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Į Chicago yra atėjusios 
dvi iškarpos iš Paryžiaus, 
kurios parodo, kad Lietu
vos ir kitų Pabaltės šalių 
klausimas yra gyvai dis- 
kusuojamas tenykščioje 
spaudoje.

Laikraštis “L’Hebdoma- 
daire” rugsėjo 6 d. laidoje 
paskelbė kelių špaltų ilgio 
raštą, sūriame paduoda ei
lę ištraukų iš memorandu
mo Latvijos klausimu. Tą 
memorandumą paruošė 

‘taikos konferešicijos dele
gatams buvę Ltavijos par
lamento nariai, svarbiau
sių partijų lyderiai ir po
grindžio judėjimo vadai 
okupuotoj Latvijoje.

Raštas nunasakoja kain 
Sovietų Rusija klastingai 
užėmė Latviją, Lietuvą ir 
Estiją 1940 metais ir pa
darė rinkimų komediją; 
kaip Stalinas ir Hitleris iš 
anksto susitarė pasidalinti 
Lenkijos ir Pabaltės teri
torijomis, ir kaip* latviai 
kovojo prieš raudonuosius 
ir prieš ruduosius okupan
tus.

Latviai baigia memoran
dumą pareiškimu, kad | rimtai Užsiėmė 
Latvijos žmonės tvirtai ti- į - *

k ėjo, jog vakarų demokra
tijos karą laimės ir jgy-Įmyninius ryšius. Viena ge
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Papievis Labina KataT- 
kus Laikraštininku

- / uaštališkas 
iš VVashington

Denver
Delegatas 
iteikė “Register”. kataliku 

i laikraščio redaktoriumi 
(Popiežiaus sveikinimą ir 
laiminimą. Popiežius pa- 

| reiškė savo džiaugsmą ir j 
Į pasitenkinimą su katali- 
Ikiškais laikraščiais Jung
tinėse Valstybėse. Popie
rius laimina visus, kurie: 
inrisidėjo savo bendradar-l 
jbavimu katalikų spaudai 
■ir taip gi laimina visus, 
kurie remia šį apaštališką 
darbą Jungtinėse valsty
bėse.

Ska'tyki«e Katalikiškas 
Knygas

Wachingt'>n — Pmcidė- 
k> mokslo metas. Vaiku
čiai sug^žo iš atosto^ru ir 

? išsiauklė
jimo darbą. Suaugusieji 
i rūpinasi sustiprinti šei- I

vendins politinės laisvės ir 
demokratybės principus. 
Latvijos liaudis, kuri ne
pasidavė nei vienam oku
pantui, reikalauja, kad so
vietų okupacinė armija bū
tų išvaryta iš jų teritori
jos ir kad būtų sudaryta

TEL. SOUth Boston 2680
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Henry A. Wallace kalbė
jo Madison Sq. Garden mi
tinge, kurį suorganizavo 
CIO Politinės Akcijos Ko- 
imitetas ir kitas komunis-

tas. Tame pačiame mitin
ge kalbėjo ir senatorius 
Pepper. Wallace jau seniai 
buvo žinomas kaipo komu
nistų pataikūnas.

. y •

Ik - . r

New York, rūgs. 16 — o tik nesipriešinęs, kad jis 
Pereitą ketvirtadienį J. V. kalbėtų.
prekybos sekretorius Hen- Wallace gali tęsti tą pa- 
ry Wallace pasakė kalbą, čią politiką, kad suminkš- 
kuria jis paneigė J. Vals- tintų Amerikos politiką 
tybių dabartinę užsienio link Rusijos. Bet kaip su 
politiką. valstybės sekr. Byrnes?

į Henry A. Wallace išėjo Kova tarp judviejų gali 
prieš J. V. sekretorių priversti vieną ar kitą at- 
Byrnes. Wallace sakė, kad sistatydinti.
Jung. Valstybės neturi i 
sekti “Britanijos imperia
listinės politikos”, bet “tu
ri susikalbėti su sovietų 

i Rusija”.
Ši Wallace kalba sukėlė tų vadovaujamas komite- 

didelį skandalą. Jis pareiš-; 
kė, kad jo kalbos tekstą; 
užgyręs Prez. Truman. Ki
ti sako, kad Prez. Truman 
jo kalbos visai neskaitęs,

riausiu priemonių — tai 
gera katalikiška knyga.

Dabartiniu laiku, katali
ku knv<ru klubai bei rate
liai išleido sąrašą naujų 
katalikiškų knygų ir ragi
na visus katalikus jas 

; skaityti.
koalicinė vyriausybė, ku-i ~ - - - .............

•  ■   ..v. z»j-.Cr. . !

uždavinys i 
laisvus ir demokratinius Bovcott”; 
seimo rinkimus.

Tas pats liakraštis, “L*- 
Hebdomadaire”, kuris pa
davė šias citatas, rugsėjo tu: . ....
5 d. laidoje turėjo veda-;other Legenda of Meni-;J?

Traukinių susidūrime matomos pasekmės: vagonai išmesti nuo bėgių, 
bėgiai išdraskyti. Šioje katastrofoje užmuštas traukinio inžinierius ir 3 
žmonės sužeisti. Tas įvyko kai susitiko ‘east-bound’ prekinis traukinys su 
“west-bound” pasažieriniu traukiniu Norfolk ir VVestern’s “Cannonball”.

14 ŽMONIŲ PRARADO GYVY 
BES LAIVO NELAIMĖJE

laisvoje A- 
komunistai tu-

Civilis Karas Graikijoje
Athens, Graikija, rūgs. 

16 — šiaurinėje Graikijo- 
Ije, arti Jugoslavijos ir 

.1 Paminėsime tik kelias Bulgarijos sienų ir kai- 
nos pirmas ir svarbiausias į rekomenduojamas knygas nuoį> aJ hnk oiympus kai- 

bus pravesti į suaugusiems: “Captain ną> kUo civilis karks,
iemokratiniur Boyeert”; vaikučiams 8, \<ldaog karei.

meti). e Blgge y ^*®**’viai susikirto ku komunis- 
S* ., v vT*e J?““ tų ginkluotais būriais. Sa- 
Standį Vaikučiams 11 me- * komunistai ir

‘Star Mountam and ..._ _____________ ;__

mąjį straipsnį apie Pabal-įco\ Berniukams 16 metų: ’
tės kraštus, kuris palan-;“The Hidden Treasures of zals bunais- Komunistai ir 
kiai atsiliepė apie dabarti- Glaston’ ir 
nę jų tragediją.

Kitas Paryžiaus laikraš
tis “Le Monde”, rugsėjo 4 
d. numeryje įdėjo neįvar
dinto baltiečio laišką Ije 
tuvos, Latvijos ir Estijos 
klausimu. Autorius nuro
do, kad sovietu delegacija 
atsivežė į Paryžių tris kvii 
si ingus ir bandė juos į- 
traukti į taikos konferen
cijos delegatų skaičių su 
trijų Pabaltės kraštų “už
sienio ministerių” titulais. 
Bet jiems tai nepasisekė^

Mirė Kunigas Antanas 
Andriušis, MIC.

Norfolk, Va., rūgs. 16 — tijoj. Rodos,
Kilus audrai Atlantiko menkoje, 
vandenyne, 148 mylios nuo rėtų kitaip elgtis. Bet toks 
North Carolina pakraščio jau yra įsakymas iš Mas- 
trūko pusiau Norvegų tan- kvos, ir turi to įsakymo 
keris. Keturiolika žmonių j klausyti.
nuskendo, o 24 išgelbėjo.

-z-

mergaitėms 16
metų: ‘The Gateway’. siginklavę rusų ir jugosla

vų ginklais.

ir sa- 
“Laivo” redak-

Chicago, III. — Rugsėjo!administratorium
12 dieną mirė kun. Anta-|vaitraščio 
nas Andriušis, Tėvų Mari- torium. 
jonų Kongregacijos narys. Kai Tėvai. Marijonai ati-

Apstatymu Konunlsty 
Partijoj

Ištikims Amerikietis Nega
li BūtiKuntmista

New York — šiomis die- 
Velionis darbavosi. į vai-'darė misiją Pietų Ameri-nomis Amerikos komunis- 
riose Tėvų Marijonų veda- koje (Argentinoje), kun. tų partija 
mose parapijose: Aušros Antanas Andriušis buvo partijos 
Vartų, Chicago, Kenosha, paskirtas ten vykti kartu McKenney ir 
Wis., ir Rockford, III. Vi-su kitais Marijonais. Iš Bruce Minton. 
sur jis buvo uolus ir nuo- Argentinos grįžo šių metų Komunistų organas ra- 
širdus. Prieš 10 metų jis pavasarį, 
buvo dienraščio “Draugo”

išmetė iš tos 
rašytoją Ruth 

jos vyrą

šė, kad išbrauktieji nu- 
A. a. kun. Antanas An- krypo nuo partijos linijos.

Pennsylva-

Chicago — Loyola Uni
versitetas, Tėvų Jėzuitų 
garsioji mokykla praneša, 
kad ketvirta dalis Chica- 
gos gydytoių baigė medi
cinos mokslus .šio univer
siteto medicinos fakultete. 

Dabartiniu laiku, univer- 
i sitetas planuoja statyti 

nes oficialiuose sąrašuose pus-antro milijono dolerių 
yra įvardinti su titulais mbderhišką namą, kuris 
tiktai delegacijų pirminin- priims dar 400 medicinos 
kai, o kitų delegatų yra studentu ir 400 : dahtistų 
paduotos tik pavardės. mokslo jaunuolių.

v i~itL : u-i_.i i ’ driušis gimė 1885 m. gruo- Didžiausias esą jų nusi-
utamni woiii Mokykla VIENA JAPONUOS SALŲ IŠLAI- džio 28 d. Suvalkijoj. Ame- kaitimas, kad jie atspaus- 

PacHhnw»ift . * J rikon atvyko prieš apie 40 dino atsišaukimą ir kvietė
1 KE KATALIKYBE 230 METU metų. Pirmuosius apžadus Connecticut valstybės par-

įTėvų Marijonų vienuolijoj tijos narius neklausyti

paduotos tik pavardės.
Laiško autorius , toliau 

kritikuoja “Le Monde” 
skiltyse anksčiau pareikš
tą nuomonę, kad vakarų 
demokratijos “tylėjimu” 
sutiko su Pabaltės kraštų 
užgrobimu. Jisai -cituoja. ________
teisėjo Jacksono padarytą ! Worecst<T, Mass. nigs, 
pareiškimą Nurembergo • 16 d _ Kilp ra.
byloje ir nurodo, kad U.S. ’jyta L Vyčių mėtinis Sei
vais t y bes Departamentas > mag įvyks rogs 20, 21 ir 
ir Anglijos užsienio minis- 22 d.d., AuSros Vartų par. 
tenja tuojau pareiškė ša- j —s------- -—>. —----- —
vo oficiali pritarimą Jack-jtaip: “Baltijos žmonės tiki 
šonui. ' I į teisingą taiką, paremtą

Autorius baigia laišką!*-’ 1

Nagasaki — Tik 60 my-, katalikai persikėlė į šią 
lių nuo Japonijos pakraš-’salą ir ją apgyvendino. Čia 
čio, randasi Gotos sala, j vaikučiai yra mokinami 
kurios visi gyventojai yra savo tikėjimo tiesų ir ka- 
praktikuojančiais katali-. talikas japonietis kunigas 
kais. (juos aplanko kelis kartus

x i x i-i • per metus ir atlaiko jiemsPer 230 metų katalikai ----- ------------ 'evventoiai išlaikė savo ti- ?V' ??sias bažnyčioje, gacįjaį reiškiame gilią gyventojai įsiautė savo u kun buvo prancūzo misijo- * • ,lf_ 
kejuną, nuo tų laikų, „jRrialIa nastatvta Drieš 40 u0Jautą- 
kuomet Japonijoje siautė- 
baisus katalikybės perse
kiojimas. Persekiojami

priėmė 1916 m., amžinuo- Maskvos paskirto sekreto- 
sius 1923 m. Baigęs vidų- riaus William Z. Foster. 
rinę mokyklą Chicagoje, i Tai dar vienas įrodymas, 
išvyko į Lietuvą ir mokėsi kad komunistų partijoj nė-1 
Kauno kunigų seminarijoj, ra laisvės. Pasakei žodį Į 
1930 m. buvo įšventintas prieš tos partijos vadus ir 
kunigu. žiūrėk, tavęs jau nėra par-‘

Į Tėvų marijonų kongre- ---------------------
už- Cl • T *1

Pittsburg 
sijos Gubernatorius Ed- 
ward Martin griežtai už
protestavo tos valstybės 
komunistų partijos vado, 
Roy Hudson kalbą.

Gubernatorius, statyda
mas savo kandidatūrą at
einantiems rinkimams pa
reiškė, kad jis nenori sim
patijos ir pagalbos iš ko
munistų, fašistų ar kitų 
ne-amerikonišku organi
zacijų, kurių ‘‘tikslas yra 
panaikinti tuos idealus, už 
kuriuos mūsų 
dukters kovojo šiame ka- 

Amerikos

sūnūs ir

re. gyvenimo 
dvasioje nėra vietos tiems, 
kurie sėja sėklas tarp-kla- 
siniam, tarp - tikybiniam 
ir tarp - rasiniam karui.”

b nieriaus pastatyta prieš 40 
"'metų.

Paprastai, šios salos gy
ventojai savo laiveliais ke
liauja į kitą salą, kur misi
jonierius kunigas yra ap-, 
sigvvenęs, ir išklauso šv. 
mišias sekmadieniais.

Kuomet po karo du ame
rikiečiai kapelionai

I

Konferencijon
L. VYČIŲ SEIMAS PRASIDĖS 
IŠKILMINGOMIS PAMAL 

MIS, RUGSĖJO 20
pat a 1 p o s e,

Seimo Rengimo Komite- sutiko amerikiečius ir iš- į pamaldas * 12kė vysku- taikos konferencijos, kad 
------sutrukdyti Graikijos rei

kalavimą Bulgarijos sie
nos pakeitimo klausimu.

Jacąues DuParc, konfe- 
’rencijos generalis sekreto- 

Wushow, Kinija — De-rius, padarė* sprendimą, 
šimts asmenų žuvo ir du kad K. V. Kisselev, Balt- 
Amerikiečiai misijonieriai gildijos užsienio ministe-

Atlanto Čarterio princi
pais. Jie pasitiki vakarų 
demokratijų nusistatymo 
tvirtųįrnų ir painformuotos 
viešosįbš* opinijos pagal
ba.”;/?;

Septyni sovietų Rusijos 
satelitiniai kraštai yra ga
vę $643,213,000 sumai pa
šalpos,1 paskelbė United 
Nations Relief and Reha- 
biiitalftfa Administration.

E»J
Boston, Mass. — Sekma

dienį, rūgs. 15 d. daugiau 
kaip 400 Šv. Vincento de 
Paulio draugijos narių da
lyvavo šv. Kryžiaus Kate- 

aP" droje, kur įyyko pamaldos 
garbei Frederic Ozanam

Graikijos - Bulgarijos Sienos 
Pekeitimo Klausimas Svarstomas

Worcester, lankė šią salą, tai buvo, - - - - - --
= k.a„rtA“ d^s^jo'

to garbės pirm. kun. J. C. klausė amerikiečių kunigų F KeUeher?
"T a-R______ •   ____________1 3 mibnion M-vuoion Tlnnnt*Jutkevičius pranešė, kad aukotas mišias. Dabar 
seimo atidarymo šv. mi- randasi 11 japoniečių ka- 
šios bus iškilmingai atna- talikų kunigų Japonijos 
šaujamos penktadienį. Jas salose, 
atnašaus buvusis kariuo-l 
menės kapelionas kapito
nas, kun. Jurgis Vilčiaus- 
kas. Jis buvęs L. Vyčių or
ganizatoriumi ir dvasios

Žuvo 21 Lakūnas

Paryžius, rūgs. 16 —Pe
reitą penktadienį Bulgarų 
Politinės ir Teritoriąlinės 

' Komisijos nariai išėjo iš

Amerikietis Vyskupas Išgel
bėjo Du Nuo Paskendime

padaręs klaidą, grįžo šian
dien susirinkiman. Kartu 
su juo grįžo Sovietų Rusi- 
ios, Ukrainos, Čekoslova
kijos ir Jugoslavijos at
stovai.

Slavų pasivaikščiojimas 
tik juos pačius pažemino. 
Tačiau Vakarinių tautų 
atstovai sutiko skaityti į- 
vykusį incidentą užbąigtu 
ir pamirštu.

—1 1. Estevan, Sask, rūgs. 16 ką tik išsigelbėjo kuomet ris ir komisijos pirminin-
vadu Hartforde. Dabar v- — Vakar Kanados Dakota jų laivas nuskendo West kas, padarė klaidą, nore-
ra vikaru Union City, Ct.(transportacinis lėktuvas 
Kun. Albertas Abračins-j susidaužė, ekspliodavo ir 
kas pakviestas diakonu, o sudegė, bandydamas nusi

leisti militariame aerodro-kun. Stanislovas Gaučias 
iš'Cicero, Illinois, subdia- me.
nu. Pamokslą pasakys Toje nelaimėje užmuštas 
pats kun. J. C Jutkevičiūs. 21 lakūnas.

upėje. damas pastoti kelią Grai-
Vyskupas Donaghy, Ma- kijos pasiūlytai sutarties 

ryknoll’ų misijų . viršinin- pataisai ir vėl buvo klaido- 
kas, iš New Bedford, je kai jis bandė uždaryti 
Mass., išgelbėjo motiną ir susirinkimą ir apleido 
jos kūdikį, kurie buvo su-.kambarį.
žeisti laivelio kambarėlyje.! Kisselev, matyt, suprato

Vatikano organas “Os- 
servatore Romano” rašė, 
kad dabar pasaulis yri 
blogesnioje padėtyje negu 
buvo prieš karą. Tarptau
tinėje srityje pasaulis ‘‘pa
siliko Versallyje”, ir pa
reiškė: “Tų laikų didieji 
nebuvo taip susiskaldę 
kaip šių dienų.”
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SKANDINAVIJOS VYSKUPAI 
UŽ ATLANTO ČARTERĮ

Aiškus Statė Departnento 
Parr—r

Stockholm (LAIC) — jęs su Lietuvos gyvenimu, 
Rugpiūčio pabaigoje, Šve- nes daugelį metų yra bu- 
dijos, Norvegijos, Suomi- vęs Vilniaus ir Kauno gu- 
jos, Islandijos ir Danijos bernijų gubernatorium. I Departmentą, prašydamas 
vyskupai buvo susirinkę Tai buvo tais laikais, kada Eastern European Divi- 
aštuntai konferencijai Sto- Lietuva buvo caro valdžio-' sion nušviesti Amerikos 
ra Sundby (į pietus nuo je ir kada okupacinis rėži- i valdžios nusistatymą kas 
Stockholmo).

Baigiamoje rezoliucijoje 
vyskupai aiškiai pasisakė 
už Atlanto Čarterį, pri
mindami, kad principai už 
kuriuos žmonės šiame ka
re kariavo ir mirė buvo 
pamiršti ir paminti...

Rezoliucija kviečia grįžti kultūringumo bei takto ir į 
prie tarptautinio teisingu- Lietuvos reikalų suprati
mo. padorumo ir moralės, mo. nekliudė lietuvių tau- 

Sekanti (devintoji) Skan- tos atgimimo darbo, daž- 
dinavijos vyskupų konfe- nai pro pirštus žiūrėdamas 
rencija numatoma šaukti į daugelį tautinės kovos 
1949 metais Suomijoje.

Tikėsimės, kad 1949 me
tais maskolius jau bus su
valdytas ir tarptautinė 
padangė pragriedrės.

mas buvo toks kietas, kad'dėl Baltijos kraštų likimo, 
net Lietuvos vardas buvo, Rugpiūčio 1 d. buvo gau- 
uždrausta minėti. Ji buvo tas sekantis Statė Depart- 
oficiališkai pava d i n t a mento atsakymas: 
“šiaurės Vakarų kraštu”.

Nedėkingose caro poli
tikos atstovo pareigose T „ _ __ _. x
Veriovkinas. dėki didelio i ,E „Th.°mP“°: Chwf-

Division of Eastern European 
Affairs, in which you inąuire 
about the status of the Baltic 
Statės.

In answer to your question I 
think you would be interested 
in knowing that the United 
Statės does not recognize the 

• incorporatien of the Baltic 
'Statės into the Union of Soviet

__

Klaipėda Galės Laivais 
Aprūpinti Pabalti

New York (LAIC) —Ne
priklausomos Lietuvos lai
kotarpyje buvo sudėtas ne 
vienas milijonas litų ple
čiant Klaipėdos uostą ir to 
miesto pramonę. Nors ka
ro metu Klaipėda gerokai 
nukentėjo, bet, kaip pra
neša “Tarybų Lietuva” 
Nr. 50, atkurtosios Linde- 
nau firmos laivų statyklos 
galės aprūpinti žvejų lai
vais ne tik Lietuvą, bet ir 
Pabaltį. Vienok. Klaipėdos 
pramonės atstatymui vis 
tebetrukdo okupanto nepa
sitikėjimas Lietuvos žve
jais. Bijant kad žvejai ne
pabėgtų į vakarus, pasie
nio NKVD žvejus nuolatos 
seka, krato, suiminėja, už
daro įkaitais ir tt.

pasireiškimų, kurie kitų 
gubernatorių būtų buvę 
palaikyti nusikaltimu.

Tomis savo ypatybėmis Socialist Republics. The repre- 
velionis gubernatorius pel
nė lietuvių simpatijų.

Atkūrus Nepriklausomą 
Lietuvą. Veriovkinas pasi
liko savo paveldėtame Lai
mučio dvare (Utenos aps.) 
ir ramiai gyveno ligi karo, 
žmonių gerbiamas.

Karui kilus, Veriovkinas 
iš Lietuvos išvažiavo į Ita
liją, kur ir mirė toli nuo to 
krašto, su kuriuo buvo su-j 
rištas visas jo gyvenimas I 
ir kurį jis vertino ir bran-Į 
gino. ! _ _
vaikai ir anūkai.

I

Mirė Petras Veriovkinas
Š. m., vasario 18 d. Š. Ita

lijoje, Cerro di Laveno 
(prie Iago Maggiore) mirė 
eidamas 85 metus Petras, 
Vladimiro sūnus, Veriov
kinas. Lietuvos jaunajai 
kartai jis yra mažai žino
mas. nors savotiškai susi-

New York (LAIC) — 
Latvių kilmės veikėjas, US 
Kapitonas R. J. Peterson, 
liepos 22 d. kreipėsi į Statė

DAKBlVtKklU

“My dear Captain Peterson: 
I have received your letter of

July 22, 1946, addresaed to Mr.

Laike metinių manevrų West Point, kariai nu
žiūri atakos kryptį.

sentatives of Estonia, 
and Lithuania accredited 
this Govemment continue to 
recognized.

Sincerely yours 
Walter Walkinshaw 

Chief, Public Vieš and 
Inąuiries Section 

Division of Public Laaison”

Latvia 
to 
be

Techniški Mokslai Trėmime

APSIREIŠKI
i

ŠVČ. P.
MO ŠIMTMETINE SUKAKTIS

BENDROJO AMERIKOS LIETU 
VIŲ ŠALPOS FONDO SEIMO 

REIKALU
M

jimas įvyks Altamont, N. 
Y.; New Milford, Iowa; 
Nugadockes, Texas, ir ki
tur. Tačiau iškilmingiau
sias minėjimas įvyks ant 
La Safette kalno, Prancū
zijoje, kur 100 metų atgal 
Švč. P. Marija apsireiškė. 
Ten bus pašventintos nau
jos Kryžiaus Kelių stotis, 
kurias dovanojo iš 14 įvai
rių tautų ir valstybių.

i Šiuose iškilminguose mi
nėjimuose, ’ kur galima, 
gausiai dalyvaukime ir sa
vo maldomis prašykime 
Švč. Panos Marijos užtari
mo, kad Ji išmelstų pasi
gailėjimą pasauliui ir mū
sų tautai laisvės ir nepri
klausomybės.

Rugsėjo 19 dieną, 1846, 
m. švč. P. Marija pasirodė 
piemenėliam ant La Salet- 
te kalno, Prancūzijoje. Po 
kiek laiko įsikūrė Tėvų 
Misijonierių iš La Salette 
vienuolynas, kurių tikslas 
buvo platinti Marijos pa
sigailėjimo žodį ir kovoti 
prieš visas blogybes. Tėvų 
Misijonierių iš La Salette 
vienuolynai įsikūrė ir ki
tuose kraštuose. Jung. 
Valstybėse įsikūrė 1892 m.

Šį metą La iSalette Tėvai 
mini 100 metų sukaktį Švč. 
P. Marijos Apsireiškimo 
ant La Saleete kalno. Dėl 
pokarinių kliūčių nėra ga
limybės gausiai vykti į 
Prancūziją ir ant La Sa
lette kalno dalyvauti minė
jimo iškilmėse. Minėjimai 
įvyksta ir šiame krašte. 
Enfield, N. H. įvyko rugsė
jo 2 d., dalyvaujant 4 vys
kupams, 300 pralotų ir 
kunigų ir gausiai miniai! 
pasaulionių.

Rugsėjo 15 d. įvyko mi
nėjimas La Salette Semi
narijoj, Ipswich, Mass. Da
lyvavo J. E. arkivyskupas 
Richard J. Cushing, D. D. 
ir pasakė pamokslą. Daly
vavo daug dvasiškių ir pa
saulionių.

Rugsėjo 20 d. įvyks iškil
mingas minėjimas Hart- 
ford, Conn. Dalyvaus J. E. 
Kardinolas Francis Spell- 
man iš New Yorko. Vieti
nis vyskupas H. O’Brien 
atnašaus pontifikales mi
šias. Tą pačią dieną minė-

I

i 
I Nei Šviesas, Nei Kuro 

Mokslo Įstaigose

New York (LAIC) —
Bolševikai neįstengia Lie
tuvoje suorganizuoti nei 
minimalinio aprūpinimo 
elektra. Net tokia įstaiga 
Ikaip Vilniaus universite
tas dažnai lieka be elek
tros šviesos, o Kauno Dai
lės Institutas išviso negau
na elektros. ■

Daug Lietuvos mokytojų 
gyveno be kuro net sun- 

i kiais praeitos žiemos šal- 
įčiais. Net ir nevisos mo
kyklos gauna kuro. Pav. 
Veliuonos ir Gystenų mo
kyklos dėl kuro stokos šią 
žiemą per šalčius visiškai 

•turėjo būti uždarytos.

Bendrojo Amerikos Lie-[kaip bus galima ko tiks- 
tuvių Šalpos Fondo Sei- liausiai pravesti BALF va
rnas įvyks spalių - Octo-jus, kuriuose bus paramos 
ber 18-19 d.d. McAlpin ne tik daiktais (maistu, 
viešbutyje, New Yorke. drabužiais, avalyne 

'į Seimas bus pradėtas 10 kit.), bet ir pinigais, 
vai. ryte. Seimo užbaigtu- ' 
vės bus atžymėtos šeimine'

ir

Visi skyriai turi gražaus 
Italijoje’ liko našlė, (LAIC) — Baltiečių Uni- vakariene, kuri įvyks spa-'J^*^^todėl*jųpage£ 

versitete Kamburge^veikia lių 19 d.,Jval vak., tame
net 3 pritaikomųjų mokslų pačiame viešbutyje. Įtarimai vra labai laukia-

I _ _ j j L t i •* L 1. ■ 11 X - . 1 . . 1 ■ - y, ą y yji mi. Reiškiame vilties, kad
i neliks nė vieno skyriaus, 
kuris neatliktų savo pa
reigos!

Ryšium su būsimu sei-

Vakarų Vokietija • v

Darbininkų "Rojus" 
Lietuvoje

i

kultetas, Chemijos Fakul- tinai prašo visus BALF 
tetas ir Gamtos Mokslo skyrius išrinkti atstovus ir 
Skyrius. Pasirodo, kad yra pasirūpinti, kad jų išrinkti 
įsisteigusi dar ir 4-a tech- atstovai dalyvautų seime, 
niškųjų mokslų įstaiga: Kiekvienas skyrius 1

SUNKVEŽIMIŲ STREIKAS 
GALI GREIT BAIGTIS

New York (LAIC) —
Lietuvos Žemės Ūkio dar-—o—__ m v v
buotojų profsąjungos ko- Aukštieji Technikos Kur- teisę siųsti po vieną atsto- t
miteto pirmininko pava- sai, 
duoto jas N. Titov (ir vėl 
rusas!) savo atsišaukime, 
išspausdintame Vilniaus 
komunistų laikraštyje 
“Tiesa” Nr. 42, pažymi,

' 1, kuriuos organizavo vą nuo 25 narių. Apie at- Seimui Rem-
Lietuvos Inžinierių Drau-stovų išrinkimą reikia^! Komitetas, kuns rupina- 
gija Trėmime. Juose dės-pranešti Centro sekreto- įS1. atstovams. The

to prof. Kolupaila, prof. riui 
Šimoliūnas, doc. Kriščiu- f 
kaitis, adj. Daniliauskas, dėkinga, jei išrinktieji at-!Y 

kad Lentvario (Trakų ap- vyr. asist. 
skrity) mašinų ir trakto
rių stoties darbininkams ir 
traktoristams šių metų 
vasario mėnesio pabaigoje 
dar nebuvo išmokėtas pe
reitų metų vasaros uždar
bis. Tai tau ir sovietinė 
tvarka.

j -atstovai, kurie norėtų Sei-
BALF Valdyba bus labai m°metu aPsi?toti pagyri- 

_________ -- - - - - -......... vacius asmenis, ne viešbu-
Sėesnulevičius, stovai bus aprūpinti sky- ėjuose’ prašomi pranešti 

Zaluba ir kt. Kemptonerių nurodymais ir pagei-!^™ ra?It,ne" 
veikia šių Kursų Statybos davimais, kaip geriausiai J?”1 »t., York 1», N. 
skyrius. Augsburg’e kiek dirbti lietuvių šalpos dar-, \° cia.. .s PatarPmm_ _:. • , z • • « , Į. • i ••ji. kantn sraiiti kam nariusvėliau bus steigiamas elek-įbą. Visi skyriai jau dabar 
tromechanikos skyrius. lyra prašomi pasvarstyti,f

CIO JŪRININKAI REIKALAUJA 
PAKELTI ALGAS

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 kuriuos 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.

I
‘'Darbininko” Administracija,

Siunčiu $—.......... ir prašau prisiųsti ....
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 
Vardas ir Pavardė.......... ..........—.........................

Gatvė -------------------- :......-......................................

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

Knyga (s)

New York, rugsėjo 16—- atrinkti stipresnius kolek- 
Pereitos savaitės pabaigo- tyvus, organizavo tarpsto- 
je išėjo į streiką National vyklines meninių ansamb- 
Maritime Unijos nariai ir'lių varžybas. Šiose varžy- 
reikalauja, kad jiems pa-jbose, dalyvavo įvairių tau- 
keltų algas taip, kad susi-jtybių menininkai - mėgė- 
lygintų su Amerikos Dar-'jai: lietuviai, lenkai, estai, 
bo Federacijos unijų iško- latviai ir t.t. Po baigiamų- 
votomis algomis. . i jų varžybų paaiškėjo, kad

ADF laivų darbininkai > ukz^-inieči«’.'feria.us‘ai 
v»i ...tikn pasirodė menininkai lietu-užbaigė streiką, kai sutiko 

pakelti darbininkams al
gas nuo $5 iki $10. Tai pa
daryta prieš Algų Stabili
zacijos Tarybos sprendi
mą.

Dabar CIO unijos šau
kiasi ADF unijų pagalbos, 
kad ir joms pagelbėtų lai
mėti streiką.

Jeigu jūrininkų streikas 
užsitęstų, tai Naujoje An
glijoje gali būti anglies 
trūkumas.

viai, atstovaujami “Daina
vos” ansamblyje, suside
dančiame iš choro, instru
mentų ir t.t. Ansamblis už 
gerą pasirodymą buvo ap
dovanotas radijo aparatu.

Tremtinių Chory Varžybos 
Vokietijoje

Bavarija (LAIC) — UN- 
RRA-os vadovybė, šiauri
nėje Bavarijoje, norėdama

Trūksta Vyriškų Drabužiu
Washington, D. C. —Per 

pastarąsias 60 dienų vy
riškų drabužių krautuvės 
gavo labai mažai drabužių. 
Drabužių pardavėjai tiki
si, kad laike 12 mėnesių 
atsiras daugiau drabužių.
i “• - - 'i'

“žodžiais' kailinių nepa
siųsi”, sakei liaudies-prie
žodis.

Horatius Claudius.

kauta gauti kambarius.
Iš anksto dėkojame vi

siems BALF skyriams už 
rūpestingumą seimo išva
karėse. Visi sutelkime sa
vo pajėgas, kad BALF Sei
mas tikrai praeitų našiau
siu pasisekimu.

Kenčiančiųjų, vargstan
čiųjų lietuvių akys at
kreiptos į BALF. Neapvil
kime jų!

BALF Valdyba.

Jugoslavija Protestuoja Dėl 
Įvykio Trieste

Gorizia, Italija, rūgs. 16 
— Belgrado radio praneša, 
kad Jugoslavijos valdžia 
pareiškė protestą Jung. 
Valstybių valdžiai dėl 
“šiurkštaus pasielgimo” 
su Jugoslavijos armijos 
personalu Trieste rugsėjo 
9 d.

Washingtone Jung. Vals
tybių valstybės departa
mentas sakė, kad iki sek
madienio jokio protesto 
nėra gavę.
' Rugsėjo 9 d. Amerikie
čiai areštavo 6 Jugoslavų 
UNRRA’os traukinio sar
gus, kai juos pastebėjo 
stovinčius toje apylinkėje, 
kur sprogo bomba Trieste. 
Jie tuojau buvo perduoti 
Venezia Giulia policijai.

New York, rūgs. 16 —sus reikalingus dokumen- 
Pranašauja, kad sunkveži-‘ tus apie mano finansinį 
mių darbininkų streikas stovį. Kur aš turiu pasiųs- 
gali greit užsibaigti. Ma- ti tuos afidevitus ir kitas 
yoro O’Dwyer’io specialus----: ° *-----------
patarėjų komitetas sako, 
kad unijų vadai sutiko re
komenduoti darbininkams 
priimti dviejų kompanijų 
pasiūlymus.

H. C. Bohack Co., Ine., ir 
Daniels & Kennedy kom
panijos pasiūlė pakelti ai- vai. Paprastai, reikia siųs- 
gas 18 ir pusę cento va
landai ir sumažinti darbo 
savaitę nuo 44 valandų iki 
40.

popieras? Ar man pasiųsti 
į tą organizaciją iš kurios 
gavau blankas, ar tiesiog 
sesers vaikui, ar Ameri- 
ikos konsului?

Atsakymas — Afidevi- 
tus niekad nesiųskit į tą 
organizaciją iš kurios ga-

ti tiesiog giminėms, ku
riems išpildėte. Bet jeigu 
sesers vaikas gyvena toje 

; dalyje Vokietijos, kuri vis 
randasi po Amerikos oku

pacijos, gali pasiųsti afi- 
deivitus ir visus reikalin
gus dokumentus Amerikos 
konsulatui Vokietijoj.

Pasiųsk laišką tinka- 
i “in care 

Valstybes. Jis nėra vokie- of the Department of 
tis. Nuvežtas į Vokietiją Statė, Washington 25, D. 
per karą, jis ten vis gyve- C.” Vartok tiek pašto žen- 
na. Išpildžiau užlaikymo t kielių ant vokos, kiek rei- 
afideivitą, pagaminau vi- kalauja paštas į Europą.

Kur Afidehifus Siųsti?

Klausimas — Mano se
sers vaikas Vokietijoj. No- | 
rių jį parsitraukti į Jung. mam konsulatui

vVisit5 Plants* irf Company Plane

*.viXTaorr,MicH. —jVisitors from Norfolk. Vircinia. are preeted 
Iby Vay Maino, Sales Manager, Fruehauf Trailer Company. as they n *a *Aaa» T I nlanA o*
Ibjr Yay Maino, Sales Managcr, Fruehauf Trailer Company. as they; 
ĮaHcbt frvM the cdMn**ny'o n*w Lockheed Lddestar plane at the Detroit 
jCity Airport. The pai;ty, eocorted by Morton M. Miller. the company’a 
jNorfoDt maaager, complėted a 1600-mile-flight in one day. Leaving 
'Nertolk at t:00a.m., thcjy flew first to Fort Wayne, Indiana, for a tour 
'•f tbe new stainleso steel trailer plant. After lunch in Fort Wayne, 
febe vMton landed in Detroit to visit the compatiy’s main plant, 
getuming home in the evening. t >
■m Similar titghts are being scheduled by Fruehauf’s sales depart* 
fcucMfor. gatomere and visitors from other branch citir-



DARBININKAS
(THE WORKER) 1 

'uoiiMneo ever> rueaday and Friday eacept Holidaya auch a» 
*** Vear Good Friday, Memorial Day, Independence Day 

Labor Day, Thankagiving and Chriatmaa
------------ by-------------  

•AINT JO»EPH'8 LITHUANIAN A. C. ASSOCIATION OF LABOR
■utared M Mcood-claM matter Sept. 12, 1915 at the poat offlce at Boatoc 

Ma— under the Act at March 8, 1870.
coept——o for maiMng at ■pečiai rate of poatage provlded for in Sectlon 1108 

Act of October 8, 1917. authorised on July 12. 1918
aUBSCRIP^iON RATKB

^uneatic yeariy___________ 84-00
Jomeatic once per weak yeariy 82.00 
forelgn yeariy_____________ 85.00
•oreum once per week yeariy 82.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metame_________ 54.0i
Vieną kart savaitėje metams— $2 (X 
Užsieny metams ------------------- 85.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams 82Jk*

DARBININKAS
<J6 Weat Broadvay, South Boston, Maaa

Telephone SOUth Boston 2680

DARBININKASAntradienis, Rugsėjo 17, 1946

eranai susirinkę išpirkti iš valdžios pertekliaus gamybos “glid- 
erlus”, kurie parsiduoda Tobyhanna, Pa. Ee motorų “glider’iai” parsi
duoda už $75 kiekvienas. Juos labai perka ne skraidymui, bet lentoms.

3

Prekybos Sekretorius Henry A. Wallace paleido 
atominę bombą į Amerikos politiką. Ne tai, kad jis bū
tų sugriovęs Valstybės Rūmus ar Baltuosius Preziden
to Namus. Ne, jis to nepadarė, bet padarė, galima sa
kyti, dar blogesnį dalyką, nes savo kalboje paneigė da
bartinę Jungtinių Valstybių politikos liniją. Jau septy
ni mėnesiai, kai Valstybės Sekretorius Byrnes sunkiai 
darbuojasi, kaip čia sutramdžius nekultūringą Sovietų

Padaliau bolševizmas į- 
stėngė sutverti nauja mo
ters tipą: 
Mergaitė, 
diškoje

i

“sov-barušnia”. 
kuri dirba val- 

administracijoje 
už menkuti atlyginimą. 
Tai moderniška moteris, 
ateizmo duktė, demagogi
jos prostitutė, mišrų mie
gamųjų iniciatorė ir daly
vė. “Sov-barušnia” dėvi o- 
dinį vyrišką švarką, plau
kus nešioja paslėpusi rau
doname nosinvje ir su ad- 
vokatišku fortfeliu vaikš
tinėja gatvėse.

Viena iš liūdniausių ko
munizmo pasekmių yra ši: 
moters pažeminimas iki 
gyvuliškumo. Mergaitė ru
sė nebeturi supratimo apie 
tikrąjį moters grožį, kilnu
mą, garbę.

i Kada Maskvoje kas nors 
sutinka elegantišką mote
rį (didelė retenybė), tuo
jau klausia: ar ji svetim-

RUSIJOS MOTERS LIKIMAS o,.- SSJ
------------------------ vas buvo leidęs vyrui ture- Tai tik kurio nors t’omi-

tremtinių,

gobšumą, nachalumą ir begediskus melus ir jau buvo vienintelė tiesa, kurią Tik viena moteris yra ti daugiau žmonų dėl žmo- saro žmona ar artistė °ku- 
beatsiekiąs apčiuopiamų pasekmių, kaip.štai stambus bolševikai atspėjo, tvirtin-patekusi valdžioje .vienoje - - - - • ’ • saro žmona, ar artiste, ku

Wallace vienu smjigiu j’isą Byr- dami, kaj moterįs rusė pa- užsienių ministerijoje. Y- 
grindiniai pasikeitė. Nėra moterų kariuomenėje; 
naujieną pasakė, beveik įstaigose jų pilna. Nema- 

arba bent nu- žas skaičius yra fabrikų ir 
bendrovių vedėjomis. 300,-

nes’o darbą užsimojo sugriauti. Jis pareiškė, kad eiti 
prieš Rusijos norus tai netikslus ir bergždžias darbas.
Girdi, Rusija sau mes sau. Palikime jai laisvą valią vįsį žįno 
tvarkytis Europoj kaip jos dūšelė trokšta, o mes dabo- jaučia 
kime savo biznį Pacifike. Tuomet tarp dviejų didžiau-, car0 iaįkų rusai sakyda- 000 moterų dalyvauja ko
šių pasaulio pa jėgūnų nebus jokių aštrių susikirtimų;1 ’ . ---- _• ----- - -------—j —

priešingai, sužydės broliška meilė ir tamprus santykia
vimas. Išeina taip, kad Amerikai patariama viešai 
prisipažinti, jog kariavo veltui, nes karo laimėjimo re
zultatai priešingi tikslui, dėl kurio buvo kariauta. Iš
kaba skelbė, kad kariaujama už keturias laisves, o iš
kovota 24 nelaisvės, kurių susilaukė tautos, pakliu- 
vusios į rusų bolševikų vergiją. Kvailesnio ir žiaures
nio “diplomatinio” pareiškimo nebegalima įsivaizduoti.

Wallace buvo visiems žinomas kaipo stipriai ko
munistuojantis bolševikų pakeleivis. Dėl tos priežas
ties padoresnių demokratų blokas griežtai pasiprieši
no jo kandidatūrai į vice-prezidentus. Išstūmtas iš gar-

vo, kad su moterimis rei- munistų partijos vadova- 
kia elgtis kaip su kaili- vime; 40,000 yra liaudies 
niais: kartas nuo karto teisėjomis, 
išdulkinti. Atėjęs Leninas, 
išleido naują įstatymą: 
“Valdžios darbas turi būti 
suprastintas taip,* kad ir, 
paprasta virėja galėtų va
dovauti valstybei”.

Nėra taisyklės be išim
ties! Pirmieji ne kartą 
gaudavo į kailį nuo savo

nijos išsiplėtimo, bet ne
buvo girdėta, kad moteris 
turėtų daugiau vyrų, ypač 
dabar, kada moterų skai
čius yra žymiai didesnis 
už vyrų. Anglijoje du mi
lijonai mergaičių liks neiš
tekėjusios. Amerikoje vie
nam vyrui tenka septynios 
moterys, tas pats ir kitur, 
tik Rusijoje viskas prie
šingai!Skaičiai atrodo dideli, 

bet jų vertė labai maža. 
Rusijos moteris visko ne
priėmė, ką piršo jai revo
liucija. Ar stoka sugebėji- mo moterėlės. ________
mo, ar susipratimas? jka nesuprastos, nes reikia

Rusijos istorija išmar- žinoti, kad Rusijoje yra MOKINYS 
ginta moterų vardais: re- daugiau šimto tarmių, ta-’ 
jvoliucija ir banditizmas da jos pradeda juoktis ir 

didvyres”, bėga šokti kazoką ir dai-

rioms stebuklingu būdu 
pasisekė išvažiuoti į užsie
nį ir ten išmokti etiketos. 
Kitos moterys, jei ir turė
tų priemonių, jei ir nebū
tų pavojinga gražiai (arba 
“poniškai”, kaip sako bol
ševikai su panieka ir pa
šaipa) apsirengti, nerastų 
medžiagos visoje Rusijoje 
vienai suknelei.

Bolševikiška etika neno-
Važinėja kaip agitato- ri puošnumo, gražumo, 

rėš, kalba kaip mūsų kai- Nenori taipgi nė nuoširdu- 
Dažnai lie- mo kilnios meilės. Jau

BALF Telegrama JAV 
Prezidentui Trumanui

Ryšium su š. m. rugpjū
čio mėn. paskelbtu Jungti
nių Amerikos Valstybių 
Prezidento Trumano pla
nu įsileisti į Jungtines Val
stybes daugiau nuo karo 
nukentėjusių
einąs Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo pir
mininko pareigas p. Na- 
das Rastenis, siuntė pre
zidentui Trumanui tokio 
turinio telegrama:

YOUR PLAN TO PERMIT 
ENTRY INTO THE UNITED 
STATĖS OF LARGER NUM- 
BERS OF EUROPEAN REFU- 
GEES DESERVES WHOLE- 
HEARTED SUPPORT OF 
EVERY UNITED STATĖS 
LEGISLATOR. YOUR CON- 
TEMPLATED ACTION IS 
THE FIRST MAJOR STEP IN 
THE SOLUTION OF THE 
TRAGEDY OF HOMELESS 
EUROPEAN REFUGEES IN- 
CLUDING LITHUANIANS. 
ALL STAUNCH HUMANITA- 
RIANS WILL ENDORSE 
YOUR STAND IN THIS QUES- 
TION AND PRAY FOR ITS 
SUCCESSFUL MATERIALI- 
ZATION.

NADAS RASTENIS 
Acting President 

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.”

no jo Kanaiaaturai į vice-preziaenius. išstumtas is gar- ^0^. antrieji dar nėra1/ -. aa jus yiąueua juuk.
bes sosto ir be to dar mirus Prez. Rooseveltui, Wallace maĮę virėjos paliekant vir-iture^° _savo didvyres . bėga šokti kazoką ir 
jautėsi vienišas ir dar gi gerokai aplamdytas. Susigrie- įuvę įr įeinant i valdžią, i ^un^e^n®se gyvenimo ap- nuoti Internaci jonalą. 
bė, kad jau nebe tas pučia vėjas, ir aprimo. Atrodė, kad Komunistinė valdžia pa-m°teris Kovo mėnesyje, pas
Prekybos Sekretorįaus vietoje žiūrės tik savo biznio.! 
Kur tau: vilko kraujas neatleido. Įsikišo į politiką —1 
Rusijos naudai, ir dar tokiu momentu, kada visa Ame-1 
rika žiūri į Rusija, kaip į pabaisą, kuria auklės mažus i 
vaikus gąsdiną. Žinojo vyras, kada išsišokti. Tikras! 
Saliamonas — iš kito galo. | ....

Valstybės Sekretoriaus Byrnes’o nuostaba peržen-; gkĮpetaitėje* 
gė kraštutinumo ribas. Pagaliau, gal nė neperdaugiau-1 
šiai nustebo, tik neskaniai nusispiovė: gerai žinojo,

skelbė visišką lyčių lygy- 
Maskvos mergaitės, 

nepaprastą 
pašoko iš

|bę.
, užgirdusios
;naujieną> “^joja dėl moters teisių!
džiaugsmo ir paslėpė ka— J ~

• v

Kovo mėnesyje, nastebė- 
dažnai pasirodė gabesnė ir kitę kokiame audringame 
sumanesnė už vyrą. ir nepastoviame laike, yra'

Kodėl šiandien ji nepasi- moterų diena. Toje dienoje 
rodo? Keista: ji tebesigin- iš juokia kiekvienos respu-! 

‘ blikos vyrus: turkomanus 
už tai, kad verčia moteris 
nešioti tinklelį ant veido; 
kazokus, kad nepageidau-

i V • V J J v .’ Bet ar nebuvo paskelbtaįsas, uzrisdamos raudonoje ... ra ™nyčių lygybė? Ko jos nori 
daugiau? ______ z

—_ Negalėčiau pasakyti, ar Vieną dieną prie Duno- ja moterų valdžioje; muži-į
kiek “pajėginga” Wallace’o galvelė. Bet ką jis pamanė,;silpnoji lytis turi kiek nors jaus buvo sušauktas dide- kus, kad, pasinaudodami’
sužinojęs, kad Prez. Trumanas pritarė Prekybos Se-daugiau įtakos šiandieni-lis moterų mitingas, kuria- moterystės laisve, veda 
kretoriaus kalbai? Tai netikėtina. Atsiranda tokių, ku-nėję Sovietų Rusijoje ne- me svarstė kiek vyrų gale- tvirtas moteris prieš lau-| 
rie teigia, kad Trumanas neskaitęs užgyrė Wallace’o gu turėjo caro laikais. No-, tų turėti viena moteris, kų darbus, gi pasibaigus 
kalbą. Ar gi toks “Dateisinimas” ką nors pateisina? Su-rint įsitikinti, kiek yra Balsavimo pasekmė buvo .darbams, divorsuoja. 
sidaro nesąmonė, iš kurios Sovietų pareigūnai, jei nesverti bolševikų pažadai, ši: trys vyrai vienai mote- Miestuose įrengiami miš- 
lūnomis tai akimis šaiposi. Vargas, kad milžiniškas j užtenka pažvelgti į faktus riai. Bet kadangi padarė rūs miegamieji. Tai pažan- 
ūkis neturi ūkininko. ' K.1 ir skaičius. Ibe valdžios leidimo, tai ne-ga! Moterims rojus!

Senai nusileido 
Saulutė šviesi, 
Jau net ir naktelė
Atėjo tamsi.

Visi ilsis miega. 
Visur vien tamsa ;
Per vieną tik langą 
Regėti šviesa.

Prie stalo nuvargęs, 
Darbštus mokinys: 
Uoliai vaiks mokinas 
Net ir naktimis...

Jaunam, mat, berneliui 
Reik protą plėtot, 
Kad vėliau išaugus 
Naudingu pastot.

Ilgai dar kariavo 
Su snauduliu jis. 
Pakol neužmerkė
Jam miegas akis...

nuoliai nebemyli kilnia šir
dimi mergaičių. Lygybė 
visur. Šiandien apsiveda, 
rytoj persiskiria.

Moteris rusė ne tik nega
vo vietos valdžioje, bet dar 
prarado ir brangiausi savo 
turtą: mergaitės kilnumą, 
motinystę ir šeimą.

(Iš pasikalbėjimo su viena 
mergaite ruse Italijoje, ku
ri buvo vokiečių pagrobta 
ir išvežta).

B. Mikalauskas.

1

Padangės Aras

ŠV.ONA IŠ BEAUPRE
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Šv. Onos Gyvenimas
B. APIE STEBUKLUS BEAUPRE 

ŠVENTOVĖJE
Tas pats pavyzdys mums aiškiai nurodo 

tą įdomų apsireiškimą, kad pati šv. Ona siun
čia tarsi įkvėpimą, savotišką pranešimą 
tiems asmenims, kuriems ji uoliai nori ir 
trokšta pagelbėti; prie karštų maldų ir gi
laus jų pasitikėjimą, jai, ji visuomet reika
lauja pridėti mažą pasiaukojimą, išoriniais 
veiksmais pareikštą ir pagaliau gilų pamal
dumą prie savo numylėtos šventovės Beau- 
pre. Išrodo, kad jai nieko nėra malonesnio ir 
meilesnio, kaip toks pasižadėjimas aplankyti 
Ją asmeniškai jos pačios pasirinktoje Šven
tovės vietoje! Tai yra lvg koki abupusiška 
sutartis, arba kaina, už kurią ji tinkamai ir 
uoliai dangišku būdu patarnauja besikrei
piančiai prie jos žmonijai.

Pagaliau aiškių aiškiausiai parodo, kad jos 
pasirinktasis ir numylėtas Beaupre (gražioji 
pieva, lanka), yra kaip galingas centras jai 
teikiamos pagarbos visoje šiaurės Ameriko
je; ji pati trokšta, kad žmonijos visos mintvs 
ir širdys kaip tik ir koncentruotųsi, jungtusi 
šioje palaimintoje vietoje; ji pati pageidauja 
čionai įsteigti dvasinį centrą, broliją visų 
Naujojo Pasaulio katalikų po savo galinga ir 
garbinga vėliava tuo tikslu, kad čionai, o ne 
kur kitur, rastųsi tikras vienybės ryšys tarp 
prašančiųjų ir Davėjos, tarp reikalaujančių

jų ir Geradarės ir pagaliau tarp nelaimių, li
gų ir vargų prispaustų žmonijos vaikelių ir 
gailestingosios Motinos!

Taigi, iš žmonių bendros pagarbos prie vi
sų bendros Globėjos, iš šios maldų vienybės 
ir karštos padėkos pareiškimo prie jos gar
bingų kojų, prie to paties altoriaus, kad vi
siems šio žemyno katalikams būtų sustiprini
mas jų kartais silpstančio, paviršutinio tikė
jimo, kad pagaliau įvyktų dvasinis, stiprus 
sucementavimas viso krikščioniško, katali
kiško kasdieninio mūsų gyvenimo.

Ir čionai, šioje garbingoje Beaupre vieto
je, kaip tik ir pasireiškia tas begalinis, religi
nis ir apčiuopiamai aiškus dievotumas prie 
gerosios šv. Onos, tūkstantinėse šventkelio- 
nėse ir išklausytų maldų, bei regimų stebuk
lų pavydhle, formoje.

Kas norėtų daugiau ir aiškiau sužinoti a- 
pie nesuskaitomus, įvykstančius Beaupre 
šventovėje stebuklus, tepasiskaito, arba te- 
išsirašo sau labai malonaus ir patrauklaus 
turinio mėnesinį žurnalą “Šv. Onos Metraš
čiai — The Annals of Good St. Anne de Beau
pre”, ten daug gražių, įdomių dalykų suras!

Tat, išreiškime savo gilų pageidavimą, kad 
šis taip svarbus, gyvenime faktas dvasinio 

.ryšio tarp vargšo žmogaus ir galingos Užta
rėjos nesugriaunamai būtų įamžintas ir pla
čiai - plačiai žmonėse paskleistas. Tvirtai ti
kėkime, kad kaip įvairių maldų išklausymuo
se ir nuolat pasikartojančiuose stebukluose iš 
vienos pusės, taip ir iš pusės pra
šytojų nelaimėse prispaustųjų žmonių, visuo
met žydėtų nepertraukiamas abiejutiško san- 
darbiavimo ir ištikimybės ryšys.

Pagaliau pasitikėkime, kad būsimos gent- 
kartės tokiuo pat uolumu būtų užsidegusios 
prie mystinės ir stebuklingos vietos Beaupre,

kaip ir jų pamaldūs pirmtakūnai ir kad ši vi
sos žmonijos širdims brangi šventovė, kurio
je buvo išlieta tiek daug maldų, tiek prašymų 
ir gailių ašarų, ypač nesuskaitomų įvykusių 
stebuklų, pasiliktų ateityje ir per amžius gar
si liudininkė tų dievotų, nužemintų ir stebė
tinų įvykių, kuriuos kaip tik ir matome joje 
įvykstant po galingos šv. Onos neperstojan- 
čia globa savo mylimiems, bet dvasioje ir 
širdyje prispaustiems vaikeliams!

ŠVENTKELIONES Į BEAUPRE
Šventkelionės, arba maldininkijos pirmo- 

mose ateivių apsigyvenimo šioje šalyje dieno
se, neturėjo tokios didelės reikšmės, kaip kad 
šiandieninėse, mūsų dienose. Jų pažanga bu
vo labai lėta ir tiktai paskutiniame 50-mety- 
je pasiekė tokio laipsnio, tokios organizaci
jos ir garsenybės, kad šiandieninis garbinga
sis Beaupre, naujame pasaulyje yra net “A- 
merikos Liurdu” vadinamas. Nuo pat pirmo
sios dienos ateivių apsigyvenimo Beaupre a- 
pylinkėse ir nuo pastatymo pirmosios čia 
koplyčios šv. Onos titulu 1658 met., ant kran
to gražiosios šv. Lauryno upės, maždaug iki 
1875 met., maldininkų čia atsilankydavo kas
met apie 12,000 asmenų.

Vėlesnės gyvenimo sąlygos ir susisiekimo 
patobulinimas, žymiai padidino jų skaičių. 
Šiuo žvilgsniu ypatingai prisidėjo sekančios 
palankios aplinkybės ir asmenys: uolus ir 
energingas kardinolo Taschereau ir kitų gar
bingų Vyskupų paraginimas žmonėms lanky
ti šią stebuklingą vietą; dvasiški jos nenuils
tamas darbas, organizuojant parapijų ir ben
drai įvairių brolijų - draugijų šventkeliones į 
šią garsiąją šventovę; . didelis pagerinimas 
kelionės susisiekimo tarp Quebec’o ir Beaupre 
miestų garlaiviais, geležinkeliais ir automo

biliais; spausdinimas ir gausus išplatinimas 
“Šv. Onos Metraščių — The Annals”; pasta
tymas naujos, patogios ir didžiulės bazilikos 
1876.m. ir 1926 met., — visos šios prakilnios 
aplinkybės ir padaugino maldininkų skaičių 
ne šimtais, bet desėtkais tūkstančių kasmet į 
šią stebuklais pragarsėjusią visame Ameri
kos žemyne vietą. Čia ne pro šalį bus pasaky
ti, kad nežiūrint vietos tolumo, ir paties Beau
pre miestelio mažumo (vos apie 4,000 gyven
tojų!), pagaliau gana trumpo šventkelionių 
laikotarpio, arba sezono — birž. 15 d. iki rug
sėjo 15 d. — šios vietos populiariškumas ir 
garsenybė, išskyrus Prancūzijos Liurdą, tik
rai užima garbingą ANTRĄ VIETA visame 
krikščioniškame pasaulyje moteriškės as
mens pagerbimui. Tat ir nestebėtina, kad 
šiandieninis Beaupre yra tikrasis “Liurdas” 
naujame žemyne!

Geresniam supratimui ir aiškesnei vaiz
duotei šių šventkelionių - pilgrimijų, čia pa
duodame autentiškas žinias, paimtas iš rekor
dinių šventovės sąrašų.

VISO LABO —1658 — 1945 m.
Šventkelionių — 8,714; automobilių — 

1,572,460; šv. mišių — 512,702; šv. Komunijų
— 11,766,100; aukštų dignitarų — 1,350; ku
nigų, vienuolių — 235,355; maldininkų — 
12,696,104; vizitorių — 5,089,877. Viso — 
18,022,606.

Iš to viso tiesiog pasakiško skaičiaus mal
dininkų — 60< < buvo tikri maldininkai ir 40'7
— vizitoriai, svečiai; 75% iš jų — katalikai ir 
25% — nekatalikai; pagaliau 50'7 — kana
diečiai ir 50% — amerikiečiai ir kiti svetim
šaliai; 80% — čia atvyko automobiliais ir 
20% — traukiniais, garlaiviais, pėsti.

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI TREMTINIAI 
DŽIAUGIASI CARE 

SIUNTINIAIS
New York, N. Y. Augusi 28— ’tinių Lenkijoj, 55.000 siuntinių 

Lietuviai tremtiniai, gyventojai Italijoj. 55,000 siuntinių Pran- 
Vokietijoj. Austrijoj. Lenkijoj, cūzijoj. ir 3.000 siuntinių Belgi- 
Italijoj. Prancūzijoj ir Belgijoj, joj. CARE pristato siuntinius 
entuziastiškai priima CARE tik amerikiečių ir britų okupuo- 
siuutinius. kuriuos jų draugai tose zonose Vokietijoj, nors ir 
ir giminės siunčia jiems iš Ame- gali imti užsakymus gyvento- 
rikos.

Kiekvienam tremtiniui, ypač 
gyvenanęiui stovyklose. CARE 
siuntiniai yra tikrai “dovana iš 
dangaus", arba “Kalėdų dova
na rugpiūčio mėnesį", "beveik 
stebuklas" — minėti tik kelis 
išsireiškimus laiškuose tų žmo
nių Vokietijoj savo giminėms 
šioje šalyje, kada jie gauna 
siuntinius.

CARE, pelno nedaro, yra 
džios užgirta organizacija, 
ima užsakymus nuo žmonių
je šalyje siusti maisto produk
tų žmonėms viršminėtose vie
tose. Kaina užmokėta šioje ša
lyje bet maistas pristatytas 
žmonėms Europoje. Organiza
cija susideda iš 25 svarbiausių 
akredituotų agentūrų pašalpai 
užsienyje. Prie jos priklauso 
United Lithuanian Relief Fund 
of America. Ine.

CARE siuntinys sveria
svarus, ir turi 29 svarus balan
suoto maisto iš 40.000 kaliorių. 
Išskyrus maistą kuri gauna re- 
gulariu būdu Europoje, vienas 
CARE siuntinys išmaitins vieną 
asmenį per 40 arba 50 dienų. 
Siunčiama mėsos. daržovių, 
sviesto, sūrio, kenuoto pieno 
cukraus ir saldainių, kokoa. ka
vos ir pudruoto gėrimo, grūdų 
ir daug kitų daiktų, kurių sun
ku gauti Europoje. Kartais 
CARE siuntinys reiškia skirtu
mą tarpe egzistavimo ir progoj 
žmogui atsigauti nuo ilgų karo 
metų ir alkio.

CARE turi savo ypatingą pri
statymo sistemą. Maistas, dide
liais kiekiais, siustas iš Jung? Nebeskamba visai: 
Valstybių kada tik yra vietos 
ant laivo. Pasiekęs Europą pa
siųstas į sandelius visoje Euro
poje. Kada užsakymai paduoti 
Amerikoje, užsakymai oro pač- 
tu pasiųsti CARE atstovui tam 
tikroj vietoj, ir siuntiniai iš ar
čiausio sandelio pasiųsti kur 
reikia.

CARE
svarbiausioms 
joms yra - 
sandeliuose 
siuntinių Austrijoj. 60.000 siun-iTik. vyrai, pajudinkim žemę!

jams visose Berlyno dalyse. 
Berlyno rusų sektoriaus gyven
tojai turi priimti siuntinius iš. 
Amerikos zonos sektoriaus. ■

Galima užsakymus pasiųsti į 
CARE. 50 Broad Street. New 
York 4. N. Y. i

Su kiekvienu užsakymu reikia 
pasiųsti čewį už $15. Šis mais-' 
tas kaštuoja 52 centu už svarą. Į 
Garantuojama, kad maistas bus

vai- Pastatytas. Jeigu dėl kokios 
nri- priežatsieš negalima pristatyti 

siuntinį, visi pinigai bus sugrą
žinti. Pasiunčiant užsakymą rei
kia aiškiai parašyti vardus ir 
adresus pirkėjo šioje šalyje 
priimėjo Europoje.

IŠ GYVENIMO AUDROS

Pagerbti 
Įžymy Poetą

"Vytis Ir Erelis 
Autorių

Kun. Dr. K. Urbonavičių

KONCERTAS
RUOŠIAMAS “DARBININKO"

Sekmadienį, Lapkričio-Nov.3,1946
3 V AL. PO PIETŲ

So. Boston High School Auditorijoje, Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Programą išpildys pagarsėjusi operos artistė BIRUT A RAMOŠKAITĖ, ŠV. PRANCIŠKAUS PAR. 

MIŠRUS CHORAS, vadovybėje muziko POVILO SAKO, taipgi bus ir kit'j įžymių artistų. Visus nuošir
džiai kviečiame į šias pagerbtuves — šaunų koncertą.

pn- 
šio-

KUR ŠIANDIENĄ
Kur šiandieną Jinai? 
Miega jos milžinai:
Po žemių jų ilsis krūtinė! 
Kaip po audrų didžių,

49 Kad ant marių plačių
Užmiega vilnis paskutinė.

Kur garsinga šalis.
Varius savo vilnis
Lig Dono ir Marių Juodųjų? 
Vienas garsas tiktai.
Vien apžėlę kapai 
Beliko iš amžių senųjų !

ir

Miega bočių šalis!
Nusileidus naktis
Tiek amžių, kaip jai nebešvinta!
Veltui meldi aušros.
Miršta balsas maldos.
Vien gailios tau ašaros krinta!

Gedimino laikus
Vaideliotas garsus
Prikeltų!... Bet kur vaideliotas? 1
Graudūs kanklių balsai

Jų raktas dirvonais užklotas.

O vienok Lietuva
Juk atbus gi kada: 
Ne veltui ji tiek iškentėjo! 
Kanklių balsą išgirs. 
Miegąs kraujas užvirs. 
Nes krežius gvvatą žadėjo.

j
, Skausmuos' spėkos suaugs, 

atsargos Europoje Atgimimo sulauks: 
lietuvių koloni-' Jau blaivosi orai aptemę.

— 100.000 siuntinių Tik i darbą greičiaus! 
Vokietijoj. 47.000; Tik mylėkim karsčiaus!

ir mojuoja ir kaip išmano linksmina savo kostu- 
merius, kurie susirinkę nori patirti pačios gi
liausios linksmybės..., bet ar jie čia nusiramins?!

Amerikos Lietuvių R. K. Vargoninin
kų Sąjungos 35 m. Seimo 

PROTOKOLAS
Šis jubiliejinis 35-sis Seimas mas išneštų gražių nutarimų ir 

įvyko Brooklyn’e, N. Y. rugpiū- j 
'čio 21 dieną, 1946 metais. Sei- 1 
! mas prasidėjo iškilmingomis pa
maldomis Karalienės Angelų 
par. bažnyčioje 10 vai. rytą. Šv. 
mišias atnašavo vietos klebonas 
kun. J. Aleksiūnas, asistoje bu
vo: kun. K. Paulionis ir kun. J. 
Kartavičius. Taipgi pamaldose, 
visose sesijose ir vakarienėj da
lyvavo labai artimas vargoni
ninkams kun. Boleslovas Liu
bauskas iš New Yorko. Pamal
dos buvo laikomos už mirusius 
sąjungos narius. Suvažiavę sve- 

Įčiai vargon. gražiai išpildė tri- 
įmis balsais P. A. Yon mišias.
Vargonais grojo P. Dulkė. Pa
mokslą pasakė šios organizaci
jos dvasios vadas kun. Kaz. 
Paulionis, Šv. Jurgio par. kle
bonas, Brooklyn, N. Y.

Stebėtina, kad į šias pamaldas 
iš viso Brooklyno ir apylinkės 

Į susirinko nedaugiau, kaip 50-60 
žmonių. Juk šios organizacijos 
seimai kolonijose būna reteny
bė, tai vietiniai žmonės turėtų 
jais daugiau ir susidomėti.

Pamaldoms pasibaigus, para
pijos svetainėje buvo užkan

džiai, kurių laike buvo pasaky- 
ta keletas kalbų ir po to prasi
dėjo Seimo Sesijos.

Seimą atidarė ir įžanginę 
trumpą kalbą pasakė vietos 
varg. ir vice pirm. P. Dulkė ir 
pakvietė Vargonininkų Sąjun
gos pirmininką komp. A. J. A- 

jleksį. kuris atidarė seimą ir pa
kvietė dvasios vadą kun. K. 
Paulionį atkalbėti maldą. Po to 
pakvietė Joną Cižauską prie 
piano ir sugiedojo Lietuvos 

' himną. Svetainę puošė Ameri- 
•kos ir Bažnytinė vėliavos, bet 
I trūko Lietuvos. Brangioje mūsų 
'tėvynėje, Lietuvos vėliavai nėra 
j vietos, tai nors šioje, laisvės ša
lyje, ją su pagarba iškelk im, 
kur tik yra tinkama proga.

Pirm, pertsato tarti žodį vie
tos kleboną kun. J. Aleksiūną, 
kuriš džiaugdamasis pareiškė, 
kad jam yra malonu matyt šios 
garbingos organizacijos seimą 
jo pastogėje ir linki seimo eigai 
bei jos atstovaujantiems daly
viams geros kloties. Dar pakvie
čia kalbėti dvasios vadą kun. 
Paulionį ir kun. B. Liubauską, 
kurie irgi reiškė, kad šis sei-

Europoj gyvenantieji išvietinti 
lietuviai muzikai dedą viltį į A- 
merikos lietuvius muzikus, kar
tu ir Vargonininkų Sąjungą, 
kad tik čia gali išlaikyti, tobu
linti ir plėsti lietuvišką dainos 
i meną. Adolfas Mondeika sveiki
na Chicagos provincijos lietuvių 
vargonininkų vardu ir įteikia 
auką $10,00. Justas Kudirka 
praneša, kad Chicagos varg. 
provincija pasiuntė gaidų į Eu
ropą išvietintiems lietuviams už 
$25.00. J. Laučka pastebi, kad ■ Nors ir grasino mums pavojus, 

' per maža gaidų buvo prisiųsta-' Nelaimė, vargas, pražūtis... 
paaukota per tą visą laiką. Pri-L, ... .. ............• , . I Nors baisios vilnys uze, uze,eita išvados, kad gaidoms nunir- „ . . x . .., . ... . . 1 Bet nejutau as sopulių...kimui pinigus siųsti per Centro I o ,Valdybą. Iškeliamas klausimas1 5"?^“ “T“™°

. 7. , T . , Neklausk, uz ką tave myliu!— mintis kun. Juro patiekta! _____
per nekuriuos asmenis, kad į į-Į •
sikūrusį Kat. Fed. archyvą —' - • - -■ - -> * * ~ ar

’! biblioteką, kuriam vadovauja |ėmįmo
patsai kun. Juras (Bostone) ir Į 

i šiame archyve yra paskirtas 
■vien muzikai skyrius į kurį ir Į 
prašo, kad siųsti įvairią medžią-' 
gą, kas liečia muziką.

J. Saučiūnas — centro rasti-j 
ninkas nusiskundžia, kad Varg. j 
Sąjungos nariai mažai tekrei-' 
pia dėmesio į aplikacijų išpildy
mą. Tikimasi, kad šis reikalas 
ras pas narius atbalsio.

Aukos, kurios įplaukė “Muzi-;
jkos Žinių" palaikymui:
i Dvasios vadas kun. K. Paulio-^ 
!nis (jau keturi metai šiose pa-Į 
reigose) — $25.00; Pirm. A. A- 

jleksis — $25.00; Wyoming klo- 
inio kuopa — $15.00; Kun. J.

gyveniman įvykdintų ir kad lie
tuviška daina vėl atgytų išeivi
joje.

Renkama seimo vadovybė. 
Pirmininku išrenkamas Juozas 
Olšauskas, sekretorium — Jo
nas Brundza. Narių registraci
ja-

Sąjungos nariai: Aleksandras 
Aleksis, Waterbury, Conn. Jo
nas Brundza, Brooklyn, N. Y., 
Pranas Dulkė, Brooklyn, N. Y., 
Jonas Šiaučiūnas. Kingston, 
Pa., Justas Kudirka. Chicago. 
III., Adolfas Mondeika, Cicero. 
III., Antanas Kaminskas. Brook-Į 
lyn, N. Y., Juozas Olšauskas, 
Amsterdam, N. Y., Pranas No- 
delis, Newark, N. J., Antanas' 
Stanišauskas. Bridgeport, Ct.,1 
Jonas Cižauskas, Elizabeth, N. 
J., Bronius Nekrašas. Minersvil- 
le, Pa., Antanas Dzikas, Phila- 
delphia. Pa.. Jonas Mickūnas,į 
Philadelphia. Juozas Žilevičius, 
(garbės narys) Elizabeth, N. J. 
Svečiai: Klonis. Daugirda, D. A- 
verka, J. Laučka, A. Vaičiulai
tis, P. Vizienė, Valantiejienė, 
Ambrozaitė, Žilevičienė ir 
viena - kita moterėlė, kurių 
vardžių neteko sužinoti.

[ «

SVEIKINIMAI
Telegramomis sveikina 

Jurgio parapijos choras 
Brooklyn. N. Y. ir V. J. Stasevi-r 
čius iš Providence, R. I. Laiš-,nas (grąžino čekį, už šio Seimo 
iraic- Pr Rarvadaiislrac T.iptu- mišias) $10.00, Antanas Mar-

Sunkaus gyvenimo drauguže, 
Neklausk, už ką tave myliu!

j Atmink audras, kur baisiai ūžė 
Tarp jūrų neramių, gilių...
Plaukei tu su manim be baimės, 
Tolyn nuo žemės mylimas, 

i Nors nematei šviesiosios laimės, 
1 Tu meilės n’atmetei pirmos...
' Nenuilsai, irklu kovojus, 
. Negąsdino tamsi naktis,

5) Konkursinių dainų para
šymui, kuriam lėšas skiria J. 
Bačiūnas, mielai priimtas, ir 
Centro Valdybai pavesta su
kviesti komisiją nustatymui 
konkurso taisyklių.

Į 6) Priimta dėmesin rekomen- 
dacija, kad Vargon. Sąjungos 

1 Seimai būtų prailginti bent 
dviem dienom, kurių laike būt 
galima turėti įvairių paskaitų 
ir kitokių klausimų, kas rišasi 

i su muzika ir vargonininkų pa- 
; reigomis.
I

VALDYBOS RINKIMAI

Nelengva buvo išrinkti kitiem 
metam valdybą, tą apsunkino 
redaktoriaus rezignacija. Bet 
visgi pavyko gan atatinkami 

; jo patiekti raštu. Priminė, apie savo pareigoms asmens į Centro 
♦ prisirengimą prie šio Seimo pri- Valdybą. Kadangi dvasios vadą 

skiria Kunigų Vienybė, tai vėl

sv. 
iš

Muzikos Žinių Redaktoriaus nutarė prašyti, kad Dvasios Va- 
Pociaus raportas įteiktas į du paskirtų kun. K. Paulionį.

i raštu ir kartu rezignacija iš Pirmininku išrinktas Justas Ku- 
, “Muzikos Žinių” redaktoriaus Į 
i vietos. Raportas priimtas su

’i padėka už pasidarbavimą toms 
pareigoms, bet kartu ir buvo 
nusiminimas, kad “M. Ž.” liko 
tuo tarpu be redaktoriaus.

Iždininko - raštininko Jono 
įšaučiūno raportas susidėjo net 
i iš aštuonių puslapių, kuris la- 
I bai pavyzdingai sutvarkytas, 
į tai gal rekordą pasiekė šis ra
portas nuo V. S. įsikūrimo. Veik 
kiekvienam buvo įteikta šio ra
porto kopija. Raportas priimtas tein’s restorane L. I. įvyko va- 

i su pagyrimu. Knygiaus rapor- karienė. kurios metu pasakyta 
: tas nebuvo išduotas; juo yra A. kalbų ir išpildyta dainų progra- emeagos vargon. j p^įug

dirka iš Chicago, III. Vice pirm. 
Pranas Dulkė, Brooklyn, N. Y. 
Raštininkas • Iždininkas —Juo
zas Olšauskas. Amsterdam, N. 
Y. Iždo Globėjai: Pranas Hode- 
lis iš Newark, N. J. ir Adolfas 
Mondeika iš Cicero, III. Kny- 
gium paliktas Antanas Pocius. 
Chicago. Iii. Vargon. Sąjungos 
Seimas kitą metą (1947) įvyks 
Elizabeth, N. J. Seimas baigtas 
6:30 vai. vakare.

Sesijoms pasibaigus Nieders-

Balkūnas $10.00; Kun. J. Inčiū-Į 
ra $10.00; (~ ‘
prov. $10.00; Kun. J. Aleksiu-; Revizijos komisijos raportą 

viud i iuv^«ciivc, »«.. *. - - - .pridavė raštiškai A. Mondeika,
kais: Pr. Razvadauskas, Lietu- mišias) $10.00; Antanas Mar-’kurį pasįraįę yra r Gaubis ir 
vos Vyčių vardu, K. Vidikaus- kevičius (iš Elizabeth, N. J. per Mondeika. 
kas, Philadelphia, Pa., varg. K. P- Žilevičių) $9.00; Stasys Mar-j 
žižiūnas, Montreal, Canada. žo- e'KVK”:us riš Elizabeth, N. J. per. 
džiu sveikina: J. Saučiūnas svei-:P- Žilevičių) $5.00; Kazimieras, 
kiną savo, choro ir M. Zujaus Žižiūnas iš Montreal, Can. $5.- 
vardu. A. Aleksis sveikina savo, • » Kun. B. Liubauskas iš New
katalikų Feder. ir A. L. Tarybos' Yorko $4 00 ’ Pranas Hodelis iš 
vardu. B. Nekrašas sveikina. ^ew Yorko $5.00; Pranas Dul- 
linkėdamas gerų sėkmių, j j kė $5.00; Ieva Lašaitė, iš Brook- 
Laučka sveikina Kat. Feder., lyno $1.00.
bei kitų katalikiškų organizaci-' 
jų ir BALF vadovybės vardu ir 
primena, kad BALF seimas į- 
vyks spalių 18-19 d. Hotel Mc- 
Alpin, New Yorke. P. J. Žilevi
čius džiaugiasi Vargonininkų 
Sąjungos nudirbtais darbais, 
kuri, anot kalbėtojo, išvarė pla
čią vagą meno srityje. Justas 
Kudirka prie savo sveikinimų 
prijungia ir Vincės Januškaitės- raportą raštu, kurį Seimas už- 
Zaunienės. Lietuvos operos ar- gyrė.
tistės, sveikinimus, kuri dabar 
randasi Bavarijoj. '

CENTRO VALDYBOS 
RAPORTAI

Dvasios vadas kun. K. Paulio
nis išduoda raportą raštu ir pri
duria, kad dvasinis vargon. sto
vis yra tvarkoje, apie ką ir Ku
nigų Vienybės Seimui raporta- 

Į vo. D. V. atsistojimu pagerb
tas.

Pirm. A. Aleksis patiekė savo

kuri dabar Vice pirm. P. Dulkė savo ra- 
Esą. kad'portą išdavė žodžiu ir pasižadė-

Šiame varg. seinu dalyvavo 
ir kalbas pasakė šios Sąjungos 
įkūrėjai, tai Jonas Cižauskas ir 
Ksaveras Strumskis.

Kalėdinių giesmių knygos lei
dimo reikalu kalbėjo A. Aleksis 
ir nusiskundė, kad niekas nepri-į 
siuntė naujų giesmių ir knyga1 
nebuvo išleista.

Nutarimai, f. Nutarta, kad! 
“Muzikos Žinias” leist kaip bu-' 
vo, keturis kartus. į metus.

2) “Muzikos Žinių” leidimo ir J 
redaktoriaus klausimu rūpinasi. 
Centro Valdyba.

3) Kalėdinių giesmių išleidimo;
reikalu rūpinasi Centro Valdy-' 
ba. Gal ji suras galimybes ją! 
išleisti. į

4) Moterų vargonininkių pri-i
ėmimą . Vargon. Sąjungą pa-: 
likta Centro Valdybos nuožiū-į 
rai. iA

ma.
J. Olšauskas, Seimo Pirm. 

Jonas Brundza, Seimo Rašt.

BRIT1SH F.D.ft—British ae- 
tor Godfrey Tearlc smiles for 
the cameraman. He is to 
portray the late President 
Franklin D. Roosevelt in a 
forthcoming rr.otion picture 
to be produced in Hollvv ood.



Antradienis, Rugsėjo 17, 1946
■s

Saulėtame New Orleane
' * ji h n -

— Kaip ponio* “meškerioja" luobus. — Apie 
meškas, kg šoka valso. — Didmiesčio gemble- 
riai ir milijonieriai. — Platforma, nuo kurios 
pardavinėdavo vergus ir sienojus nusikaltėlių 
kojoms surakinti.

> - 4

e0z>8t«iK2xt

B i
&

i Rp

V

Neužilgo McDonogh mirė. 
Savo turtą — 1,500,000 do
lerių (tada tai buvo labai 
didelė suma) jisai paliko 
per pusę — savo gimtojo 
Baltimorės miesto ir New 
Orleano mokykloms. New 
Orleane buvo pastatyta 35 
mokyklos, kurių 12 tebe
naudojama ir dabar. Bet 
jis paliko sąlygą, kad tose 
mokyklose berniukai mo
kytųsi atskirai nuo mer
gaičių, taip ir yra New 
Orleane, tik naujai pasta
tytose mokyklose leidžia
ma mokytis vieniems ir 
kitiems drauge.

Dėkingumo ženklan New 
Orleano vaikai kiekvienais 
metais gegužės mėnesį 
vyksta prie McDonogh 
stovylos Lafayette parke 
ir paminklo marmurą ap
krauna gyvomis gėlėmis.

Šimtametė katedra
Padavimas sako, kad 

Bienville, kurs įkūrė New 
Orleaną, kardu užžymėjo 
vietą, kur turi būti pasta
tyta bažnyčia. Dabar čia 
stovi puošni Šv. Liudviko 
katedra, su marmoriniais 
Italijoje darytais altoriais, 
su kipariso medžio (ne 
mūro) kolonomis, su ryš
kiais piešiniais bažnyčios 
lubose, šalymais, buvu
siuose kunigų butuose ir 
civilinės administracijos 
rūmuose įrengti muziejai. 
Viename kambaryje tebe
stovi medinė platforma su 
trimis pakopomis, ant ku
rios užvedę pardavinėdavo 
vergus iš varžytinių, ir kai 
galutinai atiduodavo nu
pirktąjį vergą, sudroždavo 
tuo didžiuoju mediniu kū
ju, kurs čia pat padėtas.

Netoliese yra ir sienojus 
su skylėmis, kuriose pri
rakindavo sugautų nusi
kaltėlių kojas. Tame pat 
muziejuje yra ir pomirtinė 
Napoleono kaukė, kurią 
padarė jo gydytojas.

Dr. J. Prunskis.

gu atlikinėti religines ce
remonijas, ji paprašo už
važiuoti į antrą aukštą. 
Kol mes užsikėlėme aukš
tyn keltuvu, žiūriu, laip
tais beužbeganti kita tar
nautoja, uždususi net. Ir 
ta nori palaiminimo. '

Tik džiaugtis reikia, 
kiek daug yra žmonių, gy
venančių giliu religiniu gy
venimu, ir tai tarp tų, kur 
visai nesitikėtumei to ras
ti.

Trobeles ant stulpų
Naujasis Orleanas, Loui- 

sianos valstybės sostinė, 
yra vienas iš senesniųjų 
USA miestų, įkurtas prieš 
230 metų. Išsidriekęs jisai 
ilgosios Mississipi upės 
pakrantėse. Po New Yorko 
tai yra vienas iš didžiausių 
USA uostų, okeano uostų, 
o tačiau nuo jūros jisai y- 
ra dar už 107 mylių, tačiau 
čia upė tiek gili, kad okea
no laivai gali laisvai sau 
plaukioti.
— Mes esame apsupti 

vandenų, kalbėjo man vie
tiniai gyventojai, kai pro 
traukinio langą stebėjome 
sidabru žėrinčius ežerus. 
Bet čia daug ir dumblinų 
pelkių aplinkui, kur vei
siasi milijonai laukinių 
ančių ir uodų. Kur nekur 
matyti, artėjant prie New 
Orleano, trobelės ant auk
štų stulpų. Aišku, kad čia 
gausūs potvyniai ir žmo
nės iš anksto pasiruošę. 
Tačiau sausesnėse vietose 
— augmenija turtinga.

Aplinkui pamatysi čia ir 
gausius lapuočius ir išti
sus spygliuotųjų miškus.

Sesuo su vėduokle
Dabar, rugsėjo pirmosio

mis dienomis, New Orlea
ne apie 90 laipsnių šilimos, 
o kai daug drėgmės, tai 
karšta ir tvanku. Aną ry
tą kai buvau bažnyčioje 
mačiau, kaip tą vargšė ha
bitu apsivilkusi sesuo sė- 

, kuri dėdama kamputyje su vė- 
atsisveiki-! duokle gynėsi nuo šilimos. 

Daugelis ir vyrų dėvi čia 
katalikė, baltais “siūtais”, dauguma 

be kepurių. Saulė dieną pa-

(Kelionės įspūdžiai)
Skaidrios dienos rytą 

žaidė saulės spinduliai 
tarp baltuojančių mūsų, 
stiebėsi platūs žaliuojan
čių palmių lapai - šakos ir 
siūbavo plačialapiai, spė
čiau, bananų medžiai? kai 
rugsėjo 2 d. atvykau į New 
Orleaną.

Smogi kelionė
Kelionė buvo puiki. Ma

tytumėte, kokie patogūs 
tie naujieji Pulmano vago
nai. Susigrūdimo nėra, 
minkštos sėdynės, gausiai 
veidrodžių, nereikia stovė
ti eilėse prie prausyklų, 
nes jų įrengta pakanka
mai, o jau nakčia — miegi 
sau patogiai, kaip namie. 
Kartkartėmis subirbia 
skambutis ir nuolat bu
dintis negras skuba prie 
keleivio, paklausti ko jam 
reikia — ekstra antklodės 
ar ko kito. Visur švaru, 
nauja, šviesu.

Pažintis su italais
Pasitaikė, kad tame va

gono skyriuje važiavo ita
lų šeima iš New Orleano. 
Sūnus ir dukrelė — abu 
katalikiškose mokyklose. 
Visi nepaprastai manda
gūs.
— Didelis skirtumas tarp 

šiaurėje gyvenančių ir pie
tinėj USA daly, — aiškina 
jie. šiauriečiai tylūs, sa
kytumei nerangūs, o pie
tuose jūs rasite didelį vai
šingumą, sveti n g u m ą. 
Taip kalbėdami italai iš
traukė dėžę pyragaičių ir 
tik ragina:

— Valgykite! Čia itališki. 
Gal pasiimsite su savimi?!

Viena istori jėlė apie 
dvi chicagietes 

Tačiau aš turiu didelę 
pagarbą ir šiauriečiams. 
Žiūrėkite kas buvo: prieš 
išvažiuodamas užėjau į A- 
merican Express Compa- 
ny, Chicagoje, atsiimti ti- 
kietų. Tarnautoja, 
juos parūpino, 
nant pratarė: 

ę. — Father, aš 
Gal palaimintum mane.

Kadangi vidury didmies-;kyla vis dar labai aukštai, 
čio, viešoj įstaigoj nepato- ko ne ant pačių viršūgal-

V •

v •
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Ex-GI Thomas V. Privette iš Atlanta, Ga. iš, 
klauso American Legion statė commander John 
VVilliams (kairėj), patarimų, kaip gauti užmo
kesti už padarytis sužeidimus karo lauke.

Berlyne labai plačiai praktikuoja
ma mainų prekyba. Ten yra krautuvės, 
kuriose nieko negali pirkti už pinigus, 
bet mainais gali gauti visokių dalykų. 
Paveikias ir parodo net tris atskirus 
turgaviečius, kur daromi įvairūs mai
nai. Net ir amerikiečiai kariai matomai 
čiupinėja moterų skyriui “suvenirams” 
vokiškos išdirbystės reikmenis.

vių. Su kuru Čia nė žiemą 
nereikia daug rūpintis, o 
nakčia norėdamas žmoniš
kiau pasilsėti, turi ir mar
škinius nusimesti.

mėtydami ka- 
kiurksėdami 
visokiausių 
ir pramogi- 

Daugelis, tu-

LICDNA MAN

Liūdna, oi liūdna, širdį man ge- 
Taip norisi verkti slapčia, [lia, 
Kam gi, nuklydus mano dalele, 
Tyčiojiesi vargšo kančia ? ’

Šit, vakaruose, saulės kelionę 
Pridengus naktelės tamsa. 
Plauna nuo žemės vargų dejonę 
Gailiąja sidabro rasa.
Cit, aimanavęs!—čia žolynuose 
Klok juodą vargelį drąsiai:
Tamsią naktelę pievą rasose 
Spindės, tarsi perlai, jisai.

Paparonis.

Popietis New Orleano 
rezorte

Kaip New Yorke Coney 
Island, taip New Orleane 
Pontchartrain paežerė, tik 
žmonių čia žymiai mažiau. 
Vieni spiegdami lekia 
traukinėliais per tuos 
dirbtinius kalnus ir stai
gias pakalnes. Kiti bando 
savo laimę šaudydami į 
taikinius,
muolius ir 
prie ’ šimtų 
gembliavimo 
nių mašinų, 
rėdami mažus lengvus lai
velius ar kariškus gumi
nius plaustus krykštauna 
vandenyje, o visa eilė po
nių ant kabliuko užmovu
sios stambius žalios mėsos 
ar žuvies gabalus meta į 
vandenį ir su geležiniu 
vielų tinkleliu, supintu 
krepšio pavydalan, bando 
pasigaudyti sau krabų.

Jei chicagiečiai vasarą 
džiaugiasi šauniais kon
certais parkuose, tai new- 
orleaniečiai minėtoje eže
ro pakrantėje turi nemo
kamus cirko seansus. Mik
lus vyras čia lengvai bėgi
nėja ir supasi ant vielos 
atsistojęs, gerai išdresi
ruota meška važinėja dvi
račiu arba atsistojus ant 
užpakalinių kojų, uždėjusi 
lopą ant savo šeimininko 
peties šoka valsą su juomi, 
o čia didžiulė minia tik 
kvatoja ir ploja katutes.

Žmonės gembliuoja
Šimtmečiais išgarsėjusi 

lošimų vieta Monte Carlo 
yra gal tik nykštukas 
prieš tuos du “gembliavi
mo” klubu, kurie veikia 
New Orleane. Būrys turis
tų. buvome nuvykę jų pa
žiūrėti. Dideli specialūs 
namai, tiesiog — erdvios 
salės. Šimtai mašinų. Žmo
nių — daugiau, kaip uba
gų per Šilines. Pilna. Ana 
viena senutė atsistojusi 
prie mašinos kemša “nike
lius”, keletas iškrinta, bet 
sugrūda tuos ir visus ki
tus, kiek tik gali sumeške
rioti savo rankinukyje.

Tačiau didžiausia spūstis

— prie didžiųjų stalų. Čia 
meta kaulelius (“daisus”). 
Mažiau dolerio čia negali 
padėti, bet daugelis turi 
rankose po saujas dešim
kių, kiti vartoja specialius 
klubo padarytus ritulėlius, 
kuriuos iškeičia už 50 do
lerių ir panašiai. Čia eina 
toks didelis “gembliavi- 
mas”, kad prie kiekvieno 
tokio stalo iš šalies prista
tytas dar stalelis ir ant jo 
kėdėje, virš visų galvų sė
di po vyrą ir stebi, kad 
viskas būtų tvarkoje. Čia 
tyla ir didelis įtempimas. 
Štai vyras, saujoje turi 
ketvertą šimtų dolerių de
šimkėmis ir ties juo krūva 
klubo ženklelių po 50 do
lerių kiekvienas. Jis turi 
prie savęs drąsiai virš 
3,000 dolerių. Meta ant 
stalo keletą dešimkių, tai 
pragrajina, tai vėl atsi
gauna. Šalymais stovintį 
baltai apsirengusį negriu
ką paprašo “seven up”, ar
ba pieno — ir įsitempęs lo
šia toliau. Argi nuostabu, 
kad būna vakarų, kada 
žmonės palieka čia netoli 
100,000 dolerių?!

Man tas viskas atrodė 
taip priklu, kad nei cento 
neįkišęs į tą mašiną išėjau 
laukan.

o prancūzai teužima tik j šio miesto garsenybę Joną 
trečią vietą, bet čia jie bu-, -
vo pirmieji garsesnieji ko
lonistai, jie sukūrė ištisą 
miesto dalį, pavadintą 
Vieux Carre (Senasis ke
turkampis) ir savo vardą 
įamžino. Čia dviejų, trijų 
aukštų namai su margų 
margiausio stiliaus balko
nais, gi užpakalyje — su 
puošniais kiemais, kur žy- 
dintieji vijokliai sienomis 
stiebiasi aukštyn.

Įdomiai pasibaigęs 
milijonieriaus 

romansas
Važiuojame autobuse,

v •

o
mūsų gidas pasakoja apie

McDonogh. Gyveno jisai 
pereito šimtmečio pradžio
je. Buvo milijonierius, bet 
dirbo po 18 valandų dieno
je, nors savo vergams 
duodavo laisvą ‘pusšventę’ 
kiekvieną šeštadienį. Pa
milo jisai Elzbietą John- 
son, kreolų gražuolę. Tėvai 
buvo priešingi jų vedy
boms ir... Elzbieta įstojo į 
vienuolyną. Po 35 metų ji 
liko to vienuolyno vyres
nioji ir Naujų Metų dieną 
tarp atsilankiusių ją pa
sveikinti buvo ir McDo
nogh. Tai buvo jų pirmas 
pasimatymas po 35 metų.

LIETUVIAMS
REIKALINGA
JŪSŲ PAGALBA

Prancūzų kvartaluose
Didesnian miestan atva

žiavusiam turistui yra tas 
gerai, kad čia kasdieną y- 
ra ekskursijos — atvykė
liams miesto įžymybes pa
rodyti. Prisijungiu ir aš. 
Didžiuliu autobusus, su
rinkę mus iš įvairių vieš
bučių veža į prancūzų 
kvartalą. Dabar Naujaja
me Orleane daugiausia yra 
italų, po jų eina vokiečiai,

Ugnies karas pasibaigė, bet nuo karo nu ken tėjusiems lietuviams vis dar 
reikia kovoti už savo gyvybės išlaikymą. šiandien didžiausi jų priešai yra: 
badas, stoka pastogių, sveikatos reikmenų ir kitų kasdieniniame gyvenime 
reikalingų daiktų. Jų ginklas prieš tuos nelygius priešus kovoje už būvį 
yra Jūsų aukos BENDRAM AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDO 
VAJIT, kurios skiriamos suvargusiems lietuviams. Kiekviena minutė braif- 
gi, kiekviena auka neįkainuojama.

AUKOKITE
Karo nuvargintiems lietuviams šelpti per

štai tik dalis to kas būtinai reikalinga karo nuvargintiems lietuviams gelbėti: 
KONSERVUOTAS MAISTAS:

Kūdikių maistas, pienas, mėsos ekstraktai, daržovės, vaisiai, sriuba, žuvis ir kiti 
produktai.

DRABUŽIAI:
Bet koki dar dėvėtini drabužiai (nuo apsiausto iki panėiakų) vyrams, moterims, 
vaikams, kūdikiams; avalvnė ir patalvnė.

MOKYKLŲ REIKMENYS:
Sąsiuviniai, rašomoji popiera, paišeliai (paprasti ir spalvoti), trintukai, kreida, 
dažai, popiera paišybai, rašalo milteliai ir t.t. •

(VAIRIOS KNYGOS:
Vadovėliai (gimnazijoms ir pradinėms mokykloms), apysakos, eilės, moksliškos 
knygos, paveiksluotos knvgos, žodynai, lietuviškos maldaknygės ir kitos.

VAISTAI:
įvairių (nevartotų) vaistų, vitaminų, bandažų, chirurgijos instrumentų, muilo, 
dantims pastos, šepetukų.

SPORTO ĮRANKIŲ:
Žaislų, įvairių sporto įrankių, zūklavimo priemonių, basketbolo reikmenų vyrams 
ir moterims, sporto drabužių (uniformų), sviedinių ir sviedinukų, sporto reikme
nų plaukiojimui, bėgimui ir t.t.

ĮVAIRIŲ KITŲ REIKMENŲ:
šukų, adatų, siūlų, skustuvams peilukų, skustuvų, guzikų, šepečių ir kitų daiktų, 
reikalingų kasdieniniame gyvenime.

Visas Dovanas Nuo Karo Nukentėjusioms 
Lietuviams Šelpti Siųskite:

LITHUANIAN RELIEF WAREHOUSE
IBI Grand StreeL Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-6203



Antradienis. Rugsėjo 17. 1946 darbininkas—m- -

I

KOLONIJOSE *
MANCHESTER, N. H. sto mokyklose. U. S. tarnyboje 

ištarnavo 4 metus, ir veik visą
10 valandą laiką buvo užsienyje. Tamauda-

De-

mos vedybiniame gyvenime.
Ra porteris.

HEW HAVEN. COHM
širdingai Ačiū Visiems 

Geradariams

Skaudžiai nelaimei ištikus ma
ne štai ir vėl teko patirti didelį 
malonumą ir prielankumą savo 
gerų draugų bei draugių, taip
gi kaimynų, kurie mane skait
lingai lankė namuose, suramino 
ir apdovanojo įvairiomis dova
nėlėmis. Taipgi dėkoju už pini- 
giškas dovanėles ir linkėjimų 
korteles.

Negaliu praleisti nepareiškus

L. Vyčių HG-toji kuopa, Ausies Vartų par., Vcrcos 
čias seimas, rūgs. 20, 21 ir 22 d.d., tos parapijos pc.t’’- 
K. Vasys, L. Vyčių garbės narys; jo dešinėje s'.’di Sci.* ’ 
jo dešinėje sėdi kun. J. C. Jutkevičius, kuopos ir NaDos 
ir Seimo Rengimo komisijos garbės pirmininkai. Jų tik 
kuo daugiausiai suvažiuotų Vyčių delegatų ir svečių’ h i

v •

lOGSi

O j

52 M. .

’Ja -3. Jos globeje įvyks L. Vyčių or^. 33- 
i j • ei' j? viduryje sėdi klebonas kun. 

ų' o ’-mmiU-to pirmininkas Ed. Vaškas;
■•s* r. Dvasios Vadas. Jiedu su klebonu yra 
š 'ifr-as k: :p ir dsos Vyčių kuopos, kad 
•du iš vi :os p'acics Jun^t. Valstybės.

Rugpiūčio 31 d..
rytą priėmė Moterystės Sakra-.mas Adjutant General’s 
mentą p. Joana Vaičiūnaitė, il- partment in the E.T.O. įsigyjo 
gamečių to miesto gyventojų aukštą rangą. Dabartiniu laiku 
pp. Jono ir Juzefos Vaičiūnų lanko Boston University. 
dukrelė, su p. Joseph Timmins Linkėtina jaunavedžiam link- 
Šv. Juozapo katedros koplyčio- smių atostogų ir Dievo palai- 
je. šliūbą suteikė ir jaunavedžių 
intencija šv. mišias atnašavo 
jaunosios Joanos brolis kun. J. j 
P. Vaičiūnas iš Littleton. N. H. ' 
Liudininkais buvo jaunosios ko
legijos mokslo draugė Miss E. 
Campbell ir jaunojo U. S. armi
jos tarnybos draugas Leit. John 
D. Desmund iš New Yorko.

Altoriai mirgėjo žvakėmis ir 
gėlėmis. Sanktuarijoje buvo lai
ke mišių kun. W. J. Collins, Švč. 
Marijos Kolegijos kapelionas ir 
visos N. H. valstybės katalikiš
kų mokyklų direktorius, ir kun. 
J. T. Crovley, klebonas. Laike 
mišių, katedros vargonininkei 
pritariant vargonais. Miss C. 
Connolly gražiai giedojo solo'
“Avė Maria”, ‘Panis Angelicus’ savo padėką mūsų šeimos ge- 
ir *0 Lord I’am not Worthy’. riems draugams pp. V. Norkū-

Bažnvtėlė buvo apipilnė žmo- nams ir šeimai, F. Taragauskų 
nių. šeimai ir jųjų gerajai dukrelei

12 valandą p.p. jaunosios tė- slaugei p-nei F. Romano, K. Ra- 
velių buvo suruošti giminėms ir manauskų šeimai. J. Šilkų šei- 
artimiesiems pietūs Carpenter 
viešbuty, kur dalyvavo virš 
100 svečių ir viešnių ir iš toli
mesnių miestų: New York, Bos
ton. Winchester, Mass., Na- 
shua. N. H. ir Littleton, N. H. 
Prie garbės stalo, apart jauna
vedžių ir jųjų tėvelių, sėdėjo 
kun. W. J. Collins, kun. Crow- 
ley, kun. A. Miller ir kun. Vai- minėti. Taipgi ačiū Ą. C. Gilbert Teklės, gyv. New Yorke, kilę 
čiūnas (jaunosios brolis).

Papietavę, jaunavedžiai nuvy
ko į Mount Saint Mary7's Col
lege. kur paliko savo gėlių bu
kietą prie Panelės Švč. stovy- 
los. kurioj jai buvo globėja per 
keturis metus.

Jaunavedžiams sugrįžus į na
mus. juos sutiko svečių būrys, 
nes pp. Vaičiūnai yra svetingi 
žmonės. Jie iš viešbučio pasi
kvietė svečius į namus, su ku
riais smagiai praleido laiką ge
riausioj nuotaikoj. Prieš vaka
rą jaunavedžiai išvyko su savo 
broliu kun. Vaičiūnu į Baltus 
kalnus. į Littleton. N. H., iš kur 
vyks į Kanadą aplankyti šven
tovės ir už poros savaičių grįš 
prie savo užsiėmimo.

Jaunoji Joana Vaičiūnaitė 
pradžios ir aukštesnį mokslą 
baigė šv. Juozapo Katedros mo
kykloje. Taipgi yra baigusi Mt. 
St. Mary’s kolegiją. Hooksell. 
N. H. Pastaruoju laiku .turi at- 
sakomingą valdžios darbą. Jau
nasis *J. Timmins pradinius ir 
aukštesnį mokslą baigė šio mie-

mai. Ponioms — J. Dičkienei,
A. Pilvelienei, K. Medelienei, J. 
Kazlauskienei, J. Medelienei, A. 
Tiškienei, A. Petrulienei, M. 
Juozukevičienei, A. Masiulienei,
B. Masiulienei. P-nei E. Paura- 
zienei iš Detroit. Mich., ir dau
gybei mano draugių, kurių var
dų dėl stokos vietos sunku su-

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys: gudmonas, Juozas ir gu i-

monaitė, Jadvyga, vaikai Juozo, 
'gyv. Čikagoje, ginę Amerikoje, 
tėvas buvo kiięs iš Kelmės vai.

GUMBONIENĖ, Juzė.
HERING, Gustav, sūnus Jo

no, iš Vilkaviškio vai.
J ANKE VIČICTĖ. Eronislava, 

sesuo Juozo, ištekėjusios pavar
dė nežinoma.

JANUŠONIENĖ - Jodeškaitė,

ANTANAVIČIUS, Antanas, ir iš Palangos vai.. Kretingos aps. 
Antanavičius, 
Jono, iš Vilkaviškio

Juozas.
aps.

!

I '

ksozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washingrton B>vd
RAT.TTMOPE 30 VM
rel T.exin?Tr>n 9595

Luošinai *1*1 visokiu 
Patarnavimas Diena ir Naktį

MIKULSKAS. Juozas, gyv. 
New Yorke.

MILKAITIENE - Žvingilaitė, 
Anastazija, iš Sasnavos v., Ma
rijampolės aps.

Į MURAUSKIENĖ - Mekešai- 
tė, A-gota ir vyras Murauskas, 
Antanas, gyv. Cieveland.

Į NAINYS, Vincas, kil. iš Pa
švitinio vaL, Šiaulių aps.

I NARUS, Jacob, gyv. Ilam- 
rnond, Ind.

• NARVV1D, Michael, gyv. Či
kagoje.

P AKSTYS, Jonas ar Kazys.
PAPELIUČKA, Antanas, ki

lęs iš Pašvitinio vai., Šiaulių 
aps.

■ PAULAUSKAS, Stasys, iš 
Čekiškės vai., Kauno aps.

I PETRAITIS, Ignas, iš Pašvi
tinio vai., Šiaulių aps.

j PINKUS, Irena, gyv. New 
r
, Minersville, jos sūnus Charles ir 
Anthony, ir duktė Viola.

POŠKIENĖ - Ragauskaitė, 
'Ona, iš Lazdijų vai., vyras Jo- 
' nas Poškus, ir vaikai Algirdas, 
Jonas, Juozas ir Ona.

POVILAITIENĖ, Marijona, 
iš Kidulių vai., Šakių aps.

PRAŠKEVIČIUS, Vincas, iš 
; Stakliškių vai., Alytaus aps. 
j RAČIUS, Aleksandras, iš Ru
daminos vai., bu v. Suvalkų gu-

Andės, iš Kretingos vai., gyv. bemijos, gyv. Worcester, Mass., 
Iowa valst.

KAZLAUSKAS, Jonas, iš 
smūgių vai., Panevėžio aps., 
gyv. Pittsburgh, Pa.

KRIAUČIŪNIENĖ, Marcelė, 
kilusi ar turėjusi giminių Švėkš
nos vai., gyv. Philadelphijoje.

KRUŠA, Jonas, kapinių savi
ninkas ar vedėjas, gyv. bene 
Čikagoje.

KULAITIS, Alfonsas, kilęs iš
Ukmergės aps.

KULIKAUSKAS, Boleslovas, 
iš Marijampolės, gyv. New Yor
ke.

LIAUKUS, Jonas, gyv. Čika
goje.

LUCAS. Francis, gyv. New
Minersville, Pa.

LUCAS. John ir Stanley, bro
liai dvynai, gyveno New Phila
delphia, Pa., buvo Lietuvoje, 
kur studijavo Vilkaviškio kuni
gų seminarijoje.

LUKŠYS (Lucas), Antanas, 
gyv. Silver Creek, New Phila
delphia. Pa.

LUKŠY S (Lucas), Joseph, 
gyveno Hacklenbarney, 
Mauch-Chunck.

MAIOFER - Heringaitė, Au-į 
gustė, duktė Jono,'iš Vilkaviš- Vincas, broliai Onos, gyv. Cle- 
kio vai., gyv. New Yorke.

MARCINKEVIČIUS, Jonas
Marcinkevičiūtės, Magdalena
Marijona.

MARMA, Kazimieras.
Į MASILIONIS, Matas, brolis' viliškio vai., Šiaulių aps. 
Mortos.

MATUSEVIČIUS,
Būdviečio vai., Seinų aps., gyv.

, City Home Farm.
RADVILAS, Antanas, ir Rad

vilas, Stanislovas, ir šeimos gy
veno Bostone ir Stoughtone, 
Mass.

RAEDER, Walter, sūnus Ju
liaus, iš Marijampolės vai.

RAMONIENĖ - Rutkūtė, Ste
fanija. kil. iš Joniškio vai., Šiau
lių aps.

RANONIS, Juozas, iš Biržų 
apskr.

REKAŠIUS. Polinazas, Ir Re
kašius, Vladas, iš Rietavo vai., 
Telšių aps., sūnūs Antano.

RIMŠA, Mykolas, iš Želvos v., 
Ukmergės aps.

RUTKUS, Povilas, iš Linku
vos vai.,.Šiaulių aps.

SADAUSKIENĖS - Phidot- 
kaitės, Elzbietos, giminės, gyv. 
Čikagoje, prašomi atsiliepti.

SAGEVIČIUS, Liudvikas, ir 
Sagevičius, Petras, gyv. Water- 

, būry, Conn.
SALASEVIČIENĖ - Ramo

naitė, Monika, gyv. Detroite.
, j SCHWANDT, Gustav, iš Gra- 

netoli žiškių vai., Vilkaviškio aps., 
Įgyv. Cieveland.

SENKUS, Andrius, Kazys ir

sūnus gyv. Čicagoje.

I
Jonas, sū- 

Vilka viskio
ANTANAVIČIUS, 

nūs Andriaus, iš 
aps., gyv. Brooklyne.

ARDZIJAUSKIENĖ - Senku
tė, Onutė.

BAGDONAS, Stasys ir jo 
: žmona Michalina Bagdonienė- 
Opulskaitė, duktė Antano

BIRCH. Carl. gyv. New Jer- 
sey su šeima; žmona Ella. sū
nus Joseph.

BRAZIAI, 
apylinkės.

BRIEDIS,

žmona Ella. 
duktė Blanche.

kilę iš Linkuvos
l

Vytautas, ir Brie- 
dytės. Alvina ir Marytė, kilę iš 
Nauj. Radviliškio vai., Biržų Ona. 
apskr.

BUKOTIENk - Stankevičaite, ]p iš Lekėčių vai. 
j Alena.

iš
aps.,

i

Į

1

Co. darbininkėms už gražias gė- ^Jevarėnų vai., Telšių aps. 
les ir dovanas. Vienu žodžiui BALTRUŠAITIS. Juozas, 
nuoširdžiai ačiū visoms ir vi-j Vaiguvos vai., Šiaulių 
siems. kurie kokiu nors būdu 
man suteikė malonumą ir paro
dė savo prielankumą. Savo mal
dose prašysiu Aukščiausio vi
siems sveikatos už jūsų gerą 
širdį parodyta dėl manęs mano 
nelaimėje.

Izabelė Jokubaitienė.

žodžiui BALTRUŠAITIS.
1. . i-1 Vaiguvos vai., 
' " I gyv- Čikagoje.

i BALTUŠIENĖ - Domeikyte. 
Juzė, iš Paežerėlių vai., Šakių 
aps., gyv. farmoje prie Bosto
no. ir tyras Baltušis, Vincas.

BANYS. Pranas, ir jo žmona 
Banienė - Opulskaitė. Teklė, 
duktė Antano ir Teklės, kilę iš 
Nevarėnų vai., Telšių aps., gyv. 
New Yorke.

BARTKUS. Pranas ir 
kienė, Pranciška, kilę iš Kidu-

JENČIUS, sūnus Antano, ki- 
šakių aps.

JENČIUVIENft, Kotryna,

Bart-

New

ČIURAI. iš \ adaktėlių km., gvv. Čikagoje.
Naujamiesčio vai. JONIKAS, Vincas, sūnus A.n-

DANEVIČIUS, Juozas ir Da- tano, iš Gaurės parapijos, Ra- 
nevičius, Pranas, kilę iš Kidu- šeinių aps.
lių vai.. Šakių aps. JUCIUS. John. jo tėvai ir se-

DIRŽININKAS, Petras ir serys Magdalena. Mary ir Leo- 
žmona Zofija, kilę iš Telšių aps.. kadija. gyveno New Philadel- 
ir dukterys Emilija. Ona ir Va- phia. Pa.
lerija. i JUODEŠKA, Juozas; sūnus

GAIŠAUSKAS. Pranas, sūnus Juozo.
Jono, iš Gaurės vai., Tauragės 
apskr.

GARBALIAUSKAITĖ. Felici
ja. duktė Aleksandro, gyv. New 
Yorke. dirbo kaip gailestingoji 
seselė (nurse), tėvai kilę iš Ma
žeikių aps.. pati gimusi New 
Yorke.

GASPARA VIČIUS.
tas. kil. iš Daugėliškiu vai.

GREIČIŪTE. A.lena, gyv. varsko vai.,
Brooklyne. | KASPERAVIČIUS,

GRIGIŠKIS, Juozas, iš Kovar- kilęs nuo Virbalio.
sko vai., Ukmergės aps.

GRIVAILA. Antanas,
Čikagoje. Boston St.

GUDAUSKAS, Jonas ir Gu-

iš
A-

John G., 
mėsos krautuvę 1299 

York

Tarnauja Laivyne
Mūsų parapijos bei bažnyčios 

pavyzdingas berniukas ir ga
biausias Altoriaus tarnautojas lių vai., šakių aps.. gyv.
Stasys Valičkus kaip tik užbai-, Yorke.
gęs Šv. Marijos Akademiją į- BARTNIKAS, Motiejus, gi- 
stojo j laivyną tarnauti. męs Amerikoje, gyveno Lietu-

Kadangi Stasiukas buvo labai voje. grįžo Amerikon 1940 m., 
gabus jaunuolis tai sunku bus gyvena tūlam mieste New Jer- 
mums jį užmiršti, ir mes jį ii- sev valst., 2027 Kay Avė. 
gai minėsime. Prie šios progos BAUŽA (Bauser), 
linkim mūsų Stasiukui sekmin- turėjo
gai eiti savo pareigas laivyne Amsterdam Avė., New 
atlikti savo prievolę šiai šaliai ir City, Juozas turėjo mėsos krau

tuvę Bridgeporte, Pranas, gyv. 
Waterbury. Conn. pirmojo karo 
Amerikos kariuom. veteranas, 
ir Baužaitė (Bauser), Ona. gyv. 
Waterbury, Conn. Visi kilę ar 
turėję giminių Šakių aps.

BEIFUSS - Kalweit, Ella, gi
musi Celveland.

BENDZIUKĖ, Antose, iš 
'Lukšių vai., Šakiu aps.

BERČIUS (Bercer), Jonas.

neužmiršti savo gražios jaunų 
dienelių darbuotės bažnyčioje.

Pagerbė P-lę Hildą Žimkiūtę
Giminės, tėveliai, draugės ir 

draugai suruošė šaunią ‘Sho- 
wer' ir sunešė daug gražių do
vanėlių H. Žimkiūtei, kuri yra 
mokytoja mūsų viešoj mokyk
loj, taipgi gabi pianistė, ir gera 
lietuvaitė. Į šias vaišes be skait-! 
lingai atsilankusių vietinių gi
minių ir draugų-draugių, taip- Cannan. Stanford ir Branford.

I Visi dalyviai sumaniai ir ma
loniai buvo pavaišinti skaniais 
užkandžiais ir gėrimais, kuriuos 
parūpino rengėjos.

P-lė Žimkiūtė ištekės už p. 
Juozo Lisajaus iš Seymour, Ct., 
kuris yra baigęs chemijos mok
slus ir šiuom tarpu dirba Che- 
mical Research .darbą, jis yra 
labai gabus ir kuklus jaunuolis, 
kuriam ateitis daug žada.

Linksma buvo girdėti kada 
abu jaunuoliai padėkojo visiems 
dalyviams už dovanas gražiai 
lietuviškai, kas.parodo gerą tė
velių išauklėjimą.

Linkėtina jaunai porelei ge
riausios laimės žengiant į mo
terystės luomą. |

JUODEŠKAITĖ, Magdė.
JURKEVIČIUS, Jonas, 

Kauno 1939 metais tarnavo 
merikos kariuomenėje.

KAČERGIENĖ - Žemaitaity- 
tė, Konstancija, gyv. ūkyje, ne
toli VVaterbury, Conn.

; KADŽIONIS, Jurgis, kil. iš
Kostan- Kovarsko vai.. Ukmergės aps.

KALIBATAS, Antanas, iš Ko-
Ukmergės aps.

Vincas,
iI

Vaitaitie- X—L4V4 V IV. V. J K/ V OX«, 
gyv. i nės. Bronislavos, giminės, gyv.1 Brooklyn N y. 

(Čikagoje, prašomi atsiliepti. I MIKILIONIS 
KAVOLIS, Adomas, brolis Kazė, sesuo Mykolo.

i KATEIVAITĖS

įveland, Ohio.
ir | SENULIS - Gedminaitė, Vero- 
ir nika, iš Kražių vai., Raseinių 

[aps., gyv. New Yorke.
| SINUŠIENĖ, Rozalija, iš Rad-

| SKAEICKAS, Jurgis, iš Šiau- 
Vincas, iš lių aps. c

SKĖRYS, Antanas, prekybi
ninkas, mokėsi Marijampolio 

Noreikaitė, Kolegijoje.
I Tęsinys 7-tame pusi.

gi buvo skaitlingai atvykę vieš
nių ir svečių iš Waterbury, New

Visu Lietuviu Myl'mas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinygtės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami 

“ŽVAIGŽDĖJE” 
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — S1.00 metams
“Ž V AIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
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VIETINĖS ŽINIOS
i

Aukot. Parapijos mokyklų 
fondan aukavo A. a. Lt. James 
D. Rogers atminčiai jo motina 
$10, Petras Vėsa $10, Petras 

____ _ _ Šnaras $10, Loreta Waluk $1. 
mus dalykus. Valdyba įgaliota Bažnyčios taisai aukavo Ben- 
kviesti tam įžymius pašauIjonis jnminas Waluk $2, Pranas Lin- 
kalbėtojus. Pasikalbėta apie 
delegatų siuntimą į Lietuvių Ka
talikų Kongresą. Valdyba atsi
šauks tuo reikalu į draugijas skyriaus darbuotojos 
laišku.______________________ vakarą, šeštadienį rūgs. 21 d.

________ 7:30 v. v., parapijos salėje, 492 
Džiaugsmingas Mokyklos Ati- E- 7th St. Vakaro pelną aukoja 

darymas. Abelnai pradedant parapijos mokyklų fondan. A- 
mokyklos ar kokį kitą darbą not kaikurių ponių, bus atsily- 
randasi susirūpinimo ir nusimi- ginimas parapijai 
nimo. Netaip buvo atsidarant BALF siuntiniams.
mokslo metui Šv. Petro So. Bos- darbuotojų uoliai pardavinėja 
tono lietuvių parapinės mokyk- tikietus ir veikia, kad parengi- 
los. Vaikeliai visi linksmi. Neno- mas pavyktų.
ri eiti namon iš mokyklos. Mo- --------------
tinos nustebusios ir sužavėtos Misijos. Šv. Petro So. Bostono 
mokyklos grožiu, įrengimu ir lietuvių parapijos bažnyčioje, 
vaikučių tokia didele nuotaika rūgs. 30 d., 7:30 v. v., prasidės 
pačios nesiskubino eiti namon, misijos. Bus tai pirmoji metinių 
Jos čia sutiko daug savo buvu- parapijos misijų savaitė. Bus 
šių draugių. Jų vaikučiai dabar tai tam jaunimui, kuris nori 
augs krūvoje. Reikia matyti vai- misijų klausyti anglų kalba. Jas 
kučius ir mokyklą, kad gauti ves kun. Mažukna, MIC. Jis bū- 
tikrą reginį ir jausmą. Skubin- tų davęs šias misijas porą sa
kia ją pamatyti. • vaičių vėliau, bet turi būti kitur
—————— 'su misijomis spalių 7 d. Kitas 

dvi savaiti misijas ves kun. dr. 
J. Vaitkevičius iš Romos.

ŽINUTES
Rūgs. 11 d., įvyko Federacijos 

skyriaus susirinkimas. Nutarta 
turėti eilę diskusijų apie bėga*

gis |2. Ačiū.

Didelė Whtot Party. BALF 
rengia

DAKTARAI

Tel TROwbridg« 6330

LRepsIris, M. B. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
B7B HARVARD STREET 

Kampas lamas art! Centrai 84.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir S-S.

ĮVAIRŪS SIEJIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INBURANCE 

414 W. Broadwoy 
South Boston, Mass.

OfflOT Tai. Ba. Bastoa 0MB

Res. 37 Oriole Street 
Wwt Roxbury, Man. 
TeL Parinrajr 12S3-W

MSG Lietuvių Kuopa 
Geriausiai Pasirodė

Massachusetts

už pastogę 
Daugelis

' Rūgs. 15 d., tapo pakrikštyta 
Janina Ona Jono - Juzefinos

■ (Keivytės) Baukų, gyv. 173 H 
St.

j Vladas - Geraldas Vlado - Ali
cijos (Naudžiūnaitės) Opanats, 
gyv. 31 Mt. Vernon St.

I Rūgs. 15 d., Jonas Morkus ap
sivedė su Katre Galvinaite, gyv. 
498 E. 7th St.

Stanislovas Staršiakas su Ona 
Barauskaite, gyv. 37 Button- 
wood St.

Sekmadienį, rūgs. 
Wakefield, Mass. įvyko 
pulko 
Guard šaudymo rungtynės. Da
lyvavo ir neseniai sutverta lie
tuvių 9-ta kuopa.

Kadangi lietuvių kuopa dar 
nėra oficialiai pripažinta, reikia 
dar daugiau savanorių, tai ji 
negalėjo rungtynėse dalyvauti
— dovanų laimėti, bet jai buvo 
leista dalyvauti rungtynėse.
- Pirmą dovaną laimėjo 12-taį 
kp. su 755 punktais, bet lietu-: 
vių 9-ta kuopa turėjo 765 punk
tus ir būtų laimėjusi rungtynes, 
jei jai būtų leista pilnateisiai 
dalyvauti. Visi pripažįsta, kad 
lietuvių 9-ta kuopa buvo geriau
si visame pulke, susidedančia
me iš 17 kuopų.

Štai lietuvių 9-tos kuopos da-: 
lyviai ir kiek jie punktų padarė: i 
Leonas Ščensnolevičius 160; į 
Liutavaras Ščensnolevičius 158; | 
Alfredas Smilgis 156; Pranas; 
Bernotas 147; Malcolm Red- j 
diek 144. Viso — 765. > ,

Visi lietuvių kuopos dalyviai! 
yra veteranai kariai ir gal dėl į 
to jie taip gražiai pasirodė.

Lietuvių 9-tai kuopai dar rei
kia savanorių. Vyrai nuo 17 iki 
50 metų amžiaus yra kviečiami' 
ateiti kiekvieną antradienį į; 
101-st Infantry Armory, East 
Newton St., Bostone, trečiame 
aukšte nuo 8 iki 10 valandos va
kare ir prisidėti prie šios kuo-’ 
pos, kuri, kaip laike šių rungty-j 
nių, visados pasirodys geriausia' 
kuopa visame pulke. Raport.

DĖKOJA UŽ ŽODINĖLĮ

!
1
! 
!
! 
!
!
!

I
•;

i Rūgs. 21 d., 9 v. r., parapijos 
salėje, 492 E. 7th St., praside
da vaikams Katekizmo pamo
kos.

Rūgs. 22 d., po parapijos vai
kų mišių, kurios prasidės 9 v. r., 
prasidės bažnytinėje salėje, W. 
5th St., vaikams katekizmo pa
mokos.

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alau* ir Įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikžtynoms, parems 
ir pUmaram* Patarnavimaa skubus ir mandagus. Saukite:

X

piknaram* Patarnavimaa skubus ir mandagus, Baidote: x
BOMS BEVERAGE CO. |

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. $

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

O(X9MXSDDaCS»«KX9BaC»BGK3aS»MK3000CXXXXS30B^

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE 
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
251 Vest Braadmy, South Boston, Mass.

v

usMMkyiai* tmisko iras įkirs

Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Gmitoa Avo« IsKngton Mass.

> ToL Dedham 1304-W
PRANAS GERVLSKIS.Namų Tel. Dedham 130k-R

15
26-to
Statė

d.

I

i

ŪSO DIALOGUE: “THANKS A LOT, FATHER!”

soa

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Pradžia 6-tame pusi, . * I

SLIVIN3KAS, Julius, gyx 
Detroit, Mich.

SOSNAUSKAS, Juozas, sū
nus Jono, iš Žeimelio vai., Šiau
lių aps.

STANOWITCft, Carl. gyv. 
New Minersville, Pa.

STATKEVIČIENE - Sagevi-
i čiūtė, Uršulė.
i STEFANOWICZ, Stanislaw,
I
iš Dotnuvos, gyv. Brooklyne, 
N. Y.

STEPONAITIENE, Elzbieta, 
gyv. Middlebury ar farmoje ne
toli miesto.

STRIPEIKA, Pranas, iš Ne
varėnų vai., Telšių aps., gyv. I 
Brooklyne.

ŠČIUKAUSKAS, Antanas, 
gim. Amerikoje, gyveno Lietu
voje Būdviečio vai., Seinų aps., 

• vėliau grįžo į Minersville, Pa., 
pas dėdę Joną Venčkauską. 

i ŠIDLAUSKIENE - Laukytė, 
Zofija, iš Salantų vai., ir vyras 
Zigmantas Šidlauskas gyv. ne-: 
toli Bostono.

! TRUČINSKAS, 
Kuršėnų. 

ŪDRA, Pranas, 
vai., Telšių aps., gyv. Brookly
ne.

! URNEVIČIUS, Jonas, gyv. 
i Waterbury, Conn.

Prieš beveik 90 metų, A-’upė, 2,300 mylių ilgio, yra si2uhųCM>sUS P“vrt“u0 v" 
laskaį tuo metu pavadinta svarbiausia upė Alaskoj. VAIDELYS (WydoU), c^,. 
Rusiška Amerika tapo A-^Ciayra visokių laukimų New ,
menkos nuosavybe. Kovo gyvulių. Nors yra gana VAIDELY, Edai, t,J 
mėn. 1867 m. čekis $7,200,- j geležinkelių, bet aviacija maqua Pa ’ ’ j

i ŽIBARTAS - Gedminaitė, E«- 
Jųneau yra Alaskos sos- milija, iš Kražių vai., Raseinių 

tinė. Kiti svarbieji miestai aps.
yra Ketchika, Anchorage, ŽEBRAUSKAS, Stasys, Ka- 

Amerikos Fairbanks, Nome, Peters- minskų giminaitis, gyv. Cikago- 
! šiaurės - vakarų dalį atra-įburg ir Sitka. Teritorija je.
įdo Bering “ ----- > —
j 1741 m.

Pirmieji 
salą apgyveno 1784 m. ir 
daug rusų misijų buvo į-Į 

ir A-

FIRST-CLASS information is given out, būt never gives out, in 
hundreds of ŪSO operations here and overseas, where freųuently 

a Catholic priest sits at the desk. In days of peace, as in war, they 
continue to offer friendly counselling, helping the Navy to find a 
berth over a two-day furlough—the Army, a good movie—available 
for all service, from confession to the loan of bicycles and swim- 
ming suits.

Above: Rev. John G. Fallon, diocesan moderator, directs a newly- 
arrived sailor at Philadelphia’s famous Benedict ŪSO which serves 
men of all races and creeds.

To continue its work for the 1,500,000 men who will remain in 
uniform through 1947, ŪSO will make its appeal to the public this 
September and October.

A

ALASKA

Šiomis dienomis p. Feliksas 
Simanavičius, “Darbininko” 
spaustuvės darbininkas, gavo 
sekančio turinio laišką iš Vo
kietijos :

Baltic University
1946, VIII, 30 in Hamburg.

“Brolau lietuvi!
“Su tikru lietuvišku nuoširdu

mu dėkoju Jums už mums pa- 
bėgėliams paaukotą Angliškai-j steigta pusiausalėje 
Lietuvišką žodynėlį, kurį esu 
gavęs, kaipo dovaną, iš Jūsų.

Su pagarba,
L. Gutauskas.”

000 buvo perduotas Rusų lošia labai svarbią rolę. 
; atstovams Sitka, ir Ameri- j 
; kos jėgos nusavino tą teri- 
'tori ją.
j Šią Šiaurės

rėš, Šiaulių aps., gyv. Čikagoje.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
^PARSIDUODA juodas com- 

bination pečius kūrenamas ang
liais ir aliejumi. Pečius gerame 
stovyje. Parduosime pigiai. At
sišaukite pas Casper, 343 W. 
4th St., So. Bostone. Telefonas 
ŠOU 2731. (13-16-20)

REIKALINGA
solderers, asembleriai dirbti 
prie radio darbų. Puikias darbo 

sąlygos. Atsikaukite:

AUTOMAHC RADIO MFG., 
CO. Ine.,

122 Brookiine Avė., 
Boston, Mass.

(17-20)

REIKALINGA merginos pa- 
Tomas, nuo tyrosios stitehers. Taipgi mer

ginos dirbti prie lengvų dirbtu- 
iš Nevarėnų vės <hwbų. Atsišaukite: Kings- 

ton Heatiag £ Button Co., 
694 Washington St., Boston.

(17-20)

I
REIKALINGA

merginos uždėti lables nuo 20- 
35 m. amžiaus. Gali būti patyru
sios ar nepatyrusios, lengvas 

j darbas. Puikios darbo sąlygos.

RUST MASTER CHEMICAL,

712 Beacon St., Boston, Mass.
(6-17)

ir Chirikoff turi savo legislatūrą. Gu- ŽEMAITAITIS, Jurgis, gyv. 
jbematorių Jung. Valsty- VVaterbury, Conn., kilęs ar tu- 

rusai Kadiak bes skiria keturiems me- rėjęs giminių šakių a.
ŽLABIS, Karolis, iš Žagarės, 

Šiaulių aps., gyv. Bostone.
ŽLABYTE, Zuzana, iš Žaga-

!tams.
I
I Teritorija padarė žymų 
progresą per visą laiką po

leutian Salose. Rusų - ame- Amerikos kontrole. Mūsų iuaidac
rikiečių firma buvo orga- j vaU2ia stengiasi siusti gy- 
nizuota kailių mainams. Ir; ventojus j Alaską. 
valiau rncai npfvėliau rusai pasiekė net 
Pacifiko pakrantj.

Rusijos imperialistinė 
valdžia neturėjo jokios 
naudos iš Rusiškos Ameri
kos, kaip ji buvo vadina
ma. Netik negalėjo užsi
mokėti savo išlaidų, bet 
buvo visokių diplomatinių 
nesutikimų. Naminio karo 
metu, Rusija gražia sugy
veno su Jung. Vai. Rusų

FLIS.
SKELBIMAI

RMRiBtisld Skusmi
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta 

U daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galinga šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimų ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui amo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbts. 
Nelauk ilgiaus. ate tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėlė 16-oz. $5.00.

DEKEN S OINTMENT CO.
P. O. Boa «M, Newark 1, N. J.

JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RAŠTAS

REIKALINGA naktinis virė
jas. Sekmadieniais nereikia 
dirbti. Y.M.C.A. FOOD SHOP, 
316 Huntington Avė., Boston, 
Mass. (17)

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais

Re. Šou 373, SM W,

Lithuanian Furnitare Co.

valdžia pasiuntė laivų pa- ^ri^ais _ kaina $2.00.
dėti Unijai, jeigu svetima 
šalis stengtųsi įsimaišyti į j 

! kovą tarpe šiaurės ir pie-J 
tų. Ir sąryšyje su šių Rusi
jos karo laivų atvykimu 
pasiūlymai buvo padaryti 
parduoti Alaską Jung. 
Valstybėms.

William E. Seward, kuris 
tada buvo Valstybės se-

Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

MOVERt — 
Inaured and

DŲfiaCu

Local A LMS 
Distanoa 
Movlng

326.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

Draugijų Valdybų Adresai

Sa taką MhnCa.
Matrosai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380Vz West Broadvay,
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymai afcsbss.

Gimimo CerfifBtatai
Klausimas — Mano se

niausias brolis gyvena Lie
tuvoje. Jis gimė Jung. 
Vai., bet negali įrodyti tą 
faktą. Dabar nori grįžti į 
Ameriką, bet nežino kaip 
gali įrodyti, kad jis Ame- 
rike gimė. Ką jis turi da
ryti?

Atsakymas — Įrodyti, 
kad asmuo Amerike gimė 
yra reikalinga gauti gimi
mo metrikus iš Depart- 
ment of Health arba Bu- 
reau of Vitai Statistics iš 
miesto, kur gimimas įvy
ko.

Bet ne visi gimimai už
registruoti.

Jeigu negalima gauti gi- kretorius, tikėjo į Alaskos 
mimo certifikatą, tai pa- ateitį, bet daug Kongreso 
tartina gauti krikšto met- narių priešinosi. Jiems A- 
rikus ir kartu su laišku iš laska atrodė kaip 
Sveikatos Departamento " 
(kuris pažymi faktą, kad 
tavo gimimo rekordą ne
randa) pasiųsti.

Jeigu brolis nebuvo krik
štytas, tai reikalinga gauti 
afidevitus iš dviejų asme
nų, kurie prisiekia, kad 
žino, jog brolis gimė šioje 
šalyje. Afidevitus iš gydy
tojo ar kito asmens, kuri 
prižiūrėjo motiną, kada 
brolis gimė, skaitoma ge
ras įrodymas. Arba afide- 
vitai iš draugų arba kai
mynų tavo tėvų, kurie pa
žino brolį kada jis buvo 
kūdikis. Tie asmenys, su
prantama, turi būti senes
ni už brolį.

“ice 
box”, ir net kada pinigai ■ 
buvo užmokėti, jie vis va-' 
dino Alaską “Seward’s fol- 
ly”.

Bet tas nupirkimas buvo 
vienas iš puikiausių in- j 
vestmentų Jung. Vai. Tik. 
produkuoti mineralai at-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Mark3ien€,
625 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. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai.
! vakare. Parapijos salėje. 492 E. 

Seventh St., So. Boston, Mass.

•V JONO EV. BU PAtALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

nešė Amerikai beveik 100 Visais draugijos reikalais kreipkite 
. . i-i » a-*. v 1 pas protokolų raštininkę.

d

sykių kiek užmokėta už 
kraštą. Žuvų industrija y- 
ra svarbesnė negu mine
ralų produkavimas. Kas 
met į Jung. Vai. kenuotų 
lašišų atsiųsta už virš 
$35,000,000.

Alaska su Aleutian Sa
loms turi 586,400 ketv. my
lių. Du syk Prancūzijos di- i 
durnas. Prie kranto yra 

FLIS. milžiniški miškai. Yukon

ŽALUSIAS
FUMERAL MOOB

554 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

0. A. Zal«t>lcM,^FnLZaMatUM 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia •ormonlmo dykai 

NOTART PUBLIC 
Tai. ŠOU Botum 0BU

•OU SOTton 2MB

REIKALINGA
merginos virš 16 m. lengviems prie benčiaus dar
bams, prie muzikalių instrumentų. Geros darbo są
lygos, puikus atlyginimas; darbas pastovus. Atsi 
šaukite po 9 vai. A. M.

THE CUNDY-BETTONEY CO., Ine.,
96 Bradlee St., Hvde Park 36, Mass.

Tel. HYDe Park 1300.
j
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Tajo Kalno Didvyris

- -----

j Jis, gerai žinojo, kad 
<per vėlai atėjo, kad pralei
do geriausią momentą už- 

jpv’ti • :n- n ovvulū Ties^a- 
našu, jis lauks tinkamos 

■progos. 
Į Tam, jei plėšrusis žvėris 
[turės tiek kantrybės! Plo- 
iri ŠĮonai ir godžiai varvi
nąs sei’es liežuvis reiškė 

Įdidel? a’kį. šnairuojantis 
žvilgsnis aiškiai sakė AL 
fors’ i, jog tigras, nelaimė
jęs grobio anačioj, greit 
puls ji pati. Vadinasi,’ rei
kia, kain galima greičiau, 
užbėgti tigrui už akių. Al
fonsui žvilgsniu išmatavo 
nuotolį, kurs skyrė jį nuo 
plėšriojo žvėries: tigras 
vienu šuoliu pasiektų jį. vėje 
Tyliai susiieškojo geriau- VOf. 
šią aštriu geležiniu galu 
strėlę, užtaisė lanką. 

Dar atsargiau palenkė 
kojomis medžio šakeles ir 
pasirengė šauti. Tigras pa
mažu slinko į kairę pusę. 
Pasiseks, jei strėlė į širdį 
įsmigs. Tada jis bus išsi- 
gelbėjęs. Kitaip, Alfonsui 
mirtis.

; Alfonsas akimirksnį 
stabtelėjo. Dievulis, kurs 
ji tain nuostabiai išgelbė
davo iš pražūties, apsau
gos jį ir šį kartą. Kas atsi
tiktų pabėgėliams, jei tig
ras jį sudraskytų?’ 

i Taip, tik nutaikyt ir pa
leisti iš visų jėgų. Tigras 
taip pat pastebėjo judėsi. 
Žaibo greitumu atsigręžė 
tiesiai ir pritūpė, pasiren
gęs šokti ant drąsaus me
džiotojo.

l Alfonsas taikė į akį. Su-
I Alfonsas buvo labai keb- švilpė templė, suzvimbė, 

užstojo lioje būklėje. Jis turėjo strėlė, o tamsiu mišku nu-! 
kol kiau- skambėjo tūkstančius kar- 

matydamos jo, kiaulės vis lės atsitolins. Tačiau kiau- tų pasikartodamas griaus- 
labiau ir labiau rimo. Pa- lės pasišalinti neskubėjo; mindas skausmo riksmas, 
galiau sugulė duobėje po netoli buvo bala, jos ma- Strėlė iki pusės įsmigo fig
medžio šaknimis. tyt, rengėsi čia pat apsi- ro akin. šis letena nulaužė

nakvoti. strėlės kotą ir šoko baisiai
Alfonsui staiga atėjo į įnirtęs ant Alfonso. Bet 

galvą gera mintis. Jis bu- šuolis buvo per silpnas, jis 
vo girdėjęs, kad kiaulės iš- nukrito į vidurį sujudusių 
bėgioja į šalis, jei bent vie- kiaulių, 
ną iš jų būrio nušaunama, j Prasidėjo kova, kokią tik 

i Atsargiai pažvelgė jis j džiunglės temato. Aštrios 
pro šaknis žemyn, ieško-! iltys, letenų smūgiai ir 
damas taikinio. Jau ren- mirties riksmas skambėjo, 
gėsi šauti. Pridėjo ranką aidėjo ir kėlė triukšmą 
prie lanko, bet tuo mo- nakties tyloje, 
mentu išgirdo dešinėje,! Sužeistas tigras prisi- 
ant audros išversto me- glaudė prie medžio šaknų, 
džio, lengvą šlamėjimą. Kiaulės apstojo pusiau ra- 
Baisus išgąstis apėmė jį, tu ir lojo, kaip pikti šunys. į 
kai pažvelgė į tą pusę. Ten Kiekviena kiaulė, kuri tik 
stovėjo milžiniškas, juo- išdrįsdavo prisiar tinti

' -
t
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Iš TolimujŲ Kraštų "MIsify" Apysakos Jaunimui

Balduin Rambo, S. J.
Išvertė Ę. Krasauskas

6. Pavojingas Šūvis

j LIETUVIŠKĄ KALBĄ

I

|mė taip paslaptingai ne
baudžia, kaip viršūnių šla
mėjimas; jokš varpų gar
sas taip kilniai neskamba 
per kalnus, kaip amžina 
vandens krioklio daina, 

j Juodas debesys pamažu 
slinko per žvaigždėtą dan
gų. Šiaurės vėjas vis 
smarkiau švilpė viršūnėse. 
Artinosi audra. Vai, kaip

Nors žudė ir krimto 
Tave praeitis atsidėjus.

Tu amžių gal šimtą
Savaip nepaliauni skambėjus.

i
Ii- metais, senutė — 

Vis grožiu jaunybės tebžydi.
Net ponai atkutę 

Dailumo mums tavo pavydi.

G kalba gimtoji. 
Gyvuok gryčioj vargšo žmo-

Mergaites dainoje [ gelio; 
Ir pasakoj šilo senelio.

It balsas šventųjų, 
Netik niekad Dievo namuose;

Draugijoj jaunųjų 
kambėki per visar laukuose
Viduj klebonijos

Sau vietą užimti skubėki;
Į rūmus ponijos 

Sugrįžti vėl nesidrovėki.

Per kiaurinę stogo 
Pažvelgk kaip bajorai gyvena

Nevelyk jiems blogo,
Bet tark: o, vaikučiai jūs ma-

Ir lai nuo šio laiko [no 
Pamyli tave Lietuvoje —

Nuo senio lig vaiko, 
Kas turi tik protą galvoje.

Ir meilės tos gale
Lai tolei nesilpsta, nei mai- 

[nos
Kol švies mums saulelė, 

Kol paukščiai čiulbės savo 
dainas’ A. Jakštas.

i

(Tęsinys) , jo jam kelią. Audros ištik-
-Alfonsas, užšokęs ant tas- J1S' išIJĮėSęs

plėšikų arklio, valandėlę ka™ ” “fTt net 
jojo pietų linkme. Paskui maza aikštelę. Šaknys ky-, 
pasuko į Tajo kalną. Jis ant .„
turėjo žūt būt nuvykti ten 
anksčiau už plėšikus. Jei 
tai nepavyktų, jo mylimie
ji būtų išžudyti.

Tačiau, kaip nuostabiai ____
viskas klojosi! Pirmiausia, atsargiai šliaužė priekin, 
jis vos vos nepateko bo- Priešais, už dvidešimties 
tokudams į rankas, bet, žingsnių, pasigirdo kriuk- 
laimei, suspėjo laiku pasi- sėjimas ir traškėjimas. Al- 
slėpti. Čia jis išgirdo jų fonsas suprato. Būrys lau- 
karo pasitarimą ir sužino- kinių kiaulių suuodė jį. A- 
jo, kad Felippe Kapote sto- mirksnis ir jos būtų jį už- 
vyklauja ant Kampo Alto, puolusios ir suplėšiusios į 
kad botokudai nori prie gabaliukus, tačiau jis šoko 
Tajo kalno įsivilioti juos skubiausiai atgal ir vikriai 
visus į spąstus ir išžudyti. įsiraitė į tą pavirtusį medį. 
Jis taip pat matė, kaip tru- Vos tik jis įlipo aukštyn, 
pūtį vėliau atėjo į botoku- atūžė jų čia visas būrys, 
dų stovyklą pats Felippe Aplink medį jos sukėlė 
ir kaip po valandėlės jis pragarišką triukšmą, uoš
vei pranyko su Mingle. Jis tinėjo žmogiena pakvipusį 
nuskubėjo paskui juos ir, orą ir griežė iltimis, 
būdamas baloj tarp nen- Tankios šaknys 
drių, girdėjo jų pasikalbę- Alfonsą nuo jų akių. Ne- kantriai laukti, 
jimą ir gaujos nutarimą.

Alfonsas ėmė joti lėčiau. 
Gal gerai padarytų, jei 
perspėtų plėšikus? Bet jie 
juo netikės: seniai iie lai
ko jį mirusiu. Vis tiek jis 
negalėtų jiems atsiduoti, 
norėdamas išgelbėti juos 
nuo botokudų. Felippe nu
šautu jį. ir nenersoėti pa
bėgėliai būtų užpulti.

Ganyklų plotai vis labiau 
keitėsi į tanku lapuotąjį 
mišką. Jau aušo rytas. Al
fonsas sulaikė arkli. To
liau neižengiamas miškas, 
arklys iam tik trukdytų. 
Jis nušoko nuo arklio, nuė
mė kamanas ir, švelniai Sutemstant tarė ji sau viena, 
sušėręs arkliui, paleido jį — štai augumo jau žymiai 
atgal.

Alfonsas keliavo mišku O dirbu dar itk pirmą dieną.— 
visą dieną. Jau besilei
džiančios saulės spinduliai 
krito įstriži, išpuošdami 
auksinėmis juostomis mil
žinų medžių kamienus: jis 
pajuto baisų alkį. Praeida
mas, vienur kitur jis ras
davo tik miško vaisių. Bet 
maistu rūpintis nebuvo lai
ko: Alfonsas turėjo skubė
ti. kad laiku perspėtų pa
bėgėlius: savo tėvą, moti
ną, brolius, seseris ir Pad- 
re.

Milžiniškas
grapiapunha medis užsto-

i
ibalai kabojo ant jų.

Alfonsas rengėsi aplenk
ti medį per tankynę, tik 
staiga aštrus kvapas pa
lietė jo nosį.

Miško kiaulės! Jaunuolis

s

v

i

i

VARLĖ IR JAUTIS

Varlė, išvydusi prie ui>ės jautį 
seną.

Užmanė jojo augumą įgyti.
Ir pučiasi, kilnojas, stena,
Ir — ko nebando išdaryti!
Tai pasitampo, pasiraižo, susi

traukia.
Į aukštą šoka ant lankos; 
Pervargsta, truputį palaukia 
Ir vėl į darbą—nuo pradžios. 
— Ee! didesnė jau pasidariau.

užvariau.

Kad diena antra jai nušvito, 
Linksmai nasveikino ii rytą, 
Tr vėl į darb*’ vaka^’kštį; 
Ir nagi pukšti. pyksti. 
Persinevalijo... Ant galo, kas 

išėjo ?
Ot. pastenėjo. pastenėjo 
Ir pūsdamos, persprogo.

Nevienas, regįs didį žmogų, 
Ant jo garbės sujunda pykti 
Ir geidžia pats tokiu pat likti. 
Bot pirm, regu tą garbę gaus 

užvydas toks —
pargriuvęs Be abejojimo—persprogo...

Senovės Lietuvos Krivių-Krivaitis Vi'niaus švento- 
■, išjoianeips lietuvius - karius ginti tėvvn'-s Lietu- 
laimina, kad laimėję kovas grįžtų sveiki į namus.

PRISIKĖLIMAS I

PRISTK£i ET, tėvyne, ir eit pasiryžus 
Per rūsu č:Hf degėsius, kraujo klanus... 
Iš nela’sv's • ?a-svę šiandiena sugrįžus, 
Džiaugiesi ir -auki dalingų dienų.

Tau beraudant vergijoj ir baisas užkimo, 
.Apkarto širdis sielvartaujant vienai... 
Nepalaužė tatai tau galingo troškimo 
Gyventi laisvai ir nemirt amžinai.

1

Tau akivaizdoj mindė gražiausias svajones, 
Išniekino tavo švenčiausius jausmus
Tr ^d**nskė sodybas... Po kalnus ir klonius 
A idėjo ten skundas skaudus ir kimus.

o
F matau a šen Nemuną plaukiantį lėnu, 
Fur skendi nugrimzdę krantai i erdves — 
Šiandie ginamą Kauną, lyg andai Pilėnus — 
Sukilėlius tysant kraujuos po gatves...

Mes žinoiom, tėvyne, kad netekusi žado 
Krūtinėj ryžtingąjį kerštą kaupei.
Tu senovės yarbės ir kelių nepraradus, 
Ėjai taip keliais erškėtingais, raupiais...

S’
3...

Tolumon, ateitin tie keliai nusidriekę,
Fur zovada nešasi vytvs balti...
Ateities nepastos, neužgins josios niekas — 
Jos vartai, antai, iki gal atkelti.

* • ' • ’ r , ‘ ' r

Kiek tu prakaito, ašarų, kraujo prilaistei, 
Bet niekad tikėjimo nepraradai — 
Tai matau, lvg regėjime, einanti aistį, 
O tvirtu, o dideliu žingsniu — žiedais...

Šviesiaplauki brolau, tavo žingsnius žegnoju, 
Tu eik
Ne regėjimas, miela — tavo šviesus rytojus, 
Tad, Lietuva, mano tėvyne, vąlio.

J. Aistis.

niekas ju tau pastot nevalios...

riebiausią gyvulį, susiieš
kojo saugią landynę nuo 

i plėšriųjų žvėrių ir nutem
pė ten savo grobį. Vikriai 

das, geltonai dėmėtas ja- tiek, kad siekė tigro lete- lsmesineJ°, atsipjovė vie- 
guaras, Amerikos tigras, na, krisdavo parblokšta!^ kumpį ir, pasidejosa- 
Ilgą uodegą jis lengvai ant žemės. Vis garsiau 
vizgino į šalis. Tykodamas, traškėjo iltys, vis žiauriau

po moliu iškepti, bet ir 
kandantiems uodams ir 
laukiniams žvėrims nubai
dyti.

Tai padaręs, jis išsitiesė 
ant žemės, šalia ugnies, ir 

lia. Paskui iškasė nedide- užmigo, 
lę duobę, sudėjo visą kitą!

kraipė mažas ausis tai šen, skambėjo piktas lojimas. n}es^'; atsinese molio ir 
tai ten. Klastingos akys Staiga visa gauja puolė storokai apdėjo juo js vjr- 
šnairavo čia į Alfonsą, čia priešą. Dar trumpos grum- saus. Tada įssieme. įs kise- 
į kiaules. Seilėtas liežuvis tynės, ir būrys išsiskirstė. nes Pa&abu^u- Vieno 
godžiai laižė lūpas ir ūsus. Tigras liko visai sumaišy-(Pagall.yko Y^uryje uvo

Alfonsas buvo geras me- tas su žemėmis. Aukštako-!^”1^ l^bimas, kito 
džiotojas, todėl greit viską jai, beuodegiai nugalėto- ^a\e ^uvo *Lra f.1-
suprato. Tigras norėjo už-jai skubiai paliko kovos tinkama galvute. Pagaliu- 
pulti laukinę kiaulę, bet vietą. Žiaurus miškų kara- k^^ 
būryje užpulti vieną jis liūs net astuonias jų pa-C”’OT'°” “ 
niekuomet nedrįsta, nes guldė, 
tuomet kitos jį sudraskytų į Alfonsas džiaugėsi. Jis 

Margalis. į skiauteles. nušoko žemyn, išsirinko1

Laisvos Lietuvos Naujos Statybos Architektūra.

. žemės, suspaudė kojomis, 
j kitą įstatė vidun ir ėmė 
sukti tarp delnų. Vos mi-, 
įnutei praėjus, sužibėjo ki
birkštys. Alfonsas nuėmė 
pagaliuką, aną apkrovė la- 

■ pais, plonomis šakelėmis 
ir taip įkūrė ugnį. Tada 

ŽVANGUČIAI! Blyškiai-geltoni tarp žolių pririnko sausų šakų, sudė-

Žvangučiai

Po visą pievą išblaškyti...
Ir keista — lyg kažkur matyti, 
Bet kur? Vis atspėti niekaip negaliu.

Ir tikras, kad jie su kažkuo suristi 
Brangiu ir lemiamu be galo...
Tik vėjo pučiamas pabalo 
Pasviręs gluosnis lauko pakrašty,

Ir man gražiai prisiminė visa — 
Ramiai vingiuojanti Dubysa, 
Aukšliukių sidabru tyškantis lietus...
Ir lyg vanduo iš jos rieškučių 
Tekėjo laimė, o žvangučiai 
Žydėjo blyškiai geltoni po šlaitus...

r;

J. Aistis.

i

Miškas nakties metu — 
puiki katedra. Jokios ko
lonų eilės taip galingai ne
kyla aukštyn, kaip tūks
tantmečiai kamienai; jo
kia žvakių šviesa taip gau
siai ir ramiai nespindi nuo 
aukštų skliautų, kaip 
Žvaigždžių šviesa iš dan
gaus; jokia vargonų gies-

v •

MANO GIMTINĖ

liepsnojo žaibai, kaip dre
bėjo uolos nuo perkūno 
trenksmo, kaip dejavo ir 
griuvo sulaužyti seni mil
žinai.

Molingas vanduo kunku
liavo upelio krantuose, o 
krioklys vis stiprino savo 
giesmę.

Miškas liepsnote lieosno- 
io. Su dideliu trenksmu 
krito vienas sutriuškintas 
medis prieš pat Alfonso 
landą.

Alfonsas pabudo išsi
gandęs. Jis jautėsi tain ne
apsakomai vienišas. Siau
čianti audra gyvai jam 
priminė tą naikinantį vie
sulą. kuris ištiko brangią 
io tėvvnę. Vos galėjo save 
'tikinti, kad iis laisvas mc;- 
džiotojas, pabėgėlir- be tė
vynės, traukia mišku urs 
savuosius. Bet tai buvo 
tikra ir žiauri tiesa.

Liūdnas kurstė jis ugnį. 
Prieš aušrą nemanė toliau 
keliauti. Ir kelio tamsoje 
nerastų. Kai audra nudun
dėjo toliau, jis vėl užmigo.

Alfonsą pažadino triukš
mingas genio kalimas ir 
miško vištų karkimas. Jis 
atsiminė vakarykštį keps
nį. Rūpestingai pralaužė 
sudegusį molį ir išėmė vie
ną po kito mėsos gabalus. 
Pasklydo skanus kepsnio 
kvapas. Šeriai ir oda priki
busi prie molio. Alfonsas 
nugramdė nuo kaulų pui
kiai iškepusią mėsą, pri
valgę sočiai, o likusią susi
vyniojo į didelius lapus ir 
įsikišo kišenėn. Reikėjo 
pradėti kelionę, nusistaty
ti linkmę. Įlipo į medį ir 
apsižvalgė. Tolumoje juo
davo tarp lengvų rūkų Ta
jo kalnas. Gal būt, pravers 
tris ar keturias dienas, kol 
jį pasieks. Vis dėlto jis 
anksčiau nuvyks negu plė
šikai, nes anie jodami tu
rės padaryti didelį vingį.

Rodos, tūkstančiai dei
mantų žėrėjo ryto saulėje. 
Nuo šakelių varvėjo, lyg 
sutirpę perlai, vandens la
šai. Medžiu viršūnės šla
mėjo, o linksmas jaunasis 
medžiotojas slinko per 
tankumyną Tajo kalno 
link.

(bus daugiau)

AMERICAN 
RED CROSS 

+
CH APTEK CLOTHING
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ThtoUity baby in Brittany, France, 
<*«*»«■<» from a ia.veti j 

grrMM.hy American Rerf 
yE*?* AĮ*** ehaptera have wp- 

M57 layettea for Brittaay

Ten, kur Nemunas banguoja 
Tarp kalnų, lankų, 
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.

Ten močiutė užlingavo 
Raudomis mane,
Į krūtinę skausmą savo 
Liejo nežinia.

Girias ūžė ten, minėjo 
Tuos didžius laikus,
Kad lietuvis netikėjo, 
Jog pavergtas bus. .

Ten apleistos pily* griuvo 
Ant kalnų aukštai r 
Milžinų ten kaulai puyų, 
Verkė jų kapai. \

jo ant molio, po kuriuo bu
vo mėsa, ir padegė. Su
liepsnojo laužas.

Alfonsas paėmė atpjau
tą kumpį, nulupo odą ir pa
kepė riebią mėsą ant žari
jų. Kai mėsa apkepė ir pa
rudavo, jis supiaustė ją 
gabalais ir ėmė godžiai 
valgyti. Jau taip seniai ką 
nors stipresnio bebuvo vai
sęs- ’ i uh*Nugrandęs paskutinio. Ten užaugau, iškentėjau '
kaulo mėsą, Alfonsas atsi-į Aš kančias visas, \ ' 
stojo. Reikėjo atsinešti Ir pamėgau, pamyli 
daugiau malkų. Mat, ug-į Vargdienio dūmas. į Ii-

tik mėsai | Maironis;nięs reikėjo ne

♦
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