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DARBININKAS
• Graži pradžia.
• Nėra iš ko juoktis
• Žavimės
•

Straipsnių konkursas lietuviš
kumo ugdymo reikalu, kaip ma
tome, pateisino ir net pralenkė 
turėtas viltis. “Darbininke” ir 
kituose laikraščiuose skaitėme 
ta tema įvairiausių minčių, gra
žiausių pasiūlymų ir išsamių 
pasisakymų, kaip tą lietuvišku
mo ugdymo problemą pastatyti 
ant tikrojo kelio?...

Straipsnių autoriai pasėjo į 
JAV-bių lietuvių spaudos pus
lapius gana gražios sėklos dai
gus. Linkėtina ,kad tie daigai 
augtų, bujotų ir neštų brandų 
vaisių. Jie kalbėjo į mus, lietu
vius, savais žodžiais, apeliavo į 
lietuviškas širdis mūsų mirusių 
tautos didvyrių, jos atgimimo 
ir laisvės pranašų, žodžiais, 
kad tik geriau visi įsisąmonin- 
tumėm, kad nuoširdžiau su- 
prastumėm: koks pavojus gre
sia tautai, jei užmiega arba 
nors susilpnėja jos tautinė są
monė ir išnyksta iš lietuvio lū
pų lietuviškasis žodis...

Šis reikalas, be abejonės, ir 
yra skaitytinas svarbiausiąja 
mūsų problema, nes, pakol dar 
lietuvių bus pasaulyje ,nežus ir 
pati Lietuva. Ji prisikels, at
gaus laisvę, nusikratys sveti
mųjų uždėtą kietą priespaudos 
jungą, o mes, su džiaugsmo a- 
šaromis akyse .grįšime į mielą 
Tėviškę ir neturėsime gėdos 
prieš tuos, kurie Tėvynėje ken
čia didžiausias kančias ir kurie 
Sibire ištremti laukia prašvin- 
tančios laisvės aušros. Grįžę 
naankvaimi “Nors visokiausios 

tarytum mažą laivelį audringoj 
jūros platybėj, bet mes — išli
kome tvirti ir nepalūžę lietu
viškoj dvasioj... Negana to, 
mes skiepyjome ir ugdėme lie
tuviškumo sąmonę tarpe tų, 
kur ji buvo bepradedanti iš
blėsti”.

Taigi, tie. straipsniai ir tos 
mintys, nors nėra jau koks 
nors konkretus šios didelės pro
blemos išsprendimas, bet tai y- 
ra graži ,o labai graži, pradžia. 
Pradžia to didžiojo lietuvišku
mo ugdymo darbo. Tai yra lyg 
pirmųjų gairių nusmaigstymas, 
kuriomis turėtų pasekti visa 
šiąpus jūrų gyvenanti lietuviš
koji visuomenė.

•

Iš spaudos sužinome, kad 
Maskvos laikraščiams: “Novy 
Mir”, "Oktiabr”, “Znamia” ir 
kitiems yra įsakyta panaikinti 
turėtus savo puslapiuose juokų 
skyrius...

Savaime aišku, kad sovieti- 
joj kitaip ir negali būti. Juk ži
nome, kad pas juos ypač griež
tai yra draudžiama kritikuoti 
arba pajuokti valdančiųjų kla
sę. Gi darbo masės — jau se
niai užmiršo net kaip pats juo
kas ir atrodo...

Ir taip dar tenka stebėtis: 
kaip iki šiol išsilaikė kaikuriuo- 
se jų laikraščiuose tokie sky
riai? Juk pas mus atklystan- 
čioj "tarybinėj” spaudoj tokių 
skyrių neteko užtikti...

Kaip matome, pas bolševikus 
nėra iš ko ir nėra kada juoktis. 
Verkti — gali kiek nori, jei tik 
ašarų šaltiniai neišseko...

•

štai, prieš mano akis guli 
sukaktuvinis dienraščio "Drau
go” numeris. Jis didelis, puoš
nus ir turiningas sukaktuvine 
medžiaga, jei taip galima pasa
kyti. Pilnas gražiausių sveiki
nimų, nuoširdžiausių linkėjimų 
ir paskatinančių tolimesniam 
darbui minčių.

Džiugu, kad "Draugas”, per

Dėi

VOL. XXXIV. No. 72.

Dvylika Tautų Sutiko 
Sudaryti MiRtarę 

Organizacija

Redakcijai Tel. SO 8-6608

i
1

K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
- 1 ■

♦ ------------------------------------------o
DARBININKAS

Uthuanian Semi-Weekly
Newspaper 

Publiihed every 
TUESDAY and FRIDAT

3M Broadway, S. Boston 27, Maaa.
♦ ----------------------------------------- -a

kDIENIS (Friday), RUGSĖJIS (September), 23 D., 1949 M. Administracijai Tel. SO 8-2680 SIX CENTO.

Šią savaitę “Darbinin
ko” vadovybė įvedė atski
rą telephoną Redakcijai. 
Taigi visais “Darbininko” 
Redakcijos ir Lietuvių 
Radio Valandos, kurios 
vedėju yra Antanas F. 
Kneižys, reikalais, taip 
pat ir DP reikalais telefo- 
nookite šiaip: SOuth Bos
ton 8-6608.

“Darbininko” Adminis
tracijos, kurios vedėju yra 
Antanas Pell (Peldžius), 
yra tas pats telefono nu
meris, būtent, SOuth Bos
ton 8-2680.

Prenumeratų, adresų pa
keitimo, spaudos darbais 
ir kitais biznio reikalais 
kreipkitės į Administraci
ją. * |

Kartojame: Redakcijos 
ir Radio Valandos reika
lais šaukite SOuth Boston 
8-6608.

Darbininką” Adminis
tracijos reikalais —SOuth 
Boston 8-2680.

VVashington, D. C. — 
Šiomis dienomis dvylikos 
tautų atstovai, kurių val
džios pasirašė Šiaurės At
lanto sutartį, sutarė su
daryti militarę organizaci
ją apgynimui Vakarų Pus
rutulio.

Jung. Valstybės taip pat 
aktyviai dalyvaus toje or
ganizacijoje.

Maskvos “Pravda” išgal
vojo Titui naują vardą. 
Tito dabar vadinamas So
vietų Rusijoje ‘— Titler. 
Mat, taip iškraipius pava
dinimą ,greičiau bus gali
ma savo buvusį “draugą 
sukompromituotu 
skamba panašiai, 
Hitler.
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Titler 
kaip

Sęjungiečiy Suvažiavimas
ALRK Moterų Sąjungos 

' Aass., ir New Hampshire ap
skrities poseiminis suvažiavi
mas įvyks sekmadienį, spalių- 
Oct. 20 d. š. m., 1 vai. po pietų 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
svetainėje, 26 St. James Avė., 
Norvood, Mass.

Suvažiavimas labai svarbus, 
tad kviečiame atstoves iš visų 
kuopų gausiai dalyvauti. Kvie
čia apskrities valdyba.

Pirm. A. V. Kneižienė 
Rašt A M. WackeU

Tarptautinė Ekskursija 
Į Liurdų

Lourdes (LAIC)—^Tarp
tautinis Komitetas Krikš-j 
čioniškajai Civilizacijai 
Ginti, globojamas Liurdo 

■ vyskupo Petro Theas, or
ganizuoja dvylikos tautų j 
ekskursiją į Liurdą. Eks-1 
kursi ja atvyks spalių 8 d. 
ir užtruks ten tris paras. 
Jos tikslas bus pasimelsti 
“už tautas, kenčiančias a- 
napus Geležinės Uždan
gos, ir už 30 mil. žmonių, 
šiuo metu atskirtų nuo sa
vo šeimų ir laikomų kon
centracijos stovyklose ir 
kalėjimuose”.

I Pranešimuose
ma, kad ekskursijoje daly
vaus airiai, amerikiečiai, 
anglai, baltgudžiai, belgai, spręsti, jeigu tik bus is a- 
čakai, ispanai, lenkai, lie 

i tuviai, olandai, šveicarie 
čiai ir kiti tremtiniai Va 
karų Europoje.

skelbia-

J. V. Sekretorius Ragina Jung 
Tautų Susirinkimų Išspręsti 

Vakarų - Ryty Nesusipratimus

Viršuje Prezidentas Trumanas priima plieno 
pramonės ginčo tyrinėjimo komisijos pranešimą, 
reikalaudamas, kad paliaubos būtų pratęstos, 
bent iki rugsėjo 25 d. Iš kairės į dešinę: David L. 
Cole, Judge Samuel Rosenman ir Carroll R. Dau- 
gherty. Žemiau. Pittsburgh’e CIO United Steel 
Workers prezidentas, Philip Murray (dešinėje) 
studijuoja trumpą pranešimą. Kairėje UWS se
kretorius David McDonald ir UAW viršininkas 
Walter Reuther.

New York— Jung. Vals
tybių sekretorius Acheson 
pasakė kalbą Jungtinių 
Tautų susirinkime. Jis ra
gino Jungtinių Tautų ge- 
neralį susirinkimą panau
doti kantrybę ir sveiką 
protą sprendžiant įvairius 
klausimus. Jis sakė, kad 
gali užimti daug laiko iš- 

j spręsti nesusipra t i m u s 
tarp Sovietų Rusijos ir 
Vakarų valstybių, bet tie 
visi nesusipratimai bus iš-

biejų pusių rimtai spren
džiama.

| Mr. Acheson savo kalboj 
davė suprasti visiems kaip

ir kvietimą Sovietų Rusi
jai, kad ji suspenduotų 
“šaltą karą”. Jis ragino 
Jungtinių Tautų susirinki
mą svarstyti Graikijos, 
Korėjos padėtį, ir taipgi 
kaltino Bulgarijos, Ven
grijos ir Rumunijos komu
nistų dominuojamas val
džias, kad jos sulaužė 
žmoniškumo teises, ir į- 
spėjo, kad svarstant tų 
valstybių klausimus su
tiks stiprų Sovietų Rusi
jos pasipriešinimą.

Naujovė MGB Trėmimų 
Priemonės

1

Atvyko 1085 DP | Bostono Uostų
Bostone pasiliko Baranauskų,

Jusevičių ir Venskų šeimos

ketvertą desėtkų savo gyvavi
mo metų, susidarė tokią gražią 
savo bičiulių ir rėmėjų šeimą. 
Sveikintojų tarpe matome įvai
rių įvairiausių profesijų žmo
nių. Ir nenuostabu, pasaky
čiau, kad taip yra. Juk "Drau
gas” — yra vienas iš kultūrin
giausiai redaguojamų dienraš
čių, leidžiamų už Tėvynės ri
bų. Kalbėdamas apie Tėvynę, 
žinoma, nekalbu apie ją tokią, 
kokia ji yra šiandien, šiuo me
tu ten nėra jokio dienraščio, 
kuris patiektų skaitytojams 
nors po vieną eilutę tiesos žo
džių...

žavimės skaitytojai, o taip 
pat ir bendradarbiai kaskart vis 
pažangėjančiu katalikiškos min
ties nešėju "Draugu” ir linkime 
jam dar ilgų ilgiausių metų.

Pr. AL

5000 Darbininkų Metė Darbus
VVashington, D. C. — 

Prezidentas Trumanas vėl 
atsišaukė į plieno indus
trijos korporacijas ir dar
bininkų unijas, kad jos 
pratęstų paliaubas iki spa
lių 1 d. š. m.

Korporacijos tuojau pri
ėmė Prezidento atsišauki
mą, o unijų vadovybės pa-

negali savo kariuomenės 
ištraukti iš Europos, kol 
Europos valstybės nesu
darys savo stiprių gin
kluotų jėgų, kad galėtų 
apsiginti nuo Sovietų Ru- 

I sijos užpuolimo.

London (LAIC) —Mas
koliai “patobulino” trėmi
mų metodus. Ryšy su su
stiprinta kolektyvizacija, 
sukurti “specialūs postai”, 
kuriuos užpildo Komso- 
molo nariai, dažniausiai 
rusų tautybės.

Estijoje sukurta net 
1300 tokių “specportų”, 
kurie neva duoda patari
mus kolūkių organizato
riams ir vietoje nutaria, 
kurie “buožės“ tremtini...

Komunistų spauda Ber- 
kad rusai

New York (LAIC> — . .
Inter - Catholic Ptess fa-lyne pasigyrė, 
niomis iš Krokuvos, liepos panaikino koncentracijos 
gale Krokuvos Globos Na- lagerį 

bus”. Įstaigos turėjo užsi- muose Suaugusiems mirė

žadėjo duoti atsakymą vė-
* ŠFVŠ1

daryti.

Streikai Gresia Britanijai, 
Prancūzijai

Londonas — Nuvertinus 
pinigus, darbininkai pa
reiškė protestus dėl kainų 
pakilimo. Grasina strei
kais.

Portugalija ir Luksem- 
burgas taip pat nuvertino 
savo pinigus. Taigi dabar 
jau 24 tautos nuvertino 
savo pinigus.

90-metė Teresa Ratoms- 
kaitė, “paskutinioji Tado 
Kosciuškos giminaitė“.

Krokuviečiai pagerbė 
velionę iškilmingomis lai
dotuvėmis.

Funfeichen prie 
Neubranderburgo. Tačiau 
vokiečių laikraštis “Die 
Welt“ praneša, kad to la
gerio areštuotieji buvo pa
talpinti į užkaltus vago
nus ir nežinoma kryptimi 
išsiųsti.

Rusijos Ministeriui Višinskiu

Bet jis nekaltinęs Amerikos maisto

Ketvirtadienį, rugsėjo vyko į tolimesnes valsti- 
22 d. š. m. į Bostono uostą'jas. Daug nuvažiavo į Chi- 
atplaukė Jung. Valstybių cago.
Armijos laivas “Gen Hol-| Atvykusius pasVeikino 
brook su 1085 įsvietintais Mass/chusetts p valstijos 
žmonėmis is Bremerha-.Gubernatoriaus kirįM 
ven, Vokietijos komisijos nariai: Antanas

Tarp jvainų tautų mvie- p Kneį^s _ , ir Ue_
totų žmonių atvyko apie tuyi k'lb į® charles
90 lietuvių. I So Boston, _ lenkų kalba.
Mass. pas pp. Gurkas, Minėtiems komisijos na- 
“Darbininko” name, atvy-!riams teko su Jatvyku. 
ko p.p. Baranaus ai, įg- j j asmenimis pasikalbę- monfaa ir Man. *

I

mantas ir jo žmona Mari
ja ir vaikai — Romualdas 
ir Ilona; pas p.p. Razva- 
dauskus, gyv. 5 G St., So. 
Boston, atvyko p.p. Vens- 
kai, Jonas ir jo žmona; 
Bronė ir jų vaikai — Ro-į 
mas, Laimas, Danutė ir. 
Juozas. Į Athol, Mass. at-’ 
vyko p.p. Adomavičius 
Vladas su žmona Jadvy
ga; į Worcester, Mass. — 
p. Adelė Grybauskienė su 
dukrele Jane, Benediktas 
Jankauskas, ir p.p. Paru- 
liai, Albinas ir Izabelė.

Beje, pas p.p. J. Petraus
kus, gyv. 23 M St., Sq. 
Boston, atvyko p.p. Juo
zas Jucevičius ir jo žmo
na Apolonija ir jų 14 me
tų dukrelė Janina. Kiti nu-

Draudžia Klausinėti
Darbininkę Dėl Unijjos

D. C. —
Santykia- 

vienbalsiai 
darbdaviai 
klausinėti 

ne- 
a-

VVashington, 
Tautinė Darbo 
vimo Taryba 
išsprendė, kad 
neturi teisės
darbininką, pamatę jį 
šiojant unijos ženklelį, 
pie jo veiklą unijoje.

ti laive.
Uoste atvykusius pasiti

ko įvairių organizacijų at
stovai - atstovės, p. Bronė 
Cunienė, NCWC lietuvių 
skyriaus pirmininkė, ir ki
tos lietuvaitės pasveikino 
atvykusius lietuvius 
jiems patarnavo.

Sovietų Armija Turi
5 Milijonus Vyry

ir

$500,NO Gaisras 
Roduster, N. Y.

Čia W. H. Champlin Box 
kompanijos, Glenwood A- 
ve., audenyčioje kilo gais
ras, kuris padarė $500,000 
nuostolių.

Du šimtai penkiosdešimt 
darbininkų neteko dhrbo.

šinskis, tik mano pilvas y- 
ra blogas.

Taigi Sovietų ministeris 
greičiausia susirgo sužino
jęs apie Jung. Valstybių 

_ J užvertė įvairiais; sekretoriaus pas akytą 
klausimais po Jung. Vals-ikalbą.
tybių sekretoriaus Ache-! ----------------
son pasakytos kalbos YilniaiK AridvvdniniiflU 
Jungtinių Tautų susirinki- - -
me.

Kai reporteris paklausė 
Višinskio kas jam yra, 
kad jis, kaip buvo praneš
ta, Sergąs? Višinskis (per 
perkalbėtoją) atsakė: 
Man pilvą skauda. Okupuotoje Vilniaus arki-

Tai gal pakenkė Ameri- vyskupijos dalyje šių me- 
kos maistas, paklausė re- tų pradžioje beliko tik 92 
porteris. Ne, atsakė Vi- kunigai — iš kelių šimtų...

New York — Sovietų 
Rusijos užsienio ministe- 
ris Andrei Y. Višinsky nu
siskundė pilvo skaudėji
mu laikraštininkams, ku
rie jį

VVashington, D. C. — 
Jung. Valstybių senato
riai, kalbėdami apie pa
skyrimą pinigų militariam 
apsigynimui sustipri n t i 
užsieny j, sakė, kad Sovie
tų Rusijos armija turi da
bar 5 milijonus vyrų. Ru
sija kasdien stiprina savo 
militares jėgas.

Jung. Valstybės dabar 
turi 1,616,600 vyrų gin
kluotose jėgose.

Sovietų Rusija padidino 
savo ginkluotas jėgas ir 
Vokietijoje. Turėjo 70,000 
vyrų ginkluotose jėgose, o 
dabar turi 100,000.

Taigi Jung. Valstybės

Sumažėjo Kurigy
Bialystok (LAIC) — Iš 

spaudos išėjęs Vilniaus 
Arkidiecezijos Calenda- 
rium Liturgicum 1949 me-. 
tams rodo, kad sovietų o- 
■kupuotoje Vilniaus* - - - -

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

šeštadienį, rugsėjo 24 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. Msm.

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-14&



Penktadienis. Rugsėjo 23, 1949 2

Susipažinkime Su Gyvenimo

Šv. Raštas, kurį sudaro 73 knygos, įvairaus didu
mo ,ne vienu metu parašytos įvairaus išsilavinimo 
žmonių, yra gražiausia knyga pasaulyje. Nors ją ra
šė daugelis, bet iš antros pusės vyriausias jos Au
torius yra Šventoji Dvasia. Tai Dievo laiškas žmo
nėms, kaip kad puikiai išsitaria šv. Jonas Auksabur-

me, kad Bostono lietuviai 
tremtiniai šį reikalą laiko 
pačiu svarbiausiu savo už
daviniu : tokia mokykla, 
kad ir mažos apimties, 
jau veikė šeštadieniais per 
visą šią vasarą. Dabar ji;

______ - — ____ —

17 d. atidaryti visi 4 pra
dinės mokyklos skyriai ir 
1, 2, 3 ir 4 gimnazijos 
klasės. Atsiradus kandida-

Parlamento Rinkimai Austrijoje gr““RbTt'
Viena, Austrija — Spa

lių mėnesį įvyks parla
mento rinkimai. Katalikų

išplečiama: , nuo rugsėjo1 akcijos vadovybė atsiftaū- 
j —*--* - — kia Ir ragina katalikus at

likti pilietines pareigas if 
balsuoti už dešiniuosius 
kandidatus.

Katalikai ,kurie apeilei-

pagyrti Komunistų parti
jos už jos “puikų darbą”. 
Taip, Komunistų partija 
buVo ir yra demokratijos 
priešas. Komunistų pitti-

Rugsėjo 20 d. “Aušros 
Vartų” parapijos salėje, 
Chicagoje, įvyko išleistu
vių bankietas kun. J. J. 
Jakaičiui, MIC., kun. K.

nis. Todėl nenuostabu, jei skaitant ftv. Raštą, žmogus at*<^arytos *r kitos!nis. Todėl nenuostabu jei skaitant Bv. Rastą, žmogusR stengiamasi,'^ savo parėtom, alfe 
suranda atsakymą j kiekvieną gyvenimo klausimą. Ja- fcad įr sUsrlaustaf išeiti!balsuoja už Katalikų »<š- 
me randa suraminimą, ypatingai audringose dienose. Dradinės mokvklos’ir aim-|nyčios priešus, yra never- 
Randa sielai peno. Nors ir šimtą kartų yra perskaito- lietuvfu kalboj bei vadintis katalikais. Jie
ma ta pati vieta, visada yra atrandama kažkas naujo. literįtūros Li;tuvos isto-lptpildo nusikaltimą if

VamirvCTn Kn rnirv T- Irn/i oa Irvštrnrn dminnnii

■ pradinės mokyklos ir gini-1 nykios priešus, yra never-

Nenuostabu taip pat, kad ši knyga yra daugiau
siai studijuojama, daugiausia apie ją rašoma, 
specialios mokyklos, kuriose žilagalviai profesoriai j

Yra rij°S ir »e°grafij°S kur-
. .1 sus. Be to, mokiniai bus 

: supažindinami su Lietu-

nuodėmę.

> mmia Maskvos diktatū- v į’ir kun. j’, 
rą ir siekia tokios pat dik- b 
tatūras visuose kraštuose. 
Diktatūra neša vergiją 
dArbiti Įtiki jai.

I

MvirVMiV IVHRiRIt IMTO

aiškina šv. Rastą, praleidžia nemigo naktis ant jos vo£ meno istorij ekono. nnalonni ilnrac tyolartdflc hnmn ortrria mi Lri©Lr_, 7
x j- r^_ v ž -• mika ir pamokomis lietu-vieną sakini, kiekvieną žodp Daugelis pašvenčia visą višk Mokslas bus

savo gyvenimą kad supratę t^ knygos paslaptis ga- eina„as ųlaikantis buv. 
lėtų perduoti kitiems galėtų iž žydų ar graikų kalbų SvietinJO Minigterijos nuo- 
įsversti i modernias kalbas ir tas išminties brangeny- . , . k. d ia.
bes atskleisti kiekvienam žmogui. Kokia laimė šiais I“?1? „ri™.

puslapių, prarimo ilgas valandas bemąstydami kiek- mika ir pamokomis lietu-

Tekilti Mete Kelte
CHškH KiMb

IMTU rrvpijHMi

laikais, kada galima rasti šventraštį kiekvienoje kal
boje išverstą. Štai ir mažos tautos gražiausioji lietu- t 
viską kalba, dėka J. E. arkivysk. Juozapo Skvirecko, 
gali prabilti į žmones šventraščio sakiniais. Naujasis 
Testamentas turi net kelius leidinius. Jų vienas yra 
išleistas “Darbininko” spaustuvėje kun. Pr. M. Juro 
dėka. Todėl ir kiekviena lietuviška katalikų šeima ga
li lengvai turėti šią gyvenimo knygą savo namuose ir 
kasdien nors vieną jos puslapį perskaityti. Tuo išpil
dytų pakartotinus popiežių pageidavimus: kiekviena 
šeima turi turėti šventraščio knygą ir ją kasdien skai
tyti bendrai ar pavieniai. Pijus XII pageidauja, jog 
būtų įsteigtos specialios draugijos, kurios savo pa
skaitomis, savo laikraščiais ragintų tikinčiuosius 
skaityti ir mąstyti Evangeliją. Ragina taip pat rengti 
specialias šventraščio savaites, kurių metu žmonėms 
būtų atskleistas šventraščio turinys, grožis, nauda, 
nes kas nepažįsta Evangelijos, tas nepažįsta Kristaus.

T. Klemensas Žalalis, O.F.M.'— ■ ■■■■■■ ■ ■■ ■ ■

SUSIRŪPINKIME VAIKŲ 
LIETUVIŠKU AUKLĖJIMU

“Lietuviais esame mes gimę. 
Lietuviais norime ir būt!
Tą garbę gavome užgulę, :; 
Tai ir neturim leiat pražūt!”

Šitais žodžiais į miegan
čią mūsų tautą bylojo auš
rininkas Girėnas - Zauer
veinas. Dabar mūsų tauta 
gyvena dar baisesnes die
nas: jai gresia ne apsnū
dimo pavojus — ji kovoja 
su mirtimi. Didžioji tautos 
dalis už lietuvišką mintį 
ir žodį miršta Tėvynėje: 
kita dalis merdi išblašky
ta po Rusijos platybes. 
Mes, laimingieji, pateko
me į laisvą ir vaišingą A- 
merikos šąli, kur mums 
negresia joks tiesioginis 
pavojus. Tad ant mūs gu
la ir didelė atsakomybė: 
nepražudyti tautai nė vie
no jos vaiko, išsigelbėju
sio iš vergijos baisybių, iš
auklėti visus juos atspa
rius svetimoms įtakoms, 
įkvėpti karštą Lietuvos 
meilę ir parengti juos ko
vai dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir jos atsta
tymo darbui.

Be to, savo pavyzdžiu 
. turime patraukti į lietuvy- 
■ bę tuos į šį kraštą seniau 
atvykusių lietuvių vaikus, 

{kurie dėl nepalankių ap
linkybių negalėjo gerai iš
mokti lietuviškai, kurių 
tautinis susipratimas nėra 
pakankamai stiprus.

Didžiausias vaiko tauti-į 
nei sąmonei gilinti ir stip
rinti, jo lietuviškumui ug
dyti veiksnys yra leituviš- 
ka mokykla, kur mokyto
jai, patys būdami lietu
viai, dėstydami lietuvis-Į 
kuosius mokslo dalykus, 
stengiasi ne tik vaiką iš
mokyti gerai lietuviškai 
kalbėti, skaityti ir rašyti, 
ne tik pažinti savosios 
tautos kultūrą: meną, lite
ratūrą, dainas, papročius, 
lietuvių mokslininkų bei 
šiaip įžymių tautos vyrų 
darbus ir indėlį į visos 
žmonijos kultūrą, bet 
svarbiausia 
kvepia lietuviškąją dvasią 
ir įsąmonina pareigas sa
vajai tautai.

Su dideliu džiaugsmu ir 
pasididžiavimu pabrėžia-

eitas kursas būtų pripa
žintas ateityje ir Lietuvo
je. Dėstytojais pakviesti 
lituanistikos specialistai: 
p.p. Giedraitis, dr. M. 
Gimbutienė, H. Kačinskas, 
V. Kulbokienė, V. Kulbo
kas, J. Lūšys ir K. Moc
kus.

Tremtiniai tėvai, kurie 
turite pradinės mokyklos 
ir gimnazijos amžiaus vai
kų, siųskite juos į šią mo
kyklą. Ir senieji amerikie
čiai lietuviai mielai kvie
čiami čia atsiųsti savo 
vaikus.

Mokykla veikia kiekvie
ną šeštadienį, parapinės 
mokyklos namuose, prie 
įšv. Petro bažnyčios, nuo 
9 iki 1 v. p.p. Mokyklai pa
talpas mielai sutiko duoti 
tikras tremtinių tėvas ir 
didelis patriotas klebonas 
kun. Virmauskis. Jam pri
klauso nuoširdi mūsų visų 
padėka! f

Tad visi atlikite šią di
džią lietuviškąją pareigą 
— patys siųskite savo vai
kus ir paraginkite neži
nančius bei neryžtingus.

V. Kulbokas.

New York Komuni** 
tai, kurie yra kaltinami 
sąmokslu mokyti ir skelbi 
ti, kad jėga nuversti šio 
krašto valdžią, ir jų advo
katai pakvietė ir Paul Ro- 
beson, negrą dainininką, 
kuris dainuoja komunis
tams ir yra buvęs Mas
kvoje, pasakęs Europoje, 
kad negrai nekariautų 
prieš Rusiją.

Komunistų
statė Robesonui 
klausimus, kad jis savo 
atsakymais galėtų pa
skleisti komunistinę pro
pagandą. Bet prokuroras 
McGohey protestavo if 
teisėjas Medina prokuroro 
protestus palaikė.

Robesonas pasakojo laik
raštininkams, kad teismas 
jam neleido pasakyti ir

Mt. Holyoke Kolegijos, 
Holyoke, Mass., studehtai 
sukėlė $3,000 fondą Ir at
sikvietė dvi mergaites iš 
tremties, būtent, lietuvai
tę BtanislaVą Apanavičiū- 
tę if vengrę Eva Marie 
Lang.

Abi tremtinės gavo sti
pendiją ir pradėjo moks
lus toje kolegijoje.

Margiui, MIC,, išvykstan
tiems į Argentiną. Rugsė
jo 22 d. iš New Yorko visi 
trys misijonieriai išvyko 
Argentinon darbuotis tar
pe ten gyvenančių lietu
vių. Linkime jiems laimin
gos kelionės ir gražaus 
pasisekimo jų kilniame 
darbe.

r

advokatai 
tokius

vaikui į-

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. Broaduay So. Boston 27, Mass.

ŽINIOS - ŽINELES

VitAai Čalma ftataUtiriLM T jwų MlmO nOlOfniCIJvS
Senate

Uashington (LAIC) —
Rūgs. 13 d. JAV Senato 
posėdy, senotorius Langer 
iš N. Dakota viešai atkrei
pė dėmesį į Lietuvos Vy
čių Seimo rezoliuciją, ku
ri, anot jo, “nurodo ke
lius if priemones lietuvių 
tautos neatodairinei dis
kriminacijai sustabdyti”.

Rezoliucija buvo at
spausdinta Congressional 
Rečord’e, antrame pusla
py-

NETRUKUS EKONOMINE 
BŪKLE PAGERBSIANTI

Bolševikų pastatytas 
Drezdeno burmistras atsi
šaukime į gyventojus ra
gina nurodyti visus Vaka
rų valstybių “agentus”, 
kurie kelia gyventojų tar
pe neapykantą ir kiršina 
žmoniją!

Bolševikų “liaudies” mi
licija kovoja su taukinė
mis kiaulėmis. Kaip Mek
lenburgo magistratas pra- 

i neša, pusę šimetinio ja
vų derliaus Meklenburgo 
provincijoje sunaikino šer- 

, nai. Apskaičiuojama, kad 
apie 8,000 šernų dabar 
graso sunaikyti šakniavai
sius.

1948 met, sudarytos pen
kios medžioklinės koman
dos negalėjo atsiekti jokių 

; rezultatų, nes rusų karinė 
valdžia nedavė nei medžio- 
kliniems šautuvams leidi
mų, nei šaudmenų.

Šiemt iš 30 “liaudies” 
milicininkų sudaryta me
džioklės komanda jau ku
ris laikas, kaip medžioja, 
bet iki šiol dar nei vieno 
šerno nenušovė.

Ma hudies « L 
jo 19 d. buvo susirinkę po
sėdžio vakarinių Valstijų 
demokratų partijos atstos 
vai, kurie gauna iš val
džios informacijų apie 
krašto ekonominę padėtį. 
Prekybos .Sekretorius 
Sawyer pareiškė, kad biz
nio sąlygos yra sveikos ir 
ekonomine gerovė tik šiek 
tiek yra žemesnė, negu 
1948 metais.

Darbo sekretorius Tobin 
tvirtino, kad ekonominė 
krašto būklė greit paju- 
sianti pagerėjimą. Gamy
ba didėjanti, bedarbių 
skaičius mažėjąs ir grįž
tąs pilnas ekonominis pa
sitikėjimas.

Tobin dar pasisakė ko
vosiąs, kad kongresas 
greitai padidintų nedarbo 
pašalpą iki 30 dol. per sa
vaitę ir ji būtų mokama 
per 26 nedarbo savaites.

Pragos fisharmoninio 
orkestro dirigentas Rafa- 
elis Kubelik ir jo sūnus 
po koncertinių gastrolių 
Vakaruose, pareiškė, kad 
jie daugiau ir nemano 
grįžti į komunistišką Če
koslovakiją.

Galutinis visos išminties 
ir viso mokslo žodis yra 
malda. Poetas Milašius.

Bugsš* Mkr. N» Itart^amtn nesi
matė Šios vasaros iškilmė
se, betgi visur pavadavo 
&sis sekret. Vikedrov. Ta
lino miestas nepaprastai 
“išaugo”, kai prigužėjo 
driskių iš Rusijos.

Sustiprėjus rusiškam e- 
lementui Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos miestuose, 
pradėta šalinti vietiniai 
partijos pareigūnai. Vien
kart didmiesčių ligonines 
pripildė sužeistieji sovietų 
karini, kovoję su “bandi
tais”.

London (LAIC) — Jau 
seniau buvo gandų apie 
“valymus” Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos komparti
jose. šiuo metu paaiškėjo 
daviniai iš Estijos.

Pasirodo, kad estai ko
munistai išdrįso priešta
rauti griežtoms priemo
nėms Žemes ūkio sukolek
tyvinimui, ir trėmimų 
mastui. Kai paaiškėjo trė
mimų planas. Estijos ‘pre
zidentas’ Johannes Varės 
nusižudė, šiemet “dingo” 
planavimo komisijos pirm. 
O. Septre, užs. reikalų 
“ministras” ir “ministrų 
tarybos vice*pirm.” Niko- 
lai Andresen, švietimo 
“ministras” ir visa eilė es
tų komunistų rašytojų Ir 
sekretorių. Ju vietas užė
mė importuoti maskoliai.

VAI NEDVELK

grįžta Argentinoje tęsti 
pradėtą ten lietuvių išeivi
joje misijonieriaus darbą. 
Be to kun. J. Jakaitis yra 
nuoširdus “Darbininko” 
prietelius ir bendradarbis. 
Kun. Kazimieras Vengras, 

M. I. C.
Gimė balandžio 2 d. Šv. 
Petro parapijoje So. Bos
ton, Mass. Baigęs 1929 m. 
High School, įstojo į Tėvų 
Marijonų vienuolyną. Už
baigęs T. T. Marijonų ko
legiją, studijavo filosofi
jos mokslus Montreal, Ka
nadoje, pas tėvus Suplici- 
jonus. Čia baigęs filosofi
jos mokslus, išvyko Lietu
von, kur studijavo ir bai
gė teologiją Vyt. Didžiojo 
universitete, Kaune, ir ten 
buvo įšventintas į kuni
gus. Taigi kun. Kazimie
ras Vengras yra vienas iš 
nedaugelio tų, kurie gimę 
ir augę Amerikoje, baigė 
mokslus Lietuvoje.

Grįžęs Amerikon kurį 
laiką dirbo “Laivo” redak
cijoje, o po dviejų metų 
išvyko Pietų Amerikon, 
kur jau 10 metų, kai ten 
darbuojasi. Dabar vėl 
grįžta Argentinon. Jis taip 
pat yra nuoširdus “Darbi
ninko” bendradarbis.
Kun. Juozas Margis, MIC.

Gimė rugsėjo 23 d., 1923 
Montana valstijoje. Moks
lus baigė Tėvų Marijonų 
mokykloje. Į kunigus į- 
šventintas birželio 5 d., 

i 1949 metais. Misijos Ar
gentinoje bus pirmas jo 
žingsnis ganytojiškame 
darbe. Darbas kilnus, bet 
kartu ir nelengvas.

Kun. Juozas Margis turi 
brolį vienuolį *T. T. Mari
jonų Kongregacijoje ir se
serį Šv. Kazimiero vienuo
lyne.

I

Kun. Jonas Jakaitis, MIC.
Gimė birželio 24 d., 1886 
m. Ilgus metus išbuvo kle
bonu Šv. Kazimiero para
pijoje, Worcester, Mass. 
Jam esant šioje parapijo
je klebonu, nemažas būrys 
mergaičių įstojo į Šv. Ka
zimiero Seserų vienuolyną 
ir gražus būrys vyrų pasi
rinko kunigystės luomą. 
1931 met. ir pats įstojo į 
Tėvų Marijonų vienuoly
ną. Būdamas vienuolyne, 
ėjo įvairias viršininko pa
reigas. Jau apie 10 metų, 
kai inisijonierius Pietų A- 
merikoje, į kur dabar vėl

Vai nedvelk, nedvelk, vėjeli. 
Vyšnių žiede, vai nešelk. 
Ir nukrėsdamas žiedelį 
Mano džiaugsmo neprikelk...

Vai nejudinki lapelių. 
Te šis vakaras kvapnus. 
Kaip aUkaSi į dangų kelia 
Mafto džiaugsmą ir sapnus...

Te balta, šalta, bejausmė 
Nusišypso pilnatis — 
Teužmiega mano džiaugsmas. 
Teužmiega ši naktis...

J. Aistis.

Treiniialg teima Įtiko 
Kvietėjo

Estijos kompartijos pirm. I

Breftene, Vokietijoje, yra su
laikyta nuo išvažiavimo į Ame
riką lietuvio tremtinio Seimą, 
nes kvietėjas atsisakė suteikti 
darbo ir buto garantiją, šeima 
susideda iš vyro 41 metų, žmo
nos 40 metų ir penkių vaikų— 
11, 14, 12, T ir 5 metų. Vyriau
sias vaikas 1? metų yra aklas 
if kvietėjas turi garantuoti už 
jj užstatu 11,000. Abu tėvai 
darbingi it patyrę ūkininkai. 
Jei atsirastų feeros širdies kvie
tėjas, galįs šeimą atsikviesti, 
prašome neatidėliojant pranešti 
BALF-ui:
Uftited Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine. 
100 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Padėkime Pfytefe
JA.TĖVO KAZIMIERO

ARŽIMAM PAMINKLUI
Neabejojame, kad Tamsta ir dau

gelis ii Jūsų pažystamų dar atsimena 
garsųjį misijonienų Tėvą Kazimierą 
Kapuciną, kuris savo gražiais ir turi
ningais pamokslais Amerikos lietuvių 
išeivijoje paliko gilų ir neišdildomą 
įspūdį.

Jis grįžęs į Lietuvą išleido labai 
gražią maldaknygę vardu — “Atlaidų 
šaltinis”, kurioje yra tiek daug trum
pų maldų su popiežių duotais atlaidais, 
kad būtų sunku net išskaičiuoti

Tėvas Kazimieras Kapucinas mirė 
gruodžio 26 d., 1941 metais, Kaune, 
Lietuvoje. Minint liūdną 8-nių metų 
mirties sukaktį, Tėvui Kazimierui pri
siminti, “Darbininkas” pasiryžo išleis
ti jo maldaknygę — Atlaidų Šaltinį di
delėmis stambiomis raidėmis. Ji jau 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. 
Todėlei, Jus nuoširdžiai kviečiame pri
sidėti prie jos išleidimo, užsisakant i* 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar
ba užsakant kam kaipo atmintinę do
vaną.

Pasitikime, kad Amerikos lietuviai 
neatsisakys paremti šį gražų ir prakil
nų darbą — padės šią maldaknygę iš
leisti, kuri a. a. Tėvui Kazimierui bu* 
kaipo amžinas šimtus metų tveriąs pa-

minkfas, kurio net žiaurūs bolševikai mindžiodami jo kapą nepy
to sunaikinti.

Maldaknygė bus nedidelio formato: 3 coliai pločio ir 5 coliai 
Ilgio, 560 puslapių, luksusiniais viršeliais, auksuotais kraštais, 
apskritais kampas. Kaina $3.50.

Ii anksto užsisakantiems “Atlaidų šaltinį”, atiduosime pigiau 
— už $3.00 ir skaitysime Jus šios maldaknygės Rėmėju-Leidėjiu 
Kiekvienas Rėmėjas gaus atminčiai a. a. Tėvo Kazimiero pu* 
veikslą atvirutės didumo.

Kreiptis adresu:—
DARBININKAS 

Mt Wata Braaduay South Boston 27, Masu

“Darbininko” Administracijai:— 
šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

Atšalėtais raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę 
Atlaidų taKtata, man atsiųsti.

Vardas
Ašresas ) s
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ALT MEMORANDUMAS
• * » • z {

PASITARIMAS BALF-o SEIMO
kolektyvinimo tempas atė-

New York (LAIC) — pradedant 1948 m. mote- mė iš ūkininkų visas jų
ALT pirmininkas ir sekre- rys, vaikai ir kūdikiai su-'taupmenis ir paversti ei- . - .
torius rugp. 12 d. įteikė daro didžiumą aukų. At-|getomis jie nebepajėgia va^are ivyk° Philadel-jgyvas, matėsi didelis no- 
vyriausybei reikšmingą sargumo sumetimais dau-Į gelbėti savo artimųjų Pajoję, Šv. Andriejaus lie- — -------- --
memorandumą adresuotą gumas vyrų miega ne na-!tremtvie. :tuvių parapijos saleje,

Galutinė genocido prie- ^n(^ras Seimiii Rengti
Neapsakomi žiaurumai1 monė reiškiasi paspartin- Komisijos pasitarimas.

*' L * ” ’ Pasitarime dalyvavo
I MVD “operacijų”, ir dau-Svirnu! ‘ Pirmausią '“'gy- BALF-o Pirmininkas kun.

ir. gelis paskirų incidentų y-,ventojai buvo pašalinti iš Dr. Juozas Končius ir or- 
a- ra cituojami liudytojų Lietuvos ir Latvijos pajū- SanizaciJU atstovai. Pirmi
ni-Į pranešimuose. Be to, nuo rio. Vakarinės Lietuvos nįnkavo Konjisijos Pirmi-

REIKALU
1949 m. rugsėjo mėn. 7 Pasitarimas buvo labai

Valstybės Sekre toriui, mie. 
Dean Acheson, kurio teks-| I 
tualinį vertimą čia patie-. lydėjo kiekvieną šių MGD- tu rusų ir azijatų koloni-' 
kiame: 1>rTrT" “------- :i"” ! ' - . .

“Vakarų Europą i 
Jungtines Valstybes pa-ra cituojami 
siekia aliarmuojančios ži-Į 
nios apie planingą ir sistė-'1948 m. gegužės mėn. ru- sritys daugiausia nuken- 
mingą naikinimą etniškų .sai reikalauja, kad tremti-tėjo 1948 m., į,’/ ~
tautų, kurios Vakarų Ali-'niai pasirašytų pareiški- įr rytinės pasienio sritys 
jantų skaudžių politikos!mus, jog jie “savanoris- daugiausia nukentėjo 1948 
klaidų pasėkoje pateko ru-j kai” persikelia į Rusiją!— 1949 m. Šiuo metu lie- 
i_. ------~---------------- -' ieškoti “saugesnio” gyve- tuviai besudaro vos 30%

inimo, “laisvo nuo bandi- mažuma Vilniaus ir Kau
ktų teroro”. Keli šimtai no miestuose. 1948 m. 
i žmonių, kurie pasirašė to-.“rinkimuose”, tre č d a 1 į 
kius pareiškimus, buvo'kandidatų (partijos narių 
apgyvendinti šeim o m i s įr “nepartinių” komunis-i 
tarp totorių, ir tt. Paly- tų “bloko”) sudarė sve- 
ginti laisvesnėse sąlygose.; timšaliai rusai. Prieš pat 
Atsisakantieji tokius pa-.balsavimus, iš “1 
reiškimus pasirašyti, yra respublikų” buvo priga- 
pavieniai išblaškomi ir benta kariuomenės dalinių 
verčiami dirbti sunkius nuo 15 ligi 30 karių į kiek-;_______________ į
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i 
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.ras ir susirūpinimas pada- 
Iryti viską, kad BALF-o 
Seimas kogeriausiai pasi
sektų. Seimo proga yra ‘ 
numatyta surengti banke
tą, kurio vedėju sutiko bū
ti adv. Mankus.

Kun. Dr. Juozas B. Kon
čius ir kun. I. Valančiūnas 

Į asmeniškai įteikė kvieti
mą dalyvauti Seime BAL- 
F-o Garbės nariui Kardi- 

vieną kaimą. Nežiūrint to, nolui Denis Dougherty,* 
vos tarp 7 ir 10% lietuvių | Philadelphijos arkivysku- 
balsavo provincijos vieto-lpui. 
vėse. Rusai už tai atkerši
jo didžiąja 1948 m. gegu- išrinkta įteikimui pakvie- .

Po timų Philadelphijos mies- 
mėn. to mavorui ir Pennsvlva-

ninkas Kun. I. Valančiu 
gi pietinės -nas-

Vargais negalais apsidirbęs su Trockiu, Stalinas 
turi naują bėdą su Tito. Abudu jo priešai — komunis
tai, dar “kairesni” už Staliną. Tačiau jiedu nenorėjo 
vergiškai sekti asmenine Stalino politikos linija ir tuo 
būdu padarė “nusižengimą”, už kurį Rusijos diktato
rius užmoka “aukščiausiu bausmės laipsniu” — mir
timi. Tačiau abudu priešu nelengva pasiekti: Tito turi 
pusmilijoninę armiją, Trockis turėjo pasaulinę repu
taciją ir gabią, aitrią plunksną, kuria, būdamas trem
tyje, negailestingai čaižė Stalino asmenį.

Bet Trockis buvo turėjęs ir armiją, daug galin
gesnę kaip Tito. Naminio karo metu (1919-1921 m.) 
Trockis buvo išugdęs raudonąją armiją iki 3 milijonų 
karių ir parinkęs jai tokių vadų kaip Tuhačevskis ir 
Bliucheris. Jie sugebėjo likviduoti Kolčaką, Denikiną 
ir Vrangelį, ir užtikrinti pilną pergalę komunistų par
tijai. Tiesa, karo metu su lenkais atsižymėjo Buden- 
nyj ir Vorošilov, bet jie, stumdami lenkų kariuomenę 
į Lvovą, nesugebėjo atvykti į pagalbą Tuhačevskiui 
ties Varšuva ,kur lenkų legijonai sudavė bolševikams 
lemiantį smūgį.

Stalinas taip pat dalyvavo naminiam kare, tačiau 
jo nuopelnai turėjo būt gana kuklūs, nes anų metų re
kordai apie tai kažkodėl nutylėjo. Tačiau Caricino 
apgynime Stalinas turėjo gerai pasižymėti, nes Cari
cino vardas buvo pakeistas Stalingradu. Ta proga 
Trockis savo raštuose aitriai pastebi, kad Sovietijos 
gyventojai labai nustebo dėl Caricino vardo pakeiti
mo. “Kodėl Stalingradas? Kas yra Stalinas? Kas apie 
jį girdėjo?”

Tačiau Trockis skaudžiai nusivylė. Nebereikėjo 
ilgai laukti, kad Stalino vardas plačiai nuskambėtų, j 1949 
Kuomet Trockis buvo užimtas raudonosios armijos 
demobilizacija ir džiūgavo įsigijęs nugalėtojo vainiką 
ir nepaliečiamą vyriausio vado, asmenybę (tuomet 
skambėdavo tik du vardai — Lenino ir Trockio), Sta
linas kruopščiai ir tylomis ruošė sau sostą: visas ko
munistų jačeikas apstatė savo pakalikais. 1924 m. mi
rė Leninas. Teko rinkti jo įpėdinis. Komunistų parti
jos Kongresan Trockis atvyko kaip triumfatorius: jo 
kišenėj buvo Lenino testamentas, kuriame tarp kitko 
buvo pažymėta, kad Stalinui nebūtų duodama aukštų 
pareigų. Tačiau negelbėjo nė Lenino testamentas (kas 
bolševikijoj skaitysis su mirusio žmogaus valia?) nė buvusiame ištikimiausiame bolševike, kurio vardas 
Trockio asmenybė: po ilgų ir karštų debatų Stalinas Tito. Antras Trockis. Dar blogesnis, o gal ir pavojin-!Nebėr jos brolio nė vieno: 
buvo vienbalsiai (kaip gi kitaip?) išrinktas generali- gesnis. Su Trockiu buvo lengviau apsidirbti: jis na-‘ 
niu Komunistų partijos sekretorium. Trockis, pada
ręs imperatorišką paniekos mostą, trenkė durimis ir 
išėjo. Tai buvo jo žlugimo mostas.

Įvykiai vystėsi sparčiai. Trockis buvo apšauktas 
Markso teorijos klastuotoju, menševiku, grioviku ko
munistinės tvarkos, imperialistinės valdžios siekėju 
ir tiesiog valstybės išdaviku. Buvo išmestas iš komu
nistų partijos ir ištremtas į Alma Atta — Kinijos pa
sienius — ir galutinai išvarytas į Turkiją su vilko bi
lietu niekad negrįžti į Sovietų Sąjungą. Pabuvojęs be
veik visuose Europos kraštuose, Trockis galų gale

sų okupacijon. Gaunasi 
aiški išvada, kad lietuviai,! 
— kurie proporcionaliai i 
bene daugiausia priešina-! 
si sovietinei priespaudai 
tiek tėvynėje, tiek ir trem
tyje Sibire — yra rusiško
jo okupanto beatodairiš
kai naikinami.
. Ligi šiol, nežiūrint oku

panto nuolatinių pasigyri
mų, daromų nuo 1949 m. 
sausio mėn., kad “lietuvių 
buržuaziniai - nacionalis
tinis pogrindis yra likvi
duotas”, rusai įvykdė sep
tynias stambesnes genoci
do “operacijas” Lietuvoje, 
neskaitant politinių kali
nių deportavimo vidutiniš
kai tarp dviejų 
tūkstančių 
Šios
v • •siais 
1941 

[1945
1946
1947
1948 

i 1949
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Michael Koriakoff

Šiurpūs Karo Belaisvio Pergy
venimai ir Nuostabus Mirties 

Išvengimas
Tūkstantis žingsnių, kurie skyrė kiemą 

nuo pamiškės namų man atrodė kaip pasku
tinis mūsų gyvenimo skirsnis, kurį dar rei
kia pereiti. Aš buvau pirmoje eilėje, arčiau
siai iš visų prie ribos, ant kurios sustoja 
mūsų gyvenimas.

— Korespondent? — paklausė seržantas, 
eidamas šalia kolonos. Kriegsberichter?

— Dichter (poetas) — atsakiau aš.
Šį momentą jis sustojo.
Mes nebuvome dar toli nuėję. Jis nubėgo 

atgal į kiemą. Mes keletą minučių palaukė
me, paskui jis grįžo ir mes ėjome į namus 
pamiškėje.

Čia gyvenimas vyko taikiai; didelis iš
džiūvęs senis su kailine kepure kasė daržą. 
Jis atsitiesė, pasirėmė ant kastuvo, pažiūrė
jo į mus, paskui vėl pasilenkė prie žemės. 
Užtvare vaikštinėjo antys.

Saulės užlietame kieme susirinko vokiečių 
kariai. Jie pasidėjo savo našūlius. Seržantas 
mus atvedė prie kluono. Jis paėmė mane už

Specialė delegacija yra

i žmonių, kurie pasirašė to-.“rinkimuose”, žės 22. d. “operacija’'. 
1949 m. vasario

. “Liaudies Teismų Rinki
mų6 sekė dvi kitos 
racijos” ir paspartinta ko- 

broliškų lektivizacija.

ope-

to mayorui ir Pennsylva- 
nijos gubernatoriui.

BALF-o Centras.

ir trijų 
kas mėnuo, 

“operacijos” įvyko 
laikotarpiais: 

m. birželio 14-21; 
rugpjūty; 

vasario 16; 
gruodžio 19; 
gegužės 22;

ja valstybė, ji turi teisę ir 
pareigą reikalauti, kad 
1939 m. rugp. ir rūgs, mė
nesių Ribentropo - Molo
tovo dalybų skriauda bū
tų atitaisyta.

Todėl, mes turime gar
bės Tamstos svarstymui 
patiekti:

1. Kad Jung. Valstybių 
Vyriausybė oficialiai ir 
viešai pasmerktų Rusijos 
užsimotą Pabaltijo tautų 
naikinimą, lygiai taip, 
kaip ši Vyriausybė jau y- 
ra pasmerkusi religinį 
persekiojimą ir žmogaus 
teisių pažeidimą buvusio 
priešo šalyse;

2. Kad Amerikos Dele
gacija Jungtinių Tautų

Asamblėjai,

Žmonių nuotaikas skau
džiausiai veikia faktas, 
kad MGB-MVD naudoja 
Amerikos gamybos sunk
vežimius ir geležinkelio 
vagonus tremtiniams per
vežti. Rusai sąmoningai 
naudoja Amerikoje ga
mintas transporto priemo
nes tremtiniams deportuo
ti, kad numušus gyvento
jų nuotaikas, sudarant į- 
spūdį, jog kraštas buvo 
“išlaisvintas” Amerikai 
sutinkant.

h

Šių faktų akivaizdoje 
mes prašome Jungtinių 
Valstybių Vyriausybę im
tis neatidėliotinų veiksmų, 
kad išgelbėjus Pabaltijo 
tautas nuo visiško sunai-'Generalinei 
kinimo. Nesenai pareikšta kuri susirinks kitą mėne- 
Amerikos iniciatyva rei-įsį, būtų instruktuota pa- 
'kalaujant, kad Žmogaus (daryti siūlymą tarptauti- 
Teisių nuostatai taikos; nė j plotmėj ištirti Kalti- 
sutartyse su buvusio prie
šo kraštais būtų bent da
linai gerbiami, mus padrą
sina. Tačiau būklė “neu
traliuose” Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos kraštuose 
yra nepalyginamai blo
gesnė, kaip Vengrijoje, 
Rumunijoje ar Bulgarijo
je. Šiai šaliai ir kitoms 
Vakarų Valstybėms ty
lint, Sovietų Sąjunga kas
dien vykdo Rusų - Vokie
čių agresijos sąmokslo ne
kaltų aukų baudimą.

Kaip iniciatorė ir pasi
rašytoja pakto užkirsti 
genocidą ir už jį bausti, 
Jung. Valstybių Vyriau
sybė prisiėmė prievolę ap
saugoti mažumas nuo su
naikinimo. Kaip nugalėto-

darbus kasyklose ir miš-;---------------------------------
kuose. Asmenys, laikomi; Antanas Vienažindys
“pavojingiausiais”, yra KUR PRAPUOLĖ 
siunčiami į tam tikras ek-.TAS KELELIS? 
sterminacijos stovyklas Į -----------
šiaurėje. Trim patikrin- Kur prapuolė tas kelelis, 
tais atvejais, MGD kariai Kurs pro kryžių ėjo?
aplaistė stovyklas kerosi- Kur paliko ta seselė, 
nu ir nakt. jas padegė. j Kur mane mylėjo?

1945 - 1948 metą laiko-, jau tas keliąs užutvertas, 
tarpy lietuviams buvo lei-i Daržas padarytas,

savo artimuo- Sesuo išvaryta...

’ - - - | Eisiu, eisiu tuos nameliuos,

(1) džiama maisto siuntiniais jr daug ašarų išgerta,
(2) pagelbėti savo artimuo-1 sesuo išvaryta...
(3) sius tremtyje. Tačiau 1948: _ ...
(4) m. rusai nustatė naują rė-l
(5) žinią, sugalvotą mirtingu-l•
(6) mui pagreitinti vergų dar-! Jog

m. kovo 24-27; ir (7) bo stovyklose; (a) vidaus1 ą
m. biržely. Pati stam

biausia masinė “<
ja” buvo atlikta 1948 m. 
gegužės 22 d. kai Der vie
ną dieną būvo?i ištremta 
daugiau kaip 100,000 lie
tuvių. Yra nustatyta, kad

m. 
m. 
m. 
m. i Pažiūrėsiu, be nerasiu 

: Jos brolį bent vieną.

tarifai maisto siuntiniams O gal gyvą dar tebrasiu 
idinti; (b) j Seną motinėlę, 
i smarkiai 

sumažintas reikalaujant, 
kad siuntėjas pristatytų 
valdžiai po vieną centnerį 
grūdų už kiekvieną savo

operaci- keliariopai padi< 
1948 m. siuntinių kiekis

atsidūrė Meksike ir ten “nežinomų banditų” buvo nu
žudytas.

Su Trockiu baigta, bet su trockizmu ne. Su jo idė
jomis priseina dažnai kovoti, ir štai jos vėl įsikūnyjo

Kuri norint kiek paguos man’, 
Pasakys dukrelę.
Ir nuėjau per laukelius,
Pro žalias gireles, 
Dūsaudamas, vaitodamas, 
Liedams ašarėles...

Oi nelaimė, ką aš matau ? 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto j mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

Visi išvaryti.
Ir senutei motinėlei 
Vartai uždaryti...

Oi, motute motinėle, 
Kur tavo dukrelė?
Gal kukuoja ten Samaroj 
Kaipo gegužėlė.
Oi, Dievuliau! kad galėčiau 
Kaip paukščiai skraidyti,

mie, visuomet pasiekiamas ir, militariniu atžvilgiu, 
jau buvo bejėgis. Visas jo ginklas — plunksna. Bet ką 
reiškia jo plunksna, pašalinta iš Sovietijos sienų? 
Tik nusispiaut. Gi Tito nepasiekiamas. Jis turi stip
roką armiją. Kaip jį likviduot, kad neardytų Maskvos 
fronto? Pradėt su juo karą? Bet kas iš to išsivystys, 
ar ne trečias pasaulinis karas? Kas bus su Maskva, 
su Kremlium, su politbiūro ir komunistų partija? Ar 
kartais vaizduotės ekrane nešmykštelia desperatiškas (
Hitlerio paveikslas? Ir jis buvo užsimojęs pavergti!Lėkčiau per dienas nakteles 
pasaulį. Kur jis dabar?.. K.‘Meilės aplankyti...•e

rankos ir išvedė iš eilės. Tokiu pat būdu jis 
išvedė sužeistąjį, ligoninės seseris ir virėją. 
Keletas karių prisiartino prie mergaičių. 
Vienas iš jų įsirėžė mano atmintyje: jis bu
vo jaunas, gražus, elegantiškai apsirengęs; 
jo truputį iššokusios akys spindėjo plieno 
spalva; vienoje rankoje laikydamas pistole
tą, kita jis paėmė vieną moterį, nutempė 
prie kluono ir ją pastatė veidu į sieną. Taip 
jis padarė su visomis trims. Mergaitės nega
lėjo išstovėti, jų kojos linko.

Tuo laiku seržantas atidaręs kluoną, ten 
uždarė belaisvius. Šalia kluono buvo lentinė 
pašiūrė. Jis ten įstūmė mane ir sužeistąjį.

Aš atsiklaupiau, išsiėmiau mažą Dangun 
Ėmimo ikoną ir Čenstakavos šv. Mergelės 
medalį, kurį man buvo davusi Joną, ir pasi
rengęs kiekvienu momentu išgirsti tris re
volverio šūvius, pradėjau melstis.

“Mes neturime kitos pagalbos, kitos vil
ties, kaip Tave------ Mergele Marija...”

Aš garsiai kalbėjau maldą, kuri mane bu
vo išgelbėjusi. Susmukęs sužeistasis į mane 
žiūrėjo nustebęs. Be jokio varžymosi aš pil
nu balsu galbėjau žodžius, šventus visais am
žiais. Iš visos savo būtybės iš kiekvieno ma
no kraujo lašo, kuris plakėsi mano širdyje 
aš dėkojau Šventajai Mergelei už visą tai, 
ką ji man buvo davusi šiame pasaulyje; už 
visus džiaugsmus ir už visus vargus. Aš jai 
dėkojau ir nežinau kodėl man prisiminė ma
no motina ir aš jos prašiau mane maloniai 
sutikti kitame pasaulyje. Visa mano būtybė

i

I

nimus apie rusų - vykdo
mą genocidą ne-rusiškose 
šalyse, iš kurių Ribentro
po-Molotovo dalybos prie
varta išplėšė jų suverenu
mą ir savivaldą; ir

3. Kad Valstybės Depar
tamentas patyrinėtų gali
mybę panaudoti Užsienių 
Reikalų Ministrų Tarybą 
ir Jungtinių Tautų organi
zaciją, kad kuogreičiau at
stačius Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos suverenitetus 
remiantis Atlanto Čarte- 
rio ir Jungtinių Tautų 
Čarterio dėsniais.

Su pagarba 
Leonardas šimutis, 

Pirmininkas 
Dr. Pijus Grigaitis,

Sekretorius.

buvo taip pasinėrusi šioje maldoje, kad ma
no organizmas ilgiau neišlaikė----------- aš
netekau sąmonės.

Man grąžino sąmonę apakinanti šviesa. 
Aš visas buvau apšviestas saulės. Pašiūrės 
durys buvo plačiai atdaros, o mažas seržan
tas buvo pasilenkęs prie manęs. Šalia manęs 
ant žemės gulėjo maža Dangun Ėmimo iko
na, medalikėlis buvo seržanto rankose.

— Atmintis iš Čenstakavos, — skaitė ser
žantas kitoje medalikėlio pusėje. Ar jūs bu
vote Censtakavoje, paklausė jis lenkiškai, 
matydamas, kad aš jau atgavau sąmonę.

Kareiviai tebebuvo kieme. Seržantas jiems 
parodė medalį.

— Schwarzmadonna (juodoji madona) — 
paaiškino jis. Taip seniau vokiečiai vadinda
vo Čenstakavos vienuolyno Mariją.

Gražusis kareivis, kuris buvo sustatęs 
moteris prie sienos, paėmė medalį padarė ju
desį, tarsi jį mestų per kūgį šieno, bet tuoj 
juokdamasis grąžino jį man atgal.

— Ich verstehe nicht. (Aš nesuprantu).
Kur dingo mergaitės? Ar šis gražus sar

gybinis būtų jas nužudęs. Bet aš negirdėjau 
šūvio. Dirstelėjau į sieną: nebuvo kraujo 
pėdsakų. Ir tuoj pat aš pamačiau jas išeinant 
iš kitos pašiūrės. Ačiū Dievui jos yra gyvos. 
Tai buvo tik vokiečių juokavimas: baimės 
bausmė.

Mus, t y. mergaites, sužeistąjį ir mane 
nuvedė į namus, į vieną kambarį, kuris buvo 
visiškai tuščias. Iš čia matėsi tik kampas

miško ir kelias einąs į ūkį. praėjo dešimt mi
nučių ir aš išgirdau šūvius, trumpus ir pasi
kartojančius lygiais laiko tarpais. Jie girdė
josi iš miško. Iš šūvių trumpumo aš supra
tau, kad buvo šaudoma ne iš šautuvų, bet iš 
pistoletų; be abejo pridėjus prie kaklo.

“Prasideda...” — pamaniau.
— Abort? — paklausiau aš sargybinio.
Aš maniau, kad išvietė yra kieme ir aš 

ten eidamas galėsiu ką pamatyti. Bet ji buvo > 
namuose. Į kiemą buvo mažas langelis. Bet 
jis buvo tuščias: kiemo šone matėsi tik ka
riškų drabužių liekanos.

Šūviai pasiliaudavo, bet praėjus kuriam 
laikui vėl pasikartodavo lygiais tarpais.

— Abort — prašiausi aš vėl.
Drabužių krūva dabar buvo didesnė. Ant 

durų rankenos buvo pakabintas mėlynas 
drabužis, kurį aš mačiau pas tą belaisvį. Gal 
būt, kai aš grįždamas girdėjau šūvį, tai bu
vo nušautas tas šviesiaplaukis kareivis. Aš 
atsiminiau jo pavolgio akcentu pasakytą sa
kinį: “Kaip jums atrodo, kas bus su mumis 
drauge kapitone?” Dabar jau jam nereikia 
klausti, jis jau žino, o aš dar nežinau... Kas 
bus? Savo kišenėje turėjau Naująjį Testa
mentą, tą patį į kurį prieš metus laiko, kai 
mano gyvenimas buvo netikėtai susikompli
kavęs, 4-os armijos politinis skyrius pažiūrė
jo kaip į “įrodomąją medžiagą”. Traukda
mas iš kišeniaus knygą ir klausdamas kas 
bus, aš atverčiau atsitiktinai šią vietą:

(Bus daugiau).



Penktadienis, Rugsėjo 23, 1949 DARBININKAS

South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos
50-tiesJMETŲ JUBILIEJAUS PROGA

Sekmadienį, Rugsėjo-Sept. 25 d., 1949
ROMUVOS PARKE, BROCKTON, MASS.

«

PHUHmU. n.

KOLOMFJOSB
CAMBRIDGE, MASS.

Gros Pagarsėjusi Wally Jason’s Orchestra
Svečiai ir Viešnios gaus gražių ir brangių dovanų, kokių jokis piknikas nėra davęs. Bušai išeis nuo E 8L 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

Mirė legijonierius. Rugsėjo 5 
mirė legijonierius, vien

gentis Juozas Jaskevičius, gyv. 
2125 E. First St. Rugsėjo 10

;d. buvo su gedulingomis iškil- 
■ mingomis pamaldomis palaido- 
įtas iš Šv. Jurgio bažnyčios Šv. 
: Karsto kapuose. Jis buvo Ame- 
Jrikos Legijono Bolelslovo Gro- 

chovskio 396 posto narys.
Iš artimųjų paliko savo žmo

ną, ponią Oną Gudavičiūtę - 
Jaskevičienę ir tris brolius — 
Antaną, Joną ir Stasį.

Lietuvių Radio Valandos pa-; Prie laidojimo patarnavo ge- 
: t;-------- mūsų viengentis,)

įvyksta) Domininkas Earaminas.
i

laiško, parašyto rugp. 2 d.,’

{tų kai klubas atsidarė, o jau 
•turi daug narių ir rėmėjų. Klu-

P«r»ži.ta tafayči. Jr kito*' jungtas ir
partijos patalpom Jau užtaig.|atnKio. Iahai «rrafiai VMu* 
ta gražinti mūsų bažnyčios 2a-jturi kur* nau"
kristija. Taipgi gražiai Udažy-;doj* Cambridge Uetuviai paren' 
ta parapijos svetainė ir mokyk-) 8imaTns- 
los kambariai, išgražintas vie-į 
nuolynas ir aptvertas kiemas, rengimas. Klubo svetainėje spa-)rai žinomas mūši, 
Visą dažymo darbą atliko mū- lių 9 d., 3 vai. p. p. įvyksta) Domininkas Eara..... 
sų parapijos prižiūrėtojas p. P. Lietuvių Radio valandos paren- E. Allegheny Avė. 
Lipas. Jam padėjo darbuotis girnas. L .R. V. programos ve-j Amžiną jam atsilsį, 
p.p. Pranas ir Juozas Puidokai, dėju yra p. A. F. Kneižys. Čia 
Dabar labai gražiai atrodo mū
sų parapijos svetainė ir moky
klos kambariai.

Persikėlė Dorchester, Mass. 
Šiomis dienomis p.p. Sipowich 
su šeima persikėlė gyventi į 
Dorchester. Mass. P.p. Sipo- 
vich įsigijo Dorchesteryje nuo
savą namą prie pat jūros. Svei
kiname.

Siunčia delegatą. Cambridge, 
siunčia delegatą į Federacijos 
Kongresą New Yorkan. Norin
tieji paremti delegato siuntimą 
Kongresan. gali įteikti savo au
kas J. B. Jakučiui.

bus proga, Bostoią? apylinkės 
lietuviams dalyvauti šiame pa
rengime, paremti Lietuvių Ra-į 

,dio valandą ir, sykiu pamatyti) 
j Cambridge lietuvių katalikų j 
naują klubą. Klubas taipgi rė
mą katalikų veiklą, nes paskyrė, 
$15.00 iš kasos delegato pa
siuntimui į Federacijos Kongre
są.

Visi Cambridge lietuviai kata
likai esate kviečiami prisirašyti 
prie katalikų klubo nariais.

LRV Įdomus Parengimas 
 - įvyks------ 

Sekmadienį, Spalių - Oct. 9,1949 
3 vai. po pietų 

LIETUVIŲ KATALIKŲ KLUBO SALĖJE 
163 Harvard St., Cambridge, Mass. 

RENGIA LIETUVIŲ RADIO VALANDOS BEMEJA1 
Bus gėrimų. Gros muzika; bus dainų.Lietuviškas balsas iš tolimo- mumis gyveno ir norėjo mus 

sios Kinijos. Kinijoje yra lietu- apginti, žuvo; mes gi gyvena- 
vių misija, kuriai vadovauja du me tai tikrai Dievo malonės 
lietuviai kunigai: M. Urbaitis ir gyvenimą. Prašykite, kad galė- 
A. Perkūmas. Šią misiją šelpia tumėm būti verti tokios Dievo 

igjmūsų gerb. kleb. kun. Dr. L. malonės, visuomet dirbdami tik 
2339 Mendelis. Kun. M. Urbaitis, mi- dėl Dievo garbės, sielų naudos, 

isionierius, dėkoja už aukas. Iš tėvynės išlaisvinimo naudai...” 
K.V.įj° laiško, parašyto rugp. 2 d., Kaip gražu: misionieriai ne 

—-----------  matyti mūsų tautiečių misionie- tik Dievą mini, bet ir bendrąją
Iš nelietuvių spaudos. Katali- Kinijoje vargai, pavojai, vii- mūsų tėvynę.

kiškame 2enkų dienraštyje tys ir pasiryžimas. Kun. M. Ur- Svetimtaučiai apie mus. Ka
talikiškas laikraštis “The Ca-

16 rugsėjo įsi- 
įse, paėmiau taip mums malonių dėjo ilgesnį straipsnį apie mūsų 
gražių pareiškimų ir užuojautos parapijos mokyklą ir naujtlo- 

• laišką, drauge su duosnia $50 sius lietuvių ateivius. Žinios pa- 
i auka. ; duodamos tikros. Jų nekarto-

Šiandien Šv. Mišiose pirmiau- siu, nes žinomos. Tiek pažymė- 
sioj vietoj prisiminiau Šv. AI- siu, kad laikraštis apie lietuvius 
fonso Baltimorės parapiją, jos) atsiliepia palankiai, su užuojau- 
uolų ir duosnų kleboną, su vi- j ta ir jų vargų supratimu.
sais parapijiečiais, parapijos; Krikštai. Rugsėjo 18 mūsų 
darbais, reikalais ir užsimoji.-: bažnyčioje pakrikštyti šie lietu- 
mais... įvių šeimų naujagimiai: Rober-

Dievo Apveizdos leistas mums i tas Eduardas ,sūnus Antano ir. 
skausmas — tai kovos fronto) 
persikėlimas vakar jau į mūsų; 
misiją, dar po paskutinio karo) 
neatsikėlusią. Jei nebus pasi
keitimo, neužilgo atsirasim 
mes, misionieriai ir mūsų su
vargę krikščionys su mūsų dar
bais ir įstaigomis granatų ūži
mo ir 
aukos.
yra ir 
paties 

Kas 
vųjų maldos ir užuojauta... 
nodami, kad daug brolių 

prašo labai geraširdžių lietuvių i mus meldžiasi, lengviau, Dievui tremtiniai Liudininkais 
pagelbėti jiems emigruoti Ame- ir Švč. Panelei Krikščionų Pa- T~ —’— “
rikon, parūpinant buto ir darbo 'galbos padedant, pernešime vis- 
garantijas ir. tuo būdu juos iš- ką... ir jei būtų reikalinga, pa
traukti j® i irte?
vargo.

Jonas Salys Lietuvoje dirbęs1 sų naujieji “išvaduotojai” vi- 
7 metus kepykloje, Vokieti joje ‘ siems yra žinomi. Tačiau kiniš- 
vienus metus daržininkystėje.' kas klastingumas yra gal vie- 
Šiaip jokio darbo nebijąs. Jo 
dabartinis adresas: Warner Ka- 
zerne B. I. 4., Muenchen -Frei- 
mann. Germany, Bavaria.

U. S. Zone.

i Lietuvių Radio Valandos programos, kurios 
vedėju yra Antanas F. Kneižys, klausomės kiek
vieną šeštadienį nuo 1:15 iki 2:15 vai. po pietų iš 
WESX, Salėm, Mass.

Rengėjai kviečia visus - visas ateiti į tą paren
gimą pasiklausyti gražios programos, pasilinks
minti ir pasistiprinti skaniais užkandžiais ir įvai
riais gėrimais. Šio parengimo pirmininku yra An
tanas Daukantas, 187 Webster Avė., Cambridge, 
Mass. Pas jį ir pas kitus galite gauti tikietų.

“Dziennik Chicagoski" rugsėjo: baitls rašo;
13 d. patilpo pranešimas apie j “Vakar, šv. Alfonso išavkarė- tholic Review” 
Lietuvos arkivyskupo Juozo.
Skvirecko dvigubą jubiliejų —i 
jo 50-ties metų kunigystės su-į 
kakties ir 30-ties metų, kak-vys-j 
kūpąs. XX.

BROOKLYH.il L
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Nuoširdžiai dėkojame

Buv. tremtinių draugija Bal- suomet gyvą tėvynės laisvinimo 
timorėje jau buvo įsikūrusi ir jon grįžimo mintį. Žinoma, 
anksčiau. Jos įkūrėju buvo adv. visiems buvo aišku, kad ne tik 
Alg. Leonas, į Baltimorę iš Vo- galima, bet ir naudinga naujie- 
kietijos atvykęs vienas iš pir- siems ateiviams dėtis su seniau 
mųjų. Jis nupasakojo, ką Drau- atvykusiais į bendras draugi- 
gija nuveikė. Pradžioje rūpin- jas.
tąsi maisto paketėlių į Vokieti- Į naują valdybą išrinkta: Kl. 
ją siuntimu. Tai buvo galima Kanauka, Ona Keženytė, P. Ja- 
padaryti tik kun. Klebono L. ras, Alg. Leonas ir C. Surdo- 
Mendėlio pagalba. Jis 
žymią pinigų sumą, 
pradžioje kiekvienas 
galėjo pasiųsti savo

__________ _ Law-
Streikuoja mėsos apdirbimo rence Šv. Pranciškaus parapijos 

šiuo tarpu klebonui, kun. Pr. Jurui, už jo 
> išdirbimo: trusą ir rūpestį mumis. Prašo- 

reikalau- 
ir darbo
Berods,

įmonės. Bostone i 
streikuoja 5 mėsos 
fabrikai. Darbininkai 
ja senatvės pensijos

Lietuviu Katalikų Klubo veik- valandų garantavimo.
la. Lietuvių Katalikų klubas visuose streikuojančiuose fabri- 
gražiai veikia. Dar tik pusė me- kuose yra CIO unija. A.D.

PASAKŲ KNYGA-

Kur Bakūžė SamanotaParašė A. Vaičiulaitis
Šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽE SAMANOTA“ tel

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

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

11 n

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.366 W. Broaduay

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

gą — KUR BAKŪŽE SAMANOTA .
Vardas .......................................—.................  —

Onos Jankūnaitės Celuškų. 
Krikšto tėvais buvo: M. Kear- 
nos ir Joana Bridickas. 

Vincentas Skelpša, 
Vincento ir Jozefinos 
grodzkytČs Skelpšų. Krikšto tė
vai: Alfonsas Caplinskas (Cap- 
lins) ir V. Granofsky. 

Teauga mažyčiai Dievo gar
bei ir tėvelių džiaugsmui! 

Nauja šeima. Rugsėjo 17 d. 
mūsų bažnyčioje priėmė mote
rystės sakramentą Alfonsas 
Leskauskas ir Valerija Emilija 
Lapsite. Abu jaunieji — buv.

i buvo:
Jonas Bučinskas ir Kunigunda 
Kuciauskienė. Paskui gražus 
artimų pažįstamų būrys palydė- 

iš Vokietijos lagerio' aukosime viską ir save, pasilik- jo jaunuosius į santuokinę gy- 
: darni iki galo savo vietose. Mū- venimą su lietuviška daina ir 

linkėjimais. Trokštame, kad tie 
linkėjimai išsipildytų! I

Buv. tremtinių visuotiab su- ryje, turi

me Dievo jam sveikatos ir pa
laimos jo siekimams.

Albina ir Mykolas Smelstoriai.

PRAŠO
Tremtinių šeima, kilusi iš 

Lietuvos Kretingos, susidedanti 
iš: Jonas Salys, 38 m. amž.; 
Elzbieta Salys (Salienė). 35 m. 
amž.; Boneta Salys (Salytė), 
6 m. amž. — visi dabar randasi 
Vokietijoje D.P. stovykloje.

Būdami akivaizdoje netrukus 
besibaigiančios IRO globos,

jų veiklos nelaimingos 
Fiat (teesie)! Viešpats 
jis žino, kas mums ir jo 
garbei geriau! 
mums svarbu — tai sa-

Zi- 
už

nintelis savo rūšimi.
Kun. A. Perkumas ir aš per- 

gyvenom daug mirties pavojų 
kare su Japonais, Hongkongo 
okupacijos laike. Visi, kurie su

sūnus 
Novo-

Nusišypsoki

Surašė J. K. M. Išleista 193d 
m., 150 pusi.

Sakoma: juoktis sveika- Nu-

paaukojo kas.
už kurią Nario mokesnis nustatytas 25 
atvykėlis centai mėnesiui.

pažįsta- ’ Susirinkime dalyvavo apie
miems net po kelis paketėlius. 150 žmonių. Atsiminus, kad 
Kitas labai svarbus Draugijos buv. tremtinių Baltimorėje yra 
darbas — pagalba naujai atvy- per 300, tai susirinkimas buvo 
kusiems susirasti darbą. Be to, tikrai gausus. Tai gražu. Tik 
Draugija suorganizavo lyg mo- nepailsti, 
kyklą ar kursus, kuriuose mo- 
komą lietuvių kalba, šiek tiek' 
istorijos ar geografijos. Darbas 
buvo organizuotas daugiau 
praktišku metodu. Naudojosi 
jais apie 30 šiek tiek mokančių
lietuviškai ir keliolika visai ne- sišypsok! pripasakoja visokių 
mokančių. Ši mokyklėlė turės juokų ir ilgesnių linksmų nuo- 
tautiškai auklėti ir naujai at
vykusių vaikučius.

Daug kalbėta, ar Draugija 
turi veikti ir toliau, ar naujieji 
ateiviai turėtų dėtis prie senojo 
laiko organizacijų. Nutarta .vi
siems burtis į šią Draugiją, nes 

Ja) ateiviai, būdami vienam bū- 
1 didesnio svorio, b) 

sirtakimas. Jis sušauktas Lie- gali geriau organizuoti savo į- 
tuvių salėje rugsėjo 18 d. Pir
mininku pakviestas veter. gy
dytoju Kl. Kanauka, sekreto- reikalų, kurie vietos lietuviams 
rium Dan. Kuraitytė.

t*kg i anksčiau atvykusius lie
tuvius, c) turi savo specialių

yrą nesvarbūs, d) palaikyti vi-

tykių. Kaina $1.00.
366 W. Broadvvay. 

So. Boston 27. Mass.

Janas Ki J
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 WMhington Blvd.
BALTIMORK 30, Md.

Tel. L«xlngten MM 
Ltmosinal dėl visokių reikštų. 
Patamsvimas Dieną ir Naktį-

BROOKLYH.il


Penktadienis, Rugsėjo 23, 1949 DARBININI AS
A VUyhiU

JIS DAR GYVENA...
Bažnyčios tarnų lydimi 

leidžiamės į požemį. Kė
dainių evangelikų bažny
čios požemyje yra palai
dotas garsusis kunigaikš
tis Janušas Radvilas. Po
žemis dvelkia pelėsiais. 
Užžibiname elektros švie
są. Per sieną perbėga keli 
vorai. Požemio viduryje nio apsiausto kraštai ap- 
ant aukštoko pakilimo gu- vedžioti auksiniais galio- 
li keturi karstai. Dešinėje nais. Ant kojų užmauti 
du suaugusių ir kairėj 
mažų vaikų. Pirmasis kar
stas iš dešinės medinis. 
Jame palaidoti palaikai 
pirmojo tos bažnyčios kle
bono. Palaikai čia stovi 
daugiau, kaip trys šimtai 
metų. Medinis karstas 
jam teko pakeisti kelis 
kartus. Dabar jau jo kū
nas subiręs į dulkes ir ma
tosi tiktai kaukolė ir 
griaučių dalys.

Antrajame karste guli 
kunigaikštis Janušas Ra
dvila. Karstas -metalinis, 
iš bronzos ir misingio. Jis 
dabar pridengtas 
tautine vėliava, 
viršaus uždėtas 
laurų vainikas, 
nepriklausomą 
vienas raitelių 
paskelbė savo šefu. Atvy
kusi karininkų delegacija, 
su didelėm iškilmėm kars
tą uždengė tautine vėliava 
ir padėjo metalinį savo 
šefui su užrašu vainiką.

Mes ramiaj, bažnyčios 
tarnams padedant, nuke- 
liame vainiką ir nuden
gtam nuo karsto tautinę 
vėliavą. Dabar mes mato
me ant karsto viršaus ku
nigaikščio Janušo herbą 
ir surašytus jo visus titu
lus. Visuose karsto- šonuo
se matosi taip put rašto 
tekstai. Juose surašyti 
svarbesnieji Janušo gyve
nimo įvykiai. Jie tvirtai 
įrėžti į metalinį karstą ir 
visi užrašai įrašyti lotynų 
kalba.

Dabar atsargiai pake
liame ir sunkų karsto ant
vožą. Kažkodėl truputį 
jaudinamės ir dreba ran
kos. Mes savo akimis da
bar vėl pamatome žmogų, 
kuris gyveno žemėje prieš 
tris šimtus metų. Kūnas 
balzamuotas ir, palyginti, 
dar gerai išsilaikęs. Mes 
matome tamsų, juodą, 
rūstų kunigaikščio veidą. 
Ūsai trumpi, truputį žils- 
terėję. Tokia pat ir barz
da, matomai buvusi ker
pama. Antakiai sutraukti, 
kaktoje žymu raukšlės. 
Pakaušis plikas ir kairioje 
pusėje matosi daugiau, 
kaip dviejų pirštų platu
mo skylė. Akys sumerk-

tos. Tačiau jis, rodos, žiū
ri į mus, žiūri trijų šimt
mečių amžiaus akimis. 
Rankos sukryžiuotos. Rū
bai jau gerokai sudūlėję. 
Jis apvilktas raudonu pur
puriniu apsiaustu. Ant 
krūtinės blizga auksinės 
sagtys. Raudono £urpuri-

Mes Pasiilgstame Dievo

mūsų 
Ant jo 

metalinis 
Atstačius 

Lietuvą, 
pulkas jį

—L.
ATVIRAS LAIŠKAS “DARBI

NINKO” REDAKCIJAI
■. ■ ■■ ■■ ■1 11 ‘J.1" ■■ 11 !,!■■»■1 ■

Cleveland, 1949, rugsėjo 12.,astencijoje. Konkrečiai: a) už 
Maloniai prašome Jus, Pone1 platinimą nelegalios spaudos bei 

Redaktoriau, neatsisakyti arti-i jos rėmimą ir b) vedamą agi- 
mi&usiame “Darbininko” nr. jtacijos prieš nacių paskelbtus 
paskelbti šį mūsų atvirą pareiš- darbo prievolės ir karinės mo- 
kimą: į bilizacijos potvarkius.

Šių metų rugpjūčio mėn. 29 2. Informuoti svetimą spaudą
d. “Naujienų” Nr. 203-čiame apie okupantų padarytus ar 
buvo atspausdintas p. Sigutės daromas skriaudas kaip Lietu- 
Olgauskaitės straipsnis “Ylos vai, taip ir paskiram lietuviui,

įmaiše paslėpti negalima", ku- p. Pr. Aiženas, kaip mūsų S-gos 
iriame yra metamas šešėlis Lie-.narys, yra daugiau negu įpa- 
tuvos Antinacinės Rezistencijos reigotas. Už tai mes jam gali- 
buv. Politinių Kalinių S-gos me išreikšti tik viešą padėką, 
nariui laikraštininkui p. Pranui Mes didžiai apgailestaujame 
Alšėnui, kad jis... “kacetan pa- faktą, kad randasi žmonių, ku- 
teko už anų metų pagarsėjusią, ’ rie asmeninių sumetimų ar ne
specialų vardą turinčią preky-' suvaldomų ambicijų dėka, ban- 
bą”.

Kadangi panašus teigimas y- stangas, kad jos sudrumsti, 
ra įžeidžiantis ne tik patį p.
Praną Aiženą, bet ir visą LAR- j tencijos buv. Politinių Kalinių 
bPK S-gą. norime paaiškinti•S-gos Centro Valdybos vardu: 
sekantį:

1. p. Pranas Aiženas yra 
LARbPK S-gos narys, kaip ka
lėjęs nacių kalėjime už dalyva
vimą Lietuvos antinacinėje re- Cleveland, Ohio.

Dr. B. Paulius, O. P.

‘‘Jėzui įeinant subatoje į na
mus vieno parisiejų vyresniojo 
valgyti, atsitiko, kad jie tyko
jo Jo.” (Luko 14:1)

paskutinėj-'teisme dienos...
Su priderama pagarba 

užkeltame atgąl metalinį 
karsto viršų. Jis dungsteli 
ir suaidi keistu aidų pože
myje. Užskleidžiame 
tautinę vėliavą ir
me metalinį vainiką. Ma* 
žaistais karstais mes ne* 
besirūpiname. Mums už
tenka tarno paaiškinimo, 
kad tai esą berniukas ir 

J mergaitė Janušo vaikai. 
Manoma, kad jie, gal tuo 
pačiu laiku, buvo nunuo-l 
dyti. Jų palaikai dabar 
esą jau taip pat pradėję 
irti ir nykti.

Išėję iš požemio, apžiū
rime bažnyčią. Greta alto
riaus dešinėje pusėje įmū
ryta, lenta, kad šią evan
gelikų bažnyčią pastatė 
kunigaikštis Kristų pas 
Radvila. Kitoje pusėje 
stovi medinė sakykla. Ji 
'padaryta rankomis jr iš- 
piaustyta gėlėmis, paukš
čiais ir kitais religiniais 
simboliais. Visi ornamen
tai nepaprastai įdomūs ir 
meniškai atlikti. Šis retas 
kūrinys sukurtas taip 
pat prieš kelis šimtmečius. 
Bažnyčia tuščia be pa
veikslų. Ant klaupkų, suo
lų guli padėtos psalmių 
maldų knygos. Jos at
spausdintos lietuviškai. 
Evangelikų papročiu kny
gos iš bažnyčios neišneša- 
mos. Tuo būdu knyga kar
tais aptarnauja kartų kar
tas. Ir bažnyčios požemy
je esą taip pat daug kau
lų, karstų, nes čia buvę 
laidojami evangelikų pa- 
rapijonys ir bajorai.

Ir nepriklausomybės ko
vų metu Kėdainiai išgar
sėjo. Čia kovose su bolše
vikais žuvo pirmasai sa
vanoris P. Lukšys. Jis pa
laidotas kartų kapinėse. 
Čia šioje vietoje yra pa
laidota ir daugiau karių. 
Pastatytas paminklas, ku
ris vaizduoja moterį po 
kryžiumi.

Už dviejų su puse kilo-

puošnūs bajoriški sanda- 
liai.

Požemyje tylu. Negirdė
ti jokio gatvės triukšmo. 
Rodos čia galima 
mąstyti 
žmonėmis, 
prieš tris šimtus metų. 
Nenoromis kyla klausi
mas, ką mes sakytumėm, 
jei atsimerktų jo akys ir 
jis atsikeltų. Tikriausiai 
sustingtumėm iš išgąsčio 
vietoje. Nustebtų ir pats 
numirėlis, pamatęs mus 
bestovinčius be jam pri
deramos kunigaikštiškos 
pagarbos. Ir vis dėlto jis 
dar gyvena. Jis gyvas. 
Gyvas mūsų istorijos pus
lapiuose legendose ir pa
sakose. Juk tai didelis gy
venimo artistas. Jis suvai
dino didelę rolę mūsų isto
rijoj.

Čia stovint, lengviau įsi
vaizduoti šio žmogaus di
dybę ir menkystę. Istori
nės datos, įvykiai slenka 
pro akis. Lietuva tada 
pergyveno skaudžias va
landas. Švedai ugnimi ir 
kardu naikina miestus ir 
žudo žmones. Kunigaikš
čio Radvilos pilyje vyks
ta iškilmingas balius. Čia 
su švedų pasiuntiniais pa
sirašoma sutartis. Lietu
va atsisako nuo unijos su 
Lenkija ir tokiais pat ry
šiais susijungia su Švedi
ja. Tai naujas posūkis. 
Kunigaikštis pramato ir 
naują Lietuvos ateitį. Jis, 
ir šią sutartį pasirašyda
mas, turi paslėptą mintį, metrų yra pastatytas P. 
Lenkai paskelbia jį išda- Lukšiui paminklas. Toje 
viku. Švedams tenka vietoje įvyko kautynės, ir 
trauktis. Tačiau Janušas, jisai žuvo, 
per išdidus ir galingas, 
kad jį visai sunaikintų 
priešai. Jo darbai, jo klai
dos ir sumanymai dabar 
atitenka istorijos teismui. 
Jis laukė šimtmečius. Ir 
štai pagaliau šitos dulkės 
nuvalomos. Jis mūsų isto
rijoje iškeliamas naujoje 
šviesoje. Ant jo palaikų 
klojama tautinė vėliava, 
dedami vainikai. Jis kan
trus, nes jam laikas susto
jęs. Prabėgo trys šimtme
čiai, ir jis vis toks pat il
sisi savo metaliniame kar
ste, laukdamas, gal būt,

ir kalbėtis 
kurie

ramiai 
su 

mirė

Mielasai Skaitytojau:
Prakilni Kristaus asmenybė visiems žmonėms 

tiesiog krisdavo į akis. Vieni, matydami Jo nepapras
tą šventumą bei Jo antgamtinę galybę, tikėjo į Jo da
romus stebuklus ir sekė Jį, kiti gi priešingai tėmyjo 
kiekvieną Jo žingsnį, tykodami sugauti Jį Jo skelbia
majame moksle. Palestinoje tuomet buvo ypač viena 
labai uoli religinė žydų sekta, parisiejais vadinama 
kurios nariai griežtai laikydavosi senovės tradicijų ir 
mėgdavo pulti, įtarti ir pasmerkti kitas mažiau griež
tas sektas. Parisiejai nesuprato Kristaus ir Jam ne
tikėjo. Bet jie negalėdavo pakęsti Jo šventumo; jų 
pavydas aptemdė jų protą taip, kad jie išdrįso Kris
taus dievišką galybę priskirti Šėtonui, sakydami: “Jis 
išvaro velnius per velnių kunigaikštį Beelzabubą”.

Pavydas, būtent, liūdesys iš priežasties kitų gero 
pasisekimo, tai vienas iš didžiųjų nusikaltimų. “Pavy
duolis liesėja (džiūsta), žiūrėdamas į kitų gerą pasi
sekimą”, sako garsusis senovės romėnų poetas Hora- 
tius, ypač, jei tas mažina pavyduolio asmenišką gar
bę. Churchill yra pasakęs, kad: “Didžiausi pavydo blo
gybė, tai besistengimas pralenkti pavydimąjį”. Regi
mai Adolfas Hitleris pavydėjo savo konkurentui Juo
zui Stalinui jo tariamo pasisekimo ir rimtai pasiryžo 
jį pralenkti. Pasekmės visiems žinomos...

Parisiejai “liesėjo” iš pavydo, stebėdami Kristaus 
daromus stebūklus ir Jo sekėjų daugėjimą. Jie buvo 
rimtai susirūpinę, nes Kristaus veikimo pasekmingu- 
mas labai neigiamai paveikė į jų parisiejišką uolumą 

, bei puikybę, ir dėlto jie sielojosi ir jaudinosi, sakyda- 
’ mi: “Ką darysime, štai jau beveik visa tauta seka 
paskui Kristų?” Ir dėl to “jie tykojo Jo.”

Pavydui priešinga dorybė tai tikra, nuoširdi, bro- 
■ liška meilė. Kristus išmokė mus mylėti savo artimą 
taip, kaip ir savę. Kaip mūsų geras pasisekimas atne
ša mums ypatingo džiaugsmo ir gerai mus nuteikia, 
taip lygiai ir mūsų artimo geras pasisekimas privalo 
mus džiuginti ir paskatinti mus visuomet būti dėkin
gais visų gčrybių davėjui Dievui už Jo teikiamą palai
mą kaip mums patiems taip ir mūsų artimui.

Dr. B. Paulius, O. P.
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do brautis į Laisvės kovų pa-

Lietuvos Antinacinės Rėžis-

don. Rimšauskas,
Tautinės Martirologijos 

Skyriaus vedėjas.

PRAŠO GARANTIJŲ

4.
5

2.

Praėję prie
miesčio gatvėmis pro ma
lūną upės krantais, mes 
atsidūrėme buvusio Kė
dainių dvaro laukuose. 
Kautynių metu čia pa
prastos ganyklos apaugu
sios krūmokšniais, dabar 
jos išdalytos savanoriams, 
išplėšti plėšiniai ir pada
rytas dirbamas laukas.

Paminklas pastatytas iš 
cemento, kaip piramydė 
laiptais kylanti aukštyn. 
Kampuose stovi graikų iš
vaizdos vazos ir pati vie
ta aptverta stora geležine 
grandimi. Prie paminklo

prikalta lenta su įrašu ir 
žuvimo data. Iš tos vietos 
matyti už laukų kaimas. 
Ten kaip tik tada buvo 
apsistoję bolševikai, ku
riems kelią į miestą pa
stojo pirmieji savanoriai. 
Dabar čia tylu. Siūbuoja 
skarotos išplaukusios avi
žos, matosi krūmais ap
augę upės krantai ir iš 
kaimo sodybų kylą dūmai. 
Kai mes čia stovime va
landėlę susimąstę, virš 
galvos nuplasnoja paukš
čiai. Jie, rodos, savo spar
nais neša gandą ir laisvės 
ilgesį.

Kėdainiai turi puikų 
dvaro parką. Dvaro rū
muose buvo įsikūrusi kul- 
tūrtechnikų mokykla. 
Parkas rūpestingai tvar-1 
komas su žvyruotais ta-

kais, gėlynais. Tik viena
me parko kampe negali
ma vaikščioti. Ten pirmo
jo pasaulinio karo metu 
buvo pakastos minos. Jos 
nebuvo išimtos. Dabar 
prie tos vietos prikalta su 
užrašu lenta “Minos —pa
vojus gyvybei”.

Parko pakrašty už upės 
yra mahometonų mečetė. 
Jos baltas smailus bokš
tas iškyla už medžių su 
pusmėnuliu. Dabar Kė
dainiuose mahometonų nė
ra. Ji čia laikosi, ‘ kaip 
koks paminklas ir papuo
šalas.

Šie lietuviai tremtiniai dar 
neturi garantijų. Šiandieną Jūs 
galite jiems pagelbėti parūpin
dami darbo ir buto garantijas. 
Kas juos iškviesite malonėkite 
pranešti BALF-ui, United Lith
uanian Relief Fund of Ameri
ca, III., nurodant kviečiamojo 
pavardę ir vardą.
DP Camp Schwabisch Gmund, 

Germany, U. S. Zone
Bruzdys, Teresė gim. 2. 

1894 m., ūkininkė; Omaras 
metų.

Gintautas, Antanina gim.
5. 1913, siuvėja, namų ruošos 
darbininkė; Amelija 14 metų.

Giedraitis, Josepha gim. 10. 
5. 1883, siuvėja, namų ruošos 
darbininkė.

Gobtaitis, Agota gim. 6. 2. 
1892, ūkininkė, namų ruošos 
darbininkė.

Jautokas, Zigmantas gim. 12.
5. 1884, ūkininkas; Emilija 58 
metų, ūkininkė; Viktoras 20 m., 
ūkininkas; Regina 18 m., ūki
ninkė; Kristina 13 m.

Ivanauskas, Adolfas gim. 24.
6. 1897, mėsininkas, dažytojas, 
ūkininkas.

Katilius, Jurgis gim.
1901 m., auto mekanikas, šalt
kalvis; Elzbieta 40 metų, 
ninkė; Dalia 5 m.

Kulikauskas, Marija gim. 9.
1. 1917 m., ūkininkė, siuvėja; 
Edmundas gim. 6. 2. 1938 m.; 
Rinaldas 16. 9. 1939; Vilhelmi
na 20. 11, 1941.

Kuraitis, Tomas gim. 2. 1. 
1913 m., ūkininkas, šaltkalvis; 
Sofija 10. 3. 1879; Josepha 14.
2. 1925.

9. 5.

Paieškojimas
iš

KarščiaiPraejo

Bernardas Koraitis, 
lietuvis atstovas

Artinasi Ruduo!
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 vamongvon stuksi
pirkdamos gausite 10 nuošimčių nuolaidos ' ĘOSTON, MASS.

Jankauskas Jonas, kilęs 
Kalniškių kaimo, Tauragės vai., 

' paieško savo dėdės Kazio Jan
kausko, gyvenančio U. S. A. 

i Nesant jojo paties, tai jojo 
'vaikus. Vaikų vardai man neži
nomi.

Jankauskienė Marija, duktė 
Jono ir Onos Zemečkų, kilusi iš 
Pagramančio miestelio .Taura
gės apskr. ir valsčiaus, paieško 
šių asmenų: Ivanauskių Antano 
ir Augusto, kilusių iš Mažonų 
kaimo, Tauragės vaisė, ir Ze- 
meckio Vinco, Jono ir Izabelės 
Zemeckių sūnų, gyvenusį Pa
gramančio miestelio, Tauragės 
vate.

Mano adresas:

Jankauskas Jonas 
DP Camp “Churchill" 
LEHRTE (Hannover) 

Germany.

Pirma reikia žemieji Ugi sau 
iškelti, kol pats ryšies dar auk
ščiau palypėti.

Vaižgantas

Ūki-

Kisielius, Margarita gim. 5. 
2. 1919, siuvėja, namų ruošos 
darbininkė, ūkininkė; Vincentas
37 metų, darbininkas.

Kontratas, Gertrūda, darbi
ninkė; Zigfridas 5 metų.

Kapačinskas, Augustinas 13. 
12. 1915, ūkininkas, mekanikas; 
Jurgis 72 metų; Teofilių 68 m.

Kazakevičius, Juozas gim. 
1891, ūkininkas, batsiuvys; 
Petras gim. 29. 6. 1933; Juozas 
gim. 22. 19. 1935; Ona gim. 3.
8. 1942.

Kazakevičius, Antanas gim. 
17. 4. 1927, ūkininkas, elektro 
monteris.

Kreivėnas, Stanislovas - An
tanas gim. 8. 5. 1924, ūkinin
kas, stalius.

Kartanas, Juozas gim. 12. 6. 
1903, ūkininkas, kepėjas; Ona 
32 metų; Juozas 10 m.; Ona 9 
m.; Emilija 6 m.; Renata 5 m.

Kreivėnas. Antanas gimš 12. 
12. 1895 m., ūkininkas: Adelė 
52 metų; Algis 17 m.; Vytas 18 
metų.

batonas, Kazimieras gim. 26.
9. 1904 m., šaltkalvis; Adelė
38 metų; Valerija 17 m.; Tere
sė 15 m.; Danutė 14 m.

Basaitis, Juozas gim. 11. 3. 
1892 m., ūkininkas, batsiuvys; 
Ona gim. 10. 12. 1894; Vitas g. 
27. 2. 1929; Adelė 19. 3. 1932; 
Eduardas 13. 10. 1935.

Lichtas, Henrikas gim. 22. 
12. 1917 m., ūkininkas, šaltkal
vis; Sofija gim. 15. 10. 1920; 
Irena 25. 4. 1939; Ona 25. 2. 
1942; Janina 17. 6. 1944; Teo
doras 9. 11. 1946.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

JC6 W«st Br*odw<iy S*. Besto* 27, Mom.
Šiuomi siunčiame $............... ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas.................... ............................ _.................
Adresas



Ferktadenis, Rugsėjo 23. 1949 DAftBlNIKKAS
j Programai pasibaigus, bus šo- 
•kiai, grojant smagiai orkestrai, 
lig vėlybos valandos.

Programa prasidės 6:00 va
landą vakaro. Kviečiami visi 

į punktualiai atsilankyti, kad pa-j 
matytumėt visą programą. Į- 

įžanga tiktai 50 centų asmeniui, 
i Visi vietos ir apylinkių kolo- 

W0RCES1Bl MASS. . Chaleskaitė, Dorata Sinkevičių- njjų lietuviai ir lietuvaitės šir-
----- ----------  ‘ (tė, Elena Gvazdauskaitė, Shir- dingai kviečiami atsilankyti į šį

Naujinęs iš 116-tos Liet Vy- iey Miller, Teresė Kasperaitė, vakarą pasilinksminti ir ją pa
čių “Aušros Vartų” Parapijos Qna Morkvėnaitė; Garsinimų— remti, kurio pusė pelno yra 
Kuopos. Ateinantį sekmadienį, Edmundas Vaškas, Louise To- 
rugsėjo 25 d., laukiame delega- tiliūtė. Vytė,
tų ir svečių iš visos Naujosios 
Anglijos.

Suvažiavimo išvakarėse, šeš
tadienį įvyks “Knightmares" i 
parengimas, kurį paruošė Ed- Koncertu. Jau seniai mūsų ko-j 
mundas \ aškas, Juozas Kra- ionj joS lietuviai taip buvo susi- 
smskas ir Charlotte Mitchell. j domėję, kokiu nors parengimu,1

Vaidinime dalyvauja šie na- kaip dabar Moterų Sąjungos Hartforde, lietuvių mokyklos 
riai: Jonas Kasperas, Feliksas 
Jezakevičius, Marijona Baluko- 
nytė, Simonas Aliukas, Alber
tas Beinoras, Rita Keršytė, Jo
nas Andriuška, Vincas Kisie
lius, Edmundas Jonytis, Irena! 
Baliukonytė. Vakaro vedėjas 
bus Albinas Glavickas. Gros B. 
Zinkus ir jo orkestras. Šokių 
grupei vadovauja varg. Vincas 
Burdulis.

Sekmadienį sudaryta sekan
čios komisijos: į--------------------- - . _ . . . ......
Charlotte Mitchell ir Jonas Pu- te išpildys pasižymėjusi Stul- 'mas naujuosius amerikonus su- j mokyklas, vienuolynus ir t.t. zacijos veikia Hartforde ir prie 
ras; bilietų — Louise Totiliūtė; ginskų šeima iš Waterbury. Ct.,' si jungti su vietos lietuviais. įsi- j Pabrėžė, kad be pageltos trem- kokių tremtiniai norėtų prisidė-

i

skiriama parapijos reikalams.
M.

NEW HAVEH. COHH.
Didžiausias Susidomėjimas

HARTFORDi, CONN.

Buv. Lietuvių Tremtinių 
Susirinkimas

Šių metų rugsėjo mėn. 10

būsimu koncertu bei tautinių salėje įvyko šio miesto ir jo a- 
šokių vakaru, kuris įvyks rug- pylinkių lietuvių tremtinių su
sėjo 25 d. šv. Kazimiero para- sirinkimas. Į susirinkimą atsi- 
pijos svetainėje, 339 Greene St., lankė daug žmonių, kurių tarpe 
New Haven, Conn. matėsi ne tiktai tremtiniai, bet

! Įžangos bilietėliai su dideliu ir senesnieji amerikiečiai lietu- 
pasisekimu pardavinėjami. Visi viai.
neatsisakinėdami perka ir pra-į Susirinkimui pirmininkavo p. 
šo dar daugiau bilietų. Pirmą Dabkus. Pirmiausia į susirinku- 
kartą taip visi entuziajastiškai sius prabilo ir gražiais žodžiais 
ruošiasi ir remia šį parengimą, pasveikino tremtinius, daug lie- 
Tačiau nėra ko ir stebėtis, nes tuvybei Amerikoje nusipelnęs 

pirmininkai — dainų programą šiame koncer-j monsinjoras Ambotas. kviesda-

Spalių 2, 1949 m • J

tv. Petro ir Povilo parapijoje, Elizabeth, N. J., 
globojant 

Gerb. Kun. Kleb. Juozui Simonaičiui, 
įvyksta *

Trečiojo New Yorko ir New Jersey Valsty bių 
Tretininkų ir Šv. Pranciškaus Mylėtojų 

KONFERENCIJA.
KONFERENCIJOS PROGRAMA:

— parapijos salėje — New Yorko ir New Jersey 
valstybių Tretininkų Kongregacijų posėdis.

— Šv. Petro r Povilo bažnyčioje — pamokslas. įža
dų atnaujinimas, popiežiška^ palaiminimas, ir pa
laiminimas su Švenč. Sakramentu.

— parapijos salėje — Konferencijos atidarymas: 
sveikinimai, Tėv. Justino Vaškio paskaita: Tre
čiasis Ordinas ir komunizmas, klausimai ir suma
nymai, Tarybų pirmininkių-ų pranešimai. 
Konferencijos uždarymas ir bendra vakarienė.

Prieš Konferenciją 
Rugsėjo 29 d. — Spalių 2 d. 

šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčioje 
211 Ripley PL, Elizabeth, N. J., 

New Yorko ir New Jersey Valstybių Tretininkų 
REKOLEKCIJOS

Pamokslai — 9:00 A.M. ir 7:30 P.M.
I KONFERENCIJĄ

Kviečiami visi New Yorko ir New Jersey valstybių Kunigai 
Klebonai ir Asistentai, Tretininkai ir Šv. Pranciškaus Mylėtojai 
iš sekančių parapijų: BROOKLYN, N. Y., PARAPIJŲ: AP
REIŠKIMO, ANGELŲ KARALIENES IR ŠV. JURGIO; MAS- 
PETH, N. Y., NEVV YORK CITY, N. Y„ BAYONNE, N. J., 
ELIZABETH, N. J., HARRISON, N. J., NEWARK. N. J., PA- 

TERSON, N. J., JERSEY CITY, N. J.
PER SERAFUKĄ MEILE I TAIKĄ.

1:00

3:00

4:00

P.M.

P.M.

P.M.

t
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MELBMIRME, AUSTRALIA

Laiškas Iš Australijos

F
■——■ H ■■____Į------------------ 1

skirtas kariuomenės reikalams 
darbininku. Reikia pasakyti, 
kad kariuomenėje dėl D? yra 

į geriausia, tik, žinoma, su kai 
'kuriomis išimtimis. Aš nesu
prantu tų žmonių, kurie rašėLabai džiaugiuosi gavęs iš ta

vęs laišką. Kaip malonu girdėti gerus laiškus.
apie laimingąjį mūsų brolių lie- . jus įdomauja, kaip čia susi- 
tuvių gyvenimą Amerikoje. Pas organizavę lietuviai ir kokia jų 
mus kitaip. Australija kraštas veikia ? Čia yra ta blogybė, kad 
tuščias, reikalingi žmonės, bet 
tie žmonės labai skirtingai ver- gįau ^ia įsikūrusių lietuvių, 
tinami pagal jų kilmę. Jei žmo
gus ne britų kilmės, tai šiame 
krašte jis negali turėti pasise- maždaug tokį pat plotą, kaip 
kimo, ir iš viso jis nevertina-į USA gyventojų yra tik 
mas. Galėčiau pasakyti, kad di- pie ?I/jj mil žmonės išsklaidyti 
džiausį nacionalistai yra britai, j dideliame plote, susisiekimo 
Jie tą kraštą laiko sukaustę Sinkias per mažas ir nepatogu:;, 
politiškai ir ekonomiškai. Nė nes kiekvienas steitas turi gele- 
viena biznio firma, 
nors galėtų būti 
čia negali įsikurti, 
nepageidaujama ir

mes beveik neturėjome anks- 
iš- 

skyrus vieną, kitą. Dėto, reikia 
suprasti, kad Australija užima

a-

dekoracijų _  Marijona Klem- kurie jau ne kartą yra palinks- jungiant į jų sunkius lietuviš- j tiniams iš Amerikos lietuvių ti. Buvo
kaitė. Gracija Račkauskaitė, ■ minę mūsų klausytojus su savo kūmo stiprinimo darbus, nes jie( pusės, nebūtų tiek tremtinių skyriaus
Bronė Burdulvtė: Užkandžių—1 maloniomis dainelėmis. Šiame jau pavargo, o tremtiniai dau-.Patekę čia Amerikon. Todėl ir prašyta
Marijona Lukošiūnaitė. Genė'parengime išgirsime įspūdžius gumoje išmokslinti žmonės. To-. tremtiniai prašomi dėtis drau- padėkoti

mokytojos Jadvygos Stulgins-. dėl jiems, gal, ir lengviau bus &čn prie lietuvybės bei likusių .....
kaitės. įgytus lankant Europą!šį darbą tęsti toliau ir įnešti tremtinių gelbėjimo darbo, 
ir tremtinių stovyklas. (naujos dvasios bei sumanumo, j Taip prabilęs monsinjoras

' Antrą dalį programbs išpildys j Taip pat prašė visus tremti- • Ambotas į susirinkusius trem- 
priaugančiųjų jaunuolių grupė, - nius imtis nedelsiant mokytis tinius, palinkėjo sėkmės darbe 
susidedanti iš tremtinių ir čia anglų kalbos, nes be jos Ame-’ir apleido salę, 
augusių mergaičių, kurios pa-brikoje varytis pirmyn bus sun-j Toliau šiame susirinkime bu- 
linksmins visus tautiškais šo- ku. Suminėjo lietuvių nuveiktus vo svarstomi visokie kiti reika- 
kiais ir kitais margumynais i darbus: pastatytas bažnyčias, j lai, kaip antai: kokios organi-

DtL PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pa*

Gate City Monument Co.
GRANITE MEMORIALS

321 W. Hollis SU
Nashua, N. H.

Norintieji pa* mm atvykti, telefonuo-■ 
kitę Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

augusių mergaičių, kurios padrikoje varytis pirmyn bus sun-j

JP ASVENCIAMA VISUOMENES INTERESAMS

Y A

šiandien mes pašvenčiam visuomenės reikalų 

aptarnavimui didžiausį elektrai gaminti vienetą 

koks tik buvo kada nors Naujoj Anglijoj pastaty

tas. Pasiremiant pradedamais bandymais, mes ma

nom, kad tai yra mažiausis ir ekonomiškiausis elek

tros gaminimas garu visame pasauly, atsižvelgiant 

kiek reikia suvartoti kuro pagaminti kikmattvalan- 

dą elektros. Pradėjus veikti Edgar’ui No. 4, Boston 

Edison dabar gali pagaminti 639,160 kilovvattu, 

prieš 389,160 kilouattų dešimts metų atgal.

•C '

pajudintas ir Balfo 
veiklos klausimas, 

pagerbti ir tinkamai 
tiems amerikiečiams 

lietuviams, kurie tremtiniams 
padėjo surasti darbo bei pasto
gę-

Nutarta organizuoti bažnyti
nį chorą, prisidedant prie jau 
veikiančio Hartforde lietuvių 
bažnyčios choro, suruošti vaidi
nimą ir rengti kitokias pramo
gas. Ypatingai buvo pabrėžtas 
reikalas siųsti darbo ir buto 
garantijas į Vokietiją ir par
traukti pasilikusius tremtinius. 
Kaip pa-vyzdys buvo nurodytas 
tremtinys p. Brazauskas, kuris 
pats vienas surado apie 14 dar
bo ir buto garantuotojų.

j Malonu pažymėti, kad kur 
tik yra bent keletas tremtinių, 
ten tuojaus prasideda lietuviš
kos veiklos judėjimas.

Dievo Paukštelis.

laiko sukaustę; tinklas per mažas ir nepatogu:;, _ _ __ -_ * ‘ j
• n,e;nes kiekvienas steitas turi gelt- 

kuri kada. žinkelio bėgius kitokio pločio, 
konkurente, j Australijoje yra apie 3,000 
nes ji yra netuvių ir jie yra labai išsklai- 

ekonomiškai ^yti. Qaj daugiausia lietu- 
tuojaus būtų sužlugdyta. viktorijoje Meibourne. Čia

Čia su tuo pačiu mūsų laivu priskaitoma apie 500 lietuviu, 
kartu atvyko čekai, labai tur- Bet Melboumas yra l/2 milijo- 
tingi žmonės ir atsivežė iš Vo- no gyventojų miestas, kuris už- 
kietijos brangias mašinas. Jie ™a plotą kelius kartus didesr.į 
buvo gavę provizorišką sutiki- už New Yorką, o susisiekimas 
mą iš konsulo čia įsteigti butų 
statybos firmą. Nežiūrint, kad 
čia labai didelis butų trūkumas, 
ta firma negali ir, turbūt, nega
lės pradėti savo veikimo. Prie 
tos firmos ir iš mūsiškių vie
nas kitas turtingesnis bei inž.
statybininkas buvo prisidėjęs, yra tokie, lyg šokių vakarai, 

Bendrai kraštas turtingas, tu- bot tuo metu aptariami ir visi 
ri labai daug žemės turtų, kiti klausimai.
trūksta tik naftos, bet ir naf-' Čia mes turime gana stiprią 
tos šaltiniai jau surasti N. Gvi- krepšinio komandą, kuriai va

dovauja Baltrūnas. Yra tauti
nių šokių grupė, kuri turi didelį 
pasisekimą. Australai labai 
mėgsta mūsų tautinius šokius. 
Girdėjau, kad viena mokykla, 
pradėjo australus mokyti mūsų 
tautinių šokių ir susiįdomavo 
įsigyti mūsų tautinius drabu
žius. Platesnio čia kokio veiki
mo išvystyti neįmanoma: rei
kia daug pinigų. Čia pragyveni
mas gana brangus.

-J Viena kas čia yra gerai, tai 
tik penkios darbo dienos, šešta- 

’i savo asmeniš-

nespėja augti su miestu. Mel- 
boume mes turime lietuvių 
draugiją. Esame artimesniame 
kontakte su australų katalikais, 
kurie duoda galimybės mums 
retkarčiais susirinkti. Ten at
vyksta ir vietiniai katalikai ir

šitaip yra numatomi Didžiojo Bostono, jo in

dustrijų, komercinių įstaigų ir jo namų elektros pa

reikalavimai. Užbaigimas Edgar’o No. 4 yra pirmas 

didelis žingsnis toj statybos programoj, kuri per 

keletą sekančių metų reikalaus didelių kapitalo su

mų. Reikalingus pinigus sudeda pavieniai asmenys, 

apdraudos kompanijos ir finansinės įstaigos, kurios 

pirkdamos Bostono Edisono vertybės popierius, pa

rodo, kad jos irgi pasitiki Naujosios Anglijos atei

timi ir jos augimu.

■V

BOSTON EDISON COMPANY

MORWOOD, MASS.
Rekolekcijos Mergaitėms įvy

ko pereitą savaitę Nukryžiuo
tojo Jėzaus Seselių motiniška- 

■ me name Brockton, Mass. Kun. 
Antoninąs Jurgelaitis, Dominin
konas, vedė Naujosios Anglijos. 
Lietuvaitėms Sodalietėms reko
lekcijas. Iš Šv. Jurgio parapijos 
šios Sodalietės atliko rekolekci
jas: prefekte Ona Pazniokaitė, 
Angelą Pazniokaitė, Jennie Ba- 
bel, Kotryna Saulėnaitė, Elena 
Cormier, Elena Novikaitė, Ag
nės Kulbokaitė ir Jacųueline 
Farrar.

nėjoje.
Kokia mūsų čia padėtis, da

bar galite suprasti. Mes atvy
kome pasirašę sutartis, kad 
dirbsime ten, kur vyriausybė 
ras reikalinga. Nors konsulas 
sakė, kad bus atsižvelgta į pro
fesiją. ir kaltos mokėjimą, bet 
iš tikrųjų to nėra. Visi čia esa
me, kaip nekvalifikuoti darbi
ninkai. Ant mūsų australiškų 
pasų visiems vienoda profesija 
parašyta — vyrams darbinin
kas, o moterims tarnaitė.

Kas bus po dviejų metų su- dienį sunaudoji 
tartį atlikus, nesunku atspėti, tiems reikalams, o sekmadienis 
— pasilikti savoj unijoj. Kitos tikra šventė. Yra lietuviš- 
unijos neįsileis ir darys visokių kos pamaldos, tik ne kiekvieną 
sunkumų. Diplomai čia pripa- dieną ir ne kiekvieną sekmadie- 
žįstami tik britų ir australų. ni- Daug yra katalikų Meltour- 
Mokslas čia labai brangus. Vie-,ne» kurie labai palankūs mums, 
nas gydytojas chirurgas p. X.,) katalikų organizacijos čia labai 
buvo priskirtas asenizacijos stiprios, turi savo mokyklas, 
darbams, šiaip taip pabėgo nuo tas net britams nepatinka, 
to asenizatoriaus ir buvo pa-' Pereinamam lageryje mes išė

jome australizacijos kursus, 
Estella Sykes automobiliu bu- kur daugumoje mokytojai buvo 
vo nuvykę į Scranton, Pa.

Sekmadienį, rugsėjo 18 d. 
pas p.p. V. J. Kudirkus, gyv. 

j 37 Franklin St., buvo atvykę 
ip.p. J. Vaičiūnai, jų duktė ir 
žentas p.p. Timmins ir su savo 
mažyte dukrele iš Manchester, 
N. H. ir sūnus kun. Vaičiūnas 
iš Nashua, N. H.

P. A. Kudirkienė ir p. J. 
Vaičiūnas yra iš to paties kai
mo Lietuvos. Visi linksmai pra
leido popietį.

i britai ir kartais išlįsdavo jų no- 
i rai bei simpatijos ir antipatijos 
krašto gyventojams... X.

■ —

šv. Vardo Draugijos Koncer
tas įvyks Spalių 16-tą vakare 
Norwood Junior High mokyklo
je. Dominic DeGrazia diriguos 
50 dainininkų chorui iš Bostono 
Arkidiecezijos. Gilbertas Gai
lius, akordionistas iš Dorches- 

’ter, palinksmins visus gražia 
muzika. Bus ir lietuvių daini
ninkų. Šv. Vardo nariai platina 
koncerto tikietus.

Taipgi koncerto tikietų gali
ma gauti pas Antaną Mickūną 

i— Balch Pharmacy, 1140 VVa
shington St., ir Macchi Bros., 
1124 VVashington St., ir kitur. 

; Jeigu norite gauti tikietų plati
nimui, tai kreipkitės pas kun. 
Al. Janiūną, 36 St. George Avė.

Pereitą savaitę pas p.p. No- 
vikus ir Keršius, gyv. 25 St. 
George Avė., buvo atvykę gimi
nės iš tolimo E. St. Louis, UI. ■

— —.

Petras Lasinskas, kuris gavo 
keturių metų stipendiją į Bos
tono Universitetą, įstojo ir pra-' 
dėjo mokslus tame universitete’ 
rūgs. 6 d. Jis yra pasižymėjęs 
sporte. Jo tėvai gyvena 18. 
Oolah Avė.

Pereitą savaitė ponai Drost, 
gyv. 21 St. James Avė., susi-i 
laukė sūnelio, p. Pranė Drost 

' (Perekšlytė) yra Sąjungietė. 
Sveikina p.p. Drost Sąjungietės 
ir bendrai visi.

Pp. Pranas ir Agota Kūrai 
kartu su pp. adv. Benjaminu ir

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniška* Patarnavimas’

331 Smith St,
PROVIDENCE. °.’I. 

Telephone
Ofiso: Dexter i&52

Namų: PI. 6286

Albert R. Barter
Pirmiau — Pape Optical Co.

Kada Jums reikal;ngi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944

207 P ARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Mąin SL, VVebster, Mass. i

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

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

DARBININKAS
MI W. BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.
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ŽINUTES
Mirimai. Rūgs. 19 d., staiga 

mirė Antanas Kengris, savo na
muose, 8 Covington St., 55 me
tų. Kilęs iš Papilės parapijos. 
Amerikoje pragyveno 36 me
tus. Paliko nuliūdusius žmoną 
Elzbietą (Jaučkojutę), tris 
dukteris, ir du broliu. Tapo pa-j 
laidotas, iš šv. Petro parapijos; 
bažnyčios, rūgs. 22 d., 9 v. r, 
Naujos Kalvarijos kapuose. Šv.

DAKTARAI
t . -

SO 8-4478

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTA8

515 E. Broadway
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Mišias atnašavo vėlionies gimi
naitis kun. Jonas Daunis, iš 
Cambridge, Mass.

Rūgs. 20 d. mirė, kiek pasir
gęs, Šv. Margaretos ligoninėjė, 
Petras Gelžinis, 80 metų am
žiaus gyvenęs 14 Vinton St. Jis 

■yra kilęs iš Kuršėnų parapijos. 
'Bostone išgyveno 59 metus. 
Į Rinkęs aukas statymui šv. Pet- 
Įro parapijos bažnyčios. Paliko 
■žmoną Scholastiką (Maslaus- 
kaitę), sūnus, Kazimierą, Anta
ną, Petrą, dukterį Aleną, sese
rį Mortą Žiminskienę ir anūką. 
Pašarvotas pas laidotuvių di
rektorių Juozą Kasparą, 187 
Dorchester St. Laidojamas iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios, 

Bene-

— Kaip tamstos vardas? — 
klausiu lietuviškai.

— Rūtelė... — atsako ir gi lie
tuviškai.

— O broliuko kaip vardas?
— Poviliukas...
— Kur tamstų didesnioji se

suo?
— Ji eina į aną mokyklą. Ji 

dabar mokosi giedoti 
chore, po bažnyčia.

! — Kokiame skyriuje 
mokyklos judu esate?
— Antrame.
— Kaip jūs parvažiuosite į 

Dorchesterį ?
— Mes persėdame Broadtvay 

Station, ir važiuojame namon.
Garbė šiems dvynukams ir jų 

tėveliams. Tikrai sumanūs ma
žyčiai sumanių tėvų. Norisi, 
kad Dievas duotų daug tokių. 
Didelė tai Dievo dovana tokie 
parapijiečiai.

▼alkų

bus moterims ir merginoms, 
antrą — vyrams ir vaikinams, 
trečią — nemokantiems 
vilkai angių kalba.

Rengkimės prie misijų.

Nuoširdi Padėka'
Z-

lietu-

LbRum. Sekmadienį, rūgs. 25 
d., grįžta Eastem Standard 
Time. Šeštadienio vakare reikia 
atsukti laikrodžius vieną valan
dą vėliau.

spaudą. Yra jautrūs tremti
niams ir juos gausiai remia Vo
kietijoje. Nepamiršo atsikviesti 
Amerikon iš tremties ir savo 
krašto parapijiečių, kurie jau 
yra atvykę Bostonan, ir jiems 
yra labai dėkingi. Apskritai pp.

mūsų

Nuoširdžiausią padėką reiš
kiame Veronikai ir Adolfui Iva
nauskams už suteiktą mums vi
sokeriopą pagalbą gyvenant 
Vokiet. ir čia, So. Bostone. Jų | Mockapetriai yra nuoširdūs ir 
rūpesčiu ir pastangomis mes malonūs žmonės, 
esame išgelbėti iš nenormalaus 
ir be ateities gyvenimo Vokie
tijoj, čia nuoširdžiai priimti ir yįncą kurie.

dos mokestį. Prašau atsilanky
ti ir apsimokėti.

St Jakutis,
Fin. Sekretorius.

Atidedamas Lietuvių 
Baiytejų Suvažiavi- :

miru- 
kaipo

literatūrą. Mišių tar- 
sekmadieniais prie 
durų, pardavinėja

(

Tel. 80 8-2805

Dr. J. L, Pasakantis
DR. AMEUA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

I

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr I f ^PHiiAiirBf| • SOb

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

Pritaiko akinius.

534 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

rūgs. 23 d., 9 v. r., Šv. 
dikto kapuose.

Melskimės už gyvus ir 
sius, ypatingai už Petrą, 
bažnyčios statytoją.

Rūgs. 21 d. mirė miesto ligo
ninėje trumpai pasirgusi Anta
nina Karsokienė (Šnickaitė), 55 
metų gyvenusi 364 Harrison 
avė. Paliko vyrą Praną ir bro
lį. Laidojama šeštadienį, 9 v. r., 
iš Šv. Petro parapijos bažny
čios, šv. Mykolo kapuose.

Rūgs. 20 d. mirė, metus- sir
gęs, Carney ligoninėje, a. a. 
atminties kun. Jono Plevoko 
brolis Juozas, 50 metų, gyv. 
944 E. Broadway. Gimęs So. 
Bostone. Paliko žmoną Marijo
ną (Dimitraitę), sūnų ir dvi se
serį. Laidojamas iš Šv. Petro 
parapijos bažnyčios, rūgs. 23 
d., 9 v. r., Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Platina 
nautojai 
bažnyčios 
laikraščius. Be Bostono didžių
jų sekmadieninių laikraščių, jie 
pardavinėja katalikiškos litera
tūros: “Darbininką”, “Informa- 
tion”, “Pilot” ir “Ameriką”. 
Kiek vėliau bus pardavinėjamos 
įvairios lietuviškos knygos. Pel
nas nuo platinimo šios literatū
ros eina į Mišių Tarnautojų 
Draugijėlės iždą.

Kalėdojama. Šiomis dienomis 
vietiniai kunigai lanko parapi
jiečius Dorchestery. Jie vaikš
čioja po pietų.

Pageltos. Red Cross, Boston 
Metropolitan Chapter, 17 Glou- 
cester St., atsišaukia į moteris 
ir merginas pagelbėti prie ligo
nių. Kas gali tapti “Grey La- 
dy” tepaskambina KEn. 6-6226.

Tel. A V 2-4026

;MJ.
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8—8.

1.

Pamaldos. Trečiadienį, rugsė
jo 28 d., 7:30 v. v., Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje, bus laiko
mos iškilmingos Pranciškonų 
Tretininkų Brolijos pamaldos, 
pirmos persikėlus lietuvių pran
ciškonų vadovybėn. Jos susidės 
iš kanoniškos vizitacijos, Kon
ferencijos, Palaiminimo šven
čiausiu Sakramentu, visuotino 
susirinkimo ir Tarybos pasita
rimo. Visa tai atliks tėvai 
Pranciškonai iš Kennebunk 
Port, Me.

ĮVAIRŪS SKELDIMAI

Išvažiavo. Rūgs. 22 d., dakta
ro Kasparo duktė Narysa, kole- 
gistė, išvažiavo kaipo kandida
tė į Seserų Nazariečių vienuo
lyną. Melskimės jai ištvermės 
gerame.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offlce Tel. SOuth Boeton 8-0848

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mase.

TEL. PA—7-1233-W

Sumanumas. Sustoja busas 
E. 8th gatvėje prie I gatvės. Į- 
lipa vaikučiai broliukas ir sesu
tė. Argi čia būtų vaikučiai mū
sų lietuviškos mokyklos?, pa
maniau. Įspėjau pažinęs juodu. 

Jiedu mane pažino. Pasveiki
no. Mergaitė sėdo prie manęs. 
Pradėjome kalbėtis. B

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

BOBIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E SL, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
r r

Kainos prieinamos.

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

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

P.p. Mockapetriai išaugino 
du lietuvius sūnus — Praną ir 

________ , nors yra baigę 
globojami, aprūpinti butu bei angligkag aukšt. mokyklas, bet 
būtiniausiais, įsikūrimo pradžiai gražiai lietuviškai’kalba ir ra- 
reikalingais, daiktais. vjenas gūnus Vincas jau

V.-ir A Ivanauskų šeima y-8^^ lietuvišką 
ra labai jautri lietuviškiems: įr augina lietuviuką sūnų

Pauliuką. Jo senutė (grand- 
mather), p. Mockapetrienė sa

iko, kad jis pirmiausiai išmoks 
lietuviškai kalbėti, ir tik vėliau 
angliškai. Tai labai malonu ir 
gražu, kai susikuria tokios le- 
tuviškos šeimos.

Sveikiname Praną ir Stefani
ją jaunavedžius, linkėdami 
jiems laimingo šeimyninio gy
venimo, o taip pat šia proga ir 
jų tėvelius, linkėdami jiems 
sveikatos ir ilgo amžiaus.

M. ir O. Mockapetriai.

Pagalau .Sagilvojo. South 
Bostono Rėmėjų skyrius Sese
lių Jėzaus Nukryžiuotojo, vado
vybėje kun. Alberto Abračins- 
ko, suko galvas, kasė pakaušius 
galvojo, galvojo' ir išgalvojo, reikalams ir patrijotinga. Na-! 
Yra likę daug prekių nuo Labor 
Day išvažiavimo. Tai kaip čia 
tas premijas išleidus?

Trečiadienį, įvyko susirinki
mas. Vienbalsiai nutarta pada
ryti mugę - išpardavimą, spalių 
2 d., 1 v. p.p., parapijos salės 
kieme, 492 E. 7th St.

I

Palinksmino Nelaisvėje 
Esančius Tremtinius

pilkas, nuo
savo likimo,

palinksminti 
šokiais rug-

Religija. Bostonas pradėjo 
rūpintis tikėjimo reikalais. Pa
leidžia vaikus iš viešųjų moky
klų sykį į savaitę pasimokyti 
religijos. Žydai, protestantai ir 
katalikai eina į savo įstaigas 
tuo svarbiu tikslu.

Viešųjų mokyklų vaikai Šv. 
Petro parapijos bažnyčion susi
rinks pirmą kartą šį sezoną 
ketvirtadienį, rūgs. 29 d., 1:30 
v. p.p.

Tėvų yra šv. pareiga pasira
šyti sutikimo kortelę ir leisti 
savo jaunimą lavintis religijos.

Misijos. Spalių mėnesio pir
mos trys savaitės yra paveda
mos South Bostoniečių meti
nėms misijoms. Pirmą savaitę

East Bostone, Jung. Valstijų 
Imigracijos stovykloje, šiuom 
tarpu randasi daug sulaikytų 
tremtinių. Ten laikomi prieš 
kelis mėnesius mažu laiveliu at
vykusieji latviai ir estai. Jų y- 
ra 84 asmenys. Be to ten yra ir 
trys lietuvių šeimos: Smetonių, 
Ausiejų ir Pilmonių. Kai kurios 
ten laikomos jau 3-4 mėnesiai. 
Jų gyvenimas ten 
bodus, nes nežino 
bei ateities.

Tuos tremtinius 
lietuvių tautiniais
sėjo 15 d. buvo nuvykusi Bos
tono Lietuvių Tautinių Šokių 
Grupė, pašoko ‘Kalvelį’, ‘Jon
kelį’, ‘Lenciūgėlį’, ‘Kazokėlį’, o 
mažosios mergaitės pašoko 
“Noriu Miego” ir “Gegutė". 
Smuiku solo keletą kūrinių iš
pildė Alice Plevokaitė, N. A. 
Muz. Kons. studentė, o jai a- 
kompanavo Irena Kengrytė, 
Bostono Universiteto studentė.

Po programos smuikininkė 
pagrojo keletą polkų ir visi 
bendrai pasišoko.

Ši lietuviškų šokių programė
lė visus jaukiai nuteikė. Be to, 
ten laikomoji Adelė Ausiejienė 
yra artima giminaitė grupės ve
dėjos O. Ivaškienės ir M. Va
latkienės.

Savo automobiliais dalyvius 
nuvežė p.p. Valatkienė, Kontri
mai

muose vartoja tik lietuvių kai-1 
bą. Visi šeimos nariai aktyviai 
dalyvauja lietuviškose organi
zacijose. p. A. Ivanauskas uži
ma net vadovaujančią vietą kai 
kuriose draugijose. 
Verutė ir Elenutč 
vauja lietuviškose 
gtnizacijose, kaip 
kių grupėje, chore 
nūs Vytas padeda 
dirbdamas prie sutikimo trem
tinių, atplaukiančių laivais per 
Bostono uostą. Yra žymus 
sportininkas — plaukikas, tu
rintis net keturiolika medalių, 
laimėtus rungtynėse. Nuostabu, 
kad p. Veronika Ivanauskienė, 
grįžusi namo po nakties darbo, 
be miego, per karsčius, suras
davo dar jėgų padėti ir kitiems 
S. Bostono tremtiniams, pagel- 
bint jiems susirasti butą ar 
darbą; taip pat pagelbėti su
tikti tremtinius uoste. Tą galė
jo padaryti tik patrijotė lietuvė 
moteris, nuoširdžiai norinti pa
dėti tremtiniams įsikurti. Gi
liausia pagarba ir padėka jai už 
tai.

Ta proga nuoširdžiai dėkoja
me ir p. Onai Radzevičiūtei už 
mums suteiktą pagalbą.

Dėkinga
S. ir V. Stelmokų šeima. 

So. Boston, Mass.

JAV Lietuvių Rašytojų Suva
žiavimas, kuris buvo numaty
tas š. m. rugsėjo m. 24-25 dd., 
Stony Brook, Long Island, N. 
Y., atsiradus nenumatytoms 
kliūtims, atidedamas vėlesniam 
laikui. Kita suvažiavimo data 

'bei vieta bus paskelbta vėliau.
JAV Liet. Rašytojų 

D-jos Valdyba.

ĮVAAROS SKELBIMAI

ir Benzavičius.

Piknikas

Rap.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
MEDLEVA ŽIEVIES

Medleva yra vie
nas geriausių gy
duolių nuo užsise- 
nėjusių vidurių už
kietėjimo, geriant

- daug ar mažai, ji 
nepakenkia svei- 

ji lengvai liuosuoja vi-katai, 
durtas, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kūnui gyvu
mo ir skaistumo. Vienas puo
dukas verdančio vandenio ir 
vienas šaukštukas sutrintos 
Medlevos 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 už 
$1.00 5 uncijos.

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

Šiemet South Bostono 
Piliečių Draugija švenčia 
metų gyvavimo auksinį Jubilie
jų. Kad jį iškilmingiau paminė
jus .sekmadienį, rugsėjo 25 d., 
Romuvos Parke, Brockton, 
Mass. ruošia iškilmingą Pikni
ką, į kurį nuoširdžiai kviečia 
visus draugus bei pažįstamus 
dalyvauti.

Gros pagarsėjusi Wally Ja- 
son’s orkestrą.

Prieš kurį laiką draugija savo 
nariams buvo pasiuntusi kny
gutes tikslu sukelti dėl naujai 
nupirkto namo remonto fondo 
lėšų — pinigų. Taigi, būkite 
malonūs už jas atsilyginti klu
bo salėje arba atvežkite sekma
dienį į pikniką.

Bušai į pikniką nuo mūsų sa
lės išeis pradedant 1 vai. p.p. 
Bus graži programa, skanūs 
valgiai ir gėrimai. Laukiame 

Pikniko Rengėjai ir
Valdyba.

Jūsų!

Atostogauja

Liet.
50

Dukrelės 
uoliai daly- 

jaunfino or- 
tautinių šo- 
ir kitur. Sū- 

NCWC,

Vyrišku Ratai Pavyzdžiai
Bostono Mokyklų Departa

mentas siūlo kursą vyriškų rū
bų pavyzdžių gaminimui. Pamo
kos bus duodamos Boston 
Trade School, Roxbury, Mass.

Mokinių registravimas bus 
antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais rūgs. - Sept. 27 ir 29 
d.d. Pamokos prasidės ketvir
tadienio vakare spalių - Oct. 4 
d. George L. Sullivan vadovaus 
pamokoms.

Lankėsi

Pereitą savaitę “Darbininke” 
lankėsi Sesuo Augusta ir Sesuo 
Anetta iš Putnam, Conn. Tįaiggi 
su jomis lankėsi iš Waterbury, 
Conn. p-nia O. Klimienė su duk
terimi Eugenija ir p-lė Elena 
Marijošiūtė.

Ketvirtadienį, rūgs. 22 d. 
“Darbininke” lankėsi ilgametis 
LDS 2-ros kp. finansų sekreto
rius Julius Baronas ir Adomas

PRANEŠIMAS

Sukuria Lietuvišką šeimą
Šeštadienį, rugsėjo 24 d., Šv. 

Petro liet, parapijos bažnyčioje 
susituok? Pranas Mockapetris, 
gyv. 38p Park st., Dorchester, 
Mass., su lietuvaite p-le Stefa
nija Ekamiūte, sukurdami nau- Česnauskas iš Brockton, Mass. 
ją lietuvišką šeimą. (Abu svečiai yra nuoširdūs

Prano tėvai, p.p. Mockapet- “Darbininko” prieteliai ir rėmė- 
riai, jau 45 metai, kai gyvena jai.
Amerikoje, bet savo lietuviško 
būdo, papročių ir kalbos neuž-( 
miršo ir neišsižadėjo. Jų gi
žiuose ir tvarkinguose namuo- LRKSA 94 kuopos narių susi- 
se, kurie randasi, 385 Park st., ' rinkimas įvyksta šį penktadienį 
Dorchester, Mass., visuomet t y. rugsėjo mėn. 23 d. “Darbi- 
vyrauja lietuviški papročiai ir.ninko” namuose, 366 W. Broad- 
skamba lietuvių kalba. Jie pri- way, 7:30. vai. vak.
klauso prie visų lietuviSkų ka- Primenu nariams, kad rugsė- 
talikiškų organizacijų, skaito ir,jo ir spalių mėn. daug kam su
remia lietuvišką katalikišką'eina terminas mokėti apdrau-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva MarkaienS,

625 E. 8th SL, So. Boeton, Mass. 
TeL SOuth Boeton 8-1298. 

Vice-Pirmininkė—B. Geilttaienė,
8 Winfield St, So. Boeton, Man. 

Prot Kalt — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St, So. Boston, Mase. 

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

Tet Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St, Mattapan, Mase. 
Tvarkdart — Ona Krasauskas,

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

110 H SL, So. Boeton, Mana. 
Draugija savo susirinktmuB laiko kas 

antrą antradieni mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boeton, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininką

Ros. 80 8-3728 80 8-4818

urnuaman rumnure vo.
Šiomis dienomis atostogauja 

Nėw Hampshire Valstijoje p.p. 
V. J. Jakštai, p. Vladas Jakštas 
yra valgomųjų produktų — 
Walter Jakštas, 308 W. Fourth 
St, kampas D, savininkas ir 
nuoširdus “Darbininko” ir Lie
tuvių Radio Valandos rėmėjas.

Linkime malonių ir laimingų 
atostogų.

AMELIA TATAKONIS
vėl atidaro

MUZIKOS STUDIJAS 
Balso ir Piano Pamokos 

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

Studio 480 Boylston Street, 
Boston

Tel. RE 6-3571 arba AS 7-3303

•V. JONO EV. BL. PA9ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

Odininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh SL, S. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, <

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

tės pas protokolų raštininką.

Vincas Batakonis, Savininkas

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Pifamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir I 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Batai, Mas. i
0B00aaa0BSSSKKKKKBlSa*

GRABORIAI

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mąss.

I

Jsseph I.Casper (KA8PERA8) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balssmuotojss 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1,437 
SOuth Boston -*8-3980

i

YAKAVONIS
■fanerai Home

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Batoomuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakt| 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1S00

W AITT
FUNERAL HOME

80 EmenoB Ava. 
Brockton, Man.

Edoari IfaRt
MiiMTUvitf titre Kronus ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktj. 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. Brockton 3388

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Kast BroBdw*y
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Oratoriai Ir Balaamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir nskt|.
MpbtU Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Ouži** ralT^TliOi

—B



ir sušauktas šis 
Ta pačia proga

suvažiavimui 
pilnai pa-

dar praneši-

DARBININKAS
T ■ r\

KANADOS LIETUVIŲ SĄJUN- 
GOS SUVAŽIAVIMAS TORON 

TE, š. m. RUGSĖJO 4-5 d.

jnio pobūdžio klausimų, kuriems 
spręsti C. Valdyba nesijautė 
pakankamai kompetent i n g a. 
Tam reikalui 
suvažiavimas.
Sąjungos C. Valdyba atsistaty
dino, sudarydama 
galimumą visiškai 
reikšti savo valią.

Po p. Rudinsko
mą padarė C. V-bos sekretorius 
dr. Sungaila, iždininkas p. Sa
kalas, Revizijos Komisijos var-’ 
du p. Sakalauskas ir visų sky
rių atstovai.

Po pranešimų įvyko gyvus 
diskusijos, kurių metu paliesti 
ir du opūs klausimai: 1) Ar į 
“Nepr. Lietuvos” . redaktoriaus j 
pakeitimas yra teisėtai įvykdy-

Po nevykusio Montrealio or- Gen. Konsulas New Yorke p. ta, ir 2) Ar teisėtai K. L. C. 
ganizacijų seimo šių metų pa- Budrys. Liet. Konsulas Chica- Taryba tebevaldo buv. K. L. C. 
vasarį, susijaukusi Kanados lie- goję p. Daudžvardis ir Lietuvos Tarybos turtą. Į pirmą klausi- 
tuvių organizacinė būklė palen- Atgimimo sąjūdžio įgaliotinis mą atsakė p. Rudinskas: re- 
gva pradeda ryškėti. Didelis Kanadoje p. Jakobickas, žodžiu daktorius Kardelis pirma buvo 
žingsnis to ryškėjimo kelyje sveikino Politinių Kalinių Są- pakviestas, o tik paskui jo pa-Į 

'yra Kanados Liet. Sąjungos jungos vardu p. žyžys, skautų kvietimas C. Tarybos akceptuo- 
skyrių atstovų suvažiavimas, vardu p. Stepaitis, verslininkų tas. Antruoju klausimu išsiaiš- 
sąjungiečių karštai lauktas, ne- vardu dr. Kaškelis ir Kanados kinta: Montrealyje įvykęs K. L. 
utraliųjų sutiktas su susidomė- Katalikių Moterų vardu dr. U- T. skyrių 
jimu. c “nepartinis’’ “Nepr. župienė.
Lietuvos’’ šaltai nutylėtas.

Naujieji jung. štabo vadai, kurie inspektuoja 
/ laskos gynybos padėtį, pasitarime Pentagon 
Rūmuose Washington. Iš kairės į dešinę: armijos 

; štabo vadas, gen. Lawton Collins; jūrų laivyno o- 
peracijų vadas, adm. Louis E. Denfeld; jung. šta
to viršininkų pirmininkas, gen. Omar N. Bradley 
ir orinių jėgų viršininkas gen. Hoyt St. Vanden- 
berg.

Nauji Tremtinių Transportai
Š. m. rugsėjo 19 d., laivu 

“General Hersey” į New Yor-

atstovų suvažiavi
mas yra pilnai teisėtas. Dalies 

Centro valdybos vardu pra- atstovų išėjimas iš seimo jokiu
Į suvažiavimą savo atstovus nešimą apie atliktus darbus pa- ■ būdu nepanaikina suvažiavimo 

atsiuntė didelė dalis sąjungos darė pirm. agr. Rudinskas. Sa- teisėtumo, nes seimas ir suva- 
skyrių. Taip pat atstovus at- vo pranešime jis vaizdžiai nupa- žiavimas buvo visai atskiri da- 
siuntė ir dalis neutraliųjų, iš šakojo tuos sunkumus, prieš lykai. Taigi šis teisėtas suvažia- 
kurių du aktyviai dalyvavo su- kuriuos nelauktai teko atsidur- vimas ir priėmė statutą, kurio 1
važiavimo darbuose. Dalyvavo ti Sąjungos Centrui jau nuo S'64 sako: “Šio statuto tvarka, ką atvyko šie lietuviai tremti- 
22 sąjungos atstovai ir 5 neu- pat pirmųjų savo veiklos žings- sudarius K. L. Sąjungos Cen- niai: 
tralus sekė, ypač pirmąją die- nių. C. Taryba kiekviena proga tro Valdybą, laikinoji Kanados! Abromaitis, 
ną, labai daug svečių. koliojo ir dergė ne tik pačią Są- L. C. Taryba nustoja veikusi ir

Pirmąją suvažiavimo dieną jungą, bet ir atstovais aktyves- perduoda turtą ir dokumentus 
posėdžiai pradėti 14 vai. Sąjun- nius jos veikėjus. Ir tai buvo K. L. S. S-gos Centro valdy- 
gos C. V-bos pirm. p. Rudinsko atliekama per "nepartinį” C. bai”. Po to vienas atstovų pa-i 
kalba ir žuvusiųjų pagerbimu. Tarybos organą “Nepr. Lietu-'siūlė perduoti K. L. C. Tarybą 
Į prezidiumą išrinkti — p. Užu- vą” ir net pačios C. Tarybos^ teismą už turto pasisavinimą, 
pis .Toronto), dr. Janauskas aplinkraščiais. Šitokia padėtis; Pagaliau nutarta šiuo
(Montreal) ir p. Blužas (Wel- iššaukė “Biuletenio’’ : ’
land). . 
keisdami. Sekretoriumi išrink- informuoti Kanados lietuvių vi-, . 
tas p. Treigys (Toronto). suomenę apie tikrąją dalykų: laiko pavyks susitarti visais

Sudarius prezidijumą, prasi- padėtį. Per palyginti neilgą lai- 
dėjo sveikinimai. Raštu sveiki- ko tarpą nuo pirmojo skyrių 
no Lietuvos Įg. Ministeris Wa- atstovų suvažiavimo gyveni- 
shingtone p. Žadeikis. Lietuvos mas iškėlė sąjungai eilę dides-

Petras, Arną,
Rita į Chicago, III.

Abelskis, Povilas į Chicago, 
III.

Augustinavičius, Valerija į 
Nevton Falls, Ohio.

Acalinas, Anastazija, Zita, 
Bronislovas į Brooklyn, N. Y.

Ambrozaitis, Richardas, Pran
ciška, Augustas, Jonas, Elena 
į Allen, Mich.

Banelis, Vytautas į Medford, 
Mass.

Balukevičius, Gediminas, Van
da į Yonkers, N. Y.

Bielinis, Kipras į So. Boston, 
Mass.

Buinevičius, Valerija į We-
Antroji suvažiavimo diena

atsiradi- Į reikalu palaukti iki Pasaulinės pradėta Sąjungos vicepirminin- į __________
Jie pirmininkavo pasi- mą. Jame buvo stengiamasi pa- Liet. Bendruomenės susiforma- ■ A. Rinkūno paskaita apie thersfield, Conn. 
i. Sekretoriumi išrink- informuoti Kanados lietuvių vi-jvimo, tikintis, kad gal iki to artimiausius Sąjungos ateities. Balčiūnas, V«

klausimais.
Vakare įvyko milžiniškos žmo

nių mase* sutraukęs koncertas 
su šokiais.

- - - - - - - - - - ! ■ . 8t
,'Raulinaitienė, Kristina į Eu- 

clid, Ohio.
Raulinaitis, Vytautas į Cleve

land, Ohio.
Razevičienė, Marcelė į Chica

go, III. ’ " į
Reska, Anatolijus, Elena į 

Waterbury, Conn.
Ribokas, Petras,

Į Viktorija į Dalton, Pa.

Old Gold

i Balčiūnas, Valerijonas, Ele- 
uždavinius. Pranešėjas nuosek- M Antanas į Hart-
liai išnagrinėjo opiausius Ka-‘ford 
nados lietuvių organizacinius į g^^ Broniug j Chicago, 
reikalus: K. L. Bendruomenės niinni<
kūrimą, santykius tarp K.L.T.Į 8^^ Antanas į Brockton, 
ir K. L. S., laikraščio klausimą,'Vqop
kultūrinės veiklos, šalpos ir: ^0^; Juozas, Kazimiera, 
vad. reikalus. Po pranešimo į-|Marija> Virginija į Chicago, HE 
vyko gyvos diskusijos, užtruku-į

Bernotas, Juozas, Kazimiera,

vyso gyvos oiskusijos, uzrruKu-j gundorfienė, Marijona į 
sios iki vėlybo popiečio. Apy- gronx> jj y.

j Celkis, Petras į Fair
N. J.

Cerepavičius, Borisas,
da, Aleksandra, Raiša

išmokytas
Patyrimu

siekiančiu
beveik

200 metų!

M es esame tabako gamintojai, ne 
gydytojai. OLD GOLD rūpinasi tik
tai vienu dalyku — geriausiu pasaulio 
tabaku. Jei rūkymo malonumas yra 
Jums pakankamai geras — užsidekite 
OLD GOLD cigaretę šiandien. Ji yra 
lengva! Raminanti! Švelni! Gera! 
Beveik 200 metų patyrimą turinčio 
padoraus amatininko sumanumas 
išmokino mus padaryti ją tokią.

Dėl “Treat” vieloje “TreatmenČ*

— Rūkykite OLD OOUfS

skaitos tvirtinimas ir sąmatos 
priėmimas, taip pat buvo atlik
tas Jabai kruopščiai apsvars
tant kiekvieną poziciją.

Prieš pradedant Centro orga- ^^ Ohi^

į česnavičius, Vytautas, 
Algirdas, Liudvika.

į Daubaras, Bronė į Baltimore, 
■Md.

Dalinkevičius, Kazys, Marė į 
Darby, Pa.

Daugirdas, Jonas, Vincė į 
į Philadelphia, Pa.

Eidukevičius, Kazys, Petro
nėlė .Marija į Elizabeth, N. J.

Elvikis, Adelė, Jūratė, Dan-

nų rinkimus, mandatų komisi-j 
jai pasiūlius, suvažiavimas 
svarstė neutraliųjų skyrių at-į 
stovų balso teisę. Tuo reikalu' 
buvo paprašyti pasisakyti pa-! 
tys neutr. atstovai Dviejų sky-' 
rių atstovai pasisakė turį įga- 
liavimus aktyviai dalyvauti su 
balso teise, o kitų dviejų sky
rių atstovai nuo balso teisės at
sisakė.

Slaptu balsavimu į naująją Chicago, III.
centro valdybą (su būstine To
ronte) išrinkti: Rinkūnas, Jo- 
kubynas, Abromaitytė, Karka, | 
Adomonis, Norkus ir Dervinis? 
Į Revizijos komisiją išrinkti? 
Juozapavičius, Stankevičius ir* 
Rudinskas.’Į Garbės Teismą — 
Blužas, Daukša ir Užupis.

Paskutinis ilgiau užsitęsęs 
punktas buvo rezoliucijų priė
mimas. Priimta desėtkas rezo
liucijų įvairiais opiausiais klau
simais. Jos skelbiamos atskirai.

Dvi dienas trukęs, labai dar
bingas suvažiavimas baigėsi 
tautos himnu antrosios dienos 
vakare, apie 18 vai.

Korespondentas.

PAIEŠKOJIMAS

Lawn,

Zina i - 
į Cin-

Stasė,

Gavėnas, Vytautas į Philadel- 
phia, Pa.

Greičiūnas, Jonas į Shrews- 
bury, Mass.

Gulbinas, Vincas, Aldona, Ni
jolė, Vytautas, Petras, Genutė 
į Manchester, Conn.

Gravrokas, Julius, Olga į Cle
veland, Ohio.

Gureckas, Algimantas, Magdė 
į Philadelphia, Pa.

Ilginis, Vladas, Stasė, Kasty
tis, Danguolė į Broadhent, O- 
regon.

Izdūnis, Romualdas į E. St 
Louis, III.

Jansonis, Albertas, Berta, 
Kurtas, Renhodz į Nevark, N. 
J.

Jameikienė, Bronė į Kenosha, 
Wis.

Jaskulis, Antanas, Petronėlė, 
Nijolė į Almont, Mich.

Kamaitienė, Elena į Sheboy-

Paieškau: sesutės Taraškevi- 
čiūtės Mikalinos, dukters Vinco, 
gim. Skaičionių km. DeveniškioĮ 
v. Vilniaus krašto, ir Martino gan, Wis. 
Stoniulio (Stanel), sūn. Kazio, j Karaliūnas, Vytautas į Ba- 
gim. Kasiulių km. Deveniškio v. yonne, N. J.
Vilniaus krašte. j Katilius, Veronika į Ansonia,

Prašau atsiliepti šiuo adresu: Conn.
Juzė TaraškevKiūtė - Braškie-

nė, 132 Hillberg Avė.,

KILIKEVICIUS, Jųnast An
tanina į Van Wert, Ohio.

Kvasys, Algirdas, Rozalija į
Dickinson, N. D.

Kisieliūtė, Domicėlė į Chica
go, III. . ' /

Kurpinskas, Adolfas į Cam
bridge, Mass.

Keturakis, Bronius, Edith į
Maspeth, L.I., N. Y. I

Kontautas, Antanas, Ona į Rutka, Motiejus, Jadvyga, 
Sioux City, lova. , Daiva, Vidas, Justas į N. Caro-

Kregždė ,Mykolas, Olga į O- liną.
neida Co., Wis. | Pilčienė, Agota į East Chica-

Kryžius, Ona, Irena į Detroit, go, Indiana.
Mich. | Santvaras, Stasys, Elena, Al-

Kublinskas, Bronius, Marija gimantas į Stony Brook, L. I., 
į Wayne, Mich. <N. Y.

Kuras, Antanas į Ovid, Mich.! Simaitis, Vladas, Stanislava, 
Labanauskas, Ignas į Valpa- Silvija, Vytautas į Chicago, III. 

raišo, Indiana. j Sirutis, Aloizas, Gražutė į
Leonavičius, Stasys, Sofija į Chicago, UI.

So. Boston, Mass. j Stiklius, Ona į Chicago, III.
Laurinavičius, Povilas, Mari-j Senauskas, Vytautas į Wheat 

joną į Orland Park, III. Field, Jasper Co., Indiana.
Lietuvninkas, Alfonsas į Stasiūnas, Vincas, Aldona į 

Buckland, Conn.
Liubinskas, Sergiejus, Elena, 

Tatjana į Bronx, N. Y.
Mankevičius, Jonas, Joana,

Jonas, Juozas, Manvydas į Bin-' Arūnas, Vald. į Hartford, Ct. 
ghamton, N. Y.

Matukas,'Juozas, Irena, Bea-'ginija į Palo Alto Plantation 
trice į Chicago, III. !»__»_

Mazonas, Eugenija, Irena į į
Chicago, III.

Mockaitis, Marcelė, Algiman
tas į Arlington, Virginia.

Montvila, Jurgis, Halina, Vid
mantas į Brooklyn, N. Y.

Matusevičius, Aleksas, Alek
sas į Kenosha, Wis.

Maziliauskas, Jadvyga į 
cero, III.

Medžiūnas, Balys, Stasė,
na į Elizabeth, N. J.

Merkelis, Jonas, Marija, 
nas, Adolfas į Amsterdam, N. 
Y.

Mickevičius, Petras, Agnietė, thews, La.
S tašė, Adolfas, Vytautas, Zu
zana, Regina,' Stasys į Philadel
phia, Pa.

Madeikis, Jonas, Anelė į Wa* 
terbury, Conn.

Matusevičius, Klemensas, Ci
ną, Stepas, Ona į Cleveland, O.

Morkienė, Jadvyga į New 
York, N. Y.

Nagys, Martynas, Janina, Si
gitas į Brooklyn, N. Y.

Nevulis, Petronėlė, Antanas, 
Alfonsas į Warwick, Ohio.

Paulikaitis, Anė į Collinsville,
m.

Pemkis, Izabelė, Regina į E.
Hartford, Conn.

Pempė, Felix, Erna, Irena, E- 
dita į Phila., Pa.

Penčyla, Stasys, Jadvyga, 
Giedrius, Rimantas į Chicago, 
m

Petruškevičius, Jonas į Pe- 
terson, N. J.

Petrutis, Domicėlė į Chicago,
III.

Požėla, Vytautas, Irena į Ren-
sselear, Indiana.

Antanas į Plains,1Pukevičius, 
Pa.

Radauskas, 
ry, Conn.

Kasragis, Juosės, Marija, 
Krescenija, Vitas į Brooklyn, 

Brockton^ Mass. N. Y.

Elzbieta,

! StottsviUe, N. Y.
Steponaitis, Jonas, Izabelė į 

Brooklyn, N. Y.
Strazdas, Zigmantas, Marta,

Sutkus, Bronius, Vanda, Vir-

Ine., La.
Stanionis, Pranas į Detroit, 

Mich.
Stankevičius, Ignas, Marija, 

Viktoras į Cleveland, Ohio.
Šutas, Juozas Bronė, Lina į 

So. Boston, Mass.
Svaras, Jonas, Aleksandra, 

Juozas, Jonas, Marija į Cicero, 
Ci-.IU.

Į Tamošiūnas, Vincas, Ona į 
Ni- Tipton, Indiana.

I Ugintas, Rapolas j Philadel- 
Jo- phia, Pa.

Į Vasiukevičius, Juozas, Anta- 
įnina, Joana, Rimvydis į Ma-

j Vaicekauskas, Petronėlė į Al
mont, Michigan.

Varnaitis, Juozas, Stanislava, 
iDionas į Chicago, III.
Į Varnas, Adomas, Marija į 
'Chicago, UI.

Viščinis, Petras, Miroslava į 
Brockton, Mass.

Žakevičius, Boleslovas, Sofi
ja į Manassas, Virginia.

Žemaitis, Marija į Pheonix- 
ville, Pa.

Atvykusius pasitiko organiza
cijų atstovai.

BALF Imigracijos Komitetas.

Vera j Waterbu-

MoUhi

balti celuloidiniai viršeliai Kai
na — |1.50.

Poezija

Parašė Jurgis Baltrušaitis. 
Išleido kun. Pr. M. Juras, 1948 
m. “Darbininko” spauda. Kny
ga turi 270 pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

366 W. Broadway, 
Sn. Rnatnn 27. Mnea.

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 Broadvay, - So. Boston 27, Maso




