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• Kartūs žodžiai Vakarams
• Kodėl pas mus taip nėra?
• Brazilijos nusistatymas
• Tikruoju vardu...

•
Savaime aišku, niekam nėra 

paslaptis, kad Lenkija, šio ka
ro metu, bene daugiausia turė
jo aukų žmonėmis, turtu ir į- 
vairiausiomis kultūri n ė m i s 
vertybėmis, negu kiti kraštai, 
kovoję dėl demokratinių prin-> 
cipų.

Deja, kaip matome, ir kuo gi 
vakarinės demokratijos jai už 
tai atsidėkojo? Nagi, tik rau
donąja vergija. Izį pasakyčiau, 
tikrai ne kuo kitu...

Tačiau šiuo metu — ir patys 
lenkai ,atrodo, tą padėtį pra
deda blaiviai įvertinti. Žinoma, 
tam įvertinimui teturi sąlygas 
tik tie Lenkijos piliečiai, kurie 
gyveną laisvuose kraštuose. 
Pačioj Lenkijoj, kaip ir visur 
kitur už geležinės uždangos, 
jiems burnos yra užčiauptos.

Štai, prieš mano akis lenkų 
dienraštis “Kuryer Polski” Nr. 
221, leidžiama Milwaukee, Wis. 
Laikraštyje “Laisvo žodžio” 
(Wolne slowo) skyriuje, patal
pintas Jan Furgal straipsnis, 
kuriame autorius, aptaręs sun
kią ir. tragišką dabartinės Len
kijos būklę, tarp kita ko, to
kiais karčiais žodžiais anglo
saksų atžvilgiu įspėja savus 
tautiečius: “Atsargiai su ang
losaksais, nes jie, ypač britai, 
kiekvienu atveju pasiruošę ir 
toliau mus užliūliuoti, kad tik 
tas išeitų į jų imperijos naudą. 
Gana ilgai ir taip Lenkija buvo 
traktuojama kaip toji kvaila 
karvė (jak giupia krova), ku-
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ir prie tuščio lovio”—
Toliau autorius siūlo savo 

tautiečiams tepasitikėti tik sa
vo jėgomis ir nebepasitikėti 
anglosaksų žodžiais, kurie Len- 1 
kiją tenuvedė tik į vegiją.

Ir iš tikrųjų — tai yra kar- : 
tūs žodžiai Vakarams, nors jie i
— gal ir perdaug “ryškiai” . 
pasakyti. Tie žodžiai, be abejo-

*. nes, šiurpulingu garsu atsilie
pia ir daugeliui kitų, kurie* tik 
prisimena nelaimingą Jaltą, ' 
Teheraną ir kitas vietoves, kur 

. Sąjungininkai prekiavo kitų 
(ne savo) kailiais...

•

Diena iš dienos, kiekvienas 
JAV ar Kanados darbininkas, 
sėda į tramvajų ir vyksta į 
darbą arba grįžta iš jo. Deja, 
už tą susisiekimo priemonę, 
palyginti, jis daug ir išmoka. 
Ir tai — nepareinamai nuo to
— daug ar maža jis uždirba.

Pažiūrėkime, kokia padėtis 
susisiekimo srityje yra kituo
se kraštuose? Štai, iš Buenos 
Aires (Argentinoje) gautomis 
žiniomis, tame mieste, prava
žiavimas tramvajumi (gatvė- 
kariu) tekainuęja, pagal ame
rikonišką valiutą, tik vieną 
centą.

Tai, esą, padaryta tik atsi
žvelgiant darbininkų interesų. 
Susidarančius smulkius nuos
tolius dėl susisiekimo — pa
dengianti pati valdžia.

Ir kai kas sako, kad Argen
tinos valdžia esanti “nepakan
kamai demokratiška”...

Pagal pranešimą iš Rio de 
Janeiro, Brazilijos valdžia nu
tarusi atstatyti diplomatinius 
santykius su Ispanija ir pa
siųsti į tą kraštą savo amba
sadorių.

Ispanijos sostinėje Madride 
— Brazilija savo diplomatinio 
atstovo neturėjo nuo 1946 m.

Pažymėtinas Brazilijos val
džios -ir motyvavimas dėl nu
sistatymo užmegsti diplomati-
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Lietuviai pas Kardinolą Samuel S. Stritch

I(Foto: Chicago Herald-American)

Rugsėjo 28 d. J. Em. Kardinolas S. Stritch, Chicagos arkivyskupas, 
priėmė ALRKF delegaciją, kuri prašė garbingojo Ganytojo užįgirti ir 
palaiminti Lietuvių R. K. Federacijos planus Katalikų Akcijai lietuvių 
tarpe ir tos akcijos organizatorių ir instruktorių. Gautas Jo Eminenci
jos ir pritarimas ir palaiminimas. Šiame atvaizde, žiūrint iš Ąairės į 
dešinę, matomi: prel. Boleslovas Urba, Šv. Kazimiero Akademijos kape
lionas, Jo Eminencija Kardinolas ir stovintieji — Leonardas šimutis, 
“Draugo” redaktorius ir ALRKF sekretorius; kun. Petras Patlaba, lie
tuvių katalikų veiklos organizatorius ir instruktorius; Stasys Pieža, AL
RKF pirmininkas ir Harold - American religinio skyriaus redaktorius.

ATSTOVŲ BUTAS NUBALSA- Tito Kote Syo Ąufcštie-
♦

--_____ ' Belgradas
Washington, D. C. — J. darbininkų. Taip pat būtų Jugoslavijos

SVEIKINAME SEIMUS

Trečiadienį, spalių 5 d. 
š. m. Šv. Andriejaus lie
tuvių parapijoj Philadel
phia, Pa., įvyko Kunigu 

i Vienybės seimas. Apie šį 
seimą telpa žinia, šio pus
kapio kitoje skiltyje.

Ketwirtadi°r', spaliui 6 
| d. įvyko ALRK Federaci
jos Tarybos suvažiavi
mas.

Penktadieni ir šeštadie
nį, spalių 7 ir 8 d.d.. Een- 
iamin Franklin viečbvtyj, 
Čhestnut ir 9th Sts., Phi
ladelphia, Pa. įvvksta 
Bendro Arreri' čs T ktu
vių Šalpos Fordo (BALF) 
seimas.

Sveikiname seimus ir 
suvažiavimus ir linkime 
Dievo palaimos.

Kun. Pr. M. kiras įvyko
PhHodelphihn
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Didžiųjų 

kariuome- 
užbaigimoV. Atstovų Butas 333 bal- padidintos pašalpos be- nes užbaigimo

sais prieš 14 nubalsavo dagiams nuo $26 iki $45 proga įvykusiame bankie- 
praplėsti Socialio Saugu- į mėnesį. |te marsa 38 Tito paša e
mo (Sočiai Security) pro- Balsuojant už šį bilių ®av? SeneJ°ams ir s-
gramą. Pagal naują bilių, 
jeigu jį priims Senatas ir 
Prezidentas pasi r a š y s, 
11,000,000 daugiau darbi
ninkų gautų senatvės pen
sijas ir, mirus, likusieji 
jautų apdraudą. Tuomet 
jutų apdrausti 45,000,000

tik du demokratai balsa
vo prieš, visi kiti už ir 
130 respublikonų balsavo 
už.

Jung. V. Laivyno Slapty Raštu 
Paskelbimas Sukėlė SkandaI?

Laivyno Sekretorius Yra Nusiteikęs 
Kelti Bylą Paskelbėjams. - Atstovų 
Butas Nutarė Pravesti Tyrinėjimą. - 

Kap. Crommelin Davęs Slaptus 
Dokumentus Spaudai.

Washington, D. C. —
Laivyno kapitonas John 
G. Crommelin, susilaukęs 
daug kritikos, pasisakęs, 
kad jis įdavęs spaudai 
slaptus dokumentus, ku
riuose sakoma, kad laivy
no moralė yra labai nu
puolusi ir tautinis apsi
gynimas yra pavojuje. 
Dėl šių paskelbtų raštų 

{kilo didelis skandalas.
Pereitą antradienį, spa

lių 4 d. išvyko į seimus, į- 
vykstančius Philadelphia, 
Pa., kun. Pr. M. Juras, 
L.D.S. Centro pirminin
kas ir Lawrence lietuvių 
parapijos klebonas.

Seimuose kun. Juras at
stovauja LDS organizaci
ją ir jos organą “Darbi
ninką”. ,

Buvcli Apie Mobilizacijos
Hmmb
V-

sirašinėjimas bus tiktai 
žinomas sekretoriui.

Atstovų Buto Ginkluo
tos Tarnybos Komitetas 
nutarė pravesti viso rei
kalo tyrinėjimą. Šis tyri
nėjimas bus nuodugniai 

J"'pravestas ir kilusi nesusi- 
" pratimai studijuojami.

Kapitonas John G. Cro- 
• Įmmelin sakęs, kad jis 

Laivyno sekretorius y-.tuos dokumentus davęs 
ra nusiteikęs paskelbė ją į spaudai tautinio saugumo 
ar paskelbė jus traukti! sumetimais. Jūrininkai y-
teisman. Laivyno virsi-!ra įsitikinę, kad suvieni- 
ninkąs adm. Denfeld ap- jus visas ginkluotas jėgas 
gailestauja, kad taip įvy- po viena vadovybe laivy- 
ko, nes jis manė, kad su- nas dabar yra bejėgis.

Iš Kunigy Vienybės Seimo
Philadelphia, Pa.

Ketvirtadienį, spalių 6 
d. kun. Pr. M. Juras, LDS

New York — Viename

nių ir išnešta rezoliucijų.
Plačiau apie seimą tilps 

Įninkąs ji kitame “Darbininko” nu- 
telefonu meryje.

Nauja Kunigų Vienybės
slphijos - telefonu

savo pareiškime po ato- Pe^a’? «ni«: A
- Spalių 5 d. Sv. Andne-valdyba: pirm. — kun. K.

no noroni-in^ L-11V. Vlo-I a ______ _
minio sprogimo Rusijoje 
Bernard Baruch pakarto
tinai reikalavo,

jaus parapijoje, kur kle- a. Vasys; vice pirm. — 
bonauja kun. J. Čepukai- kun. Pr. M. Juras; sekre- 
tis įvyko metinis Kunigų torius — kun. Pečinkevi- 
Vienybės seimas. Seimas čius; iždininkas — kun. 
prasidėjo iškilmingomis m. Daumantas, 
šv. Mišiomis, kurias atna-į 
Savo Kunigų Vienybės 
pirmininkas kun. K. A. 
Vasys; diakonas — kun. 
Pr. M. Juras, Šv. Pran
ciškaus par. klebonas, 
Lawrence, Mass., subdia- 
konas — kun. dr. Alf. 
Jogminas, Marianapolio 
kolegijos rektorius.

kad A- 
merika peržiūrėtų savo 
taikos meto strategiją, 
kad Amerika išlaikytų 
persvarą atominėje srity
je ir kad sutiktų tik su 
tokia tarptautine atomi
nės energijos kontrole, 
kuri būtų efektyvi ir pa
tikima.

Tuo pačiu laiku B. Ba- 
ruch pasisakė, kad turi 
būti paruoštas planas ir 
civilinės mobiliza c i j o s 
toks, kad, reikalui esant 
galima būtų juo pasinau
doti.

tiesiems karininkams kal
bą, kurioje jis pažymėjo, 
kad Jugoslavijai graso 
karo pavojus, tačiau Ju
goslavija yra pasiryžusi 
geriau garbingai mirti 
kovodama už laisvę, negu 
gyventi nelaisvėje.

Ankstyvesnieji ir šie 
pastarieji Tito pareiški-

Seime dalyvavo 35 kuni
gai. Posėdis užsitęsė iki 
9 vai. vakaro.

Tito Paleidęs H Kalė9inQ
713 PolitinlŲ KaliniŲ

Praneša, kad Jugoslavi
jos premjeras Tito dova
nojęs bausmę ir paleidęs mai aiškiai rodo, kad šia- 
iš kalėjimų 713 politinių me Jugoslavijos - Sovietų 
kalinių. Paleisti į laisvę Rusijos konflikte Belgra- 
tie, kurie buvo komuniz- de skaitomasi su karo ga- 
mo priešai. Tito pareiški- limybe, bet čia vieni ko
me sakoma, kad kalėjime munistai (Jugoslavijos) 
sėdėdami “persiorientavo” geriau pasirenka mirtį, 
ir tapo naudingais žmo- negu kitų komunistų (so- 
nėmis. Ivietų Rusijos) nelaisvę.

I

J. T. Sesija Galėtą Susi
rinkti Rusijoj Tik 1953 m.

nius santykius su Ispanija. Ji 
teigia, kad: “Jeigu su Franko 
: spanija neturime diplomatinių 
santykių, tai reikėtų juos nu
traukti ir su Stalino Rusija, 
nes vienas ir kitas — abu dik
tatoriai...

Taigi, pasaulis praregi ir iš
moksta įvertinti Sovietų Są
jungos “demokratiškumą”...

•

Ir iš viso stebint pasaulio 
spaudą bei vertinant radijo ži
nias, vis dėlto darosi įspūdis, 
kad pasaulis daiktus pradeda 
vadinti savais vardais. Kitaip 
sakant, linkstama prie atvirų 
kortų ir nebenorima visko “vy
nioti į vatą”.

Štai ,kad ir spaudos praneši
mas apie tai, kad CIO priklau
santi jūrininkų unija NMU 
(National Marine Union) ne
seniai nutarė pakeisti savo 
konstituciją ta prasme, kad 
jas nariais nebegalės būti ko
munistai, kaip negali būti fa
šistai ir naciai...

Taigi, pagaliau, pradedama 
susiprasti kur tikrai komunis
tų vieta. Juk 
ciai ir fašistai — tai tikri try
nukai broliai...

Mes laukiame, kad galutinai 
pasaulis atmerktų akis ir pa
matytų kaip milijonai žmonių jos persekiojimo ir dva- 
kenčia nuo komunizmo ir koks siškijos 
pavojus iš jų gręsia laisviems kraštuose, 
kraštams.

GENERALINIS SUSIRINKIMAS 
SVARSTYS SKUNDUS DĖL 
RELIGIJOS PERSEKIOJIMO

Lake Success — United Sąjunga 
Press spalio 2 d. žiniomis, 
įteikti Jung. Tautoms 
skundai dėl religijos per
sekiojimo Sovietų sateli
tiniuose kraštuose, kaip 
Bulgarijoje, Rumunijoje 
ir Vengrijoje, bus svars
tomi specialiame Jung. 
Tautų politiniame komite
te šią savaitę.

komunistai, na-

Pr. AL

Mkė Laivyno Leitenantas 
Nuo Sueita

Reikia tikėtis,. kad šia 
proga bus svarstomi ir 
prieš pačią Sovietų Sąjun
gą skundai, įteikti Pabal- 
čio tautų atstovų Jungti
nėms Tautoms dėl religi

naikinimo jų

Manoma, kad Sovietų

ir jos satelitai 
dėl šio klausimo svarsty
mo labai spirsis. Taip pat 
manoma, kad Lotynų A-' 
merikos katalikai ypač 
darys smarkų spaudimą 
prieš Vengrijos kardinolo 
Joseph Mindszenty laiky
mą kalėjime, o protestan
tiški kraštai dėl Protesto- 
nų vadų nuteisimo Bulga
rijoje.

Tautos, kaip Didž. Bri
tanija, Jung. Valstybės ir 
Sovietų Rusija, kurios pa
sirašė taikos sutartis su 
satelitiniais kraštais, turi 
žiūrėti, kad tose sutarty
se garantuotos žmonišku
mo teisės nebūtų laužo
mos, o sulaužymo atveju 
ginamos.

Prieš savaitę ketvirta
dienį, rugsėjo 29 d., So. 
Boston, Mass., (Carson 
Beach) įvyko laivyno - 
marinų manievrai. Vienas 
lakūnas užmuštas ir keli 
sužeisti.

Ketvirtadienį, spalių 5 
d. mirė vienas iš sužeistų
jų, būtent, Leit. Hugh S. 
McStay, būdamas Carney 
ligoninėje.

Rusije Pasiūlys Naują 
Apsiginklavimo Cenzo 

Halą

Lake Success — Dabar
tinis Jung. Tautų sesijos

Po pamaldų ir pusryčių pirmininkas, Filipinų dę- 
seimo posėdžiai įvyko Šv. legatas gen. Romulio ir 
Andriejaus parapijos sa- generalinis sekreto r i u s 
Įėję. Prezidijumą sudarė: Trygve Lie padarė suges- 
kun. Pr. M. Juras pirm., tijų, kad sekanti J. T. se- 
kun. A’ Jurgutis — vice sija susirinktų Rusijoj, 
pirm., Tėvas Justinas1 
Vaškys, Pranciškonų pro- nių 
vincijolas — sekretorius, tai atsakydamas,

Garbės pirmininkai — kė, kad Sovietų Sąjunga 
Prelatas J. Ambotas 
Prel. J. Balkūnas.

Padaryta daug nutari-!anksčiau, kai 1953 metais.

Sovietų Sąjungos užsie- 
reikalų ministeris į 

pareiš-

ir pageidautų turėti pas sa- 
jve J. T. sesiją, bet ne

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

Lake Success, N. Y. — 
Jakob A. Malik, Rusijos 
atstovas Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje, pa
reiškė, kad Sovietų Unija 
turi naują pasaulio apsi
ginklavimo cenzo planą.

Jis sakė, kad tas planas 
bus pasiūlytas U-kos tau
tų tarybai susirinkime, 
kuris įvyks spalių H d.

•

šeštadienį, spalių 8 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.

Lietuvių Radio Valandos rėmėjai Cambridgiuje 
rengia ŠURUM - BURUM. Dainuos muzikas Jonas 
Tamulionis ir Ona Skirkevičienė iš Nashua, N. H., ir 
kiti dalyvaus programoje.

Šis parengimas įvyks sekmadienį, spalių - Oct. 9 
d. š. m., 3 vai. po pietų, Lietuvių Katalikų klubo salė
je, 163 Harvard St., Cambridge, Mass. Pelnas skiria
mas šią radio programą paremti.

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

UTHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvood 7-1449



Penktadienis, Spalių 7 d., 1949

Vyt Žarėnas
Netoli Atlanto vandeny

no apie 120 km. nuo Por
tugalijos sostinės Lisabo
nos. yra bažnytkaimis Fa- 
tima. Netoli Fatimos. Co- 
va Iria klonyje gegužės 
13 d.. 1917 met. apsireiš
kė Dievo Motina. Apsi
reiškimų buvo šešetas. 
Apsireiškusioji skat i n o 
žmones prie atgailos, šv. 
Rožančiaus pamilimo ir 
pasiaukojimo Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai.

Keliaujančios Statulos 
istorija

Apsireiškusios

•Pražygiuojančius su tri
spalve trumpai sulaikė 
lietuviai domininkonai: 
pasveikino, pasiteiravo, 
ar kalba jie lietuviškai... 
Pražygiuojanti tautiečiai 
gražiai ir maloniai atsakė 
lietuviškai, nusiūbavo mi
nios gilumon...

Minios sustoja prie di
dingo Dievo Motinos alto
riaus didžiulėje aikštėje. 

. Prasideda programa. Bos
tono arkivyskupas su pa
lydovais sutinka prie al
toriaus Fatimos statulą, 
'uždeda jai vainiką. Prie 
mikrofono pirmas pasiro- 

Dievo ^°’ statulos palydovas 
Motinos Fatimoje* didės- PreJ- C- MeGrath. Po 
nei garbei, J. Hoffert rū- J° kalba Jungtinių Taų- 
pesčiu, garsus skulpto- generalinio pirmininko 
rius Thedim padarė Jos Carlos P- Romulo sveiki- 
statulą. Statula padaryta nimo telegramą perskai- 
pagal regėtojų nurody-!to’ Korwood o klebonas, 
mus. Ji yra originali Ap- Prel- Jeremiah F. Mini-, 
sireiškusios kopiją. Šį me-'ban- Pabaigos zodj taria 
no kūrinį palaimino Fati-!Pos^no Rlcbar<^ J-
moję spalių mėn. 13 d., Pi P’.
1947 m., J. E. Juozapas 
Correia, Leiria - Fatimos

*

SniMkf Hl Btam
Le Locie, Šveicarija —

Texas

s]K3'". ?y.-. .
■f- ..*■>■
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Buvęs FBI agentas Harold reporteris, H. Vei
de, rodo viename žemėlapyje VVashingtone sovie
tų sritį, kurioje Rusai įvykdė atominį sprogimą. 
Veide kaltina Ameriką, kuri dėl savo nerangumo 
davė tris ar penkis metus laiko pasigaminti Ru
sijai atominę bombą.

Hnaton, Tex. — šiomis 
dienomis praėjo tropiki- 
nis uraganas Texas'vals
tiją, paliesdamas didžiau
sią šios valstijos miestą 
Huston, kuris turi 750,000 
gyventojų ir apie 10 kitų 
mažesnių miestų, slinkda- 

. mas šiauriniu Meksikos 
pusiasalio pakraščiu. Vie- 

j 100 mylių 
valandą, po 

smarkus lie- 
sutrukdė susi- 
Metreologijos 

kad ura- 
kitiems 

miestams,

sulas slinko 
greičiu per 
kurio sekė 
tus, kuris 

1 siekimą, 
biuras pranešė, 
ganas graso ir 
šios valstijos 

. tik jau silpnesnis.

■ hMcazgiir fakari|i
I
i
I
šio pasienio miestelio ge
ležinkelio stotį vartoja 
abiejų kraštų geležinke
liečiai, 
blusos. 

I Kilo

Stotį užkariavo

: -_ _ _ _ _ _ _ _ U

Maloniam Ateitininkų Dėmesiui
J .
L. K. Ateitiamkų Sąjungos Amerikoje Centro Valdybos vi- 

eieaes eraieii ir Majai atvykusiems Ateitininkų Federacijos na
riams (moksleiviams, studentams ir sendraugiams) turiu mato
mame pranerti sekančias žinias:
1. SUVAŽIAVIMAS

Metinis Ateitininkų Sąjungos suvažiavimas įvyks šių metų 
lapkričio 6 d. sekmadienį, Aušros Vartų par. bažnyčioje ir sa- 
Bje, Broome Street, Nevv York, N. Y.

Suvažiavimas prasidės 8 vaL rjie šv. Mišiomis, kurias lai
kys ir pamoksią pantys kun. Pranas M. Juras, Sąjungos Dva
sino Vadas. MiMą autu bus bendra Komunija.

SvraUnvteo praaedėjais yra pakviesti prelatas Jonas Bal- 
kknas, Adsifaa DamaMs, Juozas Girnius, kun. P. Patiaba, Simas 
SaUeMto ir Vincas Šmulkštys. Tikimasi, kad dalyvaus ir prof. 
Kasys Pakitus

Visos kaopos prašomos bfti atstovaujamos. Visi ateitinin
kai yra prašomi ir kvteėtomi dalyvauti.
t. PRIKLAUSYMAS KUOPOMS

Visi atvykę Ir atvykstanti?ji ateitininkai prašomi tuojau į- 
stotl | savo gyvoaaam apylinkių veikiančias kuopas. Kur kuopų 
Bėra, riti prašanti taojau pranešti savo adresą Sąjungos sekre- 
torM, Dr. V. šasukščM, 179 Congress Avė* H’aterbuiy, Conn. 
S. PARAMA ŪKUSIEMS EUROPOJE

Negatooiaatiejl atvykti J suvatiavimą, maloniai prašomi at
siųsti savo aaką Earopoje likusiems ateitininkams paremti. Vi
sas aariu* prašoma siųsti Ateitinmkų Iždo Globėjui tokia adre
sų: Msgr. J. SaSsšaaa, 6414 56 Rd., Maspeth, N. Y. Aukos bus

4. fSUUNGOIAS | PARAPIJAS
Visi ateMatiakai yra kviečiami atvykus įsirašyti į savo gy- 

vetinama vletoa parapijas ir artimiausia proga įsijungti į lietu
vių katsSfcų orgaaiaaotą veiklą, kuriai vadovauja Kunigų Vie- 
■yH ir A L Katalikų Federacija.

JUOZAS B. LAUČKA,
Ateitininkų S-gos Amerikoje Pirmininkas.

klausimas kurios 
valstybės pareigūnai turi 
paskelbti karą blusoms, 
būtent, jas išnaikinti. Vie- 

KOMUNISTŲ VYRIAUSYBE "*
mos Dievo Motinos misi- ’ Po pasikeitimo notomis

daugiau pamilti šv. Belgradas— Ir Jugo-'būdamas atmestas komin-tarp Berno ir Paryžiaus, 
AUMMiuių. kuiliu cutuziiaa-šiuo prancūzų geležinkeliečiai 
tingai kalbėtojams aplo- neatsilikdamas nuo Mas-'pripažinimu ieško draugų sutiko pasiųsti blusų nai- 
dismentais pritarė.’ Šv. k vos ir jos satelitų, spalio i pas kiny komunistus. Jis, kintojus.
Sakramento palaiminimu 5 d. oficialiai pripažino‘galbūt, mano surasiąs -------------- —
ir giesmėmis Fatimos Kinijos Komunistinę vy-Į brolišką draugystę Kini-1 Berlynas — Kaip prane- 
Dievo Motinos garbei riausybę Peipinge. i jos komunistų vado Mao ša Berlyno laikraštis “A-
šventė baigėsi. i Matyti maršalas Tito,ITze-Tung’o asmenyje, ku- ‘
---------------------------------------------------------- —“—"įris, gal, būsiąs toks savis- 

Streikuoja Milijonas Darbininkų ĮSS5S 
. i maršalas Tito. Nežinia, 

, i kaip į tai pažiūrės Mas-
. t*

Kalbėtojai jautriai pri- TITO PRIPAŽINO KINIJOS 
mine susirinkusiems Eu- *

vyskupas. Tose iškilmėse roP°s,ir P*83“1*0 tr^“- 
dalyvavo šeši vyskupai.l“3-s*at“0 8?prastl Fat1’ 
daug aukštų asmenybių į.

misijų 
narys, 
jau 
i
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Pittsburgh — Maždaug streikui, gali sustoti ir 

prieš tris savaites sustrei- mažesnės pramonės ša- kvžu 
kavo apie 500,000 anglia- kos, kurios, naudoja plie- 
kasių, nors jų ,tiesa, dalis ną ir anglį, kaipo svar- 
grįžta į darbą, bet di- blausias žaliavas, kas jau'iaįku Tito nedaug turi go
džiausia. dalis dar tebetę- ir dabar pradedama pa-‘iimybių Kinijos »komunis- 
sia streiką. Dabar nuo jausti. -
praeitos savaitės penkta- 
diemo nakties sustreikavo ūkio reikalams daik. kalingas Stalino pagal- 
dar apie oOO 000 plieno tug kaip antai;.

* •

lėktuvu atgabenta į Ame
riką, New Yorką. Iš čia 
ją nuvežė į Kanadą. Tenai 
keliavusi 49 dienas, vėl 
grįžo į Ameriką gruodžio) 
8 d., 1947 m. Ją pasitiko
J. E. vysk. O’Hara. Fati
mos statulą visą laiką ly
di prel. W. C. MeGrath, 
Scarboro užsienio 
Toronte draugijos 
Statula apkeliavo 
vyskupijas.

Keliaujanti Statula 
Nonvood, Mass.

Šio mėn. 2 dieną ji buvo 
maždaug 40,000 tikinčių
jų iškilmingai sutikta 
Nonvoode. Atsilankė tik 
ką grįžęs iš Airijos Bos
tono Arkiv. Richard J. 
Cushing, D. D., daug auk
štosios dvasiškijos, vie
nuolynų atstovai, įvairios 
katal. organizacijos, mo
kyklos. Aukštąsias mokv- . . 
klas gausiausiai atstovą-)^arbinink^‘ 
vo Providence domininko
nų kolegija su savo bal-'darbininkai tiek ir anglia- kokia buvo karui besibai- 
taisiais profesoriais: Tėv. kasiai išėjo streikuoti, giant.
K. Žvirblis, Tėv. T. Žiū- nesusitarus unijoms ir 
raitis ir Tėv. A. Jurgelai< darbdaviams dėl 
tis. 
maldininkų minia, kalbė- klausimais, 
dama Rožančių, palengva! Plieno pramonės strei- 
artėjo prie lauke paruošto kas graso nedarbu visai 
didingo altoriaus. Žmonių [eilei kitų fabrikų, kurie 
daugybėje plevėsavo ir gamina plieno gaminius, 
mūsų trispalvė, kurią ly-jnes streikui ilgiau užsitę- 
dėjo gražios gretos brolių i sus, gali tiems fabrikams; 
ir sesių, ] 
tautiniais 1

dar apie t 
pramonės darbininkų. To
kiu būdu, dar pridėjus kai

Atrodo, kad dabartiniu

tų draugystę laimėti, kol 
Įmonės, gaminančios na-^ar Mao Tze-Tung’as rei-

vus, skalbimui mašinas, 
krosnis ir kitus sumažinakurių geležinkelių kompa- savo a b ir užsak 

mjų streikuojančius dar- mus parduotuvėms. nes 
bminkus yra apie mihjo- dėl stokos |ieno 1& 
nas streikuojančių J A V. jų pakankamal pagamin- 

įti. Šioje prekybos srityje 
Tiek plieno pramonės padėtis atsiranda panaši,

mus parduotuvėms, nes

Prekybos Sekreto rius 
, . . -. . , ,. pensijų charĮes Sawyer pareiškė,Vos beapzvelgiama ir draudimo ligos atveju kad ;lieno ir

ninL/11 minia Iralno. i x
’ pramones 
riausybė mano 
plieno eksportą 
kad užtikrinus 
pinimą vidaus

streikams, vy- 
suvaržyti 
užsienin, 

juo aprū- 
kasdieni-

niame gyvenime.
pasipuošusios pritrūkti plieno. Užsitę- Kas svarbiausia, 

košt i u m a i s.! sus gi ilgiau angliakasių būdamos priverstos!

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs mo
dernišką 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 IV. Broaduay So. Boston 27, Mass.

*

bend” Archangelsko pri
verčiamųjų darbų stovyk
loje iš bado ir dėl blogo 
elgesio su prievartos dar
bams paimtais žmonėmis 
iki 1948 metų išmirė 70,- 
000 vokiečių, daugiausia 
kilusių iš Rytprūsių. Te* 
pat randasi ir apie 8000 
ir Alzaso Lotoringijos 
prievartos darbams su
laikytų gyventojų, kurie 
buvo nacių prievarta į- 
jungti į vokiečių armiją ir 
pateko bolševikų nelais
vėn.

Prancūzijos Kabinetas
Atsistatydino

Pary žius — Premjeras sistatydino. Atsistatydino 
Henri Queuille atsisakė ir visas ministerių kabi- 
pakelti 
kams, 
nuvertintas ir kada susi- sipratimai kaip tik Angli- 
darė skirtumai tarp Va- ja nuvertino savo svarą, 
karų sąjungininkų. Pačioje Anglijoje yra ne-

Susidarius politinei kri- pasitenkinimų dėl svaro 
zei, premieras Queuille at- nuvertinimo.

algas darbinin- netas. 
kada frankas yra Prancūzijoje kilo nesu-

kad 
su

stoti dėl šių streikų kitos 
mažesnės pramonės ša
kos, gali žymiai padidinti 
bedarbę.

‘ Valdžios tarpininkai 
ro pastangas abi šalis 
taikinti.

Nauji Tremtinių Transportai
* •?

da-
su-

Lėktuvai Greitesni 
Už Garsą

Chi-

New

New York — Oro laivy
no sekretorius Syming- 
ton, kalbėdamas National 
Security Indusrial susi
rinkime, prasitarė, kad 
Jung. Valstybės turinčios 
lėktuvą, kurio grčitis yra 
keliais šimtais mylių di
desnis, negu garso.

Kokį konkretų greitį tas 
lėktuvas išvysto, oficialai 
nekalbama. Lėktuvo žen
klas yra X-l.

Šių metų spalių 5 d., laivu 
“General Howze” į New Yorką 
atvyko šie lietuviai tremtiniai:

Acas, Vincas į Chardon, O.
Aleksandravičius, «Pranas į 

Jamaoca Plains, Mass.
Bardauskas, Anupras į 

cago. III.
Brazauskaitė, Janutė į 

York, N. Y. •
Budrikas, Vaclovas, Julija į 

Elizabeth, N. J.
Choniauka, Otilija, Otilija, 

Dalia, Regimantas į Worcester, 
Mass.

Daulys, Kazys į Otsego, Mi- 
chigan.

Dovydaits, Antanas į Cam
bridge, Mass.

Eteris, Andrius į So. Boston, 
Mass.

Garsys, Vladas, Angelą, Al
gimantas, Sasunas, Jūratė į 
Worcester, Mass. -?

Galinauskas, Petras, Agutė 
į Waltham, Mass.

Gedgausdas, Vincas, Stasys, 
Algirdas, Gražvydas, Mindau
gas į Thibout, La.

Jablonskis, Jonas, Marija į 
Phila., Pa.

Janusevičius, Ksaveras, Ro- 
sa į Bynon, Pa.

Janušauskienė, Marija į So. 
Boston, Mass.

Jakulis, Zigmas, Eugenija, 
Eugenijus į Pattersonville, N. 
Y.

Jaudšemis, Karolis, Sofija, 
Nijolė į Omaha, Nebraska.

Kardokas, Jonas, Vida, Pet
ronėlė į Baltimore, Md.

Kavaliauskas, Pranas, Ona, 
Regina, Stefa, Vida, Elena į 
vrrctns, neorasKa. .

Kamaitis, Juozas į Sheboy- 
gan, Wis.

Kaulinis, Pranas, Bronė, Le
onora, Marija, Vincas, Pranas, 
Juozas. Liucija į Ronsselaer, 
Ind.

Kavaliauskas, Jonas, Zofija, 
Jonas, Rūta, Juozas, Rimantas 
į Ronsselaer, Ind.

Karelis, Jonas, Marija, Al
fonsas, Rūta, Albertas į Chi
cago, III.

Kamaitis, Sergijus į Broklyn, 
N. Y.

Kasperavičius. Juozas į N. 
Dakota.

Kozlowski, Irmina, Danutė į 
Elizabeth, N. J.

Kovaliauskas, Bronius, Ona 
į Freesoil, Mich.
< Kybartas, Karolis į New 
York, N. Y.

Kirss, Helena į Cleveland, O.
Kiškis, Antanas į Worcester, 

Mass.
Lapė, Petras, 

mantas, Regina 
Y.

Lukoševičius, 
talija, 
III.

Lušaitis, Juozas, Bronislava, 
Aldona, Jonas į Phila., Pa.

Malinauskas, Romualdas į 
Chicago, III.

Markys, Antonija į Baton 
Rouge, La.

Markauskas, Algimantas į 
Indianapolis, Ind.

Merkytė, Aldona į Worces- 
ter, Mass.

Mickevičius, Kazys, Ona, Eu
genija, Jonas į Putnam, Conn.

Morkūnienė, Agnietė į Ha- 
mond, La.

Meškauskas. Antanas į. Wil- 
kes - Barre, Pa.

Miklaševičius, Kęstutis į 
Manhasset, L. I., N. Y.

Martinionis, Ona į Cleveland, 
Ohio.

Mažeika, Pranas, Andrius, • 
Valentina į Maspeth, L.I., N.Y.;

Meškauskas, Iiūdas į Eddys- 
tone, Pa.

Navickas, Feliksas, Izabelė, 
Irena į Manhasset, L.I., N.Y.

Neimerytė, Lidija į Oskaloo- 
se, lova.

Pavilionytė, Adelė į Chica
go, HL

Antanas į E.

Julius į Omą-

Juozas į Chi-

Justina, Algi- 
į Virginia, N.

Viktoras, Na-
Boleslovas į Chicago,

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Stalk Betai, Mkl251 Vest Bradiny,

Pranckevičius, Dionyzas, Vir
ginijus, Violeta į Brooklyn, N. 
Y.

Puodžiukaitis, Gediminas į 
Richmond Hill, N. Y.

Puodžiūnas, Jaunutis į Eu- 
cpd, Ohio.

Pauliukonis, Magda, Petras 
į Worcester, Mass.

Padolskis, Kostas į Brook
lyn, N. Y.

Ramanauskas, 
St. Louis, III.

Radvinauskas, 
ha, Nebraska.

Sabaliauskas, 
cago, III.

Smetonius, Kasparas, Eva į 
| Chicago, in.

Surkus, Stepas į VVorcester, 
Mass.

Simanavičius, Juozas į Scran- 
ton,. Pa. ,

Susmaras. Julius, Emilija, 
Jonas į Chicago, III.

Šileikis, Jonas, Valerija, Lai
mutė, Aldona, Audronė, Ri- 

i mantas į Hammond, Ind.
Talalas, Jonas, Ona į Keno- 

t aha. Wis.
Tomkevičius, Gabrys, Bronė, 

i Dalia į W. Seattle, Wash.
Urbonavičius, Jonas į Port 

. Jefferson Sta., L. I., N. Y.
Varnauskas, Nina, Viktoras, 

Vladas į Waterbury, Conn.
Vilčinskas, Romanas, Silvi

ja į Manhasset, L. I., N. Y.
Widra, Emilis, Ona. Anė, Da

nutė, Paul į Sheboygan, Wis.
Atvykusius pasitiko organi

zacijų atstovai.
BALF Imigracijos Komitetas.

- f

(VAITOS SKELBIMAI
BULVES

Kam reikia žieminių bulvių, 
man žinomas farmeris atvež 
kiek reikės. Maišas 100 svarų 
Nr. 1, $3.50. Vidutinių $2.50. 
Ateikite pasikalbėti ar parašy
kite: John Yerus, 33 Brook St., 
Lawrence, Mass. Matykite nuo 
2 vai. pp. iki 10 v. v. (4-7)

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra 
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.
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Edv. Karnėnas.

Nuo Vilniaus iki Bostono
»

1944 m. liepos - spalio dienas 
prisiminus

žemyn

plėšia ir lyg keršy ja lietu-! [ĮSS 
viams už pasyvų priešini-* 
mąsi jiems, iš dalies, kadi ** 
Žemaitijoj organizuo jasi
lietuvių kariuomenė. Šim
kų buvo lietuviams palik
ti gimtoji žemė.

Tuo netikrumo laikotar
piu Lietuvoje 
kios valdžios.
dar švaistėsi 
niai (naciai), 
vyrus apkasų 
“Luftwaffe”

SUSIPAŽINKIME SU 
GYVENIMO KNYGA 

T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

Atrodytų lyg perdėtas pasakymas apie švent
raštį, kai jis vadinamas gražiausia knyga pasaulyje. 
Tie, kurie visai yra nematę šios knygos ar jos nėra 
skaitę, gali pakraipyti ir galvą, ypatingai tuo atveju, 
kada yra pastatomas literatūriniu atžvilgiu aukščiau 
už visus pasaulinius literatūros šedevrus: Homerą, 
Dantę ir kitus.

Tačiau, giliau pažvelgus ir nuodugniai perskai
čius visą šventraštį, atsidaro kitas pasaulis. Todėl 
neveltui Bažnyčios Tėvai taip gražiais palyginimais 
aprašė šios knygos vertę ir grožį. Jei Šv. Tėvai kalba,

nebuvo jo- 
Užfrontėje 
rudmarški- 
gaudydami 
kasti ir į 
(prie aero-

ten keltu leisimės 
Nerimi, Kauno link. Kar
tu plauks ir daugiau čiur- 
lioniečių. Ateik tuojau ir 
pats.

Man atrodo, kad lietu
viai karo pabėgėliai, ku
rie dabar pagal DP bilių 
Amerikon atplaukia, šią 
kelionę pradėjo prieš pen
kis metus. Jie tik laikinai 
buvo užtrukę Vokietijoj Pažiūrėsiu kas dėsis, 
ir Austrijoj, kol atliko1 Kažkas suspaudė širdį. 

į karantiną, nes kelias į žodžiai springo. Žvilgte- 
; dangų eina per skaistyk- rėję į saulės apšviestą j 

Pereitą vasarą, liepos 14 d. Washingtone buvo lą... luaną rvaLeurą, ucuumnui
svarstoma, ar paskolinti Ispanijai ’ 50,000,000 dol.Į 1944 m. liepos mėn. 2 d. kalną, Tris Kryžius, į taip! 
Valstybės Sekretorius Acheson buvo tam griežtai Saulėtą sekmadienio po- brangius ir mielus sosti- 
priešingas. Jis pareiškė, kad tuos pinigus galima daug pietį Gedimino gatvėj Vii-1 nės mūrus, atsisveikino- 
geresniam tikslui sunaudoti. Rugpiūčio 29 d. Jugo- niuje pilna puošniai apsi- me apsikabinę...

DARBININKAS
866 Weat Broadvay. South Boston Maaa.

Telephone: Redakcijai — SO 8*6608; Administracijai — 80 8-2600 - Aš dar nepasiruošęs. !*romU) Vokietijon vary-

ir
darni galvijų bandas iš 
Lietuvos dvarų. Nebuvo 
kas padeda žmonėms su
siorientuoti. Kiekvienasreję j saules apšviestą Į tu sprendė bėgtijnėra nuostabu, bet jei taip pat pradeda rašyti ir ne-

įbaltą Katedrą, Gediminovokjetiją į vakarus, katalikai, tada reikalas kitaip stovi. Pavyzdžiui, kri-

geresniam tikslui sunaudoti. J
slavija įprašė paskolinti 25,000,000 dol., tuo pačiu bū-'rengusių žmonių. Jie tar- 
du kaip Ispanija — per Eksporto - Importo Banką, ^tum be rūpesčių. Protar- 
Achesonas palankiai priėmė Jugoslavijos prašymą, piais girdisi rytuose pa
neš tie pinigai padėsią Jugoslavijai atsilaikyti prieš (trankų dundėjimas. Vi- 
ekonominį Maskvos boikotą. Kaip žinome, Jugoslavi-,siems aišku, kad vokiečiai' 
ja paskolą gavo. | traukiasi.

Ryšiumi su tuo įvykiu, žurnalas “The Sign” daro laimėjimu žmonės 
štai kokią pastabą: |giasi, bet šiurpas ima pa-

“Atrodo, kad p. Achesono manymu, paskola Ju- galvojus apie naują rau- 
goslavijai reiškia geresnį pinigų sunaudojimą, negu donosios armijos įsiverži- 
paskola Ispanijai. Tačiau mums visai kitoniškai atro- mą Lietuvon.

■Į ava • Ali • _1 v • 1 • * 1 1- • _ • 1 _ - * I

tikas Ernestas Renan, nors ir daug prirašė prieš šven- 
Dažną su- tusias knygas, bet apie jų literatūrinį grožį atsiliepia 

Vokietijoje j labai palankiai. Pagal jį tik vienintelė žydų tauta tu- 
i____ i___ ’ ržin nrivilA<ri ro&vti vicam na raulini iv» naraip tnki

Vidudieny ir aš, atsi- _ O_F
sveikinęs su savo balta-Į — Jei mirti, 
galviu tėveliu, kuris dėl i jau gimtojoj 

; senatvės ir prisirišimo1 sprendė vieni.

ar likti tėvynėje ir pasi
duoti likimui. F
laikė baimė 1_____
mirtį rasti nuo bombar- rė.io privilegiją rašyti visana pasauliuijr parašė tokį 
davimų ir galimo bado. p - ’ " 7 / * - ' ” . T._ F_F_. I veikalą, kuris gali būti sulygintas su graikų ir romė- 

tai geriau,nU veikalais. Graži yra indų Vedas knyga (sanskrito 
žemėj, _ kalboje), bet Psalmės, nors jos ir skirtingos nuo mū-

siškės poezijos, visgi viršija. Rytiečių literatūra yra
kad vokiečiai prįe gimtųjų paneriu nesi-i — Mus senus ūkininkus Pažįstama tik mažo skaičiaus žmonių, kurie moka tas 

Vokiečių pra- kur trauktis pri- negi šaudys ar į Sibirą kalbas, tuo tarpu žydų literatūra, t. y. Biblija —
mones dziau- g^gį^ prie vienos trems, — tarė kiti. j knygos šedevras — gali būti skaitoma visame pasau-

darbo žmones, ;tyje. Taip kalba nekatalikas, kuris netiki į Šventosioskolonos ir’ patraukiau i — Mus darbo žmones,; lyj®- Taip kalba nekatalikas,kuris netiki į Šventosios 
pėsčias senuoju Ukmer-'jokiose organizacijose ne- įkvėpimą.
ges vieškeliu. i dalyvavusius, argi žudys Kitas protestantas racionalistas Monnier apie

Tą naktį iš Maišiogalos tik dėl to, kad mes lietu- Šventraštį yra pasisakęs gana teisingai. Biblija esan"
do. Tai tik atskleidžia sauvališką, bailią ir veidmai-’ _ Vokiečiai traukiasi iki stebėjome šviečian č i a s viai ir mylime savo tėvy- ti žmonijos knyga. Ji turi savyje jėgą auklėti ir nešti 
rungą musų užsienių politiką kuri begyje pastarųjų Lietuvos rytų sienos ir ti- “eglutes” ties Vilniumi ir’nę, — samprotavo treti, .žmonėms civilizaciją. Tiesa, yra gražių puslapiu Per- 
desimt metų vis giliau ir giliau klimsta j politinio kisi dar laikytis pirmo jo j'galėjome jo bombardavi-i------ -  ^7^, „ 4_- ~ - 7. - , -----------
bankruto balą. Mes vien papirkimais verciames. Sten- ano karo Unijoj Daugpilis1 mą. Kitą naktį iš toliau'kvos girdėjome, jog bol- Prieš Biblijos puslapius. Anos knygos, išverstos į ki-

I

giamės nusipirkti ir draugų, ir pergalę ir taiką. Ir_  Narutis •__ ____
kiekvienas graibsto mūs pinigus, nė nemanydamas jų £iai   raminosi" vokiečių

dina, vien svajingai pažvelgęs į geležinę uždangą. ipia-i.
“Taip padarė Italija, Prancūzija ir Britanija. Taip’ — Tegul jie tik prie Ven- 

dabar mėgina elgtis ir Tito — tas nužudyto jas Mi- tos - Dubysos - Nemuno_ 
chailovičiaus, persekiotojas Stepaniko ir Bažnyčios, atsilaiko, — kalbėjo kiek mąją mašinėlę gavęs dvi-

— Baranovi- tą patį pergyvenome.
i Ukmergės apskr. užsu-grąžinti. Jeigu nori jų daugiau, tai mus pilnai nugąs- galybe pasįtikį politikie- kau į prof. Žilinsko dva- tikiai’. 

dina vwn svaiinvai nazvpl?w: i crplpzinp uznanp’a. • • -- ... .... — .rą. Jis ruošėsi trauktis į 
vakarus.

Viename kaime už rašo-

*□<****£** V Vd » V VAmvA* « • v a

_ juk jjer radiją įš Mas- SU°S Indijos šventose knygose, tačiau jie nublunka 

ševikal dabar yra pasi- tas kalbas, praranda savo grožį, tuo tarpu Biblija vi- 
keitę, _  raminosi lengva- sada išlaiko savo vidujinę vertę: ji tokia pati, kaip ir

j pirmą parašymo dieną.
praėjo liepos,! Jeigu taip puikiai įvertina šventraštį tie, kurie 

tai likusiems, n®ra katalikai, mums katalikams būtų tikra gėda ne-
Taip 

bolševikų,
bus galima “visas kaltes” pažinti Dievo duotosios g^/enimo knygos. 

__ _ ant jų suversti ir išsitei- __ ___________________ - :
tas Jugoslavijos Stalinas, kurs su džiaugsmu nušluo- geriau padėtyje besiorien-'ratį, pasiekiau Kėdainių sinti, — buvo gudruolių, 
tų nuo žemės paviršiaus visus demokratijos ženklus, tuoją “strategai”. — Lie- gel. stotį, iš kur trauki- Komunistuoiantieii r~

T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

pasitvirtino, kada vokie- kai nekalba, todėl laikui 
*, jiems ant bėgant mes pamirštame 

tai organizavosi 'kulnų lipant sovietų tan- tokius baisius vaizdus.
liepos. *cams’ I Taip buvo antr^ karu

rugpiūtis, rugsėjis 
spalio mėnuo. 1 
čiai pabėgėlių iš Aukštai-'gaisrai. Kretingos ir Klai- 
tijos, sustoję Žemaitijoj pėdos geležinkelio stotyse 
ir Suvalkijos paprūsėj, didelis susikimšimas. Pa- 
lyg ir apsiprato, ir galvo- judėjo paskutiniai bėgliai 

įvairiom priemonėm, vi
sais keliais. Kas spėjo — 
tiesiog per Tauragę ir 
Tilžę, per Šilutę ir Rusnę, 
per Kuršių marių sąsiaurį 
ties Klaipėda į Neringos 
pusiasalį ir juo pajūriu 
Karaliaučiaus link. Prisi
viję sovietai bombardavo 
Kretingos stotį, Klaipėdą, 
Rusnę ir Tilžę. Daug pa
bėgėlių žuvo ir buvo su-, 
žeista Kretingoje, o’ kas 
dėjosi prie laikino tilto kitame žmoguje veidrodį, 
per Nemuną ties Rusne — kuriame jis gali aiškiai į- 
tik tai gyvi ten išlikę gali žiūrėti savo paties silpny- 
kiek vaizdžiau atpasakoti, bes, trūkumus ir įvairius 
Ten buvo didelis lietuvių blogumus; bet mes dažnai 
pabėgėlių susigrūdimas, o elgiamės šiuo atveju kaip 
sovietų tankai buvo čia šuo, kuris loja veidrodį, 
pat... Žuvusieji ir į gaba- manydamas, jog mato ten 
lėlius sudraskytieji žmo-.ne save, o kitą šunį.
nės — vyrai, moters, vai- Šopenhaueris.

Komunistuojantieji visV ŠA MAU.MM » AM AAM AAVAAAV/AA* M-VA J ~ —--------------------_ — o _ • ------- ------- AM AA A VA A AMAAA AA AA AM VMMJAAAA VAV J A V AM V. . . . - •

ir visai nesislepia su tokiu savo nusistatymu. Ir vėl tuvos rytų pasieny juk niu nusiritau iki Plungės, drąsiau kėlė galvas, slap- S18;1 trauKesi» 
* „1_________ „.4.5.___ i.xx___________ i._ : i.:x____  etiniai ____4:_____ 4... _______ :_______ : kulnu llDantpilna stipriai ginkluotųAchesonas automačiai kiša ranką į kišenę.

“Tai ne dėlto, kad Jugoslavijai reikia pagalbos, o rusų partizanų. 
Ispanijai būk tai ne. Čia toks dalykas, kad Tito yra

Raudonoji armija jau 
dardėjo Lietuvos keliais į 
vakarus per Švenčionis, 

mūsų priešas ir reikia jį papirkti, o Ispanija yra drau- žinia, kad policija turi į-’per Ašmeną. Su ja vėl at- 
ginga, ir galima saugiai į ją nusispiaut... P. Acheso- sakymą rytoj evakuoti ėjo baisus siaubas. Degė 
nas tur būt mano, kad nėra reikalo eikvoti pinigus miestą. Daug kas tą naktį Lietuvos sodybos, mieste- 
papirkti ištikimai mums tautai; — verčiau juos prie-{nemiegojo. jliai ir miestai. Liejosi ne-
šui atiduoti.

“Būtų iš tiesų juokinga, jei Franco staiga su- dienis. 
prastų, kad lengviausias būdas paskolai gauti — tai kymas evakuoti Vilnių, 
persimesti į mūsų priešų pusę. Ir būtų dar juokin- Civiliai gyventojai lietu- aprašyti?, 
giau, jei Achesonas duotųsi apgaunamas ir atkištų viai turi apleisti miestą— r
Ispanijai paskolą. Tai, žinoma, įvyktų tik tuomet, jei Maišiogalos - Ukmergės, telė jo tik 
Franco atsižadėtų savo dorovinių principų. O tas ne- kryptimi, o lenkai — Va- (Žemaitijoj)

- Gardino pusėn, joj, nes čia vokiečiai arti 
t re- Rytprūsių, parodė didesnį 

tik kariniams atsparumą.
— Bet ar ilgam? —klau

sė kiekvienas.
Tūkstančiai pabėgėlių į- 

vairiomis 
veržėsi 
tiją, tūkstančiai užplūdo 
Žemaitiją ir paprūsę iš 
dalies manydami, kad vo
kiečiai čia atlaikys rusus, 
iš dalies sulaikyti įvairių 
gandų, kad siena uždary
ta, kad darbingus vyrus 
varo apkasų kasti, kad 
vokiečiai pabėgėlius api-

Vakare mieste pasklido

Liepos mėn. 3 d. pirma-
Pasitvirtino įsa-

|liai ir miestai. Liejosi ne
kaltas lietuvių kraujas, 
moterų ir vaikų ašaros. 
Kas gali tai apsakyti ar

•••

Raudonoji pabaisa stab- 
prie Ventos 

ir Suvalki-
beįmanoma”. { rėnos ■

Tai griežta ir aitri kritika, bet, atmetus griežtą Geležinkelis į Kauną 
toną, ar ji ne tiksli? Tačiau gali ateit toks laikas, ka- zervuotas r* 
da Franco nebeprašys paskolos, bet Amerika pati transportams. Vilnius busi 
jam siūlys, kad leistų Alijantų bazėms Ispanijoj įsi-'ginamas vokiečių įgulos. I 
kurti, nes strateginiu atžvilgiu Ispanija daug svar-j £jo gandai, 'kad lenkai 
besnė kaip Jugoslavija. Yra žinių, kad Alijantų kari- nesitrauks, nes jų parti
nė vadovybė jau įžiūrėjo, kuriose Ispanijos vietovėse zanai užimsią Vilnių, 
bazės bus įsteigtos. Tikram reikalui atėjus, Acheso-’ Rytą einant į įstaigą 
no nuomonės nebus nė atsiklausta. K. Katedros aikštėje sutikau
------------------------------------------------------------------- .muziką Alf. Mikulskį.

Aukokime pagal savo galimumų. Kiekviena auka — Kur skubi, maestro? 
bus nuoširdžiai įvertinta ir sunaudota švenčiausiam— paklausiau Čiurlionio 
tikslui — alkanam papenėti, trokštančiam pagirdyti,'ansamblio dirigentą, 
nuogam pridengti. ’

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

— Einu prieplaukon ties 
Gedimino kalnu, — tarė 
susirūpinęs muzikas. —Iš

priemon ė m i s 
ii per sieną į Vokie-

jo apsieisią be bėgimo 
Vokietijon. Bet tai buvo 
tyla prieš audrą. Raudo
nieji tol nejudėjo toliau, 
kol neišlygino ilgo fronto 
ir nepritraukė daugiau 
jėgų paskutiniam dide
liam puolimui.

Kai aš spalio mėn. 5 d. 
Plungės stoty laukiau 
Telšių traukinio į Kretin
gą, staiga — tai buvo 5 
vai. po piet (ketvirtadie
nį) — nuo Kuršėnų pu
sės sudundėjo ilga pa
trankų ir tankų pabūklų 
kanonada. Tai truko ma
žiausiai pusė valandos lai
ko. Buvo aišku, kad jau 
prasidėjo raudonųjų puo
limas tikslu baigti užimti 
visą Lietuvą ir įsiveržti 
Vokietijon. Vakare tai

atijol Naktimis matėsi žemai-
Tūkstan- tiios sodybų ir miestelių »“valkijos galuunas uze

KrMin™. ir Kl.i- mlmaS l^110 ^aitę Ve- 
liau, apie spalio vidun; 
Vilkaviškio - Kybartų gy
ventojai buvo prievarta 
vokiečių 
gyvas 
slinko į nežinią per Vokie
tiją į vakarus, pakeliui 
Rytprūsiuose vyrus gau
dant apkasų kasti. Lietu
va liko raudonosios lavi
nos užlieta ir geležine už
danga nuo pasaulio ati
tverta...

(Bus daugiau)

evakuoti. Kas 
išsigelbėjo, tas

Kiekvienas žmogus turi

Kova Už Lietuvišku Spaudą
Dipl. inž. Feliksas Vizbaras

Lietuviškos knygųs į Lietuvą ateidavo 
per Tauragę, spausdintos Prūsijoje, ir per 
Kretingą, spausdintos Klaipėdoje. Daug 
.knygų eidavo ir per Suvalkijos parubežį. 
Per sienas knygas gabendavo knygnešiai ar
ba kontrabandistai drauge su kitomis pre
kėmis. Dažnai tokie žmonės turėdavo kon
taktą su pasienio sargais. Esant man Liepo
jos gimnazijoje, teko su savo broliu, jau 
Liepojos gimnazijos kapelionu, lietuviškų 
knygų siuntą gabenti iš Kretingos vienuoly
no arkliais. Pačioje Kretingoje ir kelyje į 
Darbėnus buvo pristatyta kareivių sargybų 
su “rogatkėmis”. Rogatkė vadinosi per vieš
kelį permesta kartis, kuri važiuojančių pra
leidimui kilnojama. Pravažiuojančius karei
viai patikrindavo arba visai nekreipdavo dė
mesio, jeigu nieko įtartino nepastebėdavo. 
Kun. Jonas visą riziką rėmė psichologiškais 
sumetimais. Gimnazisto vežamas kunigas 
negali labai ryškiai mestis į akis, kaipo įtar
tinas — gal kunigą veža pas ligonį, ar kur 
nors į svečius. Kretingoje maišą su knygo

mis ar laikraščiais pakišome po sedine ir 
pridengėme gūnia, persižegnojome ir išva
žiavome iš vienuolyno kiemo. Lengva riste
le barbinam per miestelį. Privažiavome pir
mą “rogatką” — “rogatka” atdara, sargybi
nio nėra. Mat, jau buvo popiečio laikas ir 
mažai kas bevažiuodavo. Laimingai prava
žiavę pirmąją “rogatką”, dairėmės, kas mū
sų laukia prie antrosios, kuri būdavo už' 1 
klm. Važiavome nesiskubindami ir nesidai
rydami. Jau iš tolo pastebėjome, kad kelio 
kartis pakelta, o sargybinis, nusiavęs batus, 
pučia “samavorą”, taip būdamas užsiėmęs, 
galvojome tikrai rusas netrukdys sau laiko 
mūsų kamantinėjimu. Aš ne tiek į kelią žiū
riu, kiek į kareivį ir jo “samavorą”. “Na, 
Dievui dėkui”, — sako kun. Jonas, — “dabar 
didieji pavojai jau liko užpakaly”. Darbė
nuose galima bus knygas perpakuoti į ma
žesnius pokelius ir išsiuntinėti savo drau
gams kunigams, o tie labai greit paskleis- 
davo lietuvių kaimiečių tarpe.

Dažnai gabenant knygas, ar tai per sieną, 
ar jau Lietuvoje, įvykdavo suėmimai. Vieną 
kartą kun. Tumas Vaižgantas savo broliui 
buvo davęs pergabenti į Svėdasus lagaminą 
knygų. Priekulės stotyje žandarai pareika
lavo lagaminą atidaryti. Knygos buvo kon

fiskuotos, o brolis areštuotas. Iš to buvo 
sudaryta byla ne tik prieš Joną Tumą, bet 
ir prieš kun. Tumą - Vaižgantą. Daug pri
vargta ir nemažai išleista pinigų, kol pavy
ko tik stebuklingu būdu bylą laimingai iš
vesti, nors Jonui Tumui teko bene tris me
tus pasibastyti po tolimą Rusiją ištrėmime.

Vieną vasarą, prieš Šv. Petro atlaidus, 
Svėdasuose kun. Tumas - Vaižgantas man 
priminė, kad reiktų iš Kupiškio klebonijos 
atgabenti knygų siuntinys — “prūsiško gas- 
tinčiaus”. Tuojau aš su savo broliu Antanu, 
pasikinkę sartuką, iš vakaro išvažiavome į 
Kupiškį, kad iš Kupiškio galėtumėm anksti 
išvažiuoti, nes į Svėdasus buvo apie 30 klm. 
Saulutei tekant, pasikrovėme į brikutę mai
šą knygų, gerai apkamšėme šienu, priden
gėme gūnia ir išvažiavome iš Kupiškio. Sau
lutė šviečia, o rasa ant žolės ir pievų blizga, 
kaip deimantai.

Sartukas, per naktį pailsėjęs ir priėdęs 
avižų, linksmai ir smagiai bimbino namo. 
Kelionė buvo rami ir jokių žandarų čia ne
buvo. Pačiuose Svėdasuose “urednikai”, 
pravažiuojančių nekrėdavo, bet daugiau ste
bėdavo škaplierninkų būdas. Laimingai, jau 
po Šv. Mišių įvažiavome į klebonijos kiemą 

nesustodami įvažiavome į klebonijos

diendaržį. Čia atsiskubino kun. Vaižgantas 
ir pradėjo klausinėti, kaip vyko kelionė. 
“Juozai” — pasišaukė klebonijos vežiką — 
“paimk šį maišą ir nunešk į klojimą, kur ge
rai pakavok šiauduose, kad joks žandaras 
nesurastų, o dabar einame į kleboniją, kle
bonas pavaišins, nes kelionėje išalkote”, — 
ir nusivedė į kleboniją.

Po Šv. Petro atlaidų Svėdasų apylinkėje 
paplito naujų lietuviškų laikraščių ir kny
gų — “ Tėvynės Sargas”, “Žinios”, “Ap
žvalga” ir kt. Niekas nežinojo, kokiu būdu 
čia atsirasdavo lietuviškos knygos ir laik
raščiai ir niekas nesiteiraudavo tik niekuo
met neužmiršdavo, kad jas reikia labai sau
goti nuo žandarų akių. Taip pat niekuomet 
negirdėjau, kad kas nors būtų įskundęs savo 
kaimyną “uriadnikui” ar žandarui, kad pas 
kaimyną randasi lietuviškų laikraščių. Tai 
būtų didžiausia niekšystė prieš visą kaimą 
ir baisesnė, negu arkliavagystė, o su arklia
vagiais kaimiečiai labai žiauriai pasielgda
vo. Daug kas iš “paselenščikų” maskolių, 
mėginusių pavogti arklius, užbaigdavo savo 
gyvenimą .Kepurinio ar Šepetos liusiuose 
(balose), kurie ir žiemos metu neužšaldavo.

« « «
(Bus daugiau).
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moti-’

Aukos Lietuvių Katalikų 
Akcijos Fondui

1
Jų dabartinis adresas Vokie

tijoje- (13b) Memmingen, DP. 
Camp. U.S. zone, Germany.

v

šv. Vaido Vyrų Draugijos 
šv. Mišios. Sekmadienį, spalio 
9 d., 8:30 vai. šv. Mišios bus 
atnašaujamos šv. Vardo vyrų 
draugijos intencija. Visi nariai 
prašomi susirinkti į svetainę, 
iš kurios visi bendrai vyksime 

\alandos pa- įškla.usyti šv. Mišių, laike ku- 
Parengimo progra- r-ų priimsime šv. Komuni-

lietuvių Radio Valandos 
Programa. Sekmadienį. . spalio 
9 a. 3 vai. p.p. Cambridge lie
tuvių katalikų klube, įvyksta 
Lietuvių Radio 
rengimas. P 
ma susidės iš muzikos, dainų ir 
šokių. Taip pat bus 
džiai.

ir užkan- J3-

Kolekta Seselėms Mokyto*- 
apylinkės joms. Sekmadienį, spalio 9 d., 
šį paren- mūsų bažnyčioje bus kolekta 

-~ *• * ‘ . Parem-
šiuos platintojus: p.’ B. Jakutį.: kime Seseles, nes jos tos para-

A

I 
Tremtiniams, ypač tremti- Į 

nėms, buvo labai 
staigmena — vienas 
žiausių draugiškumo ir para
mos reiškinių tremtinei
nai — tai š. metų rugsėjo 18 
d. p. Svetikienės iniciatyva su
ruoštas “Baby Shower” —mo
terų pobūvis p.p. Svetikų na
muose. Gaila, kad Lietuvoj šio 
gražaus papročio — kūdikio

' belaukiančiai motinai ruošti 
panašius “showewr” — netu-

1 rėjom.

Vaišėse dalyvavo nemažas 
p. Antanas Daukantas, skaičius manchesteriečių gera- 

veikėjas ir biznierius, turįs širdžių moterų ir keletas trem- 
valgomųjų produktų krautuvę timų, iš kurių p, St. Daugelie-

Visi Cambridge ir
lietuviai kviečiami į 
girną. Bilietų galima gauti pas dėl Seselių mokytojų. 
--__ , _. ■__  __ D n i_ a -iz...
A. Zavecką. p. Petrušauskienę,' mos 
p. B. Žilienę, p. Banienę. S. Pil-’ 
konj, J. Janiūnį. P. Radaitį. 
A. Shakalį. Bačinskų ir Dau
kanto krautuvėse ir pas p. B. 
Uteųį. Bilietų kainos tik $1.50. 
Kurie 
anksto bilietų. bus 
gauti prie įėjimo.

Dalyvaukime visi ir 
kime vienintelę mūsų 
katalikiškos valandos 
programą.

užsitarnauja. D.

HAMff. N.L
Tragiška Mirtis

Sekmadienį, rugsėjo 
nesuspėsite įsigyti iš!v- * A- Mikionių jauniausiasis 

gąiima sūnus. žaidžiant football Kear- 
iny’s high school. bėgant su 
sviediniu (bąli), buvo kitų par
griautas. ir jie visi ant jo su
griuvo. To pasėkoje lūžo 
sprando kaulas. Buvo nuvežtas 

jį Šv. Magdalenos ligoninę, Pas- 
Įsaic, N. J., kur po trijų valan
dų mirė. Buvo susilaukęs vos 
20-ties metų amžiaus.

Velionis buvo 
graboriaus. J. M. 

: laidojimo įstaigoje, 
Avė., Kearny. N. J., kur .buvo 
gausiai žmonių lankomas ir at
nešta daug gražių gėlių.

Palaidotas iš Sopulingos Die
vo Motinos bažnyčios penkta- 

i dienį. rugsėjo 30 d.. Šv. Kry- 
i žiaus kapuose N. Arlington. 
i Laidotuvių dieną 10 vai. ryto 
jtrys kunigai atlaikė trejas šv. 
; Mišias. Velionio giminaitis kun. 
■ A. Kasparas, iš Elizabeth, N. 
j J. laikė šv. Mišias prie didžiojo 
altoriaus, vietos klebonas kun. 

ir p. ■ Vaicekauskas ir vikaras kun. 
iš Nashua. Pocius prie šoninių altorių. 

N. H. sekmadienį. spalių-Oct. Žmonių prisirinko pilnutėlė 
9 d. atvyks į Cambridge Lietu- bažnyčia, kad net turėjo stovė- 
vių Radio Valandos rėmėjų ti.
rengiamą ŠURUM - BURUM; Į kapus palydėjo visi trys 
ir padainuos - pagros gražių kunigai ir apie 40 automobilių, 
liaudies dainelių. Abu yra po- P.p. Mikioniai yra ilgame- 
puiiarūs dainininkai. čiai parapijiečiai ir ilgai abu

Programoje dalyvaus ir kiti priklausė prie parapijos choro, 
menininkai. Labai liūdi velionio tėveliai,

netekę mylimo sūnelio. Taip 
pat paliko nuliūdę brolis, ište
kėjusi sesuo ir giminės.

Suteik jam. Viešpatie, amži
nąjį atilsį ir Amžinoji šviesa 
tegul jam amžinai šviečia. Už
uojauta tėveliams ir giminėms. 

F. H.

parem- 
lietuvių 

radio

Jonas Tamulionis,
dainininkas ir muzikas. 
Ona Skirkevičienė

i 
i
I
1
i 
I

25 d.,

pašarvotas 
Bujausko, 
24 Davis

187 Webster Avė., Cambridge,: nė padainavo keletą gražių, už 
Mass., suorganizavo komisiją • širdies tveriančių dainų. Nuo 
ir rengia ŠURUM - BURUM. šios programos dalies neatsili- 
Šis parengimas įvyks šį sekma- ko net ir mažyte p. Daugėlie- 
dienį, spalių - Oct. 9 d., 3 vai. nės dukrelė Rūta, kuri ne tik’ 
po pietų, Lietuvių Katalikų padeklamavo keletą eilėraščių, • 
klubo salėje. 163 Harvard St., bet ir padainavo;
Cambridge. Mass. Šio parengi- žodžiai kai kurioms net ašarą 
mo pelną skiria Lietuvių Radio ■ iš akių išspaudė. 
Valandos programą paremti.

Komisijos pirmininkas p. An
tanas Daukantas ir jo pagelbi-į 
ninkai - pagelbininkės labai 
nuoširdžiai darbuojasi, kad at-i 
vykusius svečius ] 
skaniais valgiais ir gėrimais;; 
duoti progą pasiklausyti radio Į 
programos salėje, ir padaryti 
kiek pelno Lietuvių Radio Va
landos programai išlaikyti, ku
rią veda Antanas Kneižys.

p. Antanas Daukantas prane
šė telephonu, kad jau viskas 
prirengta, tik laukia svečių- 
viešnių iš visų kolonijų.

ngųDaraiĄ, pa.
Ukrainiečių spauda apie Pa

balino partizanus. Ukrainiečių 
rug- 
gan 

iš 
Pa-

laikraštis “Amerika” savo 
sėjo 27 d. laidoje įsidėjo 
ilgoką 
tremties Vokietijos 
balčio partizanus, 
duodamos žinios, 
latvių tremties

Nors į panašios rūšies vai
šes, pagal vietos paprotį, vy
rai nebūna priimami, tačiau

■ dovanomis vis tiek pora dos- 
jnesnių prisidėjo: tai p. J. Zda-

pavaišinti' įr p j vižynis.
cronma.c jaunutei p. Matulienei, ne per 

į senai iš tremties čia atvyku
siai, peržiūrinėjant kūdikio do
vanėles ,visų dalyvių akys tar- 
' tum jau įsivaizdavo, kokios 
mažos rankytės ir kojytės,' 
koks mažas gležnutis Dievo su-j

■ tvėrimėlis po mėnesio kito bus 
įvilktas į tuos rūbelius. Tepa
deda Dievas, kad jaunajai p.p. 
Matulių šeimai lūkesčiai lai
mingai išsipildytų. Reikėtų 
dukrelės, kadangi mažytis gra-

itl 1 žūtis sūnelis jau bėgioja. Tai- 
įgi, nuoširdžiai to linkime! L.B.

(šios aukos įplaukė prieš 
rugsėjo 28 d.)*

Lietuvių Katalikų Akcijos 
Fondan šiomis dienomis įplau-| 
kė stambesnių aukų, būtent — 
nuoširdusis lietuvių katalikų • 
organizuotojo veikimo rėmėjas1 
kun. Ignas Valančiūnas, Šv. j 
Kazimiero parapijos klebonas 
Philadelphia, Pa., prisiuntė di
delį čekį — $250. Šią sumą su- 

1 darė: Rožės Grebliauskaitės 
$100 auką, rinkliava bažnyčioj 
— $93.29 ir kun. Valančiūno 
asmeninė auka $56.71.

Iš Rockford, III., gauta $200. 
Juos prisiuntė K. 
didžioji geradarė 
aukotoja visiems 
tuvių reikalams, 

j Iš Michigan valstybės N.N. 
prisiuntė $100. Tikrai norėtųsi' 

jos ame ų vardas paskelbti, į
tačiau jisai to daryti nelei
džia. “Ne dėl savo garbės, bet 
Bažnyčios ir Tautos naudai aš 
aukoju”, — šis geradaris sako,

New Britain, Conn., S. Strei- 
čiūnienė per Šv. Pranciškaus 
seseris prisiuntė stambų $80 
vertės čekį.

Philadelphia, Pa., šv. Jurgio 
parapijos klebonas kun. Dr. V. 
Martusevičius aukojo $50.

$10 aukojo: Smilgelskienė. 
$5: A. Jakubėnienė, P. Plei- 

nienė, Liudvika Katilienė.
$3: (Mrs.) J. Sadusky. 
$2: Anna šniaukšta, J. 

mašauskas.
$1: P. Kudzimienė, E. Fede- 

ravičius, Constance Sviokja, J. 
Okinskis, (Mrs.) K. Melusky.

Lietuvių Katalikų Akcijos 
Fondas dėkoja visiems aukoju
siems ir, kas savo dalies dar

nėra prisiuntęs, prašo tai pa
daryti — pasiųsti ALKRF ir 
LKAF Iždininkui kun. Ig. Al- 
bavičiui, 1515 So. 50 Avė., Ci- 

i cero 50, III.

Švč. P. Marijos Apsireiš
kimai Liurde

— ALRKF Sekr.

PRAŠO
Tremtinių šeima susidedanti 
trijų asmenų, būtent: Bronio

Parašė vysk. Petras Būčys, M. 
L C. “Darbininko” leidinys, 
1943 m. 510 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius stebuklus, 
bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti- 

, kėjimo klausimuose mokslinin-

Domeikienė,, 
ir dosnioji 

kilniems lie-

iš
Platakio, 40 m. amž.; Janinos kgĮ. Būčys rašo apie tai
Platakienės - Petrulytės; 30 žią perakai-
amž. ir Jono Platakio (sū- bus sujaudintas. Gra
nus), 2 m. amž., kurie visi da- išleista, su daugybe pa-

į bar randasi DP stovykloje Vo-įveikslų Amerikos lietuviams 
; Ir i a t i ac T .iafuvnc ' M 9 » * v. * v . •Apsireiškimu Liurde taip pati- 

ko, kad jie jau baigia išpirkti 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai, 
trečią laidą. Kaina $3.50.

Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”,

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

■ kietijoje. Kilę yra iš Lietuvos 
Kantaučių valse.,. Telšių apkr.1

i Prašo geraširdžių lietuvių su
daryti jiems Amerikon emi
gruoti galimybes, parūpinant 
buto ir darbo patikrinimą, ir 
tuo būdu pasiliuosuoti iš Vo
kietijos vargo.

Į

“Darbi

PASAKŲ KNYGA

Ta-

Parašė A.
Šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽĖ 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 Lt.

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

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

.00 į

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

gą — “KUR BAKŪŽE SAMANOTA”.
Vardas
Adresas

W. J. Chishohn -
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith SL, 
PROVIDENCE. K I.

Telephone
Ofiso: Dexter ±»52

Namų: PI. 6286

l

1

korespondenciją 
apie 

kurioje pa- 
pasiremiant 

spauda. Ten 
rašoma, kad latvių partizanų 
yra apie 20 tūkstančių, o lie
tuvių — apie 28 tūkstančiai. 
Latviai, estai daugiausiai yra 
ginkluoti tik šautuvais, o lie
tuviai, be šautuvų, dar turį 
patrankų ir net lengvus šar
vuočius.

Skaitykite ir platinkite kata
likišką spaudą — laikraštį 

/“Darbininką”!

Paskiausioje vietinio lenkų 
laikraščio “Gwiazda” laidoje 
buvo paminėtas įžymus mūsų’ 
plunksnos darbininkas, kun. 
dr. J. Prauskis, su trumpu ap
rašymu jo apsilankymo Brazi
lijos sostinėje Rio de Janiero 
pas tenykštį lietuvių sielų ga
nytoją kun. Juozą Janilionį. 
Taip pat buvo paminėta ir mū
sų solistė panelė Juzė Augai- 
tytė.

MADOS KARAS!”
Į\ “TAI YRA ŠIŲ METŲ

I

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 jTa kiekvienaūi reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coV'ai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedideli 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 Wesi Broadwoy So. Boston 27, Mass._____ __  — — — — — — — — — — — •
Šiuoiai siunčiame $..............  ir prašome atsiųsti

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas......... ...................................... —
Adresas ••••••••••••••c »• • • *• • • •••••• ••• ••••••••••••••••• •••••••••••• ♦••••••*

Lenkų katalikiškame laikraš
tyje “Dziennik Chicagoski” 
rugsėjo 27 d. laidoje tilpo ilgo
kas eilėraštis apie garsiąją ra
šytoją Mariją Radzevičiūtę, j 
kuriame yra aiškiai pasakyta.. 
kad nors ji rašė knygas lenkiš-j 
kai, tačiau buvo ne lenkė, bet i 
lietuvaitė.

i

Nepamiršta pasib k u s i ų j ų 
tremtyje. Vietinis naujakuris, 
Vladas Mingela, su savo žmo
na, išgyvenęs dar tik pora me
tų Amerikoje, bet jau sugebėjo 
partraukti Amerikon apie 45 
tremtinius.

Vietiniai viengenčiai Edvar
das ir Genė Breslauskai, gyv. 
1645 Margaret St., Phila., Pa. 
partraukė jau 40 tremtinių.

Tęsia mokslus toliau. Mūsų 
tautieitis newarkietis Jokūbas 
Stukas, grįžęs iš Anglijos, kur 
vasaros laiku mokėsi Oxfordo 
universitete, dabar įstojo į Ko
lumbijos 
mokslus 
įsigijus 
laipsnį.

universitetą tęsti 
toliau su tikslu, kad 

mokslo magistrato 
XX

į likę a million

“DAUGIAU VIETOS 
PASIDĖTI ALKŪNĖM 

KAIP BILE KOKIAME

f m a
Tamsta jautiesi kaip milijoną turįs — kaip mili
jonai žmonių turinti Fordą — kada jie paima 
naujo Fordo vairą į rankas. Tamsta atrodai ir 
g kaip milijonas. (Kaip žinote, Fordas laimėjo 

ew Yorko Madų Akademijos medalį — “Fa- 
shion Car of the Year”. Tamstos pajusite švel
nesnį Fordo 100 h. p. V-8 ar 95 h. p. šešių pa
jėgumą^.. didesnį prabangumą su “Mid Ship” 
Važiavimu- 85% lengviau sustabdyti “Magic 
Action” stabčiai. Užsisakyk sau Fordą dabar.

/

IPaimk ratą

“LENGVAS VAIRUOTI 
KAIP PLCKSNA”.

Paimk ratą—
Bandyk naują FORDo “JAUTRUMĄ” 
pas savo Fordo Dylerį.
Bandyk naują FORDo “JAUTRUMĄ
pas savo Fordo Dylerį.

iI

89% DAUGIAU
VIETOS

PASIDEJIMUI!”

Baltos padangos su crtra išlaidomis.
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(Eltos Žinios)

II. 1949 metų trėmimai
(Tęsinys)

Jau visą 48/49 metų 
žiemą sklido gandai, kad 
bus vežimai, jau keliskart 
buvo mobilizuotos maši
nos ir visi “aktyvistai”. 

’ Bet tai buvo tik eilinis 
bolševikinis triukas gy
ventojų budrumui susilp
ninti, nes žmonės nepajė
gia kelis mėnesius pa
rengtyje išbūti. Pagaliau, 
kovo 24-27 dienomis pra
sidėjo trėmimas.

Šis trėmimas daugiau
sia palietė 
miestelius, 
miestą.

Šį kartą
ir daug žydų, kas sukėlė 
visoje Lietuvoje didelį nu
stebimą.

Iš kaimų daugiausia 
nukentėjo tie, kurie gyve
na arčiau Gudijos, nes čia 
rusai sutraukė daug ka
riuomenės ir mašinų Lie- 

nepa- 
pa- 
Sa- 
ka- 
bu-

miestus ir 
ypač Kauno

buvo ištremta

tuvos gyventojam 
stebėjus ir nesuspėjus 
sislėpti. Per Gardiną 
pockinės plentu ta 
riuomenė ir mašinos
vo netikėtai permesta į 
Lietuvą. Kituose rajonuo- 

kur žmonės pajuto 
koncentruojant

Mes Pasiilgstame Dievobuvo ištremtos trys ku
mečių šeimos: Čereskienė, 
Bukausko šeima ir Su
kackienė su 5 mažais vai
kais. Iš Veisėjų v. •Čiuvo
nių km. buvo ištremtas 
Jurelionis, kuris jau 10 
metų buvo išgulėjęs, ne
keldamas iš lovos. Vienas 
vyras, nors visa paplentė 
buvo apstatyta sargybom, 
bandė šokti iš mašinos 
ties Vilaikių kaimu ir pa
sislėpti Cijūniškės miške, 
tačiau slapukai jį nušovė.

Ešalonai stotyse išsto
vėjo tris dienas, kol žmo
nės buvo gaudomi. Žmo
nes išvežus, mašinos liko 
nedemobilizuotos dar ligi 
balandžio 20 dienos. Kiek 
vėliau paaiškėjo, kad 
š. m. birželio mėnesyje vėl 
trėmimai buvo vykdomi.

Per vieną mitingą 1949 
metais Seirijų miestelio 
mokytojam bolšev i k a i 
-aiškino, kad trėmimai yra 
daromi todėl, kad Lietu
vos “Liaudis” prašo iš
vežti kolchozų santvarkos 

kumetyno,priešus. (bus daugiau)

H '■

išvežtivikai stengėsi 
žmones iš Šarkelių km. 
Seirijų vi., bet per tris 
dienas jiems nepavyko nė 
vieno žmogaus pagauti.

Bolševikai šįkart išga
beno daug žmonių, kurie 
patys tikrai negalėjo nė 
pagalvoti, kad juos gali 
vežti, kaip lygiai tai nea
tėjo į gaivą nei jų kaimy
nams.

Pvz., Mizaras, Šaulėnų 
km., Leipalingio valse, 
buvo aiškaus tarybinio 
nusistatymo ir neturtin
gas žmogus. Jo sūnus tar
navo bolševikinėje ka
riuomenėje, ir tėvas juo 
labai didžiavosi, laikyda
mas jį pavyzdžiu kitiem. 
Arba, sakysim, iš Leipa
lingio dvaro

“Karalienė Šventojo Rožan
čiaus, melski už mus; kad tap
tumėm verti Kristaus Žadėji
mų”.

(Bažnyčios malda)

>
B?

’ -

Br. B. Paulius, O. P.

Nauji Tremtinių Transportai

"Atlaidų Šaltinis 
didelėmis raidėmis maldaknygė 

jau spausdinama
ATSIKANDA DAUG RĖMĖJŲ
Paminėti garsaus misijonieriaus

a. Tėvo Kazimiero Kapucino 8-nių
“Darbininkas”

se, 
mašinas
— spėjo išsislapstyti. Ru- j 
sam padėtis buvo pato
gesnė dar ir dėl to, kad 
kovo mėnesį dar buvo la
bai daug sniego.

Ypač nukentėjo Veisėjų, 
Kapčiamiesčio ir Lazdijų 
vi., kur buvo iššluoti išti- 
si kaimas.

Priežastis ta, kad Vei
sėjuose ir Lazdijuose yra 
labai daug stribų, nes 
tuose miesteliuose stovi 
stiprios rusų įgulos. Šie 
stribai ir sudarė tas są
lygas, kad buvo iš čia iš
tremta daug daugiau ne
gu iš kitų valsčių. Gar
sūs visoje Lietuvoje Vei
sėjų stribai gyrėsi išvežę 
“virš plano” 20 šeimų.

Šis trėmimas truko tris 
dienas. Žmonės buvo gau
domi ne tik rytais, bet ir 
dieną. Kareiviai , netikėti
numams sudaryti dažnai 
suguldavo mašinose ant 
grindų taip, kad iš tolo 
atrodydavo, jog mašinos 
tuščios važiuoja. Kada 
mašinos privažiuo d a v o 
prie numatytos aukos na
mų, kareiviai iššokdavo, 
ir žmonės nebesuspėdavo 
pabėgti. Nemaža vis dėlto 
pasislėpė. Sakysim, bolše-

Šių metų spalių 1 d., laivu 
“General Heintzelman” j Bos
toną atvyko šie lietuviai trem
tiniai: —

Adomaitis, Jonas į Brockton, 
Mass.

Aleksoms, Vladas j Worces- 
ter, Mass.

Asmytė, Ieva, į Decorach, 
Iowa.

Bagdonavičius, Aloizas į Cle- 
veland, Ohio.

Benkis. Albinas, 
Albinas, Zigmas, 
Juozas Danutė į 
Ind.

Cukrienė, Joana
Illinois.

Daniūnaitė, Danutė į Brook
lyn, N. Y.

Dėdinas, Juozas, Kunigunda, 
Juozas. Jonas į Hartford, Ct.

Dzetaveckaitė, Ona į Brook
lyn, N. Y.

Gurinąs, Aleksandras, Jad
vyga, Petras į Chicago, III.

Gečas, Viktoras, Irena, Ele
na į Chicago, UI.

Jančiauskas, Bronius j Wil- 
liston, Ohio.

Jakovickas, Lidia 
N. Y.

Juodka, Feliksas 
Illinois.

Katilius, Kazys į 
Conn.

Kopliauskas, Vladas, And
riejus, Jolanta į Chicago, Ijl.

Korženiauskas, Aleksandras, 
Raiša, Olga j Omaha, Nebr.

Kriščiūnas, Kasparas į Ly
don Sta., Wis.

Kruvelis, Stasys, Aleksandra, 
Aldona į Torrington, Conn.

Lukša, Ignas, Johana, Alina

Eugenija, 
Aksenija, 

Rennselaer,

į Chicago,
Birutė į

į Albany,

i Chicago,

Stamford,

į Schenectady, N. Y.
Martinaitytė, Stasė į Brook

lyn, N. Y.
Meižys, Bronė, Dionyzas, Ju

lius į Brockton, Mass.
Mozeris, Maria, Adelė 

Springfield, III.
Mikolėnas, Alfonsas į Yon- 

kers, N. Y.
Olšauskas, Janina į South 

Bend, Indiana.
Pautienytė, Joana į Lexing- 

ton, Ky.,
Petravičius, Vladas, Ona, O- 

na į Chicago, III.
Plioplys, Jonas, 

Wilkes - Barre, Pa.
Povilaitis, Cesė į Chicago, 

m
Rimavičius, Julė, Danuta į 

W. Bridgevater, Mass.
Ramanauskas, Emilija, Leo

nas į Preston, Minn.
Ruikis, Vytautas, Sigita į 

Franklin Park, N. Y.
Senikas, Kazys į Brooklyn, 

N. Y.
Siemaška, Liutaveras į 

Brooklyn, N. Y.
Strezeg o v s k i s, Joseph į 

Springfield, III.
Sinkevičius, Eugenijus į Wor- 

cester, Mass.
Šalčius, Paulius, Bronė, Vy

tautas, Jonas į Luzeme Coun- 
ty, Pa.

Untulis, Juozas, Petronėje, 
Olga, Vytautas į Rennselear, 
Indiana.

Užkuraitytė, Marcelė į Chi
cago, III.

Urbonas, Alfonsas į Billings, 
Montana.

Zmuidzinas, Vytautas, Mar- 
’tine į Stamford, Conn.

Mielasai Skaitytojau:
Spalio mėnesyje Katalikų 

Švenčiausios Panos Marijos Šventes, būtent: Šventojo 
Rožančiaus Karalienės, spalio pirmą sekmadienį ir 
Marijos Dievo — motinystės iškilmę, spalio 11 dieną.

Rožančiaus šventę įsteigė Popiežius Pijus V., 
O. P., spalio 7 d., 1771 metais, Krikščionių pergalei, 
Lepanto slėny laimėtai paminėti. Marijos dieviškosios 

Į motinystės šventę įsteigė Popiežius Pijus XI spalio 11 
d., 1931 metais paminėti 1500 metų sukaktį nuo vi
suotinio Katalikų Bažnyčios Vyskupų Susirinkimo E- 
fėze (431), kuomet Marija buvo dogmatiškai aptarta, 
pripažinta ir visam krikščioniškam pasauliui paskelb
ta tikra Dievo Motina. Dėl tos priežasties spalio mė
nuo yra Dievo Motinos Marijos mėnuo — Rožančiaus 
mėnuo.

Rožančius tai Bažnyčios patvirtinta ir labai gau
siais atlaidais apdovanota maldos forma. Rožančius 
yra tartum gyvų rožių vainikas, nupintas iš kartoja
mų maldos žodžių ir Tikėjimo Paslapčių apmąstymų.

Maldų kartojimas ir jų skaičiavimas ant tam 
tikslui padarytų mazguotų šniūrelių arba ant šniūre
lio suvertų karolėlių yra labai senas paprotys. Ne tik
tai krikščionys, bet ir stabmeldžiai pagonys vartoda
vo ir tebevartoja maldų kartojimo ir jų skaičiavimo 
paprotį. Bet gi ta Rožančiaus maldos forma, kurią 

i mes šiandiena turime ir vartojame, tapo įsteigta try
liktame šimtmetyje Pietų Prancūzijoje. Pirmasis Ro- 
čančiaus Apaštalas buvo ispanas Ozma katedros ka
pitulos kanauninkas, uolus pamokslininkas Dominin
kas de Guzman, kuriam švenčiausioji Pana Marija 
davė savo Rožančių, sakydama: “Eik ir skelbk mano 
Rožančių!” Tai įvyko Toluzos vyskupijoje, kur tuo
met Domininkas de Guzman kovojo prieš beplintančią 
albigensų klaidatikystę toje šalyje. Rožančiaus mal
dos pagalba Domininkas de Guzman davė tokį smūgį 
albigensų klaidatikystei, kad ji beveik visai išnyko. 
Ten pat Toluzoje Domininkas įsteigė Pamokslininkų 
Ordiną, kurį, patvirtindamas Honorijus III 1216 me
tais, pavadino “Tikėjimo Kovfinais”. Kaip Dominin
kas de Guzman asmeniškai taip ir jo įsteigtasis Pa
mokslininkų Ordinas uoliai platino ir tebeplatina Ma
rijos Rožančių su dideliu pasisekimu. Rožančius yra 
visų tikinčiųjų katalikų labai mėgiamas, nes jis Die
vo Motinos dovana...

Atvykstančius uoste pasitiko 
organizacijų atstovai.

Lėktuvais Atskridę Lietu
viai Rugsėjo Mėn.

Bandžiauskas, Juozas. Liuda 
ir Nijolės Į Brooklyn, N. Y.

Balsys, Dovas, Kazimieras ir 
Juozas į Baltimore, Md.

Cipkus, Alfonsas, Aleksan
dra, Aristidas. Veronika į Bal
timore, Md. •

Grajauskas. Vytautas, An
tanina, Ronaldas, Arvydas į 
Fairview, N. J.

Kilikevičius. Vaclovas, (Naš
laitis) į New York, N. Y.

Karščiai Praėjo

9

Bernardas Koraitis, 
lietuvis atstovas

Artinasi Žiema!
Galima pasakyti, kad vasara, kuri nepaprastai šiemet buvo karšta, 

jau praėjo — artėja 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 vabhdkbtom stukt
pirkdamos gausite 10 nuošimčių nuolaidos BOSTON, MASS.

Bj

Bažnyčia švenčia dvi

Dr. B. Paulius, O. P.

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

a.
metų mirties sukaktį, 
pradėjo spausdinti didelėmis raidėmis 
“ATLAIDŲ ŠALTINIS”, kuriai maldas 
buvo surinkęs ir išleidęs Tėvas Kazi
mieras. Išleidimas šios maldaknygės 
tai bus jam amžinas paminklas, kurio 
ir bolševikai negalės savo purvinais batais sumindyti. 
Reikia tikrai pasidžiaugti, kad šios vertingos malda
knygės išleidimui atsiranda daug rėmėjų. Pereitą sa
vaitę į paminklinės maldaknygės rėmėjus įsirašė se
kantieji:

• v

Maculevičius, Alfonsas, Liu
cina, Algirdas. Gražina į 
Springfield, III.

Novickis, Antanas. Birutė, 
Živilė, Sigitas j New York, N. 
Y.

Sirokovaitė, Katryna (Naš
laitė) į New York, N. Y.

Šatas, Aleksandras, Liselatte 
į Gary, Indiana.

Turovaitė, Lydia į 
York. N. Y.

Turovas, Henrikas j New 
York. N. Y.

Tribys, Jonas, Birutė, Kristi
na į Richmond, Va.

Žemaitaitis, Juozas. Anelė, 
Algimantas, Gintautas. Dalė j 
Waterbury, Conn.

BALF Imigracijos Komitetas.

New

Atvyko BALF'o Atstovė 
1$ Vokietijos

BALF'o atstovė Vokietijai ir 
Austrijai p. I. Rovaitė - Vilei- 
tienė, BALF’o Valdybos kvie
čiama, atvyko 1949 m. rugsėjo 
28 d. iš Vokietijos į New Yor- 
ką. Ji referuos BALF’o Direk
torių Tarybai ir darys prane
šimą Metiniam BALF’o Seimui 
apie tremtinių būklę Europoje, 
šalpos bei imigracijos reikalus.

Kaip jau žinoma. BALF’o 
Seimas susirinks š. m. spalių- 
October 7-8 d.d., Hotel Benja- 
min Franklin, Chestnut ir 9th 
Streets. Philadelphia, Pa.

BALF Centras.
✓

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nėr jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
ro asmenybę.

Prof. St. Šalkauskis

Klerijonas Gubusta, Chicago, III........................ 15.00
Mrs. Anelia Skrebutenas, Waterbury, Conn.......... 6.00
B. Kavalauskienė, Chicago, III.................................4.75
Mrs. Anna Samalonus, McKees Rocks, Pa..............4.00
Mrs. B. Miciūnienė New Britain, Conn................  3.50
Joseph Alanskas, Waterbury, Conn....................  3.00
B. Vasiliauskienė, Amsterdam, N. Y.................... 3.00
Stella Kodziauskas, New Britain, Conn..................3.00
Morta Stleliunienė, Chicago, III.....................  3.00
Mr. John Akstinas, Nashua, N. H........................ 3.00
Antanas Pauliukaitis, Montreal, Canada ..........  3.00
Fr. Monkus, Muskegon, Mich.................  3.00
Ona Brusukienė, Muondsville, W. Va......................3.00
Mrs. Agnės Kasper, Ind. Harbor, Ind..................  3.00
Mrs. Julia Twerian, Ansonia, Conn..................... 3.00
Mrs. O. Orantas, Waterbury, Conn......................... 3.00
Antanas Beniušis, Cambridge, Mass....................  3.00
L. Valkavičius, Hudson, Mass...... .’........................ 3.00
Julia Juškevičienė, Detroit, Mich............
Uršulė Liutkevičienė, Waterbury, Conn.............  3.00
Vincent Daunis, Antigo, Wisc.......................   3.00
Martin Alexander, Torrington, Conn...................... 3.00
Benedikt Shaltes, Pittsburgh, Pa........................ 3.00
Anne Legienė, Brooklyn, N. Y. .........................  3.00
Mrs. M. A. Urban, Mojiterey Park, Calif............. 3.00
Adela Gailimas, W. Hartford, Conn....................  3.00
Benedict Jakutis, Cambridge, Mass...................... 3.00
K. Kasparavičienė, New Britain, Conn................  3.00
Mrs. Katherine Karbauskas, Ansonia, Conn.........3.00
Mrs. K. Sarkauskas, Eagle River, Wisc............. 3.00
Bronius Gustas, Amsterdam,, N. Y. ............. 3.00 
Mrs. E. Yankauskas, Kearny, N. J...................... 3.00
Mrs. Ursula Gutauskas, Kingston, Pa................. 3.00
A. Mitchell, Detroit, Mich...................................  3.00
Mrs. J. Lapinskis, Elizabeth, N. J........................ 3.00
Mrs. Anna Sadowski, Saginavv, Mich.................... 3.00
Seiz Brathus, New York, N. Y.........
Winifried Sinkiewicz, Brockton, Mass................. 3.00
M. Garbukienė, Waterbury, Conn......................... 3.00
John Kazabauskas, Brooklyn, N. Y....................  3.00
Mrs. Elizabeth Aleksa, Cleveland, Ohio .............. 3.00

Už VELYKŲ ATVIRUTES
M. A. Ciūnytė, Falmouth, Mass...........................  2.00
Marijona Karpienė, Waterbury, Conn................. 1.00
S. Verseckas, Waterbury, Conn....................  1.00
Mrs. Slanina, So. Boston, Mass............................ 1.00
Mary Neverbuckas, Lawrence, Mass....................  1.00
Ignas Grusas, E. Hartford, Conn........................ 1.00
S. Verseckas, Waterbury, Conn...........................  1.00
Mrs. S. Jeskelevičienė, Lawrence, Mass............. 1.00
A. Kaunelis, Roxbury, Mass................................ 1.00
Veronika Boderick, M. D., Dorchester, Mass...... 2.00
J. Bielevičiu, Lavvrence, Mass...............................  1.00
Skupienė, No. Abington, Mass............................... 1.00
T. Saurusaitienė, Worcester, Mass........................ 1.00

UŽ KALĖDŲ ATVIRUKUS
K. Lukošiūnas, Cambridge, Mass.................   1.00
Rev. S. J. Vembrė, Padangės Aras, Athol, Mass. 1.00 
Rev. N. Pakalnis, Brooklyn, N. Y........................ 1.00
Rev. John Klimas, Shamokin, Pa........................  1.00
Rev. Simon W. Saulenas, Brockton, Mass.............. 1.00
Rev. Jonas L. Savulis, Eynon, Pa........................ 1.00
Rev. Dr. M. Ražaitis, New York, N. Y................. 1.00
Rev. Kaz. Žvirblis, O. P., Providence, R. 1.........  1.00
Rev. George Degutis, Tamaųua, Pa.....................  1.00
Rt. Rev. John Balkūnas, Maspeth, N. Y..................1.00
Rev. Emil M. Paukštis, Chester, Pa....................  1.00
Rev. Jonas Starkus, Elizabeth, N, J....................  1.00
Rev. A. J. Žukauskas, Pittston, Fa........................ 1.00
Rev. Pius A. Leksis, Maspeth, N. Y.................... 1.00
Rev. Jonas C. Jutkevičius, Worcester, Mass.......  1.00
Rev. P. V. Strakauskas, Brockton, Mass............  1.00
Rev. P. J. Juskaitis, Cambridge, Mass. .............. 1.00
Rev. Jonas Bernatonis, Lavvrence, Mass............. 1.00
Rev. V. Savage, Detroit, Mich............................... 1.10
Rev. J. Klimas, Shamokin, Pa............................... 1-00
Rev. J. Giedra, Washington, D. C........................ 1.00
Rev. Francis Mockus, Coaldale, Pa........................ 1-00
Rev. Victor A. Simkonis, Wanamie, Pa..... ..........  1-00
Rev. P. Cesna, Mahanoy City, Pa.  ..................  1-00
Rev. J. Matutis, New Britain, Conn.................... 1.00
Tev. Thomas G. Chase, Great Neck, N. Y..............100

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
“Darbininko” Administracija.



DARBININKAS r
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Bostono Arkidiecezijos Šv. Vardo Draugijos Choras, vadovau 
ja mas Dcminic De Gražia

Nuoširdi padėka priklauso p. 
Onai Ivaškienei ir jos grupei,' 

‘kurią sudarė beveik visi iš 
jr tremties atvykę jaunuoliai- 

7 8; jaunuolės, už dalyvavimą pro- 
. šv. Jurgio lietu-'tesijoje. Tai buvo labai graži, 

įvyks 40 mūsų tautos — Šv. Jurgio lie-

HORWOOD, MASS.

Penktadienį. šeštadienį 
sekmadienį, spalių - Oct. 
ir 9 d.d. š. m. _
vių par. bažnyčioje įvyks
Valandų atlaidai. Dalyvaukime tuvių par. reprezentacija. Taij)- 
visi ir | 
malonėmis

pasinaudokime Dievo gi nuoširdi padėka priklauso p.
■ Marijonai Valatkienei iš So. 
Bostono ir p. J. Bassett 
(Babilaitei). vietiniai už atve-iI 
žimą iš So. Bostono p. Onos I-! 
Vaškienės grupės ir parvežimą 
atgal be jokio atlyginimo. Tai 
tikrai gražus pasišventimas.

l i 
i

Sekmadienį, spalių 9 d.. 9 į 
vai. rylą Šv. Vardo draugijos’ 
bendra šv. Komunija. Visi ra-į 
riai dalyvaukite. Po šv. Mišių 
įvyks susirinkimas. Kalbės mi
si jonierius.

sekmadienį šv. Rožančiaus - 
draugijos narės skaitlingai da
lyvavo šv. Mišiose ir bendre-i 
šv. Komunijoje. Narės reiškia 
gilią padėką savo dvasios va- 

jdams už gražų patvarkymą l?i- 
: ke pamaldų. B.M.

Sekmadienį, spalių-Oct. 16 d.,' 
7:30 vai. vakare. Norwood Ju
nior High School auditorijoj, 
VVashmgton St.. Šv. Jurgio lie
tuvių par. Šv. Vardo draugija' 
rengia nepaprastai gražų ir. 

j turiningą KONCERTĄ. Prog- 
siramą išpildys Bostono Arki-!

So. Bostono 6 poros jaunuolių.I diecezijos Šv. Vardo Draugijos 
tautiniais rūbais apsirengusios'^ ^yrų balsų choras, 
ir trys parapijos vaikinai, bu- į vaujamas įžymaus muziko Do-' gražiausiųjų darbų, 
tent. \ incas Kasauskas, Edv. i mjnjc De Gražia.
Tarutis ir Jonas Kulišauskas;
nešė Bažnyčios, Lietuvos irUp^yg dainininkas L (________ ,_____ „
Jung. \ aisty bių vėliavas. Kun. į ZSL& Antanėlis iš So. Bostono ir nuolio, kuris pereitą vasarą bu-, ir sveikatėlės. 
Al. Janiūnas dalyvavo su ki- j — * 1 — -
tais kunigais. P 
dalyvavo ir iš kitų kolonijų.

Pereitą sekmadienį Šv. Kot
rynos parapijos procesijoje. 
Švč. P. Marijos iš Fatimos gar
bei. dalyvavo ir Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos altoriaus ber
niukai. p. Onos Ivaškienės iš

Šis įžymus choras per 3 metus išpildė 200 koncerto programų, dainavo ir giedojo radio 
programose. Šį 50 vyrų chorą sudaro gerai išlavinti dainininkai iš visų Bostono arkidiecezi- 
jos parapijų.

Šis choras išpildys koncerto programą sekmadienį, spalių-Oct. 16 d., 7:30 vai. vakare, 
Norwoodo Junior High School svetainėje, Washington St., Norwood, Mass. Dalį programos 
išpildys įžymus dainininkas Dr. Juozas Antanėlis lietuviškomis liaudies dainelėmis ir ar- 
monistas Gilbertas Gailius muzikos kuriniais. Koncertą rengia Šv. Jurgio lietuvių par. Šv. 
Vardo draugija. Kun. AL Janiūnas, draugijos dvasios vadas, komisija ir visi nariai platina 
tikietus, kurių kaina tik $1.00, ir kviečia visus dalyvauti. Kleb. kun. Feliksas Norbutas šį 
koncertą taip pat nuoširdžiai remia.

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame, kad LDS 

Conn. Apskrities suvažiavimas 
įvyks sekmadienį, spalio 16 d., 
1949 metais 1 vai. po piet”, 
Švč. Trejybės parapijos moky
klos kambariuose, Corner 
Broad and Capital Avė., Hart- 
ford, Conn. Šv. Mišios už LDS 
mirusius narius bus atnašauja
mos 10 vai. ryte.

Nuoširdžiai kviečiame visas 
kuopas gausiai dalyvauti, pa- 
siunčiant atstovus bei sumany
mus.

Pirmininkas Juozas Bernotas, 
Raštininkė Stefania Sapranas.

I Ane Maria Valanda

i

BROCKTON, MASS. ’ grįžęs į savo gražią rezidenci- 
iją baigia pasveikti.

Pažymėtina, kad p.p. Cini
kai yra veiklūs Šv. Roko para
pijos darbuotojai ir nuoširdūs 
katalikiškos spaudos

WATERBURY, CONN.

i 1 —
j Sekmadienį, spalio 9 d., 7 
v. v. per WMEX

' bus transliuojama 
apie Šv. Liudviką 
karalių. Būdamas 
sirgęs, jis padarė 
pakils iš tos ligos,

radio stotį 
apsakymas 
Prancūzijos 
sunkiai su- 
įžadus, jei 

atlikti karo 
ALT vietinio skyriaus susi- žygį į Šv. Žemę, kuri tada buvo

MEW BRITAIM. CONN.
vado-’ Garbingas darbas. Vienas iš 

kuris šiai 
i kolonijai teikia garbės, tai po- 

asi Lietuvišką programos dalį nios Marijonos Jeskelevičienės
i Dr. Juo- išleidimas į kunigus vieno jau- Linkime jų seimai pasiekimo raį netrūksta tik į lietuviškus AL Tarybos skyriaus susirinki-. nelaisvėn Sugrįžęs po to nepa- 

laikraščius korespondentų yra mas, kuriame buvo nutarta | sisekimo Prancūzijon, organi- 
daugiau pageidaujama. 'suruošti draugišką susipažini- ^^ antrą žygį Šv. Žemei iš-

mo vakarą su atvykusiais į vaduoti, tačiau nužygiavęs ligi 
mūsų koloniją broliais ir sesė
mis tremtiniais ir tam tikslui 
išrinkta komisija. Malonu, tu
rint savo kolonijoje tokį būre
lį tremtinių.

Buvo nutarta ir išrinkta ko- 
surengti vakarui, kurio 
bus skiriamas ALT ir 
reikalams. Buvo pa- 
iš iždo auka įteikti

Mūsų Naujienėles. Vietinės 
lietuvių kolonijos veikėjai-vei- rinkimas. Praeitą penktadienį, mUzulmonų rankose, ir tam žy- 

jkėjos yra gana darbštūs ir į-rugsėjo 30 d. Šv. Andriejaus gįuj vadovauti. Pasveikęs išpil-- ... j1“ r — — ---- -------------------- giui včLuoviiULi. rasvtnųns ispu-
rėmėjai, i vairių parengimų ,tai jau tik- parapijos salėje įvyko vietinio dė savo pažadus, bet pateko 
SiSekimO  .21, 2 I2,I....2X1..., AT rPo onoi—inlzi .... A. ..

Malonus surpryzas. Trečia-
Daug lietuvių tag QaįĮjus Dorchester. Dr. Juozas Margis. Jis įstojo į Tė-^ienį, spalių 5 d., vakare, neti-

talentingas armonistas Gilber- vo įšventintas kunigu, būtent,
I

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Opticat Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 P ARK BUILDING 
Worcester, Mass.

I
i

I

275 Main St., Vebster, Mass.

' DCL pastatymo paminklų 

Atsilankykite pas

Gate City Monument Co. I
■

GRANITE MEMORIALS

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

Norintieji pas mus atvykti, telefanuo
kite Nashua 4251. Transportacija

mus azvyKti. teieronuo- 
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

SUTAUPYK
<■

* a t j- e __ t

Juozas Antanėlis sudainuos ke- ’vų Marijonų Vienuoliją ir prieš ketai mažas būrelis nuoširdžių 
» mėnesį laiko išvyko į Pietinę prietelių pakliuvo pas

Ameriką — Argentiną, dirbti .Joną ir Malviną Kašėtus, 
sunkų misijonierišką darbą. i

Šia proga malonu pažymėti, • dėjus kuklius savo linkėjimus 
kad ponia ir jos a. a. 1

j lėta gražių liaudies dainelių, o
I armonistas Gilbertas Gailius
Įgros muzikos kurinius.
j Tikietus platina Šv, Vardo 
.draugijos nariai ir jų pagelbi- 
! ninkai. Taipgi galima gauti
klebonijoje. 36 St. George Avė. buvo ir yra dideli katalikiškos priminimas lyg 
Tikietų kaina $1.00.

Rengėjai kviečia vietinius ir.ninkas”
iš kitų kolonijų lietuvius daly-i 
vauti — pripildyti erdvią Nor-Į 

jwood High School auditoriją. •

t Sužinojau, kad daug kas ren-
; giasi dalyvauti Lietuvių Radio 
.Valandos ŠURUM - BURUM 
į parengime sekmadienį, spalių '
i 9 d.. 3 vai. po pietų. Lietuvių
’ Katalikų klube, 163 Harvard
; St.. Cambridge. Mass.

ponus
. gyv-i 

jStudley St. Jie atvyko, kad su-- 
' Ir-ii lrlinr- cnim lir\ 1/0■iimilC'

į-A. L. 
nutarė

Tūkstantinė Lietuvos Išhis- 
vinimui. Waterburio ALT sky
rius, besiruošdamas 
Visuotinąjį Kongresą
tam tikslui paaukoti $1,000. 

vyTas. jų dviejų kryžiukų vedybinio Taip pat ir kitos organizacijos 
kuris mirė prieš kelis metus, gyvenimo sukakties. Tas buvo draugijos prie 

ir

I 
šio nepa- 

užmiršto prasto įvykio šauniai ruošiasi.
1 spaudos rėmėjai. Ypač “Darbi- nuoširdumo, nes kryžiukų data L. Tarybą atstovauti iš-
1 ’ ’ >” daug susilaukė nuošir- su pereito mėnulio atmaina bu-^^ta: Marcelė Andrikytė, Ai
džios paramos. jvo prašildavus. Tai ne joks ju- dona Matienė, A. Orantas ir J.

Mūsų visų didelis dėkingu- biliejinis pagerbimas, tik pagi-į Tremoras- Sekantis W. L. Ta- 
■ mas poniai Jeskelevičienei ir tinimas draugiškumo, kuris at- ryhos susirinkimas įvyks penk- 
padėka, kad ji ir gražaus am- rodė lyg neįvertintas prabėgo, tadienį, spalio 7, 8 vai. vak. 
želio sulaukus vis darbuojasi šeimyniškoje nuotaikoje pralei-į 
katalikiškoje akcijoje. dę trumpą valandėlę ir sudai-

Sveiksta. Prieš kurį laiką p. navę keletą dainelių kaltininkų 
Simonas Cirukas. gyv. Bank garbei linkėta prie dviejų kry- 
St., sunkiai susirgo ir buvo pa- Žiūkų pristatyti ‘V” ir ten vėl 
daryta skubi operacija. Opera- susitikus nuoširdžiai pasidaly- 
cija buvo sėkminga ir ligonis ti gyvenimo rūpestėliais. Rap.

misija 
pelnas
BALF 
skirta
BALFui Philadelphijoje įvyks
tančio seimo proga. Pasiryžta 
busais vykti į New Yorką Lie
tuvių ruošiamon Dailėp Paro
dom

Skyriaus susirinkimai įvyks-

Tuniso Afrikoje, susirgo 
nepasiekęs tikslo, mirė.

Jis yra globėjas trečiojo 
Pranciškaus ordino.

ir,

šv.

a a

.00
ĮSIGYK ROYAL VACUUM VALYTUVĄ

spartus
stiprus, didžiagreitis, ilgametis 
motoras ir moksliškai suplanuo
tas vėtiklis padaro labai stiprų 
čiulpimą.

parankus
tinkamai nustatomas žiočių aukš
tis užtikrina lengvą kilimų valy
mą, nežiūrint kaip jie stori. Pla
ti krepšio gerkle palengvina iš
tuštinimą.

tikslus
vienodas čiulpimas per visas at
daras žiotis; šviesa apšviečia vie
tą prieš žiotis.

lengvutis
ilgai laiko, pats pasitepa.

AT BOSTON EDISON SHOPS 
AND ELECTBICAL DEJKLEBS

(Politinis Skelbimas)

Choro Veikla. Rugsėjo 18 d., 
iš radio stoties WBRW, pra
šant Community Chest valdy- ta kiekvieną paskutinį mėnesio 
bai, vietinis parap. choras iš- penktadienį. Į susirinkimus 
pildė šaunią radio programą, daugiausiai atsilanko senesnie- 
kurios solo bei duetus gražiai 
atliko Marcelė Andrikytė, Dr.

i V. Maurutis, Nell Meškėnas, 
K. Seliokas ir Helen Snyder. 
Taip pat spalio 10 ir 13 d. cho- 

' ras, solistai-tės ir trrtiri re 
kių grupės,

i kviečiant, vėl ruošiasi lietuviš
kąjį meną tinkamai atstovauti, gegužės mėnesyje 

nomis susilaukė 
jau auklėja 9-ių metų 

■ Sveikiname p.p. Vilčinskus ir 
naująją pilietę, kuri bus bene 
pirmutinė mūsų kolonijoje.

Rimtai serga, šiomis dieno
mis rimtai susirgo Pranciškie- 
tė Seselė Urbana, kuri randasi 
St. Francis ligoninėje, Hart- 
ford, Conn. Pereitą savaitę Ge- 
neral ligoninėje padaryta ope
racija p. Julei Valentinei (Va- 
linčienei). J. Valentinė yra A. 
L.R.K.M. Sąjungos Connecti- 
eut valstijos ir vietinės kuopos 
ilgametė 
Mingelienė 
draugijos 
serga ir randasi General ligo
ninėje. Visoms ligonėms reiš
kiame gilią užuojautą ir mel
džiame Dievulį joms sveikatos.

i

ir tautini šo- 
svetimtaučiams

Į

I Federacijos Darbuote. Praei

tame susirinkime į Visuotinąjį 
L. Kongresą išrinkta atstovas 
ir tam tikslui paskirta auka 
$25. Taip pat $25 paskirta ir 
BALF seimui.

j Nutarta spalio 13 d. įvyk- 
dinti nepaprastą parengimą, į 
kurį yra užkviestos dalyvauti 
ir visos draugijos. Tad spalio 
13 d. visi pasimatysime!

ji. Pageidautina, kad atsilan
kytų ir jaunesnieji. Tad laukia
me ir šiuo kviečiame visus lie
tuvius — senus, jaunus, trem
tinius j bendrą Lietuvos vada
vimo darbą. Į 

Nauja pilietė. P. p. Vilčinskai 
šiomis die-! 

dukrelės. Jie 
sūnų.

PASIRINK
Akstinas.

ROYAL V. LYNU, MASS.
Juozas Vilkišius ir jo šeima

geram darbui! nuoširdžiai dėkuoja visiems at- 
silankusiems ir užuojautą pa- 
reiškusiems nuliūdimo valan-

PASIRINK doje. Taip pat taria gilią padė
ką kunigams už dvasišką pa-

ROYAL tarnavimą ir graboriui už gra-
žų pasitamavimą laike laidotu-

gerai vertei! vių.

pirmininkė. Agota 
šv. Rožančiaus 

narė, irgi sunkiai

F. MILTON 
McGRATH

Šis populerus vyras — F. 
MILTON McGRATH yra de
mokratų kandidatas į Council
lor at Large vietą. Jis jau yra 
tarnavęs kaipo Pirmininkas 
City council. Savo tarnybos 
metu parodė daug nuoširdu
mo miesto piliečiams ir pasi
žymėjo kaipo teisingas ir 
darbštus vyras.

Jį yra indorsavusios darbi
ninkų organizacijos. Jis yra 
gerai žinomas ir pažystamas ir 
lietuviams, kuris tarnybos me
tu balsavo, kad miestas per
leistų Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seselėms namą, kuriuose da
bar yra įsteigtas vienuolynas. 
Taigi ,atėjus balsavimo dienai, 
visi kaip vienas atiduokite sa
vo balsus už F. MILTON 
MčGRATH, į Councillor at 
Large.

Edward McDonnell,
Skaitlingai dalyvavo. Pereitą 97 Florence St.

♦

A. a. Antanina Vilkišienė at
siskyrė su šiuo pasauliu rug
sėjo 25 d. po sunkios ligos. 
Buvo kilusi iš Krūminių kaimo 
(Čironiūtė po tėvais).

Buvo pašarvota Rhodes Fu- 
neral Home ir palaidota su 
šventomis Mišiomis iš Sacred 
Heart bažnyčios Šv. Marijos 
kapinėse rugsėjo 29 d. Dide- 

: liam nuliūdime paliko vyrą, 
Juozapą, tris sūnus ,tris dukte
ris, septynis anūkus, seserį ir 
brolį.!

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
M6 W. BROAOWAY, SO. BOSTON, MAM,



Penktadienis, Spalių 7 d., 1949

Sekmadieni, Spalių-Oct. 9 d., 1949,3 vai. po pietų
Lietuvių Katalikų Klubo svetainėje, 163 Harvard St., (tarp Kendall ir Centrai Square), Cambridge, Mass.

Rengia Lietuvių Radio Valandos 
Programos Cambridge Rėmėjai. Bus 
valgių ir gėrimų. Gros muzika; bus dai-

nij, deklemacijų ir kitokių margumynų. 
Dailiuos muzikas Jonas Tamulionis ir O- 
na Skirkevičienė iš Nashua, N. H.; p. O-

nos Ivaškieuės grupės nariai deklamuos 
ir gros; pulk. Andrius pasakys i vairių 
anekdotų, ir kiti. Tikietas tik $1.50 as-

I

meniui. Lietuvių Radio Valandos Prog
ramos Rėmėjai kviečia visus dalyvauti.

«

t

VIETINĖS ŽINIOS
a a

• 1 t klausimai. Taip pat buvo iš
rinkti 8 atstovai į Ateitininkų 
Centro suvažiavimą, kuris į- 
vyks New Yorke lapkričio 6 d. 
š. m. Pasitarta įvairiais kitais 
reikalais. Koresp.

KAIP VENA LIETUVIŲ ŠEIMA
Nepaprastas susiartinimo pobūvis. Gražus choro 

pasirodymas. Lietuvių tautos gelbėjime nėra srovių.

Skaitykite ii platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!

vesti

ŽINUTES
Atisakė sergantį kunigą.

Šv. Pranciškaus dienoje Tėvas 
dr. B. Grauslys, O.F.M., kun. 
Pr. A. Virmauskis, kun. A. Ja
niūnas ir kun. Jonas Klimas 
atlankė Tėvą Alfonsą Marią,

C. P., sergantį Šv. Gabrieliaus 
T. T. pasionistų vienuolyne. 
Washington St., Brighton, 
Mass.

Per Tag Day Surinkta 
$1771.00

DAKTARAI
▼

' 80 8-4478

Dr. Jsseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broaduay
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tel. SO 8-2905

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

OPTOMETRISTAI

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr.lC.
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius.

534 E. Brandirsjr, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. AV 2-4026

J. Repshb, MJ.
Lietuvis Gydytojas

495 CohmMs Bond
arti Uphams Corner 
Dordieflter, Rasa

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8—8.
... i —n ■ ■ ■ ■■■ ■■ ■■ ■ nps

A. J. NAMAKSY
Real EsUte & 

Insurance

Oficialią dalį baigė tremtinių 
ratelio pirmininkas p. Lūšys, 
pareikšdamas, kad taip jau bu
vę lemta lietuvių tautai amžių 
bėgyje ir visoj istorijoj
sunkią kovą dėl būvio. Šitas 
pobūvis, šitas susipažinimas y- 

• ra impulsas mūsų bendradar- 
| biavimui.
t

Užbaigos žodyje p. B. Cunie- 
nč kvietė tremtines moteris 

’ i iri..

Praėjusį šeštadienį Šv. Pet
ro parapijos Moterų ir Mergi- vaujančiųjų visuomenės veikė- 
nų Klubas surengė puikų senų- jų perstatymas naujiesiems at- 
jų ir naujųjų “grinorių” susi
pažinimo pobūvį. Nemaža po 

I bažnyčia salė prisipildė gerai
nusiteikusių lietuvių. Tai buvo 
tautiniai kultūrinės veiklos se-

Po to sekė pobūvyje daly-į

Rugsėjo 30, įvyko BALF 17- 
to sk. susirinkimas, kuriam;Vedamos Misijos. Šią savai

tę Tėvai Pransiškonai, Bemar- pirmininkavo J^ Romanas, se- 
1 dinas < 
jAndriekus sėkmingai veda mi- s*a i)uvo išgirsti p. Katrės Na- 
Isijų savaitę moterims - mergi- maksienės, Lietuvių ‘Tag Day’ 
inoms. Šios šv. misijos baigsis, Bostone, pirmininkės ir tos 
sekmadienį, 2:30 v. p.p. ’
rams
vaite prasidės pirmadienį, 7:30
v. v. Misijų pamaldos vyksta tone buvo surinku 
rytais 9 v., ir vakarais 7:30 Išlaidų turėU, 

į. v.v. ženklelius, $225)
i i $1454. Dovanas,

lems mokytojoms, ’ 
vaikučiams, jų tėveliams, Pa* čienė ir 3) Karnėnas. Aukų 
rapijiečiams, ir pažįsUmiems rinkįme daugiausia dalyvavo iš 

. už maldas, sveikinimus ir dide- tremties atvykusieji, 
i les medžiagines dovanas mano 
vardinių proga suteiktas. Reiš- valstipolicijos

eiviams.
“Darbininko” redaktorius ir

Massachusetts valstijos DP su-'nė kvietė 
tikimo komisijos narys Anta-* stoti į Moterų ir Merginų Klu- 
nas F. Kneižys kvietė visus į- bą ir visus pakvietė užkandžių.

Dar ilgai susirinkusieji, vai
šinami Klubo narių pagamin- 

i tais pyragaičiais, sausainiais, 
arbata ir ledais, viešėjo po 

! bažnyčia. Jaunimas būriais su
stojęs traukė skambias lietuvių 
dainas.

i Tokio jaukaus ir kultūringo 
i pobūvio aprašymą baigti norė- 
įčiau kun. Abračinsko žodžiais: 
į — Nieko naujo negalima pri- 
į dėti. Ypatingai dėkingi esame 
p. B. Cunienei ir visoms kata- 

’’ likėms moterims — ponioms 
| bei panelėms, kurios pasitinka 

' laivus. Ed. Karnėnas.

409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Offlc* T«l. 8Outh Boston 8-0948 

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

TEL PA—7-1233-WGrauslys ir Leonardas kretoriavo v- Gurka. Įdomiau- kolonijoje a- sijungti į bendrą darbą, į ka-
talikišką, tautišką darbą, už 
demokratiją, už lietuvių išlais
vinimą, už Lietuvos laisvę. 
Baigdamas sveikino Guberna
toriaus Paul A. Dever ir Mass. 
DP Komisijos vardu. Taipgi 
sveikino šios kolonijos vadą, 
tremtinių globėją kun. Pranciš-1 
kų Vinnauskį ir visus Pranciš
kus, jų vardadienio proga.

Tik prieš dvi dienas iš trem
ties atvykęs kun. Klimas, šios 
parapijos klebono iškviestas, 
savo kalba prajuokino klausy
tojus, taip gražiai jau prisitai
kęs prie amerikoniškų prakal
bų stiliaus, pareiškė, kad jam' 
kritęs širdin vienas dalykas,! 
kaip redaktorius A. Kneižys, 
kalbėjo apie širdis. Man, rodos, 
kad mes jūsų širdis matėme 
per penkis metus. Aš manau,1 
kad per ilgesnį laiką mes iš-j 
moksime padėkoti ir mokėsime 
eiti kartu, o ne savo keliais. Į 
Aš tik savo vardu dėkoju., už 
tai, kad aš čia esu.

Toliau pirmininkė perstatė 
gyd. Dr. Pov. Jakimavičių, ku
ris tarp kitko išreiškė svar- į 
bias mintis liečiančias lietuvių! 
kalbą ir Amerikos jaunimą. Jis' . w A .
pageidavo, kad Amerikos jau- 1US a v‘ on^’ ° w 
nuomenė. kuri yra Ed'’’>rdi» Blanehe Z.n-
lietuvių 
kytis, 
mokėsi.

Buvo 
tą Grigalių, So. Bostono Lietu
vių Klubo pirmininką, seną lie
tuvių veikėją p. Venį, p. Jur- 
geliūną iš 
V. Šimkų 
Newtono, 
sijonierių 
Abračinską, Moterų ir Mergi-j 
nų Klubo dvasios vadą. kun. 
Kontautą, šios parapijos vika
rą, kuris tarp kitko pasakė, 
kad jis atėjęs čia ne susipa
žinti, bet sustiprinti pažintis. 
Kvietė tremtinius įsirašyti į 
Vyčių organizaciją ir kitas ka
talikų organizacijas.

Pirmininkė paminėjo, pobū
vyje nedalyvaujančią sergan
čią veiklią Klubo narę, p. M. 
Karčiauskienę iš Dorchesterio.

Vy_ dienos iždininko Mykolo Venio1

' tidarymas. Garbė ir dėkingu
mas priklauso veiklioms bosto- 
nietėms tremtinių motinoms ir 
sesėms.

Pobūvį atidarė ir jam suma
niai vadovavo klubo pirminin
kė p. B. Cunienė.

“Gerbiami Tėvynainiai!” — 
pobūvį prabilo

GRABORIAI
ir vaikinams misijų sa- pranešimai.

. 1 Per lietuvių “Tag Day” Bos-
$1771.44.

(daugiausia už 
$377. Liko

_______________ _ kaipo dau- į atidarydama
Padėkos žodis. Dėkoju Sese- aukų surinkusieji, ^Pirmininkė. “šv. Petro lietuvių
-J mokytojoms, mokyklų mėjo; 1} Matjoška, 2) Bajer-parapl-’os Moterų ir Merginų 
- - . ... -klubo vardu turiu malonios

'garbės būti šio pobūvio kalti
ninke. Mes jautėme ir dar te
bejaučiame, kad tarp seniau 
atvykusių lietuvių į šį kraštą 
ir dabar atvykstančių iš trem
ties nėra to tampraus ryšio, 
kuris turėtų būti mūsų tarpe. 
Gal būt tas trūkumas yra dėl
to, kad mes neturėjom progos 
bendrauti ir arčiau vieni kitus 
pažinti. Todėl šį pobūvį mes 
surengėme norėdamos arčiau 
susipažinti. Susirinkom su gra
žiomis idėjomis, būtent, suartė
jimo tikslu. Tad nenutolkim 
nuo šios dienos, o kuo arčiau 
susipažinkime ir užmegskim 
kuo glaudžiausius ryšius. Bū
kim vieningi kaipo vienos tau
tos jeima, visai nepaisydami, 
kas ir kada atvyko į šį kraštą, 
kas ir kur yra gimęs ar augęs, 
nes juk mes visi esam vienos 
lietuvių tautos nariai. To 
mūsų Moterų ir Merginų 
bas.”

Pakvietė vietinį kleb. 
Pr. A. Vinnauskį tarti 

ro vedėja, tam reikalui ateityiKun- **• Viraauski. džiaugės, 
tik tiek laiko .kirtų, kiek jis; tremtmi>) veikla parapijoje ir 

linkėjo ištęsėti.

Prelatas Dr. Kazimieras Ur
bonavičius savo gražioje pat
riotiškoje kalboje sveikino vi
sus “Dievo Paukštelius” atvy
kusius į šį kraštą, reikšdamas 
viltį, kad tremtiniai atliks 
dėlę lietuviškosios dvasios 
gaivinimo misiją Amerikos 
tuvių išeivijoje.

Po šių kalbų scenoje pasiro
dė Šv. Petro parapijos choras, 
padainavęs keletą liaudies dai
nelių. Tai buvo pirmas šio cho
ro pasirodymas už bažnyčios 
sienų su dirigentu J. Kačinsku 
pryšakyje. Choras skaitlingas. 
Džiugu buvo matyti jame besi
reiškiantį gražų čia gimusio ir 
iš tremties atvykusio jaunimo 
kultūrinį bendradarbiavimą. 
Žiūrovai buvo nustebinti ir pa
tenkinti choro pasirodymu. Jau 

dainos, kaip 
vucvvo cmcvco užmigo žeme. gražus išpil-
už $1.00 10 uncijų. Įdymas įrodo, kad choras yra 

_ ... ; lankstus ir, muzikui J. Kačins
kui vadovaujant, galima tikė
tis ateityje jo pasirodymo su 
didesniu repertuaru, iškilmin
guose minėjimuose, dideliuose 
koncertuose per lietuviškas ir 
amerikoniškas radio valandėles 
Bostone.

Išreikšta padėka buvusiam 
1 kapitonui i 

■ kiu širdingą dėkingumą Visa- Šimkui ir jo poniai už y- 
galiui už nesuskaitomas Jo gė- patįngą pasidarbavimą garsi- 
rybes ir . maldauju Jo ypatin- nant šią lietuvių rinkliavą per 
gos palaimos šiems mano ge- didžiausias 
radariams.

Dėkoju ir tiems geradariams, mos taipgi paaukavo savo lai- 
į kurie tiek daug aukoją Bažny- k^ rinkliavos garsinimui, 
įčiai ir tautiniams reikalams:* ----------- —..............
mūsų bažnyčios, mokyklų tai-' delegatai: 
symams, seserų r” ” ’
kitiems visuomeniniams reika-.įr j Kasmauskas, kurie sutiko

1 vykti savo lėšomis.
Daug ginčų kilo dėl BALF 

biuro bei jo vedėjo adv. A. 
Juknevičiaus atlyginimo reika
lo. Biure dėl darbo bei butų 
užsiregistravę 74. Beveik visi 
gavę darbus, iš kurių 30 biu- 

'rui tarpininkaujant. Bet tam 
reikalui jo vedėjui tenka daug 

ko jis, neturė- 
pajamų, atlikti

radio stotis ir
spaudą. Lietuvių radio progra-

Į BALF seimą išrinkta šie 
: J. J. Romanas, K. 

užlaikymui ir Namaksienė, M. Mickelsonienė i
; kitiems visuomeniniams reika- 
lams. Aš žinau, kad toks dide-. 
lis duosnumas paeina iš gilios ' 
Dievo meilės.

Įvertinu ir dėkoju
Kun. Pranas A. Virmauskis. i

Ateitininkų Susirinkimas

Praeitą sekmadienį, spalio 2
d., :

iro pąrapijos paminklinės mo- damag jokių
3 vai. po pietų liet. Šv. Pet- (jajko pašvęsti, 
r»n»wini-v\c’ naroinblinSo rnr\_' « _ . -

.kyklos patalpose buvo susirin- vjsįškaį be jokio atlyginimo 
j kę Bostono skyriaus ateitinin- negali Todgl nutarta, kad biu-
kai sendraugiai. Susirinko gra
žus būrys sendraugių, kuris

. L1A. idlAU DAli 1UUA JAO

dar _ViS h™*1 atvXk- jo skirti išgali be atlyginimo.
—------- j Į BALF centrą nutarta iš

Tuos 
seimo
Rap.

kata-

stančiais iš tremties. j’ -----------
Susirinkime buvo skaitytas Į gkyriaus pasiųsti $1500. 

referatas. Kaip organizuoti * deiegatai įteiks
jaunuomenę Amerikoje”, svar-'^^g 
styta katalikiškosios akcijos

Skaitykite ir platinkite 
Ūkišką spaudą — laikrašti 
"Darbininką”!

MEDLEVA ŽIEVIES

linki 
Klu-

kun. 
žodį.

di- 
at- 
lie-

Mirė adv. Grigaliaus
sesuo

Ketvirtadienį, spalių 6 d. mi
rė Ona Horgan (Grigaliūtė), 

įj34 m. amžiaus, gyv. 62 Dako- 
ta St., Dorchester, Mass. Ve- 

; lionė pašarvota Juozo Kaspe- 
- ro — Casper Funeral Home, 

į 187 Dorchester St., So. Bosto- 
1 ne.

Paliko dideliame nuliūdime 
’ vyrą NeiĮ Horgan ir -tris vai
delius. Taipgi savo tėvelius — 
i Adolfą ir Oną Grigalius, bro- 
‘ liūs

pnmirsusi 
kalbą, imtųsi jos mo- 
kaip kadaise jis pats

malonu pažinti advoka-

Brocktono, kapitoną 
ir p. V. Šimkienę iš 
p. Zalelkienę, mi- 
kun. Griauslį, kun.

telienę.
Laidojama pirmadienį, spa

lių 11 d., 9 vai. rytą iš Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčios 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Lankėsi
Antradienį, spalių 4 d. lan

kėsi “Darbininke” Tėvas A.i 
! Jurgelaitis, Providence (R. I.) j 
; Domininkonų Kolegijos profe-

MOVERS — 
Insured and 

Bonded
Local A Long 

Dietance 
Moving

326 - 328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

) SO 8-4818

rumniire to.

Užsisakyito Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Ave^ IsUngton, Masa

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

Draugijų Valdybų Adresai

S. BaraseviSus ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JO8EPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir N akt j 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Jueph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

--------- NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Te!. SO 8-1437 
SOuth BostonU-3980

77

WAITKUS
FUNERAL HOME

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

katai, ji lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kūnui gyvu
mo ir skaistumo. Vienas puo
dukas verdančio vandenio ir 
vienas šaukštukas sutrintos
Medlevos Žievių, gerk kada at-j tokios sunkios 
šals. Medlevos Žievės $1.50 “TTfanign žemė”, 
svaras, o už $1.00 10 uncijų. ’

Trukžolių šaknis vaistas nuo* 
patrūkimo, po krūtine skaudė-' 
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą, verčia prakaituoti. > 
Trukžolių svkras $2.50, o už 
$L00 5 uncijos.

ALEXANDf3TS CO.
414 W. BROADWAY, 
So. Boston 27, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 1 
PO GLOBA MOTINOS SVC.'

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

TeL SOuth Boston 8-1298. 
Vice-Plrmininkė—B. GailiOnlenė.

8 VVinfield SL, So. Boston, Mass. 
Prot Rašt — Ona Ivaškienė,

440 E. «th St, So. Boston. Mase. 
Finansų Rašt — B. COnienė,

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

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

Tvarkdar* — Ona Krasauskas,
11 Sprlnger SL, So. Boston, Mass. 

Kasos Gi.—Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H SL, So. Boston, Mass. 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

4V. JONO E v. bl. pasalpincs 
DRAUGIJO8 VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
cią sekmadieni kiekvieno mėnesio, 

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

tės pas protokolų raštininką.

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotavių Direktorius ir 

BslBsmuotojus 
(NoUry Bubile)

Patarnavimas dl«ią ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainoe tou pačios ir | kltuz 
miestus.

Reikale šaukite; TeL TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletokaa, F. E. Zaletokas 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patamavimąo dieną ir nsktj. 
Koplyčia šermenim* Dykai 

NOTARY PUBLIC
Tol. SO 8-0815 

SOuth Booton 8-2609
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Damoklio Kardo Imitacija
(Arba: istorija apie juokdarį Ant. Trumpą)

autoritetizmo ša-

klausimas: ar iš 
Trumpa šitaip

tebėra Mas- 
kad turėjo ir 
žmones sekti? 
mūsų garbin- 
kaip matome, Pirmoji parapijos rudens va- tą giedojo choras

Vakarienė įvyko spa- lietuviškas giesmes, Br. Jonušo

už sukaktuvinin-

srovių 
atstovų. Deja. Trumpos tas ne
paveikė. Štai, jis ir vėl išėjo į 
viešumą. į tas pačias 
nas*’ parašydamas 
straipsnį, užvardintą:

“Naujie- 
ilgoką 
“Atsa-

straipsnius, 
penkiolika 

skilčių, su- 
jo juokda-

i Šiame straipsnyje 
nieko naujesnio, nebent, 
dimas dar poros “aukų”, kurių 
pavardės papildomai suminė
tos ir juokdarišku stiliumi, pa
sidžiaugta. kad ,esą. “gal kai 
kur jis ir klystąs. bet jo “ar
gumentų” ir “įrodymų" dar 
niekas nepaneigęs... Apie tuos 
“argumentus" ir "įrodymus" 
pakalbėsime kiek vėliau ir pa
ties Ant. Trumpos žodžiais.

I<
t

I

taip pat 
sura-

' su apgailestavimu Trumpa tu
rįs pasakyti, kad tas asmuo y- 
ra blogas ir...
lininkas...

Dabar kyla 
tikrųjų Ant.
teigia, ar taip rašo tik juokda
rio rolėje būdamas, ar, paga
liau, jis buvo ir 
kvos jjolitruku, 
tebeturi pareigą 
Gi tas žmogus, 
gas profesorius,
gyvendamas įvairiose vietose, 
dirbo sau ramų mokslinį dar
bą ir, matyt, jam nė į galvą 
neatėjo mintis, jog jis visą gy
venimą yra kažkokio tai Trum
pos sekamas...

Tolimesniuose savo išvedžio
jimuose drg. Trumpa (jis, mat, 
sakosi jjonu vadinamas ne
mėgsta) užgriebia ir du senus 
kanadiečius: pirmąjį ir pagi
ria. ir papeikia, o antrąjį pa
smerkia už pasitraukimą iš 
“Aukščiausios Tarybos*’ nario 
pareigų. Pirmąjį pagiria, žino
ma. dar kartu ir su 
nuveiktus darbus, 
jog: "Duok Dieve,

kar'enė. 
lių mėn.

vaikai, yra veiklūs parapijos 
katalikiškųjų draugijų nariai.

šv. Mišias 
kus atnašavo ir palaiminimą
suteikė pats mūsų klebonas. 
Juos taip pat palaimino ir mū
sų svečias Tėvas trapistas. Ju- 
bilijatams tai buvo didelis ir 
mielas netikėtumas. Savo svei
kinimo žodyje klebonas džiau
gėsi šiomis gausiomis ir giliai 
katalikiškomis šeimomis. Kun. 
klebonas pabrėžė, kad abiejų 
šeimų tėvai, būdami paprasti

2 d. savoje salėje. Ji vadovaujamas. Man buvo įdo- Į darbininkai, norėjo ir sugebėjo 
praėjo su tikrai gražiu pasise- mu išgirsti mūsų svečio, tra- j išauginti ir pastatyti ant kojų 

apie j po tokį gausų būrį, išauklėda- 
'mi juos veikliais katalikais.
j — Kad tokių šeimų turėčiau 
| kokius 300, — kalbėjo kun.
i klebonas. — Man, kaip klebo
no darbas būtų labai lengvas. 
Džiaugiuosi šiomis šeimomis ir 
linkiu joms visokių Dievo ma
lonių !

Prie šių linkėjimų ir mes pri
sidedame.

įvairiausių juokdarių buvo ir pasisakyta įvairiausių 
yra pasaulyje. Vieni iš jų se
novėje turėdavo juokinti kara
lius puošniuose jų rūmuose, ki
ti — ir dabar važinėja iš vie
tos į vietą su garsiais ir men
kesnio garso cirkais, juokinda- kymas oponentams", 
mi publiką klounų rolėse, na. 
o vienas juokdarys. būtent 
Ant. Trumpa, atsirado “Nau
jienų” puslapiuose, Kanados 
lietuvių žinių skyriuje, kuris, 
per du ilgiausius 
užimdamas kokią 
didžiulių laikraščio 
rašė viską, ką tik
riška vaizduotė galėjo patiekti, 
beieškodamas taip vadinamų 
fašistų ten, kur net garsieji 
fašistų žvejotojai. Kremliaus 
tarnai jų ieškoti nesusigalvojo.

Jis. Ant. Trumpa, su didžiau- Jio .
siu įnirtimu, ir dabar, atrodo, išdėstė paskutiniajam straips-,tar>rba -vra loJaliU 
nesiliaus ieškojęs fašistų lietu-'nyje. jls pav>> nuneigdamas ,tin^ žmonių <~ 
vių katalikų ir. dargi žymiau- vieno rimto asmens, kad ir sa-į (Trumpos žodžiai, paimti iš to
šių mūsų intelektualų tarpe. Ir vo bendraminčio. 1 
kaip gi kitaip tokį žmogų be- čiantį mums visiems 
gaū pavadinti? Tik juokdariu: profesorių ir Lietuvos moksli- nuginčyti ir net nebando gin
tai švelniausias apibūdinimas. ninką. rašo, kad jis tą asmenį čyti. Kanados Lietuvių
nes kokių nors griežtų termi- (sekęs) ne tik Augsburge, bet Tarybai stigtų savo tautiečių 
nų spaudoje vartoti nesinori. įr Lietuvoj, matyt, seka ir da- politinio, religinio įsitikinimo

Gi tą “fašistų medžioklę" pa- bar. nes tvirtina, kad jis ir;1** nuomonių skirtumo gerbi- 
lengvino dar toji aplinkybė, Kanadoj esąs “didžiausias!mo“ Jonas Ilgūnas,

kad atsirado toks laikraštis kombinatorius”, tačiau, deja, (Bus daugiau)
(šiuo atveju — “Naujienos”),' 
kurios gal. kartais, ir ne iš 
blogos valios, tačiau dažnai pa-; 
daro lietuviams meškos patar
navimą. o tikrai pasitarnauja, j 
tik Maskvai...

Kiek prisimename Ant. Trum-; 
pą. net per du “Naujienų” nu
merius, buvo parašęs “garsųjį” 
straipsnį apie “krikščioniškuo
sius fašistus". Į tą straipsnį 
reagavo veik visi lietuviškieji 
laikraščiai, kaip pav., “Dirva“, 
“Darbininkas". “D r a u g a s”, 
“Naujoji Aušra”, tos pačios 
“Naujienos” atspausdindamos. 
gal ir su dideliu nenoru, net 
trejeto autorių straipsnius — 
ir visur juokdarys Trumpa bu
vo pasmerktas už jo erezijas. 
Ir svarbiausia, kad tai buvo

?s Ant. irumpos žodžiais.
Gi dabar žvilgterėkime į vie- totro Tarybos nario pareigų 

ną kitą aukščiausios rūšies dėl perdidelių ambicijų , kai, 
Trumpos juokdarystę. kurią jis tuo f21*?11- Kanados Lietuvių 

į ir toleran- 
nuneigdamas,tin^ žmonių organizacija”...

teigimą lie-' lūnesnių straipsnio išvedžioji- 
žinomą:mū)- to- esą- niekas negali

kimu. Penktą vai. po pietų vi- pistų Abato, nuomonė 
sos vietos prie stalų jau buvo lietuviškas giesmes, kurias jis 
užimtos. Ir svečiai dar vis rin- girdi pirmą kartą.
kosi. Arti pusės 
rieniavo antroje pamainoje.

Vakarienę pradėjo mūsų kle
bonas kun. Dr. L. Mendelis. 
Sukalbėjęs trumpą maldą, nuo
širdžiu žodžiu pasveikinęs, jis 

Į pakvietė savo parapijiečius 
vaišinas paruoštomis gėrybė
mis. Gražias vaišes smagiai į- 
vairino orkestro lietuviškosios 

Į melodijos.
Po vakarienės ėjo linksmoji, 

dalis. Jaunimas, kurį pasekė ir’ Sidabrinis šeimos jubiliejus, 
ne viena s vyresniųjų, turėjo Spalių 2 d. šventė 25 metų sa- 
puikies progos didelėje salėje vo vedybinio gyvenimo sukak- 
pasišokti. Be to, i 
geros progos su pažįstamais ši šeima išaugino 3 sūnus ir 4 
pasimatyti, naujų pažinčių už- dukteris. Viena jų dukrelė yra 

.linksmai pajuokauti, Kazimierietė vienuolė, sesuo 
atsivėdinti. Julita, dabar mokytoja šv. 
12 vai. —-Jurgio parapijos mokykloje 
Visą laiką Čikagoje. j

klebonas, į Didis džiaugsmas jubili ja-

svečių vaka- — Kaip, gerbiamasis Tėve, 
patiko jums lietuviškosios cho
ro giesmės, — klausiu jį. 

Nepaprastai, — atsako. 
Dėl ko? — vėl klausiu: 
jos tokios paprastos...
Taigi, taigi, — atsako: 

mane tiesiog ir sužavėjo jų pa
prastumas, bet drauge ir gilus, 
nuoširdus religinis jausmas, 
dar pridėjus tikrai rūpestingą 
išpildymą.

nes

KAIP VERTINTI KANADOS 
LIETUVIŲ REIKALUS?

“Pirmas skambutis”, tai link
sma komedija, kurią ruošia 
garsus dramos aktorius J. Pa
lubinskas. Jis pats atliks ir 
svarbiausią vaidmenį. Po vaidi
nimo bus šokiai, kurių metu 
gros neseniai suorganizuotas 
Br. Jonušo orkestras. Muzikas 
Br. Jonušas tik neseniai gra
žiai pasirodė bažnyčioje su 
choru, o šį kartą pasirodys su 
orkestru. Lietuvoj jis buvo 
vieno iš geriausių orkestrų ve
dėjas. Bus grojami ir lietuviš
ki šokiai. Vaidinimas įvyks 
spalio 15 d. 7:30 v. v. Lietuvių 
salėje. Spektaklį organizuoja 
Tremtinių Draugijos valdyba. 
Bilietų galima įsigyti pas pla
tintojus, lietuvių svetainėje, at
letų klube ir prieš vaidinimą 
prie įėjimo.

Ateitininkų susirinkimas. Spa
lio 9 d. ateitininkai renkasi pa
rapijos salėn ne po Mišių, bet 
po rožančiaus pamaldų 4 vai. 
po pietų. Visi ateitininkai — 
tiek sendraugiai, tiek studen
tai, tiek moksleiviai kviečiami 
dalyvauti.

Literatūros sekcija sudaryta 
j prie “Dainos“ draugijos orga- 
..................... * ■” *~ir- 
j miausia rengiamasi paminėti 

p g oą | j^ymaus amerikiečių poeto 
ir musų}Edgar AUan pol ir Dr Vinco 
mokslus'Kudirkos sukaktys.
Didžiai______________

žmona už
tardamas,

. _____ ____ , kad visi
Kanados lietuviai tiek nuveik
tų”, bet išpeikdamas už “perė
jimą kelių partijų” ir neatra- 
portavimą apie tai Ant. Trum
pai.

Būdingesnis reikalas yra ten, 
kur kalbama apie antrąjį seną 
kanadietį, kuris Trumpos žo-'meSsu 
džiais tariant, pasitraukė iš ■na’ ir alučiu

Nejučiomis atėjo ir 
išsiskirstymo laikas, 
svečių tarpe matėsi 
kuris tą progą panaudojo su'tams buvo ir tai, kad iškilmėje 
savo geraisiais parapijiečiais' dalyvavo Juozas ir Agota Mas- ^er mums padeda. Štai jau 
pasimatymui: vienus paguosti,; kevičiai, p. Julijos Petrikienės:antrą ^art^ atsiunčiama
kitus padrąsinti, kam patarti 'tėvai. Ši šeima yra išauginusi 
žodžiu — 
žodį tarti.

Svečių tarpe buvo matyti ir nijoje, 
naujųjų parapijiečių, buvusių j Galėjome gėrėtis dviem tik-! 
tremtinių. Gaila, kad dėl ne- 'rai gausiomis šeimomis. Visi a- 
lengvos gyvenimo pradžios pa
lyginti nedaug jų buvo. Kun. 
klebonas buvo, išdalinęs kelias 
dešimtis nemokamų bilietų. Ta
čiau ne vienas drovėjosi jais 
pasinaudoti, nenorėdamas ap
sunkinti rengėjų kasos, 
tį kartą kun. klebonas 
pagaminti papigintų 
padalyti tarp sunkiau 
nančių naujakurių.

Ypatingas svečias. Tai —vie
nuolių trapistų viršininkas, va
dinamas Abatas, iš Cdnyers 
Georgijoje. Jis dabar vieši pas 
mus.

Trapistų vienuolių regula la
bai kieta, ji bene sunkiausia iš 
visų vienuolijų. Trapistai visą 
savo gyvenimą pašvenčia mal
dai, pasninkui, amžinai tylai, 
iš viso — atgailai. •

Čia kalbamasis trapistų sky
rius įsikūrė 1944 metais su 23 
vienuoliais, šiandien jų jau y- 
ra 80. Jų tarpe yra ir vienas 
lietuvis, kunigas Čerkauskas iš 
Mahanoy City, Pa.

Šie vienuoliai save aprūpina 
savo pačių rankų darbu ūkyje, 
kuris turi 170 akerių žemės. 
Bet tuo tarpu jie neturi, kur 
gyventi. Pradžioje buvo išsire- 
montavę seną tvartą, kuriame 

riau jokių smerkiančių išvadų.'buvo įsitaisę sau ir koplyčiai 
Bet deja, tas straipsnis iššaukė kambarius, 
ir daugiau oponentų pasisaky- padoresnių patalpų. Tam tiks- 

jmų. Vienas iš jų pastatė mane 
net prokuroro vietoje — gy
vųjų ir mirusiųjų teisti. Tuo 
reikalu turėjau ir daugiau ne
malonumų, kuriuos čia išvar
dyti nematau reikalo.

| Taigi, mielasis “Ant Trum
pa”, jei buvote toks karžygis 
parašyti straipsnį mano vardu, 
esu priverstas daryti atatinka
mus žygius išaiškinimui Jūsų 
asmenybės. Ir tikiu, kad būsite 

į tiek kuklus, laike dviejų sa
vaičių nuo šio straipsnio pa
skelbimo dienos, parašysite 
man asmeniškai laišką, išdės
tydamas prie kokių aplinkybių 
panaudojote mano pavardę, 

į Jei taip bus padaryta, Tamstos 
. asmenybė pasiliks paslaptyje, 
1— skaitysiu reikalą baigtu.

Tėvu Pranašlmi Padėka 
Kun. Dr. L Mendeiiui

Nuoširdžiai dėkoju visų pran
ciškonų vardu Baltimorės, Md.' 
klebonui

t

■ ’ ’inizuoja keletą paminėjimų. Pi
kun. Dr. L. Mende-I_;„_ ________ ;____ ; ___ ;„-

visiems buvo tuves Jonas ir Julija Petrikai.
mūsų vienuolynams 
klierikams einantiems 
įvairiose seminarijose. 
Gerbiamo Klebono kun. Dr. L. 
Mendelio geraširdiškumas dar 

j daugiau pasireiškia, nes jis
mus remia netik savo aukomis, 
bet ir suranda geradarių, kurie

ES

j po $500,00 auką vieno klieriko 
kiekvienam tinkamą 13 vaikų; šios šeimos sūnus ^^“ui į mokslus. Už tokią j 

I dabar tarnauja kareiviu Japo- ‘ P^ūciž^onams meilę savaime 
į užsitarnauja Baltimorės klebo- 
'nas kun. Dr. L. Mendelis mū
sų dėkingumą, kurį norime iš
reikšti netik maldomis, bet ir 
viešai.

Pranciškonų vardu
T. Petras BaaMaaa, O J .M., 
laikinai einąs Provincijolo 

pareigas.

biejų šeimų nariai per sukak
tuvių Mišias, kurias buvo už
prašiusi Petrikų duktė Uršulė 
Mačinskienė, priėmė šv. Ko
muniją. Taip pat visi iki vieno 
abiejų šeimų nariai, tėvai ir

Nusišypsoki
Surašė J. K. M. Išleista 1935 

m., 150 pusi.
Sakoma: juoktis sveika. Nu

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

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

T«t. L«xinetMi SM5 
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dienų ir Naktj.

Rašo Ant. Trumpa. jbavę mūsų tėvynės gerovei.
Tokia antrašte “Naujienos"'Jų tarPe ”et d“ : Dr’

Nr. Nr. 189. 190 patalpino ma- Dielininkaitis. miręs ir palaido- 
. • - _ . . - tas Lietuvoje, Dr. Skrupskelis,no vardu pasirasvtą straipsnj. • “

nnlon^rilramc' nbunatnio T mf-uva
Reiškia, aš Ant. Trumpa, pa

rašiau sieksninį straipsnį, ku
riame išvardinau visą eilę 
menų, nueidamas taip toji, 
išsitekdamas nei erdvėj, 
laike ,apdrabsčiau purvais 
nūs ir naujus Kanados emi
grantus. net mirusius bei bol
ševikų nukankintus. apkaltin
damas ‘juos “katalikiškaisiais 
fašistais”.

Maldų Rinkinėlis, Bolševikinėj

balti celuloidiniai viršeliai. Kai
na — $1.50.

DARBININKAS
366 W. Broadway,

So. Boston 27.

bolševikams okupavus Lietuvą, 
1940 m. kaip reakcioniei*išku- 
mu atsidavusios spaudos, t. y.

i “20 Amžiaus” redaktorius bu- 
vo nuteistas 8 metais kalėjimo. 

~ Vėliau ištremtas į Vorkutą ir 
, bolševikų budelių nukankintas. 
~ t Visai neklystu išsireikšda- 

mas, kad to straipsnio autorius 
neturi nei kibirkštėlės krikščio
niškosios dvasios, kad išdrįso 

į kankinių lavonus iškelti iš ka- 
-........... -j demagogijoje ir P^tatyti juos prie gėdos

tokie kaltinimai gal būtų logiš- S^U1P°- Panašiems straipsniams 
ki ir pateisinami. Bet man nė
ra suprantama, koks tokios iš
šaukiančios polemikos 1_____
bei smūgavimas prieš tuos as
menis. kurie yra daug pasidar- demagogijos straipsnį žiūrėjau

as- 
ne- 
nei 
se-

vieta būtų, rodos, tik “Liau
dies Balse”, — straipsnio auto- 

tikslas sėdėti jo redakcijoje.
I Nekurį laiką į tos grubios

ROMAN1A SOVIET 
UN1ON

GREECE w -

R ▼

CVMUS

VULGARIA

a:«ka*aS

TURKEY

SYRIA

Riebia rodykle pažymėta sritis, kurioje, dau
gelio ekspertų nuomone, buvo susprogdinta pir
moji Rusijos atominė bomba. Ta vieta randasi 30 
mylių į šiaurės rytus nuo Yereven miesto, kuris 
yra Sovietų Armėnijos sostinė. Ši vietovė taip 
pat randasi apie 45 mylios nuo Ararto kalno, į 
kurį neseniai ekspedicija buvo nuvykusi ieškoti 
Nojaus laivo liekanų, ir tik apie 10 mylių nuo 
Turkijos ir Irano sienų.

kaip į eilinio ekscentriko svais- 
ičiojimus ir tuo reikalu neda-

Sekan- 
mano 

bilietų 
gyve-

Reikia bent kiek

lui aukų pasirinkti ir atvyko 
pas mus sakytasis svečias.

Mūsų svečias labai įdomi as
menybė. Jis prieš 47 metus, 
būdamas 16 metų jaunuolis, Į 
apleido New Yorko grožybes*irr 
pasišventė maldai. Jo pasirody-^ 
mu mūsų bažnyčios lankytojai 
labai susidomėjo ir atsiliepė 
nepaprastai gausiomis auko
mis. Užteks pasakius, kad ko- 
lektų dėžutėse rastas 50, 100 
ir 500 dol. aukos.

Mūsų bažnyčios chorai. Sek-,
Mišias'

Per j 
didįjį; 
gieda 
Mišių

madieniais 8:30 vai. per 
gieda mergaičių choras, 
sumą 11 vaL girdime 
bažnyčios chorą, kuris 
lotyniškas giedotinių
giesmes. 10 vai. jau antrą kar-

Beveik200metų
patyrimas 

padaro

Old Gold
visų

vertingiausia
cigarete

Pastaraisiais metais mes buvome taip 

užimti tabako mokykloje, kad neturė
jome laiko patekti į medicinos mokyklą. 
Mes išmokome tiktai vieną dalyką: 
kaip atrinkti, išdžiovinti ir sumaišyti 
geriausias pasaulio tabako rūšis, kad 
pagamintume pačią skaniausią pasau
lyje cigaretę. Kodėl nepabandote šian
dien užsirūkyti vien dėl gryno malo- 

Gold, 
patirkite josios švelnumą, sužinokite 
viską apie skoningą josios lengvumą, 
pajuskite milijono dolerių vertės josios 
skonį!... Dabar, ar Jūs nesijaučiate lyg 
geriausias mokinys klasėje?.

r —————— —_CD3— — — _ ,
___ užsirūkyti vien dėl gryno

numo? Užsidekite vieną Old

t




