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• Gal anglių kasti?
• Patyrė apie “Maikio” rūstybę

Visi jau esame girdėję apie 
fantastiškąjį Gary Davis, kuris 
panorėjo būti “viso pasaulio pi
liečiu”. Jam, vis dėlto, reikia 
pasakyti, nelabai sekėsi gyventi 
su ta “plačiąja pilietybe”. Žmo
gus ilgesnį laiką sukinėjosi Pa
ryžiuje, tačiau jo ten ‘nelaikino* 
nei “keturi didieji”, nei komu
nistinio .“taikos kongreso”, įvy
kusio Paryžiuje, atstovai. Jam 
nebuvo leista pakalbėti nei mi- 
nisterių konferencijoj, o taip 
pat — balso nedavė ir interna
cionalinis komunistų kongre
sas...
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Jung. Valstybės Ragina Ištirti 
Vergų Padėtį Rusijoje

Rusai prisipažįsta, kad jų krašte 
yra “pataisos” sistema
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Čekijos Raudonieji Nuteisė Ku 
nigs, Kuris Atsisakė Suteikti 

Sakramentus Komunistą

Dabartiniu metu spauda pra
neša, kad pasaulio pilietį Gary 
Davis įsileido pas save Belgijos 
vyriausybė ir leido jam gyven
ti be jokio paso.

Gal ir jis paklius kur nors į 
anglių kasyklas?...

Liepos 17 d. Toronto lietuviai 
skautai suruošė gana gražų 
mūsų tautos- didvyrių Dariaus 
ir Girėno tragiškos mirties mi
nėjimą.

Minėjime dalyvavo itin gau
singas skaičius lietuvių. Skau
tai pildė pasigėrėtinai puikią 
programą. Programoje, tarytum 
keleidoskope prabėgo pro žiū
rovų akis visas tas vaizdas, kaip 
tie ryžtingieji sparnuoti lietu
viai ruošėsi istoriniam žygiui 
per Atlantą, kaip Amerikos lie
tuvių visuomenė jų žygį rėmė, 
ką rašė JAV ir kitų kraštų spau
da, jiems pradėjus tą herojišką 
kelionę, kaip dvidešimties tūks-

drome savo narsiųjų sakalų at
skrendant, kaip visa lietuvių 
tauta alsavo vieninteliu džiaug
smu ir lūkeščiu, kad tik tas žy
gis pavyktų ir pagaliu, lyg žai
bas iš giedro dangaus /‘...Lietu
viai transatlantiniai lakūnai 
kpt. Stepas Darius ir Stasys Gi
rėnas... žuvo Vokietijos žemėj, 
Soldino miškely...”

Tas viskas vykusiai buvo pa- 
viazduota torontiečių skautų su
darytame montaže.

Deja, iš montažo ne vienas lie
tuvis, ypač iš naujųjų atevių, 
gal ir pirmą kartą patyrė nema
lonių dalykų. Tai vieno Ameri
kos lietuvių laikraščio nepalan
kūs tuometiniai atsiliepimai a- 
pie sumanytąjį lietuvių didvy
rių Dariaus ir Girėno žygį, kurį 
jie skyrė Jaunosios Lietuvos 
garbei.

Ypač nemenkai rūstauta prieš 
juos “Keleivio” Maikio, kuris tą 
rūstybę išreiškė “pasikalbėjime 
su savo tėvu”...

— Ach, vis dėlto mat... Atsi
randa ir tokių lietuvių...— kaž
kas pareiškė sėdis netoliese ma
nęs...

Kitų, žinoma, tas reiškinys ir 
nenustebino, nes, juk yra žino
ma, kad ligi didžiosios mūsų 
tautos tragedijos buvo tokių 
mūsų tautiečių, kurie vengė net 
žodžio Tauta, tautiškumas, bijo
dami, kad jų nepašauktų nacio
nalistais, šovinistais, ir pan.

Pr. Al.

Geneva — Kaip jau ži
noma, Britanija iškėlė 
viešai ir dokumentais įro
dė, kad Sovietų Rusijoj 
milijonai darbininkų pri
verstinai dirba, kaip kali
niai, sunkius darbus ir 
reikalavo, kad Jungtinės 
Tautos padarytų tyrinėji
mą.

Iš karto Rusijos valdžia 
ir jos atstovai užginčijo ir j 
sakė, kad Rusijoj nėra 
nieko panašaus kaip Bri
tai sako, ir rusai griežtai 
protestavo prieš pasiūly
mą ištirti.

Šią savaitę ir Jung. 
Valstybės ragina Jungti
nių Tautų Ekonominę ir 
Bendruomenės Tarybą su
daryti komisiją, kad ji nu
vyktų į Rusiją ir ištirtų 
vergų būklę.

Sovietų Rusijos atsto
vas, matydamas, kad tik
renybės negalima paslėp
ti, pripažino, kad Sovietų 
Unijoj egzistuoja “darbi
ninkų pataisos sistema”. 
Jis sakė , kad pagal “tą 
sistemą žmoniškumo bū- 

minalistai ir kiti nusikal
tėliai”. Jis griežtai pasi
sakė prieš pasiūlymą, kad

padarykJungtinės Tautos 
tų tyrinėjimą.

Jeigu Rusijos “darbinin-j 
kų reformavimo” sistema, 
yra taip gera, kaip atsto-; 
vas tvirtino, tai ko bijo-: 
tis tyrinėjimo. Tačiau vi-i 
siems yra žinoma, kad \ 
Rusijoje milijonai darbi-; 
ninku vergiškai turi dirb
ti ir badauti. Nukankintus 
darbininkus pakeičia nau- 

ijais, kuriuos atveža iš ki
tų kraštų, kaip tai: Lietu-i 
vos, Latvijos, Estijos ir 
kitų.

MTA Važtos Pakėlimu 
Užgyrė

k
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Bostono arkivyskupas, Richard J. Cushing, 

matomas nuotraukoje, dalyvaujant mergaičių 
softball žaidime Minshanock, Kingston, Mass. sto
vykloje. Ši stovykla yra vedama Dieviškosios Ap
vaizdos Seserų, kurių dvi stebi žaidimą Arkivys- 
kupas pasiriĮošęs sutikti sviedinį (bąli), žaidime.

VATIKANAS APIE KOMUNIS
TĘ GUDRAVIMUS

Boston, Mass. — Massa-į 
chusetts Department of' 
Public Utilities rugp. 3 d. j 
š. m. užgyrė MTA važtos 
pakėlimą. Šį šeštadienį 
4:30 vai. po pietų visi, ku
rie važiuos MTA gatveka- 
riais ar požeminiais trau
kiniais, turės mokėti skir
tingą mokestį, .būtent, 5- 
10-15-20 centų. Dabar mo
kame 10 centų, o ųuo šeš
tadienio mokėsime nmimr _

mĄrifrimsiy dia-

Vatikano Miestas — 
Rugpiūčio 4 d. Vatikano 
sluoksniai sakė, kad nu
teisimas Romos Katalikų 
kunigo, kuris atsisakė su
teikti vienai senai Čeko
slovakijos moterei komu
nistei paskutinius Sakra-

Važiuojantieji kur nors 
netoli mokės tik 5 centus. 
Toliau važiuojantieji mo
kės 10 centų, 15 ir net 20 
centų. Nemokamo persė
dimo (transfer) iš vienos 
linijos į kitą nebus.

Sirija Uždavė h
LakraštĮ

Damaska, Sirija — Šio 
krašto valdžia uždarė 

į prancūzų laikraštį “Voix 
ide Syrie”, vienintelį šve
itimą kalba laikraštį Siri
joj-

IšsiHsvino Britų Labas

pragyvenimą. Toji motina 
su šešiais vaikais buvo iš
mesta iš buto. Ji negalėjo 
gauti kito buto. Tai buvo 
apgyvendinta viešbutyj.

Motina, 5 dukrelės ir 
sūnus, kurių amžius nuo 7 
iki 15 metų, - gyvena dve- 

ir vai- 
kredituoti Bafeyči, ir jos|g° ra’«ykl°je- W P~- 
tikinčiuosius.

Vatikano pranešėjas sa
kė, kad Sakramentai atsi
sakomi suteikti jeigu ka
talikas sąmoningai ir lais
vai remia komunizmą.

V. nUhV ' •»

Valstija Kas Savaite Moka 
$12* Se

gyvenimas daug kainuoja. 
Miestas neišgali tiek daug 
mokėti, tai tos šeimos iš
laikymas tenka valstijai.

Praga, Čekoslovakija —, 
Komunistų valdžia prane
ša, kad jos teismas nutei
sė kun. Alois Fajstl už 
tai, kad jis atsisakė su
teikti Paskutinius Sakra
mentus sergančiai plaučių 
uždegimu senutei komu
nistei. Nuteistas 8 me
tams kalėjimo. Kaltini
mas buvo

Toji moteris turėjo Ko
munistų partijos narystės 
kortelę. Kada kunigas at
sisakė duoti Sakramen
tus, tai ji Komunistų par
tijos kortelę padavė savo 
sūnui, kad jis ją grąžintų 
partijai. Po to kunigas iš
klausė išpažinties ir sutei
kė Sakramentus.

Kaip žinoma, Šventasis 
Sostas paskelbė dekretą, 
kuriuo aiškiai pasakė, kad 
priklausantieji Komunis
tų partijai arba komunis
tų veiklos ir spaudos rė
mėjai yra ekskomunikuo- 
jami — patys išsiskiria 
iš Katalikų Bažnyčios. Iš- 
siskyrusiems iš Katalikų 
Bažnyčios kunigai negali 
duoti jokio patarnavimo. 
Katalikų Bažnyčios na
riai privalo laikytis Jos 
įttstyinų ir įsakymų. Ku
nigo ištikimybė nepatiko 
raudonųjų valdžiai. Jį pa
smerkė ir atidavė bude
liams kankinti.

“išda vystė”.

vento raudonųjų bolševi
kų teroro Mrs. Erika Rae- 
der pabėgo iš Rytinės Vo
kietijos.

Mrs. Erika Raeder, ad
mirolo žmona, kuris pa
statė Hitlerio laivyną, bu* 
vo rusų bolševikų suimta 
ir per keturis metus buvo 
slaptosios policijos prie
žiūroje. Ji yra 61 metų 
amžiaus.

Ji sakė, kad kai ją suė
mė, tai Maskvoje ją ka- 
viaru maitino; Minske ba
du marino, o Sachsenhau- 
sen ji turėdavo nuskusti 
700 bulvių per dieną. Ji 
buvo beveik be pertraukos 
klausinėjama, ir galutinai 
po keturių metų kankini
mo ją paleido. Už ką ji 
buvo suimta ir kankina
ma jai nepasakė.

AnTlDOlScvlIiintS 
roja u Tautę Laisvę

t ISIoIKJiTIIh

Haverhill, Mass. — Šio 
miesto laikraštis

Pabėgo 1$ Suviety Rusijos 
Pragaro

Berlynas, Vokietija — 
Po keturių metų pergy-

ujujiojai mėsingi mvers- 
finam Sveikatos Planui
Šį mėnesį kiekvienas 

šeimos gydytojas — me
dicinos ir dantų — pasiųs 
šeimoms arba asmenims 
raštelį, kuriame bus pa
reikšta, kad jis yra prie
šingas priverstinam svei
katos planui, kokį yra pa
siūlęs Prezidentas Truma
nas.

Gavėjas tokio raštelio, 
jeigu sutinka su savo gy
dytojo nurodymais, pra
šomas parašyti savo 
Jung. Valstybių Senato
riui ir Atstovams, prašy
damas, kad jie balsuotų 
prieš tą sveikatos planą.

Dvi Valstijos Naujoje Anglijoje 
Nelaimės Srityje

Bernas, Šveicarija — 
Egzistuojąs nuo 1943 m. 
Antibolševikinių Ta u t ų 
Blokas neseniai paskelbė 

rašo, savo veikimo programą,
kad valstija moka viešbu- kurios tikslas esąs išlais- 
čiui kas savaite $126 už vinimas tautų, dabar besi- 
motinos ir šešių vaikų1 randančių Sovietų Rusi- 

_ _ įjos vergijoje. Prie šio blo
ko priklauso: albanai, ar
mėnai, azerbejini e č i a i, 
bulgarai, kazokai, kroa
tai, čekai, estai, vengrai, 
lietuviai, latviai, kauka
ziečiai, lenkai, rumunai, 

slovakai, baltgu- 
štabo nariai yra komunis-Į^“^;‘"^ai 
tų terorizuojami. Įtina bolševikus ir jų sėb-

Jis sake kad pagal jo giais dalykais:J 
, . „ I 1. Suniekmimu tų tautų,

Acheson ir Byro^^aip tautinio, taip ir as- 
.meninio nepriklausomumo 
ir laisvės teisių.

2. Kišimosi per penktą- 
McCarran ją koloną, kominformui 

sakė, kad jis tęs išklausy- vadovaujant, į vidujinius 
nėjimus apie asmenis ir jų kitų kraštų reikalus, 
priešvalstybinę veiklą ir 
paskui bus paruoštas bi- 
lius Kongresui, kurį priė
mus būtų galima sukon
troliuoti ir deportuoti ne
pageidaujamus asmenis.

Washington, D. C. — pirmininkas, pasakė, kad{ 
Jung. Valstybių Kongreso jis turįs įrodymų ir jais 1-..—1 — Iral+ini <

p. Stasys Pieža,
ALRK Federacijos pirmi- - - . .
ninkas ir “Chicago He- komiteto, kuris įsklauso p,galįs patvirtinti kaltini-į M
rald - American“ religinio vairius asmenis apie vals- mą, kad Jungtinių Tautų ;džiai į. ukrainieįiai 

pla^fai”žinomaš“kor^įon- ?°j bxuvo vienas liudinin- 
dentas, sekmadienį, liepos Į148, ^°- kuris pasakė, 
31 d. š. m. Pan American |{ad Jungtinių Tautų se- 
Airlines lėktuvu išvyko į kretoriatas yra terorizuo- 
Italiją, kur bus per tris komunistų.
savaites. | Toks pasakymas nepa-

p. Stasys Pieža yra pa- tiko komunistams ir jų skirtas aprašyti XJ. E. pakeleiviams, nepatiko ir 
Kardinolo Samuel Stritch Jun8- Ta“t'Į sekretoriaus 
apsilankymu pas Jo šven-'Para**^8 einančiam Mr. 
tenybę Popiežių Pijų XH Prj“-J? pristantš mūsų 
ir taip pat 1950 šventųjų ^tytes sekretoriui A- 
Metų planus. cheson’ui protestą. Sekre-

Per 15 metų jis yra “He-torius Acheson, atsakyda-

skyriaus redaktorius ir t>rbės P^ešų veiklą, sesi-

cheson’ui protestą. Sekre-

įtina bolševikus ir jų sėb-
žinių valstybės sekreto- i 
rius .* “1"'~—“
Price nežino ką kalba, už
ginčydami liudininko No. 
8 kaltinimą.

Senatorius

Londonas — Liepos 30 
d. Anglijos laivynas pra
nešė, kad išsilaisvino bri
tų karo laivas Amethyst, 
kuris buvo patekęs į ko
munistų spąstus Yangtze 
upėje. Jis praplaukė svei
kas pro komunistų pa
trankų ugnį ir susijungė 
su kitais britų karo lai
vais.

rald - American” raporte- P™4“* pajuokė
riu ir rašytoju. 1946 m. jis “raudonųjų terorą” Jung- 
buvo deleguotas vykti jjtorae Tautose ir nurodė 
Romą ir raportuoti uįmusų.krašto tvarką, ir 
konsistorijos kada Popie- 
žius Pijus XII uždėjo rau
donas skrybėles 32 kardį- 
nolams, tarp kurių buvo 
ir kardinolas Stritch.

p. Stasys Pieža yra . ir 
laikraščio “Darbininko”‘Senatorius Pat McCarran, 
bendradarbis. Lin k i m e demokratas, iš Nevados, 
jam geriausių sėkmių. I Senato Teisių Komiteto

kad čia yra laisvė pasi
reiškimui.

Senatorius Turis Įrodymus
Washington, D. C.

Jugoslavijoj Mfrė UI 
Vke • Konsulas

Belgradas — Liepos 29 
d. Belgrade mirė Jung. 
Valstybių vice konsulas. 
Robert G. Braden. Velionį 
parbloškė vaikų paraly
žius.

3. Naikinimu ištisų tau
tų ir iškėlimu jų žmonių 
iš JU gyvenamųjų vietų j 
dykus, neapg y v e n t u s 
kraštus.

4. Organizavimu agre- 
syvinio karo ir to pasėko
je plėšimu nugalėtų tautų 
ūkinių ir kultūrinių gery
bių.

5. Organizavimu priver
čiamojo darbo stovyklų, 
persekiojimu religijos ir 
panaikinimu negirdėto is
torijoje policijos teroro 
būdu kultūrinių ir visuo
meninių organizacijų.

Washington, D.4C. — 1 
Jung. Valstybių agrikul
tūros sekretorius Bran-j 
nan praneša, kad New 
Hampshire ir Massachu- 
setts valstijos yra pripa
žintos daugiausia nuken
tėjusios nuo sausros Nau
joje Anglijoje, ir šių vals
tijų ūkininkai gali gauti 
valdžios paskolas už labai 
mažą nuošimtį.

Kiek ankščiau sekreto
rius yra pranešęs, kad 
Connecticut,Rhode Island, 
Vermont ir šeši Massa- 
chusetts valstijos apskri
čiai yra nelaimės srityje. . _

Brannan sako, kad tųlmacija atsišaukti, kad vi- 
valstijų, kurios pripažin- si kasmet vėliavą pagerb
tos nukentėjusios nuo! tų.

sausros, ūkininkai gali 
gauti paskolos iš Farmers 
Home Administration iki 
penkių metų ir tik mo
kant 3 nuošimtį.

Prezidentas Pasirašė VėRa- 
vos Dienos BIHų

Washington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas pa
sirašė Kongreso priimtą 
bilių, kad Vėliavos Diena 
būtų kasmet birželio 14 d.

Vėliavos diena nebus le- 
galė šventė, o tik įparei
goja Prezidentą prokla-

šeštadienį, rugpiūčio 6 d. 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadvay So. Boston 27, Mase.

Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1443
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Penktadienis. Rugpiūčio 5. '49

KULTŪRINIS LIETUVIŲ GY
VENIMAS GROHNO EMBAR- 

KACINEJ STOVYKLOJ

DARBIKIJiKAS,
“PRIE VILTIES KRYŽIAUS”lėlės*,'’ Šėriau* žirgelį, Kas 

subatos vakarėlį, ir kitas. 
Įdomiausia buvo, kai pen- 
kerių metų Vaidutis Au- 
gustauskas pagrojo akor
deonu žinoma, pritaikytu 
pagal jo amžių).

Muzikos ir literatūros 
vakaras lietuviams Groh
no stovykloj įvyko liepos 
24. Kauno operos sol. VI. 
Ivanauskas, palydimas 

’ muz. A. Macelio, dainavo 
lietuvių liaudies dainų ir 

’ ištraukų iš arijų, kaip 
“Tosca”, "Carmen”, “Pa- 
jurai”. Jaunas muzikas J. 
Vaznelis dainavo irgi lie
tuvių liaudies dainų, St. 
Šimkaus komponuotų. Li
teratūrinėj' dalyj Ant.

> Gustaitis skaitė būdingos 
. jumoristinės po e z i j o s, 
l smagiai nuteiki a n č i o s 
i klausytojus ir valandėlei
• leidžiančios užmiršti die

nos rūpesčius bei vargus.!
; Fel. Breimeris skaitė pat- 
i riotinės ir religinės muzi-
• kos, o A. Tyruolis skaitė 
. iš savo poemos
> Legenda” ir 
. emigraciniais 
■ kaip “Stella
• “Žvilgsnis atgalios” ir kt. 
i Kol tik lietuviai vyks į
• užjūrį per Grohno stovyk

lą, jie bursis vis dvasinio
. pakilimo valandėlėm, gai
vins menu savo dvasią ir 

. leisis ryžtingai į ateities 
kelionę. A. Tyruolis.

J Grohną, prie Bremeno,'nenueitų veltui jiems 
vykti į Ameriką dabar, kas, įsteigta mokykla, 
suvažiuoja lietuviai iš vi-, 
su Vokietijos zonų. Jau 
labai daug jų perėjo per 
šią paskutiniąją prieš-ke- 
lioninę stovyklą. Per ją 
pereina ir įvairių įvairiau- karštas tėvų dėkingumas 
siu tautybių emigrantų, ir priklauso tiems, kurie ją 
lietuviai sudaro tų emi- steigė ir joj dirba, auklė- 
grantų apie 10(<, tai yra darni mūsų jaunąją kartą, 
kiekvienu atveju jų čia 
rasi apie 200, o kartais 
tas skaičius pasiekia 400- 
500.

Visokio amžiaus ir luo
mo lietuvių' pereina per 
Grohno stovyklą. Vieni jų 
čia trumpam, keliom die
nom, pasilieka, kiti ir il
giau užtrunka, vienam ki
tam gal ir ilgesni laiko 
tarpą tenka išgyventi. Ta
čiau greta kasdieninių rei
kalų vieni pasiilgsta me
no bei kultūros šviesesnės 
valandėlės, kiti gali ją sa
vo tautiečiams paskutine 
proga perteikti. Ir iš tiesų 
čia, Grohne. lietuviams 
dar lieka paskutinė pro
ga Europos kontinente 
pabendrauti, pasidžiaug
ti meno bei kultūros va
landėlėm. paguosti savo 
širdį prieš vieną didesnių
jų gyvenimo kelionių.

Lietuvių kultūriniais 
ir ypač dvasiniais reika
lais Grohne daug rūpinasi 
kun. V. šarka, šios sto
vyklos lietuvių klebonas 
bei dvasios vadovas. Kas-________ c ___ ____________ ___ __________
dien rytą ir vakare čia y- pramogų. Kai tik po Kalė-įlumbia, Vancouver, B. C. 
ra stovyklos bažnytėlėj dų lietuviai platesniu mas- ’ profesorius 
lietuviams pamaldos, skir-tu pradėjo emigruoti, jieRavmond 
tos specialiai jiems šalia Grohne jau nuolat burda- 
kitų tautybių pamaldų, vosi tokioms dvasinio pa- 
Lietuviai katalikai čia gą-kilimo valandėlėms. Dar 
Ji išgirsti tikėjimo žodi mėnesio pradžioj, liepos 3, 
sava kalba L \
savo sielos bei sąžinės rei- bele 
kalus prieš 
lionę. Prie bažnytėlės yra certą,

lai- 
ku- 

rioj jie gali pasimokyti, 
pažaisti ir taip naudingai 
ir smagiai praleisti laiką. 
Tai bus bene pirmoji to
kio pobūdžio mokykla, ir

Tai vis specialios lietu
vių įstaigos šalia bendrų
jų, IRO visų tautybių e- 
migrantams įstaigų, kaip 
skaitykla bei biblioteka 
su įvairių kalbų knygom 
(yra ir lietuviškų knygų 
skyrelis) bei laikraščiais- 
žurnalais, kinas, kur ro
domos filmos iš Amerikos 
gyvenimo arba jaunimui 
auklėjamo turinio, paga
liau anglų kalbos kursai. 
Visa tai, o ypač stovyklos 
švara bei tvarka, buvimą 
čia 
tui 
nu. 
tai 
tas.

Kai tik stovykloj atsi
randa kiek daugiau meno, 
mokslo bei kultūros gyve
nimo pajėgų, lietuviai 
tuoj ruošia specialias pra
mogas savo dvasiai pra
blaivyti bei atgaivinti. O 
tų pajėgų beveik nuolat, 
daugiau ar mažiau, čia 
kaupiasi. Šit šių metų lie-[ 
pos mėnesį bemaž kas! ___ _____  ,____ ,
sekmadienį būta tokių' University of British Co-

kiekvienam emigran- 
padaro mielą ir malo- 
Dabar vasaros metu 

nelyginant koks kuror-

•x

“Tėviškės 
eilėraščius 
motyvais, 

Maria”,

I

Lietuvis — Slaviškų Kalbų 
Mokytoji! Pirmininkas 

Kanadoje

Ponia Olivia Dionne, plačiai žinoma penketu- 
kių (penkių vienu laiku gimusių dukterų) moti
na, laiko savo rankose savo penkių dukterų albu
mą, kurį ji padovanojo Šv. Tėvui savo pas jį apsi
lankymo metu Vatikane. Iš abiejų jos pusių se
serys - vienuolės kanadietės, kurios ją lydėjo šio
je kelionėje, ir užpakalyje popiežiaus asistentas.

Green Tikrina, Kad Darbi- 
ninky Priešai Pralaimės 

Rinkimuose

Federacijos
W ii 1 i a m 
turiningą

Lietuviai Pas Danijos 
Karaliy

čiau reikia, kad iš kryžiaus gi- 
musioji žmonių sugyvenimo 
forma taptų tikrove, kad arti
mo meilės įstatymas taptų ne 
vien žodis, bet ir kūnas. Per 
šimtmečius kilniausi žmonių 
protai siekė surasti tokią žmo
nių sugyvenimo formą, kuri 
labiausiai atitiktų Kristaus 
mokslo dvasią. Patys krikščio
nybės, ypač Katalikų Bažny
čios, vadai šita linkme yra la
bai daug nuveikę, betgi deja 
negalime pasidžiaugti labai di
deliais rezultatais. Reikalas ei
na apie socialinę krikščionybės 
misiją. Toji misija mūsų lai
kais gali būti įvykdyta tik per 
valstybinius organus. Vadina
si, Bažnyčia tiesioginiai viso 
darbo atlikti negali. Reikia, 
kad mūsų audringais laikais 
gimtų lygiai tiek pat audringi 
sąjūdžiai, kurie vilties kryžiu
mi paremtų savo veiklą ir su
kurtų tobulesnės žmonių sugy
venimo galimybes. Reikia, kad 
vilties kryžiaus pasekėjai iš 
savo tarpo išugdytų vadų, ku
rie mokėtų kalbėti šių laikų 
kalba ir surasti kelią į gyveni
mo pertvarkymą žmoniškumo 
pagrindais. Reikia, kad milijo
nai abejingųjų ar net priešin
gųjų pamatytų to kelio tikru
mą ir juo pasektų. Visa tai ga
lima pasiekti žmogiškomis jė
gomis, jei tos jėgos bus reikia
mai mobilizuotos.

Štai tokios mintys kyla, aną 
knygą paskaičius. Daug ten. iš
kelta puikių pavyzdžių, taurių 

.asmenybių, tačiau jų laimėji- 
Imai kol kas nepakankami ir į 
■jų dažnai neįtikėtinai didžiules 
pastangas net uolių krikščionių 
tarpe parodoma nemaža šaltu
mo. Tat vilties kryžius, kuris 
šiaip ar taip vis ryškiau šiuo 
metu tampa mūsų visų ben
dros kovos simboliu, tegu būna 
naujausiomis priemonėmis iš
keltas pačių pasauliečių į vie
šąjį gyvenimą, iškeltas kilniais 
darbais, tinkamomis programo
mis. atstovaujamas reikiamų 
vadų.

Šią knygą kviesčiau paskai
tyti ir gyvajai krikščionybei a- 
bejingesniuosius. Ten keliamos 
problemos yra daugeliu atžvil
gių bendros šių dienų proble
mos ir reikia surasti kelią jas 
atvirai pasvarstyti visiems ge
ros valios žmonėms, vengiant 
dirbtinų užtvarų, kurios dažnai 
atitolina žmogų nuo žmogaus 
ir atima galimybę siekti iš es
mės bendro tikslo.

K. Mockus.

Tokia antrašte praeitais me
tais čia išspausdintoji knyga, 
parašyta .veiklaus plunksnos 
žmogaus, kun. Dr. J. Prunskio, 
pateko pirmoji į šių eilučių au
toriaus rankas, atvažiavus nese- 
nei į šį kraštą. Perskaičius, įgy
tasis įspūdis norisi pasidalinti 
su skaitytojais, nes keliamosios 
problemos yra labai aktualios, 
daugelio mūsų Tėvynės laisvės 
laikais nepakankamai įvertin
tos.

Šiandien, kai tarp milijonų ki
tų kenčiančių Rytų Europos 
žmonių ir mes pasaulio audrose 
blaškomės, kai dažnai ne tik ry
tojaus, bet ir ši diena nėra tik
ra, kai tenka pereiti labai Įvai
rų gyvenimo kelią ir bendrauti 
su įvairių tautų ir luomų žmo
nėmis, šiandien gal mes daugiau 
galime susidomėti panašiomis 
problemomis ir dažniau pasta
tyti sau klausimą, kuo gali būti 
paremtos mūsų viltys ir kas ga
li suteikti dvasinės stiprybės ne
baigiamiems sunkumams įveik
ti.

Tokius klausimus sau statom 
šiandien ne tik mes benamiai 
pasaulio klajūnai, juos stato ir 
turi statyti visa žmonija. Ne
žiūrint regimos pažangos, vis 
dėlto žmonija išgyvena tragiš
ką gadynę ir realiai gyvenimą 
vertinant, negalime dar 
džiaugtis, kad artėjame 
mybės .taikos, šviesesnio 
nimo gadynę. Iš vienos 
su nepaprastu atkaklumu 
sišku beatodairiškumu iš
brukama komunistinė ideologi
ja, iš kitos pusės laisvosios pa-i 
šaulio tautos toli gražu nėra j 
pakankamai vieningos, neturi 
prideramos pozityvios progra
mos pasauliui atnaujinti, pavo
jingos ideiogojos plėtimąsi su
žlugdyti.

Tat nenuostabu, jei šitokiu 
metu daugybė šviesiausių pa
saulio protų kryžiuje vilties 
ieško. Iš tikrųjų kryžius tikin
čiajam paguodos suteikia. Ta-

1

ži- 
šių

deja 
į ra- 
gyve- 
pusės 
ir vi- 
Rytų

Dane- 
pajū-

Boston, Mass. — Ameri
kos Darbo 
prezide n t a s 
Green pasakė 
kalbą tos organizacijos
šios valstijos 63-me sei
me, kur dalyvauja apie 
600 atstovų.

William Green sakė, kad 
planuojama suorganizuo
ti miestuose ir miesteliuo
se visame krašte būriai 
darbininkų, kurie prieš 
rinkimus kitais metais eis 
į namus, šauks telepho- 
nais ir kitokiais būdais
susisieks su balsuotojais 
ir juos ragins nebalsuoti1 
už tuos kongresmanus/f 
kurie yra nusiteikę prieš 
darbininkus.

pajū- 
lietu-

----------------- /
Iš Danijos gautomis 

niomis, liepos mėn. 
metų lietuvių temtinių 
delegacija atsilankė pas 
Danijos karalių Frideriką 
IX, kai jis su savo šeima 
karališkuoju laivu 
borg lankė Danijos 
rių miestus. 

1 Jam atsilankius į 
rio miestą Thistede,
vių delegacija atvyko jį 
pasveikinti ir įteikė dide
lę gėlių pintinę, papuoštą 
abiejų valstybių spalvų 
kaspinais ir vėliavomis, o 
jos viduje buvo angliškai 
parašyta ir Amerikoje iš
leistaDietutoš Istorija ir 
graži rankų darbo tautinė 
juosta.

Karalius priėmė lietuvių 
delegaciją laivo salione, 
gražiai padėkojo už dova
nas ir pasiteiravo apie lie
tuvius. Karaliui priimant 
dovanas reporteriai suko 
filmas ir fotografavo.

Radijas apie šį lietuvių 
delegacijos atsilankymą 
skelbė net tris dienas.

Šia proga tenka pami- 
Antanas Kučas, Ant. Vai- laisvųjų tautų ir ateityje i B^t.1’. k,ad p.ne. Paminėtojo

New York (LAIC)

Juozas J. 
(Rimavičius), 

yra išrinktasfilologas,
Slavų ir Rytų Europos 
Kalbų Mokytojų Draugi
jos pirmininku Kanadoje.

Šia proga galima pri
minti, kad visa eilė lietu
vių profesorių dėsto rusų 
ir lenkų literatūrą— k. a., 

Krėvė - Mickevi- 
knygom į muzikos valandėlę, kurčius, pulk. Kazys Grinius, 

r Pajaujis, Dr. 
solo grojo A. Kalvaitis, j A. Trimakas, Jadvyga Tu- 

Dariaus ir Girėno žygio! belienė. Kiti kalbininkai 
per Atlantą paminėjimas ’ dėsto vokiečių ir prancū- 
Grohno stovykloj įvyko į zų kalbas — k. a., Anta- 
liepos 17. Prakalbą pasa-Jnas Salys, Alfred Senn, 
kė gen. VI. Nagins - Na-

ir sutvarkyti Kauno operos solistė Iza- 
i Motekaitienė davė 

užjūrinę ke- pasaulinės muzikos kon- 
o po poros dienų,.

knygynėlis bei skaitykla liepos 5, suruošė religinės į Vincas 
su lietuviškom knygom Į muzikos valandėlę, J 
bei laikraščiais, kurių iš-;akomponavo ir vargonais Dr. Juozas 
važiuojantieji gali ir įsi-1'”'1'' i <
gyti. Ir kitų dvasinio gy-’ 
venimo atminimo dalykų 
čia esama emigruojan
tiems. Greta nenuilstamo 
klebono gyva veikla lietu-, 
viams daug padeda kun.! gevičius, o paskaitą skai- 
V. Pikturna, čia prieš iš- tė kalbininkas 
vykimą ilgesnį laiką ture- briūnas. Buvo deklamaci- 
jęs pasilikti ir dėl kelionės jų ir tautinių šokių. Visi 
sulaikymo daugelio lietu- susmilkusieji tautiečiai 
vių kolonijų užuojautą su- pabaigoj unisonu dainavo 
sižadinęs. j nuotaikingas lietuvių liau-

Nepamiršti liko Grohne dies dainas, kaip Lietuva 
ir lietuviai vaikučiai, ku-. brangi, Leiskit į Tėvynę, 
rie su savo tėveliais emi- Atskrend sakalėlis, Augo 
gruoja. Kad per dienas kieme klevelis, Iš rytų ša-

Prezidentas Trumanas Apie 
Graikijos Komunistus

Washington — Rugpiū
čio 1 d. Prezidentas Tru
manas pasakė Kongresui, 
kad Graikija užsitarnavo

L. Dam-
paramos savo ryžtinga Tbistede miesto yra lietu-

*---- 4,s~i*Į kolonija,
partibanus. jis""p~asakėj Re**? pasidžiaugti šiuo ------- 1.^4........ 1 žygiu, 

, kuris 
garsina Lietuvos vardą.

Banko prezidentas, ar ši 
Suomijai paskola nėra iš
dava politinių inspiracijų, 
atsakęs, kad visiškai ne. 
Nors Suomija ir esanti 
sovietinės įtakos sferoje 
ir turinti su sovietų Rusi
ja karinę sutartį, tačiau 
išvengusi komunizmo ir 
pasilikusi šiapus geležinės 
užuolaidos.

Malonu Yra Melstis iš
Lietuviškos Maldaknygės!

"Darbininko" Knygyne Galite Įsigyti Puikiausių 
Lietuvišku Sekančiu Maldaknygių:

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko" spau
da. 788 puls........ . .......................... ............................... $3.75

2. RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko" spauda. 544 
puslapių ............ r........ ................................................... $3.00
ANLALAS SARGAS, išleido ■‘Garsas“. 288 pusi. — $1.50 

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvvav, So. Boston 27, Mass.

1.

3.

Šiuomi siunčiu $ ir prašau prisiųsti maldaknygę

Vardas
Adresas _

čiulaitis ir 1.1. Pulk. Gri- r--------- ----- ---- o- . .
nius jau pora atvejų daly- kova prieš komunistinius į 
vavo slavų kalbų profeso
rių suvažiavimuose ir va
dovavo diskusijoms apie 
rusų kalbos dėstymą. Eilė 
kitų “DP” profesorių dės- 

[ to įvairiuose universite
tuose.

Iš jaunosios, Amerikoje 
gimusios ir augusios kar
tos, vis daugiau lietuvių 
iškyla profesūroje. Ame
rikos spauda neseniai mi
nėjo kelis lietuvių kilmės 
profesorius Washingto- 

^e. New Yorko Fordham 
(Universitete, be DP prof. 
[Kosto Račkausko, yra du 
| jauni amerikiečiai: psi
chologijos Associate Prof. 
Dr. Joseph F. Kubis, ir 
botanikos ir bakterilogi- 
jos Assistant Prof. Dr. E- 
leanor R. Witkus.

Lenkų spauda praneša, 
kad Ottawa Universiteto 
Pietų ir Rytų Europos 
Tyrinėjimų institute len
kų litetratūros istoriją ir 
kritiką dėsto (prancūziš
kai, angliškai

. kai) Jadvyga Jurkszus, 
M. A., kuri seniau dėstė 
lenkų literatūrą Briuselio 
Universitete, Belgijoje.

kad dabartinis komunisti-: PamJ0S Jie^uvlū 
nių sukilėlių susmukimas kaip _ ir ^kieKvienu, 
yra didžiausias, koks bu
vo nuo 1949 metų. Jų jė
gos sumažėjo nuo 26,000 į 
19,830 žmonių ir nuolat 
mažėja. Ketvirtą dalį tų 
pajėgų sudaro moterys.

Vakarinės Valstybes Panai* 
kino Pašto Cenzūrą 

Vokietijoje
Prezidentas taip pat pa-i Berlynas — Trys Vaka-

, i o Ir "Lr o c? o n 1i n 4" o i  ••• • •reiškė, kad pasaulinės tai
kos pastovumui išlaikyti, 
turi būti išlaikytos pasto
vumas Turkijoje.

Pasitraukė Iš Berlyno 
Komendantūros 

□e n. nowrey i

riniai sąjungininkai liepos 
29 d. formaliai panaikino 
tarptautiniam paštui ir 
kitoms susižinojimo prie
monėms cenzūrą visose 
trijose Vakarų Vokietijos 
zonose ir taip pat Berlyne 
savo sektoriuose.

'■ -1 *•

•9

ir lenkiš-

Gera motina vertesnė už 
šimtą mokytojų.

Georgės Herbert.

Berlynas — Amerikiečių 
karinis komendantas, gen. 
Frank Hovvley, po keturių 
metų savo sunkaus darbo 
pasitraukė ši šių pareigų 
ir rugsėjo mėn. pradžioje 
grįšiąs Amerikon.

Jo pasitraukimas sle
giančiai paveikęs Berlyno 
vokiečių nuotaikas,, kurie 
juo visada pasitikėjo, 
kaip atrama, kovoje prieš 
komunistus.

Sąryšyje su tuo Berlyno 
komunistai skleidžia gan
dus, kad Amerikiečiai pa
mažu traukiasi iš Berly
no.

Suomija 6avo Iš Tarptauti
nio Banko Paskolą

Olandija Ratifikavo 
Atlanto Sutartį

Rugpiūčio 3 dieną Olan
dijos aukštesnieji rūmai 
patvirtino Šiaurės Atlan
to sutartį. Olandija buvo 
paskutinė patvirtinti ori
ginalių partnerių sutartį.

Ši sutartis įsigalios kaip 
tik visos valstybės tas pa
tvirtintas sutartis prista
tys Washingtonan.

Areštuoti Visus Politi< 
nius Tremtinius

Sovietinės zonos komen
dantas Austrijoj davė įsa
kymą areštuoti visus po
litinius tremtinius, tačiau 
Austrijos vyriausybė pa
reiškė, kad ji negalinti to
kio įsakymo vykdyti, nes 
jis prieštarauja konstitu
cijai.

VVashington — Suomija 
pirmoji iš Rytų Europos 
kraštų gavo iš Tarptauti
nio Banko 12.5 milijonų 
dol. paskolą krašto pra
monės atstatymui.

Suomija prašė 100 mili
jonų dol., bet gavo tik 
12.5 milijonų dolerių. Ga
limas daiktas, pareiškė 
Banko prezidentas spau
dos atstovams, kad kiek 
vėliau būsią suteikta jai 
ir daugiau paskolos.

Reporterių paklaustas*vokiečių privilegijom.

Klaipėdiečiai Gali 
Būti DP

Paskutinėj IRO sesijoj 
buvo nuspręsta, kad lietu
viai klaipėdiečiai gali būti 
DP. Jie turi kreiptis į IRO 
su. pažymėjimais: 1) lie
tuviškos kilmės, 2) kad 
karo metu r.esinaudoio

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

Maldų Rinkinėlis, 
balti celuloidiniai viršeliai. Kai
na — $1.50.

Didysis Ramybės
Paiki naUdaknyge. Surinko ir 

išleido kun. P. M. Juras. 787 psl.
Naujai suredaguotos maldos, 

švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.75.

Komunizmas — Anti
kristo Religija

Parašė K. Čibiras, išleido kun. 
įPr. M. Juras, “Darbininko” 
įspaudą, 1947 m.

Apie baisiąją bolševizmo sis
temą, kuri turi Antikristo reli
gijos bruožus, ši rimta studija 
iškelia daug naujų faktų, ypač 
iš Lietuvos įvykių ir komunistų 
veiklos J. A. Valstybėse. Tinka 
platinti didesniais kiekiais. Kai
na 25 et.

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.
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Verte A. Maceina.

mirsiu!” Ištisas savaites 
jis buvo prašomas pasi
duoti operacijai, bet atsa
kymas buvo toks pat: ne 
ir ne. Galop tėvas atsi
klaupė prie ligonio lovos 
ir kalbėjo: “Sūnau, 
šau tave, jei nenori
ti dėl savęs, sutik dėl ma
nęs!” Berniukas pažiūrė
jo kurčiai valandėlę į tė
vą, paskui ištiesė jam

pra- 
sutik*

• v

KOMUNIJA YRA PERGALE ranką ir prabilo: “Taip,
•J tava H oi tovncl O Hohar

nesu vertas!” Žinoma, ne
si vertas. Bet nesi vertas 
ne tik sekmadieniais ko- 
munikuotis, bet ir iš viso 
niekad. Nesi vertas nei tu 
nei kuris kitas žmogus. 
Jeigu Komunija būtų at
lyginimas, niekas negalė
tų drįsti prie jos artintis. 
Bet ji yra ne atlyginimas, 
o “gyvenimo Duona”, nuo- Juo indas yra gilesnis ir 
stabių jėgų šaltinis, iš tuštesnis, 
kurio turi gerti visi, kurie 
turi gryną sąžinę.

Komunija nėra atlygini
mas, bet sustiprinimas ir 
energijos šaltinis. Vienas 
poetas sako:

“Ji yra taika kare, rergalė 
kovoje, pagalba varge ir gyve- • žįausias 
nimas mirtyje”.

Jei tavo sielos neslegia džiausią pykti, ir jis galė- 
jokia sunki nuodėmė, ko- davo susivaldyti tik dėda- 
munikuokis, kaip galėda-lmas didžiausias pastan- 
mas dažniau. Jei laki tavoįgas. Jis kovojo su savimi, 
fantazija ištisą savaitę ėjo prie Komunijos kas- 
vilioja tave įvairiais nuo-į die, bet pyktis vis dėlto 
dėmingais vaizdais, o tu'labai dažnai jį apnykdavo. 
su jais kovojai, nebijok. Kartą kalbėjo matrosai, 
Čia nėra dar jokio pagrin- kaip galįs būti toks pik- 
do neiti prie Viešpaties ’ tas tas, kuris kasdie pri
stato ir r.esistiprinti toli-j ima šv. Komuniją. Tada 
mesnėms kovoms stiprių-’kapitonas atsakė: “Jei aš 
jų Duonį Taigi eik daž-|neičiau ui dažnai rfe 
nai prie Komunijos ne del'__ .. . ...
to, kad tavo siela yra]Komunijos, jau seniai jus 
tvarkoj, bet kad būtų visus būčiau sumetęs į 
tvarkoj. vandenį”.

“Taip dažnai priimu šv. 
Komuniją ir vis dėlto nu
puolu!” — skundiesi. Bet 
tai nėra Komunijos kaltė. 
Ji duoda tiek malonės, 
kiek esi pasirengęs. Kiek 
ilgiesi Išganytojo, kaip Jį 
priimti ir kaip su Juo kal
biesi, nuo to ir pareina 
Komunijos sėkmingumas.

juo labiau jis 
galima pripildyti.

Taip dažnai nusidedi. 
Bet kas būtų, jei visai 
Komunijos nepriiminė- 
įtum? Tur būt nebuvo pik
tesnio žmogaus, kaip laivo 
kapitonas Marceau. Ma- 

. ___—j pasipriešinimas
'tuoj sukeldavo jame di-

tėve, dėl tavęs! O dabar, 
' ponas daktare, darykite 
su manim, ką norite!”

> jaunuoli, kiek 
.u kartų nuodėmės puvenos 

.. ... i - įsiės į tavo sielą, pagalvokmotinos imk Angelų Duoną, ir pn- £ ie *laarfcąji ^vo Tė* 
kūdikiais pildys Ji tave tikrąja mei-|v£ pagal6VOii < 

grasios le. Esi nesusilail.ąs vaJgyj kuns
nr”1’. Kris- L -- J - - -

• ' - _ AVAAIf 88*V*£/X/ J/A VUW,

. . - į* J-° bet dėl tavęs kybojo antminia. .Kraują, o Viešpaties Ku-|kryiiaus lr praįė:J 
geležinės"8?’ kuris turėjo perkęsti;nau. Ruokis gydomas, jei 
išsiveržia

i

Ateik ir dvasioj pažiū-jgyk Dangiškąją Duoną, o 
rėk į 
Nerono 
arenos 
būrys.

_________ ______ su
Ta antrašte laikraštis “The Catholic Observer”(prie 

įdėjo straipsnį apie kruviną bolševikų persekiojimą 
religijos. Tą straipsnį pagyvino atatinkamu piešiniu, 
kurs atvaizduoja Staliną, uždėjusį kryžius ant trijų 
įžymių kankinių: Kardinolo Mindszenty ir dviejų 
Arkivyskupų: Stepaniko ir Berano. Tie kryžiai nebe 
toki, kokius caras prisekdavo prie atsižymėjusių pa
reigūnų krūtinės. Ne. Moderniškasis kryžiuotojas nu
žygiavo į tolimus Kristaus laikus ir uždėjo ant kan
kinių pečių tris sunkius kryžius, panašius tam, kurį 
Išganytojas nešė ant Kalvarijos kalno. Sunki kanki
nių našta. Jie eina, suklumpa ir vėl eina į kalną, kur 
jų laukia prikaltas prie kryžiaus Kristus. Bet ir bu
delio uždavinys nelengvas. Jis savo darbą atlieka sa
distine veido išraiška, tačiau nuo kaktos jam krinta 
stambūs prakaito lašai ir ilgi jo pirštai, tarsi vanago 
nagai, įsikirto į trečiąjį kryžių, kurį jis deda ant Ar
kivyskupo Berano pečių. —

Taip, ir budeliams tenka susirūpinti. Savo kū
riny “šykštusis Ritieris” Puškinas sako: “Mus užtik
rina gydytojai, kad esama žmonių, kurie žudyme at
randa malonumo. Kada aš kišu raktą į skrynią pilną 
neteisingai užgrobto aukso, aš jaučiuosi taip, kaip jie 
turi jaustis, kada įgrūda peilį į savo auką: smagu ir 
baugu”.

Žudymo momentu užgrūdinti budeliai gal ir turi 
malonumo, nes jų nervai stipriais narkotikais yra pa
dirginti. Tačiau neilgas ir nelaimingas jų gyvenimas: 
besimaitydarni alkoholiu, morfiną ir kitais svaiginan- čiai, ji padeda ir šiandie, 
v- • •  4 •   • • _  •!_ _____.1 — -- — *y ?1*  _____________ 44 S . •

Dvidešimto Amžiaus
Kryžiuotojas

cirko vaidinimus'duosnioji Mana padarysi
laikais. I vidurį ir tave duosnų. Jei tau 
įvaromas mažas pučia pavydo vėjas, 
Seneliai, 

žindomais 
utinių, 

mergaitės, jauni berniu- ir gėlime, valgyk Kris- 
kai... 0 aplinkui negai-ftaus Kūną 
lestinga žmonių

Atidaromos 
durys ,iš narvų 
išalkinti liūtai.

Krikščionys stovi vidu
ry arenos. Jie dreba? Pra
šo pasigailėti? O ne! Jie 
meldžiasi, gieda ir džiau
giasi, godos, eitų į vestu
ves. Stebuklas! Laukiniai 
žvėrys puola, dantys 
kaukši, jų iltys drasko 
gyvus kūnus... o jie? Jų a-

• r i
vą, pagalvok apie savo

i ne ant
kelių klūpo prieš tave,

tiek paniekinimo, išmokys: 
tave saikingumo. Jei esi; 
palinkęs tinginiauti ir ne
turi noro nei maldai nei 
kitam geram darbui, stip- į'klū'manfm,

“Sū-

ne dėl savęs, tai bent dėl 
manęs!” Tuomet pažvelk į 
kryžių ir sakyk: “Taip, 
Viešpatie, dėl Tavęs! Da- 

, kas Tau 
i patinka!” O žinai, ką Jis 
darys? Jis amputuos tavo 
nuodėmes Išpažinties me
tu, bet nebijok, tau ne
skaudės. Jis duos tau 
vaistų, bet nedrebėk, jie 
nebus kartūs. Tai Jo šven
tas Kūnas ir Kraujas, ku- 

_ riuo tave gydo, kad, pa- 
tuo- sveikęs iš nuodėmės ligos, 

vėl būtum skaistus ir išti
kimas Jo sūnus.

Gal puola tave dažni 
gundymai? Eik’todėl daž
nai prie šv. Komunijos!

» Gal esi įpratęs jos pames- 
Jis užčiaups lengvapėdiš-.ti? Eik dažnai prie šv. 
kas tavo lūpas. IKomunijos! Gal nori būti

Klausyk, kokiais iškil- geresnis, pažengti priekin 
mingais žodžiais vienas būdo auklėjimo kely? Eik _ 
prancūzų rašytojas (Le- dažnai prie šv. Komuni-lmetai tai lyg viena diena; 
gouvė) ragina prie šv.1 jos. Įtartum viena, skaisti, sau-

j Komunijos: “Mielas Kūdi-. Kaip dažnai? lėta diena. O čia tremty-
-------- .------- JOo gausingesnės yra je. vokiečiųį žemėje, apie ££ “ok“į“‘mŪ3,, *£Sta£ 

. , . . . čia būdavo lietuviškos su-jau- kariškose dainose tegirde- . minėjimai, lietuvis* 
ni/> inmn i»» danonio nuima i>» ° \ • •»ki vakarai. Atsigaudavo 

širdis ir bent laikinai pa
miršdavom savo kančias.

O DABAR?

rinkis Kristaus Kūnu, ir 
būsi pripildytas uolumo 
dvasios. Jei tave galop vi
lioja" neskaistybė, priimi
nėk šį Švenčiausią Sakra
mentą, ir skaistus Kris-

kys nukreiptos į dangų, i^us Kūnas padarys tave 
ir skaistų ir nekaltą...

Taip, tebūna Jėzus su 
ir tuomet... 1 

met, jei gundymai tave 
puls, Jo ranka apgins ta
ve; jei norėsi nuodėmin
gai mąstyti, Jis kitur pa
kreips tavo mintis; jei no
rėsi nuodėmingai kalbėti.

jie gieda džiaugsmo 
pergalės giesmę.

Iš kur šitie šimtai tūks- tavimi 
tančių kankinių sėmė sau 
jėgos? “Jie buvo ištver- 

i mingi duonos laužyme 
(vad. Komunijoj) ir mal
doje” — sako apie juos 

j Šventasis Raštas.
Komunija padėjo laimė

ti pirmųjų amžių Bažny-

MŪSŲ BROLIŲ TREMTI
NIŲ BALSAS I§ VOKIETIJOS

čiais vaistais, jie veikiai patenka į pamišėlių namus, 
arba nusižudo.

Kitoniškesnis

“Ateikite pas mane, vi
si, kurie vargstate ir esa- 

budelio - diktatoriaus nusiteiki- te apkrauti, ir aš atgai-

jvas. Ir guodeme vieni ki
ltus tremtinių lietuviškose 
stovyklose. Tiesa, vietoje 
žydinčių sodybų, čia turė
jom niūrias kareivines ir 
barakus, bet jose buvo lie
tuviški veidai ir lietuviš- 

1Q. kos širdys. Čia mes lietu- 
’ viškose bažnyčiose lietu- 
’ viškai meldėmės ir giedo- 

jom, lietuviškose mokyk-

JAU PENKERI METAI jvas. Ir guodėme vieni ki-
— Viešpatie, jau baigia

si penkti metai, kaip ma
tėme savo sodybas, savo 
javų laukus, savo tėvų že
mę! Kaip jie baisūs ir il
gi! Būdavo Lietuvoje,

mas. Asmeniškai savo rankomis, jis nežudo, jei ne- vinsiu jus” (Mat. 11, 28).j______ _______________
skaičiuosim bombų metimo 1905-06 m. Tad negirdi Ar yru. vargų ir jautrtroiio ki, tau sakoma,- kad Ko-, _____ ____ _____ _ _______________
žudomųjų žmonių desperatiškų šauksmų. Bet jo įsa- gyvenime? Ar jau ir jo munija apsunkinanti. Bet tavo sielos kovos, juo dau- kurią mes tik senoviškose 
kymais žudomi milijonai. Ar jam tai malonu? Tur jaunoj krūtinėj plaka ap-'aš mačiau, kaip žibanti giau audrų...........................................................”
būt taip, nes per daugelį metų tai kartoja. O gal tai vilta širdis? O, kaip daž-'viltis apgaubė mirštančio- nam tavo 
daro aplinkybių priverstas, nes, praktikuojant ko-nai! Kenti skausmą, r~:*--- ~~ r“=—=l_
munizmą, kitos išeities nebėra? “Jei neužmuši tigro, slegiamas karčių likimo šv. Ostiją; aš mačiau baž- bojančios rankos. Šv. Ka- taip liūdna,
jis tave užmuš” — pareiškė Kinijos komunistų vadas smūgių — eik dažnai prie'nyčioj, kokia drąsa spin- rolius Baromėjus ’ ‘
Maio. Tą principą ne kur kitur, tik Maskvoj pasisavi- šv. Komunijos. Tavo siela’dėjo jaunuoliai, grįždami studijų laiką ] 
no. Tad Rusijos diktatorius įsivaizduoja, kad žmonija ligota, nori pagydyti nuo--nuo altoriaus; rx A-------
vien iš tigrų susidaro, net neišskiriant nė savo arti- dėmės padarytas žaizdas kenčiančias i 
miausių draugų? Tur būt, taip, nes ir juos lygiai žu-'— priimk šv. Komuniją.h 
do, kai įtaria, kad jų mintys nesutampa su jo minti-Jei mintys vėl grįžta prie'ramybę. Ką žmogaus vei- 
mis. {senų nuodėmių ir vėl grą- das taip aiškiai pasako,

Kaip tobulam sadistui, Stalinui žudyti malonu, so tave pavergti — eik tas turi šventą”.
Bet sakoma, jis esąs ir pirmos rūšies realistas. Jei prie šv. Komunijos. “Jei} Vienam 15 metų moki- 
taip, tai kodėl jis negali suprasti, kad su teroru žmo- gręsia tau puikybės nuo- niui pradėjo skaudėti ko
rdų nepriviliosi. Teroras gali būti laikinai parankus dai” — -- r>-------
kokiam perversmui numalšinti. Bet padaryti jį nor- Jeruzolimietis — 
malaus gyvenimo pagrindu gali tik protiniai paliegęs šitą Sakramentą, ir nusi- baimei konstatavo kaulo 
žmogus. Juk sveikam protui aišku, kad milijonai kan- žeminusioji Duona pada- ■ puvimą. “Čia nėra jokios 
kinių sudaro milijonus priežaščių kankintojui pražūti, rys tave nusižeminusį. E-j pagalbos, koją

K. si apsėstas šykštumo, val-lpiauti”, — “Aš

siaučia 
gyvenime, juo jome, ir dangus niūrus ir 

esi jo veidą, kai jis priėmė labiau esi reikalingas glo- saulė nebe taip šviečia, ir
, liūdna. Šie 

j savo penkeri metai pasidarė
____ j laiką praleido taip ilgi, kaip amžinybė.!

; aš mačiau tarp sugedusių studentų, Daugelio veidai įdubo, pe-'^ Visi važiuoja tik
motinas, ku- o vis dėlto mokėjo vidų- čiai palinko; pražilo, pa- šiuo ja. Tūkztzrčiri

rios po Komunijos atgavo ry tūkstančių didmiesčio seno taip, kad pažinti ne-
pagundų išlikti skaistus " 
ir nekaltas. Kai buvo 
klausiamas, iš kur jis tam 
atsparumui sėmė jėgų, jis 
atsakė: “Tai padarė Ko
munija, kurią aš priimda
vau kiekvieną sekmadienį 
ir šventadienį.”

Kiekvieną sekmadienį ? 
reikia Tai tave gąsdina. “Ne, to 

verčiau aš negaliu! Taip dažnai

rašo šv. Kirilas ją. Buvo pašauktas gydy- 
■ “priimk tojas, kuris didelei tėvų

va- 
Tūkstančiai mū

siškių apleidžia stovyklas 
ir važiuoja. Važiuoja to
lyn, tolyn, į įvairias pa
saulio šalis. Tirpsta mūsų 
lietuviškos tremties gūž
tos, kaip sniegas pavasa
ry. Nyksta mūsų lietuviš- 

> mokyklos, nutyla 
savųjų. Tik dabar supra- giesmės mūsų lietuviško- 
tome, kaip brangus yra se bažnyčiose. Aplinkui 
kiekvienas 1 
tis, kaip jis artimas ir sa-

begalima...
IR DAR NE PASKUTINE 

MŪSŲ NELAIMĖ
Palikę Lietuvoje tėvus, 

brolius, vaikus, vis dėlto 
ir tremtyje sutikome daug ko®

-? bažnyčiose. Aplinkui 
mūsų tautie- mus vėl nauji, svetimi vei- 

‘ Tęsinys 5-tame pusi.

Vaidevutis - Lapelis 

Prelatas Kazimieras Šaulys 
Gražiosios Žemaitijos sūnus

Istoriniais, geografiniais sumetmais Lie
tuva jau nuo senų laikų yra skiriama į dvi 
dalis: viena iš jų, kuri yra arčiau Baltijos 
jūros, vakaruose, vadiname Žemaitija; o 
kraštą nuo jos į rytus — vadiname Aukštai
tija. Žemaitijos vardas yra kilęs iš žodžio 
žemas, atseit — tai šalis, esanti žemutinėse 
Nemuno upės tėkmės srityse.

Kultūriniu atžvilgiu, įvedus krikščionybę 
Aukštaičiuose XIV-toj o a. pabaigoj, o Že
maičiuose — XV-tojo pradžioje, Lietuvoj 
buvo du žymieji centrai: Vilnius ir Varniai. 
Tai dviejų vyskupijų sostinės, iš kur tryško 
po visą lietuvių kraštą krikščioniškosios 
šviesos spinduliai, skelbiant Dievo žodį, skie
pijant žmonių širdyse kilnesnį tikėjimo ir 
dorovės supratimą.

Vytauto Didžiojo potvarkiu, Varniai, 
kaip žemaičių vyskupo rezidencijos vieta, 
buvo gavę miesto teises, o pati vyskupija, 
įsteigta 1417 m., gavo savo apskrities, Medi
ninkų, vardą. Caristinė rusų vyriausybė, no
rėdama žemaičių vyskupą ir jo kapitulą tu
rėti griežtesnėj kontrolėj, nesitardama su 
Roma, 1864 m. vyskupo sostinę su visomis

įstaigomis perkėlė iš Medininkų į Kauną... 
Šis perkėlimas betgi vardo, nei teisių nepa
keitė: Kauno vyskupas ir toliau save vadino 
žemaičių vyskupu, nors jis valdė ir aukštai
čių katalikus, kurie po Lietuvos - Lenkijos 
padalinimo buvo nuo Vilniaus atskirti. (Že
maitija lotyniškai Samogitia; Kauno vysku
pija oficialiai buvo vadinama Dioecesis Sa- 
mogitiensis).

Per tuos kelis šimtus metų daug kas kei
tėsi, bet žemaičiai visada rodė stipriausi at
sparumą bet kokiai svetimai įtakai. Priėmę 
krikščionybę, jie tapo jai ištikimiausi, tau
riausi lietuvybės, savo tradicijų palaikyto
jai, laisvo, nevaržomo gyvenimo mylėtojai, 
žemaitiškos kultūros ugdytojai.

Vytauto Didžiojo sudarytoji Lietuvoje 
bažnytinės administracijos santvarka galu
tinai baigėsi 1926 m., įsteigus atskirą Lie
tuvos bažnyčios provinciją. Paskutiniuoju 
žemaičių vyskupu buvo a. a. Pr. Karevičius, 
savo kilme ir būdu tikras žemaitis. Istorija 
jį aukštai vertins. Kilęs iš liaudies, visur 
apaštališku uolumu gynė jos interesus, žiū
rėdamas į ją, kaip į tautos branduolį, kaip į 
Kristaus bažnyčios gyvybės pagrindą.

Lenkų politika Lietuvoje buvo privedusi 
mūsų tautą prie suskilimo. Bajorai atsisky
rė nuo savo krašto valstiečių ne tik teisėmis, 
bet ir kalba. Daugelis jų tekalbėjo vien tik 
lenkiškai, gyveno lenkų kultūros idealais. 
Nemaži Lietuvos plotai apie Lydą, Ašmeną,

iš dalies apie Vilnių, sulenkėjo arba subalt- 
gudėjo. Lietuvių kalba, senoji lietuvių kul
tūra su savo papročiais laikėsi tiktai lietuvių 
valstiečių tarpe, laukdama patogios valan
dos atgijimui. Ir kai XIX-tame a. visoje Eu
ropoje prasidėjo tautinės sąmonės kilimas, 
tautų atbudimas, Giedraičių, Daukšų, Širvi- 
dų dvasia ėmė atsigauti, leisti naujas savos 
lietuvių kultūros atžalas.

Tautinis lietuvių atgimimas prasidėjo 
Žemaičiuose, krašte, kur nuo senovės kai
miečiai turėjo daugiau laisvės, kur bajorai 
nebuvo taip nuo jų nutolę, kaip Aukštaičiuo
se. XIX-tojo a. pradžioje Žemaitijoje atsira
do būrelis bajorų vyrų, kurie, jausdamies 
esą lietuviais, mėgino pažinti savo gimto
sios šalies kalbą, mokėsi Lietuvos istorijos, 
rinko jos senienas. Spietėsi jie apie žemai
čių vyskupą patriotą, kunigaikštį Juozapą - 
Arnulpą Giedraitį. Giedraitis patsai rašė 
lietuviškai, išleido lietuviškąjį šventojo Raš
to Naujojo Įstatymo vertimą, ragino savo 
vyskupijos kunigus lietuviškai rašyti ir pa
mokslus sakyti, palaikyti draugystę su ba
jorais patriotais. Iš jų žymiausieji buvo Dio
nyzas Poška ir Simonas Stanevičius, mėgu- 
sieji lietuvių kalbą ir praeitį .rašiusieji lie
tuviškai, mačiusieji baudžiauninkuose savo 
brolį, ne tik mužiką.

Prasidėjusią žemaičių bajorijoje tautinę 
srovę vėliau ją stiprinti ėmė išėjusieji moks
lus inteligentai iš kaimiečių tarpo, kuriems 
lietuvių k. buvo įgimta, kurie geriau supra

to lietuviškųjų minių dvasią ir reikalus, ge
riau mokėjo pasidarbuoti savo krašto kultū
rai.

Vyskupas Motiejus Valančius, gimęs 1801 
m., buvo šviesiausia ir žymiausia Žemaitijos 
pažiba. Baigęs mokslus vyriausioje semina
rijoje prie Vilniaus universiteto, buvo kape
lionu Mozyriaus ir Kražių gimnazijose, pas
kui profesoriumi adjunktu dvasinėj semina
rijoje Vilniuje ir Petrapilyje, rektorium dva
sinėj Varnių seminarijoj, o nuo 1849 m. Že
maičių vyskupu.

Valančius taip pat katalikų Bažnyčios 
garbė ir pasididžiavimas. Tikro žemaičių ti
po asmenybė. Tvirtos valios, tiesaus huma
niško elgesio, milžiniško patvarumo ir darbš
tumo vyras. Jis daug nekalbėjo apie tėvynės 
meilę, labiau rūpinosi darbais šviesti savo 
tautą. Spausdintame žodyje jis matė didelę 
galybę. Parašė plačią Žemaičių vyskupijos 
istoriją, išleido daugybę visokių knygelių ir 
brošiūrų žmonėms pasiskaityti, ragino kuni
gus rašyti, gerbė tuos, kurie jam šioje sri
tyje padėjo dirbti, platino kitų parašytas 
knygas. Valančiaus raštai plito žemaičiuose 
šimtais tūkstančių egzempliorių: jis nepaisė 
rusų valdžios draudimų, ir persekiojimų ne
pabūgo. Darbą vykdė slaptai. Dideliais pun
dais, visokiausiomis kontrabandos priemo
nėmis gabenosi iš prūsų žemaitiškai parašy
tą raštą, pusdykiai arba veltui jį dalino įmo
nėms.

(Bus daugiau).
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KAS '
GIROETILIETUVIU 
KOLONIJOSE

NORIOOD, MASS.
Praneša, kad Moterystės Sa

kramentą rengiasi priimti p. 
Domininkas Razulevičius su p. 
Emilija Gudaite.

I

14 d. ir paskatino visus 
čius į ją nuvykti.

Taigi visi, broliai ir 
ruoškimės aplankyti
Pranciškonus Kennebunk Port, 
Maine, rugpiūčio 14 d. B. M.

MBBH

galin-

sesės, 
Tėvus

LAVRENCE, MASS.
— Sesuo M. Antonina (Kazi- 
mierietė), Sesuo M. Angelica 
(Pranciškietė) ir viena sesuo. 
gy\. Rumford. Me.

Patarnavo D. A. Zaletskai. 
; laidotuvių direktoriai. 564 E. 
Broadvay. So. Boston. Mass.

šiomis dienomis atostogauja 
* p. Kazvs Viesulą su savo šei-i r
ma .Samovar Ręstaurant. 1112 
Washmgton St.. vedėjai ir sa- 
\*ininkai.

Organizuoja ekskursiją į Maine
Pp. R. Kamilienė. B. Ado

maitienė, U. Pazniokienė ir O. 
Pazniokaitė organizuoja eks
kursantus važiuoti į TT. Pran
ciškonų rengiamą Lietuviu Die
ną rugpiūčio - August 14 d.. 
Kennebunk Port. Maine.

Norintieji važiuoti, iš anksto 
užsisakykite vietas pas pami
nėtas ponias ir panelę.__________

Pereitą savaitę lankėsi pas 
p.p. Kneižius p.p. Jonas ir Ge
novaitė Gudeliai iš Roslindale. 
Kartu su jais buvo atvykęs ir 
p. Eduardas Zabarskas. skau
tas ir neseniai atvykęs iš trem
ties. kurio globėjais yra pp. Pranciškonus į Kennebunk 
Gudeliai. . Port, Maine. Busas jau užsaky-

Liepos 29 d. išvyko Chicagon tas. kuris išvyks šeštadienį, 
apsigyventi p. Adolfas Žigas, rugpiūčio 13 d., 11-tą vai. prieš 
kuris birželio mėnesyj atvyko piet ir grįš sekančią dieną sek- 
pas savo dėdę p. Adolfą Viške- madienį vakare. Kelionės tikie- 

tas busu į Kennebunk Port.
j Maine ir atgal grįžti kainuos 
S5.00. Važiavimo reikalais bei 
vietų užsisakymo reikalais,

lį •gyv- Wilson St.

i
Jaunavedžiai pp. Povilas ir 

Valentina i Naujokaitė) Rudai
čiai. praleidę vedybines atosto
gas. grįžo į apsigyvenimo vie
tą — Miami. Florida.

NEI BRITAM, CONN.
Rengiasi vykti pas Tėvus 

Pranciškonus. New britainie- 
čiai rengiasi vykti pas Tėvais 

v ra pp. pranciškonus

A. a. Kazys Vaišvila
Trečiadienį, rugpiūčio 3 

kilmingai palaidotas
iš-

Darbai Arlington Mill, ku-j 
rioje dirbo praetais metais pil-) 
ną laiką apie 7000 darbininkų, 
šiuo tarpu mažai kas dirba, 
nes patekus įmonei į kitų sa
vininkų rankas, bandoma vis
ką naujai pertvarkyt. Tas per
tvarkymas labai paliečia darbi
ninkus, nes kompanijos pada
ryta propoziciją sumažint dar
bininkams atlyginimą. Kaip 
praneša vietinė spauda. Unija 
su kompanija eina prie susita
rimo dėl atnaujinimo kontrak- 

Ito. kuris baigiasi pirmą dieną 
rugpiūčio šių metų. Manoma, 
kad po kontrakto atnaujinimo 
darbai padaugės. Kitos dirbtu-1 
vės ir gi labai prastai dirba, irk“*1“* dvasiškius, kūne yra 
daug darbininkų netenka dar-' «erokai MulSs » »•">-
to do linksmi. Linkime gerai pra-

__________ leist atostogas ir grįžt svei- 
Parapijos kunigai sekmadie- kiems prie savo kasdieninio 

nį, liepos 31 d. dėkojo Šv. Var- darbo. F.AJL
do draugijai už surengtą para-, 
pi jos naudai pikniką, kuris da-! 
vė parapijai pelno $261.90.1 
Taip pat dėkojo visiems dar-' 
buoto jams ir darbuotojoms ir;

linkime jam gęriAWŪoų klptieątTad linkim p. Onai Kašėtai- 
ir pasisekimo ataity>. Ui dar ilgai ir nenuilstamai

HnšHtys darbuotis. Tremtinys.

50,000-tasis D.P., laimingai pasiekusia Ameri
kos krantus, Joseph Bujak, su savo žmona Sofi
ja ir dukterimi Krystina, kurie prieš keliolika 
dienų išlipo iš laivo Bostono uoste.

MAMCHESIBtN.IL
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d.
Kazys kreipkitės į B. Mičiūnienę, 16 

Vaišvila (Wavshville), gyv. 39 Henry St. telef. 99.320. 
Strafford Rd.. Islington, Mass.. ’ Vietas buse prašoma iš anks- 

, nelaukiant pas- 
• kutinės dienos, nes paskutinę 

dalyvavo daug dieną gali būti tai jau neįmano
ma.

Dėkojame kun. J. Matučiui, 
kad jis praeitą sekmadienį ma
lonėjo pagarsinti bažnyčioje a- 
pie Tėvų Pranciškonų ruošia- 

|mą Lietuvių Dieną rugpiūčio

iš Šv. Jurgio lietuvių par. baž- ; to užsisakyti, 
nvčios VVestwood kapinėse.

Laidotuvėse 
žmonių, ypač buvo daug iš So. 
Bostono lietuvių biznierių.

Liko dideliame nuliūdime 
žmona Konstancija (Giedraity
tė) Vaišvilienė, du sūnūs — 
Kazys ir Alfonsas, trys seserys

BALF vietinis skyrius rengia 
tiems, kurie kuo nors prisidėjo pikniką sekmadienį, rugpiūčio 
prie pikniko pasisekimo. Kle- I d. pono J. V. Vižynio ūkyje 
bonas kun. P. M. Juras prane- Lucas Road, Londonderry, N. 
šė, kad šiuo pikniko pelnu ne- H. Rengėjai kviečia visus vie- 
turim pasitenkinti, nes reika tos ir apylinkės lietuvius atsi- 
sukelt keli tūkstančiai dol. lė- lankyti. Turėsite gerą progą 
šų reikalingiems bažnyčioje praleisti kelias valandas tyra- 
perdažymams ir atnaujini-, me ore, susipažinti su naujai 
mams. atvykusiais lietuviais, iš trem-

Atvyko kunigai atostogoms:, ties. Autobusai į
kun. Juozas Pauliukonis, MIC.,’1 vai. po pietų nuo Lietuvių 
kun. Jonas Jenčius, MIC., TT. klubo, 140 Centre SL Norintie- 
Marijonų provincijolas ir kl. • ji vykti autobusais iš anksto 
Petras Krancevičius, MIC., ku-j užsisakykite vietas pas J. Ą. 
rie praleidžia atostogas pas sa-Į Vaičiūną arba ateikite laiku į 
vo tėvus po sunkaus metinio (nurodytą autobuso išėjimo vie- 
darbo. Malonu matyt parvyktą. AA.V.

Pagerbtuvės

Nekalto Prasidėjimo parapi
jos choristai surengę šaunias 
jMgerbtuves liepos 28 d. Blins- 
trub’s Klube, South Bostone, 
buvusiam vargonininkui muzi
kui Mamertui Karbauskui Su
sirinko nemažas skaičius buvu- 

r • . • • : • »

šiųjų ir dabartinių choristų, 
kurie jautė reikalą ryškiai ir 
garbingai atsisveikinti su myli
mu mokytoju bei draugu.

Muzikas Mamertas J. Kar
bauskas sutiko vargonininkau
ti mūsų parapijoje maždaug 
prieš devyniolika metų, dar bū
damas jaunas studentas Bos
ton College High SchooL Stro
piai stvėrėsi darbo ir suorgani
zavo vieną iš veikliausių chorų 
visoje Naujoje Anglijoje. Dirb
damas vargonininko darbą, tę- 
sė ir savo mokslus. Įstojo ir

Ruoštasi '— Šv. Roko para- 
pijiečiai smarkiai ruošiasi prie 

Gerajai ir maloniajai poniai savo metinio pikniko, kuris į- 
Veronikai Šimkienei (Newton, vyks sekmadienį, rugp. 14 d.,
Mass.) savo laiškais teikusiai Romuvos Parke, Montello, 
tięk mūsų šeimai ttak tymiąm Mass. Piknikui vadovaus du 
kitų lietuvių tremtinių būriui patyrę vyrai — Adomas čes- 
pągųpctys ir vilties niūraus nauskas ir Antanas Akstinas, 
tremties gyvenimo Vokietijoje 

taip pat parėmusiai 
visus mus gausiais siuntimas, ko’ 
tebūna leista šioje vietoje pa-'nioji duktė baigė Raudonojo 
reikšti nuoširdžią ir gilią pa-‘Kryžiaus plaukimo kursus, 
dėką.

P. V. Šimkienei ir didžiai 
gerbiamam 
Janiūnui ir visai jo maloniai 
šeimai (Cambridge, Mass.) 
nuoširdžiai dėkojame pirmon 
edta už broliškai ištiestą mum« 
nepažįstamiems pagalbos ran
ką, suteikiant galimybę išsiva
duoti iš to “dypi” gyvenimo ne
svetingos Vokietijos stovyklo
se, be to padėjusiems ir vis dar 
tehq?adedantiems savo prak
tiškais patarimais ir realia pa
galba žengti pirmuosus netvir
tus įsikūrimo žm gKnilig čia, 
svetimoje žemėje, kas be jų ar
timo meile persunktos globos 
ir rūpinimosi, mums visiškiems 
grinoriams būtų itin sunku.

Pp. Janiūnams ir p. Šimkie
nei nuolat dėkinga

Andriušaičty šeima.

Marytė Peldžiūtf, “Darbinin- 
” administratoriaus vyres-

Fondas auga. — Šv. Roko 
ponui Pranciškui naujos bažnyčios statymo fon

das sparčiai auga. Klebonas 
kun. Pr. V .Strakauskas daro 
priruošiamus statybai planus.

Remontuoja. — Brocktonie- 
čiai neužilgo susilauks gražios 
mokyklos. Iš salės perdirbama 
moderniška mokykla. Iki mo
kykla prasidės, tikimasi darbas 
bus baigtas.

PADĖKA

HBCRTON, MASS.

f
<KUR KITUR UZ TAIP MAŽAI GALI KARĄ NUSIPIRKTI?)

TIKTAI FORDAS SIŪLO JUMS “MAGIC ACTION” STABDŽIUS 
SU PLŪS “PICTURE WINDOW" AIŠKUMU.

'TIKTAI FORDAS GALI JUMS SIŪLYTI 100 hp. V-8 ARBA
95 hp. SESIŲ)

I

TAIP, jūs rasite Forde daug naujų dalykų “jvy* 
niotu dovanu". Faktas rodo, kodėl New Yorko 
qarsi Madų Akademija nusprendė duoti Fordu' 
"Fa»hion Car of the Year". Tamstos tik pažiū
rėkite, ten rasite naują “jausmą”... “jausmą", 
kur, Fordas turi “Mid Ship" Važiavimą.. “Hydra- 
Coil” springsus... "Sofa - Wide" Sėdynės ir leng
vas “Finger - Tip” Ratas. Vairuok Fordą ir už
sisakyk dabar:

NAUJI LENGVI USIMOKEIIMAI

~auti su 
bailėmis padangomis 

už extra’ mokestį.

Neturėjome Amerikoje jokių 
giminių bei pažįstamų, kurių 
pastangomis būtume galėję at
vykti į šį laisvės kraštą ir ja
me žmoniškai įsikurti Tik dėka 
katalikiškosios Amerikos visuo
menės visos kliūtys liko nuga
lėtos. Todėl labai nuoširdžiai 
dėkojame NCWC organizacijai 
už suteiktas galimybes pabėgu
siems nuo žiaurojo bolševizmo 
įsikurti šiame demokratiška
me krašte ir susirasti sau čia 
antrąją Tėvynę.

Dėkojame labai poniai An- 
drew Speare - Kašėtaitei, gyv. 
Chazy, N. Y. už jos tokią nuo
širdžią ir motinišką globą, vi- 
sokiariopą paramą, taip pat e- 
same dėkingi ir jos vyrui me
dicinos daktarui ponui Speare 
už medicinišką veltui pagalbą. 
Dėkojame p. Laučkai, kaipo 
NCWC organizacijos atstovui, 
už darbovietės pakeitimą ir po
nui Sirvydui už nuoširdų D. P. 
reikalais rūpinimąsi.

Šia proga noriu paminėti, 
kad ponios Andrew Speare - 
Kašėtaitės pastangomis į Cha
zy apylinkę jau yra nemažas 
tremtinių būrys atvažiavęs, ke
letas šeimų yra pakelyje ir 
daugeliui ieškomas darbas ir 
sudaromi reikalingi dokumen
tai.

Leonas, Marija Milteliai.

š. m. liepos 26 d. šventė savo 
kuklias vardines žinoma visuo
menininke Opa Kašėtaitė, gyv. 
161 Ames St, Brockton, Mass. 

Negalima šia proga praeiti 
tylomis, nepaminėjus p-lės O- 
nos Kašėtaitės darbus.

Be savo tiesioginio darbo 
krautuvėje ir pašto punkto ve- 

. . , „ . _ „ . dėjos pareigų ,n dar daug rū-
Boston College, ir

reikalais. Nemaža tremtinių 
aprūpino darbu ir net pati pri- 
/' “ ‘ *„. * ' ' . Pašalietis
įšjęs i jos krautuvę, nustemba 
pamatęs tiek daug pirkėjų, 
bet deja, tie “pirkėjai” nieko 
neperka. Tai yra tremtiniai at
ėję prašyti, kad jinai paieškotų 
darbo ar butą. Ir čia ateina 
jiems į pagalbą Ona Kašėtaitė. 

Neveltui ji čia gavo “dypu- 
kų karalienės” vardą.

Tur būt nėra nei vienos ka
talikiškos organizacijos, kuriai 
nepriklausytų Ona Kašėtaitė ir 
neturėtų ten kokių nors parei
gų. Taip pat nebuvo tokio mi- 

, kurio 
Ona

Univanitete tobulinp- 
si muzikoje ,ir galutinai įgyjo 
Msgirtro laipsnį Sociologijos 
antyje.

Po tiek daug metų darbavi
mosi mūsų parapijoje, skaudus 
buvo mums smūgis išgirsti, jog 
jisai apleidžia mūs vargoninin
ko vietą. Tačiau asmuo taip iš
simokslinęs ir tiek parodęs ga
bumų mokytojavimo srityje, 
lengvai gavo pelningesnį pasiū
lomą, todėl šį rudenį jisai sto
ja mokytojauti vienoje garsio- 

į je kolegijoje šioje pat valstijo-
je. Gailimės jo, bet nepavydi
me jam gražesnės ateities.

Daug kuo atsižymėjęs šitoje 
parapijoje savo uolumu, ypač 
nepamirština jo darbuotė Var
gonų Fondui Jisai su kai ku
riais kitais savo choristais pa
siryžo įtaisyti bažnyčioje nau
jus vargonus. Tat, kas sekma
dienį po kiekvienų šv. Mišių jie 
rinko aukas tam tikslui ir dar 
suvaidino milžinišką “Minstrel 
Show” ir Koncertus, kad sų» 
rinkus reikiamą sumą pinigų 
vargonams nupirkti Po kiek 
laiko sunkaus darbo, pasklido 
žinia, jog Cambridge’iaus lietu
viai tyri naujus Hąmmond var
gonus. Tai nuopelnas muziko 
Karbausko ir jo padėjėjų.

šis vakaras surengtas pa
gerbti, buvusiam parapijos var- 
gonmipkuį, Ilgai ilgai pasiliks 
parapįjiečų atmintyje. Po ska
nios vakarienės, dabartinis cho
ro pirmiųinkas, p. A. Jankaus
kas, trumpai apibūdino cele
branto asmenį ir nuveiktus 
darbus ir toliau perstatė kal
bėtojus iš pačių choristų. Pa
galiau jisai perdavė senajam 
choristui* p. K. Somaliui įteikti 
choro vardu puikų rankinį 
laikrodėlį ponui Karbauskui, o 
taip pat prisegti kvepiantį 
“corsage” poniai ' Karbauskie- 
nd Po smagių šokių baigėsi 
mūsų parapijos choristų vięšas w 
pareiškimas, jog įvertiname 
muąįko Karbausko ilgametę 
darbuotę ir visk kaip vienas,

<

t

nėjimo ar parengimo, 
komitete nebūtų buvusi 
Kašėtaitė.

Ji yra pasižymėjusi ir 
gerais darbais ir turi pasitikė
jimo brocktoniečių tarpe.

Į jos vardines atsilankė Šv. 
Roko parapijos klebonas kun. 
Pr. V. Strakauskas, kun. Sau
lėnas, jos 
tremtinių, 
solenizantę 
lėmis ir 
/‘Ogiausių 
daug laimės.

kitais

giminės ir būrelis 
kurie apdovanojo^ 
kukliomis dovanė- 
gėlėmis, sudainavo 
metų” ir palinkėjo

Skaitykite ii platinkite 
katalikišką spaudą— laik* 
rasti “Darbininką”!

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 20S
Tel. S-1944

207 PARK BUILDING 
Voroester, Mass.

275 Main SL, Webster, Mass.

PASAKŲ KNYGA- /

Kur Bakūžė Samanota" /
Parašė A. Vaičiulaitis

šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽE SAMANOTA” tel- 
be galo įdomių 12 istorijų ir 12 pasakų, kaip tai: “PABfiGE- 

, “LOKYS IR VOVERE”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS 
A”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTE”, “SENAS 

ALEKSANDRAS”, “ŽIOGŲ DAINA” ir tt
Knyga 288 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią knygą 

reikia mums tašką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su $2? 
konvertą ir prisiųskite /'*— 1-S!*-----
siųsme jums knygą. Rašykite:

“DARBININKAS
806 W. Broadway

ne-
.. . . . . . _ . .00 į

"Darbinnkui”. Gavę kuponą, tuojau nu-

So. Boston 27, Mass.

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

— • “KUR BAKŪŽE SAMANOTA”.
Vardas------------------------------------- --------- ---------------............

Į Adresas.............-..........—.........................
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Dr. B. Paulius, O. P.

“Prieš taip didį Sakramentą 

Pulkim galvas, lenkdami. 

Nes jau seną Testamentą 

Keičia jftatai nauji;
*>■

Regim paslaptį tą šventą

Vien tikybos akimi...”

, Šv. Tomas, O.P.

Jau virs metai, kai vyk
domas D.P. imigracijos Iš
statymas. Daug laiko už
truko, iki buvo sutvarky
tas techniškas aparatas 
jam vykdyti. Buvo numa
tyta, kad per pirmuosius 
metus atvyks apie 100,000 
tremtinių, tačiau iki šiol 
atvyko tik 50,000, vadina
si per ateinančius 11 mė
nesių, t. y. iki 1950 m., lie
pos 1 d. reikia dar atga
benti 150,000 žmonių. Per 
pirmuosius metus, pagal1 mingiems lietuviams, kad 
D.P. imigracijos įstatymą!jie galėtų- išsigelbėti iš 
(Public Law 774) atvyko tremties vergijos. Tiesa, 
9,108 lietuviai arba 20% vienas kitas iš atvykusių 
visų atvykusių tremtinių. įsišoka, 
Tai gražus skaičius, nes daro, bet to nereikia pai- 
lietuvių tremtinių nuošim-’syti, nes turime atsiminti, 
tis Europoje yra daug kad jie yra labai išnervinti 

Po žydų lietu- ir suvargę, kaip naujakū- 
vietą, riams daug ko dar jiems 

lenkų, čekų, estų ir kitų reikia išmokti. Kai ilgiau 
tautybių žmonių atvyko1 
daug mažiau.

Atvykę į Jungtines A- 
merikos Valstybes lietu
viai tremtiniai gavo pa
tarnavimą ir tarpininka
vimą šių organizacijų: 
BALF ir War Relief Ser- 
vices (pagal veikiantį ben
drą susitarimą) — 8,400 
lietuvių tremtinių; ]— 
IRRC— apie 300; per Dis- 
placed Persons Commis- 
sion — apie 300 ir per 
CWS — apie 100. Tokiu 
būdu per BALF’ą ir War 
Relief Services atvyko 
93% visų atvykusių iki 
šiol lietuvių.

Mes esame labai dėkingi 
Amerikos Episkopatui ir 
katalikams už jų nuošir
dų kooperavlmą mums 
lietuvių imigracijos reika
luose. Man tenka ten būti 
vienam iš direktorių, o be 1949 m. liepos 30 d.

tis 
mažesnis, 
viai užima pirmą

Mūsų Brolių Tremtinių Balsas
Iš Vokietijos

£
LINKSMAI

to dar turime keturius lie
tuvius tarnautojus jų cen
tre, kur jie deda visas pa
stangas lietuviams trem
tiniams pagelbėti.

Šiuo metų dar yra apie 
25,000 lietuvių tremtinių 
Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje, kurie laukia ir 
be paliovos maldauja mū
sų pagalbos juos atsi
kviesti. Brangūs lietuviai, 
būkite gailestingi, suteiki
te pastogę tiems nelai-

-------------------------- • --------------------------

Mielasai Skaitytojau: 
Visų didžiausis faktas

»

nemalonumų su-

JOS MŪSŲ NEUŽMIR
ŠITE!

Amerikos broliai ir se
sės! Mes žinom, kad jūs 
tenai daug dirbate, daug 
vargstate, tačiau jūs esa
te daug laimingesni už 

su savai-

Vengrijoj*

PradžiA 3-čiame pusk 'buvę iš mūsų be jūsų bro- 
dai. Ir vėl skausmas su-p^os PaSa^^°®” 
spaudžia širdį: mes antrą 
kartą netenkame savo 
mažosios lietuviškos tė
vynės!
MES NEGALIM KARTU i 

IŠVAŽIUOTI! Į
Važiuoja jauni, sveiki,'

pajėgūs, o mes juk esamemus- Jūs esate
■ seni, paliegę, nedarbingi, siais ir tarp savųjų. Mes, 
ligonys. Mūsų niekas ne- kurie negalime iš Vokieti- 
priima ir niekur neveža, Jos išvažiuoti, esame Avi

nus. Lietuvoje ir mes dar mi: negalime grįžti Lietu- 
laikėmės ir buvom sveiki, ;von» ^ur priešo nasruose 
bet tremties vargai mus kenčia mūsų artimiausie- 
palaužė: vienu plaučiai i ir negalime pasiekti
nesveiki, kitų vaikai džio- jūsų— užjūriuose. Mes vėl 
va susirgo. Sukimšti po 
kelias šeimas viename 
kambary, blogas maistas,

pasaulio istorijoje tai
Katalikų Bažnyčia, Kristaus Mistinis Kūnas; visų kil-ir______ ______ _____ ,
iriausioji asmenybė žmonijos istorijoje tai Kristus, mus čia visi palieka vie- gfubo skausmo spaudžia-

pagyvens, geriau pažins 
Amerikos gyvenimą, tuo
met ir mes su jais suartė- 
sime ir sugyvensime. Juk 
įsišokėlių skaičius, paly
ginti yra labai mažas, 
dauguma atvykusių trem
tinių yra labai nuoširdūs, 
darbštūs, kultūringi ir ge
ros širdies žmonės. Juk 
pirmiausia jie yra mūsų 

— lietuviai, todėl dėkime vi
sas pastangas pagelbėti 
tiems, kurie laukia ir pra
šo mūsų pagalbos, siųski
me jiems bųito garantijas 
ir pasižadėjimus darbą 
surasti per Bendrąjį A- 
merikos Lietuvių Šalpos 
Fondą — BALF’ą, o mes 
pasistengsime ir. tolau lie
tuviams tremtiniams gel
bėti.

Kun. Dr. B, Končius,
BALF Pirmininkas.

v •

Katalikų Bažnyčios Įkūrėjas ir josios nematomoji 
galva. Katalikų Bažnyčia yra toks svarbus faktas, 
kad ne tiktai matomasis, bet ir nematomasis pašau-: 
lis yra rimtai suinteresuotas tuo faktu. Visas pa
saulis yra tartum pasidalinęs į dvi dideles stovyklas: 
viena stovykla nuolat kariauja prieš, o kita už Kata
likų Bažnyčią. Nors Katalikų Bažnyčios priešai ir la
bai galingi, tačiau jos nugalėti nepajėgs; dėlto, kad 
Kristus gyvena joje ir ją išlaiko. Pats Kristus pasakė ir penktieji metai... Paly 
pirmajam Popiežiui: “Petrai, tu esi uola; ant tos 
uolos aš pastatysiu mano Bažnyčią, ir pragaro var- sisveikiname su jais pas
tai, tai reiškia pragaro jėga, jos nenugalės”. (Mato 
16:18).

Kristus yra ne vien tiktai Katalikų Bažnyčios 
Įkūrėjas ir josios nematomoji galva, bet Jis nuolat 
gyvena pasislėpęs Eucharistijoje Katalikų Bažnyčios 
altoriuose: Ten yra Jo tikras Kūnas ir Kraujas esy- 
biškai suvienytas su Jo dievyste, esančia Švenčiau
sioje Trejybėje. Nes Viešpats Jėzus aiškiai pasakė 
savo Apaštalams, permainydamas duoną ir vyną į sa
vo Kūną ir Kraują paskutinės vakarienės metu Jeru
zalėje: “Tai yra Mano Kūnas... tai yra Mano Krau
jas... tai darykite Man atsiminti”.

Katalikų Bažnyčia pašvenčia kiekvieną ketvirta
dienį ir visą rugpiūčio mėnesį Švenčiausio Sakramen
to pagarbinimui. Katalikų Bažnyčioje yra vienuolynų, 
kaip vyrų taip ir moterų, kuriuose Švenčiausis Sakra
mentas yra viešai garbinamas dieną ir naktį be per- 
stojimo. Švenčiausis Sakramentas yra Katalikų Baž
nyčios centras ir jos gyvybės šaltinis.

Dr. G. B. Paulius, O. P.

dime išvažiuojančius, at-

kutinį kartą, ir mūsų vei
dais rieda gailios ašaros. 
Tikrai, mes dar kartą ne
tenkame Lietuvos.

MUSU VILTIS — BRO
LIAI AMERIKIEČIAI
Jeigu ne jūs, mes būtu- 

įme ir šių penkerių metų 
neišlaikę. Stipresnieji — 
taip, bet mes — tikrai ne. 
Mus stiprino jūsų maisto 
siuntinėliai, mus šildė jū
sų suaukoti drabužiai, ir 
vis dėlto mes likome ligo
nys, paliegėliai. Kas būtų

— vieni tarp svetimųjų. 
I Bet mes guodžiamės, 
kad jūs mūsų ir toliau 

; neapleisite, nes žinom, 
kad jūs mus mylite. Jūsų 

j meilės mes tiek daug pa
tyrėme iki šioL Ji negali 
nutrūkti ir ateiti. Juk mes 
esame jūsų tikrieji broliai 
ir tikrosios seserys!

Vokietijos lietuvis 
tremtinys.

Mūsų brolių tremtinių 
balsas šaukia Tave auko
ti Amerikos Lietuvių Ka
talikų Akcijos Fondui, ku-Įnifestantas
ris juos remia!!!

Aukas siųskime:
Rev. Ig. Albavičius, 

1515 So. 50 avė.
Cicero 50,111.

Vienas Budapešto miesto gy
ventojas, naujojo režimo pa
verstas ubagu, neberasdamas 
jokios kitos išeities pramisti, 
nutarė kokiu nors būdu pa
tekti į kalėjimą, kad pasislėp
tų nuo šalčio ir gautų kokios 
nors sriubos pasrėbti.

Išėjęs į miestą, jis eina vie
na gatve ir rėkia:
— Šalin Sovietų Rusija!

Staiga vienos kepyklos durys 
atsidaro ir pasirodęs duonke
pys bruka rankon jam duonos 
ir prašo:
— Drauge ,imk šią duoną ir 

eik rėkti į kitą gatvę.
Nusivylęs, miestietis nuėjo į 

kitą kvartalą, kur pakeliui su
sidūrė su eisena: manifestantai 
nešė raudonas vėliavas, Stalino 
portretus ir didelius plakatus, 
garbinančius sovietus.

Atsistojęs eisenos priešaky 
po raudonom vėliavom, jis iš 
naujo pradėjo rėkti:
— Šalin Sovietų Rusija! Te

gyvuoja Amerika!
Tada šalia jo ėjęs vienas ma-
* ’ ‘ > bakstelėjo ir su

šnibždėjo jam į ausį:
— Būk atsargus! Užpakaly, 

trečioje grupėje, penktoje ei
lėje ketvirtas iš dešinės, man 
atrodo, yra komunistas.

■1.

REIKIA IŠAIŠKINTI
Vos atvažiavęs j šį kraš

tą, tuoj pradedi girdėti į- 
vairius komentarus apie 
seniau čia gyvenančių mū
sų tautiečių ir naujųjų i- 
migrantų santykius. Iš 
esmės čia nieko blogo nė
ra. Jau devintas tūkstan
tis tremtinių įsilieja į šio 
krašto lietuvių gyvenimą 
ir daugelyje kolonjų jų 
buvimas vis stipriau jau
čiamas. Tai gražu ir se
nieji vietos patrijotai su 
pasitenkinimu stebi šį 
procesą. Tačiau kiekvie
nam procese gali būti ir 
neigiamų reiškinių, todėl

reiški-svarbu laiku tuos 
nius pastebėti - ir sustab
dyti.

Šį kartą noriu atkreipti 
dėmesį į iš tremties atvy
kusių lietuvių inteligentų 
likimą. Daugumas jų gra
žiai prigyja naujose są
lygose, betgi vienas kitas 
padaro ir netaktų, kurie 
paskui duęęla progos se
niesiems lietuviams nepa
grįstai įtarti, ir apkalbėti 
daugumą. Tiesą sakant,, 
netaktais dažniausiai pa
sireiškia kaip tik ne tik
rieji mokslus išėję žmo
nės, o tik mėginą tokius

įSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coVai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

jcg Brofldhrav So« DmAmi Mobk

Sfcuomį siunčiame $..............  ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas......... _........ ............................ ...................
š^dresaa..... .j.

nuduoti. Kaip ten bebūtų, 
bet dažnas mūsų vyres
nės kartos tautietis; iše
migravęs dar caristinės 
Rusijos priespaudos lai
kais yra atsivežęs apie a- 
no meto vadinamus balta
rankius “ponus”, “ponai
čius” ar “paneles” ne la
bai šviesų atsiminimą. Tik 
maža dalis ano meto inte
ligentų buvo mūsų žmo
nėms artimi. Daugumoj 
tai buvo svetimas ir pa
grįstai nemėgiamas gai
valas. Tačiau nuo to laiko 
praėjo juk jau keliasde
šimt metų. Tame laiko 
tarpe atgimė Lietuva, ne
priklausomybės laikais iš
augo visai sava, mums la
bai reikalinga inteligentų 
karta. Tiems inteligen
tams išeiti mokslus buvo 
taip pat labai sunku. Di
delė dauguma Nepriklau
somybės laikais mokslus 
išėjusių žmonių yra kilę 
iš paprasčiausios lietuviš
kos ūkininko ar darbinin
ko pastogės. Ne visada 
tėvai įstengė leisti valinis 
į mokslą. Tačiau anuo me
tu veržimasis į mokslą 
buvo toks didelis, kad jau
nuoliai kaip beįmanydami 
patys dirbo, sunkiu darbu 
pelnė sau duoną ir kartu 
mokėsi, studijavo. Vasa
ros metu dažniausiai tokie 
vyrai ir moterys dirbdavo 
pargrįžę pas tėvus sun
kiausius ūkio darbus. Tat 
iš šitos pusės ir reikia pa
žiūrėti į išmokslintą lietu
vį, gyvenimo audrų at
blokštą į šį kraštą. Kiek
vienam iš jų buvo dideli 
uždaviniai savo Tėvynėje, 
bet deja — Tėvynė šian
dien svetimųjų rankose. 
Užtat tam pačiam moks
lus išėjusiam tautiečiui 
teko palikti gimtąją žemę, 
prarasti viską, ką turėjo 
ir leistis į nežinomą ryto
jų, kur besibaigiančio ka
ro vėsule teko pačius sun-<

i

kiaušius darbus dirbti ir 
įvairiausius pavojus išgy
venti. Po to teko praleisti 
kelis metus slegiančio sto
vyklinio gyvenimo, o da
bar štai naujame krašte 
daugeliui juk tenka pra
dėti vėl tikrai nuo sunkios 
pradžios, imtis pačių sun
kiausių darbų ir pan.

Išmokslinto žmogaus 
paruošimas brangiai atsi
eina ne tik atskiram as-j 
meniui, ir tautai, valsty
bei. Būsimai Lietuvai rei-j 
kės žmonių, kurie galėtų 
vadovauti jos atstatymui. 
Tat mokslus išėjęs žmo
gus turi prievolę, nors 
šiandien ir fabrike dirb
damas, restorane grindis 
ar indus plaudamas, vis- 
tiek neprarasti savęs, ne
palūžti, nepamesti savo 
žinių, tobulintis, tikėti, 
laukti, kituose viltį palai-i 
kyti. Visa tai naujakurio Į 
sąlygose ypač nelengva. 
Tat ir norisi kviesti šį 
klausimą gerai išaiškinti 
ir lietuvio inteligento e- 
migranto 
nuoširdžiai 
bei įvertinti. Žinoma, pa
našų likimą išgyvena ir 
kitų profesijų tremtiniai, 
tačiau apie juos čia ma
žiau kalbėta tik todėl, kad 
prie jų mažiau pretenzijų 
reiškiama ir jų likimas y- 
ra gal lengviau supranta
mas senesniųjų mūsų at
eivių.

Čia Amerikoje ypač tu
rime visi stengtis būti 
broliai. Neturi mūsų tar
pe susidaryti ne jokios 
kastos ar luomai. Visi tai 
gerai žinokime ir petys į 
petį, vienas kitą remdami 
senesnieji ateiviai kartu 
su naujais atvykusiais, 
siekime bendro tikslo — 
Tėvynės atstatymo ir lie
tuviškumo šiame krašte 
sustiprinimo.

K. Mockus.
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likimą labai 
pasvarstyti

*

*

*

TIKTAI

s39.«
įmokėti vien tiktai

Išmokant kas mėnuo po $5.02

vėsus virimas elektra

Gana valgių 8-niems 
ar daugiau*

Kepa be laistymo 

Iškepa be spėliojimo 

Namams, butams, va
sarnamiams ir kate- 
džiams.

♦

JŪSŲ EDISON SHOPARČIAUSIA PRIE

Tokia yra jūsų Kaimynystėj

: 'į.
te-./

Lengvas prijungti, lengvas išva
lyti, šis daug-tikslis broileris pa
daro VVestinghouse Keptuvą vi
sišką elektrinį pečių. Paprastai 
S7.95. bet jus gausit dykai, jei 
pirksite VVestinghouse Keptuvą 
prieš Aug. 31 1949. Pasisku
bink it!

BOSTON EDISON COMPANY

*

DYKAI!
Iki Augusto 31, elektrini, 
broileris dykai su kožnu 
VVestinghouse automatiš
ku Keptuvu! čia jums 
proga įsitaisyt valgiu ga
minimą su_ elektra—ir
gauti kaip dovaną nau
dingą broilerį visai dy- 

Jųs gausit keturis 
extra priedus virimui— 
spirginti- čirškinti, broi- 
linti, kepti. Nepraleiskite
sios nepaprastos dovanos. 
Nusipirkit Westinghouse 
Keptuvą šiandien.’
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ra mažų miestelių turinčių . Y

1 Stockholm. Rome. Paris. Mad- • ▼ t♦ ♦ 
rid. Frankfort. Frevburg. Vien- t 
na ir tam panašius vardus, tai 
kodėl negalėtų būti ir “Kretin- 
ga", Maine? Juk čia įsikūrė ir' X 
iš Lietuvos. Kretingos atvykę’a A 
tremtiniai. Tėvai Pranciškonai.

Neturintieji savo automobilių 
į šią "Kretingą" galėsite nu- »♦♦♦ 
vykti specialiais busais. kurie *|* 
išeis Bostone nuo “Darbinin- !*♦* 

I t ko”, o Cambridge. Mass.. nuo f 
lietuvių bažnyčios. 7:45 iš ry- f 
to. nigp. 14. Tik tam tikslui be 
atidėlioiimo. įsigvkite bilietus. !

Rap.I 

! t

Tūkstančiai Lietuvių Ruo
šiasi Vykti Į “Kretingą” 

Maine

Tenka patirti, kad iš Bosto
no ir apvlinkinių miestų tūks
tančiai lietuvių ruošiasi vykti, 
sekmadienį, rugpiūčio 14 d., j 
Tėvų Pranciškonų Vienuolyno 
parke ruošiamą Lietuvių Die
ną. Nors Lietuvos Pranciškonų 
puikusis vienuolynas randasi 
Kennebunk Port. Maine, bet 
reikia tikėtis, kad šis miestelio 
keistas 
ty bus 
Maine” 
Maine", 
ra mažų

vardas netolimoje atei- 
pakeistas i "Kretingą, 

arba “New Kretinga. 
Juk šioje valstijoje y- 

miestelių

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
TIKTAI SUŽEISTIEMS 

VETERANAMS
Civil Service Evamlnation 

Postai Clerk-Carrier 
Pasiruoškite dabar

Naminis kuras. Rašykite da
bar dėlei platesnių informacijų

r ’t 
E 
’-fAVVestland Civil Service School Mv

104 Westland St., Worcester 2.. V
(30-4 H jyMass.

ĮSIGYKITE
Šv. Pranciškaus Gyvenimo 

Knygą —
ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS

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

Šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks

luota. gražūs viršeliai, ryškios 
raidės, lengvai skaitoma. Turi 
176 pusi. Kaina — S1.50. Sku
biai siųskite užsakymus:

DARBININKAS
366 W. Broadu ay, 

South Boston 27, Mass.

Knygoje yra surinkta prana
šų ir Paties Kristaus žodžiai 
ap:e pasaulio artėjantį galą ir 
kaip jis baigsis. Knyga labai 
gražia; išleista ir paveiksluota; 
turi 111 puslapių. Kaina SI 00.

“Darbininkas”, 
"''S W. Broadvvay.

Pncfnn. Ma«S.

DĖL PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas

Gate Cih M^nument Co.
GRANITE MEMORIALS

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

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo
se Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.
i

i

Visi Keliai Veda į Naujosios Anglijos
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ŠV. ANTANO VIENUOLYNAS IK KOPLYČIA

IR

SEKMADIENĮ

RUGPIUCI DAUG. 14,19 49
Lietuvos Pranciškonų Sv. Antano Vienuolyno Parke 

KENNEBUNKPORT, MAINE
DIENOS PROGRAMOJE

11:00 vai. — Iškilmingos Šv. Mišios, kurias lai
kys Kun. Pranciškus M. Juras. Šv. Mišių metu 
giedos Lawrence Šv. Pranciškaus parapijos cho
ras vadovaujant /\1. Šimkui.

W. L Chishohn
GRABORIUS 

“Asmeniikas Patarnavimas'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952

Namų: ei. 6286

12:30 vai. — Svečių pietūs.
3:30 vai. — Žymių asmenų kalbos; lietuviškos 

dainos; tautiniai šokiai vadovaujant Mrs. Onai 
Ivaškienei, Boston, Mass.; įvairios dovanos, ska
nūs valgiai ir gėrimai.

Nuoširdžiai kniečia Lietuvos Pranciškonai Atlanto vandenynas prie Lietuvos Pranciškonę vienuolyno Kennebunk Port, Maine
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VIETINĖS ŽINIOS
v
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t NEATIDĖLIOKITE,

Įsigykite Kelionės Tikie
tus Į Kennebunk Port, 

Maine

ŽINUTES
Gražiai pakalbėjo. Rugp. 1 d., 

vakare, Tretininkų Brolija tu
rėjo parsinkulio atlaida\ns gau
ti pamaldas. Po pamaldų buvo! 
laikomas mėnesinis Brolijos '■ 
susirinkimas. Atsilankė kun. 
dr. Antoninus Jurgelaitis, O.P., 
ir gražiai pakalbėjo apie kaiku- 
riuos įpročius Šv. Domininko 
Respublikoje, kur jis mokyto
javo vienus metus. Šį metą

mūsų jaunas, bet uolus darbuo
tojas mokytojaus Providence 
Kolegijoje, Providence, R. I.

Našlaičiai. Randasi trys lie
tuviai pabėgėliai našlaičiai. Du 
po dešimts metų. Vienas pen
kiolikos metų.. Katalikų komi
tetas pageidauja jiems lietu
viškų namų. Jei lietuviai 
priims, bus patalpinami 
svetimtaučius. Prašome gera
darių kreiptis į “Darbininko” 
ofisą.

ne- 
pas

DAKTARAI

Norintieji važiuoti : 
liais busais į Tėvų Pranciškonų 
ruošiamą Lietuvių Dieną, rug
piūčio 14, Vienuolyno parke, 
Kennebunk Port, Maine turi 
tuoj užsisakyti sau vietas įsi
gydami tikietus. Kelionė į abu 
galu tik $3.25. Bušai išeis nuo 
“Darbininko” 7:45 iš ryto. Y- 
ra paimti du dideli ir puikūs 
busai. Tikietus galite gauti 
“Darbininke” pas St. Grigana- 
vičių,-A. Majauskaitę, A. Ivaš
ką ir kitus.

Lietuviai Perėmė Banko 
Namą

BALFo Pranešimas
Kaip jau buvo spaudoj minė

ta, Bostono BALF’o skyrius 
gavo leidimą š. m. rugsėjo mėn. 
10 dieną padaryti miesto gat
vėse piniginę rinkliavą lietuviš
kos šalpos darbui paremti, 

i Kad ši ypatinga proga būtų* 
i tinkamai išnaudota BALF’o 
kasai sustiprinti, reikia išsiųsti 
į miesto gatves apie 500 aukų 
rįpkėjų. 

i BALF’as galės suburti tokį 
didelį skaičių geros valios tau-* 

... . x. tiečių tik visų vietinių lietuviš- įsleisti jį
I

80 8-4476

Dr. Joseph F. Antinėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Svečias. Pradžioje savaitės 
So. Bostone ir apylinkėje lan
kėsi kun. Mykolas Kemežis.

Iš BALF-o Bostono 17-to 
Skyriaus Veiklos

Bušų Komisija.

Pranešimas Skautams

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

i

Penktadienio vakare, liepos 
29-tą dieną įvyko BALFo 17-to 
skyriaus susirinkimas, Lietu
vių Piliečių klubo salėje. Buvo 
svarstyti reikalai susiję su vie
ša rinkliava tremtinių naudai, 
kuri įvyks Bostone rugsėjo - 
September 10-tą dieną. Nutar
ta kreiptis prie geraširdžių lie-i 
tuvių, prašant, kad jie kuo vei
kiausiai užsiregistruotų ir pasi
žadėtų tą dieną parinkti Į
se aukų mūsų tremtiniams. Nu-1

S0 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C Seynour
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Broadvay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 *4-4 te-ZLUd 8.

Šio didelio darbo gera orga
nizacija reikalauja, kad rink
liavos dalyvių sąrašai būtų su
daryti iki š. m. rugpiūčio mėn. 
15 dienos.

Todėl maloniai prašome visų 
organizacijų bei pavienių vei- 

ikėjų, kiek galima, greitu laiku, 
o vėliausiai, iki š. m. rugpiūčio 
mėn. 15 dienos atsiųsti rinkėjų 

i sąrašus arba asmeniškai užėjus 
į juos įsirašyti, užpildant ati- 

' tinkamą rinkėjo kortelę.
i Būsimų aukų rinkėjų sąrašus 
1 reikia siųsti arba asmeniškai 

kų organizacijų ir pavienių mū- ^“-egistruoti.
sy visuomenininkų padedamas. 'JĮ- BALFo skyriaus rastinėj. 

Todėl BALFo skyriaus vai- ’510 Breadway. So- Boston, tel. 
SO 8-0606;

1 2. “Darbininko” Administra
cijoj, 366 W. Broadway, So. 
Boston; tel. SO 8-2680;

3. “Keleivio” Administraci
joj, 636 Broadway, So. Boston, 
tel. SO 8-3071.

BALF’o 17-to Skyriaus 
Rinkliavos K-to pirmininkė

K. Namaksy.

* Kte rado—grąžinkite
Pereitą sekmadienį Minkaus 

liknike, Maynard, Mass., pa
mečiau fotografinį aparatą 
JARAM. Kas radote prašau 
grąžinti arba man pranešti šiuo 
adresu: Mrs. Agota Grinkaitis. 
139 N St., So. Boston 27, Mass. 
Tel.

I
■ — I

Rugpiūčio 1 d. South Bosto-l 
no Lietuvių Piliečių Draugija 

'į savo rankas perėmė didįjį ir į 

puikųjį South Boston Savings 
specia- ganį0 namą anį kampo Broad- 
,is onu way g gatvių, šalia “Darbi-: 

ninko” namo. Kaip banka išsi
kels į savo naujai statomąjį 

i namą, tai draugija padarys to 
namo pagrindinį remontą pri
taikant prie lietuvių reikalų. 
Už namą užmokėjo $70,000. 
Kita tiek manoma 
pertvarkant

Būtų gera, jei piliečių drau
gijos valdyba pakviestų į Bos- dyba šiuo kreipiasi į visų lietu-į 
toną suvažiavusius iš tremties viškų organizacijų vadovybes 
žymesnius lietuvius inžinierius ir paskirus tautiečius prašyda- 
į Garbės Patarėjų Komisiją/ma pagelbėti sakytą rinkliavą 
kurie, beabejo nereikalaudami' 
jokio mokesčio paruoštų pro
jektus, kaip tą namą pertvar
kant, būtų galima įpinti į jį 
lietuviškų motyvų. Mes žinome, 
kad yra paprastų biznio įstai
gų pasivadinusių “Dutch Vil- 
lage” /‘Belgian Village”, tai 
kodėl lietuvių kliubas negalėtų 
būti įrengtas “Lithuanian Vii-i 
lage” ar tam panašiais moty-j 
vais.

irVisus lietuvius skautus 
skautes, gyvenančius Bostone, 
Mass. su priemiesčiais ir jo pa
dangėje, prašau nedelsiant 

I pranešti laišku savo vardą, pa
vardę

tarta prašyti “Darbininko” ir 
“Keleivio” redakcijas, kad ma
lonėtų priimti registracijas. Re
gistracijos taipgi bus priimtos 

ofise, 
South

mūsų

SO 8-5483.

Gyvą palaidojo
Kasant drenažo griovį ant 

Dummer St., Brookline, Mass. 
Nicholas Dionisio, 48, gyv. 2 
K St, So. Bostone, neteko gy
vybės. Griovio siena staigiai 
atitruko ir jį užvertė.

Dvidešimt darbininkų dirbo 
kol atkasė žemes rankomis nuo 
jo galvos, bet jau jis buvo mi
ręs.

Į
iI

pravesti, atsiunčiant kuo dau
giausia savo narių, 
tiktų paaukoti savo poilsio ke
lias valandas šiam

kurie su-į
t

svarbiam 
tautiniam reikalui ir galėtų da
lyvauti minėtoj rinkliavoj.

ir adresą šiuo adresu: 
Ig. Končius

328 E Street
So. Boston 27, Mass. 

Skt. Ig. Končius.

Lankėsi

Draugijų Valdybų Adresai

■ ■ t

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas: 

aus. LUKSIS 
Realstatininkas

716 N. Vaa Ness Avė.,
Hollywood 38, Calif.•V. JONO EV. BL. PA8ALPINE8 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St, S. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

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

tės pas protokolų raštininką.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

TeL SOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,

8 Winfield St., So. Boston, Man. 
Prot. Rašt. — Ona IVaškienė, 

i 440 E. 6th St., So. Boston. Man.
29 Gould St., W. Roxbury,' Mass. 

Tel. Parkway — 1864-W

Yra atvykusių žymių Lietu
vos Teatro scenos dekoratorių, 
lietuviškų raštų žinovų, kodėl 
dekoruojant salę bei kamba- Finansų Rašt. — B. Chnienė, 
rius, šio lietuviško centro, ne
pasinaudoti jų patarimais Ma~
padaryti netik iš vardo, bet ir.“ • - - 
vidujine išvaizda tikrai lietu-' 
višku centru, kuriuo galėtų 
lietuviai pasididžiuoti prieš ki-' 
tataučius. Rap.'

GRABORIAI

S. Baraseridus ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadvray 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARA8EVIČIU8 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY RUBLIO
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2580

AVenue 2-2484

Trečiadienį, rugp. 3 d. lankė
si “Darbininke” žurnalistas p. 

Karnėnas, pereitą 
iš trem

ties, lydimas p. D. šapalio iš 
Newtcn, Mass. p. Karnėną pa
sikvietė ir užtikrino butą p.p. 
Sapaliai.

Tą pačią dieną lankėsi žurna
listas p. K. Mockus, taip pat 
neseniai atvykęs iš tremties, 
pp. Mockai jau gavo butą Cam- 

įbridge, Mass. Tikisi gauti ir 
darbą.

Abu žurnalistai yra “Darbi
ninko” bendradarbiai.

Taipgi lahkėsi kun. Pr. M. 
Juras, -LDSr Ontro pimanin- 

kas, organizacijos reikalais.

Tvarkdarė — Ona Krasauskas, 
11 Springer St., So. Boston, Mass.

Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

Apdovanotas Lietuvis 
Pranas Grenis už 

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

ROBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St., TeL SO 8-3141, So. Boston, Mass. J

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorehester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

LaMotuvių Direktoriui Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

BALFo biure, p. Ivas 
545 East Broadway, 
Bostone.

Nutarta ypač prašyti
jaunuomenės, vyrų ir mergai
čių ir tų tremtinių, kurie da
bar gyvena Bostono apylinkėse 
tam darbui paaukoti vieną 
dieną. Kadangi rinkliava įvyks 
šeštadienyje, tai manoma, kad 
visi norintieji galės prie to 
darbo prisidėti, nesugaišdami 
darbo dienos.

Pirmininkas pranešė, kad šio
mis dienomis buvo išsiųstos 27 
dėžės rūbų į New Yorką pa
siuntimui Europos lietuviams 
tremtiniams. Tie rūbai buvo 
suaukoti per Šv. Petro lietuvių 
parapiją.

Toliau buvo pranešta, kad 
Massachusetts Valstijos Darbo 
Biuras yra pasižadėjęs 
džiai kooperuoti 
skyrium suradime 
tremtiniams, kurie 
bo.

Visi tremtiniai, 
kalinga bet kokia
raginami užsiregistruoti BAL
Fo biure, 545 East Broadway, 
South Bostone. To biuro vedė
jas yra Antanas Juknevičius. 
Jam padės skaitlinga BALFo 
komisija, susidedanti iš advo
kato p. Grigaliaus, p. Tuinilos. 
p. Vakauzo, p. Jakučio, p. Mar- 
kelionio, p. Griganavčiaus, p. 
Januškio, p. Venio, p-nios Mi- 
chelsonienės, p-lės Tataronytės, 
p-nios Kruopienės, p-nios Ciū- 
nienė ir p-nios Namaksienės.

Lietuviai, kurie žinote apie 
progas gauti tremtiniams dar
bų ar butų, esate kviečiami 
pranešti BALFo biuro vedėjui 
ar bet kuriam komisijos narių.

JJR.

kuriems rei- 
pašalpa, yra

nuošir- 
su BALFo 
darbų tiems 
yra be dar-

(VAIRŪS SKHBIMAI
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J. Repshis, MJ.
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorehester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

Anthony Shupis, M.D.
253 Grove Street
Waterbury 20, Conn.

Office Hours
Daily 8-9 A.M. 2-3 P.M. 6-8 P.M.

Saturday 8-9 A.M. 2-4 P.M.

Evening By AppL
Telephone 5-8424

ĮVAIRŪS skelbimai
REIKALINGA KAMBARYS. 

Atvykusi iš tremties pora be 
vaikų ieško kambario ir pa
geidauja. kad galima būtų ben
dra ar atskiria virtuve pasi
naudoti. Jei kas turite panašų 
kambarį, prašome pranešti 
“Darbininko” Administracijai.

(5-8)

Šiomis dienomis Holtzer 
bot kompanija įteikė lietuviui 
Pranui Greniui premiją sumo
je 200 dolerių ^už pateikimą 
firmai sumanymo,'kaip padidin
ti našumą prie tų pačių darbo 
sąlygų 28 nuošimčiais.

Pranas Grenis atvyko Ame-Į 
rikon turėdamas 17 metų ir j 
gavo darbą pas Holtzer Cabot 
Kompanijoj^. Prasidėjus pir-! 
mam pasauliniui karui, Pranas 
stojo kariuomenėn ir ištarnavo; 
du metu. Grįžęs iš kariuome
nės jis vėl stojo dirbti toje pa
čioje vietoje, kur tebedirba iki 
šiai dienai.

Ca-
J I

Tel. AV 2-4026

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0948 

Bes. 37 Oriole Street
W«st Roxbury, Mass.

TEL PA—7-1233-W

VARGONININKAS bei chor
vedys su ilgamete praktika ir 
gerais liudijimais ieško vargo
nininko vietos.

Rašyti J. Paplauskui
51 Granfield Avė., 

Roslindale 31, Mass.

Jis yra senas South Bostono 
gyventojas ir Stepono Dariaus 
Posto No. 317 Amerikos Legi- 
jono narys.
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.
Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

258 Vest Broadway, South Boston, Mass. i
H(300KKXKSBKKS0KK9SC9tS0GMM

Uzsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė., Islington, Mass.

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

MBmaBBBCKSsSB0B00SBKaK8SK»aaSKN»BSD0St»SSKS000EKSaDI

YAKAVONIS
■fanerai Home

741 No. Main SL
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1590

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

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

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Res. 80 8-3729 SO 8-4618
I Tll--------*-----E»aaJla,aaumuanian rumnure uo.

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

826 - 328 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.
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! PAS I. J. FOX VEŠU-PIGU-DIDELIS I

e

Pasirinkimas!
Šiemet vasara nepaprastai karšta. Tokia 

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

lietuvis atstovas.

:♦

i♦♦♦

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

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

X

WAITT
FUNERAL HOME

SO Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edmrd IVaHt 
(Waitekūnas) 

LaMotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Kaktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Ave„
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

BabamuotojaB 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir 1 kitus 
miestus.

Reikale šaukite; TeL TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTŪ BOSTON, MASS.

D. A. Zalctakas, F. E. Z» lėta kas 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktf.
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. 80 8-0615 

BOuBi Boston 8-2806

/



Mankuvie-p. E.Kanados Margumynai
Kaip jau esame iš spaudos 

pastebėję, ponas “Girdėjusis" 
ir kitokie korespondencijų au
toriai labai daug suranda viso
kių “margumynų” Winnipege. 
Šių eilučių autorius tenebūna 
kaltas, kad jis visokių “margu
mų” surado ir visoj Kanadoj...

Pasisekimų mastas
Prieš kurį laiką įvyko tą pa

čią dieną dvi gegužinės: viena 
Toronte, Seminarijos sode, ki
ta — Oakvillėje.

Toronto gegužinėj dalyvavo 
apie 800 asmenų, o Oakvillėj— 
18.

Po to “N. L.” trumpoj žinu
tėj parašė apie tas gegužines- 
piknikus ir pabrėžė: “...abi ge
gužinės puikiai pasisekė”...

Įdomu: kokiu mastu tas "pa
sisekimas” matuotas?...

___________ DARBININKAS

KATALIKŲ MISIJŲ PARODĄ 
BOSTONE, APLANKIUS

Nepersenai Brocktono lietu- nomas. Misijonierių darbui įvai- 
vių Šv. Roko parapijos klebo- riais būdais atvaizduojami, 
nas, kun. Pr. Strakauskas, po Daugiausia foto nuotraukomis, 
vieno pa mokslo, savo parapi-' paveikslais,
jiečius paragino, kad kiekvie- gomis, įvairiais 
nas nuvažiuotų aplankyti J. E.'t. t. ir t. 
Arkivyskupo Richard J. Cush- kad Dievo

surengtą katalikų mas ne tik Amerikoje. Europo- 
bet ir

žemėlapiais, kny- 
išdirbiniais ir 

t. Pavaizduojama, 
žodis yra skelbia-

8

ing, D. D. surengta kataliku 
misijų parodą, kuri buvo iki lie- je', 
pos 31 dienos, šv. Jono Semi- šiaurės ir pietų ašigaliuose tarp 
narijos patalpose Bostone. Prie visų tautų, nežiūrint rasės, 
raginimo dar pastebėjo, jei ku- spalvos, luomo, amžiaus ir ly
nam ši paroda nepatiktų, tas ties. Neatsižvelgiant nei į dide- 

nei į 
šal

ną ir kitas padarytas išlaidas, čiu.* Bet su meile, pasiryžimu 
Slinko diena po dienos, o aš ir t;u didžiausiu pasišventimu 

vis neturiu progos apiankyti ske.biamas Kristaus mokslas, 
misijų parodą. Važiuoti trauki- statomos bažnyčios, steigiamos 
niu į Bostoną ir ieškoti Šv. Jo-■ misijų stotys .atidaromos įvai- 
no Seminarijos, man neįmano- rios mokyklos, ligoninės 
ma. Miestas nepažįstamas, kai-Į prieglaudos. Misijonierių 
bos nemoku. Neturiu tokių pa-!vien Evangelija taip uoliai 
žįstamų, kurie man padėtų. Ta-, nuo širdžiai skelbiama, 1 

draige ir nešama kultūra 
civilizacija toms tautoms, 
rios dar jos neturi.

Lankytojų ne vienas 
šimtas, bet tūkstančiai, 
pavyzdinga tvarka ir rimtis, 
nors visi skuba ir bėga, 
niekas nekliudo. 1 
gali įeiti, 
juoti,

Azijoje, Afrikoje,

gloria mundi!... i
Montrealo skau-1 teateina i kleboniją ir jis ap- liūs tropiškus karščius,

’__ l.ūsif.s už sunaudotą gazoli-!šiaurės ir pietų ašigaliu

vadovavimą
I nei...

Sic transit 
Arba vėl.

tams vyčiams ligi šiol vadova-; mokė; 
vo p. J. Parojus. Jis buvo tiek 
“veiklus", kad savaimingą savo 
organizacinėj veikloj skautų

i vyčių padalinį įvairavo net į 
tokį organizacinį vienetą, kur 
dalyvauja ir partijos (pav. so
cialdemokratai), tai, būtent, į 
KLCT, o jis pasidarė KLCT 
nariu.

“N. L.”,
Jeigu tik 
skautų vyčių vadas, tuojau 
rašoma: “KLCT narys p. 
Parojus lankėsi Toronte...” 
pan.

Deja, ir vėl “N. L.” paskuti
niame numery’ skaitome žinutę: 
“Skautų vyčių vadas 
jus pareigas perdavė 
nioniui...

Kaip matome, ne į
tas pakliuvę, laikui bėgant, tu-

• ri pasitraukti... Keista, žinoma,

Petronėlė, 
Md.
Sumrait,

j W;

žinoma, garbino jį. 
kur nors pajuda 

ir
J. 
ir

J. Paro- 
S. Nagi-

Krintančios “žvaigždės”
Vieną “karštą dieną”, kaip 

žinome, įvyko Toronte “tarybi- 
ninku steigiamasis susirinki-j. . , ,, _ , hr ugi šiol buvo žmonėms, kadmas, buvo įsteigtas KLT sky-. , . .u .J skautai, turėdami pnes akis nūs ir jam išrinkta valdvba.J . ,,. , . . , 'vien savo skautiskosios įdeolo-Rinkimuose daugiausia balsui . . . . . ,_ „ . ginęs soties darbą buvo pra-gavo p. E. Mankuviene: Deja,j® r
įėjęs su mažu kiekiu balsų p. 
J. Juškaitis — nepanorėjo "už
sileisti" ir pasiėmė skyriaus 
pirmininkavimą į savo rankas.

Tačiau — neilgai jam ta gar
be teko naudotis, kaip sužino
me iš “N. L.” p. Juškaitis iš 
pirmininko pareigų turėjo pa
sitraukti ir perduoti skyriaus

savo vie-

dėję gyventi ir grimsti į parti
nių rietenų balą...

Reikia manyti, kad naujasis 
skautų vyčių vadas S. Naginio- 
nis vėl pastatys savo vadovau
jamus skautus į tiesioginį ke
lią, o partines rietenas — pa
liks seniems partijų šulams...

M. M.

čiau vilčių nenustojau, ir savo 
tikslų pilnai atsiekiau.

Vienai, kitai dienai į svečius 
atvažiavo sesuo. Sekančią die
ną p. R. Bartkus pasiūlė va
žiuoti minimos parodos aplan
kyti. Nieko nelaukdami aplei
dome Brocktoną ir mūsų prie- 
telių “juodukas” pasuko Bosto
no kryptimi.

Kelionė buvo linksma ir įdo
mi. Turėjau geros progos ne 
tik Bostono gražiomis apylin
kėmis ir vietovėmis pasigėrėti, 
pažinti, bet ir iš p. Em. Oksai- 
tės sužinoti, kur kas gyvena, 
kur ir kokios įstaigos yra. Va
žiuojant Belmont Street, vieno
je labai gražioje vietoje paro
dė, sakydama, kad čia gyvena 
tremtinių motina p. V. Šimkie
nė. Taip. Jog ji ir mane trem
tyje būnant su savo turtingais 
siuntiniais ne kartą aplankė.

Miss Beverly Baker, 19 met., iš Santa Monica, 
Calif. (dešinėje) priima teniso čempionato trofė
jų iš Mrs. G. Diehl Mateer po pergalės prieš žino
mą bostonietę tenisininkę, Baba Lewis, 49-tose 
metinėse Pennsylvanijos ir Rytinių Valstybių te
niso rungtynėse, Haverford, Pa.

ir 
ne 

‘hšl
“"i» ^u" viską galėjau pamatyti, pastų-į 

Įdijuoti, bet matyti vaizdai na-' 
kitas gįiikg visam amžiui. 

Visur.

I Kepenis, Jeroslavas, Regina, 
dijuoti, bet matyti vaizdai pa- 1 Aurelijus į Brooklyn, N. Y. 
____  _____ ______ j Krusr.iauskas, Juozas į Brook-

Vakare, parodai užsidarius 
buvo J. E. Arkivyskupo Ri-j 

Visur Uigvai chard J. Cushing, D. D. su Šv. 
pamatyti .pastudi- Sakramentu palaiminimas, ku- 

juoti, pasigerėti milžiniškai*1™ FV*0 P° atviru dangumi, 
vienuolių - misijonierių darbais, ^ia be luomų .tautybės ir tiky- 

Nepastebėjau kaip prabėgo bos skirtumo visi nusilenkė 
trys ir pusė valandos, nors P™® Aukščiausiąjį, 
skubėdamas, bet toli gražu ne Jonas Ervydis.

Nauji Tremtinių Transportai

Nauji darbininkai. Įėjęs į mū- rasti butas. Čia su visu širdies: 
sų gražiosios bažnyčios priean- gerumu į pagalbą atėjo Stra-j 
gį. tuojau pamatai skelbimą: vinskų šeima, iš seno Baltimo-j 
“Dabar atostogos (vakacijos), rėje gyvenanti: Norkus p- 
bet bažnyčioje atostogų nėra”... glaudė savo bute, patys auko- 
Iš tikro išlydėję pereito mene- ja ir padeda surasti reikalin-j 
šio talkininkus Tėvą B. Pauliu- giausių gyvenimo pradžiai! 
ką ir kun. A. Jeskevičių, jau daiktų. Tai tikrai gražus arti- 
turime jų vietoje naujus darbi- mo meilės ir tautinio užjautimo 
ninkus: iš atostogų grįžo kun. pavyzdys’ 
Jonas Mendelis ir atvyko vi
sam rugpiūčio mėn. kun. mari
jonas A .Mažukna. Dieve, jiems 
padėk dirbti šventąjį darbą'

Gražus artimo meilės pavyz
dys. Nesenai iš Vokietijos į 
USA atvyko Norkų šeima, su
sidedanti iš šešių asmenų. Ji 
buvo patekusi į kaimą netoli 
Ealtimorės. Gyvenimo sąlygos, 
galima sakyti, buvo visai nepa
keliamos. Kalbos nemokėdami, 
nežinojo nė kur pagalbos šauk
tis. Pripuolamai apie Norkus 
sužinojo irgi tremtinys Pa
plauskas. Jis padėjo šiai šeimai 
persikelti į Ba’timorę. Bet še
šių galvų šeimai nelengva su-

pas mus tremtiniai 
užuojautos ir para- 
atžvilgiu visų prie- 
mūsų kun. klebonas

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

002 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

T»l. Lexington SSM

LDnoainai dėl visokių reikalų. 
, * Nakų.

Tremtiniu geradaris. Nenuos
tabu, kad 
susilaukia 
mos. Šiuo 
kyje stovi
L. Mendelis. Norkų šeima, ge
rų žmonių išgelbėta iš sunkios 
padėties, atskubėjo pas klebo
ną užsirašyti į parapijiečių 
skaičių. Kun. klebonas ne tik 
paguodė, bet ir sušelpė. “Štai, 
sako jums šiek tiek 
gyvenimo”, ir įspaudė Norkų 
šeimos tėvui į delną pundelį do- 

; leriukų, po penkinę kiekvienai 
galvai. Šitaip priima mūsų kle
bonas kiekvieną tremtinį, kuris 
savo būsimą Dvasios Tėvą pir
mą kartą aplanko.

Klebonijoj mačiau kelis lie
tuviško stiliaus kryžius. Ant 
vieno išrašyti žodžiai: Kun. 
Dr. L. Mendeliui — Tremtinių 
Geradariui.

To vardo jis tikrai nusipelno. 
Ir niekas kitas jį tuo gražiu ir 
garbingu vardu pavadino tik 
patys tremtiniai.

Apie š. m. rugpiūčio 7 d., 
laivu “General Mc Rae” į New 
Yorką atvyksta šie lietuviai 

: tremtiniai: 
j Adomavičius, Kazys, Ona, 

Mir^tonu‘\“7ptenk7u7b^iVilrtOraf.į Bo*on ““T 
sekmadienis. Ir taip bepdvo-l Jamna >
jant mašina ritosi vis pinnyn|m ’ Nebrask* 
ir pirmyn. Nors kėlėt, sykiui Aldon“’ i Ams-
turėjome sustoti ir pasiteirau-l ter<^am’ * '
ti kelk), ■ »>et mūsų prietelius! . Aliakauskas, Marijonas į Ra
mstyti, kad turįs gerą orienta-icme’ ^isconsin. 
ciją ir be jokio vargo surado-' Ališauskas, Jonas, < 
_. i Worcester, Mass.me. i

Prie vartų įeinant pasitiko1 Andriuka.tis, Bronius, 
du seminarijos auklėtiniai, ku-:ronelė' A“0"*- Bronius, 
rie visus įeinančius lankytojus; i Chicago, UI.
apdovanojo parodos progra
momis ir planais, 
skaityti ir 
nemoku, bet mielai 
Čia pirmą sykį Amerikoje pa- 

I mačiau didžiulę žmonių eilę, 
! kurie tvarkingai ir nesikalbė- 

I i darni laukė savo eilės, kada 
'galės patekti į vidų. 1

Pirmas parodos kambarys, P^tsburgh, Pa. 
. . X - • - RohorsiVoc Tnors paprastas, bet čia visi 

lankytojai tyliai ir susikaupę 
seka vieno kunigo paaiškinimą 
ir atydžiai stebi pirmąją 
dos eksponatą — Taurę, 
ne tik katalikams, bet 
krikščionijai yra be galo 
gi. Būk ši Taurė buvusi pas
kutinės vakarienės metu Kris
taus vartota. Šis neįkainuoja
mos vertės eksponatas įdėtas 
į stiklinę spintelę ir viduryje 
kambario pastatytas, kad iš 
visų pusių lankytojams būtų' 
gerai matomas. Kitame kam
baryje ant tos pačios taurės 

lf esantieji įvairūs ornamentai 
pradžiai bei pagražinimai parodomi pa-

Ona j

Pet- 
Dau-

j Arlauskas, * Juozas, Eleonora, 
a s Juozas, Jonas j Baltimore, Md.As, nors *

Astrauskas, Stasys
Braintree, Mass.

Audejienė, Danutė į
Mich.

Audejienė, Česlovą į 
Mich.

Augustinaitis, Albertas į

kalbėti angliškai 
priėmiau.

į New

Detroit,

Detroit,

paro- 
kuri 
visai 

bran-

veikslų pavidale.
Sekančiame kambaryj įstaty-

Babarskas, Liudvikas, Elena, 
Elena į Shavertovn, Pa.

Bačinskas, Uršulė, Viktoras, 
Eugenija, Marija į Antioch, III. 

1 Bagdonas, Kazimieras, Ona, 
j Maria į Chicago, HL

Bagdonas, Julius į Brooklyn, 
N. Y.

Bakšys, Jonas į Hartford, 
Conn.

Balsiukevičius, Bonifacas, A- 
dele, Žibutė į Easthampton, 
Mass.

Beinoras, Pranas, Monika, 
Dalia, Virginija, Laimutė į 
Milford, Dėl.

Bobrikas, Jonas į Cicero, BĮ. 
Bokas, Henrikas į Chicago, 

I1L
Borchert - Barint, Arsenijus, 

‘ , Ingeborga į Spring 
į Gardens, L. I., N. Y.

Būdvytis, Baltrus į Orland 
Park, BĮ.

Černiauskas, Pranas į

Daukšaitė, Elena į Meriden, 
Conn.

Dulkys, Algimantas, 
Chicago, III.

Dundulys, Balys į 
Nebr.

Eidukonis, Kostas, 
Kęstutis į Catawba, Wisc.

Frontcakas ,Tadas, Vanda į 
Chicago, III.

Gavėnas, Ona į Ray, N. Da-' 
kotą.

Gustaitis, Antanas, Aleksan
dra, Algimantas į So. Boston, 
Mass.

Janukaitis, Marijona, Vacio- i 
vas Mamertas, Robertas 
eumseh, Michigan.

Jaras, Pranas, Klara į 
nington City, Vermont.

Jasulaitis, Vytautas į 
chester, N. Y.

Juknelis, Kazys, Jadvyga, 
Rasa į Clinton, Ind.

Jurcys, Tadas, Jadvyga, Li
nas į Chicago, BĮ.

Kalinauskas, Zigmuntas į Ci
cero, UI.

> lyn, N. Y.
i Kučas, Alfonsas į Orleans 
, County, Vermont
j Kudirka .Algirdas į Philadel- 
■ phia, Pa.
I Kupčinskas, Kazys, Ona, Bi- 
ruta, Juozas į Pittsburgh, Pa. 

Kuprenas, Jadvyga, 
Fairfax, Virginia.

Kurapka, Vaclovas,
Aldona į Philadelphia, 

Lelevičius, Antanas,
Rochester, N. Y.

Marciukaitis, Antanas, Liuci
ja, Benigna į Detflbit, Mich. 

| Masevičius, Antanas į Cut 
| Bank, Montana.

Memenąs, Dalia, Viktoras į

Nijolė į

Matilda, 
Pa. 
Anelė į

Rytmetienė, Stefanija į Chl- 
cago, UI.
* Sabaliauskas, Joana į Tabor 
Farm, Sodus, Mich.

Sabaliūnas, Zenonas, Jadvy
ga, Leonas, Marija į Sodus, Mi
chigan.

Salaguba, Kostas, Or.a į Chi
cago, III.

Salciūnas, Vincas, Ona, Nijo
lė, Ramutė į Philadelphia, Fa.

Schneiderienė, Ona į Glen- 
dale, L. I., N. Y.

Senkus, Ona, Juozas į Mas
peth, L. I., N. Y.

Sipaila, Juozas,
Salomėja į Baltimore,

Skrinska, Jurgis, į 
Iilinois.

Skrinska, Petronėlė 
ford, Pa.

Slapkūnas, Domas, Jadvyga, 
Domas, Gintaras į Brcoki/.., 
n. y.

Slyzys, Jurgis, Mikalina, Zi
ta į Waterbury, Conn.

Stačiokas, Leonas į Water- 
bury, Conn.

Stockus, Zenonas, Stanislava 
į Chicago, III.

Strockas, Juozas, Stanislava, 
Saulius į Chicago, III.

Szepkauskienė, Joana į Det
roit, Mich.

Tirva, Kazys, Algimantas į 
Sodus, Mich.

Tornau, Dagni į Chicago, III. 
Vainauskas, Pranas, Emilija 

į Rockford, BĮ.
Vaznelis, Jonas į Chicago, III. 
Vosylius, Monika, Vidman

tas, Otilija, Nerimantas į Ro- 
chester, N. Y.

Zilaitienė, Veronika į Phila
delphia, Pa.

Tremtinius pasitiks organiza
cijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

Kaialiidžkoji Lietuva

Omaha, Worcester, Mass.
Mikolaitis, Jonas, Elzbieta,

Aldona, i Village, Ind.
Į Milvortas, Irena, Irena į Chi- 

Į cago, BL 
j Norkus, Vladas į Darby, Pa.

Parašė kun. Dr. K. Gečys, 
1946 m. 575 pusL

Stambus veikalas iš šešių da
lių. Aprašoma krikščionybės 
kaliai į Lietuvą, reformacijos 
sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca-

Orintas, Vytautas, Regina, rištinės Rusijos okupacijos lai
kais, Šventoji Lietuva, Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940), Nebaigta lietu
vių tautos Golgota (1940 - 
1046). Pridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga naudin
ga iv labai gražiai atrodo. Kai
na — $4.00.

Regina į New Braintree, Mass. 
' Palionis, Vincas į Walcott, 
Conn.

Panka, Ona, Kristina, Tomas

Parakas, Mykolas, Zofija, 
Danutė, Gražina į Chicago, III. 

' Pociūtė, Aniceta į Cleveland, 
Ohio.

Ro_' Poluckienė, Antanina į Det
roit, Mich.

! Pielikytė, Valerija į Worces- 
ter, Mass.

• Račiūnas, Ona į Chicago, BL> 
Račiūnaitė, Eugenija 

terbury, Conn.

Razminas, Pranas, 
Regina, į Orland Park,

Poezija

į Wa-

Birutė, 
BĮ.

Parašė Jurgis Baltrušaitis. 
Išleido kun. Pr. M. Juras, 1948 

j m. “Darbininko” spauda. Kny
ga turi 270 pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS 

366 W. Broadvvay, 
An Boston 27. M«s.

ŠV. ROKO PARAPIJOS METINIS

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ,

ta šių laikų įvairūs bažnytiniai ^ar^a’ 
rūbai, indai ir šiaip įvairūs 
reikmenys bei paveikslai, vė
liavos ir knygos.

Paroda užima keletą didelių, 
seminarijos pastatų su dauge- go’■ P* 
liu erdvių kambarių, kuriuose Cirtautas. Mečys į 
įvairių ordenų vienuoliai turi.^8" 
savo skyrius. Kiekvienas lan-’ 
kytojas, nors ir anglų kalbos C1 a * Amsterdam, N. 
nemokantis, lengvai gali orien-! Cyvas, Juozas, Kaributas, 
tuotis, kur ir kaip ir kokiose Gene, Danutė, Kęstutis į Det- 
sąlygose vienuoliai ■ misjonie- roit, Mich.
riai šiais laikais skelbs Kris-Į Dagys, Stanislovas į Chica- 
taus mokslą, kur jis dar neži- go, IU.

Chica-

Media,

Pran- 
Y.

Rugpiučio - Aug. 14,1949
ROMUVOS PARKE, BROCKTON, MASS.

i
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X 
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V Brocktonietes Mnininkes raoiiasi svečius ir viešnias pa-
V vaišinti skaniais fannerižkais valgiais. Kas atsilankys, 
X nesigailės, nes kiekvienas bus pilnai patenkintas.

Visas pelnas naujos bažnyčios statybos fondui. 
Nnožirdžiai visus kviečia KLEBONAS ir RENGEIAL

f
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