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• “Titoizmas” pUnta
• Galvas bemedžiojant
• Tai “Rytų demokrati>”_
• Ar tai antrojo Sarajevo

simptomai?

Kaip matome, Kremliaus 
spotas Stalinas jau turi ypač 
daug “paklydusių avelių”, ku
rioms sutvarkyti, atrodo, nebe
užteks gražių žodžių ir propa
gandinių frazių. Gali jam tekti 
imtis “efektingų priemonių*’, 
kaip “Pravda” rašo...

Juk “titoizmo” liga pliste 
plinta ir turi tendenciją užlieti 
kaskart vis didesnius komunis
tinio pasaulio plotus.

Štai, pats Tito, kitaip sakant, 
pagrindinis tos ligos bacilų ži
dinys, Maskvai jau yra visai 
nebesukalbamas, mažytėj Al
banijoj — jau sušaudyta eilė 
buv. įtakingų kompartijos as
menų, su “išdaviku” Kochi 
Dzodze prišaky ir, kaip spauda 
praneša, tas “prieškremlinis” 
judėjimas Albanijoj dar nėra 
lokalizuotas. “Titoizmo” liga 
apkrėstieji, esą, pasitraukę į 
kalnus, kurie žada kovoti prieš 
Kremliui paklusniąją Albanijos 
komunistų partiją, kuriai vado
vauja ištikimas Stalino tarnas 
drg. Spachju...

Rytų Vokietijos raudonieji— 
taip pat suskilo. Senas komu
nistų pogrindininkas Kari — 
Heinz Schblz skubiai organi
zuoja naują komunistinę parti
ją, kuri vadinsis "Laisvoji Ko
munistų Partija”. Šios partijos 
tikslas — būsianti kova prieš 
imperialistinį bolševizmą.

Kaip Toronto dienraštis “The 
Globė and Mail” praneša,

de-
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Katalikas, kun neremia 
katalikiškai spaudos, ne
turi teisia vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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DIDYSIS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS VYTAUTAS

tinftm Berlyno sektoriuje apie 
4,000 narių, vakariniuose sek
toriuose — 600. Pats Scholz 
buvęs nacių kalintas ketveris 
metus kalėjime, šiuo metu gy
venąs Prancūzų sektoriuje. Jo 
butas — esąs 4-tame namo 
aukšte, geležinėmis durimis ir 
užbarikaduotais langais. Naujo
ji partija yra paklusni ir soli
darizuojanti su Jugoslavijos 
diktatorium Tito. Ji pradėjusi 
leisti ir laikraštį, pavadintą 
“Raudonoji Vėliava”...

B praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia. 
(Iš Lietuvos Himno)

Ne be istorinio pagrindo rugsėjo mėn. 8 d. buvo 
paskelbta įstatymine Lietuvių Tautos Šventės diena. 
1430 m. rugsėjo mėn. 8 d., šv. Panos Marijos gimimo 
dieną, savo tėviškėje Trakuose tnrėio būti LIETUVOS 
KARALIUMI KARŪNUOTAS VYTAUTAS DIDYSIS, 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos valdovas, vokie
čių kryžiuočių ordeno nugalėtojas, tų laikų garsiau
sias karvedys Europoje.

Kiekviena valstybė ar tauta turi keletą įstaty
minių valstybinių ir tautinių švenčių. Lietuva, kaip 
turinti tokią didelę ir garsią istoriją, negalėjo pasi
tenkinti vien nepriklausomybės paskelbimo švente va
sario 16 d. jau vien iš tos priežasties, kad tokiu būdu 
ji būtų tartum be ryšio su praeitimi, su Lietuvos im
perija, tartum tauta be valstybinės praeities, be savi
tos kultūros, be tradicijų.

Jau kelinti metai, kai, Lietuvai esant žiauriausia
me raudonųjų terore, nei vasario 16 d., nei rugsėjo 8 
d. Lietuva negali pasipuošti trispalvėmis vėliavomis, 
neparaduoja Lietuvos kariuomenė ir jaunimo organi
zacijos, nerengiami iškilmingi minėjimai ir koncertai, 
negaudžia amerikiečių padovanotas LAISVES VAR
PAS karo muziejuje Kaune, negaudžia bažnyčių var
pai, kviesdami tikinčiuosius į iškilmingas pamaldas, 
nedžiūgauja tauta... Bet ar tai visa turi nutilti trem
tyje ir išeivijoj, kur lietuviai yra laisvi ir kur jiems 
niekas netrukdo tęsti nepriklausomybės metų Lietu
vos tradicijas? Tremtyje tautos švente minima taip 
pat iškilmingai, kaip ir nepriklausomybės paskelbimo 
švente. Tik išeivijoje lietuviai lig šiol tenkinosi vien 
vasario 16 d. šventimu.

Minėdami tautos šventę, mes prisimename gar
sią Lietuvos praeitį, pagerbiame savo tautos valdovus 
ir didvyrius, iš praeities pasisemdami dvasinės stip
rybės ateičiai,, pabrėždami savo vieningumą ir tvir
tą tikėjimą į Lietuvos laisves atgavimą.

šiais metais tautos šventę minime nepaprastu lai
ku: jau 10 metų, kai prasidėjo antrasis pasaulinis ka-

ir jau 51
tos dalis vargsta tremtyje, o tėvynėje liejasi nekaltas 
lietuvių kraujas, tolimojoj Rusijoj žūsta mūsų broliai 
ir sesers... Ar mes galime pro tai tylomis praeiti? Ar 
mums nereikia dažniau visiems krūvon sueiti ir vien
balsiai į demokratiškąjį pasaulį apeliuoti?

Labai gaila, kad tokia didelė So. Bostono lietuvių 
išeivių kolonija tautos šventę rugsėjo 8 d. mini pasi
tenkindama tik tremtinių iškilmingu susirinkimu...

Edv. Karnėnas.
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Vokiečių Parlamentas Pradėjo 
Posėdžius Vakarų Vokietijoje

Reikalauja Nutraukti Karo 
Industrijos Sunaikinimą

Bonu, Vokietija — Pir
mą kartą po karo Vakarų 
Vokietijos Respubl i k o s 
parlamentas susirinko po
sėdžiauti. Šis parlamentas 
buvo išrinktas alijantams 
— Jung. Valstybėms, An
glijai ir Prancūzijai lei
dus ir paskelbus demokra
tinius rinkimus.

Vokiečiai atstovai savo 
seimą formaliai, bet be 
didelių ceremonijų pradė
jo. Pirmoje sesijoje buvo 
pasiūlyta rezoliucija, ku
ria reikalauja, kad alijan- 
tai tuojau nutrauktų jų 
karo industrijos sunaiki
nimą. Rezoliucija perduo
ta komisijai, kad ją į- 
trauktų į darbotvarkę.

se kraštuose nėra laisvų 
unijų, tai anglai darbinin
kai nenori priklausyti są
jungai, kuri pripažįsta 
darbininkų vergiją.

Ttto-'Kuodtagoji 
Gyvatė"

Maskvos spauda įtalpi
no karikatūrą, kuri vaiz
duoja Jugoslavijos dikta
torių Tito, kaip didelę 
nuodingąją gyvatę, ir kad 
ji šokanti pagal 
Street muziką.

Kaip žinoma, Tito 
Stalino išmokslintas
ta torius. Jis dabar panau
doja Stalino mokslą. Sta
linui nepatinka, kad Tito 
įgytąjį komhnistinį moks
lą panaudoja prieš savo 
“šviesiausiąjį mokytoją”.

WaU

yra 
dik-

Anglijus Unijas Išsitraukia 
Iš "Pasaulinės” Saiunoos
Londonas

Darbo Unijų Kongresas 
užgyrė savo vadų nutari
mą ištraukti visas unijas 
iš taip vadinamos “Pasau
linės Darbo Unijų Sąjun
gos”.

Prie tos “Pasaulinės 
Darbo Unijų” Sąjun 

lie priklauKK Sovietų 
, ir jos okupuotų

” “unijos”. Kadangi Sovietui nelaiminguose 

 

Rusijoje ir jos okupuotuo-’muose.

Popiežius Kaltina Lenkiją Dėl
Bažnyčios Teisiy Laužymo

fo — Rug
ius Pijus 

XII kaltino., komunistinę

Castel
sėjo 3 d. Popi

SVEIKINAME DIENRAŠTĮ 
“DRAUGĄ”

Anglijos
Svenčty Metu Žuvo 

550 Znoniy

nyčios teises ir ragino a- 
pie 30,000,000 Lenkijos 
katalikų visomis išgalė
mis Bažnyčią ginti. Savo 
laiške Lenkijos vysku
pams šv. Tėvas gyrė lenkų 
kunigus, kad jie tvirtai 
priešinasi komunistų ban
dymams Katalikų Bažny
čią užvaldyti.

nebuvo. Susišaudymo prie
žastys nežinomos. Mano
ma, kad čekai pirmieji pa

tik miško keletą šu-
——t . ... --!>»- . . ■ . i O OW
atsikirsdami atidengė ug
nį į čekus.

ir

SasSaadyiMS Me Čekijos 
Sems

Rugsėjo 9, 10 ir 11 dd. 
š. m. įvyksta mūsų gra
žiausio jaunimo — Lietu
vos Vyčių 36-tasis seimas 
Šv. Petro ir Povilo parapi
joj, Elizabeth, N. J.

Sveikiname mūsų jauni
mo seimą ir linkime Die
vo palaimos.

Praneša, kad Darbo Die
nos (Labor Day) švenčių 
metu mirė 550 žmonių į- 
vairiose nelaimėse. Vien 
automobilių nelaimėse žū
tų 410 žmonių. Kiti nu
skendo bei žuvo kituose 

atsitiki-

Raudonųjų Koncertas Vėl Buvo

Pereitą

Sekdamas tokius nemalonius 
reiškinius. Kremlius taipogi ne
snaudžia. Visais propagandi
niais ruporais jis jau prabilo, 
kad skelbiama “atskalūnų” 
galvų medžioklė. Jugoslavijos 
“liaudis” kurstoma tučtuojau 
nuversti Tito ir paimti krašto 
valdymą į savo rankas. Tos 
“savosios rankos” — kitaip dar 
vadinasi Maskvos rankomis... 
Už Tito galvą, deja, dar kol 
kas premija nepaskelbta, bet, 
reikia spėti, kad ji būtų nema
ža. Gi už Kari - Heiz Scholz’o 
— skiriama 10.000 Rytų 
kių...

Įdomu, kiek kainuotų 
markėmis paties Stalino 
va?... Atsirastų, manau, 
lių...

mar-

Rytų 
gal- 

pirk-

Šiomis dienomis dienraš- kartą savaitėje. TT; Mari- 
čiui “Draugui” suėjo 40 jonai perėmę “Draugą” 
metų. Pradžioje “Drau- pradėjo leisti kasdieną, 
gas” buvo leidžiamas tiki “Draugas” per tuos 40 

[metų atliko svarbią misi-
Dabar kyla klausimas: kas ją jr šiandien “Draugas” 

gi išeis iš tos “tarpkomunisti- užima, kaipo dienraštis, 
nės” kovos, iš tų griežtųjų no- pirmą vietą mūsų išeivijos 
tų tarp Tito ir Stalino? Ar tai spaudoje.
jau antrojo Sarajevo simpto-( Sveikiname ir linkime 
mai? Juk tai padėtis — kiek dienraščio “Draugo.” leidė- 
irimenanti 1914 m. birželio 28 jams, rftda.kt.nri«m« ir 
d., kuomet, nuo atentatininko bendrai visam jo štabui 
serbo Gavrilo Principo šūvių, Dievo palaimos.

Tai vis “Rytų demokratijos” 
reiškiniai: “Jei- kas nebe su 
Kremlium — duok čia jo gal
vą”... Vadinasi, pas juos jokios 
opozicijos negali būti. Gi mū
siškiai raudonbimbiai šiapus 
Atlanto — vis kalba apie “lais
vę” sovietuose, apie ten esan
čią “demokratiją”...

Staliniškais metodais vado
vaujantis, Didž. Britanijos dar- 
biečių valdžia turėtų pareika
lauti opozicijos vado Churchillio 
galvos, Prez. Trumanas — res
publikoniškųjų savo “priešų" 
galvų, Kanados Premjeras St 
Laurent — George Drew turė
tų nugalabyti ir tt

Bosnijos sostinėje, Sarajeve, • 
trito Vengrijos sosto įpėdinis 

erchercogas Pranas - Ferdinan
das ir jo žmona grafienė Sofi
ja fon Hohenbek...

Gi šiuo metu, nors joks aten
tatas dar neįvyko, bet tos pa
čios Serbijos (Jugosalvijos) 
diktatorius Tito — gauna ly
giai tokias pat aštrumo notas iš 
Kremliaus diktatoriaus Stalino, 
kokias to krašto vyriausybė 
buvo gavusi 1914 m. iš Austro- 
Vengrijos ir iš kurių užsilieps
nojo Pirmasis Pasaulinis Karas.

Stalinas, < 
“nenupirkęs” savo 

galvų pirklys. Pri<ing7atveju, savo buvusį “tėvą ir mo- 
gali jo paties galva atsidurti Rytoją”, nes iki šiolei dar 

titoiz- nei vienas komunistas ne- 
• į'drįso Stalino viešai kriti

kuoti.
Kitas pasipriešinimas

Frankfurtas, Vokietija 
— Iš Vokietijos praneša
ma, kad rugsėjo 5 d. įvy
ko susišaudymas tarp a- 
merikiečių pasienio sar
gybos patrulių ir čekų 
sargybinių pasislėpusių 
miške netoli miestelio 
Hof.

Buvo paleista apie 600 
šūvių iš kulkosvaidžių, 
šautuvų ir pistoletų, ta
čiau nęi vienoj pusėj aukų

TITO SAKO, KAD STALINAS 
NĖRA NEKLAIDINGAS

Belgradas — Tito orga
nas- “Borba” savo veda
majame rugsėjo 5 d. rašo, 
kad Rusijos diktatorius 
Stalinas nėra koksai ne
klaidingas komu n i z m o 
“popas”, kad jis yra pri
daręs daug klaidų ir kad 

____________ jis turėtų jas atitaisyti. 
Žinoma, nenurimajTai yra naujausia ir, gal, 

uCuupURp! -VU priešininkų [didžiausia buvusio Stalino 
galvų. Jis gi yra aistringas bičiulio “heręzija” prieš

nario Moše Pijadės, 
net išdrįso Staliną 
ginti su Hitleriu. Jis sakė, 
kad iki šiol tik Hitleris 
panašiai niekindavo ma
žąsias tautas. Pijade sa
kė, kad Kominformas 
pykstąs ir grasinąs Jugo
slavijai dėl to, kad bandy
mas sukurstyti sukilt Ju
goslavų tautą prieš Tito 
nedavęs vaisių, o vien tik 
padidino Jugoslavų vieny
bę.

turgaus aikštėj. Juk “i 
mas” — pradeda išsivystyti į 
epidemiją...

Kas iš to visko išeis — dar
neaišku. Pagyvensim — pama- Stalinui buvo pareikštas 
tysim. Pr. AL Jugoslavijoj politb i u r o

1 K

kuris 
paly-

Bernas, Šveicarija —Sa
telitiniuose kraštuose ko
munistinė spauda pradėjo 
sistematinę propagandą 

j prieš šventuosius metus. 
Čekoslovakijos, f 
ir Vengrijos spaudoje pa
sirodė straipsniai, iškrai
pantieji šventųjų metų ju
biliejaus prasmę.

Tų kraštų komunistinė 
spauda duoda suprasti, 
kad jų “demokratinės vy
riausybės” neįeisiančios 
savo kraštų liaudžiai, kai
po maldininkams vykti į 
Romą Šventųjų metų ju
biliejaus proga.

UŽMiič kunigi Mitomobffio 
doHiiite *

New York
sekmadienį raudonieji vėl 
surengė koncertą negrui 
Paul Robeson, kuris nese
niai grįžo iš Maskvos ir 
plačiai pagarsėjo savo pa
reiškimu Paryžiuje, kad 
negrai, kilus karui tarp 
Jung. Valstybių ir Rusi
jos, nekariautų prieš Ru
siją.

Kaip jau žinoma, savai
tę prieš turėjo įvykti to 
Maskvos pakaliko Robeso- 
no koncertas, bet dėl vete- 

Lenkijos iranų pikietavimo neįvyko. 
‘Įvyko kruvinos muštynės. 
Rodos, iš to turėjo pasi
mokinti raudonieji. Bet 
jie, matyt, yra patenkinti, 
kad muštynės įvyko. Taigi 
surengė vėl koncertą ir 
gavo valstijos ir miesto 
policijos stiprią apsaugą. 
Ir vėl kruvinos riaušės. 
Sakoma, sužeista apie 130 
žmonių.

Dabar raudonieji, ypač 
komunistai skelbia karą

valstijos ir miesto valdi
ninkams. Jie sako, kad 
valstijos ir vietinė polici
ja “padėjo kukluksam - 
užpuolikam”. Sudarę “pro
gresyvių” komitetą, kuris 
reikalaująs Gub. Dewey ir 
kitus valdininkus praša
linti ir nubausti.

Westchester apskrities 
prokuroras George M. Fa- 
nelli, kuris pats vadovavo 
policijai pereitą sekmadie
nį, kad palaikytų tvarką, 
pagyrė policiją už gerai 
atliktą darbą. Jis sako, 
kad jei ne policijos suma
numas, tai būtų buvę daug 
daugiau kraujo pralieji
mo.

Kai kas sako, kad kruvi
nas riaušes pradėjo patys 
komunistai. Jie dabar 
skelbiasi kankiniais. Gali
mas dalykas, kad tuojau 
pradės ir aukų rinkimą 
“apsigynimui nuo kukluk- 
sų”.

“Gerks žmogus išima iš 
gero iždo gerų dalykų, o 
piktas žmogus iš pikto iž
do išima piktų dalykų.” 

Mt. 12, 35.

Newark, N. J. — Rugsė
jo 6 d. rytą važiavo auto
mobiliu kun. James Raile, 
S. J., Bostono Kolegijos 
aukštesnės mokyklos pro
fesorius, ir kitas kunigas. 
Jų automobilis trenkė į di
delį prikabintą sunkveži
mį ant 25 kelio.

Kun. Jhmes Raile, S. J. 
tapo užmuštas, o kitas 
kunigas sužeistas.

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

šeštadienį, rugsėjo 10 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadwny So. Boston 27, Maas.

Tetepbonai: SOuth Bostoa 8-2680 arba NOrvrood 7-1448
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Rezignuoja Aukšti Komunistinės ‘*Š,U**
Lenkijos Valdininkai Užsienyje
Chicago, Iii. — Marjan 

Cieplak, generalinis ko
munistinės Lenkijos kon
sulas Chicagoje, kuris nuo 
1947 met. yra šiose parei
gose, nuo šių pareigų atsi
sakė ir pareiškė, kad jis 
nutraukiąs bet kokius ry
šius su “bierutininkais”. t. 
y. komunistiniu Lenkijos 
rėžimu ir dėsiąs pastangų 
gauti Amerikos pilietybę.

Frankfurtas, Vokietija 
Kitas vėl aukštas komu
nistinės Lenkijos pareigū
nas, būtent — karinės mi
sijos šefas Vokietijoje 
prancūzų zonoje, pulk. Jan 
Jarzembski neseniai, pa
metęs savo pareigas, su 
visa savo šeima pabėgo 
Šveicarijon.

Šias žinias patvirtino 
komunistinės Len k i j o s 
konsulas Baden - Badene, 
kad pulk. Jan Jarzembski 
rugpiūčio 12 d. su savo 
šeima perėjo Šveicarijon, 
nutraukdamas ryšius 
savo kraštu.

unistų Sukelti 
hiAramumai Milaną OViMlvlUI

CICERO (Įtinote). Mums į šį kraštą nesenai patekusiems 
tremtiniams dažnai esti labai skaudu (o kai kas net ir pyksta), 
kai dalis senosios Amerikos lietuvių kartos neparodo pakauks

imai gilaus supratimo ir susirūpinimo tomis kančiomis, į kurias 
pateko lietuvių tauta, atsidūrusi dar istorijoje niekada negirdėto 
žmonių žudymo bolševikiškame pragare. Čia aš, žinoma, neturiu 
galvoje tų Betoviškos kilmės parsidavėlių, kurie yra sąmoningi 
tų žudikų agentai šitame krašte, šitos žmogystos elgiasi pagal 
principą: “kur laka, ten ir loja”. Bet yra tam tikras, kad ir ne- 
tebuti didelis, senosios kartos Amerikos lietuvių skaičius, kurie 
visai neveidmainiškai pasako: “Sare, kad ten gerai būti negali. 
Tie gi driskiai nieko neturi.Bet taip, kaip laikraščiai rašo, tai taip 
pat negali būti. Tai mes suprantame — tai propagandai reikalin-

KAZYS VERŽIMAS

š. m. rugpiūčio 31 d. lai
vu “General Haan” į New 
Yorko uostą atvyko 11,- 
000-tasai lietuvis tremti
nys. Viso pagal D.P. įsta
tymą iš 1948 m. jau atvy
ko 11,106 lietuvių tremti
nių.

Rugpiūčio mėnesį atvy- 
i tremti- 

Skubėkite pildyti* 
darbo ir buto garantijas. 
Naudokitės geriausia ir 
pigiausia proga atsikvies
ti tautieti. Garantijų blan
kus kiekvienu pareikalavi
mu išsiunčia
United Lithuaniaa Helief Fund

I

i
I

progos pasirodyti tokioj 
geroj vietoj. Šia proga tu
ri būti pilnai išnaudota ir 
todėl visi Amerikos lietu
viai turėtų jausti prievolę 
visokiausiais būdais prisi-t 
dėti prie kuo įspūdinges-1 „
nio lietuvių pasirodymo —^SJietir/iaj
New Yorke. Rap.

t

SU

Milanas, Italija — Mila
no priemiesčiuėse šios sa
vaitės pradžioje komunis
tai sukėlė neramumų. Gat
vėse girdėjosi šūviai. Ne
ramumams numalšinti bu
vo iššaukta policija su 
tankais. Komunistai pa
vartojo prieš policiją šau
tuvus, kulkosvaidžius ir 
granatas. Laike neramu
mų buvo sužeisti 9 komu
nistai ir 4 policininkai.

Protestuodami prieš p<> 
licijos įsikišimą, prieitą 
antradienį komunistai pa
skelbė 3-jų valandų gene
ralinį streiką pramonės 
rajone.

Pirma Kartų Lietuva 
Kalbės Iš troadway

Kun. Pikturna Jau
Amerikoje

of America. Ine. 
105 Grand Street. 

Brooklyn 11. N. Y.

kad kun. 
jau buvo 
dėl vieno 
tremtinio 

mėn. 5 d.

t Nepavyko Perpiaukti 
Anglų Kanalą

Antradienį laivu "Gene- 
ral Holbrook”atvyko daugį 
tremtinių, kurių tarpe a> 
pie 120 lietuviu. Iš dva
siškių atvyko kun. Pik
turna ir kun. Bertašius.

Pažymėtina, 
Pikturna, kaip 
seniau rašyta, 
žydų tautybės 
skundo, liepos
buvo Bremerhafeno uoste 
grąžintas iš laivo. Dėl to 
jo atvykimas Amerikon 
pavėluotas šešiomis sa
vaitėmis. Kaip ir buvo 
laukiama, skundas buvo 
be pagrindo. Tik kun. Pik
turnai kaštavo kantrybės 
ir vargo būti neaiškioje 
būklėje vargingoje Groh- 
no pereinamoje stovyklo
je. Kaip žinoma, šis jau
nas kunigas yra 2 su puse 
metų išsėdėjęs nacių ka- 
cetuose.

amerikietė, 
perplaukti anglų 

Tačiau taip pa- 
kad ją turėjo iš- 

iš vandens. Ji ver-

Dover, Anglija — Jauna, 
17 m. amžiaus. Shirley 
May France, 
bandė 
kanalą, 
vargo, 
traukti
k ė ir protestavo. Norėjo 
užbaigti perplaukimą, nes 
bebuvo tik 7 mylios.

Jos tėvas, Waiter France, 
kuris ją išmokino plaukti, 
įsakė ją ištraukti iš van
dens. Jis taip pat verkęs, 
kad jo duktė nepasiekė 
tikslą.

ARienKus vfnKitioiiĮ jcgy 
Manevrai Vokietijoje

Rusai Grąžino Britų 
"Jeep'ą"

U. S. tyrinėtojų ekspedicija ruošiasi kopti į 
16,000 pėdų Ararato kalno viršūnę, ant kurios lai
ke tvano buvo sustojęs Nojaus laivas, vadinamas 
Arka, ieškoti to laiyo likučių, nes sakoma, kad to 
kalno viršūnės ledynuose matosi kažkokio medi
nio laivo liekanos. Iš kairės į dešinę: sveikatos 
valdininkas Wendall Ogg; inžinierius Walter I. 
Wood; archeologas Dr. A. J. Smith ir ekspedici
jos vadas fotografas E. J. Newton.

Gražus Lietuviu SačtanatHnky Pasirodymas

Lietuvos Meisteris Pov. Tautvaišas yra nugalėtojų tarpe
(Iš Naujosios Anglijos šachmatų turnyro 

Attleboro, Mass.)

Praneša, kad šiomis die
nomis Vokietijoje vyksta 
Ju^g. Valstybių ginkluotų 
jėgų manevrai. Dalyvauja 
sausumos, jūrų ir oro jė
gos — apie 110,000 karei
vių.

Šie manevrai yra daug 
didesni negu buvo pava
sarį. Tuose manevruose 
dalyvauja taip pat pran
cūzų ir belgų ginkluotos 
jėgos.

i Pe-
su-

Vienna, Austrija — 
reitą pirmadienį rusai 
laikė britų automobilių Ar 
austrą vairiiotojąi Britai 
pareiškė protestą ir parei
kalavo grąžinti tą auto
mobilių ir vairuotoją. Ru
sai grąžino be jokių pasi
aiškinimų.

Jau galutinai nustatyta, 
kad Didžioji Lietuvių Dai
lės Paroda bus iškilmingai 
atidaryta spalių mėn. 20 
d. Parodai atidaryti spe
cialiai atvažiuoja iš Ro
mos, Stasys Lozoraitis.

Pasiruošimas meno pa
rodos atidarymo dienai ei
na visu įkarščiu. Rengėjai 
turi tikslą parodos proga 
plačiau supažindinti ne 
tik lietuvių, bet ir Ameri
kos visuomenę su Lietu
vos reikalais.

Parodos ir festivalo vie
ta yra pačioje New Yorko 
širdyje. Iki šiol dar nei 
karto lietuviai nėra turėję

Jung. Vaktybni Karininkai 
Vizitavo Franco

La Coruna, Ispanija —
Jung. Valstybių Laivyno 
karininkai, vadovaujant 
admirolui R. L. Connolly, 
lankėsi pas Ispanijos gen. 
Francesco Franco ir su 
Juo kalbėjosi apie valandą 
laiko.

Šiomis dienomis Phila
delphia, Pa. įvyko Ameri- 

Ikos Legiono seimas, kuris 
I priėmė rezoliuciją, kuria 
ragina Amerikos valdžią 
remti Kinijos tautininkus 
kovoje prieš komunizmą.

Kataliku Taryba Ragina 
Senatą Priimti Naujį 

M* Bilių

Prasidėjo Trijų Valstybių 
MMsterių Konferencija

Havana Filler

IVashington, D. C. — 
Rugsėjo 7 d. prasidėjo 
Jung. Valstybių, Anglijos 
ir Kanados ministerių 
konferencija, kurią atida
rė John W. Snydef, J. V. 
iždo sekretorius.

Šios konferencijos tiks
las yra apsvarstyti ekono- 

’minius ir politinius reika
lus, ypač Anglijos ekono- 

‘minę krizę.
_____________________________

Našlaitis Ieško Giminių

Tiktai šie puikūs taba
kai užtikrina rūkan
tiems vyrams švelnu
mą esant; 7-2M Cigare

Rugsėjo mėn. 2-5 dienomis-dinama auksinio vidurio dovana 
Attleboro, Mass., įvyko Naujo-: (už 50%) ir kita už laimėtą il
sios Anglijos šešių valstybių giausią partiją (73-jų ėjimų 
1949 metų šachmatų turnyras prieš W. M. Mitchell’į, Boston). 
(1949 New England Chess 
Toumament), kuriame dalyva
vo 28 geriausi Nauj. Anglijos' 
šachmatininkai. Už Massachu-1 
setts valstybę lošė ir Ju lietu- j 
viai tremtiniai: Povilas Taut-| 
vaisas, LietuU& meisteris, ir' 
K<zy^Mari«t*flfaus,tXrt< lietu
vių tremtinių šachmatininkų 
sąjungos pirmininkas.

Turnyrt pirmą \ietą laimėjo 
Mr. W. Adams,' eilės metų N. 
Anglijos meisteris ir buvęs 
JAV meisteris, su 7'Į taškų iš 
aštuonių. Antra vieta su 61/-.’ 
taškų teko Mr. Martin’ui, tre
čia vieta su 6 taškais — Mr. 
Suesman’ui, ketvirta vieta su 
5'A taškų — Povilui Tautvai- 
šui, penkta vieta šu 5’Z. taškų
— Mr. Bland’iii. 'Kazys Marke-'

Taip teko išgirsti nebe iš vieno labai padoraus Amerikos lie
tuvio. Kur to priežastys? Įsigilinus, pasirodo dažniausiai toks 
reikalas. Tie žmonės dažniausiai stovi nuošaliai nuo kultūrinio 
ir politinio vekimo. Spauda neperdaug interesuojasi. Spaudos 
reikšmę dažniausiai vertina propagandos atžvilgiu. 0 svarbiausia 
jie yra pasinėrę | biznį, todėl ir neturi nei pakankamai laiko nei 
palinkimo gilintis į kitokius dalykus. Tai, va, čia ir problema. 
Km gi darytina?

Nemažas skaičius jau turėtų pavyzdžių yra parodęs, kad as
meniškas kontaktas, visai patikrintų įvykių ir faktų patiekimas, 
inteligentiškas nušvietimas visos eigos tokius žmones suįdomina 
ir jie jau patys padaro savo išvadas. Suprantama, kad toks in
formavimas — darbas nelengvas. Reikia ne tik daug laiko pa
švęsti, bet ir turėti pakankamai plačią orijentaciją Amerikos gy
venime. O svarbiausia, takto ir inteligentiškos ištvermes. Kas 
tuo užsiims?

Aš sau vaizduojuosi tokį atsakymą į pastarąjį klausimą. A- 
nais laikais, kai mes dar nebuvome tremtiniai, kai savo akimis 
matėme, kaip sovietiški budeliai niekino, kankino ir žudė nekal
tus žmones, nėščias moteris, kūdikius ir ligonius, ne vienas atsi
dusęs pasakydavome: — O kad mūsų broliai lietuviai Amerikoje 
tą viską žinotų, jie neduotų mums žūti! Jie sukeltų visą Ameri
ką prieš tuos budelius. Bet deja... Ir vėl pasinerdavome neviltyje. 
Dabar gi mes čia tarp mūsų brokų, kurie tų barbariškumų nie
kada nematė ir įsivaizduoti negali. Tai kokia yra mūsų pareiga 
dabar? Ar visi ją atliekame?

Turint galvoje, kad Lietuvos 
‘meisteris Povilas Tautvaišas tik 
i prieš dvi savaites iŠ tremties 
.atvykęs, dėl ko fiziniai ir mo
raliai jaučiasi dar neatsigavęs, 
jo ketvirtos vietos laimėjimas 

i šiame, dideliame., turnyre yra 
Į sveikintinas. Jo kolega Kazys 
Markevičius sako, kad Tautvai
šas pasirodė labai gerai, bet ga
lėjo pasiekti ir aukštesnės vie- 

,tos. nes jo abi praloštos parti- 
>jos buvo išloštinoj padėty, į- 
skaitant ir jo partiją prieš nu
galėtoją W. Adams’ą.

Po netikėto pralošimo Mr. A- 
dams’ui, Tautvaišas vis tik iki 
turnyro pabaigos ėjo antruoju.

Turnyras vyko šveicarų siste
ma, lošiant aštuonis ratus. 
Turnyras užbaigtas rautu, pra
kalbomis ir dovanų įteikimu. 
1950 metų Nauj. Anglijos šach
matų turnyras įvyks tuo pačiu

KAIP KOMUNISTAI
KOMUNISTĄ IŠGYDĖ

nebepamiršti.
kurio 

J. Sk.

• c.
Tautiečiai!
«v*-—■ — - 1 

padėti

turiu pažįstamų, nei giminių. 
Esu viengungis. R.-Katalikas, 
užsiėmimas — siuvėjas. Išdir
bęs 25 metus savo amate. Esu 
44 metų amžiaus.

kad Esu tikras, kad pakliuvęs į 
Ameriką, rasčiau sau darbo ir

vičius laimėjo 4 -taškus ir atsi
dūrė lentelės viduryje.

Pirmieji penki gavo prizus pi
niginėmis dovanomis. Iš trijų 
papildomų ^dovanų dvi atiteko1 laiku Providence, R. I. 
K. Markevičiui: viena taip va-j • Ed. K-nas.

New York — Kaip žino
ma, Jung. Valstybių At
stovų Butas priėmė naują 
DP (Displaced Persons) 
bilių 4567, pagal kurį būtų 
įvežta 339,000 išvietintų 
žmonių iš Europos. Pagal 
dabartinį įstatymą gali į- 
vežti tik 205,000.

National Catholic Reset- 
tlement Council turėjo su
sirinkimą ir priėmė rezo
liuciją, kuria ragina Jung. 
Valstybių Senatą priimti 
jau Atstovų Buto priimtą 
DP bilių.

Šusirinkimui vadovavo 
Msgr. Edward E. Swans- 
trom, tarybos direktorius.

)

Nesenai atvykęs į Ameriką 
15-kos metų berniukas našlaitis 
Kazimieras Černiauskas, gimęs 
Rietave. Lietuvoje, jo tėvo var
das Mykolas, pamotės pavardė 
Grauslienė. gyvenęs Pupčiuose. 
ieško giminių Amerikoje, kurie 
galėtų jį paimti tolimesnei glo
bai. Giminės prašomi atsiliepti 
į United Lithu^nian Relief 
Fund jo f America, Ine., 105 
Grand St., Brooklyn 11. N. Y.

PAIEŠKOJIMAS

PREL. KRUPAVIČIUS SVEIKINS 
SEIMĄ

£________
Praneša, kad Prel. My

kolas Krupavičius, VLI- 
K’o pirmininkas, sekma
dienį, rugsėjo 11 d., š. m. 
dalyvaus savo dvasia ir 
savo balsu Lietuvos Vy
čių 36-me seime, Eliza
beth, N. J.

Važinėdamas Amerikos 
lietuvių kolonijose ir susi
pažinęs su Vyčiais, mūsų 
tautos. vadas paliko at
mintį jaunimui. Jis įrekor- 
davo savo sveikinimą Vy
čiams ir tas sveikinimas 
plokštele bus perduotas 
suvažiavu s i e m s atsto
vams.

Taigi išgirsime šio gar
bingo lietuvybės žadintojo 
sveikinimo kalbą. x

jame sudegė Laird žmona 
ir jų 13 mėnesių sūnelis. 
Pats Laird apdegė.

Lakūnas Odom buvo 
lenktynėse su kitais lakū
nais. Jis bandė padaryti 
dar vieną rekordą. Jis bu
vo pasižymėjęs tuo, kad 
per 73 valandas vienas ap
lėkė žemės rutulį.

rjuuCti Veteranu Nabnlt 
13 Zmonig

I

Paieškoma Paulina Tamošiū
naitė. duktė Petro ir Ievos, po 
vyru, rodos Burneikienė, kilusi 
iš Kundrėnų km.. Panevėžio a.

Paieško jos brolis Tamošiū
nas Stasys, dabar gyv. D.A.E. 
C. Buckland, Newton Hostel, 
Nr. Docheste*-,. Dorinei, Eng- 
land. i

I •

»
1

I

Camden, J.—Howafrd 
B. Unruh, 28 ih. amžiaus, 
veteranas, buvęs karo 
kautynėse Italijoj, Pran
cūzijoj, Austrijoj, Belgi- 

Įjoj ir Vokietijoj, nušovė 
112 žmonių, tarp kurių bu- 
jvo 6 metų amžiaus vai- 
|kaS, ir 4 žmones sužeidė.

CIeveland, Ohio — Pla-'Iš sužeistųjų vienas mirė, 
čiai žinomas lakūnas Wil-į Jis pamišo ir šaudė iš 
liam P. Odom užsimušė, savo namo kambario į ei- 
nukrisdamas su savo lėk- nahčius gatve žmones, 
tuvu ant Bradley Laird Dabar jis yra t ligoninėje 
namo. Namas užsidegė ir egzaminuojamas.

Keletą metų prieš praside- Vargšas p. M. liko be nieko, 
dant Vokiečių - Lenkų karui bet pažino komunizmą, 
1939 m., grįžo iš š. Amerikos žadėjo 
Lietuvon tūlas M. su savo žmo-j 
na. Abu jauni, tik per trisde
šimt persiritę. Apsistojo Pase-j
vėžy, pirko iš p. Judelienės Maloniai prašau man 
Respublikos gatvėj mūrinį na- nuvykti į U.S.A. Amerikoje ne- 
mą su dideliu daržu ir mūriniu 
sandėliu. Namą savaip atre
montavo, išgražino ir atidarė 
valgyklą vardu “Higiena”.

Sekėsi neblogai, tik patykiai 
kalbantis, pasisakydavo, 
jam patinkąs komunizmas.

Štai atėjo 'nelemtieji 1940 galėčiau atsidėkoti ir atsilygin- 
m., kada rusai - komunistai suiti geraširdžiam žmogui. Esu 
savo nacionalizacijos įstatymais ■ daug iškentėjęs, nes jau ketve- 
okupavo Lietuvą. Fabrikai, ;ri metai, kaip vargstu DP sto- 
dirbtuvės, krautuvės, kur buvo 
dirbama su samdytais darbi
ninkais iš savininkų atimama, 
suvalstybinama, sovietiškai va
dinasi nacionalizuojama. Na
mai, turį daugiau 112 kv. met
rų grindų ploto taip pat ati
mami. Sovietai sako, kad tokį 
turtą turėdamas žmogus jau 
gali pats nebedirbti, vadinasi, 
ką nors išnaudoja ir vadina
mas buože, liaudies priešu. Mū
sų p. M. sovietų nuskriaudžia- 
mas trigubai. Atimami iš jo na
mai su sklypu, * valgykla ir net 
valgyklos baldai su indais, nes 
bolševikai numatė įtaisyti savo 
karininkams valgyklą.

vykioje.
Mano adresas: ,

Gaudiešius Vladas, 
Camp “Churchill”

Lehrte (Hannover) Germany
Šiame rašte surašytos žinios 

tikrai atitinka tiesai. Gaudie
šius Vladas tikrai yra siuvėjas, 
turįs didelį patyrimą šio amato 
srityje.

Iš savo pusės, kaip Lietuvių 
Stovyklos Vadovas, pažymiu, 
kad Gaudiešius Vladas tikrai 
yra vertas brolių lietuvių ame
rikiečių paramos.

Latvėnas,
Lietuvių Stovyklos Vadovas.

Attekame 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”

906 W. Broathvay So. Boston 27, Mass.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Phhtlahed 8emi-Weekly eacept holiday weeks, when iasued weekly. 
SAINT JOBEFHt LITHUANIAN^L C. AMOCIATION OF LABOM 

fetersd M ascond-claas matter Sept. 12. 1915 at the poat office at Boston, 
Me— undsr the Act of March S. 1870.

Aoccptancs for maiUng at apsčiai rate of postage provided for ta Sactioo 
1103. Act of October 8, 1917 authortaed on July 12. 1918.

BUB8CRIPTION RATUI PRENUMERATOS KAINA
Domeatle yearly -------------------- 88.00 Amerikoje metama __________ 88.00
Domeatlc once per week yearly 83-00 Vieną kart aavaiUje metama__83.00
Foretgn yearly _________ ____  88.50 Utaienv metama -------------------- 85.50
Foreign once per waek yearly 83.50 Užsieny 1 kart aav-tlj metama 88X0

DARBININKAS
A. Vytenis

DARBININKAS
866 West Broadsray, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680 ,

4 / Kun. Lombardi Misija
Garsus Italijos pamokslininkas - misįjonierius, 

kun. Riccardo Lombardi, Jėzuitas, atvyko i Ameri
ką ir San Francisco mieste pradėjo “krikščioniškos 
meilės misiją”. Jo pamokslai Italijoj sutraukdavo to-
kias milžiniškas minias kad .los nesutapdavo balny- ii jokį

Irn Irnlknl-i nlnm/\GA TMiAotil niLrčrnoa * _ •

1949 metais rugpiūčio niškus postulatus rinki- 
mėn. 14 d. įvyko Naujo
sios Vokietijos Respubli
kos rinkimai, kurie su ne
mažu susidomėjimu buvo 
sekami užsienio politinių 
sluoksnių bei spaudos. 
Šiais rinkimais vokiečių 
tautai buvo leidžiama išsi
rinkti parlamentą, kuris 
sudarys vvriausybę. To
kiu būdu Vakaru Alijan
tai leidžia vokiečiams pe
reiti palaipsniui prie sa- Rytų Vokietijos, nuo bol- 
vystovio valdymosi. Ta- ševikų teroro pabėgusių 
čiau tai liečia tik Vakarų vokiečių Vakaruose įkur- 
Alijantų užimtą Vokieti
jos dali. Bolševikų oku
puota Rytų Vokietija pa-

muose gavo daugiausia 
balsų. Už ją per rinkimus 
balsavo 31% visų rinkėjų. 
Jos lyderiai, su Dr. Ar- 
nold priešakyje, užakcen
tavo krikščioniškosios Va
karų Europos atstatymą, 
kurioje kaip teisėta, lygi 
ir laisva vokiečių tauta, 
užimtų tinkamą vietą. 
Vokietijos ūkinis atstaty
mas ir tų 12 milijonų iš

Nakties peisažas
Mėlynos ir tylios gilumos
Nakties šviesoj vos plazda stingstančiom vilnim, 
Ir palmė, virš vandens į žydrumą iškilus, 
Tokia nežemiškai svajinga ir kilni.
Lyg tik šiąnakt pabudus moteris iš kūdikystės... 
Savy pajutus tylų džiaugsmą žvelgti į žvaigždes...
Lyg dūdelė, balta gėlė į žydrumas pražysta 
Keistu šiurpu ir liūdnumu atvyrančios širdies...

Pranas Karuža

b
DIEVAS IR LIETUVIS- • 

KAI SUPRANTA
Kiekviena kalba yra ly

giateisė ir suprantama 
Dievo. Kiekviena kalba y- 
ra graži, destis kokios 
kultūros žmonės ja kalba. 
Tik tūlos kalbos yra 
skambesnės. Žmonės pa
prastai ignoruoja tai, ko . 
nepažįsta ir negerbia. Su
prantama tad yra ilgiau 
išeivijoje esančių lietuvių

čiose, ir jam prireikė kalbėti plačiose miestų aikštėse, 
kur buvo įtaisyti pajėgingi garsiakalbiai, nes Tėvas 
Lombardi kalba švelniu, negarsiu balsu, tarsi profeso
rius ramiai dėstas kokį mokslo dalyką įtemptai klau
sančių mokiniu būriui. Jo pamoksluose nėra jokių 
dramatiškų polėkių, nė teatrinių mostų. Jis patrau
kia minių dėmesį kalbos turiniu ir giliu asmeniniu įsi
tikinimu. Jis ne tik žino ką kalba, bet ir jaučia ir iš
gyvena kalbamąjį dalyką. Dėsto jis visiems maž daug 
žinomą Evangelijos mokslą, bet dėsto jį taip, tarsi tai 
būtų jo paties gyvenime tikslas ir eiga. Jis moka įti
kinti, kad jeigu mes ne įgyvendinsime Evangelijos 
mokslo, mes nebepajėgsime nugalėti didžiausio krikš- 

komunizmo. Ir Tėvas Lombardi

išsiskirstė ir neliko nei . . , . ...
vieno, kuris norėtų klau- W valk« gimtosios kal- 
sytis bolševikiškų melą-;1,03 ignoracija ir negerbi- 
gysčių, kurios turėjo sek-
ti. Tokie konkretūs pavyz- Tautos gyvybes tęstinu- 
džiai daugiau veikė rinkė- mui gimtoji kalba yra pa
jus, negu bolševikų apli-■ ^indinės- reikšmės^ daly- 
pintos sienos plakatais su 
reikalavimais,

apseita ir be linksmų nuo
tykių. Štai, viename mi
tinge turi kalbėti senas 
komunistas. Publika lau
kia, o jis vėluojasi. Paga
liau po valandos laiko jis 
pasirodo susirinkime ir 
vietoj išdrožęs propagan
dinę kalbą apie komunis
tiškąjį rojų, praneša susi- rų Alijantai pasitrauktų 
rinkimui, kad jis atsižada iš Vokietijos, 
komunistinių idėjų. Vie-i r- ----- - -
šai pareiškia, kad išstoja dvbiu rinkimus komunis-1 • • u- - i -iš komunistu Dartiios ir._ų « . L, ° ™ « sieke nuo JurW lkl JurU»

imperijos

Tautos gyvybės tęstinu-

_■ _ į Į kas. Mūsų nelaimė, kad
kad Vaka- mūsų protėviai, buvę geri 

1 kareiviai ir karvedžiai, 
valdovai ir organizatoriai, 
savo laiku Lietuvos di-

dinimas bei rūpinimasis 
Sovietų Rusijoje tebelai
komais milijonais belais
vių, buvo krikščionių de
mokratų partijos rinkimi
nis obalsis. Jie proklama
vo panaikinimą dirbtinų 
suvaržymų viešajame ū- 

ijos skaldymą, nors Va- kyje. 
carai ir sutiko, kad prie 
kuriamosios Vakarų Res- < 
publikos prisidėtų ir Rytų ' 
įkupuotos sritys, jei tik 1 
jolševikai leistų ten lais
vus rinkimus. Bet bolševi
kai laisvų rinkimų nepri
pažindami, savaime aišku, 
su tuo nesutiko. Todėl 
laisvą federalinę vokiečių 
Respubliką sudarys tik 
Vakarų Vokietija.

Laisvi parlamento rinki
mai vokiečių tautai yra 
naujas, neįprastas reiški
nys. Nuo seno vokiečiai į- 
pratę prie autoritetinių 
rėžimų dabar ne visai o- 
rien t a v o s i demokrati
niuose rinkimuose. Vokie
čiu psichologijoje giliai į- 
sišakrijęs vado principas 
dabar sudarė jiems didelį 
galvosūkį kaip ir kokią 
partiją išsirinkti, už kurią 
partiją balsuoti. Ne visai 
lengvas buvo uždavinys y- 
pač, kad visos politinės 
partijos yra naujos, netu
rinčios nusistovėjusių pro
gramų ir išryškėjusių de
mokratinių vadų. Tad rin
kėjai orientavosi pagal re
liginius partijų bruožus, 
tautinius šūkius ir sociali
nius pažadus. Partijos no
rėdamos surinkti sau dau
giau balsų išėjo į rinki
mus su tokiais obalsiais, 
kurie galėtų labiausiai 
rinkėjus patraukti, o to
dėl iš tų priešrinkiminių------ ------- --------
pažadų, kuriuos partijos sius nacius balsuoti už ko
davę, galima spręsti kojmunistus. Komunistai sa- 
vokiečių tauta trokšta.

Krikščionių demokratų 
partija, kuri turėjo aiš- vą sudėjus, bet jais mažai 
kius ir pastovius krikščio- kas tetikėjo. Pas juos ne-

teisių. Todėl nenuostabu, 
kad j šitą Vakarų Vokie
tijai laisvės suteikimą bol
ševikai žiūri kaip į Vokie-

čionijos priešo 
moko ir savo mokslą pavyzdžiu sutvirtina, kad reikią 
komunizmą likviduoti, vykdant svarbiausią Evangeli
jos principą — Dievo ir a’limo meilę.

Tėvas Lombardi teigia, kad komunizmas, visai 
to nenorėdamas, “ruošia dirvą krikščionybės atsigimi- 
mui”. Komunizmas skelbiasi vargdienių užtarėju ir 
globotoju. Nors jis pats smarkiausiai skriaudžia, ba- 
du-skurdu, persekiojimais ir nelaisve, lygiai vaišina 
išnaudotojus ir išnaudojamus, tačiau nejučiomis lyg 
pirštu parodo, kas šiandien žmonijos gyvenime taisy
tina, kokios socialinės blogybės pašalintinos. Marshal- 
lo Plano bilijonai aukojami ekonominiam skurdui lik
viduoti ir tuomi komunizmo plėtimąsi sulaikyti, bet 
vien pinigų čia neužtenka. Reikia dar prižiūrėti, kad 
tie bilijonai ne vien turčiams padėtų kapitalus ugdyti, 
bet kad ir vargdieniai savo būklę galėtų pagerinti. 

, Reikia socialinio teisingumo, kurs duotų ir darbinin
kams teisę savo darbo išdavomis naudotis. Kitais žo
džiais, reikia visatinio dorovinio atsigimimo, būtent, 
grįžimo prie Evangelijos mokslo. Ne atominė bomba, 
bet Evangelija yra sėkmingiausias prieš komunizmą 
ginklas. “Atominės bombos nesunaikins komunizmo— 
sako Tėvas Lombardi. — Kad ji komunizmą ir su
klupdytų, tai jis vėl iš griuvėsių atsikels, jei daugelis 
šeimų tebegyvęs lindynėse ir rūsyse, be oro ir švie
sos. Tokioms sąlygoms tebesant, negalime stebėtis, 
kad tie vargdieniai stengsis pagerinti savo būklę re
voliucinėmis priemonėmis. Tačiau komunistai neiš
spręs to klausimo, nes čia teisingumo klausimas. Gi 
komunistai paneigdami Dievą, paneigia ir teisingu
mą... Komunistai turi vadovybę, pasaulis jos neturi. 
Anti - komunistai laukia kažkokio aiškesnio įkvėpimo 
ateityje. Tas įkvėpimas jau seniai yra duotas. Jis glū
di Evangelijoj”. K.

Nepavydėtinas "diktatoriukų"

Gaila žmonių, kurie mirties gręsme verčiami bol
ševikams tarnauti ir jų nedorus įsakymus vykdyti. 
Jiems nėra kitos išeities, kaip pabėgti, arba būti nu
žudytiems. Ne visiems gi pavyksta pabėgti, didžiuma 
gyventojų palieka namie. Ne visi gali duotis nužudo
mi, nes paliks žmona, vaikai, kuriuos reikia gi aprū
pinti. Tad normaliai dalykus svarstant, tenka pabrėž
ti faktas, kad milijonai okupuotų kraštų gyventojų 
lieka vietoje ir turi surasti šiokį ar kitokį pragyveni
mo būdą. Bolševikai nusavina bei suvalstybina ne tik 
visas pramonės įstaigas, bet ir ūkius ir bet kokią pri
vatinę nuosavybę: maistą, drabužius, baldus ir viską, 
ką tik žmogus turi. Individas bei kiekvienas paskiras 
pilietis palieka be laisvės, be turto, be mantos. Jis tu
ri gauti iš valdžios maisto kortelę ir leidimą įsigyti 
kokį ubagišką aprėdalą, kad badu nemirtų ir nuogas 
nepaliktų.

Tokiai padėčiai esant, savaime suprantama, kaip 
kiekvienas pilietis turi atrodyti klusnus vyriausybės 
įsakymams. Kiek čia veidmainystės, apsimetimų, bet 
kartu ir baimės, kad šnipai nesusektų ir neįduotų slap
tajai policijai, kuri pasigriebusi auką į savo nagus, 
gyvą nebepaleis, o jei kartais paleis, tai nukankytą ir 
tiek fiziniai ir dvasiniai sužalotą, kad jau normaliam 
gyvenimui nebetinka. Tokį gyvulišką terorą kenčia 
milijonai žmonių, geležine uždanga atskirtų nuo civi
lizacijos.

Tačiau ar daug ką geriau jaučiasi aukštieji ko
munizmo pareigūnai, Maskvoj išauklėti ir įskiepytu 
marksizmu nešini, kurie grįžo į savo kraštą bolševiz-

• v

Per 1948 metų savival- džįojoj kunigaikštijoj, ku- 
„ . - n sieke nuo jurų iki jurų,

tai gavo 9,4% balsų. Taigi administracine imperijos 
per metus laiko jie nusto- kalba neįvedė lietuvių kai- 

nori'turėti Sale paaiški- £"s ‘“ai 
via bn/i 4-iIr r\»»mo vnlnn/io

iš komunistų partijos ir, < 4 .
kad su komunistais jis ...........
daugiau nieko bendro ne-^ pusįs Po rinki.

Antra savo didumu — ; 
Socialdemokratų partija 
gavusi rinkimuose 29,2% 
išėjo su socialiniais obal
siais ir įrodinėjo valsty
bės kainų varžymo politi
kos reikalingumą.

Trečią vietą užėmė Lais
vųjų Demokratų Partija 
surinkusi 11,7%, kuri sa
vo pažiūromis yra gimi
ninga krikščionių demo
kratų partijai. Komunis
tai surinko 5,7%. Kitos 
smulkios grupės, kuriose 
nėra nei vienos komunis
tams artimos, surinko — 
22,4%.

Priešrinkiminė kompa
nija ir patys rinkimai 
praėjo palyginti ramiai, 
be didesnių išsišokimų ar 
nuotykių. Daugiausia ta
čiau trukšmo kėlė komu
nistai. Jie kaip paprastai 
visur kalbėjo visos tautos 
vardu, tarytum su jais vi
sa tauta eina ir davė gra
žiausius pažadus. Tuos 
milijonus iš Rytų Vokieti
jos pabėgusių vokiečių, 
kuriuos tik nesenai fašis
tais ir naciais vadino, da
bar prieš rinkimus žadėjo 
globoti ir jų likimu rūpin
tis, kad tik jie balsuotų už 
komunistus. Nors ir gana 
keistai atrodo, bet pažy
mėtina, kad ir Berlyno 
bolševikų kontroliuojamas 
radio, kvietė visus buvu-

I

bos. Dėl to lietuvių tauta, 
vieton išplėtimo savo 
kos rytų Europoje iki šių 
dienų galybės, kaip to pa
siekė rusai, vokiečiai, ang
lai ir kiti, ilgainiui neteko 
daug savo etnografinių že
mių ir lietuvių kilmės gen
čių, žmonių rytuose ir va
karuose.

Šiandien lietuviškai kal
bančių žmonių visame pa
saulyje yra iki penkių mi
lijonų, bet lietuvių kraujo 
ir kilmės žmonių esama 
žymiai daugiau. Sveiko it 
kūrybingo lie t u v i š k o 
kraujo įtaka jaučiasi ki
tose kaimyninėse ir toli
mesnėse tautose. Skaitlin
gų tautų kalbų vyravimas 
pasaulyje dar nereiškia, 
kad lietuviai turi apleisti 
savo kalbą ir vartoti tik 
pasaulines kalbas. Sveti
mųjų išgalvotas ir mūsų 
nesusipratėlių kartojamas 
posakis, kad “Su lietuvių 
kalba netoli tenueisi”, ne
išlaiko kritikos. Taip pat 
ir su viena kuria svetima 
kalba be vertėjo visą pa
saulį neapvažiuosi. « * 
TIK DRĄSOS DAUGIAU!

Teko pastebėti, kad šim
tai tūkstančių Amerikos 
lietuvių net namuose ne
kalba lietuviškai, teisinda
mies tuo, kad jie ją pa
miršo arba nemoka tai
syklingai kalbėti. Kitaip 
sakant, jie nustojo drąsos 

, savo kalba kalbėti, bijo
dami pajuokimo. Žinau 
šeimų, kur vyresnieji ret
karčiais dar prakalba vie
nas į kitą lietuviškai, bet 

, nors ir su- 
i pranta ir gali kalbėti lie- 

_ _ tuviškai, — nekalba, nes
dama už Lietuvos ribų, rašybos dėl to, kad gyvą-lYy^Hj®^ kartais sukriti- 
--------------------------------- ją kalbą laikui bėgant pa-k“oJa blo«* '-etuviškų zo- 

veike ja kalbantieji, o . Ta! y.raaP-
■ šyba liko prie prieš šimt- g^Įinaa ir salmtinas 
i mečius nustatytų taisyk-, reiškinys.
4ių. Teko girdėti, kad . Niekas negimsta meis- 
prancūzai ir ingiai galvo-,te™;. „Y“** .re,k,a 
ja savo rašybas fonetikai TalP •SU * '
pritaikyti, bet tokie pro->'?is- J?* nekalb«’1 

i jektai susilaukė pasiprie- kada .nalf™ok.a1' Sene?nie_ 
šinimo, kadangi tada Žmo- J1 *lvla!1lr M va'kai 

Inės senųjų raštų skaityti,turet,» Sedmt,s «»<> g«- 
• nemokės. I Tęsinys 5-tame pusi.

na, kad tik prieš valandą 
grįžo iš bolševikų belais
vės jo sūnus... Jis per va
landą laiko iš sūnaus pa
tyrė kas dedasi komunis
tiškoje Rusijoje.

Kitame vėl komunistų!
ne?™de-'.us metimai ne Vakarų klau- bolševikiškam agitatoriui 

kalbėti į pryšakį publikos į* 
išėjo jaunas, tačiau lyg " 
skeletas išdžiūvęs ir nepa-|__ 
prastai išvargintas vokie- - 
tis, buvęs bolševikų be
laisvis. Tas pradėjo rodi- rinkiminės nuotaikos 

skarmalais • su slūgo ir visu susidomėji- 
ro-’mu dabar laukiama, kokią 

IV Reichas sudarys pir
mąją savo vyriausybę. 
Parlamentas pirmajam 

i savo posėdžiui susirinko 
'rugsėjo mėnesio 7 dieną 
jBonnoje.

jo pranešė, kad dėl siau
čiančio teroro Vakarų Vo
kietijoj, nebuvę laisvi rin
kimai, ir liaudis negalėju
si pareikšti tikrųjų savo 
simpatijų komuni z m ui. 
Suprantama, kad šie už-

sytojui buvo skirti, bet tik 
visiems vergais pavers- 
itiem už geležinės uždan
gos.

Po rinkimų įtemptos 
at-

nėti savo i________ ___
kokiais jis grįžo iš 
jaus”. Jis siūlė neklausyti 
Maskvos agentų melagin
gų kalbų, o geriaus pasi
žiūrėti tikrovės. Po jo 
trumpos, trijų minučių 
kalbos, visi susirinkusieji

vo propaganda nustelbė 
visas partijas kartu į krū-

KAS NORI GRAŽIAI 
LIETUVIŠKAI KALBĖTI?

*

“Menka garbė svetima 
kalba kalbėti,

Didi gėda savosios gerai 
nemokėti!”

mo agentais patapę, tikslu parduoti savo tautą inter- 
nacijonalizmui? Ar jiems neteko nusivilti ir pasijusti 
tiesioginiais maskolių bernais - stupaikomis? Tokie 
Paleckiai, Sniečkai, “Rakočiai”, Gottvaldai, Paukerie- 
nės? Jie dar šūkauja, draskosi, laižo Kremliaus dik
tatoriaus batus, bet kaip ilgam? Kur dingo toks Di- 
mittrovas ir tūkstančiai kitų senų komunistų, Lenino 
ir paties Stalino geriausių draugų1? Kurie dar gyvi, 
tie šaltu prakaitu apsipylę stengiasi atspėti vingiuotą 
Maskvos diktatoriaus politikos liniją. Vargas tam, 
kurs nepataikė į jo ūpą. Ant jų visų galvų kybo ant 
plauko parištas Damoklio kardas. Šiandien vienam, 
ryt kitam. Išsisukimo nebėr. Bet dirba, stengiasi, nes 
pakliuvęs pragaran nebeišbėgsi.

Ana toks Čekoslovakijos Gottwaldas šėlsta prieš 
tikėjimą ir kvailam įkaršty vaikiškai pats sau prieš
tarauja. Begėdiškai meluodamas, kad Čekoslovakijoj 
kiekvienas gali laisvai tikėjimą praktikuoti, jis čia 
pat priskaito Katalikų Bažnyčią prie valstybės priešų 
ir grasina ją sunaikinti. Jei Gottwaldas rašosi dakta
ru, tai turi žinoti, kad Bismarkis pasakė, jog kovoti 
prieš Bažnyčią yra taip pat nenaudinga, kaip kardu 
mušti vandenį: suduodi, vanduo kiek įlinksta, bet 
nesuspėjai dar antru kartu užsimoti, vandens vėl ly
gus paviršius. Žinoma, Gottvaldas kaip aršus bedie
vis, turi daug daugiau pašėlimo negu proto, bet iš 
Maskvos nuolat gresianti nemalonė net jo gyvulišką 
nuotaiką jaudina. Koks neatsargus žodis, nepataiky
tas į pono dūdos taktą vienas šokio krypsnys, ir — 
virvė ant kaklo. Nepavydėtinas “diktatoriukų” liki
mas. K.

pamiršdavo gimtąją kal
bą ir nutautėdavo. Kas ti
ko anais metais, tas tiko 
vėliau ir tinka dabar. Tai 
lietuvių tautos balsas ne 
vien šviesuomenei, bet ir 
visiems lietuviams namie 

Šitokiu obalsiu dar Lie- ir svetur gyvenantiems, 
tuvos nepriklausomybės. Kalba yra gyvas daly- 
priešaušryje bendrinės ir kas. Laikui bėgant ji kei- 
literatūrinės lietuvių kai- čiasi. Kiekvienas žmogus 
bos tėvai, prof. Būga ir turi teigiamos ar neigia- 
prof. Jablonskis, pradėjo mos įtakos į kalbą, ypač 
taisyti ir ugdyti lietuvių rašytojai ir kiti rašto 
kalbą, tuomet dar pilną meisteriai. Todėl kiekvie- 
svetimų kalbų žodžių, bar- na kalba ir rašyba priva- 
barizmų. Tai buvo taiko- lo taisyklių, kalbininkų, 
ma daugiau lietuvių švie- kurie daboja jos kultūrą, 
suomenei, kuri, i J 
mokslus lenkų, rusų ar vo- bių. Anglų ir prancūzų 
kiečių mokyklose, tarnau- kalbų fonetika nutolo nuo j

KALBA YRA GYVAS 
DALYKAS
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išėjusi ir saugoja ją nuo svetimy-i jaunesnieji,

Vilnis
TĖVIŠKĖLEI
Nesuės, nesugraui tavo dalią 
Raudonieji rytų kirminai.
Su melsvais ežerais ir upeliais 
Tu mums būsi graži amžinai.
Šaltos rasos negels tavo kojas, 
Žiburėliai akių neišblės.
Tavo meilę ir laisvę nėšio jam, 
Kaip švenčiausią liepsnelę šir

dies.
Neužplaks priešų žvilgsniai lau

kiniai
Tavo plastančios laisvės ugnies. 
Ant dangaus ilgesingos mėlynės 
Visos skaidres žvaigždutės 

žibės.

Tegul raižos ir trankos graus- 
tiniai

Tegul maišos dangus su žeme... 
Mes išnešim ant rankų, tėvyne, 
Kaip rasos krikštoliuką tave.

Nesuės, nesugrauš tavo dalią 
Raudonieji rytų kirminai.
Su melsvais ežerais ir upeliais 
Tu mums busi graži amžinai.

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. nf. Sesijos 
prasidės 10:00 a. m. čia pat salėje prie bažnyčios. Vi
si kunigai kviečiami dalyvauti šiame seime, nes yra 
daug svarbių dalykų.

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

KUN. K. A. VASYS,
__  Kunigų Vienybės Pirmininkas.
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pirmininkė sudainavo — Anoj pusėj Du-

Sutvirtinimo Sakramentas.
Spalių mėn. mūsų parapijoje! 
bus teikiamas Sutvirtinimo sa-

Penktadienis, Rugsėjo 9, 1949

GHUKB17 LIETUVIU 
KOLONIJOSE

i

kučiai, seselių - mokytojų glo
bojami ir savo tėvelių palydimi, 
8 vai. susirinks į šv. Mišias pa
prašyti Dievą palaiminimo pra
dedamam darbui. Tikimasi vai

dučių susilaukti apie 200. Dar 
. reikia pridėti, kad parapijos 
i mokykloje už mokslą nieko ne
reikia mokėti.

Nauja šeima. Pereitą sekma
dienį. rugsėjo 4 d. šv. Alfonso 
(lietuvių) bažnyčioje moterys
tės sakramentą priėmė Alber
tas Dumša su Ona Bulotaite. 
Jungtuvių apeigas atliko kun. 
kleb. L. Mendelis: jam asista
vo kun. A. Dubinskas, kun. J. 
Mendelis ir kun. P. Dambraus
kas. Liudininkais buvo Alber
tas Dumša ir Vivian Jankūnai-

I

tė.
Vestuvių puota įvyko 5 vai.

Lietuvių salėje. Į puotą apsilan-[ kramentas. Motinų ir tėvų pa-į 
kė artimiausieji jaunųjų gimi- reiga šiuo reikalu susirūpinti, 
nes bei draugai, kun. Dr. L. jei jų šeimose yra vaikučių, 
Mendelis. lydimas kun. P. Dam- dar šį sakramentą nepriėmusių 
brausko ir didelis būrys kviestų[ ir tinkamo amžiaus sulaukusių, 
svečių, apie 300 žmonių. Kun.'Ta proga turėtų pasinaudoti ir 
klebonui sukalbėjus maldą, pra- suaugusieji, jei ligi šiol ta Die- 

linksma puota, vo malone nebuvo pasinaudoję, 
gausiai apkrauti Tuojau reikia užsirašyti pas se- 
valgiais, kuriais s^les, nes laiko jau nedaug liko.

vaišino. 
tuojau 
pradėti 
ilgai ir

sidėjo graži.
Stalai buvo 
lietuviškais 
svetelius jaunųjų mamytės, tė
tušiai ir svotai atsidėję 
Nekantrusis jaunimas 
jaunąją porą paprašė 
šokius. Erdvioje salėje
linksmai klegėjo judrusis jauni
mas. paįvairindamas šokius ir 
lietuviškuoju suktiniu ir kitais 
tautiniais šokiais.

Naujienos iš 116 Liet. Vyčių 
MAušros Vartų” kuopos

I metinį Liet. Vyčių seimą, 
kuris įvyks Elizabeth, N. J., y- 
ra išrinkti ir šią savaitę išvyk- 
sta šie delegatai:

iCharlotte Mitchell, finansų raš
tininkė Ona Miller ir nariai: 
Shiriey Miller, Elena Gvazdaus- 
kaitė, Teresė Kasperaitė, Vin
cas Kisielius ir Edmundas Vaš
kas. Be to dalyvauja centro 

i dvasios vadas kun. Jonas Jut- 
i kevičius.

re naujakurių pikniko sumany
tojas J. Griauslys. Po to St. 
Atkočaitis ir Al. Griauzdė 
(duetas) gražiu pasisekimu su
dainavo keturias dainas. Y pa* 
tingai šiltą sutikimą sulaukė 
pikniko solistė St. Daugėlienė 
(iš Manchesterio, N. H.), kuri

! rugsėjo mėn. 18 dien. 7:30 v. 
vakare.

Prie progos įdomu pažymėti, 
kad St. Liepos patys pirmieji 
koncertai Vokietijoje, karui 
pasibaigus, taip pat ir paskuti
nieji du koncertai buvo religi
niai. Dar vos 1945 m. Pietų Vo
kietiją užėmus prancūzų armi
jai, Liepas kartu su muzikais 
Z. Nomeika ir P. Armonu jau 
dalyvauja religinių koncertų 
cikle, kuriuos organizavo pran
cūzų karo kapelionai kariuo
menei ir visuomenei.

'į Kaipo seimo svečiai vyksta 
'* šie asmenys: Lilijona Tamule-

vičiūtė, Rita Ciuplytė. 
tas Čiunys. »

Linkime Elizabeth 52-ai kuo- 
geriausio pasisekimo.pai

/

NASHUA, N. H.

Choro repeticijos. Žinomas 
chorvedys Bronius Jonušas jau 
pradėjo darbą su nauju choru. 
Atrodo, kad netrukus išgirsime 
jį savo bažnyčioje. Girdėjome, 
kad jaučiamas vyrų balsų trū
kumas. Labai pageidaujama, I 
kad visi, kurie gali chore giedo-'

i

Susirinkusieji svečiai jaunie- ti, prie jo prisidėtų. Choro da- 
siems reiškė daug 
Dieve, laimink naują 
šeimą’

linkėjimų. lyviai ne tik atliks labai gerą 
lietuvišką darbą, bet ir sau turės nemaža 

naudos, nes pasimokys giesmės 
ir dainos prityrusio dirigento 

narys. Tą vadovybėje. Choro repeticijosNaujas parapijos
pat sekmadienį, rugsėjo 4 d., vyksta Atletų klubo patalpose, 
kun. klebonas pakrikštijo nau- .. „ •—_ , . 1 _. . . . i. . Nauji tremtiniai. Rugsėjo 4jagimi, kuriuo Dievulis apdova- , . r .. \

i.* i-. - d- musų parapijos raštinėje bu-nojo Viktoro Dragm ir jo žmo- __ .
nos Nelės Cėsniūtės ■ 
nes šeimą. Kūdikiui duotas var
das Robertas Valteris. Krikšto 
Tėvais buvo Vincas Radęs ir O- 
na Juknelienė. Tegyvuoja nau
jasis parapijos narys tėvų 
džiaugsmui ir savo laimingai 
ateičiai ’

Ir vėl mirties auka, šalia šių 
linksmųjų įvykių reikia pasida
linti ir liūdna žinia: rugsėjo 4 
d. rytą po trumpos ligos, aprū
pinta šv. Sakramentais, atsi
skyrė su šiuo pasauliu Ona 
Nemurienė. jau peržengusi 70 
m. amžiaus slenkstį. Laidojama 
rugsėjo 7 d. su trejomis šv. Mi- 
šiomis. Pašarvota pas Juozą 
Kašinską. Velionė buvo Alto
riaus ir šv. Rožančiaus Draugi
jos narė. Paliko sūnų Vincą 
Nemūrą ir dukterį Magdaleną 
Ambrazienę. Tesuteikia Visa
galis a. a. Onai amžinąją laimę.’

Mokslo metų pradžia. Lietu
viškoji parapijos mokykla pra
deda mokslą rugsėjo 8 d. Vai-

Paties solisto pasisakymu, 
gilios mistikos kupini religiniai 
didžiųjų kompozitorių kūriniai, 
esą labiausiai jo sielai artimi ir 
giliausiai suvirpinę jo širdį. At
rodo, kad šį kartą bažnyčios 
pasirinkimas savo debiutui A- 
merikoje (su religine W. A. 
Mozart, F. Haedel, C. Franc, 
C. Sasnausko, Ch. Gounod, St. 
Moniuškos ir kt. muzika) yra 

,jo padaryta ne pripuolamai, bet 
sąmoningai ir prasmingai.

Kai jau pradžioje minėta, 
šiame koncerte dalyvaus ir ki

lta didelė mūsų muzikinė pajė
ga, buvęs Kauno operos ir ba- 

■ leto teatro vyr. dirigentas Vyt. 
Marijošius, kuris pagros keletą 
kompozicijų vargonais solo ir pinuinv. a. c*z uuvv oviuivo avga-j ; ~ a o

bentos iš nuošalesnių farmų .^lingiau lankytų. Be tikybos kad atvykusių čia tremtinių akompanuos solistui. Jo daly- 
’ūkių. Tais naujakuriais, kaip'moksI°’ bus proga Jaunu°- tarpe esama ir tokių asmeny- vavimas taip pat žada šiam 
neretai atsitinka, pasirūpino 

' kun. P. J. Vaičiūnas. Už Ui ITai -vPatm^ai svarbu lietuvis- sų kultūrinį gyvenimą, padary- 
j jam turi būti tartas čia atski- koms šeimoms ^mokyti savo ti jį turiningesnį ir gilesnį, rea- 
ras žodis. Kun. P J. Vaičiūnas vaikus gražiai hetuviškai kab lizuojant didesnius meninius 
yra New Hampshire valstijoje j 
NCWC atstovas. Taigi taip pat 
vadinamoje Urpininko rolėje i 
tarp tremtinių ir juos atsi
kviestųjų. Jis pirmas perima į 
čia atvykusius tremtinius. Juos 
apgyvendina ar perduoda jų i 
globėjams. Tačiau šitokių for-, 
malumų išpildymu, kaip kuni- Laukiama Nepaprasto Religinio lietuvių kultūrinį ir meninį gy- 
gas pats išsiUria. jo veikimas j Koncerto, Dalyvaujant Žymio- 
nesibaigia. Jis ir toliau palaiko sioms Meno Pajėgoms: St. Lie- 
artimus santykius su apsigyve
nusiais naųjąįmrįais. Jam žinoki 
mos jų gyvenimo ir darbo sąly-

Vytė.
i

Darbo Sekretorius Maurice J. Tobin (kairė
je) tariasi Washingtone su Darbo Apsaugos Biu
ro direktoriumi, Robert C. Goodwin, kuri įstaiga 
perkelta iš Federalinės Apsaugos Žinybos Darbo 
Departamento žinybon. Pakeitimas įvyko sąry
šyje su Senato priėmimu Prezidento Reorganiza
cijos plano No. 2.

Paminklas Karo Veteranams
Lietuvių kapuose ruošiamasi 

pastatyti antro pasaulinio karo 
dalyviams. karo veteranams 
paminklą. Paminklo statybai 
sudaryti lėšų rūpinasi Šv. Ka
zimiero par. klebonas kun. J. 
Bucevičius. Reikalingą sumą 
norima surinkti įvairiais bū- 
daisj o vėliau šių metų spalių 
5-8 dienomis tam tikslui mieste 
bus rinkliava.

I

-/V. . įvo didelis judėjimas. Kas gi čia 
,atsitiko? Na gi, kun. kleboną, 
sugrįžusį iš atostogų apspito 
rugpiūčio mėnesyje atvykusieji 
iš Vokietijos lietuviai. Jie atėjo 
užsirašyti parapijos nariais ir 
susipažinti su savo naujuoju 
dvasios vadu. Tokiu būdu prie 
parapijos prisidėjo 53 lietuviai. 
Kun. Dr. L. Mendelis kiekvieną 
gražiai priėmė, kiekvienam mie
lą suraminimo žodelį tarė ir, 
savo papratimu, kiekvieną ke
liais doleriais apdovanojo. Svei
kiname naujai atvykusius var- 

i go brolius ir linkime geros klo
ties'

Kiek anksčiau atvykusieji ir 
darbu bei butu apsirūpinusieji, 
daro sutartis savo artimiesiems 
arba geriems prieteliams, dar 
Vokietijos stovyklose vargstan
tiems. Sutarčių padarymą labai 
palengvina kun. klebonas, savo 
parašu patvirtindamas sutar
čių davėjus. Su tokiu patvirti
nimu sutartys be jokių trukdy
mų priimamos valdžios įstaigo
se, ir joms tuojau duodama ei
ga-

i I Kas sekmadienis, 
vietos or-

Jutas Kasiusias
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

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

Kunigų rekolekcijos, šią sa- 
, vaitę kun. klebonas nebus na
mie: jis išvyksta visai savaitei 
j kunigų rekolekcijas ir grįš tik 
šeštadienį. Kitą savaitę į reko

lekcijas išvyksta kun. Jonas 
Mendelis, klebono pavaduoto
jas.

Onos Bimljtfs - Venckaus-

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

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

DARBININKAS
Nl W. BROAOWAY, >0. BOSTON, MASS.

1

<

nojėlio, muz. St. Šimkaus, Ty
kiai, tykiai — muz. E. Gailevi- 
čiaus ir linksmą — Alaus, a- 
laus, muz. J. Gruodžio. Labai 
gražiai skambėjo St. Daugėlie
nės ir Al. Griauzdės sudainuo
tas duetas: keliauju su daina/ 
Pabaigai vyrų choras vadovau
jamas muz. J. Tamulionio išpil-i 
dė tris dainas. Tuomi muzikali-

Vytau- nė dalis, kurią skoningai tvar-i 
kė ir pravedė muz. J. Tamulio-; 
nis, buvo baigta.

Į pikniką naujakurių dalis 
atvyko padarę tolimą kelionę. 
Kaikurie iš jų turėjo pirmą
progą pabuvoti amerikoniškame, ,
piknike. TM buvo šeimos alga- šlas Pamokas valka‘ k“° skait-l teikia daug nauju vilčių 
bentos iš nuošalesniu farmų - i‘n»a,u lankj't') tikybos kad atvykusiu

---------------- > IMIS proga *-------- r'-' vavuuod uaip pat ^aua 0x0.111 

liams pramokti lietuvių kalbos, bių, kurios galės išjudinti mū- koncertui aukštą meninį lygį. 
To, ..notineroi lizsf-iisrič- ... • 1...14.”..

, Malonu, kad vietinis Šv. Ka
zimiero parap. choras, vedamas 
seno, daug nusipelnusio kultū
rininko ir visuomenei gerai ži- 

i Štai tik prieš porą mėnesių nomo menininko varg. J. Ol- 
atvyko iš tremties ir apsigyve- šausko, įsijungs į šį koncertą, 
no mūsų tarpe pirmaeilė lietu-; patiekdamas visai naujų bažny

tinių muzikos kūrinių.
Šio koncerto tikslas yra dva

sinis, kultūrinis ir siekiąs kuo 
plačiausiai atverti duris visiems 
norintiems pasigrožėti subtilia 
religine muzika. Įėjimas visiems 
laisvas — be mokesčio.

Laukdami šio pirmo gražaus 
į kviečiame ir 

dažnais koncertiniais pasirody- Į tikimės atsilankys daug svečių

žinomas posakis ‘‘Didelė garbė 
- b daug svetimų kalbų mokėti, bet 

gėda savosios kalbos nemokė- 
" ti”.

AMSTERDAM, N. Y.
: vių vokalistų pajėga, buv. Vii- ’ 
niaus operos solistas - barito-j

! nas Stasys Liepas.
Į Kas tik nors šiek tiek sekė

i venimą tremtyje, negalėjo ne- 
■ pastebėti, kad šis tebekilantis 
į savo pajėgumo viršūnę, talen-pui, Vyt. Marijošiui ir

A J. Olšauskui.
, Amsterdam. N. H. lietuvių --------- --------------------j~-------o----------

gos. Kas pateko į sunkumus kolonija, ypač paskutiniu laiku mais kasmet susilaukdavo vis. ir iš tolimesnių kolonijų, 
tokį gelbsti. Suranda naują pajuto padidėjusį lietuvių trem- daugiau ir daugiau geriausių į-| Tad rugsėjo mėn. 18 d. visi į 
darbą ir perkelia į geresnes* tinių imigracijos tempą. Gera-; vertinimų iš vokiečių, prancūzų Amsterdam, N. Y. Atvykę ne- 
sąlygas. Neviena lietuvių nau- širdžių šios kolonijos lietuvių ir lietuvių tremtinių spaudoje. . apsivilsime, nes, puikiosios Šv. 
-inlrurin ^ima milanlfP šitn kil- pastangomis praeitais, O ypa-' c,‘‘---- -------------- -- ------ ’j' „ui;—

tingai šiais metais, čia suvažia
vo gerokas būrys tremtinių, 
kurie čia rado jaukią pastogę 
pas savo gimines ir pažįstamus. 
Mūsų kolonijos gyvenimas pra
deda įgauti naują gyvenimo 
pulsą. Mus labai nudžiugino ir

Piknikai ir Pramogos
Žinoma vietos lietuvių visuo

menės dėmesys buvo nukreip
tas į kaimyninių valstijų di
džiuosius parengimus, kaip į 
Kennebunk Porte lietuvių die
ną ir Irt. Tokiuose žymiuose 
subuvimuose lankėsi nemažai 
lietuvių iš Nashua. Bet greta 
per tą laiką ir vietoje buvo 
pramogauta ir surengta visa 
eilė piknikų,
nuo rugpiūčio 21 d., 
ganizacijos čia surengė po pik
niką. Iki šiol iš suruoštų pra
mogų geriausiai pasisekusia 
skaitomas parapijos piknikas. 
Jis sutraukė, be vietoje gyve
nančių, gausiai lankytojų iš ki
tų miestų, būtent Manchester. 
N. H., Lawrence, Mass. ir dar 
iš tolimesnių apylinkių. Pikni
kas buvo paįvairintas improvi
zuotai solistų dainomis, due
tais. Programos išpildymui va
dovavo muz. J. Tamulionis.

Savaitę vėliau — 28-VIII — 
įvykęs LDS 65 kuopos piknikas 
taip pat praėjo sėkmingai, 
bet jau nebuvo taip skaitlingas 
lankytojais.

Pereitą sekmadienį, rugsėjo 
4 d., buvo vietos tremtinių pik
nikas. Pasitaikė tokiai pramo
gai gražus, saulėtas oras. To
dėl svečių gausumu Į.______
kitus piknikus. Nemaža lietu-1 
vių atsilankė iš kitų valstijų. pat Sokolo lauke.

Pikniko programą sudarė solo 11 d. paskutinis šio sezono pa- 
dainos, duetai, kalbos, dėklą- rapijos piknikas. Rengėjai ruo- 
macijos ir vyrų choras. Progra-! šiasi sudaryti įvairią progra
mą išpildė, su mažomis išimti- mą.

■ mis, tremtiniai. Įžangos žodį ta-Į Rugsėjo 18 d. Šv. Onos drau-i 
-----------------------------------------------[gijos piknikas. Tai jau paskuti- 
kienės žiniai. Venčkauskamstniai šių metų piknikai. Su jais 
prašant, mūsų bažnyčioje rug-l Nashua lietuviai užbaigs vasa-i 
sėjo 4 d. buvo paskelbta, kad i ros pramogas, 
atsilieptų jų giminės, Baltimo- 
rėje gyvenantys. Tą pačią die
ną atsiliepė Veronika Čaplins- 
kienė, kurios adresas: 1415 W.

, Lexington. Baltimore 23, M.d. 
Atsiliepusiai Ver. Čaplinskienei 
pranešti Onos Barulytės- Venč- 
kauskienės adreso parapijos 

I raštinė negali, nes to adreso 
neturi. Ji pati tesikreipia aukš
čiau nurodytu adresu.

£ oa*U yajvguuiu VUDUUę, KUČU" | unvąuiui oiv

tingus lietuvių dainininkas savo. koncerto, į kurį
I - —

jakurių šeima sulaukė šito kil
naus kunigo užtarimo. Jis tapo 
čia tremtinių tikrai jautrus ir 
nuoširdus užtarėjas. Ir sekma
dienio piknike kaikurie nauja
kuriai galėjo atsirasti tik jo rū
pesniu. Čia jiems visų draugys
tėje buvo tikrai maloni proga 
suartėti, nuoširdžiai pabendrau
ti su vyresniosios kartos lietu
viais ir su gražiais 
grįžti namo.

Visi čia paminėti 
buvo surengti Sokolo 
ke. Tai mėgiama lietuvių pikni
kams ruošti vieta. Tiesa pra
mogavimo vietovė daug ko žy
mėtino neturi. Pušynai, cemen
tinė šokių aikštelė, garsiakal
bis. Dar keli tvirti stalai su nu
tašytais siaurais suolais, tai ir 
viskas. Bet gamtos rami aplin
kuma miesto žmonių pamėgta 

pralenkei ir noriai lankoma.
Ir dar du piknikai įvyks taip 

Tai rugsėjo

Skaitykite ii platinkite 
katalikišką spaudą— ląik- 
rastĮ “Darbininką”!

i

i
i

įspūdžiais1

piknikai 
ūkio lau-

I

Solistė St. Daugėlienė (Man- 
chester, N. H.) praeitą sekma
dienį buvo atvykusi į Nashua ir 
čia per pamaldas giedojo Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje.

I

Tikybos ir Lietuvių Kalbos 
Pamokos

Rugsėjo 12 d. prasidės prie 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čios vaikams iki 16 metų am
žiaus tikybos ir lietuvių kalbos 
pamokos. Pamokas praves sese
rys Kazimierietės.

Tėvams lieka pareiga, kad

>

Su pasitenkinimu ir pasidi- Kazimiero bažnyčioj skliautais 
džiavimu patyrėme, kad solis- ’ nuaidėję gražiosios religinės 
tas St. Liepas savo muzikinius muzikos akordai, suteiks vi

siems dvasinį atsigaivinimą.
D. Kis.

1

pasirodymus Amerikoje ketina 
pradėti viešu religinės muzikos 
koncertu Amsterdam, N. Y. lie
tuvių parapijos bažnyčioje.
Koncertas įvyks sekmadienį ’ protas stovi UŽ durų.

Kada aistros sėdi soste,

f
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durų Custom V-S 
Sedan*. įrengti su 
I. “Magic Air’’ *il- 

Sidewall

4-rių 
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Radio*. ___
dytuvais ir su 
Padangomis.
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EnterNow!
bww rvMb •wiry vrmk ■■■

dnek ss*. Ybs cm ba em ef Ihe beky srisssn!

(No matf9r what imAb of
1 Drrre in to Me ns. or My Ford 
Denler dreploytnj potter shown b*low.
2 A*k for onr Fr*t Cir Snfety ClMck. 
We ll eheek broke pedol reeerve. rieer- 
int tinkate. t*v«- "Cf mutBer. hom. 
sprinp «nd obock ibeorbnri. wmd 
skieto nriper. gUss di*eoior»tion. mrror 
and other safety points— MI at m east 
or ohliption to yoo' Then w*1l gto 
yoa a Free Saloty Insigma. and an

Oeneral Dvty Modeli* F-5. 
V-8 inžinaa, šlake body. 
158 colių whe*lba*e FORD 
Trokai. įrengti *u Radio* 
ir “Magic Air” hildytu- 
avi*. Pasirenkant pagal 
kaine 5 ii 25 karo lai
mėtojai yra pažymėję 
Kon teito Slankose, pa
geidaudami trokų.

* 4 tai jum* yra proga
laimėti viena ii iių 700 
vertingų dovanų ir važi
nėjimu padaryti sauges
niais bargenais.

<<

(•) Ūse only official entry blank 
obtained at any Ford Dealership 
displaying the poater shown 
beiow. Frint deariy yoor name 
and addresa.
flb) Contest lira i t ed to the con- 
tinental U. S. and Alaaka.
<«> Prizo m ztated on cntry 
blank, will be avarded on thė 
baaia of sineority, originality, and 
aptnnaa. Jadgra* dorurionz aro 
finai. Duplicatc prizas in rašo of 
ties. Entries mušt be subtnitted 
in the name of the retistered 
owner or hi* desitnated repte-

or frvcfc yov own)
Entry BlMk.
3 ThM. i* 50 »ords or l«u e* 
entry bl»nk. 8*i*h ttis *t*ieme«t: 
‘ Ali c*n Md traeks shovM b* nfety- 
chockod poriodmlly b*c*vs* ..
4 Mail e»try bafor* midniflit. 
Octoher 31. to Ford Car Saloty Contest 
H**d<)uarters Boa Bo. 722. CMeačo 71. 
minore.

★ ♦ ★
■entative. Only one mtry nr 
or truck may be consif&retl. AU 
entries bccomc the property of 
Ford Motor Company. Contest 
subject to Federal, Stato and 
local regulations and to contest 
rnlea on rntry blank.
(W) Winners’ narnės will be poated 
at a!l Ford Dealera’ not later than 
December 1, 1949.
to) Conteat is open to all rem- 
denta of Unitod Statės, escept 
employMB of Ford Motor Cotn- 
pany, Ford IJealera. their adv<«r- 
tiflng afenciet or their familiea.

SS? j I
Gaukite dovanai enr-nafety tekį, in- 

sigrua ir isiraiymo blanku pa* visu* 
FORDO dyleriu*. pa* kunigo* pamatyste 
tig iikab*.
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KAS NORI GRAŽIAI 
LIETUVIŠKAI KALBĖTI? Mes Pasiilgstame Dievo

Pradžia 3-čiame pusi, 
žios kalbos. Juk taip pat 
yra ir su svetimomis kal
bomis. Ar gi anglų kalba 
iš karto galima kalbėti? 
Taip pat reikia daug kri
tikos patirti, kol ji suvirš
kinama. Neužtenka ją gir
dint išmokti, reikia ir raš
tu naudotis.

Todėl, kas nori lietuviš
kai gražiai kalbėti, neuž
tenka vien iš tėvų gyvos 
kalbos mokintis, bet rei
kia ir lietuvišku raštu — 
knygomis ir laikraščiais 
naudotis. Tik reikia noro 
ir drąsos. Niekas negali 
kritikuoti ar pajuokti čia 
gimusio lietuvio pradžioje 
kad įr ne visai teisingai 
lietuviškai kalbant. Tik 
kalbėkime dažniau, dau
giau skaitykime lietuviš
kus laikraščius ir knygas.
AMERIKOS LIETUVOS 

RENESANSAS 
Amerikos Lietuva turi 

progą atgimti. Į ją įsilie
ja stiprus lietuviškas ele
mentas iš tremties. Nesi
stebėkime, kad jie nėra 
tokie, kokie daugumoje 
buvo senieji išeiviai. Juk 
lietuvių tauta virš 20 me
tų gyveno nepriklausoma, 
turėjo savo valstybę. Tik 
džiaugtis reikia, kad lietu
vių tremtinių tarpe yra 
tiek daug išmokslintų 
žmonių, įvairių sričių spe
cialistų; dėl anglų kalbos 
nemokėjimo jie pradžioje 
sunkiai kuriasi, bet greit 
jie prasiverš, tik nepavy- 
dėkime jiems, nes jų grei
tesnis ir geresnis įsikūri
mas yra visų lietuvių gar
bės dalykas.

' .......... . ■ . I F- . ■

ĮSIGYKITE
šv. Pranciškaus Gyvenimo 

Knygą —
ŠV. PRANCIŠKŪS ASYŽIETIS

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

Šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks

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

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mass.

Iš naujų ateivių šviesuo
menės, iš intelektualų mes 
laukiame Amerikos lietu
vių gyvenimo pagyvėjimo, 
laikraščių patobulėjimo ir 
naujų knygų pasirodymo. 
Reikia laukti, kad greit 
Amerikos Lietuva susi
lauks tokių knygų, kurias 
mielai skaitys ir čia gimęs 
jaunimas. Kaip tremtiniai 
mokosi anglų kalbos, taip 
senieji ateiviai ir jų vai
kai turi galimybę pramok
ti gražiai lietuviškai kal
bėti. Mes tremtyje atsi
spausdinome lietuviškai 
angliškų žodynų ir anglų 
kalbos vadovėlių, o čia 
Veikia visiems apsirūpinti 
angliškai lietuviškais žo
dynais ir lietuvių kalbos 
vadovėliais, kad lietuviš
kai primiršusieji ar ne
mokantieji galėtų su ang
lų kalbos pagalba mokin
tis lietuvių kalbos.

AUKŠTOS KULTŪROS 
VEIDRODIS

Lietuvių kalba nėra pa
prasta kalba. Ji yra viena 
seniausiųjų Europos kal
bų. Ji yra mokslinė kalba. 
Be jos neapsieina joks 
kalbų mokslas. Ji yra rak
tas pažinti Europos tautų 
prokalbes. Ji yra sanskri
to kalbos sesutė. Tai dide
lis lietuvių tautos ir kalbų 
mokslo turtas. Ne be rei
kalo dar praėjusio šimt
mečio vidury vokiečių 
mokslininkai, kaip Schlei- 
cheris, Bezzenberg e r i s, 
Herderis, net Goete ir ki
ti, buvo susirūpinę, kad, 
rusams ir vokiečiams nu
tautinant lietuvius, nežūtų 
lietuvių kalba.

Kalba yra tautos kultū
ros veidrodis. Kurioj kitoj 
kalboj mes rasime, kad 
žmonės bažnyčioje gieda, 
o kitur dainuoja, kad žmo
gus valgo, o kiti gyviai ė- 

■ da ar lesa, kad žmogus 
•miršta, o kiti gyviai stim
pa?... Apie lietuvių kalbos 
grožį ir savitą lietuvių 
tautos dvasinę kultūrą y- 
ra rašyta daug knygų lie
tuvių ir svetimomis kalbo
mis. Viena iš įdomiausių
jų yra Dr. Victor Jungfer 
“LITAUEN Antlitz eines 
Volkes”, išleista 1948 m. 
Tuebingene. Šios knygos 
pasirodydavo anglų kalba 
laukiama Amerikos Lie
tuvoje.

Gražiai lietuviškai kal
bėti mokinkimės iš tėvų, 
iš tremtinių, iš lietuviškų 
laikraščių ir knygų.

E. K. Vilnietis.

Dr. B. Paulius, O. P.

“Jokūbui gimė Juozapas, vy
ras Marijos, iš kurios užgimė 
Jėzus, vadinamas Kristumi”.

(Mato 1:16)

Mitalas, Petrą*. Eleonora, 
Vygintas, Gina į Philadelphia, 
Pa.

Okunis, Tomas, Marija, Jur
gis į So. Boston, Mass.

Osuehas, Jonas, Marijona į 
Hartfard, Conn.

Padagas, Aleksandras į 
Brockton, Mass.

Pajaujis, Vytautas, Elena, I- 
rene į Worcester, Mass.

Pauža, Vladas į Keamy, N.

Mielasai Skaitytojau:
Marijos gimtadienį minėdama Katalikų Bažny

čia džiaugsmingai gieda šituos žodžius: 'Tavo Gimi
mas, Pana Marija, Dievo Motina, atnešė džiaugsmo 
visam pasauliui; nes iš tavęs gimė Teisybės Saulė, 
Kristus Viešpats; kuris, pašalindamas prakeikimą, 
davė palaiminimą; panaikindamas mirtį, suteikė am
žinąjį gyvenimą.4 Kaip mūsų pirmoji motina Ieva, 
Dievo sukurta iž nenusikaltusio Adomo šonkaulio, 
blizgėjo nekaltu gyvenimu žemiškame rojuje, taip ir 
Marija, Dievo Apsaugota nuo Adomo kaltės, atėjo į šį 
pasaulį skaisti it nekalta, nes jai buvo skirta tapti 
Amžinojo žodžio buveine.

Rugsėjo 8 dieną Katalikų Bažnyčia švenčia Mari
jos gimtadienį. Tas paprotys atsirado pirma Palesti
noje ir vėliau, apie septintą šimtmetį, tapo priimtas ir 
visame krikščioniškame pasaulyje. Tą dieną ir nepri
klausoma Lietuvos Respublika iškilmingai švenčia sa
vo metinę Tautos Šventę. Bet, deja tuo tarpu jau ne
beskamba garsusis Tautos Himnas ir nebeplevėsuoja 
Trispalvė Vėliava Lietuvos padangėje; Dieve duok, 
kad tiktai Marijos meilė pasiliktų lietuvio širdyje, 
kur jisai bebūtų!

Marija perviršija visus Angelus ir šventuosius 
savo galybe ir meile. Josios galybės paslaptis yra ta
me, kad ji yra Dievo Motina. Jei Šventieji, iš priežas
ties savo šventumo yra tokie galingi pas Dievą, kaip
gi daug galingesnė turi būti Marija, visų Angelų ir 
Šventųjų Karalienė, per kurios rankas gaunamos vi
sos Dievo malonės! Marija yra mūsų tarpininkė pas 
Dievą ir visų Jo malonių dalintoja.

Marijos meilės paslaptis yra tame, kad ji yra 
mūsų Motina. Visagalis Dievas davė Marijai tokią 
tarnybą, kurioje ji gali parodyti mums labai daug mo
tiniškos meilės. Pasaulio atpirkimo plane Marija uži
ma labai svarbią vietą: Ji yra bendra Motina, kaip 
Atpirkėjo, taip ir atpirktųjų, būtent, visų žmonių. 
Mirdamas ant kryžiaus Viešpats Jėzus pavedė kiek
vieną iŠ mūsų savo Motinos globai, sakydamas: “Štai 
tavo Motina!” (Jono 19:27). Marija yra labai galinga 
mūsų Užtarėja pas Dievą, nes ji yra Dievo Motina; ji 
tikrai užtaria už mus, nes ji yra mūsų Motina. Būki
me verti vadintis jos vaikais!

Dr. B. Paulius, O. P.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 covai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavę po $4.00; dabar mes Jums siu* 
iome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedideli 
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 Broadvray So. Boston 27, Mom.
Šiuomi siunčiame $................. ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas

i

Š. m. rugsėjo 3 d., laivu “Ge- 
neral McRae” į New Yorką at
vyko šie lietuviai tremtiniai:

Andrašiūnas, Jonas į Linden, 
N. J.

Banys, Aloyzas į Yonkers, 
N. Y.

Sinkevičius, Aleksander į Ci
cero, m.
Bubelis, Magdalena, Juozas, 
Gediminas į Cazenovia, N. Y.

Čepas, Vytautas, Lidija, Vi
lija, Gintaras į Natick, Mass.

Dainys, Vladas į Lavrence, 
Mass.

Dargia, Leonardas, Vanda, Al
gimantas į Milwaukee, Wisc.

Davidauskas, Antanas į Mil- 
tvaukee, Wisc.

Dirmantas, Marijonas, Elena, 
Saulius į Glen Cove, L.I., N.Y.

Elvikis, Juozas, Marija, Da
nutė į Cicero, III.

Frejeris, Pranas, Elena, Jo
nas į Grand Rapids, Mich.

Galinaitis, Nikodemas, Petro
nėlė, Ona, Bronislovas į Karie
ton, Pa.

Gašlūnas, Kazys, Liuda, Ema, 
Rita, Šarūnas į Chicago, Dl.

Gidaitis, Juozas, Pranė į Chi
cago, III.

Ginčas, Albinas j New Bri- 
tain, Conn.

Gečas, Elena, Irena, Viktoras 
į Chicago, UI.

Grimas, Ieva į VVatėrbury, 
Conn.

Grybauskas, Stasys, Julia, 
Antanas, Aldona į Nashua, N. 
Hafnpshire.

Hofmanas, Marta, Rūta, Jo
nas į Miehigan City, Ind.

Ilteris, Eufemija, Eduardas į 
So. Boaton, Mass.

Š. m. rugsėjo 6 d., laivu “Ge-1 
neral Sturgis” į New Yorką at
vyko šie lietuviai tremtiniai:

Bruzgienė, Konstancija į Wa- 
tertown, N. Y.

Bukauskas, Jonas, Magdale
na, Kazys į Cicero, I1L

Ežerskis, Ona į Bismark, N. ta į Cicero, III. 
D.

Gasiūnas, Juozas, Julija, Leo
nora į Chicago, III. •

Jablonskis. Leonas, Elena, 
Elena, Nijolė į Chicago, III.

Jakubonis. Jurgis, Stasė įt 
Rockford, III.

Jonušaitis, Gryta į Oakville, 
Conn.

Milkintas, Vytautas į Cincin- 
nati, Ohio.

Pazemenas, Kazys, Vytautas 
į Clark, Pa.

Petruškienė, Pranciška į Clark, 
Pa.

Roznickas, Edgaras. Ona, Li
lija, į Philadelphia, Pa.

Rutkauskas. Jonas, Veronika, 
Grasvydas, Margarita į Stam- 
ford, Conn.

Šlekys, Petras į Nevvark, O.
Stasiulis, Marijona, Jonas, 

Antanas, Vladas, Stasys į Per- 
kasie, Pa.

Stasiulis, Aldona į Brockton, 
Mass.

Staras, Makdalena, Petras į 
Waterbury, Conn.

Vieraitis, Kęstutis į Baltimo
re, Md.

Plioplys, Valentinas, Aldona, 
Sauliusį Palos Park, III.

Atvykusius pasitiks organiza
cijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

Petrauskas, Bronius į Penns
Grove, N. J.

Petrutytė, Stefania į Cam
bridge, Mass.

Pippirs, Anna į Richmond,
Va.

Polikaitytė, Vita į Almont,
Miehigan.

Rekašiūtė, Stanislava
mont, Miehigan.

Rudnickas, Stepas, 
Stephan į Brockton, Mass.

Sabaliauskas, Boleslovas, I-
sabella, Romualdas
ni.

Satneris,
Col.

Savickas,
N. J.

Šilingas, 
Beata į New York, N. Y.

Simanavičius, Jonas, Kęstu
tis, Sigitas į Maspeth, L. I., N. 
Y.

Smulkevičius, Jonas į Chica
go, III.

Strazdas, Vytautas, Lilija, 
Kęstutis į New Britain, Conn.

Sturonas, Zenonas į Chicago,
m.

Tijūnėlis, Liudas. Liucija, 
Nijolė, Augustinas į Chicago, 
IU.

Užinskas, Julius, Vanda, Ire
na į Philadelphia, Pa.

Vadopalaitė, Danutė į Fallon,
Nev.

Vidkas. Ignas į Saginaw, Mi- 
chigan.

Voveris, Jonas. Anė, Andrius
į ScottviUe, Mich.

Znutas, Juozas, Lueija. Sta
sys, Anna, Aldona į Harrison. 
N. J.

Atvykusius pasitiko organi- Scitrius į E. Chicago, Ind. 
zacijų atstovai.

į Al-

Erna.

į Chicago,

Juzefą

Juozas

į Denver,

į Trenton,

Stanislovas, Irena,

__ __ ____ _ : Š
INM, Algfftafttis, Aurelija į Į Patlaba, Stasys, Pranė, Lai- 
Wance, Miss. mutė j Chicago, IU.

Petruškevičius, Juozas, Bro
nė, Salomėja į Hunteburg, O.

Račkauskas, Eugenija į Chi
cago, IU.

Kadžius, Teklė, Regina į E. 
Chicago, IU.

Ramančionis, Leonas. Eleano- 
ra, Kęstutis į Brooklyn, N. Y.

Rasutis, Petras į Chicago, III.
• Šablinskis, Benediktas. Mar-

j Slovikauskas, Stasys į Port-
land, Ore.

i

| Šulaitis, Marija, Vladas. An- 
Itanina, Vytautas, Angelika į 
Chicago, IU.

Vasihauskas. Vladislovas, 
Stefanija, Nijolė į Brooklyn, N. 
Y.

Vitkauskas, Česlovas. Elena, 
Andrius į Coloma, Mich.

Ugintas, Rapolas į PhUadel- 
I phia, Pa. ,

Urbaitis, Antanas į Dowa- 
giac, Mich.

Urbutytė, Brone į Cicero, III. 
Žemanitis, Petras į Roches- 

ter, N. Y.
Žukas, Antanas, Sofija į Chi

cago, IU.
Atvykusius pasitiks organiza

cijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

Š. m. rugsėjo 8 dš laivu “GenJ 
Heintzelman" į New Yorką at
vyko šie lietuviai tremtiniai: 

Andrulis, Kazimieras į Bendl, 
Illinois.

Čerkauskas, Janina į Chicago, 
Illinois.

Gotceitas. Antanas, Marija.

Lifetime Stainless Steel 
virimo puodai

ir

1
*

• * <J

Isganaitis, Vladas, Jadvyga, 
Vlade į Benton Harbor. Mich.

Jakubėnas. Olga. Vladas į 
Westville, III.

Jakučionis, Jonas į Brooklyn, 
N. Y.

Janiūnas, Lionginas į Sum- 
mit, m.

Jasiukaitis. Erikas į Cicero. 
Illinois.

Jerosekas, Liudvikas, Irena, 
Raimonda į Rockford, III.

Jesaitis, Jadvyga, Gediminas 
į Richmond Hill, N. Y.

Juozuvaitis, Ona į Newark, 
N. J.

Jurksaitienė. Izabelė į Buffa- 
lo. N. Y.

Karmazinas. Kazys. Ona, 
Milda į Burlington, Wisc.

Kresnauskas, Edvardas, Ni
jolė į Cleveland, Ohio.

Kiaunė, Vincas į Florence. 
Mass.

Klemas, Adolfas, Marija, Vy
tautas, Regina į So. Boston, 
Mass.

Korsakas, Raimundas, Ona, 
Albertas, Ona į Torpedo, Pa.

Krūminienė. Kornelija, Rita 
į Walpole, Mass.

Kunciebe, Morta į Detroit, 
Mich.

Kurgonas, Algimantas į Law- 
rence, Mass.

Lapkrus. Alezandras, Julijo
na, Antanas, Julius į Cicaro, III.

Lataitis, Juozas į Chicago, 
Illinois. •

Lietuvninkas. Kazys. Emilija 
į Buckland, Conn.

Liorintas, Valentinas. Anas
tazija į E. Chicago, Ind.

Mačiukevičius. Anatolijus 
Waukegan, UI.

/

į EI

Paso.

Vally į

Teresė, 
Maria į

Sabina,

i

Kviečinskas, Alfonsas. Jad
vyga į Bronx, N. Y.

Markauskas, 
tancija, Irena, 
III.

Matulevičius.
Mich.

Mičiulis, Valentinas į E. Chi
cago, Ind.

Mikolajūnaitė. Marija į New 
York. N. Y.

Muraškauskas, Vytautas. Bi
rutė, Danutė į Philadelphia, Pa.

Š. m. rugsėjo 7 d., laivu “Ge- 
neral Howze” į New Orleans 
atvyko šie lietuviai tremtiniai:

Aleksiejus, Stasys į ElPaso, 
Tezas.

Aukštakalnis, Kazimieras, 
Bronislava, Genovaitė, Zigman
tas. į Los Angeles, Calif.

Balskus, Jonas. Jadvyga, 
Visvaldas, į Webb, Miss.

Dikmanas, Richardas 
Centro, Calif.

Juodeika, Jonas į EI 
Tezas.

Litvinskas, Pranas. 
Coahoma, Miss.

Kaminskas, Petras,
Jonas, Stanislovas. 
Fulton, Miss.

Markvaldas, Jonas,
Tomas, Kristina į Wance, Miss.

• Misevičius. Antanas. Olga, 
Emili jonas.

Mikaitis, Simonas, Magdalena 
į Los Angeles, Calif.

Naujoka, Christoph, Helen. 
Antanina į San Diego, Calif.

Nutautas, Alfonsas. Ona į 
Atherston, Calif.

Onaitis, Anicetas, Luise į 
Alligator, Miss.

Pleikys, Augustas, Else. Mar
got į Webb, Miss.

Selenis, Vladas, Brone į Webb, 
Miss.

Simokaitis, Stefa, Audronė į 
Downey, Calif.

Skemaitė, Marija į Oakland, 
Calif.

Slekytė, Katryna į Columbia, 
Mo.

Stake, Petras. Marija. Au
dronė, Dalia į Saint James, La.

Steponavičius, Grasilda į 
Denver, Col.

Zabalonskis, Julijona į Coa
homa, Miss.

Kontrimas. Vytautas į New 
Orleans, La.

Stongvila, Antanas, Aurelija,

Juozas. Kons- 
Nijolė į Cicero,

Anelė į Coloma,

yra garantuoti visam gyveni
mui. Jie niekada nepa juosta, 
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

7MS YEAR
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TIKTAI KELIOS MINUTES BELIKO!

60 SHOWS Viename
GYVULIŲ — PAUKŠČIŲ 
VAIKŲ
VAISIŲ —

— KRALIKŲ PARODA 
PASAULIS — TELEVISIOS PARODA 

DARŽOVIŲ — GRŪDŲ ISSTATYMAS 
• MAISTO PAROOA — BATŲ PARODA 
• DYKAI AIKŠTĖJ tokiai—Sett.—Sek.
• MOKYKLOS— SKAUTŲ Eksponatai 
• 4 — H. CLUB — SUNŲ PAROOA 
• TARPTAUTI NIS KAIMAS
• MODERNIŠKI GEL2KELIAI — 

ARKLIŲ IR JAUČIŲ rungtynes
• GRANOSTANO SHOW — 

LYNCH’S DEATH DODGERS
• ARKLIŲ LENKTYNES.
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PAS SAMARIJIETES 
BROCKTONE

Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių įrengiant savo vardais senelių 
V.enuolvnas Brocktone. sureng- prieglaudoje kambarius, pade
damas "Labor Day" pikniką, dant praplėsti senelių prieglau- 
suteikė progą suvažiuoti ke- dą. 
liems tūkstančiams lietuvių ir Pamaldų metu gražiai giedo- 
puikiai praleisti darbo šventės jo Seselių choras. Seselės Elz- 
dieną. Tarp brocktoniečių ma- dietos vedamas, 
tesi daug svečių iš So. Bostono.’ Po pamaldų Seselių gausesnis 
Cambridge. Lawrence ir iš ki- choras padainavo apie tuziną 
tur. ' gražiausių lietuviškų liaudies

Dar p. Nanertavičienė, tur- dainų .kada piknikautojai jau- 
tinga senesnių linksmų liaudies tesi kaip Lietuvoje... 
dainų repertuaru, nebaigė —

Ar žiba žiburėliai?
Ar dega liktorėliai?
Ar laukia brocktoniečiai 
Svetelių bostoniečių?....

kai busai sustojo ties gražiais 
dviejų aukštų rūmais, ant ku
rių užrašyta: OUR LADY OF. 
SORROVVS CONVENT. Čia jau i 
rikiavosi mašinos, iš visų pusių l 
rinkosi svečiai. laukė g^iaij^įJY 
įrengtas altorius, ruoštasi pa- ,, . ...................f B l vežtais puikiais i____
maldoms. • h -j- • - ,Į leidiniais, kaip

Iškilmingąs Šv. Mišias laikė Through the Ages", 
kun. P. M. Juras, šio vienuoly- NIAN Folk 
no rėmėjų organizacijos pirmi-The Capital of Lithuania’ 
ninkas. Labai įspūdingą 
mokslą pasakė iš Maspeth. N. daug kas įdomavosi. bet mažai -

' i J'-*®Y., atvykęs Prelatas J. Balkų- kas jų benupirko. Reikalauja. 
nas. Kalbėdamas apie paskuti-: tokių knygų lietuvių kalba. Ne- 
nįjį teismą — tą Šv. Rašto vie- blogą pasisekimą turėjo dova- 
tą. kuri jam didžiausią įspūdį’nų stalai, 
daranti, jis pasakė: ' „ . .. _ .

r j Popietine programa buvo į-
— Žmogų gyvenime turi tris: vairi. Griežė dūdų orkestras, 

draugus: žemės turtus, tėvus-į vienas jaunuolis dainavo solol 

gerieji darbai žmogų ir po mir- pagriežė akordionu ir brockto- 
ties lydi iki paskutiniojo teis
mo... — Prel. J. Balkūnas Sese
les palygino su anuo samarijie-1 tą. Kalvelį ir Malūną, 
čiu. atkreipė visų dėmesį į jų! Reginos Špokevičiūtės 
prakilnius darbus 
lietuviais seneliais, 
vaikus, ir kvietė jų darbus pa
remti aukomis.

Kun. P. M. Juras plačiau pa
aiškino seselių darbus ir pla
nus. ragindamas įamžinti save

Gražioje vienuolyno sodyboje, 
kaip didelėj farmoj. svečiai ne
nuobodžiavo. Buvo skanių vai-j 

! gių ir gėrimų. Tarp daugybės 
• brocktoniečių stalų matėsi sta
lų iš So. Boston. Cambridge. 
Brighton ir Lawrence. Buvo ir 
lietuviškų knygų stalas su 

i "Darbininko“
* mis ir su iš tremties leidėjo ar- ' 

s atsi-' 
iliustruotais!

“LITHUANIA

i

t
<

NAIIA POKF.I.fi

Pp. Domininkas ir Amelia 
(Gudaitė) Razuievičiai, Nor- 
wood, Mass., apsivedė rugpiū
čio 21 g. š. m. Moterystės Sa
kramentą priėmė Šv. Jurgio lie
tuvių par. bažnyčioje. Liudinin
kai buvo p. Alena Razulevičiūtė, 
jaunojo brolio duktė, ir p. Juo
zas Survila iš Cambridge.

baseballininkai čia gražiai pasi
rodė. Jų tarpe matėsi Pranas 
Novick. Juozas Minkevičius, 
Fred Picard, Jonas Baliūnas, 
Jonas Kašėta, Pranas ir Vincas 
Kneižys. Ken Sykes, Walter 
Gotovich ir Jurgis Tarutis, Ro
bertas Cofsky. Mykolas Marks 
daug padėjo pastangų belavin- 
damas sportininkus gerai ir tei
singai su kitataučiais žaisti, 

j Nors mūsų berniukams nepzsi- 
l sekė nugalėti brockt -niėčius 
i lietuvius, tačiau vis tik jie gerai I
: pasirodė žaidimuose.

P. Domininkas Razulevičius 
(prieš kelis metus yra atvykęs 

leidyklos knygo-i — Kanados. įsirašė į lietuvių 
i katalikų draugijas ir yra nuo
širdus parapijos, katalikiškų į- 
i staigų ir lietuvių katalikų spau- 
j dos rėmėjas. Jaunoji, p. Amelia 

LITHL A- GucĮaiĮė . Razulevičienė yra ne- 
’ YILNTLS ^niai atvykus iš tremties, ku- 

ir riai butą ir darbą užtikrino, 
Pa;! “The Tu-elve Ravens”. Jomis galėtų atvyktį iš tremties, 

my]įmas vyras p. Dominin-

i šv. Vardo Draugija. J išperas 
Pazniokas, Šv. Vardo Draugi- 

\ jos Jaunimo Komiteto p rmiiūn- 
kas suorganizavo jaunus vyrus 
į šv. Jurgio Softball skyrių, 
kuris žaidė vakarais mieste va
karinėje jungtinėje grupėje. Vi-1 
si lietuviai, kurių dauguma yra 

! Šv. Vardo Draugijos nariai: 
Jasperas ir Jonas Pazniokas, 
Adolph Krušas. Jonas š.palaus- 
kas. Jonas Navikas, Petras 
Bartkevičius. Juozas F ozlaus- 
kas, Pranas Malačinskas, Pra- 

. nas Nevins, Jonas McNally, Ed
vardas Tarutis, Juozas Smels- 
torius. Valentinas Balutis.

pasižymėjo, 
sportininkai

I
I

pirmus me-

»»

1
I Sveikiname jaunavedžius ir 

linkime laimingo ir malonaus 
vedybinio gyvenimo.

Prieš karą jie 
kaipo geriausi 
Nonvoode.

Dabar, žaisdami
tus po karo softball, jie laimė
jo antrą vietą jungtinėje gru- 
pėję su pasekme 10 prieš 4. 
Girdime, kad So. Bostono Šv. 
Petro parapijos Šv. 
draugijos softballininkai 
žaisti su mūsiškiais šį i

Koncertas. Sekantį 
parapijos Šv. Vardo < 
rengia didelį koncertą 1

i

BROCKTON FAIR

Brocktono Fair‘uose, kurie prasidės rugsėjo 10 d. 
baigsis rugsėjo 17 d. bus labai daug įvairumo ir į-ir

domumo. Pavyzdžiui gražiausių arklių ir jaučių kon- 
testai.

Šiuose fėruose dalyvaus ir Bostono Lietuvių šo
kėjų Grupė, vadovaujama p. Onos Ivaškienės.

KILNIEJI LIETUVIAI - AČIŪ!

8
PATEKOM, N. J.

Veronika Matonienė ir Bar
bora Vyčienė, aplankiusios rug
piūčio mėn. vidury Tėvus Pran
ciškonus Kennebunk Port, Me., 
pasigrožėjusios jų surengta 
“Lietuvių Diena” ir paatosto
gavusios ten porą savaičių, su
grįžo į Paterson ir taip gerai 
jaučiasi, kad žada kasmet ne
pamiršti ir lankyti tą Kretingos 
Pranciškonų atžalyną bei šv. 
Antano šventovę ir ilgiau ten 
pabuvoti. Kartu su savim jc3 
buvo pasiėmusios ir visą laiką 
globojusios, neseniai iš tremties 
atvykusią p. Masionių dukrą— 
Teresę.

Šiomis dienomis jas aplankė 
iš Greene. Me., jų gera draugė 
ir daug pagelbėjusi tremti
niams, Marytė Janulaitytė.

PHILADELEH1A PA
Vietiniame lenkų savaitrašty- 
“Gwiazda” rugsėjo 1 d. lai

doje pa tilpo eilėraštis apie mū
sų naujakurę Juzę Augaitytę, 
buv. operos dainininkę - solistę.

Vardo 
nori 

mėnesį.
mėnesį 

draugija 
Norwoo- į

Vienas mūsų senas tautietis 
gavo iš Athol, Mass. nuo kun. 
St. Vembrės laišką, kuriame jis 
tarp kita ko rašo, kad esąs už
imtas lietuvių DP reikalais, ku
riems jau išrašęs 118 darbo ir 
buto sutarčių ir iš kurių jau 
atvykę 45, tarpe kurių ir jo 
brolvaikiai — kunigas ir teisė
jas.

mo Amerikoje ir taip pat, tik 
atvykusiems iš tremties lietu
viams, kurių nuoširdumą paju
tom šios šventės metu.

Labai džiugiamės matydamos 
ir jausdamos mūsų tautiečių 
kilnią pasiaukojimo dvasią. Dė
kojame už tai Dievui ir paveda- 

| me Nekaltai pradėtosios Mari- 
1 jos globai visus lietuvius ir lie- 

ucnvjaiuv , tu- tauta Visagalio Dievo pa- 
, Katalikų Vadams! . .

Lietuvių Susiartinimo Šventė 
įvykusi liepos 24 dieną mūsų 
Vienuolino sodyboje yra gražus 
indėlis į lietuvių tautos kultūri- 

s*i nį gyvenimą Amerikoje. Tai į- 
rodo visa šios šventės programa 
Už tai garbė šventės rengėjams 
Kongregacijos geradariams ir 
visiems šventės dalyviams.

Labai nuoširdžiai dėkojame i 
Dvasiškijai, 
bei visuomenei už malonų pa
lankumą ir dalyvavimą šven-

I

(Kugel Studio Photo)'de- koncertą išpildys Bosto-i 
_________ Ino Arkidiocezijos Šv. Vardo

Viena ponia J. B. našlė iš 
Brooklyn, N. Y. rašo, kad rug- 
piūčio 17 d. atvykusi Amerikon. 
Abu sūnūs rugpiūčio 20 d. jau 
gavo darbą celulozės dirbtuvė
je. Darbu patenkinti.Ino Arkidiocezijos Šv. Vardo 

choro grupė, susidedanti iš 50 
gj.a_ balsų. Jau keli metai, kaip jie 

i koncertuoja Bostono apylinkių 
miestuose. Mes juos girdime 

i per radią, girdėjome dainuojant 
IFenway Parke ir pereitais me- tėję, 
tais Braves Field. Dabar jie 
pasirodys pirmą kartą spalių; 
16 d. ir Norwoode. Ši choro 

Į grupė yra verta visų paramos. 
Šv. Vardo Draugijos nariai 
daug darbuojasi, kad koncertas 
būtų sėkmingas, 
šie nariai: Bronius 
Jonas Perekšlis, 
vins, Gabrys 
Vincas Kudirka, 
siackas, Kazys Novick ir Juo
zas Pazniokas. Jasper Paznio
kas yra garsinimo pirmininkas, j 
jam gelbsti Jonas Kulišauskas: 
ir Raymondas Vitartas. Anta-į 
nas Kneižys yra programos pir-j 
mininkas. Komitetas sako, kad! 
už kelių savaičių mums praneš 
šio koncerto lietuvio artisto - 
dainininko vardą. Narys.

Praneša, kad Švč. P. Marijos
angliškai, p. Joyce Kibartaitė iš Fatimos “keliaujanti” l_ 

tūla bus atvežta į Šv. Kotrynos 
par. bažnyčią ir ten bus tris 
dienas, būtent, rugsėjo 30, spa
lių 1 ir 2 dd. Sekmadienį, spa
lių - Oct. 2 d.. 2:30 vai. po pie
tų įvyks procesija. Kviečia vi- 

mokinant j jant p. Ferd. Smitui, buvo dė- '■ sus aplankyti Švč. P. Marijos 
mesio centre. Savo puikiu pasi
rodymu šokėjai žiūrovų neap
vylė. s

Malonios šeimininkės Seselės 
su Motinėle Liguori. C.G.C., 
priešakyje, taip pat jų rėmėjai, ( 
pikniko pasisekimu gali būti. 
patenkinti. Saulei leidžiantis,1 
vietiniams likus šokti, tolimesni 
svečiai skirstėsi namo linksmi, 
dainuodami. Bušuose visą kelią 
skambėjo lietuviškos dainos ir 
linksmi pasikalbėjimai.

Edv. Kalnėnas.

niečių tremtinių astuonios po
ros pašoko tautinių šokių: Šus- 

Panelės 
__ o___  _________  vedami 

rūpinantis i šokiai, akordionu akomponuo-

DĖL. pastatymo paminklu 
Atsilankykite pas 

Gate Citv Momiment Co.
CRANITE MEMORIALS

321 W. HoIIis St,
Nashua. N. H.

Norintieji pas mus atvykti, telelorvjo- 
kitę Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

iš Fatimos “keliaujančią” sta- Į 
tūlą ir melsti Jos užtarimo sau, 

j savo tėvynei ir bendrai visiems. 
I
i Mūsų Sportininkai užbaigė 
pereitus metus su pasekme 6 
prieš 6 vakarinėje miesto jung
tinėje grupėje, pasiekdami ket
virtą vietą pirmame skyriuje. 
Šį metą mūsų parapijos berniu
kai nuo 17 metų amžiaus ir 
jaunesni ėjo pirmesnieji, pa
siekdami antrą vietą su pasek
me 8 prieš 4. Mūsų lietuviai

i

Darbuojasi 
Kudirka, 

Pranas Ne- 
Kakanauskas. 
Jurgis Ver-

I

* PAS 1. J. FOX VESU-PIGU-D1DELIS *Y
Y

Pasirinkimas!

lietuvis atstovas.

- K 1

B M-J
1 fe J e

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.

laima telydi visus!
Nek. Pr. Švč. P. Marijos

Seserys
Sesuo M. Aloyza

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

T
Y
Y
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I. J. F0X krautuvėje yra vienas iš didžiau
sių ir plačiausių kailinių pasirinkimas, nes tu
rime virš 6000 skirtingų kailinių. Kadangi I. 
J. F0X perka kailinius labai dideliais kiekiais, 
todėlei jie gauna dau£ pigiau negu bile kuri 

pigiai nuperka, tai daug pigiau gali ir parduoti. 
Prašome

krautuvė Bostone. Kada
Ypač vasaros laiku mūsų kailinių kainos labai sumažintos, 
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- 4 
vas, nes jis turi patyrimą per virš 20 m.
Jis patars kokie kailiniai jums tinka
miausi. Jis primieruos juos atatinkamai j 
jūsų figūrai ir skoniui. Dar sykį kviečia- *n vashington stkeet 
me Jus atsilankyti pas mus! BOSTON, MASS. ’
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wers, jyunKeviciams ir r-etro
Babilo šeimai už suruošta pobū- 

♦I* vį — party š. m. rugpiūčio 20 
❖ d.,
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PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju p.p. Val- 

mams, Kvietkauskams - Flo- 
wers, Minkevičiams it Petro

mano gimtadienio proga.
Taip pat dėkoju visiems atsi

lankiusiems giminėms bei pa
žįstamiems ir mane gausiai ap
dovanojusiems. šis įspūdis, ku
rį patyriau, neišdils niekados.

Zita Zarankaitė.
9

950 kilocycles bus 
dramatizuotas 

apie ankstybųjų 
amžių kankinės 
mirtį, kuri buvo 
p»ačios tėvo ran-

buvo atsivertėlė į

Sekmadienį, rugsėjo 11 d., 
8:30 vai. vakare per WMEX 
stotį — 
transliuojama
apsakymas 
krikščionybės 
Šv. Barboros 
įvykdyta jos 
komi^. Ji
Kristaus tikėjimą iš pagonų, 
kurios tėvas, kuris buvo tur
tingas pirklys, labai įpykęs dėl 
jos perėjimo į krikščionybę įsa
kė ją areštuoti ir pats ją nu
kankino. Pasiklausykite.

Labai ačių Jo Prakilnybei j 
Prelatui J. Ambotui, Gildos gar- į 
bes Pirminikui, Kun. Kleb. J. > 
Vaiantiejui. Kun. Kleb. K Va- Į katalikišką spaudą— laik- 
siui. Kunigų Vienybės Pirmi- iraštį “Darbininką”! 
ninkui, Kun. P. Jurui, Kultūros . 
Instituto Pirmininkui. Kun. St. į 
Būdavai, p. A. Vasiliauskui, p.' 
K. Marijošienei ir Camp Imma- 
culata mergaitėms už aktyvų 
dalyvamą šventės programoje.

Reiškiame gilią padėką Nekal
to Prasidėjimo Seserų Gildos 
Centro Valdybai ir visiems gil- katai, ji lengvai liuosuoja vi

durius, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kūnui gyvu
mo ir 
dūkas 
vienas
Medlevos Žievių, gerk kada at
šals. Medlevos Žievės $1.50 
svaras, o už $1.00 10 uncijų.

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADWAY,
So. Boston 27, Mass.

dos skyriams bei pavieniams rė
mėjams už neįkainuojamai didį 
pasiaukojimą. Negalime pa
miršti uoliųjų darbininkų iš 
Boston, Hartford, Manchester, 
Worcester, Waterbury. Visa šir
dimi esame dėkingos visiems 
dirbusiems prie valgių stalų, 
prie bazarų. prie laimėjimų pla
tinimo, tvarkos palaikymo, 
maisto pristatymo, patarnauto
joms, o ypač šeimininkėms dir
busioms virtuvėje prieš šventę 
ir šventės metu. Nepaminime j 
vardų spaudoje, bet visus Jus 
su dėkingumu minime ir minė
sime savo maldose prašydamos 
Aukščiausiąjį kiekvienam Jūsų 
dieviškojo atlyginimo, kuris, ti
kimės, bus žymiai reikšminges
nis negu paskelbimas laikrašty
je

Labai dėkui visiems prekybi
ninkams iš Waterbury, Worces- 
ter, Boston parėmusiems Lietu
vių Susiartinimo Šventę mate
rialiai. Labai dėkojame visiems 
aukotojams daiktais ar pinigais 
Tikrai pajutome dosnią lietuvio 
ranką kuri kiek išgalėdama 
stengėsi pagelbėti. Ačiū tiems, 
kurie šventės proga parėmė mū
sų Naujosios Koplyčios Staty
bos Fondą tapdami Kongrega
cijos Rėmėjais ar Amžinais Na
riais.

Esame dėkngos vietiniams lie
tuviams, kurie jau remia mūsų 
Vienuoliją nuo pat jos įsikūri-

Skaitykite ir platinkite

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

skaistumo. Vienas puo- 
verdančio vandenio ir 

šaukštukas sutrintos

už

W.1Q
GRABORn’S 

“Asmeniškas Patarnavimas” 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone: 
Ofiso: Derter 1952 

Namų: PI. 6286

■4

Km norite įsigyti Saulėtojo 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

716 N. Vau Nesą Ave^
Hollywood 38, Calif.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 P ARK BUILDING 
Worcester, Mass. 

275 Main St, Webster, Mass.

I

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 Lt

Knyga 288 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią knygą ne
reikia mums lašką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su $2.00 į

u

reikia mums lašką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su $2. ~~ * 
konvertą ir prisiųskite “Darbinnkui”. Gavę kuponą, tuojau nu- 
siųsme jums knygą. Rašykite:

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

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

gą — “KUR BAKŪŽE SAMANOTA”.
Vardas_______________________________________ ________ „
Adresas...................... ......... .............................—..................._..... ....

POKF.I.fi
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VIETINĖS ŽINIOS
4 6 6 6 8 8

^31 Lietuvių Diena “TAG DAY"
■■■■■■■J Riitffimn-Senf.. 10 d. Visi eikime ;6 a

ŽINUTES
Vestuvės. Rugsėjo 3 d. įvyko 

iškilmingos su sv. Mišiomis 
Jungtuvės Birutės Gelžinytės, 
gyv. 423 W. 4th St., su Jonu 
Joyce.

laikyti U. S. Immigration De- 
tention station, East Bostone, 
prašė kun. Virmauskio išklau
syti išpažinčių ir atlaikyti šv. 
Mišias. Arkivyskupui Cushing, 
D. D. pritarus, penktadienį 
kun. Virmauskis išklausė no-

Rugs. 5 d., taip pat įvyko iš-[rinčių išpažintis, o sekmadienio 
kilmingos jungtuvės Petro rytą kun. Abračinskas atlaikė 
MacDonald su Irena Ašmans- jiems šv. Mišias, kurių išklausė 
kaitė, gyv. 63 G St.

Prašė ir gavo. Lietuviai ir ki
ti katalikai D. P., kurie yra su- gidė jo Šv. Petro parapijos mo

kyklose mokslas. Į kai kuriuos 
skyrius visų norinčių įstoti mo

kyklon nebuvo galima priimti 
dėl stokos vietų. Šįmetą visi 
skyriai padidėjo. Grigaliūno ke
li vaikučiai nuo D ir Broadvvay 
eina į mokyklą I ir E. 6th St. 
Zaikio 4 vaikučiai į šią mokyk
lą atvažiuoja iš Dorchester. 
Mažieji vaikučiai susigrupavę 
su didesniais keliauja j vieną ar 
antrą mūsų mokyklas.

I
i

apie 40 asmenų.

Prasidėjo. Ketvirtadienį pra-
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DAKTARAI

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvay
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Bečtadieniais nuo 2 iki 8-tai.

Tel. 80 8-2805

Dr. J. L Paūkauk
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.

SO 8-2712- Res. BIG 9013

Dr. 1 C. Seymur
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Broadwsy, 
South Bostonu Mass. 

Valandos: 2 iki 4*ir I fid 8.

Tel. A V 2-4026

MJ>.1
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

A J. NAMAKSY
Real Estą te & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offlc* Tel. SOuth Boston 8-0948

r

Rugsejo-Sept. 10 d. Visi eikime aukų rinkti arba 
aukokime dienos uždarbį BALF’ui!

Jaunos Lietuvaitės Pas 
Jo Ekscelenciją Arkivys

kupą Cushing
Septynios jaunos lietuvaitės, 

; rugsėjo 10 dienos rinkliavos 
dalyvės, aplankė Jo Ekscelenci
ją Arkivyskupą Cushing. Au
dijencijos metu buvo padaryta 
bendra nuotrauka, kuri kitą 
dieną tilpo svarbesniuose Bos
tono laikraščiuose su BALFo 
rengiamos Tag Day aprašymu.

Jo Ekscelencija pagyrė jau
nąsias visuomenininkes už gra
žų pasiryžimą padėti savo 
vargstantiems tautiečiams ir 
pareiškė viltį, kad šį jų pasi
aukojimo pavyzdį paseks visi 
Bostono lietuviai, o kai visi lie-į 
tuviai 
brolių 
ir kiti 
talkon.

Jo Ekscelencija sakė džiaug- 
:sis patyręs, kad rinkliavą užda
rius nepritrūko ne vieno dole- 

!rio prie dešimties tūkstančių.

I

I

Rinkliavos Dalyvių 
Dėmesiui

Visi viešosios lietuvių rinklia
vos dalyviai, ir tie, kurie iš 
anksto užsirašė, ir tie. kurie 
neturėjo progos iš anksto užsi
rašyti, bet galės rinkliavoj da
lyvauti, — prašomi susirinkti 
š. m. rugsėjo mėn. 10 dieną, 8 
vai. ryto St. Dariaus Posto na
muose, C St., So. Boston.

Čia visi bus suskirstyti poro
mis, gaus aukų rinkimo dėžutes 
ir bus išvežioti automobiliais į 
aukų rinkimo punktus.

Visi aukų rinkėjai rinkliavos 
metu bus rinkliavos seniūnų 
globojami ir, pasibaigus rinklia
vai, atgal atvežti.

Trims, daugiausiai 
sioms poroms bus 
vertingos dovanos, o 
daugiausiai surinkusių 
pavardės bus paskelbtos spau
doje.

Bostone Gyvenantiems 
Lietuviams Skautams

Palaikė Iš Tremties 
Atvykusiu

surinku- ■ 
paskirtos 
dešimties 

porų

Bostono BALFo Skyriaus 
Rinkliavos Komitetas.

Visi Bostone gyvenantieji lie
tuviai skautai š. m. rugsėjo 
mėn. 10 d. dalyvauja BALF’o 
ruošiamoje rinkliavoje.

Tą dieną dirbantieji ir del!m4 ir suteikė palaiminimą Švč. 
darbo negalintieji rinkliavoje j Sakramentu, tik nebus iš trem- 
dalyvauti aukoja BALF’ui die-•ties atvykęs, nes vartoja gra- 
nos uždarbį. ’ žią lietuvišką tarmę. Tikrumoje

i Rinkliavai registruojama iš tai buvo kun. Jonas Rusteika, 
anksto pas skt. Ig. Končių, 328 gimęs ir augęs Bostone ir nie- 
E St., So. Boston 27, Mass.

Išvyko Į Seimą
Ketvirtadienį, rūgs. 8 d.

vyko į Lietuvos Vyčių 36-jį sei
mą So.. Bostono L. Vyčių kuo
pos atstovai ir Centro Valdybos 

šeštadienį, rugsėjo 10 d., š. m., Bostono lietu- būtent’ P- FeUc‘> Gu
viai ryžtasi didžiam labdarybės darbui — išeis į di-.^y*®’ “Vyties” angliško sky- 
džiojo Bostono gatves ir meilės žvilgsniu lenksis į riaus redaktorė- pp. A. Mitkus, 
kiekvieno praeivio gailestingumą, kad bendra visų Gaillus- Ančiukams, o 
auka parėmus bei sušelpus tremtyje išblaškytus penktadienį, rugsėjo 9 d. vyks- 
mūsų brolius ir seses lietuvius! Lai kiekvienas lietu- PP- Pranas Razvadauskas su 
vis ir jo prietelis kitatautis tą dieną būna labdarin-;zmona ir adv. Antanas J. 
gagi Young su žmona.

i p. Pranas Razvadauskas yra
1 buvęs Centro pirmininku ir
i daug pasidarbavęs organizaci
jos gerovei.

Praeitą sekmadienį teko gir
dėti kai kuriuos teiraujantis, 

.ar tas kunigas, kurs laikė Su-

iš-

< kada Lietuvos nematęs. Jis yra 
, atvykęs pas savo tėvelius atos
togų iš tolimos Kansas valsti
jos, kur jis klebonauja kitatau
čių parapijoje ir ten stato nau
ją bažnyčią ir mokyklą.

Augdamas kun. Jonas, visą 
laiką bendravo su lietuviais ir 
lankė Marianapolio Kolegiją.

Rap.

GRABORIAI

S. BsrestviOiis ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVICIU8 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC•
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

Visi | B ALF” o Mitingą!
BALFas kviečia š. m. rugsė

jo mėn. 9 dieną 7 vai. 30 min. 
vakare Piliečių klubo svetainė
je masinį mitingą rengiamo 
Tag Day ir bendrai mūsų tau
tiečių gelbėjimo reikalams ap
tarti.

Nėra 'Amerikoj lietuvio, ku
riam būtų abejinga mūsų tau
tos dabartinė tragedija, kurio1 

i širdies nejaudintų mūsų brolių 
I vargai ir ašaros.

Todėl nebus tarp mūsų lietu
vio, kuris turėdamas laiko, ne
ateitų į BALFo kviečiamą mi
tingą savo nelaimingiems tau
tiečiams broliškos užuojautos 
pareikšti ir viešai pademons
truoti visų lietuvių valią gelbėti 
viens kitą, neleisti nė vienam 
suklupti po vargo 
tautos atsikėlimo 
mušus, kiekvienas 
reikalingas laisvos 
kūrimo darbe.

Visi mes esame vienos moti
nos — Lietuvos vaikai, o tarp 
savęs broliai ir sesės.

Tai vieningai pasireikšim 
BALFo šaukiamam mitinge.

Bostono BALFo Skyrius.
i *

Išvyko | Kanadą
Vestuvėms

vieningai stos savųjų i 
gelbėjimo darban, tada 
bostoniečiai ateis jiems

Cambridge ir Brocktono 
Jaunimas Talkininkauja 

Bostoniečiams
Teko sužinoti, kad Cambridge 

ir Brocktono lietuvių jaunimas 
rugsėjo 10 dieną skaitlingai at
vyksta Bostonan dalyvauti 
BALFo rengiamoj viešoj rink
liavoj.

Reikia tikėtis, kad ir kitų a- 
pylinkės miestų ir miestelių lie
tuvių jaunimas ateis bostonie
čiams talkon.

Kuo daugiau rinkėjų bus iš
siųsta į miesto gatves, tuo dau
giau bus surinkta aukų.

Mums duota nepaprasta pro
ga sustiprinti savo tautiečių 
gelbėjimo darbą. Vien nuo mu
sų priklausys, ar mes tą progą 
pilnai išnaudosim.

Bes. 37 Oriole Street 
Vest Roabury, Mass.

TEL PA—7-123S-W

Užsisakyite Joniko Pas Mos
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, . 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

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

GUBERNATORIUS PAUL A. 
DEVER PIRMAS AUKOJO 

LIETUVIŲ TAG DAY
š. pasirodė med. stud. Otonas 

Vaitkevičius, buvęs Gottingeno 
Univ. liet studentų šokių gru-

Didžioji Bostono Spauda 
ir Radio Remia Lietuvių 

Tag Day
Kapitono Wl. Shimkaus rū

pesčiu ir pastangomis tilpo 
Bostono didžiuose laikraščiuose 
gražus atsišaukimas į visus 

I ■ ■ ......................-

m. rugsėjo 6 dieną Massa- 
chusetts valstijos gubernato
rius p. Paul A. Dever priėmė 
BALFo atstovus: K. Namaksy, pės vedėjas ir visus stebino sa-
V. Šimkienę ir J. Karnėną, o vo gracingumu, ekspresingumu. 
kartu ir šešias jaunas lietuvai- Susirinkusieji ir vežimėliais su-'miesto gyventojus lietuvių Tag

našta, nes, 
valandai iš- 
lietuvis bus 
tėvynės at-

Adliu 11 ouoiao jauiidd įivvuvai" wu*3ii iiinuoivji ii v ou- ,

tęs, būsimo Tag Day aukų rin- vežtieji kareiviai ilgai plojo šo-’Day reikalu, 
kėjas: Ireną LuŠytę, Nancy 
Namaksy, Redą Stelmokaitę, 
Alice Plevokaitę, Marytę Pra-

i kopaitę ir Delores Namaksy.
Gubernatorius labai domėjosi 

lietuvių tremtinių vargais ir 
žadėjo savo palankumą bei pa
ramą BALFo darbuotei.

Po pasikalbflkno gubernato
rius kartu su BALFo atstovais'

kėjams. Norėjo dar kartą juos 
pamatyti.

Programos dalyviams nuvežti;apie BALFo 
ir parvežti į South Bostoną li
goninės vadovybė buvo prisiun- 
tus armijos autobusą.

Taip pat ir visos didžiosios 
Bostono radio stotys pranešė 

rengiamą viešą 
rinkliavą rugsėjo 10 dieną ir 
kvietė visuomenė ją paremti.

>

Rap.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Jsse0W.Ce$|
(KASPKRAS)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
BOuth Boston'8-3960

Susirinkimas IVAIROS SKELBIMAI
_ .... . Dorchesterio Am. Lietuvių

_____________________________ 'Piliečių klubo susirinkimas į- 
ir aukų rinkėjomis nusifoto-; vyks penktadienį, rugsėjo 9 d., 

patalpinti tą'8 vai. v. 1810 Dorchester avė.
Bus svečias kalbėtojas John vaikais. Daug žemės. Kreipki-

prieš kelis 
tremties j

Rugsėjo 1, į Montreal, Kana
dą išvyko inžinierius Jonas Va
gys - Vasiliauskas, 
metus atvykęs iš
Bostoną ir dabar gyvenąs p.p. 
Dr. J. Antanėlių rezidencijoje. 
Jis Kanadoje praeitą šeštadie
nį, rugsėjo 3 d., 11 vai. ryte
lietuvių Šv. Kazimiero par., 
bažnyčioje, kur klebonauja 
kun. J. Bobinas, priėmė mote
rystės Sakramentą su p-le Bro
ne Stanionyte, prieš metus at
vykusią iš tremties.

Inž. Vasys, per pirmąją rusų 
okupaciją, bolševikų buvo su
imtas komunistiškai tardytas ir 
kalintas. Tik per plauką išven
gė prie Cervinės išskerstųjų 
kalinių likimo. Vokiečių okupa
cijos metu su kitais kovotojais 
veikė pogrindy prieš nacius. Po 
kiek laiko buvo jų suimtas, ge
stapiškai tardytas ir kalintas. 
Tik vokiečių frontams lūžtant, 
pavyko iš kalėjimo pasprukti ir 
atbėgti pas amerikiečius.

So. Bostone gyvendamas, da
lyvavo liet, veikime. Yra buvęs 
Vasario 16 Komiteto rašt. ir 
Tremtinių Ratelio pirmininku.

Po vestuvių, kaip tik greit 
formalumai pavelys .parsikvies 
savo jauną žmonelę į Bostoną 
ir čia pastoviai apsigyvens, nes 
čia turi atsakingą darbą žy
mioj inžinierių firmoje. Rap.

grafavo, tikslu 
nuotrauką svarbesniuose Bos
tono laikraščiuose su paragini- B. Hynes, kandidatas į miesto 
mu visų bostoniečių paremti 
lietuvių Tag Day.

Atsisveikindamas gubernato
rius linkėjo gerų rinkliavos re
zultatų ir pats pirmas paauko
jo BALFui, įdėdamas kiekvie
nos aukų rinkėjos dėžutėn po 
banknotą.

Pažymėtina, kad audijencijos 
dieną gubernatorius buvo tie
siog užverstas darbais, nes tą 
pat dieną turėjo skristi į New 
Yorką, o iš ten į Europą, ir vis 
dėl to rado valandėlę laiko ir 
BALFo reikalams, tuo būdu 
pabrėždamas lietuvių Tag Day
svarbumą ir primindamas kiek-j 
vienam mūsų šventą pareigą Į Antradienį, rugsėjo 6 d., š.m., 
visomis jėgomis paremti lietu-'“Darbininke” lankėsi kun. Vac- 
vių rinkliavą. [lovas Katarskis iš Dayton,

______________ j Ohio. Jis nesenai atvykęs iš Vo
kietijos kaipo tremtinys ir dar
buojasi su lietuviais Daytone. 
Jam labai rūpi pažinti čia augęs 
jaunimas ir jo veikla. Todėl jis 
ir vykstąs į L. Vyčių seimą, ku
ris įvyks Elizabeth, N. J. ir ta 
proga aplankydamas pakeliui 
didesniuosius lietuvių centrus.

į mayorus.
Visi kviečiami skaitlingai da

lyvauti. Klubo Valdyba.

LANKĖSI

MATTAPAN Parsiduoda vie
nos šeimynos 6 kambarių na
mas, geram stovy, geroj vietoj. 
Tinkamas didesnei šeimai su

tės 44 Ruskindale Rd.

PIANAS PARDAVIMUI.
Tai yra mano privatinis pia

nas, labai gražiai skamba. Tele- 
fonuokite: KE 6-3571 arba AS 
.7-3303. (9-9-49)

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mas*.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Prieš išvyksiant į Argentiną 
pereitą savaitę “Darbininke” 
lankėsi kun. J. J. Jakaitis, MIC.

Tą dieną lankėsi adv. L. In- 
dreika su žmona Stase ir duk
terimi Dr. Meilute. Jie nesenai 

[yra atvykę iš Vokietijos ir ap
sistoję pas p.p. K. Kilkus, 
Brockton, Mass. P-nas Kilkus 
taipgi su jais lankėsi “Darbi-

AMELIA TATARONIS 
vėl atidaro 

MUZIKOS STUDIJAS 
Balso ir Muzikos Pamokos.

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

Studio 480 Boylston Street, 
Boston

Tel. KE 6-3571 arba AS 7-3303

WAITT
FUNERAL * HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mas*.

Edwird J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

LietdYUM Pildė Programą 
Armijos Ligoninėje

Rugp. 23, Bostono Lietuvių 
Tautinių šokių Grupė, buvo pa
kviesta ir išpildė programą A- 
merikos Kariuomenės ligoninė
je, Murphy General Hospital, 
Waltam, Mass., tos ligoninės 
rekreacijos salėje. Pašoko ten 
liet tautinius šokius Jonkelį, 
Kalvelį, Kazokėlį, Lenciūgėlį ir 
Malūnėlį. Trys iš mažųjų mer
gaičių pašoko Gegutę. Vidury 
Naujos Anglijos Muzikos Kon
servatorijos studentė, Alicija 
Plevokaitė pagrojo smuiką solo 
keletą kūrinių. Jai akompanavo
Lilija Romanskytė. Lietuvą ir 
jos tautinius šokius trumpai a- 
pibūdino Veronika Ivanauskai
tė.

Lenciūgėlio šoky pirmu kartu

Res. SO 8-3729 SO 8-4618
I tūLandfeflnŽdfena EbBMBrXAbMIA urnuaman nimmire to.

MOVERS — 
Insured and 

O ——Donacu 
Local A Long

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

X (

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

251 lest Broedway,

I

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius Ir

BabainMotojM
(Notary Public)

Patarnavimu dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menim* dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonija* tu
miausiomis kainomis.

Kaino* to* pačio* ir į kitu* g 
miestu*.

Reikale Mukite; TeL TR-6-6434.1

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Esat Brosdvmy
BOUTH BOSTON, MASS.

0. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
GraboriaI Ir Batsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir na k t Į. 
Koplyčia termenlms Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. SO 8-6815

BOuth Boston 8-2608



-Literatūra
Antanas Vaičiulaitis

Apie Galingą Katiną
Pasaka

Atitekusi, meška ansi-r — Deimantą rado! 
grabinėjo, ar kuris šon- krykštė anie ir alkūnėmis 
kaulis nelūžo. Ji dar nesu- niukse josi vienas antrą, 
rojo apsičiupinėti, kai j Jaunius nepaisė jų kle- 
krūmai sutraškėjo, lyg gėjimo ir niurnėjo sau: 
per juos smelktųsi labai; — Juodas kaip degutas, 
drūtas žvėris. Jai išsyk o letenos baltos. Ir dar 
dingtelėjo, kad tai būsią žvaigždė! 
anas katinas galiūnas. Anie du kirkinos: 
Nors nebijoj, bet dėl visa — Pasikabink tą žvaigž- 
ko ji pasitraukė į savo dę sau ant kaktos, — ji 

švies tau, kai eisi vogti.
— Nuo šiolei aš jau ne

vogsiu, — atsakė jaunik-i 
lis. —Mano moša geba ra-! 
ganauti. Tokį katiną rei
kia vidunaktį pavožti po

W*IFULĮUS

Vztįo Žmonių Dainius

Sugedęs ore dvimotorinis jūrų lėktuvas sveikas laimingai nusilei
džia St. Louis Municipal Aeroporte, nušliauŽdamas ant savo pilvo. Juo 
skridę du keleiviai, buvo nesužeisti, ir jis pats tik lengvai sužalotas. Šis 
jo nusileidimas buvo labai rizikingas.

irštvą tarp eglių. Ten ji 
vėl apsigaudė šonkaulius 
ir apsidžiaugė, kad visi 
buvo sveiki. Patenkinta, 
kad tik poroj vietų apsi
draskė, ji susirangė savo
kinyje pamiegoti. Prieš puodu ant _ skruzdėlyno, 
užsnūsdama. ji apsilaižė Kai skurzdėlės jį suės, rei- 
ir šnipas buvo toks saldus, kia paimti kaulus ir už-

O per krūmus ten brovė- ’ ~
si trys girių vagys. Ko
kias varsnas pajėję, rado 
jie Kniauklį. Jis buvo į- 
klimpęs liūne, iš kurio ne
galėjo išbristi. Įstrigęs 
tarp maurų ir šaknų, ka
tinas graudžiai- miaukė, 
visas purvinas. Vanduo po 
juo vis labiau burbuliavo, 
ir jau siekė žvaigždę 
jo krūtinės.

Tarė vienas vagis, 
jaunas vaikigalis:
— Koks suskretęs 

čiūkštis!
— Paukštelėsiu jam

viu, ir bus baigta, — su
niurzgė antras, ______
perkirstu žandu vyras.

Trečiasis, plonas kaip 
pypylys, stygavo jo:
— Matai, savo kniauki- 

mu jis dar prišauks giri
ninką. Duok jam kirvia- 
pente.

Kreiviasnukis jau užsi
mojo ir buvo besmogiąs, 
kai jaunius sušuko:
— Ką aš matau! Lukte

lėk, broliuk!
Jis ištraukė katiną iš 

pelkės ir apvartė jį iš visų 
pusių.

— Ar aš nesakiau — jis 
bumbėjo sau vienas pano
sėj, — man seniai tokio 
reikėjo.

— Dobilėli tu mano, ne
apžlibk bespoksodamas, 
lyg į aukso kamuolį. Mu
dviem čia katinas kaip 
katinas, tik dumblais ap- Ji efemeriškai nurieda 
Žėlęs. žvaigžde nudrikusia skliautu:

— Judu gal spangį, kad Nuvysta ji išskleidus žiedą,
neispitriojate! — gynėsi Nuskęsta ji prie pat krantų...
jaunasis. • J. Aistis.

kasti į žemę. Tada bus 
matyti, kur pinigai dega. 
Brolyčiai, aš nuo dabar 
ant muštinių krūvos var- 
tysiuosi, lašinius žliaugsiu 
ir kasdien būsiu girtas.
— Sapaiioja. lyg apdu

jęs, — numojo kreivažan- 
dis. — Verčiau šokam prie 
medžių. Juos pardavus, 
tikrai mums kišeniai pliš 
nuo pinigų.
— Gerai šneki, — pritarė 

plonasis vagis. — Na, ir 
tu, dobilėli, nespoksok dy-

kir- O DIEVE
* _____________________

ant

dar

ka-

i
I

bjauriai ° Dieve- kaiP Z™ svaJ°nė-
Kurią, kaip saulę danguje, 
Tu ašarų ir skurdo klonin 
Siuntei liepsnoti žmoguje...

Svajonių polėkiai sparnuoti. 
Bet opūs, lepūs jų sparnai. 
Nes leidai siekti ir sapnuoti, 
Ir nepasiekti amžinai...

O Dieve, kaip gražus pasaulis
Ir kaip jam pilna ir gausu 
Nebeužgęstančiųjų saulių 
Ir nesapnuojamų dausų.

Platus pasaulis ir beribis.
O širdžiai ankšta it narve, 
Kur tiek šventumo ir biaurybės, 

i Žvaigždžių tiek spindinčių pur
ve...

O Dieve, kaip gražus tas 
džiaugsmas,

Kai meilės mūs širdis pilna 
Ir kai jos ilgesio ir šauksmo 
Tavoji žemė sklidina...

suskambėdavo lietuviška 
daina.

Turėdamas poetinių ga
bumų, gerai pažindamas 
liaudies dvasią, rašė da> 
nų, kurias pats tuč tuojau 
pasileisdavo žmonių tar
pe. Jų forma labai artima 
liaudies dainoms. Sunku

kai į savo katiną ir šok 
prie anos pušies.

Jaunasis įbruko katiną 
į maišą ir pakabino ant 
šakos. Kniąuklys tenai ku
to jo pašiurpęs, ir drebulys 
jį kiaurai nusmelkdavo, 
kai tik atsimindavo skruz
dėles.

Vagys, rėkaudami L T , . „
keikdami, kirto medžius. b 1
Jie dirbo 
kad skiedros tiško į visas 
puses, ir viena jų pataikė Kulkosvaidžiai lojo per dien ir 
apuokui į snapą ąžuole.! per nakt. 
Jie įšilo, ir kreivažan- Nuo salvių skambėj žalias šilas, 
džiui išpampo randas ant Kiekviena gėlė buvo baimės 
veido. Plonasis, prieš pilna, , 
smogdamas, pritūpdavo ir Kiekvienas žmogus buvo piktas, 
paskui, stryktelėjęs, 
kyburiuodavo ore 
trenkdavo kirviu, net žeg-* 
telėdamas. Jaunasis gi vis Į 
dėbčiojo į maišą, kad jam Į 
kas nenudžiautų katino, i

Taip bekertant, juos už-į. ...... .
klupo girių sargas Jokū-;.^“^ i
bas, kuris buvo išėjęs ka-t 
tino ieškoti.

Atstatęs šautuvą, suri
ko Jokūbas:
— Meskite kirvius i 

rinkitės mirtį! Aš jums 
parodysiu medžius vogti...
— Nežudyk, nežudyk! — 

sukliko anie trys iškėlę 
rankas.
— Nenukauk, nenukauk 

manęs! — maldavo krei- 
važandis. — Aš tau pa
vogsiu eikliausią žirgą iš 
karaliaus arklidės, ir tu

rėkaudami ir

Kai sūnų išleido į laisvės kovas, 
Ir nubraukė ašarą tyrą. 
Pašvaistė ties pamiške plėtės 

rausva,
Ir nešė kulkosvaidžius vyrai.

Tą naktį dangus negesino
j žvaigždžių,
Aušra nusigandusi švito.

taip smarkiai, širdžių, 
Nudažė pilkąjį arimą.

su-1 Kai šūvius įsakymas liepė 
į nutraukt,

Pakilo būriai tani žvakės.
• ■ > *

— Tu esi mano draugas 
x i brangiausias! Sakyk, kur

ištverti — dar mano žmo
na užsiverks!
— Pirmiau pažadėk, kad 

mūsų nenukausi ir gyvus
ir paleisi, — derėjosi jauni- 
„ Jklis.

Jokūbas davė žodį. Tada 
anas vagis nukabino mai
šą, iškratė katiną ir pa
klausė:
— Artas?
— Kaipgi, tai

Kniauklys, branguolėlis. 
Ai, džiaugsis Kristinėlė...

Taip kalbėdamas, girių

Antanas Vienažindys gi
mė 1841 m. rugsėjo mėn. 
14 d., Dusetų valsč. Var
niuose baigęs kunigų se
minariją, klebonavo Krin- 
čone, Vainute ir Laižuvoj, 
kur ir mirė 1892 m. rug
pjūčio mėn. 17 d.

Jis buvo vienas tu ne
daugelio ano meto švie- būdavo atskirti, kuri yr i 
šuoliu, kurie kėlė tautinį liaudies daina ir kuri yra 
lietuvių susipratimą. Bū- A. Vienažindžio parašyta, 
damas kunigu turėjo pro- Viso jų yra parašęs apie 
gos su žmonėmis artimus 40. 
ryšius palaikyti. Dėl savo 
švelnaus būdo, 
sielos, gražaus balso buvo 
visų mėgiamas.

Tautinį susipratimą ža
dino per liaudies dainas. 
Lankydamasis įvairiomis 
progomis kaimuose, kur 
tik susirinkdavo didesnis 
būrys žmonių, tuoj ten ir

Jo dainos yra pilnos 
jautrios skausmo, nusivylimo. Jo

se atsispindi paties rašy
tojo dvasinis pasaulis ir 
tuometinė lietuvių tautos 
sunki padėtis, ją slėgusios 
nelaimės. Po nevykusių 
bandymų sukilti, rusai 
daug lietuvių ištrėmė iš 
Lietuvos, Rusijos gilu- 
mon. Jų tarpe jam artimų 
ir brangių asmenų, prie 
kurių jis buvo prisirišęs.

Ištremtųjų vieton buvo 
atsiųsti rusai, barzdylos, 
kaip poetas sako. Žinant 
šitas gyvenimo aplinky
bes, nesunku bus suprasti 
ir ta liūdna gaida, tai gi
lus nusiminimas, net abe
jingumas gyvenimui, jam 
viskas “vis tiek pat”, ku
ris nuspalvina graudžia 
spalva visą jo kūrybą,

Lietuvių literatūros is
torijoj A. Vienažindys yra 
stipriausias ir ryškiausias 
sentimentalizmo atstovas.

Skaitytojas skaityda
mas “Sudiev kvietkeli” ir 
“Kur prapuolė tas kele
lis?”, matys, kaip giliai 
rašytojas išgyveno, šis 
privalumas kūrėjui - poe
tui ‘yfiTbūtinas, savo pa
saulio tragizmą ir tėvynės 
nelaimes išreikšti. L

. . “M.L.7
.  .. ................. ' .
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Vilnis Už aušrą už mėnesį degė 
skaidriau,

Išlikusių didvyrių akys.

Kai aidas kovų jau nutilo senai, 
Aplinkuj skambėj laisvės dainos 
J kapines žengė lygiuos jnt

| gretos,
Sušaudytom rankom ir galvom.

i

Ir sugulė vyras prie vyro tenai, 
Ir vietos visiems neužteko. 
Ir buvo velėna žalia kruvina, 
Pakojy išraustojo kapo.

.Kai skausmas sustingdė
I . nes visų, 
Ir saulė į vakarus krypo. 
Tada takeliu į didvyrių kapus, 
Pavargus senutė atėjo.

Ir tarė jinai partizanui jaunam, 
Palaukit, jūs turit dar laiko, 
Aš noriu pažvelgt į akis čia 

vienam,
Kurs buvo tikriausias man 

vaikas.

Senutė tvirta ir gyslota ranka, 
į Ji vartė kiekvieną lavoną.
Ir josios prijuostė nusvirus 

marga,
Nusdašė nuo kraujo raudonai.

i -
. Ir niekas netarė ne žodžio tada, 

Tik vėjas nerymdamas trypė. 
Senutė lavonus bučiavo veidan, 
Nužėrusi smėlį nuo skruostų. 

Kiekvienas sustingo nebylėj 
maldoj.

Tik šautuvus pirštais paglostė. 
Senutė apglėbus lavoną sūnaus, 
Prie kruvino veidp pirlipo.

Karžygiai pajuto—minutė sunki 
Pridėjo pirštus prie kepurių. 
Norėjo pažvelgti į jo akis, 
Bet štai jis akių nebeturi.

• • •
Toli už kalnų leidos saulė, 
Dainavo broliai ardami, 
Dainavo tėviškės artojai, x 
Juodą arimą versdami.

Rymojai mama. Tu prie vartų, 
Sakei, kad vakaras tylus. 
Ir per naktis Tu nemiegojai, 
Prie lopšio supdama vaikus, 

Dabar Tau ilgu žaliam sodžiuj, 
Toli išklydusių vaikų. 
Ir vakarai per daug nuobodūs, 
Be jokio džiaugsmo, be dainų. ‘ 

Bet lauk motute, aš sugrįšiu, 
Sugrįšiu Tave išbučiuot. 
Kaip gera pas Tave motule, 
Pabūti ir pasisvečiuot.

1M9.

mūsų

galėsi kaip ponas jodinėti i sar&a® Pfitūpe ir paglostė 
po girias. katin*’ kuns atgavo

y
$ %

Indijos Ministeris Pirmininkas. Jawharlal 
Nehru, pagerbia priėmimu atvykusią į New Delhi 
Amerikos radijo artistų grupę. Jis matomas nuo
traukos dėžiniam kampe baltuose rūbuose, atsaki
nėjant į klausimus. Nehru yra laukiamas greitu 
laiku, kaipo svečias Amerikoje. .... .......

— Palik mane gyvą! — 
šaukė plonasis. — Aš tau 1 
nukniauksiu generolo šau- . 
tuvą, kuriuo per septynias 
mylias nušausi žvirblį nuo 
bažnyčios bokšto.
— O ką tu padarysi? — 

girininkas paklausė jau- 
nyklio, kuris tylėjo.

Anas atsakė:
— Aš moku tris daiktus. 

Galiu pro kaminą įlįsti ir 
skilandžius išvogti. Pas
kui galiu ožką šokio iš
mokyti ir galop sugebu 
vamzdžiu' padūduoti.

Tarė Jokūbas:
— To neužtenka jums iš

sipirkti.
Ir jis atlaužė gaiduką.

— Pasigailėk, pasigailėk!
— spiegė vagys ir puolė 
ant kelių.

Jaunius dar susgribo:
— Aš tau dovanosiu juo

dą katiną, kuris turi bal
tas kojytes.

Girių sargas sušuko:
— Tai tu, skarmaliau, 

būsi pavogęs Kniauklį! O 
mano žmona Kristina dėl 
jo rauda ir plaukus rau- 
jasi. Aš tave sutraiškysiu 
kaip erkę.

Jaunasis atsakė, truputį 
atsikvošėjęs:
— Rūpi man tavo kati

nas! Negalvok, kad mes 
jau tokie prasti vagišiai! 
Tavo Kniauklį radau liūne 
ir ištraukiau.

. __ At^HiApė girininkai:-------

kiek drąsos ir pakuprino 
nugarą.

Jokūbas, kiekvienam už 
bausmę spyręs į blauzdas, 
paleido vagis, įgraudinęs, 
kad daugiau jie čia kojos 
nekeltų.

Užsidėjęs šautuvą ant 
peties, jis pasuko namo- 
liai. Katinas bego pirma 
jo, aukštai iškėlęs uodegą.

Grįžo jie laimingai ir ra
do sargo žmoną ant slenk
sčio, ašarose paplūdusią. 
Ji nutvėrė Kniauklį, pasi- 
tupdė į sterblę, glostė jį 
ir sykiu ulbijo, kam pabė
gęs ir kiek širdies jai už
davęs.

Tą vakarą Jokūbo tro
boje buvo daug triukšmo. 
Džiaugėsi saigas, džiau
gėsi, sargienė, džiaugėsi ir 
sargučiai. Kai visi apsi
malšino ir sugulė, į pele
nus ant priežado* įlindo ir 
katinas Kniauklys.

Daugiau jau niekados 
jisai nesileido į miškus. 
Jis tik vaikščiojo aplink 
namus, braižė nagus į sąs
paras ir šildėsi saulės ato
kaitoje.

Tačiau garsas apie jį 
nežuvo. Ligi šios dienos 
Medžionės girioj tarp la
pių, vilkų, barsukų ir šer
nų eina gandas apie ga
lingą katiną Kniauklį, ku
ris net pačią mešką buvo 
priepuolin įvaręs. “M. L.” 
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kruti-

HIMNAS LAISVEI

Antanas Vienažindys
SUDIEV, KVIETKELI

Sudiev, kvietkeli, tu brangiau
sias:

Sudiev, ir laimė man biednam, 
Matau — paskyrė taip 

> Aukščiausias, 
Jog vargt ant svieto reik

vienam...

Štai diena jau ir ta adyna, 
Kurioj man reikia atsiskirt,— 
Oi, širdis alpsta... Dievas žino, 
Kaip reiks gyvent ir kur

numirt!

Ir dilgė ne visur žaliuoja, 
Šaka be rasos neprigis, 
Ir medis pakirstas svyruoja,— 
Kaip mano širdis bepagis!

Aušra man nepriduos skaistu
mo,

Nei ramus vėjas nuramins,
Nei saulė neatneš linksmumo, 
Nei tamsi naktis užmigdys. 

įKaip gaili rasa skalsiai krinta, 
Taip mano ašaros riedės, 
jau gailestis man širdį kremta, 
0 kas kentėti man padės!

Neg tik berželis svyruonėlis 
Per amžius verkdama man’

supras,
Neg tik prakalbins tas paukš

telis,
Kurs savo lizdo nebatras.

Kas dieną ašarų man pietus 
Atneš nelaimių debesis... 
Nors kryžiai kris kaip smarkus čių km., Kražių vaL, Raseinių 

lietus,
Bet meilės tik nebužgesys

Mylėjau tave ir mylėsiu, 
Kol mane žemėmis užkas, 
Sparnuotoms mintimis atlėksiu, 
Ir svieto gale širdis ras.

Ir tavęs niekur neužmiršiu, 
Jog dūšia mano čia paliks,, 
Tegul iš meiles ir numirsiu — 
Mirtis dėl meilės Dievui tiks.

f

ap. ....
į VDUOffrAITŽ - Gaučius So
fija ir vyras Gaučius Stanislo
vas Jš Morkiškių km., Nevarė- 
nų vaL, Telšių ap. /

j Ieškomieji arba apie juos ži- 
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į: *
Consulate General of Lithuania 

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

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

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

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

O laisve! Tave jei troškintų, 
Jei mirtumei tu,
Prisiekiu dangum ir gimtine — 
Aš mirčiau kartu!

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

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

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

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

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

“DARBININKAS” išeina du sykiu į savaitę ir 
metams kainuoja $6.00; pusei metų $2.50.

“DARBININKAS” Imant tik sykį į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų ~ $1450.

“DARBININKAS”
866 West Broadwa/, Jb. Boutoa Mmb.
SEsašaESKss&saEassSBSEnKaHiaHSBaBaBBH




