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• Tito!
• Tito!
• ir dar kartą_ Tito!—
•

Žiūrėkite, iš to paties kelmo 
išspirtas, kaip ir pats Stalinas, 
Tito Aiuo metu pasidarė didelė 
pasaulio “garsenybė”. Kurį 
laikraštį nepaimsi, kurį iš jų 
nepaskaitysi, vis: Tito, Tito ir... 
Tito.

O juk tai kalbama apie ne* 
menkesnės rūšies diktatorių, 
kaip ir tas, kuris visą rafinuo
čiausią bolševikinę, dresūrą įka
lė jam į galvą, būtent, despo- 
tiškiausį pasaulyje po Nerono 
laikų valdovą— Juozą Staliną...

Ir kodėl gi Tito šiuo metu 
taip “išgarsėjo”? Gi todėl, kad 
jis, pirmiau negu kiti, išdrįso 
savo mokytojui parodyti... lie
žuvį...

Taigi, dabartiniu metu, vos 
tik pasirodžius Titui, apsiren
gusiam goeringišku šviesiu 
švarku ir apsuptam garsiosios 
OZNA-os šnipais, kur nors vie
šumoj savam krašte, pavergtie
ji turi šaukti: ‘Tito yra mūsų, 
mes esame Tito!... Tito! Tito! 
Ti-to! (Nors, iš tikrųjų, Jugo
slavijos liaudis slaptai jį vadi
na “Titler”, o jo diktatorinį 
valdymą — “Ti-totalitarianiz- 
mu”)... Gi pasaulis ir jojo spau
da — štai:

•

Toronto "Daily Star“ didelė
mis raidėmis savo skaitytojus 
iš Belgrado rugpiūčio 31 d. in
formuoja tokiomis antraštėmis: 
"50,000 vyrų armija, 500 tankų 
iš sovietiškųjų karo jėgų iš
skleista 75 mylių plote pagal 
Jugoslavijos sieną. Tito diplo- 
matiOl šktibstat Arivtf j
U. N. vyr. būstinę” ir pan.

Žinios turinyje randame ap
rašytą padėtį smulkiau. Sovie
tai sutraukę penkias sunkiais 
ginklais ginkluotas divizijas į 
Tito pašonę. Tito ambasado
rius JAV Dr. Joza Vilfan, vie
šėjęs Belgrade, lėktuvu skubo
tai išskrido į Lake Success, kad 
apkaltinti sovietus už ginkluotą 
grasinimą pasaulio taikai ir 
pan.

Jugoslavijos komunistų parti
jos oficiozas “Borba” — nesi
gaili "tėveliui” Stalinui gana 
karčių žodžių...

Tito elitinė gvardija, suside
danti iš 300,000 vyrų, esą pa
reiškusi diktatoriui visišką iš
tikimybę ir pasižadėjusi kautis 
iki paskutinio kraujo lašo, jei 
kas kėsintųsi prieš Jugoslavijos 
"laisvę”...

"Mes esame pasiruošę atiduo
ti savo gyvybes, besiginant 
prieš juodas kominformo už
mačias” — deklaruoja Tito ar
mijos vadai...

Sovietų komunistų partijos li
nijos tiekėjas — laikraštis 
“Pravda” — taip pat žaibus 
svaido Tito link: "Turi būti pa
darytas galas Tito provakaci- 
joms ir jo slaptosios policijos 
terorui!”...

Gi Toronto dienraštis "The 
Globė and Mail” iš rugpiūčio 31 
d. — dar charakteringesnę ži
nią praneša. Rašinio antraštė 
skelbia: "Pilnai apginkluota 
raudonoji policija ant Tito sie
nos”. Turinyje rašoma: “Vaka
rų Berlyno laikraštis “ Soc žaidi
mo krat” praneša, jog 3.500 
sunkiai ginkluotų Rytų Vokieti
jos policijos vyrų skubiai yra 
išsiųsta ant Jugoslavijos sie
nos”. Laikraštis dar toliau pri
duria, jog labai greitu laiku 
būsią pasiųsta ir dar 12,000 
vyrų “prieštitinei” akcijai vyk
dyti į Balkanus. Su siunčiamai
siais vyrais, esą, kartu rieda 
moderniški tankai, ginklai, o
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Norvvood, Mass. — Veteranų Karo Paminklo Pašventinimas įvyko rugpjūčio 15 d., š. m. šv. Jurgio lietuvių parapijoje. Da
lyvavo daugiau kaip 500 parapijiečių ir kitataučių šventinimo iškilmėse. Klebonas kun. Feliksas Norbutas pašventino paminklų. 
Po šventinimo apeigų įvyko pamaldos bažnyčioje, kur gražų ir turiningą pamokslą pasakė kun. Pr. V. Strakauskas, Brocktono 
lietuvių par. klebonas; kun. Pr. M. Juras, Lawrence lietuvių par. klebonas, atkalbėjo maldą už tėvynę. Kun. Jonas S. Švagždys, 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų Vienuolyno kapelionas, suteikė palaiminimą Švč. Sakramentu.

Paminklo šventinimo ceremonijų vedėju buvo vietinis vikaras, kun. AL Janiūnas.
T

PROF. HEUSS IŠRINKTAS V AK. PRANCŪZIJOS KARDINOLAI 
VOKIETIJOS PREZIDENTU ĮSPĖJA TIKINČIUOSIUS

Bonn, Vokietija — Rug-, lyderis, Kurt Schumacher, 
sėjo Theodor gavo 31^,bal®t—
Heuss, 65 m. amž. buvo iš-r • 
rinktas Vakarų Vokietijos * 
respublikos prezid e n t u. ‘ 
Naujasis prezidentas tuo
jau, kai buvo išrinktas, 
davė priesaiką naujajai 
vyriausybei ir 
kad vokiečių tautos liki
mas yra susijęs su Berly
no likimu.

Prezidentas Th. Heuss 
yra laisvųjų demokratų, 
kuri yra viena iš dešinių
jų, partijos lyderis. Jis y- 
re mokslininkas ir knygų 
autorius, kurias naciai sa
vo viešpatavimo laikaisi 
degindavo. Jis kovojo i jų užsakymų. Dirbs trimis 
prieš centralizaciją Vokie- pamainomis ir samdys a- 
tijoje, kurią naciai ypač pie 1000 naujų darbinin- 
stiprino. kų._____________

Balsuojant uz kandida- a t> < m—’ik.T a o <■ 'tot a ki a 
tus į Prezidentus, jis buvo DAR VIENAS TEISIAMAS 
išrinktas iš antro kartoj 
gaudamas 416 balsų iš 
800. Jo konkurentas so
čiai - demokratų partijos

—į——

Audcuydos Kšinpšflijš 
Planuoja 24 Vi 
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Komunistai Išprovokavo Riaušes 
Robeson Koncerte

Albany, N. Y. — Jau bu
vo rašyta, kad negro kon
certuose Peekskil, N. Y., 
kuriuos suruošė raudonie
ji, Įvyko riaušės. Daug 
buvo sužeistų. Komunistai 
ir jų pakeleiviai kaltina 
vietinę ir valstijos polici
ją, kad ji neapgynė kon
certo rengėjų ir jų pasekė
ju-

Gub. Dewey, ištyręs visą 
Įvykį, Įsakė valstijos 

įgrand jury (prisaikin- 
I tiems teisėjams) tas riau
šes išstudijuoti ir padary
ti savo sprendimą. Dis- 
trikto prokurorui George 
M. Fanelli pavesta praves
ti tyrinėjimą.

Gub. Dewey pareiškė sa
vo nuomonę, kad jam at
rodo, jog tai buvo komu
nistų arba jų pasekėjų 
tiksliai sugalvota provo
kacija.

rio 1 d. buvo 511,133, iŠ 
kurių: 65,487 latviai, 18,- 
334 estai, 129,820 lenkų, 
90,546 žydų.

Iš viso iš Vokietijos, 
Austrijos ir kitų kraštų 
iki vasario 1 d., 1949 m. 
repatriavo , tik 60,866 
tremtiniai, iš kurių latvių 
— 1,817, estų — 229 ir 
lenkų — 34,070.
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Kasta Gimsta 55,000 
Vašų Pasaulyj

pareiškė,

sunkveži-

Vokietijos 
yra apie

kiti militariški reikmenys —ve
žami traukiniais ir 
misis.

Sovietų valdomoj 
zonoj spėjama, kad
300,000 vyrų taip vadinamuo
se “Volkspolizei” daliniuose. A- 
pie 80,000 vyrų — yra itin ge
rai paruošti ir visiškai ištreni
ruoti. Jiems vadovauja sovietų 
geiį Smirnov.

Maskva pasiuntė Titui jau 
aštuntą notą... (Tai bent popie- 
rio...)

Na, ir Lt. ir tt

O Tito — jau gavo iš JAV 
paramos ,paskolos pavidale, 
kai kas abejoja: ar iš viso ne
gyvam Titui būtų bereikalinga 
paskola?

Tačiau, tenka manyti, kad Ti
to išliks gyvas. Juk jis mokytas 
pačioj Maskvoj, kaip kitus te
rorizuoti, žudyti, o taip pat — 
ir kaip pačiam apsisaugoti...

Pr. AL

Paryžius— Keturi Pran-

kuriuo Įspėja katalikus 
neremti komunistų judėji
mo ir laikytis Šv. Kongre
gacijos ir Popiežiaus pa
tvirtinto dekreto.

Kiek Yn IRO Globoje
■ »->—»—ucllmlIĮ

IRO globojamų ir išlai
komų lietuvių iki vasario 
1 d., 1949 m. pasaulyje bu-

Washington, D. C. — N. 
E. Dodd, Jungtinių Tautų 
Maisto ir Agrikultūros 
Organizacijos gener a 1 i s 
direktorius, davė žinių Se
natoriams, kad kasdien 
gimsta 55,000 vaikų pa
saulyj.

“Kiekvieną rytą,” sakė 
Dodd, “mes turime 55,000 
naujų žmonių pusryčiams. 
Gi maisto produkcija pa
saulyj taip greit nedidė
ja”.

Tačiau N. E. Dodd nepa
sakė kiek žmonių miršta 
kasdien.

Worcester, Mass.— Nau
josios Anglijos Taryba 
praneša, kad audenyčios

remti komunistų 
dirbti.

Crown Manufacturing 
Co. iš Pawtucket, R. I. 
dviejų savaičių metu pra
dės dirbti po 24 valandas 
paroj, nes gavo daug nau-

Popiežiaus dekretu už* 
drausta katalikams pri-

Neleido Unijos Vadui
Važiuoti j Jwig. Valstybes

Toronto, Kanada — Ro- 
bert H. Carlin, CIO — In- 
temational Mine, Mill and 
Smelter Workers unijos 
organizatorius, norėjo va-Komunistų parti- gavo daug naujų uzsaky---- - Jai arba remti komunistų ži i j Valstvbesveikimą. Tačiau Katalikų ’SS

Bažnyčia nesilaiko nei vie
no rėžimo, gali būti socia
listinis arba kapitalistinis, 
tai nedaro skirtumo, jeigu 
tik nesipriešina Katalikų 
Bažnyčiai ir Jos veikimui, 
nes Katalikų Bažnyčia nė
ra politinė ir, jeigu vals
tybės rėžimas nevaržo Ka-

KOMUNISTAS ĮKALINTAS
New York — Kaip žino

ma, vienuolika komunistų 
vadų ir kaltinami ir tei
siami už sąmokslą mokin
ti nuversti šio krašto val
džią jėga. Kaltinamieji ir 
teisiamieji Įvairiais bū
dais, savo advokatu pa
galba, stengiasi pažemin
ti teismo autoritetą ir pa
rodyti visuomenei, kad jie 
yra “kalkiniai.” Tai yra 
juokas. Jeigu jie būtų Ru
sijoje, kur neva komuniz
mas vykdomas, tai jau pa
čioje pradžioje būtų atsi
sveikinę su šiuo pasauliu.

Šiomis dienomis Federa- 
lis teismas pareikalavo, 
kad Carl Winter pasakytų 
ar jo uošvis buvo atstovu 
komunistų suvažiav i m e 
1945 metais. Jis atsisakė 
tai padaryti. Teisėjas jį 
nubaudė 30 dienų kalėji
mo arba iki tol, kai jis at
sakys Į tą klausimą atsa
kyti,

Eugene Dėsnis, Komu-

bet valdžia jam uždraudė 
važiuoti Į Jung. Valstybes 
visam gyvenimui.

A. J. Karnuth, Jung. 
Valstybių imigracijos di
rektorius Buffalo, pareiš
kė, Carlin’o važiavimas Į 
Jung. Valstybes “nėra 
naudingas kraštui.”

Atvyko Prancūzijos Užsie- 
mu naKaiy raniSTens 

Sdiuunii

vo 37,431. Vokietijos britų R.tui^L. i nUft |įr|r~**» 
zonoje — 12,742, ameri-

mi Loterijos Klausimi
Bobtas, Mase. — Charies

C. ODonnell, Massachu- 
setts Draugijos dėl Senat
vės Pensijų prezidentas, Į- 
teikė peticijas šios valsti
jos sekretoriui, kad būtų 
leista piliečiams balsuoti 
ar jie nori, kad valstija 
kas mėnuo turėtų loterijas 
ir ar nori, kad sulauku
siems 63 metų amžiaus 
asmeninis būtų mokama 
kas mėnuo $75.00 pensija. 

Kad būtų leista pilie
čiams balsuoti, tai reikia 
gauti po 25,000 registruo
tų piliečių parašų kiekvie
nai peticijai.

kiečių zonoje — 21,424, 
prancūzų zonoje — 223?;

23; amerikiečių ton. — 
208; prancūzų — 59; Bel
gijoje — 8; Danijoje — 
502; Italijoje — 145; Ispa
nijoje — 2; Šanchajuje — 
16; Filipinuose — 2.

Iki birželio 1 d., 1949 m. 
iš Vokietijos lietuvių viso 
repatriavo: iš britų zonos
— 720, iš kurių 1947 m, — 
216, 1948 met. — 474 ir 
1949 m. — 30; iš amerikie
čių zonos viso repatriavo 
tik 199; iš prancūzų zon.
— 6 ir iš Italijos — 1.

Iš viso IRO globojamų ir 
išlaikomų tremtinių vasa-

ROOSEVELT TURĖJĘS SLAP 
TUS SUSIRINKIMUS SU 

BROWDER

nistų partijos sekretorius, 
kuris pats save gina, pro
testavo prieš teisėjo 
sprendimą, bet tas tik pa
blogino visą reikalą.

Teisėjas Harold R. Medi
na pažymėjo, kad adv. 
George W. Crockett, Jr., 
negras, kuris gina komu
nistus taip pat yra pa
smerktas už teismo panie
kinimą, tik bausmė nepa
skirta. Teisėjas Įkalino 
penkius iš vienuolikos kal
tinamųjų už teismo panie
kinimą.

Mes, kurie žinome, ko
munistų taktiką, tai jie 
tik ir nori patekti Į kalė
jimą, kad galėtų skelbti 
viešai ir rinkti aukas apsi
gynimui kaipo kanki
niams.

Teisėjas Medina pareiš
kė, kad pasibaigus teis
mui gali būti ir daugiau 
nusikaltusių už teismo pa
niekinimą.

Washington — Rugsėjo 
14 d. atskrido lėktuvu iš 
New Yorko Prancūzijos 
Užsienių reikalų ministe
ris Schuman, dalyvauti 
^pasikalbėpimuose politi
niais Vakarų Europos 
klausimais, kurie čia vyk
sta tarp Amerikos ir Bri
tanijos.

Į New Yorką jis atvyko 
prancūzų keleiviniu laivu 
de Grasse.

Washington, D. C. — 
Howard Rushmore, buvęs 
Komunistų partijos parei
gūnas, Senato Tyrinėjimo 
Komitetui liudijo, kad mi
ręs Prezidentas Roosevel- 
tas turėjęs “slaptus” susi
rinkimus Baltuose 
muose 1944 m. su Earl 
Browder, tuolaikiniu Ko
munistų partijos vadu.

Tai buvo 1944 m. kai ko
munistai viešai paskelbė, 
kad jie remia Rooseveltą, 
bet rinkimų metu jis atsi-

Na-

sakė priimti jų pagalbą.
Browder buvo išmestas 

iš Komunistų partijos lie
pos mėn. 1945 m.

Howard Rushmore, ku
ris dabar yra “New York 
Journal - American” laik
raščio reporteriu, apie 
“slaptus” susirink i m u s 
Browderio su Prezidentu 
Rooseveltu gavęs žinių 
nuo Benjamin Gitlow, o 
pastarasis buvo žinomas 
kaipo Komunistų partijos 
viršininkas.Celdįes Romanistai Uždare 

ir Antrą ArfchryskMpą
Proga — Rugsėjo 12 d. 

buvo pranešta, kad Čeko
slovakijos komunis tinę 
valdžia uždariusi savo rū
muose ir antrą Moravijos 
arkivyskupą, Joseph Ma- 
tocha ir aplink rūmus ap
statė policijos sargybo
mis. Arkivyskupas J. Ma- 
tocha yra antras vyriau
sias Romos Katalikų vys
kupas Čekijoje po arki
vyskupo Beran.

i

Lietuvių Radio Programa
WESX —1230 kilocycles, Salėm, Mass.

šeštadienį, rugsėjo 17 d. 1:15 vai. po pietų Įvyks 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

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

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

Tetephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOnrood 7-1448 
J



Penktadienis, Rugsėjo 16, 1949

gyvenime

Nuo kun. Dr. Končiaus apsi-

iš tų 
pere- 
kuris 
ener-

Siunčiamoms gėrybėms

jam 
darbą 
Balys, 
didele
studentiškų

BALF stipendijų, 
studentų tektų atsisakyti nuo 
studijų ir ieškotis įvairių uždar
bio galimybių. BALF savo sti
pendijomis ir maisto siuntiniais 
sudarė tas sąlygas, kuriose lie
tuviai studentai galėjo studi
juoti Galima drąsiai

apstu studentijos gyvenime net 
sunkiausiose valandose. “Jie 
šoka ir dainuoja, lyg būtų so
tūs ir neturėtų tos daugybės 
rūpesčių gyvenime ir studijose. 
Mes vyresnieji to jau negali
me” — su nuostaba ir pasige
rėjimu kalbėjo kun. Dr. Kon-

ČEKIJOS R.-KATAUKŲVA 
VYBRS TAIKOS SĄLYGOS

Innsbrucko lietuvių studentų 
vaizda* nebūtų pilnas, jei at
skiru straipsniu nebūtų pami
nėta BALF veikla ir nuveikti 
darbai. Ketverių metų bėgyje 
BALF tapo kiekvienam lietu
viui studentui daug reiškiančia 
sąvoka. Perėmęs studentų šal
pos darbą BALF tapo vieninte- čius. 
liu ir svarbiausiu lietuvių stu
dentų globėju ir užtarėju jų lankymo Innsbrucke prasidėjo 
nelengvoje kovoje su tremties vaisingas BALF darbas Austri- 
gyveninio sunkumais. Be BALF joje,
paramos studijos Innsbrucke skirstyti buvo įsteigtas specia- 
nebūtų įmanomos ir jei nebūtų lūs BALF įgaliotinio studentų 

daugumai reikalams postas. Pirmuoju J- 
galiotiniu buvo kun. Dr. Petras 
Bučinskas, kuris su dideliu pa
siaukojimu suorganizavo stu
dentų šalpos darbą Austrijoje 
ir paaukavo tam daug laiko ir 
darbo. Pasitraukus

tvirtinti, ■ pareigų įgaliotinio 
kad 26 jauni lietuviai daktarai, mė dipl. ekon. St. 
kurie baigė Innsbrucko Univer- tą darbą dirbo su 
sitetą. yra taip pat BALF nuo
pelnas ir visų tų jaunųjų inteli
gentų studijose BALF užėmė 
labai svarbią vietą

Innsbrucko lietuviai studen
tai yra BALF-ui ir per jį visai 
Amerikos lietuvių visuomenei 
ypatingai dėkingi. Savo raštuo
se Centro Valdybai jie yra ne
kartą pareiškę savo padėką 
BALF-ui už jo didelį darbą. Ta
čiau tos visos padėkos pilnai 
neišreiškia gilaus dėkingumo ir 
neatvaizduoja tos didelės BALF; 
reikšmės mūsų gyvenime. Tai) 
visa gali atjausti tiktai tas, ku
ris ta parama naudojosi ir ku
ris BALF pageltos dėka baigė 
savo studijas. Visų Innsbrucko 
studentų atmintyje BALF liks, 
kaipo mūsų globėjas ir gelbėto- “ 
jas sunkiais mūsų studijų me
tais.

BALF-ą teko mums arčiau

gija ir nuoširdžiu 
reikalų supratimu.

BALF veikla ir parama stip
rino mus kitų tautybių aky- 
vaizdoje. Ne viena tautybių, e- 
sančių tremtyje, negalėjo pasi
girti tokia parama, kokią mums 
siuntė BALF. Lenkai, kurie 

į turi stiprią ir žymiai didesnę 
už mus koloniją Amerikoje, 

‘mums net pavydėjo mūsų susi- 
I organizavimo ir mūsų brolių a- 
merikiečių solidarumo su tau

tiečiais tremtyje. Amerikos lie- 
.‘tuvių kolonija pagarsėjo kitų 

tautybių tarpe kaipo viena soli- 
dariškiausių ir geriausiai suor
ganizuotų.

Geriausiai BALF 
charakterizuotumėm 

‘ištrauką iš studentų laikraščio

vaidmenį 
pacitavę

BALF-o Pirminiikas Kun. Dr. J. B. Končius 
profesoriauja.

Patyrus, kad BALF-o Pirmininkas Kun. Dr. Juo
zas B. Končius pradėjo profesoriauti Fordham univer
sitete, New Yorke, BALF-o Administracijos tarnauto
jai sveikina savo Pirmininką naujose pareigose ir lin
ki jam geriausio pasisekimo.

BALF-o Administracija.

ATEIVIŲ NATŪRALIZACIJA 
SUMAŽĖJO*

Sambūris” 1947 m. gegužės 
mėn.. kur taip rašoma apie 

- BALF:
“Kiekvienu metu, kai mūsų 

pažinti jo pirmininkui kun. Dr.pacįetis pasunkėja, kai mums 
J. B. Končiui 1946 m. vasarą 1 pritrūksta maisto ar drabužių, 
lankantis Innsbrucke. Tai buvo ■ jęaį kyla nauji materialiniai 
didelis įvykis studentų gyveni- ■ sunkumai, mes tuoj kreipiamės 
me. Per pirmą savo apsilanky-įį BALF centrą Amerikoje, in- 
mą kun. Dr. Končius susipažino formuodami apie mūsų padėtį 
su tautiečių ir studentų būkle įr prašydami pageltos. Mes 
ir bendrais bruožais nupasakojo kreipiamės į BALF, nes žino- 
BALF veiklą. Jis buvo nuste- ma kad tik iš ten mums gali 
bintas tų sunkių maisto sąly- ateiti parama ir tik BALF gali 
gų. kuriose teko studentams išspręsti m figų materialines 
gyventi ir dirbti. Per savo ant- problemas".
rąjį apsilankymą kun. Dr. Kon-į Ištrauka iš Innsbrucko Lie- 
čius sėkmingai išsprendė daug tuvių studentų Sambūrio leidi- 
svarbių klausimų, atvežė mums “Lithuania”. 1949. 
pagelbą maistu ir suorganizavo.
BALF veiklą. paskirdamas 
BALF įgaliotinius Austrijoje.
Besilankydamas Innsbrucke!tos laimės tikėti busimąjį
kun. Končius aktingai dalyvavoI gyvenimą. AŠ pasakyčiau 
tuo metu įvykusių “Studentų net, kad visi, kurie nesitiki 
Dienų” parengimuose. Atrodo. ‘ būsimo jo gyvenimo, yra 
kad kun. Končiui ypač patiko (šiam gyvenimui mirę, 
mūsų gera nuotaika, kurios* Goethe.

Aš nenorėčiau nustoti

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

English - Lithuanian Dictionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin

gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

M6 Wesi Broadvoy Se. Boston 27, Mase

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

Vardas.............................................. ...........................
jbSsosss
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Pagal Imigracijos ir Na-1 tarnavo Antrojo Pasauli- 
turalizacijos tarnybos nio karo metu U. S. gink- 
pranešimą praeitais fiska- luotose pajėgose ir garbin- 
liniais metais, kurie bai-gai buvo iš,tarnybos pa- 
gėsi birželio 3G d-, 1949 nu, lluosuoti, 1948 metais kri- 
ateivių tapo Amerikos pi
liečiais 70,150, kai tuo tar
pu 1947-48 fiskaliniais 
metais tapo Amerikos pi
liečiais 93,904 asmenys. 
Kas rodo 1948-49 fisk. me
tų bėgyje 40% ateivių na
tūralizacijos sumažėjimą.

Sekančios dvi priežastys 
yra to sumažėjimo: 1) 
maža imigracija per pra
eitus ii metų, 2) karo 
spaudimas, kuris privertė 
daugelį imigrantų tapti 
Amerikos piliečiais ankš
čiau, negu jie manė, nes 
kai kurie būtų atidėlioję 
naturalizavi m a s i vėles
niam laikui. Tačiau natū
ralizacija rodo tendenciją 
vėl ateityje padidėti, nes 
per 1947-48 fisk. metus 
padavė prašymus dėl pir
mųjų popierių tik 37,771 
asmuo ,o jau 1948-49 fisk. 
metais buvo paduota 60,- 
157 prašymai. Taigi dau
giau kaip penkiasdešimts 
nuošimčių.

Iš tų 70,150 asmenų, pri
ėmusių Amerikos piliety
bę 1948-49 metais, 22,297 
asm. buvo įvažiavę į Jung. 
Valstybes po 1930 metų; 
24,755 asm. — tarpe 1920 
ir 1930 met.; 13,315 asm. 
tarpe i»iv ir uiev. rvi-, .... . , . .
ti buvo įvažiavę prieš 1910 .^U1 Vismskiui,
metus. Bendrai paėmus, a- •’un8- Valstybių ambasa- 
pie 68$; iš naturalizavu- į”™8 “askv.a1.’. Alan G- 
šiųjų įsigijo U. S. piliety- i Kirk pakvietė jj pas save 
bę natūralizacijos būdu,'įsve?us lr M.™181"0’ Ąm: 
išgyvenę čia apie 18 metų. :!)a8ac^,rlus J^lrk sa^0. 
Kaipo įdomų dalyką tenka U‘P.buvo daroma lr Pra‘ 
paminėti, kad įsigijo A-,eityJe’ 
merikos pilietybę 1948 m.,1 Tačiau tos vaišės suke- 
10 asmenų, kurie buvo į- Ii* įvairių spėliojimų 
važiavę į Jung. Valstybes Jung. Valstybių visuomę- 
tarpe 1860 ir 1869 metų.1 nėję. Mes kovojame komu- 
Jie čia išgyveno virš 79 nizmą, žiaurią komunizmo 
metus, kol įsigijo U. S. pi- diktatūrą, o štai mųsų at- 
lietybę. 'stovai prie vieno stalo ke-

Skaičius priėmusių U.S. lia taures už abiejų kraš- 
pilietybę asmenų, kurie*tų vadus.

- • -
se, Kanadoj, Australijoje 
ir kitur.

Neperseniai užsidarė du 
tremtyje ėję laikraščiai— 
“Mintis” ir “Mūsų Kelias”. 
Dabar vėl, kaip teko pa
tirti, nuo rugsėjo 3 d. š. m. 
užsidarė Augsburge, Vo
kietijoje, leidžiamas trem
tinių laikraštis “Žiburiai”, 
kuris ėjo kuo ne ketverius 
metus be pertraukos.

Tokiu būdu sustabdė sa
vo darbą vienas seniausių
jų tremtinių laikraščių. 
Laikraštis “Žiburiai” bu
vo įsteigtas 1945 m. Augs
burge žurnalistų J. Vitėno 
ir J. Vaidelio. Savo laiku 
leido net dvi laidas — sa
vaitraštį ir dienraštį. Kurį 
laiką ėjo 3 kartus per sa
vaitę.

“Žiburiai” atstovavo ka
talikišką kryptį. Jis buvo 
subūręs apie save visą eilę 
žymių Lietuvos visuome
nininkų, rašytojų, poetų ir 
žurnalistų.

Paskutiniu “Žiburių” lei
dėju buvo K. Mickevičius,, 
o redaktoriumi — Kan. V. 
Zakarauskas ir J. Mike-* 
liūnas.

Vatikanas — Rugsėjo. 12 janti darbininkai, priklau- 
d. Vatikano radijas pa- santi prie CIO unijos, 
skelbė, kad Čekoslovakijos žiaunai kovojo su streik- 
R.-Katalikų vadovybė iš- laužiais ir su darbdaviais, 
reiškė pageidavimą taiky- kurie kenkią streikui ir 
tis su valstybe ir pradėti*darbininkų laimėjimui, 
derėtis, jeigu bus išpildy-t Tačiau yra pavyzdžių, kad 
tos sąlygos, kurias priėmė .žiaurumais streiko nelai- 
Čekijos vyskupų konferen- mėsi. 
cija rugpiūčio 14 d. Tir- 
navoje, Slovakijoje.

Vyskupų memorandume 
sakoma, kad taika įvyk
sianti tarp Bažnyčios ir 
valstybės, jeigu pastaroji 
nustos puolusi bažnyčią, 
sugrąžins jai visuotinę 
laisvę ir pripažins Šv. Tė
vo valdžią visuose Bažny
čios reikaluose; reikalau
ja visiškos laisvės arki
vyskupui J. Beran ir kad 
komunistai tuojau sustab
dytų ištikimų katalikų 
Bažnyčios kunigų perse
kiojimą.

Tas memorandumas bu
vo pasirašytas visų čekų 
vyskupų, išskyrus ark. J. 
Beran, kuriam komunistai 
neleido vykti į vyskupų 
konferenciją.

Šia proga tenka paste
bėti, kad sekmadienį įvai
riose Čekijos vietose kuni
gai griežtai smerkė komu
nistinį rėžimą. Vienas ku
nigas pasakė kalba Prago
ję iš balkono, esančio ki
toj pusėje gatvės prieš Už
sienių Reikalų ministeri
jos rūmus, susirinkusiai 
ten aikštėje didžiulei ti
kinčiųjų miniai. Toje kal
boje jis paminėjo, kad 
2,000,000 katalikų yra pa
siruošę priešintis komu
nistams.

Teisingumo ministeris 
Čepicką, kuris vadovauja 
kovai prieš bažnyčią, irgi 
pasakė kalbų, kuriose jis 
ramino žmones, teigda
mas, kad komunizmas 
“gerbia bažnyčią”.

ftaSjas tffTlrnft MHsteris 
Atvyista AmertML 0 f- 1

Roma — Italijos užsie
nio ministeris Carlo Sfor- 
za atvyksta Amerikon da
lyvauti Atlanto Sąjungos 
valstybių pasitarime.

Kartu su Sforza atvyks
ta ir jo pagelbininkai.

M l-« - I M _____MKokius lamstas nedali 
skaityti tat “ ’r1 v

Kanados katalikų laik
raštis “The Ensign” pra
neša, kad Toronto arki
vyskupas, kard. McGui- 
gan paskelbė, Kanadoje 
leidžiamų komunistinių 
laikraščių sąrašą, kuriuos 
draudžiama skaityti kata
likams.

Sąraše yra suminėti 9

Taip rašo tremtiniai 
iš Europos

Tremtiniai rašo iš Europos
laikraščiai, kurių tarpe 8 laiškus kuriuose prašo išrašyti
ne anglų kalba. Paminė
tame sąraše yra įtrauktas 
ir leidžiamas lietuvių kal
ba laikraštis “Liaudies 
Balsas”.

Kanados katalikai dė
kingi Katalikų Bažnyčiai 
už griežtai vedamą kovą! 
su komunizmu.

I

Sustojo Ėjęs Laknštis

to nuo 11,092 iki 1,070 as
menų.

Su pravedimu birželio 1 
d., 1948 m. įstatymo dėl 
palengvinimo natūraliza
cijos tiems ateiviams, ku
rie tarnavo U. S. ginkluo
tose pajėgose pirmame ir 
antrame pasauliniame ka
re, manoma, kad šios rū
šies aplikantų skaičius vėl 
žymiai padidės. Vienas to 
įstatymo nuostatų prama
to natūralizaciją veteranų, 
kurie buvo nelegaliai at
vykę į Jung. Valstybes.

Natūralizacija karo nuo
takų, tai yra tų ne Ameri
kos piliečių moterų, kurios 
ištekėjo karo metu už A- 
merikos kareivių ir gali 
naturalizuotis per 2 metus 
po atvykimo į Jung. Vals
tybes, irgi padidins natū
ralizacijos skaičius. Tokių 
nuotakų 1946 met. įvažia
vo apie 44,775. C.C.

Višinsky Vaišėse Su Jmg. 
Valstybių Ambasadoriui

Maskva — Praneša, kad 
___I prieš išvykstant Rusijos 

tarpe"1910 ir 1919 met Kiju?s‘e”i° reik81\,

bučilAC DrvWQerĮ

Praneša, kad Sovietų 
Rusijos valdžia atleido iš 
pareigų Earl Browder, bu
vusį Komunistų partijos 
vadą. Jis buvo Rusijos 
diktatoriaus Stalino įvai
rių spausdinių atstovas 
Jung. Valstybėse.

Browder atstovavo Vi- 
sų-Unijų Ministerių Tary
bą tarp Jung. Valstybių ir 
Rusijos. Jis buvo Stalino 
atstovas. Matyt, jis nete
ko Stalino malonės ir bus 
ištrenktas iš tų pareigų.

Vis gausiau iš Vokieti
jos išvykstant tremti
niams, užsidarinėja tenai 
daugelis lietuviškų kultū
rinių įstaigų ir silpnėja 
spauda, nes jau dauguma 
jos darbininkų pasisklaidė 
Jung. Amerikos Valstybė-

jiems darbo ir buto garantijas. 
Štai vieno tremtinio žodžiai: 
—Gelbėkite dar pasilikusius 

Europoje. Siųskite kuogreičiau- 
sia darbo ir buto garantijas. 
Laikas per daug geitai slenka 
ir greit pasibaigs D. P. bilius. 
Pasilikę lietuviai tiesia prašan
čias rankas per Atlantą ir šau
kiasi pagalbos—

Kas dar nesudarėte garantijų 
skubėkite. Reikalingus .blankus 
ir informacijas pasiųs Jums 
BALF-as:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine.

105 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y.

Avė Maria Valanda

TRAPI ŠIRDIS

VMk "BaUgnijoje"

New York (LAIC) — 
Baltgudžių 
pasigamino 
nius vokus: voko pirmoje 
pusėje įdėtas lietuvio ar
chitekto suplanuotos ir 
lietuvių darbininkų pasta
tytos katedros Lietuvos 
sostinėje atvaizdas, su už
rašu — Byelorussia Ca- 
thedral of Vilnia”.

Pastaruoju metu tokius 
vokus naudoja Kanadoje 
leidžiamo laikraščio rėmė
jai. Vieną tokių vokų gavo 
ir LAIC.

Atstosi

organizacijos 
propagandi-

Tai liūdnas šios dienos pilkumas 
Ir vėjo pasaka kraupi 
I sielvarto bedugnę stumia 
Tave, mano širdie trapi...

Ten, uolose ,vanduo alsuoja 
Ir šaukia sielvarte — sudie’ 
O lyg bures akiratis vilioja 
Tave, mano trapi širdie...

Žuvėdrų veriantis klykimas — 
Jų desperacija kraupi — 
Į tolį šauks, lyg prakeikimas. 
Tave, mano širdie trapi...

Lengva burė, tartum drugelis. 
Dangun įsmigus išdidi, 
Klajūnų ilgesiu nubalus gelia 
Tave, mano trapi širdis...

J. Aistis.

Sekmadienį, rugsėjo 18 d.. 
7:30 vai. vakare bus transliuo
jama per WMEX radijo stotį— 
1510 kilocycles apie didįjį 4-to 
šimtmečio vyskupą, Šv.' Basili- 
jų Didįjį, kuris, būdamas Cae- 
sarėjos arkivyskupu, savo iš
kalbingais pamokslais sėkmin
gai kovojo prieš Arijaus here- 
ziją, kuri ketvirtojo šimtmečio 
viduryje sudarė didelių pavojų 
Romos Katalikų Bažnyčiai.

Šv. Basilijus Didysis tais lai
kais pasižymėjo dideliu šventu
mu. kad net pats Romos impe
ratorius Valens, kuris buvo tos 
herezijos pasekėjas, tiek jį la
bai gerbė, kad neišdrįso net. 
kaipo savo priešą, pašalinti iš 
jo arkivyskupo rezidencijos 
Caesarėjos. Pasiklausykite.

(I Užbaigti Streiką

Boston, Mass. — Tarpi
ninkaujant valdžios atsto
vams, atrodė, kad bus ga
lima sutaikinti mėsos į- 
staigų darbininkus su 
darbdaviais, tačiau darbi
ninkai atsisakė priimti 
tarpininkų pasiū 1 y m u s 
taikai.

Per dvi dilias streikuo-

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs mo
demišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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REPORTAŽAS IS VOKIETIJOS

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metame----------------SS.001— - -----
Uteienv metanu 7.------

Visuotinas Am e r i k o s 
Lietuviu Kongresas susi
rinks kaip jau ne kartą 
minėta, lapkričio 4—6 die-

Vieną kart aavaiUje metams — g.00 nomįg f|otel New Yorker 
Užsieny 1 kart aav-t*j metanu |SA0 patalpose, 8th Avenue ir 

134th Street. New York, N. 
366 Weat Broadvay, South Boston, Mana. :y. Visoms trims dienoms!

Telephone SOuth Boston 8-2680 ;yra rezervuotos viešbučio
'didžiausios salės — Grand 
Ballroom ir North Ball- 
room. kur vyks posėdžiai. 
Registracija vyks Foyer 
kambarv. gi Rengimo Ko
miteto štabas veiks Par- 
lor A kambary. Komisijų 
posėdžiams bus naudoja
mi vieškambariai B, C ir 
D.

ALT Centras iš Chica- 
gos jau siuntinėja spaus
dintus atsišaukimus vi
soms organizacijoms, ku
rių adresai yra žinomi. 
Dalį kvietimų apsiėmė 

. siuntinėti Kongreso Ren
gimo Komitetas, kurio ad
resas yra 3012 Woolworth 
Building, New York 7, N. 
Y. Veikėjai iš kolonijų y- 
ra maloniai prašomi siųsti 
organizacijų adresus į A. 
L. T. centrą (1739 S. Hals- 
ted St., Chicago 8, m.) ar
ba į Kongreso Rengimo 
Komitetą (Lithuanian A- 
merican Congress Commi
ttee, 3012 Woolworth Buil
ding, New York 7).

ATSTOVAVIMO 
TVARKA

ALT sudarančių organi
zacijų centrai (ALRfc Fe
deracija, ALTautinė San
dara, Liet. Socialdemokra
tų Sąjunga, AL Tautinė 
Sąjunga, SLA ir SLRKA) 
siunčia po 4 atstovus. 
ALT skyrių ir draugijų 
komitetai kolonijose siųs 
irgi po 4 atstovus. Visos 
kitos organizacijos turi 
teisę siųsti po 1 atstovą 
nuo kas 50 narių. Be to, 
visų parapijų klebonai, 
lietuviškų Mokyklų ir į- 
staigų vedėjai ir redakto
riai kviečiami 
atitinkamas 
jas, mokyklas 
be formalaus 
mandato. Mielai kviečiami 
dalyvauti svečiais visi, 
kas tik nori dalyvauti šia
me svarbiame seime lietu
vių tautos gyvybinėje ko
voje už Žmogaus teises, 
laisvę ir nepriklausomą 
valstybingumą.

DARBININKAS

Nebe pirmieji Kinijos kankiniai
Net ir komunistinėj Kinijoj ruošiamasi prie 

mokslo meto. Čia kalbama apie katalikiškų misijų 
vaikus, kurių normaliai skaičiuojant, esama apie 
200,000. Tačiau dabar sąlygos toli gražu nenormalios. 
Susidaro labai daug sunkumų, ar, tiksliau tariant, ko
munistai apstato katalikiškas mokyklas tokiomis 
kliūtimis, kurios nurodo visišką katalikų darbuotės 
likviduotę. Kaip visur, taip ir Kinijoj, komunistai pra
džioje nori parodyt kiek žmoniškumo. Bet ir geriau
sias jų “žmoniškumas” pagrįstas brutalumu. Garsina 
tikėjimo laisvę, bet po laisvės iškaba slepiasi smaug
lio nagai. Jie kimba į gerklę pamažėli, sistematingai 
ir taip tampriai, kad savo aukos nebepaleis. Visų pir
ma, mokyklų skaičių tuojau sumažino. Vienas uždarė, 
kad turėtų patalpų raudonajai armijai; kitas pavedė 
miestų valdininkams; kitų mokytojus apšaukė liau
dies priešais ir kol kas nuo pareigų atleido. (Visi ži
no, kad vėliau juos likviduos). Kai kurias apkrovė to
kiais mokeščiais, kad iš anksto numanu, jog dėl sto
kos lėšų turės užsidaryti. Buvusieji mokslo vadovėliai 
visur pakeisti naujais — pagal Markso - Lenino Stali
no reikalavimus. Apie religijos dėstymą nėra nė kal
bos. Visa tai katalikų misijonieriai gerai žino, o bet 
gi iš mokytojavimo nepasitraukia, nebent būtų pava
ryti.

Kokie būtų jų sumetimai? Ką jie mano atsiekt? 
Ar išturės jų nervai, kai komunistų įsakymais eidami, 
turės dėstyt katalikų vaikams marksizmą - leniniz
mą? Juk nuo tokio dvasinio išsiprievartavimo stip
riausias organizmas gali nulūžti.

Žinoma, reikia nepaprasto dvasinio pajėgumo to
kiam bandymui išlaikyti. Matomai misijonieriams jo 
netrūksta. Kančių jie turės, bet tokiam tikslui kančios 
išsimoka. Koks gi čia būtų jų tikslas? Juk taip moko
mi vaikai dar greičiau virs komunistais: patys gi ku
nigai komunizmą dėsto. Bet misijonieriai taip nema
no. Jie puikiai žino, kad dėstymas dėstymui nelygu. 
Vienas dalykas dėstyt sausą marksizmo teoriją, o vi
sai kas kita dėstant varyti komunistinę propagandą. 
Tarp mokytojų ir mokinių susidaro bendra gimininga 
mintis. Mokiniai puikiai supranta, kad katalikų misi
jonieriai dėsto komunizmą per prievartą. Jie tą pa
kenčia kaip neišvengiamą blogį. Gi mokytojai sunau
doja kiekvieną progą į tą blogį šiokiu ar kitokiu būdu 
reaguoti. Dėstyti tikėjimo mokslą griežtai uždrausta, 
bet slaptai pamokyt katekizmo gali būt galimybių. 
Pagaliau, misijonieriai apsaugos vaikus nuo ištvirki
mo, kurs yra gausiai įterptas į komunistinio auklėji
mo programą. Tais sumetimais Kinijos misijonieriai 
mėgino ko ilgiausiai pasilikti prie savo mokyklų, kad 
jas bent laikinai apsaugotų nuo plėšriųjų vilkų — ko
munistinių mokytojų. Jie žino, kad neužilgo jie bus 
įtarti, pašalinti ir gal mirtinai likviduoti. Bet toks li
kimas jų negąsdina. Jei atėjo laikas paguldyt galvas 
už savo aveles, jie tai padarys. Tai bus nebe pirmieji 
Kinijos kankiniai. K.

Michael Koriakoff

šiurpūs Karo Belaisvio Pergy
venimai ir Nuostabus Mirties 

Išvengimas
— Daugiau nėra? — sušuko vertėjas. Pas

kui mane! Mus suleido į akliną sunkvežimį. 
Durys užsivėrė. Tapo visiškai tamsu. Nei 
lango nei skylės.

— Ar čia ne dujų vagonas? — šnabždėjo 
pirmasis leitenantas.

Sunkvežimis pradėjo važiuoti. Aš palie
čiau sieną ir grindis: medinės. Dujų vagono 
sienos yra metalinės, kiek aš atsimenu iš 
Charkovo proceso. Po kojomis turėtų būti 
grotelės, bet jų nebuvo. Nebuvo ir dujų 
kvapo.

— Ne — atsakiau aš. Jie mus ima kartu 
su savim. Gal jie nori mus patardyti. Iki šiol 
jie neturėjo laiko.

Sunkvežimis greitai sustojo, kareivis at
vėrė duris, pažiūrėjo nieko nesakydamas vi
dun, ir vėl uždarė. Mes buvom prieš kažkokį 
miestelį. Kelyje buvo virtinė automobilių ir 
sunkvežimių. Užrašas juodomis raidėmis 
geltoname fone sakė, kad mes esame prie 
miestelio Warut, netoli Dresdeno.

Rašo A. Vytenis
GRAIKUOS NERAMU

MŲ GALAS
Pasibaigus šiaurės Grai

kijoje Gramos kautynėms 
vyriausybės laimė j i m u, 
kaip iš UNO sluogsnių 
pranešama, Graikijos su
kilėliai kreipėsi į UNO ge
neralinį sekretorių Tryg- ( 
ve Lie su prašimu, kad šis 

_____ ______ _  __,__tarpinin kautų švelnes- 
dami ir gaus užkandžių uį savo nepriklausomo nėms kapituliacijos sąly- 
bei po 2 ‘cocktail’iu’. .valstybingumo ir žmo- goms išsiderėti. Ar šis,

PRAMOGOS
Visos pramogos vyks ta

me pačiame viešbuty di
džiose salėse.

Penktadienį, lankr. 4 d., 
5 ir 7:30 vai. vakare bus 
priėmimas — prora °av»-! 
tarpv arčiau susinažWi.! __ ___ __________ _
Delegatai ir svečiai užsi- lietuvių amerikiečių talką 
mokęs po $1 užsiręęistruo- Lietuvių Tautos KOVAI 

bei po 2 ‘cocktail’iu’.
Tą patį vakara. no prie- gaus bei pilietinių teisių gerokai pavėluotas komu-
■ - - . .------- nįstų kreipimasis į UNO

susilauks atgarsio ir ar 
turės kokios nors įtakos 
Graikijos vyriausybei, ku
ri pasiryžus kuo greičiau
siai užbaigti su paskuti
niais komunistų pasiprie- 

_____  šinimo žydimais, tenka a- 
nybių. Kalbėtojų sąrašas! Kongreso dalyviai turės bejoti. Komunistai patys 
tuo tarpu dar nėra pilnas, progos išgirsti atsakingų tuo vargiai ar tiki. Tą jų 
Bilietų kaina po $6. asme- veiksnių pranešimus, pa- kreipimąsi tenka vertinti 

:tirti šio krašto politiką ir< tik kaip politiniai - propa- 
vakare, organizuotas lietuvių pa- gandinį veiksmą.

Kaip praneša vyriausy- 
___ _ _ _____ __ > įvai- bės žvalgybiniai lėktuvai, 
testantų bažnyčioje bus riais tarptautiniais ir tau- virš 5000 Guerilos pakri- 

_______ __ ’ ’ |kusių sukilėlių, bėgdami 
, perėjo 

_____ _ _______________________________________ Dalis jų 
pianistai, mielai priims ir redaguos išsislapstė Pindo kalnuose 

ra. patiektus suma n y m u s. Į ir Epiro aukštumose. —

lyvių. Visi dalyviai turės 
'apsiriboti lietuvių liaudies, 
menu ir lietuvių kūriniais, 
kurių negalime išgirsti šio 
krašto teatruose ir per 
radio.

KO SIEKIAMA?
Šis Kongresas atžymės

mimo, kuris baigsis 7:30 atsteigimą. PROTESTĄ 
vai. vakare bus šokiai. Bi- prieš Lietuvių Tautos nai- 
lietų kaina po $1.25 asme- tinimą ir prievartavimą, 
niui. - [PASIRYŽIMĄ išlaikyti ir

šeštadienio vakare, lap- ugdyti Lietuvybę šioje ša- 
kričio 5 d., bus didysis ly>» Sreta mūsU indėlio ir 
bankietas, kame kalbės ei- dalyvavimo JAV gyveni- 
lė įžymių šio krašto asme- me-

• ■

niui.
Sekmadienio _____ ,

lapkr. 6 d., po pamaldų šv. stangas, bei pareikšti sa-
Patriko katedroje ir pro-vo nusistatymus f 1

muzikos ir meno vakaras, tiniais klausimais.
Bus įvairi programa —so- Kongres o metu veiks.iš kautynių lauko, 
listai ir solistės daininin- įvairios komisijos, kurios'Albanijos sieną, 
kės, choras, ]_ 
smuikininkai, poetai,

dėlės svarbos, kurie dabar 
galės pradėti savo krašto 
atstatymo darbą, bet ir 
bendrai Balkanų konsoli
dacijai, ir tai visai Euro
pai nepaprastai svarbu. 
Dabar jau niekam nepa- 
slaptis, kad Graikijos su
kilimą nuo pat pradžios 
kurstė ir rėmė Sovietu Są
jungą. Ji teikė municiją 
ir ginklus, siuntė apgin
kluotus ir partizaniniam 
karui paruoštus “savano
rių” būrius. Net vokiečių 
belaisvių SS daliniai “sa
vanoriškai” buvo privers
ti kovoti sukilėlių eilėse.
GRAIKIJOS SUKILIMAS 

— IŠDAVA SOVIETU 
PASTANGŲ ĮSITVIR

TINTI DARDANE- 
LIUOSE

Sovietų Sąjungos įsi
tvirtinimas Graikijoje tu
rėjo jai didelės strategi
nės reikšmės tolimesniuo-.... 
se jos agresyviniuose pla
nuose. Prasiveržimas prie 
Agėjos jūros ir į Vidurže
mio vandenis, apsupimas 
Dardanelių ir Konstanti
nopolio, buvo senosios Ru
sijos strateginiai tikslai, 
jie pasiliko tokiais pat ir 

į “taikingosios” komunisti- 
įnės Rusijos. Varžybos dėlšytojai, šokėjai - baleri- Kongresas bus našiausias, sukilėliu užimtų sričių pa-'Balkanų pusiasalio, įniki- 

nos, artistai - artistės. J?1 organizacijos ir paski-įbėgusieji gyventojai, ku-'šug ugAH su Trumano 
Doktrina, bolševikams ne
pavyko. Šiame punkte 
jiems nei propagandinė a- 
lyvos šakelė ,nei krokodi-

__ i______ artistės, jęi organizacijos ir paski-.bėgusieji gyventojai, ku-! 
Stengiamasi dalyvavimą ri veikėjai savo sumany-irių priskaitoma apie 650,- 
programoje paskirstyti ly- mus ir rezoliucijas iš ank-i000, dabar grįžta į savo 
giomis tarp amerikiečių ir st<? Rengimo Komite-' senas, apleistas ir sunai-

atstovauti 
kongregaci* 
ir įstaigas 
rinkiminio

neseniai atvykusių, buvu- tui. Pastarasis patieks su
siu DP, menininkų. Kitą manymų - rezoliucijų san- 
savaitę jau bus galima pa- trauką ALT pareigūnams, 
skelbti dalį programos da- Kongreso darbo prezidiu

mui ir atitinkamoms ko
misijoms.

Kongreso metu veiks 
lenkti nei vieno gyvybinio 

? kuris domina 
mūsų visuomenę ir kurio 
sprendimo laukia tiek Lie
tuvos tauta, tiek jos iš- 
[blaškytos dalys tremtyje, 
tiek šioje laisvės šaly.

Jau metas rinkti atstovus! 
Jau metas organizuoti piniginę 
talką Lietuvos žmonių gyvybi
nei kovai, siunčiant aukas kon- 

įgresui! Amerikos lietuviai jau 
per kelis metus panigiškai re
mia atsakingus veiksnius, kurie 
veda kovą tarptautinėje plot
mėje. Todėl kiekvienas doleris 
bus jnašas tautos gyvybės fon
das. Kai Lietuvos partizanai ir 
politinis pogrindis kovoja savo 
gyvybės kaina, amerikiečiai ko
voja savo aukomis ir savano
rišku darbu. Visi aukokime sukilimo likvidavimas, ne 
bent vienos dienos uždarbį! [vien tik graikams turi di-

GODA
• Neverk, neverk, motule,

Ir neraudok taiįj kruvinai, — , klausimo, 
Ramus kalnely guli 
Sūnus, užmigęs amžinai...

’ Ir guli jis nevienas, 
Jų krito didelis būrys, — 
Tenai žvangėjo plienas, 
Žvangėjo plienas kraugerys.

Ir zvimbė plieno kulkos, 
Tarsi bitelės vakare — 
Išvirto visas pulkas, 
Tartum pėdeliai pabarėj.

Juodi varnai ten ratą 
Aplinkui rašo krankdami — 
Bet jis skliautų nemato: 
Širdis krūtinėje rami...

Neverk, neverk, motule, 
Neverk ir neraudok nūnai — 
Ramus kalnely guli 
Sūnus, užmigęs amžinai...

J. Aistis.

Kolona pradėjo judėti.
— Bičiuliai, tariau aš, jei kas nors turite 

kokių svetimų daiktų, prašalinkit juos. Žie
dus, laikrodžius... žodžiu viską, kas vokiška.

Lenkai tylėjo. Aš pakartojau tą pat len
kiškai. Bet jie vistiek tylėjo.

— Ką tai reiškia, “svetimą daiktą”? — 
tarė pirmasis leitenantas. Mano laikrodis y- 
ra mano. Kaip gali atrodyti, kad jis yra vo
kiečių? Ar dėl to, kad jis yra “Moserio” fir
mos? Bet aš jį galėjau paveldėti. Mano tė
vas taip pat turėjo “Moserio” firmos laikro
dį.

— Geriau yra jį prašalinti, patariau aš. O 
tavo baltiniai ar jie nėra vokiški?

— O tavo ar rusiški? — atsakė leitenan
tas juokdamasis; jau seniai, kaip jų niekas 
mums neplovė. Bene kareiviai turi daug 
marškinių. Gal tu sakysi, kad jų neėmei?

— Ėmiau ir aš. Bet aš neišmečiau senus. 
Laimingu atveju dabartiniai mano baltiniai 
nėra vokiški.

Mūsų sunkvežimis pradėjo smarkiai siū
buoti. Medžių šakos braukė jo stogą ir šo
nus. Buvo galima atspėti, kad mes važiavo
me miškingu keliu. Mes važiavome kalnuoto
se apylinkėse. Šoferis tai įjungdavo pirmąjį 
bėgį ir mašina sunkiai lipdavo į kalną, tai 
tuščiai riedėdavo žemyn. Nedaug vokiečių 
teritorijos jau buvo likę: jie bėgo jau į kal
nų tarpeklius ir miškus. Vakar, 22 balandžio 
mūsų kariuomenė jau susisiekė su amerikie
čiais. O kas įvyko šiandien? Ar Berlynas jau

kintas sritis.
MARKOS SULIKVIDA- Šio ašaros nepadėjo 

VIMAS MASKVOJE
Dar prieš metus laiko,,?lu°ksni«- kurie Te

beveik pusė visos Graiki-j8eYlkų Pusen> pasitikeda- 
jos buvo užimta Markos,”1, propagandiniais paaa- 
komunistų :Generolui Mar-ldaVi f kurie griaudami ir 
kos susidraugavus su Ju-'ard.yd?mi. tlk8k>, kad sta- 
goslavijos komunistų mar-J° lr kuna‘ J*etures da- 
šalu Tito, jis “dėl ligos” ,įaI ^ ?V° <?!r,bUS r

Gaila tik tų suvedžiotų

buvo pašauktas j Maskvą/ ° iš praktikos jau ži- 
ir daugiau Graikijon ne- no”a- kad ,r kurle
grįžo. Karui Graikijoje £^8° pas bolševikus, 
vesti Maskva naskvre Stalinas taip pat liepa-vesti Maskva paskyrė 
naują “generolą” Guerilos, 
kuris buvo dar žiauresnis,

glostys. 
Graikijos

kurie

generalinio
negu Markos. Iš Ispanijoj štab° ,Pra1n£aimu’ tardant 
pilietinio karo galime su.|SUk>lehų belaisvius.nuria- 
vokti, kas dėjosi srityse, tyta, kad sukilėlių vadas 
kur siautėjo komunistų ^ra pabeg?8 1 Albaniją.

pilietinio karo galime su*

KITOS ŽINIOS
Hamburgo miesto tary

bai renkant atstovus į Bo- 
nnos suvažiavimą, kiek
vienas tarybos narys turė
jo asmeniškai prie urnos

gaujos. Nuolatinis gyven
tojų terorizavimas ir vals
tybinio turto naikinimas 
pasireiškė aukščiausiam 
laipsnyje, kol pagaliau da
bar atėjo galas. j------------------------------------------- -----------------

Graikijos komunistinio atiduoti savo balsą. Po

krito? O mūsų galvos, kažin kur kris jos?
Žiedų ir laikrodžių problema man atrodė 

labai rimta. Vokiškieji daiktai dabar liovėsi 
buvę paprastais daiktais ir reiškė baisų da
lyką. Apsuptos Brandenburge vokiečių divi
zijos ofenzyva buvo pirmoji vokiečių ofen
zyva jų teritorijoje. Pirmu kart vokiečiai 
įžengė į savo miestus, mūsų paliktus. Pilnas 
gatves jie rado stiklų šukių, sudaužytų bal
dų, išdraskytų matracų. Namuose ant grin
dų jie rado sudraskytų ir sumindžiotų balti
nių ir svarbiausia, verkiančias jų moteris. 
Tai vokiečius labai bus įsiutinę. Per paskuti
nius keturis metus mūsų kareivis nieko kito 
negirdėjo, kaip: “Atkeršyk, žudyk banditą 
vokietį”. Rusų akmenys ir visa suniokota 
žemė šaukė šiuo šauksmu. Bet dabar prie
šai yra pasikeitę rolėmis: keršytojai yra ta
pę agresoriais, o agresoriai — keršytojais. 
Vokietis šiandien mato ne tik savo sugriau
tą kaimą, bet visą Vokietiją. Kaip jis gali 
išlieti savo pyktį ir neviltį belaisviui? Tam, 
kuris rusų užimtame miestelyje buvo paėmęs 
jo žmoną, atėmė iš jos žiedą, laikrodį, išgro
bė jo turtą... “Atkeršyk, žudyk agresorių 
rusą” — šaukia taip pat vokiečių žemė ir ak
menys. Patekę į vokiečių rankas, mes esame 
pasmerkti patirti ant savo pečių šią mirtiną 
neapykantą. Turėtų būti stebuklas, jei bent 
vienas iš mūsų išsigelbėtų.

.Sunkvežimis sustojo. Mums liepė išlipti. 
Lauke švietė saulė, lindo pirmoji žalia žolė. 
Mes tris ar keturias valandas buvome riedė-

rinkimų suskaičius balsus, 
Tęsinys 5-tome pusL

ję visiškoje tamsoje. Atpratusios nuo švie
sos mūsų akys nenorėjo atsimerkti ir žiūrėti 
į pasaulį. Ir visa siela atsisakė jausti pasau
lio gražumą. Vienintelis dalykas, kuris gulė 
mūsų jausmus ir mūsų mintis, tai buvo mū
sų likimas. Kur mes esame ir kas su mumis 
bus?

Mes buvome prie vieno miestelio vartų. 
Ant užrašo buvo jo vardas “Vuischki”. Tru
putį aukščiau buvo didelis namas apvestas 
mūru. Mus ten nuvedė. Prie įėjimo tarp dvie
jų akmeninių liūtų vaikščioja šalmuotas ka
rys. Ant jo krūtinės prie didelės grandinės 
pakabintas kalbėjo metalinis plakatas su 
užrašu: Feldgendarmerie.

Aikštelėje prieš namus šildėsi prieš saulę 
į koloną atsirėmęs jaunas elegantiškas kari
ninkas. Jis džiaugėsi pavasario šiluma, ir 
nuobodžiai krapštėsi panages.

— Jūs esat iš aviacijos, kapitone, paklausė 
jis manęs rusiškai su stipriu vokišku akcen
tu, rodydamas į mėlynus mano antpečių 
kraštus.

— Aš esu karo korespondentas oro laivyne.
— Štai! — tarė jis juokdamasis, malonu. 

Taigi dangaus sferos yra jums savos? Gerai. 
Mes jus ten ir pasiųsim. Jūs galėsite parašy-: 
ti reportažą... apie aną pasaulį. Bus labai į- 
domu pasiskaityti smulkmenų iš anapus.

Labai patenkintas savo pasijuokimu jis* 
juokdamasis nuėjo į prieangį. Jis linksmu 
balsu pašaukė vertėją.

Tas atėjo; buvo jau pagyvenęs žmogus.
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Parapijos mokykla pradeda 
naujuosius mokslo metus. Rug- 

nes

vauti ir eiti bendrai prie šv. 
Komunijos.

Susirinkimas buvo baigtas 
malda, aukojant ją už sergan-

šv. Rožančiaus Draugijos su
sirinkimas. Penktadienį, rugsė- - -
jo 2 d. vakare įvyko Šv. Ro- Čias Sugijo® nares ir Lietuvą.
žančiaus draugijos mėnesinis] Sąjungiečių Susirinkimas- Są- sėjo 7 d. nedarbo diena, 
susirinkimas. į kurį atsilankė jungiečių susirinkimas įvyko mūsų erdvioji bažnyčia beveik 
dvasios vadas, kun. B. Benese- trečiadienį, rugsėjo 7 d., kuria-' pilna. Tai susirinko į pamaldas 
vičius. kuris pradėjo susirinki-' me buvo nutarta rengti suaipa- ; mūsų vaikučiai su savo mainy
mą malda. Po to tėvelis paska-' žimmo su vietiniėmis tremtinė- temis pasimelsti, prieš pradeda- 
tino nares uoliai melstis už pa- mis moterimis bei merginom mmi naujuosius mokslo metus, 
šaulio gerovę, už Lietuvą ir vakarėlį su programa bei už
jaunamą. Susirinkime buvo nu-kandžiais ir kalbomis. Ponia M. 
tarta surengti vakarą, kurio 
pelnas bus įvairiems labdary-1 
bes tikslams. Tas vakaras į-oa> 
vyks sekmadienį, rugsėjo 25 dJjjs įvyks sekmadienį, lapkričio 
po pietų parapijos salėje. '

Uoliosios barės ne tik pasi
žadėjo dalyvauti, bet ir dovanė
les atsinešti. Buvo paskirta 14 
dol. šv. Mišioms. Vienos šv. Mi
šios jau atlaikytos Dievo Moti
nos Užgimimo šventėje, kitos 
šv. Mišios bus šv. Rožančiaus 
Panelės šventėje spalių 2 d. 
Sekmadienį, pusė po devynių. 
Visos narės kviečiamos daly-

( Kavaliauskienė pažadėjo pado-1 
vanoti gražus rankų darbo nė
rinius (mezginius). šis vakarė-

27 d. po pietų parapijos salėje. 
Paskirta iš draugijos iždo 

$5.00 aukelė dėl tremties koply
čiose įtaisymo reikalingų litur
ginių dalykėlių.

Mirtis. Pereitą savaitę eida
mas gatve mirė a.

! Mačiulis. Liūdi jo žmona ir du 
'sūnūs bei sesuo. Tebūna gerasis 
i Dievulis gailestingas jo vėlei.
Į B. M.

a.

2.
jau po pamaldų buvo žios kuo
pos pirmas rudens susirinki
mas. Surinktas nario mokestis 
ir aptarti smulkūs reikalai.

aNMrl
sišventimu. Netenka ir kalbėti, 

:kad šioje mokykloje su moky
mo darbu ranka rankon eina ir 
auklėjimo darbas. Į auklėjimą 
mokytojos seselės žiūri su tuo 

j pačiu atsidėjimu kaip ir į mo
kymą. Dėl savo vaikučių šioje 
mokykloje jautriosios motinėlės 

Po pamaldų vaikučiai, seselių «*“ būti ramios: vaikučiai čia 
mokytojų vedami ir mamyčių -vra nuo*atoe sese1”' “»kytoj« 
palydimi, lyg linksmieji paiks- ra»U1"-škox «><■!»>• viskas 
tetai čiulbėdami, susispietė į kvepete kvePia tuo- kas «raiu 

ir Herasavo mokyklą, antroj pusėj i b 
gatvės esančią. į Reikia pasidžiaugti ir tuo,

Visi idomaujamės. kiek susi-'^ Uoje mokyklęje vlešpaUu. 
rinko vaikučių. Maloniai nu-l* Uetuviška dvasia. 21noma 
džiugome, kad šiemet lietuviš- - - 
kosios mokyklos i 
skaičius žymiai pašoko aukš-į--

Švč. Jėzaus Vardo vyry drau
gijos mėnesinė Komunija. Sek
madienį rugsėjo 4 d., gausus 
vyrų būrys artinosi prie Dievo 
stalo. Krito į akis, kad buvo 
vis senesnio amžiaus vyrai. Ta- 
tytum, jaunų vyrų nebūtų. Taip 
pat nesimatė daugiau ir buv. 
tremtinių. To neturėtų būti. 
Šioj draugijoj visiems vyrams 
vieta ,nes ji yra grynai religi
nė, su jokia srove nesusirišusi. 
Tad sukruskim vyrai, ne tik 
seno amžiaus, bet ir jauno!

NiuUypsokl

Pirmininkas Kun. Dr. J. B. Končius sveikina 
tremtinį Kazį Skinkį ir jo šeimą, dirbančius pas ūki
ninką Mr. H. Gale. Pastarasis pareiškė: “Jei Amerika 
galėtų pakviesti bent 50,000 tokių ūkininkų, kaip 

.... s. . ...... i Skinkis, tai būtų Amerikai Dievo palaima. Tokių gerų
mokiniukų Zai uclsms. OJe. mo darbininkų jis dar neturėjo”. Panašiai apie lietuvius
«- —“ * . w P®1*6*. atsiliepė ūkininkai Johnson, Green ir kt.pooonv _ viskas, kas reikalinga]

PCreitU metU bUV° Šin kraštn Rofn ši!
Jurgis y mokiniai, o šiemet jau 195; į

i a*

VISI J LIETUVIŠKĄ VAKARĄ
BALF-o 100 skyriaus rengia-(re, 105 Grand St., Brooklyn. 

mas Lietuviškas Vakaras, su Bilieto kaina tik $1.— 
labai įdomia programa ir šo-

spalių 1 d., 
vakaro. As- 
Auditorium.

Vakaro Rengėjai.
kiais. įvyks š. m. 
šeštadienį. 8 vai. 
sumption Parish
Cranberry St.. tarp Henry St. 
ir Hicks St.. Brooklyne. Arti-

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.

įšio krašto gyventojui. Beto, ši! Parapijos vakarienė. Spalių'kausko ir Albertos Mickevičiū- 
" k 90 be uku * 95 mokykla turi viešųjų mokyklų; mėn. 2 d. Šv. Alfonso salėje tės Šalkauskienės sūnus. Krikš- 

v mCr !teises- Tačiau ši mokykla nepa-'ruošiama Pirmoji Rudens Susi-! to tėvai: Jonas Lokwich ir Ona
„ i miršta, kad čia mokosi lietuvių i pažinimo vakarienė. Dideliam

j savųjų būryj galėsime pasivai
šinti, pasilinksminti atnaujinti 
pažintis. Bus skanių lietuviškų 
valgių. Reikia manyti, kad nau
jai atvykusieji nenusileis senie
siems. Bus graži proga susipa
žinti.

ĮSIGYKITEj t

Šv. Pranciškaus Gyvenimo 
Knyga — 

ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS
Knyga verta įsigyti kiekvie

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

Šv. Pranciškus Asyžietis.
Knyga yra gausiai paveiks- 

< luotą, gražūs viršeliai, ryškios 
raidės, lengvai skaitoma. Turi 
176 pusi. Kaina — $1.50. Sku
biai siųskite užsakymus:

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mass.

Čaplinskas.
Andrea Marija, Franko ir E- 

leonoros Leščikauskų duktė. 
Krikšto tėvai: Antanas ir Fr. 
Unitai.

Poeto Kazimiero Bradūno ir 
žmonos Kazimieros Bradūnie- 
nės šeimoje gimė sūnus.

Telaimina Dievas naujagimius 
ir jų tėvelius!

kučiai atrodo taip: vaikų darže- • vaikaL vaikučiai ne uk Ue.
tuvių kalbos mokomi, bet ir au
ginama jų jaunutėse širdelėse 
gimtosios kalbos meilė, skiepi- 

SK- gyjama Lietuvos, t. y. to krašto 
Skaičiai visai gražus, bet galėtų meį]ė kuriame jų tėvai arba jie 
būti dar gražesni. : patys yra gimę, meilė.

Mokyklos mokinių skaičių, be ] 
abejojimo, padidino naujai at
vykusių lietuvių vaikučiai Jų pasiuntusiais savo 
mokyklą lankys iš viso 39. Va- šią mokyklą. Kita vertus, reikia 
dinasi, lygiai penkta mokyklos' labai pageidauti .kad ir kiti lie- 
vaikų dalis bus buvusių tremti- j tuviai tėvai pasektų šių pa- 
nių vaikai, nors naujieji mūsų I vyzdžiu. Labiausia gi reikia pa- 
lietuviškosios šeimos nariai nė;linkėti Dievo palaimos sese

lėms mokytojoms jų kilniame 
darbe, kurį jos dirba ne dėl pi
nigo, bet iš pasiaukojimo.

- - «

lis — 27 vaikučiai; 1 skyrius— 
30; 2 sk. — 23; 3 sk. — 24; 4 
sk. — 19; 5 sk. — 12; 6 sk. — 
19; 7 sk. — 22;

“Misa Counecticut”— Bridge-
miausi subway stotis High St. P°rt laikraščiai paskelbė,
— Brooklyn Bridge arba Clark Kad Barbara Smetanayra lai- 
St.

BALF-o Pirmininkas kun. Dr.! 
J. B. Končius maloniai sutiko 
būti vakaro garbės Pirmininku.

Vakaro pasireigimas vyksta 
pilnu tempu. Programoje daly
vaus žymus dainininkas. Kauno 
Valstybinės operos solistas Vla
das Ivanauskas, kuris žavės 
mus savo dainomis. Apreiški
mo parapijos choras padainuos 
kelias dainas, vadovaujant mu
zikui Povilui Sakui. Scenoje 
pasirodys Valstybinio Teatro 
Dramos aktoriai: Antanas Škė
ma. Gasparas Velička, Kazys 
Vasiliauskas ir Vitalis Žukaus
kas. Jų pasirodymas bus labai; 
linksmas ir nepaprastai įdomus.

Nepraleiskite retos progos 
susitikti su lietuviais. Tūks
tantis lietuvių sueis į vieną vie
tą. Dalyvaus daug tremtinių iš 
įvairių buv. stovyklų. Grieš ge- 
riausis New Yorko lietuviškas 
orkestras, muziko Jezavito va
dovaujamas. Veiks prašmat- 
mausis bufetas su užkandžiais 
ir atsigaivinimais.’

Vakaro visas pelnas skiria
mas tremtinių šalpai. Bilietai iš 
anksto gaunami BALF-o Cent-

mėjusi titulą “Miss Connecti- 
cut”. Kai kurie Amerikos lietu- 

' į laikraščiai rašė Barbora 
Smetonaitė, tačiau ji nėra lie
tuvaitė, bet Slavokė, kurios Tė
vas ir Motina yra slavokai, gy
vena 603 Arctic St_, Bridgeport, 
Conn.

40 Valandų Atlaidai. — Pa
rapijos 40 vaL atlaidai prasidės 
ateinantį sekmadienį suma ir 
baigsis antradienį vakare iškil
mingais mišparais ir procesija.

i Mišparai bus kas vakaras 7:30 
vai. vakare, laike kurių vienas 
vienuolis pranciškonas neseniai 

'atvykęs iš tremties pasakys pa
mokslus.

i

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

Vestuvės. — Praeitą šešta
dienį įvyko gražios vestuvės p. 
H. Padalskiūtės su p. Jaku
bausku. Jaunieji yra geri para
pijiečiai ir lietuviai. Jiems mo
terystės sakramentą suteikė jų 
giminaitis kun. Abramaitis.

Parapijos choro koncertas.— 
Parapijos choro metinis koncer
tas ir vaidinimas bus lapkričio 
20 d., paskutinį sekmadienį
prieš adventą. Atminkite lapkr. 
20 d., kur dalyvaus gražus lie
tuviškas jaunimas. Programa 
bus lietuviškai ir maža dalelė 
angliškai.

iš tolo nesudaro penktos dalies 
viso lietuvių skaičiaus Baltimo- 
rėje. Dėl to galima manyti, kad 
visi naujai atvykusieji savo vai
kučius pasiuntė j savą mokyk
lą.

šia mokykla tėvai gali visai 
pasitikėti.

Mokyklos namas gražus, kla
sių kambariai erdvūs, gražiai į- 
rengti, švariai užlaikomi. Kun. 
Dr. L. Mendelis. kuris mokyk
los aprūpinimo naštą pats vie
nas ant savo pečių neša. jai% ne
sigaili nė triūso nei pinigo. Tik 
šią vasarą į mokyklos pagerini
mą jis yra įdėjęs daugiau kaip 
1000 dol.

Mokyklos mokslo lygis taip 
pat yra tinkamoje aukštumoje. 
Seselės mokytojos, kurių yra 
visas šešetas, ne tik mokytojo 
darbui gerai yra pasiruošusios, 
bet ir dirba jį su meile bei pa-

Ruošiamasi Visuot Araer. L. 
Kongresui. — Praeitą trečia
dienį įvyko ALT ir BALFo 
skyrių susirinkimas, kur buvo 
plačiai aptarta ateinančio Vis. 
Amerikos Kongreso 
siuntimo reikalas.

atstovų
O.

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

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

DARBININKAS *
MS W. 8ROAOWAY. 80. BOSTON, MAM.

Didžtoji Lietuvių Dailės Paroda
Kaip jau pranešta, spalių 20 

d. atsidaro Didžioji Lietuvių 
Dailės Paroda New Yorke, 
Times Sq. — 44th Street. Ši 
paroda apims meno kūrinius 
lietuvių dailininkų Vokietijoje 
ir kitose tremties vietose. Be 
to, joje bus išstatyti kai kurie 
darbai ir Amerikos lietuvių dai
lininkų. Be grynojo meno kū
rinių parodoje matysime ir 
tautodailės išdirbinių, ir puikių 
Lietuvos krašto paveikslų ir 
specialiai pagamintą filmą iš 
tremtinių gyvenimo.

Šią savaitę jau prasidėjo pa
rodos bilietų platinimas. Visose 
lietuvių kolonijose sparčiai or
ganizuojasi bilietų platintojų 
tinklas. Parodos bilietas eina 
šūkiu: UŽ LIETUVOS LAIS
VĘ. Jis kainuoja tik 50 centų.

Visi, kurie įdomaujasi bilietų 
platinimo sąlygomis ir norėtų 
įsijungti į platintojų tinklą, 
prašome kreiptis į parodos se
kretoriatą adresu: Lithuanian 
Art Exhibit, Times Sq. at 44th 
St., New York Hali of Sciense, 
New York City.

L. D. Parodos Sekretoriatas.

Reikia pasidžiaugti tėvais, 
vaikučius į Krikštai ir gimimai. Rugsėjo 

mėn. 4 d. parapijos bažnyčioje 
pakrikštyti: *

Birute Regina, Petro Jaro ir 
Marijoj Povilaitytės Jarienės 
duktė. Krikšto tėvai buvo Ed
vardas Daniels ir Marija Milu- 
kaitis.

Jonas Mykolas, Viktoro šal-

Susirinkimas. Rugsėjo 18 d. 
parapijos salėje šaukiamas buv. 
tremtinių susirinkimas. Yra 
svarbių reikalų aptarti. Kas ne
užimtas, turėtų ateiti.

AL.R.K.S. Battimorės kuopos 
susirinkimas. Rugsėjo 4 d. tuo-

t

** •'

SUTAUPYSI skirtumą!

'Baltos padangos 
ir Overdrive pasirenkant 
su extra išlaidomis.

PALYGING skirtumą!
Paimk karą, bile karą. Palygink grožį, kuris atkreipė akį 
New Yorko Madų Akademijos ir apdovanojo “Fashion Car 
of the Year” dovana. Pažiūrėk kiek jis duoda pasirinkimą 
pajėgoje ir jėgos peik i mitą me inžine Fordas 100-h.p. V-8 
arma 95 h.p. Sežig.

PAJAUSK skirtumą!

i

Jūs pasakysite, kad negalima rasti tokio “jausmo" ki
tuose karuose kaip “Mld Ship” Važiavime su plačiau 
vietos atsiš(ieti, padėti alkūnes ruimingame Forde... len
gva važiuoti su turinčiu "jausmą” “Hydra-Coil” ir “Pa
ra-Ftex” Springs... pabandykite “jausmą” “Magic Ac- 
tion” Stabčių, kurie veikia 35% geriau.

Kada palyginsite Fordo grožį ir “jausmą" 
su kitais karais, tuomet statykite klau

simą... Kur galima gauti tokį sutau- 
Pymą? Iki 10 nuošimčių ant gaso... 

iki 25% su Fordo nauju Over- 
dvive.’ PABANDYK Fordą... 

jūs panorėsite jį UŽSISAKY
TI tuojau!

t

FORDO DYLERĮ
ĮSIRAŠYK I FORDO KABŲ SAUGUMO KONTEST.J ★ PAMATYKITE MU8 DELBI ĮSTOJIMO Sa

Paimk ratą- pabandyk naujo Fordo "Jausmą" pas



*

Penktadienis, Rugsėjo 16t 1949 fiAfiiumus

laivu

Juosas, Jurgis, Jonas į Amster- 
dam, N. Y.

Venckus, Vladas į Linden, N. 
J.

Židonis, Aleksas į Chicago, 
III.

Žilinskas, Vladas, Eleonora į 
VVaterbury, Conn.

Gera garbinti Viešpatį ir 
giedoti Tavo Vardui, Aukščiau
siajai! Anksti rytą skelbti Ta
va gailestingumą ir per naktį 
Tavo ištikimybę”.

(Ps. 91:2, 3).

S
ką atvyksta šie lietuviai trem
tiniai:

Pradžia 3-čiame pusi, 
paaiškėjo, kad balsų pa
duota daugiau negu buvo 
balsuotojų. Iš tyrus nusta
tyta, kad miesto tarybos 
atstovai- komunistai slap
tai įmetė į urną balsų dau
giau, negu jiems teisėtai 
priklauso. Vokiečių spau- kų junginių ir stiprios a- 
da į tokius komunistų ■ viacijos. Vien tik tų pajė- 
darbelius dar vis žiūri gų smaigalyje esą apie 
kaip į naujienas. Mums i 500 sunkiųjų tankų, 
tokie komunistų darbai 
nėra jokia naujiena.

po 10 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Belgrado Tito komunis
tai alermuoja, kad sovie
tai prie Jugoslavijos šiau
rinės sienos yra sutraukę 
penkias šarvuočių divizi
jas sustiprintas pėstinin-

Komunistiškoji vokiečių 
“liaudies” milicija prie Ju
goslavijos pasienio. Beriy-

Rusų zonoje, Thuringi-'ne išeinąs vokiečių laik- 
jos ūkio viršininkas raštis “Sočiai - Demokrat” 
Gross, metęs savo Urny-; praneša, kad 3500 pilnoje 
bą, pabėgo į Vakarų Ber- šarvuotėje “liaudies” mi- 
lyną. Čia jis pareiškė bė-jlicijos šiomis dienomis rū
gęs todėl, kad rusų zonoje sai pasiuntė prie Jugosla- 
. gyve-. vijos pasienio. Toji milici

ja jau prie Jugoslavijos 
pasienio buvo aprengta so- 

Vokiečių spauda prane- ■vietiškomis uniformomis, 
ša, kad vokiečių evangeli-! Amerikos paskola Vo
kų bažnyčia šių metų spa-; kieti jai vėl pasidarė vo
lių mėn. ruošia maldos sa-: kiečių sluoksniuose aktua- 
vaitę už laikomus rusų be-.' iįa diskusijų tema. Gal būt 
laisvėje vokiečių karius ir; tam pagrindo davė Ameri- 
už vokiečių civilius laiko- kos iždo sekretoriaus Sny- 
mus bolševikų koncentra-; der paskelbta programa a- 
cijos lageriuose. ;pie Amerikos kapitalo ex-

----------- i porto politiką ir užsienių 
Berlyno vokiečių laik-: ministerio pavaduo tojo 

raštis “Sočiai - Demokrat”. James Webb papildymas, 
praneša, kad trys liaudies' kad tai sudarys mažiau- 
milicininkai už mėginimą • šiai 2,5 milijardų dolerių 
pabėgti*} vakarų zoną, ru--sumą kas metai. Tačiau ta 
sų kariuomenės teismo programa tuo tarpu Vo- 
Potsdame, buvo nuteisti * kieti jos neliečia.

yra nepakenčiamos 
nimo sąlygos.

SAVUOJU VEIKIMU 
BESIRŪPINANT

Centrinio aparato stiprinimas
Stasys Pieža, ’ ALRKF 

pirmininkas, skelbia, kad 
š. m. spalių 6 d., Philadel- 
phia, Pa., įvyks Federaci
jos Tarybos suvažiavimas. 
Iš paduotos darbotvarkės 
matome, kad suvažiavi
mas bus svarbus ir kad 
jame dalyvaus kun. Pet
ras Patlaba, kuris yra pa
kviestas darbuotis prie 
ALRKF centro, kaipo ka
talikiškojo veikimo direk
torius. Netenka abejoti, 
kad suvažiavimui bus pa
tiekti planai, kaip praplės
ti ir pagyvinti lietuvių ka
talikų veikimą Amerikoje.

Kiekvienas platesnis ir 
sistematinge s n i s veiki
mas, kaip visiems yra ge
rai žinoma, yra surištas 
su išlaidomis. Todėl, turė
dami t^ galvoje, atkreip
kime rimtesnio dėmesio į 
dabar vedamą Lietuvių 
Katalikų Akcijos Fondo

Mielasai Skaitytojau:
Rašydamas religines giesmes, psalmėmis vadina-! 

mas, Karalius Dovydas dažnai pareiškia entuziastin
gą džiaugsmą Dievo garbinime ir gilų pasiilgimą At
pirkėjo: “Aš laukte laukiau Viešpaties”, sako jis, “Ir 
Jis pastebėjo, ir išklausė mano maldos, ir davė man į i 
burną naują giesmę, giesmę garbinti mūsų Dievui”.' 
(Ps. 39:-4). Dievas yra sukūręs viską savo garbei; Jis Wisc; 
nori kad visi kūriniai duotų Jam prideramą garbę. 
Besieliai, neprotingi gyvūnai garbina Dievą instink- lyn. N. Y. 
tyviai, nesuprasdami, ką darą: bet gi jų tikslingas 
egzistavimas tartum kalba mums apie galingą ir iš
mintingą Kūrėją, būtent, Dievą, ir tuo būdu jie garbi
na Jį. X

Protingieji gi Dievo kūriniai, būtent, angelai ir 
žmonės garbina Dievą išmintingai,* nemarios sielos 
savybių pagalba. Mūsų proto pagalba mes pažįstame 
Dievą, o laisvos valios pagalba mes mylime Jį. Pažin
dami ir mylėdami Dievą, mes garbiname Jį, kaip sa
vo aukščiausį Valdovą ir didžiausį Geradarį; nes Die
vas yra mūsų Kūrėjas, Išlaikytojas ir viso gero Davė
jas.

“Gera garbinti Viešpatį”, sako psalmininkas; bet 
priešingai labai negera liautis garbinus Dievą, tai yra, 
supasaulėti. Viena iš mūsų laikų blogybių, kuri gali 
atnešti didesnių dvasinių nuostolių žmonijai net ir už 
karą, tai gresiančio “sekularizmo”, tai yra supasau
lėjimo arba nukrikščionėjimo pavojus. Supasaulėjęs 
arba nukrikščionėjęs žmogus, tai apsileidęs katalikas, 
kuris dar šiaip taip prisiverčia save atlikti Velykinę 
išpažintį, murmėdamas užlaiko pasninkus ir nenorė
damas, tiktai iš įpročio, šventadieniais ateina į baž
nyčią bet pusvalandžio pamaldos jam atrodo dar per- 
ilgos, nes jis nori kuo greičiausiai sprukti iš bažny
čios prie savo žemiškų gėrių. Jam tiktai rūpi automo
bilis, vasarvietė, draugai, radio programa, kinas ir 
kiti panašūs žemiški dalykai. Nelaimingas vargšas, 
jis nežino, kad sekularizmo liga kankina jį, nes jis a- 
tiduoda pasauliui viską, Dievui gi tiktai savo blogą 
ūpą. Bet Dievas yra kantrus ir labai gailestingas. 
Melskimės, prašydami visiems krikščioniško uolumo.

Dr. B. Paulius, O. P.

S. m. rugsėjo 10 d., laivu 
“General Ballou” j New Yor- 
ką atvyko šie lietuviai tremti
niai:

• Adomonis, Jonas. Veronika, 
Jonas j Bridgewater, Mass.

Bielskis, Juozas, Aldona, Ci
ną į Keenes, 111.

Brazdžionis, Jonas, Ona, Ele
na, Viktorija į Orland Park, I1L

Brazlauskaitė, Ona j Canton, 
Mass.

Breimeris, Feliksas, Eugeni
ja, Irena, Antanas j Chicago, 
Illinois.

Bylaitis, Jonas, Dalia, Aušri
nė į Chicago, III.

Dapšys, Aleksandras, Pran
ciška, Rimtautas į Kenosha.

Dimavičius, Adolfas į Brook-

vajų, kurio priešakyje 
stovi to fondo pirminin
kas prel. Jonas Balkūnas.

AKCIJOS FONDO 
VAJUS

Šis fondas, kaip jau ne 
vieną kartą buvo nurody- darbas dėl Lietuvos išlais- 
ta, yra užsimojęs remti vi- vinimo eis platesniu mas- 
są eilę mūsų religinių, tu.
tautinių ir kultūrinių rei-l Tikrai būt gera ir nau- 
kalų. Kiekviena didesnė ar ’* * ’ ’ - - — •
mažesnė auka LRKF duos 
daugiau galimumų finan
suoti visa tai, kas stipri
na lietuvių katalikų vie
nybę ,plečia jos veiklą ir 
tuo pačiu kelia mūsų tau
tos vardą ir jos garbę. To
kia veikla ,aišku, yra rei
kalinga ir naudinga ir 
tautos ryžtingam užsimo
jimui bolševikų okupuo
tąją Lietuvą išlaisvinti. 
Mat, juo stipriau bus su
siorganizavę lietuviai ka
talikai, juo platesnė bus jų 
veikla, juo ir visų patrio-

tingųjų lietuvių vienybė 
bus glaudesnė ir visas

dingą, jei dar prieš Fede
racijos Tarybos suvažiavi
mą didesnė pinigų krūva 
j Lietuvių Katalikų Akci
jos Fondą suplauktų. Ta
da suvažiavime drąsiau 
būtų galima planuoti atei
ties darbai. Todėl, kurios 
draugijos ar paskiri as
mens savo dalies LRKF 
dar neatidavė, pasiųskite 
ją fondo iždininkui kun. 
Ig. Albavičiui (1515 So. 
50 Avė., Cicero 50, UI.).

ŽŪTI NENORIME
Nė kiek neabejojama,

kad kiekvienam sąmonin
gam lietuviui katalikui y- 
ra puikiai žinomos šian
dieninės pareigos ir visi 
didieji mūsų uždaviniai. 
Nė vienas padorus žmogus 
šiandien negali ramiai žiū
rėti į visa tą, kas aplink jį 
vyksta. Jis negali nebūti 
dalyvis tos kovos, kuri 
reikalinga yra vesti su 
viską naikinančiu komu
nizmu: naikinančiu religi
ją, naikinančiu tautas, 
naikinančiu patį žmogų.
• Jei šiandien mes nedirb
sime ir nekovosime, rytoj 
žūsime. Kadangi žūti ne
norime, todėl aukokimės 
ir visi ryžtingai bei vienin
gai darbuokimės.

ALRKF Sekretoriatas.

Abucevičiua, Boleslovas į 
Montgomery Co., N. Y.

Andriūnas, Jonas, Natalija, 
Regina į Milton, Dėl.

Armonas, Petras, < 
Ramunė į Rochester, N.

Barbarskis, Jadvyga, 
das į Fayetteville, N.C.

Bacanakaa, Kasys 
mond Hill, N. Y.

Balickaitis, Agnietė, 
į Arlington, Minn.

Balionis Balys, Tano 
born, Mich.

Balsevičius, Veronika į Chi
cago, DL

Banėnas, Antanas, Amelija į 
Phila, Pa.

Bartkus, Juozas, Jadvyga, 
Algis, Aloyzas į Dalton, Pa.

Bučmys, Gediminas, Monika 
į Phila., Pa.

Ditkus, Jonas į Chicago, III.
Gaidjurgis, Aleksas į Phila, 

Pa.
Garolis, Algirdas į Plains, 

Wisc.
Griškevičius. Petras į Balti

more, Md.
Janušauskas, Kazys, Pranė į 

Baltimore, Md.
Januškevičius, Juozas, Bronė, 

Pajauta į Riverside, N. J.
Juknevičius, Antanas, Antosė 

į Lyon, Mass.
Kalinauskas, Juozas, Zofija, 

Romas į Phila, Pa.
Kamantauskas, Vaclovas, 

Bronė į Phila., Pa.
Kirvaitis. Jonas į Earville, N. 

Y.
Kolis, Vytautas į Chiiton, 

Wisc.
Krikštolaitis, Eleonora, Algir

das į Nonvood, Mass.
Krolis, Vladas į Hartford, 

Conn.
Kučiauskas, Juozas, Liudvika, 

Jonas, Zigmas, Remigijus, Fe
liksas, Klemas į Muscatins, Io- 
wa.

Mačernis, Julija į New York, 
N. Y.

Mačiulis, Konstantinas į Ro
chester, N.

Maneika,
UI.

Maurušaitis, Aleksas į Cleve
land, Ohio.

Mičiulis, Pijus į E. Chicago, 
Ind.

Morkūnienė. Elena, Brigyta į 
Worcester, Mass.

Motieka, Vladas į Bingham.
Motuzas, Antanas, Aldona į 

Chicago, III.
Nakutavičius, Juozas. Pranė, 

Vytas į Brooklyn, N. Y.
Palczyk, Petras į Waterbury. 

Conn.
Poderis, Stasys į Gobies, Mi- 

chigan.
Prapuolenis, Stasys, Marija. 

Eduardas, Valda į Worcester. 
Mass.

Prenskas, Česlovas. Juzefą. 
Romas į Chicago, BĮ.

Puodžiukaitis, Gediminas. Ge
nė į Waterbury, Conn.

Ramonas, Juozas, Bronė, Jad
vyga. Juozas, Genė, Elena. Kęs-

Tęsinys 8-tame pusi.

i

Janina, 
. Y.

Algir-

i Rich-

Danutė

į Dear-

Džiuvė, Voldis į Chicago, III.
Edelis, Romualdas, Marija, 

Tada į Worcester, Mass.
Eimaitytė, Elena į Worcester, 

Mass.
Girdžiūnienė, Emilija, Arūnas 

į Chicago, III.
Girulienė, Ona, Aldona į 

Brockton, Mass.
Gobis, Jonas į Applegate, Mi- 

chigan.
Grikinaitė, Julija į Kenosha, 

Wisc.
Guobaitis, Vincas, Nadezda, 

Vincentas, Jūratė į Howard 
Lake, Minn.

Jakštas, Juozas, Vilihėlmina, 
Lucija, Gediminas, Jurgis, Ro
mas į Clarksville, Tenn.

Jankevičius, Paulina, Piką į 
Chicago, III.

Januškevičius, Regina, Kęstu
tis, Vytautas, Birutė į New 
York, N. Y.

Juozaitis, Jonas į Elizabeth, 
N. J.

Jurevičius,
Cicero, I1L

Kaaiulaitis, Petras į Chicago, 
Ulinois.

Kavaliūnas, Jonas į Cincinna- 
ti, Ohio.

Kemeklytė, Olga į New York, 
N. Y.

Kijauskaitė, Ona į Hoboken, 
N. J.

Kurschus, Iwan, Stanislava į 
Chicago, III.

Kučinskas, Boleslovas į Chi
cago, III.

Laužikas, Petras, Adelė, Ade
lė į Woodbury, Conn.

Markevičius, Algirdas į Chi
cago, UI.

Masilionis, Adolfas į Middle- 
town, Conn.

Mikelėnas, Jokūbas, Jonas, 
Katrė į Avon Lake, Ohio.

Miliūnas, Kostas į Mankato, 
Minn.

Muschinskis, Valentin į New 
York, N. Y.

Paulikaitis, Albertas į Collins- 
ville, m.

Peteris, Jurgis, Janina. Vik
toras į Brooklyn, N. Y.

Petrušaitis, Petras. Stase į 
Leicester, Mass.

Polikaitis, Bronius į Almont, 
Mich. .

Poškaitienė, Anielė, Aušrelė į 
Paterson, N. J.

Poškus, Balys. Nijolė į Le- 
mont, UI.

Prasauskienė, Petronėlė, Ona 
į Worcester, Mass.

Ramančiukas,
Brooklyn, N. Y.

Serepka, Matas į Marlette, 
Mich.

Povilas, Julija į

Elena,
Chicago,

Aldona, 
Y.

Anta- 
Coun-

Melą-

š. m. rugsėjo 13 d., 
“General Eltinge” į Bostoną 
atvyko šie lietuviai tremtiniai:

Darnijonaitė, - Marija į 8t 
Paul, Minn.

Dugmanas, Zenonas, Lora, 
Rita, Zenonas, Virgilijus į Cle
veland, Ohio.

Griškevičius, Juozas, Ona, 
Teresė į New Britain, Conn.

Grumbryg Alfonsas į Detroit, 
Mich.

Jočys, Petras, Teklė, Gede- 
minaa, Vytautas į Darby, Pa.

Jurkšas, Martynas į Water- 
town, Conn.

Firantas, Viktoras, Eugenija, 
Regina į Chicago, III.

Kabašinakas, Pranas į Ams- 
terdam, N. Y.

Karpius, Stasys į Chicago, 
Illinois.

Kaunas, Jonas į Chicago, III.
Keliuotis, Alfonsas, 

Rimas, Vida, Živilė į 
Illinois. •

Kepalas, Algirdas, 
Kazys į Brooklyn, N.

Kriaučiūnas, Ignas į Lanevil- 
le, Co.

Kučiauskas, Marijona į Ben- 
ton, UI.

Lastauskienė, Valerija į Phi
la, Pa.

Linartas, Juozas, Maria, Juo
zas į Jackson, Mich.

Liutkus, Stasys, Ona, 
nas, Jonas į Chittenden 
ty, Vt

Maskoliūnas, Aleksas,
nija, Dalia, Rimvydą į Chicago, 
m.

Mykolaitis, Vytautas. Anelė į 
Phila., Pa.

Nemickas, Bronius, Valerija, 
Bronius, Kęstutis, Jurgis į Phi
la, Pa.

Palaima. Vladas į Chicago, 
Illinois.

Rimas, Bronius, Anelė į Corn- 
well Bridge, Conn.

Rutkauskas. Albertas į Chi
cago, III.

Silingienė, Leokadija į E. 
Chicago, Ind.

Vitkus, Karolius į Queen’s 
village, L. I., N. Y.

BALF Imigracijos Komitetas.
Visi lietuviai, tiek senesni 

gyventojai, tiek naujai įsikū- 
rusieji, kurie tik turi atliekamą 
kambarį, prašomi neatidėliojant 
siųsti neįvardintas garantijas 
BALFui. BALFas mielai patar
pininkaus per savo atstovus 
Vokietijoje, kurie yra arčiau 
tremtinių ir parinks pageidau
jamus kandidatus.

Y.
Vladas į Chicago,

Artinasi Ruduo!

BOSTON, MASS.

Karščiai Praėjo
« 9

2

a

9

Bernardas Koraitis, 
lietuvis atstovas

Galima pasakyti, kad vasara, kuri nepaprastai šiemet buvo karšta, 
jau praėjo — artėja ruduo, paskui, seka šaltoji žiema.

I. J. FOX didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje, turi pla- 
čiausį ir didžiausį vėliausios mados kailinių pasirinkimą, šį mėnesį skel
bia prieš - rudeninį kailinių išpardavimą, kuriame kailinių kainos smarkiai 
nupigintos. Reikia žinoti, kad žiemos metu kailinių kainos visuomet paky
la. Taigi įsigykite kailinius dar prieš žiemą. Įsigydamos sutaupysite nema
žai pinigų ir turėsite geresnį pasirinkimą.

Atėjusios į krautuvę visuomet reika
laukite, kad jums patarnautų šios krautu
vės lietuvis atstovas p. B. Koraitis, kuris 
yra kailinių ekspertas ir žinovas. Jis tikrai & 
padės jums kailinius išsirinkti ir per jį 
pirkdamos gausite 10 nuošimčių nuolaidos

Apie š. m. rugsėjo 17 d., lai
vu “General Muir” j New Yor-

. i!
Antanas į i i

i!
i
i

Sruogienė, Vanda į Cedar Ri-’į! 
ver, Mich. I'!

Clivinskas. Zefiras į Cicero,*' ;
Illinois. t į

Tušis, Genovaitė į North E-| 
vansville, Ind.

Ubutis, Algimantas į Cicero.
ni.

Ūselis, Pranas, Juzefą į Mid- 
liothian, III.

Vaičekonis, Jonas. Ona į Phi- 
ladelphia, Pa.

Valaitis, Antanas, Veronika, « 366 W. Broadvvay,
Antanas, Veronika, Petras,

TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GECIO 

Naujas Istorinis Veikalas 
KATALIKIŠKOJI LIETUVA” ’ 
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleistą knygą —

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.
Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 ' 

| puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi- ' 
! deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor- ! 

i Į macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku- ! 
i | pači jos laikais 1795—1918; 4) šventoji Lietuva; 5) Lietu- • 
i! vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940; 6) Nebaigta lietuvių ! 
i ! tautos Golgota 1940—1946 m.

i Kaina —$4.00
1 I

l; Užsakymus siųskite:
'! DARBININKAS i

_ j So. Boston 27, Mass. i

U £

I



Penktadienis, Rugsėjo 16, 1949 -DARBININKAS B

South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos :
50-ties METŲ JUBILIEJAUS PROGA} _

lURUMBURUM PIKMK AS
Sekmadienį, Rugsėjo-Sept. 25 d., 1949

ROMUVOS PARKE, BROCKTON, MASS.
Gros Pagarsėjusi Wally Jason’s Orchestra

Svečiai ir Viešnios gaus gražių ir brangių dovanų, kokių jokis piknikas nėra davęs. Bušai išeis nuo E & Silver St., So.
Boston, Mass. Įžanga 25c. Jei lytų, piknikas įvyks Spalių-Oct. 2 d., kliubo salėje, 309 E St., So. Boston, Mass. 3-8 P.M. 

Visi kviečiami dalyvauti RENGĖJAI.

RENGIAMASI BALF-o SEIMUI

Vice Pirminin-

BALF-o Seimas šiais metais 
įvyksta spalių 7 ir 8 dienomis. 
Hotel Beniamin Franklin. 
Chestnut & 9th Street. Phila
delphia. Pa. i

Seimo Parengiamoji Komisi- i 
ja jau pradėjo paruošiamuosius 
darbus atstovams priimti ir 
bankietui suruošti:

Į komisiją Įeina sekantieji as
menys : Į

Kun. Valančius—Pirmininkas 
Adv. Mankus—Vice Pirminin
kas. Dr. Saly:
kas. Volertas—Sekretorius, Ke- 
melkis—Iždininkas.

Nariai:
Kun.Čepukaitis. Kun. Martu- 

sevičius. p. Vainiūnienė, Adv. 
Čeladinas. Kun. Raila. Kaniušis, 
Edmund Kanan. Švedas. Tribu- 
las. Bachas. Kavaliauskas, p 
Kavaliuskienė. Dzikas. Mingėla. 
p. Antanaitienė. Casimir Ro
man. Mariūnas, Inž. A. Jurskis, 
Saulius.

Teko patirti, kad BALF-o sky
riai uoliai ruošiasi Seimui. 
Daugelyje vietų skyrių pirmi
ninkai sušaukė susirinkimus ir 
išrinko atstovus į seimą.

Seime bus svarstoma labai

svarbūs reikalai lietuvių visuo
menei ir tremtiniams. Numato
ma, kad visi skyriai atsiųs savo 
atstovus.

BALF-o Administracija.

se-

Komuniją ir po šv. Mišių turėti kęs p. Vaclas Sereika su savo jas. Jei svetimtaučiai taip 
susirinkimą parapijos salėje, šeima iš Livington, N. J. ir ap- džiaugias lietuviais ūkininkais, 

Į Plačiai kalbėta apie rengiamą į lankė savo gimines ir pažįsta- tai lietuviai turį ūkius irgi tu- 
koncertą sekmadienį, spalių 16 (mus. p. Vaclas Sereika yra bu- retų kviesti savuosius. Gaila, 
d. Nonvood Junior Higlfvęs Šv. Jurgio lietuvių ] .................................
School. Tikietai jau platinami., vargonininkas ir daug veikęs nedaug kvietimų 

j Visus kviečia pasidarbuoti, kad parapijoje.
‘salė būtų pripildyta. Į

Koncerto programą išpildys 
Šv. Vardo Draugijos Choras iš 
Bostono ir svečiai solistai.

Nutarta dalyvauti Bostono 
arki-diecezijos Šv. Vardo drau
gijų konferencijoje antradienio 
vakare, rugsėjo 13 d. Dedham, 
Mass.

Sv. Vardo draugiu konferen- Fra^
cijoje dalydavo vietinės 

j Vardo draugijos valdybos na
triai: Dvasios Vadas kun.
i Janiūnas, pp. Jurgis Versiac- 
į kas, Juozas Pazniokas. 
iPerekšlis ir Antanas F.
i'žys-

CAMBRIDGE, MASS.
Pasveiko. — šiomis dienomis, 

grįžo iš ligoninės p. B. Pocienė, 
___ _____ __________ i namuose. 
Pabuvus kiek laiko ligoninėje, 
pasveiko. Sveikiname.

par. kad iki šiol iš lietuvių ūkininkų kurį buVQ gusižeidusi 
j susilaukta.

Svetimtaučiai įvertina lietuvių
I Moterų Sodalicija pradėjo aa- Svarum*' <tarbšt“m» ir Hitato- 
vo veiklos sezonų. Trečiadienio sunut* 
vakare, rugsėjo 14 d. įvyko su-l Rugpiūčio 22 d. taip pat kal- 
sirinkimas ir padaryta gražių bėjau per Plattsburgo radio ir 
nutarimų. .tos vietos spaudai daviau inter-

WT j. .—“ . . , view apie tremtinių būklę,Norwoodiečiai lietuviai lau- . . . , .
. . , , a - a a- • gabenimą ir įkurdinimą.kia daugiau lietuvių tremtinių 

j atvykstant į šią koloniją, štai
w

lietuvių ir atvykusiųjų gerą 
’ vardą. Jiems tikyba nepakeliui, 
o draugai, nuo kurių bėgo iš sa
vo Tėvynės, dabar jiems atrodo 
neblogi. Žinoma, mažai tokių 
yra, bet ir vienas iš šimto jąu 
gadina viso šimto gerą vardą.

Taigi tremtiniai mums atvežė 
dovanų lietuvybės dvasios pa
vidale, kuri jau taip mūsų pri
augančiai kartai pradėjo būti 
reikalinga.

Pasidarbavo dėl N. J. Sese
lių. Darbo dienoje N. J. Seselių 
piknike Broclctone Cambridge 
Moterų Sodalicija* gražiai pasi

ja darbavo. Darbe Sodalietėms 
daug gelbėjo p. A. Stankūnas. 
Manoma, kad liks Seselėms pel
no. Garbė tenka p. R. Mankie- 
nei, kuri paruošė skanių sta
lams pyragų. Taip pat pasidar- 
bavo p. J. Lenkauskienė, p. V.

į Šv. Antano draugijos susirin- Kaper, p. P. Bačinskienė, p. A.
jkime, kuris įvyko rugsėjo 4 d. Radaitienė, p. Smilgienė, p. E. į žus būrelis viešnių, kurios ap- 
buvo apsvarstyta daug dalykų, Stankūnienė, p. J. Tocionienė, i dovano jo p-lę Pakalniškiūtę 
kurie liečia draugijos veiklą, įr keletas kitų. Cambridgžie- • gražiomis dovanomis. Linkime 
padaryta daug pranešimų iš-vi- čiai ypatingai gražiai pasirodė.1 p-lei Pakalniškiūtei laimės vė
sos organizacijos mūsų koloni-Į __________ ‘dybiniame gyvenime,
joje veiklos. Iš pranešimų pa-' 
aiškėjo, kad mūsų draugijos li
goniai, yra gerai aprūpinami ir 

1 pašalpos išmokamos. Kai dėl 
pikniko, kuris įvyko rugpiūčio 
7 d. labdarių ūkyje, tai jis la
bai gerai pavyko. Pelno gauta 
$350.00. Už tai garbė priklau-

------- --------------- ------ „ - įso veikliai komisijai ir valdy- 
1------------------------------------------------------------------------------------------------ bai, kuri daug įdėjo pastangų.
Lietuviai tremtiniai Hew Yorko valstijos šiaurinėje dalyje Pranešimas priimtas gausiu

delnų plojimu.

Gautas laiškas iš Lietuvos 
karių, kviečia į savo pikniką 

Rugpiūčio mėnesio viduryje rugsėjo 25 d. labdarių ūkyje, 
aplankiau kelis ūkius, kuriuose Pelnas skiriamas pataisymams 
dirba naujai atvykę lietuviai ir labdarių ūkyje. Lietuvos Karių 
išsinešiau labai gero įspūdžio, draugija tą darbą jau atliko, 
Lietuviai džiaugias geromis bet sąskaitos dar neapmokėtos ' ■■ ■

Į Dažniau girdisi lietuvių kalba, i
Kviečia visas Clcero ir apy- Magų kolonija

_________________link“ dalyvauti. Sekmadieniais prie i 
____2.____' kininkzi taip pat atvykusiais' Sv. Antano draugijos kai ku- bažnyčios jau daugiau girdėti' 
ūkininkų, lietuviais labai patenkinti ir ke- rie nariai pakvietė Cicero nau- lietuviškai kalbant. <

Priešvestuvinės vaišės. Rug
sėjo 4 d. vakare, Cau*—*dge 
lietuvių katalikų klube, buvo 
surengta “Shower Party” p-lei 
E. Pakalniškiūtei, kuri spalio 1 
d. rengiasi ištekėti už p. G. P. 
Yuse. Parengime dalyvavo gra-

CICERO, ILL
gv jo 17 d. laivu “General Muir”j 

atvyksta p. Krikštolaitis, Eleo-
Aj norą, Algirdas adresu 28 Savin' 

Avė.

Jonas'
Knei-

Šv. Antano Draugijos Veikla

Kviečia dalyvauti
Švč. P. Marijos iš Fatimos 

keliaujanti” statula bus atvež- 
’ta į Šv. Katrynos parapijos 
bažnyčią ir ten bus per tris die
nas, būtent, rugsėjo 
1 ir 2 dd.

t Sekmadienį, spalių 
vai. po pietų įvyks 
Kviečia visus aplankyti Šv. P.

30 d š m Marijos iš Fatimos “keliaujan-
• ' ’čią” statulą ir melsti Švč. P.

Šiomis dienomis buvo atvy- Marijos užtarimo.

Speciali Lietuvių Radio
Programa

Waterbury, Conn.
P-lė Marcelė Andrikytė,

kretore, telegrama praneša, kad 
sekmadienį, rugsėjo 18 d., 12:30 
iki 1 vaL po pietų šv. Juozapo Rugsėjo 12 d. įvyko Moterų 
parapijos choras, direguojamas Sąjungos kuopos susirinkimas 
komp. A. J. Aleksio, išpildys 'parapijos svetainėje. Plačiai 
specialią lietuvių radio progra- svarstyta Moterų Sąjungos ap- 
mą iš WBRY stoties labdarybės skrities suvažiavimas, kuris į- 
naudai K’aterbury. vyks Šv. Jurgio lietuvių para-

Kviečia visus lietuvius pasi- pijoj, Nonvood, Mass., spalių 
klausyti.

i

MOBWOOD, MASS.
Pereitą sekmadienį įvyko Šv. 

Vardo draugijos narių bendra 
Šv. Komunija, o po šv. Mišių 
parapijos salėje susirinkimas. 
Tai buvo pirmas susirinkimas 
po vasaros karščių.

Nutarta kas mėnesį antrą 
sekmadienį bendrai priimti Šv.

PASAKŲ KNYGA-

' Kur Bakūžė Samanota"Parašė A. Vaičiulaitis
Šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽE SAMANOTA” tel

pa be galo iclomių 12 istorijų ir 12 pasakų, kaip tai: “PABEGE-j 
LIAI”, “LOKYS IR VOVERE”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS 
IR IEVA”. “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTE”, “SENAS, 
KARVELIS ALEKSANDRAS”, “ŽIOGŲ DAINA” ir t.t.

Knyga 288 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią knygą ne-, 
reikia mums lašką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su $2.00 į 
konvertą ir prisiųskite “Darbinnkui”. Gavę kuponą, tuojau nu- 
siųsme jums knygą. Rašykite:

“DARBININKAS”
So. Boston 27, Mass.

1’.

SB6 W. Broadivay

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

gą — “KUR BAKŪŽE SAMANOTA”.
Vardas..................................... .....................—.............................
Adresas........................ —.............................—..................-..... —

30, spalių

2 d., 2:30 
procesija.

(Rašo BALF pirmininkas Kun. Dr. J. B. Končius)

p. m. a. vviuiuviiv, , cmzvfjvj H *v *

kurie liečia draugijos veiklą, jr keletas kitų. Cambridgžie- • gražiomis dovanomis.
-- - - - j—

Lietuvių Radio Valandos su
sipažinimo vakaras. Spalių 9 d. 
Cambridge Lietuvių Katalikų 
klube, 163 Harward St., 3 vai.! 
p. p. įvyksta Lietuvių Radio 
Valandos susipažinimo vakaras. 
Programa susidės iš dainų, mu
zikos ir kitų įdomenybių. Bus 
ir muzikos šokiams, skanių už
kandžių. Būkime pasirengę vi
si tą dieną dalyvauti susipaži
nimo su lietuviška radio prog
rama vakare. Dalyvaudami, pa- 
remsime katalikišką radio pro
gramą, turėsime progos links
mai praleisti laiką ir pasirody
sime, kad mes susipratę ir vie
ningi katalikai.

Grįžo. P. P. Puidokas, kuris 
nesenai atvyko iš tremties ir 

j apsigyveno pas kun. P. J. Juš
kaitę buvo išvykęs į Kanadą 
trumpoms atostogoms. Dabar 
sugrįžęs darbuojasi prie bažny
čios ir mokyklos remonto dar
bų. A. D.

I

Paskutiniais mėnesiais Chazy, 
N. Y. miestelio apylinkėse, ne- 

I toli Plattsburgo, nemažai lietu- 
, vių tremtinių gavo darbo pas 
| vietos amerikiečius ūkininkus, i 
Bemaž visi atvykę lietuviai yra'darbo ir atlyginimo sąlygomis 
ūkininkai, kurie, poniai Speare ir klimatu, kuris anot jų, toks 
ir josios vyrui gydytojui tarpi- kaip Lietuvoje. Amerikiečiai ū- 
ninkaujant, gavo nevardines kininkai taip pat atvykusiais 
garantijas iš vietos ūkininkų, lietuviais labai patenkinti ir ke- rie nariai pakvietė Cicero nau- lietuviškai kalbant Čia augęs 
Abu p.p. Speare yra Amerikoje lia į padanges lietuvių vardą.' jakūrius (dypukus), kad prisi- jaunimas ir vaikučiai vis dau- 
gimę lietuviai Ji yra kilusi iš Jų graži nuotaika labai paleng- rašytų prie Šv. Antano draugi- giau vartoja lietuvių kalbą, nes 
Brockton, Montello, Mass. Abu vina ponios Speare sunkų trem- jos. Daug pasižadėjo prisirašy- jie daugiau bendrauja su atvy- 
yra dideli patriotai ir labai šie- tinių įkurdinimo darbą. Iki šių ti. Laukiama atvykstant prisiekusiais iš tremties lietuviais.

Pirmą dieną mokykloje, prisi- 
pašvenčia šeimos daugiau lietuvių nebu-1 Amerikos Lietuvių veikimą, y- minė Lietuva, nes registracijos 

lankydama amerikiečius ūkinin-ivo Chazy apylinkėje, o dabar) pač dabar, kai prasideda mūsų metu girdėjosi tik lietuviškas 
pradėjo^ lietuviškų organizacijų seimai, vaikučių klegesys. Dabar pa- 

, ar ne didelį 
t atnešė mums atvykę 

darbuose per savo atstovus da- tremtiniai? Lietuvybė mums ir 
vaikučiams tebūna jų

lojasi Lietuvos likimu, p.'tremtinių atvykimo be Speare J rašyti. Prisirašydami pagyvins 
Speare daug laiko

I

kolonijakus tikslu rasti lietuviams j lietuvių kolonija ę----- -------------- - „--------- ---------------,--------- „ —o—
tremtiniams įkurdinti vietų, smarkiai didėti Lietuviai jau reikia rinkti atstovus į seimus, Į klauskime savęs, 
Kai tik randa laisvą patalpą, planuoja ir net daro žygių atai- kad galėtume jų svarbiuose j turtą ntnoia 
j__ - Jz :l—n.. oovn nfatnvno tnomt

Kaip malonu ir gražu, kai at- lyvautl Prisirašymas naujai at- mūsų
tremtinių šeimai, p. Speare dė-'siranda tokios asmenybės kaip vykusiųjų lietuvių prie mūsų mums atsilyginimas už mūsų 

suteiktą jiems paramą.
Tik tenka apgailestauti, kad 

atvykusių tarpe atsiranda ir

tuoj ji įkalba vietos ūkininką kviesti lietuvį kunigą, 
sudaryti garantiją kuriai nors!

ka Chazy apylinkėje jau 70 as- p.p. Speare, kurie tiek daug pa- draugijų yra vieniems ir ki- 
menų įkurdinta, kelios šeimos1 gelbsti tremtiniams! Tai sekti-(tiems labai naudingas, 
yra pakelyje ir žada dar dau-Inas pavyzdys visiems, kurių 
giau garantijų rasti. • gyslose teka lietuviškas krau-

Anastazu Valančius,
Draugijos Korespondentas, tokių, kurie gadina Amerikos

DtL PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pas 

Gate Ūty Monument Co.
GRANITE MEMORIALS

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

Norintieji pas mus atvykti, telefonuo- 
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumtte.

W. J. CNsMm 

GRABORIUS 
"Asmentikas Patarnavimas'*

SS1 Smith SL, 
PROVIDENCE. «. I.

Telephone
Ofiso: Dexter xr»d2

Namų: Pi. S2M

Albert R. Bate
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jum* reikalingi akiniai 
leiskite mum* išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akiniu*.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 2M 
Tel. 0*1*44 

207 P ARK BUILDING 
Worcester, Mass. 

275 Malu SL, Webster, Mase.
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Atlankys kapą. Bostono mal
dininkai, vadovaujami Arkivys
kupo Cushing, D. D., Irlandijo- 
je pasimels prie kapo MattTal- 
bot. Šis žmogus buvo didelis 
girtuoklis iki 16 metų, vėliau 
per 40 metų darė aštriausią at
gailą. Žmonės ir dvasiškija yra 
padavę Romai Matt Talbot var
dą ir prašymus pakelti jį į 
Šventuosius. Jie karštai mel-

džiasi, kad šis didelis atgailoto
jas būtų kada nors žinomas 
kaip Šventasis Matas.

Prairalhoo Sekmadienį, rūgs. 
18 d., 3 v. p.p. Tėvas Jonas J. 
Jakaitis, MIC. ir Tėvas Kazys 
Vengras, MIC., kalbės apie T.T. 
Marijonų darbus įvairiose sri
tyse ir įvairiose šalyse. Visi yra 
kviečiami atsilankyti.

Atvyksta ta n
1 k_ _ _ _ _ _ _ 1ČVK 

LantardL S. 1.

PAMtMTMKAS --------—

Perduoda Pirkimo Dokumentus
1

DAKTARAI

SO 8-4476

Br. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTA8

515 E. Broaduray
South Boston, Maso.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI K
447 W. Broadway

So. Boston, Mass.

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

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

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymoor
LANDŽIUS

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

'Pritaiko akinius.

5S4 E. Broadway,
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki'8.' '■

Tel. A V 2-4026

J. Repshis, MD.
/

Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8—8.

(VAROS SKHBIMAI

Įspūdžiai iš Bostono Lie
tuvių “Tag Day”

Kas duoda paskutinį skatiką, 
tas duoda daugiausiai.

Malonią staigmeną teko išgy
venti bevaikščiojant Bostono 
gatvėmis su rinkliavos dėžute 
rankoje š. m. rugsėjo 10 d. 
Lietuvių “Tag day” metu.

Beeisiantį mane sustabdė kuk
liai apsirengęs žmogelis ir gra
žia lietuviška tariana prabilo:
— Aš irgi noriu pagelbėti 

vargstantiems broliams bei se
sėms Tėvynėje ir tremtyje.
— Malonu.

vojau:
“Daugelis 

šių praeivių 
ti “nikelį” ar “daimą”, ką gi tu 
kuklus tautieti galėsi įstengti?”

Išsiėmęs gana apdėvėtą pini
ginę pasirausė po ją ir dide
liam mano nustebimui, ištrau
kė... VISĄ PENKINĘ ir duoda.

Nustebęs žiūriu į jį ir klau
siu:
— Visą penkinę?
— Visą penkinę, — ir kiek 

palūkėjęs pridėjo:
— Paskutinę.
— Kaip tai paskutinę? Kas 

esi? Kur gyveni ir ką dirbi? 
Kodėl atiduodi paskutinį ? — 
Apipyliau klausimais. Tautie
tis labai nenoromis prabilo:
— Esu M. Stakėnas, 222 Shaw- 

mut avė., Boston. Buvau gele
žinkelio darbininkas, dabar esu 
bedarbis ir gaunu pašalpą.
— Bet gi iš ko gyvensi?
— Gausiu pašalpą, 

aš čia 
versiu, 
kinami 
vąrgai 
daryti.

Džiaugsmo ašaros suspaudė 
širdį ir tegalėjau pridėti:
— Ačiū, brangus tautietį. Tie, 

kas šiandieną davė paskutinį 
skatiką, tie davė daugiausia.

Adv. Br. Kalvaitis.

Specialiu arkivyskupo 
shing kvietimu atvyksta 
nančią savaitę į Bostoną garsu
sis italas Jėzuitas, Tėvas Ric- 
cardo Lombardi, kuris kalbės 
trečiadienį, rugsėjo 20 d., 8 vi 
vakare St. Mary’s bažnyčioje, 
North End. *

Tėvas Ric. Lombardi yra ge
rai žinomas dėl savo religiniai 
socialinio sąjūdžio prieš komu
nizmą ne tiktai Italijoje, kur 
jis jau yra kalbėjęs apie 300,- 
000 žmonių minioms, bet ir 
Austrijoje, Vokietijoje ir Pran
cūzijoje. Jo keliamasis sąjūdis 
yra žinomas vardu “La Crocia- 
ta della bonta”, kas reiškia lie
tuviškai “Kryžiaus Karas dėl 
Gėrovės”, ar dar kitaip pasa
kius, dėl “Meilės”.

Tėvas Lombardi šiuo atvyki
mu Amerikon jau yra kalbėjęs 
Kalifornijoje, Chicagoje ir New 
Yorke. Dabar kalbės Šv. Mari
jos bažnyčioje Bostone. Iš čia 
vyksta į Philadelphia, Pa. Iš 
Amerikos keliauja į Argentiną, 
Venezuelą, Čilį ir Braziliją.

— tariau ir pagal-

gražiai pasipuošu- 
teįstengdavo įmes-

O be to, 
Amerikoj lengviau išsi- 
Tų kūne Tėvynėj kan- 

ar vargsta tremtyje 
mane įpareigojo tai pa-

A. J. NAMAKSY
Ręal Estete & 

Insurance
409 W. Bronchray

SO. BOSTON, MASS.
Off tos TsL BOuth Beeten 8-0848

Bes. 91 Oriole Street 
Vest Roxbury, Mass 

Tcu PA—7-tt»-w

15 Lietuvoje Sušaudytų 
Kunigų

Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

“Darbininkas”,
366 W. Broa dway, 
So. Boston. Mass.

X "

ir
Mes turime 11-koa rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėma 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

ROBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, TeL SO 8-3141, So. Boston, Mass.
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Užsiaakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graftpn Ave^ Islington, Mass.

Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R
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Pas Mauoeius ateivius:

"te Jais Netate Jokio

atei-

So. Boston Savings Bank prezidentas R. M. Bowen perduoda

laiku sumoka nuomą 
užlaiko tvarkingai ir

O. Florinienė, jauna

į (b y ;r
t ' i

Su kokiais sunkumais susidu
ria tremtiniai įsikurdami pa
vaizduoja toks atsitikimas.
— Kai man reikėjo savo butą 

: išnuomoti, — prisimena ponia 
'Ona Florinienė (Valenčienė),— 
aš pradžioje nenorėjau jį pati
kėti tremtiniams, nes buvau a- 
pie juos klaidingai informuota. 
Ne vienam buvau atsakiusi. Tik 
p. Mačiulienei ir p. Peldžiui už
tariant, įsileidau vieną tremti
nių šeimą. Šiandien aš galiu pa
sakyti, kad savo buto nuomi
ninkais esu labai patenkinta. 
Su jais aš neturiu jokio “trobe- 
lio”. Jie

i

Į ir butą 
švariai.

Ponia
slinkiai pradėjusi gyvenimą A-

So. Bostono Lietuvfij Piliečių Draugijos Prezidentui adv. Jonui J.« mer^°j» prieš 10 metų įnfluen-

Iš Tautos šventės Pami
nėjimo So. Bostone

Iškilmingas So. Bostono 
tremtinių su svečiais susirinki
mas rugsėjo mėn. 8 d. praėjo 
gilaus susikaupimo dvasioje, 
pakilioj lietuviškoj nuotaikoj. 
Šv. Petro par. bažnyčios salė 
buvo pilna žmonių.

Tautos šventės minėjimas 
pradėtas invokacija, kurią atli
ko kun. Virmauskis. Muzikas 
J. Kačinskas paskambino JAV 
himną ir Lietuvos himną, kurį 
giedojo visa auditorija. Tremti
nių ratelio .pirmininkas p. Lū
šys pasakė ilgesnį įžangos žodį, 
apibūdindamas dienos reikšmę, 
žvilgterėjęs į aukščiausios Lie
tuvos galybės laikotarpį prieš 
500 metų, kada, Romos impe
ratoriui Zigmuntui 
Šv. Tėvas siuntė 
karūną Vytautui 
Toliau jis priminė 
tragišką Lietuvos
tautos būklę, pabrėždamas rei
kalą visiems 
vieningais ir 
būdais kovoti
kančių sumažinimo ir Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės at
gavimo. ,

Koncertinę dalį išpildė stip
rios tremtinių meninės jėgos. 
Muzikas J. Kačinskas paskam-

pasiūlius, 
karališkąją 
Didžiajam, 
šiandieninę 
ir lietuvių

lietuviams būti 
visais galimais 

dėl savo tautos

(VAIROS SKELBIMAI
MEDLEVA ŽIEMES

Medleva yra vie
nas geriausių gy
duolių nuo užsise- 
nėjusių vidurių už
kietėjimo, geriant 
daug ar mažai, ji 
nepakenkia svei

katai, ji lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kūnui gyvu
mo ir 
dūkas 
vienas
MedleVbs Žievių, gerk kada, at
šals. Medlevos Žievės $1.50 
svaras, o už $1.00 10 uncijų.

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krūtine skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą, verčia prakaituoti. 
Trukžolių svaras $2.50, o 
$LQ0 5 uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADWAY, 
So. Boston 27, Mass.

skaistumo. Vienas puo- 
verdančio vandenio ir 

šaukštukas sutrintos

už

r—-.. - - ... --------- ------- ----

jis buvo laukiamas tremtinių 
stovyklose -su paskaitomis ir 
politinių apžvalgų pranešimais.

Edka.

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką opaudą laik
raštį “Darbininką”!

(VAROS SKELBIMAI
AMELIA TATARON IS 

vėl atidaro 
MUZIKOS STUDIJAS

Balso ir Piano Pamokos 
Pamokos duodamos ir chorams. 
Tėvams, perkantiems muzikos 
instrumentų, patarnavimas ne
mokamai. 9-27-49) ;

Studio 480 Boyiston Street,
Boston

Tel. KE 6-3571 arba AS 7-3303

Grigaliui nupirkto namo, kuris kainavo klubui $70,000, dokumen
tą. Šiam pirkimui labai daug dirbo visas I
Klubo komitetas.

Rugsėjo - Sept. 25 d. Romuvos Parke, Brockton, Mass. į- 
vyks šio KLUBO metinis piknikas, į kurį visus nuoširdžiai kvie
čia šio klubo pirminnkas advokatas Jonas J. Grigalus, visa val
dyba ir pikniko rengimo komitetas.

Šis piknikas bus vienas iš įdomiausių, nes jame bus daug 
naujų dalykų ir išdalinama brangių dovanų. Šiemet šis klubas 
mini 50 metų savo gyvavimo sukaktį, taigi šis piknikas turės ką 
nors nepaprastą. Svečiai ir viešnios bus pilniausiai patenkinti.

------ ----------- k zos epidemijos metu netekusi
So. Bostono Piliečių v^ro ir dukters’ šiandien turi 

namus So. Bostone, 598 E Se- 
t 
I

bino pianinu St. Šimkaus Silue
tus. Rašytojas Pilka paskaitė 
ištrauką iš savo giesmės “Mū
sų žemė”. Ponia Barmienė stip
riu ir labai maloniu soprane pa
dainavo dvi Gaubos harmoni
zuotas liaudies dainas: “Oi 
liūdnos, liūdnos”, “Sušvytravo 
kazokėlis”, ir dvi St. Šimkaus 
— “Ko vėjai pučia”, “Oi grei
čiau, greičiau”. Dramos akto
rius Henr. Kačinskas visus ste
bino savo gabumais meniškai 
atmintinai, deklamuodamas il
gus kūrinius: “Kazimiero Sa- 
piehos Atgailą” iš Balio Sruo
gos istorinės dramos Kazimie
ras Sapieha, vyskupo Bara
nausko poemą “Anykščių Šile
lis” ir, publikai • nenustojant 
ploti, ištrauką iš Kristijono 
Duonelaičio hegzametrinės poe
mos “Metai”. Tai buvo pasigė
rėtinai reto grožio deklamavi
mas, kada užburta auditorija 
klausė tartum pačius 
kalbant 
ma.

Salės 
dideliu
ir JAV ir Lietuvos vėliavomis.

Tautos šventės minėjimo pro
ga lituanistikos mokyklai su
aukota 76 doleriai ir 21 cen
tas.

autorius
matydama ir girdėda-

scena buvo papuošta 
lietuvišku kryžium ir

LANKĖSI

Edka.

Pereitą savaitę lankėsi “Dar
bininke” p. A. Lesinskas, Mer- 
rimack Kolegijos profesorius, 
ir poetas B. Brazdžionis, lydimi 
kun. Pr. M. Juro, LDS Centro 
pirmininko.

Trečiadienį, rugsėjo 14 d. lan
kėsi kun. P. Šakalys, Lawrence 
lietuvių par. vikaras.

i
Tą pačią dieną lankėsi p. K. 

Urbaitytė, neseniai atvykus iš 
tremties pas savo dėdę, gyv. 
So. Bostone. ,

Taipgi lankėsi p. Edvardas J. 
Vaitekūnas (Waitt), laidotuvių 
direktorius, iš Brockton, Mass.

Darbuojasi Dėl 
Suaivienymo

Stasys Jakutis ir Valentinas 
Vakauza darbuojasi, prirašinė- 
dami naujus narius į Ameriko
je Lietuvių Romos Katalikų Su- 
sivienymą. Jie po dienos darbo, 
vakarais lanko lietuvių stabas 
ir prirašinėja naujus narius. 
Geriausią pasisekimą turi trem
tinių tarpe. Yra pasiryžę dar 
šiais metais prirašyti bei ap-

drausti naujų narių $50,000 su
mai.

Pagelbėkime jiems ir koope
ruokime su jais šiame darbe, 
nes mūsų Susivienymas turėtų 
turėti kelias dešimtis tūkstan
čių, < 
narių.

vent St., ir ūkį N. Randolph, 
Mass., yra dar judri moteris, 
“Darbininko” skaitytoja, kaip 
ir jos antras vyras Juozas Flo
rinas.
— Mano ūkeliui reikalingas 

darbininkas, kuris nusimano ū- 
kio darbuose ir mokėtų ką pa
taisyti, vištininką suremti. Ga
li būti ir su šeima. Arba mote
ris. — Ir p. Florinienė nusku
bėjo į savo automobilių, nes 
namuose laukia išalkę gyvulė
liai. Ed. Karnėnas.

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
* kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Rea [statininkas

716 N. Va* Nesą Ave^
Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI

o ne keliolika tūkstančių 
Sus. narys.

*

Atvyko Vyr. Skautininkas 
Prof. Čepas

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

Paieškojimas
Paieškau savo puseserių Ma- 

riukos, Ievos ir kt., Vinco Rin
kevičiaus dukterų, kilusių iš 
Mariampolės apskr. Po vyrais 
jų pavardės man nežinomos.

Taip pat paieškau Kazio Žit
kaus, gyv. prie Kauno Jesios 
kaime, ir sesers Veronikos, ki
lusios iš Marijampolės apskr., 
Puskelnių kaimo.

Paieškomus atsiliepti prašau 
adresu: L. Liutkus, 1212 E 87, 
Cleveland, Ohio.

Rugsėjo mėn. 3 d. laivu “Ge- 
neral McRae” per New Yorką 
iš tremties atvyko lietuvių vy
riausias skautininkas Prof. V. 
Čepas su šeima pas savo gimi
nes į Natick, Mass., apsigyven
damas Dorchester, Mass.

Prof. V. Čepas tremtyje pro
fesoriavo Baltijos universitete 
Pinneberge (prie Hamburgo), 
dėstydamas civilinę teisę. Be to 
jis vadovavo lietuviams skau
tams tremtyje, aktyviai daly
vaudamas reprezentaviniuose 
lietuvių skautų pasirodymuose 
Vokietijoje ir kitose Vakarų 
Europos valstybėse. Taip pat

L

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston'8-3940

Draugijų Valdyty Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Markslenė,

825 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
TeL SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė.
8 Winfield SL, So. Boston, Mass. 

Prot. Košt — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St, So. Boston, Mass. 

Finansų RašL — B. COnienė, ,
29 Gould St, W. Roxbury, Mass. 

TeL Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St. Mattapan, Mass. 
Tvarkdarč — Ona Krasauskas,

11 Springer St, So. Boston, Mass. 
Kasos GL—Elzbieta AukšUkalnyt*.

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. BL. PA4ALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot RaSt. — Jonas Glineckis,
6 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

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

Itdininkas—Stasys K. Griganavičiųs,
699 E. Seventh St, S. Boston, Mase. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

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

tės pas protokolų raštininką.

PIKNIKAS PO STOGU
Rengia Dorchesterio Lietuvių Piliečių Klubas, 

šeštadieni, Rugsėjo - September 17,1949 
1810 Dorchester Avė., Dorchester, Mass.

Skanūs Valgiai — Gardūs Gėrimai.
ŠOKIAI PRIE GEROS ORCHESTROS

Įžangos Bebus.
s9 
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Saolh Boston, Mass.

>z<
’z<
z<
Zj 
zl

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Diena ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Maso.

Edsard J. WaBt 
(Waitekunae) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj.
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 3368

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass..

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir

(Notary PubUc)

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

Kainas tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale Mukite; TeL TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Kast Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborlai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktj.
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

BOuth Boston 8-2808



Penktadienis. Rugsėjo 16, 19-9 DARBININKAS

O, VIENOK, LIETUVA 
ATSIBUS GI KADA...

Programoje buvo numatyta 
ir dainininkė M. Vilčiauskaitė, 
bet, dėl ligos dalyvauti negalė
jo-

J. Rimkui akomponavo muz. 
A. Dvarionas. ,

Toronto lietuvių choras, va
dovaujamas p. Sinkevičiaus, 
išpildė A. Vanagaičio “Maldą”, 
Žilevičiaus “Laisvės Varpą”, ir 
V. Pa’>>'”’sVo “Jūreivių Maršą” 
bei|“?<:*u’J Gėlę”.

Taktiniu šokiu trunė. p-lės 
A. Lič’’’’*raitės vadovvbėie. pa
šoko “T enciūp-ėlį”, “Blezdingė
lę” ir “Šustą”.

, Minėjimas buvo baigtas Ang
lijos ir Lietuvos himnais.

Po minėjimo dalyviai turėjo 
puikią progą apžiūrėti gretimoj 
salėj išdėstytą .palyginti, gana 
turiningą eksponatais “Raudo
nojo Teroro” parodą vaizduose. 
Išstatytosios gausios foto nuo
traukos ir dokumentai iš Rau
donojo teroro Lietuvoje 1940-41 
m. yra Dr. J. Kaškelio nuosa
vybė.

Užbaigus minėjimą ir apžiū- 
čiūros eilėraštį “Tėviškė”. rėjus šiurpių vaizdų parodą, 

Dainininkas J. Rimkus solo dalyviai skirstėsi į namus su 
išpildė keletą savų kompozito- didesniu ryžtu kovoti dėl Lie- 

jš rių kūrinių ir R. Schumano tuvos Nepriklausomybės atga- 
Schopeno vimo.

Per akmenuotą, purviną žemę traukiamos vilkiko (bulldozer) tam 
tikros rogės, vadinamos laivas, kuriuo pristatomi įvairūs kroviniai į savo 
paskirties vietas didžiuliuose Alaskos plotuose.

8

; reikšmę lietuvių tautai ir Lietu
vai. Po jo anglų kalba paskaitą 
skaitė Lietuvos Ministeris Šve
dijai p. Vytautas Gilys.

Minėjimo dalyvius 
aukštas svečias — 
Miesto Mayoras.

Meninę dalį pradėjo
aktorė p. A. Maurukienė, jaus
mingai padeklamuodama K. In-

(Tautos šventės minėjimas
Toronte)

Antraštėje užrašyti žodžiai 
iškilmingai bylojo į torontie- 
čius skelbimuose, kuriais buvo 
jie kviečiami į bendrą .Tautos 
Šventės minėjimą. įvyksiantį 
rugsėjo 11 d. lenkų salėje. 
Queen St. W. ir Dovercourt 
Rd. kampas.

Minėjimas buvo pradėtas pa
maldomis. kurios įvyko lietuvių 
parapijos bažnyčioje ir parapi
jos salėje (po bažnyčia). Iš kūrinių 
karto buvo laikomos dvejos Šv.. ^u grenadierius , 
Mišios, nes vien tik į bažnyčią Bu^eni bei porą arijų iš o- 
torontiečiai lietuviai nebesutel- PerU- 
pa.

Ypatingai gražų ir ugningą
dienai pritaikintą pamokslą
bažnyčioje pasakė iš JAV atvy-į Kad būtų aiškesnis Winnipe- 
kęs svečias Tėvas Borevičius, go lietuvių visuomeninis gyve-
S. J. Jis savo mintimis kiaušy- nimas, reikia daugiau stabtelti
tojus nukėlė į kenčiančią bran- prie lietuvių organizacijų 
gią Tėvynę Lietuvą, prie Gedi
mino pilies, prie pakripusių pa
kelėse Rūpintojėlių, prie garsių 
ir puikių Tėviškės šventovių. 
Pamokslininkas kvietė visus 
ryžtingai išlaikyti savąją kal
bą, gražiuosius papročius, tra
dicijas, lietuvišką giesmę ir dai
ną, nes tik tokiu keliu eidami 
prieisime vėl laisvą Lietuvą...

3 vai. po pietų, jau paminėtoj 
salėj, įvyko iškilmingas Tautos 
šventės minėjimo aktas ir me-' 1948 m. gale skyriaus susi- 
ninė dalis. Minėjimą suruošė rinkime buvo perrinkta nauja 
Toronto Lietuvių Organizacijų valdyba, į kurios veikimą buvo 
Komitetas. dėta daug vilčių. Deja, sk.

Pradžioje girdėjome to komi- pirm., išskyrus reklamą “N. 
teto pirmininko p. K. Grigaičio Lietuvoje”, nieko nenuveikė, 
žodį, kuris, atidarydamas mi-! Po kovo mėn. suvažiavimo 
nėjimą. nušvietė tos dienos Montrealy, kuriame Winnipego

Nauji Tremtinių Transportai
sveikino 
Toronto

dramos

Pranys Alšėnas.
Toronto, 1949. IX. 12.

HNNIPEGO LIETUVIU ORGANIZACIJOS

Pradžia 5-tame pusi, 
tutis, Virginija, Vytautas, Ro
ma į Wheelwright, Mass.

F.utkus, Stasys į Baltimore, 
Md.

Sabanas, Leopoldas, Algiman
tas į Chicago, III.

Samoilo, Iphigenie, Variim J 
Erie, Pa.

Šaulys, Valdas, Aleksandra, 
Zita į West Haven, Conn.

Šileika, Stasys, Liucija į New 
Canaan, Conn.

Šimonis, Bronius į BaltimSore, 
Md.

Stakė, Petras, Marija, Audro
nė, Dalia į St James, La. 

į. Į Steponavičius, Grasilda

Ona,

Lidi-

i------- 1------------ a4A '
Orleane uostą atvyksta šie Ee- 
tuviai tremtiniai:

Amonas, Artūras į Los An
geles, Cal.

Banionis, Povilai, Ona į Web, 
Miss.

Beitneris, Marta
Kansas.

Briedis, Jurgis, 
dianola, Miss.

Damijonaitienė,
Denyer, Colo.

Grebliauskns, Donatas į £:.n 
Francisco, Calif. y

Ganiprauskas, Romualdr s,
Magdalena į Ladue, Miss.

Gintautas, Romas, Irena į 
St. Louis, Mo.

Ilgutis, Alfonsas į Alma, 
Web. Co., Kansas. .

Krisčiūnienė, Izabela į San 
Leandro, Cal.

Kupčikas, Albertas, Dominin
ką, Gražina į New Iberia, La.

Krupėnas, Anatolijus, Valeri
ja, Anatolijus į Garden City, 
La.

Landsbergienė, Janina, Gied
rė į Hermosa Beach, Calif.

Lasaitė, Janina į Wichita, 
Kansas.

Milašauska, Anna, Wilhami- 
ne į Los Angeles, Calif.

Narukynas, Jonas į Scottsvil- 
le, Kansas.

Paliokas, Fridrichas, Marija 
į Henry, La.

Perkūnas, Bronė, Jonas į 
Clayton RR 5, Mo.

Prelgauskas, Kostas, Justina, 
Bronius, Viktorija į Vance,

į Gaylord,

Anna į I.i-

Antnnina į

Kamentavičius, Vytautas į
Port Washington, L. I., N.Y.

Kvecas, Bronius, Elena, Eu
genija į Brockton, Mass.

Makarovienė, Anelė į Bom-
bay, N. Y.
• Litvaitis, Jonas, Lidija, 
Janina į Paterscon, N. J.* 

Miecievičius, Vaclovas,
ja, Dalia, Vaclovas į Chicago,
IU.

Naujalis, Juozas, Marija į
! Chicago, III.

Norgėla, Antanas į Ely, O- 
range county, Vt. 

j Poška, Kazys į Phila., Pa.
Radavičius, Jadvyga, Ed-

Variakojis, Milda i Dorchei- mund“’ Adelė > Chicago. IU.
| Račkauskas, Kazys, Uršula,
Albina į New Hyde Park, L. I., 
N. Y.

Rubackis, Paulina, Viktoras, Miss.
Rakauskas, Juozas, Petronė

lė, Anelė, Jonas į Baltimore, 
Md.

Sinkevičius, Julija į Lamar, 
Colo.

Subonis, Pranas, Konstanci
ja, Joną.

Šimonis, Vladas, Antanina, 
Jonas, Antanas, ir Živilė į Los 
Angeles, Calif.

Tareila, Stasys į Los Angeles, 
Calif.

Visockis, Algirdas, Zita į 
Kingstree, S. C.

Atvykstančius pasitiks orga
nizacijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

pareiškė, kad jis nei kojos ne
kels į klubo patalpas, kol nau
jai atvykę negalės turėti mini
malių teisių į narius. Dabar Denver, Colorado. 
macenatai jį perkalbėjo... j Vanagas, Vytautas į Detroit, 

Dideliu įvykiu Winnipege rei-'Mieli.
kia skaityti lietuvių bažnyčios 
suorganizavimą. Didžiausia pa-tter» Mass. 
dėka tenka Tėvams Pranciško
nams ir pirmajam dvasios va-1*, 
dui Winnipege 
Gaili ušiui.

Jo dėka
Paulo kolegijoje koplyčią pa-

I 
I

I
KLT skyrių atstovavo garsus 
Manitobos lieutvių atstovas, 
padėtis pasidarė visai išryškė
jusi. Nežiūrint į tai, kad KLT 
sk. susirinkime buvo nutarta 
(balsų dauguma) pasiilikti prie 
KLT, spontaniškai buvo suor
ganizuotas KLS-gos skyrius, į 
kurį įsirašė apie 70 narių, ku
rie šiuo metu yra visi sumokėję 
nario mokestį. Sąjungos veikla 
yra labai gyva ir reiktų palin
kėti, kad ji ir toliau gyvėtų ir 
plėstųsi. Didelis sąjungos rū
pestis yra patalpų įsigijimas 
šokiams ir susirinkimams da
ryti. Tuo reikalu bus daromi a- 
tatinkami žygiai ir aiškinamos 
visos galimybės. Dabar paaiškė
jo, kad Lietuvių klubo salės 
S-gai nebus galima gauti, nes 
ji išnomuojama Tarybos sk. 
negrams, jaunimo klubui 
organizacijoms.

Atskilusioje Taryboje 
labai mažai narių. Toji 
ma susidarė iš senesnių 
veiklių asmenų, kurie jokiam 
pozityviam darbui netiko. Buvo 
pradėta kalbinti į bendrą dar
bą K.L. S-gos sk. Tačiau S-gos 
sk. negalėjo priimti jokio ben- 

, dradarbiavimo su tais, kurie 
spaudoje ir susirinkimuose ne
leistinai koliojo ir šmeižė S-gos 
sk. vadovaujančius asmenis, 

i Reikėjo skubiai ieškoti išeities 
’ iš padėties. Tam reikalui buvo 

lengvai pajungiamas bepartyvis 
' (suprask tautininkas) Jurgis 

Kunigų Vienybės Pirmininkas. Trumpiausiu laiku buvo
----  — sudarytas Wmmpego bet. jau

nimo klubas. Klubo macenatu 
yra KLT sk. pirm. Matulionis jaunimo klubas pakvietė į Win- 
J-, o jo veikėjai bepartyviai ir nipegą koncertuoti Kardelienę, 
tarybos rėmėjai. Padėtis buvo]Kardelis «N. parašė, kad ji 
išgelbėta. Be jokios bėdos KLT giedos įj- bažnyčioje, tačiau pa- 
sk. pirm, perduoda Kardelienės girodė, kad ne tiesa. Bažnyčią

Velyvis, Kazys, Janina, Gied- 
, Edmundas į Cleveland, O J j 

Tėvui Jurgiui! Zajančkauskas, Kazys, Nata*-
ilija, Irena, Ona, Teresė j Croix Viktoras, Jr. į Orange, Vt. 
'Pails Wi«r ‘ Euopytės, Stasė į Union City,

1947 m. pradėjus daugiau at
vykti lietuvių iš Vokietijos li
pa judinus KLT centrą Monrea
lyje. Winnipege tuo jaus buvo 
suorganizuotas KL Tarybos 
skyrius. Skyrius jungė visus 
lietuvius, kurie nepritarė dabar
tinei Lietuvos okupacijai. Savo

. pradžioje skyrius veikė labai 
.1 energingai ir nudirbo daug dar

bų.
i

ir kt.

Kunigy Vienybės Seimas
Kunigų Vienybės Seimas šiais metais įvyks Tre

čiadienį, spalių 5 dieną, kun. J. G. Cepukaičio, šv. An
driejaus parapijos klebono, globoje, 1913 VVallace St., 
Philadelphia 30, Pa. Iškilmingos šv. Mišios bus atlai
kytos šv. Andriejaus bažnyčioje 9:00 a. m. Sesijos 
prasidės 10:00 a. m. čia pat salėje prie bažnyčios. Vi
si kunigai kviečiami dalyvauti šiame seime, nes yra 
daug svarbių dalykų.

Seimo išvakarėse, spalių 4 dieną, 7:30 p. m., šv. 
Andriejaus klebonijoje, įvyks Centro Valdybos posė
dis. Visi C. Valdybos nariai prašomi dalyvauti.

KUN. K. A. VASYS,

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

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

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

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

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

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

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

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

lietuviai gavo St. Falls, Wisc.
........................ Žemaitis, Juozas, Vladislovą, 

maldoms laikyti ir dažnai gau- Juozas į Chicago, III. 
na patalpas susirinkimams, be.
jokio užmokesčio. Naujasis lie-. veland, Ohio.
tuvių d va sing vadovas tėvas! Astašauskas, Bronius, Juozas 
Pliacidas dar yra susipažinimo į Baltimore, Md.
laikotarpy, todėl jo veiklą teks! Būga, Simonas, Man ja, Pet- 
pamatyti tik po keletos mene- ras» Vytas į Milan, Ohio.

Andrušaitis, Alfonsas į Cle-

likosi 
mažu- 
ir ne

šių.
Tėvo Jurgio Gailiušio lietu

viams atlikti darbai bus ilgam 
laikui nepamiršti, nes jis lietu
vių religiniam ir visuomeniniam 
gyvenimui daug yra nuveikęs. 
Tai didelės energijos ir drąsios 
iniciatyvoj žmogus.

Kalbant apie organizacijas! 
nereikia pamiršti, kad Winni-I 
pege gana sėkmingai veikia 
Sūnų ir Dukterų pašalpinė 
Draugija. Anksčiau šį skyrių 
valdė “demokratai”, bet įstojus 
nariais dipukams buvo išrinkta 
nauja valdyba, į kurią nepateko 
nei vienas “draugas”. Gaila, 
kad renkant Centro Tarybą, 
vėl buvo išrinkti kandidatais 
Yla ir kt. žinomi “draugai”.

Ta pačia proga norisi primin
ti, kad yra reikalingos tokios 
pašalpinės organizacijos įsteigi
mas, kuri būtų priimtina vi
siems lietuviams naujai atvyku- 
siems į Kanadą. Dabar dažnai 
lietuviai, bėdos Verčiami stoja į 

i raudonąją pašalpinę draugiją.
• Syt Suteiks.

WINNIPEGAS
1 Rugsėjo 8 d. proga KLT ir

Dzingulevičius, Juozas, Ona, 
Paulius į Oaklawn, HL

Gečas, Olga, Danutė į Jamai- 
ca, N. Y.

Į Joga Pranas į Exeter Boro, 
Pa.

Conn.
Ukstinaitė, Margareta, į 

Plattsburgh, N. Y.
Ulpa, Antanas, Gražina, Joa

na, Irena į Cambridge, Mass.
Vaičekauskas, Kazimieras, 

Stefanija, Ramėjus, Vaidotas į 
Bethlehem, Pa.

Vingilis, Juozas, Marija į Chi
cago, III.

Zovė, Albinas į Chitterden, 
Vt.

Š. m. apie rugsėjo 19-20 d., 
laivu “General Black” į New

Jei Jus
Norite

“Treat"
Vietoje

“Treatment”
.... Rūkykite

koncerto rengimą jaunimo klu
bui. Visiems tarybos nariams 
ant dūšios pasidarė lengva ir 
jauku.

i Jaunimo klubas pasiėmė pa
reigas, kurias jis atliks taip 
kaip reikia. Taryba to jokiu 
būdu nebūtų galėjusi atlikti. 
Ta proga reiks palaukti, kaip 
ryškės to klubo veidas toliau. 
Dabar jo užimtas kelias yra 
slydus ir pavojingas, tai rašy
damas turiu galvoj macenato 
Matulionio siūlymą Winnipego 
liet klubo (“demokratiško”) 
valdybai užmegsti glaudžius Yokubynas ir p. Karka, sekre-' 

— p. Norkus ir p-lė.Ab-; 
sausio romaitytė, narys — p. Adamo- 

Valdybai 
ir našaus

tvarko vietos kunigas ir jo ne
atsiklausus, net Kardelienė ne
galės giedoti.

Old Golds
KLS-gos Centro Valdyta 
pasiskirstė pareigomis

Laike įvykusio KLS-gos at
stovų suvažiavimo, rugsėjo 4-5 
dienomis Toronto mieste, nau-l 
jai išrinktoji Sąjungos Centro' 
Valdyba pasiskirstė pareigo-': 
mis šitaip: Sąjungos Centro 
Valdybos pirmininkas — p. A į 
Rinkūnas, vicepirmininkai —p.

ryšius su naujai įsteigtu liet, j toriai
jaun. - klubu. 1949 m. c--2-------- ’
mėn. gale jaun. klubo vadhs nis. Naujajai Centro 
Jurgis Račys tame pačiame linkėtina sėkmingo 
“demokratų” klube— valdybai* darbo.

Mes gražiai sugyvename su gydyto

jais, tesiseka jiems. Jie rūpinasi savo 
reikalais, mes—savaisiais, o Jums nauda 
yra ii abiejų. OLD GOLD rūpinasi tik
tai vienu dalyku—geriausiu pasaulio 
tabaku. Visas mūsų beveik 200 metų 
patyrimas yra įdėtas į gamybą pasau
lyje didžiausią patenkinimą duodančios 
cigaretės—lengvos, skoningos ir švelnu- 
tėlės OLD GOLD. Užsidekite vieną 
OLD GOLD šiandien ir patirkite, ar 
nepavaišiname pakankamai vienu daly- 
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