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VOL. XXXI — No. 68.New York (LAIC) —
Sovdepija yra vienintelė 
pasaulyje valstybė, kur 
juodoji rinka pripažinta, 
legalizuota ir policijos ne
persekiojama. Apie didelį 
spekuliantų įsigalėjimą 
Kaune praneša “Tarybų 
Lietuva” Nr. 51. Esą, jie 
patys savo prekybai pasi
rinko vietą prie geležinke
lio stoties, Vytauto pros
pekto ir Čiurlionįes gatvės 
susikirtime. Lailtraštis to
liau rašo: kas dieną, nuo 
ankstyvo ryto iki vėlaus 
vakaro, ant šalygatvio su
sirenka spekuliantų mi
nios, kurios trukdo net ju
dėjimą. Praeiviai net ne- 
gali naudotis šalygatviais, tybės gali būti ramios ir 
o turi eiti gatvės grindi- užtikrintos, kad Jung. 
”2”.” Laimės, kad dar Valstybės nėra imperialis- 
blackmarketai” yra, nes tinė valstybė.
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Bulgarai Pasirinko
RACKiMilm nespUDUKę

TEL. SOUth Boston 2680

Sofia, Bulgarija, rūgs. 9 
— Vakar Bulgarijoj įvy
ko balsavimai. Didelė dau
guma gyventojų balsavo 
prieš monarchiją. Jie pa
sirinko respubliką.

Amerika Nėra 
LTiptniiisrine

Mexico City
Wallace, 
suruoštuose pietuose, pa
reiškė, kad Meksika ir vi
sos Lotynų Amerikos vals-

Henry 
kalbėdamas jam

K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Navmipur 
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TUISDAT and FRIDAT I
| Mt Braaway, t. Boaton 27, Mana.
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niu.” Laimės,

be jų žmonės iš valstybinių 
krautuvių nepragyventų!

Toks Henry Wallace pa
reiškimas nepatiko raudo- 

Įncjo fašizmo rėmėjams.
Sudegė Prof. St. Šdlkuuso Tm-*a ičhrMMr Lie* j

Rankraščiai
Chicago (LAIC) — Iš 

Europos atvykusieji lietu
viai praneša, kad karo me
tu, žinomo Lietuvos filoso
fo prof. St. Šalkauskio 
rankraščiai (daugelis dar 
nespausdintų) buvo pa
slėpti Šiaulių bažnyčios 
zokristijoje. Sviediniams 
bažnyčią uždegus, ugnis 
sunaikino daug vertybių, 
jų tarpe manoma ir prof. 
Šalkauskio rankraščius.

I

tuvos Geležinkelius
New Yo’MLAIC) -Vii- 

niuje leidžiama “Tiesa” 
Nr. 34, skelbia, kad perei
tais. 1945. metais Lietuvos 
geležinkeliais pergabenta į « a « . •

I

ANTRADIENIS (Tuesday), RUGSĖJIS (September), 10 D., 1946 M.

Visų Karo jėgų vadas Prez. Trumanas daro inspekciją viename iš Lai
vyno laivų. Jis atsigręžęs lūkuriuoja savo palydovų, kurie kiek atsilikę.

VEiiKky Smarkiai Puda PO 113 METŲ URŠULĖS SESE
ItaRią

Dusketvirto karto daugiau į Paryžius, Prancūzija — 
krovinių, negu 1939 metais j Andrei Višinsky, Rusijos 
ir pustrečio karto to, kas atstovas, smarkiai puola 
oervežta 1940 metais. Tas Italiją. <T*~ 
’ūsai sunrantama: — šian
dien T ietuva virto iš vaka
rų Europos tranzitiniu 
grobiamo turto keliu.

LES GRĮŽO Į BOSTONĄ

JUGOSLAVŲ GAUJOS SUKILO 
PRIEŠ ALIJANTUS

K

Sužeidė 6 Amerikos Kareivius
Trieste, rūgs. 9 — Jugo- prieš savo vadus ir atmetė 

slavai suruošė demonstra
ciją prieš Alijantų milita- 
rę valdžią. Jung. Valsty
bių militarė policija ir ali
jantų policiją- paleido šū
vius ir demonstrantas iš
vaikė. Tačiau susirėmipae 
sužeidė 6 Amerikos, X4^į. 
vius, britų karininką ir’ a- 
merikietį laikraštininką. 
Taipgi sužeidė apie tuziną 
civilių.

mayoro O’Dwyer pasiūly
tą taikos planą.

Unijos vadai sako, kad 
streikas gali užsitęsti dvi 
ar tris savaites.

<r .
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Laivakrovfy Streikas 
i Tęsiasi

Lenkai Sukėlė Riaušes Prieš 
Jungtines Valstybes

Šaukė - “šalin Vokietijos Gynėjai” — 
Smerkė Byrnes Dėl Pareiškimo, Kad 
Peržiūrės Rytinę Sieną - Padegė Mi

kolajczyko Laikraščio Įstaigą

Sunkvežimiu Vairuotojai 
Atmetė Taikos Planę

New York, rūgs. 9 — 
Streikuojanti sunkveži
mių vairuotojai sukilo

Boston — Keli šimtai nigų iš Bostono, kurie 
maldininkų iš Bostono ke- kartu su maldininkais ke- 

i j ’ .. ls Par^lkaiavo> liavo į Jėzuitų Kankinių liavo į šventovę, 
kad taikos konferencija šventovę> Auriesville, N. i - - - - - - - - - - - - - - -
tStųVoMečhĮfanĄoniePPrafai- 

me jo Rinkimus Rusų
Zonoje

Auriesville, N. Į

vadovavo ir asmeniškai ly
dėjo Bostoniečiams per dvireikalavimus. Jis sakė, 

kad Italija siekia “užgrob- j??” 
ti kitų žemes”

Višinsky yp 
JugOt 
visos 
srities.

Taigi aišku, kad sovietų _
Rusija gina tas tautas, ku- ne3e Valstybėse, 
rios yrą jos pavergtos ir; Vyskupas Kelleher atna- 
kuriose yra sudalytos šavo šv. mišias sekmadie- 
kvislinginės valdžios. Ru- nį ir pasakė labai įspūdin
gai, matyt, nesitiki pa-gą pamokslą apie Ameri- 
traukti Italijos savo pu- kos šventus kankinius, 
sėn, todėl ją ir puola. 1 Vyskupui asistavo 15 ku-

San Francisco, Cal., rug
sėjo 9 — Laivakrovių dar
bininkai yra nusiteikę 
streikuoti kol jiems nebus 
atmokėtos pakeltos algos, 
kaip buvo susitarta su 
kompanijomis, kurių ne
pripažino Algų Stabiliza
vimo Taryba.

ŠIMTAI MALDININKŲ DALY
VAVO KANKINIŲ ŠVENTOVEI

Boston — Šv. Uršulės bartiniu laiku buvo iš nau- 
Ordino Seselės atidarys’jo atremontuotas, ir turi 
naują akademiją šio mė- į net 48 kambarius.
nėšio 23 d., Arlington gat- Šis ordinas, Šv. Uršulės, 
vė, BackBay. 'auklėjimo patronės vardu,

Akademijon priims vai- yra pirmutinis vienuolių 
kučius į 7 ir 8 klasę if Taip- mokytojų ordinas. Šv. Ur- 
gi į aukštesnes klases šulės Seselės, atnaujina to 
(high school). Akademijos ordino apaštalavimo dar- 
nams, kuriame karo metu bą, kuris buvo nutrauktas 
buvo oficierių klubas, da- Bostone 113 metų atgal 

~ [laike Bažnyčios priešų 
[baisios neapykantos ir ne
tolerancijos. Seselių vie
nuolynas ir mokykla buvo 
Į ligi pamato -sudegintos ir 
Į seselėms reikėjo pasi- 
: traukti iš Bostono. -
l Tik vienas varpas išlikę 
iš tos.senosios mpkyklos ir 
vienuolyną * Tas varpas 
buvo , kunigų saugojamas 
(Bostono Katedroje perį-13i 

»i metų. »b .. r.< ... r., n I ■ 3:7.. J

■Ūkininkų partijos laikraš
čio namo. Paleido pagalius 
ir akmenis į langus ir, kaip 
jau minėta, padegė dalį na
mo. Mikolajczyk yra Len
kų Ūkininkų partijos va
das.

Komunistas premjeras 
Gomulka sakė, kad Lenki
ja neturi daug draugų, bet 
jos didžiausias draugas iš 
visų yra Sovietų Unija, 
“su kuria Lenkija yra su
sidėjus paaukotu krauju”.

Lenkija yra dideliame 
pavojuje. Nors ji skaitosi 
nepriklausoma, bet ji pri
klauso nuo Maskvos. Len
kijos valdžią sudaro dau
gumoje komunistai ir jų 
pakeleiviai.

! Šį rudenį sueina 300 me-
- nrie kai Sv- I<uka» > Berlynas; Vokietija, rug- 

' irTrJ«ztP draugai buvo nukankinti sėjo 9 — Krikičionių De-
istnjos riesre įr ta sukaktis mokratų unija ir Liberalų

. bus minima visose Jungti-, Demokratų partija savi- 
— ‘ “ (valdybių rinkimuose Ru

sijos okupacinėje zonoje, 
būtent, Saksonijoj ir Tu- 
ringijoj gavo daugiau bal
sų negu komunistų remia
ma, rusų sudaryta Socia
listų Vienybes partija.

Krikščionių Demokratų 
unijos įžymus viršininkas 
sakė, kad “neabejotinai” 
jiems pagelbėjo gauti dau
giau balsų J. V. sekreto
riaus Byrnes kalba Stutt- 
garte pereitą savaitę, kai 
jis pasakė, kad Jung. Vals
tybės stoja už laisvą, vie
ninga ir demokratinę Vo
kietiją. Iš 1,069,726 balsų 
Socialistų Vienybė gavo 
453,457 balsus, Liberalų 
Demokratų partija —378,- 
196 ir Krikščionių Demo
kratų unija —238,073 bal
sus. Taigi pastarosios dvi 
partijos gavo 616,269 bal
sus.

Komunistus - socialistus, 
kuriuos rusų agentai pri
vertė susivienyti, labai re-

u gynė

Varšuva, Lenkija, rūgs, 
j 9 — Lenkai labai įpyko 
dėl Jung. Valstybių sekre
toriaus Byrnes pareiški
mo, kad Jung. Valstybės 
nepripažins visų dabar 
lenkų valdomų teritorijų, 
ir kad turės peržiūrėti Ry
tinę sieną. Jie sukėlė de
monstraciją prie Jung. 
Valstybių ambasadoriaus 
Lane rezidencijos, šauk
dami: “Šalin Vokietijos 
gynėjai,” ir po to padegė 
vice premiero Stanislawo 
Mikolajczyko laikraščio į- 
staigos dalį.

Lenkai, suprantama rau
donieji, yra labai įpykę ir 
ant Mikolajczyko. Jie šau
kė: “Šalin su Mikolajezy- 
ku — siųskite Mikolajczy- 
ką atgal į Londoną!”

Lenkų demonstracija 
prasidėjo po komunisto 
vice premiero Wladyslaw 
Gomulka kalbos, kurioj jis 
griežtai smerkė J. V. sek
retorių Byrnes. J. V. am
basadorius tą dieną buvo 
išvykęs iš Varšuvos. Prie 
ambasados susirinko apie 
2,000, bet tikrų demons- ją tvarką. Bet komunistai 
frantų buvo tik apie 200. to nesilaikė. Jie kurstė vie- 
kurie paradavo, iškėlę su-.'ną visuomenės dalį prieš 
gniaužtas kumštis. Kai.kitą; žinias fabrikavo ir 
milicija išsklaidė demons-jas skleidė.
frantus prie ambasados,! Areštuotieji komunistai 
tai jie susimetė prie Lenkų bus atiduoti karo teismui.

Amerikiečiai Padare Kratę 
Komunistų Įstaispse

Seoul, Korėja — Jung. 
Valstybių karo policija pa
darė kratą komunistų 
laikraščiu redakcijose.

Kaip žinoma, pereitais 
ipetais išleistas patvarky
mas draudė ardyti viešą-

Byrnes Už Vokietijos Centralinės 
Valdžios Sudarymą

Stuttgart, Vokietija, — pripažins Lenkijai visų da- 
rugsėjo 9 — Pereitą penk- bar jos valdomų teritorijų, 
tadienį Jung. Valstybių Sekretoriaus Byrnes kal- 
sekretorius Byrnes kalbė- ba buvo transliuojama A- 
jo suvažiavusiems vokie- menkos, Anglijos ir Pran- 
čių administracijos parei- cūzijos okupacijos zonose, 
giinams ir Amerikos ka- bet rusai nesutiko trans- 
riškiams. Valstybės sekre- liuoti.

?iškia!Pa-Į Sekretorių Byrnes atly- 
sinle ir Intom okupacinėm jdėjo Vokietijon senatoriai 
legom dėtis pne Jung. :Tom connall ir Arthur Vnlottrniii oiiziomrri _ vValstybių ir sudaryti nau
ją vokiečių centralinę val
džią, kuri perimtų visą ad
ministraciją.

Sekretorius Byrnes aiš
kiai pasakė, kad Jung. 
Valstybės stoja už, laisvą, 
vieningą ir demokratinę 
Vokietiją. Tačiaū Jung. 
Valstybei nes i r e n g i a 
trauktis iŠ Europos su sa
vo jėgomis dar ilgus me
tus, kad Vokietijoje neįsi
galėtų pačių vokiečių arba 
svetimos valstybės pri
mestas diktatorius. Ame
rikiečiai prižiūrės, kad Vo
kietijoje būtų tikrai demo
kratinė valdžia, kad visus 
reikalus tvarkytų gyven
tojų išrinkti atstovai.
< Byrnes pareiškė, kad A- 
merika rems Rusijos pre
tenzijas į Karaliaučių ir 
peržiūrės Lenkijos vakarų 
ir šiaurės sienas, bet ne-

Vandenberg.

Malonūs yra baigti dar- mė Rusijos militarė admi- 
bai. Ciceronas. J nistraci ja.

Veteranai Griežtai Pasmerkė

Boston, Mass. — Pereitą mokratijai, dėl kurios jie 
penktadienį, rugsėjo 6 d. rizikavo savo gyvybes, ne
užsibaigė Užsienio Karo turi gręsti pavojus iš ko- 
Veteranų (Veterans of munistų, besiknisančių iš 
Foreign Wars) organizaci- vidaus, būdami federalėje 
jos 47-tas metinis seimas, tarnyboje.

Seimas griežtai pasmer
kė Rusijos diplomatinę 
taktiką tarptautinėje po-

Jis tvirtino, kad yra tai 
į komisi jos nusiteikimas,=? T“ ‘—s

ti, kad komunizmas būtų 
pašalintas iš Amerikos gy
venimo.

William Green, 
kos Darbo Federacijos 
pirmininkas, kalbėdamas 
veteranų seime, tarp kit
ko pareiškė, kad “jau lai
kas duoti Stalinui suprasti 
kartą ir visados, kad Ame
rika atsisako būti baugi
nama.” Kalbant p. Green 
apie Rusiją ir komunizmą, 
veteranai triukšmingais 
aplodismentais palydėjo 
jo pareiškimus.

Tuojau pakilo balsai, 
priimanti rezoliuciją, kad 
komunistams būtų už
drausta dalyvauti balsavi
muose kiekvienoje valsty
bėje.

Veteranai,. kurie kovojo 
užsienio žemėse karuose 
nuo 1898 iki 1945, nuošir
džiai priėmė Arthur B. 
Flefnming, tautinės civilės

• partijos narys ir nei vie
nas komunistų partijos li
nijos pasekėjas neturi jo- 

. kio reikalo būti federalėje
Ameri-)farnytX)je»» Tą patį paša-

Paryžius, rūgs. 9 — Ke-|23 d., tuojau sušaukė vy
turių tautų, būtent, Rusi-Iriausius savo pagelbinin- 
jos, Prancūzijos, Belgijos !kus pasitarimui, 
ir Kinijos atstovai parei-l __________

Tautų susirinkimas, kuris ’ ZlfVO 21 LektUVO HeWlWje 
buvo numatytas rugsėjo. ■ —------
23 d. New Yorke, būtų nu-j Elco, Nevada — Lėkęs 
keltas į spalių 23 d. Jung. iš New Yorko į vakarus 
Valstybės tokiam reikalą- keleivinis Trans - Luxury 
vimui nesipriešina. lėktuvas nukrito ir susi*

Jung. 'Tautų sekretorius daužė. Žuvo 21 žmogus, o
Lie, gavęs reikalavimą nu> tik dviejų metų vaikutisĮta r n y b o s komiai jonie- 
kelti susirinkimą/-į spalių išliko gyvas.

įtrinkimas, kuris Žuvo 21 Lėktuvo Nelaimėje

riaus, užtikrinimą, kad de-

kė ir apie Ku Kluksus.
Veteranai priėmė rezo

liucijas “sunegalėjimo ir 
senatvės” pensijų reikalu; 
prieš maisto siuntimo A- 
merikai priešingiems kraš
tams; reikalaujanti, jog 
Jugoslavija areštuotų tuos 
savo lakūnus, kurie nušo
vė amerikiečius, ir kad jie 
būtų teisiami už žmogžu
dystę.

VFW taip pat priėmė re
zoliuciją, reikalaujant im
tis griežtų priemonių prieš 
raudonųjų fašistų domi- 
naciją Lenkijoje ir Jugo
slavijoje. Veteranai reika
lauja, kad Jung. Valsty
bės prižiūrėtų rinkimus 
Lenkijoje, kad to krašto 
gyventojai galėtų laisvai 
ir nevaržomai dalyvauti 
rinkimuose.
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skaitytinos Sekmadieni rugsėjo 8 dieną.

Valaitienė ir S. Subatienė, 
Juozas

ĮVAIRIOS žinios
LIETUVIŲ NAŠLAIČIŲ 

GERADARIAMS
BALF Valdybai prane- mas, kuriame taip 

šus spaudai apie galimumą skirstyta pareigomis: pir- 
atgabenti Amerikon ke- mininkas — Nadas Raste- 
liasdešimt lietuvių našiai- nis. vice-pirm. — Dr. M. J. 
čių iš Europos, atskiri as- Vinikas ii- Nora Gugienė, 
mens ir organizacijos pa- ižd. — kun. Jonas Balkū- 
rodė gyviausio susidomėji- nas. sekr. — Salomėja Če- 
mo. Visa eilė šeimų pareiš- rienė. daktarė - patarėja— 
kė nuoširdaus noro įsūnyti Dr. Aldona Šliūpaitė, pata- 
našlaičius. Atskiri asmens rėja našlaičių globos rei- 
ir draugijos pradėjo siųsti kaluose — P. Jurgeliūtė - 
aukas našlaičių kelionės ir Beveridge. iždo globėjai — 
apgyvendinimo išlaidoms Antanas Žilinskas, Ona 
padengti.

Kadangi našlaičių atga- reikalu vedėjas 
benimo ir apgyvendinimo B. Laučka. 
darbas greit sutiko įvairių 
sunkumų, todėl BALF 
Valdyba ryžosi imtis labai yrs 
atsargių žygių šiam ne
lengvam reikalui tinkamai tu Komitetas gali pranešti 
tvarkyti ir tuo tikslu nuta- sekančias žinias: 
rė sudaryti Lietuvių Naš- 
liačių Fondą, kurį globotų 
ir našlaičių reikalais tie
siogiai rūpintųsi atitinka
mas komitetas.

Liepos 17 d., BALF Val
dybos kvietimu, įvyko pir
masis Lietuvių Našlaičių 
Fondo Komiteto susirinki-

šis komitetas ateityje 
galės būti praplėstas. Jis 

darytas laikino po
būdžio pagrindu, šiuo me-

1) Lietuvių Našlaičių 
Fondo Komitetas, būda
mas tiesioginėje BALF ži
nioje. lietuvių našlaičių pa
galbos srityje bendradar- 

. biaus su United Statės Co
mmittee for the Care of 
European Children ir ka
talikų ir protestantų pa

DRAUGIJŲ KVIETIMAS 
Į Am. Liet. Katalikų Kongresą

•

i šalpos organizacijomis, 
kurioms Amerikos vyriau
sybė yra patikėjusi rūpini
mąsi našlaičių atgabeni
mu.

2) Iki šiol iš Vokietijon 
yra atvykę trys našlaitės 
(16-17) metų) ir vienas 
našlaitis (13 metų). Yra 
atvežta ir vienenų metų 
amžiaus mergaitė (Rose 
Marie Talis), bet dar neiš
aiškinta, kam bus pripa
žinta teisė ja rūpintis.

3) Atvykę našlaičiai pra
džioje negali būti tuoj ati
duoti į privačius namus. 
Jie turį būti laikomi atitin
kamose vaikų globos (prie
glaudos, bendrabučiuose),
kol bus' surasti tinkami 
privatiški namai, kuriuose 
našlaičiai galės būti įsūny
ti (adopted) ar tik globon 
paimti (foster home).

4) Atvykusios trys naš
laitės yra laikinai priglau
stos pas Vargdienių Sese 
les, (Putnam, Conn,), Da
romos pastangos, kad nuo 
rudens jos galėtų lankyti 
mokyklą. Pirmoje eilėje 
rūpinamasi, kad jos galėtų 
patekti į lietuvišką įstaigą.

5) Adoptavimo sąlygos 
j nėra lengvos. Čia reikės 
^griežtai laikytis esančių į- 
statymų. Todėl patartina 
šeimoms, norinčioms adop- 
tuoti vaikučius, pirmoje ei
lėje kreiptis į savo apylin-

1946 m. spalių men. 20 ir 21 dienomis, Capitol Rėje veikiančias vaikų glo- 
Hotel, 51st ir 8th Avė., New York, N. Y., įvyks Ameri- bos įstaiga# ir sužinoti, ar 
kos Lietuvių Katalikų Kongresas, į kurį kviečiame ir,-— —— 
Tamstų garbingi. Draugiją;

Pirmoji Kongreso diena prasidės iškilminga suma 
Aušros Vartų bažnyčioje, New Yorke. Ji bus pašvęsta 
svarbiems referatams aktualiausiais tautos ir visuo
menės reikalais ir jų diskusijoms bei rezoliucijų priė-

jos gali būti pripažintos 
tinkamomis adoptuoti vai
kus.

6) šeimos, ^cųrioąr nori ir 
sutinka priimti Wiiiiričius 
ne adoptavimyi, o tik glo-

tinai A.L.R.K. Federacijos reikalams.
mimui. Antroji diena —spalių 21 d. bus pašvęsta išim- bojimui, irgi prašomos su- 

„.L.L.L. ____ _ \____1L-1_____  sipažmti su savo valstybių
Prašome neatsisakyti išrinkti atstovus į kongre- “foster_ home tvarkymo 

są, kurio tikslas yra išjudinti, geriau ir tiksliau suor- .
ganizuoti veiklą, kuria siekiame išlaisvinti ateistinio 
komunizmo pavergtą Lietuvą ir čia, 
kyti lietuvių religines ir tautines brangenybes.

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongreso reikalais 
prašome rašyti: Rengimo Komisijai, 222So. 9th Street, 
Brooklyn 11, N. Y., arba A.L.R.K. Federacijos Sekre
toriatui — 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, UI.

Kongreso reikalams ir mūsų bendrąjai veiklai pa
laikyti ir sustiprinti prašome neatsisakyti paskirti 
bent mažą auką.

A.L.R.K. Federacijos Centro Valdyba:
Kun. Jonas švagždys, Dvasios Vadas, 
Juozas B. Laučka, Pirmininkas. 
Leonardas šimutis, Sekretorius, 
Kun. Pranciškus Juras, Iždininkas.

T) Komitetas iki šiol yra
, Amerikoje, išlai- au^^’ .į®

Apie Dabartines "Lietuviš
kas" Ūgarates

New York (LAIC) — Pa
čių okupantų leidžiamaja
me laikraštyje “Tarybų 
Lietuva” Nr. 51 tyčioja
masi iš fabriko “Kova”, 
kur gaminamos tokios ci
garetės, kad vietoje taba
ko jaučiama# sieros, pa
kulų ir kitokių priemaišų 
dūmas.

I

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kimiuos galimą laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — S3.50. Rašyk:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

kurtų $1,500.00 jau yra iš
mokėta našlaičių atvežimo 
ir išlaikymo išlaidoms pa
dengti. Aukotojų sąrašas 
yra siunčiamas su šiuo 
pranešimu.

Komitetas praneš visas 
našlaičių reikalu žinias, 
kai tik jų bus turima. Ko
mitetas iš širdies dėkoja 
visiems lietuvių našlaičių 
geradariams, visiems au
kojusiems — atskiriems 
asmenims ir draugijoms. 
Savo nuoširdžią padėką 

j reikšdamas, Komitetas 
į siunčia didelį prašymą vi
ešiems ------'—
moms, 
bams), 
ramos 
darbe.

Visas aukas našlaičiam, 
siunčiamas čekiais ar paš
to perlaidomis, pažymėkite 
Lithuanian Orphans Fund 
ir siųskite adresu: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, 19 West 44th St., 
New York 18, N. Y.

Lietuvių Našlaičių 
Fondo Komitetas;

(asmenims, šei- 
draugijoms, klū- 
maldaudamas pa- 
šiame dideliame

Račiūne H Simfonija

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu $..............  ir prašau prisiųsti...

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu: 
Vardas ir Pavardė ................................. ........ .........

Gatvė --------- --------------------------------------------—-

Miestas ir Valstija ........................ -................

JEI MOKI...

Jei ant knygos moki 
Kiek jau paskaityti. 
Imk tat rankon plunksną— 
Mokykis rašyti.

Ar pabaigęs darbą, 
Ar liuosam jau laike 
Griebkis už knygelės 
Ir skaityki, vaike.

Jei mokėsi rąsto, 
Tai ir daug žinosi. 
Ir kitiems naujienų 
Daug papasakosi.

Dievo Muzikontas

Pirmininkė — Eva Marksienė, 
•25 E. 8th St.. So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė, 

440 E. 6th St„ So. Boston, Mass. 
8 Winfield St.. So. Boston. Mass.

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

Tel. Parkway— 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 West 7th St. So. Boston. Masa 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

11 Springer St?. So. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta AukStikalnyt*, 

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

antrą antradieni mėnesio, 7;30 vaL 
Vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh SL.lSOn Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką

•V JONO EV. BL. RABALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Plrmlnloksa — Juozu
•01 Sth St, So. Booton, Mau. 

Vlce-Plrmlninku — Pranu TuteUo.
702 B. Sth 8L, 80. Bomtos. MMn.

Prot Ra£L — Jonu OhaackM,
• Thomu P1L, So. BoMnn, Ma*

Hn. Rašt. — AlakmuMteM Ivaška.
440 E- Sizth SL, So. Boston, Maa*

Iždininkas—Stasys K. OriganavlėlUJ- 
•99 E. Seventh 8L. So. Boatoa. Mase

Maršalka — Jonu Salkta,
7*7 E. Broadmay, Sa Boston, Mmf

Draugija l*Ua> auairinkinuit Ma *»•’ 
Oą Mkmacuenj kiekvieno mtaeei< 
2 vaL po pietų. Parapijos salė. 
492 E. 7th 3L. So. Boston. Maaa.

knyga(s)

. *
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Riverton, N. J., pasipylė bušeliai gražiausiai 
paraudusių tomaičių (pamidorų), kurios sukėlė 
apetitą ir tūlos Joan Donneler, ir ji mielai spau
džią vieną prie savo raudonų lūpyčių.

MYLIMIEJI KRISTUJE:—
Atsišaukiu į jus vaikučių prieglaudos reikalu, kurs 

begalo yra svarbus. Kas mėnuo Vyskupijos Labdary
bės Biuras gauna virš penkiasdešimt prašymų suteik
ti prieglaudą kokiam šimtui mažų vaikučių. Kiti labda
rybės centrai stambesniuose Arkivyskupijos miestuo
se taip pat gauna panašių prašymų. Tie apleistieji vai
kučiai yra aukos suardytų šeimų, divorsų, persiskyri- 
mų, ligų, mirties ir kitų įvairių šeimyniškų tragedijų.

Mes turim natūralią pareigą apsaugoti tokius vai- 
; kus ir suteikti jiems progos normaliai augti ir auklėtis. 
Kaipo katalikai mes turime ypatingą šventą prieder
mę išlaikyti tuose vaikučiuose tikėjimą. Daug .galima 

i atsiekti, nors laikinai patalpinant tuos vaikus katali- 
i kiškūose namuose. Katalikų šeimos, kuriose viešpatau
ja religinė Nazareto dvasia, yra būtinai reikalingos, 
kuomet norima suteikti tikybinį auklėjimą apleistie
siems vaikams bei našlaičiams.*

Nėra man čia reikalo daug aiškinti, kiek yra svar
bios katalikiškos šeimos vaikų auklėjime. Šeima yra 

į pirmučiausia ir visų svarbiausia vaiko mokykla. Jei 
norime tuose benamiuose vaikeliuose išlaikyti tikėjimą 
ir sustiprinti juos tiksliam ir naudingam gyvenimui, 
būtinai reikia surasti pavyzdingų katalikiškų šeimynų, 
kurios juos priglaustų.

Massachusetts Vaikų Globojimo Skyrius neseniai
Jeremiejev-Tvarto Kau- Tarakanov—Pavogė Lietu- Tke.lbė’ kad r®lkal!nsaaPie aoo seimų vaikams Pri- **’*""*>*» ioumuvi 1 wv,ir glausti, nes vaikų globojimo atžvilgiu atėjo blogiausi

: no Pramonininkus vos Darbininku Pinigus

New York (LAIC) — 
Kaune įvyko apskrities 
pramonės įmonių darbuo
tojų suvažiavimas, kuria-

Į

«.ux*oJnas “Tarybų Lietuva” Nr. 
me dalyvavo (naujai oku-^50 vedamajame praneša, 
panto nukaltais ; žodžiais kad Kauno IX Butų Apy- 
betariant), Pramkombina-‘ linkės profkomiteto (dąr- 
to ir Statybinių Medžiagų bininkų kontrolės organi

nei ja) pirmininkas Tara- 
kanov išeikvojo tarnauto
jų pinigus. Tai ir dar vie
nas įrodymas, kaip viso
kie rusai atėjūnai žiūri į 
Lietuvos liaudies skatiką. 
Lietuvos žmonių reikalais 
jie tiek tesirūpina, kiek 
tas padeda jiems užimti 
aukštesnę vietą ir pelnin-

Tresto žmonių vedėjai, bu-* 
halteriai ir kiti techniško
jo personalo darbuotojai. 
Suvažiavimą pradėjo ko
munistų partijos Kauno 
Apskrities ' Komiteto pra
monės skyriaus Vedėjas 
Jeremiejev. Svarbiausia, 
savo kalboje jisai ragino 
planingai varyti darbą. 
Tai aktualu, nes iš chaoso gesnę poziciją, 
sovietiškas ūkis taip ir ne
sugeba išbristi. Dvigubos Kainos "Paramos" 

Parduotuvėse.

New York (LAIC) —Ne- 
priklalusomybės laikais 
Lietuvoje labai gražiai vei
kė “Paramos” kooperaty
vai. Dabar “Paramos” par
duotuvės ir vėl pamažu at
gaivinamos, bet jos esti 
dviejų rūšių. Vienose par
davinėjama tik pagal kor
teles, (raspredieliteliai), 
kitose gi vyksta, vadina
moji, laisva prekyba (be 
kortelių), kur kainos yra 
gerokai pakeltos. Vadina
si, turtigieji ir kiti naujo
jo režimo “dignitoriai”, ga
li apsirūpinti daug kuo, o 
vargšas darbo žmogus tu
ri skursti ir pasitenkinti 
tuo, ką gauna pagal korte
les.

’ laikai, kokių dar nebuvo šios įstaigos istorijoj. Tokius 
pat atsišaukimus padarė Bostono Vaikų Globojimo va- 

New York (LAIC) _  dovybė ir kitų vietų panašios įstaigos. Daugelis tų vai-
Kauno komunistų partijos j kų priklauso ir mūsų atsakomybei, nes jie yra katali- 
vykdomojo komiteto orga- Į kai. Deja, į tuos atsišaukimus mažai kas teatsiliepė.

Karo metu dar buvo galima išaiškinti tokį nerū
pestingumą. Daugelis motėrų stojo į karo tarnybą ir 
nebesugrįžo į šeimynines pareigas. Trūkumas butų, 
kuriuos pripildė šeimos nariai, sudarė negalimybių 
svetimiems vaikams priimti. Prie to prisidėjo dar mai
sto trūkumas. Dabar, karui pasibaigus, tikimės, kad 
daugelis namų bus atidaryta mūsų Išganytojo numy
lėtiems vaikeliams.

Taigi aš klausiu visų, kurie išgirs šio mano laiško 
žodžius: ar jūsų namuose yra vietos nors vienam tų 
mažutėlių? Jei jūs priimsite vieną,.tų apleistų našlai
čių, mes jums atlyginsime už jo išlaikymą ir kitokiais 
būdais jums padėsime. Jei jūs neatidarysite durų tiems 
nekaltiems, mes skaudama širdimi turėsim pripažinti, 
kad jie pražus. Gal atsiras kitų labdaringų žmonių, ku
rie juos priglaus, bet tie žmonės gal bus ne mūsų tikė
jimo. Gi mūsų pareiga — kaip tik katalikiškai tuos 
našlaičius išauklėti. Be to, mes turime padėti savo ci
vilinei vyriausybei surasti našlaičiams tinkamas prie
glaudas.

Jei jūs manote palankiai atsiliepti šiam mūsų pa
raginimui, paduokite savo pavardes ir adresus jūsų 
kunigams ir jie praneš man. Tada aš atsiųsiu Labdary
bės atstovą apžiūrėti jūsų buveinę ir įtraukti jūsų 
šeimą į mūsų sąrašą, kaipo antrojo Nazareto namą, 
kuriame gyvęs Kūdikėlis Jėzus, jūsų priglausti našlai
čio asmenyje.

Šis laiškas skaitomas jums švč. Panelės Marijos 
Gimimo Dienoje. Šį reikalą mes paliekame Jos globai, 
nes Ji yra yra ypatinga Globėja visi} vaikelių, kurie 
neteko savo žemiškos motinos. Mes žinome, kad šis 
prašymas nebus veltui. Mes negalime perdaug pabrėžti 
jo svarbumo.

Telaimina jus Dievulis visokeriopai; ’
Jums atsidavęs Kristuje, 
RICHARD J. CUSHING, ' t 

Bostono Arkivyskupas. 
Rugsėjo 4, 1946.

New York (LAIC) — 
Kompozitorius A' Račiū
nas, karo metu gyvas išli
kęs Lietuvoje, pereitų me
tų pabaigoje sukūrė ant
rąją savo simfoniją. Joje 
panaudojami lietuvių liau
dies muzikos motivai. Ap
skritai, komp. Račiūnas 
pasižymi savo savotišku, 
enpaprastu stiliumi.

“Kiekvieno kataliko yra 
šventa priedermė paremti 
katalikišką spaudą ir ją 
kuoplačiausiai paskleisti 
tarp žmonių”. Pijus IX.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VC.

t

Tikrai, brangusis, išmetei katytę?” — Iš- 
- gastingai Jeanette MacDonald. judamų paveiks

lų artistė klausė savo vyro. Ji buvo tik ką grįžus 
iš Europos koncertavusi, o jis buvo tik ką atleis
tas iš karo tarnybos.
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Yaar, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thankagiving and Chriatmaa 
baint jobbrw*b lithuanianV c. abbociation'of labor 

totorad M Mcond-elaM matter BcpL IX IBIS at the poat officc at Bostoo. 
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New York (LAIC) Užpe- nančią bei mums priešin- 
reito mėnesio pradžioje gą propagandą. Tam rei- 
Europoje įvyko vadovau- kalui nutarta sudaryti vvkdii? 
jaučių Lietuvai išlaisvinti Lietuvių Informa c i j o s 
veiksnių pasitarimas. ,Centrą ir Lituanistikos

Čia pat skelbiame Vy- Leidinių Archyvą, 
riau šio jo Lietuvai Išlais- dėjai, spaudos platintojai 
vinti Komiteto tuo reikalu ar šiaip svarbesnių leidi- 
išleistus du dokumentus: nių ir dokumentinės me- 
Pasitarimo Komunikatą ir džiagos turintieji bus 
Atsišaukimą į Visuomenę, kviečiami siųsti ją archy- 

I Abu dokumentai datuoti vui. Numatyta išleisti vei- 
: liepos 1-ąją. kalų, iš kurių pasaulis dar

geriau pažintų Lietuvą ir 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tautos Reftaiams Vadovau- jos reikalus. Smulkus to 

Pagarsėjęs publicistas William H. Chamberlhr jančiy Veiksniu Pasitarimo JT?
KOMBMKATAS 1>arhu, VISllr lr v,sada!

Lietuvių tautos reika- reikalingos lėšos. Tarp ki- 
lams vadovaujantieji veik- tų priemonių numatyta į- 
sniai turėjo pasitarimą, kurti Lietuvai Išlaisvinti 
Rūpestingai padėtį ap- Fondą, kurio sudaryme 
svarstę, konstatavo, kad kiekvienas 
Lietuvos bvlai, nors ir y- čia mas aktyviai dalyvauti, 
ra dar sunkios aplinkybės. Išrvškinta, kad netinka- 
bet ios nėra tokios, 
turėtų susilpninti 1 
viltis ir pasiryžimą, 
džiosios Vakarų Demokra- kviečiama visus

DARBININKAS
•86 We«t Broadvay, South Boston, liaaa

Tdephone SOUth Boston 2680 n.

Kuomi Vokietija Pavojinga?
nuodugniai nagrinėja Vokietijos klausimą. Jo many-į 
mu, Vokietija sudaro didelį pavojų, bet visai ne iš tos, 
pusės, kaip paprastai spėliojama. Daugelis žmonių per 
kiauras naktis nemiega dėl tos baimės, kad Vokietija 
kažkokiu stebuklu greitai atsigriebs ir vėl pradės nau
ją pasaulinį karą, kaip kad atsigriebė po 1918 metais 
uždėtų ant jos neįmanomai sunkių sąlygų. Taigi, tų 
“politikų manymu, reikia laikyti Vokietiją suskaldy
tą ir prislėgtą iki neapriboto laiko. Anot p. Chamber- 
lino, tokia nuomonė yra visiškai klaidinga. Visų pir
ma, tarp dabartinės ir 1918 metų Vokietijos yra mil
žiniškas skirtumas. Anuomet ji buvo nugalėta, bet ne
paliesta. Pasidavė pirmiau, negu priešų armijos pere- tijos tebėra savo nusista- nius budėti, kad įr emigra- 
jo jos sienas. Dalis jos teritorijos — Ruhr —- buvo oku- tymo nepakeitusios, o įvy- cijoi lietuvio vardas ir 
puota, bet šiaip visa Vokietijos industrija veikė norma- kių ratas dar nežada su- garbė būtų tinkamoj aukš
liai. Dabartinė Vokietija visai sudaužyta. Miestai su- stoti. Turėtas pasiryžimas tumoj išlaikytas.
griauti, industrija suparaližuota, gyventojai neturi tesėti iki galutino laimėji- Buvo apsvarstytas ir 
pastogės, nė maisto. Tokio sunaikinimo kaip dabar, mo ■ vis’ems privalomas, tremtinių iškėlimo reika- 
vokiečių žemė nėra mačiusi. Jos nuostoliai žmonėmis— Siame kelyje privalu jung- as Neesant dar tuo reika- 
milžiniški turtu — neaDskaičiuoiami Nukautuiu skai 11 netlk sav™ pajėgas, lu konkrečių planu is ad- milzmiski, turtu neapskaiciuojami. Nukautųjų skai išvien gu yisomis ministracijos —
cius virsyja keturis milijonus, tiek pat belaisvių Li- panaši • dėt esan. knnstatunta. 
kusieji gyvena urvuose ir vien susirupmę, kaip iš die- čiomis tautomis.
nos dienon išvengti bado. Prireiks keliolikos metų j gu nuoširdžia padėka iš- 
šiaip taip atsistatyti, o apie pasaulinį karą netenka nė kelta mūsų išeivijos poli- paktine mase. Aiškiai pa- 
bnlkAėi AT’z-.lr -io vvn Tm 11 o nooil/lnA- - 1________j______ X XT. ___ 1_____J 4._______________________

sudaryme 
lietuvis kvie-

Lietuvos piliečiai, ir jiems, 
kaip ir prievarta į vokie
čių kariuomenę paimtiems 
lietuviams kariams, negali 
būti paneigtos tremti- Neregėti aušros! Taip ...kyla Dangun skundas ir 
niams taikomas traktą vi- prailgo naktis — Ši tau- teisingumo šaukimas pa- 
mas. tos poeto ir pranašo skun- niekinto Lietuvos žmo-

* Pasakytiems, o taip pat dą taria šiandien kiekvie- gaus iš Altajaus, iš Pečo- 
ir kitiems uždaviniams no lietuvio širdis. Naktis ros, Kazakstano, sykiu su 

i sutarta
siant, sudaryti Vykdomą
jį Organą. Tuo nutarimu 
patikrinamas vadovavimo 
vieningumas. Tokiu būdu, 
visas vykdymas pereis į 
vienas rankas, kaip kad 
valstybėje tokius reikalus 
vieningai tvarko vyriausy
bė. Numatyti taip pat ir 
žmonės, kurie budėtų ka
da Lietuvos klausimas iš
kils Taikos Konferencijo
se ir, kad tam momentui 
būtų pasiruošta.

Pasitarimas vyko labai 
draugingoj dvasioj bei 
nuoširdaus tarpusavio pa
sitikėjimo atmosferoj ir 
pasibaigė tvirtu ir vienin
gu pasiryžimu vairuoti 
Lietuvos ir lietuvių reika-

Žodis Lietuviams!

Naktis ros, Kazakstano, sykiu su 
nedel- be aušros prailgo tėvynė- milijonų paskutiniais dū- 

je visiems — ir tiems, ku- savimais...
rie, laisvės netekę, skaito Ir dešimtys tūkstančių 
dienas kalėjimuose; ir lietuviu veltui kreipia akis • 
tiems, kurie pasiryžo dėl nuo Hamburgo, Hanau, 
laisvės kovoti ar mirti, bet nuo Voralbergo ir Švento- 
tik laisvi Lietuvos miškuo- sios Romos ar San Paulo 
se; ir tiems, kurie tebėra į tėvų namus prie Baltijos 
savo namų židiny, bet, krantų.
kaip paskutinis ąžuolo la- Ilgi kentėjimo ir bandy- 
pelis, baugiai laukia ru- mo metai. Bet jie nepalau- 
dens vėjų nuplėšiami ir žė lietuvių pasiryžimo bū- 
sunaikinąmi... ti nepriklausomiems. Jie

Kada, o Viešpatie, kada? nesunaikino lietuvių teisės 
-------------------------------- į laisvę. Jie daugeliui už- 
lą ligi bus ir vėl atstatyta čiaupė lūpas, bet neišspau- 
Laisva ir Nepriklausoma dė iš pasaulio opinijos ir 
Lietuva.------------------------” * ~........ ~

Lietuvai Išlaisvinti Vadovau
jančių Veiksnių vardu 

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

kad mas individualus ar kolek-! 
mūsų tyvinis tremtinių elgesys' 

Di- kenkia Lietuvos reikalui,' 
tremti-

i

t pusės, te- 
konstatuota, kad iškėlimo 
atveju reikėtų siekti, kad 
įkurdinimas vyktų kom-

kalbėti. Tad pati savaime Vokietija pavojaus nesuda
ro, nebent tuo atžvilgiu, kad ją reiks dar ilgai maitinti, 
jeigu Alijantai laikys ją parblokštą ir suskaldytą.

Tačiau visai kitaip dalykai atrodytų, jeigu Vokie
tija susijungtų su Rusija. Tuomet sudarytų milžiniš-

sisakyta, kad tremtiniai 
vengtų išsisklaidyti po už-

įtinė veikla kovoje už Ne
priklausomos Lietuvos
Valstybės atstatymą ir jūrį, bet paliktų Europoje, 
duosni materialinė para- nes bus daroma pastangų 
ma, teikiama tremtiniams, sudaryti kompaktinio ap- ■

kas komunistinis Eurazijos blokas — nuo pat Reino-1 Pareikštas gilus įsitikini- sigyvenimo sąlygas mūsų 
iki Pacifiko. Tekiam neįmanomam pavojui mes galė-'mas’ kad broliai išeiviai, kontinente. įkurdinimo 
jome užbėgti už akių, jei būtume kiek rimčiau tą daly-jJjaP J>at 
ką apsvarstę. Mes galėjome ir tebegalime daugiau Vo- i 
kieti jai suteikti negu Rusija. Jau vien neįmanomi žiau
rumai, kuriuos rusai parodė okupacijos metu, galėjo 
paveikti vokiečius mūsų naudai. Bet ateities numaty- .fo^adji^pTelStuvą’ir patri’janta’i 
mo atžvilgiu, amerikiečiai pasirodė neįmanomai nai- * — "
vūs. Jie vis dar tikėjo į galimumą bendradarbiauti su 
rusais. Tik pastaromis dienomis mūsų akys atsidarė. 
Tik dabar pastebime Rusijos tikslus, kai supratome, 
kad vadovybė slysta iš mūsų rankų. Tuo tarpu rusų 
bolševikai nesnaudžia. Jie privertė vokiečių ir čeko- 
slovakų dirbtuves dieną ir naktį gaminti raudonajai 
armijai ginklus ir veda įtemptą propagandą prieš ame-

ilstamai dėsis į bendrą nutarta sudaryti Tremti- 
j darbą. niu įkurdinimo Biurą.
I Pripažintas reikalas pa- Nutarta rūpintis ir iš- 
tiems duoti teisingas in- aiškinti, kad lietuviai ra- 

i ir lietuviai 
ypačiai reaguoti į klaidi- klaipėdiečiai taip pat yra

rikiečius, gi mes baudžiame tuos, kurie mūsų zonoje 
prasitaria žodį prieš bolševikų valdžią. Aišku, kad Dė
dės Šamo tarnyboje yra žmonių, kurie dirba Dėdės 
Juozo naudai. “Gi šiais kritingais laikais civilėj ar mi- 
litarinėj Dėdės Šamo tarnyboje neturi būti vietos to
kiems, kurie klauso Dėdės Juozą įsakymų.” K.

Egipto karališkos gvardijos uniformose apsi
rėdžiusi trys nariai trimito garsais pagerbia E- 
gipto vėliavos pakilimą ant Citadelės, Kairo mie
ste, kuri nebuvo pakilus nuo 1882 m., britų užė
mimo Egipto.

Vakarų Didžiųjų Demo
kratijų žodžio, kuriuo mes 
būtume išbraukiami iš tu
rinčiu teisę gvventi lais
vai. demokratiškai ir tuo 
pačiu tarptautiniame gy
venime būtų įteisintas ir 
palaimintas smurto trium
fas.

i Lietuvių tautos valia, 
, vykdoma nėr išlikusius 
mūsų valstybės tradicijų 
reiškėjus, Lietuvos diplo
matines atstovybes, per 
nelaisvių metais iš pačios 
tautos kilusia rezistenciją 
vadovybę VLIK’ą, tebelei- 
džia atkakliai j pasaulio 
sąžinę.ir reikalauja tautos 
vardu tie principai, kurie 
Didžiųjų Demokratijų bu
vo paskelbti naujojo pa
saulio pagrindu, kuriais 
turi būti atstatytos smur
tu užgrobtosios valstybės, 
gražinta teisė patiems de
mokratiškai - savo valią 
reikšti, tie nrincinai turi 
būti taikomi ir lietuvių 
tautai. Tautai, kuri tėra 
nekalta imperialistinių 
varžovų auka, bet kuri ak
tyviai pareiškė nesutin
kanti būti mainų objektu 
rankose prekiautojų tau
tomis, nepripažįstanti nei 
raudonojo, nei rudojo to- 
talizmo prievartos, sukur
dama savo krašte rezis
tencija ir Įsijungdama tuo 
keliu Į Vakarų Demokrati
jų skelbtą kovą tautų ir . 
žmogaus laisvės vardu.

Tęsinys 4-tame pusi.

Padangės Aras

Š V. ON A IŠ BEAUPRE
Šv. Onos Gyvenimas

Visi šie nepaprasti pasireiškimai - feno
menai, visos evoliucijos, išsivystymai, visi į- 
gyvendinimai ir visatoje esantieji įvykiai, 
yra tokiu būdu priskaitomi daugiau Jo visa
galybei, negu paprastiems gamtos dėsniams, 
surėdymams.

Taigų, tvirtai remiantis šiais galingais 
dėsniais, reikia pasakyti, kad Dievo veikimas 
čia randasi proporcionališkumo santykiuose, 
arba kitaip sakant, pats Dievas panaudoja 
gamtos jėgas, kurios išduoda gamtinius veik
smus ir jų pasekmės. Jis Pats padaro pasek- 
mingumą tame, kas turi savyje pasekmės 
esmę, Jis Pats surėdo veikimą, kas turi sa
vyje veikfmo esmę. Taigi visatinis, nuolati
nis, lankstus ir ištikimas bendradarbiavimas 
gamtos su jos Tvėrėju ir Valdytoju, iš paties 
Dievo pusės ir sudaro tikrai paprastą tarpi
ninkavimą pasaulio, arba gamtos pažangoje. 
Tačiau neatsižvelgiant į visų pasaulyj dalykų 
ir sutvėrimų nurodytą paskyrimą, ar tikslą, 
kuris veda prie didesnės Dievo garbės, prie 
aiškaus įrodymo žmonėms Jo visagalybės ir 
neapryboto majestotiškumo, pats Dievas turi 
teisę ir gali, esant reikalingoms aplinkybėms, 
sustabdyti tuos nuo amžių duotus įstatymus, 
kuriais pasiremiant yra tvarkoma visatos 
erdvės ir pati mūsų gražioji gamta.

Kartais Jis gali sulaikyti pasekmes tų 
priežasčių, dalykų, kurie paprastai esant ata
tinkamoms apylinkybėms, būtinai veikia,

pav., ugnis kartais nepaliečia kūno, kurį de
gina, kaip palaim. Bernadetos rankai prie 
Liurdo grotos, arba šv. Jono Apaštalo - evan
gelisto, įmesto verdančio aliejaus katile, arba 
kad ir nuodingos gyvatės nuodai, įėję į žmo
gaus kūną, visai jam nepakenkia. Kartais, vi
sai priešingai gamtos dėsniams, Dievas gali 
panaudojant gamtą, kaipo įrankį, arba visai 
jos nepanaudojant, įvykdinti tą, kas papras
tai tokiuose atvejuose gamtoje neįvyksta, 
pav. organiškas kūnas gali pereiti per nec^- 
ganišką akmens masę, arba prisikėlusio Kris
taus vaikščiojimas ant vandens paviršiaus 
Genezarėto ežero. Vienu ženklu, žodžiu, arba 
malda mirusiam kūnui sugrąžinti gyvybę, 
pav. Kristus prikelia Lozorių iš numirusių; 
šv. Stanislovas, Krakuvos vyskupas ir kanki
nys, 1079 m. prikelia po 3 metų mirusį Petrą 
Piotraviną.

Šiuose ir daugelyje kitoniškų pavyzdžiuo
se, kuomet Dievo galybė perkeičia - permai
no normalų, įprastą gamtos veikimą, mes 
tikrai sakome, kad tai yra jau Dievo nepa
prastas tarpininkavimas. Visuose tokiuose 
atsitikimuose įvykiai visuomet pasireiškia 
matomu, apčiuopiamu būdu, o toks dalykas 
ir vadinasi stebuklas.

Taig5 suprantama, kad pats stebuklas nė
ra tai koki tuščia vaizduotė, nebūta fantazija, 
įsivaizdinimas, nei grynai dvasinis dalykas, 
bet kas tai galimo, kas tai viršgamtinio, arba 
kitaip sakant, kas tai tokio specialaus, ko 
paprastai gamtoje neįvyksta kasdieninėse 
sąlygose, šį dalyką, būtent, stebuklus, gali 
atmesti, ar netikėti tik tie žmones, kurie turi 
labai klaidingą supratimą apie pačią Dievo 
Esybę, arba apie Jo, kaipo aukščiausiojo 
Valdytojo, glaudžius santykius, tarpininka
vimą, visas gamtos, visatos valdyme.

Aukščiausioji Būtis, reiškia Dievas, ku
riame mes tikrai įžiūrime pirmapradę prie
žastį ir tikrąją pradžią, sutvėrimą visos visa
tos, kurioje viskas juda, gimsta , pasitaiko, 
įvyksta, tobulėja ir pagaliau visa tos begalo 
sudėtingos gamtos tobuliausi tvarka, įrodan
čiai pareiškia, kad Jis pats nuo nieko nepri
klauso, savystovus ir yra Pradžia visokios 
nuo amžių pradžios. Dievas savyje būdamas 
pradžia Savo egzistencijos - buvimo, yra be
galinis, tobulas, nesudėtinis, nesikeičiantis, 
šventas, visagalis ir amžinas.

Sustabdydamas naturales priežastis gam
tos veikimo, Dievas turi savo liuosoje valioje 
dvi galimybes, būtent:

1) sulaikyti savo būtinai reikalingą pagal
bą gamtos dėsniams, kad neišduotų reikalau
jamų pasekmių ir

2) padauginti savo pagalbą - bendradarbia
vimą tuo žvilgsniu, kad gamtos dėsniai įvyk- 
dintų didesnes pasekmes, negu paprastai jie 
įvykdo kasdieniniame gyvenime. Tat įvyk- 
djnti tas pasekmes, kurios yra virš gamtos 
jėgų, pats Dievas gali su ta pačia savo valios 
liuosybe arba pavartoti savo visagalybę (iš
ėmus grynai priešginingus dalykus, pav. ra
tas negali būti keturkampiu tuo pačiu laiku), 
arba visai sulaikyti Jo rankų padarą — gam
tos jėgas, nuo sudarymo tokių priežaščių, ku
rios paprastai įvyksta, jei yra pasekmei pa
lankios aplinkybės.

Galima aiškiai ir viešai pasakyti, kad as
menys visiškai atmetantieji stebuklų galimy
bę ir galimumą, turi būti arba kraštutiniai 
bedieviai — ateistai, arba pačios gamtos įdie- 
vintojai — panteistai, arba pagaliau neigėjai 
Dievo asmeninio buvimo ir Jo liuosos valios.

Tačiau dauguma tokių “nepripažinėjų ir 
kietasprandžių” tiesioginiai neneigia, kad

Dievas gali stebuklus daryti, bet remia tą ne
va faktą, kad žmogaus protas gali juos visiš
kai suprasti ir įrodyti tą viską — stebuklus— 
natūraliu būdu. Užtat jie ir sako, kad “niekas 
nėra tikras, kaip toli gali siekti įvairios gam
tos pajėgos, juk daug yra tokių gamtos ele
mentų, kurių žmogaus protas nesupranta, 
dar neištyrė; gali būti visokių gamtos jėgų 
kombinacija ir t.t. Taigi jokiu būdu negali
ma sau prileisti, kad į vykstantieji, kartais ir 
labai nepaprasti, dalykai — arba stebuklai, 
yra tikrai paties Dievo specijalus surėdymas, 
o ne pačios gamtos, iki šiol žmogaus proto 
neištirtų dalykų, padaras, įvykis, etc...

Tačiau visi šie ir tam panašūs ^alvojiTnai 
j-ra labai tuštūs savyje ir neišlaiko diliai 
mastančio žmogaus proto sveikos kritikos. 
Tikra tiesa, žmogaus aprybotas protas daly
kų esmės pažinime negali visko oažinti ir to
bulai suprasti. Antrą, mes iki šiandien neži
nome ir gal niekad nesužinosime visų gamtos 
iėgų, tačiau mes aiškiai žinome, kad ne viena 
iš tu jėgų negali savyje pakeisti tos tvarkos, ' 
kuri amžinai tvarko pačią gamtos jėgą.

Žmogus tikrai vartojantis savo protą, tei
singas, lygsvaros, o ypač nepasiduodąs viso
kios rūšies prietarams, naturališkai sunras, 
kad stebuklas yra tai toks įvykis, kuris žmo
gaus proto yra išaiškinamas, kaipo dieviškos 
galybės veikimas šalę, o kartais net ir prie
šingai nustatytiems gamtos dėsniu pasek
mėms, kurios paprastai įvyksta kasdien.

Taigi, apsiginklavę tokiomis mūsų proto 
paaiškinamomis žiniomis, mes galime arčiau 
ir aiškiau kalbėti apie pačius stebuklus. įvyk
stančius šv. Onos iš Beaupre šventovėje.

(Bus daugiau)
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su laisvos ir de- 
priešu nėra 

ir Lietuvos byla 
Tvenkiasi I

x . a * u 

čioj šalyje. Niekados jie 
neturėjo tokio reikšmingo, 
atsakingo ir kovotojui 
garbę teikiančio baro ben
droje kovoje.

Lietuviui tremtiniui ten
ka pakelti žvilgsnį nuo 
kasdienių nepriteklių nuo 
tarpusavio smulkių nesu
sipratimų, smulkios asme
ninės ar grupinės kovos, 
nuo tų visų nuodingų dul
kių ir garų, kuriuos palai
ko ir platina dažnai mūsų 
tarpe vaikščiojantis mūsų 
siekimo priešas, kad mus 
narkot i z u o t ų. Tremti
niams lemtas baras, kuria
me jie būtų eksponentai,

termino, bet gyvieji pavyzdžiai pasau
lio opinijai, kurie savo bu
vimu bylotų, jog šiame 
žmoniškumo ir laisvės šū
kiu amžiuje šie laisvės nu- 
sipelnę žmonės yra palikti 
be teisingumo, be žmoniš
kumo, be tėvynės, kuri

I I

Pradžia 3-čiame pusi.
Kova 

mokratijos 
baigta
nėra išspręsta, 
naujas didžiosios pasaulio 
evoliucijos etapas, kuria
me ir lietuvių teisėtas ir 
teisingas reikalas turės 
rasti išsprendimą. Mėgina
mos ir demonstruojamos 
technikos galybės. Dar di
desniu intensyvumu tel
kiamos dvasios pajėgos. 
Minties. įsitikinimų evo
liucija vyksta nervingoje 
tyloje ir dideliu tempu 
kaip įžanga į naujus lai
kus.

Neaiškaus
lemiamai ir neišvengiamai 
ateisiančiai valandai lietu
vių jėgos turi būti paruoš
tos. Paruoštos nuo viršū
nės iki pat apačios.

Tautinio ir net invidua- 
linio likimo kovai vado
vaują veiksniai savo pasi- jiems yra prievarta išplėš

ta ir dėl kurios grąžinimo 
jie yra nukreipę vilties ku
pinus žvilgsnius į Vakarų 
Demokratijas.

Tėvynėje likusieji bro
liai. kuriuos sunkiauisai 
pasieks mūsų balsai, laiko 
didžiausią barą — barą, 
kuriame kovotojas turi 
kovoti ir mirti, bet nepasi
traukti, kuriame jo krau
jas. ašaros ir tylūs atsidū
simai įsisiurbia į žemę ir 
paverčia ją šventąja vie
ta, traukiančia, jos tautie
čius, kai pavasaris paukš
čius, skrajūnus, ir verčian
čią dėl jos gyventi ir ko
voti.

Broliai! Subendrinę ir

tarime šią dieną, visišku 
nutarimu suderinę ir su
jungę savo jėgas,- nutarė 
sukurti naują darbo, bei 
kovos organą, kuris vyk- 
dytų visus uždavinius, rei
kalingus laisvės kovai iki 
ano lemiamojo momento.

Broliai lietuviai, sesės! 
Uždarytieji, išblaškytieji, 
kankinamieji ir kovojan
tieji! Lietuviai Tėvynėje. 
Sibire, tremtyje, laisvieji 
Amerikoje ir visose pasau
lio dalyse! Lemiamoji at
eitis iš naujo įpareigoja ir 
įgalina mus nenuleisti gal
vos ir rankų. Įpareigoja iš
silaikyti ir stiprėti vienin
ga, tampria ir kovinga pa
jėga. Drausmingai susi- suintensyvinę kovos pajė- 
jungti apie mūsų likimo gas viršūnėje, suvienyki- 
vairuotojus. 
organizuoti paramą, mate
rialinę ir moralinę. Pasi
dalyti barais laisvės ir išli
kimo kovos fronte.

Broliai Amerikos lietu
viai yra pajėgiausi telkti 
materialinę paramą ir or-, tiems

i

Jų žygiams me ir sustiprinkime jas 
iki pat apačių. Ta proga 
pagerbkime savo širdyje 
visus mūsų žinomus ir ne
žinomus tautos kovotojus 
ir kankinius, pajauskime 
dėkingumo tebekovojan- 

> politiniu žygiu, 
ganizuoti opiniją daugiau- Į plunksna, pinigu ar kitu 
šia pasaulio likimą lemian-įbudu ir eikime toliau kiek- 
---------------------------------vienas savo pareigas, pa- 

JAU PERSPAUSDINTAS ' gal savo sąžinę, kaip kovo- 
CV RAČTAę- - - - - - - - - įjančios tautos rinktiniai
JT. nAjIAj į nariai. Eikime ja ne va

landą, ne savaitę, bet visą 
;laiką kol mūsų šventas rei
kalas bus laimėtas, tikėda
mi su poetu: — O tačiau 
Lietuva juk atbus... Tad 
VARDAN TOS LIETU
VOS...

Lietuvai Išlaisvinti Vadovau
jančių Veiksnių vardu — 

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

AMPUTEE LEARNS ROLLER SKATING

DONALD KLRR. American Red Cross consulunt. has Uught teorės O< 
amputee patients in miliUry hospitals hou to run. jamp. and roller skate. 
Himaelf an amputee. Kerr i« shoun aboie teachinf initial proeedure ia 
roller skatinu to a V. S. Marine in a Califorote hospiUl. (Anericaa Re* 

Cross Photo'
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Anglių kasyklų distrikte, arti Hinton, W. Va. yra gražus paprotys surengti mainierių vaikams 
vasaros atostogoms praleisti bendrą stovykloj organizuotą gyvenimą. Tas visas vaišinimo išlaidas 
padengia to distrikto mainų kompanijos. Viršuje matome bendrą stovyklos vaizdą. Vidury dešinėj 
matome vaikučius einant į virtuvę su puodukais ir lėkštėmis maisto: apačioje dešinėj matome, 
kaip instruktorės aiškina vaikučiams pirmos pagelbės suteikimą skenduoliams. Čia pat juos mo
kina plaukti. Kairėje apačioje vaikučiai apspitę savo mokytoją, kuris juos mokina dainuoti; kai
rėje vidury — vaikučiai prieš gulsiant sukalba poterėlį, kad padėkoti Dievui už teikiamas dova
nas. Kiekvienam vaikučių už dvi savaites reikia primokėti po $7.00. Ir ten gauna pilnai šviežio 
maisto ir kiek tik nori pieno. Kaikurie iš jų per dvi savaites paauga net 8 svarus sunkumo.

ROMA
Yra pasaulyje vienas 

miestas, kuris pralenkia 
visus kitus ir atkreipia vi
sų dėmesį. Tas miestas va
dinasi ROMA. Jis randasi 
Italijoje ir yra jos sostinė.

Reikia turėti aiškų skir
tumą tarp Romos ir Itali
jos sostinės, nes yra du

vos tik žvilgterėja iš žin
geidumo, pamatę didingą 
Vittorio Emmanuele pa
minklą, tik palygina su sa
vo tėvynėje matytais. Gra
žus, bet ne to jie ieško, jie 
nori Romos. Jaučiasi esą 
Romoje tik tada, kada jau 
yra atėję į Šv. Petro aikš-

v •

.Jie nesisako ,es^ Italijos 
sostinėje, bet Romoje.

Į kurį pasaulio kraštą 
į jūs nevažiuosite, net ir 
;tarp pagonų, laukinių, ten 
jūs rasite Romos žmogų— 
kunigą kataliką. Jis yra 

■ Romos oficialus pilietis, 
nes iš Romos jis gavo dva- 

■sią ir kalbą. Jei jūs nemo
kate valstybės kalbos, jūs 
'galite visada susikalbėti 
į romėniškai - lotynų kalba, 
■nes ji’yra vienintelė ir am
žina tarptautinė kalba.

Dar yra sunku pasakyti 
; kokios bus šito baisaus ka- 
' ro pasekmės. Italijos sosti
nė nustojo buvusi karališ
ka sostine, tapo Respubli
kos sostinė, reiškia mažė
ja, gal nustos iš viso bu
vusi sostine! Negalima ži- 
inoti! Bet vienas dalykas 
j yra tikras, kad Roma pa
siliko visada Roma kaip 
ibuvo ir yra. Norint sunai- 
j kinti Romą, reikėtų pir- 
imiau sunaikinti beribę jos 
įdvasinę imperiją, kuri yra 
po jos valdžia ir apima vi
są žemės rutulį.

Pastebėkite gerai, kas 
atsitiko per šį karą. Euro
pos sostinės virto griuvė
siais, kas galėjo atsitikti 
ir su Italijos sostine, bet 

(Vokietijos kariuomenė pa
darė garbingą pasitrauki
mą, anapus Tiberio. Ko
dėl? Tikriausia ne sostinės 
išgelbėjimo tikslu, bet iš 

i pagarbos Romai. Pridėki- 
ime ir tai, kad Italijos ka- 
I ralius pabėgo iš sostinės, 
kai tuo tarpu Kristaus Ka
raliaus Vietininkas, Popie
žius, pasiliko Romoje ir 
pasiliks.

B. Mikalauskas.
prilygti jokia kita sostinė, j gauti apaštališką palaimi- 
tos Romos, kuri daugiau' nimą. Visi trokšta gauti 
žiūrima dvasios akimi, ne-■ paveikslėlį, prisiminimą,
gu kūno. j ne Italijos sostinės, bet Ro-

Žinojo, kad ten sėdėjo ™s- Jie Ju?s Parsiveža su 
karalius, bet kam rūpėjo? įaugsimi > savo tėvynę. 
Žino, kad ten sėdi Popie-! Romoje, galima sakyti, 
žius, visi bėga Jo pamaty- 'yra visų tautų mokslo į- 
ti, bent iš toli, negalint iš ištaigos, ten pamatysi be
arti, nes perdaug žmonių,‘tuvį, amerikietį, anglą, vo- 
netelpa; bent atsiklaupti,;kietį, ispaną, lenką, grai- 
užgirsti Jo tėvišką žodį, a-įką, kinietį, japoną, abisi- 

pagarbą ir ną, net ir rusą ir t.t. ir t.t.

‘i a
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skirtingi dalykai, neturį "i Jam
nieko bendro vienas su an- Į 
tru. Italijos sostinė galės 
turėti tą patį vardą ir va
dintis Roma, bet nėra toji 
Roma, nors ir yra pastaty
ta Italijos sostinės mūruo
se, tačiau ji yra katalikiš
ko pasaulio sostinė, kurią 
įkūrė šv. Petras.

Masonų sekta savo trum
paregyste ir mažaprotyste, 
neįžvelgdama mistiško šio 
miesto grožio, padarė jį I- 
talijos sostine, perkeldami 
iš Torino į Romą, viltimi 
ją sunaikinti. Ir Mussolini 
šaukė ir rašė ant sienų: 
Roma Domą — Roma val
do. Jis norėjo pasakyti, 
kad Roma dominuoja visą 
pasaulį.

Skaudžiai apsiriko. Din
go jis ir jo fašistiškoji Ro
ma, bet tikroji Roma stovi 
nepajudinama.

Ir kas atsitiko? Tuo tar
pu kai Italijos sostinė žy
miai atsiliko nuo kitų Eu
ropos sostinių kaip Londo
nas, Berlynas, Paryžius, 
Vienna, pasaulio gi sosti
nė, vietoj mažėti, augo, 
nes iš visų kitų valstybių 
sostinių žmonės vyko į Ita
lijos sostinę, bet ne į ją, 
tik per ją į Romą.

Gyvenant Romoje, nors 
labai trumpai, teko matyti 
atvykusius svetimšalius, 
kurie, išlipdami Termini 
stotyje, ne sako: atvyko
me! Ne! Jie jaučiasi esą 
Italijos sostinėje, bet dar 
ne Romoje. Jie tik eina į 
Romą iš tos stoties.

Pereina gatvę Venti Set- 
tembre, bet nekreipia dė
mesio: praeina Quirinalą,

Baziliką bei Vatikano Rū
mus. Tada jie sako: atvy
kome; esame Romoje! Jie 
jaučiasi lyg būtų savo na
muose, tartum savo sosti- # 
nėję, jie tiesiog jaučiasi to *$* 
miesto piliečiais, Cives Ro- *t* 
mani. JL

it Tik po to jie eina pama- 
tyti ir Italijos sostinės, jos *|* 
palyginti su savo miestais.; Y 
Bet ir čia jie ieško Romos, 
tos Romos, kuriai negali t

KŪDIKIUI

Į

Pasapnuok gi, kūdikėli.
Kol dar sapno laikas* 
Kol tavęs dar nesvaigina 
Nuodų pilnas tvaikas.
O jei skausmas išnetyčių 
Tau širdelę spaustų.
Paprašyki motinėlės 
Tave kad užjaustų.
O jei skriaudą neteisingą 
Tu kada pajusi,
Pasiskųsk geram tėveliui
Ir užstotas būsi.
O kas auš jau kovos ryta, 
Žengsi j gyvatą — 
Atsimink, kad visur tave 
Geras Dievas mato.

Margalis

GLOBĖJAI

Mūs' gerajai poniutei, 
į Mūs' antrajai močiutei —
Ką mes galime geisti šiandieną ? 
Už jos vargą dėl mūsų. 
Už jos globą, jos trūsą.
Kad aprūpina mūsų kiekvieną, 
Vien tik tai, kad geriausias 
Mūsų Tėvas aukščiausias 
šimteriopai jai teiktųs grąžinti, 
Ką jinai mums padaro.
Mus mylėdama, gero.
Doron vesdama širdį ir mintį!

ihmh
Į Į eiT?hiatas K

Xnc.
Laidotuvių 
Direktorius 

602 Washington Blvu.
BALTIMORE 30, Md. 
Tel. Lexington 8595 

Llmoslnai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dien* ir Nakt|

a+a
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Labai Naudinga Knyga

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI

Skaitymai Kiekvienai Dienai
Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.

i

I

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

gaus priedo — dykai be galo įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTES APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus; apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gali įvykti pasaulio galas; kur 
kaip ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą; kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

Užsisakant knygą, laiško nėra reikalo rašyti, tik išpildykite žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskite su $4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI’, 
o vėliau PRANAŠYSTĖS knygą.

%

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $4.00 ir prašau prisiųsti “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 

KNYGĄ” ir kai bus baigta spausdinti, kaipo priedą — PRANAŠYSTĖSi ir Kai dus oaigca spa
♦fr , APIE PASAULIO PABAIGĄ”.
T*|* Vardas .............................
T
T
T♦i*
♦♦♦

Adresas

Tt
t
Ti
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— Sylvia atidengia grožio salionę paslaptis. 
Ar auga plaukai ir nagai po mirties? — Kiek 
moterys išleidžia grožio Balionams? — Ar dau
gelis dažosi plaukus? — Apie vaistus nuo pra
žilino. — Pešant antakius, ašaros biro, bet po
nios neverkia.. — Priklijuoja Ilgas blakstienas 
ir dirbtinius nagus. — Daug motorą <1*1 grožio 
pateko į ligonines.. — Prancūzę profesorius a- 
pie katalikių grožį. — Apie raitytus plaukus* ir 
tuščias smegenis. — Kg potyre betaisydama 
mirusių plaukus. — Močiutės testamentas apie 
plaukus^

plikus'

Kažkada du draugu , kal
bėjosi iš širdies apie jau
nas dienas.
— Tai pasakyki taip at

virai, ar išsipildė nors vie
na tavo vaikystės svajonė,
— paklausė vienas.
— O, taip! Bet tik viena: 

kai aš buvau mažas ir kai 
mama mane pešdavo, aš 
norėdavau, kad nebūtų 
nė vieno plauko ant pa
kaušio...

Kitą kartą mažytis, pirš
tuką čiulpdamas, prisiar
tino prie tėvelio ir klausia:
— Tėtuk, ar vis dar augi 

ir augi aukštyn?
— Na, iš kur tu čia da

bar, vaikuti, išsigalvojai, 
kodėl klausi?
— O gi kad tavo kaktos 

•viršus vis kyla ir kyla
aukštyn iš tarpo plaukų...

Suskaityk 12 plikių, 
atpuls šaltis—

Vieną dieną, saulutės ir 
žaliuojančių parkų iškvie-’nės. Man teko 
sti, važiavome pilnas au- tik kokias 
tobusas mūsų parapijiečių rasti plikas, tai jos, žino- 
į paežerę. Besėdint maši-jma, nešiojo dirbtinius 
noje, laiko daug; kalbos, plaukus.
kaip vėjo blaškomi dūmai, j Vieną mano saliono lan- 
į visas puses nukrypsta tai kytoją, pamačiusi kaip la- 
ir mūsų autobuse kalba bai jos plaukai slenka, pa- 
nukrypo apie... plikius, siunčiau pas daktarą. Po 
“Krajuj” — tai plikiai kiek laiko stebėjausi ma- 
kartais buvo svarbus daly- tydama, kad jos plaukai 
kas — sakydavo: jei nuo iki pečių nuaugę. Kaikam 
šalčio pyška tvoros, su- daktarai tokiais atvejais 
skaityk dvylika plikių, liepia galvą su jodu ir 
tuoj ateis atodrėkis (aš kiaušinio baltymu ištrinti, 
vieną kart skaičiau, bet iš masažuoti ir paskiau su 
šaltis spirgino, kaip spir
ginęs).

Čia gi mes autobuse pri
siminėm, kad plikų vyrų

Sako, kaltos kepurės
Su mumis tarp trejeto 

desėtkų kitų žmonių va
žiavo ir grožio saliono ve
dėja, arba, kaip čia sako 
“beautyshop operator”, 
lietuvaitė Sylvia Venckus. 
Kadangi ji, per dienų die
nas plaukus sklaido, tai tų 
plikių klausimą jai ir ati
davėme spręsti.

Egį:- ' ' B OĮ3 .
SSffiK-: vKvžK-:-:':
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Nežiūrint, kad “Lucky” — katyčių motina taip smarkiai protestuoja, o 
vienok “Poochie” — nusavinus motiniškas teises, 
teikėsi globoti, kad ir svc.k '/ e. kaip savo, mažyčius.

ir su pasididžiavimu

laukę kiek valandų — jei 
gerai, naudojame.
— Tai visgi ir jūsų dar

bas grožio salionuose, nė
ra lengvas...
— Suprantama. Kitą kar

tą kuri ponia prašo nu
kirpti trumpai. Nukreipti 
— nebepatinka. Vėl — vie
ną kartą mano padėjėją 
viena ponia buvo išsišau
kusi į namus. Išlaikė 14 
valandų ir sumokėjo 2 do
leriu. Tačiau daugumoje 
mūsų ponios labai geros.

Tvarkė plaukus 
mirusioms

— Ar teko tvarkyti plau
kus ir mirusioms?
— Daug kartų. Tas dar

bas nėra lengvas. Plaukus 
taisyti tenka po balzama- 
vimo, o tada nuo chemika
lų sunkus kvapas. Teko at
likti manikiūrą mirusioms. 
Jautiesi nemaloniai.

Plaukus mirusiai sutvar
kome tik iš pryšakio kasų, 
po galva esantieji nesima
to. Turėjau vieną atsitiki
mą, kad moteris buvo pa- 
rahžuota, prieš mirtį tre
jus metus ant patalo išgu
lėjusi, net plaukai buvo 
nuslinkę. Teko iš šalies pa- 
kirpūs specialiais klijais 
prilipinti. Tas pats tenka 
kartais daryti, kai galva 
lieka nelaiminguose atsiti
kimuose (“akcidentuose”) 
sužalota.
Apie vieng testamentą

Šitiek Sylvia papasako
jo apie grožio saliono ve
dėjos darbą. Apie grožį, 
apie skonį — nuomonės 
skiriasi. Girdėjau apie 
vieno Paryžiaus profeso
riaus balsą, kurs tvirtino, 
kad mes katalikai nenori
me, jog mūsų moterys bū
tų apšepusios, jos tūri taip 
pat gražiai atrodyti, kaip 
ir visos kitos moterys.

Aš vis sakau:
— Kas iš to, jei iš plaukų 

bus sudarytos gražiausios 
bangos, bet kad jie slėps 
nieiškultivuotas, neišla
vintas smegenis. Kas iš to, 
kad mergytė turės skaid
riai raudonai nudažytas 
lūpas, bet jas pravėrusi 
neturės ko gero pasakyti 
ar net drėbs purvus ir 
dumblą. Kūnu besirūpin
dami, neužmirškime dva
sios!

Gal čia bus per liūdna 
užbaiga, bet aną dieną aš 
skaičiau apie šitokį vienos 
Lietuvės močiutės testa
mentą :
— Nebalzamuokite ma

nęs. Koks čia skirtumas, 
j ar mano kūnas sunyks 
anksčiau ar vėliau. Niekas 

1 gi nematys to vyksmo. Ne
dažykite mano veido, aš 
nevartojau dažų gyva bū- 

........... . i dama, nesidažysiu, nesi- 
ispesiojant, nu-, garbanosiu ir numirusi. 

Padėkite mane į lygų pu
šinį karstą, aprengtą taip, 

! kad jūs prisimintumėte 
įmanė tokią,

ant 
nė nepa- 

— nagai išrodo

te padarytus dažūs. Juos 
gaun&ihb iriiltdiūose, su- 
maišofae juos su “pvrox- 
ide”, uždedame, palaikome 
kelias minutes ir nuplau
name.

Nudažyti plaukai laikosi 
apie trejetą savaičių; kai 
paauga iš šaknų, vėl pasi
rodo natūrali spalva. Su 
tais dažymais reikia dide
lio atsargumo, kad būtų 
parinkti tinkami chemika
lai, kad jie neužtykštų 
ant odos.

Ar vyrai ttBaiėiiid 
garbanaotiB?

— O vyrai kartais ar ne- 
įslenka į grožio saliohą?
— Neturėjau dar nei vie

no. Kartą vienas telefonu 
taip atsargiai teiravosi, ar 
nebūtų galima sutvarkyti 
plaukus jo draugui, kurs 
turėjo dalyvauti kokio tai 
klubo atidaryme. Nepriė
miau, neturiu tokių Įtai
symų. Bet vyrai dėl žmo
nų “apointmentus” pada
ro arba atveda moteris, 
nori, kad jos gražiai atro
dytų.
— Daugelis nusiskundžia 

dėl pleiskanų...
— Tą pašaliname ište

pant jodu (lodinę), varto
jame tam dantų šepetuką. 
Bet reikia daryti atsar
giai, kitaip galima gauti 
galvos skausmus. Po to — 
išplauname su kiaušinio- 
baltymu, galvą išmazgoji, 
su rankšluoščiais apriši.

Svarbu žilBtaritionis
— Bet sakykite, ką da

ryti, jei kas nenorėtų pra
žilti?
— Nuo to nėra vaistų. 

Kaikas bando įsiūlyti vi
taminus, bet nežinau, kad 
jie būtų nuo pražilimo iš
saugoję.
— Ar nepasitaikė, kad 

kada užsidegtų plaukai, 
kai tas karštas mašinas 
vartojate?
— Ne. Mašinos veikia au

tomatiškai, pačios užgęsta 
kai reikia.
— Ar jūs turite kokią 

pagalbą, jei žmogui reikia 
vykti kur į parengimą, o j 
čia tas “šaltis” pro lūpas 
šašais prasiveržia...
— Yra specialių kremų, 

galima taip užtaisyti, kad 
mažai bebus žymu.
Dirbtinis blakf tienos 

ir nagai
— Kaip su antakiais, 

blakstienomis?
— O, jas beveik kasdieną 

tenka traukyti tai iš vie
nos, tai iš kitos ponios a- 
kių.
— Ar neverkia?
— Ašaros bėga, bet ne

verkia. Antakių forma pa
keičiama 
dažomi, 
ginamos, 
plaukelį 
Visko yra.
yra dirbtinių nagų, 
riuos užklyjuojama 
viršaus tikrųjų, 
žintum 
taip ilgi.

Ieškojo grožio, rado... 
ligoninę

— Ar neapanka kuri taip 
su klyjais ir chemikalais 
paliai akis bešlakstant?
— Reikia atsargumo.- 

Svarbu parinkti vaistus, 
kurie būtų daktarų ištyri-! 
nėti ir patvirtinti. Ligoni
nėse yra daug moterų, ką 
neatsargiai grožio besivai- 
kydamos, klaidingus vais
tus pačios vartodamos ligą 
gavo. Todėl ir mes, varto
damos stipresnius chemi
kalus — pirma išbandom, 
patepam kur paausy — ar 
jos oda atlaikys ir tik iš-

gazine”, kad nagai ir plau- pabėgau nei apdangalo nuplauni specialiais vais- 
kai miršta paskutiniai, — balto nenuėmusi nuo jos, tais, turinčiais alkoholio 
aiškino Sylvia. — Grei- nei neišlydėjusi. Bet ji da- ir uždengi šaltu rankšluos- 
čiausia tačiau čia turi vė 50 centų. j čiu. Tas viskas uždaro po-
reikšmės ta aplinkybė, kad — Tai ką pirkote už tą ras. Tada jau ateina pudra 
mirusio oda ir visas kūnas pusdolerį?

! — Nieko, taupiau iki šiol 
nagai kiek išsišauna, lyg — pirmas uždarbis, 
pailgėdami.

Moterims įdomu
Beklausant tų kalbų man čįų buvo vis apie ketvertą kia; jie pasidaro mažesni 

dingtelėjo mintis — mūsų mokytojų. Vis stebi, nelei- ir greičiau pranyksta, 
laikraščių skaitytojų be džia klaidų padaryti. 1 T~ 1 ------ ------~
ne bus dauguma moterys.!
Bet laikraščiuose vis jos Įrengimai kainuoja 
randa daugiausia apie po- 2,000 doleriu

ir lūpų dažai.
Jei veide yra spuogiukų, 

tada su specialia mostimi 
— Ar nenukirpote kada 'uždedi ant veido lyg mas- 

iper nelaimę ausies?... [kę, palaikai kol išdžiūna, 
j — Ne. Prie besilavinan- Tas tuos spogiukus ištrau- 
' w. « • . . . . a . .. W •

dingtelėjo mintis — mūsų mokytojų. Vis stebi, nelei- ir greičiau pranyksta.
į — Kiek dabar moterys iš- 
i leidžia per metus grožio 
įsalionams?

— Apie 75 dolerių, bet y- 
litiką, apie karus, vis _  Baigusi mokyklą, —ra tokių, kad išleidžia 130
tokius, daugiau vyriškus pasakojo Sylvia, — ir pas dolerių ir daugiau per me- 
dalykus. Kad nebūtų jos įjtus padirbėjusi (gauda- tus. (Čia neįskaitomos jų 
nuskriaustos — čia ir duo- ma apįe 49 savaitėje) išlaidos grožio reikmenims 
du ta iro Svlvin '__ 1 •_____ _____ _________ i

— Kodėl daugiau plikų susitraukia, tai plaukai ir į
vyrų? — 
aiškino ji, 
čia kaltos kepurės. Vyrai, 
kaip, pavyzdžiui, autobu
sų, sunkvežimių šoferiai, 
ir kiti, po 12 valandų per 
dieną užmaukę kepurę, 
net ruožas aplink galvą į- 
sispaudęs. Kraujas blogai 
prieina prie plaukų šaknų. 
Antra, kaip vyrai galvos 
švarą palaiko? Pamuilino, 
pamuilino, papurkštė pa
kišęs pakaušį po kranu, 
gerai neišplovė, nušluostė 
iš paviršiaus, muilas ir ėda 
plaukų šaknis. Moterys 

' šiuo reikalu rūpestinges- 
į XX^O. XVXAXX 1SV1SO gal
• tik kokias tris moteris

Man rodosi, — 
— daugiausia

du tą, ką pasakojo Sylvia J pagojau įsitaisiau savo* namuose).
Grožio mokykloje į saloną. Įrankių, mašinų _ atsilankan-

Jau šešiolika metų, kaip1 ^pirkimui reikalinga a-
ii dirba erožio salione Pir-Pie dvieJų tūkstančių do- Ciųjų amžius r ma ii dvejus metus nakti- lerių suma- Turiu “ TarP 18 menesių ir 72
mis ^mokinosi atlikdama! Plaukų džiovinimo maši-i metų, tokios atsilanko pas

ir nas- vieną nuolatiniam mane. Viena motina atne-mis mokinosi, i
675 valandas praktikos ir » , . . ..
pamokų specialioje jstai- susukavlmul <P«-manent)

Į

žaliuoju muilu išplauti.
Ar auga plaukai

— daugybė, su galvom, — Vėl įdomu, ar auga 
kaip su baltais arbūzais, o plaukai ir nagai po mir- 
moterų— nematyti nė vie-.ties, — kažkas užklausė, 
nos. — Skaičiau kažkur “ma-

šė pusantrų metų mergytę
£oieI i d^u irDastatėiP^^’ “šamPū” duben> ir prašė PadarVti nuolatinį

padarytos. Ji pati turėjo 
su špilkutėmis prisagstyti 
plaukus ir juos pradėjo 
“raityti”. Mažne pusę viso 
mokymosi praleido besila
vindama prie tokių “lėlių”. 
Reikėjo išmokti įvairiomis 
formomis sušuokuoti plau- apie pusę po devynių, atsi- 
kus, su karšta geležimi ir traukdama po pusvalandį 
be J08- pietums ir vakarienei. Va-
— Ar nenusidegi n ot e sarą prje tų mašinų gana

rankų? šilta. Nelabai mėgstu
— Nosį nusideginau. Tik-’umanicure” _ daug laiko - - -

rai! Mums reikėjo uostant- pirstij sutvarkymas ■ tenka iki dvylik-
surasti, ar geležis pakan- užima. i tos nakties išsėdėti prie
karnai įkaitinta. Geležį šil- Daug tenka galvų išplau-’ paveiksluotų ž u r*n a 1 ų, 
dydavome ant mažų kros- ti. Dabar moterys mažai ‘svarstant kokia šukuose-

’ dujo- namuose galvas plaunasiĮna kurdai mano poniai ge-
kūrenamų.— ilgi plaukai, sunku. Netriau tiktų. Mes turime ir 

ar jau į- įr vaikus atveda — galvas jsavo profesijos susirinki-

ti, apie dešimtį kėdžių ir 
nemažai kitų smulkių da- 

įlykų plaukų suvyniojimui 
ir 1.1.

Darbo diena
Darbą pradedu pusę po 

devynių ir baigiu vakare

Turėjau tris berniukus, 
kurie rengėsi dalyvauti 
procesijoje lenkų bažny
čioje ir reikėjo jų plaukus 
sugarbanuoti.
— Ar yra skirtumas tarp 

senesniųjų ir jaunesnių?
— Ne, dabar ir senesnės 

stato tuos pačius reikala
vimus, kaip jaunosios. 
Dažnai atėjusios pasako— 
padaryk šukuoseną tokią, 
kaip man geriau pritikti}.

I

Time From^thcTStars

rielių (“pečiukų”), 
mis (“gesu”) 1 
Kai tikrindama ; __________
kaitusi, patraukti karštą .išplauti. Daugiausia tai 
orą nosimi, perdaug kar- tenka atlikti sušukavimą, 
tais geležį priartini, ir nu- vadinamas — “finger- 
svyla... Bet tik, kol įpranti. Waves”. 
Toliau viskas gerai. [

Paskiau mokino šaltas tenka sutvarkyti plaukus, 
garbanas padaryti, pirš-[veidą ir rankas. Atliekant 
[tais ir naudojant klyjus, tą, vadinamą “facial” — 

pirma veidą nuvalome su 
kremais, paskiau ištepame 
kitu kremu, kurs odą mai
tintų ir apdengiame šil
tais rankšluoščiais, kad į- 
eitų į poras, (mažos sky
lutės odoje). Tada su pirš
tais atliekame veido ma
sažą, kad muskulai atsi
leistų, kad išsitiesintų, jei 
yra, mažesnės raukšlės.

“finger-
Tačiau, kai ves

tuvės ar kitos iškilmės —

mokino kaip galvą muilu, 
alyva ir “šampū” išplauti, 
kaip padaryti ‘permanent’ 
sUtaisymą, kad laikytųsi 
apie šešetą mėnesių. Plau
kus apsupi, mašinomis su
rakini, paskui šildai, che
mikalus vartoji.

ELGIN, ILL. — Time from the stars will be supplied • major air 
transport line by Eljrin Observatory, it has been announced here bj^ 
the Elgin National Watch Company. Observation of the heavens t® 
establish exact time, as illustrated here by Astronomer Robert MiUM 
and Betty Smith, is made every clear night. ‘

The company, larirest of the three American fine watch manu* 
facturers, currently is seeking an additional 1,000 employes to resąią®, 
full-stride peacetime produetion. *'**’.

Prospects are the produetion goal will be reached "sometima in 
1947.” officials say. They add that their industry faces an unuiuat 
aituation in that no backlog of civilian orders ia waitinff. ♦ WhilB, 
American watch companies were “all out” in the manufacturt of pra* 
cision instruments for our military forces, an unlimited aupply of 
Swiss watch movements was permitted to enter tho United Statės. 
So reconversion nieans, to the watchmakers,inot^onjy^resuptipy 
pioduction būt vinning back customers.’ ' '

O kaip gavote pirmą 
“gyvą galvą” plaukams1 
sutvarkyti?

I — Keletą mėnesių tai-' 
[sius mokykloje toms lė
lėms plaukus, paskui pa
skyrė lankytoją. Ji ateina, 
nieko neužmoka, bet duo
da savo galvą, plaukus 
praktikuotis. Turi daryti, 
ko ji prašo. Mano pirmoji 
prašė nukirpti. Aš taip su- darė nežymūs.
si jaudinau, kad nukirpusi1 Nuėmus kremus, veidą

mus, kur atėję specialistai 
išmokina, kaip naujai ką 
padaryti. Mados ir čia kei
čiasi, beveik kas mėnesį.

Ar daugelis dažosi 
plaukus?

— Ar nepasidaro plaukai 
per trapūs taip juos karš
čiu ir chemikalais besvili- 
nant?

— Tas dažnai pasitaiko 
kai moterys pačios bando 
plaukus persidažyti ir pa
vartoja netinkamus che
mikalus. Plaukai tokiais 
atvejais trupa, o daug sy
kių ir nukrinta nuo tos vie
tos, kur sulenkti dėl “per
manent”.

Galima veidų išlyginti — Kad jau kalba pakry-
Buvo toks atsitikimas, po į tą pusę — ar daug mo- 

kad viena turėjo tvinkimą terų dažosi plaukus? 
po akių. Gydytojas padarė — Galima sakyti — be- 
operaciją, susiuvo, bet vis veik pusė, apie 50%. Dau- 

' dėlto liko nemaži randai.' 
Gydytojas atsiuntė masa- 

Įžui. Apie šešetą mėnesių 
i taip vis kartkartėmis pa
masažuojant randai pasi-

! — v —

gelis vartoja tam tikras 
1 tirpinančias medžiagas, 
[kurios nuima spalvą ir 
plaukai darosi šviesesni, 
blondinių. Kitos nori turė
ti rusvus plaukus, Tam 
vartojame iš arbatos Egip-

Blakstienos pail-
Tenka klyjuoti; 
prie plaukelio. 

Parduotuvėse , kokia aš bu
vau gyvendama tarp jū
sų... J. P,

I

ELEANOR BR0WN is one i 
of the lovehes in the road ' 
produetion of “Life with į 
Father.” Playinf *currentiy i 
in Vashington, D. C., th^l 
compaęy will tour the entire j 
V. S. Elear.or is the giri that ! 
ęįtehes a good share oi, 

^Father a" jrrąt^



DARBININKAS r

cnuMEzr lietuviu 
KOLONIJOSE

Atgaivinta L. Vyčių 2-ji Kuopa, 
Lewiston, Maine

Gausus Jaunimo Susirinkimas 
Pranciškonų Vienuolyne

Atvyko Svečiai Iš Bostono. — Susiorganįzavo
50 Vyčių Narių Kuopa

Aušros Vartų Parapija

WORCESTER, MASS įsteigtas BALF Seimui 
Remti Komitetas

ATIDARO BIZNIUS VEDDUGA, Povilas, kilimu iš 
Girsteikių km., Biržų apskr. 

VITKAUSKIENE, Eleonora,* 
spėjamai gyvena Greater New 
York. Yra našlė ir turi dvi duk
ras (greičiausiai bus ištekėju
sios).

VALAITIS, Antanas.
VEIDMANAS, Adolfas, kili

mu iš Raseinių m. Spėjamai gy
vena Chicago je.

VENGALIS, Juozas, sūnus 
Juozo, gimęs 1882 m. Mažiavų 
km., Kulių valšč., Kretingos ap
skričio. Spėjamai gyvena Chris- 
topher, III.

WALLTER, Johana iš namų 
Radeckytė, spėjamai gyvenanti 
New York.

WILKOWSKI, Petras ir
WILKOWSKI, Jadvyga, abu 

kilę iš Uoginių km., Vabalninko 
valšč., Biržų apskr. Spėjamai 
gyvena New York, Bronx.

ZUBRICKO Jono įpėdiniai.
ŽUKAUSKAS, Adomas (nuo 

Marijampolės).
ŽIŽIKŲ šeima (nuo Marijam

polės).
ŽAŽECKAS, Mykolas, kilęs iš 

Pelučių km. Veliuonos valšč.
ZANAUSKAS, Antanas, sū

nus Jono ir Zanauskaitė Teosė, 
kilusi iš Užtukių km., Pasvalio 

į valšč., Biržų apskr. Turi sūnų 
Vincą.

ŽEMAITIS, Antenas, kilęs iš 
Voniškių km., Plokščių valšč., 
Šakių apskr. Spėjamai gyvena 
Boston, Mass.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Lithuanian American Informa- 

tion Center, Sočiai Service 
Bureau, 233 Broadu ay, 

New York City.

NEW YORK (BALF) —Rug- 
piūoio 28 d., Eendrojo Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondo San
dėlio raštinėje. 101 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y., įvyko stei
giamasis susirinkimas BALF 
Seimui Remti Komitetui suda
ryti.

Susirinkime dalyvavo apie 30 
draugijų atstovų ir visuomenės 
veikėjų, kurie tokio komiteto 
steigimui vienbalsiai pritarė.

' Šio Komiteto tikslas yra pri
imti atvykusius į BALF Seimą 
delegatus ir svečius, įvairiais 
būdais jiems pagelbėti ir parū
pinti jiems kambarius pas vie
tinius lietuvius gyventojus, jei
gu toki kambariai būtų pagei
daujami.

Komiteto nariai mielai sutiko 
pagelbėti atvykusiems svečiams 
susipažinti su vietos visuomenės 
ir bizniu įstaigomis ir, aplamai, 

Į pasistengs delegatų ir svečių 
atsilankymą rytuose padaryti 
maloniu ir atmintinu įvykiu.

Tarp kitko, BALF Siemui 
Remti Komiteto nariai pasiėmė 
sau pareigą pagelbėti išplatinti 
BALF seimo vakarienės bilietų.

Kaip žinoma, BALF Seimas 
įvyks š. m. spalių 18-19 d. Va
karienė — spalių 19 d. vakare, 
McAlpin viešbutyje, New Yor
ke.

Šio susirinkimo proga buvo 
iškeltas klausimas apie priėmi
mą ir pagalbą atvykstantiems į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
ar tranzitu pravažiuojantiems 
lietuviams tremtiniams. Komi- 

. teto nariai pritarė šiam reika- 
i,,; tn; ,

“advertising” ko- džiausią auką davė ($25.00) J. 
Kiti nariai pasiždaėjo 

Tautiniu atžvilgiu Vy- na daug dirba ir jis yra tam la- vėliau prisidėti prie šio darbo.
Susirinkime dalyvavo: Juozas 

Laučka, Jonas Valaitis, Vladas 
A. S. Trečiokas, Vladas 

Mučinskas. V. Pūkas, J. Žilevi-

I

malda Tėv. Justinas Vaš
kys ir savo kalboje išaiški
no laiko svarbumą ir Lie
tuvos Vyčių org. tikslus 
ir veikimo būdus. Taipgi 
kalbėjo ir atvykę Vyčiai iš 
Bostono. Kalbėtojai ben
dromis mintimis pabrėžė, 
kad Vyčiai veikia trejopu 
būdu: religiniai, tautiniai 
ir kultūriniai.

Religiniai, anot Tėv. Jus- žinome L. Vyčių

Kun. Jonas C. Jutkevičius,
Aušros Vartų parapijos vikaras, 
Lietuvos Vyčių Naujos Angli
jos Apskričio Dvasios Vadas ir 
Seimo rengimo komisijos gar
bės vienas iš pirmininkų, nuošir
džiai ragina su visa L. Vyčių 
seimo rengimo komisija, kad 
visos Vyčių kuopos prisiųstų, 
sulig išgalės savo sveikinimus 
Vyčių seimui patalpinimui j lei
džiamą šeiminę programą. Kaip 

seimas įvyks
eina rugs.-Sept. 20. 21 ir 22 dd., š. 

jau- Kristaus keliais ir kadan- m., Aušros Vartų Parapijos pa- 
Worcester, Mass. Ta

i 
IGreene, Maine — Sekma

dienį rugsėjo 8 d. po 9 vai. 
pamaldų Šv. Patriko ka
tedros koplyčioje gausus 
lietuviškojo jaunimo bū
rys su Tėv. Modestu Ste- 
paičiu, O.F.M., Maine vals
tybės klebonu, atvyko į 
Lietuvos Pranciškonų vie
nuolyną, Greene, Maine, 
kur įvyko po ilgų metų ne
veikios pirmas atsteigimo 
L. Vyčių kuopos susirinki- tino Vaškio, Vyčiai 
mas. Susirinkusius 
nuolius pasveikino Lietu- gi Kristus yra Šviesa, jie talpose, 
vos Pranciškonų Vienuo- neša tą Kristaus šviesą į proga yra įsigyvenusi tradicija,! 
lyno 
Justinas Vaškys, O.F.M. są gyvenimą. Išmetus reli- 
Čia pat sveikino patriotin- giją pasidaro tamsu. Be 
gai susipratusius jaunuo- religijos nėra tautų mei
lius, kurie pasiryžo būti lės, nėra taikos. Vyčiai sa- 
L. Vyčių org. nariais, iš vo konstitucijoje turi sau 
Bostono atvykę — Petras už tikslą nešti religiją — 
Kupraitis, vytis - vetera- tą Kristaus šviesą — ten das. Kad toji programos knyge- lui ir sudėjo aukų $42.00. Di
nas: Felicija Grendelytė, kur tos šviesos trokšta pa- lė pasisektų 2L—L,
L. Vyčių Centro finansų siilgusios sielos. įmiteto pirmininkas Juozas čes- Ginkus.
Sekretorė ir Jonas Kumpa, TdULimu v y- na uaug uirua. H jis yra uun ia-
“Vyties” redaktorius. čiai jausdamiesi šio kraš- bai tinkamas savo gabumais, i

Susirinkimą atidarė su to piliečiai ir suprasdami, Jo pagelbininkai yra: Aldona 
Dubickaitė, Stasys Karsokas, Dilis, 
Aldona Paulukaitis, Irena Leku- 
tė ir Alena Dusevičiūtė, Jei jau čius, Pr. Lapienė, Aldona Sta- 
yra gauti laiškai jūsų kuopose 
tai laukiame gero atsiliepimo.

I
i

Provincijolas Tėv. šeimas, draugijas ir j vi- kad visos Vyčių kuopos kasmet 
Vaškys, O.F.M. są gyvenimą. Išmetus reli- prisiunčia savo piniginę auką 

ir sveikinimą, kad seimo rengė
jai patalpintų į “advertising” 
knygelę kuopos komplimentus. 
Tos aukos ir surinktoji suma už 
skelbimus padengia seimo išlai-

Susirinkimą atidarė su to piliečiai ir suprasdami, 
kaip yra brangi demokra
tinės santvarkos suteikto
ji laisvė šiame krašte, ryž
tasi ginti ir gina tą demo- 
ikratiją. Yra aiškūs šios 
demokratinės santvarkos 
ir laisvės priešai - komu- žurnalą “Vytį”, kuris kaip 

pakeleiviai. įduotas kariui ginklas, nu- 
agentai, ku- rodo įvairiais klausimais, 

šios šalies kai organizacijoje veikia- 
pagrindus, ma, kas privalo būti nu-

DIDŽIAUSI PER 71 METUS

DABAR IKI RUGSĖJO 14
Pirmadieni iki Penktadienio 

PUIKIAUSIOS

ARKLIŲ LENKTYNĖS
8 Jdomios lenktynės kasdieną

Daily Double Užsidaro 1:45 

Pradžia 2:00
*

DIDŽIAUSIA

AGRIKULTŪROS
PARODA

Naujoje Anglijoje
Gyvulių ir Maisto Paroda

*

I

I
Į

Elena Liuolienė Ona Gureckienė
Yra Brocktone Šv. Roko parapijos nuoširdžios veikė
jos ir darbuotojos. Jos daug dirba labdariams, spaudai 
ir kitiems geriems darbams. Jos taipgi nemažai yra 
dirbusios “Darbininko” parengimams ir parėmusios 
finansiniai.

Rugsėjo-Sept. 8 d. Brockton Fair Ground, Brock
tone atsidarys taip vadinami “Brockton Fair”. Tai įdo
mi paroda visokių dalykų. Čia suplaukia nemažai ir 
lietuvių, už tai, šios abi ponios ir ten turės savo biz
nius - restoranus. Jos yra labai patyrusios šeimininkės 
ir moka pagaminti tikrai lietuviškus valgius. Jos kvie
čia visus lietuvius atsilankyti.

Abiejuose restoranuose gausite lietuviškų kilbasų 
ir kopūstų.

Restoranų vardai: LOLIS HOME LUNCH ant 
Miduay, o Gureckienės biznis vardu—ANNA’S DINER 
HOME COOKING FOOD. Skl.

Sočiai Service Burėau Ieškomi Asmenys
I PRANEŠIMAS No. 23

MAILĖ ir PUSĖ 
LENKTYNIŲ

Karnivalas • Įdomus Spektaklis
*

Naujas Vaikų Kaimelis 
Tautų Kaimelis

*

ASTRADOS & MADŲ 
PARODA

Su pagarsėjusiomis Modelistėmis 
Jžanga 75c. Vaikams 25c. 

Taksų priedas.

nistai ir jų 
Tie Maskvos 
rie kasa netik 
demokratijos 
bet pastoją kelią ir pašau- veikta, supažindina su Lie-
linei taikai ir'laiko mūsų tuvos ir šios šalies laisvės 
tėvų žemę Lietuvą vergijo- ir demokratijos populiari- 
je, turi būti iššluoti iš vi- žavimo principais, 
suomeniškos šeimos, kaip 
šiukšlės iš švarių namų. 
Jeigu raudoniesiems nepa
tinka šios šalies laisvė, lai 
danginasi į Maskvą. Vy
čiai veikia ta kryptimi, 
kad iškėlus purviną raudo
nųjų politiką ir kad patie
kus tikrų žinių, kaip ir ko
kiais keliais reikia ginti 
sies šalies demokratija ir 
kaip veikti vaduojant tė
vų žemę Lietuvą nuo rau
donosios okupacijos.

! Vyčiai veikia kultūriniu — Julia, 
būdu savo organizacijos prot. rašt. —Elžbieta Mar- 
viduje: rengdami paskai- quis, (Markytė) ; ilL 
tas, teatrus, dorus pasi- Kazys Vitonis, iždo glob.: 
linksminimus, kurdami ir <-----------------  —---------

šinskienė, S. Čerienė, Balysi 
Laučka, H. Mikulskis, M. Miko- 

. laitis, Ona Valaitienė. M. Anuš- 
kevičius, Vyt. Stašinskas, Č. 
Jalinskas, T. Kubilienė, S. Su- ■ 
batienė, P. Kubilius, J. Ambro- 
zaitė - Jolkowski, J. Ginkus, 
Jonas Brundza. Ieva Jankienė, 
J. Kruze, L. Stilson — Antana
vičienė, N. Stilsonienė, Juozas 
Tysliava, D. Klinga.

S

meikių km., Kybartų valšč., Vil
kaviškio apskr., į Kanadą emi
gravo 1927 metais.

SUTKUS, Sutkaitis, Jurgis, 
SUTKUS — Sutkaitis, Jonas, 

spėjamai gyvena Toledo, Ohio.
SUTKUS — Sutkaitis, Kons

tantinas ,visi paeina iš Dedynių 
km., Ilguvo valšč., Šakių apskr.

ŠLYTERIS, Jonas, nuo Jur
barko, spėjamai gyvena Chica- 
go, III.

SALTONAITfiS, seserys, duk
ros Motiejaus ir Agotos, savo 
laiku gyveno Lietuvoje, Barčiū- 
nų kaime, Seirijų valšč., Alytaus 
apskr.

SKLIUTAS, A. P. (Filatelis
tas), spėjamai gyvena Nashua, 
N. H.

(Tęsinys»
SENKUS, Motiejus, visi trys 

spėjamai gyvena Cleveland, O.
DR. SAPP ir Mrs. Mary Sapp 

(bom Beeck), spėjamai gyvena 
Colorado Springs, Colo.

SKLIUTAS, A. P. gyvena Na
shua, N. H.

SUKEVIČIUS, Juozas
SUKEVIČIUS, Feliksas (pus

broliai).
STASIUNAITIS, Antenas ir 
STASIUNAITIS, Domininkas. 
SAMOŠKA, Juozas ir jo žmo

na Marija iš namų Anaikytė, 
spėjamai gyvena Chicago, III.

STUTINSKIENfi, Bronislava 
iš namų Navickaitė, apie 45 m. 
amžiaus kilimu iš Radviliškio, 
savo laiku gyvenusi Vokietijoje, 
Berlyne, jos švogeris Bajorūnas 
(geležinkelietis) iki 1939 metų, 
gyveno Klaipėdoje.

SLEPAVICIUS, Juozas kili
mu iš Tauragės, gyvena Kana- 

! do je, Toronto.
ŠUMANTIENfi,

I

SUKEVICIAI, broliai. 
SADONIS, Jokūbas.
SONDAS, Pa. savo laiku dir

bęs Kaune, Skalsoje.
SODAITIS, Antanas, sūnus 

ALT. skyriaus susirinkimas ŠUMANTIENfi, Matilda, iš Vinco, apie 55 m. amžiaus, kilęs 
bėję galybės reikalą pa- rugP- 24 d., bažnytinėje namų Kudirkaitė, spėjamai gy- iš Musninkų km., Jezno valšč.,

I vena Detroit, Mich. Alytaus apskr., į USA emigravo
Daug kalbėta apie parodą ka-! SARNEAK, Anna, spėjamai prieš D. Karą.

............... -- - TAMAŠAUSKIENfi, Stanis
lava, iš namų Servaitė. Spėja
mai gyvena Chicago, III.

TAMULAITIS, Vincas, gyve
na Wilkes Barre, Pa., kilimu iš

Todėl ir Lewiston, Me., 
lietuviškas jaunimas, su
pratęs vienybės ir vieny-

AHSOHIA, CONN.

Amerikos Lietuviu 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia Jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesj gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių U Amerikos ir 'užsienio.

“VYTY" rasi žinių ii viso pasau
lio.

“VYTIS” ražo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“V Y Tį” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius I^nas Sakalas lt 
‘VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime žūki ■ “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunime 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neska’tytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik $3.00

“VYTIS”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Mass.

reiškė norą stoti į eiles L. salėje. 
Vyčių ir dirbti dėl šios ša
lies ir Lietuvos gerovės.

Čia pat patiekiama var-
nauji

K. Savickienė ir

SKINKIS, Juozas kilęs iš Ra-

(Lenardų duktė)

VAITEKŪNAS, Povilas, 
VAITEKUNAITfiS, seserys, 

Įdaryta pelno $153.60. šalpos rei- (Agota, Teresė ir Elzbieta).
--------- Vigo 5450 45 VANAGAITIS, Jurgis,

VANAGAITIS, Jonas, gimę

P° metų laikotarpyje gyveno Lietu-

I

I

riams sutikti, kurią rengia An- -gyvena Plains (township), Pa. 
sonijos miestas rugsėjo 14 d. 
Parodoje kviečiami dalyvauti ir

došaukiu 50 narių - vyčių. iįetUviai. Tarybos skyrius šioje neiškolektuota. Išrinkta 
Išrenkama nauja valdy- paro(ioje nutarė dalyvauti visų kolektoriai —

ba: pirmininkas — Henri- Jonijos lietuvių < 
kas Reidmanasj vice-pirm. du Paruoš 2 flotu

• tą paruoš karių m 
Turėsime ir beną.

Antras svarbus Tarybos sky- $2.00 — M. Lenard, A. Adukia- voje Gedrimų km., Alsėdžių vi. 
riaus tarimas, tai paskyrimas vičia, p. Garbauskienė, D. Saka-, TOMKUS, Jonas, kilęs iš Laiš- 
163 dol. apmokėjimui kelionės lienė, E. Košienė. Po $1.00 — konių km., Linkuvos valšč.,
vienam lietuviui našlaičiui iš A. Astrauskas, p. Januškevičie- Šiaulių apskr.
Vokietijos. Girdėt, kad ir karių nė, P. Lodą, K. Lodą, M. Pa- ■ URBAN, Frank Anton, iš pro-
motinų klubas, rengiasi vienam liaukienė, p. Bartulienė, p. Ste- fesijos vaistininkas, kilęs iš Ve-
našlaičiui kelionės lėšas skirti. Į ponavičienė. Viso $30.00. Per liuonos, Kauno apskr.

Suprantama, kad motinos, y-į J. Kantautą liepos 4 d. išvažia- VILIAŪDAS, Antenas, kilęs 
pač tos, kurios turėjo savo sū- 'vime $2.50. Nuo sausio 1 d. š. įg Veliuonos, Kauno apskr. 
nūs karo fronte, gali daugiau m. ALT Skyriaus Ansonijoj pa- 
atjausti našlaičių padėtį, kaip sidarbavimu A. L. Tarybai pa
kas kitas.

ALT skyrius atlieka ir BALF. kalams $296.85.

Mary Šabinaitė; fin. rašt.
T"1;^ Sabaliauskaitė;

ižd. —

. linksminimus, kurdami ir Jennie Baltrus ir Frances 
palaikydami sporto rate- Sabaliauskas, maršalka —
liūs ir tt. Antanas Rudokas, kores-

Visai tai paminėtai ir pondentė — Stella Paulau- 
jų konstitucijoje užsibrėž- skaitė. Kuopos Dvasios 
tai veiklai vykdyti L. Vy- Vadu bus Tėv. Justinas 
čiai leidžia savo mėnesinį Vaškys. Į Vyčių seimą iš-

Visy Lietuvių MyFmas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

aŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite ‘ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — SI.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
4

rinkta dvi delegatės — 
Mary šabanaitė ir Valeri
ja Varneckytė.

I ■ - ,bai gyvai interesuoti Vy- skyrius turi 50 narių 
čių veikla. Reikia tikėtis, rias draugijas, kurios moka me- sto. Ansonijos lietuviai gražiai tupo, kilę iš Briedžių km., Ša-

i ir Lietuvos kių valšč. ir apskr. Prieš emi-, 
________________ gruodami gyveno Gilupiškių 
Tarybos Į Sekantis Tarybos ir šalpos km., Kidulių valšč., šakių apskr.1 

skyrius laiko susirinkimus kas skyrių susirinkimas įvyks rug- 1928 meteis apsigyveno Kana- 
Tiesa Maine valstybėje mėnuo 4 sekmadienį, 2 vai. po sėjo 22 d., 2 vai. po piet. Visi doje.

'yra ir mažesnių miestukų, pietų, bažnytinėje salėje.
kur galima būtų įsteigti Sausio mėnesį šių metų įvyko atsilankyti ir užsimokėti mo-' gyvena Brooklyn, N. Y. 
Vyčių kuopas. maisto vajus lietuviams trem-

Taigi, valio, Maine Vy- tiniams. Surinkta $164.30 pini- 
čiai! Dirbkite Dievui ir gaiš. Bet viena dalis miesto, 

(Tėvynei! Rep. taip vadinama “West side”, liko

Viso $450.45.
Susirinkusieji atrodė la- skyriaus visas pareigas. BALF.Be to pravestas drabužių rinki- 

------ : :_4.--------- ♦: „uir j^tu- mo vajus, taipgi ir kenuoto mai- tarp 1905-1908 m., sūnai Kris-
---------,---- ------------,------- .

i kad Lewistono vyčiai pri- tinę mokestį po $5.00. Visi na- parėmė tremtinius 
kels veikimui ir Rumfordo riai yra prašomi užsimokėti po vadavimo reikalą, 
jaunimą veikti po Vyčių 1.00 dol. už 1946 m. ' 
vėliava.

l
Šalpos Fondo nariai kviečiami. VILKAS, Juozas, spėjamai

kestis. Kurie dar nesate Šalpos į VERŠELIS, Antanas, kilęs iš, 
Fondo nariais , prašome prisi- Raškutenų km., Švenčionių aps.; 
rašyti. į USA emigravo prieš D. Karą.!

J. Kantautas, koresp. Spėjamai gyvena Chicago, III. *

DUTCH ENVOY—Dr. Alex- 
ander Loudon, Netherlands’ 
Ambassador to the U. S., 
smiles happily as he looks 
at American soil from deck 
of the Westerdam after he 
arrives in Hoboken, N. J. 
Black Homburg is remini- 
scent to that of another en- 

voy. Anthony Eden.

BALF.Be
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VIETINES ŽINIOS

mobiliu parvežė dvi mergaiti iš

DAKTARAI

I*

I 
i

Tel. TROwbridge 6330

J.Rep$Ws,M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampan Tnman arti Centrai 8q.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 8—8.

Vera Petručionytė — Šidlaus
kienė nori atvažiuoti Amerikon. 
Jei kas žinote, kur ji yra gimusi 
ir augusi, praneškite “Darbinin
ko” ofisan.

T T J T* C C Našlaityno, Elmhurst, Pa., rug-
1 Lt U 1 CO sėjo 7 j gv Vincento Pauliečio

Draugija yra labai dėkinga kun. 
Saulėnui už šią didelę labdary
bę-

Rūgs. 19 d., 7:30 v. v., Šv. 
Kryžiaus Katedroje, Wasbing- 
ton St., Bostone, Jo Ekscelenci
ja Arkivyskupas R. J. Cushing, 
D. D., suteiks suaugusiems šios 
diecezijos katalikams Sutvirti
nimo Sakramentą. Tie, kurie 
dienomis negali priimti šį Sa
kramentą, jie galės tai padaryti 
vakare.

Reikia pasitarti su savo para
pijos kunigu, pasimokyti tikėji
mo, eiti išpažinties ir priimti Šv. 
Komuniją prieš priimsiant Su
tvirtinimo Sakramentą.

Rūgs. 6 d., po-šventai valan
dai, kurią atlaikė kun. Albertas 
Abračinskas įvyko susirinkimas 
Maldos Apaštalavimo draugi
jos.

Ligonių nebuvo.
Prašyta narių raginti vaiku- 

Kun. S. Saulėnas savo auto- čius lankyti savo parapijinę mo
kyklą. Vienatinis būdas palai
kyti vaikus su savais, tai kreip
ti juos, nuo mažens, prie para
pijos draugijėlės, mokyklų ir 
veikimo.

Pranešta, kad BALF skyrius 
rengia Whist Party, parapijos 
salėje, 492 E. 7th St., rigs. 21 
d., 7:30 v. v. Pelnas eis parapi
jos mokyklų fondan. Minimas 
skyrius šį parengimą ruošia, 
norėdamas parapijai atsilyginti 
už pastogę.

Ponios Vosylienė, Martinkie- 
nė, Diksienė ir panelė J. Gudai- 
tė prisidėjo prie platinimo kny
gučių ir tikietų minimam 
BALFo skyriaus parengimui.

Susirinkimas rūpinsis pasiųs
ti delegatą į Katalikų Kongre
są, spalių 20 ir 21 d., New 
York. .

IVAIROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY 
KCAL RITATE 4 INSURANCE 

414 W. Broadvroy 
South Boston, Mass.
Offle* T«l. So. Boston 0MB

i

«

t
DALYVAVO VESTUVĖSE

p-lė Anelė Marksaitė, gyv. So. 
Bostone, pereitos savaitės pa
baigoje buvo nuvykus į Keamy, 
N. J. ir dalyvavo savo giminai
čio vestuvėse, būtent, p. Moro- 
zo su p. Tunkevičiūte, Vyte.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA prie ofisų 

valymo moterys. Darbas pasto
vus ir geras atlyginimas. Atsi
šaukite po pietų ar vakare pas 
įstaigos viršininką, 50 Congress 
St., Boston. (26-30-3)

REIKALINGA apysenis vy
ras dirbti ant farmos. Geras, 
pastovus darbas. Gali atvažiuo
ti bile kada. P. J. Akunevich, 
208 Summer St., Weymouth, 
Mass. (6-10)

REIKALINGA merginos už
dėti lables. Gali būti patyrusios 
ar nepatyrusios, lengvas dar
bas. Puikios darbo sąlygos. 
RUST MASTER CHEMICAL, 
712 Beacon St., Boston. (6-13)

REIKALINGA
merginos uždėti lables nuo 20- 
35 m. amžiaus. Gali būti patyru
sios ar nepatyrusios, lengvas 
darbas. Puikios darbo sąlygos.

RUST MASTER CHEMICAL,
712 Beacon St., Boston, Mass.

(6-17)

Res. 37 Oriole Street
Wąst Rozbury, Maso.

Tel Parkvaj 1238-W 
-r, , , ■ - --r-r

Vaistas AZIVA
šis vaistas yra geras nuo saules 

ir ugnies nudegimo. Labai gelbsti 
nuo nušutinamo. Turėkite juos sa
vo namuose, kad nelaimei įvykus 
gautumėte pagalbą. Atsitikus nu
sidegintam reikia pamirkyti ske
petaitę į Azivą ir kloti prie žaizdų 
ir pamatysite kaip greitai gausite 
pagalbą. Užsakymus siųskite:

AZIVA
295 Silver St, 2-nd fl.
So. Boston 27, Mass.

Trečiadienį, rūgs. 11 d., po Šv. 
Teresės novenos pamaldų, bus 
laikomas Federacijos skyriaus 
susirinkimas. Kviečiame atsi
lankyti visi draugijų atstovai.

I ------------
Vestuvės. Rūgs. 7 d., apsivedė 

Harry C. Cook su Aniele D. Ko- 
veraite, gyv. 188 Gold St. Ka
zys Misevičia su Eleonora Vai- 
čiulionyte, gyv. 331 W. Broad- 
way.

Rūgs. 8 d. Vincas Trakimavi
čius su Alena Marcelionyte. 
gyv. 53 Story St.

i ----------
Rūgs. 8 d., tapo pakrikštytas

šv. Petro South Bostono lietuvių katalikų parapijos mokykla, I ir E. Sixth Streets, So. Boston, Mass. Ši mokykla yra buvusi 
miesto. Vadinosi Capen School. Ją nupirko minima lietuvių parapija liepos 16 d., 1945. Gražiai vidų ir iš lauko pataisė. Ir me
tus mokino pusantro šimto savo vaikučių. Didelis lietuviams laimėjimas! Antra tiek vaikučių gali tilpti šioje labai puikioje mo
kykloje. Lietuviai pasinaudokite proga. Suveskite savo vaikučius mokytis šioje jūsų mokykloje, per 1946-1947 metus. Užsitikrin
site — užsiauginsite juos sau. Tas nėra tikras lietuvis, kurs neleistų savo bernaičių - mergaičių minimon mokyklon. Nekoks iš jo ir 
tėvas. Menkas jis ir Amerikos pilietis. Ši mokykla yra Bostono diecezijos mokyklų viršininkų vadovybėje. Kvotimai ir visa tvar
ka duodami diecezijos mokyklų valdybos, kurion įeina ir pats J. E. Arkivyskupas, o parapijinių mokyklų sistema yra civilės val
džios užtvirtinta ir užgirta. Yra žinoma, kad parapinėse mokyklose vaikai geriau išsilavina nei kitose. Šv. Petro mokykla priima 
visus lietuvių vaikučius, į I skyrių, II, III, IV ir V. Šį metą bus vaikučių šeši kambariai mokykloje. Tebūnie jie visi pilni. Užregis- 559 High Park Avė., kampas 
truokite juos visus tuojau ir suveskite juos ketvirtadienį.

Antradienį, rūgs. 10 d., 10 vai. ryte, parapijos salėje, 492 E. 7th St., įvyksta vaikelių generalė registracija. Kviečiami visi pa
rapijos vaikučiai ir tėveliai, kas gali, atsilankyti. Ketvirtadienį, rūgs. 12 d.. 9 vai. r., toje pačioje salėje visi parapijos mokyklos 
vaikučiai ir tėveliai išklausys šv. mišias. Po to eis mokyklon pradėti mokslo metą. Toji yra Marijos Vardo diena. Marijos Vardo 
garbei suveskime vaikučius mokyklon.

REIKALINGA apsukri mergi
na ar moteris dirbti bakernioje. 
Darbas pastovus ir geras atly
ginimas. Atsišaukite Monarch 
Home Bakery, Mr. Gudelis, sav.,

Cummins Highway, Roslindale, 
Mass. (30-9)

1 
! 
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1
1
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1 
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Pristatome Alų ir Toniką |
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir x 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems x 
ir piknikams. Patarnaviman skubus ir mandagus, šaukite: &

BOBĮS BEVERAGE CO. |
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. |

220 E St, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

3SKKKSBS0BS900aBOt90n0WW0SX»000a0KX9SX3000O00OBSS%

VINCAS BALUKONIS, 
Savininkas

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

i o,

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užltiko geriausį alų, vyną ir degti
nu ir Visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

į

PADĖKOS ŽODIS [King’s Shoe Store, F. P. Sulli- ŠIRDINGIAUSIAS AČIŪ
I i-------------- jvan.

So. Bostono Nukryžiuoto Jė-[ Jeigu kurį nors iš darbuotojų
zaus Seselių Rėmėjų skyrius arba aukotojų pamiršome pa- reiškiame -širdingiausią padėką 
džiaugiasi, kad taip sėkmingai minėti, prašome atleisti mums. pp. Pranui ir Genovaitei Razva- 
užsibaigė piknikas, kurs įvyko Dievas jūsų neužmirš ir atmo- dauskam už surengimą mums 
Brocktone — Labor Day. Sky- kės pilnai už jūsų duosnią širdį, netikėtos surprize parties mūsų 
riaus valdyba reiškia širdingą Ypatingą padėkos žodį reikia penkiolikos metų vedybinio gy- 
ačiū visiems, kurie prisidėjo pareikšti poniai Ivaškienei ir venimo proga. Ačiū jums bran- 
prie dienos iškilmių. jos mergaičių grujiei, kuri taip gieji už Jūsų parodytą

Pirmiausia, tariame padėkos gražiai išpildė programą. Jie 
žodį visiems darbuotojams — palinksmino J. E. Arkivyskupą 
p.p. Ciūnienei, * Etakučiam, Jo- Cushing ir visą publiką su lie- 
ciam, Brazauskam, Tuleikiam, 

kunigams bažnytiniame darbe. Slaninui, Bernatonienei, Ma-
Aukos. Magdalena Petrąvičie- tioškienei, Majauskaitei, Kuda- 

nė aukavo mokyklos fondan $5.. rauskienei. Tamulaitienei, Ciur-
Bažnyčios taisai aukavo Dr. lionienei, Jagminiūtei, Virbic- 

ir ponia Juozas Pašakarnis kienei, Volungevičienei, Kar- 
$100, Alena Apolis $25; j 
ir ponia B. Masuliai $10; po gelaičiam, Kilmoniūtei, Ausikai- visi dirbo energingai ir vienin-

auna, v v, *^axanxuw., 
rius - Barbora Rukai, Vincas 
Yucas ir Ona Aleksandravičie- Kupraičiui, 
nė, Pranas Lingis $2. Ačiū.

Kastantas Šidlauskas su savo 
ponia automobiliu išvažiavo į 
Quebec, Kanada, atlankyti šven-! 
tos Onos bažnyčią.

Ponai Šidlauskai buvo prisiri
šę per karą prie krautuvės ir 
kitų darbų. Dabar, kada jų sū
nus Alfonsas ir Pranas yra grį
žę iš Dėdės Šamo tarnybos, jie
du gali kiek atsikvėpti.

Ponas Šidlauskas yra Šv. f 
Vincento Pauliečio labdaringos 
draugijos ilgametis pirminin- . — - -
kas.

Pranas Kazys Mikalojaus - O- 
nos (Ramanauskaitės) Hubic- 
sakų, gyv. 288 W. 3rd.

K. Aleksandras Aleksandro - : 
Onos (Uždavinytės) Punių.

Šv. Juozapo parapijos Lovvell, 
Mass., 40 valandų atlaiduose, 
rūgs. 6-7 ir 8 d.d., lankėsi kun. 
Dr. K. Urbonavičius, kun. Pr. 
A. Virmauskis. kun. Albertas 
Abračinskas, kun. S. Saulėnas 
ir Tėvas Vladas Jeskevičius, S. 
J., kurs gelbėjo So. Bostone

Mes, Albinas ir Ona Nevierai

mums 
nuoširdumą, už Jūsų darbą ir 
pakeltas lėšas.

Dėkojame visiems suprašy
tiems giminėms ir draugams už

padėkoti dalyvavimą mūsų pagerbtuvėse 
ir Anta- ir už brangias dovanas, kurios I

neesame užsitarnavę. Ačiū vi-

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
dmg skirtingų elementų, turi sa-a _

vyje galindą šilimą. Sildydaftia ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rąžyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

DEKEN'S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

V

tuviškom dainom ir šokiais.
Baigdami, norime 

taipgi “Darbininkui" 
nui Kneižiui už skelbimus laik- mums buvo įteiktos, kurių mes
raštyj ir radio programose.

žodžiu sakant, didelis darbas siems dalyvavusiems, ypač A. ir 
ponas čiauskienei, Smigelskienei, Jur- sėkmingai užbaigtas dėl to, kad S. Nevieram, P. ir K. Tamošiū

nam, J. ir K. Razvadauskam, J. 
penkis aukavo Zalukiūtė, Izido- tei, Marksienei, Vosilienei, Pet- gai. Vienybėje stiprybė! Brock- ir Z. Glineckam ir krikšto duk- 

raitienei, Kasperui, Leščinskui, tonas ypatingai pasižymėjo, va- teriai Eugenijai, krikšto tėvui 
S. Razvadauskui. P. ir M. Dobi
lam. Z. ir O. Bereikiam, P. ir H. 
Tamošiūnam. Jr., B. ir O. Ku- 
dirkam. K. ir A. Cirbulėnam, 
P. ir V. Šatam, ir jų dukrelei 
Dianai. A. ir P. Peldžiam, P. ir 

Worcester ir Provi- B. Bukotam, A. ir N. Gapučiam, 
ir vakaro vedėjui S. ir O. Gri- 

ačiū už sveikini
mus p-nam Kneižiam, P. Zasi- 
men ir p-niai Nedvins. Dėkoja-, 
me šeimininkėm poniom Slatke- 
vičienei ir Pavilonienei už pri- 
rengimą skanios vakarienės.

j Bendrai ačiū visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjote 
prie mūsų pagerbimo.

Dėkingi visiems, ‘
Albinas ir Ona Nevierai.SVEIKINIMAI iš 

WATERBIKY

ir

So. Boston Fumiture Co. 
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380% West Broadw»y, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Prist atymaa sleubtu.

GBABOB1A1

S.BmseviSiBirSiMB
MOTERIS PAGELS! N INKŠ 

Lietuvių Oratorius Ir 
BalMmuotojaa 

Turi‘Notaro Telaea

254 W. Broadway
80. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Bastau 8980 
S&naua gyvenamoji riete — 

838 Dorchester Ava. 
TeL COIaanbte 3587

Marcinkui, Baltru- dence.
Sykiu su Nukryžiuoto Jėzaus ganavičiam, 

Seselėmis mes visi džiaugiamės 
ir dėkojame visiems, kurie da
lyvavo išvažiavime: visiems
darbuotojams ir aukotojams. 
Dirbkime iš vien ir ateityje.

Juokingas Scenos Veikalas
Tik ką išėjo iš spaudos juo

kingas scenos veikalas, “Slap
tas Ginklas”. Vaidinti nesunkus. 
Scenerijų nei kostiumų pritaiky
mui sunkumų jokių nėra. “Slap-Į 
tas Ginglas" vra tik vieno veik-! 
smo vaidinimas, todėl tinkamas; 
paįvairinti bile vakarą: prakal-; 
bas, šokius, vajus, kontestus, 
susirinkimus, etc. Vaidinimui 
reikia tik 6 asmenų: trijų vyrų 
ir trijų moterų. Nepatingėkit 
pajuokinti saviškius. Suvaidin- 
kit “Slaptas Ginklas". Knygelės 
kaina 20c., 6 knygelės už $1.00.

Užsakymus siųskite į 
DARBININKAS 

366 Broadway. S. Boston. Mass.

Mickevičiui, Dra- dorybėje kun. J. Petrausko, 
matikos Grupės mergaitėms ir Taipgi kitos lietuvių kolonijos 
Sodalietėms, kurios daug dar- gražiai pasirodė, kaip tai Law- 
bo įdėjo, tarnaujant prie stalų rence, Cambridge, Haverhill, 
per pietus. Lowell, Nashua, Hudson, Nor-

Taipgi dėkojame visiems, ku- wood. Stoughton, Waterbury, 
rie suteikė aukas — Strigūnam. Hartford.
V. Jakštui,
šiūnam, Plevokui. Balukoniui, 
Jocienei, Zuromskienei, Berna- 
tonienei, Matiaškienei, Jeskevi- 
čienei, Stakutienei, Kudaraus- 
kienei, Smigelskienei. Gruodie
nei, Wychulienei. Čuteikienei,

, Valentukevičie-I *■
nei, Flood Sųuare Hardware,

I Sogol Dry Goods. Dr. Jakmauh, 
[Dr. Pilka, Dr. Mikalonis. Cud-i 
i dyers Pharmacy, O’Heam: 
j Pharmacy, John Casper, Sid-į 

jos lauskas Pharmacy. Cabot Phar-;
' [mačy, Reardon Flower Shop.’

p. Jonė Vasiliūnaitė
brolis veteranas iš Norwood. [ mačy, Reardon Flower Shop,[ 
Mass. lankėsi pas gimines pp. Baltic Florist, J. Petchell, Ken-į 
Mažeikus, gyv. Waterbury. Ct. nedy & Co., Ruby’s, Pober’s,! 
p. Jonė rašo, kad ;s ~
komp. A. J. Aleksį ir kitus, ir!T. Conway, 
kad ten turinti “good time”.

Komp. A. J. Aleksis taip pat [nei. Jurgelaičiam. Rakauskienei, 
sveikina, ir apie p. Jonę Vasiliū- 
naitę šiaip išsireiškia: “Jūsų 
Brunette yra beautiful!.. Svei
kinu! A."

Dėkojame už sveikinimus.

Ruby’s, Pober’s, 
ji sutiko McShane. Daly’s, Michelson, W. 

Frank Whitkins, 
“Darbininkas", Volunge vičie-I
J. Doyle, Tim Sullivan, Miller’s. 
Broadvvay Paint Co., Strand 
Cafe, Third Street Cafe, Silver 
Cafe, Blinstrub’s. Three Day 
Market, Taylor’s Market,

Lankėsi

CASPEI
FU^KRAL HOMR Į
187 Dorchester Street

•ouin vovTon,
Vf *---------NSCpR W« 

(KA8FERA8)
Laidotuvių Direktorių Ir 

BalaamnetejM 
NOTART PUBUC 

Patarnavimu Dieųą trN*kt| 
KomlyMa lermenlmo Dykai 

TM. ŠOU Boaten 1437 
ŠOU Boeton 3880

šeštadienį, rugsėjo 7 d. ‘Dar
bininke’ lankėsi rašytojas Kazi
mieras Čibiras, kuris pirmą die
ną šio mėnesio orlaiviu atskrido 
iš Pietų Amerikos, kurioje gy- 

■į veno virš penkių metų Buenos 
Į Aires mieste. P-ną K. Čibirą iš 
New Yorko atlydėjo į So. Bos
toną ‘Amerikos’ administrato
rius Danielius Averka, kuris vi
są savaitę turi atostogų.

0

ZALETSKAS
FUNKRAL HOMS

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. ZalėtekM, F. E. Zalotokao 
Oratoriai Ir Balaamuotajal 

Patarnavimu dieną tg naktį 
Koplyčia ėermonlme dykai 

NOTART PUBLIC 
Tat ŠOU Beatan 0MB 

8OU Boston 2808

%i



DARBININKAS

Tajo Kalno Didvyris
Iš Tohmiyų Kraštų "Misijų" Apysakos Jaunimui

• v

i

Lietuvos gražioji gamta ir puikūs vieškeliai laukia tikrų laisvę 
mylinčių sūnų, kad vaduotų iš raudosios vergijos.

IŠ MUZIKO DAINŲ

Duonos nėr’, nėra skatiko, 
Dirbt dvaran kulniuok.
Laimė dingo, vargas liko —

Į Še tau ir gyvuok !...
Žiema. Šaltis... Į miestelį
Malkas trauk, važiuok.
O čia bliaun vaikai sušalę —

Še tau ir gyvuok!...

Dingo snieg’s nuo šilto vėjo.
Oras — tik kvėpuok,

4

Balduin Rambo, S. J. 
Išvertė R. Krasauskas

4. Juodasis Tigras
I Drąsusis Felippe neišsi- get čia pašaras išėjo — 

Še tau ir gyvuok!
J
Štai darbymetis, kaim’s kruta: 
Ark, sėk, prakaituok;

pasigirdo at- 0 Piet4—krimsk sausą plutą—

z

(Tęsinys)
Nendrėse pasikartojo ma- gando. Jis drąsiai paklau- 

žas šlamesys. Du, tris kart sė: 
nuskambėjo naktikovio —Kas tu esi? 
riksmas. Banditai nekrei-1 —Alfonsas Takape įspė- 
pė į tai jokio dėmesio. Žmo-ja tave! — į.—o---- —
gaus pavidalas tyliai išlipo sakymas. 1 ’ir g?vuo
ant kranto, prišliaužė prie Aplinkui nuskambėjo Va ruduo—nurimtum biskį, . 
arklių ir vieną atsirišo, garsus juokas. — Alfonsas Bet mokesčius duok, 
Gyvulys iškarto pasibaidė Takape! Kurį Paranos žy- O čia kūdikiai apdriskę,— 
ir truputį suprunkštė. Bet vys seniai surijo pusry- 
jaunas žmogus prisiglaudė Čiams! Tikriausiai tai Kar
iam prie šono, paglostė las Aguyaras mus gąsdina, 
švelniai jo ausis, kaktą ir 
atsargai, vengdamas ug
nies šviesos, nusivedė į ša
lį. Raitelis lengvu šuoliu 
užšoko ant nebalnoto ark
lio. Valandėlę lyg abu abe
jojo, paskui raitelis garsiai 
sušuko:
— Felippe Kapote, sau

gokis Minglės ir Tajo kal
no!
— Kas ten? — paklausė 

nusigandęs Toniko.
— Bernioko balsas, — at

sakė taip pat nusigandęs 
Papudo.

Še tau ir igyvuok!

Ir laimingas būk, brolyčiai,
Melskis ne bumiuok,
Šaltis, badas, vargas grįčioj !— 

Še tau ir gyvuok!

Dirbai, trūsei dieną, naktį,
Niekinams dejuok.
Taręs tiesą, gauni plakti,

Še tau ir gyvuok!

Visa krūva pašoko įsiti
kinti, kie^o balsas. Vienų 
vienas raitelis lėkė į ste
pes. Banditai sugrįžo at
gal. Jie vis tik buvo įsitiki
nę, kad Karlas notėjo 
jiems iškrėsti paprastą
juoką. Nieks nežinojo, kad žiba, tvyska, rūmai dvaro, 
Alfonsas Takape pirmiau- Girdis: gerk, dainuok!., 
šia girdėjo botokudų ka- O mane iš grįčios varo — 
rišką pasitarimą, paskui, 
tūnodamas baloje tarp 
nenedrių, sužinojo visus jų 
planus.

; Vienas vyras neberado
— Tai Karlas Aguyaras: savo arklio. — Gal būt, bus 

nori mus pagąsdinti, — pabėgęs, o gal Karlas pa- 
pratarė pagalvojęs Juka vogė. — Felippe paskolino 
Tigre. jam vieną savo arklių.

Še tau ir gyvuok!
A. Jakštas.

• vkui tupėjo rudi, išalkę 
žmonių pavidalai. Jie ne
nešiojo apskritai apkirptų

nirtę, užpuolė jie iš miško f TĖVYNĘ 
kareivius, išplėšė savo my
limąjį misijonierių iš per
sekiotojų rankų ir sumušė 
juos visiškai. Joks Tėvo 
prašymas, joks įsakymas, 
joks grasinimas nepaveikė 
jų. Ignacas Takape pasa
kė: i

I ■— Padre, tu ir tavo bro-
■ Ii ai visuomet mus saugojo
te. Dabar tave pagrobė is
panai. Mums atėjo eilė pa
rodyti savo dėkingumą.

Tu negali mūsų . palikti! 
Kas palaimins mūsų susi- 

j tuokusius, kas krikštys
■ mūsų vaikus, kas paguos
i mirštančius, jei tavęs ne- 
ibebus su mumis? Kas mus 
' palaikys tikėjime ir kas 
išmokys mus dirbti lauką? 
Ne, tu negali atsitraukti 
nuo mūsų, mes tavęs nelei
sime! — i

Po šių žodžių kariai su-; 
klaupė ir verkdami prašė.!

Šiurpas nukratė misijo
nierių. Sunki kova tarp 
pareigos ir meilės, kurią

(Dviem skaityti)
Už tų kalnų baltavo ko
pos, o dar toliau išsėjosi 
beribis, mėlynas plotas — 
'vandenynas.
I

I

i

8

kiekviena atėjusi atnešda
vo vis naują nelaimę. Bur- 
bonų rūmai ir jo ministe- 
riaii 
aajoj, Tąnaccf^ . _ 
Aranda — Ispanijoj ir y- 
patingai neapykantos pil
nas Marųues de Pombal— 
Portugalijoj —Jau seniai 
nusprendė ordinui mirties 
bausmę. Iš viso pasaulio 
surenkami misijonieriai: 
iš Indijos, Amerikos, Afri
kos, varomi kaip vergai i 
karo laivus ir gabenami į 
Ispaniją bei Portugaliją. 
Dalis jų uždaryta drėg
nuose Julijono tvirtovės 
požemiuose prie Tajo upės 
žiočių kalėti 18 metų ne
svarume ir varge žūti. Kiti 
išsodinti pajūryje prie 
bažnytinės valstybės sie
nų ir palikti be pastogės ir 
be maisto.

Ašaros pasirodė misijo
nieriaus akyse. Jis atsi
klaupė ir ėmė tyliai mete
lis: “Viešpatie, tebūnie 
Tavo valia, kain danguje 
taiD ir ant žemės”. Ir besi
melsdamas sukniubo.

Jaunuolis ėie^ misi ir- 
nieriavs Dašaukti. narnate 
ji sukniubusį: nusigandę"; 
nub^"o fra^ešti pn*e t- i 
viršininkui. Šis tuojau nr- 
sikvietė keturis vyrus i* 
nusiskubino į kalno viršū
nę. Moterys ir vaikai ėmė 
raudoti.

Vyrai paguldė misijonie
rių ant neštuvų, padarytų 
iš šakų, ir atnešė į olą. 
Garsus klyksmas ir aima
nos pripildė aukštumą. Ne
laimingi, iš tėvynės išvyti, 
žmonės suklaupė apie mi
sijonierių, šaukė jį vardu 
ir maldavo, kad nepaliktų 
savo vaikų.

Padre Carlos pravėrė a- 
kis ir nusišypsojo. — Jis 
gyvas, jis gvvas! — šaukė 
indėnai. — Padre, tu nega
li nuo mūsų pasitraukti: 
kas mumis rūpinsis, —kal
bėjo viršininkas. Jis palie
pė pakloti olos kampe 
minkštą guolį; ten pagul
dė Padrę. Priešais pritaisė 
iš skarų uždangą, kad mi- 
sijonierius netrukdomas 
galėtų ilsėtis.

(bus daugiau)

Prancū-

Kur eini, į kokį kraštą,
Kur gi nori tu nueit?
Ar nuneši savo naštą ?

— Aš, brolau, einu taip greit į vandenyno, toli šiaurėje 
Į Lietuvą, į tėvynę. 
Atgaivinti sau krūtinę.

— - J Lietuvą?.. Nepatarčiau,
Jau netaip ten, kaip seniau,
Nes senovę griauna, verčia...

— Noriu aš nueit veikiau
Ten savuosius atlankyti,
Jiems daug nauja apsakyti.

— Nerasi tų ten savųjų, 
Atsirado ten piktųjų 
Daugel išgamų senai.

— Aš visvien einu skubiai,
T^n draugai atliko kaime;t
Gal tėvynėj rasiu laimę.

— Nesutiksi tenai gera, 
T< n vargai, gili tamsa, 
Tvirtas silpną muša, bara...

— ?įors nesklysta ten šviesa.
Aš einu,—tenai tėvelis,
Ir močiutė, ir seselės.

— Tu—lietuvis, tai ir tėvas 
Nebnor-ės tavęs pažint, 
Kodėl taip, tik žino Dievas!

— Iš gėlių einu nupint
Aš vainiką, pakvėpuoti
Crvnu oru, padainuoti.

— Bet ten ponai iš puikumo
Jau nekenčia mūs’ dainų, 
Sako — jose daug prastumo...

— Nieko, liki sveiks! Einu
Bent numirt aš į Lietuvą,
Jei ir dainos tenai žūva!

Juozas Mikuckis.

Jis ilgai žiūrėjo į tą pu
sę. Anapus šio mėlyno

buvo saulėta šalis, jo tėvy- 
|nė — Isnanija. Per Anda
lūzijos ąžuolynus banguo
ja Guadalųuir upė. Ten 
kalvos pašlaitėje stovi jo 
tėvų namai.

i
Į Neseniai atsisveikino jis 
su savaisiais. Nė vieno žilo 
plauko dar nebuvo juodose 
jo garbanose. Šv. Liucija 

■— pirmoji jo vieta.
i Vėl nukrypo žvilgsnis į 
toluma. Kas ten jūroje? 
paukščių būrys? Ne, tai, 
tur būt, būriniai lavai. Iš
didūs, kaip laukiniai alba
trosai, plaukė jie artyn. 
Misijonieriaus širdis su
virpėjo. Tai ispanų karo 
laivynas, kuriuo ' vežami į 
Europą jo broliai.' Iš visų 
Paragvajaus, Argentinos 
ir Rio Grande do Sul re
dukcijų jie buvo surenka- 
įmi ir, pasitaikius progai, 
kaip didžiausi nusidėjėliai, 
'siunčiami į kalėjimus. Ten 
Jie plaukia, nežinodami 
savo likimo, o čia sėdi tyr
lauky, mirtinai sergąs, sk- 

, vo parapijiečių saugomas 
kalinys.

į*! Taip, koks likimas io 
brolių ir io ordino! Jis ži
nojo, kad tai mylimos Jė
zaus Draugijos gyvavimo 
klausimas. Retai ateidavo 
kokia nors žinia iš Euro
pos į jo tolimą stotį, bet

plaukų, lūpose neturėjo jis anuomet išgyveno, da-j
««u„„«!bar iš naujo užliejo jo sie

lą. |
— Vaikai, >— kalbėjo jis 

;tada, — aš turiu eiti! Ma
no vyresnieji ir mano ka-1 
ralius to reikalauja. Dan-1 
gaus Tėvas ir šv. Panelė 
Marija bus su jumis. Būkit 

į paklusnūs, kaip buvote, 
leiskit man eiti!— i

Tada pašokęs viršinin- į Tajo kalną ir ten įkursim 
kas sušuko savo žmonėms: 

i — Padre neis. Mes tvirtai 
laikysim jį. Mes turim tei
sių į jį: jis mūsų tėvas. 
Kelkitės, imkite ginklus, 
įrankius ir derlių, vyksim

nieko įsi vėrę; tai nebuvo 
nei koroadai nei botoku
dai. Jiems ant kaklo kabė
jo kryželis. Krikščionys! 
Tai vargingos liekanos šv. 
Liucijos gyventojų. Jų bu
vo apie 50 galvų.

Kepsnys jau iškepė. Vir-i 
aukštą uolą. Laukinis f y- šininkas Ignacas Takape, 
gu medis apsupa ją savo atsistojo, sukalbėjo trum- 
šaknimis, sudarydamas pą maldelę ir padalino me
tam tikrus vartų lankus, są. Jis dar apsižvelgė ap- 

Pietų meto saulė liepsno- linkui, lyg kažko ieškoda- 
jo danguje. Iš olos skam- mas. — Kur yra Padre?— 
bėjo balsai. Ar tai kalnų paklausė jis. 
dvasios, kurios saugo mo
tutės žemės turtus?

Viduje, olos kiaurymėj, 
kūrenosi didelė ugnis. Ant 
iešmo kepė tapiras. Aplin-

Ganytojas Ir Ganomieji

“Uo- 
vadino tą

Šalia šaltinio, kalno vir
šūnėje, atsiveria įėjimas į

Ryto vėjas žaidė baltuo
se raitelių aosiaustuose. 
Jie jojo risčia Serra do Es- 
pigao slėniu į Tajo kalną. 
Viso buvo apie keturiasde
šimt vyrų.

Kalnas snaudė ramioje 
dykumoje. Statmeniškai 
kyšojo į dangų uolų sie
nos. Medžių vainikas puo
šė jo išdidžią galvą, 
los namu”
kalną guaraniečiai. Jį gau
bia daug padavimų, lyg tie 
nepaliesti neįžen g i a m i 
miškai, kurie amžinai šla
ma jo papėdėje.

Vienintelis siauras ta
kas vingiuoja aukštyn. 
Kažkur iš kalno išsiveržia 
šaltinis. Vanduo linksmais 
šuoliais šokinėja nuo uo
los, kol pasiekia slėnyje 
Itapuranos upę. Taip pat 
ir ši skuba nuo krioklio 
prie krioklio, puola į šniok
ščiančias Itajahy bangas 
ir su šimtu kitų upeliukų 
ir upelių teka tolimon tė
vynėn — jūron. i

ĄŽUOLAS

A.uga ąžuolą ir bujoja,
Auga ilgus jis metus, 
Šakas stiprin ir lapoja, 
Ir didžiuojas prieš kitus.
Šaknis leidžia jis į žemę 
Vis tolyn, tolyn, tolyn;
Savo ūgiu dangų remia — 
Auga stipras vis aukštyn.
Dirbti niekad nenustok! 
Taip ir tu, lietuvi, augki, 
Meile krašto pats ta degki 
Ir tarp lietuvių nešiok!

A. Laukys.

— Kalno viršūnėje, — at
sakė vienas jaunuolis.
— Pašauk jį! — paliepė 

Ignacas.
Aukštai, ant vienos uo

los, sėdėjo išdžiūvusi figū
ra. Ilgas, juodas rūbas 
dengė ją. Plačia skrybėle 
dengtą galvą laikė parė
męs rankomis. Tai buvo 
Padre Carlos.

Nuo to laiko, kai jis ap- 
.sigyveno šv. Liucijoj, bu-; 
jVO tepraėjęs tik vienas mė
nuo. Atsimena jis, kaip į! 

i kaimą atėjo kareiviai ir j 
išsivedė jį. Jo parapijie-;

DAINA

Eik, skaisti, meili merguže! 
Padainuosiva dainelę, 
Kaip mūs’ tamsios girios ūžia, 
Ko lietuviui širdį gelia.”

— “Ne, bernuži, negaliu: — 
Aš bijau tavų vylių.”

“Eik drąsiai, puiki skaistveide! ras- P° vieno mūšio SU lau-| 
Ar užvilt lietuvis gali?

; Tas teisingas, ant ko leidė
: Dievas sunkią, kietą dalį...”

— Ne, bernuži, negaliu: 
Aš bijau gudrių vylių”.

i čiai, nors jis griežtai drali-j “E** merguže, toli žino, .
,dė, įsilaužė į sandėlį, pasi- Kad mūs’ skaistutės sesutės
į ėmė ginklų ir pastojo ka- Turi širdi karštą, gryną,
(reiviams kelią. Baisiai į- Doroj žydi, kaip žibutės.

PAUKŠTELIS
i ------ *-------
1 Ak. kodėl tu, miels paukšteli. 

Taip anksti čion atvykai?
Nėr žolynu mūs’ darželyj, 

Vos sutirpo tik ledai.

“Mūsų laikais reikalin
gesni tiesos apgynėjai su 
plunksna, negu tiesos 
skelbėjai sakykloje”.

Pijus IX.

Vėlesnioji Lietuvos st atybos teknika.

Broliai moka jas mylėt, — 
Eikš meiliai pasikalbėt.”

1 — “Girdi! motina jau šaukia... 
j Pertrauk šneką šią meilingą... 
i Prakaituoja tėvas lauke, — 
’ Gal tenai aš reikalinga.

— Kad tevelia senas ars, 
Mano dainos jam pritars.”

i “Čia žiedai tau puikūs kvepia, 
Rytą čiulba tau paukštelė... 

I Pasakyk, širdis ką slepia, 
Padainuok, graži mergele, 

j — Ne, bernuži, negaliu:
Aš bijau kalbų vylių.”

Ir skubiai skaisti nuėjo,
1 Jos dailus šešėlis nyko. 
Į Mano akys ją lydėjo,
O širdyje skausmas liko, 

Nenustoja beį vilties, — 
Gal tėveliai pažadės.

Margaite.

naują šv. Liuciją. Paimki
te taip pat šventus rūbus 
ir indus, kad Padre galėtų 
naujoje tėvynėje laikyti 
šv. Mišias ir teikti šventus 
Sakramentus. Toliau nuo 
prakeiktos baltųjų artu
mos! 

į O ši baisi trijų savaičių 
kelionė neįžengi amais 
miškais! Vaikai, moterys 
nuo drugio ir bado mirė,1
kaip musės. Kiekvieną mūs’ padangė apsiniaukus, 
naktį įsiverždavo į stovyk-1 Vėjas pučia taip labai, 
lą plėšydamas žmones tig-1 Ir gamta lyg susiraukus, 

' Tuščios pievos ir laukai.

I kiniais . koroadais krito netus jaU jyt pradėjo, 
trečdalis vyrų. .. j Sunku bristi per purvus!

Čia, prie Tajo kalno, irgi pg] netaus, purvyno, vėjo 
į nevyko. Laukinių kiaulių mūs’ pavasaris biaurus. 
ir tapirų medžioklės ir 
menkų vaisių vos užteko Ne džl saules ir ramybių 
gyvybei palaikyti. Apie' Aš čionai juk atvykau! 
miško kirtimą ir statybą Man nereik Puikiu srožybių!... 
nebuvo ko nė galvoti. Iš to: Prast* aprinkau: 
nebūtų buvę nė naudos, aš pavargėlio pastogėj 

1 Priešai tuojau būtų suuos- Noriu lizdą susivyt, 
tę anujas sodybas ir sunai- ir šeimyną jo patogiai 
kinę be pasigailėjimo. j Ketinu mylėt, lankyt.

O, jis norėtų karčiai 
verkti dėl savo rudųjų vai- “ da,'bo Mlmyne '• 
kų kvailumo. 5“^^?

Juk lis nieko negalėjo bakuiele
pagelbėti. Kelionės nuo-! Tuoj nuskintas, 
vargis padarė jį ligonį. Ant šiaudų miegos varguoliai, 
Diena po dienos jis ėjo Aš raminsiu jiems sapnus 
silpnyn. Kas atsitiktų pa- Ir giedosiu jiems iktolei, 
bėgėliams, jei jis numirtų?. Ik išryto jie pabus.

Misijonierius pakėlė nu- svirta 14imi ; 
vargusią galvą ir Įsižiurę- b^iulbuht.jie »
IO tolumon. Pirmiausia pa*’ 
kalnėj plytėjo (tiesėsi) i ą *• . . i Į ; Aitas sapnas jiems priduos?mišku apaugusi lyguma,'-^ H J h 
toliau aytuose niūksojo Anam sviete ras lygybę: 
kalnų virtinė. Šiuos kai-1 Jokių luomų ten nebus: 
nūs kirto gilus, upės iš- Į Tik ramybę ir vienybę 
graužtas, tarpeklis. Juo* 
galėjai dar toliau žvelgti.

Man bečiulbaht.jie sapnuos;

Jie regės per tuos sapnus.
Ksav. Vanagėlis.

Gyrfo Rožančiaus 
RasiantysZ

Darbininkas išleido ‘‘GYVO
JO ROŽANČIAUS P ASLA P- 
rTS” knygutės formoje Kiek- 
iėn* paslaptis iliustruota pa

veikslais. Šioje knygutėje taip- 
yra ir narystės mokesčių la

peliai. Knygutės kaina 20c TTž- 
.akymus siuskite “Darbinin
kas”, v B*<»a<tway. So.

•jtnn Mum.

Skubink prie Kryžiaus — 
ten naštą padėsi ir pailsėsi ra
mybės pavėsy!




