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UN nauji vijai 
Pragaištingos atostogos 
Užuojautos šypsena
•

Pagaliau ir Jung. Tautų seime 
prieš bolševikus pasireiškė kie
tesnis nusistatymas. Aitri ir 
žiauri Višinskio įžanginė kalba 
net ir neprimatantiems pravėrė 
akis, šį kartą darbotvarkėn į- 
traukti klausimai, kuriuos kelia 
JAV. Visuose pirmuosiuose bal
savimuose Sovietai su savo yes- 
menais nenuslepiamai pralai
mėjo.

Buvo pagrindo manyti, kad 
UN iki šiolei ne tik nevykdė sa
vo paskirties, bet dargi buvo 
lenkiama tarnauti bolševikų sie
kiams. Gromyko garsiai kalbė
damas apie visokias laisves ir 
suverenumą su savo dvidešimt 
veto (niet) įrodė, kad jo atsto
vaujamoji raudonoji imperija 
praktiškai nė kiek negerbia tų 
laisvių bei suverenumo. Veto 
teisės piktnaudojimas iki šiolei 
buvo pats didžiausias taikos ir vyskupijų viešai išpažinti mayoras John B. Hynes. 
tarptautinio bendradarbiavimo savo tikėjimą. Viešos de- 
stabdis.

•

Dar nepamiršome, kaip Gro
myko sabotavo UN Tarybos re
zoliuciją dėl taikos atstatymo 
Graikijoje. Beveik visi Tarybos 
nariai pasisako už. Ateina eilė 
pasisakyti ir Gromykui. Visa 
salė, sausakimšai žiūrovais pri
pildyta, sulaiko kvėpavimą. Vi
sų akys nukreiptos į paniurusį 
SSSR delegatą. Bet jis, lyg; 
žaisdamas žiūrovų nervais, ne
siskubina ir pagaliau — įpras
tas “niet”. Australijos delega
tas pulk. Hodson klausia: “Ko
dėl jūs iki šiol tylėjote ir leido
te mums ištisas dvi savaites 

J^ĮMgdžiai diskutuoti?!” Gro- 
mykojtai pašaipiai atšauna: 
“Aš norėjau jums suteikti dvi 
savaites ramybės atostogų”. 
Tikrovėje tačiau jau dveji me
tai, kai UN atostogauja, tik ne 
ramybėje, o tuščiuose ginčuo
se, darant milžiniškas nepatei
sinamas išlaidas. Mat, taip no
rėjo Dėdė Juozas. Guzenko tvir
tinimu, dar San Francisco kon
ferencijos proga jis savo dele
gatus pamokęs, kaip UN veik
loje išlošti laiko. Jis sakęs maž
daug taip: “Leiskite Vakarų 
durniams išsiplepėti kiek jie no
rės. Jūs mokėkit savo nusista
tymą slėpti ir lemiamu momen
tu pasakyti ne. Juo jūs kalbėsi
te mažiau ir griežčiau, juo dau
giau su jumis plepiai skaitysis. 
Juo jūs būsite nenuolaidesni, 
juo daugiau jie jums nusileis”. 
Iki šiol beveik taip ir buvo. Tai 
vadinosi diplomatiniu karu. Bet 
kiekviena kantrybė turi savo ri
bas ir su nuolaidomis prieina
mas liepto galas. Tada šaltasis 
diplomatinis karas virsta jau 
ginkliniu karu.

Raudonojo tvano akivaizdoje 
demokratiškasis pasaulis tikrai 
perdaug tuščiai kalbėjo ir siun
tinėjo protesto raštelių, bet 
permažai padarė drąsesnių ryž
tingų sprendimų. Kad ir tie 
protestai Sovietų lėtinėms vy
riausybėms Europoje. Kiek jų 
nusiųsta Maskvos bernams Ru
munijoje, Vengrijoje, Lenkijo
je, Jugoslavijoje, Bulgarijoje, o 
tačiau ten viskas daroma pagal 
Kremliaus ukazus, įžūliai nesi
skaitant su tarptautiniais įsipa
reigojimais ir anglosaksų pata
rimais. Demokratinių patriotų 
tose šalyse žudynės, pasibaigu
sios Bulgarijos opozic. vado Pet
kovo pakorimu, yra biaurus pa
sityčiojimas iš anglų ir ameri
kiečių pigių popierinių protestų. 
Vienintelis kruviniesiems Mas- į draugams Europoje sukelia už- 
kvos valdovams suprantamas (uojautos šypseną. Ji baigia pa- 
protestas būtų jiems drąsus, laužti pasitikėjimą Atlanto Čar- 
kieto kumščio parodymas, ma- terio skelbėjais. C.
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Sveikiname S v. V ardo V yru Seimą!
Didysis k Vardo Vyrų Seimas

100,000 Vyrų‘Maršuos Su Kristumi’

t

Boston, Mass. — Nepa- Statler ir Conley Plaza 
prastos ir įspūdingos iškil- viešbučiuose. Nuo 8 iki 10 
mės įvyksta šią savaitę vai. bėro koncertas Park- 
Bostone, būtent, Ketvirtas man Dandstand, Boston 
Tautinis Švento Vardo Vy- Common, ir 
rų Seimas, spalių 1 d. iki 5 visų dalyvių, 
d. Suvažiuoja delegatai ir kalbas sakys 
svečiai iš visų valstybių ir pas Cu.>hjn<r,

sveikinimas 
Sveikinimo 
Arkivysku- 
ir Bostono

Ketvi Tadienį, spalių 2 d., 
monstracijos įvyks SDalių Seimo : tidarvma«? su ičkil- 
3 d. ir 5 d. Penktadienį, mingomis Pontifikalėmi? 
spalių 3 d., 60,000 katalikų Mišiomis, kurias_ atnašaus 
vyrų suvažiuos į Braves Apaštališkas 
Field ir dalyvaus Šventoje Arkivyskupas 
Valandoje, 7:30 vai. vaka- Cicognani, iš 
re. Sekmadienį, spalių 5 d. no. Pamokslą 
virš 100,000 vyrų daly- kūpąs William 
vaus paradoje. Parados o- iš Madison, Wisconsin. Mi- 
balsis: “Marguokime su šiose dalyvaus net 24 vys- 
Kristumi”. Arkivyskupas kupai. Po piet, 3 vai., bus 
Richard J. Cushing, D. D., posėdis Boston Opera 
yra Seimo šeimininkas ir House salėje. Tą vakarą, 
pats asmeniškai lydės gau- Boston Arena salėje, įvyks 
šią minią paradoje. 'generalinis susirinkimas, j

Ir lietuviai vyrai iš įvai- Pakviesta įžymūs kalbėto-J 
rių lietuvių parapijų bus jai. Muzikos programą iš-, 
gausiai atsovaujami. Pa- pildys Vyrų Choras, 
rapijose yra organizuoja-{ Penktadienį, Šv. Mišios 
mi autobusai ir visi ■ vyrai, už mirusius narius bus at- 
nariai ir ne nariai, yra ra- našaujamos 8:30 vai. Posė-; 
ginami dalyvauti šiose iš- džiai 10 vai. ir 3 vai. Vaka-: 
kilmėse ir viešame tikėji- re vieša Šventa Valanda. 1 
mo išpažinime. Mūsų nera
mūs laikai kaip tik to ir 
reikalauja. Prisiminkime šia ir 
Išganytojo žodžius, “Kas monstracija, paradas. Visi 
tik išpažins mane žmonių katalikai vyrai paraduoja! 
akivaizdoje, tą ir aš išpa- Prasidės 10:30 vai. ryte, 
žinsiu savo danguje esan- Arkivyskupo lydimas, ir 
čiojo Tėvo akivaizdoje; o tęsis iki vėlumos. Stiprios 
kas manęs išsigins žmonių šviesos 
akivaizdoje, to ir aš išsi
ginsiu...”
ŠVENTO VARDO SEIMO 

TVARKA:
Trečiadienį, spalių 1 d., 

visų delegatų registracija visą kraštą.

Delegatas, 
Amleto G. 

Washingto- 
sakys Vys- 

O’Connor,

J. E. Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D., 
Šv. Varde Vyrų Seimo, Bostone, globėjas.

Raudonieji Reikalauja, Kad 
Jung. Valstybės Išsitrauktų 

Iš Užsienio Kraštų
Kaltina Amerikiečius “Karo 

Prekiautojais”
buvo vedamas, kad išlais
vinti pavergtuosius. Rusi
ja pavergė prieš karą bu
vusius nepriklausomus 
kraštus. Taigi jau laikas 

žymius amerikiečius “karo išlaisvinti tuos kraštus iš
Rusijos vergijos.

Lake Success, N. Y. — 
Rusijos raudonųjų val
džios atstovas Andrius Y 
Višinskis tiek įsidrąsino, 
kad pakartotinai skelbė į-

prekiautojais”, ypač John
Foster Dulles yra labai 
baisus žmogus raudonie- I Žydai Sieksiu (steigti Pales-
siems. Prezidentą Truma- 
ną vardu nepaminėjo, bet 
visi suprato, kad raudonų
jų atstovas Višinskis jį su
lygino su Hitleriu.

finos Nepriklausoma 
Valstybę

Jeruzalė, Palestina

f

šeštadienį, posėdis 10 v. 
Sekmadienį, tai didžiau-, 

įspūdingiausia de-'

RAUDONIEJI NUTEISĖ MIR
TIES BAUSME 16 ALBANIJOJ

j Rusija visa jėga paleido David Ben - Gurion, Žydų 
savo diplomatinę ir propa- Agentūros Palestinai egze- 
gandinę ofensyvą prieš kutyvio komiteto pirmi- 
Jung. Valstybes ir Angliją ninkas, pareiškė, kad jeigu 
ir reikalauja, kad jos iš- Britanija atsisakys nuo 
trauktų savo kariuomenes mandato ir ištrauks savo 
iš užsienio kraštų. Supran- kariuomenę, tai žydai 
tarną, jeigu Jung. Valsty- stengsis įsteigti Palestinos 
bės ir Anglija tai padary- nepriklausomą valstybę, 
tų, tai Rusija su savo ka
riuomene įsibriautų į tuas 
kraštus ir. juos ]_ 
kaip yra pavergusi 12 kitų

itų į tuas Lietuvos Skautas Stebino

Komunistu Valdžia įtaria Aranha, iš Brazilijos. Jie karštų, kurių vyriausybės, 
i \i 11 L - Al“ savo memorandume kalti-Maskvos pastatytos, turi 
Jung. VdISiYDOS ir Angliją na Rusiją, už kišimąsi į jų šokti pagal jos muziką.

Sąmoksle kraštų vidaus ir ekonomi-į 
nius reikalus.

Belgradas, Albanija — I 
Raudonųjų - komunistų 
valdžios teismas nuteisė 
mirties bausme 16 asmenų, 
kaltinamų planavimu nu
versti komunistinę val
džią.

Raudonieji įtaria, kad 
ge lb ė j o

Amerikos Komentatorius 
Atsakė Višinskiu

bus vartojamos. 
Po parados vyrai bus pa
vargę, tačiau, grįž namo 
linksmi, pasitenkinę ir įsi
tikinę, kad katalikai vyrai nuteistiesiems 
[suliepsnojo tikėjimo spin- Jung. Valstybės ir Angli- 
' dūliais, kurie spindės per ja. Jung. Valstybių valsty

bės departamentas griež
tai užginčija komunistų 
kaltinimus ir pareiškia, 
kad tai yra jų pastangos . .........
sunaikinti patriotinę opo- kvietimą važiuoti Rusijon.! 
ziciją, kuri gina savo kraš- Višinskis yra pasakęs 
tą ir visus patriotiniai nu- spaudos konferencijoje,! 
siteikusius piliečius nuo kad Rusija noriai įsileistų!

i ir priimtų lankytojus, net
—-------- -— ir tokius “neteisingus as-

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS 
LDS CENTRO PIRMININKUI, 

KUN. PRANUI M. JURUI
Rugsėjo 21 - 22 dd. š. m. the delegates and guests of the raudonųjų išdavikų. 

LDS Seimas, įvykęs provi- annual National Convention of 
dence, R. I., nuoširdžiai the St. Joseph’s Lithuanian Ro- 
padėkojo J. E. arkivysku- man Catholic Association of La-' 
pui Richard J. Cushing, bor my heartfelt thanks and 
D .D., LDS Garbės Pirmi- appreciation for their recogni-l 
ninkui, už sveikinimą ir tion of the message I was privi-' 
palaiminimą. Į tą Seimo leged to send them. 
padėkos laišką Jo Eksce-J 
lencijai šiaip atsako:

ARCHBISHOFS HOUSE
Lake Street

Brighton 85, Mass.
September 25, 1947

Dear Father Frank:
Will you kindly convey to all

Let me take this opportunity 
to add that the Lithuanian 
people of this Archdiocese are 
near and dear to me. They have 
been most generous in every 

|Cause that I presented to them. 
Furthermore, at all times they 
give a worthy example of Ca- 

.... . .. tholic life.tenalmes paramos nutrauki- > 
mas, o ne mandagios notos. Tuo] Anytime I can serve you calE 
tarpu net ir minkštosios notos upon me.
siunčiamos tik į pavergtųjų | 
sostines, tarsi nematant, kur a- heart’s full measure of love and! 
gresorius sėdi ir ką jis daro. Ši
tokia anglosaksų diplomatija jų

I
i

Rytinės Europos Tremtiniai 
Šaukiasi Jungtinių Tautų 

Pagalbos

Reikalauja Panaikinti Rau
donųjų Režimą Jų 

Kraštuose

Vienas 12 metų Lietuvos 
skautas tremtinys šią va- 

i Rusijos metami kaltini- sąrą įvykusiame pasauli- 
jmai yra niekas daugiau, niame skautų sąskrydyje 
|kaip tik įrodymas, kad Prancūzijoje stebino visų 
Jung. Valstybės ir Anglija tautų skautus kalbų mokė- 
nusiteikė tvirtai laikytis jimu. Vienos pramogėlės 
demokratinių principų ir metu jis visai laisvai pen- 
daugiau nebeleisti Rusijos kiomis kalbomis gražiai 
jėgoms pavergti ir terori- padeklamavo eilėraščius, o 

i žmones, 12 kalbų galėjo deklamuo- 
,ti skaitydamas. Tarp kitų 

Jung. Valstybės ir Ang- kalbų jis vartoja ir turkų, 
, kad arabų ir kitas kalbas. Visi

New York VValter Win- Zuoti tų kraštų L_. 
chell, radio komentato- kurie dar turi laisvę, 
rius - laikraštininkas, ku- ■
rį smarkiai puolė Rusijos lija. turi reikalauti, _______ __ ____________ ___
raudonųjų atstovas And- Rusįja ištrauktų savo ka- stebėjosi nepaprastais jau- 
rei Višinsky ir pavadino jį riuomenes iš Balkanų ir nojo Lietuvos skauto ga- 
“jaunty chatterbox” ir pa- Pabaltijo kraštų. Karas bumais, 
sižymėjusi “absurdiškais 
melais”, pareiškė, kad jis 
maloniai priimtų Višinskio Britanija Palestinos Mandatų 

Perleisianti Jung. Tautom

Lake Success, N. Y. —
Rytinės Europos kraštų 
valdininkai, kurie dabar 
yra tremtyje, atsišaukė į 
Jungtinių Tautų Susirinki
mą, kad imtųsi perorgani
zuoti Bulgarijos, Vengri
jos, Rumunijos, Jugosla- 

Meanwhile I send you myį vijos ir Lenkijos komunis
tų - dominuojamas vyriau
sybes.

Minėtų kraštų tremti
niai - valdininkai bendrai kų 
įteikė memo r a n d u m ą Stovyklą aplankė ir Šv. į klausoma. 
Jungtinių Tautų susirinki- Sosto f 
mo pirmininkui, Oswaldo Kapočius.

Lake Success, N. Y. — »shall jau turėjo pasikalbė- 
menis kaip WaFte*~Win- Pereitos savaitės pabaigo- jimus su žydų ir arabų at- 
chell”. Tačiau visiems yra 

i žinoma, kad iki šiol Rusi
ja nedavė leidimo asme
nims, kurie nepataikauja 
jai. Jeigu kurį įsileido, tai 
jis galėjo eiti arba važiuo
ti ten, kur Rusijos valdžios 
vadai vedė. Laisvai nega
lėjo važinėti ir negalėjo 
kalbėti laisvai su Rusijos 
piliečiais.

blessings.
Your devoted and grateful 

friend,
t RICHARD J. CUSHING, 

ArchbMiop of Boston.

je Anglijos valdžios atsto- stovais. Žydai patenkinti 
vas Arthur Creech Jonės!Anglijos valdžios nusitei- 
pareiškė, kad jo valdžia y-'kimu, bet arabai sako, kad 
ra nutarus Palestinos britai, ištraukdami savo 
mandatą perleisti Jungti-;kariuomenę iš Palestinos, 
nėm Tautom. Į turi išvežti ir visus tero-

Britai nori, kad Jungti- r*stus- 
nės Tautos rastų priemo- a , L TĮ M .
nes greičiau išspręsti Pa- Gaisras Sunaikino NdShllfl 
lestinos klausimą ir įgy
vendinti taiką tame kraš-1, 

. ^s^^TbaP’S Padarė $350.000 Nuostoliu 

. nustebino. ! Nashua, N. H. — Sekma-
• Kaip žinoma, Palestinoje dienį, rugsėjo 28 d., Park 

per 300 studentų ateitinin- britai turi daug vargo ir Theater name, pačiame 
kų ir svečių. Stovyklai va- darbo, ypač su žydais, biznio distrikte, kilo gais- 
dovavo Ateitininkų Fede- Jiems jau įkyrėjo kovoti ras. Gaisrininkai kovojo 
racijos Tarybos pirminin-jsu žydais ir arabais. Bri- su ugnimi beveik 5 valan- 
kas prof. A. Maceina. Sto-jtai mano, kad mandatas das, kuris padarė $350,000 
vykią aplankė daug katali- turi būti panaikintas ir ir 17 sužeistųjų gaisrinin- 

visuomenės veikėjų. Palestina turi būti nepri- kų nuvežė į ligoninę.
”-------- . Bet kaip šutai-* Gaisras prasidėjo Na-

’ shua Hardware kompani- 
sekretorius Mar- jos krautuvės rūsyje.

Rugpiūčio mėn. Bavari
joje buvo suruošta ateiti
ninkų stovykla. Dalyvavo

, Bet kaip sutai- 
Delegatas kan. F. kyti žydus su arabais?

Namą
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Šauniai Pagerbė J. P. Prelatą 
Dr. Kazimierą Urbonavičių
Dalyvavo Vyskupas Wright,

28 Kunigai ir apie 400 pasaulionių

jos bendradarbiavimas su 
pasaulioniais. Priminė Ro
moje įvykusį tarptautinį 
katalikių moterų kongre
są, kuriame buvo atsto-: 
vaujama ir Lietuvos mo
terys. Jas atstovavo 21 
metų amžiaus lietuvaitė, 
palikusi pavergtoje tėvy
nėje tėvus ir gimines ir ne
tekusi civilinių teisių. Jis; 
idealizavo lietuvaitę, pasi-; 

į aukojusią tarnauti Kris-Sekmadienį, rugsėjo 28 kūnas, Providence lietuvių!
d.. Šv. Petro lietuvių para- parapijos klebonas, 
pijoje, So. Boston, Mass., Dainų programą išpildė tui. 
įvyko nepaprastos iškil- parapijos merginų choras/ Paskutiniuoju kalbėtoju 
mės. J. P. Prelatas Dr. Ka- diriguojant kun. A. Bal- buvo Garbės^ svečias, pre- 
zimieras Urbonavičius, ku- trušiūnui. Solo dainavo Dr latas Dr. Kazimieras Ur- 
ris rugpiūčio 8 d., J. E. ar- Juozas Antanėlis. Chorui bonavičius. Jis pirmiausia 
kivvskupui Richard J. Cu- ir solistui akompanavo p. dėkojo Dievui, Jo Švente-

tas už neteisingą priesai
ką, tai jis turi būti išde- 
portuotas.

Airija Vienintelis Kraštas 
Žydams

shing, D. D., prašant, už Sinkevičius, 
didelius nuopelnus Bažny
čiai ir r~ 
Šventenvbės Popiežiaus , 
Pijaus XII paaukštinimą, Į 
buvo iškilmingai pagerb- [ 
tas.

Ryte tos parapijos baž
nyčioje Prelatas Dr. Urbo- ; 
navičius atnašavo iškil
mingas padėkos šv. Mišias. 
Pamokslą pasakė kun. Dr. 
A. Jagminas. Vakare, 
Bradford viešbutyje, Bos
tone, įvyko šaunus bankie- 
tas su gražia programa. 
Bankiete dalyvavo apie 
400 pasaulionių, 28 dvasiš
kiai ir taipgi J. E. vysku
pas John J. IVright. D. D. 
ir garbės svečias, Prelatas 
Dr. Kazimieras Urbonavi
čius.

Bankieto ruošimo pirmi
ninkas, kun. Antanas Bal- 
trušiūnas, pasakęs įžangi
nę ir sveikinimo kalbą, pa
kvietė kleb. kun. Pr. A.; 
Virmauskį vadovauti mal
dai. Po to kun. A. Baltru- 
šiūnas perstatė kun. F. 
Norbutą, Nonvoodo lietu
vių par. kleboną, toast- 
masteriu. Pasistiprinus, 
toastmasteris kun. F. Nor- 
butas pasakė turiningą 
sveikinimo kalbą ir vado
vavo programai, 
kun. Pr. A. Virmauskas 
sveikino Prelatą visų pa
rapijiečių vardu; kun. Pr. 
M. Juras, LDS Centro pir-; 
mininkas, sveikino tos or-; 
ganizacijos. Kunigų Vie-| 
nybės ir kitų organizacijų 
vardu. Visų dalyvių vardu 
sveikino kun. Jonas Vaite-

nybei Popiežiui Pijui XII ir 
J. E. arkivyskupui Cu
shing už suteiktą jam, o[ 
per jį ir visai mūsų tautai į 
paaukštinimą; dėkoja J. 
E. vyskupui John J. 

AVrigh už sveikinimus ir 
i linkėjimus. Taipgi dėkojo

. Atvykus J. E. vyskupui
X.Utai John J- Wright, D? D., su-

s^ar- nepaprastaį pakilu
si nuotaika. Dalyviai gau
siais aplodismentais svei
kino vyskupą.

J. E. vyskupas Wright visiems dalyviams, bankie- 
sveikino prelatą Dr. Urbo- to ruošėjams, ypač kun. 
navičių savo ir J. E. arki- A. Baltrušiūnui, kuris į j
vyskupo Richard J. Cu- taip trumpą laiką, sunkiai tinių, kurių tarpe 14 J. A. į 
shing, D. D. vardu. Jis sa- dirbdamas, su savo pagel-jY^t- piliečių - repatri-Į 
vo kalboje pareiškė, kad bininkas - ėmis i---- “..........................................
šiais pasaulio sukrėtimo tikrai šaunų bankietą. 
laikais yra būtinas pašau-; Dalyvavusiųjų C-----
lionių bendradarbiavimas kių vardai tilps sekančia- 
su dvasiški ja ir dvasiški-[me “Darbininko” numeryj.

Rabinas Wolf Grab, 
Jungtinių Žydų Kongrega
cijos vyriausias kantorius 
Dubline, Airijoje, pareiš
kė, kad Airija “yra vienin
telis kraštas Europoje, kur 
nepralietas žydų kraujas 
per šimtmečius.”

Jis sako, kad ne tik ne
pralietas kraujas, bet žy
dai tremtiniai iš to krašto 
gauna maisto.

Rabinas Wolf Grab šio
mis dienomis iš Airijos at- 

. vyko į Bostoną.
QUODDY VILLAGE, Maine dalis. Šį miestelį BALF Pirmininkas kun. Dr. J. p < ę. Knlimaila halvva 

[ B. Končius stengiasi įgyti Lietuvių Tremtinių Universitetui. Tokių namų yra 280. Jip. IVOIIipalraJIaljVa* 
i Miestelis kariniams tikslams pastatyti Amerikos vyriausybei kaštavo 7 mil. dole-[ Y0 Pasauliniame lozinierig 
irių. BALF stengiasi jį įgyti prieinamiausią kaina.

V •

Suvažiavime
ATVYKO 30 LIETUVIŲ 

TREMTINIŲ IŠ VOKIETIJOS
Rugsėjo 21 d. laivu ER- 

NIE PYLE atvyko iš Vo
kietijos 30 lietuvių trem- 
« • • v • 4 Y A

Teroristai Pasigrobė 
$180,000 Tel Avive

i

! Prof. Steponas Kolupaila 
į dalyvavo pasauliniame in- 
i žinierių kongrese, kurs 
rugpiūčio mėn. įvyko 
Darmstadte. Prof. Stp. Ko
lupaila šiame 500 inžinie
rių kongrese skaitė net 
tris referatus ir aktyviai 
dalyvavo diskusijose. Inži
nierių kongresą rėmė ame
rikiečių karinė valdžia. Jis 
užsitęsė 10 dienų. Iš Pa
baltijo tautų tik viena Lie
tuva buvo atstovaujama 
prof. Stp. Kolupailos as
menyje. Sovietų Sąjungos, 
j Čekoslovakijos, Lenkijos 
|ir Balkanų kraštų inžinie- 
iriai kongrese nedalyvavo.

Nužudė 4 Britų Policininkus
! Jeruzalė, Palestina —Žy-

Street, VVoodhaven, L. I.
N. Y.

^595 *r Jadvyga Urba- teroristai sulaikė poli- 
rijos ginkluotą automobi- 

vežė daugiau 
Palestinos 
Teroristai 
policinin- 

pasigrobė,

p. Garavus: 231 Bedford 
Avė., Brooklyn, N. Y.

i Jonas Zebertavičius, J.
lių, kuriuo
kaip $500,000

nužud6 < britų
kus ir pinigus
bet bėgdami pametė mai-

suruošė ir 16 s uimigracijos 
vizomis. Atvykusieji išsi- 

dvasiš- skirstė pas gimines bei pa
žįstamus: gimines į Seltzer City, Pa.

Juozas Andriušis, JAV Algirdas Zinkevičius, J.
pilietis, giminių adresų A- A. V. pilietis, apsistojo: 5 gu^400 OOlT
merikoje nežino, tai apsi- Witherapoon Street, Prin- 
stos New Yorko apylinkė- ceton, N. J. 
je Department of Welfare Pranciška Žostautienė 
globoje. apsistojo pas p. Abraičius:

Petronėlė Adamavičienė, 102-24-85 Drive, Rich- 
su sūnum Jonu apsistojo: mond Hill, N. Y.
5520 — 8 Avė., Brooklyn, I
N. Y.

f I

Alfonsas Bartkus, JAV

v.

LIETUVIŲ TREMTINIŲ 
GYVENIMAS IR DARBAI

(Rašo "Darbininko” korespondentas Vokietijoje St. Devenis)

Mirė Pijus Grajauskas pirmųjų ateitininkų. Pir
masis pasaulinis karas jį i 
užtiko beatostogaujantįi

j

Komitetas Reikalauja 
Nubausti Eislerį

Washington, D. C. —
pasitiko Kongrese Komitetas, kuris 

J. Budrys, tyrinėja prieš - amerikie- 
Valaičiai, tišką veiklą, rekomendavo

Atvykusius
Gen. Konsulas
Jonas ir Ona

7 Gen. Kons. Attache A. Si- Teisingumo Departamen-

me laimingi, turėdami 
Tamstą mūsų tarpe.

Į Tamstą, kaip suvereni
nės Lietuvos Valstybės at
stovą, ištiestos lietuviųužtinu ... . ... . įvuiio. niiavtiv n, avtonigūmu įyupcu ucliiivia- «■' . v.

Rugpiūčio mėn. pabaigo- Lietuvoje. Lietuvai atga-!P\ie aPsls mutis ir būrys giminių bei tui iškelti kriminalę bylą rankos, šaukiančios pagal-
je Tuebingeno ligoninėje vus nepriklausomybę Pi-'^line®* tu ° 1 tremtinių draugų, tarp ku-Johannes (Hanns) Eisle-b°s Sibiro pragare, Ra-
mire daug Lietuvai ir ka- jus Grajauskas dalyvavo’ ’... «f°’. - - rių matėsi žinomas laido- r’iui, kuris prisipažino bu- vergtoje mūsų Tėvynėje,
talikų akcijai nusipelnęs jos atkuriamąjame darbe. Kozaį^1!Las,®ne ^psi_ tuvių direktorius J. Garš-vęs Vokietijos komunistų čia Vakaruose ir visame 
veikėjas Pijus Grajaus- Ugą laiką buvo Lietuvos , ar in^ ve’’ va su ponia ir žentu, kuni-partijos nariu, už neteisin- pasaulyje. Mes tikime, kad

čia Vakaruose ir visame 
pasaulyje. Mes tikime, kad 
Tamsta nuolat girdite mū- 

Komitetas sako, kad Eis- Tautos nepaliaujamą 
ler įvažiavo nelegaliai. Jei- šauksmą, kad visomis sa- 

- - - ;vo galiomis darote žygius
išlaisvinti ją iš baisių ne
laisvės kančių. Mes linki
me Tamstai ištvermės ir 
prašome Aukščiausiąjį pa
laimos mūsų brangios Tė
vynės išlaisvinimo darbe”. 

O čia vėl Lietuvių Mote
rų Centrinio Komiteto pir- 

nasifikrt išVii VU1 vsdam4 kovą uz musų mminkes žodis:

va su ponia ir žentu, kuni-[partijos nariu, už neteisin- 
’ . ... Tivgas J. čekavičius, p. Pa-gą priesaiką.

,H®.na Be™ota,te’,prockienė, p. Sniečkuvie- 
vėliau Lietuvos Banko KT nė, p. Juškiai ir kiti.

L.G.K. gu jis būtų teismo nubaus

i LIETUVOS MINISTRAS GRĮŽO 
IŠ KELIONES EUROPON

kas. mirė bebaigdamas 57 Banko direktorius, Lietu-!1^011’ 
metus. Jo gyvybę pakirto vos Banko valdybos narys,! T" “. 
vėžio liga. Liemuo dl-

a —
pirmąjj pasaulių karą e- akc‘jos veikėjas ir■ reme EIena apsistojo. 2g6 
jo Maskvoje. Studentauda- Jas. Okupacijos metu daly-;Montauk A„£ Brooklyn,! 

imas Maskvos universitete Y.avo rezistenciniame jude-,^ y
.Pijus Grajauskas akty- jį^e Tramties dienose da-i jureilienė su
iviai dalyvavo ateitininku lydavo Lietuvos Raudono-,, , . Mariia JAV nilie-iudėiime Jis vra vienas iš jo Kryžiaus veikloje ir Lie-^-u -T J J ? judėjime. 5ra vienas laisvintį 'adovau.|t^, apsistojo pas gimines:

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, jančių veiksmų darbuose' u*? įsianFaty, n. YVe”

Kleb. ...... .........o_________ o.
d. Ožkabalių kaime, Vilka- ėjo kitas atsakingas Pa” fQr/^onnU

(Tęsinys)I

: Ministerį Žadeikį tremti
niai visur į
mingai ir sveikino visu 
brolišku nuoširdumu. Pa
simatymui į Hanau buvo

I Mes trokštame taip pat į-| 
'sijungti ir į užjūrio lietu-'

Antanas ir Anelė Kasu- atv-vk« ir keletas tremti-
< . ___ . ]------- —----------- --------------- ------------

Alių V1C- «««.*<». anaaavjvaa. ap- vv-H7i,li ~ tik kol i

Palaido, sistojo pas p. Budrius ūky- tremtinių
...r____  ..... juii>naJKeženienė, JAV ri™” “misteriui

Draugijos susivažiavimu, kurs įvyks Bostone spalių naujai supilto kapo sudėta'pilietė, apsistojo pas gimi-
1 "i ciltoikia rmtrnc rlottar norlrueinimA no oit-iVS -iš mr, • nn t._tt  •_____ !___. lOTO — „a.  

Aš noriu padėkoti parapijų ir Arkivyskupijos Centro laidotuvių 
komitetams už jų pasidarbavimą sukelti tiek džiaugs- kun. St. Butkus, 
mingo pasiryžimo šiai didingai programai sudaryti.

skaitytas bažnyčiose Sekmadienį, rūgs. 28 d.—
Mylimieji Kristuje,

Platus susidomėjimas busimuoju Švento Vardo bingeno"

Velionis paliko žmoną ir
tris dukteris, iš kurių vie- bos su dukra Rimvydą ap- 
na gyvena JAV. ] _ _
tas rugpiūčio 29 d. Tue-1 je, Dorothy, N. J.

1 kapinėse. Ant Į <

brangios Tėvynės laisvę' 
Amerikoje! Sveikindami 
Jus, Pone Ministre, ir 
džiaugdamiesi Jūsų atsi
lankymu, linkime Jums 
asmeninės laimės ir geros priešingai, 
[sveikatos. O brangioms se-.dęs slėps jį nuo pasaulio, 
sems ir broliams Ameriko- Atsiras žmonių, kurie 

[ je perduokite mūsų karš- skardžia daina išduos savo 
tą padėką už gausią para- džiaugsmą, bet bus ir to- 
,mą mums tremtiniams ir[kių, kurie kukliu eilėraš- 

nnn trim už ryžtingai vedamą kovą čiu apie savo laimę papa- 
dėl mūsų bočių šalies lais- sakos.
ves!” j (Bus daugiau)

Štai Schwaebisch Gmu-[ ----------------
end tremtinių žodis: i Pažinti Dievo neregia-

“Mes, Schvvaebisch Gmu- mąją ranką, rėdančią mū- 
džiaugia- en<* stovyklos lietuviai sų gyvenimą, yra tai aukš- 
Ministre tremtiniai nuoši r d ž i a i čiausiojo paklusnumo rū- 

’ Tamstą sveikiname ir esą- šis. Fr. V. Foersteris.

nių iš anglų zonos. Štai pa- 
tekstai 
sveiki- 
Žadei-

“Kiekvienas žmogus sa
vaip reiškia vidiniai išgy
ventą pasaulį: Vienas aša- 

: rose paskendęs parodys 
savo skausmą, kitas — 

dantis sukan-

suteikiY_mums dau§! padrąsinimo ir pasitikėjimo. apįe 30 vainikų. Religines1 nes: 1872 Sartoge St., Bal-
1 apeigas atliko timore, Md. 1

______ _______ Jis gra- Elena Keblienė su sūnum 
žiame pamoksle iškėlė di- Algiu, JAV piliečiai, apsi

stojo: 4532 S. Honore St., 
Chicago, III.

Janina Paškevičiūtė, ap
sistojo : 15518 Loomis 
Avė., Harvey, III.

Vaclovas Pavilonis apsi
stojo pas brolį: 4204 So. 
Maplewood Avė., Chicago,! 
III.

Sasnauskienė, su sūnum 
Algirdu ir dukra Danute, 
JAV piliečiai, apsistojo: 
4622 S. Wood Street, Chi
cago, III.

Ona Lmantienė, JAV pi
lietė, apsistojo: <

I
Šventojo Vardo Draugijos Susivažiavimo tikslas džius vėlionies nuopelnus 

yra dirbti “didesnei Dievo garbei”, viešai pasirodant Lietuvai ir Bažnyčiai. At- 
su mūsų vyrų tikėjimu. Negali būt įspūdingesnio būdo sisveikinimo žodį dar tarė 
tam tikėjimui pasireikšti, kaip dalyvaujant šio Susiva- j)r p Karvelis, adv. šlepe-! 
žiavimo įvykiuose. Tad aš raginu visų parapijų vyrus tyS, Kavaliūnas ir stud. 
gyvai susidomėti Susivažiavimo programa ir aktyviai Pemkus. 
joje dalyvauti. Septyni kiekvienoj parapijoj išrinktieji Su Pijaus Grajausko 
Draugijos delegatai turi skaityti savo rimta pareiga mirtimi ir lietuvių tremti-i 
dalyvauti visose programos dalyse — Pontifikalinėse nįy tarpe atsiskyrė dar 
mišiose, Bostono Arenos mitinge ir ypatingai Draugi- vienas jos vadų, 
jos reikalų posėdžiuose. i ___________

Į “žvakėmis nušviestą Šventąją Valandą”, įvyk- fU-AniMiS I imta I bhiviii 
siančią “Braves Field” parke, penktadienio vakarą, ^T«irciic Laimu mc imu 
spalių 3 d., mes kviečiame visus Arkivyskupijos vy
rus. Taip pat mes kviečiam kiekvieną Švento Vardo 
Draugijos narį dalyvauti procesijoje Sekmadienį, spa
lių 5 d. Ir visi kiti vyrai prašomi 
vauti. nė lanko lietuvių tremti-

Teišauga tų iškilmių metu Šventojo Vardo garbė nių stovyklas ir susipažįs- 
tūkstantį kartų ir tegu pasigėri kitų tikėjimu piliečiai ta su lietuvių tremtinių e- 
katalikų pamaldumu, skaitlingumu 
šio Susivažiavimo įvykių eigoj.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
t RICHARD D. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

kiui.
Štai čiurlioniečių pasvei

kinimas :
“Atskirti 

tųjų namų, žaliųjų laukų, 
sukrėsti sunkių karo aud- 
rų šiandien sveikiname 

ijus, Pone Ministre, lyg sa
vo žilagalvį tėvą. Mes di-( 

jdžiuojamės ir 
1 mės, brangus 
Jūsų asmeniškai ir visų A-, 
merikos lietuvių didžiulė- 

įmis pastangomis ir rea
liais darbais padėti lietu
viams tremtiniams jų sun-į 

’ kiose dienose. Mes stebi
mės Jūsų budria ir dideliu 

‘atidavimu vedama kova už.-- 
i Lietuvos laisvę.

O, KAD BŪČIAU ŽINOJĘS...
! Taip, kad būčiau žinojęs, bū
čiau kitaip gyvenęs, būčiau savo 
gyvenimo nepražudęs... Bet ne- 

■ žinojau.
___ _-------------------------------------------- [ O, kad būčiau žinojusi, būčiau 

Amerikos Lietuvių Ta-lietė, apsistojo: 8410-88! Palikdami mylimą tėvy-Įniekada nesiženijusi. Dabar jau 
toj procesijoj daly- rybos atstovė p. Devenie-! *_____________ jnę, išsinešėm mes tik mū- per vėlu...

vyriausiais organais. Rug-!sų brangiausią dvasinį' 
piūČio pabaigoje aplankė. 
“Čiurlionies” vardo an-! 
samblį. čiurlioniečių dai-j 
nos ir šokiai garbingąja^ 
viešniai padarė gerą įspū
dį ir ji pasižadėjo čiurlio- 
niečius dar aplankyti.

Tremtiniy Stovyklas

!

ir tvarkingumu konominiu ir kultūriniu 
[gyvenimu. Ji jau turėjo 
kelius pasikalbėjimus su 
Lietuvos laisvinimo ir 
tremtinių bendruomenės

I

Ne, ne visiems pervėlu! Nėra 
turtą— liaudies meną, k U- tos nelaimės, kuri neišeitų į ge- 
riuo stipriname savo bro- rą, jei tik žmogus žino, ką reikia 
liūs tremtinius ir norime daryti, kaip nelaimėje pasielgti, 
parodyti pasauliui, kadį Todėl, jei Tamstos gyvenimas 
lietuvių tauta yra tikrai moterystėje ir labai sunkus, jei 
verta kitų tautų tarpe bū-.Tamstos namai atrodo jau pra- 
ti laisva ir nepriklausomai!garu virtę, kad viskas žuvę GA-

LIMA DAR DAUG PATAISY
TI! GALIMA DAR DAUG PA
GERINTI!

KAIP? KAIP? KAIP?
Ateikit į misijų pamokslus ir 

sužinosite!
Sužinosite daug dalykų, kurių 

nežinojote, ar buvote užmiršę!
Ateikit, nesigailėsit!
Moterų savaitės pradžia spa

lių 5 dieną vakare.
Vyrų savaitės pradžia spalių 

13.
Anglų kalba spalių 20 dieną.
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Nevienas mūsų jau esą- tum debesis parėmusios ir 
me girdėję išgarsėjusį Vo- sudaro didingą vaizdą, 
kietijos kaimą, kur ilgus 
metus vykdavo Kristaus 
kančių vaidinimai. Tas 

South Boston, Mass. kaimas vadinasi Oberam- 
arčiau 

vietove 
,tą kai
čia no- 
apie šį

Kas imasi kokį dalyką kritikuot, tas turi tą daly- kaimą ir aoie išgarsėju
ką nuodugniai ištirti ir pažinti. Jei kas kritikuoja tik S1US vaidinimus, 
apyčiupomis, paviršutiniškai, pažvelgęs kiek į išori- ________ _________
nę formą, o dalyko vidaus nežinąs, tas negali vadintis APLINKUMOS BRUOŽŲ siekdavo vietas nuo Ispa- 
kritiku, bet tik nesąmoningu pleperiu. Jo kritika že
miau kritikos. Juk kritikas savo rūšies teisėjas. Jei 
teisėjas pats nežino įstatymų, tai koks jis teisėjas?
Tai tik šarlatanas

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________  $5.00
Vieną kart savaitėje metams.... $3.00
Užsieny metams ...................... S. $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
866 West Broadvay,

Telephone SOUth Boston 2680

Kritikai Nežinėliai

Kristaus Kančių Vadinimo

(Oberammergau aplankius)

Kaimo gyventojai nėra 
turtingi, nes kalnų sritys 
visuomet esti nedosnios 
savų derliumi ir kitomis 
gėrybėmis, todėl jie iš se
no yra įpratę kietu darbu 
pelnytis sau duoną, šio 
kaimo žmonės yra išgarsė
ję dievocionalinių dalykų 
drožinėjimu. Jų drožiniai 
toli siekdavo ir už Vokieti-! 

KELETAS VIETOVES 'jos ribų. Prekiautojai pa-!

mergau. Norėdami 
susipažinti su šia 

į ir garsiuoju teatru 
imą ir aplankėme, 
iriu šį tą parašyti

bet natūraliai gri- 
Toks grimavimas

ruošiamasi numatomam 
1950 m. vaidinimui. Į pa
šalintųjų ir mirusių akto
rių vietą yra numatyti ir 

, ruošiami kiti.
' Anksčiau į Oberammer
gau suplaukdavo didžiulės 
minios žmonių, kaip iš Vo
kietijos, taip ir iš kitų 
kraštų. Pa v. 1934 m. jubi
liejinio vaidinimo metu 
(per 3 mėn.) Oberammer
gau aplankė 400,000 žmo
nių.

I Būdinga ,kad visi vaidin
tojai būna be jokio dirbti
numo, 
muoti.
vyksta net septynius mė
nesius -- ~~~ —u:-:---
Per tą laiką aktoriai augi
nasi barzdas, 
pan. Aktorių tarpe dau
giausia vvrų, moterys tik 
kelios ir šiek tiek vaikų.

“Kristus su mokiniais eina į Jeruzalę”. — Tai O- 1950 m. vaidinimų sezo- 
er^au Bavari oje Kristaus kančias vaidir.tojai. ną vėl pradėti — valdžios 

—-—--------- -• -------------------------------------- leidimą yra gavęs vietos
>' Jokio importo iš kitur — gyventojas, ilgus metus 

dogmų nei aktorių, nei vaidinimui vaidinęs Piloto rolę, kuris 
i Vokietijoj yra labai daug, linkui esančių kalnų uolo-įir jie manė ,kad galima bū- kostiumų, nei muzikinės dabar ir skaitomas Teatro 

Taip yra ir turi būti visuose mokslo dalykuose, todėl, jeigu nebūtų jame se ir tarpekliuose pristaty-ti ir geru naciu, ir tvirtai dalies specialistų, nei cho- direktoriumi.
---- teatro, ta daugybė Kristaus ir Šv. tikinčiu... i— ---------------------------------------

Oberammergau randasi niJos Volgos... (
Aukštutinėj Bavarijoj, A-1 Pats kaimas atrodo va-Į 
mmenvaldo kalnyne. Šis sarvietinio pobūdžio. Jį berai.. „ , „ . . - “T°kša: kurs pats sava ant j“0’ bažnytkaimis nėra didelis, puošia graži baroko ’ sti'i

ko pastato. Tad nmti kritika! stengiasi nuodugniai su Jis teturi su viršum fiaus ’ či> įr . forJto tikrų Hitlerio skelbia-
kritikuojamu dalyku susipažinti, tapti to dalyko eks- gyVentojų Tokių kaimų mos puikūs pastatai. Ap-!mos "evangelijos” dogmų 
pertais - žinovais. Vnkipfiini vra labai doiicr linkui oeannin Va imi nnin. ir iie manė .kad salima bū-

^9

prieš vaidinimą.

plaukus ir

moterys tik

Tačiau tikėjimo dalykuose matome nuostabų reiškinį: tokio originalaus
bedieviai, nieko nežiną apie tikėjimo mokslą, urmu jis mažai kam tebūtų ir ži- Mergelės statulų. Žmonės, 
puolasi jį kritikuoti. Jie tur būt spėlioja, kad jų kri- nomas. Įsako, esą labai pamaldūs,
tika patikės tokie pat bedieviai. Bet tokiam atsitikime Apylinkės vieta yra la-'nors, ne be to, kad ten ne-

bedievis. Žinoma, jie mano patrauksią į bedievybę didžiuliai kalnai apaugę kų. Žinoma, daugelis Vo-
V • • «••••• • w • • • « ...... .. __ ___ ...

įrištų — nieko. Netgi kos
tiumams medžiaga, kurių 
tiek gausu ir toks didelis 
įvairumas — pagaminta iš 
savų žaliavų ir pasiųta sa- 

Vietos žmonių pasakoji- vų siuvėjų. Vaidinimui rei- 
Oberammer- kalingas orkestras suside- 

ir apylinkėje da iš 50 muzikantų, taip 
nemažas 
dideliam 

krisdavo veikalui pastatyti muziką

IŠ KUR KILO MINTIS
........ .  _         PRADĖTI KRISTAUS 

jų kritika nebereikalinga, nes bedievis ir be to jau yra bai graži. Šią vietovę supa būtų buvę ir nacių šalinin- VAIDINIMUS?
bedievis. Žinoma, jie mano patrauksią į bedievybę didžiuliai kalnai apaugę kų. Žinoma, daugelis Vo- 
žmones silpno tikėjimo ir šiaip jau visokius nemokan- miškais ir krūmais. Pačios kietijos provincijos parti-įmu, 1653 m. 
čius galvoti tamsūnus. Tai suprantama: didžiausi mū- kalnų viršūnės stovi tar- jos narių, matyt, nesupra- gau kaime 
sų laikų bedieviai — bolševikai kaip tik daugiausiai ——------------------------------------------------------------- 1 buvo pradėjęs siausti ma- pat reikalingas
remiasi tamsūnais ir visokiais doroviniais pakrikę- sakė: “Kas nedirba, tegu nė nevalgo”. Tie žodžiai ir Į ras. Šios baisios ligos ker- choras. Šitam 
liais. _ bolševikams susigadyjo. Juos padarė vienu iš svar- tami — žmonės

Pastaruoju laiku bolševikų spauda planingai puo- blausiųjų savo šūkių ir tiek tą šūkį “ištobulino”, kad kaip lapai. Jie mirdavę ir giesmes sukūrė jų kai- 
la tikėjimą — praktišku atžvilgiu: būk tai tikėjimas ir sunkiai dirbantiems darbininkams neduoda užtekti-!laukuose, gatvėse, bažny- mo mokytojas Teizenber- 
ragina žmones prie neveiklumo ir tinginystės. Tam nai pavalgyt, ir norintiems dirbti ne bolševikams dar-jčioje ir kitur. Tuomet ir ger, kuris jau prieš kelias- 
panaudoja Kristaus pamokslą apie laukų gėles, kurios bo neduoda. Be to, tuos nelaimingus ne komunistus į buvęs padarytas pažadas dešimt metų miręs, o jo 
neaudžia, neverpia, o už patį Saliamoną yra gražiau “išlaisvina” iš visos jų nuosavybės ir paleidžia elgė- 
pasipuošusios; apie dangaus sparnuočius, kurie nė sė- tauti ,arba badu mirti, dėlto, kad jie nesirūpina apie 
ja, nė piauna, nei į kluonus nekrauna, o Dangiškasis žemiškąją Markso karalystę, kuri, ar šiaip ar taip pa- 
Tėvas juos maitina. “Nebūkite tat bailiai susirūpinę” vartaliota, yra ne kas kita, tik ašarų ir kraujo klonis, 
valgiu ir drabužiais, “nes visų tų dalykų labai ieško 
pagonys”. “Juk jūsų Tėvas žino, kad visa to jums rei
kia. Ieškokite pirmiau Dievo karalystės ir jos teisy
bės, o visa tai bus jums pridėta”. Tai paties Kristaus 
žodžiai.

Katalikui, žinančiam tikėjimo mokslą, tie Kris
taus žodžiai jokios painiavos bei galvosūkio nesudaro. 
Jis žino, kad Kristus paneigia “bailų susirūpinimą” 
žemiškais dalykais ir pasmerkia pagonis (reiškia, ir 
bolševikus), kurie “visų tų dalykų labai ieško”. Bet 
katalikas taip pat žino, kad Kristus pasmerkia neveik
lumą bei tinginystę. Juk Jis papasakojo prilyginimą 
apie valdovą, kurs išdalino savo tarnams dovanas, 
kad jas naudingai suvartotų: vienam davė penkis ta
lentus, kitam du, kitam vieną. Valdovas pagyrė tuos, 
kurie dvigubai uždirbo, o tarnui, kurs savo talentą už
kasė į žemę, pasakė, kad jį nusiųs į tokią vietą, kur 
“bus verksmo ir dantų griežimo”. Ir vėl Kristus yra 
pasakęs: “Ne kiekvienas, kurs sako: Viešpatie, Vieš
patie, įeis į dangaus karalystę, bet kurs pildo Dangiš
kojo Tėvo valią, tas įeis į dangaus karalystę”. Kokia 
gi Dangiškojo Tėvo valia? Adomui ją pareiškė: “Savo 
kaktos prakaite dirbsi žemę”. Gi šv. Povilui tiesiog pa-

v • užsilikus
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Parašė

Jonas Rinitas

XXII.

Nepageidaujamas, Bet 
Lauktas Svečias

— Tovarišč perkalbėtoja, kaip tikroji gra
žiosios lyties atstovė' vartoja savo galią ir 
patį čekos komisarą ant vadelių vedžioja. Ką 
gi, maloni mums tokia nelaisvė. Tarnaujam 
jums gražuolėms veltui, jokio užmokesčio 
nelaukdami. Laimingi, jei kokios šypsenos 
susilaukiam.

Tai buvo daugiau kaip pašaipa. Tai grynas 
pasityčiojimas. Bet ir Eugenija nebuvo sko
linga. Tuojau atšovė.

— Ponas komisaras tikras elegantas. Ma
tyt, dar caro laikais taip gerai išauklėtas.

Puikiai įgnybta. Skaudus jo amžiui prie
kaištas. Bet Pochotinas nepasidavė. Parodė, 
kad ir jis turi liežuvį.

— Labai man malonu būt tamstos amži
ninku.

Kaip jau minėta, katalikai lengvai suderina Kris
taus žodžius, kurie, iš vienos pusės, smerkia neveiklu
mą ir tinginystę (ji yra viena iš septynių didžiųjų nuo
dėmių), gi iš kitos — perspėja mus, kad nesektume pa
gonių pavyzdžiu, kurie “labai tų dalykų ieško”. Tuo 
tarpu bolševikai, visai nesusipažinę su tikėjimo moks
lu ir pripuolamai graibstą kai kuriuos Šv. Rašto saki
nius, prieina štai kokią išvadą:

“Išeina, kad parapijonai turi tiktai melstis, sau
gotis nuodėmių, o viskas bus jiems iš dangaus numes
ta. Ar bereikia kvailesnio dalyko”.

Aukščiau buvo įrodyta, kad taip neišeina, nes ne
užtenka sakyti: Viešpatie, Viešpatie, bet drauge ir 
Dievo valią pildyti. Kadangi bolševikai nė “Viešpatie, 
Viešpatie” nesako, nė Viešpaties valios nepildo, tai iš 
jų galvų ir iš jų rankų išeina ir labai kvaili ir labai ne
laimingi dalykai. Ieškodami vien tik žemiško rojaus 
ir per savo žioplumą ir savo vadų apgaudinėjimą nepa- 
jiegdami to rojaus sukurti, jie, tarsi sūnūs palaidūnai, 
stoja tarnybon pas žiaurų valdovą, kurs jiems net 
meitėlių jovalo pavydi. Ir pernelyg sunkiai dirba, ir 
badauja. Tai tau ir laimėjimas atsidurti bedievių sto
vykloj. K.

Dievui, kad kol šis kaimas, kūryba dar yra 
su visomis generacijomis, ligi šių dienų, 
gyvuos pasauly — bus vai- Kristaus rolę 
dinami Kristaus kančių m. vaidindavo 
vaidinimai. Pirmasis vai- Lang, kuris paskutinį kar- 
dinimas įvyko 1634 m. tą scenoje pasirodė jubi-

Ir nuo to laiko, kas de- liejiniam vaidinime 300 
šimts kalendorinių metų, metų sukakties proga, 
sistematingai būdavo pra- 1934 m. Tai buvo paskuti- 
vedami Kristaus kančių nis, nes išpuolusius vaidin- 
vaidinimų sezonai. Išpuo- ti 1940 m. užklupo karas, 
lamais vaidinti metais — Pats “Kristus” Anton 
vaidinimų sezonas tęsda- Lang mirė 1938 m. gegu- 
vosi tris mėnesius: 
birželio 15 dienos 
sėjo 15. Į savaitę 
mai buvo statomi 
tus. Kiekvienas

nuo 1900 
Anton

nuo žės mėn. 18 d. Jo įpėdinis, 
iki rug- kuris buvo numatytas 
vaidini- Kristaus rolei vaidinti — 
3-4 kar- šiuo metu randasi bolševi- 
vaidini- kų nelaisvėje.

mas tęsiasi net astuonias Bendrai, šiuo metu iš bu- 
valandas. vusių aktorių tarpo išskir-

Pažymėtina, kad vaidini- ta apie 125 asmenys, kaipo 
mo aktoriai, nežiūrint, kad buvę užsikrėtę nacizmo 
Oberammergau teturi tik nuodais ir aktingiau pasi- 
3000 gyv. o vaidintojų, su reiškę kaip NSDAP nariai, 
techniškuoju personalu ir Jų tarpe ir “Marija” naciz- 
statistais esti apie 800 as- mo liga sirgusi. Tačiau, 
menų, visi yra iš to kaimo, šiuo metu ir vėl aktyviai'

KAIP DABAR ATRODO 
OBERAMMERGAU 

TEATRAS?
Teatro rūmai yra medi

niai, tačiau savo dydžiu — 
milžiniško masto. Salėn 
telpa 6000 žiūrovų, tiek y- 
ra ir kėdžių. Vidaus įren
gimai gana moderniški. 
Kėdžių eilės laipsniškai 
žemėja ir užpakalinėse ei
lėse sėdintiesiems prieki
niai žiūrovai nė kiek ne
kliudo sekti vaidinimus. 
Scena irgi milžiniškas pa
statas. Čia atvaizduotos 
gatvės, kuriomis buvo 
tampomas Kristus, taipogi 
Piloto ir kitų valdovų rū
mų prieangiai. Scenoje ne
vartojami jokie apšvieti
mai, nes vaidinimas vyks
ta tik dienos metu. Pati 
scena nedengta — po atvi
ru dangumi, nors žiūrovai 
sėdi po stogu. Už scenos 
atvirai matosi Ammervval- 
do kalnai, kurie vaizdą dar 
padidina. Vaidinimams 
prasidėjus — jie vykdavo 
nežiūrint jokių atmosferi
nių sąlygų. Jie nenutrūks
ta, nors ir smarkiausias 
lietus lyja.

Vaidinimai prasideda 
gyvaisiais paveikslais iš 
Senojo Testamento, vė
liau, pradedant Naujuoju 
Testamentu, jau vyksta 
Kristaus kančių Golgota

Tęsinvs 5-tame pusl.

— Bet dar maloniau turėt prieš akis pus- 
amžininkę.

— Dvi ponios — du malonumai. Gaila, kad 
malonumai nelygūs.

Eugenija matė, kad komisaras slysta iš 
mandagumo vėžių. Reikia dar kiek jį pastū
mėti, tai Andriukui bus daugiau medžiagos.

— Žinau, kad nelygūs, — tarė Eugenija, — 
Apvytus žolė nesusilygins su pražydusia gė
le. Kada tamsta manai ją nuskinti?

— Ką tamsta nori pasakyti? — lyg nuste
bo Pochotinas.

— Lyg jau nežinai. Liaukimės vaikiškai 
bežaidę, pons komisare. Juk man gerai žino
mas jūsų planas. Jūs norite Aldoną nuo ma
nęs atimti.

— Atimti? Kaip tai atimti? Tai, tai... Tam
sta ne tą žodį pavartojai. Man įsakyta suma- 
žint perkalbėtojų štabą. Dėl kažkokios ten 
ekonomijos. Bet panelė Aldona buvo reikalin
ga, kaip anglų kalbos žinovė. Dabar tamsta 
angliškai jau pramokai, taigi...

— Kas taigi? Reiškia, ji gali sau eiti? Vie
na, aš angliškai dar neišmokau. Antra, jei 
būčiau išmokusi, kur jūs Aldoną dėtumėt?

— Gautume jai kitą tarnybą.
— Čekos nuovadoj?
— Ne! — šaute atšovė Pachotinas.
— Kaip tai ne? Juk tokia jūsų eilinė tvar

ka. Kas ją iš čekos išgelbės?
— Aš! — dar ryžtingiau riktelėjo komisa

ras.
“Pagaliau jis prarijo kabliuką” — mintyje 

nudžiugo Eugenija.
— Bet kokiu būdu? Nenustebk, tovarišč

komisare, kad aš taip primygtinai klausinė
ju. Matote, aš ją myliu kaip savo dukterį, tad 
jos likimas labai man rūpi. Na, būdą jai išgel
bėti surasi, bet kur paskui ją dėsi?

— Aš gi sakiau, kad duosime jai kitą tar
nybą. Kokią — dar negaliu čia pat pasakyti, 
bet mes juk turime daug visokių įstaigų, biu
rų...

Čia pasigirdo garsus į duris beldimas.
— Atsiprašau! — pašoko Eugenija ir aki

mirkoj nubėgo į priemenę.
Už durų stovėjo susirietęs driskius ir tylo

mis įdavė jai raštelį.
— Gaila, kad čia nėra šviesos, — sušnabž

dėjo Eugenija.
Vos spėjo tai ištarti, driskiaus rankoje su

švito elektrinis žibintuvas, prie kurio šviesos 
Eugenija perskaitė: “Būkite pasiruošusios su 
manim keliauti. Vos jis išeis, aš ateisiu. Ge
niukas”. Eugenija atidavė driskiui raštelį ir 
atkišo jam pinigų. Driskius griežtai atsitiesė, 
atidavė karišką pagarbą ir šnabžtelėjo:

— Gerbiamoji! Partizanas atlyginimo nei
ma. Geriausių pasekmių. Puskarininkas 
Grūzdas.

Ir išnyko tamsoje. Eugenija dasiprotėjo 
garsiai surikti:

— Kaip tau ne gėda dažnai prašyti išmal
dos! Nusibodo tie dykaduoniai.

Sugrįžus į kambarį, ji padarė piktą miną.
— Iš tiesų ,tie ubagai neduoda ramybės. 

Beveik kasdieną čia atsivelka.
— Kas jis toks? — pašoko Pochotinas.
— Driskius kažkoks. Elgetauja.
— Kaip jis drįsta? Aš jį pagausiu.

— Jau jis kažkur atsidūrė. Kai subariau, 
tai zuikio greitumu pabėgo. Nepavysi. Pykši, 
ar ne pykši, ale Sovietai begalės ubagų čia 
priveisė. Sakosi darbo negaunąs.

— Sovietų tvarkoje nėra bedarbių. Nedir
ba tik banditai ir tinginiai. Mes juos naiki
nam.

— Naikinat, bet neišnaikinat. Tiksliau pa
sakius, ne komunistams neduodat nė darbo, 
nė duonos. Turi elgetauti.

— Taip ir reikia visiems liaudies prie
šams.

— Tokia ir bėda, kad visus re komunistus 
padarėt liaudies priešais. Išeina, kad visa lie
tuvių tauta yra lietuvių liaudies priešas, nes 
lietuvių liaudyje komunistų kaip ir nėra. Tik 
pas komunistus gali būt tokių nesąmonių. 
Taigi aš prisibijau, kad ir mano Aldonukę 
padarysit liaudies priešu, atimsite nuo jos 
maisto kortelę ir paleisite ant keturių vėju— 
badauti. Tai dar nebūtų aršiausia, nes mūsų 
geroji liaudis ją priglaustų. Bet jūs jos nepa- 
leisite. Paimsite ją į čekes nuovadą, ir tenai— 
aš drebu pamintyti, koks baisus likimas jos 
ten laukia.

— Piliete! — net sudrebėjo Pochotinas. — 
Jūsų kalba tokia atkakli, kad... Kaip jūs iš
drįstate mane įtarti, kad leisčiau panelę Al
doną taip išniekinti! Ne! Niekados ji neis į 
čekos nuovadą, nes ji bus mano žrAona!

Jos net išsižiojo dėl tokio pareiškimo, bet 
dar daugiau nustebo, išgirdusios iš miegamo
jo kambario išeinantį balsą:

— Sveikinu, sveikinu.
Durys atsidarė, ir į vidų įėjo — Andriukas.
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VISI RUOŠKITĖS J METINĮ
“DARBININKO” KONCERTĄ

Kurio didesnę dalį iš
pildys Kauno Operos 
Artistė A. DIČIŪTĖ - 
TREČIOKIENE, kuri 
neseniai atvyko iš Euro
pos. Ji dainuos - visas 
lietuviškas dainas.

Sviliene, kuri taipgi ne
senai yra atvykusi iš Eu
ropos. Dainuos Šv. 
Pranciškaus parapijos 
iš Lawrence, Mass. vyrų 
grupė, vadovystėje mu
ziko Algio Šimkaus; 
dainuos Lawrencietės 
p-lės: Stella Raznaskai- 
tė ir Izabelė Zalubaitė.

vietos po 01.80 yra re
zervuotos. Prašome ti- 
kietus įsigyti iš anksto.

Nuoširdžiai visus kvie
čiame dalyvauti — išgir
sti buvusios Nepriklau
somos Lietuvos Kauno 
Operos žvaigždės ir ki
tų dainininkų.

RENGĖJAI.

Smuiką grieš p-lė Plia- 
vokaitė.

KONCERTAS įvyks 
SPALIŲ-Oct. 19,1947, 
4 vai. p.p., Patrick J. 
Gavin School audito
rium F & 7th St., So. 
Bostone.

Tikietų kaina 01.20 ir 
01.80 su taksais. VisosArt. Dičiūtė - Trečiokienė

p 
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4000 m j jūros gelmes NAPOLEONAS IŠGELBĖJO
Prancūzų spauda prane-

Taipgi dalyvauja įžy
mios dainininkės- Mrs.

Įpaiaulio 
^vaikiimai

Darbininkas Amerikoj Ir Rusijoj

Garsusis stratosferos ty
rinėtojas Auguste Piccard 

ruošiasi kelionei į jūros 
gelmes

Žmogus, kuris ramiai ir 
rimtai pareiškia, kad jis 
leisis 4000 metrų gilyn į 
jūrą, gyvena mažoje, sodo 
gilumoje pasislėpusioje vi-

džiausiam spaudimui. Aš ša įdomų faktą apie gar- 
skaičiavau, kad mūsų apa-. šiosios Paryžiaus Notre - 
ratas turi atlaikyti 15 km (Dame katedros turtų liki- 
aukščio vandens stulpą. Irimą paskutiniojo karo me- 
darydamas bandymus su tu. O tie turtai yra milži- 
sumažintu aparato mode- niški, sunkiai pinigais ap- 
liū, džiaugsmingai kons- skaičiuojami. Kai kas juos 
tūtavau, .

tt. Haganoje žydai turi 
60,000 paruoštų vyrų po- 

------------- _ '.grindį. Tačiau dabarti- 
tyti tik kiekvieną gavėnios niam konflikte šis pogrin- 

L yra gabalas dis nedalyvauja, laikosi 
‘ . Tačiau yra kitos 

organizacijos, 
dalyvaujančios 

aktuose, 
kuriais norima iš britų iš
spausti greičiau įvykdyti 
Balfūro deklaracijoje duo
tus pasižadėjimus dėl žydų 
valstybės Palestinoje įkū
rimo. Tokiomis organiza
cijomis yra Irgun Zwai Le- 
umi. Tai yra apie 10,000 
narių organizacija, 1935 
metais atskilusi iš Haga- 
noje sutelktų sionistų po
grindininkų. Skilimas įvy
ko dėl to, kad sionistai po- 

buvo. didės-

penktadienį, ;
medžio kryžiaus, ant kurio pasyviu. ' 
mirė Kristus — jį parga- pogrindžio 
beno šv. Liudvikas iš šven- aktyviai 
tosios žemės; erškėčių vai- teroristiniuose 
niko ryšulėlis, kurį Bau- 
doinas II pardavė taip pat 

kad jis atlaiko.lygina su senovės actekų!šv. Liudvikui; kryžiaus
15,3 km spaudimą. Taigi, šventovių turtais aukšto- viena vinis ir kt.

loję, pačiame Briuselio pa-i 
Amerikoj už keturių va- kraštyje. Čia, mažame sa-' 

gali landų darbo algą gali nusi- lionėlyje, garsusis tyrinė-| I • A • V 1 • A • 1 • 1 1 • A * • J — A W I
Kiekvienos valstybės 

darbininkų padėtis p 
būt geresnė, negu iš tikrų- pirkti žadintoją - laikrodį, tojas išdėsto man savo už-! 
jU yra. ’ 
sakyti __ _r__ ------------ ------------------------ - ------ ------ ,-------
darbininkų būklę. Bet tie, ninkas turi dirbti 160 va- doksų ribas, 
kurie ypač šūkauja apie landų. Daugybė nuotraukų vi-
Amerikos darbininkų pa
dėties blogumus, turėtų darbo 
palyginti 
Ameriką ir 
ką" Rusiją, 
rėksnių to nelauk, 
rūpi ne tiesa, o darbiniu- valandų, 
kų mulkinimas ir jų ren
gimas kovai už įkūrimą 
rusiško, komunistiško ro
jaus.

Tie, kuriems rūpi tiesa, o 
ne aklas Maskvos ponų se
kimas. privalo įsižiūrėti ir 
galvoje nešioti šį palygi
nimą.

Amerikoj darbininkas už 
trijų darbo valandų algą 
gali pramaitinti per dieną 
šeimyną iš penkių asme
nų. Norėdamas tiek už- x 
dirbti Rusijoj darbininkas tautų 
turi dirbti ne tris, o devy
nias valandas, 
tris sykius daugiau.

Amerikoj 
landos darbo 
gali nusipirkti 
kojinių.

nusipirktų

jūs galite įsivaizduoti, kad joje Meksikoje, 
kelionė į 4 km. gelmę bus 

Įtik pasivažinėjimas.
— Tamstos aparatas juk saugomąs vienas didžiau- nį ir kitas brangesnes re-

Artinantis vokiečiams 
Jau aštuoni šimtai metų prie Paryžiaus, vienas ku- 

Notre-Dame katedroje j nigas kryžiaus gabalą, vi-
• J1J X * i-a 1

Tą pat galima pa- Toki laikrodį nusipirkti simojimus, kurie savo drą-ibus pritvirtintas prie lai- SVĮ pasaulyje lobių. Ir di- likvijas išgabeno j pietus, 
ir apie Amerikos norėdamas Rusijoj, darbi- sumu, atrodo, siekia para- vo? džiausią to lobyno apsau- bet didžioji lobyno dalis
•kų būklę. Bet tie. ninkas turi dirbti 160 va- doksų ribas. Šį kartą Auguste Piccard &a yra publikos pagarba pasiliko vietoje. Tačiau
)ač šūkau ja aoie landų. Daugrvbė nuotrauka vi- tikrai nustebo. į šventiems ir istoriniams vokiečiai, užėmę Paryžių,tikrai nustebo. j

— Kaip jūs galite apie tai daiktams. Per penkeris vo- 
pagalvoti? Tokiame atstu- kiečių okupacijos metus 
me nutrūktų visi kabeliai, daugelis paryžiečių drebė- 
Ne, mano aparatas veiks dėl katedros lobio, bet iš 
visai savystoviai. Jis leisis J? niekas nedingo. Svar- 
ir kils savomis jėgomis. kiausi to lobio dalykai y- 
Jis kils, kaip balio-ra šie: Napoleono I apsiau- 
nas, išmesdamas balastą, stas, kuriuo jis vilkėjo vai- 
tačiau balastas čia bus nikuodamasis, vienas XV- 
specialus, atsipalaiduojąs J® *r kitas XVTI-jo am- 
elektros pagalba. Borto in- žjaus kielikas; cimborija, 
strumentai? Jie surinkti iš į® kurios Liudvikas XVII 
visų pasaulio dalių. Lan- ir žarija Antonette priė- 
gelis? Jis bus tik 15 cm mė komuniją būdami kalė- 
storio, tačiau visai ki- iime» karalienės Izabelės 
toks, negu povandeniniuo-Aragonietės antspaudas; 
se laivuose — tuo ir paaiš- Henriko II dvi amforos; 
kinamas jo atsparumas to- ,®v* Liudviko monstranci- 
kiam dideliam spaudimui. Ja’ dramblio kaulo Kris- 
Ar jūs žinote, kad mano a-‘tus, Girardono darbas, ku- 
parate bus dvi vietos, ir aš H Liudvikas XIV padova- 
imsiu keleivių, kurie rizi-;n°j° panelei de la Valliė- 
kuos į tokią kelionę leistis. r? 5 vienintelis relikvijų 
Jų tarne bus vienas pran-Į rinkinys pasaulyje; daug 
cūzas, kuris taip pat nori:nePaPrastai turtingai iš- 
iš arti pamatyti jūros gel-'puoštų bažnytinių rūbų; 

Galop dar vienas palygi- tik pavyktų į tokią gilumąįmių fauną. I Karolio X sidabrinė Dievo
° •’ . «. ** •• • —« . _  FkokJ Juroje įjęį! Motinos statula su. a liksi*

šiol vra pavykę tyrinėto- ne» brangiais akmenimis 
jams pasiekti ? išpuošta karūna, kurią ka-
— Amerikietis Wils pa- tedrai padovanojo nežino- 

siekė 900 m., tačiau jo nu--ma paryžietė 1934 m. 
sileidimas buvo neįtiki-! Bet brangiausi dalykai, 
nantis, nes aparatas buvo kuriuos tikintieji gali ma- 
pritvirtintas prie laivo, j 
Kai jam, pasiekus 900 m. 
gylį, buvo iš laivo patele-' nęs nedomina, 
tonuota “Ar jūs : ,
koki slėgimą pergyvena-; 
te?” —” ’ 1
pasakojo, tuoj davė įsaky
mą traukti į viršų.
— Taigi, atrodo,

Amerikoj už 75 valandų šame pasaulyje išpopulia- 
logumus. turėtų darbo algą darbininkas rino prof. Piccardo silue- 

kapitalistinę’ gali nupirkti savo žmonai tą: aukštas ūgis, asketiš- 
darbininkiš- paltą. Tokį paltą darbi- kas veidas, ilgi pilki plau- 
' " IS aklų ninkas galėtu nupirkti Ru- kai ir malonios akys, pa- 

Jiems sijoj dirbdamas net 1,000 slėptos už storų akinių. 
’ ’ ’ ’ - Jei kas kitas apie tokius

. ... , , planus pasakotų, galėtumAmeriKoj uz 30 darbo lafk ti tušči® j.
■ valandų darbininkas gali ri^u Tačiau prof. pic, 

cardas — jis prieš kelerius 
metus panašiame salionė-j 
lyje pasakojo apie ruoši
mąsi kilti stratosferon. Ir 
jis pakilo! Jis pirmas pa
kilo tuo metu, kai dar vi
siems atrodė, jog toki ban
dymai yra neįmanomi. Ir 

? iš jo stebėjimų gimė lėktu
vų skridimai stratosferon, 
gimė skridimai aklinai už
darose kabinose.

Dažnai bolševikijoj reik- — Ką aš tikiuosi rasti jū- 
Reiškia — menų yra tokia stoka, kad ros dugne? Žuvų, žinoma, 

jų negalima gauti nei už žuvų. Tokių, kokių niekas 
už vienos va- jokius pinigus. iki šiol dar nėra matęs. Jei

atlyginimą C ‘ 
vieną porą nimas. Jei Amerikoj būtų nusileisti, galima būtų ras- 

Kad tokias koji- toks brangumas, kaip Ru- ti iki šiol dar nežinomą jū- 
nes nusipirktų Rusijoj, sijoj, tai čia už kojinių po- ros gilumų fauną. Tai yra 
darbininkas turi dirbti net rą mokėtume 24 dolerius, begalo įdomu. Taip pat bū- 
24 valandas.

Amerikoj už trijų valan- už vilnones pirštines 100 mai, kuriuos pavyktų pa
dų darbo algą gali nusi- dolerių, už laikrodį - žadin- daryti. Tačiau iš anksto 
pirkti marškinius, 
tokius 
pirkti 
ninkas 
landų.

Amerikoj už dviejų va- pagal uždarbius i 
landų darbo algą darbiniu- Amerikoj ir Rusijoj, 
kas gali nusipirkti vilno- Kur protas tų, ___________ r___  __ __
nes pirštines. Tokias pirš-skelbia, kad Amerikos gy- —————————— 
tinęs nusipirkti norčda- venimas pilnas išnaudoji- rojus? Į tai atsakymas: — 
mas Rusijoj, darbininkas mo ir darbininkų vargo, o tokie ne tiesą, o melą pa
turi dirbti 100 valandų. Rusijoj darbininkų milo. Yla.

44

“<

Bet iš

nusipirkti rankinį laikro
duką. kuris Rusijoje kai
nuotų — ar žinote kiek? 
Net 1.600 darbo valandų!

Tą viską palyginę, mato
me. kad Amerikos darbi
ninkai gyvena, kaip kara
liai.

Rusija nepagerino savo 
darbininkų padėties nei 
milžiniškais užkariautų

už marškinius 320 dolerių, tų įdomūs ir kiti atradi-

gali nusi- dolerių, už laikrodį - žadin- daryti.
Rusijoj toją 160 dol., už moterišką negalima kalbėti apie to- 

marškinius nusi- paltą 1,000 dol., už rankinį kius dalykus, kuriuos dar 
norėdamas darbi- laikroduką 1,600 dolerių, tik norima ištirti...
turi dirbti 320 va- Šiuos palyginimus pada-; — Kaip aš nusileisiu? Ži

re Amerikos ekonomistai noma, specialiu aparatu, 
ir kainas kurį mes, Max Cosyns ir 

aš, pasistatydinsime. Jis 
kurie turės būti atsparus ir di-

•t

paskelbė, kad jie Notre-
Dame katedros lobio nelis- grindininkai 
šią, kadangi Napoleono I nio pasyvumo šalininkai, 
kariai nepalietė Koelno, Atskilėliai, daugi a u s i a 
Wormso ir Spiro katedrų, jaunuomenė, užakcentavo

Tuo būdu Napoleonas I teroristinių priemonių rei- 
120 metų po savo mirties kalingumą. Gi iš pastaro- 
išgelbėjo nuo išplėšimo sios aktyvistų organizaci- 
Paryžiaus Dievo Motinos jos šio karo pradžioje at- 
katedros lobyną.

•

Palestinos Žydai
s

skilo patys inpulsyviausie- 
ji ir sudarė ‘žvaigždės’ te- 

! roristų organizaciją, kuri 
.aktyviausiai pasireiškia.

_________
i

Mūsų mintys ir jausmai 
yra tik pradžia minčių ir 
jausmų, kurie kitame pa
sauly laukia atbaigimo.

Joubert.

Žydų sąjūdis Palestinoje! 
taip pat didelis. Jeruzalėje 
žydų organizacija “Jewish 
Agency” 
rūmus su parlamentariniu 
pavyzdžiu sudarytais or
ganais. Ši organizacija tu
ri savo įgaliotus atstovus 
visuose pasaulio centruo
se, plečia žinių tarnybos ir mių daugybę. Šv. Paulius.

— J IKarolio X sidabrinė Dievo

išpuošta karūna, kurią ka-

»I

! — Rekordų mušimas ma- 
. Tačiau iš 

žinoti karto aš pabandysiu nusi- 
—“- teisti iki 1000 m. gylio. Pa- 

jTs^kaip vėliau pats ‘ sižiūrėti, kaip seksis.• v

turi didžiulius

Meile pridengia nuodė-

Ir toliau profesorius, 
draugiškai šypsodamasis, 

_  kad pasakoja apie pasivaikš- 
Tamsta, pasiekęs aukštu- ęiojimus kalnuose, kuriuos 
mo rekordą, dabar nori _ 
sumušti gylio rekordą?

jis taip mėgsta, apie gam- 
Itovaizdžių fotografavimą, 
I kuris taip traukia jo širdį, 
'apie savo vaikus, “kurie 
jam tiek džiaugsmo tei
kia’’.

Mažajame rokoko sti
liaus salionėlyje Briusely
je visame pasaulyje gar
sus vyras visu rūpestingu
mu ruošiasi sensacingiau
siai ekspedicijai iš visų, iki 
šiol įvykdytų. R. F.

Nepaprastos lenktynės. — Čia matome vie
noje Ontario’s upėje lenktynes. Lcnktyniuojasi 
motoriniu laiveliu su šia stirna, ir kad ją pra
lenkti, tai motorą turėjo paleisti pilnu greitumu.
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Iš Kelionės Į Puerto Rico Ir 
Virgin Islands

— San Inan: mažasis New Tarkas. — Raudon
žiedžiai medžiai: “Miškų ugnis". Bananų 
plantacijos. — Pasikalbėjimas su vietiniu salos 
gyventoju. — Kaip buvo išnaikintos gyvates ir 
kaip jie gaudo vėžius bei krabus. — Vienų va
karų Virgin Islands miesto bažnyčioj.

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI 'stebėjau, kaip kaikurių 
Misijose dirbantieji žmo- lūšnelės tiesiog pelkėse, 

nės turi visko mokėti. Taip vandenyje ant stulpų pa
yra ir su seselėmis domi- statytos.
ninkonėmis San Domingo Vyriausybė darbininkų 
valstybėje. Kai reikia vyk- padėtį stengiasi gerinti, jų 
ti į nepravažiuojamus kai- gyvenamąsias vietas nu- 
nns vaikučius tikybos mo- sausinti. Kaimuose, jei 
kyti, seselės sugeba joti gaunama cukrinių švend- 
mulais ir arkliais. Mieste rių didesnis derlius, negu 
— jos vairuoja automobilį, normalus, vyriausybe iš- 
ir mane vikriai atvežė į a- moka premijas, kurių, be- 
erodromą, kai reikėjo vyk- r°ds, trečdalis eina savi
ti į Puerto Rico. ninkui, o du trečdaliai —

Ši sala — Jungtinių A- darbininkams.
merikos Valstybių žinioje.! SOSTINE
čia stipri USA kariuome- Miesto centre — San Ju-

v •

a

L jfl

moję saloje ir niekada ki
tur nebuvęs išvažiavęs. Jis 
planuoja aplankyti Puerto 
Rico, kuri yra už 40 mylių 
nuo štoą salos ir kurios 
tamsūs kalnų siluetai ma
tosi pakopus aukštyn.

— Ar jūsų, Virgin Islands 
salose, nėra kokių lauki
nių žvėrelių, — klausiu jį.
— Yra Šiek tiek stirnų, 

bet nedaug.
— Kuo žmonės verčiasi?
— Žemės ūkiu, vyriausy

bės darbais ir žvejone. Ū- 
Ikiii verstis sunkiau, nes 
mąžoką vandens. -Kaiku- 
rias vietas reikėtų laistyti, 
o nėra kuo.

Tikrai, čia labai rūpes
tingai vamzdžiais suren
kamas nuo stogų lietaus 
vanduo, b didesnės įmonės 

j kalno šlaite turi nuvaliu- 
'sios, išcementavusios plo
tą, nuo kurio lietaus van- 
duo suteka į baseiną. 

' — Kam žemė daugiausia 
•priklauso?
i — Šiame pakraštyje —

Šv. K. J. Terese beria rožių lietų, šiemet rugsėjo 30 pardavinėja žmonėms. A- 
d. sueina 50 metų nuo Mažosios Gėlelės, didžios stebuk-jkerįg gajį kituoti nuo 10 
------------------- ---------------------------------------------- jįki iooo dolerių, pareina— 

kokioj vietoj.
ROMO GALIONAS 

iy4 DOLERIO 
— Kas pas jus pigu?
— Romas. Turime fabri

kus, kurie gamina romą iš 
nendrių, įvežtų iš Puerto 
Rico. Paprasto romo ga
lionas kaštuoja dolerį 25 
centus. “Viskės” dėžė (12 
butelių) galima gauti už 
22x/2 dol. Romo stiklelis — 
penki centai.

— Ar daug žmonės geria ?
— Yra visokių: vieni — 

i “romo siurbėjai”, ki-

Kristaus Kančių Vaidinimo Vietoj

nes baze, su ligoninėmis iran> etinėje _ yra puikių liadarės mirties.
karimais Įsitvirtinimais, pastatų, ypač bankų ir ki-l-------------------

Gyventojai kiek tamsės- įstaigų
nės spalvos, panašiai, kaip 
ispanai ar, 
meksikiečiai Daugiausiai stikliniuose induose spiri- ir kaip nuo ispanų nuken- apsirėdę, Kalba, 1SJ3SLTHS1CcL1.

Didžioji dauguma katali- mų pavyzdžiai

iš dalies• v

gus, laisvai vartojus ir an
glų kalbą. Teikdamas pa
aiškinimus j mus jis kal
bėjo vokiečių kalba, j ame
rikiečius — anglų.

Mūsų ekskursijos jis pa
siteiravo, kas mes esame. 
Pasisakėme, kad lietuviai. 
Išvykstant mums, jis pa
linkėjo, kad kuo greičiau 
mes galėtume grįžti į savo 
Laisvą Tėvynę Lietuvą ir 
i šten 1950 m. atvyktum į 
Oberammergau pasižiūrė
ti vaidinimų...

Pranys Alšėnas.

Pradžia 3-čiame pusi, 
iki Jo nukryžiavimo. Čia 
pat scenoje stovi ir medi
nis kryžius. Jo viršuje, len
telėje, užrašas žydų, loty
nų ir graikų kalbomis. Te
ko matyti ir Paskutinės 
Vakarienės stalas, kuris 
yra būdingas dar ir tuo, 
kad jau 120 metų senumo.

Kryžiuojamasis “Kris
tus” prikalamas ant kry
žiaus ir turi iškyboti ant 
jo 25 minutes. Vynys ka
lami jam į tarpupirščius, o 
pirštai tuo metu būna taip 
surišti, kad jie neprasi- 
skirtų. Ištolo tai nepaste
bima. Šonas jam perveria
mas specialiai pritaisyta 
ragotine, 
niai įsistumia į vidų, o taip 
pat ištreškia imitacinio 
kraujo srovę.

Įdomūs ir teatro garde
robai. Ten sukabinti akto
rių kostiumai, gražūs ir di
dingi. Sienose iškabinta 
keletas paveikslų. Jų tarpe 
ir Kristaus rolės išpildy
tojo, dabar jau mirusio, 
Anton Lange fotografija. 
Kitas paveikslas vaizduo
ja minią, kuri sugniaužto
mis kumštimis šaukė į 
Kristų: “Nukryžiuot jį, 
Nukryžiuoti”

šiuo metu teatro apžiū
rėti lankytojus aptarnau-

• w

IEŠKO GIMINIŲ

Jonas Grikavičius (gyvenan-
kuri spyruokli-jtis Augsburg - Hochfeld, Ley- 

bald Str. 1. Germany, US Zone) 
ieško savo tėvo Jono, dėdės Jo
no, tetos Veronikos ir pusbrolių 
Kapočių. Jie gyvenę kaž kur a- 
pie Oregon.

Jonas Sinkevičius (gyv. 13b 
Bab VVorishofen, Sabastioneum, 
Knaipp Str. 8, Germany, U. S. 
Zone) ieško Mečislovo ir Anta
no Rūkų iš Ažėnų kaimo, Sala
ko par.

Antanas Balickaitis (adresas 
kaip Sinkevičiaus) ieško Ievos 
Dovidoniūtės - Pacevičienės, 
gyv. Philadelphijoje, Pa. ir Sta
sio šečkaus iš Veiverių.

Antanina Poluckienė (gyv. 
Gutach - Scharzwaldbahns nr.

i Zone) 
ieško pusbrolio Juozo Bieliūno ir 
Kazio Bieliūno iš Panemunėlio.

Valentinas Sutkevičius (gyv. 
. New

gausus vietinių patriotų pos, tik iki kelių. Praeina 
Garsus tropinių ligų ins- portretais ir budintis pa- ir čigoniškai apsirengusi 

“ titutas, su muziejumi, kur sakys tau — kuris iš jų mergaitė, bet dauguma — 
kaip ir kituose 

.. te užkonservuoti susirgi- tėjęs, kuris kalėjime mi- Amerikos miestuose, tik 
t- ręs. čia daugiau 90% yra juo-

kai, ir to nebijo parodyti Majestotiški parlamento; Tarp daugelio garseny- dūkai.
kone ant kiekvienos rįįmaį — kapitoliumas. bių portretų yra paveiks- < 

moters ir ant daugelio vy- ipies durimis _ Z«
rų kaklo auksinis ar si- stiliaus pilioriai, kur stul-cos vyskupo, kuris buvo 
dabrmis medalikelis. Daug pai viršuje lyg žiedu, lyg vienas iš pačių pirmųjų šio 
puošnių bažnyčių su sven- gėlių puokšte išsiskleidžia krašto istorikų, 
taisiais, stiklo spintelėse. įr Įaįko anį jų atremtą 
Nemažai katalikiškų mo- sunkumą. Kiekvienai kra- 
kyklų. što provincijai — atskiros!

STIPRUS VYRŲ ' .
PASIRODYMAS tik spindi marmuras.'versiteto.

Turėjau progos : 
visą eilę kunigų. Jie pasa
kojo apie pasisekusį, rug-, 
vv^ru^oneresa^r^ku^lm Puerto Rico gyventojai versiteto parkas, daugybė žemyn, 
vo suvažiavę loie 15 tūks- savo ispaniška pastatų, jauni smagūs Grožėdamasis vaizdais
tančiu vvru Tačiau kata- ku^“ra» diduomenė studentai ir studentės da- ~ meksfaltuotu plentu ė- neėda. Kartais nukanda nų.
liku veikimas dar nėra ee-turi savotiškus kultu-ro įspūdžio, kad čia tikrai miau kopti j kalną Kur-rank^ ar koją. aš pats
rai išvystytas, periodinė E°s — pramogų rūmus:— kultūros židinys. Gailane_kur sodybos. Vienoj kartais išvažiuoju žvėioti. 
knvaeukUm£da leidžiama’ užsuk^ ir pažiūrėti: kiti "gana stambūs rūmai, gražintas į tarpus
Knygų mažai leidžiama, kaitykla “bowling” salė, Su “-------«naivuntai« sfikim.l. .. .....bet jų gaunama is Argen- į' ’
tinos is Ispanijos.Savo vei- k t staleliai kimą plečia protestantai g^okfu satė 
ir vyriausybės nariai kitą . .. ,
kartą jiems daugiau pa- Pr0 sal» Paeidamas
Iankumo parodo, negu ka-1

TVORA SU STULPE
LIAIS Iš PATRANKŲ 
Viduryje St. Thomas 

miesto — aukšti nedidelės 
tvirtovės mūrai, kur dabar 

UNIVERSITETAS iš užu grotomis išpintų 
c_____ o_  ______ Dalis kultūrinės veiklos žiūri nusikaltėliai,

durys iš lauko. Viduje —dabar nutraukiama uni-nes čia įrengtas kalėjimas.'tikri ____ _____ t
tik spindi marmuras? versiteto. Aplankiau ir Matyt čia kitados būta ge- — ragauna nuosaikiai,

sutikti DauS kur vidaus įrengi- tuos rūmus, kuriuos domi- rai ginkluoto uosto, kad —Ar saios pakrantėse
> Dasa- mai nebaigti. i nuoja aukštas bokštas su štai ypatinga tvoravie- nepavojinga maudytis —;

ui iTf pnk: vtvo laikrodžiu. Plačiašakiais ton stulpelių senobinės pa- nėra ryklių?
KULTŪROS NAMAI 'medžiais apsodintas uni-^rank°s, įkastos žiotimis j — Yra, bet negirdėti, kad 

. , . ikurį žmogų būtų pagavę. I VfllKTlflIS . . . . v

moters ir ant daugelio vy- tpįes durimis Korinto las ir seniausio Puerto Ri- ja senyvo amžiaus žmo-;203 Germany, French 
gus, vietos gyventojas, ku-1 
ris keletą metų yra vaidi
nęs vaiko rolę. Tai buvę _ _
prieš penkiasdešimt metų. E.V~Hostel............
§1S žmogus - gidas manda- j Market R<j. Cambridge, Eng-
... , , , 'landi ieško tetos Kotrinos Jo-ginti, o dabar — beveik 

viską importuoja).
— Ar nėra kokių ypatin

gų ligų, tropikinių ar ko
kių?
— Ne. Kartais pakosti-i 

me, šaltis, drugys pakre-į 
Paprastai ryklys žmogaus čia, ir sveiki po kelių die-vyių į didžiuojasi savo ispaniška'pastatų,

vo suvazi vę apie u s- kultūra ir jų diduomenė studentai ir studentės da- — meksialtuotu plentu e- n^da.
turi lyg savotiškus kultu- ro įspūdžio, kad čia tikrai miau koPu i kalną. Kur- ranką ar koją
ros — pramogų rūmus: _ kultūros židinys. Gaila ne'ku.r sodybos. _ Vienoj kartais išvažiuoju žvejoti, 
“Casa de Espania”. Buvau tik, jog netoliese matosi ir vietoj akmens mūras^pa-j^jęį^ jjenkias mylias nuo

“masoniškas tais spalvuotais stiklių- j kjįįį’ žuvį kartais pa-j 
Ylsur Pakeli^1 gauname ryklį, bet iš jų

žmonės ^k kaikur ganosi^ ožkele, maįai naudos, niekas ne- 
-------------------- , -------------- r-o— , _ . perka. Taip, kad ir pagavę 

ma- bėti. Vienas mane vėlų va- sakos nutupusi geltona— išmetame į jūrą.
un.ižiu ai ii u «.«-^^au’ kad gana daug žmo-karą kelias valandas ve- paukštytė. Stačiame šlaite Gaudydami žuvis kaiku-

talikams. ^Gal" kkk'mažoVa ni^ susifenka- . . .Jdžio jo po sostinę, rodyda-Pa<? a^os
katal kunigu- dvieili mili- Lyg atsverti tą ispanis- mas miesto gatves ir gra-kurių kraštas, kad negrių- jūroje kelioms naktims, 
ionu tautnip tik anie 300 kultūros įtaką netoliese žiuosius pastatus. tų, pamūryta akmenimis,^ žuvų Svarą gauna po
J J p ' yra patriotinės — vietinės j Pinigai, pašto ženklai — ir prisodinta svogūnų, sa;'12-14 centų, žiūrint kokia

UŽDARBIAI Lriil4-iiT»rkcs zianfrtaa r»axm/4ir>_'____ ___ TA_________________________________ Intu VipinTYlis -------- mpHŽifli *___

Parduotuvės — pilnos tas “
gėrybių. Kainos — pana-um”. _ _____ .. . . _____ ____ e. . __ ,
šiai, kaip USA. Darbinin- metų įsikūrusios lieteratū- jej Havana, Kubos sosti- uami: “Miškų ugnis”. Kai- įgUdę gaudytojai su švy-'ką, kurs sergąs ir kurs jau 
kų savaitinis uždarbis irgi ros draugijos, kurios tiks- nė, giriasi esanti Naujojo kur matyti bananų plan- turįu išėję nakčia į pa- nešiojąs gautą nuo katali-

užrašu:
tenisai, židinys”.
pramo-j Portorikiečiai :_____
Vakare nuoširdūs, skubūs pagel- ar a-silas, ar sučirškia ant

džiojo po sostinę, rodyda- padarytos
Gaudydami žuvis kaiku-

katal. kunigų: dviejų mili-
yra patriotinės ■
kultūros centras pavadini amerikietiški. 

pilnos tas “Portorikiečių atėnė- prekių 
Kainos — pana- um”. Tai rūmai prieš 70 kilmės.

nušaitės - Virkutienės, telšiškis.
Ieškau savo brolio Aukštikal- 

nio Prano, Kazio s. ir pussese
rių Grytaičių — Stefanijos. Pra- 

Įnutės, Adelės ir Aleksės, Kazio 
įdukt. Visi paieškomi asmenys 
(gimę Daunorių kaime, Vabal
ninko v.. Biržų ap.. Lietuvoje.

Ieško Kazimieras Aukštikal
nis, Kazio s., kilęs iš ten pat, 
dabar gyvenąs tremtyje: Swab. 
Grnund 14 a., Bismark Kaseme 
bl. 10/45, U. S. Zone, Germany.

Jaunas lietuvis tremtinis no-

■liski. Daugumas Vietomis — medžiai žuvis. yra vėžių (lobste-!ti už kurį susirgusį para-
— amerikoniškos su tokiais skaisčiai raudo-rių) ir krabų. Juos gaudy-pijietį. Tą vakarą prašė

nais žiedais, gražiai vadi- tį vykstame naktį. Vikrūs, i melstis už vieną nekatali- ---  nami- “Itfičlrii lirmic” Voi. . . « . ... v '1_ 1____ _____ 1 — 1_____ —___

VAKARE BAŽNYČIOJE
Gyventojų dauguma — 

protestantai, bet yra kele
tas tūkstančių ir katalikų.. 
Gražiai darbuojasi Tėvai 
redemptoristai. Per treje
tą vakarų savaitėje turi- retų susirašinėti su Amerikos 
ma pamaldos net ir šiokio-į lietuviais. Jo adresas: 
mis dienomis. Vieną t re-- Sgt. Jonas Dukra, 
ęiadienio vakarą užėjau į 4065 Labor Service Company 
bažnyčią. Pilna besimel
džiančiųjų. Po pamaldų 
kunigas paprašo pasimels-

kaip las — kelti literatūrą, me- pasaulio Paryžius, tai San tacijos. Eilėmis susodinti krarites vėžį pamatę grie- ko medalikėlį. Po pamaldų 
i “Casa de Juan sakosi esąs mažas neaukšti plačialapiai me-įja rankomis, bet dau-J 1 K= ’*~J

nekuo mažesnis, 1
Jungtinėse Valstybėse, ną, mokslą. Jei ' < 
nors priemiesčiuose čia Espania” spindi prabanga, New Yorkas. 
apsčiai lūšnų ir skurdo, iš Ispanijos gabentomis 
Pusdienį vaikščiojau tų spalvingomis plytomis, tai 
neturtėlių rajonuose ir portorikiečių ateneumas

bet dau-
džiai. Didesnės plantacijos giausia—
apimančios apie dešimtį a- šakiu pagaliuku. Krabai 
kerių ir nuo jų kas dvi sa- nakčia išeiną į pakrantės 
vaitės per istisus metus smėų maisto ieškoti. Švie- 

i _ , Y1? dėlto, nurenkami prinokę bana- sa juos |yg įr apakina, ta-
•nepadare man tokio jspu- nai. Matytis įvairių pal- neaunkii nasrauti4.:__; i____ i:xi__ ncpunrtu paganu.

TOLIMOJE ATLANTO 
SALOJE

Puerto Rico,I
jdžio, kokio tikėjausi. Daug mių rūšių: tiesi karališko- 
įdomesnė sekanti vieta, ji, auksinė ir ta laiba, auk- 
Įkurioje sustojau: St. Tho- šta palmėą iš kurios jaunų
• mas sala, Virgin Islands lapų skribeles pina.
• salyne, apie l,o00 mylių orveivivirn viijuf j nuo New Yorko. Sala tėra PENSININKO VILOJE 
į apie 10 mylių ilgio ir apie J
3 mylias pločio. Tai lyg liais beeinant, kur vienoj buvo įvesti tokie gyvulė- 
kyšantis iš vandenyno ža- pusėj status kalnas, o ki- liai, kurie jas ryja. Gyva- 
lumynais apaugęs kalnas, toj pusėj gilus skardžius, tęs jie išgaudė. Į kitas že- 
prie kurio prisišliejęs uos- pradėjo lašnoti. Nenuosta- mes iš salos išeiti nebega- 
tas. Laisvas uostas, muitų bu. Rugsėjis ir spalis —čia Ii. Maisto ieškodami įlipę į 
nemoka, taigi čia nors vie-lietaus ir uraganų mene- medžius išgeria paukštelių 
nas dalykas pigus: romas, šiai. Užėjau į artimiausį kiaušinius, taip kad nė 
Miesto gatve beeinant a- namą. Erdvi vila, papuoš- paukščių daug neturime, 
gentas siūlė ir viešbutį ta iš Meksikos gabentais' — Ar gyventojai visi mo- 
centre, po 5 dol. dienai už odos baldais. Besėdint ka skaityti? 
kambarį su maistu. Paly- man prieangyje prisistatė — Beveik visi.
ginamai, kaina neaukšta, devyniolikos metų vyru- — Bet gyvena gana ne- 
Klimatas čia šiltas, bet nekas, kurs šioj viloj tar-turtingai?
karštas, svyruoja taip a- nauja. Sakėsi uždirbąs po! — Gal dauguma (čia gy- 
pie 80 per ištisus metus. 30 centų už valandą. Iš bė-'venaritieji amerikiečiai 
Už tat ne nuostabu, kad, dos galėtų ir žmoną išmai-'kaltina vietinius nesuma- 
štai gatvėje eina plikagal-tinti, bet jis dar nevedęs.’nume, tingume — esą, ga
vįs, kurio kelnaitės trum-.Gimęs ir augęs šioje toli- lėtų nors daržovių užsiau-

APIE GYVATES IR 
LIGAS

— Nėra gyvačių?
— Nėra nieko nuodingo 

mūsų salose. Pirma buvo 
Vingiuotais kalnų ke- gyvačių. Joms išnaikinti 
. « • 1 t • • « «—

bet dau- kunigas man pasakė, kad
■ prispaudžia dvi- i bažnyčią ateiną nemažai! 
—- nekatalikų ir kad panašus, 

užsakymas pasimelsti už 
nekataliką ar paminėji
mas, kad nekatalikas pa
gerbia medalikėlį ar mel
džiasi — sudomina, palen
kia nevieną nekataliką pa
lankiau žiūrėti į katalikus, 
atsiversti.

Dr. J. Prunskis.

PENSIONER

A.P.O. 800 US Army, Germany.

Amrriean Red Cross Photo

BALF METINIS SEIMAS
BALF Direktorių Tarybos nutarimu, Bendrojo A- 

merikos Lietuvių Šalpos Fondo metinis seimas įvyks 
1947 m. lapkričio - November 5-6 d.d., Hotel New Yor- 
ker, New Yorke.

Visi BAt»F skyriai yra prašomi ruoštis metiniam 
seimui. Geriausias pasiruošimas būtų pravedimas 
BALF vajaus visu pajėgumu ir išrinkimas savo atsto
vų seiman.

Seimo darbotvarkė bus pranešta vėliau. Viešbu
tyje yra rezervuotas ribotas kambarių kiekis. Norin
tieji turėti viešbutyje kambarius, prašomi iš anksto 
pranešti BALF raštinėn, 105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas

Nora Gugienė, BALF Sekretorė.
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A. * A.
Barbora Vaikaitė

(Vaškevičiūtė)

I Dieną prieš velionės kūnas 
buvo atneštas į bažnyčią. Soda- 
lietės ir mažesniojo ir didžiojo 
chorų nariai atkalbėjo rožan
čių. Iš Easton, Pa. a. a. Barbo- 

an- ros Vaškaitės kūnas buvo nu
vežtas į namus. Newark, N. J., 
ir pirmadienį, rugsėjo 8 d. pa
laidotas amžinybėn. Laidotuvių 
išvakarėse kun. J. Valantiejus, 
šv. Juozapo lietuvių par. klebo
nas. Waterbury, Conn.. klebo
nas. atkalbėjo rožančių, o kun. 
Pranas Garmus atskaitė litani-j 
ją. Laidotuvių rytą, namuose į- 
vyko pamaldos, kuriose dalyva
vo šie kunigai: I. Kelmelis, Švč. 
Trejybės par. klebonas, P. Gar
mus. J. Valantiejus. J. Vaškas, 
MIC., TT. Marijonų Seminarijos 
rektorius, ir M. Ražaitis, buvęs

Neivark, N. J. — Mirties 
gėlas vč-1 pašaukė vieną iš Vaš
kų (Vaškevičiui šeimos amži
nybė... Metai atgal mirė Kazys 
Vaškas, o dabar jo sesuo Bar
bora buvo staigiai pašaukta. 
Barbora Vaškaitė (Vaškevičiū
tė i staigiai susirgo rugsėjo 2 d., 
Easton. Pa., ir mirė ketvirta
dienį. rugsėjo 4 d. Mirties prie
žastis — kraujo užplūdimas ant 
smegenų.

A. a. Barbora Vaškaitė buvo 
plačiai žinoma veikėja. Ji ypa
tingai daug darbavosi 1917-18 
metuose, kada buvo vedama ko
va dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir laisvės. Priklausė prie 
įvairių lietuvių katalikų organi
zacijų. kaip tai: ALRK Federa
cijos. LDS. Lietuvos Vyčių. Mo
terų Sąjungos ir kitų. Ji buvo 
viena iš Lietuvos Vyčių 29 kuo
pos organizatorių. Suorganiza
vus Tautos Fondą, ji buvo Cen
tro Valdybos vice pirmininkė, 
ir už daugiausia surinkimą au
kų 1918 m. Lietuvos atstatymui lydėta į Švč. Trejybės lietuvių 
ji gavo sidabrinę taurę.

Velionė gimusi 
metų atgal: baigusi St. James 
parapijinę ir East Side aukštes
nę mokyklas. Per pastaruosius 
dešimt metų ji mokytojavo Šv. 
Mykolo lietuvių parapijos mo
kykloje Easton. Pa.

Iškilmingos laidotuvų pamal
dos įvyko šeštadienį, rugsėjo 6 
d.. Šv. Mykolo lietuvių par. baž
nyčioje. Easton. Pa. Iškilmin
gas gedulo šv. mišias atnašavo 
kleb. kun. Pranas Garmus. Asi
stavo kun. Sylvester Taggart. 
C. M., ir kun. Vincent J. Nu
geni. C. M., iš Nekalto Prasidė
jimo Seminarijos. Ncrthampton. 
Pastarasis pasakė j?amokslą.

4

DARBININKAS
mų viengenčių, pp. Prano ir 
Paulinos (Staniškaitės) Pūkų 
jaunesnioji dukrelė, p. Florenci
ja huvo, nors ir ne taip pavo
jingai, susirgus ir negalėjo tęs
ti mokslą. Bet dabar jos svei
kata tiek pagerėjo, kad sekma
dienį, rugsėjo 7 d. išvyko mo
kytis į Vilią Joseph Marie Aka
demiją, Newtown, Pa., kur ir 
jos sesutė keturius metus studi
javo.

i 
IĮ
I Jau buvo rašyta, kad p. Ona 
Unguraitė, vietinė įžymi veikė
ja, buvo rimtai , susirgusi. Bet 
dabar, kaip paaiškėjo, tai jei ne 
•Dievo Pasiuntinė” — viešnia 
Sesuo iš Chicagos, vienuolė mo
tina Concepta, tai gal ir būtų 
prisėjus keliauti amžinybėn. Tik 
dėka motinos Conceptos pavo
jaus supratimui ir griežtumui, 
kaip tik susirgo, ji tuojau p. O- 
ną Unguraitę nugabeno į ligo
ninę.

Taigi dabar su Dievo pagalba 
ji randasi gyvųjų tarpe. Linki
me jai sustiprėti ir dar ilgus I 

Džiuginanti Žinutė į metus darbuotis.
Šioje kolonijoje plačiai žino-' Richmondo “Pisorius”

F

Vilkaviškio Seminarijos profe- į sėkmių.

p. Elena Cerankovskytė 
Philadelphia, Pa.

18 d. š. m. p. Elena J. Ceran
kovskytė, 20 m. amžiaus, pp. 

j j Antano ir Juozapinos (Tyburs- 
kos) Cerankovskių duktė, už
baigė slaugės — kadetės moks
lus ir gavo diplomą iš The Wo- 
men’s Medical College of Penn. 

Sveikiname p. Eleną J. Ce- 
rankovskytę ir linkime geriau- 

K. Vidikauskas.

Rugsėjo

“Dievo Pasiuntinė”.

R
mą apie Amerikos lietuvių pa
stangas padėti savo tautiečiams 

į tremtiniams, apie lietuvių trem- 
• tinių atvykimo į Jungtines A- 
' menkos Valstybes perspekty
vas, apie galimumus ten įsikur
dinti. Po paskaitos jis atsakinė- 

į jo į gausius susirinkusių pa- 
i klausimus. Kazys V. Baltramai- 
jtis tiek į mūsų tautos, tiek ir į 
mūsų tremtinių ateitį žiūri opti
mistiškai. Jis savo pranešimu ir 
savo atsakymais į gausius pa
klausimus praskaidrino niūrias 
ir pesimistines stovyklos gyven
tojų nuotaikas.

Kaune ir Vilniaus 
Lietuvos universi-

sorius. Pastarieji du yra miru
sios giminaičiai. Pirm negu kar
stas buvo uždažytas kun. Gar
mus pasakė kelius žodžius. Jau
dinantis momentas buvo, kai 
mirusios Barboros sena motinė
lė Barbora Vaškienė uždengė 
jos kūną paklode ir jos veidą 
uždangalu.

Po šių ceremonijų iš namų pa-

i 
I

i

I

STOKITE Į LITHUANIAN TAG 
DAY AUKŲ RINKIMO 

ARMIJĄ
(Atsišaukimas į New Yorko ir apylinkes lietuvius)

Ketvirtadienį, penktadienį ir pasirodytume ir neparodytume 
šeštadienį, spalių 2, 3 ir 4 die- nuoširdaus noro savo nelaimin- 
nomis New Yorko mieste bus gus brolius gelbėti. 
Lietuvių TAG DAYS. Gatvėse,! 
dirbtuvėse ir kitokiose įstaigose 
bus renkamos aukos lietuviams 
tremtiniams Vakarų Europoje. 
Visi lietuviai nuoširdžiai kvie
čiami stoti į šią labdarių armi
ją!

New Yorko miesto valdžia da
vė teisę lietuviams net tris die
nas viešai rinkti aukas tremti
nių naudai. Milijonai New Yor- 

žino tremtinių

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo- 
deraiškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų

Kazys V. Baltramaitis kilimo 
amerikietis. Jis yra gimęs 1911 
m. sausio 8 d. Jungtinėse Ame- 

l rikos Valstybėse Elizabeth, 
į Nevv Jersey. Mokėsi Villanova 
kolegijoje ir studijavo Colum- 
bijos universitete Jung. Amer. 
Valstybėse, Vytauto Didžiojo 
Universitete 
universitete.
tetuose 1938 - 1940 m. jis studi
javo lituanistinius mokslus, 
kaip Lietuvos Švietimo Ministe
rijos stipendininkas. 1938 -1940 
m. dirbo “Eltoje”.

1940 m. rugpiūčio mėn. iš bol
ševikų okupuotos Lietuvos per 
Vokietiją ir Švediją išvyko į 
Jung. Amer. Valst. Čia dvejus 
metus dirbo Lietuvos Generali- 
niame Konsulate New Yorke, 

: dvejus metus BALFe, kaip jo 
(Visuomeninių reikalų vedėjas, ir 
nuo š. m. gegužės mėn. perėjo į 
War Relief Services — NCWC, 

D°": mūsiškai tariant, į Katalikų Mi- 
n siją.

enter,, jęazys y Baltramaitis yra di- 
(Wool-.(jig jįetuvjs patriotas, plačiai 

! pažįstąs mūsų kultūrą, jau nuo 
seniau bendradarbiaująs lietu- 

, visko je spaudoje. Galime 
džiaugtis, kad kaip tik tokio 

’ A- S- žmogaus iš Jungt. Amer. Vals
tybių susilaukėme savo tarpe.

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
pirmininko pakviestas, Kazys 
V. Baltramaitis sutiko daly
vauti š. m. rugpiūčio 30-31 d. 

■ Schweinfurte įvykstančiame lie- 
| tuvių žurnalistų metiniame su- 
: važiavime ir ten padaryti jiems 
rūpimais klausimais pranešimą.

Ponia Elena Devenienė — vi
siems gerai žinoma Jono Vilei
šio duktė. Ilgai gyvenusi Lietu
voje, o nuo 1940 metų rudens A- 
merikoje, į kurią ji paspruko iš 
bolševikų nagų. Nuvykus į A- 
meriką, po 2V/2 metų jai pasise
kė iš Sibiro į Ameriką parsiga- 

Katalikų Misijos Atstovas K. A. Bačkiu ir jo bendradarbiais benti ir savo vyrą Dr. M. Deve- 
V. Baltramaitis ir IRRC Atsto- plačiai aptarė tenykščių lietu- nį.
vė E. Devenienė Dirbs JAV vių, kurių Prancūzijoje esama Dabar ji atvyko, kaip Inter- 
Konsulatuose Vokietijoje. apie 500, medžiaginius ir dvasi- national Rescue and Relief Co-

A ............. .... nius reikalus. mmittee (IRRC) atstovė. ŠiojiŠ. m. rugpiucio men. pradžioje 
į Frankfurt a/M. atvyko Kazys

Baltramaitis, War Relief kietiJ°s amerikiečių zoną ir rug-
Services ■

Ši mergaitė, stovėdama prie devynių pėdų 
aukštumo pamidorų kelmo, skina pamidorus, už
augintus William Jenner Chicagoj. Kiekvienas 
pamidoras sveria mažiausia svarą.

Richmond Hiii: J. Balažentis, 
110-04 Liberty Avė.

M. Milukas, 101 - 59 125 St.
Adv. P. Alexis, 110 - 18 Ja- 

maica Avė.
S. Subatienė, 127 - 08 88 Avė.
Mrs. U. Chase - Čižauskas, 

107 - 39 115th St.

P. Kubilius, 7343 Grand Avė.! 
Ridgewood: Miss Stella Cha- 

raska, 50 St. Nicholas Avė.
Mrs. Petrauskas, 222 Linden 

St.
Manhattan — New York: Our 

Lady of Vilna Church, 
minic St.

Lithuanian Inform. 
Broadway, N. Y. C., 
worth Bldg.).

Bronx: Lithuanian Democra- 
tic Club, E. 150 St. at Wales 
Avė.

gt i Newark, New Jersey:
* -i Trečiokas, 514 Walnut St., P. Montnla, į j

101 Shepherd N^kSJ;uk“s> 429 Wa,nut St 

Visose N. J. Liet, klebonijose.
New York ‘Tag Day’ Komitetas

105 Grand St., Brooklyn 11, 
Transfiguration ’ N. Y. Tel. EV—8-6203; EV— 

4-7142; STagg 2-0706; VIrg. — 
7-4499; VIrg. — 7-1896.

Woodhaven: J. P. Machulis, 
Real Estate, 8656 85 St.

Shalins Funeral Home, 84-02! 
Jamaica Avė.

I Vincas Pūkas, 8726 92nd St. • 
Į Centrai Brooklyn: Šv. Jurgio 
parap., 207 York 

į Cypress Hiils: 
; 251 Etna Street.

P. Mazauskas,
Avė.

Mrs. Ella Skarulis, 88 Elderts 
Lane.

Mūsų sąžinė ragina, siela šau
kia ir garbė reikalauja išeiti su 
tūkstantine aukų rinkėjų armi-1 
ja ir dėl to su didele, daugtūks-į 
tantine armija mes turim pasi-! 
rodyti. TAG DAY Komitetas} 
nuoširdžiai kviečia ir šaukia VI-' 
SUS lietuvius tuoj registruotis 
į tą tūkstantinę labdarių armi
ją-

> Neatsisakyk, brolau ir sesuo! 
Stok į šventą darbą, į istorinį 
žygį ir padaryk garbę New Yor
ko lietuviams. Tėveliai ir mo
čiutės, paraginkite, prikalbėkite 
savo sūnus ir dukreles kartu su 
jumis stoti į šį darbą. Jaunuo
lių energija, drąsa ir gabumai 
daug pagelbės. Atminkit, kad 
nuo rinkėjų skaičiaus priklau
sys dolerių skaičius nelaimin- 

tinsburg, W. Va.; Jurgis, E. ^®s‘ems gelbėti.
~ t • * * • Moterys ir merginos, tunn-Orange, N. J., ir Antanas ir<„ J ,„ . . , . . cios lietuviškus kostiumus, pra-Pranas, Newarke, ir dvi seseris , .,, . _ T somos jais vilkėti. Tas darys— Margareta Giebiene, Irvmg- . . ,, ,,, J

šviesajton. N. J., ir Ona Staknienė, grazaus lsPudz,° Publik“J lr 
Fanwood N J .kreips daugiau dėmesio. Prie to

^Nuliūdusiai Vaškų (Vaškevi- «vairiose miesto “J“ bus
... .................... , . ... žios atidarymo programos, kūčių) seimai reiškiame gilią , , ~ ,
užuojautą. Inos bus fllmuoJamos’ fotogra- V.
________' fuojamos spaudai.

Maža laiko beliko suregistruo- officer. Jis dirbs Jungtinių A- lietuvių stovyklą, kur nuodug- 
iti ir sutvarkyti tūkstantinę rin-

par. bažnyčią, kur giedant eg- 
Newarke 50 zekvijas kun. J. Vaškas, MIC.,

ir kun. M. Ražaitis atnašavo šv. 
mišias. Iškilmingas gedulo šv. 
mišias atnašavo kun. Pranas 
Garmus; jam asistavo kun. 
Vaškas ir kun. Ražaitis. Prie 
šoninių altorių šv. mišias atna
šavo kun. I. Kelmelis ir kun. J. 
Valantiejus. Sanktuarijoje buvo 
šie kunigai: Bastaky’s. Schar-
nus. čekavičius, Kemėžis. Baž
nyčia buvo pilna žmonių.

Kun. J. Valantiejus pasakė
pamokslą. pažymėdamas, kad ko gyventojų 
velionė buvo pavyzdinga katali- vargus ir kančias ir nori jiems 
kė ir uoli veikėja, ypač Lietu- pagelbėti. Dėlto mes turime pa- 
vos Vyčių organizacijoje.

Palaidota Šv. Kryžiaus ka
puose North Arlington, N. J., 
dalyvaujant šiem kunigam: 
Garmui, Bastaky’iui, Kelmeliui. 
Vaškui, Ražaičiui, Valantiejui, 

, čekavičiui. ir gausiai miniai pa-!lietuvių, tik su saujele rinkėjų 
saulionių. Kun. Dr. J. Vaškas 
pasakė trumpą pamokslėlį. Mal
dos atkalbėtos taip pat ir už ve- 
lionės mirusį brolį Kazį.

Amžinąjį atilsį duok mirusiai.
Viešpatie! Ir amžinoji ‘
tegul jai šviečia! Tegul ilsisi ra- 

i mybė je. 
į Dideliame nuliūdime liko ve- 
i lionės motina Barbora, gyv. 
jNewarke. keturi broliai: —Vin- 
Įcas. veteranų ligoninėje, Mar-

leisti New Yorko gatvėse tūks
tančius aukų rinkėjų su dėžutė
mis tas aukas priimti. Rinkėjų 
armija turėtų būti tūkstantinė. 
Lietuviams būtų didelė gėda, 

i jai iš 50 tūkstančių New Yorko

Maspeth:
Church, 64 - 14 - 56 Rd.

Lithuanian Citizens Club.

ATVYKO JAV LIETUVIŲ 
ATSTOVAI RŪPINTIS 

TREMTINIŲ EMIGRACIJA
t

Iš Paryžiaus jis atvyko j Vo- orSamzaciJa rūpinasi padėti iš-
Jungtines 
ir kitur, 

konsulatų

FAT IS įSALVAGED'
YAKAVONIS 

Fanerai Home
741 No. Main St.

Brockton, Mass.
V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

laisvino.

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai dSI visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Mrs. Guy Reijier, Kew Gartfen Hiils, N. Y., pours fat from melted 
lown meat acraps <nto the used fat contamer. The Department of 
įgriculture urges women to save iii used cookmg fat and turn it over 
e the meat deaier, to heip reheve shortages of industrialfaMjnJ_eil»,

Juozas Kaslnskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

r,,U'
\ ) į

E V. WARABOW
Fanerai Service

24 Field St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 2005 

1156 VVashington St., 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 1503

vykti tremtiniams į 
‘"“notC tamson PMo 3 d. jau apįmkė’ Hana’u Amerikos

šioji organizacija turi savo at
stovybes.

Ji jau aplankė Švedijos trem
tinius. Dabar nori susipažinti 
su lietuvių tremtinių gyvenimu 
Vokietijoj ir juos supažindinti 
su Amerikos lietuvių gyvenimu. 
Ji aplankys ne vieną stovyklą 
ir palaikys glaudžius ryšius su 
mūsų centrinėmis organizacijo- 

Rugpiūčio 6 d. Kazys V. Bai- mis.
i LTB Vyr. Komiteto atstovas 

jums pato- Baltramaitis is New Yorko at- lietuviai stovvkla ir stovvklos Audėnas pirmiausia ją sutiko
1 * / ’ . _ .. Frankfurte ir LTB vardu pa-bendruomenei padare praneši- sveikino”

_ _ _!_■ merikos Valstybių konsulate, n*a* pradėjo susipažinti su lietu
ke jų armiją, šeštadienį, rugsėjo kaip Amerikos Katalikų Misijos'^ tremtinių gyvenimu. Šiuo 
27 d., 7:30 v. v., įvyksta masi- atstovas Pabaltijo tautų trem-me^u J*s konsulate susipažįsta 
nis susirinkimas su gražia prog- tinių emigraciniams reikalams į su naujomis bei atsakomingo- 
rama Apreiškimo parapijos sa- Jungtines Amerikos Valstybes. m's sav° pareigomis. Po mėne- 

jlėje, No. 5 ir Havemeyer Strs.,'Jis taip pat artimai bendradar- s*° Yra numatęs aplankyti

tiI
Brooklyne. Dalyvaukite jame, biaus su* Vatikano Misija ten, didžiąsias lietuvių stovyklas ir 

| Jūsų patogumui Komitetas kur bus liečiami tų tautų emi- lietuvius tremtinius Švedijoje, 
j parūpino registracijos punktus graciniai reikalai į Pietų Ameri- Danijoje, Šveicarijoje ir kitur, 
įvairiose vietose. Jų sąrašas ir ką.
i adresai telpa žemiau. Regis- ; S. m. birželio 21 d. Kazys V. tramaitis vėl aplankė Hanau 
truokitės, kuriame J___~
giausia. įvyko į Londoną, kur jis susipa-

VVilliamsburgh: United Lith- žino su lietuvių tremtinių emi-
uanian Relief Fund, 105 Grand gracija iš britų zonos į Angliją. 1
St., B’klyn 11, New York. 'Londone jis tais reikalais tarėsi

Vienybė, 412 Bedford Avė. įsu Lietuvos atstovu ir įgaliotu
Ginkus Palace, 495 Grand St. ministerių Anglijoje K. B. Ba- 
Queen of Angels Church, 213 lučiu, Latvijos atstovu ir įga-

So. 4 St. liotu ministerių Anglijoje Zari-
Dr. B. K. Vencius, 499 Grand nu, su Anglijos darbo ministe- 

įrija ir su katalikų organizacijo-
J. Garszva, 231 Bedford Avė. mis, ypač gi su Catholic Commi-
Annunciation Church, 259 N. ttee for Relief Abroad. Daromi 440 E. 6th St., So. Boston, Mass.

5 St.
So. Brooklyn: Mrs. J. Staškus lietuviai turėtų savus lietuvius

429 36 St. kunigus ir galėtų reikštis savo
Mrs. S. Waitelis, 774 3rd Avė. tautine kultūra.

K. Genis, 309 7th St.
East New York: Mikalauskas- maitis nuvyko į Paryžių, kur jis

Jankus Long Inn., Atlantic Avė. išbuvo nuo liepos 27 d. ligi rug-
6 Logan St.

A. Paskevice, 140 Forbell St. BALFo Įgaliotiniu Dr. Stasiu,

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BL. PA8ALPINC8 

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
Plrminlnk* — Eva Marksienė, 

<25 E. 8th St., So. Boston, Maaa.
Tel. So. Boston 1298. 

Vlee-Pirmininkė — u. GailiūnienS, 
8 Winfield St., So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaikien®,

žygiai, kad Anglijoje atvykę

Iš Londono Kazys V. Baltra-
I

piūčio 1 d. Paryžiuje jis su

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

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

177 West 7th St„ So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

Pirmininkas — Juozas ėvagždya,
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Plrmininkas — Pranas Tuleikls, 
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijas salėj, 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.



Antradienis, Rugsėjo 30, 1947
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T1^ T T np Fį Q vasaros atostogų, mokyklos į-
V X TiJ 'rengimo ir šventinimo, po Tėvo

------------- į daktaro Kazimiero Urbonavi- 
Rugs. 27 d., iškilmingai apsi- čiaus įsikūrimo Prelatu, eikime 

vedė Vincent Mockapetris su uo- prie dvasinio atsinaujinimo, štai 
lia darbuotoja Jone Marciulai- tam proga:
tyte, gyv. Westville St., Dor- Trečiadienį, spalių 1 d., iki 5 
chester, Mass. d. įvyksta Bostone visos Ameri-

------------- kos ir Kanados Šv. Vardo Vyrų 
Rūgs. 28 d., tapo pakrikštyti Draugijos Susivažiavimas. Da- 

šie kūdikiai:--------------------------- lyvaukime jo įvairioje progra-
Albertas Kazimieras Alberto moję.

C. ir Onos (Joneikaitės) Petrai- _________
čių, gyv. 78 Bolton St.

Alena Petro ir Alenos (Gėd- 
raitytės) Genevičių, gyv. 1424 
Columbia Road.

Marytė Patricija mokytojo
Jono ir Adelės Paruliu, gyv. 28 
Westland Avė.

darbą ir kiek galint atsimokėtų 
jam už tą didelę malonę, kad iš
gelbėjo juos iš tremties. Jie yra 
geri katalikai.

Šiuo reikalu kreiptis reikia 
prie Kun. P. Aukštikalnis, St. 
Robert’s Hali, Pomfret Centre, 
Conn.

Kunigų Vienybės seime 1947 m. 
rugp. 5 d. priimta

Rezoliucija
“Naujosios Aušros” reikalu

DARBIKIHKAS 
HrmutHs "Darbininko" 

Koncerto 6arbė$

1

PAIEŠKOMI ASMENYS JURGELIONIS, Klemensas, 
Chicago, III.

JUREVIČ, Usevoldas ir Va
lentina, jo žmona. Turi sūnų 
Jurgį ir dukterį Olgą. Atvyko 
1920 m. Gyveno New Yorke.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti —
Lithuanian American Informa- 

tion Center, 233 Broadway, 
New York 7, N. Y.

I

ANDRIUŠKIENE (Stanaitė), Karalkrėslio Dv. Pajevonio vai.
Valerija. Apie 65 m. amž. Iš Ra-. Vilkaviškio apskr. 
palių km. Luokės valse. Telšių į 
apskr. Gyvena Philadelphijoj 
arba Pittsfield.

ANDRIUŠIS, Jonas.
ARDICKAS, Karolis, Jurgis

ir Juozas. Iš Vilkaviškio.
AUGUSTAITIS, Pranciškus.

Iš Vilkaviškiu. Gyv. Brazilijoj. , 
BAGDONAVIČIUS, Jonas. ' 
BALCAS, Vladas iš Panevė-i 

žio.
BALNYTE, Valerija, iš Nau-j 

miesčio valšččč. Išvyko po ka-j 
ro.

BALIUKEVIČIUS, Dominin-1
kas iš Biekšių km., Valkininkų pie 50 m. amž. Iš 
valšč,. gyv. Philadelphijoje.

BALTRUŠAITIS, Juozas, sū
nus Petro. 60 m. amž. Iš Šiau
lių apskr. Vaiguvos vaisė. Du- Renovo, Penn. 
benų kaimo. GEČIO, Petro giminės. Iš Pu-

BARTKUS, Jonas ir Petronė-' tokšlių km. Tauragės apskr. Iki 
lė. Gyv. New Yorke. Mažeikių mirties gyveno Chicagoje. 
apskr. Gudiškės km. j GEDUTIS, Klemensas. Iš Re-

BECELYTE, Veronika. Iš Ke- navos km. Židikų vaisė. Mažei- 
dainių apskrities. kių apskr.

BIGAILA, Antanas ar Sta-' GOBERIS, Vytautas ir Mari- 
sys. Gim. Mažeikių apskr., ja. Iš Veliuonos valšč. Kauno a. 
Viekšnių valse. Dargių km.

BILEVIČIUS, Julius ir sesuo.
Iš Kėdainių.

BORKUS, Jonas. Apie 50 m.
|amž. Iš Dovydiškių km. Deltu
vos valšč., Ukmergės apskr.

BRAZDŽIONIS, Petronėlė. Iš lės vaisė. Dargalių km.
Kapciūnų km. Pakruojaus v.,

| Panevėžio apskr.
;Brookiyne arba Chicago. 
j BRAZDŽIONIENĖ, 
vičiūtė), Marijona.
km. Valkininkų 
Philadelphijoj.

BRUŽAITE, Emilija. Iš Tau- Aleksą ir dūk. Juliją, 
ragės apskr. Švėkšnos 
Stemplių km.

I BRIEDIS, du broliai.
gyvena Bostone, kitas
lyne. Turi seserį Vildovienę. Iš km. Židikų valšč., Mažeikių ap. 
Joniškio Valšč. j JANUŠAS, Valius, 38 m. amž.

BUDRECKAS, Jonas. Iš Nau-' Iš Mažeikių apskr. Paskiausia 
gyveno Philadelphijoj — 1939 

BUDRECKAITĖ, Apolonija, metais.
Simanas Balna- Naumiečio.

BUTKEVIČIAI. Iš Saktelių
[km. Šiaulėnų valšč. Šiaulių aps. 

Kazys ČEPAITIS.
' Striupavičienė iš namų.

į DALBOKAS, Antanas arba 
jo šeima. Gyveno Chicagoje.

DANILEVIČIŪTE, Marija. Iš 
Mariampolės apskr. Šilavoto v. 
Dumiškių km. Gyvena New 
Yorke.

DARAŠKA, Juozas ir Izido
rius. Iš Kaulinu km. Radviliškio 
valse., Šiaulių apskr.

DAUGĖLA, Petras. Gyvena 
Chicagoje.

DAUKANTAS, Augustinas. 
Kretingos apskr., Salantų valse. 
Nasrėnų km.

DUNAUSKAS,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Kunigų Vienybės seimas, aki

vaizdoje dabar bevykstančio 
mūsų tautos ir jos kultūros sis- 
tematingo naikinimo ir šimta
metės lietuvių dvasiški jos tra
dicinės kovos su laukujais pasi
kėsinimais į mūsų tautą, jos ti
kėjimą, kalbą ir kultūrą, turi 
garbės priminti seimo daly
viams, kad, kaip po nelemtos 
Liublino Unijos, 
Mikalojus Daukša, 
tuvybei pavojų,
gimtosios kalbos svarbą ir reik
šmę ; kaip mūsų priespaudos 
metu vyskupas Motiejus Valan
čius pakėlė balsą prieš svetimas 
raides, taip Amerikos lietuvių 
katalikų dvasiškija, akivaizdo
je šiandienykštės tautos nelai
mės, negali pasilikti kurčia ir 
abejinga tai kovai, kurią užsi
mojo vesti Amerikos lietuvių

i ReftaHnga Baty Dirbėjaiį
kurie yra patyrę vartoti dvigu
bą adatą—Vampers, reikia pa
tyrusių prie dvigubos adatos 
;prie visokių darbų, Stitchers, 
Under Trimmers, Viršutinių 
Stitcherių ir Russet taisytojų. 
Darbas pastovus, geras atlygi- 

.nimas. French Shriner & Urner 
Shoe Mfg., 443 Albany St., Bos
ton, LIB. 2483. (16-to-3)

Mateušas. A- 
Luokės valse.

Rožan- 
parapi- 
v., bus

!

Kanauninkas 
pajutęs lie- 

pirmas iškėlė

Tą dieną prasideda 
čiaus mėnuo. Šv. Petro 
jos bažnyčioje, 7:30 v. 
Šv. Rožančiaus, Šv. Teresės no- 
venos ir Tretininkų Brolijos 
Rekolekcijų pamaldos. Kalbė
kime Rožančių, prašydami sau 

į ir kitiems — ypač lietuviams
Džiaugiamės Jo Prakilnybės tremtiniams Dievo Pažibos. 

Prelato K. Urbonavičiaus iškil
mėmis. Iškilmingos pamaldos, Ketvirtadienį, 7:30 v. v., bus 
reikšmingas pamokslas, puikus laikomos Rožančiaus ir Treti- 
bankietas, įspūdingos ten kai- ninku rekolekcijų pamaldos, 
bos — ypač J. E. Vyskupo John 4 v. p. p., ir 7:30 v. v. klauso- 
J. Wright, D. D., gražus oras mos išpažintys, 
padarė nigs. 28 d., netik labai, - —■
sėkmingą bet ir istorinę dieną Penktadienį 7 v. r. 
Bostone ir Naujoje Anglijoje.

/

Kviečiame prie maldos. Po

DAKTARAI

Maldos Apaštalavimo
1 intencijai šv. mišios.

4 v. p. p. Marijos

i

laikomos 
draugijos

Vaikelių 
draugijos pamaldos ir susirinki
mas.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013
Dr.J.C.Seymour

LANDŽIUS
Lietuvis gydytojas ir 

chirurgas. Naudoja vėliausią 
X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.
534 E. Broadnay, 
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

7:30 v. v.. Šv. Valanda ir Tre
tininkų rekolekcijų apmąsty
mas.

Tel. TROwbridge 6330

J.Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

šeštadienį, 8:30 v. v., Marijos 
(Vaikelių mėnesinė šv. Komuni
ja.

j 4 v. p.p. Tretininkų pamaldos, 
'priėmimas profesijos ir daroma 
i vizitacija. Visi Tretininkai kvie- 
|čiami susirinkti.

Vakare, pamaldos Rožančiaus 
ir Tretininkų.

f

Sekmadienį, 7 v. v., 
i moterų ir mergynų
Kviečiame visas sueiti 
atsivesti.

prasidės 
misijos, 
ir kitas

Tel. KENmore 4433

Dr. Aibert P. Kibiais
Podiatrist - Chiropodist 

107 Massachusetts Avenue 
Boston, Mass.

PrieS Mass. Avė. Station

Valandos šiokiomis Dienomis: 
12:30 P. M. — 7:00 P. M. 
Valandos šeštadieniais: 
12:30 P. M. — 3:30 P. M.

Pranešame, kad mokykloje 
šalę bažnyčios yra dar vietos 
kūdykiams 4’/2 metų. Kviečiame 
motinėles suvesti vaikelius, kad 
jie priprastų prie mokyklos dar
bo kitiems metams.

Visi kviečiami atlankyti 
kelių darželį.

PAIEŠKO

vai-

suIeško lietuvis tremtinys 
žmona ir vaiku geros širdies lie
tuvio ūkininko, kuris išrūpintų 
jiems affidavit. Jie dirbtų ūkio

Kun. N. Pakalnis,
Šįmet LDS ir laikraštis : 

“Darbininkas” mini 32-į 
ruosius savo įsikūrimo me-! 
tus. Ta proga, spalių 19 d., Į 
Patrick J. Gavin School 
Auditorijoje, So. Bostone, 
įvyks didingas koncertas,! 
kurio didesnę dalį progra
mos išpildys viena geriau
sių Kauno Operos artisčių 
—A. Dičiūtė - Trečiokienė.

Kun. N. Pakalnis, Ap
reiškimo parapijos klebo-

Telšių apskr.
ELBE, Julijus

Garliavos.
ir žmona. Iš 

Paskiausiai gyveno

kultūros dvimėnesinis žurnalas na®» Brooklyn, N. Y., SUŽi-l
“Naujoji Aušra” 
nas .
skaitytų sau garbinga pareiga 
šį žurnalą medžiagiškai ir mo
rališkai paremti.
Redakcijos pastaba:

“Naująją Aušrą” galima užsi
sakyti ir siųsti jai aukas šiuo' 
adresu: “N. Aušra”, 10729 So. 
Statė Str., Chicago 28. III.

kad kiekvie- n°jSs aPie “Darbininko”

į GRIGIENE (Dutaitė), Kazi
miera. Iš Ukmergės apskr. Žie- 
maitkiemio valse. Gyv. Chica
go-

GUDAUSKIENE, Agota (di
lytė). Iš Tauragės apskr. Šila-i

Į A, J. NAMAKSY
R E A L. ESTATE A 

INSURANCE 
Į 409 W. Broadway 
Į SO. BOSTON, MASS.
I Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street 
'į West Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway 1233-W 
i----------------------------------- ---------------

1

Amerikos lietuvis dvasiškis minimą jubiliejų, pnsiun- 
tė $25.00, įstodamas į Kon-. 
certo Garbės Rėmėjus.

Kun. N. Pakalnis yra vie- į 
!nas nuoširdžiausių “Darbi-į 
Jninko” prietelių ir rėmėjų.. 
iNuo pat pradžios klebona
vimo laiko klebonas kun. 
N. Pakalnis platina savo; 
parapijoje “Darbininką”. ‘ 
Nuoširdžiausiai dėkojame . 
Klebonui už nuoširdumą' 
laikraščiui “Darbininkui” i 

i ir laukiame atvykstant i 
į mūsų šaunųjį koncertą. 
I

BALF Centre Gautos Aukos 
Nuo 1947 m. Liepos Mėn.

16 Iki Liepos 31 i
CALIFORNIA

Angeles, Lietuvių organi- 
auka $300.00; Šv. Kazi- 
parapijos auka $51.00;

i

IVANAUSKAS, Juozas, Va-
Gyveno cys ir Vincas. Sėtos valšč. Gai

žiūnų km.
(Marke- JANAVIČIUS, Tarnas. Iš

Iš Čižiūnų Trakų apskr. Žiežmarių valšč. 
valse. Gyv. Kietaviškių parap. Gojaus kai- 

. mo. Atvyko 1910 m. Turi sūnų

valšč. JANKAUSKAS. Feliksas. Iš: 
Čižiūnų km., Valkininkų valšč..

Vienas gyv. Chicagoje.
Brook- JANUŠAS, Leonas. Renavos

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO 
Balso - Itkalbos - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė. turinti 
Master of Arta in music laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lekci
jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar rašykite:

480 BOYLSTON ST., BOSTON
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass. 

Tel. Eliot 8222.

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

N. V W N.V V N. K y. N. kSA >. >. >. V
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T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston. Mass.
Tel. ŠOU 9772

Užsisakykite Tonika Pas Mas
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

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

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

Los 
zacijų 
miero 
Kun. Jonas Kučinskas $25.00.

CONNECTICUT
Plantsville, V. Romazas $5.00. 

ILLINOIS
Chicago, Mrs. B. Weathers — 

$5.00; BALF Nr. 57 — $20.00; ! 
Šv. P. M. Gimimo par. $536.35; 
BALF Nr. 14 — $8.00.

MASSACHUSETTS
Brockton, J. Laucewicz $1.00.
So. Boston, Joseph Einingis— 

$5.00.
Boston, BALF Nr. 17 — Tag 

Day — $3,500.00.
Worcester, Šv. Kazimiero pa

rapijos BALF Nr. 31 sk. $500.
MARYLAND

Baltimore, Vincas Grajauskas 
$5.00.

MICHIGAN
Detroit, Paul Kalias, Jr. — 

$10.00; Mrs. Agatha Seminov— 
$5.00.

Grand Rapids, M. Alexis — 
$2.00.

Richmond, A. Šmigelskis — 
$5.00.

NEW JERSEY
Elizabeth, BALF Nr. 24 sk.— 

$41.00.
Jersey City, — Lietuvos Vy

čių N. Y. - N. J. Rajonas $46.00.
Londen, M. Buzūnas $10.00.
Newark, BALF Nr. 35 $40.00.

NEW YORK
Amsterdam, BALF Nr. 33 — 

$500.00; Anthony Jacauskas— 
$2.00.

Coxsackie, J. Baltronis $5.00.
Mineville, John Java $5.00.
New York City (Manhattan)

Vincas Vaitkūnas $5.00; Mr. & 
Mrs. A. Vaishvila

Brooklyn, Pauline Constine— 
$5.00.

$5.00.

OHIO
Cleveland, Thomas Butkus— 

$10.00; Nepersto jančiosios Pa
galbos parapija $205.72.

PENNSYL VANIA
Easton, BALF Nr. 130 — 

$10.00.

Harveys Lake, Wm. Makelio- ! mįesčio. 
nis $100.00.

Minersville, 
nosis $10.00; 
zinskas $5.00;

Pittsburgh, Liepos 6 d. Lietu-' Kazys ČEPAITIS. Motina 
vių Dienos Pikniko auka $309. 'striupavičienė iš namų. Iš Ša- 

Scranton, Kun. John F. Boll jęįų apskr. Paežerėlių vaisė. Pie- 
$100.00.

WISCONS1N
Kenosha, K. Vaiceliūnas — 

$5.00.
BALF Centras visiems auko

tojams nuoširdžiai dėkoja už ; vena Chicago. 
jūsų aukas tremtiniams įgyja-1 DABKIENĖ. Elzbieta. Gyve- 
ma būtiniausiai reikalingo mais- na Detroite.
to, kūdikiams pieno, badaujan
tiems riebalų, sergantiems vais-, 
tų. Jūsų aukos ir toliau palaiko' 
nelaimingųjų gyvybę ir palaiko- 
moralę. Mūsų parama — trem-; 
tiniams vienintelė viltis.

Aukas ir toliau malonėkite i 
siųsti:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand St. Brooklyn II, 

Ney York
Aukojantiemc BALF-ui saky

kite: All gifts to the United j 
Lithuanian Relief Fund of A- 
merica, are deduetible for in-l 
come tax purposes. Kilnašir-i 
džiai lietuvių draugai mūsų tau
tos nelaimes supras, tik jiems 
reikia priminti.

Magdalena Bra-: 
N. N. $1.00.

ežių km. Amerikon atvyko 
1900. Gyveno Erie, Penn.

CHASEN. Isaack. Atvyko 
11940 - 41 m. Gyveno Chicagoje.

CIULKINAITĖ. Rozalija. Gy-

DAILYDAITE, Marijona. Iš

I

JOMANTO, Stanislovo. Iš 
Telšių apskr. Gentaučių kaimo. 
Iš Lietuvos išvyko prieš 35 m. 
Apsigyveno Chicago.

JONCUS. Juozas ir Pranciš
kus.

JONUŠAS, Valerijonas. Iš 
Mažeikių.

JOCIS, Juozas ir Antose Jo- 
ciutė. Iš Lygių km. Nemeikščių 
valšč. Raseinių apskr.. Prieš 
Did. Karą gyveno Chicagoje.

JUODŽUDIS. Andrius. Iš A- 
lytaus apskr. Miroslavo valšč. 
Kaulvitų km.

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Catrfornijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė., 
Hollywood 38, Calif.

So. Boston Furnitūra Co.
Matrasal naujai perdirbami.

Kainos pranešama iŠ anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

380’/o West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758

Liturginės Mišios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. Šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.

Nusišysek!
Surašė J. K. M. Išleista 1935 

m„ 150 pusi.
Sakoma: juoktis sveika. Nu

sišypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo
tykių. Kaina $1.00.

DARBININKAS
366 W. Broadvay,

So. Boston 27, Mass.

Sutvarkymui Mirusių Asmeny Turi#
Parsiduoda South Bostono, geriausioj gatvėj, 

prie parko ir netoli jūros, mūrinis 9 šeimų, po 3 
kambarius, nesenei ištaisytas namas. Įplaukos: 
$4170.00, išlaidos su šiluma ir aptarnavimu, bei 
taxais $3300.00. Kaina: $20,000. Reik įnešti 
$5000.00. Likusi: morgičius 4%. Kreipkitės pas: I

Adv. F. J. Bagočius,
302 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

!
!

V »

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parims 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BOR1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mara.

Vincas Balukonis, Savininkas.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

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

giai patarnauja.

South taton,Mi$L ;
! 
!

GRABOR1A1

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK* 

Lietuvių Graborius-BafMmuotojaa 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tai. SOUth Boetort 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
•38 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Bocton, Maas. 

Juseoh I.Casper 

(MASPERA8) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Salsamuotoias 
NOTARY PJJBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dykai 

TeL ŠOU Boston 1437 
•OU Boston 3960

< I

ZA1ETSKAS
FUNERAL HOME

M4 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. ZaletakM, F. E. Zal.tskas 
Oratoriai Ir Balaamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia Šermenim* Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. 8OU Boston 0815

•OU Boston 2609
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LDS Seimo, Įvykusio 21-22dd., 
Rezoliucijos

Providence, R. I.,
KOVOJE DĖL IJETU- 
\ OS IŠLAISVINIMO

LDS Seimas, rugsėjo 21 
ir 22 dd. ivykes Providen
ce, R. I.. siunčia Lietuvos 
laisvinimo veiksniams Eu
ropoje ir Plačiajame pa
sauly broliškus sveikini
mus su greito laimėjimo 
linkėjimais.

Amerikos lietuvių kata
likų darbininkų atstovai ir 
jų vadai su didžia pagarba 
lenkia galvas prieš didvy
riškus Nemuno Tėvynės 
partizanus, prieš mūsų Tė
vų Žemės pogrindžio kovo
tojus. prieš tylius idėji
nius Lietuvos kankinius 
Sibire ir kitur tremtyje. 
Jų kruviną pasiaukojimą

lietuviai katalikai darbi-1 
ninkai. kurių idealizmu, 
veiklumu ir dosnumu re
miasi visas šios šalies lie
tuviškųjų kolonijų gyveni
mas, nepamiršta savo se
nosios Tėvynės, lygiai kaip 
ir josios vaikų - tremtinių 
likimo. Seimas sveikina 
tremtinius, pasirinkusius 
verčiau vargą svetimose 
žemėse, nei vergavimą tė
vynės okupantams. Ragi
name ir toliau Amerikos 
lietuvius visomis išgalė
mis tremtiniams padėti, 
kol jie galės grįžti į laisvą 
tėvynę.

Sena bažnytėlė ir moderniška mokykla puikiai derinosi nepriklausomos Lietuvos miesteliuose.
I 
nės ir artimųjų netekimo 
skausmą. Visas tu “kai
mų” kultūrinis judėjimas 
yra lyg savotiškas savęs 
gydymas ir stiprinimas 
autosugestijos būdu. Sto- 
vvk’inėse sąlygose mes re
čiau matome nesimpatiš- 

sąjungininkų, kus prūsų ar švabų veidus, 
ir tai mums rečiau girdime vokiečių 

kalbą, ir lyg pamirštame, 
Jūs, brangūs Lietuviai kad ne Lietuvoje esame.

ir žydai buvo išblaškyti į palaimintoje Amerikoje, būdami mes
'T mūsų detalė ■ Pasiskaite _ia trem? patys pamatėme. kokie
Šventoji Lietuva šiandien padarote išvadą, kad mes 
yra sugriauta ir išniekin- Vokietijoje labai j----- :
tį o jos ramūs gyventojai jaučiamės — tik dainuo- 

vaidina-

Dainuojam, Nors Širdis Verkia • • •

(Laiškas iš Europos)

SPARČIAI KOLCHOZINA 
LIETUVĄ

Lietuvių tautos tragišką tai nepažeidžia “draugiš- 
jbūklę galima palyginti su kų” didžiųjų sąjungininkų 

LDS Seimas savo orga-žydų tautos tragedija pir- santykių, 
už laisvę ir nepriklauso- nizaeinei veiklai pagyvinti maišiais amžiais po Kris-kurių vienas 
mybę laisvieji lietuviai tu-siūlo: a) Remti Akcijos taus, kada Jeruzalėje “ne-uždrausti siekia, 
rime remti spaudos bei in- Komisiją su jos numatytu liko akmens ant akmens” -- -
formacijos galia, protes- paskaitų maršrutu, judo-...............
tais prieš pavergėjus ir maišiais paveikslais, 
tautų naikintojus, pinigi- stangomis 
ne ir visa kita parama. 
LDS Seimas kviečia savo 
narius ir toliau veikliai da
lyvauti BALF. ALT ir AL
RKF.

Nors Lietuvos padėtis _ __ ______ ___ _____ ________ _______v____ «.«.«
kol kas dar labai tragiška, komunizmu, c) Dukart sa- žmogėjusių < ' 
nes daugelis jos sūnų ir vairinio Darbininko paver-biejų “išlaisvintojų”, dar na> 
dukrų išblaškyta, o pačia- timas dienraščiu palikti daugiau sunkiausiose ver- “~“ 
me krašte. Sovietų karinių LDS Centro Valdybai gų sąlygose kenčia badą, gyvas yra” pasakė Kristus

VEIKLAI PAGYVINTI

Tuo būdu nori pakirsti savarankiško gyvenimo 
pagrindą. — Gėrybės iš Lietuvos plaukia 

į Rytus.

veik iš 30 metų pas save i- 
vesto “rojaus” praktikos 
žino, kad tik tada mases 
pasiseks visiškai pavergti, 
kai iš jų bus atimta bet ko
kia nuosavybė, kuri duoda 
savarankišką gyvenimą.

Iš Lietuvos ateinančios 
žinios rodo, kad ten reta- 
Įme kaime, ar seniūnijoj 
l nėra prievarta įsteigtų 
į kolchozų. Štai, viename 
kaime, kuris neturi pilnai 
350 ha, įsteigti net trys 
kolchozai. Jų savininkai ir 
šeimos iš tų ūkių nušalin
tos, dažniausiai išvežti į 
Sibirą, o į jų vietą, kaip 
ištikimi kolchozninkai, at
vežti iš Rusijos gilumos 
mongolai ir rusai. Kurie 
nenori į kolchozus dėtis, 
tiems laikinai paliekama 
po 5-6 ha žemės, ne retai 
be trobesių ir gyvulių. Be 
to, tie apdedami didžiulė
mis produktų pyliavomis 
ir mokesčiais, net ir už 
praeitą laiką, tuos metus, 
kai Lietuvą buvo okupavę 
vokiečiai. Jeigu kas dar iš 
karto išgali atsimokėti, 
tai pyliavos ir mokeščiai 
didinami tol, kol savinin
kas nepajėgs išsimokėti ir 
turės atsisakyti savo ūkio. 
Taip okupantų griauna
mas anksčiau klestėjęs 
Lietuvos žemės ūkis ir vi
sas kraštas. J. šakinis.

Nors ir sunkiai, vis dėlto 
laikas nuo laiko ateina tik
rų žinių iš iš anapus “Gele
žinės uždangos” tai yra iš 
rusų - bolševikų okupuo
tos Lietuvos.

Pasirodo, bolševiku oku
pacija nuolat žiaurėja. O- 
kupantai išsijuosę sten
giasi Lietuvą kuo grei
čiausiai tiek nubankrūty- 
ti, kad “pasivytų” kitus 
bolševikinius kraštus. Lie
tuva be paliovos apiplėšia
ma. Į Rytus nuolat vyksta 
transportai miško medžia-

Tremtyje būdami
. . , , . , patys pamatėme,

~n J?1 brangūs tautos turtai sle-
" „ _ piasi mūsų tautiniame me-

gerai ne Didžiuodamies savo
.... .. . i- ". . , — pirmaeiliais muzikais, dai-

P?-/1Sfą P.aSaulb Jame ir šokame, vaidina- nininkais, teatrais, ansam- 
tuKstancių nu-me ir koncertuojame. Gal bliais ir dailininkais mes 
v* nii'7iinvrn nn_ T_________ ____________J___ 1____J__________ , 7

, . ,. mažiau žavimės kitų tautų
• “VS“ ■ CIa ?yvename Uk šia die- kuitūriniais laimėjimais,

„ nes patys jaučiamės ne že-
Ne viena duona žmogus mįau ug kitus stovį. Ir mū- 

x 3 sų jaunimas entuziastiš-
• Kas kai žengia į gyvenimą kaip gos, javų bei kitų maisto 
kai jis toj dainoj pasakyta: “Pa- produktų, mašinų ir fabri-

pa- 
atgaivinti kai 

kurias apmirusias kuopas, 
b) Prašo LDS narius su
rasti bent po vieną naują 
narį, ypatingai stengian
tis įtikinti mūsų organiza-;dešimtys i 
cijos reikšme kovoje su! kankinta ir nužudyta nu- būt Jums atrodo, kad mes

n policinių jėgų \\kdomas svarstyti iki sekančio sei- šaitį ir sKurdą, pasmerkta gundančiam velniui.
beatodairinis tautos nai- mo. Prieš tai pageidauja- lėtai mirčiai abipus Uralo, lieka, iš žmogaus, 1 aoan. x <*- r-_____ -z,
kinimas. nė ’ ienas sąmo- mas didesnio LDS narių apie 80,000 vargsta trem-savo pįiVu rūpinasi? Ir imki arkląknyga lyrą ir kų prekių, 

etuvis skaičiaus tuo reikalu pasi- tyje be aiškaus rytojaus, gryvulys džiaugiasi laisvėn eiki Lietuvos keliu” I T~'—
sakymas. šimtai priversti lieti krau- ištrūkęs, daugiau sietuvos Keiiu . I

ningas pasaulio lietuvis 
neturi ir negali rezignuoti. 
Lietuvos išsilaisvinimo 
byloje šiandieną stovi visi 
tie. kurie kovoja su smur
tu. agresija ir tautų vergi
ja. Tegyvuoja į laisvę besi
veržianti. tikinti ir demo
kratinė Lietuva!

PASVEIKINTI

Prelatą Dr. Kazimierą 
Urbonavičių

... T , .. ------- «—1 erdvės Tokiu būdu mes
ją tolimuose Indonezijos įr tyro oro gavęs, saulėtos patys išliekame 
frontuose, kuomet Lietu- gamtos grožį pajutęs. Ko- tautiškoje dvasioje 
voje bevilte klaikuma vieš- dėl gi tremtinys, *’ " ' 
patauja, kuomet Tėvų Že- masis Tėvynės,

j Jeigu pirmoje okupacijo- 
ne tik je dar nesiskubino Lietu- 

stiprūs vą sukolchozinti, tai da- 
„ „ ir do- bar tatai atlieka visu spar-

, ilgėda- roję. Savo aukštos kultu- tumu. Tuo būdu norima 
artimųjų ros savybėmis mes atkrei- pakirsti savarankiško Lie-

mę svetimi batai trypia, įr laisvės, negali nusirami- piame ir svetimtaučių dė- tuvos gyvenimo pagrindą, 
LDS Seimas sveikina Jo Tėvynėje likusieji nimo, išsiblaškymo ir stip- mesį. Jie mielai lanko mū- nes tik tada pilnai įgy-Į

Prakilnybę Prelatą Kaži- . dėl savo rybes ieškoti jam įgimtose Sų koncertus, operą, bale-vendinama komunistinė
mierą Urbonavičių, mūsų gyvybes.drebą arba nely- liaudies dainose? tą, teatrą ir parodas. Jie diktatūra. Prieš Lietuvos
organizacijos Veteraną ir partizaninę kovą veda. Kad ir koks sunkus gy- stebisi mumis, mūsų veik- žemės ūkio sugriovimą,
Darbininko vertingų veda- K akarų Demokratijos venimas, lietuvis nenusto- lumu ir mokėjimu repre- tai yra kolchozų įvedimą

rugsėjo 211 mųjų straipsnių rašytoją globoJG esantieji tremti-ja lygsvaros ir nekrinta zentuotis. Geros valios ki-lietuviai ūkininkai priešin- 
bei vyriausią redaktorių: ^iai .dar turi šiokia tokią desperacijon. Daugumas tataučiai grožisi ir džiau-gi iš gilumos širdies. Nes 

kultūrinę laisvę. Aciu Die-mūsų visko neteko — Tė-

mierą Urbonavičių, mūsų £VybGS dreba arba nely- liaudies dainose?LIETl VIAMS TREMTI- 
MAMS EUROPO JE

LDS Seimas.
ir 22 dd. įvykęs Provide 
c- R. L. dėkoja Lietuvių džiaugiasi Jo paaukštini-i . . . -
Tremtinių Amatininkų ir mu už nuopelnus Bažny-:Vui, mes ^ar turime teisę... vynės, artimųjų, 
Darbininkų Profesinei Sa- čiai ir Tautai, nuoširdžiai !ais?ai ka^ti £7“"LT •—L— ----- --------  uU». n* v<uiv» uas pakeičia
j:mgai už nuoširdžius svei- linki, kad Jo Pr. Prelatas kalba’ melstis savo koply- ko dar viltis į šviesesnį ry- nės pavydi mums visko, ir badmiriu? 
krūmus. Meile Lietuvai Amerikos lietuvių darbi-.ci°se, dar turime teisę gie- tojų, tikėjimas į Dievą ir į kas yra savaimi sunranta-l Tačiau 
mus tikrai jungia neper- ninku gerovei veiktų dar doti, 
traukiamais broliškumo ilgiausius metus. ‘ 
rvšiais, ir Tėvynės vargai 
tikrai yra tapę mūsų, kaip' 
ir Jūsų, bendrais sielvar
tais. o kova dėl jos iš'ais- nuoširdžiai 
v rūmo — mūsų visų kova. J.

Jūsų broliai, Amerikos Garbės

Darbininko vertingų veda-

giasi mūsų gyvenimo pro- kas gi gali pritarti, jei na- 
turto — švaistėmis kartu su mu- šus ir sotus gyvenimo bū- 

gimtąja gyvenimo pagrindo. Bet Ii- mis. Tik piktos valios žmo- das pakeičiamas netvarka

, . . . . .. .. ..mm j.v. .m...... bolševikiniai o—
. , dainuoti, tautinius Temidos pergalę. Dėl to ir ma įr be ko kultūringas kupantai su nieku nesi-

ISOJ2US s0..'-1’ vaidinti, kon- tokiose klaikiose dienose, žmogus negali gyventi. įskaito. Daugumos gyven-
jcertuoti, literatūros vaka-kad ir menkai pavalgius, Taip mes, neapsaugoti sa-tojų valia jiems yra nie- 
rus ir parodas rengti, kiek prastai apsirengus, vargą- vos valstybės sienomis, ne kai. 80% Lietuvos gyven-

.................... nose patalpose^ gyvenant, tik apsisaugojame nuo ne- tojų verčiasi žemės ūkiu, 
x x dažnai ašaras sveikų svetimų įtakų, nuo taigi toks nuošimtis gy-

i tautų natūralaus ventojų buvo priaugę prie
kuris verčia žemės nuosavybės. Dabar

individą pasi- bolševikiniai okupantai
pamažu nustoti vienu užsimojimu šitą no-

di- _ savo tautinių šventų savy-'ri panaikinti. Nes jie be-
Nesistebėkite todėl, kad bių, bet esame pajėgūs dar!-------------------------------

beveik kiekvienoje stovyk- jr į kitataučius veikti ir me į šventa Tėvu Žeme, 
loję spontaniškai išdygę jiems ką naujo duoti, tuo Tada išbučiuosime kiek- 
veikia lietuviu chorai, vai- prisidedant prie žmonijos vieną savo broliu ir sesių 
dintojų rateliai,^ ansamb- kultūros, prie gražesnio krauju anlaistvtą Lietu- 

Tai savaimingos kul- tautų sugyvenimo. jVos žemas pėdą, džiaugs-
/ Giedodami ir dainuoda- mo ašaromis aplaistysime 

bendradarbiams lingos tautos jėgų pasi- mi dažnai pro ašaras, tvir- mūsų šventoves.
______ • ( Tai nedirbti-tai tikime, kad greit grįši- Edv. Kalnėnas.

Kun. J. Bružiką, S. J.
LDS Seimas lietuviškai

sveikina kun. kunigystės sidabrinį jubi- tremtinys, 
Bružiką, S. J

Narį,
« • • -Į • J V • • • « • '• •7 7 O V V1J

savoiIieJU» didžiai nusipelniusį šluostydamas, niūniuoja ir kitų 
švenčiantį i religinėje veikloje, ypač dainuoja dainas, kurias jo spaudimo

•9

Oi pienina, plauna

IT’S A^MUST^
tremtinių tarpe,ir linki motinėlė dainavo, dainas, silpnesnį 
gausiausios Aukščiausiojo kurios jį nuo pat lopšio ly- duoti ir
palaimos.

PADĖKOTI

Darbininko 
bendradarbiams

LDS Seimas labai dėkoja liai. ’’ 
visiems mūsų organo Dar- tūros ir kūrybingai gaiva- 
bininko T - - 
Europoje ir čia už straips- reiškimas. Tai nedirbti- tai tikime/kad greit grįši- 
nius ir korespondencijas, nas, bet aukštai susipratu- 
kurių dėko laikraštis gali sios ir kultūringos tautos 
tobulėti. dvasios veidrodis. Daina

------------ lietuvį ramina, padeda ____
Kun. J. Vaitekūnui jam iškęsti gyvenimo sun-, nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

LDS Seimas ypatingai kumus, stiprina jj tautinėj 
dėkoja gerb. kun. J. Vaite-dvasioj, neleidžia jam sve- 
kūnui ir jo bendradar-itimųjų jūroje atitrūkti 
biams, LDS 11 kuopos na- nuo tautos kamieno ir į- 
riams, už sėkmingą seimo įkvepia jį ryžtu siekimuo- 
suorganizavimą, jo prave- se._ 
dimą ir vaišingumą. Tremtinių stovyklos — 

kaip lietuviški kaimai, 
buvo kaip apdainuotos “Klausu- 

kalba čių ūlvtėlės”. Vienintelė 
iš-į tokiu “čigoniškų taborų”

(Pastaba. Be šių 
dar priimtos anglų 
rezoliucijos Lietuvos 
laisvinimo reikalu ir pade- j geroji pusė ir yra ta, kad i 
ka Bostono ir Providence tokiuose ««-*•—------
vyskupams, kurios tilps kaimuose

Darbininko” nu- čiasi daugiau tarp savųjų, 
, kas mažina mumyse Tėvy-

kituose “1 
meriuose).

“lietuviškuose 
” lietuviai jau-

I

įsigyk Anąližkai-Liehiviška lodynę
English-Lithnanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas.

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdek j 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie- 
tuvišką Žodyną.

TTžsakvmus siuskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mara.

Oi piauna, piauna. 
Lankoj šieną piauna,
Mano mergužėlė
Į kupetas krauna. (2 k.) 

Suk. suk ratelį. 
Suk į vieną pusę, 
Pasakyk, mergele. 
Ar tu mano būsi. (2 k.)

Ne savo žirgeliu
Pas mane atjojai.
Ne savo žiedelį
Man dovanojai. (2 k.) 

Tėvelio žirgeliu 
P?s mane atjojai, 
Motulės žiedelį 
Man dovanojai. (2 k.)

Šiuomi siunčiame $. 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas.
Adresas........ ........
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ir prašome atsiųsti mums Angliš-


