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• Sveikintinas tonas
• Stalino apetitas
• Tito tebegąsdinamas
•

Kanadiečiai lietuviai džiau
giasi, kad sujauktas ir supin
tas Montrealo seime jų organi
zacinis gyvenimas, pagaliau, 
lyg ir pradeda įeiti į normalėji- 
mo stadiją. Iš visa ko atrodo, 
kad rainiai, be jokio karščiavi- 
mosi, einama prie vienybės ir 
persiorganizavimo į vieną ga
lingą vienetą Pasaulio Lietuvių*
Bendruomenės rėmuose.

Džiugu, kad atslūgo ir KLOT 
žinioj esančios “Nepriklauso
mos Lietuvos” tonas. Su pasi
gerėjimu teko perskaityti 
“NL” Nr. 38 atspausdintą ve
damąjį, užvardintą: “Reikia 
rimtai ruoštis”. Tai tikrai po
zityvių ir gražių minčių straip
snis, už kurį “Nepriklausomą 
Lietuvą” tenka tik sveikinti.

Norėtųsi išreikšti pageidavi
mą, kad tuo pačiu keliu pasek
tų ir Amerikos socialdemokra
tų leidžiamos “Naujienos”, ku
rios dar vis nesiliauna kėlusios 
triukšmą ir Bėjusios Kanados 
lietuvių tarpe neapykantos dai
gus. Jos, anot kažkurio asmens 
išsireiškimo, dar vis tebešaudo 
į žvirblius iš sunkiųjų patran
kų.

Čia norėtųsi pridurti, kad 
kanadiečiai lietuviai susiras pa
tys vienybės kelią ir “Naujie
noms” nereikėtų stengtis būti 
tarp jų tarpininku, deja, vis iš 
blogosios pusės.

Pagal lenkų dienraščio “Kur- 
yer Polaki” Nr. 228 surinktas 

imperialisto Stalino apetitas 
vis didėjąs. Esą, Sovietų Są
jungoj smarkiu tempu vedami 
pasiruošimai formaliai įjungti 
į sovietiškos imperijos sudėtį 
eilę satelitinių valstybių, kaip: 
Lenkiją, Čekoslovakiją, Ven
griją, Bulgariją, Rumuniją ir 
Albaniją.

Po šita žinia laikraštis deda 
dar tokią savo pastabą: “Kaip 
matome, neužtenka sovietams 
dar to, kad minimos valstybės 
ir ligi šiol buvo visiškoj Mas
kvos priklausomybėj, o savo 
nepriklausomybes — teturėjo 
tik ant popierio”...

Satelitinėse valstybėse —taip 
pat einą pasiruošimai tokiam 
žygiui. Esą, iš kai kurių tų val
stybių gaunamos žinios, 
būsią paprašyta užsienių 
plomatinių atstovybių ,kad 
sumažintų tuose kraštuose 
vo personalo skaičių. Mat,
mediją norima pravesti tokiu 
būdu, kad kuo mažiau 
mų akių tai pamatytų.

Savo ruožtu, žinoma, viso
kiausi Gotvaldai, Bierutai ir 
kitokie kitokiausi važiuos į 
Maskvą, kad parvežtų... “Sta
lino saulę”. (Visiškai taip, kaip 
ir Lietuvos “prezidentas” Pa
leckis važiavo...)

•
Grasinimas diktatoriaus Ti

to valdomai Jugoslavijai, iš ki
to diktatoriaus — Stalino pu
sės, dar, toli gražu, nėra praė
jęs. Tokiu būdu, Balkanuose 
karinis sprogimas dar tebėra 
galimas ir jis kelia įvairiausių 
spėliojimų diplomatų tarpe.

Štai, Toronto visi trys dien
raščiai didžiulėmis raidėmis 
pranešė, kad Stalinas pasiun
tęs į Vengriją (ant Jugoslavi
jos sienos) net du šimtu bom
bonešių, kad Jugoslavijos pa
sieniu sovietai kasa apkasus, 
kad sovietai nutraukė su Jugo
slavija draugiškumo ir tarpu
savio pagalbos paktą, moty
vuodami tuo, kad, esą, Tito 
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New York — Spalių 12 te. Vyrai, kurie yra fizi- 
d. grįžo iš Vatikano J. E.'niai stiprūs, dirba plieno 
Kardinolas Spellman, kur įstaigoje Bohemijos in- 
jis padarė vizitą Šv. Tė- dustrijiniame mieste Kla- 
vui, Popiežiui Pijui XII. jdno. Senesnieji vyrai 

Kardinolas Spellman už- siunčiami į kalėjimus kar- 
ginčijo Sovietų Rusijos tu su kriminalistais, 
atstovo kaltinimą, kurį i Spėjamai kad nuo spa- 
JIS padare Jungtinių Tau- u 3 d šiol areštuota 
tų susirinkime, kad buk ie 10 000 ^0^ ap. 
j8 P”** *?u j8 ^avęs gkaičiuojama, kad nuo 20.

^t^dszenty 3^ tūkstančių žmonių 
$30,000 sąmokslo. finansa- dirba prievarto3 darbo 
vimm pneš Vengnjos stovyklose. I

1 Areštuojamų žmonių 
namuose daromos kratos.

Yra tvirtas įsitikinimas 
kad greitu laiku valdžia 

vo daromi susekus są
mokslą prieš valdžią. Ta-’ 
čiau gerai informuota už-! 
sienio opinija yra, kad a-j 
reštai yra klasių kovos 
dalis, nes ir policijos vei-i 
kimas atžymėtas raidėm. 

į“TB”. Tie inicialai yra če- 
!kų žodžių “Tridni Boj,” 
kas reiškia klasių karas.

vimui prieš 
valdžią. Kardinolas tokį 
užmetimą pavadino, kai
po “eharakteristišką Bel
zebubo pasekėjo pareiš
kimą”. _

Jis tęsė: “Jeigu už $30,- Paskelbs, kad areštai bu-' 
000 būtų galima gauti de
mokratiją su visomis jos 
laisvėmis bet kuriame So
vietų dominuo j a m a m e 
krašte, tai visi mūsų 
kareiviai ir jų giminės ži
notų, kad yra didžiausias 
pirkinys (bargain) ”.

Toliau J. E. Kardinolas 
Spellman išdėstė kiek A- 
merikos katalikai ir kiti 
amerikiečiai humanita
rai davė karo nuterio- 
tiems kraštams— maisto, 
rūbų, vaistų. “Mes davė
me daug daugiau kaip 
$30,000”, 1 “

(Friday), SPALIŲ (October), 14 D., 1949 M.
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Administracijai Tel. SO 8*2680 SIX CENTS.

Acheson Pasmerkė Rusijos
Įsteigtą Vokiečių Respubliką

Ji neturi legales vertes arba pagrindo 
žmonių valioje

Satelitų protestus prieš Bonn povą- 
dino Maskvos garsais

! Washington, D. C. — Inoje nebuvo rinkimų. 
Valstybės sekre torius “Nauja valdžia ir Sovietų 
Dean Acheson pasmerkė valdovai greičiausia bijo- 
taip vadinamą “Vokiečių si žmonių nuosprendžio 
Demokratinę Respubli- Sovietų zonoje”, tvirtino 
ką” kaipo nelegalį ir ne- sekretorius. '
demokratinį Sovietų vai-! 
dovų instrumentą.

! Visiems yra žinoma, 
dovų instrumentą. kad Sovietų Rusijos val-

Kitame pareiškime spau- dovai bijosi gyventojų, 
dos konferencijoj sekre- Jeigu nebijotų, tai jiems 
torius Acheson griežtai duotų laisvę, paskelbtų 
atmetė Lenkijos, Čekoslo- laisvus rinkimus ne tik 
vakijos, Vengrijos ir Ru- Sovietų zonoje, bet ir pa- 

įmunijos protestus prieš čioje Rusijoje.
į Vakarų Vokiečių Federa-į ----------------
!lę Respubliką, pareikšda-- Atvyko Gefl. PtedlBVi8lK 
mas, kad tai yra Maskvos 7

Sovietų Rusija <- -- - - - -
yra pareiškus -g tremties — Vokietijos

Taigi minėtų Gen Povilas Plechavičius 
protestai yra su feima

ALTfidbsBV.
New York (LAIC) — 

“Save the Children Foun- 
dation Ine.” pradeda vajų 

sakė” Kardino- rinkti drabužius ir žais-

Cetatonldjtj Areštai
faM

lllfl vaikoma iunirkuiA no. 

šaulio dalyse. '
Ta proga spalių 12 d. 

puošniame Hotel Pierre į- 
vyks priešpietis ir vaikų 
madų paroda. Rengėjai 
pažymi, kad bendradar- 

su
Praga, Čekoslovakija—

Praeitą savaitę pradėti biaujame su Amerikos 
masiniai areštai tęsiami.,Lietuvių Taryba. Tuo bū- 
Areštuojami kunigai, pro- du, ALT pateko į New 
fesionalai, biznieriai ir 
šiaip šviesesni žmonės.

Komunistinė valdžia a- 
reštuotų žmonių įstaigas 
nusavina. Areštuotieji ve
žami į stovyklas, kurios 
yra įsteigtos visame kraš-'tarp tremtinių vaikučių.

York Times ir kitų laik
raščių “society page”.

Lietuvių vaikučiai irgi 
gaus drabužių ir žaislų, 
kuriuos ALT spaudos tar
nyba LAIC paskirstys

Lake Success, N. Y. — dalintas į dvi dalis. Ryti- 
Jung. Valstybių delegaci- nės Europos nuo Baltijos 
ja Jungtinių Tautų susi- iki Graikijos kontrolė bū- 
rinkime planuoja pasiūly- tų pripažinta Sovietų Ru- 
ti rezoliuciją, kurioje bū- sijai, 
tų išdėstyta, kad tautos, 
turi pilnai laikytis Jungti-i 
nių Tautų čarterto, ir *’ 
tikimai kooperuotų su or 
ganizacija. Šio pasiūlymo- 
tikslas yra, kad atsverti,! Oslo, Norvegija — Nor- 
Sovietų Rusijos rezoliuci- vegijos parlamento Nobe- 

komitetas praneša, 
1949 m. Nobelio tai- 
dovana paskirta Lor- 
Boyd Orr iš Britani- 

Sir John

I

tagd OrHAdto 
or- Taftos Dovaną

MENO ŠVENTE NORWOODE

jog 
di- 
jos 
sa- 
ko-

sveti-

Sekmadienį, spalių-Oct. vių par. Šv. Vardo drau- 
16 d. š. m., 7:30 vai. vaka- gija. Tikietas tik $1.00. 
re, Nonvood Junior Highl Dr. Juozas Antanėlis, 
School svetainėje, Nor- plačiai žinomas solistas, 
wood, Mass., įvyks nepa- dainuos lietuviškas liau- 
prastas koncertas. Prog- dies daineles. Jam akom- 
ramą išpildys Bostono panuos muzikas Rapolas 
Arkidiecezijos šv. Vardo Juška. 
Vyrų Choras ir solistai. 
Rengia Šv. Jurgio lietu-

ją, kuria reikalauja su- lio 
daryti Penkių Didžiųjų kad 
neagersijos sutartį. , kos

Jung. Valstybių delega- d u* 
cija dabar turi pasitari- į®8’ buvusiam 
mus su kitų tautų delega- P°Vd maisto eksper- 
cijomis dėl tokio pasiūly- ‘U1 ir kovotojui uz pašau- 

Sakoma, kad Angliji IG valdžią.

Sovietų rezoliucijoje y-' Atvyko Indijos Premjeras 
ra straipsnis, kur kaltina :----------
Jung. Valstybes ir Angli-( Washington, D. C. — 
ją už vadovavimą prisi- Prezidento Trumano sko- 
rengti naujam karui. Tai- lintu lėktuvu atvyko In
gi vien dėlto rusų rezoliu- dijos premieras Jawahar- 
cija turi būti atmesta. >lal Nehru.

Jung. Valstybės ir Ang-( Jis buvo garbingai Šu
lija yra nusiteikusios tiktas Prezidento Truma- 
priešintis Sovietų rezoliu-!no, sekretoriaus Acheso- 
cijai dar ir dėlto, nes ją no ir kitų aukštųjų val- 
priėmus pasaulis būtų pa-ldžios pareigūnų.

mo.

v •

garsai, 
taip pat 
protestą, 
valstybių 
tik atlikimas pareigų, ku
rias joms uždeda valdovė 
Rusija.

Sekretorius Acheson sa- čj8* ra^ė apie Gen. Ple
ko: “Nauja Berlyno vai- chavicių kaipo įžymų ka- 
džia buvo Sovietų ir ko-Mums Gei?/le* 
mynistų sudaryta. Ją su- cbavicius yra gerai žino
tas save pasiskelbei *** * kov* dėĮ Lietuvos 
‘liaudies’ taryba, kuri ne- nepriklausomybės. . 
buvo žmonių išrinkta lais-i 
vuose rinkimuose”.

Tarp Vakarų vokiečių 
valdžios ir Rytų vokiečių 
valdžios yra didelis skir
tumas. Vakarų valdžia 
turi konstituciją, o Rytų ' pasirašė bilių, pagal kurį 
valdžia neturi konstituci-Į visiems ginkluotų jėgų 
jos ir nebuvo demokrati-; nariams pakeliamos ai
niai išrinkta. Ji sudaryta ’ gos. Pakeltų algų suma 
pagal Sovietų Rusijos mo-!per metus susidarys apie 
delį. Sovietų Rusijos zo- $300,000,000.

Spalių 6 d. š. m. atvyko 
i — Vokietijos

ir apsistojo A- 
von Lake, Ohio.

j Visa didžioji spauda pla-

nepriklausomybės.

v •
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Prezidentas Pasinše MH- 
tarj Algą Pakėlimo Mg
VVashington, D. C. — 

Prezidentas Trum anas.

Nevėluokite Išrašyti Garantijas

priešo

visai 
pasiti- 

labai

Gilbertas Gailius, 
akordionistas, gros popu
liarius muzikos kurinius. 
Jis taip pat yra pasižymė
jęs koncertuose.

Jugoslavija perėjusi į 
lagerį, ir t. t. ir t t

Gi Tito, kaip atrodo, 
Stalino nenusigąsta. Jis 
ki savo didoka armija,
geromis strateginėmis pozicijo
mis ir nusileisti savo buv. “mo
kytojui” visai nė nemano, šis 
teigimas pasitvirtina ir iš UNO 
posėdžių, kur Jugoslavijos užs. 
reik, ministeris Kardelį, pagal 
gautas instrukcijas iš savo vy
riausio “boso” Tito, laikosi 
drąsiai, išdidžiai ir nesigaili 
karčių žodžių Višinskiu!

Gi Višinskis, išklausęs Kar
delj išvedžiojimų, pasijutęs net 
“sunegalavęs” ir apleidęs po
sėdžių salę. O Bevinas ir kiti 
delegatai — karštai spaudę ir 
kratę Jugoslavijos atstovui de
šinę už ryžtingą laikyseną...

Taip, mat, keičiasi diploma
tinės pozicijos...

Rapolas Juška,

Rusija Pripažino Savo Įsteigtą 
Komunistine Respubliką 
 <►

Berlynas — Ėaip jau ži
noma, Sovietų Rusija į- 
steigė komunistinę respu
bliką rytinėje Vokietijoje. 
Sakoma, kad rusų koman- 
dierius perdavęs visas 
valdines pareigas vokie
čių komunistų teismui.Ta- 
čiau sovietų komisija 
kontroliuos tą naują vo- 
kiečiij valdžią, kad ji ne
nukryptų nuo Maskvos 
politikos. 

! Spalių 11 d. Sovietų Ru
sija “formaliai” pripažino 
tą naują, savo įsteigtą 
“Demokratinę Vokiečių 
Respubliką”. Rusai pa
skelbė, kad tosios “respu-

.įžymus muzikas ir artis- blikos valdžia yra laiko- 
Įtas, akompanuos solistui ma ištisos Vokietijos vai- 
Dr ThjNTIIV A nionnliniPr. AL'Dr. Juozui Antanėliui. 'džin”,

Ukrainiečiai Bijo 
"Apyznrento"

BALF-o Pirmininkas 
Kun. Dr. J. B. Končius ir 
reikalų vedėjas P. Minkū- 
nas š. m. spalių 6 d. lan
kėsi Washingtone, kur 
dalyvavo Imigracijos ir 
Natūralizacijos 
jonieriaus 
posėdyje, 
aiškinami užstatų klausi
mai.

Po to BALF-o Pirminin
kas kalbėjosi su D. P. Ko
misijos Komisijonierium 
O’Conner, iš kurio patyrė, 
kad dar yra laisvų vietų

Komisi- 
sušauk tame 
kuriame buvo

New York (LAIC) — 
The Ukrainian Bulletin 
spalių 1 d. laidoje edito- 
riale pareiškė baimės, kad 
Vakarų pasaulis netikėtai 
ėmė pataikauti masko
liams. JAV Komercijos 
Departamentas leido Ru
sijon išvežti pusės milijo
no dol. vertės aliejaus ga
mybai mašinų, spauda ir 
diplomatai naujai kalba, 
kad “šį kartą” gal masko
liai bus “išmintingesni”. 
Gi tuo tarpu maskoliai 
konsoliduoja savo pozici
jas Rytų Europoje ir stip
rinasi naujuose plotuose

Azijoje. Tokiose sąlygose 
būtų “saužudybė” patai
kauti maskolių užgaidoms 
ir pinklėms.

tremtiniams atsikviesti a- 
pie 15,000. Visos tautybės 
labai skuba rašyti garan
tijas ir neužilgo visos vie
tos bus užimtos. Neatsili- 
kime ir mes lietuviai, nes 
dar yra 5-6 tūkstančiai 
tremtinių, kurie laukia iŠ 
amerikiečių darbo ir buto 
garantijų. Išnaudokime 
geriausią progą, kol dar 
veikia D.P. įstatymas ir 
kelionė laivu valdžios ap
mokama.

Garantijoms blankus ir 
informacijas mielai iš
siunčia :
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

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

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

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

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

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvood 7-1448
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REPORTAŽAS IS VOKIETIJOS
Rašo A. VYTENIS

tiniamc kare. Hitlerio lai
kais už komunizmą sėdė
jo Dachau koncentracijos 
lageryje.

-♦ 2

skaitytojus, 
bendrų už- 
tautiškumo 
konkrečiai

kovą dėl laisvės, dėl išlai
kymo lietuviškos kultū
ros? Didelė mūsų tautos 
dalis dėl kovos už lietu
viškus idealus ištremta 
Sibire badu miršta. Ar 
rodė kada nors praeityje 
lietuvių tauta tokį didelį 
pasipriešinimą prieš sve
timtaučius?

Jam taip pat turėtų kas 
nors paaiškinti, kad šio 

į paskutiniojo pasaulinio 
j karo metu lietuvių tauta 
! priklausė prie tų kraštų, 
I kurie mažiausia davė 
kvislingų. Mūsų tauta sa
vo atsparumu pralenkė ir 
kultūringąsias, senų tra
dicijų Vakarų Europos 
tautas. Belgija, Olandija, 
Danija, Prancūzija ’ir pa
galiau Norvegija, kuri pa
tį “kvislingo” vardą davė, 
pasirodė daug mažiau at
sparios ,negu lietuvių tau
ta!

Šie visi faktai rodo, kad 
Lietuvos' kultūra ne “po- 
liokus sutvėrė”, bet atsi
kračiusi svetimų kultūrų 
įtakos, išugdė gryną lie
tuvišką jaunąją kartą, o 
nesusimaišiusi su kitatau
čiais!

Jei ponas Jankauskas 
jau būtinai norėjo “pape
šioti” naujokus, argi jis 
nerado tam argumentų, 
kad griebėsi užgaulioti 
kenčiančią tėvynę? Mes 
čia Europoje, būdami ar
čiau, nuolat girdim iš o- 
kupuoto krašto 
tautos vaitojimus ir pa
galbos šauksmus, 
ypač skaudu, kad išgirs
tam, kad atsiranda tau
tiečių kurie ją pašiepia.

“liau-

STREIKŲ PADĖTIS BoKevU firiati 
NinrapN

New York (LAIC) — 
Sovietų vyriausybės orga
nas “Izviestija” rugp. 15- 
17 dd. laidoje prapliupo 
apie “pažangą” Lietuvo
je. Girdi, tarp rugp. 15 ir 
rugsėjo 15 d. ten vyksta 
“sovietinės knygos mė
nuo”, kuris pasižymės 
tuo, kad, be milicijos ir 
rekvizitorių, visus kaimus, 
kolūkius ir butus mies
tuose lankys tūkstančiai 
agitatorių, kurie varu 
piFŠ žmonėms propagan
dinę bolševikišką literatū
rą.

Vilniaus “Dzieržinskio 
Miesto Dalies” sovietas 
iššaukė “visus Lietuvos 
SSR miestus” į socialisti
nes rungtynes “patobulin
ti kultūrines ir gyvenimo 
sąlygas bei miesto įren
gimus”. Nors laikraštis 
to nemini, betgi labiausia 
miestui yra reikalingi nu- 
utėlinimo punktai...

Vilniuje susirinko “sta- 
chanoviečiai”, kurie, kitų 
išnaudojamų darbininkų 
vardu, pasižadėjo ligi lap
kričio 7 d. revoliucijos su
kakties atlikti' penkmečio 
numatytas garny b i n e s 
kvotas, t. y. penkmetį su
trumpinant 14 mėnesių.

Ar atsisakys komuniz
mo, vokiečių komunistų 
partijos vadas, Max Rei- 
mann? Pabėgęs iš rusų 
zonos jo sūnus Juozas 
Reimannas, buvęs
dies” milicininkas pasa
koja, kad su juo rengėsi 
bėgti dar keturi jo drau
gai milicininkai. Tačiau 
jis : epasako, kodėl jo 
draugams pabėgti nepa
vyko.

Grįžtantieji iš bolševikų 
nelai* vokiečiai rašo 
Max Reimannui laiškus. 
Tokį bendrą laišką taip 
pat parašė gulintieji Gu- 
tersloh ligoninėje, grįžę 
230 belaisvių. Savo laiške 
jie rašo: “Mes grįžę be
laisviai iš Sovietų Rusijos 
tūkstančiais gulime ligo
ninėse. Tai reiškia, kad 
mes ištrūkę iš “darbinin
kų ir ūkininkų rojaus” il
simės. Mes parsinešėme 
sužalotus nuo kančių kū
nus, bet mes parsinešėme 
dar daugiau: mes gerai 
pažinome tikrovę, kokia ji 
yra “pirmojoje socialisti
nėje tėvynėje pasaulyje”.

Kai mes tą tikrovę suly
ginant su vokiečių komu
nistų partijos propagan
da, mes jaučiamės skau
džiai pažeisti. Todėl mes 
darom išvadą, kad vokie
čių komunistų vadas ne
turi mažiausio supratimo 
apie komunistinių kraštų 
skurdą ir bolševizmo tiks
lus. Mes visada esame pa
siruošę, pone Reimanne, 
su jumis padaryti pasi
kalbėjimo vakarą, kad 
jūs turėtumėte progos iš 
tiesioginių liudininkų iš
girsti komunizmo tikrovę. 
Jūs tikrai tokio pasikal
bėjimo neatsisakysite, jei 
bent kiek jums rūpi vo
kiečių tautos ir žmonijos 
ateitis”. Šį laišką vokie
čių spauda paskelbė vie
šai.

i

Nejaugi pikta valia. “A- 
merikos Lietuvis” 7.5.49., 
o vėliau ir “Argentinos 
Lietuvių Balsas” įsidėjo 
Vinco Jankausko straips
nį “Amerikos Lietuviai ir 
DP grinoriai”, kuriame 
šis šiurkštokai pašukuoja 
DP naujokus “iš lagerių 
atvykusius ir pasišovu
sius viską žeminti, kas iš
eivių su pasišventimu su
kurta”. Straipsnelis suve
damas į papeikimą už tai, 
kam “naujokai” mokina 
amerikonus! Gal p. Jan
kauskui ir būtų pavykę 
pa juokinti 

-jei jis vietoj 
gauliojimų ir 
pažeminimų,
būtų nurodęs, kas ir kaip 
amerikonus mokina. Šiaip 
gi stačiokiška “grinorių” 
sąvoką apie patį autorių 
daugiau pasako, nei apie 
iš Europos atvykstančius 
Amerikon tautiečius.

Mat p. Jankauskas plie
kė ir per stipriai ir per 
plačiai. Jis, norėdamas 
pritrenkti 'naujokus', tėš
kė visiems, neaplenkda
mas nei mūsų tautos. 
Štai: “Ką gali pasiūlyti 
mūsų visuomenei ir jauni
mui naujokai, užaugę ap
supti iš visų pusių ir susi
maišę su pusžvėriniais i 
lenkais, rusais ir vokie
čiais?” Arba: “O kas su
tvėrė pas mus tokius po- 
liokus, jei ne Lietuvos 
kultūra?... Jie privaišino 
daugelį ir kvislingų”. — 
Taigi tikras grinoriškas 
šedevras. Stebėtis tik rei
kia, kad yra tautiečių, 
kurie tiek maža nusivo
kia apie savo“ tėvynę!....

Kada tai buvusi Lietu
voje lenkų įtaka mums 
tenai tik iš senų pasakoji
mų težinoma, gi p. Jan
kauskas, kaip iš straips- 

’ nio matyti, dar vis tebėra 
1900 metų kovos nuotai
kose prieš lenkų kultūros 
įtaką. Be reikalo, nes Lie
tuvoje keletos metų ne
priklausomybės ei g o j e 
lenkų įtaka išnyko, kaip 
žydo bitės. Ne tik “polio- 
kų” Lietuvoje, bet ir 
“bimbininkų” nebuvo pri
visę. Šių tik ant 3500 žmo
nių vienas teišpuolė, len
kų gi 1928 metų surašymo 
metu tik 4 C- užsirašė. 
Bet kodėl gerbiamasis po
nas Jankauskas savo tau
tą vadina susimaišiusia 
su pusžvėriniais kitatau- 
čiais? iš partijos Mulleris iki

Argi tam žilagalviui se- 1933 buvo Badeno seimo, 
neliui iki šiol niekas ne-' komunistų frakcijos na- 
paaiškino, kad mūsų tė- ■ rys ir partijos žymiausias

■ ♦

Mariam Matewosian, a- 
pie 100 met. amž., bene 
viena iš seniausių ateivių, 
kuri atvyko iš Armėnijos 
į New Yorko uostą laivu 
Genera! Sturgiss. Ji atvy
ko pagal DP įstatymą su 
savo sūnumi ir trimis a- 
nūkais. Nuvyko į Fresno', 
Kalif.

I

I

I

mūsų

todėl

“Rojaus” Pašvaistėse. 
Vakarų Vokietijos vokie
čiai, buvę žymūs komunis
tai, atsisako komunizmo. 
Rhenland - Pfalzo seime
lio narys ir komunistų 
partijos komiteto reikalų 
vedėjas, Herbert Muller, 
pareiškė spaudai, kad iš 
partijos išstojo todėl, kad 
jis savo sąžinę ir žmoniš
kumą negali suderinti su 
komunistų darbais.

Antrasis to pat seimelio 
narys, Ludwig Mander- 
ischied, taip pat senas ko- 
1 munistas, išstodamas pa- 
į reiškė, kad komunizmas 
i nesiderina su darbininkų 
idėjomis. Kartu su šiais 
iš partijos išstojo ir dar
bo tarnybos direktorius, 
Heinrich Thiery. Išstojęs 
_j partijos Mulleris iki

Valoma liaudies milici
ja. “Die Welt” praneša, 
kad rytų zonoje policijos 
valdyba šiomis dienomis 
paliuosavo 200 milicinin
kų ir aukštesniųjų polici
jos pareigūnų už neištiki
mumą “liaudžiai”. Jiems 
buvo prikišta, kad jie pa
laiko ryšius su Vakarais 
ir su vakarų Berlynu., 
Trumpoje ateityje numa
tomi dar didesnio masto 
valimai. “Išvalyti” milici
ninkai čia pat vietoje a- 
reštuojami.

Kaip praneša

H’ashiųgton, D. C.

NUOTAIKŲ 
PATAISYMUI

Fizikos dėsnis: Jei spek
tro spalvas sulieti į Vfeną, 
— gausime baltą. To pa
čio atsieksim, jei atatin
kamom spalvom nudažytą 
medžiagą greit suksim. 
Pasirodo, kad naujosios 
Vokiečių Respublikos vė
liavą — juoda raudona 
geltona (Schwarz - Rot - 
Gold), pradėjus judėti 
duoda rudą spalvą, visai 
tokią, kaip naciškųjų rud- 
marškinių .uniforma.

Kodėl Vokietija sunau
doja mažai benzino? — 
Nagi todėl, kad visą laiką 
žemyn važiuoja.

Langų Valymo Firma, 
Rytų Berlyne. Specialus 
skyrius: Įstaigų valymas.

Pigiai parsiduoda “Eu
ropos Tautos”. — Pasku
bėkite, nes liko tik keli 
egzemplioriai. Vakarų Są
junga. t

r Švenčių proga mūsų kli- 
jantams linkime geros 
sėkmės. Laidotuvių Biu
ras Thuringia. (Rytų Zo
na).

karinė 
valdžia,vyne jau penki metai ve-; kalbėtojas. • Jis taip pat,? .. ,. . .. . .____. t_ .. _-V-_ ^Vengrijoje šiuo laiku bol-da žūtbūtinę partizaninę' dalyvavo Ispanijos pilie-

Stachanovietiškai. Bol
ševikų suruoštoje praeitą 
sekmadienį vandens spor
to šventėje (Elbės upėje) 
antrą premiją 
mą pasinėrus 
laimėjo rusas 
Jis pasinėręs 
min. ir 6 sek.
miją paskyrė liaudies mi
licininkui Mulleriui, kuris 
dar ir po šiai dienai iš 
vandens nepasirodė.

už išbuvi- 
vandenyje, 
Paniuškin. 
išbuvo 3 

Pirmą pre-

C’j

ĮSIGYKITE VEIKAI* K LIETUVOS PARTIZANŲ VEIKLOS
VYTIS IR ERELIS

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

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

Erelis, vaizduojanti leituvių kovas su tėvynės priešais, visų bu
vo išgirta ir pamilta. Skaitytojas susižavi iki paskutinio pusla
pio. Kaina — S2.50. Sumažinta kaina tik $2.00. Užsakymus siųs
kite:

DARBININKAS
366 Mest Broaduay, So. Bostoa 27, Mass.

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

IR ERELIS". »

Vardas ..............      _.................

Adresas ...............................................................................-

ševikai kacetuose laiko 
35,000 veągų. Jų tarpe 
yra 5000 jugoslavų, 1800 
žydų, 250 austrų ir 27,950 
pačių vengrų.

ŽINIOS ŽINELĖS
Bolševikai Vengrijos- 

Austrijos pasienyje deda 
minas. Austrijos vyriau
sybė, nors ir protestuoja, 
bet bolševikai į tai dėme
sio nekreipia, praneša 
“Die Welt”.

Vokiečių laikraščiai pra
neša, kad pasitvirtino 
gandai apie areštavimą 
Čekoslovakijoje 20 žymių 
komunistų, kurie esą ruo- 
šę prieš Maskvos dikta
tūrą sukilimą. Darant pas 
juos kratą, rasta daug 
ginklų.

PittsbRirgii — Federali- Minn., ambasadorium Da
nės valdžios tarpininkas nijai. Tai pirmas atsitiki- 
įsakė abiem pusėms dėti mas Amerikos istorijoj, 
rimtų pastangų kuo grei- kad moteris būtų paskirta 
čiausiai streikus baigti, į tokią svarbią vietą, 
tačiau iki šiolei jokio su- Reikalaujama, kad pa
sitarimo nepasiekta, ir skyrimą Senatas patvir- 
angliakasių ir plieno pra- tintų, 
monės streikai tebesitę-i---------------
siair net graso plačiau| KtfflifeteRaprtepRP 
išsiplėsti, ypač plieno iri 
aliumini jaus išdirbinių ■O|3CIMnil
pramonėje.

Šios savaitės pabaigoje
baigiasi darbo sutartis Jung. Valstybių Senato 
plieno išdirbinių pra mo-' komitetas 7 balsais prieš 
nėję, kuri ima žaliavą sa- nubalsavo perduoti At- 
vo išdirbiniams iš plieno stovų Buto užgirta bilių 
liejyklų, šioje pramonės J psgsl kurį būtų praplės- 
šakoje dirbo apie 500,000 
darbininkų, kurie irgi 
grasina streiku darbda
viams, jeigu šie pastarieji 
nesutiks patenkinti darbi
ninkų reikalavimus dėl 
senatvės pensijų ir socia
linio draudimo ligos atve
ju-

Po jų eina su 
pat reikalavimais 
20,000 aliuminijaus 
monės darbininkų. Plieno 
ir angliakasių streikai jau 
kainavo apie 400 milijonų 
dolerių.

Daugiausia yra vilties 
greičiau baigti angliaka
sių streiką ir net buvo 
laukiama susitarimo šios 
savaitės pabaigoje, bet 
vargiai tai dar bus pa
siekta.

John Lewis anglių ka
syklų savininkų pasiūly
mą pratęsti darbo sutartį 
dar dviem metam atmetė, 
reikalaudamas atlygini
mo pakėlimo ir darbo są
lygų pagerinimo. Anglių 
atsargos mažėja. Todėl 
John Lewis nesiskubina 
tartis su anglių kasyklų 
savininkais, nes jis mano, 
kad, anglių atsargoms iš
sibaigus, kompanija bus 
priversta nusileisti, o, be 
to, ir kitos pramonės ša
kos darysiančios jai spau
dimą streikui baigti.

tokiais 
apie 
pra-

I

tas Išvietintų Žmonių 
(Displaced Persons) įsta
tymas.

Pranašauja, kad dėl šio 
naujo DP biliaus Senate 
bus daug ginčų. Yra daug 
priešingų įsileisti daugiau 
kaip 205,000 išvietintų 
žmonių iš Europos.

Jeigu naujas DP bilius 
būtų priimtas ir Prezi
dento pasirašytas, tai DP 
įstatymas būtų pratęstas 
dar vieniem metam ir bū
tų leista įvažiuoti 339,000 
išvietintų žmonių. Taipgi 
būtų leista įvažiuoti ir 
tiems žmonėms, kurie ta
po išvietintais prieš sau
sio 1, 1949.

Naują DP bilių remia ir 
katalikų organizacijos.

• v

Baltiečiy Memorandumas

31 Krašte Sutiko Muitusf J
Sumažinti

Geneva — Čia užsibaigė 
konferencija, kurioj daly
vavo 31 krašto atstovai ir 
svarbiausiu punktu dar
botvarkėje buvo muitų 
klausimas. Dalyvavo ir 
Jung. Valstybių atstovai.

Jung. Valstybės, Angli
ja ir kiti 29 kraštai suti
ko muitus sumažinti už į- 
vairių produktų ir gami
nių įvežimą iš vienų kraš
tų į kitus.

čekai Turi Mriytis 
Rusa Kaltes

Darbininkų Vadai Ragina 
Kovoti Prieš Rusijos 

Imperializmu
St. Paul, Minn. — Ame

rikos Darbo Federacijos 
seime darbininkų vadai 
atsišaukė į Jung. Valsty
bių vyriausybę, kad ji su
stiprintų savo ginkluotas 
jėgas kovai prieš Rusijos 
imperializmą ir komuniz
mą.

Taipgi ragino remti Ki
nijos nacionalistus kare 
prieš komunistus.

mokyklose, 
įvairiuose

Sekančiame reportaže 
skaitysite: “Kodėl DP
brangina nuodus”, “Adre
sų vertė (rastų suaukuo- 
tuose rūbuose)”. Taip pat 
gal jau šį tą galėsiu pra
nešti, kas atsitiko su liau
dies milicininku Mulleriu, 

jam paskirta premija.ir

Me Gavo 10 Mėty
Kjiffino

Praga — Čekoslovaki
joje pradėta smarki agi
tacija už mokymąsi rusų 
kalbos. Visa čekų tauta 
turinti greitu laiku iš
mokti rusų kalbą. Rusų 
kalbos komisija Pragoję 
skelbia, kad be rusų kal
bos ateityje negalės ap
sieiti nei gydytojas, nei 
inžinierius, nei artistas, 
nei kareivis, o ypač be jos 
negalėsią apsieiti darbi
ninkai ir ūkininkai.

Rusų kalbos kursai or
ganizuojami 
fabrikuose ir
klubuose. Į tą patį moky
klos suolą turi atsisėsti 
profesoriai, inžinie r i a i, 
gydytojai, studentai, mo
kytojai, mokiniai, tėvai ir 
vaikai, ir mokytis rusų 
kalbą.

Komunistai, kai dar jie 
nėra kuriame krašte įsi
tvirtinę, skelbia socialisti
nį turinį tautiškoj formoj, 
tačiau, kai jau įsigali, 
vykdo tą turinį rusiškoje 
formoje. Taip dabar yra 
Lietuvoje, prie tos rusiš
kos formos paruošiama ir 
Čekoslovakija, nes ateity
je negalės be jos apsieiti.

Lietuviai Stata Namus 
Gruzinams, Patys Gyvena 

Urvuose ir Lūšnose
New York (LAIC) — 

Kompartijos vyr. organas 
Maskvoje “Pravda”, rugp. 
12 d. laidoje praneša, kad 
Naujoji Vilnia išaugo jau 
kaip Vilniaus priemiestis. 
Dveji metai ten veikia 
perkeliamų statybos na
mų fabrikas. Statomi na
mai iš 8 kambarių, su val
gykla, virtuve ir sande
liu. “Šie namai siunčiami 
į Bakų, naftos gamybos 
darbininkams”.

Stockholm (LAIC) — 
Buvusieji Estijos ir Lat
vijos seimų nariai įteikė 
memorandumą Tarp- par
lamentinei Unijai, kuri 
posėdžiavo Stockholme 
rugsėjo 6-13 d.d.
Estijos ir Latvijos “trem

tinių parlamentarų var
du”, memorandumas reiš
kė protestą prieš sovietiių 
smurtą ir okupaciją. Pa
žymima, kad 1948 m. ir 
1949 m. Baltijos Kraštų 
kompartijų suvažiavimai 
išryškino, jog tiktai pus
antro procento tų kraštų 
gyventojų pritaria bolše
vikų režimui. Primenama, 
kad Sov. Sąjunga dar 
1941 m. sausio 21 d. išlei
do slaptą potvarkį baltie- 
čių trėmimui ir maskolių 
kolonizavimui Pabaltijy, 
ir trėmimai tebevykdomi 
dabar. Suomijos ir Pabal
tijo kraštų apyvarta tarp
tautinėje prekyboje.

1938 metais sudarė 
$586,500, gi Sov. Sąjungos 
tiktai $512,000. Galop, 
parlamentarai raginami 
“daryti viską, kad sulai
kyti tautų naikinimą, at- 
steigti tų demokratinių 
kraštų suverenumą”.

---------------- 4 
Dėmesio! Dėmesio!
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“Darbininko” Redakci
jos ir Lietuvių Radio Va
landos naujas telefono nu
meris: SOuth Boston — 
8-6608

“Darbininko” Adminis
tracijos tas pats/ būtent, 
SOuth Boston 8-2680.

San Francisco, Cal. —: 
Federalis teismas nuteisė 
Ivą Ikuko Toguri D’Aųui- 
no — “Tokio Rožę” kaipo 
šalies išdavikę 10 metų 
kalėjimo ir $10,000 pini
ginės bausmės.

“Tokio Rožė” karo metu 
kurstė amerikiečius ka
rius nekariauti prieš ja- paskyrė Mrs. Eugenie An- 
ponus; r •

hedM

VVashington, D. C. — 
Prezidentas Trum anas

derson iš Red Wing,

Lankosi
Ketvirtadienį, spalių 13 d. 

lankėsi “Darbininko” redakci
joj inž. Kazys Krisciukaitis iš 
Putnam, Conn., ir p. Juozas 
Parojus iš Montreal Kanados. 
Abu yra atvykę iš tremties.

Inž. Krisčiukaitis planuoja 
apsistoti Bostone.

k *
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Visuotinas Amerikos Lietuvių Kongresas
wa

KADA, KUR IR KOKIU 
TIKSLU?

1949 m. lapkričio 4-5-6 
d.d., Hotel New Yorker, 
8th Avenue ir 34 Street, 
New York, N. Y.

Amerikos lietuvių var
du pareikšti nusistatymą 
visais užsienių ir vidaus 
politikos bei gyvybiniais 
lietuvių tautos klausi
mais ; užprotestuoti prieš 
Lietuvos gyventojų, kul
tūros, tikėjimo, kalbos, 
pagrindinių žmogaus tei
sių ir laisvo valstybingu
mo naikinimą; pareika
lauti griežtų ir skubių žy
gių iš Atlanto Čarterį pa
sirašiusių valstybių, kad

jos, kongregacijos, mo- laidais siunčiamos aukos 
kyklos, laikraščių redak-Į turėtų būti išmokamos

Pasaulis negalėjo atsistebėti, kokiomis priemonė
mis bolševikų teroristai priveda savo tardomąsias 
aukas prie nuostabiausių prisipažinimų, net tokių, ku- tesėtų savo žodį ir atsta- 
rių tie nelaimingi kankiniai iš geros valios negalėjo tytų maskolių palaužtą 
padaryti. Visi suprato, kad budeliai kančiomis tuos 
prisipažinimus išgauna. Žmogus, negailestingai kan
kinamas, viską prižada, prie visko prisipažįsta, kad 
tik kankintojai paliautų kankinę? Bet paskui atsi
griebęs, viską gali atšaukti ir faktinai kai kurie stip
resni atšaukia. Tačiau bolševikai sugeba savo tardy
mus tiek “patobulinti”, jog tardomieji teisme apsi- 
skundžia, prisiima visas jiems primestas piktadary
bes, išpravardžiuoja save niekšais, nedorais išdavi
kais ir prašosi mirties nuosprendžio. Tai jau viršyja 
žmogaus pajėgas. Kaip tie budeliai tokių rezultatų at
siekia?

Visi psichologai ir ne psichologai tėmyjo tuos iš
garsintus Sovietų teismus ir padarė išvadą, jog yra 
pakankamai priešasčių žmogui tapti taip palaužtam, 
kad jis verčiau nori mirti, negu vėl grįžti į tardymo 
ir kankinimo vietą. Tardomasis žino, kad jį tol kan
kins, kol neprisiims iš anksto pagamintų jam nusikal
timų. Jis taip pat žino, kad ir jo giminės bus tardo
mi ir kankinami, jeigu jis, kad ir nekaltas, daromų 
jam priekaištų neprisiims. Jis taip pat žino, kad So
vietų teismai skirtingi nuo civilizuoto pasaulio teis
mų. Normaliuose pasaulio teismuose norima susekti 
teisybę. Gali pasitaikyti klaidų, bet visuomet yra ge
ros valios teisti žmogų teisingai. Sovietų gi teismams 
teisybė neberūpi. Teisėjai būtinai stengiasi areštuo
tąjį nuteisti. Jų logika štai kokia: sykį apkaltintas, 
tai jau ir kaltas. Kadangi nenori prisipažinti, tai rei
kia kankinti, ko! prisipažins. Tai žinodami, bolševi
kų areštuotieji žmonės nemato kitokios išeities, kaip 
prisipažinti ir — laukti likviduotės. Verčiau mirt, ne
gu būt išnaujo kankinamiems. (Pastaruoju laiku bol
ševikai “išgudrėjo”. Jie taip protauja: nužudyt leng
va, bet kokia iš negyvėlio nauda? Gi ištremti, jie 
mums keletą metų dirbs vergišką darbą. Gyvi iš ten 
neišeis).

Sovietai labai didžiuojasi iš tų “prisipažinimų” 
teismuose. Tačiau nepastebi, kad tai prasta šlovė. 
Kriminalistų jie taip skaudžiai neteisia. Duoda jiems 
vienus, kitus metus kalėjimo ir vėl paleidžia: varnas 
varnui akies neiškapoja. Su kriminalistų teismais jie 
nesiskelbia. Skaudžiai teisia vien politinius “nusikal
tėlius”. Tarp jų yra ištisi milijonai visai nekaltų žmo
nių. Viena siuvėja nusiskundė, kad dabar prasti siū
lai. Už tai ją nuteisė trims metams tremties. Viens 
skurdžius prasitarė, kad caro laikais darbininkai ge
riau valgydavo. Jis gavo penkis metus sunkių darbų. 
Nekaltų žmonių baudimas tiek kvailas, kad Sovieti- 
joj įėjo apyvarton štai koks anekdotas: Iš Turkesta-

• v

cijos ir kitos įstaigos — i 
po 1 atstovą. i

KAS DARYTINA 
Iš ANKSTO?

(1) Išrinktųjų atstovų 
mandatų nuorašai tuojau 
siųstini ALT Sekretoria
tui, 1739 S. Halsted Str., 
Chicago 8, III. Sekretoria
tas sąrašus pristatys 
Kongreso Rengimo Komi
tetui, kuris pagamins žen
kliukus su atstovų pavar
dėmis.

(2) Su kvietimais pa
siųstos hotelio rezervaci
jos kortelės grąžintinos 
arba hoteliui arba, įdėjus 
į voką su kitais raštais, 
Rengimo Komitetui: Lith-i 
uanian American 
gress Committee, 
Woolworth Building, 
York 7, N. Y.

(3) Dalyvavimui 
mogose, rengėjai siūlo at 
stovams padaryti kombi
nuotą registraciją: daly
vavimas visose pramogo-

________ __________ se $10. asmeniui. Ypatin- 
ryba, kuri apjungia visųįgai tenka susirūpinti 
keturių ideologinių srovių'tiems, kurie nori dalyvau- 
centrus ir abudu didžiuo-jti bankiete, kadangi rė
jų fratemaliu Susivieniji- zervuotų vietų tėra 642. 
mus; A.L.R.K Federaciją, Rengimo Komitetas Kon- 
A. L. Tautinę Sandarą, A. greso delegatams rezer- 
L. Socialdemokratų ' Są- vavo 550 vietų, 
jungą, A. L. Tautinę Są
jungą.

KAS GALI DALY
VAUTI?

Lietuvos ir kitų tautų su
verenitetą ; sustip r i n t i 
mūsų pačių vedamą Lie
tuvos vadavimo akcij; ap
saugoti mūsų tautinę kul
tūrą ir jos lobynus bei su
kelti veiklai * reikalingų 
lėšų atsargą.

KAS ŠAUKIA?
Amerikos Lietuvių Ta-

Lithuanian Ame r i c a n
Council, Ine., vardu.

KOKIOS BUS IŠKIL
MES?

Bus atidarymo ir užda
rymo iškilmės.

Sekmadienį, lapkr., 6 d. 
4 vai. po piet Šv. Patrik’o

FsUSIPAŽINKIME SU 

į GYVENIMO KNYGA 
ggy,T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

Rugsėjo' ir spalių mėnesiais kiekvienos tautos 
šventraščio mylėtojai rengia paskaitų savaites, kurių 
metu stengiasi žmonėms įdiegti meilę Amžinajai Kny
gai. turinčia savyje Dievo žodį. Ypatingai norima pa
brėžti šventraščio skaitymo reikalingumas. Daugelis 
katalikų kasdien skaito šią gyvenimo knyga, kasdien 

Katedroje^ 5th~ Avenue ir semiasi tos nematomos jėgos, kuri glūdi pačioje kny- 
50 Street, New Yorke, bus Koje. Tačiau kai kam atrodo, jog skaityti Šv. Raštą

kasdien, skaityti jį net keletą kartų yra pasenęs rei- ' 
kalas, jog šiais atominio amžiaus laikais esą daug 
verčiau pasėdėti prie televizijos aparato ir pažiūrėti 
sporto rungtynių, ar nasėdėti kur nors teatre. Žino
ma, niekas neniekina šių dalykų, jei jie savyje yra ne
blogi ir auklėja žino fru, bet tai dar nereiškia, kad visą 
laiką reikia tam pašvęsti. Iš antros pusės, niekas ne
pageidauja, kad mes sėdėtume prie šventraščio kny- 

i vos nuo pat ankstyvaus ryto iki vėlyvaus vakaro.

Con-

MALDA UŽ LIETUVĄ.
KOKIOS BUS PRA

MOGOS?
Penktadienį, lapkr. 4 d. 

tarp 5:30 ir 8 vai. vakare 
posėdžių salėje bus priė
mimas - susipažinimas. 
Kaina $1. asmeniui.

Penktadienį, lapkričio 4.Tačiau, turint veros valios, galima surasti nors 10 
d. nuo 8 vai. vakare po- minučių ir šiai knygai. Iš pradžių atrodys, jog tai

i

d. nuo 8 vai. vakare po-
30!2 sėdžių salėje bus šokiai, nuobodus dalykas, bet diena po dienos neš susidomė
New jimą, pamėgimą ir gyvenimui naudą, kaip kad įvykoKaina $1.25.

šeštadienį, lapkr. 5 d. žymiam prancūzu pamokslininkui Lacordaire. Jis mė
nuo 7 vai. vakare Dosėdžiu £° skaityti didžiuosius literatūrinius kūrinius, betpra-|uuu ‘ vuKare poseazių r. > 7 a ~ įj. 7 ----- i 'T -x i--------™> at-1 salėje bus didysis bankie- įsiskaitęs šventraštį, Jo nepaleido iš rankų per 20 me

tų. Jis Jį perskaitė ne vieną sykį ir kiekvieną kartą

Spalių 31 d. rezervacijos 
bus baigtos ir daugiau bi- 

. lietų bus siūloma vieti- 
Į niams lietuviams. Todėl, 

Visų lietuviškų organi- patartina rezervacijas iš
zacijų ir įstaigų atstovai.! anksto padaryti. Galima 

'užsisakyti stalus su 10 ar
ba 12 vietų. Pinigai turi 

i su užsisa-

tas. Kaina 6$ asmeniui. Jis JI perskaitė ne vieną sykį ir Kiekvieną Kairą 
Sekmadienį, lapkr. 6 d. v*s rasdavo n^ujo savo sielai peno. Jam tai didžiau- 

nuo 7:30 vai vakare posė-sias žmoni jos istorijoje kūrinys. Homeras nesusilygi- 
džių salėje bus muzikos irnas su Patriarkais. Pradžios knygoje: Pindaras esąs 
literatūros vakaras. Kai- daug žemesnis už pranašus. Tacitas niekados nepa

sieks tokio pat lygio istorijoje, kaip kad Mozės istori- 
dalyvaus Ja- dėjimų knygoje surašytieji įstatymai yra daug ' 

garsioji " Metropolitan o-tobulesni ne^u Likurgo ar Numos įstatymai. Evange- 
peros žvaigždė Ona Kat- uja ir Salamonas viršyja filosofus Sokratą ir Plato- 
kauskaitė (Anna Kaskas) na- Lacordaire buvo perskaitęs šiuos pasaulinius ku- 
ir kylanti Lietuvos Ope- rinius, todėl galėjo duoti teisingą palyginimą su 
ros žvaigždė Stasys Ba- šventraščiu. Skaitykime ir mes bent po puslapį kas-

na $2.
Programoje

KOKIOS YRA ATSTO
VAVIMO TAISYKLES? būti siunčiami
Amerikos Lietuvių Ta- kymu: $6. asmeniui. Ra- 

rybos skyriai —r vietinės1 lykite Rengime Komite- 
Tarybos bei Draugijų Są-|to aukščiau nurodytu ad- 
ryšiai — ir stambių orga-jresu. 
nizacijų centrai siunčia 
po 4 atstovus; Susivieni
jimų kuopos, klubai, uni
jų lokalai, draugijos ir ki
tos organizacijos — po 1 
atstovą nuo 50 narių ar jų 
didesnės dalies; parapi-

(4) Rezoliucijų projek
tai ir sumanymai siųstini 
šiuo adresu: Lithuanian 
American Informa t i o n 
Center, 233 Broadway, 
New York 7.

(5) Čekiais ir pašto per-

no atbėgo į Rusiją zuikis. Kitas zuikis jį klausia: kam 
iš ten pabėgai? — Nugirdau, kad ten kupranugariai 
bus “sužalojami”. — Juk tu zuikis, ne kupranugaris, 
— Taip, bet pirmiau mane “sužalos”, o paskui turėsiu 
įrodinėt, kad aš tik zuikis.

Tačiau teisme yra prisipažinę ir daug sovietinių 
pareigūnų, kad jie buvo paneigę bolševikų valdžią. 
Nejučiomis siūlosi mintis, kad jie kalbėjo tiesą. Nor
malus žmogus negali tokios valdžios pakęsti. O jeigu 
jie virto nenormaliais, tai kokia bolševikams garbė 
tokių žmonių prisipažinimus skelbti? F

L. ' » ŽL- šventraščiu. Skaitykime ir mes bent po puslapį kas-
ranauskas. Dalyvaus Ap-'die.n’,° kada perskaitysime, galėsime taip pat kalbėti, 
reiškimo Parapijos cho-,ka^P Lacordaire. * . ■«
ras iš Brooklyn, N. Y J T. Klemensas Žalalis, O.F.M.
vadovaujamas muziko 
Povilo Sako. Literatūros ■ 
dalį išpildys poetas Ber
nardas Brazdžionis, rašy
tojas Stasys Santvaras, 
feljetonistas Antanas Gu
staitis ir aktorius Henri
kas Kačinskas.

KOKIA BUS DARBO
TVARKE?

Darbotvarkę su refe
rentų ir kalbėtojų pavar
dėmis paskelbs ALT Se
kretoriatas. Kiek žinoma, 
bus 4 referentai lietuvių 
kalba ir keli kalbėtojai 
anglų kalba.

REIKALINGI 
STENOGRAFAI

Am. Liet. Visuotinojo 
Kongreso darbų stenogra- 
favimui lietuvių kalba rei
kalingi keli lietuviško 
trumpraščio ekspertai.

Kandidatai malonės at
siliepti į LAIC, 233 Broad-

Susikaupimo Valanda

K.|way, New York 7, N. Y. 1 Marija.

Lapkričio 6 d. 4 vai. p.p. 
Šv. Patriko Katedroje 
New Yorke, Fifth Avenue 
ir 50 gatvė, įvyks Lietu
viams pamaldos už ken
čiančią Lietuvą.

Lygiai 4 vai. prasidės 
Mišparai giedant kated
ros chorui, celebruojant 
vienam iš lietuvių prela
tų. Po Mišparų pamokslą 
sakys J. E. Vyskupas Jos. 
F. Flannelly, D. D., kated
ros klebonas. 
Tautą maldą 
J. Gurinskas, 
tų klebonas New Yorke. 
Vadovaujant chorams vi
sa lietuviška minia giedos 

Į giesmę — Marija, Marija, 
Išstatant Šven-

Už Lietuvos 
atkalbę kun. 
Aušros Var

čiausiąjį minia giedos Su
plikacijas — Šventas Die
ve. Palaiminimas su asis- 
ta ir katedros choro gies
mės. Pamaldos baigsis 
Lietuvos ir Amerikos 
himnais giedant visiems 
bendrai.

Pakviestas yra ir Jo 
Eminencija 
Spellmanas, kuris 
duos. Tikimasi, kad kate
drą perpildys lietuviai, 
dalyvaus visi apylinkės 
chorai ir gausiai suva
žiuos lietuviškos dvasiški- 
jos. Komisija.

Kardinolas 
prezi-

los ar ant Dievo ir artimo 
meilės altoriaus.

Fr. Ozanam.
Marija Pečkauskaite

Mergaitės Kelias
Mergaites asmenybė

DU VEIDRODŽIAI
Garsusis anglas John Ruskin (Džon Ras- 

kin) vienoje savo paskaitoje taip kalba jau
noms mergaitėms: (

“Žiūrėkite, kad nepraeitų nė viena diena 
be pastangų tobulėti. Pirmiausia griežtai 
susivokite, kokios dabar esate. Nemąstykite 
apie tai neaiškiu būdu. Pasiimkite popie
riaus ir aprašykite save kaip galite tiksliau. 
O jei nedrįstumėt to padaryti, klauskite sa
vęs, kodėl? Stenkitės surasti savyje tiek šir
dies jėgos, kad galėtumėt drąsiai pažvelgti 
ne tik į savo kūno, bef ir į dvasios veidą. Ne
abejoju, kad į savo dvasią žvelgti nėra taip 
malonu, kaip į savo veidą. Dėl to ir noriu, 
kad save atidžiau stebėtumėt. Visados ant 
savo staliuko turėkite du veidrodžius ir sten
kitės kasdien, žiūrėdamos į juos, tinkamai 
puošti ir kūną ir sielą!”

Bepigu, kad jums, mergaitės, tiek rūpėtų 
jūsų sielos veidas, kiek kūno veidas! Jūs 
pastebite savo veide kiekvieną dėmelę, kiek
vieną spuogelį ir visokiais tepalais stengia
tės juos tuoj pašalinti, kad negadintų jūsų 
grožio. Kad taip norėtumėt pastebėti dėmes

ir spuogus savo dvasioje ir stengtumėtės 
juos kuo greičiausiai panaikinti! O juk ant
rasis darbas kiek nuosaikesnis už pirmąjį! 
Nors ir kažin kaip dailinsit ir saugosit vei
dą, nors ir viso pasaulio kosmetiką vartosi
te, vistiek jame kasdien atsiras naujų raukš
lelių, naujų dėmelių. Vieną kartą jis pavirs 
į šlykščią beformę masę ir pagalios subyrės 
į pelenus. O dvasia priešingai: jei prižiūrė
site ją kaip veidą, tai laikui bėgant, ji kas
dien gražiau žibės vis didesniu grožiu, kol 
galų gale šviesi ir spinduliuota pasieks am
žinybę.

Ar nenuostabu, kad gaudote šešėlius, 
grobstote trapius blizgučius, o paliekate ša
lyje tai, kas amžina, kas turi nepraeinamos 
vertės. Nors esate dar jaunos, sveikos ir pil
nos gyvybės, tačiau žinokite, kad ateis die
na, kada turėsite palikti pasaulį su visais jo 
blizgučiais. Gal tai bus už kelių dešimčių 
metų, gal už keliolikos, gal už kelių, bet vis
tiek vieną kartą taip bus. Nieko kito jūs 
taip tikrai nežinote, kaip šitą išėjimą iš pa
saulio.

Tai atsimindamos, be abejo, jaučiate ir 
žinote, kad žmogus ateina į šią žemę ne tam, 
kad krautų turtus ir ieškotų garbės. Visa 
tai yra nepastovūs, menkaverčiai blizgučiai. 
Mūsų tikslas turi būti amžinas. O tas amži
nasis tikslas — tai mūsų amžinos sielos to
bulumas.

Kaip dailininkas kala statulą, taip žmo
gus turi nesiliaudamas kalti savo būdą. At

ėjęs į šį pasaulį, jis yra ne užbaigta visuma, 
bet visokių galimybių užuomazga. Jam yra 
duota medžiaga, iš kurios jis gali padaryti 
viską ką panorės. Nesiliaudamas ir nuolat 
dirbdamas, jis kuria save.

Nereikia nė valandėlės užmiršti, kad mū
sų būdas nėra marmuras, tobulai skulpto
riaus iškaltas. Jis nuolat kinta ir reikalauja 
nuolatinio tobulinimosi. Todėl kasdien, žiū
rėdamas į savo sielos veidrodį, klauskite sa
ve: ar esu šiandien geresnė, tvirtesnė, išmin
tingesnė, negu vakar? Ar lengviau man ko
voti su piktomis pagundomis? Ar mano na
miškiai randa, kad su manim maloniau gy
venti, kad mano apsiėjimas meilesnis ir ma
no žodžiai švelnesni? Ar kasdien stipriau 
valdausi? Ar mano kantrybė didėja? Ar la
biau užjaučiu kitus? Ar dienos nuotykiai, 
rūpesčiai, neramumai ir nemalonumai pade
da man švelninti ir tobulinti būdą, ar at
virkščiai — gyždina jį ir kietina?

Taip žiūrėti į savo sielą ir klausti reikia 
kasdien, lig pat gyvenimo galo, lig tos va
landos, kuri sutrauks į krūvą visas mūsų 
pastangas.

Neužmirškite, kad šitoje žemėje nė vie
nas daiktas nėra ramybės būklėje. Viskas 
juda. Jei neinama priekin, traukiamasi at
gal. Jei kasdien nekovojamą su savo būdo 
kuria nors yda, tai ta yda auga ir dar duoda 
pradžią kitai ydai. Tik rūpindamosios sa
vim, galėsite surasti savo vietą pasaulyje ir 
ją savo siela pripildyti.

Kiekvienam žmogui yra paskirta pasau
lyje kokia nors vie£a. Kiekvienas turime ko
kią nors misiją, kokį nors uždavinį. Jei nuo 
jo išsisukame, tai mūsų gyvenimas yra be
prasmis. Jei norime gerai išpildyti tą misi
ją turime nuolat tyrinėti, kam esame pasau
lyje ir ką mums reikia daryti, kad vis dau
giau įsigytume išminties ir gerumo; turime 
žiūrėti, kokių pareigų atneša mums kiekvie
na valanda ir kokiais darbais turtiname sa
vo metus. Ar mokomės laiminti ar keikti; 
gaivinti ar slopinti sielas, kurios susiduria 
su mumis? Turime daryti viską, kas šią va
landą mums galima ir prieinama; turime 
leisti iš savo sielos kuo daugiausia spindulių 
į visas puses.

Nėra, man rodos, liūdnesnio reginio, kaip 
jauna mergaitė, kasdien atidžiai studijuo
janti veidrodyje savo veidą ir niekada nepa
žvelgianti į savo sielą, tartum ši būtų toks 
dalykas, kuriuo rūpintis neverta. Tuo tarpu 
jai, apie išorinį grožį mąstant, amžinybėn 
vieni po kitų krinta geriausi ir brangiausi 
metai. Iš savo minkštos ir nesustingusios 
sielos ji galėtų padaryti puikių puikiausią 
gėlę. Dabar — neprižiūrima, nelavinama, ne- 
auklėjama — užauga ji biauriausia piktžole.

Nebūkite pamotės savo pačių sieloms! 
Atsiminkite, kad tai vienintelis turtas, kurį 
kiekvienas amžiams pasiims su savim, kad 
tada ir veidas bus gražesnis, kai jame spin
dės graži siela.

(Bus daugiau).
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Geriausia Užeiga Vyrams ir
SOUTH BOSTON CAFE

Bafafcoais, Savininkas.
Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį ahj, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.
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kaJbą. kupiną užuojautos mū
sų tautai pasakė senatorius 
Myėra. kuris kartu ir įverano 

. BALF sus jos darbą.

Seimo sušaukimo ir visais 
susėjusiais su juo reikalais rū- 

• pinos; vietos lietuvių komite
tas. vadovaujamas knn. Igr. > 
Valacėiūno. Jo rupestmgun-. > 
dėka seimo posėdžiams buvo 

' paruošta puiki, erdvi salė, o 
! seime dalyviai jautėsi, kaip 
namie. J. Br.

sei

For-
?a- 
kn-

U:k i

aptarnavimas

f NTfS FC» D <
’OO OOC CA8 $£ 'f’Y

C C N ' t b 1

Kainos žemos TAUPYK SU MUSU
4-RIOPA FORDO TARNYBA

KALBNAI

Uezįva matyti. kodėl mes 
Doleriai siūlome tikrą 

tarnavimą Jūsų Fantui 
—o atlyginimas per ilgą
p-Assiarv temas. Mes xr 
Fvr.ią geriausiai. nes mes 
strome: kontakte su dirt: 

rnensis kad duoti jums 
ų patarnavimą taupant 
laiką. pinigus ir rūpesti Ir 

t«k Fordo Dyteriai gals siūlyti 
jums taki patarnavimą. nes jie 
vieninteliai gali siūlyti jums 
4-nų atvejų galimybes:

1. Fordo itmokyti Mechanika:
2 Geros Fordo Dalys
3. Dirbtuves užgirius metodus 
■*. Specialius Fordo Įrankius

KLAUSK MŪSŲ lengvų 
USIMOKCJIMŲ



Penktadienis. Spalių 14. 1949

Kaip Sekasi Naujiesiems "Grinoriams"

Jau tryliktas tūkstantis 
plaukia lietuvių tremtinių 
j Jungtines Amerikos val
stybes. Amerikos lietuviai 
ir anksčiau atvykę trem
tiniai juos priima nema
žėjančiu nuoširdumu ir 
broliškumu. Tai istorijoj 
neturintis pavyzdžio poli
tinis reiškinys. Nors A- 
merikai tremtiniai iš Vo
kietijos yra tik darbo

dirba traktoriais ir mašinomis, 
o mes šį visą laiką tai vis žo
les ravėjome iš cibulių, į dieną 
dirbdami su Romu po 10 vaL 
Danutė dirba pas savininką už 
tarnaitę ir už savaitės darbą 
gauna 15 dolerių ir dar pietus 
ir vakarienę.”

Prityręs elektrotechni
kas. radio technikas ir 
šaltakalvis V. Chamskas. 
su didele šeima nuvykęs į

lĮiAOllIIHtAS
"Manę giminės iš pradžių a- 

p*e darbą nedavę ir kalbėti, 
nore tuo laiku lengviau buvo 
gauti. Tačiau išeitį aš suradau, 
ir šiandien nė vienas, kuris turi 

| darbą, tiek algos negauna. Su- 
šdėjau su vienu vyruku iš pir

ktinį Lietus as 1913 m. *tvy- BO6 kuopas, jis gavo iš dėdės 
įrankius, ir pradėjom namų re- 
monto darbus. Darbas neleng- reikia būti JAV piliečiu, 
vaup kartais ir pavojingas. At- spaustuvėse ir garažuose.* 

mūri- Tik inžinieriai dirba savo 
■nam kaminus, statom naujus specialybėj.
“borėius". dažom namus iš lau-imiško kirtimo darbas, bet 
ko pusės ir dekoruojate iš 'į jis geriau apmokamas, to- 
daus. Pagalvosi, brolau, iš kur'dėl apie Brocktoną būsi-

Bet žinai, aš ir pats stebiuos, vesti kelią per mišką ski- 
, kad viską galiu padaryti, ką 
. apsiimu. Mano uždarbis ma-] 

žiausiai į dieną 10 dolerių, o 
kartais ir 18 doL. priklauso 
kiek ilgai dirbam, nes dažniau
siai apsiimam “akortu". A. 
Z-kas dirba kažkokiame mar
melado ir keksų fabrike. Atly
ginimas — 1 dol. į vai. Chica- 
goje mūsų jau yra nemaža. A.

>K-las dirba kapinėse. L-nas ir
gi neblogą darbą turi. R-lis dir- 

jba fabrike.

Bostono bei visos Naujo
sios Anglijos naujiesiems 
“grinoriams". Sun k i a u 
šeimoms su butais. Jei tik 
\Ta darbininkų pareikala
vimas. tremtiniai visur 
mielai priimami. Jų rasi-į 
me didesniuose restora
nuose. fabrikuose, kur ne-ko. Dar puikiai moka lietuviš

kai. tačiau iš trijų sūnų jau
noka lietuviškai Atrodo, mano 
šoka lieuviškaL Atrodo, mano stogo remontą.’
sūnūs turės šį “amerikonuką“ i 
gimtosios kalbos pramokyti— • 
Naujoje vietoje vis dar kažkaip 
keistokai jaučiuosi, 
kaip bus toliau".

Taip pat pagal nevardi
nę garantiją į No. Dakotą 
patekęs Lietuvos kariuo
menės kapitonas J. P-nis 
su šeima atsiliepia:

"Pradžioje dirbau fanuose. 
Per du mėnesius net dvi tar
nas perėjau. Darbas fanuose 
sunkus ir ilgas, o atlyginimas 
nekoks. Dabar gyvenu Fargo* 
mieste. Žmona — rieto* kated
ros klebono šeimininkė. Turiu; 
trijų kambarių klebonijoje bu
tą su baldais, pataline ir kitais 
patogumais. Tame pat kierne1^3 daugybė. Se- lietuviai. ■
bažnyčia, vyskupo rūmai iri“? visur maloniai j mieli, brangūs ir
mokykla. Tai labai didelis pa-' 
togumas mano vaikams. Aš tu-į Vienas tautietis iš Det- 
riu darbą prie statybos. Dar- roito sako:

. ir Ue 2 mėn^iai’iirto U- bu ■>&* tauras, bet k* p d*-i Mvo lajške Va

kad aš nenutrauk-j V ra pavyzdžių, kad, y-! 
čiau literatūrinio darbo. Viltis į PAČ pietų valstijose. į
man maloni, bet ar ji įvyks— į tremtinius iš Europos Žiū- 
nežinau. nes aš. galima sak\*ti. i rimą kaip į baltuosius ne
iš laivo patekau pas savo “ko- &TUS. Ir Bostone yra vie- 
legą” Fordą (mat jis taip pat na tremtinių šeima, kuri 
rašė savo gyvenimo i 
m»s i n t staklių. Prakaituoju buvo patekusi į Lousiana. 
naktimis g vai. ir pareinu na- bet iŠ ten gerų bostonie- 
mo ne tik išvargęs fiziškai, bet Cių 
iškamuotas ir morališkai, nes 
negaliu nusikratyti įspūdžiais, 
sukeltais konvajarų. slenkan-

North Dacotą pagal ne-anų laikų Afrikos juodu
kų importą. Visa tremti
nių perkėlimo akcija vis- 
tik \ ra sociališkai huma
niškas reiškinys.

Perkelti Amerikon trem
tiniai pamažu pamiršta 
UNRRA ir IRO vargingų 
stovyklų gyvenimą, žiau
rius skriningus ir perei
namųjų stovyklų stacijas. 
Jie pradeda gyvenimą iš 
naujo. Vieniems sekasi 
lengviau, kitiems sunkiau. 
Žiūrint kas juos ir kur iš
kvietė: giminės ar šiaip 
tautiečiai, pagal vardines 
garantijas ar pagal ne- 
vardines.

Lietuvoje ant Šešupės 
kranto turėjęs 50 margų 
ūkį P. Račiūnas, nuvykęs 
į Michigano valstiją pagal 
ne vardinę garantiją, štai 
ką rašo:

“Atvažiavę į rietą lyg ir ap-;tojos — vienuolės 
glušome. nes gavome mažą at-i Turiu du kambariukus su pil- 
skirą namuką. kuris buvo; nu apstatymu, radio ir net siu- 
smarkiai apleistas ir nejaukus, i varna mašina. Dušais ir vonjo- 
Vos tik šeiminįnkas išvyko, mis naudojamės laisvai. Už 
vaikai pradėjo raudoti, o aš ra-į nieką nemoku. Valgau su viso- 
minau ir sakiau, kad kaip ap- mis vienuolėmis. Maistas pui- 
sitvarkvsime. apsiprasime —įkus ir jo pakanka. Dirbu grė
bus gerai. Taip ir išėjo. Pail-. ūmame pastate, katalikiškoj 
sėj? griebėmės darbo: išplovė-1ligoninėj kaipo pečkurys (cent 
me. išvalėme, išdažėme, o pas- apšiid.. > ir gaunu 100 doL gry- 
i_..- . ’nais (mėnesiui). Žmona gi dir-tuokliai. Tas

ba tame pačiame name, kuria
me ir gj-v’ename — mokytojų 
virtuvėje, virėja. Vaikai kruta 
po senovei ir padeda apie na
mus tvarkjtis. Sekantį pirma
dienį pradės į mokyklą eiti, 

čiasi cibulių (svogūnų) augini- žinoma, visi keturi... Šiame 
yra pusėtinas plotas ap- 8000 gyv. gražiame miestelyj 

viską ap- sutikau vieną lietuvių šeimą.

nežinau

vardinę garantiją, rašo 
draugui:

“Nudžiugau gavęs tavo laiš
ką. bet atsakyti į jį neskubė
jau. nes nenorėjau savo var
gais perdaug nusiskųsti. Trum
pai tariant, aš St. Thomas a- 
kyse nemačiau, nes ūkininkas, 
kuris mane kvietė, buvo savo 
farmą pardavęs. Kunigui pra
šant. mus sutiko priimti vienas 
ūkininkas iš Xarvey. Tačiau 
pas jį (farmerįi nesidžiaugiau, 
nes buvo biaurus skūpuoiis. be 
atjautimo ir neapsišvietęs žmo
gus. Vargau pas jį begyvenda
mas. _______________________
giausiais metais Neiškenčiau 
ir papražian kunigą kad vietą senimas prie fizinio darbo ne
pakeistų. keitė Dabar gyve- pratusiam. šiek tiek ir sunko- 
nu puikiai ir esu 
viskuo. Gyvename katalikų pa- reikalingas. Taigi, aš 
rapijos išlaikomame mūre

Į i 
Sunkus yra,

Dr. B. Paulius. O. P.
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š galėjau išmokti tiek amatų, majai telefono linijai pra-.Mielasai Skaitytojau:
— —* , • *. ~u'■> Dievas tartum kvieste ; kviečia ir viliote - vilioja

na ne vienas žynius lietu- kaip atskirus asmenis taip ir visą žmoniją šauktis į 
j vis. Mūsų profesoriai, ge- jį, ypač nelaimės metu, ir turėti pasitikėjimo Jo tė- 

pulkininkai ir ki- viškoje meilėje ir neribotoje galybėje, nes Jūs yra vi- 
ti Lietuvos baltarankiai'., sagalis. Dievas aiškiai ir atvirai kalba per lūpas savo 

albą. tarno karaliaus Dovydo, sakydamas: "Aš esu tautos

- reikia kęsti. Man. »-'kei

patenkintas ka- Bet kad tas doleriukas ia- 
" ivo 

dabartine padėtimi esą visiškai 
i < prie mokyklos*. Visos moky-1 Patenkintas ir nieko gena u ne- 

katalikės. ■ eonu, nebent sau šiek tiek 
'lengvesnio darbo. Vienas nepa

kui savininkas atvežė ir įdėjo
me linoleumą. Pasidarė jaukus, 
nors ir mažas, kambarėlis. Ži
noma. iš karto buvo nesmagu, 
bet pamaželi apsipratome su 
vieta ir su žmonėmis. Savinin- 
kas tun 140 akrų žemės *ir ver-

mu.
sodria ir bulvėmis.

su kuriais galėčiau palaikyti 
artimesnę draugystę.

Onytė A-tė su tėvu nu- . 
važiavus į Nebraską pas 
gimines skundžiasi:

“Aš tai išviso nenoriu gyven
ti. atsibodo. Gyvenam pas lie
tuvius, kurie yra baisūs gir- 

irgi baisus pijokas, taip, kad 
“Dieve, o Dieve!” reikia tik sa
kyti. Dėdė tas jokio turto ne
turi. gyvena ant kampo pas 
tuos žmones, kur ir mes".

Buvęs sargybų kuopoj 
šaunus vyrukas L. K-rys 
iš Chicagos linksmai ra
šo:

SUTAUPYK S15.
ISKYK IOYAL VACUUM VALYIW4

spartus
stiprus, didžiugreitis, ilgametis 
motoras ir moksttškii suplanuo
tas vėtikfis padaro labai stiprų 
čiulpimą.

parankus
tinkamai nustatomas žiočių anks
tis užtikrina lengyą kilimų valy
mą, nežiūrint kaip jk stori. Pla
ti krepšio gerklė psleagsina iš-

tikslus
vienodas čiuipunas per %isa» at
daras žiotis; šviesa apšviečia vie- 
t* pnes xk>€».

lengvutis
ilgai laiko, pats pasitepa.

Edtson SfoofM and Bnctrical Deders

••>»<>» EDISON COMPANY

nerolai. pulkininkai ir ki- viškoje meilėje ir neribotoje galybėje, nes Jis yra vi- 
f- t r-a.-------------- --------------•» ... . . i n •-

kol išmoks anglų l 
dirba bet kokį pasitaikiu- išgelbėjimas, iš kurios tik nelaimės jie šauksis į ma- 
“ j _ . _> ^2_ 211___ _,,_1_”. l .o_ 1_. j "išrinktoji

kad lietu- tauta" ir kol ji buvo Dievui ištikima. Dievas ją laimi-
sį darbą ir tuo yra pavyz- ne. aš juos išklausysiu". laiminga buvo 
džiu visiems. I __________ j____ ’______________ ____________
jviai tremtiniai darbo nesi- no ir globojo. Bet deja ji nepažino savo Atpirkėjo ir 
bijo, kad darbas žmogaus nepriėmė Jo: "Jis atėjo pas savuosius, tačiau savieji 

į nežemina. Nesvarbu, kokį Jo nepriėmė. O kas Jį priėmė, tiems Jis davė galios 
idarbą bedirba mūsų inte- būti Dievo vaikais", sako Šv. Jonas Apaštalas.

šiaip Chicagojejlektualai ir kiti garbingi Laiminga yra kiekviena tauta kol ji skaitosi su 
. — jie yra mums Dievu: pripažįsta Jį savo aukščiausiu Valdovu ir uo- 

■ mūsų liai pildo Jo Įsakymus. Bet vargas yra tai tautai, kuri 
pagarbos verti likimo bro- sauvališkai nutolsta nuo Dievo. įžūliai laužo Jo įsa- 

įliai. Susipratusi tauta vi-;kymus ir piktnaudoja Jo gėrybes. Didžiausia tautos 
sada gerbia savo autorite- ’ nelaimė tai ta. kuomet nepažįsta savo aplankymo lai

ško ir Dievo įspėta nenori pasitaisyti, paneigia Dievo 
I įspėjimą. Praeities istorija aiškiai liudija apie kadai
se gyvenusias labai galingas ir skaitlingas tautas, ku
rių galybė žlugo dėl to. kad jos sauvališkai nutolo nuo 
Dievo ir nenorėjo grįžti pas Jį.

"Dievas yra tautos išgelbėjimas". Bet gi tautos 
T pasitikėjimas Dievo pagalba privalo būti pagrįstas 
1 krikščionišku gyvenimu. Paties Kristaus pasakyti žo- 

, bet kas daro valią mano Tėvo, 
esančio danguje, tas įeis į dangaus karalystę. O dan
giškojo Tėvo valią daro tiktai tie. kurie uhaiko Jo 
įsakymus.

“Viešpatie", sako šv. Augustinas, “išmokyk ma
ne pažinti Tave, kad pažindamas Tave aš geriau ga
lėčiau pažinti pats save". Pažinti Dievą ir save patį 
tai pagrindinė ir viena iš pačių svarbiausių krikščio
niško gyvenimo pamokų. Nes tiktai pažindami Dievą 

;mes galime išmokti Dievą mylėti. Jį garbinti ir Jam 
! j tarnauti. Dievo galybėje mes įžiūrime mūsų silpnu- 

, o Jo 
šventume mūsų nuodėmingumą. Dievas visagalis, o 

■mes be Dievo pagalbos nieko gero ir antgamtiškai 
tvertingo nepajėgiame nuveikti. Taigi mes privalome 
su kūdikio pasitikėjimu artintis į Dievą, stengtis JĮ 
pažinti ir daryti Jo valią, tuomet mes galėsime drą
siai su karaliumi Dovydu giedoti: “Dievas mūsų prie
glauda ir stiprybė: veikiausioji pagalba varguose".

Dr. B. Paulius. O. P.

atsimini- pagal nevardinę garantiją
.i___ra_____ I rvii nctnL’iici i I nuciano l

išgelbėta. Keistokas 
tūlų senųjų ‘grinorių’ tei
gimas. kad 
‘grinoriai••

“...naujieji 
tepavar g s t a

tiems Jis davė galios

čių takų, ūžimo ir alyvų kvapo, taip, kaip mes pradžioje
Pasijunti dar kartą, tur būt..vargome... y 
paskutinį, taip “išrietintas". pratimas. Jie 
it»ri negaliu miegoti“ įad nuo to laiko praėjo

Tai keli Davvzdžiai jFjmą; Jo didvbėje mes pamatome mūsų menkumą,
ka^dabar' VentUme Dievas visaaai

kaip sekasi naujiesiems “jisai” restoranuose ma-' 
“grinoriams plačioje Dė- šįnomis plaunami... Blogi1 
dės Šamo žemėje. Visi jie 
yra po stogu, apsirengę’ 
pavalgę ir turi vieni leng-1 
vesnį, kiti sunkesnį dar
bą.

Panašiai sekasi ir So..
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geram darbui!

PASOMNK

ROYAL
gerai vertei!

♦» yra nesusi- 
t užmiršta.

tėvai, jei nesistengia, kad 
vaikai galėtų geriau ir 
lengviau gyventi.

Ed. Karnėnas.

Naujas Screeningas DP Stovyklose Vokietijoje
IRO deda nemaža pa- šeimų galvų) tikslas gra-i C) Sergantieji. D) Inva- 

stangų DP įkurdinti. Bet, 
atrodo, nežiūrint to viso, 
jos planuotasis įkurdinti' 
iškaičius toli gražu nebus 
pasiektas. Todėl imamasi 
visokiausių sp a u d i m o 
priemonių, kad tik kokiu 
nors būdu DP padaryti 

.nebe DP ir tuo pačiu jį; 
' užskaityti “įkurdintųjų” 
grafoje. Pirmiausia perio
diškai kilnojamos pratuš- 

i tėjusios stovyklos į kitas 
vietoves, su junginė jamos. 
Po tokių sujungimų taip 
DP sukemšama, kad vie- 

j name kambaryje apgy
vendinama po 3-4 šeimas, 
būtent, apie 10 asmenų. 
Pav. taip yTa nūdien 
Schwabische Gmuend sto
vykloje, kuri jau iki šiol 
buvo sausakimša, o prieš

žus — surinkti statistiką-lidai. E) asmenys. įjun- 
ir davinius apie dar neįsi- giami į vietos ūkį su teise 
kūrdinusius DP ir kartu 
juos painformuoti apie 
padėtį ir paakinti dau
giau dėti pastangų įsikur
dinti kur nors. Pav. Augs
burg - Hodifeld stovyklo
je apklausinėjimo metu 
kiekvienos šeimos galvai ningo metu nesugeba iš
statomi 5 klausimai: 1) pasakoti, kad jau daug 
Kada atvykai Vokietijon, kur daręs
2) kodėl apleidai tėvynę, gruoti i.  ......
3) kodėl iki šiol neemi- kaip 45 m. amžiaus — vo
gravęs. 4) ką esi padaręs kiečių ūkin be teisės emi- 
emigracijos reikalu. 5) ar gruoti. Visi studentai, ku- 
turi giminių Vokietijoje? |rie prisipažino, kad studi-

Apklausinėtos Šeimos 1“°^ ~ vokiečių ūkin.
priskiriamos prie vienos Screningas yra žiaurus, 
šių grupių: A) repatrija-! J ------- ----- - J-—
ei ja. B) asmenys, turin-' 

? tieji įrodymus laiškais ar
kokią savaitę dar buvo 
atkelta 4ūū žmonių is 7 --
Domstato. Bet šisJtilnoji-,tiek'uE. C~Nn To“ne£-
mu spaudimo

•9 kad jiems sutartys-
. ..garantijos išsiųstos. Per

4??. zmo,n\ų Asi7 dienas vistik jie turi pa-

savais kaštais emigruoti. 
F) asmenys. įjungiami 
vietos vokiečių ūkin be 
teisės emigruoti.

Screeningą Augsburge 
praveda Mr. Rapoport ir 
Miss Berger. Jei kas scre-

žygių išemi- 
ir yra jaunesnis.

t

mu spauaimo būdas verciami užpil-
kurie yra ir taip daug iš- įr pasirašyti nustaty- 
vargę, skaitomas mažiau-:tog formos pasižadėjimą - 
šia svarus. - -

Žiauriau daugelyje vie
tovių, ypač J.A.V. zonoje, 
panaudojamas IRO Tary
bos Ženevoje nutartas 
pravesti vadin a m a s a i 
konsultacinis apklausinė- 
jimas DP sąryšy su jų į- k““^; 
kurdinimu. _ . • • cra, kaip ir pirmoje B gru-

Atrodo, sąmoningai daro
mos kliūtys emigracijai Į 
U.S.A. Žmogus turi sutar
ties nuorašą ir laukia iš 
Washington E. e. nr.. o 
čia prievarta verčiamas 
vykti Australijon, o atsi
sakius — išmetamas vo
kiečių ūkin. šio pasėkoje 
Augsburg - Haunstetten 

screningo
I

pareiškimą, kad savano- stovykloje po 
riškai vyksta į Australiją, vienas senukas latvis pa-

B2) Asmenys, turintieji 
notariniai patvirti n t u s 
garantijų nuorašus, bet ir 
jie per 7 dienas turi pa
tiekti E. C. Nr.. o nepatie-

kurdinimu.
Šio apklausinėjimo (tik pėje.

sikorė.
Visi, kas galite, kelkite 

balsą Amerikos įstaigose 
ir pas įtakingus asmenis, 
kad šiai skriaudai, jau ir 
taip iškankintų žmonių, 
būtų padarytas galas.

P.Ž.
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NORttOOD, MASS. :iš kitų kolonijų yra maloniai 
kviečiami dalyvauti šiame gra
žiame koncerte. Kun. A. P. Ja
niūnas. Švento Vardo draugi
jos dvasios vadas ir klebonas 
kun. F. E. Norbutas ir visa 
komisija tikisi, kad visi lietu
viai atsilankys į šį gražų kon
certą. nes tokio koncerto Nor- 
woode dar nėra buvę ne tik 
lietuvių, bet ir svetimtaučių 
tarpe.

I Bus reta proga išgirsti pui
kų ir gražų koncertą. Tad visi 
dalyvaukime.

I --------------

Nepaprastas įvykis, koks dar 
niekada nebuvo Noruoode. — 
Sekmadienį, spalio 16 d. 1949, 
Norv/ood Junior High School 
svetainėje. \Vashington St., 
7:30 v. vakare įvyks Koncer
tas. kurio programą išpildys ’į- 
žvmus švento Vardo Draugi
jos Bostono arkidiecezijos pa- 
i apijų Choras, susidedantis iš 
<50 asmenų iš visų parapijų, 
vadovaujamas Dominic De 
Gražia, šis choras yra pagar-

visoj Naujoj Anglijoje. | Drau_

I

“Darbininko” Metinis 
|MEN0 ir JUOKŲ 

VAKARAS

Daukantus, Dor- 
Sveikiname Juo- 
geriausios sek- 

D.

veno pas p.p. 
chester, Mass.
zą ir linkime 
mes šioje laisvės šalyje. A.

NEW BRITAM, CONN.

Kur tik jis dainavo, žmonėms- 
labai patiko jo dainavimas. 
Dalyvaus solistas VVilliam Col- 
lins ir taip pat garsus lietuvis 
dainininkas Dr. Juozas Anta
nėlis. iš So. Boston, Mass. 
Kur Dr. Juozas Antanėlis dai
navo visur susilaukė didelio 
klausytojų susidomėjimo, nes 
jo dainavimas labai publikai 
patinka, ir ji noriai klausosi ne 
tik vieną kartą, bet daugelį 
kartų jo gražaus balso ir dai
nų. Dr. Antanėliui akompanuos 
įžymus muzikas Rapolas Juš
ka.

Kitas įžymus jaunas lietuvis, 
gabus akordionistas. Gilbertas 
Gailius, iš Dorchester. Mass. 
palinksmins publiką gražiais ‘ 
savo muzikos kūriniais.

Tad visi Norwoodo lietuviai 
vyrai, moterys ir jaunimas ir

gijos nariai ėjo 
Šv. Komunijos 
drus pusryčius. 
Tėvas Gailiušis

*

Alberf R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206
Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

bendrai prie 
ir turėjo ben- 

Pranciškonas 
pasakė gražų

pamokslą, primindamas, kad 
kiekvienas katalikas, ypatingai 
Švento Vardo Draugijos na
riai. turi būti Kristaus apašta
lais. kai šiandieną tikėjimo 
priešai veda pasaulyje kovą 
prieš Katalikų Bažnyčią. Todėl 
mes katalikai turime kovoti už 
Katalikų Bažnyčią ir būti tik
rais Kristaus Bažnyčios gynė
jais.

| Į švento Vardo Draugiją pri-
J sirašė 6 nauji nariai: D. Ra- 

zulevičius, K. Tumosonis, A. 
, Venckus ir 3 tik ką atvykę iš 
.tremties: P. Bučnys, P. Buč- 
nys. Jr. ir J. Jakštys. Labai 
malonu .kad tremtiniai rašosi 

i į lietuviškas katalikiškas orga
nizacijas. Kiek aš žinau, jau 
prisirašė 7 tremtiniai prie ka
talikiškų organizacijų būtent: 
Juozas ir Salomija Duobai ir 
jų dvi dukterys prie L.R.K. 
Susivienvmo Amerikoje 81-mos 
kuopos. Atvykę tremtiniai ma
loniai kviečiami ir toliau rašy- 
kitės į lietuvių katalikų orga-1 
nizacijas. nes katalikiškos or
ganizacijos dirba tremtinių ge-

■

SEKMADIENI,

Lapkričio-Nov. 20,1949
Patrick Gavin School Auditorijoje

So. Boston, Mass.F ir 7th Street,

Programą išpildys pagarsėjęs magikas A. Jur 
gėla iš New Yorko ir Nashua Parapijos Vyrų Gru 
pė, vadovystėje muziko J. Tamulionio.

Visus kviečiame ruoštis į šį parengimą.

ItX ♦ t♦ T
JI
?
Ii

Dvasinė Puota. Sekmadienį, 
spalio 16 d. liet, parap. šv. An
driejaus bažnyčioj 11-tą vai. 
ryte su suma prasidės 40 vai. 
atlaidai. Švenčiausias Sakra
mentas bus viešai garbinamas 
iki antradienio vakaro, kurį į- 
vyks atlaidų užbaigimas pro
cesija. Pasistenkime visi pasi
naudoti šia dvasine puota ne 
tik vietiniai lietuviai, bet ir iš 
apylinkės, kurie esat kviečia
mi. Susikaupkime valandėlei 
prie Jėzaus esančio Švč. Sakra
mente, maldaudami Jo 
mos grįžti pasaulin prie 
ir artimo meilės.

palai- 
Dievo

rovei ir remia lietuvių tautos 
ir bažnyčios reikalus.

Žvalgas.

Sekmadienį, spalių 9 d. iškil
mingai užsibaigė 40 Valandų 
atlaidai Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje. Dalyvavo daug 
svečių kunigų. Pamokslus sakė 
Tėvas L. Andriekus, OFM.

Spalių 12 d. vedybinio gyve
nimo sukaktį šventė p.p. B. ir 
O. Cervokai, gyv. Franklin St. 
Sveikiname.

Šią savaitę pasidavė į ligoni
nę sveikatą patikrinti p. Mic- 
kūnienė, gyv. Winslow Avė.

CAMBRIDGE, MASS.

LAIRBKt, MASS.
— šv. Pranciškaus atlaidų 

proga įvyko septynių dienų re
kolekcijos - misijos, kurias į- 
domiai pravedė Tėvas jėzuitas 
kun. Borevičius, atvykęs iš 
Chicago’s. Parapijiečiai įdo
miais pamokslais labai paten
kinti.

i
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ŠV. VARDO DRAUGIJOS

KONCERTAS
BOSTONO ARKIDIOCEZIJOS

Šv Vardo Draugijos Choro Grupė — 50 Vyrų
Dominic DeGrazia, Diriguoja 

Dr. Juozas Antanėlis, Tenoras — Solistas 
Gilbertas Gailius, Akordionistas 

Šv. Jurgio Parapijos šv. Vardo Draugija Rengia 
NORIVOOD JUNIOR HIGH — NORTOOOD, MASS.

Sekmad&ą, Spalio (Ocf.) 16,1949—7:30 vai. vak.
Įžanga $1.00-------------------------------------------- Su taksais.

I

t

J Bušu vykstant: nuo Forest Hills paimkite Walpo!e Bus, S
/ kuris važiuoja per Norvoodą ir sustoja prie pat Junior 5
* High School. Washington St., Nonvoode. gi

— Kun. Pr. M. Juras, šv. 
Pranciškaus parapijos klebo
nas, sugrįžęs iš Kunigų Vieny
bės suvažiavimo, įvykusio spa
lių 4 - 6 d. Philadelphijoj, pa
darė spalių mėn. 9 d. ilgą pra
nešimą gausiai susirinkusiam 
lietuvių būriui apie patirtus į- 
spūdžius ir apie BALFo veiklą.

Parapijos choras, vadovauja
mas muz. Algio Šimkaus, in
tensyviai dirba, norėdamas pa
sirodyti su nauju repertuaru 
laike 40 valandų adoracijos, 
kuri įvyks lapkričio 11-13 die
nomis.

Ruošiasi aplankyti Lietuvių 
Dailės Parodą New Yorke. —• 
New britainiečiai ruošiasi vykti 
busais į Lietuvių Dailės Paro- 

♦J»|dą New Yorke. Bušai yra už- 
įsakyti, spalio 22-rai ir 23-čiai 
d.d. Kurie dar neužsisakėte 
vietų busuose, paskubėkit užsi
sakyti vietas pas B. Mičiūnie- 
nę arba A. Brinių. Įžangos ti- 
kietai į parodą irgi 
gaunami. Šio išvykimo 
mo komisija dėkoja p. Vytau
tui Žalnieraičiui už malonų 
pritarimą ir skelbimą per ra
dijo W.K.N.B. stotį, iš kurios 
jis veda lietuvišką programą 
ir perduoda kas sekmadienis 
10-tą vai. rytą.

1

Vieša malda. Pradedant spa
lio 1-ja diena kiekvieną dieną 
8 vai. 15 min. vakare per vie
tinę radijo WHAY stotį kalba
mas Šv. Rožančius, ir tai bus 
tęsiama per visą spalio mėne
sį. Kiekvienai dienai kunigas 
yra skiriamas iš apylinkės baž
nyčių. Užpraeitą ketvirtadienį 
kalbėjo rožančių kun. B. Be
nesevičius. Dalyvaukime šioje 
maldoje, klausydamiesi radiją 
savo namuose.

čia yra 
rengi-

Lietuviškos draugijos su vi
su rimtumu svarsto ką išrinkti 
atstovais į Visuotinį Lietuvių 
Suvažiavimą, kuris įvyks lap
kričio mėn. 4-6 dienomis New 
Yorke.

Lietuvių Kultūros Instituto 
iniciatyva prasidėjo registraci
ja į ruošiamus lietuvių kalbos 
kursus, kurie prasidės spalių 
mėn. 16 d.Radio Valandos. Rengimo ko

misiją sudarė šie asmens: A. 
Daukantas, A. Zaveckas, B. Ži
lienė, N. Šilinienė, E. Daukan
tienė,' B. Jakutis, J. Mimgau- 
das, J. Puidokas, P. Puidokas. 
Bilietus platino: B. Jakutis, A. 
Radaitienė, A. Petrauskienė, 
M. Skirienė, S. Pilkonis, F. Te- 
berienė, P. Bačinskienė, B. Ži
lienė, N. Šilinienė, A. Daukan
tas, J. Janiūnas, A. Šakalys, 
B. Utenis, F. Remeika ir kiti.

Lietuvių tremtinių skaičius 
padidėjo ir visa aplinka pagy
vėjo, atvykus dviem žymiems 
poetams Bernardui Brazdžio
niui ir Faustui Kiršai. Jie at
vyko tremtinių geradario ir jų 
vadovaujančios žvaigždės kun. 
Pr. M. Juro kviečiami ir globo
jami. Jų atvykimą paminėjo ir 
apie juos labai gražiai aprašė 
vietinis laikraštis “The Even- 
ing Tribūne”.

Vestuvės. Prieš porą savai
čių N. P. bažnyčioje susijungė 
Moterystės Sakramento ryšiais 
p-lė Elena Pakalniškytė su p. 
Jurgiu Juška. Jungtuvių liudi
ninkais buvo jaunojo brolis p. 
Juška ir p-lė Antanina Pakal
niškytė. Vestuvių bankietas į- 
vyko puošniame Commander 
viešbutyje, Cambridge, Mass. 
Medaus mėnesį praleisti jauna
vedžiai išvyko į Bermudą. Lin
kime jaunavedžiams p.p. J. E. 
Juškams laimingo vedybinio 
gyvenimo. P-lė E. Pakalnišky
tė yra duktė p.p. P. A. Pakal
niškių, gyv. Cambridžiuje.

Spalio 11 d. N. P. bažnyčio
je susituokė p-lė P. Burbuly- 
tė su p. K. Evaska. Jungtuvių 
liūdininkais buvo p. V. Pilko- 
nos ir p-lė M. Griffin. Vestuvių 
bankietas įvyko Cambridge 
Lietuvių Katalikų Klubo sve
tainėje. P-lė P. Burbulytė (E- 
vaskienė) yra duktė p.p. A. K. 
Burbulių. Buvo labai veikli mū
sų parapijos choro narė. P.p. 
K. P. Evaskai po vestuvių bu
vo išvykę į New Yorką. Grįžę
apsigyveno Somerville, Mass. | su žmona ir kiti. 
Linkime p.p. Evaskam laimin-Jpraėjo gražioje nuotaikoje ir 
go vedybinio gyvenimo.

I
p.p. Sereikos, gyv. New Jer- 

sey, atostogauja Coloradoje. p. 
Vaclas Sereika yra buvęs Šv. 
Jurgio lietuvių par. vargoni
ninkas.

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame, kad LDS 

į Conn. Apskrities suvažiavimas 
įvyks sekmadienį, spalio 16 d., 

11949 metais 1 vai. po pietų, 
Švč. Trejybės parapijos moky
klos kambariuose, Comer 
Broad and Capital Avė., Hart
ford, Conn. Šv. Mišios už LDS 
mirusius narius bus atnašauja
mos 10 vai. ryte.

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

I
I mus.

Pirmininkas Juozas Bernotas, 
Raštininkė Stefania Sapranas.

Rengimo komisija taria šir
dingą ačiū už suteiktą paramą 
sekantiems: Budris Bakery,
Park Lunch, p. J. Tamošaus
kas, p. A. Stankūnui, 64 Hun- 
ting St., Brighton Bakery ir 
visiems, kurie prisidėjo darbu.

Gražią programą išpildė mu
zikas p. J. Tamulionis ir p. Ci
ną Skirkevičienė, iš Nashua, 
N. H., p. Ivaškienės vaikučių 
grupė ir jos sūnus akordionis
tas, duetus — Vytautas Dam
brauskas ir Viktorą Brandtne- 
ris, taipgi buvo svečių kalbėto
jų ir svečių iš tremties, kurių 
tarpe dalyvavo mūsų parapijos 
kunigai, ir svečias Tėvas Dr. 
Gidžiūnas, p. kapt. Shimkus 

Parengimas

I

Vincą Vaznį, 
Antaną, Joną, 
keturias mar- 
anūkus.
malonaus bū- 

katalikišką

Be daugelio kitų lietuvių, pa
rodžiusių jautrią širdį ir globą 
atvykusioms tremtiniams rei
kia ypač paminėti Leosę ir 
Konstantiną Kasiulevičius, ku
rie be gausybės siuntinių, siun
čiamų tremtiniams, sudaro su
tartis ir stengiasi visais būdais 
palengvinti likusiųjų Vokieti
joj lietuvių būklę. Patyrę jos 
gerą širdį tremtiniai, yra nuo
širdžiai dėkingi ir prašo Aukš
čiausiojo palaimos jų kilniems 
darbams.

[visi pilnai buvo patenkinti gra
žia parengimo programa. Ma-

Pavykęs Lietuvių Radio 
landos Programai paremti 
rengimas. Sekmadienį, spalio 
9 d., Cambridge Lietuvių Ka
talikų klubo svetainėje įvyko 
Cambridžiečių surengtas “šu
nim - burum”, parėmimui lie
tuviškos katalikiškos Lietuvių

Karščiai Praėjo
Artinasi Žiema!

4
t

s

Bernardas Koraitis, 
lietuvis atstovas

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

I. J. FOX didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje, turi pla
čiausi 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 i 
padės jums kailinius išsi rinkti ir per jį 
pirkdamos gausite 10 nuošimčių nuolaidos

Va-
pa-

lonu, kad paremti Lietuvių Ra
dio Valandą atsilankė daug 
svečių 
siems 
misija

iš kitų kolonijų, 
dalyviams, rengimo 
taria širdingą ačiū.

Vi- 
ko-

Sunkiai serga p. G. Lucins- 
kas. P. Lucinskas jau pergy
veno vieną operaciją ir ren
giasi prie antros. Linkime 
p. Lučinskui, kad ši operaci
ja būtų laiminga ir greitai pa
sveikti.

Mirė. Spalio 8 d. General li
goninėje neilgai sirgusi, mirė 
a. a. Juozapa Vaznienė. Paliko 
nuliūdime vyrą 
keturis sūnus: 
Juozą ir Stasį, 
čias ir septynis 

Vėlionė buvo
do ir uoliai rėmė 
veikimą. Uoliai buvo pasirūpi
nusi ir savo sielos reikalais, 
užprašydama šv. Mišių įvairio
se vietose amžinam atminimui.

Vėlionė buvo ilgametė šv. 
Rožančiaus draugijos narė. 
Tad šios draugijos narės skait
lingai dalyvavo jos laidotuvėse 
ir užprašė trejas šv. Mišias. 
Šv. Rožančiaus Draugijos 
rėš reiškia gilią užuojautą 
lionės liūdinčiai šeimai.

Palaidota iškilmingai, iš
Andriejaus liet, par. bažnyčios 
šv. Marijos kapuose.

Tebūna amžina dangiška ra
mybė jos vėlei. B. M.

na- 
vė-

šv.

Pran- 
(baza- 
salėje

Parapijos mugė. šv. 
ciškaus parapijos mugė 
ras) įvyksta parapijos 
sekmadienį, spalio 16 d. 6 vai.
vakare ir tęsis iki vėlybos 
nakties. Kviečiame visus daly
vauti. Pelnas skiriamas baž
nyčios remontui.

DĖL PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pa* 

Gate Clty Monument Co.
GRANITE MEMORIALS

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

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

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

BOSTON, MASS

Mūsų parapijos gabi daini
ninkė, p-lė V. Jankauskaitė, 
praleidusi vasaros sezoną 
Maine valstijoje, sugrįžo į na
mus. Neabejojame, kad ir vėl 
parengimuose p-lė Valerija pa
linksmins mus savo gražiu bal
seliu. Sveikiname ir laukiame 
pasirodant parapijos organiza
cijų parengimuose.

Buv. “Dievo paukštelis” jau
nuolis J. Mimgaudas, dar nėra 
nė mėnesio, kai atvyko iš 
tremties, šiomis dienomis gavo 
automobiliui vairuoti leidimą. 
Juozas, būdamas Vokietijoje, 
vairavo automobilį karo dali
niuose. Nors Juozas dar jau
nas, bet iš štabo turi pažymė
jimą, kaipo pirmos rūšies auto
technikas. Pasirodo, kad mūsų 
vyrukai lietuviai tikrai buvo

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

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

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

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

Visais reikalais kreipkitės:
"DARBININKAS”

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

I
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341 į- 
vajus. 

. skaitosi, kaipo 
Plunksnos Sekma-

Jaunimo misijos prasidės pir
madienio vakare, 7:30.

Vaikams misijos prasidės 
trečiadienį 3:30 v. p.p. Baigsis 
šeštadienį, 9 v. r.

' Didelis minėjimas. Spalių 30 
d., 10 v. r., Šv. Petro parapi-į

Krikštai. Spalių 9 d., buvo 
pakrikštytas W. Pranas sūnus 
Simono ir Onos (Jakubauskai
tės) Aliukonių, gyv. 13 Hecla 
St.

Darata Ona Jurgio ir Onos
(Narinkevičiūtės) Aukštikal- j°s bažnyčioje, bus laikomos, 
nių (Hill), gyv. 380 W. 4th St.Knstaus Karaliaus šv. Mišios, 

. _- ... į sakomas pamokslas, choras
- Misijos. Vyrų - vaikinų misi-'giedos naujas mišias. Visų 
jų savaitė baigsis, sekmadienį, draugijų valdybos, kaip ir ki- 
3 v. p.p. itais metais, dalyvaus su vėlia-

Tel. A V 2-4026

vomis ir savo ženklais.
2.šę;b.MipC

2:30 v. p.p. bus giedami miš
parai, žmonių giminės pasiau
kojimas Saldžiausiai Jėzaus 
Širdžiai ir palaiminimas Šven
čiausiu.

Po tam programa salėje.

Community Fund. 1950 Red 
Feather Campaign. Jau prasi
dėjo Didžiojo Bostono, 
staigai, Labdarybės 
Spalių 16 d. 

j Raudonos T_______ ________
dienis. Vajus tęsis porą savai-! 
čių. Surinkti pinigai bus skiria- 
jni viešajai labdarybei.

I
Pamėgo važinėtis. Veteranė 

slaugė Angelą Šmigelskaitė pe
reitą savaitę grįžo iš Italijos. 
Kitą savaitę ji plauks į Pales
tiną. Apgailestauja, nesuradu
si Romoje lietuvių.

Prakalbos Nukeliamos 
| Spalių 90 d.

i

J. Repshis, MJ>.
Lietuvis Gydytojas

495 Coiumbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mara.

Ofiso Valandos: 2—4 Ir 6—8.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyrius savo susirin
kime. įvykusiame spalių 12 d., 
nutarė ruošiamas prieš kon
gresines prakalbas iš spalių 23 
d. nukelti į spalių 30 d., nes 
iš anksto nebuvo galima tiks
liai nustatyti, kada ministeris 
Lozoraitis į Bostoną atvyks. 
Prieš Kongresinis Bankietas į- 
vyks spalių 29 d., Lietuvių sa
lėje, 7 vai. vakare su įdomia 
muzikale programa ir šokiais.

Rap.

i

l

Bostoniečiai Turės ir 
Meno Atstovą Kongrese

j. i...

PAPILDYMAS visų 8-nių gimnazijos klasių li
tuanistikos mokykla.

Baigdamas savo kalbą ir pa
sinaudodamas proga, kaip kal
bėtojas išsireiškė, iškėlė dide
lius p. V. Šimkienės iš New- 
tono nuopelnus tremtiniams. 
“Ponia V. Šimkienė visada yra 
pirmųjų eilėje netik atvyku- 
siems čia tremtiniams darbo ir 
buto beieškant, bet ir šelpiant

š. m. spalių mėn. 7 dienos 
“Darbininko“ No. 76 laidoje 
aprašant Šv. Petro parapijos 
Moterų ir Merginų Klubo su
rengtą susiartinimo pobūvį, 
buvo praleista gana žymi 
Tremtinių Ratelio pirmininko 
p. Stasio Lūšio kalbos santrau-

■ kos dalis.
j Santrauka turėjo būti tokiir tremtinius Vokietijos stovykio-

P-nas Juozas Grigaliūnas su savo šeima pirmieji gavo butą naujame 
So. Bostono projekte prie D Street, kaip kad buvo jiem žadėjęs Bostono ma
yoras James M. Curley, sakė Povilas Zasmen. Čia parodo p. Juozą Griga
liūną ir jo šeimą naujame bute.

Pakeltas Diakonu Reiškia Užuojautą Susirinkimas

Trečiadienį, spalių 5 d. Šv. 
Kryžiaus Katedroje J. E. Ar
kivyskupas Richard J.

Lietuvos Dukterų Draugija, 
globaI 

po 
kivyskupąs Richard J. Cu- me savo 
shing, D. D., * pakėlė į diako- pareikšti 
nūs 39 seminaristus, tarp ku- gančioms 
rių buvo vienas lietuvis, bū- žymioms 
tent, Juozas Naudžiūnas iš So. Onai Staniuliūtei, 
Bostono, 
MIC., brolis.

Dorchesterio Lietuvių klubo 
susirinkimas įvyks spalių 14 d., 
8 vai. vakare savo

Motinos ŠV., pastara- 
susirinkime nutarė.

užuojautą savo ser- j Dorchester Avė., 
narėms, buvusioms 
veikėjoms, būtent: 

Onai Mar- 
kun. A. Naudžiūno, cinkienei, Marijonai Karčiaus- 

Galinienei.
ir

kienei ir Marcelei 
Linki joms greit' pasveikti

Minėjo vedybinio gyveni- vė! grįžti į veikliųjų narių tar- 
mo sukaktį P4- Rašt.

name 1810
Dorchester,

Mass.
Yaldyba kviečia 

vauti.
visus daly-

Paleis Latvius Po Užstatu

A. J. NAMAKSY
Real Estete & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offlo* T*L SOuth Boston 8-0848 

Bes. 87 Oriole Street
West Roxbury, Ma**.

TEL. PAr-7-123J-W

Praeitą savaitę Bostone lan
kėsi NCWC pareigūnas, Juozas 
B. Laučka, tos organizacijos 
reikalais. Tąja proga jis pa
kvietė South Bostone gyvenan
tį Lietuvos dramos artistą, 
Henriką Kačinską dalyvauti 
Visuotinojo Amerikos Lietu
vių Kongreso, New Yorke me
no programoje. Todėl Bostonie
čiai turės ne tik gausų būrį 
savo atstovų tame didžiajame 
lietuvių Kongrese, bet taip gi 
ir savo atstovą, p. Kačinsko 
asmenyje ir, to Kongreso me
no programoje. Rap.

i 
Į

Pp. Adomas ir Magdalena 
Druzdžiai, gyvenanti So. Bos
tone, minėjo savo 14 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį, p. 
Adomas Druzdis yra So. Bos
tono Lietuvių Piliečių draugi
jos finansų sekretorius.

Dėl Misijų — Susirinki
mas Įvyks Ankščiau

Vieną Šeimą Paleido 
Dvi Tebelaikomos

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 

i ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

, BORIS BEVEBAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

/

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

TeL Dedham 1304-W 
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedham 1804-71

NNSB>BSSMK8S0mNNN»an5BBSSCMmMSaBBSBMMI
/

Šv. Jono Ev. BĮ. Pašalpinės 
draugijos susirinkimas šį sek
madienį, spalių 16’d., įvyks* 1 
valandą ankščiau, būtent — 1 
vai. po pietų. Tai daroma, kad 
nariai galėtų suspėti į iškilmin
gą misijų užbaigimą, kuris į-1 
vyks 3 vai. po pietų. Rašt.

LRV ŠURUM - BURUM 
PAVYKO

j “Oficialią dalį baigė Trem
tinių Ratelio pirmininkas p. 
Stasys Lūšys, pareikšdamas, 
kad amžių bėgyje lietuvių tau
tai buvo skirta vesti sunkią 

i kovą dėl savo likimo. Toje ko- 
' vo je lietuvių tauta turėjo1 
daug laimėjimų, bet nestigo jai 
ir nelaimių. Tų nelaimių atve
jais ' lietuviai arba patys bėgo 
į tolimus kraštus sau laisvės 
ir prieglobsčio ieškoti arba jį 
priešai trėmė juos į negyvena
mus užkampius sunkiam betei
sių ir belaisvių gyvenimui.

“To pasėkoje Amerika tapo 
antrąja lietuvių tautos tėvyne. 
Į jį sugužėjo ketvirtoji dalis 
visos lietuvių tautos ir ji rado 
čia sau žmonišką ir laisvą gy
venimą. Dabartinių tremtinių 
atsiradimas čia yra taip pat 
tos laisvės ir to žmoniškumo 
pasireiškimas. Todėl mes nuo
širdžiai dėkojame J.A.V. vy
riausybei ir Amerikos tautai 
už taip didžiadvasišką mūsų 
prieglaudimą toje didžiausioje 
ir baisiausioje Lietuvos nelai
mėje. 
Jums, 
kurių 
jomis 
tą-

Dabar svarbiausiu visų mūsų 
uždaviniu yra padaryti viską, 
kad būtų išgelbėta baisiai ken
čianti lietuvių tauta, ir atstaty
ta neprikla*usoma Lietuva. Ta
me šventame darbe mes visi e- 
same vieningi. Lietuvių tautos į 
gelbėjimo darbe nėra srovių. • 
Visos srovės, kurios tik siekia* 
nepriklausomos Lietuvos, yra 
mūsų broliai ir to didelio dar
bo mieli talkininkai.

Toliau kalbėtojas dėkojo šio 
pobūvio šeimininkei, p. B. Cu- 
nienei, ir visom Moterų ir Mer
ginų klubui už gražią iniciaty
vą senųjų ir naujai atvykusių 
lietuvių bendradarbiavimui su
stiprinti. Šitas pobūvis bus, be 
abejo, stipriu impulsu tam ben
dradarbiavimui dar plačiau iš
sišakoti ir giliau pasireikšti.

Dėkojo taip pat Šv. Petro 
lietuvių parapijos klebonui, 
kun. Pr. Virmauskiui, kurio 
palankumas ir parama trem
tiniams yra neįkainuojama. 
Dažnai per jį tremtiniai ieško 
ir suranda sau darbą ir butą, 
jo parapijos patalpose renkasi 
pasitarti ir pasikalbėti, jo pa
stangomis ir rūpesčiu mokosi 
anglų kalbos* ir pagaliau Šv. 
Petro parapijos paminklinėje 
mokykloje įsteigta ir jau gra
žiai dirba pradžios mokykla ir

darbą. Ji 
ir tremti- 
išsiuntusi 

siuntinių".
tremtinių

se yra padariusi nepaprastai 
didelį artimo meilės 
viena yra parengusi 
niams į Vokietiją 
daugiau, kaip 500 
P. St. Lūšys visų
vardu labai nuoširdžiai ir šil
tai dėkojo tremtinių geradarei 
p. V. Šimkienei, o gausus ir 
audringas susirinkusių ploji
mas karštai pritarė jo pasaky
tiems žodžiams ir pareikštoms 
mintims.

Pramogų Rengėjų Žiniai

Bostono Lietuvių 
Šokių Grupės metinis 
mas įvyks lapkričio 
1949, 3 vai. po pietų Municipal
Buildinge, South Boston, Mas- 
sachusetts. Grupės Vedėja.

Tautinių 
parengi- 
27 d..

GRABORIAI

Dėkojame taip pat ir 
broliai ir sesės, lietuviai, 
pastangomis ir garanti- 
pasiekėme šį mielą kraš-

S. BarasevBis ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČ1US 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir N akt J 

Koplyčia Šermenim* Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-25M

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Ma**.

Joseph V.Casper 
(KA8PERA8) 

LaMotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenim* Dykai 
Tel. 80 8-1437 

SOuth Bo*ton'8-3M0

Į

YAKAVONIS
■fanerai Home

741 No. Main St
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Prieš kelis mėnesius, mažu 
laiveliu iš Švedijos, be vizų at
vykę į Bostoną 84 latviai ir 
estai ir ligšiol laikomi East 
Bostone, Imigracijos stoty bus 
paleisti. Bus paleisti tomis pa
čiomis sąlygomis 
pino adv. A. O. 

j tuvos Konsulas
tokiu pat būdu 

latviams. Jie 
$500 užstatu
kiekvienai šeimai iki to lai- 
iki Kongresas neišspręs jų 

klausimo sulig įnešto kongres- 
mono Kennedy biliaus. Tų 
latvių ir estų tarpe yra ir vie
nas lietuvis Petras Grigutis, 
kurs apsigyvens pas savo sese
rį Maldene. Rap.

Iš Jung. Valstijų imigraci- 
'* jos stovyklos East Bostone 

nesenai tapo paleista Pilmonių 
šeima, kuri išvyko į Chicagą, 

i pas gimines. Toji šeima ten 
:buvo išlaikyta du mėnesiu. To- 
’ je stovykloje dar tebelaikomi 
senukai Smetoniai (nuo Gegu
žės mėnesio), kurie jau yra 
apklausinėti bei ištardyti tik 
laukiama nuosprendžio paskel
bimo. Jei bus paleisti, tai jie 
vyks irgi į Chicagą pas savo 
gimines ir ten gyvenančius vai
kus. Taipgi dar tebelaikomi 
ten, nuo birželio 24 d. Petras 
ir Adelė Ausiejai su jų dviem 
vaikučiais. Toji šeima dar nei 
nežino, už ką jie yra laikomi. 
Imigracijos viršininkai sako 
jie laukią papildomų žinių iš 
Europos. Bet jau ketvirtas 

į mėnuo dar tų žinių vis nesuląjį- 
Rap.

I 
I

Pereitą sekmadienį, spalių 9 
d., Cambridge Lietuvių Radio 
Valandos programos rėmėjai 
surengė ŠURUM - BURUM ir j 
pelną paskyrė programos išlai
kymui.

Rengėjų komiteto pirminin-' 
ku buvo p. A. Daukantas, vi-' 
suomeninmkas ir biznierius. kis’

Dalyvavo nemažai f
tarp kurių buvo daug iš trem- (buvo uždarytas imigracijos
ties atvykusių. 'stoty East Bostone, ir jam bu-

Programa buvo įvairi ir vo atsakytą prieglauda šioje 
linksma. Rengėjai - rengėjos šaly kaipo nelegaliai atvyku- 
pavaišino visus dalyvius ska-jsiam. Nors jis turėjo teisę a- 
niais užkandžiais ir gėrimais.' peliuoti ir likti šioje šaly iki 
Po to, grojant muzikui Jonui 
Tamulioniui, visi smagiai pa
šoko.

Iš
,»»

Grąžino švedijon 
Lietuvį “Zaikį”

Švedijos laivu kaip “zui- 
buvo atvykęs vienas lie- 

žmonių, tuvis tremtinys (Remeika). Jis

Remkite tuo* profesljonalus Ir bl* 
įtarius, kurie savo skelbimais remia 
•Oarblomką"-

apeliacijos klausimas nebus iš
spręstas. Bet jis tąja teise ne
sinaudojo. Buvo išvežtas orlai
viu New Yorkan ir iš ten šve
dų laivu grąžintas Švedijon.

Bap.

29
PO 
bei 
ko

kokias išrū- 
Shallna, Lie- 
prieš metus 

atvykusiems 
bus paleisti 
kiekvienam

/
W AITT

FUNERAL HOME
80 Emerson Avė. 

Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Nakų.
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

*•

Lietuviškų Polkų Vakaras ir

Suram Būram
Rengia Stepono Dariaus Post #317, 

American Legion

Sekmadienį, Spalių - Oct. 16,1949
Liet. Piliečių Draugijos Salėje E ir Silver St., 

South Boston, Mass.
Prie įžangos bus duodama Men’s Wrist Watch,

Prizai už gražiausi lietuvišką kostiumą, už 
gražiausiai pašoktą polką ir ,waltsą. Gros puiki 
orchestra. Nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti. 
Pradžia 5:30 vai. p.p. »

RENGIMO KOMITETAS.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Bahamuotojss 
(Notary PubHc)

Patarnavimas dieną Ir naktj. 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonija* to- 
raiausiomi* kainomis.

Kaino* to* pačio* ir į kitu* 
miestu*.

Reikale Saukite; TeL TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zalotokas, F. E. Zaletskos 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Fatamavimac dieną Ir naktj.
Koplyčia termenims Dykai 

NOTARY PUBLIC
Tol. SO 8-0815

BOuth Boston 8-2608

9



Penktadienis, Spalių 14. 1949

Nauji Tremtinių Transportai
_ |

Linertas. Teodoras į Water-. 
į Bos- būry, Conn.

Lukoševičius. Antanas į 
Brooklyn, N. Y.

Markūnas, Petras, ^anda,
— -- — . . — I

Šių metų spaliij mėn. 14 d.,,
laivu "General Hersey”
tono uostą atvyksta šie lietu
viai tremtiniai:

Adomaitis. Motiejus, Zuzana,
Romualdas, Edmundas į Mas- Povilas. Regina į Fort Collins. 
peth, L. I., N. Y. - Colorado.

Apanavičius, Vincas, Milita. 
Aurinas į Wellesley, Mass.

Ažubalis. Alfonsas. Genovai
tė, Dalis į County Rd. Beverlv. Mich.
Indiana.

Apanavičiūtė.
So. Hadley, Mass.

Banaitis. Kazimieras į Santa ark. N. J.
Monica, Calif. Milavickaitė, Iruta į Chieago.

Bitinas. Albertas į Crowyeyn, Illinois.
La. Moricas, Jonas. Ona. Jonas,

Butkūnas, Romanas į Phila- Marijona į New York. N. Y.
delphia, Pa. Janusevičius. Martynas. Ce-

Ciurlys, Ernestas. Stasė, Bi- cilija į Chieago. III. 
rutė, Kęstutis.

Daukša. Jonas į Chieago, III.
Dimsa. Marijona į Virginia

Beach, Virginia.
Dambrauskas. Gustavas. E-

ma, Meta, Jonas, 
Coaiinga, Calf.

Elskis. Apolinaras į Baltimo- ark, N. J.
re, Md.

Galesas, Antanas. Stefanija.
Jūratė į Orangeburg. So. Caro-
lina.

Gauronskis, Antanas į Great
Neck, L. I.. N. Y.

Gegžna, Povilas į Chieago.
Illinois.

Gintvilaitė. Viktorija į Wor- 
cester, Mass.

Graurogkas, Jurgis į Cleve
land, Ohio.

Gruodis, Petras į Lawrence, Oregon.
Mass. i

Jakniūnas. Anicetas. Birutė,
Brazutis į Biddeford, Maine.

Jasinskas.
City, N. J.

Jukomsonis,
ria, Oregon.

Juodviršis.
bele į Chieago, III.

Karosas.
field, Conn. j Sadinauskas, Bronius. Filo-įla.. Pa.

Karpiūnas. Stasys į Scottvil- mena. Kleopatra. Marija. Ar-
le, Kansas. noldas į Brance, Texas.

Leve, Leonas. Anelė. Anelė į Paulauskas. Jurgis į Chica- 
Hartford, Conn. go. III.

Markevičienė, Cecilija į Be- 
verly. Indiana.

Marčėnas, Juozas į Detroit.

Merknerienė. Justina į But- 
Stanislava į ler. Pa.

Mikalauskas. Steponas į New-
i
i

Pienius. Šėlam. Kete. 
Pranaitis. Juozas, Zofija. 
Rudzevičius, Mečys. Teresė 

Dover - Foxcroft,. Maine.
Rutkauskas. Aleksandras.

Helmut į Julija. Regina į Detroit, Mich.
Sadauskienė. Rozalija į New-

i

i

į Šalkauskas, Juozas. Hilde- 
gard į VVaukegan. III.

Šatas. Antanina, Donatas į 
Chieago. III.

Skaisgirgis. Kazys į Chieago. 
IU.

Skinderis, Vaclovas, 
Nijolė į Chieago. III.

Stankūnas. Jonas į 
ton. Mass.

Stepanavičius. Stasys,
tina. Zinaida. Irena į Astorija

DARBININKAS
'' w • <- •

Cynybos Sekretorius Louis Johnson (antras iš 
kairės), klausinėjamas reporterių Baltuose Ru
imuose po to, kai prezidentas Trumanas paskelbė, 
kad jau ir Rusija susprogdino atomą, pareiškė: 
“nereikia perdėti šios istorijos”.

Aušra j

Tekia į

Veroni-
bendrai kovai už Lietuvos iš
laisvinimą. •

Kanados Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdyba.

Kanados LšetiMo Sąjungos 
Centro Valdybos 

Pareiškimas

Pupalaigis, Balys į Methuen,
Mass.

I Rugis, Jonas į Waynesville,

N. C.
j Rugys, Antanas, Valerija, 
Algimantas, Vytautas į Brook
lyn, N. Y.

Rutkūnas, Benediktas, Biru
tė, Saulius, Daiva,
Philadelphia, Pa.

Sereika, Tomas,
Hartford, Conn.

Stakonas, Antanas,
ka, Mindaugas į Chieago, III.

Strupys, Maksas, Leokadija,
Jonas į Los Angeles, Calif.

Steikūnas, Antanas, Elena į
Worcester, Mass.

Stockus, Magdalena, Teresė
į Chieago, IU.

Svabinskas, Jonas į Chiea
go, IU.

Skardžius, Pranas, Marijona,
Dalia į Santa Monica, Calif. *

Šatkauskas, Česlovas į Pa- 
terson, N. J.

Surkus, Antanas, Vladislava,
Vanda į Detroit, Mich.

Sockus, Bronius į New 
York, N. Y.

Tilvikas, Domazas, Aniceta,!ir visus kitus geros valios lie-j 
Aldona, Danutė, Sofija į Cady-/--—•— ----- —-^- — 
ville, N. Y.

Trumpa, Vincentas į Los An
geles, Calif.

Vaišvila, Eugenijus, Kazi
miera į Marion, Md.

Vaškevičius, Ona į Kenosha,
Wisc.

VaiceUūnas, Ignas, Elena, E-
lena į Chieago, III.

Valavičius, Antanas į Chica-
co, III.

Virbalis, Jonas į ZeUonople,
Pa.

Zaganavičius, Barbora, Zofi
ja į Webster, N. Y.

Sapalas, Pranas, Hortenzija,
Aldona, Nijolė, Milda, ApoUo- Illinois.
nija į Calver City, Ind. Į Vaišvila, Maria, Lucija j Ma-

Stefanavičienė, Marijona į rion, Md.
Chieago, IU. j Atvykusius pasitiko organi-

Siliauskas, Vaclovas į Chi- zacijų atstovai.
cago, IU. ‘ BALF Imigracijos Komitetas.

i

PranešimasI Pastaruoju metu kai kurioje 
•USA lietuvių spaudoie vėl pa
gausėjo asmenų, priklausančių 
Kanados Lietuvių Sąjungai, 
šmeižimas. Neabejotinai, kad 
šio šmeižimo autoriai yra arba 
piktos valios partiečiai, arba 
slapyvardžiais besidangstą ko- 
munistų agentei. j" paduotajam: Dr. Daukša

K. L. Sąjungos Centro Vai- ir Yokubynas Jonas.
jdyba kviečia Sąjungos narius Kanados Lietuvių Sąjungos 

” Į Centro Valdyba.

K.L.S. Centro Valdyba pra
neša, kad į Kanados Lietuvių 
Bendruomenei Organi z u o t i 
Centrinį Komitetą skiriami šie 
Sąjungos atstovai: Antanas 
Šinkūnas, Jonas Adomonis, 
Dr. Šapoka.

Catautis, Ignas, Domininką, 
Vytenis, Visgaila į Mayberry, 

Jeronimas į Gary, Penn.
Į Cegis, Vladas į War,

Ar.elija į Wind-j Virginia.

I Cekauskas, Vytautas 
cago Heights, I1L

| Janevičius, Vytautas,
.į Cleveland, Ohio.

Petras į Pitts-j JuodišiQtė Ona j Bnx>klyn> 

... N. Y.
Jurgelevičius, Pranas, Algir

das į Lowell, Mass.
Juozapaitis, Antanas, Zofija, 

Kristina į 
Karuža, 
Kidulas, 

tis, Brone
į Collins-. Kazėnas, Julius į Cambridge, 

Mass.
Kirspyla, Petras, KonsUnci- 

Los Angeles. Cal. j Nebr.
-i Kuprenas, Algimantas į Fair- 

fax Station, Virginia.

Orentas. Jonas. Ona, Augus-! 
tinas į Springfield, III. į

Tunkis, 
Indiana.

Ulevičiūtė,
sor. Conn.

! Uleckas, Vitalis, Viktorija,!
Laima, Augustinas. Kazė į Bal- 

Irena. timore, Md.
i Valavičius, 
burgh, Pa.

Vebeliūnas, Petras, Lucija, 
Danutė, Elžbieta, Julius į Bal
timore, Md.

Vredytė, Valentina 
burg, Va.

Valavičius, Julija 
burgh. Pa.

Vanagaitis. Juozas 
ville, III.

Voverius, Pranciška, Kristu
pas, Zina į Los augeles, . & . Omaha Nebr

‘ "“"i Kuprenas, Algimantas j Fair* 
st., L. 1.1,., N. I. |fax Station Virginia.

Židonis. Stasys, Birutė , Phi-j Kurelajtis Olga, Vidmantas 
į New Haven, Conn.

Žitkus. Antanas, Agnietė,, Kulisauskas Regina j
Liucija. Dalia. iWaterbury, Conn.

Zubrickienė, Marija į San| Jonas j Brockton
Fernando. Cal. Masg

Atvykusius pasitiks organi-Mfflenė Ka2imiera f Eu 

■le, Wisc. 
I Mockunas,

Šių metų spalių 13 d., laivu Leonidas 
“General Harry Taylor" į New pa 

•Yorką atvyksta šie lietuviai, Mrozinskas 
tremtiniai: 'i Chester N Y

Adomavičiūtė. Ragina i Chi-. Nelsas ‘ E,ena.

i Romualdas, Edmundas, Regi- 
na į Omaha, Nebr.

j Neverdauskas, Stanislovas, 
or ’ Hedwig, Norbert į Newton, N.

- -- IY-
_ į Patalauskas, Alfonsas į Ro- 

- ■ < yal Oak, Mich.
Petkevičius, Justinas į New 

York, N. Y.
Pomeringaitė, Jadvyga į Chi

eago, III.
Paulauskas, Vladas, Mikali

na, Virginija į Brooklyn, N. Y. 
Petkauskas, Vladas į So. 

Boston, Mass.

Brock

Valen-

Juozas į Ocean

Veronica į Asto-

Pranciškus. Iza-

Stepanavičius. Jonas. Vitali
ja. Algimantas, Irena į South 
Boston, Mass.

Surkovienė,
Mass.

Sneideraitis,
Otas, Arturs 
Calif ornia.

Stašaitis, Jonas į Chieago, 
Viktoras į Litch- Illinois.

Elena j

Jurgis, 
į Five

West

į Chi-

Elena

VVaban

Marė.
Points,

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS . 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vlce-Pirmininkė—B. Gailiūnienė.
8 VVinfield St., So. Boston, Mass. 

Prot Ra*L — Ona Ivažkienė,
♦40 E. 6th St_, So. Boston. Mass. 

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

TeL Parkvvay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St.. Mattapan, Mana. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

į Hąrris-

į Pitts-

Ansonia, Conn.
Elena į Chieago, UI. 
Antanas, Algis, Gy- 
į Melrose Park, III.

tuvius visai neiti su šiais sla
pukais į polemiką, tuo paro
dant, kad šis darbas šiais sun
kiais lietuvių tautai laikais yra 
lietuviškos visuomenės smer
kiamas.

Centro Valdyba prašo ir 
gerb. laikraščių redaktorius at
kreipti j šią provokaciją dėme
sį, nes vienintelis šmeižimo 
tikslas yra kurstyti Kanados 
lietuvius vienus prieš kitus,! 
siekiant sutrukdyti Pasaulinės 
Lietuvių Bendruomenės įkūri
mą Kanadoje ir tuo pakenkti

i

, zaci jų atstovai.I

•V. JONO EV. BL. RASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

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

tės pas protokolų raštininką.i

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

cago, III.
i Aleksandravičius. J., i.
Ona į Shorard. Miss.

Aviža, Albertas į New
N. Y.

Baziliauskas, Sigitas, Marija,.
Sigitas, Kęstutis į Maspeth, • 
L. I, N. Y.

Bružas, Juozas. Dalia, Biru-’ 
tė į Cleveland, Ohio.

Bytautas,
le, Virginija.
go, III.

Bilaisytė,
Louis, Miss.

Blažys, Juozas į E. St. Louis, 
Illinois.

Cepukas, Jonas, Elena į Ber
iki, Md.

Ciplijauskas. Elena, Danutė 
į Baltimore, Md.

Dabrila,

i

Vytautas,
Kristina į

Leukadija

Marce- 
Chica-

į St.

Simonas, Jadvy- 
į Philadelphia,

Aleksas, Saulius

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
8tiprus patarėjas. Į Dabrila, Aldona, Jeronimas

Mes siūlome Jums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną, j į worcester, Mass. 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: i Damauskas, Stasys į New- 
6 ceoai per 4”. 400 puslapių: kietais^ stipriais audeklo ark N. j 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū- i Ais;
Jome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį va į chieago, III.
__« • v • a • w n Į* D’ --------- -----------------------------------

. { Dikmanas, Kostas į EI Cent- mo ir skaistumo. Vienas nuo-
9 « •»»'t v a • _

| dūkas verdančio vandenio ir 
Duve, Gustavas, Ona, Lyda, vienas šaukžtukas sutrintos 

Gedeminas, Vytautas, Birutė į Medlevos Žievių, gerk kada at- 
Thibodaux, La. Medlevos Žievės $1.50

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

skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.
Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, ro> calif. 

tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų 4ngli4kai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3S6 WesC Broadway So. Boston 27, Mass.
Šiuo m i siunčiame $.............. ir prašome atsiųsti

mums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.
VutĮsi.................

I

i

- jkatai, ji lengvai liuosuoja vi-
Didžiulis, Algirdas, Stanisla- dm-jus, stabdo galvos skaudė

jimą ir priduoda kūnui gyvu-

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinal dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dienų ir Naktį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

; F Ik’’ EV

Vilutis, Juozas į Westville,

Re*. 80 8-372* 80 8-4818

UttaMiiM Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and

Local & Long 
Diotance 
Moving

SBS - ttt W. Braadway
SO. BOSTON, MASS.

Jei malonumas.
ne skundai

gydytojui yra
Jūsų siekimas

užsidekite

Old Gold!
• Jei Jūs norite vaišių, vietoje vaistų — 

šios vaišės Jums patiks! Old Gold yra 
tokios švelnutės, minkštutės ir tikrai 
geros, kokias tiktai beveik 200 metų 
patyrimas gali jas padaryti. Old Gold 
yra pilnutėlės rūkomo malonumo, kuris 
gaunamas tiktai iš vieno dalyko —ge
riausio pasaulio tabako. Tokia yra trum
putė mūsų istorija. Laimingą josios 
pabaigą patirsite, kai užsidegsite Old 
Gold cigaretę... Padarysite tai šiandien?.Trukžolių šaknis vaistas nuo 

'patrūkimo, po krūtine skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą, verčia prakaituoti, 

o už

ALEXANDEB’S CO. 
4U W . BRO ABWA Y, 
So. Boston Zl, Maso.

Vaclovas, Marta, 
Clarksdale, Miss.
Adolfas, Pauline, svaras $2.50,

Zinaida į $^00 5 uncijos.

Banevičius, Vytautas į Drew, 
Miss.

Feiferis,
Genovaitė į

Fetingis,
Lidija, Pranciškus,
Highlandale, Miss. }

Gigaliūnas, Algirdas į Cleve- 
land, Ohio. |

to

Da vietoje “Treatmenl”

Rūkykite OLD GOLDS




