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(Dabarties 
(Pastabos

• “Draugas” pažangos kelyje
• Padėka ir įspėjbnas
• Atsarga gėdos nedaro...
• Senas “anekdotas”

Sekant Amerikos lietuvių 
spaudą, tenka pripažinti, kad 
ji kaskart vis tobulėja, pažan
gi ja. Ypač gražų įspūdį pažan
gos kelyje daro Čikagos dien
raštis "Draugas”. Jis nuolat 
stiprėja savo turiniu, iliustraci
jomis (ypač gražiais Tėvynės 
vaizdais) ir gausėjančiu gerų 
bendradarbių skaičiumi.

Su dideliu pasitenkinimu skai
tytojai sutiko “Drauge” įvestą, 
ir garžia vinjete papuoštą, 
mokslo, meno ir literatūros 
skyrių. Ypač pirmasis tas sky
rius — buvo gana stiprus ir 
paduota medžiaga.

Dienraščio keturiasdešimties 
metų sukakties proga, yra ma
lonu pasveikinti “Draugą”, jo 
Redaktorius ir Leidėjus, linkint 
ir toliau nepailstamai žengti 
pažangos keliu.

Toronto “The Globė and 
Maži” atspausdino straipsnį, 
pavadintą: “A DP Gives
Thanks and a Warning”, kjirio 
autorius — kroatų chemijos 
inžinierius, Kanadą pasiekęs 
vos prieš 10 mėnesių ir atvy
kęs su šeima (kaip DP) namų 
ruošos darbams.

Straipsnio autorius dėkoja 
Kanados vyriausybei už atida
rymą durų nelaimingiems trem
tiniams pasiekti Kanados žemę 
ir tuo pačiu stebisi: “Kodėl 
kanadiečiai dar tebevartoja tą 
nevykusį naujųjų ateivių pava- 
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KataHku, kurs neremia 
katalikiškoe epsudoe, 

• turi teieis vadinto geru 
! Bažnyčios vaiku.
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draugus, 
kuriuos 

geležinės 
kad jie

DARBININKAS
AMERIKOJ

T< SOuth Boston 8*2680

BE NUSIKALTIMO 26 METUS 
SĖDĖJO KALĖJIME

Chicago, I1L — James 
Montgomery iš Wauke- 
gan, III., negras, sėdėjo a- 
pie 26 metus kalėjime, ku
ris buvo nuteistas už “mo
ters išniekinimą“ visam 
gyvenimui.

Federalis teisėjas Mi- 
chael L. Igoe surado, kad 
minėtas negras buvo nu-

Valstijos gydytojas, kuris 
ją tuo metu egzaminavo, 
nerado jokio išniekinimo, 
bet tas teismui nebuvo 
pasakyta. Kaip dabar pa
aiškėjo, tas negras buvo 
visai nekaltas. Nuteistas 
tik už tai, kad jis negras. 

Sakoma, kad Ku Klux 
_  _  __ Klanas grasino visiems, 

teistas todėl, kad valstija :kurie tik liudys, kad tas 
užslėpė svarbiausius įro-jne8ras nepadarė jokio
dymus. Nusikaltimo ne
buvo. Paleistas į laisvę 
negras dabar 
amžiaus.

Dr. John E. 
ris tą moterį 
tuo metu, dabar teisėjui 
Igoe tą visą pasakė.

Toji moteris, kuri kalti
no negrą Montgomery, po 
kiek laiko susirgo proto 
liga ir buvo patalpinta į 
beprotnamį, kur ir mirė.

yra 56 m.

Walter, ku- 
egzaminavo

nusikaltimo.

Atsiuvu Butas Nubalsavo
-------------------------sxciti ranmramo mokcstį 

DtrbinMams
Washington, D. C. 

Jung. Valstybių Atstovų 
Butas 225 balsais prieš 
181 nubalsavo pakelti mi
nimumo algų mokesnį nuo 
40c. iki 75 centų į valan
dą.

R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

.’AĮMENB (Friday), RUGPIŪTIS (August), 12 D., 1949 M. Tel. SOuth Boston 8-2680
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Trumanas Pasirašė Ginkluotų
Jėgų Suvienymo Bilių

Washington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas pa
sirašė tautinio saugumo 
bilių, būtent, kad būtų su
stiprinta civilė ir militarė 
ginkluotų jėgų kontrolė.

Pagal šį naują įstatymą 
tautinės militarės jėgos 
bus vieno štabo kontrolė
je. štabą sudarys milita-

tuojau po rinkimų prieš 6 
savaites, užsibaigė suda
rius koalicinį ministerių 
kabinetą, kurio premieru 
yra Gaston Eyskens, ka
talikų partijos narys, bu
vęs finansų ministeris vė
liausiame kabinete.

Karaliaus Leopoldo m 
grįžimas į Belgiją tebėra

rių jėgų viršininkai. Bus neaiškus, nes liberalai su- 
paskirtas štabo pirminin- tiko įeiti į koalicinį kabi-
kas. Šiam junginiui duo
tas pavadinimas — Apsi
gynimo Departamentas.

Prezidentas Trumanas 
labai patenkintas, kad 
Kongresas priėmė šį bilių, 
ir jis jį pasirašė septynio
mis plunksnomis.

netą su sąlyga, kad tas 
klausimas nebus keliamas 
dabar.

' r.. I ęa Europus Taiti 
Vienybė
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SPYGLIUOTOS UŽTVAROS
VENGRIJOS PASIENYJE

sius kraštus, šeimas, 
turtą ir artimuosius, 
terioja raudonieji už 
uždangos, Ar todėl,
kentė fizines ir dvasines kan
čias DP stovyklose Vokietijoj, 
kurių, žinoma, nežino ir nesu
pranta simpatingojo Kanados 
krašto gyventojai? 
jiems, nors laikinai, 
ma užmiršti tos tragedijos ir , 
kodėl jų negalima vadinti nau
jaisiais kanadiečiais (New Ca- I 
nadians) ?...

Toliau autorius primena ir 
suraudonėjusius Kanados gy
ventojus, kurie atkilę iš tų pa
čių kraštų, iš kur kilę ir nau
jieji ateiviai. Nurodo pavyz
džių iš pasikalbėjimų su tais 
komunistinės propagandos apa
kintais žmonėmis, kurie tebe- 
gieda seną Maskvos giesmę ir 
siūlo “kovoti prieš kapitaliz
mą, kad įvedus ir Kanadoje 
“liaudies demokratiją”...
— Kai prieš tokias jų mintis 

pasisakai priešingai — tęsia 
toliau straipsnio autorius —jie 
tave išvadina “liaudies priešu”, 
“kapitalistu” (kai tuo tarpu 
turiu grynų pinigų tik $300), 
“fašistu”, “naciu” ir pan...
— Aš esu nustebintas, kad 

jiems leidžiama veikti prieš tą 
kraštą, kuris teikia visas ir vi
sokias sąlygas dėl geresnio gy
venimo. Ar tai jų lojalumo 
priesaikos šiam kraštui išdava? 
— toliau klausia autorius. jA 
jie yra Kanados piliečiai. Jie 
nemėgsta Kanados laisvės ir 
demokratijos ,o darbuojasi Ko- 
minformo naudai.

Autoriaus manymu ,Halifaxo 
uostas turėtų būti atviras su- 
raudonėjusių asmenų deporta
cijai į tuos kraštus, kuriuos 
jie “savo sapnuose mato”... O 
Kanados lojalūs piliečiai — ne
sisielos dėl to.
— Mes, naujieji kanadiečiai, 

užtikriname jus, kad padėsime 
kovoti prieš tą “penktąją kolo
ną” Kanadoje ir dėsime pa-

Kodėl 
neleidžia-

Iš Vienos HTB praneša, 
kad Austrijos - Vengrijos 
pasieny tveriamos spyg
liuotos užtvaros, statomi 
mediniai stebėjimo bokš
tai, kad tuo būdu sulaiky
tų Vengrijos piliečius nuo 
pabėgimo iš krašto į Va-
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Fotografinės nuotrau
kos parodo, kad spygliuo
tos vielos esančios tveria
mos į gilumą ir yra 4—5 
pėdų aukščio. Jos kala
mos prie medinių baslių, 
kurie sukasti per 8 pėdas 
viens nuo kito. Vielos iš
temptos keturiomis hori
zontalinėmis lini jomis,

maždaug per dvi pėdas at
stu. Paskui tos vielos kry
žiškai išpinamos. Tokios

Kada tik pažvelgiame į paveikslą kryžiais nu
sagstytą mes prisimename mūsų tėvų žemės kryžke
les ir kovotojų už laisvę partizanų kapus. Tie tai kry
žiai su berželiu svyruonėliu palikę vienišai liūdi dėl 
šiandieninės mūsų brolių ir sesių vergijos... dėl kruvi
nojo komunizmo teroro, kuris siaučia po tėviškės so
dybas, miestus ir miestelius. Vienok tie kryžiai žadina 
viltį, kad, o vienok Lietuva nusikratys kada nors tų 
raudonųjų žemės sutrų ir vėl jai patekės laisvės sau
lutė... Po Didžiojo Penktadienio, sekė Prisikėlimas...

firafeų Partizanų Vadai 
Kori Baigti Karų

jose lygiagretėse linijose, POPIEŽIUS PIJUS XII PASKIRS
NAUJUS KARDINOLUS

Strasbourg, Prancūzija
— Trečiadienį, rugpiūčio
10 dieną prasidėjo dvyli
kos tautų tarybos susirin
kimas. Ministerių komite- 

Triestas — Italijos žinių tas, kurį sudaro dvylikos
agentūra praneša, kad valstybių užaiAnių minis- 
Graikijos komunistų par- teriai, išbraukė iš darbo- 
tizanų vadai nutarė pra- j tvarkęs žmoniškumo tei- 
šyti Jungtines Tautas, ,sįų klausimą, 
kad jos tarpininkautų I numatyta« 
baigti karą Graikijoje. _T________ _____

šį nutarimą Graikijos tvarkęs Airijos respubli- 
komunistai ryžosi padary- kos pasiūlymą svarstyti 
ti po to, kai valdžios ka- Airijos sienos problemą, 
riuomenė pradėjo naują o- Atidarant Europos Ta-

kuris buvo 
diskusijoms. 

Taipgi išbraukė iš darbo-

per 12 pėdų viena nuo ant
ros.

Stebėjimo bokštai, kaip 

ų, yra apie 25 pėdų 
aukščio ir per 100 metrų 
nuo sienos. Krūmais ir 
medžiais apaugusios vie
tos nuvalytos ir iš stebėji
mų bokštų nakties metu 
apšviečiamas prožekto
riais pasienis. Tie stebėji
mo bokštai stovi kas 300- 
500 jardų viens nuo kito.

Pasienis sudaro 125 my
lias ilgio. Kol nebuvę šių 
barikadų, tol lengviau ga
lėję vengrai pabėgti iš 
bolševikinio rojaus į Aus
triją. Iš pradžių Vienoje 
nenorėta tikėti, kai pabė
gėliai pasakoję 
sienyje statomas barika
das. Bet vėliau Vengrijos 
komunistinė vyriausybė 
paprašė Austrijos val
džią, kad ir ji iškirstų sa
vo pasienio zoną, bet ši at
sisakė.

Paskutinieji iš patikimų 
šaltinių surinkti duome
nys ir foto nuotraukos, 
gautos per paskutines tris

B

stangas, kad šio krašto laisvė 
ir demokratija būtų išlaikyta. 
Tik mes norime supratimo ir 
jritarimo iš Kanados krašto 
gyventojų (toliau išdėstomi pa
geidaujami naujųjų ateivių at
žvilgiu sureguliuoti punktai) ir 
uo straipsnis baigiamas.

Spaudos žiniomis, naujasis 
JAV pasiuntinys Maskvai, ad
mirolas A. Kirk, vykdamas į 
Sovietų Sąjungos sostinę, savo 
bagaže vežėsi... 12,000 svarų 
mėsos, sviesto ir kiaulinių...

Nieko nepadarysi, mat, ir 
priežodis sako: “Atsarga gė
dos nedaro”. Admirolas, matyt, 
žinojo, į kur vyksta. Juk, savo 
laiku, net ir raudonasis Bimba, 
vykdamas į sovietinį “rojų”, be 
ko kito, neužmiršo įsidėti gerą 
dozę amerikoniškos “kilbasos”..

riuomenė pradėjo naują o- Atidarant Europos Ta- 
fenžyvą Grammos kalnuo- rybos susirinkimą, įžangi- 
se. -

talikiškajai spaudai iš Ro ti. * 
mos, kad Vatikano oficia
lūs šaltiniai sakė, jog Po
piežius Pijus Xn gruodžio 
mėn. šių metų paskirs 20 
naujų kardinolų, kurių savo pastangas, kad Lido 
tarpe ir du amerikiečius. Beach Hotel, Long Beach, 

Ateinančiais metais va- N; 7- l!^įLaiv5?“ b^° 
sarto mėnesyje sušauksi^?.1945 m;.uz $1.300,- 
generalinę 
kurioje bus įteiktos rau
donos skrybėlės naujie- . , .
siems Kardinolų Kolegijos •,ams ^uvo Pasa^Yta- 
nariams. Tuo kardinolų 
skaičius bus padidintas iš 
51 iki 71 kardinolo.

Spėjama, kad paskirimo lyginimo už užsakymus 
aP>e .P®’ tikslas yra Popiežiaus Pi- transakcijas.

-it

James V. Hunt, 
shingtono vadovybės pa
tarėjas, yra gavęs $71,000 
iš $86,000 atlyginimo už

Wa- kaltinda-
U*
pralaimėjimą, 
mas Tito už nestojimą 
graikų sukilėliams komu
nistams pagalbon.

konsistoriją, 00°> būtl* buvu-
siems savininkams už 
$635,000, Senato tyrinėto-

Yra ir daugiau stambių 
valdžios pareigūnų, kurie 
gaudavę “5 nuošimtį” at- 

ir

Sudarė KoaHdnj Kabinetų 
Belgijoj

nę kalbą pasakė Eduard 

vadas. Pasakė, kad “faktų 
logika kaip ir moralė pa
reiga” reikalauja visų 
tautų vienybės.

Belgijos Paul - Henri 
Spaak yra numatytas Eu
ropos Tarybos susirinki
mo pirmininku.

Nutarta į Europos tau
tų parlamentą įsileistiBrussels, Belgija — Po

litinė krizė ,kuri susidarė Turkiją ir Graikiją.

IŠ TREMTIES ATVYKO DVIE
JŲ PARAPIJŲ KLEBONAS

jaus XII pageidavimas su
tvirtinti Katalikų Bažny
čią prieš komunistų puo
limus.

Tremtinių Transportas 
Į Bostonų

Pirmadienį, rugpiūčio 15V u-a-- T—t--s- rirnuraicių, rugpiuciu id
jCMTO KOmiTCiBS l/nnCjB d. į Commonwealth uostą, •«« va ■« a at _ *• _ _ _

9 raivsiiiii iiinis

Antradienį, rugpiūčio 9 
į Commonwealth Pier, 

So. Boston, laivu General 
Haan atvyko iš Vokietijos 
apie 850 tremtinių, tarp 
kurių buvo 63 lietuviai.

d.

i So. Boston, 
plauks laivas 

_____ ___ Sturgis” iš Vokietijos. 
Jung. Valstybių Senato šiuo laivu, atvyksta nema-

Pažymėtina, kad atvyko 
įžymus lietuvis kunigas,

Washington, D. C. —

savaites, rodo, jog stebė- komitetas pradėjo tyrinę- ^as skaičius ir lietuvių 
jimo bokštų ir prožekto- jimą, kurie valdininkai už tremtinių.
rių nuolat daugėja. (Ši- atlyginimą parūpindavo į-j Buvo paskelbta, kad šis 
taip kuriama naujoji bol- vairioms pramonės ir pre- laivas atplauks rugpiūčio 
ševikų šalis, kur žmonės kybos įstaigoms kariškų n d bet suvėlavo.
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Vienas senas Amerikos lietu
vis ,dėstydamas savo mintis 
“Vienybėj” apie DP, tarp kita 
ko, neužmiršta duoti jiems to
kį patarimą: “Pabaigoje norė
čiau priminti mažą taisyklę. 
Čia pirma reikia dirbti, o pas
kui galvoti apie valgį. Jei kas 
supainiotų šią taisyklę, susida
rytų nesmagumų. O kas tos 
taisyklės laikysis, bus neblo- 
■m?" gai .

Kaip-ne-kaip, šis patarimas, 
vis dėlto, kvepia labai senu 
“anekdotu”... Gal ir gerai, kad 
Lietuvių buv. tremtinių Drau
gijos Detroite valdyba pagei- lektivizmą. 
dauja, kad panašios anketos 7*--------
bei pasisakymai vienų ir kitų džia daugiau 
nebebūtų tęsiami... Pr. AL kad išvengti

spygliuotomis vielomis ir civilių valdžios užsaky- 
saugomi nuo Vakarų pa- mų ir taipgi gaudavo to- 
saulio). kių reikmenų, kurių karo

Jung. Valstybės 'Paskutinioje 
Mylioje' | 'Kolektyvizmą'

Palo Alto, Kalifornija— 
Herbert Hoover, švęsda
mas savo 75 metų amžiaus

Mass. at-
“General Longinas Jankauskas. Jis

■............ (apsistojo laikinai Brock
ton, Mass. Kun. Longi
nas Jankauskas, 
man teko sužinoti iš atvy
kusių lietuvių tremtinių, 
yra labai veiklus, nuošir
dus ir visų mylimas va
das. “General Haan” laive 
jis turėjo dvi parapijas: 
lietuvių ir lenkų, būtent, 
aprūpino lietuvius ir len
kus dvasiniais reikalais. 
Visi jam už tai dėkoja, ir

kiek

atsisveikindami linkėjo 
jam Dievo palaimos.

Kun. Longinas Jankaus
kas pažadėjo savo įspū
džius iš tremties parašyti 
“Darbininke”.

Commonwealth uoste 
kun. Jankauskas sutiko 
lenkų kunigą Sikora iš 
Salėm, Mass. Kun. Sikora, 
sužinojęs, kad kun. Jan
kauskas aprūpino ir len
kus dvasiniais reikalais, 
užklausė: “O kaip kolek- 
ta?” Kun. Jankauskas at
sakė: kolektos nedariau, 
nes DP neturi pinigų.

Kun. L. Jankauskas, pa
viešėjęs kiek Brocktone, 
vyks į Los Angeles, Kali
fornija, pas kun. Kačins
ką, šv. Kazimiero lietuvių 
par. kleboną.

Lietuvių Radio Programa
WESX —1280 kilocycles, Salėm, Mass.

Rugpiūčio 15-18 dieno
mis Nekalto Prasidėjimo 
Švč. P. Marijos lietuvių 
parapijoj Cihcago, UI. į- 
vyks ALRK Moterų Są-

vietoj mažinti “bereikalin- jungos seimas. Seimo iš- 
gas išlaidas”. į vakarėse, -rugp. 14 d. va

jau dabar, jis sakė, vi-lkare įvyks susipažinimoAlltAO ▼ v • IX AAAVbtf W1****|*UW j W <A Lt UaMAl | J1O ©dlLK/j ▼ Z j £ ▼ J O L4O A^JCAAJ A A A A AAAL7 ,

jubiliejų rugpiūčio 10 d.,'dutiniai imant kiekvienas!vakaras parapijos svetai- 
pareiškė, kad Jung. Vals-pilietis per mėnesį vienos nėję.

Seimas prasidės iškil
mingomis 
parapijos bažnyčioje.

Sveikiname ALRK Mo
terų Sąjungos seimą ir 
linkime Dievo palaimos.

pareiškė, kad Jung. Vals-pilietis per mėnesį vienos 
tybės galvatrūkčiais bėga savaitės algą turi skirti 
“užpakaliniu keliu“ į ko- apmokėjimui taksų.

I Herbert Hoover gavo 
Hoover sakė, kad vai- sveikinimą nuo Preziden- 

skolinasi, to Trumano ir daug kitų 
“nelaimės“ įžymių asmenų.

šv. Mišiomis

šeštadienį, rugpiūčio 18 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
866 W. Broadvay So. Boston 27, Mass.

Tetephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOreood 7-1449
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Pirmosios Dienos Amerikoje
DARBIMIHtAS -2-

KAZYS VERŽIMASdžiaugsmingai šaukė išvargusi 
ir maištaujanti Kolumbo laivo 
įgula XV amžiaus pabaigoje. 

Amerikos krantą pamatę mes 
pralinksmėjame, bet nešūkau
jame. Mūsų veiduose atsispindi 
rimtis, susimastymas ir tram- 

Dėkingi” Maskvos krauge- nijos. praleidžiame "berūpestin- domag džiaug8inag Juk meg 
_ J dienas. Mes karo auko6> išsigelbėjusieji iš 

plaukiam vydamies saulę. Žiū- ,skęstančio 1^^ 
rint į vandenyno stichiją besi-! Atlantidos bėgiuu. 
leidžiančią saulę, ne vienam e-j Pirmieji Amerikos 
migrantui kyla audringų min- puritonai lž Airijos 
čių virtinė. “Kodėl gi ne vi- . Naująjį pagaulį 
siems žmonėms, ne visoms tau- bijojo 4alipę ant
toms ta pati saulė vienodai kranto meldėgi dėkojo Dkj.

Kodėl gi Uetuvis ir laimingą kehonę lr pra.
suspausta palaimos naujam gyvenimui.

Mums išlipti ant Dėdės Šamo 
nugaras nereikia ginklų, o pa- 
aimeldžiame kiekvienas savo 
širdyje.
— Sveiki broliai ir sesės lie

tuviai. atvykę į šią laisvės šalį! 
— girdime per laivo garsiakal
bį Massachusetts V aisti jos DP 

: komisijos nario Antano Kneižio 
malonų balsą.

Į Už valandos .dar laivo supi
mą po kojom jausdami, jau de- 

I dame pirmuosius nedrąsius 
žingsnius ant Amerikos žemės. 
Išgavę savo mantą, pasitikti 
giminaičių, draugų ar simpatin
gų lietuvių ponių globojami (iš 
DP komisijos ir NCWC), skirs
tomės į visas puses po plačia- 
sias JAV.
— Kaip gi be jokio dokumen

to? — klausiu mane pasitiku
siųjų. — Iš laivo išlipant atė
mė paskutinį lapelį.
— Čia tau nereikia jokio do

kumento. Gali eiti ir važiuoti 
kur nori, — nuramino mane. 

Tik dabar aš įsitikinau, kad 
aš tikrai Amerikoje, toje lais
viausioje šalyje ,tik dabar aš 
atsiminiau, kad Europa liko už 
9 kelionės dienų, kad* manęs, 
jei aš mokėsiu ant savo kojų 
vaikščioti ir galvą ant pečių 
nešioti. niekas nepersekios,
kaip yra žandarinėse Europos 
valatybtae. ’

Naajausiojo grinoriaua 
įspūdžiai

Pirmą kartą į Ameriką atvy
kusiam įspūdis nepaprastas. Iš 
karto krinta į akis labai aukš
tas ir turtingas žmonių gyveni
mo lygis, toli visose srityse 
pranešantis net Vakarų Euro
pos žmonių gyvenimo lygį, ne
kalbant jau apie Rytų Euro
pos, o ypač Sovietų Rusijos 
skurdų gyvenimą.

Pro nuskendusią Atlanto Chartą

riams. neįgyvendintos Atlanto gas” emigrantų 
Chartos ir Teherano bei Yaltos 
suokalbių didvyriams, dėkingi 
Kr. Kolumbui ir H. Trumanui. 
mes šimtais plaukiame į šią pa
laimintą šalį, sunkiomis širdi
mis palikdami gimtąjį Europos 
kontinentą.

Emigrantų gyvenime ilgai šviečia? 
bus gyvas vaizdas .kai Bremen- vėl. dar skaudžiau 
Vegesacko gel. stoty Grohno širdimi dainuoja spaudos drau- 
per. stovyklos kapelionas V. 
Šarka žegnojo į Bremerhafeną 
išvykstantį traukinį su emi
grantais į JAV. Tuo kryžiaus 
ženklu paženklinti mes atsiduo- Lakštingala suokia nakties 
dame likimui. Per kelis metus tamsumoj,
vargdami Vokietijoj, kiek pri- Tik liūdnas lietuvis vis galvą 
slopinom Tėvynės ilgesio skaus- nuleidęs
mą. tad mums nebaisios jokios Keliauja į rytus už mielas 
karionės, jokie netikėtumai ir 
vargai.

Toli mūsų laivus lydi žuvėd
ros. Retkarčiais mums savo 
meną pademonstruoja delfinai. 
Dešinės tolumoje paliekame 
garsią Helgolando salą. Arti 
baltųjų Anglijos krantų ties tautos skausmams nutildyti ir
Doveriu mūsų akis dešinėn pa- Lietuvos laisvės rytojų pagrei-
traukia karo metu nuskendusių tinti Mashingtonas girdėjo mū- 
laivų stiebai. su balsą iš Vokietijos, tad iš

— Ar nebus čia Atlanto čia jis turėtų mūsų skundą,
Charta nuskendusi? — kažkas mūsų balsą pagalbos kraujuo- 
sarkastiškai juokauja. jaučiai Lietuvai ir kitoms pa-

— Žioply, juk čia dar Šiau- vergtoms Europos tautoms dar 
rėš jūra. — taria 
žinovas.

Išsiveržę 
vės. kelias 
Dangų ir 
Gana greiti JAV kariuomenės 
transporto laivai rėžia įstrižai * Ameriką per Alaską ištiestų... 
Golfo srovės. Pasisotinę ska-; Šitokių minčių kupini mes 
niais ir gerai pagamintais laivo į vykstame Amerikon pro nu- 
virtuvės gaminiais, ant denių ’ skendusią Atlanto Chartą * kaž- 
atsigaiviname švelniu pietvaka- kur vandenyne tarp Golfo ir 
rių vėju ir. klausydamies mo- Labradoro srovių...
notoniškos Atlanto ūžimo ir Pirmieji nedrąsūs žingsniai 
laivo mašinų stenėjimo harmo- — Žemė! žemė! Indija!... —

dimo laikų knygnešių skundo 
dainą? —
•‘Laiminga saulutė į vakarus 

leidžias.

knygas...”
Keliaudami į vakarus sava

noriškai. mes galvojame apie 
Tėvynėje likusių brolių ir sesių 
“savanorišką” keliavimą į Si
birą. Ir mumyse kyla pasiryži
mas šią kelionę išnaudoti savo

geografijos geriau girdėti. Mūsų SOS! ne
gali likti balsu šaukiančiu ty
ruose, jei Amerika pati nori 
gyventi, savo aukštą gyvenimo 
lygį išlaikyti, jei nenori, kad 
Maskva savo kruvinus nagus i

iš Lamanšo ranko- 
dienas matome tik 
beribį vandenyną.

i *

S
Nauji Tremtinių Transportai

laivo, lyg

kolonistai, 
ir Angli-

MliHeai Prezidentas ta 
herideną Trasaią1 f 

ii.

U'ashington, D. C. —Fi
lipiniečių prezidentas Qui- 
rino atvyko pas Preziden
tą Trumaną pasitari
mams. Spėjama, kad abu 
Prezidentai padarys ben
drą abiejų kraštų gerovei 
pareiškiamą.

Evakuacija Iš Kantono

; Kantonas, Kinija — Ki
nijos nacionalistinė vy- 

' riausybė ruošiasi greitai 
evakuacijai iš dabartinės 

j savo sostinės Kantono. 
; Vyriausybės nariai, jų 

~ J šeimos, turtas ir valstybi- 
Vienuolyne' archyvas perkialiami 

*w*v, Maino’ lėktuvais į Formozą ir 
Lietuvių Dienos iškilmėse Chunikingą. Taip pat ir 
11 vai. ryte atnašaus iškil- svetimšaliai yra pasiruo- 
mingas šv. Mišias. Tą die- Sę eventualiai evakuacijai.

Kun. Pr. M. Juras,
Šv. Pranciškaus parapijos 
Lawrence, Mass., klebo
nas ir LDS Centro pirmi
ninkas, rugp. 14 d. š. m 
Šv. Antano ' 
Kennebunk Port, Maine lėktuvais į Formozą ir

mingas šv. Mišias. Tą die- žę eventualiai evakuacijai, 
ną Šv. Pranciškaus para- Evakuaciją pagreitino pa- 
pija vyksta su savo Dva- skutimai nacionalistų pra
šios Vadu pas Tėvus Pran-iaimėjimai frontuose* ir 
ciškonus didinga ekskur-1 Amerikos paske 1 b t o j i 
sija: busais, automobiliais “Baltoji Knyga”, dėl ku- 
ir kitokiomis priemonė- rios jie nustojo vilties ka- 
mis. Kun. Juras dar prieš rinei pagalbai iš Ameri- 
karo audrą daug Tėvams kos.
Pranciškonams padėjo jų Shanghajus — KitokiosShanghajus — Kitokios
garsiam vienuolyne Kre- į rūsies evakuacija vyksta
tingoje, dabartiniu metu 
juos visa širdimi remia ir 
augina tą Kretingos atža
lą Amerikoje.
lenkiau prieš didelį Jo autorite
tą, pasidaviau Jo globai. Iš 
Bostono katalikų tvirtovės išė
jau stebėdamasis, kokį didelį 
ganytojinį darbą vykdo Bosto
no arkivyskupas Richard J. Cu- 
shing ir kokia galinga yra Ro
mos katalikų Bažnyčia Ameri
koje. kurioje daugumą sudaro 
gyventojai ne katalikai. Rug
piūčio 2 d. ten pat aplankėme 
sergantį lietuvį kunigą Alfonsą 
Urbanavičių' vardinių proga. 
Užsiregistravus Soc. draudimo 
įstaigoje ir amerikanizacijos 
biure, susirūpinta darbu.

Prasideda tikrovė
Po vizito /“Darbininko”

■

i
i
I

Grigaliūnas. Antanas į Brook-| 

lyn. N. Y.
Grotuzas. Jeronimas į Chica-;

go. IU. 
Grybinas. Zigmas į Water-

town. Conn.
Ilgūnas. Stasys į Rochester,

■ N. Y.
Jakaitis, Kajetonas, Ona. Mo

destas į EvansviUe. Ind.
Kontautas, Feliksas, Adelė į' _

So. Boston. Mass. stebisi naujausias grinorius. —
Kruckauskienė. Marija į Chi- Ir tokiame krašte gali būti ko- 

cago. IU.
Kruckauskienė. Hermine į

, Chicago, IU.
Laucius, Albinas, Gryta. Vy 

tautas į Chicago, IU.
Lirgameris, Zigmas.

da, Ligia. Eugenijus, 
das į Kenosha. Wisc.

Nasvytis. Juozas.
Kęstutis į Rock Creek. Ohio. 

Petraitis. Stasys į Elizabeth,
N. J.

Ruzgienė. Kleopatra į Ro-

Apie š. m. rugpiūčio 15 d.. 
laivu “General Sturgis” į Bos
toną atvyksta šie lietuviai 
tremtiniai:

Adomavičius. Vladas. Veroni-j 
ka į Chicago. IU.

Aleksandravičius. Bronius į)
Amsterdam. N. Y.

Aušra. Mikas. Elzbieta. Mil
da. Steponas. Steponas į Par-
ma. Mich.

Balionis. Juozapas j Chicago.
III.

Barcaitis. Viktoras į Detroit.
Mich.

Bielskis. Albinas į Chicago,
Illinois.

Būdvytis. Kazys į VVoodha-
ven. L. I., N. Y.

Butanavičius. Vytautas į;
Hartford. Conn.

Bylaitis. Andrius. Ona. Vik
toras. Voldemaras. Vytautas į 
Keamey. N. J.

Capkevičius. Edmundas. Jad-
'•yga i Cleveland. Ohio.

Čepaitis. Kostas, Valerija, chester. N .Y.
Laima į Chicago, III. į Ruzgytė. Kleopatra.

Drobavičius. Jadvyga. Nora.. Semeta.
Kristina į Cleveland, Ohio. i Edvardas į

Dvareckas. Jurgis į Phila-J Šeštokas,
delphia. Pa. j SUeikis. Kazys. Elena. Mar-

Galinaitytė. Teresė į Youngs-igarita.
town. Ohio.

Galkauskas. Alfonsas. Vale
rija į Chicago. IU.

Geciauskas. Justinas. Jadvy
ga. Algimantas į Bucks Coun
ty, Pa.

Gerkienė. Anelė į Gillespie,
Illinois.

Grinkevičius, Petronė, Jonas.,
Marija į Dodge. Mass.

Gritenas, Juozas į Melrose
Park. IU.

Gedgaudas. Antanas. Jadvy
ga. Ignas. Vladas į Kenosha.
VVisc.

I

iš Shanghajaus, kur kinų 
komunistai šimtus tūks
tančių Kinijos gyventojų 
iškelia iš Shanghajaus į 
kaimų ūkius.

Partizanu veikla

“Lu
pa- 

apie

re
dakcijoje ir administracijoje, 
naujakurių informacijų biure 
ir pas naujakurius Kačinskus, 
susipažinau su So. Bostono lie
tuvių tvirtove — W. Broadvvay 
Street. Džiaugiausi iš seniau

Gausybė įsikūrusiais lietuviais, jų į- 
puikių automobilių.- puošnus saUūnais ir parduo-
žmonių kasdienis rengimasis, 
sotus ir įvairus valgis.
— Ir tokį kraštą nori patvar

kyti raudonieji iš Maskvos! —

Nadiez- 
Eduar-

Anelė,

I i 
iI 

Vaclovas. Monika, 
Trenton. N. J.
Ona į Chicago, I1L

Northfield,

I
i

munistų!
— Taip .vėliau pamatysi, jog 

ir mes turime savo rūpesčių,— 
'bandė atšaldyti mano susižavė
jimą Amerika mano palydovės. 
— Ir čia ne visiems pienas u- 
pėmis teka.

Ne pas gimines atvažiavau. 
Bet man buto ir darbo garan
tiją išrašęs p. Danielius Šapa- 
' lis, kuris nepažinojo manęs 
anksčiau, pasidarė man drau
gas. kaip brolis. Už Tėvynės 
ribų juk mes visi turime būti 
kaip broliai ir sesers. Tik da
bar aš pilnai įvertinu, kiek tau
tinio susipratimo ir lietuviškos 

parodo tie Amerikos 
atsikviečia ne

visai nepažįstamus
į
i

į So. Mil-

Irena. Lai- 
Mich.
Irena

Ida

tuvėmis. Grožėjausi Piliečių 
klubo naujai pirktais didžiu
liais banko namais. Gatvėmis 
ėjau iškelta galva, tad dar Eu
ropoj girdėtų šiukšlinų Ameri
kos miestų gatvių kaip ir ne
pastebėjau. Būtų liūdna, jei 
naujasis grinorius pačiomis pir
momis dienomis nuleistų galvą 
ir sukluptų gatvių šiukšlėms 
po kojom pasipainiojus...

Menkai apmokamą ir neleng
vą darbą radau sekančią dieną. 
Tikrai sakoma, kad dar niekas 
iš naujų grinorių badu nemirė. 
Darbas mūsų negązdina. Bet 
šiame laisvame krašte yra dve
jopa laisvė: laisvė gerai gyven
ti ir laisvė kitą išnaudoti. Ne 
vienas iš mūsų, prakaituoda
mas kasdien po 10 valandų ko
kiame restorane prie indų plo
vimo. užsimirš, kad jis ne iš 
Afrikos atvykęs...

Edv. Kanėnas.

Š. m. gegužės 7 d. 
becker Nachrichten” 
skelbė pranešimą 
partizanų veiklą Sovietų 
Sąjungoje. Š. m. birželio 2 
d. tas pats laikraštis pra
neša, gavęs papildomų ži
nių apie įvairių partizanų 
darbuotę.. r. t fĮyarbiauBteee 
Sovietų anglių kasyklose 
Kuznecko rajone veikian
čios “Juodosios Katės’* bei 
“Raudonojo Gaidžio” gru
pės, kurios nuo savo ba
zių pačiose neprieinamose 
taigose prasiskverbiančios 
iki tokių pramonės centrų 
kaip Kemeromvas. Iš Pa
baltijo kraštų pranešama, 
kad juo planingiau sovie
tai išgabena vietinius gy
ventojus, juo atkakliau 
kovoja prieš sovietų val
džią Pabaltijo® partizanai. 
Staigiais puolimais ir 
sprogimais jie verčia So
vietų valdžią nuolat būti 
pasiruošusiai gintis.

_ L Vokia FLi CjMtoŠM hhijvims vmuccm jvviciy 
Darbo Stovyklose

Rusai Vėla Mašinas 
K Asstriios

CICERO, (Ilknois) — Tema “tremtiniai nešvarūs*’ atrodo 
keistoka ir ne visai aišku apie kokį nešvarumą aš čia norėčiau 
k a Mėti. Gal apie politinį, moraliai ar dar kitokį nešvarumą. Ne. 
Dalykas visai presaiškas. Amerikos lietuviai dažnai priglaudžia 
tremtinius — ataęit išauomuoja jiems butus. Gi butą gauti Ame- 
rikoje dabar tai beveik tą l»tj reiškia, kaip kurnėti loterijos lai
mikį. Visi tą reikalą puikiai žinome. Jis dažnai darosi stačiai 
tragiškas. Ir, va, čia atsiranda viena “yla”, kuri ne tik iš maišo 
lenda, anot to priežodžio, bet nebepakenčiamai duria tremtinius, 
o vėliau gali “įdurti” ir lietuviams namų savininkams. Taigi, at
rodo, kad ir ši labai kasdieniška ir prozaiška tema yra verta 
rimtų laikraščio skilčių.

— Aš nevienam naujam lietuviui grynoriui savo buto neiš- 
nuomuosiu. Daug geriau kokiam “bohiminui” ar “atalijonui”. 
Grynoriai nešvarūs, sugadina butą ir dar ąpžinia, kaip jie galės 
užsimokėti. Gal aš nuostolius turėsiu. — Taip vis dažniau pasa
ko tūlas lietuvis namų savininkas. Ne tik pasako, bet ir pada
ro. Dar daugiau. Norėdamas save pateisinti ir rasti “pasekėjų”, 
varo panašią propagandą kitų lietuvių namų savininkų tarpe. 
Ką tatai reiškia, tremtiniams ir be komentarų aišku. Juk kitų 
tautų kilmės namų savininkai uvo butus rezervuoja savo tau
tos ateiviams. Gal tas ne tiesa? Negalimas gi tai dalykas? Deja, 
tokių atsitikimų yra jau Ciceroje, Chicagoje, Philadelphijoje. Ir 
iš kitur gaunama panašių žinių. Tai kur gi toji “yla“?

Atsakymas ne perdaug sunkus. Vienas šaltinis vis tas pats 
ir gerai žinomas. Tai visokių “hisviečių”, “vilniečių“ ir panašių 
Stalinui parsidavusių “draugų” propoganda prieš tremtinius. 
Dėja, kaikurie namų savininkai lietuviai labai lengvai tokiai 
propoganda! pasiduoda. Nes tai maloniai pakutena ne tik jų am
biciją, bet ir kišenę. Negalėčiau čia nutylėti, kad daug, labai 
daug Amerikos lietuvių namų savininkų parodo stačiai heroiško 
pasiaukojimo tremtinių atžvilgiu. Tai faktas ir to niekas nega
lės užginčyti. Bet gi blogi pavyzdžiai dažnai labai užkrečianti. 
Tad apie juos kalbėti šiandien reikia. Nes gi tremtiniai plaukia, 
o butų reikalas aštrėja.

Dabar kita argumentų pusė. Niekas negali reikalauti iš na
mų savininko, kad jis tremtiniui užleistų savo geriausį butą ir 
dar pusvelčiui, arba kad jis leistų tremtiniui vienu ar kitu būdu 
naikinti jo butą. Tai visiškai aišku. Bet gi pasitaiko ir šitaip. 
Tremtinis per ašaras išprašo sau laikiną pastogę kokiame nors 
senai nebegyventame rūsyje ar šiaip apipuvusiame namelyje ir 
dar dulkių bei sunkių dūmų rajone. Suprantama, kad šiuo atveju 
nėra lengva palaikyti tokią švarą, kokios savininkas pageidau
tų, nurodinėdamas j savo asmeniško buto tviskantį pavyzdį. Ki
tą gi vėl vertus tremtinis iš pradžių turi tiek sunkių rūpesčių, 
kad jam ldtsyk nebeužtenka ir jėgų įsigilinti į visas “kinijimo” 
prašmatnybes. Kitą sykį ir lėšų dar nėra pakankamai nusipirki
mui priemonių, be kurių tviskantis švarumas tam tikrose sąly
gose nėra įmanomas ir geriausius norus turintį

Taigi nešvaros priekaištas, nors jta kartais ir labai iūdj- 
džtai daromas, neretai parodo nevisai švarią kertelę priekaiš
tautojo sąžinėje. Ir labai įskaudina tremtiųius ir jų šeimos na
rius. O kentėti reikia. Nes nepatinka — išeik. Žinoma čia galima 
būtų surasti dar šimtus argumentų už ir prieš. Bet pakaks šiam 
kartai. Jeigu ši tema pasirodytų plačiau aktualesnė (duok Dieve, 
kad taip nebūtų) manau, kad pasisakys tie, kurie tą visą reikalą 
geriau žino ir supranta.

Slovakijos Gyventojai Sukilo 
Prieš Raudonuosius

Praga, Čekoslovakija —( “Stalino šalininkai pa- 
Praneša ,kad Strecno apy- staruoju metu pradėjo 
linkės gyventojai sukilo ir paryti milžiniško masto 
išvaikė komunistus valdi-puolimą, kuris mažiausia 
ninkus, o į jų vietą pade- nesiskiria nuo buvusio 
jo kitus. Sukilimas prieš Vokietijoje, kad žydus į- 
komunistus kilo todėl, gąsdinus. Sovietiniai žur- 
kad jie persekiojo katali- nalistai, komunistų parti- 
kus ir suiminėjo kunigus, jos nariai, oficialioje so- 

Slovakijos gyventojai vietinėje spaudoje juos 
dieną ir naktį saugoja ku- vadina “nusigyvenusiais 
nigus ir juos gina nuo po- kosmopolitais”, “valkato- 

>” ar “išdavi
ausi- kiškos sielos apgavikais,

Vokiečių socialdemokra
tų partija pareiškė, kad 
Sovietai vis dar tebelaiko 
apie vieną mil. vokiečių k. licijos. Įvyksta dažnus gy- mis be paso 
belaisvių, sutalpintų 2,000 
stovyklų. Šiuos duomenis 
socialistai surinko iš grįž
tančių belaisvių ir jų gi
minių apklausinėjimo. Iš 
to skaičiaus 300,000 ar 
500,000 belaisvių priklau
so nacių organizacijoms 
(SS) ar rudmarškiniams 
(SA), kurie laikomi spe
cialiose stovyklose už li
ndo. Iš paskutinio 1,000 
sugrįžusių belaisvių tebu
vęs tik vienas iš Stalin
grado apsupimo, tuo tar
pu kai ten buvo paimta 
nelaisvėn 350,000 — 400,- 
000. Be to, ten esą ven
grų, rumunų ir austrų, kai 
rusai prisispyrę tvirtina, 
jog šių belaisvių jie iš vi
so nebeturį.

ventojų su policija
rėmimai. kurie jau parsiduoda a-

“Svet Prace”, komunis-merikietiško imperializmo 
tų laikraštis, praneša, kad-----
kaimiečiai užpuolė ir su-i 
mušė komunistų partijos

mininką. Kautynėse du kurias jų organizacijas, 
asmenys buvo sužeisti. Po kurios domisi žydiška kul- 
susirėmimo policija areš-jtūra ir jų visuomeniniu 
tavo keletą asmenų Strec- sugyvenimu. 
no miestelyj.

vergi jon”.
Kremlius yra davęs įsa

kymą panaikinti žydų ti- 
vykdomosios tarybos pir-kybinį auklėjimą ir bet

Sovietuose 
(dabar vyksta toks pat žy
dų persekiojimas, kaip jis 

SevieM bvtia aries nta iH buvęs y°k'et,1JOJ;'- kai padare atgailos o- 
žiais ruošiantis užpuoli- 
kiškam karui.metu vis 

žinios, kad 
jiems pri

krautuose 
žydų per- 

York

Praneša, kad Sovietų 
Rusija išardo ir paruošia 
vežimui mašinų iš tų dirb
tuvių, kurias ji turi savo 
kontrolėje.

Sovietų kontroliuojamos 
dirbtuvės yra numatytos 
grąžinti Austrijai už 
$150,000,000 pagal taikos 
sutartį. Taigi Rusija ren
giasi tuščias dirbtuves

Tlbet Paskelbė Religinį

širdies 
lietuviai, kurie 
gimines, 
tautiečius iš Vokietijos. Jų to
kį pasiaukojimą tik ateitis, tik 
Tautos istorija pilnai įvertins.

Iš puikaus vilų miesto New- 
tono. kur apsigyvenau, pirmo
mis dienomis p. Veronikos Šim
kienės mašina lankėmės Law-

į rence pas paneles Rimaites, 
kur laikinai gyveno kun. šeš
tokas. Sekančią dieną aplankė
me Bostono katalikų tvirtovę 
Brightone: Katalikų Misijų la
bai įdomią religinę parodą Šv. 
Jono kunigų seminarijoje ir 
arkivyskupo rezidenciją. Vys
kupo žiedo pabučiavimu nusi- grąžinti Austrijai.

i

Stanaitis. Otonas. Ona, Ra 
munas. Alfredas į 
Minn.

Šumskas, Jonas
uaukee. Wisc. 

Tumas. Pranas,
mutė, Asta į Detroit, 

Valinčius. Danutė.
Greenfield. Mass.

Vienažindis. Vladas. 
Philadelphia, Pa.

Viskantas, Vladas. Kazimiera 
į Detroit. Mich.

Zukaitis. Vincas į Ashland, 
Pa.

BALF Imigracijos Komitetas.

Kūrybinis mementas 
džiaugsmo Šaltinis, ase

n* 
jame

Pastaruoju 
dažniau ateina 
sovietuose ir 
klausančiuose 
yra prasidėjęs
sekiojimas. “New 
Worid Telegramm” prane
ša, kad sovietai žydus 
persekiodami nesiskiria

Londonas
kad dvylikos metų senu
mo Dalai Lama, Tibete, į- 
takingiausia dvasinė jėga

Praneša,

žmogus turi progą pareikšti sa- nuo hitlerinė® Vokietijos.
vo asmenybę. Laikraštyje, tarp kitko, Centralinėje Azijoje, pa-

Pro/. Mkmukit rašoma: skelbą karą komunizmui.
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Tito Ir Maskva

pavakarys pro'vėsius rado šią skalbyklą, 
mažą langą į (išmetė stovėjusias plytas 

liepos lapų šia--pro langą, katilą uždengė

Vėlus 
vienintelį 
rūsį neša 
mėjimą ir tylų žvaigždžių Į dugnu 'ir paliko’ laikinai 
plevenimą. Vakaras noriai {gyventi. Ir jau trys metai, 
ir neatleidžiamai sruvena Laikas ir darbas suplėšė

jaudinimo pirštais suka 
susuktinę.
— Nieko. Rytoj, o jei ne, 

tai poryt, vistiek pra
smuksiu. Kada nors. Pa
saulis šiandie vertina rau
menis ir vergų žemėje vi
sada buvo maža. Pamaty
si, kaip mane rytoj pirks.
— Bet stovės vėl tokių, 

kaip tu, trys šimtai, o

— Sapnuok, Vytai, batus 
ir šviesesnį šį skiepą, o aš 
Kanadą. Brol važiuoju per 
Atlantą ir ten anoj pusėj 
kalu dolerius. Tai reiškia 
kiloju balkius. O ir šneku 
visą dieną visom kalbom, 
kokias tik moku, kad bu
vau senai savo žemėje ir, 
kad čia atvažiavau tų bal
kių kilnoti, kad į ją su-

pro langą į vidų ir gal to-{rubus ir netikrumas suai- reikia tik keturiasdešimt, grįžčiau. Kad nesutruny-

Laikraščiai padavė žinią, kad neperseniai Tito 
viešai paminėjo Rusiją kaip Jugoslavijos priešą. Gal 
tai mesta Vakarų demokratijoms provokacija tikslu 
įtikinti sąjungininkus, kad komunistų frontas sky
la ir veikiai subyrės: tad nebereikia jokio kariško pa
siruošimo, nes bolševizmas palaipsniui savaime likvi- 
duosis. Jei tai ištikrųjų provokacija, tai Vakarų de
mokratijos nesiduoda apgauliojamos, nes jos ne vien 
tik pasirašė Atlanto Paktą, bet ir nori jį įgyvendinti. 
Daromi smulkmeniški apskaičiavimai, kiek kuri vals
tybė gali pastatyti divizijų ir kiek lėšų pajėgs sukelti 
joms apginkluoti. Apskaičiuojama, kad Vakarų Eu
ropa, inimant Angliją, gali pastatyti pusantro mili
jono kareivių ir sukelti apie penkis milijardus (bili
jonus) dolerių tai didžiulei armijai apginkluoti. Ame
rika duosianti 14 milijardų dol. ir, jei bus reikalo, 
1,600,000 karių. Reikia pastebėti, kad minėtosios ar
mijos jau yra sumobilizuotos. Europa daug daugiau 
kariuomenės gali pastatyti, tik neįstengia jos apgin
kluoti, kam ir skiriami tie 14 milijardų dol.

Tad Amerika tampa nebolševistinio pasaulio ar
senalu. Ji supranta komunizmo pavojų ir numato, 
kad bolševistinė Rusija tik tada pakeis savo groboniš- 
ką politiką, kada bus priversta tai padaryti. Tad kiek
vienam aišku, kad pirmiau ar paskiau karas neišven
giamas. Kai dėl automatiško komunizmo susilikvida- 
vimo, kol kas netenka apie tai kalbėti. Tam prireiks 
didingo sukrėtimo.

Labai gali būt, kad Tito pareiškimas nėra provo
kacija, bet tikslus susidariusios padėties apibūdini
mas. Atrodo, kad Jugoslavijos diktatorius ne juokais 
nori atsipalaidoti nuo Maskvos įtakos. Dėlko? Dėlto, 
kad jis diktatorius - savistovis, nepriklausomas dik
tatorius. Pradžioje jis mėgino ant dviejų kėdžių sė
dėti: ir savotiškai elgtis, ir santykius su Maskva pa
laikyti. Bet toks žaislas Maskvai nepriimtinas: ne
klusnus pavaldinys turi atvykti į komunizmo sostinę 
pasiteisinti. Tito žinojo, ką reiškia “pasiteisinimas”, 
ir — neatvyko. Tai jau aiškus maištas, pilnos likvi- 
duotės reikalingas. Bet Tito nelengva pasigriebti. Jis 
turi pusmilijoninę armiją, kuri atrodo jam ištikima. 
Maskva mėgino paleisti darban visas savo priemones: 
grasinimus, šnipinėjimus, įtemptą penktosios kolonos 
veiklą, pastūmėtą net iki ginkuoto perversmo. Viskas 
veltui, nes Tito sugebėjo Maskvos pastangas likvi
duoti.

Dabar Tito nujunta, kad kas smarkesnio prieš jį 
ruošiama. Įsižiūrėjęs į Atlanto Pakto veiklą, jis išdrį
so paskelbti Rusiją savo priešu. K.

dėl kambary daug tam- žė veidus ir širdis. Ir nie-_
siau negu lauke. Prie ne-jko aiškaus per šiuos tris 
dengto, grubiai iš neob- metus. Net drąugas savo 
liuotų lentų sukalto stalo raumenų negali iškišti, 
sėdi du vyrai. Vienas var- Neperka. Ne, jie dar la- 
to laikraštį, o antras bai- biau niekam nereikalingi, 
gia sukti susuktinę ir, nu- O vistik trys metai. Kaip 
ėjęs pas duris, uždega e- degtuko žybtelėjimas, 
lektrą. Į — Kaip greit laikas eina
— Akis pagadinsi, Jonai, taria jonui

i čiau šitokioj stovykloj, 
{kad nei aš nei kiti neuž- 
! dūstu šitokiuose urvuose.

priešinasi Vytas ir 
skelia stipriai, lyg kam 
nors keršydamas, žiebtu
vėliu. Šis nedega ir jis dar {Čia atrofuojasi raumenys 
keletą kartų su įniršimu; ir smegenys, — baigia Jo- 
spaudžia mažą ratuką, lyg nas aūdamasis kojas ir 
jis savo sukimusi turėtų {meta suplyšusį batą į vi- 
išvežti iš šio amžino var-Į durį kambario.
go, ar mažytė, švvstelėju- Rytą abu draugai stum-

sklendžia jų blizgančiais 
nudėvėtais rūbais ir jų 
suplyšę batai džiaugda
miesi, kad šiandie, nelyja 
ir jie nemaudomi purve 
visais savo lopais šypsosi 
saulei.

šioj novelėj autorius aprašo, 
kaip gyvena Vokietijoj stovyk
lose lietuviai ir kaip jie sten
gėsi, kol dar nebuvo pradėtas 
vykdyti Amerikos bilius, vykti 
nors į Kanadą į 
bai mažai ir tik 
tvirtus ir jaunus

kurią ėmė la- 
labai sveikus, 
vyrus.

Redakcija.

įsidėmėtina Tremtiniams

- taria tž kurte ", u , n • U sudeglntl dosi didelėje vy?ų minio-
šviesa Ji teveia vakSa teL- ą f*",?" Juos...slef “clas <kyrlas je. Traukiama burtai. Vy-
?vie?: J* ‘swJava)^«l,1«)kai greit, kitaip velniškai savaičių dulkes. pa)ieka prie slenksčio,

Jonas neatsako. Vėl ty-,kai Jonas išgirsta savo i 
lu. Kažkas už lango praei- pavardę ir įeina į vidų, 
na, švilpdamas, “Lietuva; 
mano brangi tėvynė”. ■ sako emigracijos skyriuj 
Kažkoks paukštis užsnun-{ tarnaująs mažo ūgio stu- 
da liepoj ir suspurda. Į dentas, keliems vyrams iš 
langą daužosi besiveržią į eilės.
šviesą peteliškės. j — Tuščias, — pasako ir
— Žinai ,ir žmonės, kaip, tada, kai ištraukęs Jonas 

tie vabzdžiai, veržiasi į iš lėto vinioja susuktą po- 
šviesą, daužosi, dega irpierėlį .kuriame, rodos, 
krinta, — taria, valandėlę, buvo suviniota jo ir drau- 
į langą žiūrėjęs Vytas.
— Ir gerai. Nebūtų gy

venimo. Būtų nuobodžiau neklausia nieko. Jam vis- 
žemėje, kaip šiam skiepe,įkas aišku. Ir jie, pečius 
— atsikelia nuo stalo Jo- suglaudę, eina link skal
nas,— einam laukan. Nors byklos, kurią jie patys ir 
ir šaltos, vis dėlto vasaros stovylos 
vakaras.

Jie vaikšto maža liepų ant jos durų stovėjo nu- 
alėja. Gimnazistai dainuo- meris įtrauktas 
ja ir stumdosi. Prie vieno skyriaus knygą, 
bloko slenksčio sustoję i Jie eina abu per rajoną, 
pypkes rūko ūkininkai. Ir Jie vieną dieną pagyveno 
rytoj ne vienas tų gimna-:iliuziją: ji žybtelėjo, kaip 
zistų ir senyvų ūkininkų ’ žiebtuvėlio ugnis ir gal 
stovės prieš žmogų iš ana
pus Atlanto ir siūlys savo 
raumenis.

Vakare guldamas Jonas 
taria:

šviesą. Ji išveja vakarą iškaį greit, šitaip velniškai 
kambario ir nuplieskia'gyVenant.
dviejų draugų veidus. Už j 
lango stovi vakaras su 
liepa ir žiūri į du jaunus 
žmones.

— Ryt atvažiuoju Kana
dos komisija, ims elektros 
jėgainei statyti vyrus. 
Dar kartą bandysiu. Kai 
ėmė malkakirčius stojom 
trys šimtai. Pateko tik 
trisdešimt. Vieną kartą 
bus nemeluota, — meta 
Jonas sunkiai žodžius Vy
tui, lyg tuos cemento mai
šus, kuriuos jis visą dieną 
amerikiečių darbovietėje 
kilnojo.
— Gerai, juk trys metai 

čia. Atsimeni, kaip įsi- 
kraustėm į šį kambarį?
— A, nenoriu galvoti, — 

moja ranka Jonas ir vėl 
tyliai skaito.

Vytas godžiai traukia 
dūmus, kurių prisipildo 
kambarys ir kurie sklai
dosi viršum jų galvų, kaip 
uį lango žydinčios liepos 
kvapas, kaip jo paties

Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti 
per BALF skyrius, savo organizacijas ir įstaigas, ku
rios gautas aukas persiunčia BALF centrui, arba tuo
jau siųskime sekančiu adresu:

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

| — Man rodos, kad mes 
ir mirsime šioj skalbykloj, 
— taria Vytas ir priėjęs 
uždaro langą. Ilgas gele
žinių lango rėmų šešėlis 
atsigula ant kiemo prie 
pat liepos kojų.
— Rytoj rašaus į Kana

dą. Bus geriau. Nuplyšom 
abu. Ir nevalgę dažnai. 
Atsiųsiu ir tau ką nors. 
Taukų ir batus. Žiūrėk, 
kaip atrodom. Paskui gal 
sukombinuosiu ir tave at
sikviesti.
— A, bent tu išsmuktum. 

Dėl manęs, tai žinai, kam 
aš bevertas, — taria Vy
tas ir laukia iš draugo 
protesto. Jis jaučiasi pa
kankamai tvirtas tik ta 
koja nelinksta. O šiaip jė
gų sruvena gyslomis. O 
kad dar taip prie gero 
maisto.
— Kvailys. Tai tas, kuris 

visai be kojų, ką turi da
ryti? Tai šimtai senių ir 

mintvs. Jiš atsimena, kaip moterų, kurių jokia komi- 
jie abu išėjo iš ligoninės. 
Bekasant apkasus niekeno 
žemėj, į jų tarpą nukrito 
sviedinys. Vienas kartu 
buvęs paliko amžinai nie
keno žemėj gulėti, Jonui 
sužeidė šoną, o jam pa
čiam dešinės kojos kelį ir 
dabar ši koja mažai besi- 
lanksto ir jis eina šlubuo
damas. Ir į Kanadą negali 
mėginti patekti. Ten ima 
stiprius, sveikus, nesuės
tus vargo ir metų. Paskui 
jie abu atėjo iš ligoninės 
į šias perpildytas žmonė
mis “kasernes” ir negalė
jo į jas patekti dėl vietų 
trūkumo. “Susiieškokit 
kambarį” tarė stovyklos

sija nenori matyti, turi 
kartis? Gyvenk, brol. Gy
venk nors ir skalbykloj. 
Jos durys atviros. Išeisim 
kada nors ir pats netikėsi, 
kad tokioj skylėj tris me
tus lindėjai. Atrodys, kad 
sapnavai. Ir suplyšusius 
batus, kad virvėmis 
šiojai nenorėsi pats 
prisipažinti. Viltis

rai- 
sau 
turi 

stovėti čia pat už lango, 
kaip ši liepa. Ne , ji turi 
būti kambary ant stalo ir 
dar arčiau. Ji turi lindėti 
tavo suplyšusių rūbų an
tyje.
— Žinoma. O jau trys 

metai. Ir nėra galo, — 
minkštai taria Vytas ir

vadovas. Ir jie apėję griu-|vėl virpančiais nuo susi-

v •

— Tuščias, tuščias,

go ateitis ir laimė.
Kai Jonas išeina, Vytas

administracija
kambariu vadino, nes ir

Tremtiniai, lygiai kaip 
ir visi svetimšaliai, kada 
jie pakeičia savo adresą, 
privalo laike 5 dienų apie 
tai pranešti Commissio- 
ner of Immigration and 
Naturalization. Tas rei
kalinga atlikti tam tiks
lui, kad imigracijos įstai
ga žinotų, kur tremtinys 
gyvena 
krašto

Šiam 
pašto 
gauti specialius atvirukus 
“Alien Registration Card, 
Form AR-11”. Jei šeimoje 
yra vaikų iki 14 metų, tai 
reikia pranešti toje pigio
je atvirutėje ir apie jų ad
reso pakeitimą. Šeimos 
nariai virš 14 metų ir se
nesni pasiunčia atvirukus 

Jal savy stoviai.
'Pi-aalinlrna Lrclinma aa.

iki jis taps šio 
piliečiu.
tikslui kiekvienoje 
įstaigoje galima

į būtų

gerai, nes metai turi daug 
dienų ir jos iki baisaus 
nuovargio vienodos, ali
nančios ir sunkiai pake
liamos. Liepos saulė

IR AKIMIRKSNIUI
Ir akimirksniui žaibas perplėšęs naktį 
Ik akiračio viską gražiausiai parodys, 
Taip širdies gilumoj išsijudina žodis — 
Įsiamžint jo vieno galėtų pakakti —
Bet kaip žaibas bematant suspėja sudegti 
Ir taip bergždžias palieka troškimas ir godis 
Išsiplėšt su širdim paslaptingasis žodis 
Amžinybėn nukrikusią nemigo naktį...
0 tos nemigo naktys — kartus įnirtimas 
Nukamavęs akyse žaliuodamas juosta 
Ir krūtinėje viską ik krislo išgraibo —
Atminimai, tarytum sujauktas kirtimas 
Apipintas spalvinga vaivorikštės juosta —
Ir naktis nusibodus: be žvaigčždės, be žaibo...

J. Aistis.

Praslinkus kelioms sa
vaitėms po atvykimo, Im- 
migration and Naturaliza- 
tion įstaiga prisiunčia 
tremtiniams Alien Regis- 
tration Card. Šias regis
tracijos korteles reikia 
saugoti, kad nepametus, 
nes tai yra įrodymas apie 
svetimšalio įregistravimą, 
apie . padarytas pirštų 
nuospaudas ir išduotą vi
zą. Jei kas negavo tokios 
kortelės per 6 mėnesius, 
reikia apie tai pranešti į 
artimiausią Immigration 
and Naturalization įstai
gą

Registracijos kortelė y- 
ra svarbus svetimšaliui 
dokumentas, kurį reikės 
pridėti prie prašymo pilie
tybei gauti. Jei kas tokią 
kortelę pamestų, tai apie 
pametimą reikia pranešti 
ir prašyti išduoti kitą 
kreipiantis į artimiausį 
“Office of the Immigra- 
tion and Naturalization 
Service”.

BALF-o Imigracijos ir 
Įkurdinimo Komitetas.

Vaidevutis - Lapelis

Prelatas Kazimieras Šaulys
Jaunyste ir mokslo dienos

Vienintelėj Švėkšnos mokykloje, kai ją 
lankė K. Šaulys, viskas buvo dėstoma rusų 
kalba, išskyrus tikybos mokslą, kurį kun. 
Žukauskis dėstė žemaitiškai. Vadovėlių nei 
knygų nebuvo, o kunigas sakydavo: Mano 
lūpos — jūsų knyga. Knygos ir tikybos va
dovėliai, atspausdinti rusų raidėmis ar rusų 
kalba, buvo brukami mokiniams, bet moki
niai jų neskaitė, bijojo jų kaip nuodėmės.
• Tokią mokyklą Švėkšnoje K. Šauliui bai
gus, savo gerųjų tėvų buvo atiduotas į Pa
langos progimnaziją toliau mokytis.

Palanga teigiamai veikė į gabų jaunuolį. 
Čia rado nemažą būrį tautiškai susipratusių 
moksleivių, kurie godžiai skaitė draudžia
mąją literatūrą, nesidavė taip lengvai rusų 
mokytojų politikos suvedžiojami. A. Smeto
na, poetas Vaitkus, Pr. Urbonavičius (Kup- 
ranas), K. Šaulys ir daug kitų jaunuolių ši
tame gražiame Žemaitijos kampelyje sėmęsi 
mokslo žinių, linksmai leido savo jaunystės 
dienas. Birutės kalnas, ošianti Baltijos jūra, 
pušynai, svajinga aplinka jų širdies gyveni
me ugdė Tėvynės meilę, palikdama neišdil
domų pėdsakų ateičiai.

Šaulys pasirinko kunigo pašaukimą.

Anais laikais, lietuviai pasauliečiai, bai
gę mokslus, buvo aplinkybių verčiami ieško
ti tarnybos kur nors svetur, Rusijoj — ne 
Lietuvoj. Dvasininkų luomą tokia padėtis 
mažiau lietė, — kunigai, išėję seminariją, 
paprastai pasilikdavo savo tėvynėj, galėjo 
mažiau varžomi veikti savo tautiečių tarpe. 
Tokios minties lydimas, įsijautęs į apsi
sprendimo rimtumą, progimnaziją Padangoj 
baigęs, Šaulys persikėlė Kaunan į Žemaičių 
dvasinę seminariją, regis, 1891 m. Nors se
minarijos vyresnybė dar tebepataikavo len
kų šovinizmui, jų kultūrinėms aspiracijoms, 
vis dėlto tokioj įstaigoj, kur mokėsi beveik 
vieni lietuviai, sunku buvo tormazuoti smar
kiais žingsniais besireiškiantį tautinio lietu
vių atbudimo sąjūdį. Valančiaus ir Anykš
čių šilelio autoriaus dvasia buvo gyva. Jau
nius, kuris tada seminarijoj dėstė lietuvių 
kalbą ir dvasinės iškalbos (homiletikos) 
mokslą, savo erudicija žavėjo tiek auklėti
nius, tiek pačius profesorius. Filologijos ži
nijos srityje Kazimieras Jaunius (t 1908 m.) 
buvo pasaulinio garso asmenybė. Tokie kal
botyros šulai, kaip vokietis Schiffneris, prū
sas Kuršaitis, čekas Geitleris, prancūzas de 
Saussure, lenkas Baudonin de Courtenay, ir 
rusai: Aleksandrovas, Šachmatovas, Fortu- 
natovas ir kiti tos rūšies mokslininkai aukš
toje garbėje laikė kunigą Jaunių, kaip tikrai 
genialų vyrą, sugebėjusį aiškiai nušviesti, 
kokių turtų esama lietuvių kalboje įvairiems

painiausiems kalbų moksle klausimams iš
rišti.

Anuo laikotarpiu Kaune Žemaičių semi
narijoj brendo ir jau ėmė reikštis visuome
nėj savo kūrybiniu talentu Vaižgantas, 
Jakštas, Dėdė Atanazas (kun. K. Pakalniš
kis), Pr. Būčys, J. Skvireckas ir kiti tauti
nio sąjūdžio pionieriai.

“Apžvalga” buvo pasirodžiusi Tilžėje 1890 
m. Jos leidėjas, Angrabaitis, 1889 m. rudenį 
buvo atvykęs į Kauną pasimatyti su semi
narijos klierikais patriotais redakcinio ko
lektyvo sudarymui ir bendradarbių pasirin
kimui. Tumas buvo šito slapto darbo vado
vu. Šaulys visur aktyviai dalyvauja, su entu
ziazmu studijuoja Jauniaus dėstomą gimtą
ją kalbą.

Vienas kunigas, prisiminęs savo laikus, 
anuomet praleistus Žemaičių seminarijoj, 
rašo:
— Tai buvo džiaugsmo, neišsemiamo entu

ziazmo dienos. Rodos, daug dirbome ir sun
kiai, užsidarę senose, ne visai higieniškose 
patalpose, susikimšę; bet gyvenome ne tiek 
kūnu, kiek dvasia. Turėjome gerus rekto
rius — Račkauską ir Cirtautą — bet myli
miausias iš visų profesorių buvo Jaunius... 
Mus, besimokinančią jaunuomenę, jis mylė
ję kaip savo širdį, ir niekad jos neužgavo nė 
mažiausiu skaudesnių žodžiu.

— Jaunius buvo genijus: jis pats kūrė lie
tuvių kalbos mokslą, o to savo darbo nesi
gailėjo duoti klierikams nusirašyti. Spaus

dintų vadovėlių tais laikais nebuvo. Jis ne 
tik mus mokė, bet ir pats iš mūsų mokėsi, 
nes seminarijoj turėjo mokinių iš visos Lie
tuvos kampų: tokiu būdu jis galėjo pažinti 
įvairias tarmes.

— Kiekvienas klierikas norėjo Jauniui pa
tikti, ieškojo progų su juo pasikalbėti. Kai 
išpuldavo jam eilė mus vestis pasivaikščioji
mui— kaip paprastai būdavo ketvirtadie
niais — tai jis visada būdavo apsuptas dide
lio būrio linksmai nusiteikusių veidų. Jis 
pats buvo linksmas, malonaus būdo, neišdi- 
dus, ir mokėdavo mums įdomių dalykų bei 
juokingų anekdotų papasakoti.

— Kalbu atvirai, ką jaučiu: Tai buvo Lie
tuvos tautinio renesanso apogiejus! O Mai
ronį laikėme to didžiojo sąjūdžio dievaičiu. 
Jo “Pavasario Balsai” išėjo iš spaudos Tilžė
je 1895 m., t. y. tais metais, kai Šaulys jau 
buvo paskutiniame kurse.

— Maironio eilėraščiai taip mums patiko, 
kad neilgai trukus kone visi juos atmintinai 
išmokome. Rekreacijos valandomis semina
rijos mūrai tik ir skambėdavo nuo ugningų 
lietuviškos dainos melodijų. Ant marių kraš
to, Palangos miestely”; “Kur bėga Šešupė, 
kur Nemunas teka”; “Sudiev Lietuva”; 
“Malonios, tykios vasaros naktys”; “Kaipgi 
gražus, gražus rūtelių darželis”; “Užtrauk
sim naują giesmę, broliai”... ir kiti sentimen
talūs kūriniai, entuziastiškai klierikų dai
nuojami, ugdė jų dvasioj pasiryžimą dirbti 
Lietuvai, aukotis jos prisikėlimui...
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Nauji Tremtiny Transportai
Šių metų rugpiūčio 9 d., lai-| 

vu “General Haan” į Bostoną 
atvyko šie lietuviai tremti- 
niai:

I
Prapuolenis. Aldona į Cicero, 

Illinois.
Šorius, Antanas j Schenec- 

tady, N. Y.
Stankevičius, Bronius, Roza

lija i Spotwood, N .J.
Stoncius, Pranas, Brone, Pra

nas, Stasys, Birutė, Vytautas į 
Salėm, N. H.

Stravinskis, Stanislovas. Bro
ne į Chicago, III.

Stupelis, Pranaši Gražina į
Genovaitė į Philadelphia. Pa.

Tamišiūnas, Vaitiekus j Sioux

ŠV. ROKO PARAPIJOS METINIS

Danutė, Ona į
Ajbusaitienė. Ona į Maspeth.

L. I.. N. Y.
Ambraziūnas. Adomas. Eu

genija. Rimvydas į VVaukegan.
Illinois.

Andriušis. Marija į Baltimo
re. Md.

Babianskas. Stanislovas, E-
lena, Stanislava.
Dayton. Ohio.

Bakšys. Viktoras. Sofija, Mil- City. Iowa.
da į Wilkes Barre, Pa.

Basiulis. Bronius. Petrė. Al- ta, Danutė į CollinsviUe, IU.
girdas į Worcester. Mass. i Usinas, Antanas į Brooklyn,

Benesiūnas .Juozas į Mexico. N. Y.
Maine. Vaičiūnienė,

Bacevičius. Algirdas į Rock-ford. Conn. o t
ford. IU. į Valantiejus, Jonas į Maspeth. Dįeną §v. Antano Vienuo-

Bliudnikas. Engelbertas. Van- L. L, N. Y.
da. Arūnas j Lake Leelanau.
Mich. :

Brazaitis, Henrikas. Tamara
į Chicago. III.

Ceglokovas. Liuza j Chicago,
Illinois.

Eidrigevienė, Maria į Chica
go. I1L

Gasperaitis, Albertas į Chi
cago. IU.

Gaudusas. Juozas į Clarks-
ton, Mich.

Jankauskas. Longinas į 240
Field St., Brockton, Mass. Į

Jankauskas, Stepas į Avoca.'
Wisconsin.

Jarašius. Edmundas. Janina.
Edmundas į Chicago, IU. I

Januška, Antanas. Aniceta į:
Mexico, Maine. I metų rugpiūčio 9 d., lai-

Jatulis, Gediminas į Durand. v*1 “General •Howze” į New
Illinois. Yorką atvyko šie lietuviai

Juozuvaitis. Endrikas į Rich- tremtiniai:
mond HiU. N. Y. Aglinskas. Algirdas. Ona į

Kasulaitis. Vincas, Stefanija, i Chicago, Di.
Vytautas. Jonas į Maspeth, L. i
L, N. Y.

Koppas, Vsevoldas, Liudvika,
Tankredes į Woodhaven, L. I., Leicester, Mass.

j Balčiūnas, Stasys, Stasė, Re-
į Dėt-j migi jus į Kulpmont, Pa.

Baltrukonis, Petras, Monika į
Manchester, Conn.

Bankauskas, Mečislovas, Va
lerija. Danguolė į West Brook 
Park. Clifton Heights, Pa.

Beiga. Kazimieras į Chazy,
New York.

Tervydis, Vladas, Vanda, Ru- I
II
i

Teklė į Hart-'

Tėv. Justinas Vaškys, 
Lietuvos Pranei š k o n ų 
Provincijolas, nuoširdžiai 

• kviečia visus Amerikos 
(lietuvius, o ypač Naujo
sios Anglijos rugpiūčio 14, 
š. m., atvykti į Lietuvių

Vaškevičius. Bronius. Elena,
Marija, Aldona į Philadelphia. Tėvus 
Pa.

Vegelis, Jonas, Elena į Ghent,
N. Y.

Vencius, Juozas, Ona, Aldona
į Chicago, I1L

Vilkaneckytė, Stefanija į
Brockton. Mass.

Zarauskas. Juozas į Oxford.Į
Conn.

Zarickas, Petronėlė. Bronius
į E. Hartford, Conn.

Znotas. Jonas į Philadelphia,
Pa.

Atvykstančius pasitiks orga
nizacijų atstovai.

BALF Imigraeijos Komitetas.

N. Y.
Leparskas, Vaclovas 

roit. Mich.
Lisauskas. Mikas. Veronika į 

Waterbury. Conn.
Mockienė. Eufemija j Balti

more, Md.
Pasiukas. Jonas į Chicago, 

Illinois.

Juozas

Kostas,

į West

Juze į

So. B06-

'lyne, Kennebunk Port, Me. 
Kiekvienas atvykęs pas 
TZ. Pranciškonus pa
tirs tikrą lietuvišką nuo- 

ir vaišingumą, 
tūkstančiams

širdumą 
Suplaukus 
lietuvių bus puiki proga 
sutikti daug seniai maty- 
tų ir užmegsti naujų pa
žinčių. Tad visi į atostogų 
kraštą, pas Tėvus Pran
ciškonus, Kennebunk 
Port, Maine.

Antanaitienė, Julija, Antani
na j West Haven, Conn.

Babranakan, Konstantas į

Bolmantas, Barbora, Ričar
das į Brockton, Mass.

t Botyrius, Algimantas į Mas
peth, N. Y.

Brodzius, Andrius, Elena, 
Andrius, į Cleveland, Ohio.

Bruozis, Kazys į Cleveland, 
, Ohio.

Diulys, Kazy’s, Monika, Aldo
na, Danutė, Birutė, Vytautas, 
Nijolė, Tomas į Baltimore, Md. 

Endriulaitis, Jonas, Vanda, 
Irma, į Michigan City, Ind.

i Galiūnas, Klemensą^ Irena, 
Remigijus, Livile į Walden, N. 
Y.

Gaudušas, Liudvikas į Wa- 
terbury, Conn.

Gudauskas, Kostas į East 
Chicago, Ind.

Ivanauskas, Povilas į Brook
lyn, N. Y.

Jablonskį, Liudvika į Phila
delphia, Pa.

s

Milijono Dolerių Cab!
Extra vairuotojui malonu

mas yra Bonus Built kiekvie
name Fordo T roke. Jūs jau
nate 3-mis atvejais oru kon
trole-.. naujas coach-typo sė
dynės kurios duoda daugiau 
vietos kojoms ir 
“Picture Window” 
ir Naujas Level < 
suspension.

%
alkūnėms... 

Aiškumą* 
Action cab

Iki 145 Arklio Jėgos!
Moderniškiausias inžinas tre

ką srityje — 145 h.p. V-8. 100 
h. p. V-8 ir 95 h.p. ŠEŠI. Pri
kimštas naujenybių. duodančių 
gerą važinėjimą ir ekoonmiškas.

Viro 150 Modelių!

BUY"
T

Vra pasirinkimas tro- 
klf dideliems ir mažiams 
darbams. K>ekvi e n a s 
Fordo T rok o Modeli* 
ra Bonus Built kad 
aiau dėvėtus'.

I

į Spoot-

Monika,
t X

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ,

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

Izokaitis, Viktoras, Eugeni
ja, Viktoras. Vincas į Orland 
Park, IU.

Jakaitis, Kajetonas, Ona, 
Modestas į Evansville, Ind.

Jakubauskas, Viktoras, Ur
šulė, Jonas į Norwood, Ohio.

Jankauskas,
Chicago, IU.

Janušaitis,
Frankfort, IU.

Jurkevičius,
Hartford, Conn.

Kalnikas, Zuzana į Vinooski
Park, Vt

Karalienė. Stefanija į Detroit,
Mich. *

i Karoblis, Kostas į 
ton, Mass.

Kavolius, Vytautas
wood, N. J.

Kirklys, Eduardas,
Henrkisa į Rumford Point, Me.

Kriaučiūnas, Vaclovas, Vik
torija į Detroit, Mich.

Kriauceliūnaitė, Antanina į
Bismark, N. Dakota.

Kreismaras. Leonas, Juzefą
į Detroit, Mich.

Kubilius, Vytautas, Adomas.
Kuzelis, Adolfas, Kazimiera,

Vidmantas, Kymantas į į Mel-
rose Park, IU.

Lapacinskas, Viktoras, Pran
ciška, Dalia į Chicago, I1L

Lautaitytė. Pranė į Yonkers,
N. Y.

Lenderskis, Jonas, Elzė, Juo
zas, Zelma į Withee, Wisc.

Levickaitė. Marijona į Daven- 
port, Iowa.

Laugalienė, Marija į Flush- 
ing, L. L, N. Y.

Listanderytė. Aldona į West
Hartford, Conn.

Liutikaitė. Evelyna į Sioux
City, Iowa.

Lukoševičius, Mykolas į Cle
veland, Ohio.

Lusis, Teresė, Teresė. Regina 
į Waukegan, IU.

Macelis, Algirdas, Stefanija, į tikrai didingas ir nepaprastas.
Nijolė į Brooklyn, N. Y. į Jie visi sekmadienį, rugpiūčio 

Mackevičius, Juozas, Stasė, '14 d., š. m. po rytinių šv. *Mi- 
Nijolė, Irena .Birutė, Dalia į 
Darby, Pa.

Malciauskas, Stasys, Rozali
ja, Dalia į Calumet City, IU. 

Marcinkūs, Elena į Kearny,
N. J.

Marčiulionis, Vytautas, Ma
rija, Rimantas į Goodman,
Wisc.

Markevičius, Balys, Ona, Ed
mundas, Marija į Worcester, 
Mass.

Markuza, Pranas, Antanina į
Brookšlyn, N. Y.

Martinkus, Klemensas į Chi-i
i cago, III.

111 TAM, CONN.
T

JTOCOMUOEB ‘
BROCKTON, MASS.

Mirė. Rugpiūčio 1 d. po ilgos 
ligos mirė a. a. Ignas Ka- 
dziauskas. Paliko didžiame nu
liūdime žmoną, dvi dukras ir 
vieną sūnų. Iškilmingai palai
dotas iš Šv. Andriejaus bažny-

to, jeigu ne pastatytą tai jos čios šv. Marijos kapuose. Vė-
vietinių 
nemaža 
jo vėlė

modelį bažnyčios prieangyje. lionis priklausė prie 
T . , . draugijų ir dėl jų yra
Je«u ku nori p^yvent, Sv. Teibis

Viešpaties ramybėje. 
I Velionio žmona yra 
Rožančiaus draugijos narė. Tad 
šios draugijos narės reiškia gi
lią užuojautą savo brangiai 
rei bei visai jos šeimai jų 
liūdimo dienose.

Brocktono batsiuvių unijos -
— Brotherhood Shoe factories LankSti Viešnios
of Brockton — darbininkai tu-j Pereitą savaitę pas A. B.

irės savo unijos valdininkų rin- čiūnus svečiavosi Ona Stravins- 
' kimus rugpiūčio - August 19 kienė su dukra Adele iš Pitts- 
. J., š. m. Tai bus unijos genera- burgh, Pa. Jos aplankė ir kitus 
■liai rinkimai, kur kiekvienas savo gimines, su kuriais buvo 

užims sporto! ^art>ininka8 * umjistas privalo jau 42 metai nesimatę. Ponia
Žvelgiant iš or- ^>alsuoti pasirinkdamas jo ma- 0. Stravinskienė aplankė ir sa- 
skrendant bus nymu griausią valdininką.Šiuo vo kaimynus, kurių čia aps- 

atveju mums rūpi ir lietuvių čiai yra. Jie visi yra kilę iš 
lyg «lrr»i*d«n! valdimnkų išrinkimas. Dabarti-Į Juodeliškių kaimo. Seinų para- 
bufi nilnRK nu- niu laiku yra kandidatė perrin-'pijos.

automobi- kimui kitam terniinui duoklių Į --------------
— —Auna Išvyko Į Kanadą

Yakavonis. Ji savo gražiu re-l P.p. V. P. šimkai išvyko į 
kordu tikrai užsitarnauja ir Kanadą Toronto, kur jie daly- 

atsakymo: jie suėjo, kad pasi- vėl * išrinkti į pačią viet^A'aus savo giminaitės vestuvėse.
■ t-----—..n i§j p p giminaitė yra at

vykusi iš tremties pereitais me
tais. Linkėtina laimingos kelio
nės p.p. Šimtams.

Brocktoniečiai tikrai nukovos
šį ilgą ir varginantį karštį. Jie ‘ Roko parapijos narių entuziaz- 
rengiasi visu pajėgų sukaupi- mu statybos reikalu lai atvyks-, 
mu, kad jų rengiamas 50-ties ta į šį pikniką, o jis įgaus en- 
metų sukakties įsikūrimo Šv. tuziazmo ir savo šeimos reikalų 
Roko parapijos piknikas būtųi patvarkymui. Tad valio, visi į 

' .iBrocktonąl M-tas.

i
uoli šv.

na-
nu-

šių 
su klebonu kun. Pranciškum V. Į 
Strakausku vyks į tą gražų 
Romuvos parko kalnelį, kur iš-' 
sirikiuos vaišingos šeimininkės. * 
ir šeimininkai su įvairiais vai-i 
giais ir gėrimais, o gražioje pie-1 . 
voje jaunimas 
žaidimų vietą, 
laivio, kuriuo 
galima matyti 

į siu?) atrodys 
j kalnelis. Ir tai 
i sodintas žibančiais ;________
iliais. Jeigu kas nors paklaus rdn^Ja r
■ko tie brocktomeciai ten susi- 

Maslianikas, Adomas, Karo- rinko tai tuojaus pat susilauks 
liną į Clarendon Hills, III.

Melinis, Vladas, 1
Remigijus. Valentinas, Vladas, kiniai' 
Marija į Minersville, Pa.

Mickus, Matas, Morta, Ona į
E. Chelmsford, Mass.

Mikalauskas, Stasys, Raimun
das. Ona į Midlothian, III.

Mikulenas, Emilija, 
tas į Chicago, IU.

Milaševičius, Albertas, Jani
na. Mingaila, Ligija, Regina į 
Philadelphia, Pa.

Misiūnas, Kazys, Adolfina, 
Roma, Vida į Baltimore, Md.

Mockus,' Pranas, Stefanija, 
Vitalijus į Chicago, III.

Mockus, Kazys į Remington,
Ind.

Monkevičius, 
Chicago, III.

Murinas. Juozas, Adelė, An-‘ 
tanas į Detroit, Mich.

Mykolaitis, Liudvikas į Brook
lyn, N. Y.

Kajokas, Dovas į Anaheim,
Calif.

Nemickas, Romualdas, Ele
na, Rimgaudas, Vidas į E. Chi
cago, IU.

Orentas. Leonas į Paxron,
Mass.

Palionis. Vincas į Fairview 
Avė., Wolcott, Conn.

Pempė, Erich, Sophia, Rūta, 
Saulius į Lynbrook, L. I., N. Y.

Pikturna, Juozas, Jadvyga, 
Henrikas į Pittsburgh, Pa.

Tęsinys S-tunt poaL

(

Į

Mi-

ir lietuvių' čiai yra. Jie visi yra kilę iš 
'.Tiinrfolišlriu lraimn $U>inti nary.

Veronika, džiaugti savo laimėjimais. Ko- J1 vei.k11 darbinink* JudeJi". 
,__..... _ ... _ _. mp atstnvp Pat 1r<*1ota motu ii'O gi jie švenčia pen- mc atstova Per kelet< mct« * 

kiasdešimt metų kaip broekto- buvo StitclKrs lokido sekretorė 
mečiai Šioje kolonijoje įaigalė- ir Per Paruosta dvejia buvo 
jo. Jie įkūrė savo parapijų ir kalp Ji taip pat yra
visų eile kitų draugijų. Tai pu- an<,ma ir Rimtai Serga

Petronėlė Kochanskienė rim-sė šimto metų. Lai kiekvienas kaip viena “ vcikė»- Ka'i
Vytau- iš mūsų pamąsto kur jis buvo renkami kolektoriai ke- tai serga, kuri randasi globoje

i turi iš karto tai reikia pašte- savo dukters Marijonos. Pažy- 
• bėti ir tai, kad balotas bus ge-’mėtina, kad P. Kochanskienė 
ras jeigu balsuotojas vietoj yra jau senyvo amžiaus. Ji yra 
balsuoti už keturius pabalsuos daug pasidarbavusi visose 
tik už vieną. j draugijose ir šv. Andriejaus

Taigi Brocktono batų Siuvė>ra',i*i- Ltokime 

jai rugpiūčio 19, 1949 išsirinki
me mums gerai pažįstamą ir 
patyrusią darbo teisių žinovę 
Anną Yakavonis dar sekančiam 
terminui kaip coUector.

Batsiuvys.

I

j draugijose
■ parapijai.-
Itant stiprios sveikatos ir dar 
'pabuvoti mūsų tarpe. Savo ne- 
• paprastu malonumu ji mus vi
sas prie savęs patraukia. B.M.

prieš penkiasdešimt metų 
kaip tada atrodė Monteilo su 
keliolika lietuviškų šeimų. Ir 
štai tos pirmutinės skruzdės 
turėjo tiek drąsos, kad jie nu
tarė statyti bažnyčią. Ir pasta
tė. Augo lietuvių kolonija ir 
augo jų reikalai, šiandien kito
kia jau kalba. Bet vis apie tą 
patį reikalą, šiandien renkasi į

Mečislovas į Romuvos parką, kur pilnas 
parkas jau privažiuos žibančių 
automobilių, sustos į sporto ei
lių eiles išaugę naujos kartos 
lietuvių sūnūs. Jų dvasios va
das kalba, kad su šiuo išvažia
vimu, tai yra jo pelnu, turėsi
me naujos bažnyčios fondan — 
šimtą tūkstančių dolerių.! Kas 
sakė, kad Brocktono lietuviai 
nežengia pirmyn?! Lai prakal
ba nors vienas senelis, kuris 
dalyvavo susirinkimuose prieš 
penkiasdešimts metų bažnyčios 
statybos reikalu ir palyginęs 
su šia diena tuo pačiu reikalu, 
jis tik ranka pamos, nes bažny
čios statyba yra ne sapnas o 
tikrenybė ir brocktoniečiai su 
savo klebonu jau bažnyčią ma-

Ar dar nežinai, kad kūdikiai
Į 

ir ligoniai negali gauti darbų ir( 
niekur negali išvažiupti? Ar a-i 
tidavei Tau paskirtą aukų dalį? 
Siųsk savo auką:

Juozas Kashskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel, Lexington 89M
Limosinal dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų

OtL PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pa* 

f* A 
O® Iv vllj rMnmiCin vv.

GRANITE MEMORIALS 

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

Norintieji pas mus atvykti, tolefor-jo
kite Nashua 4251. TransportaciJa 

dykai, nežiūrint, kad napirktumMe.

ABert H Barter
Pirmiau — Pope Optioal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tol. 6-1M4 

207 PARK M HJMNG 
Worcester, Man. 

275 Mažu St, Webster, Mase.
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Iš Pavergtos Lietuvos Gyvenimo
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sunkiai sužeisti, tarpe ku
rių buvo ir Drobnys. 
UždartešjB Bažayttas 

Vilniaus mieste bolševi
kai uždarė šias bažnyčias: 
Šv. Kazimiero, Šv. Zitos, 
Šv. Kotrynos, Šv. Onos, 
Šv. Jono, Šv. Mykolo, Šv. 
Petro ir Povylo.

Graži Šv. Kazimiero 
bažnyčia paversta grūdų 
sandeliu, o Šv. Zitos baž
nyčia aptverta spygliuota 
tvora ir paversta kalėji
mu.
Žymiu Lietuvos Kom
pozitorius Pakalais 

Pasikorė
Žymus Lietuvos muzi

kas - kompozitorius Pa
kalnis, grįždamas iš mu
zikų suvažiavimo Vilniuje, 
laike kurio buvo nepa
prastai komunistų parti
jos atstovų puolamas ir 
terorizuojamas, išvestas 
iš lygsvaros, netoli Vil
niaus geležinkelio stoties 
pasikorė.

Spauda
“Glaviltas”, visą spaudą 

cenzūruojanti įstaiga, ne
leidžia spausdinti jokio ei
lėraščio, kuriuose yra žo
džiai “giria” ir “miškas”, 
nes bijoma, kad čia nebū
tų paslėpta mintis apie 
partizanus.

“Glavlite” iš kelių šim
tų tarnautojų yra tik vie
nas lietuvis tūlas Galva
nauskas. Spaudos reikalai 
yra pavesta Lietuvos žy
dams, nes rusai nemoka 
lietuvių kalbos. Lietuvių 
tautybės piliečiai tegali 
būti tik korespondentais. 
Oficiozą “Tiesa” redaguo
ja žydas Zimonas, lietuvių 
“Komjaunimo Tiesos” re
dakcinį kolektyvą sudaro 
6 žydai ir vienas rusas. 
Toks pat vaizdas ir “Lie
tuvos Pionieriaus” (mo
kyklinės jaunu o m e n ė s 
laikraščio; red.). Kiek ge
riau su “Valstiečių Laik
raščiu”, kurio redakcijoje 
yra vienas su lietuviška 
pavarde Zinkus.

Bosai Balsimi 
Plėšikao|a

Jeigu tenka nakčia ke
liauti Kauno apskrities 
apylinkėse, išgirsti daug 
keistų dalykų. Prisiarti
nus prie kurios nors sody
bos, pasigirsta baisus no
rago daužymas, kurį turi 
pasikabinęs kiekvienas ū- 
kininkas ant stogo, o visa 
šeima pasitinka ryžtingai 
mėtydama akmenimis ir

Mes Pasiilgstame Dievo Nauji Tremtinu Transportai
Mnldmai IMS bl i

Artėjo 1948 metų rinki
mų diena ir bolševikinė 
propagandos mašina dirbo 
visu smarkumu. Dides
niam efektui sudaryti 
prieš pat rinkimus pradė
jo važinėti ir valdžios 
“tūzai”: Paleckis ir kom
panija. Kad apsaugojus 
“draugą” Paleckį nuo 
“perdaug karštų liaudies 
sveikinimų”, lydėjo jį trys 
amerikoniški sunkveži
miai (su apie 120 kareivių 
juose), du šarvuočiai ir 
trys lengvi automobiliai. 
Tik su tokia apsauga “ge
riausias iš geriausiųjų” 
drįso išlysti iš savo urvo, 
o begėdė Maskva paskelbė 
visam pasauliui, kad lietu
viai atidavė balsus už 
tuos asmenis, kuriuos taip 
visi myli.

Atvažiavęs “draugas” 
Paleckis į Leipalingio 
miestelį, apsistojo dvaro 
rūmuose, kurie buvo tirš
tai apsupti iš visų pusių 
MVD. Pačiame miestelyje 
taip pat visur buvo susti
printa apsauga. Ir koks 
buvo Paleckio ir jį saugo
jančių kareivių nustebi
mas, kai atsikėlęs ryto
jaus dieną pamatė, visas 
namų duris, sienas ir tvo
ras nulipdytas prieštary- 
biniais atsišau k i m a i s. 
Pats Paleckis kelis asme
niškai nuplėšė ir, perskai
tęs juos, baisiai supyko ir 
sudraskė.

Po -to nuvyko gimnazi- 
jon ,kur labai barė moki
nius, kad jie nesirašo į 
komjaunuolius, grasino 
neleis jiems toliau moky
tis, jaudinosi dėl tų, kurie 
dar vis svajoja apie nepri
klausomą Lietuvą.

Dar blogiau negu Palec
kiui sekėsi finansų minis- 
teriui “draugui Drobniui, 
kuris buvo atvykęs į Mer
kinės miestelį. Čia minis
teris vakare sušaukė visą 
aktyvą į mitingą ir rėžė 
prakalbą, kurią teko ir 
dviems partizanams, pri
sunkusiems prie pat to 
namo, girdėti. Apgailesta
vo, kad jo krašte yra dau
giausia banditų, ragino 
visus prieš juos kovoti, 
pareiškė, kad karas neiš
vengiamas, tačiau Lietu
vos komunistams jau ke
lio atgal nėra. Dar, gal, 
būtų ilgai kalbėjęs, bet 
vargšas ministeris buvo 
sutrukdytas dviejų grana
tų sprogimo. To pasėkoje 
buvo 4 užmušti ir septyni

ĮSIGYK ANGLIUKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

“J Tave, Viešpatie, keliu aš 
savo sielą; mano Dieve, Tavimi 
pasitikiu, kad nereiktų man 
rausti; ir tenesijuokia iš manęs 
mano priešai, nes visi, kurie 
Tavimi pasitiki, nebus sugėdin
ti." (Ps. 24:1,2)

Dr. B. Paulius, O. P.

Eugenija į

į Maspeth,

į Cambrid-

Mielasai Skaitytojau:

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-dydia: 
6 coVai per 4”. 400 puslapių; 'kietais, stipriais audekle 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidsQ 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 

' puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 West Broadway So. Besteli 27, Mass.

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

Vardas • ••••• -••-••••••• •••••••••• •••••••••••• ••••••• • ••••••■ •••«••••••••••••••••
^^^iresaa ...i...........

SaadargM, Jonas, Aldona, 
Arvydas į Detroit, Mich.

Šliuzas, Kazys į Bangor, Mi- 
chigan.

Stankevičius, Benediktas į 
Porterfield, Wisc.

Stirbys, Prakseda, 
New Britain, Conn.

Strazdaitė, Elena į 
Illinois.

Strazdas, Antanas, 
Juzefą į Linden, N.

Tumėnienė, Vanda 
Illinois.

Urbsaitis, Kazys, 
girdas, į Waterbury,

Vaičiulaitytė, Jadvyga į Chi
cago, DI.

Verpecinskas, Petronėlė į 
Champaign, DI.

Viltrakis, Pranas, Elena, Al
girdas, Romualdas į Florence, 
Kentucky.

Vingilytė, Uršulė į Chicago, 
III.

Žemaitis, Pijus, Janina, Be
nediktas, Adolfas į Antioch, III.

Atvykusius pasitiks organiza
cijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

Virbickas, Kazys į E. Hamp- 
ton, Mass.

Virketis, Vladas, Kapitalina 
į Sodus, Mich.

Zdancevičius, Juozas, Stefa
nija į Dummerston Windham 
County, Vt.

Zdancevičius, Alfonsas, 
na į Chittendon, Vt

Zdancevičius, Jonas, 
mantas į Windham, Vt.

Zdancevičius, Ramutė į 
tendon, Vt.

Atvykstančius pasitiks 
nizacijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

i

i
Jani-

Regina į

Chicago,

Juzefa,, 
J.
į Chicago,

Algi-

Pradžia 4-tame pusi.
Petraitis, Ada į Peoria, Di.
Plečkaitis, Pranas, Anastazi

ja, Vitas, Juozas, 
Baltimore, Md.

Prūsas, Zenonas
L. L, N. Y.

Puidokas, Juozas 
ge, Mass.

Racibarskas, Juozas į Water- 
bury, Conn.

Račkauskas, Elena, Balys į 
Chicago, DI.

Rakiečius, Teodoras į Chica
go, DI.

Ralkevičius, Irena, Ona į Chi
cago, III.

Ramonas, Antanas,
Antanas į Brooklyn,

Rauduvė,
Illinois.

Rauktys, 
zas, Vida į

Razminas, Pranas, Birutė, 
Regina į Orland Park, III.

Sakalauskas, Vytautas į Bal
timore, Md.

Sakalauskas, Juozas, Teresė 
į Baltimore, Md.

Saulius, Romas, Konstancija 
į Waukegan, III.

Skrinskas, Jurgis, Petronelėz 
į Summit, III.

Seflerienė, Magdė, Elvyra.
Senulis, Marcelinas į Pater- 

son, N. J.
Šepetys, Povilas į Chicago, 

IU.
Sesplaukis, Alfonsas į Chi

cago, IU.
Šidlauskas, Adomas į Cicero, 

Illinois.
Simanavičiūtė, Elena į South 

Boston, Mass.
Škėmienė, Agota į Charlot- 

tesviUe, Virg.
Skemaitė, Antanina, Veroni

ka į Shinnston ,W. Virg.
Stukas, Donatas į Chicago, 

Illinois.
Šulskis, Richardas į Fraser, 

Mich.
Švedas, Antanas, Maria,

į Chicago, I1L
Tiskus, Julius, Severiną, 

žiną į Brooklyn, N. Y.
Urbas, Stasys į Chicago, IU. 
Urbonavičius, Jonas į Pater- 

son, N. J.
Vadeisa, Viktoras, Petrė, Vik

toras, Vincas, Algimantas į So. 
Boston, Mass.

Veitas, Brutenis, Romualdas 
į Milford, Dėl.

Venclovas. Uršulė į Kearny, 
Neb.

II

Viena ir pati pirmoji iš didžiųjų dorybių tai nuo
lankumas arba nusižeminimas. Jei priešinga yda tai 
išdidumas arba puikybė. Nuolankumo dorybė yra 
ypatinga moralė jėga, kuri padeda mums pažinti ir 
suprasti mūsų trūkumus ir silpnybes. “Nuolanku-į 
mas”, sako Šv. Bonaventūra, “tai teisingas išpažini
mas savo menkumo”.

Nuolankus žmogus nėra veidmainys; jis turi 
tikrą nuomonę apie save. “Kas daug apie save mano”, 
sako Šv.* Teresė, “tas mano daug apie mažą dalyką”. 
Štai ką sako Tomas iš Kempen: “Tau atrodo, kad 
tu labai daug dalykų moki ir juos gerai supranti, ta
čiau nepamiršk, kad yra dar daugiau dalykų, apie ku
riuos tu neturi nei mažiausio supratimo”.

Švenčiausioji Pana Marija, atsakydama į Švento
sios Elzbietos džiaugsmingą gyrių, tarė: “Nes didžių 
dalykų padarė man Galingasis, kurio Vardas šven
tas... Jis numetė nuo sosto išdidžius galiūnus ir iš
aukštino žemuosius”. Kristus mokė mus nuolankumo 
žodžiu ir pavyzdžiu. Jis pasakė prilyginimą apie nuo
lankų muitininką, kuris meldėsi bažnyčioje, sakyda
mas: “Viešpatie, pasigailėk manęs nusidėjėlio”, ir 
buvo išteisintas. Jis išgydė nuolankaus ir gailestingo 
šimtininko tarną, kuris Jam tarė: “Viešpatie, aš nesu 
vertas, kad Tu įeitum į mano pastogę, tiktai tark žo
dį, ir mano tarnas pasveiks”. Ir iš tikrųjų pasveiko jo 
tarnas iš pavojingos ligos.

Kristus nusižemino priimdamas mūsų žmogišką 
prigimtį; Eucharistijoje Jis slepia ne tiktai savo die
vystę, bet ir žmogystę duonos ir vyno pavidaluose. 
Kristus moko mus nuolankumo, sakydamas: “Moky
kitės iš manęs, nes aš esu romus ir nuolankios širdies; 
taip jūs rasite savo sieloms atilsio”. (Mato 11:29). 
Išdidus asmuo nepatinka Dievui:, “Nes kiekvienas, 
kuris save aukština, bus pažemintas, ir kuris save 
žemina, bus paaukštintas”. (Luko 18:14).

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

Gyventojai Bijo Susi
tikti Milicininką nr 

Boadonannietį
Panašiai dedasi ir dides

niuose miestuose. Vakare 
pasivėlavę gyventojai la
biausiai bijo susitikti mi
licijos pareigūną arba 
raudonarmietį, nežiūrint, 
kokio jis laipsnio bebūtų, 
nes jie dažniausiai api
plėš ir paleis nuogą, ge
riausiu atveju, arba už
muš ir įkiš kur nors, pav.: 
netoli baigiamos statyti 
liuteronų bažnyčios Kau
ne tunelyje vandeniui nu
bėgti po Savanorių pro
spektu vierrti kartu buvo 
rasta 18 lavonų.

Dar vienas charakterin
gas atsitikimas iš dabar
tinės tarybinės santvar
kos Lietuvoje. Vienas pi
lietis žiemos metu apie 10 
vai. vakaro keliavo Žemai
čių gatve. Priėjo automa
tu ginkluotas tarybinės 
tvarkos prižiūrėtojas ir 
pareikalavo iškelti ran
kas. Po to liepė nusireng
ti, nežiūrint į tai, kad bu
vo apie 20 C. šalčio. Tas 
pilietis nusirengdamas 
mėtė drabužius į visas pu-

An tanas

Maii ja, 
N. Y.
į Chicago,

Ona, Juo-Juozas,
Worcester, Mass. 
, Pranas,

Chit-

orga-

Stase. Al- 
Conn.
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plytgaliais, nežiūrint nuo- 
širdžiausio tavo pasiaiš
kinimo.

Pasigirdus norago bal
sams, tuojau atsiliepia vi
sas kaimas ir bėga visi į- 
vairiais padargais apsi
ginklavę į įvykio vietą. 
Išsiaiškinus, mandagiai 
atsiprašo, sakydami: “Ap
sirikome. Manėme, kad 
rusai”.

Rusai nepaprastai plėši
kauja ir kaimai naktimis 
pergyvena didžiausią bai
mę. Dažnai naktimis prie 
ūkininkų trobesių sustoja 
sunkvežimis. Keletas gin
kluotų kareivių, kurie va
dovaujami karininko, plė
šia turtą ir, išniekinę mo
teris, išvažiuoja.

Kartą A. Panemunės 
valšč., Rokų Kelmyno kai
me, buvo toks atsitikimas. 
Paskelbus “norago aler- 
mą”, subėgo kaimo vyrai, 
nuginklavo tris raškius. 
Tuos kareivius uždarė į 
rūsį, o rytą pranešė Pane
munės valse. MVD-dis- 
tams. Pats vykdomojo ko
miteto pirmininkas, ‘drau
gas’ Savickas, pagarsėjęs 
nepaprastais žiaurumais 
visoje Lietuvoje, atbėgo 
nepaprastai nudžiu g ę s, sės. Kai liko tik su batais, 
nes žmonės pranešė, kadlmiliciainkas liepė 
buvo sulaikyti banditai. 
Savickas, entuziazmo pa
gautas, šaukė: “Pagaliau 
žmonės susiprato! Pradė
jo gaudyti banditus (su
prask partizanus). Sunku 
apsakyti pasipiktinimą 
valdžios atstovų, kai iš 
rūsio buvo išleisti trys nu
ginkluoti ir gerokai ap
daužyti garbingos, nenu
galimosios raudonosios 
armijos “didvyriai”. Vi
siems vyrams buvo susta
tyti protokolai už sužalo
jimą ir tarybinių kovoto- 

•jų garbės nuplėštą.

ir batus ir pradėjo raudo
nasis pareigūnas rankioti 
išmėtytus drabužius. Pi
lietis staiga čiupo už au
tomato, išlupo jį ii raudo
nojo tvarkos dabotojo 
rankų ir jį nusivarė į mi
licijos nuovadą. Tuo laiku 
žmonės ėjo iš kino (mo- 
vieš) teatrų ir labai bu
vo nustebę, kai pamatė 
tokį, vaizdą: Savanorių 
prospekto viduriu ėjo vie
nuose baltiniuose su au
tomatu rankose žmogus, o 
jo priekyje milicininkas 
nešinąs glėbį drabužų. At-

Elke

Gra-

sivaręs milicininką į nuo-į 
vadą, pilietis apsirengė 
drabužiais ir, gavęs velnių 
nuo nuovados viršininko, 
išėjo. Milicininkas kitą 
dieną ir toliau medžiojo 
gatvėse.

Baigiami Išnaikinti 
Miškai

Lietuvoje baigiama iš
kirsti ir išdeginti miškai. 
Didžiausius plotus miškų 
rusai dėl savo apsileidimo 
ar piktos valios išdegino. 
Didžiųjų miškų masyvų li
ko tik kelmynai, nes kiek
vienas asmuo kaime turi 
iškirsti per metus nuo 30- 
60 kub. metrų. Tuo būdu 
bolševikai labai kankina 
žmones, versdami kinti 
mišką.

Pav.: Joniškio apskričio 
žmonės kerta ir veša me
džius iki 120 kilometrų (a- 
pie 80 myl.) atstume nuo 
savo namų, arba Lazdijų 
žmonės Marcinkonių miš
kuose.

Įdomu, kad, taip vadina
moji LTSR (Lietuvos Ta
rybinės Sąjunginės Respu
blikos; red.) vyriausybė, iš
vežus mišką į Rusiją, turi 
dar primokėti 
apie 9,000,000 
transportą ir 
darbininkams.

Apie š. m. rugpiūčio 15 d., 
laivu “General Heintzelman” įi 
New Yorką atvyksta šie lietu-) 
viai tremtiniai:

Adomaitis, Jonas į Rochester,
N. Y.

Antanaitis, Kazimieras, Vai
dutis, Ale į Sarona, Wisr.

Atkočaitis, Pranas, Petronė
lė, Joana į Fond Du Lac, Wisc.

Bauža, Jurgis, Sofija, Vytau-; 
tas, Valentinas, Nijolė į Det-l 
roit, Mich.

Budeskis, Zigmas, Eugenija, 
Leta j Dayton, Ohio.

Budrevičius, Stasys į Racine,
Wisc.

Domasevičienė, Zuzana į Bri
sto!, Conn.

Dumpis, Jurgis, Ona į Cicero, 
Illinois.

Griežė - Jurgelevičius, Stasys, 
Barbora, Irena, Algimantas į 
So. Boston, Mass.

Jazbutis, Mindaugas, Emilija
į Chicago, III.

Juršėnas, Balys į Chicago,
Illinois.

Kacinas, Jonas, Birutė, Gedi
minas į Chicago, Dl.

Karazija, Juozas, Danutė, 
Saulis, Arvydas į Omer, Michi- 
gan.

Kazlauskas, Kotryna į So.
Boston, Mass.

Labanauskas, Stasys, Bronis- 
lava, Vytautas į Champion, Mi- 
chigan.

Lembertas, Pranas, Monika, 
Vitalis, į New Britain, Conn.

Lukaitis, Jonas, Margarita, 
Vladas, Gintaras. Kristina į Ci
cero, Dl. Į

Mejeris, Juze. Janina į Chi-1 ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS 
cago, Dl.

Mickevičius, Bronislava, Ge- nam, norinčiam plačiau susipa- 
novaitė, Kęstutis į Milton, žinti su visų taip mylimo Šven- 
Mass.

Motiejus, Alfonsas į Elkhom,
Wisc.

Navickas. Angelė į Roches
ter, N. Y.

Paulikaitė, Sofija į Vesta, 
Minn.

Slepakovas. Vaclovas. Geno
vaitė, Dale, Angele, Nijole, Vio
leta į Paterson, N. J.

Stanaitis, Andrius,
Ottus, Editha, Sigrid, 
Estdline, S. Dakota.

TAVO DORYBĖ 
KITO YDA

t

Helena,
Herta į

Jei kitas taip elgiasi, jis yra 
storžievis, bet jei tu pats — 
esi beveik didvyris.

Jeigu kitas ko nors kietai lai
kosi — užsispyrėlis, jei tu pats
— esi tvirto bodo žmogus.

Jeigu jis vengia tavo draugų
— neišmanėlis, jei tu jo drau
gų nevertini, tai, žinoma, tik 
todėl, kad gerai pažįsti žmones.

Jei jis su kuo nors mandagiai 
elgiasi — pataikūnas, jei tu 
pats — gerai išauklėtas.

Jei kitas atsako tau negreit, 
jis yra nuobodus žmogus, jei tu 
pats — kalbi apsigalvodamas.

Jei kitas ką nors kritikuoja
— jis idijotas, jei pats — tu 
turi aštrų protą ir gilų dalyko 
supratimą.

Iš “New Era”

ĮSIGYKITE
Šv. Pranciškaus Gyvenimo 

K«ygą —

Knyga verta įsigyti kiekvie-

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 — $1.50. Sku
biai siųskite užsakymus:

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mass.

Malonu Yra Melstis iš
Lietuviškos Maldaknygės!

"taMnHo" Knygyne Galite įsigyti Puikiausių 
UtMth Maliliilnwdii

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. ‘‘Darbininko” spau
da. 788 puls. _______________________________ $3.75
RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių -------------------------------------------- -------------  $3.00
ANIALAS SARGAS, išleido “Garsas”, 288 pusi. — $1.50 

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvay, So. Boston 27, Mass.

L

2.

3.

Šiuomi siunčiu $ ir prašau prisiųsti maldaknygę

Maskvai 
rublių už 
atlyginimą

Vardas .
Adresas
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GERDE27 LIETUVIU 
jrOLOMJOKE *

ciškonai naujokyne 
naujokus ir keturis kandidatus 
High School ir Kolegijoje. Iš 
Vokietijos netrukus laukiami 
atvykstant keturi kandidatai 
tremtiniai.

r*

LIETUVIŲ DIENA

Kennebunk Port, Maine

ii
I Į Lietuvių Dieną atvykę sve- 
i čiai turės progos nusipirkti į- 
! vairių lietuviškų knygų ir de- 
! vocionalų.

į

I
Moterims Rekolekcijos įvyks 

rugpiūčio 26, 27 ir 28 dieną,

PUTNAM, CONN.

CAMBRIDGE, MASS.
Sekmadienį, rugpiūčio 14 d. 

visi važiuojame į Kennebunk 
Port, Maine. Autobusai iš 
Cambridge į Kennebunk Port, 
Maine išeis tą dieną 8 vai. ry
to nuo lietuvių par. bažnyčios' 
ir grįš atgal į Cambridge apie 
9 vai. vakare.

Maine yra geriausia vieta 
praleisti karštą vasaros dieną

Iprie banguojančios jūros. Visi 
įsigykite buso tikietus iš anks
to, nes tikietų pardavimas bus 
sulaikytas penktadienio vaka
re, rugpiūčio 12-tą d. Tikieto 
kaina Į ten ir atgal tik $3.25. 
Važiuokime visi, ir tuomi pa- 

' remsime Lietuvos Pranciškonų 
veikimą Amerikoje.

pasakys Tėv. Jurgis Gailiušis,
O.F.M. naujasis Kennebunk Nekalto Prasidėjimo Vienuoly-
Porto vienuolyno gvardijonas, ne, Putnam, Conn. Rekolekci-
Po Mišių bus palaiminimas su jos prasidės penktadienį vaka-

kurį su- re ir baigsis sekmadienį rytą, gabi ir linksmutė Bostono
J. Ambotas, Taigi net ir dirbančios gali jo- Tautinių Šokių grupės

Švenč.
teiks
Švenč.
bortas

12:00 vai.
pasistiprinę 
giais ir gėrimais 
galės išbandyti įvairiuose žaidi
muose.

3:30 vai. — Prof. Juozo Gir-1 
nesenai atvykusio iš

Ona Ivaškicnč,
Sakramentu,
Prelatas
Trejybės parapijos kle- se dalyvauti. Atsilyginimas už mokytoja, rugp. 14 d., Š 
Hartfard.

, •< w ' c? x •
visą rekolekcijų laiką tik $5.00. m., vyksta SU savo pilna

Norinčias dalyvauti rekolek- šokėjų grupe pas Tėvus j

AMSTERDAM, N. Y
6

šiemet rugpiūčio 14 d. Lietu
vos Pranciškonų Šv. Antano 
vienuolyno parke Kennebunk 
Port. Maine ruošiama Lietuvių 
Diena yra visų nepaprastas su
sidomėjimas. į ją ruošiasi at
vykti lietuviai iš visos Ame
rikos. ypatingai iš Naujosios 
Anglijos. Iš Philadelphijos at
vykstą net 40 asmenų busas. 
Bušai atvyksta taip pat iš Wa- 
terbury, Conn.; New Britain. 
Conn.; Hartford. Conn.: Wor- 
cester. Mass.: So. Boston. Mas- ■
sachusetts; Cambridge, Mass.: niaus, 
Lowell. Mass.; Lavvrence. Mas- tremties, trumpa kalba, po ku- 
sachusetts; Nonvood. Mass.; rios seks tautiniai šokiai vado- 
Manchester ir Nashua. N. H.; vaujant Mrs. Onai Ivaškienei. 1 
ir iš kitų N. Anglijos miestų. Rugpiūčio 14 dieną visi ke- 

Lietuviai vyks į gražųjį Maine ^a* teveda į atostogų kraš- 
ne tik išgirsti Dienos progra
mą. pasimatyti viens su 1-----
pasilsėti, pasimaudyti šalia vie
nuolyno esančiame vandenyne, 
bet taip pat aplankyti Šv. An
tano Šventovę, arčiau susipa
žinti su Lietuvos Pranciškonais 
ir paremti jų darbus.

Lietuvių Dienos programa y- 
ra susidomėję ir vietos Kenne
bunk ir apylinkių kurortų va
sarotojai. kurių tūkstančiai 
kasmet čia praleidžia vasaros 
atostogas.

Tėvai Pranciškonai yra pasi
ruošę priimti lietuvišku vaišin
gumu visus svečius, 
pavalgidinti 
giais .iš toliau atvykusiems bus nis. nesenai iš tremties atvy- 
parūpintos nakvynės. Kas 
rėš. galės praleisti ilgesnes 
stogas Pranciškonų svečių 
muose.

Lietuvių Dienos programoje:
11:00 vai. — iškilmingos Mi-i 

šios, kurias laikys Lavvrence' 
Lietuvių Šv. Pranciškaus para
pijos kleb. kun. Pranciškus M. 
Juras. ^Tišių metu giedos tos 
pačios parapijos choras vado
vaujant Al. Šimkui. Pamokslą

Conn.
pietūs. Svečiai 

lietuviškais vai- ei jose prašome skubiai regis- Pranciškonus, Kennebunk 
.savo laimę truotis šiuo adresu:

Rev. Sister Superior
Immaculate Conception

Convent
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Telefonu 1451

J2940 bilietas iš Worcester, 
;Mass. Prašoma dovaną atsiim
ti iš Nekalto Prasidėjimo 
nuolvno.

tą Maine. Lietuvos Pranciško- 
įjtu nai kviečia visus atvykti į Lie

tuvių Dieną.

I ------- iKENNEBUNK PORT, ML
—

i Vykdamas iš Kanados į Bra
ziliją. rašytojas Petras Babic
kas. garsusis Kauno radiofono 
dėdė, buvo užsukęs pas Tėvus 
Pranciškonus Kennebunk Port, 
Maine, kur pabuvęs kelias die-' 
nas išvyko į New Yorką ruoštis 
kelionei.

I .

Pas Tėvus Pranciškonus .
Visi bus Kennebunk Porte lankėsi ir 

lietuviškais vai- rašytojas Bernardas Brazdžio-. 
I_;„ _____ ; ____

no- kęą į Ameriką. i
ato-,--------------
na- Fas Pranciškonus Kennebunk 

Porte atostogauja ir rašytojas . . - .
Ant. Vaičiulaitis su žmona. Į . " , .' įsius kareivius,i

NORWOOD, MASS.

Vie-

j I

W. J. Chisholm
GRABORHS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St, 

PROVTDENCE. R. I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

Po sunkios operacijos Mt. 
Auburn ligoninėje p. B. Burbu-

Port, Maine, kur Lietuvių !jjen^ grįžo į namus. P. Burbu-
Dienos popietinėje ]-----
ramoje išpildys dalį prog-

■ ramos.
I---------------------------------------------------------
do lietuvius už tai, kad jie nori 
būti lietuviais ir gyventi savo 
tėvų žemėje. Tad mes lietuviai, 
gyvenantieji šioje laisvės šaly
je, Amerikoje, tinkamai pa
gerbkime kovotojus už šios ša
lies laisvę ir taip pat kovoto- emigruoti iš Vokietijos kitur.' 
jus žuvusius už mūsų tėvynės. 
Lietuvos, laisvę ir nepriklauso
mybę.

I __

Į Tad visi lietuviai dalyvauki
me toj iškilmingoj kare žuvu- 

pašventinimo
Žvalgas.

Pr°g";lienė dabar sveiksta pas
dukrelę, bet greit grįžti į 
namus nemano.

Linkime p. Burbulienei 
tai pasveiktu

savo 
savo

grei-

Nors dar karšta vasara ir 
žiema atrodo toli, bet jau lai
kas susirūpinti mūsų tremti
niais ,kurie neturėjo laimės iš-

Algis Šimkus,
Šv. Pranciškaus par. Law- 
rence, Mass., vargoninin
kas, gabus muzikas, rug
piūčio 14 d., š. m., su visu 
savo bažnytiniu choru 
vyksta pas Tėvus Pran
ciškonus į jų rengiamą 
Lietuvių Dieną, kur gie
dos šventose Mišiose ir 
dalyvaus popietinėje prog
ramoje.- - —

Mirė Johaną Rupšienė
Liepos 5 d. savo namuose, 

237 E. Main St., mirė širdies 
liga Johana Rupšienė, 50 m., 
palikdama dideliame liūdesyje 
vyrą Kazimierą, 2 sūnus — 
Antaną ir Vincą, marčią, 2 a- 
nūku ir seserį Veroniką, gyv. 
Milwaukee, Wisc.

Velionė yra kilusi iš Vilniaus 
krašto, Rudžiškio parapijos, 

Įvaikščionių kaimo; tėvų pavar
de Oegliūtė. Tėvai jau buvo 
mirę, o du broliai ir sesuo ne
žinoma, kur jie randasi. Atvy
ko Amerikon 
tuoj ištekėjo
Rupšio. Visą laiką išgyvei o 
Amsterdame, kur su vyru iš
auklėjo 
gražius 
saliūno

Buvo
kad neatsisakė remti savo tau- 

Ji turėjo plačk s 
visuomene. Buvo 
nuoširdi su visais, 

kad jos laidui v;-

1913
už

metais ir
Kazimiei o

du sūnus, turėjo laŲi 
namus, restoraną, 
biznį, 
labai kilni moteris,

Ui

tinėlę p. M. Gedžienę, du bro
lius — Adolfą ir Povilą ir vieną 
seserį. Velioniui paskutinį pa
tarnavimą suteikė graborius A. 
Owirka. Likusiai nuliūdime vė- 

I lionio šeimai reiškiame užuo- 
; jautą.

tos reikalus, 
pažintis su 
draugiška ir 
Nenuostabu,
vėse dalyvavo daug žmonių su 
arti 100 automobilių. Jos kars
tas skendo gėlėse ir buvo užsa
kyta daug švš Mišių.

Liepos 8 d. kleb. kun. J. Raš- 
tutis, atvažiavęs į namus, at
skaitė maldas ir bažnyčioj prie 
visų trijų altorių buvo laiko
mos šv. Mišios.

Iš Šv. Kazimiero bažnyčios 
įvyko iškilmingos laidotuvės į 
Šv. Kryžiaus kapus, nes velio
nė labai mėgo Schenectady lie
tuvių kapus. Palaidoti atvyko 
žmonių iš visur: iš Schenecta
dy, Milsvaukee, Wisc., Hartford, 
Conn., Utica, N. Y., Freehole, 
N. J. ir kitur. Viską 
tvarkė laid. direktorius 
das Gustas.

Velionės vyras liko 
nesniu sūnum Vincu,
sūnus Antanas gyvena Sche
nectady, kur jis turi gražius 
namus, šeimą ir saliūno biznį.

Šią liūdesio vai. reiškiame vi
siems giliausią užuojautą.' Ilsė
kis ramiai Johana’

Taigi laikas susirūpinti jų žie
mos šalpa. Dar daug yra mūsų 
brolių likusių Vokietijoje, ku
riems labai reikalinga parama, džia ,kad po karo pabaigos dar 
nes IRO organizacija greit su- nėra susilaukę nė vieno laiško 
stos šelpusi tremtinius. jnuo savųjų iš Lietuvos. Atsa-

Drabužių ir konservuoto kymas aiškus: jei dar kurie y- 
maisto rinkimas bus pradėtas ra užsilikę neišvežti, tai dėl sa- 
tuojau. Visi, kurie turite varto- vo likimo bijosi rašyti, arba į 
tų drabužių ir galite juos pa- jūsų laiškus neatsako. Daug 
aukoti, atneškite į Daukanto kartų mėginau ryšį užmegsti 
krautuvę. Taipgi turime nema- 'su savaisiais ir draugais liku- 

kurie siais Lietuvoje, bet veltui.
deda visas pastangas įsikurti, į
bet įsikūrimas jiems nelengvas, mano gimtojo miestelio, sakė, 
kadangi visko trūksta, ypač kad visi tavo draugai, apie 20, 
kambarių, baldų ir kita. Taigi, bolševikų sušaudyti, o kiti iš
kas turite vartotų atliekamų tremti į Sibirą. Kurie dar yra 
baldų ir galite juos paaukoti, ■ likę, atėjus laiškui iš Ameri- 
praneškite A. Daukantui, ir bus kos, laiško nepriima, sakydami, 
iš jūsų paimta. Sužinoję kur kad jie neturį giminių Ameri- 

nui, marčiai ir žentams už di- tuščius kambarius, taipgi pra-Įkoje, nes tas laiškas tai yra 
dėlę materialinę paramą. .neškite Daukantui.

Jų aukštas žmogiškumas liks į Padėkime savo broliams, kuo j 
mano : „ __  .2__2
Garbė jiems už jautrią lietuviš- atvykusiems. 
ką širdį.

D. P. Steponas Korsas

I z'žaugelis iš jūsų nusiskun-Iškilmingas Kare Žuvusiems 
Už Laisvę Paminklo 

Pašventinimas
Šv. Jurgio lietuvių parapijos siems paminklo

kare žuvusiųjų pagerbimui pa- iškilmėje, 
minklas jau pastatytas. Seniai 
buvo laukiama ir kalbama, ka-l 
da toks paminklas bus pastaty
tas. Komisija su klebonu kun.1 
F. E. Norbutu pryšakyje ir vi
karu kun. A. P. Janiūnu daug 
dirbo, kad paminklas būtų grei
čiau pastatytas, ir jiems tai 
pavyko padaryti.

Pirmadienį, rugpiūčio 15 d.
Šv. Marijos Ėmimo Dangun 

1 šventėje įvyks iškilmingas pa
minklo pašventinimas. Tą die
ną 8-tą valandą ryte bus atna- Asmanskams;jų dukrelėms, sū- 
šaujamos šv. Mišios už žuvu- 
___ __________ , kuriose daly- 

Liepos mėnesio gale į Lietu- vaus karo veteranai lietuviai ir
vos Pranciškonų
Kennebunk Port, Maine atvyko

’ Tėv. Kornelijus Gaigalas, O. F.'paminklo 
’ M. iš Belgijos ir iš Vokietijos vaus daug kunigų ir karo vete- 

du Pranciškonai klierikai teolo- ranai.
j.gai: 1

F. M. ir Gedminas M. Jočys. O.'
F. M. ir Brolis Laurencijus Gri- dalyvauti šio paminklo pašven--

BAITIMORE, MD.
VIEŠA PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką: 
kleb. kun. Dr. Mendeliui iš Bal-]ža atvykusių tremtinių, 
timorės, poniai Elzbietai Paze- 
rienei, jos dukrelei Agotai ir 
sūnui Antanui už padarytą žy
gį atvykti man Amerikon ir at
vykus moralę bei materialę pa
ramą.

Taipgi: Marijai ir Jurgiui

vienuolyną kitataučiai.
7 vai. vakare bus iškilmingas 

šventinimas. Daly-

Fr. Pijus Sarapnickas. O. j Kviečiame visus norwoodie- 
čius ir kitų miestų lietuvius

Atvykęs vienas tremtinys iš

gražiai 
Edvar-

su jau- 
Vedęs

jiems bilietas į Sibirą. 
Patarimas, nerašykite savie- 

atminty ant visados, galėdami, kaip tremtyje taip ir . siems laiškų, kol bolševikai val
do Lietuvą. A. D.

S kai tyki te ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

Avė Maria Vaianda
Sekmadienį, rugpiūčio 14 

galiūnas. O.F.M. Netrukus lau- tinimo iškilmėse, nes tai pirmas 7:30 vai. vak. per WMEX 
1.anw« r, r. « ♦ "I.n, r. T. f. 1. f. ' , Z X y“ X 1, , ,"1 . Z~X ___ 1 —, 1 .Z.1 ZX„

d.,
ra-

kiamas atvykstant iš Italijos• toks įvykis Norwoodo lietuvių.dio stotį — 1510 kilocycles bus 
Pranciškonas klierikas Paulius (parapijos istorijoje. j perduodama istorija apie Šv.
Baranauskas. O.F.M., kurį leis-j Šiuo metu mūsų Tėvynė Lie-( Paulių iš Kretos, kuris ginda- 
ti į kunigus misijonierius pasi-'tuva negali pagerbti savo ko- mas bažnyčią nuo herezijos ir 
ryžo žymi Pranciškonų Gerada- votojų, žuvusių už Lietuvos išniekinimų Romos imperato
rė Marijona Buivydaitė iš Law-; laisvę ir nepriklausomybę, nes riaus Konstantino buvo įkalin- 
rence, Mass.
— Šiuo metu Lietuvos Pran- leidžia, Lietuvą kankina ir žu-'kite.

raudonieji komunistai tai ne- ‘ tas ir nukankintas. Pasiklausy-

Po sunkios ligos jau sveiksta 
p. J. Tamošauskas.' P. Tamo
šauskas turi savo kavinę, Cam
bridge g-vė “The Park Lunch”. 
Jis jau kiek atsilanko ir į savo! 
biznio vietą.

Linkime p. J. Tamošauskui, 
kuo greičiausiai pasveikti.

Rugpiūčio 3 d. staiga mirė 
J. Gedžius. Vėlionis rugpiūčio 
6 d. iš N. P. bažnyčios buvo 
palaidotas Šv. Mykolo kapuose. 
Paliko didžiame nuliūdime mo-

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

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

DARBININKAS
3M W. BROADWAY. SO. BOSTON. MASS.

i

1
I

Sekmadienį, Rugpiučio-August 14,1949
Visi Keliai Veda Į U'etuvos Pranciškonų Sv. Antano Vienuolyno Parką, Kennebunk Port, Maine Ruošiamą 

NAUJOSIOS ANGLIJOS 

LIETUVIU DENI ir PIKNIKĄ
C

<

i

C

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA: 
11:00 vaL — Iškilmingos šv. Mišios, 

kurias laikys Kun. Pranciškus 
Juras. Šv. Mišių metu giedos 
Lawrence Šv. Pranciškaus pa
rapijos choras vadovaujant 
AL Šimkui.

12:30 vaL —Svečių pietūs.
3:30 vaL — tymių asmenų kalbos; 

lietaviikos dainos; tautiniai 
čekiai vadovaujant Mrs. Onai 
Ivažkienoi, Boston. Mass.; įvai
rios dovanos, skanūs valgiai ir Nepraleiskite progos pamatyti 
gėrimaL gražųjį Maino, čia pasilsėti ir

Nnoširdžiai Kviečiamo Dalyvauti 
LIETUVIŲ DIENOJE ir PIKNIKE 
visus Lietuvos Pranciškonų Ge
radarius. Rėmėjui, Bičiulius.’— 
visus Amerikos Lietuvius.

pasimaudyti šalia vienuolyno 
parko esančiame Atlanto Van- 
aenynel

Ligi pasimatymo Atostogų Krašte 
Maino. Visais reikalais kreip
kitės: FRANCISCAN FATHERS 
Kennebunk Port Maino. Tel. 5.

iihh

i

i
!
i
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B VIETINES ŽINIOS
* t

mus kiekvieną antrą aekmadie- 
nį po sumai bažnytinėje salėje.

Mrtk>U. Rugp. 10 d., buvo N<to“’ kur f 
palaidota Magdalena Tamuto- ,Ur0 “,o ."“trinkimu..Ūsienė (Pupkyta), ii «v. Prt-' T^> jaunimo

ro parapijos bainyčio.. Naujo. kUopoX t™ veU‘“'' Po’
Kalvarijos kapuose. ra tokių p. Staflis Jakuti, ir

I Valentinas Vakauza yra Cent- 
Trys kuopos Norisi retkar- ~ i**“0“ ™kU naujų narių.

čiais priminti, kad So. Bostone •
randasi trys kuopos LRKSA. i Mirt. Rugp. 9 d., mirė, nues- 
Jos veikia palei savo sumanu- to ligoninėje, kelia metus airgu- 
mu. Viena jų daro susirinki- Lucija Klepeckienė (Šiauly- 

įtė), 60 metų .gyv. 337 E St. 
! Kilusi iš Papilės parapijos. A- 
jmerikoje pragyveno 36 metus.
Paliko vyrą Stanislovą. Pašar
vota pas laidotuvių direktorių 
Juozą Kasperą 187 Dorchester 
St. Laidojama penktadienį, 
rugp. 12 d., 9 v. r., Šv. Mykolo 
kapuose.

ŽINUTES

DAKTARAI

Tarėsi “Tag Day 
Reikalais

Rugpiūčio 9, BALF 17-to 
skyriaus biure (A. Ivas ofiaee),j 
įvyko spaudos komisijos ir vad-' 
dybos narių posėdis. Jame iš
klausyta įdomus naujai (steig
to biuro vedėjo adv. A. Jukne
vičiaus raportas. Pasirodė, ksd 
per biurą jau keliolika tremti
nių gavo darbą ir keletą butų. 
Darbo suradime daugiausiai 
darbuojasi veteranas veikėjas 
Mykolas Venis.Apsvarstyta ke
letas skubios pašalpos prašy
mų. Pasitarta apie reikiamos 
reklamos, kad sukvietus kuo- 
daugiausia aukų rinkėjų dėl 
Lietuvių “Tag Day” Bostone, 
rugsėjo 10 d. Nutarta pravesti
obalsį, kad visi lietuviai tą die-1 
ną eitų į gatves aukų rinkti ar-! 
ba paskirtų savo dienos uždar
bį BALF’ui.

Nutarta paprašyti kapitono' 
William Šimkaus, kad sudary
tų projektą pravesti reikiamą į 
lekiamą kitataučių spaudoje, i 
Klebono patarimu, kreiptis as
meniui pas Bostono Arkivysku
pą “Tag Day” reikalu.

I

80 8-4476

Dr. Joseph F. Manek
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvray
South Boston, Mas*.

Ofiso Valandos itakyrus 
Trečiadieniai* ir Penktadtontai*

Vakarai* Nuo 7 Iki 8-tai 
Seitadieniai* nuo 2 iki 8-tai.

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadu ay
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C Sepneur
LANDŽIUS

Lietuvi* gydytoja* ir chirurgas. 
Naudoja valiausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akiniu*.

534 E. Broadway, 
South Boston, Maas.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Anthooy Stapb, MJ).
253 Grove Street
Waterbury 20, Conn.

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

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

Evening By Appt.
Telephone 5-8424

Tel. A V 2-4026

J. Repshh, MJ).
Lietuvis Gydytojas

*
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

ĮVAIROS SKHBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Brosdwsy

SO. BOSTON, MASS.
Offieo Tel. SOuth Boston 8-0048 

Bes. 87 Oriole Street
West Roxbury, Maas.

TEL. PA—7-1233-W

SvečiaL Tėvas dr. J. Venckus, 
S. J., ir Tėvas dr. Antaninas 
Jurgelaitis, O. P., šiuom laiko
tarpiu padeda vietiniams kuni- 

i gams darbuotis. Sekmadienį 
į Tėvas Venckus laikys paskuti
nes dvejas šv. Mišias. Pirma- 

1 dienį, pasakys pamokslą 9 v. r. 
{Abu misionieriai padės vieti- 
' niams kunigams klausyti išpa
žinčių prieš Panos Marijos į 
Dangų Ėmimo šventę.

Žoline. Pirmadienį, Marijos 
didi šventė. Katalikams reikia 
išklausyti šv. Mišias ir susilai
kyti nuo darbo, kiek yra gali
ma.

Šv. Petro parapijoje bus šv. 
Mišios sekamomis valandomis: 
5, 6, 7, 8 ir 9; salėje 6 ir 7:30.

Vakare, pamaldos.

Lankėsi

DARBININKAS
p. Aldoną Šapalis, p. Mildą Ša
palis ir sūnų p. Algirdą Ša
palis.

Dėkingas
Edvardas Kanėnas

Po Lietuvių Dienos Ruošis 
Brocktono Fėrams

Rap.

Bostono Lietuvių Tautinių 
šokių Grupė ateinantį sekma
dienį dalyvaus Lietuvos Pran
ciškonų ruošiamoje Lietuvių 
Dienoje, Kennebunk Port, Me.

1 pas maloniuosius Tėvus Pran
ciškonus. Ši grupė jau vyksta 
ketvirtu kartu.

Po šios Lietuvių Dienos, gru
pė ruošis dalyvauti “Brockton 
Fa ir”, nes ten šiais metais pir
mu kartu bus ruošiamas tautų 
šokių festivalas. Į šį festivala 
yra pakviesti grupės jaunieji 
šokikai šokti rugsėjo 10 d., 
vyresnieji rugsėjo 11 d.

Rugpiūčio 23 d. ši grupė yra 
pakviesta ir vyks į Amerikos 
Armijos ligoninę, Murphy Ge- 
neral Hospital, Waltham, Mas-

(sachusetts, kur sužeistiems ka- 
Pasižymėję Bostono Lietuviškų Tautinių Šokių reiviams ir ligoninės personalui 

Grupes jaunuoliai, Vanda, Griganavičiūtė ir Mamer-; išpildys lietuvių tautinių šokių 
tas Simonavicius, jau pilnai pasiruošę su kitais daly-. programą Ligoninės vadovybė 
vauti Lietuvių Dienos programoje, kuri įvyks šį sek- atsiųs Armijos autobusą į So. 
madienį, rugpiūčio 14 d: Lietuvos Tėvų Pranciškonų Boston grupės dalyvius nuvež- 
Vienuolyno puikiame parke, Kennebunk Port, Maine, tt Rap.
Kai kuriems tautiniams šokiams jiedu pritars lietu-< __________

>viška daina. Nors abu Bostone gimę ir augę bet pui-> Paskirtas Komiteto Nariu

Šios savaitės pradžioje “Dar
bininke” lankėsi profesoriai Tė
vas Juozas Venckus, S. J., ku-i 

U„,ve«S°wXng^>.rgDtTlkiai .Vart?> HetUVi'» kalb»- dainU0Ja' d«kla- 
__ j * D i u c t t muoia ir šoka.Tėvas Juozas Beleckas, S. J.,;____ *______________________________________________________
kuris profesoriauja University 
of Scranton ir prof. Tėv. Kle-. 
mensas Žalalis, O.F.M., kuris' 
profesoriauja ’Montrealio Kuni-' 
gų Seminarijoj, Kanadoje.

PADĖKA Nuoširdi Padėka

l
Atvyko atostogoms

Pereita savaitę atvyko iš Wa- 
shington, D. C. praleisti atosto
gas pas savo tėvelius p.p. Vin
cą ir Viktoriją Kohanskus, gyv. 
Dorchester, p. Genovaitę Lyons 
su savo dukrele Genovaite.

Linkime malonių atostogų.

MOVERS — 
i n* u re d and 

Bonded 
Local A Long 

Dtatance 
Moving

826 - $28 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

■»
Km norit* įsigyti SauKtoje 

CalWomij*je Namu* *r kitas 
nuosavybss 

kreipkite p*s: 

CHAS. LIKSIS 
Realstatininkas 

716 N. Vaa Ncm Ave^ 
Hollywood 38, Cafif.

GRABORIAI

Susirinkimas. Pirmadienį, rug
piūčio 15 d., vakare po dienos 
pamaldų, įvyksta svarbus vi
suotinis Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seselių Rėmėjų, Prietelių ir 
darbuotojų susirinkimas. Kun. 
Albertas Abračinskas per
trauks savo atostogas dalyvau
ti šiame svarbiame pasitarime. 
Stengkitės visi atvykti, kad tin
kamai Bostonas prisirengtų 
prie metinio išvažiavimo, Labor 
Day.

Prof. Galinis Atostogauja
Prof. Pranas Galinis su savoj 

■ mamyte yra išvykęs atostogų į 
Rumford, Maine. Rugpiūčio 14 į 
iš Rumford, Me. atvyks į Ken-1 
nebunk Port, Me. dalyvauti Tė
vų Pranciškonų ruošiamoj Lie
tuvių Dienoję ir ,ten turės pro
gos pasimatyti su savo senais 
draugais iš įvairių Amerikos 
miestų. Rap.

Mano nuoširdžiausia padėka 
p-niai V. A. Šimkus už paramą' 

ir paguodžiančius

Rugpiūčio 8 d. adv. Antanas 
O. Shallna, Lietuvos Garbės 
konsulas, paskirtas Boston Bar 
Association Neteisingos Teisių 
Praktikos Komiteto nariu.

KataliHik^ IMuva

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
VALERIJONO ŠAKNYS

Nebus pasninko. Šįmet Pa
nos Marijos į Dangų Ėmimo 
šventės išvakarėse — Vigilija 
bus sekmadienį. Kadangi sek
madienis neįsileidžia pasninko, 
tai šįmet prieš Žolinę nebus nei 
pasninko nei abstinencijos. Dėl
to žmonės katalikai privalėtų 
tobuliau apvaikščioti pačią 
šventę.

Išvyko Atostogų

Žinomų So. Bostono biznie
rių ir veikėjų Jono ir Sofijos 
Glineckių duktė mokytoja Eu
genija Glineckaitė išvyko sa
vaitei atostogų į Baltuosius 
Kalnus, N. H.

P-lė Eugenija yra Lietuvos 
Vyčių 17 kp. darbuotoja ir 
mokytoja vasaros metu, dėsty
dama anglų kalbą tremtiniams. 
Linkime malonių atostogų.

nuo

Reiškiu širdingą padėką p.p. 
Julijai ir Vladui Jakštams, gyv. 
So. Bostone, 67 G Street už su
darymą man ir mano sūnui ga- siuntiniais
rantijų, priglaudimą savo jau- laiškus dar man Vokietijoj e- 
kioje šeimoje, aprengimą nau
jais rūbais ir už parodytą tik
rą lietuvišką nuoširdumą.

Toks Amerikos lietuvių 
širdumas teikia mums 
džiaugsmo ir vilčių, kad 
tremtyje lietuviai nebus palik-Itiją^ 
ti be pagalbos pasiekti USA. ’

Teatlygina Aukščiausias šim
teriopai, suteikdamas jiems 
daug laimės ir sveikatos.

Stasė Usdenienė ir sūnus
Ričardas.

sant ir už tarpininkavimą su
rasti buto bei darbo užtikrini
mą, o taip pat p. D. Šapalis ir 
jo mielai šeimai už taip didelį 
artimo meilės parodymą, išra-

nuo-
daug

likę'šant man buto ir darbo garan-
I

I

♦
Grįžo iš Washingtono

Valerijono šaknys: 
ramina nervus, pa-' 
einančius iš rūpės- shingtono praleidus atostogas 
čio, persidirbimo, pas savo dukterį mokytoją E- 
susikrimtimo ir be- leonorą ir žentą Albiną Jervius 
migęs; sakoma kad p. Sofija Glineckienė, p. Jono 
geras ir nuo nuo-, Glineckio, biznierio, žmona.
histerijos ir žemų: p. Sofija Glineckienė džiau-

Šiomis dienomis grįžo iš Wa-

i • » . . 4 -• - .

1 P. D. Šapalis (subačiškio) 
asmenyje radau ne vien aukš
tai susipratusį lietuvį, bet ir 
draugą, kuris man yra, kaip 
brolis (savo pusbrolių Ameri
koje, kol kas dar neradau). 
Džiaugiuos galįs pažinti Jo lie
tuvišką šeimą: p-nią Kazimierą 
Šapalis (Janušaitę, knygnešio 
dukterį, iš Tryškių), dukras

Parašė kun. Dr. K. Gečys, 
1946 m. 575 pusi. •

Stambus veikalas iš šešių da
lių. Aprašoma krikščionybės 

(keliai į Lietuvą, reformacijos 
(sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca- 
ristinėa 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 
na

ir labai gražiai atrodo. Kai* 
— $400.

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Mauss.

Draugijų Valdybų Adresai

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mas*.

Joseph f.Casper 
(KASFERAS) 

ių Direktorių* Ir

NOTARY 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1.437
SOuth Beston'8-3880

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St
Brockton, Maas.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas

mario, 
karščiavimų, išgąsčio ir kitų vi- giasi, kad turėjo progą aplan- 
sokių nervų ir vidurių netvar-ikyti savo dukterį ir žentą, pas 
kūmo. Supiaustykit vieną gerą kuriuos labai linksmai praleido 
arbatinį šaukštuką valerijono 
šaknų ir įdėkite į pantę verdan
čio vandens. Kada atšals, galit 
gerti vieną puoduką į dieną.
Valerijono «varas, $2.00. Pusė 
svaro, $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

atostogas.
pp. Albinas ir Eleonora (Gli- 

neckytė) Jerviai iš Washing- 
ton, D. C. sveikina savo tėvelį, 
p. Joną Glineckį, Bay View 
Marketo savininką, veikėją ir 
buvusį LDS Centro iždininką, 
jo gimtadienio (rugp. 15 d.) 
proga. "* <

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 6 V C.

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

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

8 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Prot RaSt — Ona Ivaikienė,

440 E. 6th St, So. Boston, Mass. 
Finansų RaSt — B. Cūnienė,

29 Gould St, W. Roxbury, Mass.
TeL Parkvay — 1864-W 

Iždininkė — Ona Šiauria, 
51 Tampa St, Mattapan, Mase. 

Tvarkdare — Ona Krasauskas, 
11 Springer St, So. Boston, Maas. 

Kasos GL—Elzbieta AukStikalnyt*, 
110 H St, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mteesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 462 E. 
Seventh St, So. Boston, Maas.

Visais draugijos reikalai* kreipkite* 
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. BL. PA8ALPIN8S 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis,
21 Sanger St., So. Boston, Ma**. 

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

Prot Raft. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., ^o. Boston, Maas. 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. 8ixth SL, So. Boston, Mato. 

Iždininkas—Stasy* K. Griganavičiu*,
699 E. Seventh SL, 8. Boston, Ma**. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

2 vai. po pietų. Parapijos saMj. 
492 E. 7th St., So. Boston, Mato.

Patarnavimas Dieną Ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 8-1580

CROWN UNEN SERVICE
Uniformos — Fashion Fabrica — Linens 

Hoteliams ir Restaurantams 
Vaiterkoms ir Vaiteliams Taipgi ir Norsėms 

Uniformos

Nepirkite - Renduokite!
Remkito tuo* profMlJonalua Ir M* 

atariu*, kuri* savo skelbimai* romia 
■Darbininką*’.

Grafton Ave^ Islington, Mass.
TeL Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų TeL DbčUmuh 1304-R
■SaDmBaMaSKSKKKBMMMBSDaSMKNNKRnMMMBMaaMKSSSH

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams; Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Stailiški Kautai Dėl
Vaiterių - Vaiterkų ir Daktarų 
Absorbuojanti Rankščluoščiai 
Restaunmams, Besoty Skops 

Ofisams
WHOLES ALE & RETAIL

35 Metai Be Pertraukos Biznyje 

SOuth Boston 8-2212 
Didysis Mantas: 39 DamreH St., So. Boston 

LOYAL CROWN LINEN SERVICE, INC. 
CROWN COAT & APRON SUPPLY CO. INC, 
GRAND LAUNDRY INC.,(Chelsea Plaut)

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininką.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

25D lest lraadway, S«rth testas, Mass.

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Wėteter Avė., 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITRUS

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Esat Broadway
BQUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zatetskas, F. E. ZatetekM 
Graborlai Ir Balsamuotojal 

Fatamavlma* dieną Ir naktj.
K*ply4la tormsnims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

BOuth Boston 8-2808
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TORONTO, CANADA

darbuo-

Įkurtas Toronto lietuviškųjų 
organizacijų Komitetas

visuo- 
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. \ eikliausiųjų visuomemnkų lie
tuvių tarpe. Didelis yra jo nuo- 
jielnas ir dėl įsisteigimo lietu
viškos parapijos Winnipege. 
Toronte inž. Juozapavičius

Toronto lietuviškoji visuome- greitu laiku susirado savo spe- 
nė aktyviai ruošiasi dviems di- cialvbėje, kaip inžinierius, dar- 
deliems pasirodymams: lietuvių bą ir dabar sėkmingai 
pasirodymui Kanados tautinėje jasi. 
parodoje ir rugsėjo 8 d. minė- Toronto katalikiškoji 
jimui. Įvertinant šių dviejų pa- menė deda daug vilčių
sirodymų svarbą, tam reikalui bai simpatiško ir aukštai išsi- 
bendru susitarimu sudarytas mokslinusio visuomeninko as- 
komitetas, į kurį įeina: pirmi- menį. Ponui inž. Juozapavičiui 
ninkas — Grigaitis (skautas). daug sėkmės naujoje vietoje, 
vicepirm. — Kaškelis (versli-i _________
ninkas), iždininkas — Saulis Pavykusi gegužinė
(K. L. Sąjunga), sekretorius—j Liepos mėnesio paskutinįjį
Budreika (K. L. Taryba), ir sekmadienį puikią gegužinę tu- 
nariai — Bajorinas (Sąj.), Ka- rėjo Toronto Katalikių Moterų 
lendra — (Taryb.), Petrelis (S. Sąjunga. Oras buvo palankus. 
L. A.). Pažymėtina puikios

Pastebėtina, kad rugsėjo 8 mo priemonės, ] 
d. šventės ruošimui nebesiprie- pravesta 
šina ir socialdemokratai, 
tyt. pagaliau susigėdo.’

> susisieki- 
pavyzdingai 

visoje gegužinėje 
Ma- tvarka. Grojo puikus orkestras. 

M.M. Nebuvo matyti nė vieno girto 
į gegužinėje žmoagus.

Ypač katalikės moterys pa
vyzdingai buvo suorganizavu-

Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolynas, Kennebunk Port, Maine. Šio vienuolyno parke ir visame kie
me rugpiūčio 14 d., š. m. įvyksta Lietuvių Diena, su iškilmingomis rytinėmis pamaldomis — Šv. Mišiomis — ir tu
rininga popietine programa. Tėvai Pranciškonai atvira širdimi kviečia visus Amerikos lietuvius, o ypač Naujo
sios Anglijos atvykti į Lietuvių Dieną ir kartu pasigerėti atostogų krašto Maine gražia gamta, puikiais pajū
riais. Šis vienuolynas yra tikra Kretingos atžala, nes Kretingos vienuolynas Lietuvoje buvo raudonųjų komu
nistinių teroristų sunaikintas. Ir štai Lietuvos Pranciškonai Dievo Apvaizdos vedini pasėjo pranciškonišką sėklą 
šioje šalyje ir jos atžala jau matosi. Tėvai Pranciškonai nuoširdžiai kviečia juos aplankyti šia patogia proga, ka
da tūkstančiai iš visur lietuvių lankysis ir bus jų dienos svečiais ir viešniomis.

Toronte apsigyveno 
inž. Juozapavičius

Iš Winnipego neseniai atvyko sios programą. Tiek jaunimas, 
ir Toronte pastoviai apsigyveno tiek suaugusieji buvo aktyviai 
inžinerijos daktaras, ponas įtraukti į programą, ir, žinoma, 
Juozapavičius su šeima. Winni- jautėsi dalyvavę gegužinėje 
pege inžinierius pasireiškė, linksmai ir kultūringai pralei- 
kaip vienas energingiausiųjų ir dę laiką.

35-toji Rytines Pennsylvanijos 
LIETUVIŲ DIENA 

Lakewood Parke
Rugp. 15 d., rytinės Pennsyl

vanijos dalies lietuviai iškilmin
gai švęs 35 metų Lietuvių Die
nos, tradicinės šventės sukaktį.

: Į Lietuvių Dieną, kuri kas-
! met atsibūna rugp. 15 d., reikš- 
į mingo je bažnytinėje Žolinės 
i šventėje, suplaukia apie 50,000 
žmonių iš visos Penn. valsty- 

Šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽE SAMANOTA” tel- hės kitur- Pasirodo, kad, y- 
pa be galo įdomių 12 istorijų ir 12 pasakų, kaip tai: “PABĖGĖ
LIAI”, “LOKYS IR VOVERE". “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS 
IR IEVA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTE”, “SENAS 
KARVELIS ALEKSANDRAS”, “ŽIOGŲ DAINA” ir t.t

Knyga 288 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią kny;

PASAKŲ KNYGA-

Kur Bakūžė Samanota"Parašė A. Vaičiulaitis

rvnyga z&a puslapių .Kama jz.uu. užsakant šią knygą ne
reikia mums lašką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su $2.00 į 
konvertą ir prisiųskite “Darbinnkui". Gavę kuponą, tuojau nu- 
siųsme jums knygą. Rašykite:

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

kiek-

“DARBININKO" ADMINISTRACIJAI: —

pač Penn. rytinėje dalyje, lie-, 
tuvių tarpe ir iki šiol 1 ' 
tauja stipri vienybė. Tai labai 
džiugu, kad lietuviai čia vienin
gai ir sutartinai veikia Dievo ir 
Tėvynės labui.

Obalsis “Mes 
nurimsim” virš 
bėjo kiekvienoj 
dyje. Dabar kiekvienas

laisvės, kuri taip brangi 
vienam lietuviui. Po pirmo di- J 
džiojo karo Lietuva, tas savo 
gamta gražus kraštas, virš 20 
metų buvo laisva. Turime dirb
ti, kad ji ir vėl būtų laisva ir 
nepriklausoma. Kovai prieš bol
ševikus reikalingas stiprus gin
klas, o geriausias toks ginklas 
yra tikėjimas, vienybė ir mūsų Į 
tvirtas lietuviškumas.

i Lietuvių tauta______ ,_____per 120 metų 
buvo prispausta po maskolių 

būdais paver- 
jos tautybė, 

ir paročiai,

■ jungu, įvairiais 
gėjų naikinama 

į kalba, tikėjimas 
! vienok lietuvis nepražuvo, nors 

be Vilniaus ne- daug jų Sibire ir žuvo. Dabar, j 
20 metų skam- vėl Stalinui Lietuvą valdant, j 
lietuviškoj šir- mūsų broliai lietuviai negirdė- 

lietu- tu žiaurumu naikinami, tūks-
\L\NOT ^ra^aU pasakų kny- vis pasaulyje turi šaukti “Mes tančiais vežami iš tėvynės į Si-

Vardas ............ ...................................
Adresas ...............................................

be laisvos ir nepriklausomos birą, vis tiek ji nepražus. Lie- 
Lietuvos nenurimsim”. Kovo-1 tuva pemeš ir šią vergiją ir iš- 
kime, ypač gyvendami šioje, eis tvirtesnė ir ryžtingesnė.

‘ šalyje, vieningai dėl Lietuvos
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A TIS, kuris yra kailių ekspertas ir žino- 
«S» vas, nes jis turi patyrimą per virš 20 m. 
y Jis patars kokie kailiniai jums tinka- 
$ miausi. Jis primieruos juos atatinkamai |
Y jūsų figūrai ir skoniui. Dar sykį kviečia- 
X me Jus atsilankyti pas mus!

PAS I. J. FOX VESU-PIGU DIDELIS

lietuvis atstovas.

Pasirinkimas!
Šiemet vasara nepaprastai karšta. Tokia 

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

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

pigiai nuperka, tai daug pigiau gali ir parduoti. 
Prašome

krautuvė Bostone. Kada
Ypač vasaros laiku mūsų kailinių kainos labai sumažintos, 
pasinaudoti šiuo nupiginimu. Atėjusios į krautuvę visuomet prašykite, 
kad jums patarnautų šios krautuvės lietuvis patyręs atstovas B. KORAI-

BOSTON, MASS.

Kiekvienas tikras lietuvis, 
kur jis bebūtų, turėtų susirū- 

£ pinti, kad vėl Lietuva iš po 
A maskoliaus jungo atsikeltų sti- 
A pri ir kūrybinga. Per 20 metų 
£♦ nepriklausomo gyvenimo Lie- 
A tuva, ta maža tautelė, nustebi
mi* no pasaulį savo sugebėjimais ir 
*|* padarė didelę pažangą visose
Y gyvenimo srityse. Argi mes lei- 
j sime komunizmui Lietuvą am-
Y žinai palaidoti, iš kūrybingų 
£ tautų tarpo išbraukti? Ne! 
£ Bolševikų žadamas “rojus”

kiekvienam žmogui atima lais- 
A vę tikėti, Dievą garbinti, su- 
A varžo socialinės ir politines tei- 
»*♦ sės, be kurių žmogus lieka ti- 
A ranijos vergas, o tironijoje apie 
*1* j žmogaus kūrybingumą negali 
*|* ir kalbos būti.
*|* Brangūs lietuviai amerikie-
Y čiai, dabartiniai ateiviai ir iš 

seniau čia apsigyvenusieji! 
Prieš mus stovi milžiniškas

A darbas, į kurį visi turime stoti, 
A ir kovą .kurią visi turime kovo- 

ti. Parodykim pasauliui, jog e- 
A šame lietuviai ir norime jais 
*♦* būti ir mirti. Tokie suvažiavi

mai, kaip Lietuvių Diena, Penn. 
rytinėje dalyje, Lakewood Par
ke, kuri įvyksta čia kasmet, 
tepaskatina kiekvieną kovoti 
prieš gaivalus dabar pamynu
sius Lietuvos laisvę.

Šiais metais Lietuvių Dienos 
valdybon įeina šie asmens, bū-

tent: pirmininku kun. P. Česna, 
uolus lietuvybės mylėtojas ir 
veikėjas, žinomas lietuvių vi
suomenėje, kaip veiklus Kris
taus vynuogyno darbininkas, 
Šv. Juozapo, Mahanoy City, 
Pa., parapijos klebonas; vice
pirmininku išrinktas kun. Albi-' 
nas Belskis, Saldžiausios Jė
zaus širdies, New Philadelphia, 
Pa., vikaras, didelis tikėjimo ir 
lietuvybės mylėtojas, žinomas 
jau iš Lietuvos, kaipo garsus 
giedojimo menininkassekreto
rium kun. P. Laumakis, Šv.

; Kazimiero, St. Clare, Pa., pa- 
jrapijos klebonas; iždininku iš- 
! rinktas kun. Kaz. Rakauskas, 
' Šv. Juozapo, Mahanoy City, 
■ Pa., parapijos vikaras.
! Garbės nariu išrinktas, kaipo* 
šių metų 25 metų kunigystės 
Jubiliejatas, kun. M. Dauman
tas, Šv. Vincento, Girardville, 
Pa., parapijos klebonas. Kun. 
M. Daumantas gana plačiai A- 
merikoje žinomas, kaipo uolus 
lietuvių visuomenės veikėjas ir 
pasižymėjęs jaunimo tarpe lie
tuviškos dvasios skleidimu.

Į Spaudos Komisiją įėjo šie: 
kun. Jonas P. Klimas, Šv. My
kolo, Shamokin, Pa., parapijos 
klebonas ir kun. J. Bagdonas, 
Šv. Vincento, Girardville, Pa., 
parapijos vikaras, “Saulės” 
laikraščio redaktorius.

Jie pasižadėjo uoliai skelbti 
lietuvių ir anglų spaudoje apie 
Lietuvių Dieną.

Visi rytinės Penn. dalies ir 
kitų kolonijų lietuviai nuošir
džiai kviečiami atvykti į šią 35- 
tą Lietuvių Dieną, rugpiūčio 15 
d., Lakevood Parke, Mahanoy 
Junction, Pa.

Programa bus trumpa, bet 
įdomi. Prasidės 3 vai. po pietų 
ir įvyks šokių salėje. Kalbės 
buvęs Lietuvos generolas Jonas 
Černius ir angliškai kalbės tei
sėjas V. Dalton. Lakewood sa
lėj gali sutilpti daugiau, kai 
3,000 žmonių. Kalbos bus per
duotos garsiakalbiais. Progra
mos komisija visus nuoširdžiai 
kviečia kuo skaitlingiausiai da
lyvauti ir pasiklausyti kalbų ir 
kitos programos. Vakare 8 vai. 
įvyks šokiai toj pačioj salėj.

Atvažiavusieji automobiliu, 
kiekvienas privalo įsigyti “tag” 
už 25c su užrašu: “Lithuanian 
Day — Lakevood Parke — 
Aug. 15”. Kitaip negalės įva
žiuoti į parką.

šiemet Lietuvių Dienos pel
nas bus skirstomas į tris dalis: 
viena Seselėms Kazimierietėms; 
antra Seselėms Pranciškietėms

ir trečia dalis Nukryžiuoto Jė-Į į Lietuvių Dieną Lakewood, 
zaus Seselėms. Minėtos įstaigos Reading geležinkelio kompani- 
yra grynai lietuviškos tikėji-'ja iejs traukinius iš Mt Car- 

;mo ir mokslo įstaigos. Tadijnel, Ashland, Girardville, Ma- 
Įmums lietuviams, ar iš Lietu- Įhanoy Plain, Maizeville, Gilber- 
!vos atvykusiems ar čia gimu-|ton, Mahanoy City, Tamaąua, 
Įsiems labai svarbu ir naudinga Shamokin ir iš kiur. 
prisidėti prie šių įstaigų palai-Į Be programos ir kitų įvaire- 
kymo. Jos skiepija mūsų jau- nybių, visi galės pasidalinti į- 
nimo jaunose širdyse tikėjimo spūdžiais su pažįstamais, kurie 
pirmus daigus, be kurių žmo-į čia kasmet suplaukia iš vi- 
gaus gyvenimas yra tuščias ir SUr biznieriai, profesionalai, 
beprasmis. Jos irgi palaiko laikraštininkai, jauni ir seni 
mūsų jaunuomenę nuo ištautė- traukia i Lietuvių Dieną rūgimo. Todėl mes lietuviai kata-i7/1- r / 
Ūkai turime uoliai remti 4iaa p,uč‘°.15 d Lai "j“* “ d,ena 
įstaigas moraliniai ir finansi-,v^ lietuvių šventė, 
niai. Spaudos Komisija.

ĮSIGYKITE VEIKIU B LIETUVOS PARTIZANŲ VEIKLOS
VYTIS IR ERELIS

Apysaka. Parašė Jonas Kmitas. Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos leidinys, 1946 m., 576 pi.

Amerikos lietuviai gerai pažįsta garsaus 
mūsų rašytojo ir poeto plunksną. Atšventęs sa
vo kunigystės auksinį jubiliejų, rašytojas vis 
dar kuria naujus veikalus. Jo apysaka Vytis ir

Erelis, vaizduojanti leituvių kovas su tėvynės priešais, visų bu
vo išgirta ir pamilta. Skaitytojas susižavi iki paskutinio pusla
pio. Kaina — $2.50. Sumažinta kaina tik $2.00. Užsakymus siųs
kite:

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:—
Šiuomi siunčiu $2.00 ir prašau prisiųsti apysaką — “VYTIS 

IR ERELIS”.

Vardas

Adresas

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

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

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

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

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

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

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

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




