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Katalikas, kun neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Kettelerta.
DARBININKAS

LDS Seimas
Ko darbininkai ilgisi 
Pagarba ir meilė
•

LDS Seimui susirenkant, lie
tuvių kolonijose, ypač N. Angli
joje, jaučiasi juo gyvas susido
mėjimas. Juk tai katalikų dar
bininkų sąskrydis, tų žmonių, 
kuriais remiasi visų lietuvių ko
lonijų gyvavimas ir veikla. Juk 
ne kapitalistai ir ne kas kitas 
sudaro Amerikos lietuvių visuo
menės didžiumą, o paprasti dar
bininkai. Kartais gal neužten
kamai šito mūsų brolio darbi
ninko kasdieninis gyvenimas 
pažįstamas, gal permažai sten
giamasi suprasti jo būvį, jo 
troškimus ir rūpesčius. O tų rū
pesčių darbininkui nestinga y- 
pač dabar, kai viskas nežmoniš
kai brangsta, kai reikia išsiko
voti geresnes darbo, atlyginimo 
ir apdraudos sąlygas, kai vyks
ta atkakli kova unijose su ko
munistiniais kenkėjais. Be to, 
kai kuriose LDS kuopose kelia
mas mūsų organo Darbininko 
dienraščiu pavertimo klausimas. 
Taigi yra eilė labai aktualių rū
pesčių, kuriais turi pasisakyti 
mūsų darbininkų atstovai ir, 
reikia tikėtis, kad pas veiklųjį 
visuomenininką kun. J. Vaite
kūną įvykstąs seimas pasiseks 
visais atžvilgiais.

Kasdieną matome ,kaip darbi- ___
ninkai kovoja ne tik už pragy- James V. Forrestal apsi- žindinsime 
venimą, bet ir i ’ 
su jais skaitymąsj, 
kilnumo pripažinimą, už kultū
rinį gerbūvį, už galėjimą nau
dotis pagarba ir meile. Nes dar
bininkas yra juk ne tik algos 
ėmėjas, bet pirmų pirmiausia 
jis yra žmogus, brolis, sūnus,
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Sveikiname LDS Seimą!
Lietuvos Ministras Įteikė Jung

tinėm Tautoms MemorandumąSekmadienį, rugsėjo 21 kleb. kun. Jonui A. Vaite- 
d. š. m. prasidės LDS Sei- kūnui už tokio įžymaus 
mas Šv. Kazimiero lietuvių asmens pakvietimą šaky-; 
parapijoje, Providence, R. ti pamokslą ir skaityti pa- 
I. Parapijos šeimininkas, skaitą LDS Seime, ir taio- 
kun. Jonas A. Vaitekūnas, gi dėkojame kun. K. Šir- 
jo pagelbininkas kun. A. Vaičiui už kvietimo prie-i 
Kacevičius, LDS 11 kuo- mimą. Į

Seime tikimės turėti ir. 
ilgametis kuo-daugiau mūsų įžvmių va-; 

iškilmin-pos raštininkas Antanas dų, kurie taip/»?.t prisidės 
, sek- Dzekevičius ir Antanas O. prie LDS orgarizaci.ios su- 

rugsėjo 21 d., Avižinis jau yra pilnai ori- stinrinimo ir išugdymo. •
Šv. Kaži- ruošę Šeimines pamaldas Šia savaitę gavome žinių 

Dabar tik iš LDS 2 kuojos. Brock- Kun. Jenas A. Vaitekūnas, 
pra-laukia iš LDS apskričių ir ton, Mass.; LDS 8 kuopos. Šv. Kazimiero lietu’ių pa- 

kuopų atstovų ir iš visų Cambridge, Mass.; LDS 5 rapijos, Piovidc^cc, R. I., 
-----lietuvių kolonijų nuošir- kuopos, Waterbvrv, Conn., klebonas, visuomeninin- 

džiųjų LDS organizacijos kiek atstovų ir kas atvyk- kas ir nuoširdus LDS ir 
ir laikraščio “Darbininko” sta į Seimą. Anksčiau bu- ‘Darbininko’ rėmėjas, ma- 
rėmėjų. vo pranešta apie atstovų loniai priėmęs LDS Seimą,

I Kleb. kun. Jonas A. Vai- išrinkimą iš kitų LDS kuo- laukia LDS atstovų ir sve-' 
Nuo J. V. Laivo Missou- tekūnas, atvykęs į LDS pų. Atstovų vardai telpa čių iš įvairių lietuvių kolo- 

ri, rūgs. 18 — Prezidentas Centrą, pranešė, kad visi minėtų kolonijų žiniose. nijų ir užtikrina visiems! Ministras Žadeikis tame 
Trumanas, būdamas ant atstovai bus maloniai pri- p. Ona Siaurienė, LDS LDŠ 11 kuopos narių ir 29—puslapių dokumente 
vandenyno, per radio įsa- jmti ir pavaišinti. Centro iždininkė, pranešė, bendrai visų parapijiečių aiškiai išdėsto, kad dabar-
kė tuojau prisiekdinti gja nors trumpai supa- kad ji gavusi žinių iš Na- tikrą lietuvišką priėmimą, tinė Lietuvos Sovietų So- 

su kleb. kun. shua, N. H., kad LDS 65 —

Kun. Pranas M. Juras,
LDS Centro ir Kunigų pos Seimo Rengimo Komi- 
Vienybės pirmininkas, vi- sija, ynač 
suomenininkas, f”* 
gomis šv. mišiomis, 
madienį, 
10:30 vai. rytą, 
miero parapijos bažnyčio- ir pramogas.
je, Providence, R. I 
dės LDS Seimą.

•9

Forrestal Staigiai 
Prisiekdintas

‘•9

už žmoniškesnį j gynimo sekretorium. Pre- Vaitekūno pakviestu pa- kuopa išrinko 4 atstovus, 
sj, už žmogaus zidentą vertė tai padaryti mokslininku ir prelegentu Suprantama, kad ir kitos

susjdariusi rimta tarptau- ]ęUn širvaičiu. kuopos išrinko, bet tik
tinė padėtis. i Kun. K. širvaitis yra gi- Centrui nepranešė. Pama-

Krašto vyriausias vadas męS ūkininkų tėvų Lie- tysime ir sueisime visus 
nori, kad būtų suvienytos tuvoje, Suvalkijoje. Įšven- Providence, R. I. I
visos ginkluotos jėgos, ir tintas kunigu 1935 metais Trečiadienį^ rugsėjo 17

. . J?1? sll?ri^lį^;®e®tadie- Vilkaviškyje. Mokėsi Kau- d. vakare įvyko LDS Cen-
> pnesseimi- 

universi- nis susirinkimas, kuriame 
tetuose. Studijavo teologi- dalyvavo pirm. kun. Pr.

vyras arba tėvas. Jo dvasia,j.nį į Baltuosius Rūmus^ su- no> Louvain’o (Belgijoje) tro Valdybos 
kaip ir kiekvieno normalaus ’ vienytos ginkluotos jėgos įr Washingtono 
žmogaus, dažnai išalksta švie-įgalėtų veikti.
sos, kultūros, religijos, grožio Apsigynimo Sekretorius
— dvasinės duonos, be kurios Forrestal 1 
tikrai žmoniškas gyvenimas neį- darbo, būtent, J

Darbininkų jautru- keisti Armijos ir Laivyno
tvarką.

manomas.
mas dėl savo teisių, kurios 
jiems priklauso iš kitų, yra vi- 
kas juk supranta savo vertę.

Bolševikai savo vėliavon me
lagingai įrašė kovą už nuskriau
stuosius, lygybę ir brolybę, bet 
patyrimas rodo, kad jų bosai y- 
ra didesni darbininkų išnaudo
tojai ir pavergėjai už pikčiau
sius kapitalistus. Socialinį tei
singumą tikrai ir žmoniškai ga
lima įgyvendinti remiantis vien’ 
krikščioniškais pagrindais.

Reikalauja, kad Rusija Išsitrauktu 
Iš Lietuvos

Lake Success, N. Y., 
rūgs. 18 — Lietuvos mi
nistras Povilas Žadeikis 
paruošė ir įteikė Jungti
nių Tautų sekretoriatui 
memorandumą, 
pakartoja 
kad Sovietų 
trauktų savo 
kluotas jėgas
ir leistų laisvai ir demo
kratiškai jos piliečiams iš
sirinkti demokratinę 
džią ir tvarkyti savo 
to reikalus.

kuriame 
reikalavimą, 
Rusija iš- 
visas gin- 
iš Lietuvos

val- 
kraš-

Marshall'as Reikalauja Naujos
J.T.Grupės Taikai Apsaugoti

cialistinė valdžia yra ne
teisėta, pasiremianti Rusi
jos agresija ir vienos par
tijos rinkimais, būtent, 
vien komunistų partijos. 
Visos kitos partijos buvo 
panaikintos, opozicijos va
dai areštuoti ir laikomi 
kalėjimuose arba išvežti į 
Sibirą.

Lietuvos prijungimas 
prie Rusijos buvo neteisė
tas, padarytas jėga, vien 
tik komunistų sutikimu. 
Komunistų atstovai netu
rėjo jokios konstitucinės 
teisės prašyti Sovietų Ru
sijos valdžios, kad ji Lie
tuvą prijungtų prie Rusi
jos.

Lietuvos
seimas tik išpildė 
sargiai Rusijos 
paruoštą planą.

Lietuva tebėra
tinių valstybių šeimos na
riu, pareiškė Ministras 
Žadeikis savo memoran
dume: jos sutartys tebe
galioja, nors jos nepri
klausomybė laikinai už
gniaužta.

Dabar, kada 55 tautu at
stovai posėdžiauja New 
Yorke gal būtų naudinga, 
kad mūsų organizacijos 
reikalautų, kad Jungtinės 
Tautos priverstų Rusiją 
išsitraukti iš Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo kraštų. Ne
gali būti taikos pasaulyj 
kol nors viena taiką my
linti tauta bus pavergta 
žiaurios totalitarinės jė
gos.

komunistinis 
labai at- 
valdžios

tarptau-
< 
» 
t Apribori Veto Teises

New York, rūgs. 18 — įmentų. Tik rusai raukėsi. 
Vakar Jung. Valstybių Rusijos atstovas Višinskis 

i J1* ^ociįinius ^mokslus. M. Juras, vice pirm. A. Za- valstybės sekretorius Mar-'neturi atsakymo. Laukia 
i sekr. A. F.^Knei-sjjay pasajęg labai reikš-instrukcijų iš Maskvos.

mįngą kalbą Jungtinių Kai kas sako, kad gal pats 
Tautų susirinkime. Sekre- Molotovas atvyks atsakyti 
torius MarshalI pasiūlė, į 
kad Jungtinių Tautų Ge
neralis 
darytų pastovų komitetą, 
kuris tyrinėtų 
padėti, sudarančią pavojų

LDS SEIMO DARBOTVARKE

tuojau ėmėsi Mokslą užbaigęs Washing- veckas, i
’ zy™iai _P^' tone, dabar rašo dizertaci- žys, fin. sekr. A. Peldžius,

* ją, kad gauti daktaratą, ižd. O. Siaurienė, kontro- 
Rašo apie lietuvių religi- lės komisijos narys VI.

; 9 9 nius papročius ir tradici- Paulauskas ir redaktorius
Viesulas Padarė Milijoni- jas Lietuvoje ir Ameriko-K. Čibiras.
nius Nuostolius Floridoje 1 Centro vaidyba siūlo

_______ i Mes, LDS Centro Valdy- Seimui sekančią darbo- 
ba ir visi nariai dėkojame tvarkę:

Susirinkimas su-

Balkanų

Marshall’o kalbą.

Miami, Florida — Pieti
nėje Floridos srityje siau
tė baisi audra. Vėjo grei
tumas buvo 100 mylių per 
valandą. Padarė milijonus; 
dolerių nuostolių. Tačiau' 
žmonių gyvybių nusinešė 
mažai.

Jugoslavai Nori l)žqrobti 
Daugiau Teritorijos

• v

I 
I

Socialinis klausimas nėra toks 
siauras ir toks vienpusiškas, 
kokį Maskvos agentai skelbia ir 
vykdo. Tikrovė rodo, kad norint 
patenkinti darbininkų giliausius 
troškimus, neužtenka tik kurs
tyti prieš turtinguosius ir žadė
ti good time. Netiesa, kad smur
tas iš viršaus galimas pašalinti 
smurtu iš apačios. Smurtas •vi
sados lieka toks pats, ar ji var
tos darbdaviai ar darbininkai. 
Viename kitame atsitikime kad 
ir pavyktų smurtu kiek page
rinti savo materialinius reika
lus, bet tuo būdu niekados ne
galima laimėti nei pagarbos nei 
meilės, ko žmogaus širdis taip 
trokšta. Katalikų Bažnyčia, pa
žindama žmogaus prigimtį, vi
sokios padėties žmonėms yra 
nustačiusi gaires į tikrąją lai
mę. Ar žmonės, net ir katalikai, 
gerai tas gaires žino ir jų laiko
si, tai jau kitas klausimas.

Šis LDS Seimas įvyksta grei
čiausiai didžiųjų pasaulinių į- 
vykių ‘ išvakarėse. Linkime jam 
geriausios kloties! , C.

Laiškai LDS Centrui

Trieste, rūgs. 18 — Tarp 
Anglų - Amerikiečių ir Ju
goslavų militarių jėgų yra 
didelis įtempimas. Alijan- 
tų karo jėgos stovi sargy
boje. Jugoslavai reikalau- 

ninkas. Pamokslą pasakys kun. K. širvaitis. Inių Tautų generaliam'se- Ja sePtyniU iš šešiolikos
1:30 vai. po pietų atstovų registracija parapijos sve- krėtoriui laišką kuriame Alijantų - valdomų vietų 
tainėje. 'reikalauja, kad Susirinki- pasienyj tarp Trieste Lais-
2 vai. po pietų LDS Seimo sesija parapijos svetainė- mas įtrauktų į savo darbo- vo.s Teritorijos ir Jugosla- 
je: Seimo Rengimo Komisijos pirmininko atidary- tvarkę klausimą apie viji
mo kalba; malda; LDS Centro pirmininko kalba; jungtinių Tautų Tarptau-1 Kai toks abiejų kraštų 

ir k?™ixįjUiJlTlymas ir jų rinkimas- tinio Komiteto sudarymą įsitempimas susidarė, tai 
-------  ~z___”2_ _“t". dėl taikos ir saugumo, komunistų valdomos uni- 
Seime, Paskaita Kun. K. širvaitis iš Mashington, D. C. Toks Jung. Valstybių pa- jos bandė užgrobti Lais- I a) Disknsiins l_r.-.i____ i____  __ j-_ 4.____ i - •_ •

veto

2.

3.

r t reikalauja suvaržytiSekmadienį, rugsėjo 21,194/ teises, kuriomis taip daž-
---------------------- nai naudojasi Rusija.

Seimas prasidės 10:30 vai. rytą šv. mišiomis, kurias Sekretorius MarshalI į- 
atnašaus kun. Pranas M. Juras, LDS Centro pirmi- teikė Trygve Lie Jungti- 
ninkas. Pamokslą pasakys kun. K. širvaitis. |nių Tautų generaliam se-

Nashua, N. H.
Rugsėjo 17,1947

Gerb. A. F. Kneižys,
Šiuomi pranešu, kad

LDS 65 kuopos šie nariai 1 Sveikinimai — žodžiu ir raštu, 
atstovaus LDS L___ ,
Providence R. I.: Kazimie- a) Diskusijos. ___ _____
ras Nadzeika, Ona Skirke- 6- 6 val- vakare^parapijos salėje, Šeiminis bankietas Saugumo 
vičienė, Vincas Mitchell ir
Teklė Mitchell.

Su pagarba,
Ona Skirkevičienė,

65 kuopos nutarimų
raštininkė.

I

Rusija Pralaimėjo

! reikalauja, kad ’ Susirinki- Pasienyj tarp Trieste Lais-
New York, rūgs. 18 —

Rusijos atstovas pasiūlė 
Graikijos klausimą iš
braukti iš Jungtinių Tautų 
Generalinio Susirinkimo 
darbotvarkės. Susirinki
mo Generalis Komitetas 
12 balsų prieš 2 Rusijos 
pasiūlymą atmetė.

Už pasiūlymą balsavo 
tik Gromyko ir Rusijos 
Ipakalikė Lenkija.

siūlymas buvo padarytas vos Teritorijos laivakiemį,
► Taryboje, bet Muggia miestely, norėda- 

su gražia programa. i Rusija uždėjo savo veto, mi sudaryti generalę kri-
Pirmadienį, rugsėjo 22,1947 Įufį ™udX’ vėtomi

. 8 vai. rytą šv. mišios už mirusius LDS narius Šv. dauguma tautų stovi už 
Kazimiero par. bažnyčioje. .veto teisių apribojimą.

Rusija su savo veto tik 
trukdo darbą. Marshall’as 
pažymėjo, kad “vienas pa
stovus Saugumo Tarybos 
narys, keliant Graikijos 
padėtį, tris kartus vetavo. Lietuvių Radio programa, kurią skiriame LDS organi- 

šiandien įvyko LDS 6 kuo-14. Seimo užbaigimas malda ir Amerikos ir Lietuvos “Dvi tautos”, jis sakė, iš- zacijai, jos Seimo proga. Lietuviškos liaudies dainos, 
pos susirinkimas ir jame himnais. ėjo prieš daugumos norą muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai, kalbos lai
išrinkome sekančius at---------------------------------------- ——————— svarstyti atominės ener- plaukia oro bangomis į visų patriotingų lietuvių na-
stovus į Seimą: I LDS Centro Valdyba jau ganizacijos stiprinimas ir gijos kontrolės klausimą.

Matas Kripas, Mykolas yra gavusi keletą’ sveiki- ugdymas, jos organo ‘Dar- 
Balukinas, Ona Kaunietis, niitių iš Europos nuo įžy- bininko’ išplatinimas, pa- kalbėjo apie Korėją, kur 
Petronėlė Manikienė ir mių vadų tremtinių ir jų'gyvinimas kovos dėl Lie-Jung. Valstybės ir Rusija 
Andrius Pateckis. organizacijų. Tikimės jųjtuvos laisvės ir neprikišu- negali susitarti ir sudaryti

Stengsimės laiku pribū- gauti ir daugiau. 'somybės ir mūsų paverg- ten valdžią. Palietė ir Pa-
Būk ramus. Tu nesi vie- ti. Iki pasimatymo Seime. I Seime bus iškelta įvai-tos ir ištremtos tautos gel- lestinos klausimą. Užbai- 

rūs klausimai, bet svar- bėjimas nuo bado ir sunai- gus kalbėti, MarshalI susi- 
.blausieji bus šie: LDS or- kinimo.

Hartford, Conn.

Gerb.
Šiuomi

nas, jei tik turi tvirtą ti
kėjimą. Carlyle.

7.

8.
9.

10.

9 vai. rytą Seimo antros sesijos atidarymas malda. 
Atstovų vardošaukis, sveikinimai. 
Centro Valdybos raportai.

ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.
1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.i

Rūgs. 14,1947 11. Nauji įnešimai ir jų svarstymas.
12. Rezoliucijų skaitymas ir jų priėmimas, 

pranešu, kad 13. Valdybos rinkimas.
šeštadienj, rugsėjo 20 d., 1:15 vai. po pietų įvyks

Sekretorius MarshalI

ir Rusija

Su pagarba, 
A. J. Pateckis. laukė labai daug aplodis-

mus.
Kalbės kun, Antanas Baltrušiūnas, Šv. Petro lie

tuvių par. vikaras ir Prelato Dr. Kazimiero Urbonavi
čiaus Bankieto Rengimo Komisijos pirmininkas.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir 
klausykite programos per visą valandą.

DARBININKAS RADIO
366 Wwt Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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LIETUVOS PRANCIŠKONAI
PERSIKELIA J SAVO NAUJĄJĮ T 

VIENUOLYNĄ, 
Kennebunk, Maine

Rugsėjo 21 dieną, sek- šventinimas 
madienį, 11:15 A. M. Tė- metais vasarą, 
vai Pra nciškonai iš
Greene, Maine atvyksta su’ciškonų vienuolynas 
abitais į Kennebunk, MeJarti

Naujasis Lietuvos Prav
yra 

i Kennebunkport. Me. 
ir tam tikromis apeigomis pašto, todėl tikrasis jo ad- 
perima Campbell namus, resas yra sekantis: 
kuriuos jie pirko savo nau-j Franeiscan Monasterv 
įaiam vienuolvnui. Mirų-: „ , . , „ . ‘
šio savininko 
Campbell našlė, 
dred Campbell 
Pranciškonams 
namų raktus.

11:30 A. M. naujai įkur- gyventi keturi Pranciško- 
tame Šv. Antano vienuoly- nai kunigai, kurie rūpinsis 

lietuvių 
tautiniais ir 
rei k a 1 a i s. 

vienuolyno 
naujuoju vir-

jvyks kitais

DARBININKAS

IVilliam' ^ennebunkport. Maine
Pranciškonų 
Mount St.

LietuvosMrs. Mil-t
Tėvams vienuolynas 
perteiks Francis. Greene. Maine ne

panaikinamas. Jame lieka

se — ypatingai transpor- 
tacijos, kasyklų ir plieno. 
Tai turi padaryti 54 tauti
nio komunistų komiteto 
nariai. Santo, sakė liudi
ninkas, buvo partijos skir
tas organizuoti požemių 
New Yorko geležinkelių 
darbininkus, kad sunai
kinti gyvuojančias unijas 
ir į jų vietas pastatyti ko
munistų kontroliuojamas 

ypatingai elektros

Mūsų Nauji Katalikai įDubinskas priėmė gyvenimo 
Sekmadienį, rugsėjo 14 d. mū- pasižadėjimus p-lės Marijonos 

sų klebonas kun. dr. Mendelis Norkiūtės ir svetimtaučio Jono 
suteikė krikšto Sakramentą net jonas. Liudytojais buvo Juozas 
'šešiems naujagimiams. Pirmu- Darkac ir Ona Nally. Kadangi

Boston, Mass. — šv. Vardo Tautinio Seimo Komi- tinė buvo dukrelė Andriaus irMarytė Norkų yra plačiai žino- 
teto susirinkime, Very Rev. Harry C. Graham, O. pi Filomenos. Rekų Jai duotas ma, tad minia susirinko matyti - 

** _ 7 Da/tima r* UL Iz c? _ ' • _ O _______________— —  
umjas. o — —____ __ —. .
jėgos įstaigose, kad strei-Į National Director of the Holy^Name Sodely’ Jungi vardas Regina Krikš- joS šliūbą. Sveikiname jaunave-
KU1 J
paraližuoti
jos sistemą.

Manning Johnson, buvęs i tone“, spalių 1—5 dd. š. m. t x .
•------ ------------------------ Msgr. Daniel J. Donovan, Boston H. N. Executive Se- U’ * bu™ padeta ant Pa* ------------------------

cretary, A. J. Gili, Recording Secretary, W. E. Hale,ineles švc‘ ^naus ir pavesta vo pirma grupė paaukoti $100. 
General Chairman, ir Msgr. F. J. Allchin, Boston Arch- P° ypatmga Marijos g o a.

z A *^ + *»r* ic Alinei L;

kilus būtu galima su-Valstybėse, skaito preliminarį pranešimą. Apskaičiuo- bay° Edvardas Sa-džius. Duok Dieve jiems gerą
transportaci- jama, kad dalyvaus 7000 atstovų iš 15,000 katalikų pa

rapijų Šv. Vardo Tautiniame Seime, kuris įvyks Bos- 
i- Sėdi iš kairės į dešinę —i

ne Kennebunk, Me. 
pirmosios iškilmingos 
Mišios, kurias laikys 
tuvos Pranciškonų 
vincijolas Tėv. 
Vaškys, O.F.M. 
seks pietūs, 
lyvaus Mrs. Mildred patarėjas: Tėv. Leonardas 
Campbell ir vietiniai s ve- Andriekus. O. F. M. ir Tėv. 
čiai. Modestas Stepaitis, O.F.M.

Naujojo Lietuvos Pran- Vienuolyno adresas: Fran- 
ciškonų Šv. Antano Vie- ciscan Fathers, Mount St. 
nuolyno iškilmingas pa-. Francis, Greene, Maine.

bus Maine valstybės
Šv. religiniais.

Lie- kultūriniais
Pro- Pranciškonų

Justinas Greene, Me.
Po Mišių šininku paskirtas Tėv. Ju- 

kuriuose da- venalis Liauba, O.F.M. Jo 
Mrs.

komunistas, ir kiti komu
nistai. kurie numatomi va
dais. turi per tris mėne
sius studijuoti ir pasiruoš
ti būti revoliucijonierių 
vadais.

Komunistai siekia sukel
ti revoliuciją šiame kraš
te. Todėl nebereikalo Jung. 
Valstybių valdžia atkrei
pė savo dėmesį į komunis
tų žalingą' veiklą ir atsa- 
kominguosius komunistus 
ima už pakarpos.

diocesan Holy Name Director. .

I

dauskas ir Marian Mierzwicki.'SVeikatą ir ilgą amžių.
Po krikšto apeigų, kaip buvo _________
tėvų dar prieš Reginos gimimą' Nuotrupos

Parapijos Jaunimo Klubas bu-

I

BUVĘS KOMUNISTAS IŠDAVĖ 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 

PASLAPTIS

mūsų karių Garbės Sąrašui. Al
toriaus ir Rožančiaus Dr-ja pa
sekė Klubo gražų pavyzdį paau
kodama $25.00. Kadangi Sąra
šo bronzo lenta kainuoja 

ir jos g3 ooo.oo, tai kun. dr. Mendelis 
yra visiems dėkingas už pinigiš- 
ką pagelbą. Iki šiam laikui teko 
sužinoti tik suaukota apie 
$1,200.00.

Antra iš eilės buvo Konstan
cija Pranciška Siegel, Konstan
cijos, po tėvais Juozaitytės duk
tė. Jos krikšto tėvais buvo nau
jagimės teta Veronika 
'vyras Pranas Peterkai.

Dėdė Jonas Jasaitis, Jr. su sa- 
ivo sesute ponia Julijona Pastar- 
nokiene atnešė krikštan Alber-

ATSIVERTĖLIS VIENUOLIS 
KONSEKRUOTAS VYSKUPU 

'_________ *------------------------------------- -
Providenee, R. I. — Rug

sėjo 8 d. Šv. Petro ir Povi
lo Katedroje įvyko nepa
prastos ceremonijos. Port- 
smouth’o Vienuolyno ku
nigas - mokytojas Knut 
Ansgar Nelson, 
konsekruotas Birta titu- Clay į 
lariū vyskupu ir koadjuto- kad būtų sustabdyta de- 
riu ęrie Apaštališkojo Vi- nacifikacijos programa. £arbe palaikyti savo sūnaus 
karo Švedijoj. Daugiau kaip 350,000 vo- Vinco sūniL kuriam buvo duo-

Tose konsekravimo ce-kiečių, įtariamų naciais,.tas tėv° vardas Vinco Alberto, 
remonijose dalyvavo labai laukė teismo. Taigi pagali šeštasis buvo svetimtautis 
daug aukštųjų Katalikų naują įstatymą jie bus pa-?Tennyson- Jam duotas vardas 
Bažnyčios vadų, tarp ku-.leisti iš kalėjimų ir kon- Karaliaus. Girdėjau kleboną sa-. 

posėdyje išsireiškęs, kad visi irių buvo ir kun. Jonas A. centracijų stovyklų. jkant, kad pirmą kartą šv. Al-
" /U —* • - I

Memmingen • Fliegerhorst 
(Airport)

Naujas Lietuvių Tremtiniu 
Komitetas

Kemptino apylinkės (area) 
Unrros Direktorius p. Johnas 
Wattlworthas viename bendra
me tremtinių tautinių komitetų

I

Unrros tarnautojai pasiliksią 
ir IRO tarnautojais. Vienas es-New Y’ork, rūgs. 18 — likti unijose ir kitose įstai-

Buvęs įžymus komunistas, gose, kad būtų galima sek- tų tremtinių komiteto pirminin-
Manning Johnson liudijo mingai pravesti revoliuci- kas pareiškęs ir jis suabejojęs Konsekravimo 
Santo byloje, kuris yra ją.
teisiamas Imigracijos De
partamento. kad Santo y-'pirmas žygis prie revoliu- 
ra vienas iš tų komunistų, cijos, tai paimti savo kon- me turėjo būti p. Direktoriaus 
kuriems yra j 
sakomingos pareigos at- svarbiausiose industrijo-

J, V*, i.

dėl visų Unrros tarnautųjų pe- 
Jis sakė, kad komunistų rėjimo j IRO.

Po to. kitame posėdyje, kuria-

pavestos at- trolen darbininkų unijas išklausyta nuomonė dėl Mem- 
mingeno ■ 
vių. latvių, estų ir emigrantųjpas. 
rusų skundo Unrros vyr. šta
bui dėl įvairių negerovių aprū
pinimo srityje. Direktorius pa
reikalavęs. kad estų komiteto 
pirmininkas nedalyvautų posė
dyje. Tuo metu visi dalyvavu
sieji tremtinių komitetų pirmi
ninkai turėdami omenyje, kad 
ir su jais panašiai gali ateityj 
pasielgti pareiškė, kad be estų 
pirmininko jie nesutinką daly
vauti posėdyje ir išklausyti 
pranešimo. Posėdis neįvyko.

; 9 d. birželio mėn. p. Direkto
rius paleido visus Memmingeno 
apylinkės tremtinių komitetus 
ir nustatė naujus rinkimus, ku
rie turi būti įvygdyti iki birželio 
mėn. 16 dienos. Rinkimams 
vykdyti davė instrukcijas iš 8S. 
Instrukcijoje visai nieko nepa
sakyta kas gali būti renkamas, 
kas turi teisę rinkti ir kiek turi 
mažiausiai turėti amžiaus kan
didatas ir rinkikas. Be to, ins- 

į trukti joje kalbama, kad tie 
kandidatai, kurie neatatiks cha- 

' rakterio savybėms negali būti 
išrinktais į komitetą, o apie jų 
tinkamumą sprendžia direkto
rius.

Lietuvių Tremtinių Komite
tas kai kuriais klausimais išsi
aiškinęs paskyrė Rinkimų Ko
misiją iš 9 asmenų, kurie susi-

ŠV. VARDO DRAUGIJŲ 
SEIMAS

Kaip jau žinoma, nuo spalių 1 d. iki 5, Bostone, į- 
vyks Šv. Vardo draugijų seimas, J. E. Arkivyskupo 
Richard J. Cushing vadovybėje.

Sekmadieniais iš WNAC radio stoties, Boston, ir 
visų Yankee tinklinių stočių nuo 2:15 iki 2:30 vai. po 
pietų kalba įžymūs katalikų vadai. Kalbų temos iš Šv. 
Vardo litanijos.

Sekmadienį, rugsėjo 21 — Francis F. McElroy, 
Asst. Executive Director, Archdiocesan Union of Holy 
Name Societies, tema —

“JĖZUS BEGALINIS GERUME“

“VISI STAR” PRODUKTAI
Įžymūs Alūs Kiekvieno Skoniui

STAR
STOCK 
ALE

* Turi Pilną Stiprumą

BOWDOIN 
BEER i

* Lengvas ir Malonus

MURPHY’S 
ALE

* Natūraliai Geresnis

Galima gauti justi Kaimynystėj? 

Iš Krano ir Pakelių Krautuvėse

STAR BREWING COMPANY
BOSTON, MASS.

Daugiau Kaip 350,000 Vo- 
kiečių Išsisuks Nuo 

Bausmės
to Jasaičio dukterį, kuriai buvOi Tomas Marcmkevičius, Gar- 

į duotas vardas Onos Marijonos. gąrašo šventimo dienos pir. 
| Teta Anelė Maskevičiūtė su mininkaS( tik trina rankas 

Praneša, švogeriu Jonu Manik palaikė džiaugsmO; kad visi Baltimorės 
’ dis Sa'° lietuviai atjaučia šiam užmany

mui. Draugijos šaukia ekstra 
Močiutė Alesė Santienė turėjo susirjnkimus Kur uk Marcin. 

kevičiui su Juozu Kašinskiu te
ko kalbėti, tai vienbalsiai visi 
žadėjo dalyvauti parodoje, ku- 

Taigi pagal ■_ Sėtasis buvo _ svetimtautis rioje jau užregistruota net w 
benų.

Kun. dr. Mendelis ir jo brolis 
kun. Jonas grįžo iš dvasinių re- 

-jfonso parapijoj ir pirmą kartą į koIekcijų šeštadienį.
20 metų kunigavimo jam teko Ponja Felicjja Pliuščikienė. 
(Vieną dieną laimė ir garbė net MendeIienės duktė .slau.

Rugsėjo 10 d. grįžo iš ligoni-’36318 asmenys padaryti sv. Dva- j išvyko pas savo vyrą Povilą 
duktė Šventovėmis. Po krikšto j oakviUb, Conn., sekmadienį.

, , -_o—j- , ... ų užėmėkrikšto tėvams buvo suteiktas , ... .kita duktė - slauge p-le Alicija, 
trumpas pamokinimas kas link D , ,. ...r r Ponios Mendelienes sveikata ne

geresnė, nė blogesnė. Gyvena 
,uluu"i . _* diena iš dienos.

liūtė yra mūsų parapijos chorotėvus ir kumus jaun-mo kiūbas rengia išva
žiavimą nariams sekmadienį, 
rugsėjo 21 d. Kas nors nepa
prasto. Mėnraštis THE 
PHONSIAN, Albertas 
čius, jo redaktorius, 
kad išeis sekmadienį, 
28 d. ir bus dalinamas 
nyčios durių po mišių.

i .v._ _ _ i Sesutės Mokytojos praneša,vielutes. Buvo jauku ir gražu , , ... , ...------ a,.- - -------. , | J » kad mokinių skaičius sįmetą 
tą išrinkta: 1) Kondrofas Juo- riūtė ir j. Kadobowsky; M. teviską meilę p. Pijaus viršina 160 Tai didžiausias

1 '"J

Londonas
O.S.B., kad Jung. Valstybių gen. P°nu Naujalių sūnų. . 

pasiūlė įstatymą, vard4 Roberto Morkaus.

Vaitekūnas, Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos kle
bonas.

apeigas
atliko Apaštališkasis De- nes p-lė P. Burbuliūtė, t.................. T ___
legatas, arkivyskupas Ci- p.p. A. K. Burbulių, gyv. Cam- Pa£al klebono paprotį, njgSčjo 14 d Jos vietą
cognam. Turiningą pa- bridžiuje prie Berkshire g-vės. 
mokslą pasakė Arkivysku- P-lė P. Burbuliūtė pergyveno

_____  _ __ ,pas Richard J. Cushing, sunkią apendikso operaciją Mt. reikšm^s krik^t° apeigų ir kas 
visų tremtinių: lietu-ĮD. D., Bostono arkivysku- Aubum ligoninėje. P-lė Burbu-dink kėkšto tėvų priedermių.

* —liūtė yra mūsų parapijos c1- — 1 Sveikiname tėvus ir kūm 
Pažymėtina, kad naujas narė. Linkime greitai pasveikti. nauJagimill • 

vyskupas Knut Ansgar ----------
Nelson, O.S.B., yra atsi- Sekmadienį, rugsėjo 14 d. N. 
vertelis, ir apie 10 metų P. bažnyčioje apsivedė p-lė H. 
atgal buvo įšventintas ku- Skystimaitė, 
nigu.

CAMBRIDGE, MASS.

Bukevičiūtė - Horst
Vienas iš gražiausių šliūbų ir 

duktė p p F. p; kukliausių parengimų įvyko 
Skystimų, su p. H. Fleming.;86^ ’̂ d ku°-
Jaunavedžiams liudijo p-lė M.

būtų nedaugiau kaip iš 5 asme- skystimaitė ir p. J. Fleming.
nU« Palydovai-vės buvo sekanti: _ .

•>

met kun. Antanas Dubinskas 
laimino moterystės ryšį Danie- 

. p liaus Horst ir p-lės Onos Buke- 
Į Lietuvių Tremtinių Komite- Kirklytė jr T. Sperduto; D. Of-į

zas, gimnazijos mokytojas 274 wjrkaitė ir W. Maloney; I. pet- Bukevičiaus’ kuomet atvedė sa- 
balsais; 2) Krevėnas Juozas, rovjčiūtė ir F. Dozboski. Vestu- ,vo mykmą Onutę prie altoriaus, 
pradž. mokyklų inspektorius vįų bankietas įvyko Hurri Gur-;
256 balsais: 3) Skirgaudas Ig- svetainėje. Linkime jaunave- 
nas, gimnazijos mokytojas 210 džjams linksmaus gyvenimo, 
balsais; 4) Dabkevičius Kazys ________
202 balsais; ir 5) Jucys Tadas! Sekmadienį, rugsėjo 14 d. tuoj 
169 balsais, ir 2 kandidatai: pO paskutiniųjų mišių, parapi-
Orentas Alfonsas 152 bals, ir svetainėje įvyko Moterų Są- 
Jankauskas Zig. 150 bals. Rin- jungos 22 kps. susirinkimas, p. 
kimuose dalyvavo 78% rinkikų. Ambrozaitienė išdavė platų 
4-ri išrinkti iš paleistojo komi- jr įdomų raportą iš Moterų Są- 
teto- Jonas Ervydis. jungos seimo. Taipgi plačiai

; kalbėta apie besiartinantį kuo
pos bankietą, kuris įvyks atei
nančio mėnesio 11 d., Columbus,

Marija Keršpylaitė, Blažienė, svetainėje. Sąjungietės prie 
60 metų amžiaus gyvenanti bankieto sparčiai rengiasi. 
Kemptene / Allgau D. P. Camp Traukiame. 
Schlosskaseuze Germany Bava- 
ria USA Zone

IEŠKO
sesers Onos Keršpylaitės, Gine-Į __ _ ~
vičienės, brolio Jono Keršpylos]~ į Jakutis; LDS apskritį — g.e

PAIEŠKOJIMAS

i Abudu kunigai Mendeliai patar
navo kun. Dubinskui šliūbo me- 
įtu. Liudytojais buvo jaunosios 
sesutė Genovaitė Fereria ir Cla- 
rence Shook. Per mišias didin- 

igai giedojo bažnytinis choras/ 
i Puota įvyko Lietuvių Svetainė-* 
je, kur buvo nuvykę visi mūsų 
kunigai. Apie 100 svečių buvo1 
susirinkę. Ne tik ponai Butkevi
čiai, bet visi jų giminės rūpino
si, kad nieko netruktų atsilan- 
kusiems. Sveikiname naujave- 

' džius. Ilgiausių metų ir gausiau
si šių Dievo malonių.

I

AL- 
Juškevi- 
praneša, 
rugsėjo 

prie baž-

skaičius nuo mūsų mokyklos į- 
' sikūrimo parapijoj. Valio, mū

sų darbščioms Sesutėms!
I Artėja Kalėdojimas. Prasidės 
spalių mėn. 1 d. Kadangi turi
me tris kunigus, tad manoma 
bus galima greičiau parapijie
čius aplankyti. Girdėjau, klebo
nas laukia užsakytų meningų 
kalendorių ir plotkelių. Tai yra 

i metinė kunigų dovana parapi
jiečiams.

Cernauskienė randasi Union 
Memorial ligoninėje. Padaryta 
sunki operacija pereitą savaite.

Norkiūtė - Jonas
šeštadienį, rugsėjo 13 d. kun.’

LDS Seiman iš CambridžiausĮ. 
išrinkta sekanti delegatai: LDSį^ 
8 kp. atstovaus p. P. Radaitis ir

pažinę su p. Direktoriaus duo-dr brobo Viktoro Keršpylos, ki-'pp Zaveckas ir A. Daukan-' 
. . . « «« — liiciii ic T infiįvAC o tini a V iii lraiJ.tomis instrukcijomis, 

rinkimus birželio i
■ Kandidatams paduoti terminas
■ buvo nustatytas iki birželio 
| mėn. 15 d. 9 vai. ryto. Rinkimų
Komisijai kandidatų sąrašai tu
rėjo būti įteikti nemažiau kaip 
su 30 pilnateisių DP parašais. 
Kandidatų pasiūlyta 12.

Iki sieliai miestas ir aerodro
mo stovyklos turėjo atskirai 
komitetus. Dabar sulietas į vie
ną komitetą ir nustatyta, kad

paskelbė Lietuvos Kaupiškių kai-
mėn 16 dJmo Vilkaviškio apskrities.

tas.

jokių ryšių su Cambridge orga-į 
nizacijomis, kas būtų sudarę ’ 
geresnes pasekmes iš mūsų pu
sės. Maža to, mes Cambridžie- 
čiai bankiete pasirodysime tik- 
irai gausiai. A. D J

Jotus Kashskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 Washtagton Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tek Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

Nusižysokl
Surašė J. K. M. Išleista 

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

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

“Darbininkas”,
366 W. Broadvay, 

So. Boston 27, MassĮ

1935

nuo-

Mūsų parapijos vikaras, kun. 
J. Daunis smarkiai darbuojasi, 
platindamas Prelato Dr. K. Ur
bonavičiaus pagerbimo bankieto 
bilietus. Bilietus galima gauti 
A. Daukanto krautuvėje ir pp.
Kačinskų krautuvėje. Bilietas 
dėl bankieto jau užsisakė p-lė 
M. Grybaitė ir p.p. J. Morkūnai. 
Įdomu, kodėl bankieto rengimo 
komisijos pirmininkas nepadarė

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

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

220 E SL, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
B
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly. 
--------by--------

SAINT JOSEPH'* LITHUANIAN R. C. ASSOCIATIONOF LABO R
■ntered u aecond-claai matter Sept. 12, 1915 at the post offlce at Boston, 

Maaa under the Act of March 3,1870.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 
1103, Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918.

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly___________ $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly____ _________  $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

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

$v. Tėvas Ir Lietuva

Septynioliktasis Sekmadienis po Sekminių (Rugsėjo 21)
EV ANGELU A: Mato 22, 85-46

Anuo metu: Prie Jėzaus prisiartino parisiejai, ir vienas jų, 
įstatymo mokytojas, jį paklausė, gundydamas jį: Mokytojau, 
koks didžiausias įsakymas įstatyme? Jėzus jam tarė: Mylėsi Vieš
patį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visa mintimi. 
Tai didžiausis ir pirmasis įsakymas. Antras gi į jį panašus: My
lėsi savo artimą, kaip pats save. Šitiedviem įsakymais remiasi vi
sas įstatymas ir pranašai.

Susirinkus parisiejams, Jėzus juos paklausė .sakydamas: Ką 
jūs manote apie Kristų? Kieno jis sūnus? Jie jam atsakė: Dovi- 
do. Jis jiems tarė: Kaipgi Dovidas vadina jį Dvasioje Viešpačiu, 
nes sako: Viešpats tarė mano Viešpačiui: Sėskis mano dešinėje, 

.................------ - - ■- -- taj kolei aš padarysiu iš tavo neprietelių tau pako jį? Jei tat Dovidas 
tinginystė, gobšumas, stoka artimo meilės, dorovinis vadina ji Viešpačiu, kaip gi jis jo sūnus? Ir nė vienas negalėjo 
sunegalėjimas ir t.t.). Vargiai kada Anglijos istorijoj J4“1 atsakyti nei žodžio, nei kas nors drįso nuo tos dienos daugiau 
yra pasireiškęs toks visuotinis namų fronto susmuki-Į Ji klausti.
mas, ypač ekonominio gyvenimo srity. į LEKCIJA: Šv. Povilo Apaštalo laiško Efeziečiams (Efez. 4,1-6)

Tiesa, Anglija be galo daug nukentėjo nuo pasku- Broliai: Aš, kalinys Viešpatyje, maldauju jus elgtis, kaip 
tinio karo. Vokiečių aviacija sugriovė daug jos miestų verta to pašaukimo, į kurį jūs esate pašaukti, visu nuolankumu ir 
ir patį Londoną skaudžiai sužalojo. Bet ir pirmojo pa- romumu, kantrybe, meile pakenčiant kits kitą, rūpestingai palai- 
saulinio karo metu britų imperija panešė milžiniškus kant ramybės ryšiu dvasios vienybę. Vienas kūnas ir viena dva- 
nuostolius. Jos laivynas nustojo desėtkų milijonų tonų, sia» kaip jūs ir esate pašaukti į vieną jūsų pašaukimo viltį, 
jos armijos taip pat buvo apsčiai sumabilizuotos ir, ko-'Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vienas Dievas 
vodarnos visuose frontuose, užmokėjo UŽ pergalę di- ir visi* Tėvas, kurs stovi aukščiau už visus, visuose veikia ir yra 
džiais karių nuostoliais. O vis dėlto po karo ji atsi- visuose mumyse, kurs yra šlovinamas per amžių amžius. Amen, 
griebė. Tiesa, prieš paskutinį karą Anglija neatrodė 
pirmos rūšies militarinė pajėga. Visų akys tada buvo 
nukreiptos į Vokietiją ir Italiją. Hitleris su Mussoliniu Yra ugnis, kuri negęsta, yra darbų, kurie nemiršta. Jie ne
paniekinančiai žiūrėjo į “sutriūnijusią” Britaniją ir nyksta, kai viskas aplinkumoj dingsta: artimieji ir tolimieji, elge- 
manė vien lėktuvais sudaužysią jos nenugalimą laivy- tos ir karaliai, skudurai ir karūnos, 
ną. Išėjo kitaip. Tai britai sudaužė Italijos laivyną ir 
sutriuškino Afrikoje italų armijas. Pagaliau ir vokie- sporto rekordai? Aukštieji komercijos bildingai? Kino žvaigždės? 
čių oro blitzkrygas nepajėgė nugalėti anglų tautos Nei vienas ,nei kitas, nei trečias, žvaigždės, kad ir garsiausios, 
ryžtingumo. Tuomet Anglija atrodė kaip pirmos kla- krinta; žygiai, kad ir žinomiausi, užmirštami, bildingai, nors ir di- 
sės valstybė, dabar ji Staiga kažkaip susmuko. ; džiausi, grūva; griūvą kaip ir visos šio pasaulio didybės, sostai ir

Karas, rodos, pasibaigė sėkmingai ir garbingai.;kitos galybės.
Tačiau prie taikos neprieita. Ne taip ,kaip būdavo pir-i Ir vis dėlto tame sunykime yra tai, kas nemiršta. Tie nema- 
mesniais laikais: karas baigtas, ir už kelių savaičių į-'rus darbai yra patys mažiausi ir nevertiagiausi žmonių 
vyksta taika ir susitvarkymas. Pralaimėjusi pusė kiek akyse. Nemari yra vandens stiklinė, atnešta ištroškusiam, nema- 
daugiau nukenčia už laimėtojus, bet taika pamažėli iš- rus yra ligonio aplankymas, nuogo aprengimas, nemari tyli šir- 
lygina ir neprietelingus jausmus ir karo nuostolius.'dies malda...
Žmonija vėl stoja į normalų gyvenimą.

Deja, nūnai gyvenimo sąlygos griežtai pasikeitė. 
Taika ir susitvarkymas sprūsta iš rankų tų, kurie trok
šta tvarkos ir gerbūvio. Bet tvarkos neprieteliai truk
do, maišo ir sabotažuoja civilizacijos pastangas. Pa
saulio padėtis tokia, kad rūpestingiems ir atsakin
giems vadams tenka už galvos tvertis: kas mus stumia 
j chaosą ir beprotystę?

Visiems geros valios žmonėms sunku. Nepakelia
mą naštą neša Anglija ir Amerika. Ypač Anglija. Ji 
daugiau nukentėjo. Bet kur dingo jos garsios jėgos at
sigriebti? Kur jos ekonominė galia? Kur jos žmonių 
nepalaužiama ištvermė ir valia? Blitzkrygo nebėr — 
kodėl ten viskas palaipsniui smunka žemyn?

Churchillis kaltina dabartinę britų vyriausybę. 
Jis apmokamas opozicijos vadas. Jo pareiga vyriausy
bę kritikuoti. Tačiau kai kurie jo kritikos žodžiai ver-

’ DARBININKAS
866 West Broadvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Anglijos Vargai
Dažnai girdime apie Anglijos vargus, ir beveik vi

si jie — finansinio bei ekonominio pobūdžio: trūksta 
pinigų, maisto ir darbininkų. (Apie moralinius tautų 
trūkumus nepriimta viešai kalbėti, nors jie dažnai bū
na kaip tiktai priežastimi ekonominių trūkumų: L_.

KAS NEMIRŠTA?

Ir kas gi tie nemarūs darbai? Didieji karo žygiai? Sumuštieji

PARTIZANAI
KFISMLA

Parašė

Jonas Rinitas

20.

Baisi Knyga
“Kiekviena darbo kolona bei būrys turi 

savo taip vadinamą gydytoją, dažniausiai 
bemokslio felčerio tipo. Jie daug turi vargo 
ir kliūčių, kurių didžiausia tai jų pačių neži- 
nystė. Jie yra griežtoj viršininkų priežiūroj. 
Jiems smarkiai uždrausta siųsti į ligoninę 
daugiau negu nustatytą ligonių skaičių, nors 
ir daug daugiau būtų sergančių. Be to, beveik 
visiškai trūksta vaistų. Žiemos metu, kuomet 
didžiuma belaisvių turi nušalusias rankas ir 
kojas, trūksta skarulių žaizdoms apraišioti. 
Jodo kaip ir nėra. Dėl blogo maisto ir nuo
vargio labai daug belaisvių serga škorbutu 
bei cinga. Gydytojai gali parašyti receptą 
nuo škorbuto— raugytų kopūstų su jodu 
apšlakstytomis avietėmis — bet kad nė to
kio natūralaus vaisto negalima gauti. Avie
čių ir kitokių uogų pilni miškai, bet nėra kas 
jas parenka. Kiek kartų belaisviai maldavo 
leisti jiems kokią valandą pauogauti. Nelei
džia, ir tiek. Tas pats ir su malkomis. Belais
vių pastatai pagiryje, o beveik nėra kuro — 
neleidžia malkų pasikirsti, tik kai kada kas

Vatikanas nepakeitė savo nusistatymo Lietuvos ir Sov. S-gos atžvilgiu—_________
i Grafui della Torre pa
skelbus “L’Osservatore 
Romano” keletą straipsnių 
apie demokratijų ir Sov. 
S-gos santykius, pasaulio 
spaudoje buvo kilę sensa
cingų išvadų ir komentarų 
apie paties Vatikano ir 
Sov. S-gos santykius. 

Į Klaidingiems aiškini
mams atitaisyti “II Quati- . 
diano”, Italijos Katalikų 
akcijos organas, neseniai 
paskelbė oficialių Vatika
no sferų inspiruotą tuo 
reikalu straipsnį.

i Ideologija, tarnaujanti 
Maskvai, nepripažįsta jo
kios teisės katalikybei 
Sov. S-gos prijungtuose 
kraštuose, kaip pav., Bal
tijos valstybėse, o ypač 
Lietuvoje, rašo laikraštis. 
Tačiau katalikų tikėjimas 
nesunaikinamas per vieną 
dieną, nors Maskva ir skel
bia, kad Baltijos kraštuose

Šv. Tėvas Pijus XII katalikų akcijos nariams pa- ir Vakarų Ukrainoje tebe
sakė: “Kalboms ir planams laikas jau pasibaigė, dabar veikiančios tik kelios ka- 
reikia veikti. Ar jūs pasiruošę?” Jis kviečia viso pa- talikų parapijos. Vadinasi, 
šaulio tikinčiuosius į kovą su bedieviškuoju komuniz- jų likviduoti dar nepavyko 
mu. I— trūko laiko. Unitai yra
---------------------------------------------------------------------verčiami prisidėti prie 
vargas eina iš baimės nesubankrutuoti, iš noro uždirbti. Tai var- schizmos, kadangi Mas- 
gas pinigais apmokamas. Business is business. Jis miršta kartu kva leidžia oficialiai veikti 
su diena, nes jis eina ne iš Viešpaties, ne iš Meilės, kuri yra pati tiktai jai pajungtai stačia- 
amžinybė. Tai vargas uždaras kaip kiautas, kuris apsiriboja tik tikiu bažnyčiai, kuri yra 
savim, kuris neatsiveria meiliu rūpestingumu kitam.------------------ papratusi būti “instru-

Tik tas rūpestis, kuris atsiveria ne pelnui, o kitų gerovei, yra mentum regni” dar nuo 
kaip vandens lelija atsidaranti saulės spinduliams. Jis atsidaro caro laikų. Ji yra kontro- 
kaip atsigniaužianti ranka ir žmonėms, ir Dievui. Ta ištiesta ran- liuojama Maskvos siųsto 
ka yra visur galima: ir prekyboj, ir įmonėj, ir gatvėj, ir visur, valdininko Kurpovo, aiš- 
kur rankos ištiesimas reikalingas. kaus bedievio. Kitas jo ko-

Taigi, tik antgamtine intencija atliktas darbas nemiršta, lega, Polianskis, tvarkąs 
Tegu jo niekas neužrašo, tegu jo nesaugo joks muziejus, tegu kitus kultus, neseniai pa
lus, nes jis pastatytas ne iš dylančio cemento, o iš meilės. Tegu reiškė, kad katalikai nė
jo neatžymi jokie metraščiai, — jis amžinesnis už visus pamink- privalą priklausyti Vati- 
nekalba apie jį jokia istorija: jis amžinesnis ir už ją. Istorija pil- kano, nes sovietų pilie- 
na neapykantos, nemarūs gi darbai yra meilės pasireiškimai ir Čiams nevalia palaikyti 
jie yra nuolat gyvi Meilės istorijoj. santykius SU kraštais, ku-

Prieš 400 metų Lietuvoje buvo pastatytas akmenų pamink- rių Maskva nepripažįstan- 
las Mikalojui Tarai, vadovavusiam grandioziniam Nemuno valy- ti. Tuo būdu Sov. S-goje 

senas dėsnis 
“Cuius regio eius religio”. 

liko iki šios dienos. Tai šešėlis nemariųjų darbų, kurie sudaro Kalbėti todėl apie Vatika- 
amžinąją meilės giesmę. Išnyks gal ir ta Nemuno giesmė, tačiau no nusistatymo pakeitimą 
neišnyks meilės darbai, nes Meilė yra amžina, ji yra Dievas. Sov. S-gos atžvilgiu būtų 

Tai yra Didysis Įstatymas — Meilė. Įstatymas, kurio neį- klaida ir nesusipratimas, 
kvėps jokia policija, joks kalėjimas ir joks parlamentas. Tai Įsta- Jokie sumetimai Šios padė- 
tymas žmogui, atsiveriančiam Meilei. Pro uždarą kiautą nepraši- ties negali pakeisti ar Va- 
veržia ir ji. Tik mylinčiam žmogui darosi suprantama ir meilė, ir tikano nusistatymą pa
jos nemarieji darbai. Neapykanta degančiam ir savanaudiškai kreipti Maskvai palankia 
apskaičiuojančiam meilė yra kvailystė. Mylinčiam ji yra pati gy- kryptimi, 
venimo prasmė. G.i

Nemarus yra darbas, jei jis padarytas Viešpaties vardan. Pa
siaukojimas, kuris jungiasi su Kristaus auka, tampa nemarus, 
nes jis vertingas amžinybei. Amžinybė daro veiksmą nemirtingą.

AMŽINESNIS UŽ ISTORIJA
Daug pastangų padeda žmogus, vesdamas savo prekybą ar

įmonę. Nesigaili jis nei kelionės, nei vargo, nei reklamos, nei rū-įmo darbam tarp Kauno ir Gardino. Šiandien nebėra to paminklo tebegalioja 
pėsčio naktų, kad tik biznis gerai pavyktų. Vargo daug, bet tas;nė mažiausio pėdsako. Giesmė apie Nemuną iš to paties laiko iš-

čia susimąstyti. Štai jie: “Aš nekaltinu jų (Darbiečių 
vyriausybės) už padarytas klaidas, kad ir labai dide
les, bet smerkiu juos už tai, kad pasirinko netikslų ke
lią daugiau rūpintis savo partijos reikalais, negu at-1 
statymu krašto pajėgų ir gerbūvio žmonių, gyvenan
čių bakūžėse ir nuomuojamuose butuose”.

Ar gi darbiečių vyriausybė nesirūpintų krašto ir 
darbininkų reikalais? Lyg keista taip manyti, bet 
Churchillis, matyt, šį tą pastebi. K.

iš darbo pareidamas kiek sausų žabarų par
sineša. Sargyba griežtai atsisako vesti dar
bininkus į girią savo reikalams kuro pasiga
minti. Kartais būdavo susikirtimų”...

Čia Aldona krūptelėjo ir nutraukė skaity
mą, nes kažkas į duris pasibeldė.

— Tai vėl tas Pochotinas, — susiraukė Eu
genija. — Aldonuk, paslėpk knygą!

Knyga kažkur dingo, jų veidai prisidengė 
oficijaliai mandagia kauke, įėjo svečias, ir 
oficijali kaukė akimirkoj nuslydo, nes tai bu
vo ne Pochotinas, tik Eugenijos sūnus An
driukas.

21.

Pageidaujamas, Bet Nelauktas 
Svečias

Džiaugsmui nebuvo galo, bet įsipainiojo ir 
nuogąsčio jausmas. Eugenija atrodė susirū
pinus.

— Kas yra, mamyte? Ar ne laiku atėjau? 
— paklausė Andriukas.

— Kaip čia pasakius? Nėra pageidauja- 
mesnio svečio už tave, bet šiuo kartu iš tiesų 
ne laiku atėjai. Mes kaip tiktai laukiame la
bai nepageidaujamo svečio komisaro Pocho
tino. Jis bet kokiu momentu gali čia pasiro
dyti. Na, bet jis tur būt ilgai neužtruks. Kur 
čia tave paslėpus?

— Pageidaujamą svečią norite paslėpti, o 
nepageidaujamą priimti, — juokėsi Andriu
kas. — Keisti laikai, mamyte. Bet — kam čia 
mane slėpti? Juk aš toks pat komisaras. Ar 
nematote?

Dabar tiktai Eugenija pastebėjo, kad An
driukas dėvi ne rusų karininko, bet čekos ko
misaro uniformą.

— Iš tiesų, — nustebo Eugenija. — Kam 
gi tokia atmaina?

— Čia ilgoka pasaka, mamyte. Susidarė to
kia padėtis, kad aš kaip tiktai ir noriu su Po- 
chotinu pasimatyti. Kadangi vietiniųjų kari
ninkų tapatybę jis gali lengvai patikrinti, tai 
apsivilkau komisaro drabužiais ir pasigami
nau specijalaus inspektoriaus dokumentus, 
kurie liūdyja, kad esu siunčiamas iš Maskvos 
padaryt slaptą tardymą apie kai kurių parei
gūnų elgesį.

Eugenija beveik dievinančiai į jį pažvelgė. 
Aldona rankomis suplojo.

— O, kaip gerai! Ponas Andrius tardys tą 
nelemtą komisarą. Aš taip ir matau, kaip Po
chotinas drebės iš baimės!

— Palauk, tu ožkute, — tramdė ją Eugeni
ja, pati negalėdama šypsenos sulaikyti. — 
Bet tai iš tiesų įdomi istorija. Kaip genijališ- 
kai sugalvota.
— Degu nekantrumu viską išgirsti.
— Lygiai kaip aš degu nekantrumu viską iš

pasakoti. Bet, mamyte, pirmiau pasirūpink, 
kur mane tinkamai paslėpti. Aš, mat, turiu 
kurį laiką klausytis jūsų pasikalbėjimo, kad 
galėčiau prie jo prikibti.
— O, tai lengva. Mudvi turime du kamba

rius. į miegamąjį Pochotinas niekad neina. 
Jis dar kol kas prisilaiko išorinio mandagu
mo taisyklių. Tad galėsi miegamajam kamba
ry saugiai pasislėpti. Dabar, kol dar Pochoti
nas neatėjo, išaiškink mums tikrąją padėtį, 
nes mes čia nieko nesuprantam.
— Mielu noru. Jūs iš kelių žodžių tuojau vis

ką suprasite, nes manau, kad visas pagrin
das jūsų sielose jau paruoštas. Trumpai ta
riant, jūsų saugumui gręsia rimtas pavojus. 
Tuojau pamatysite, kad jūsų padėtis gerai 
mums žinoma. Aš ne be reikalo kartais čia

Tęsinys 4-tame pusi.

apsilankydavau. Iš jūsų vieno kito žodžio ge
rai supratau Pochotino planus. Jis apsimeta 
jūsų išgelbėtoju. Dalinai taip ir yra. Jis nori 
išgelbėti panelę Aldoną iš čekos nagų ir pasi
likti ją... sau. Rodos tiksliai spėju, ar ne?
— Tas jau perdaug aišku, — sutvirtino Eu

genija.
Aldona nieko neatsakė’ tik metė Andriu- 

kui iškalbingą žvilgsnį, kurį Andriukas tuo
jau suprato, nes jos akys bylojo:

“Išgelbėk mane nuo Pochotino ir pasiimk 
— sau”. Andriukas tokiu pat žvilgsniu jai tą 
prižadėjo. Pasikalbėjęs su Aldona akimis 
(Eugenija tą kalbą puikiai suprato), Andriu
kas tęsė toliau:
— Taigi. Pochotino sumetimus mes visi su

prantame. Bet jūsų padėtis paskutiniu mo
mentu tiek pablogėjo, kad mes visi trys — 
tėtis, Geniukas ir aš — nusprendėm jus tuo
jau išgelbėti.

— Ar gi būtų jau taip blogai? — susirūpino 
Eugenija.

— Blogai, labai blogai. Bet kuriuo momentu 
jus gali suimti. Pochotinas dar norėjo kiek 
palaukti. Jis dar gal nebuvo galutinai supla
navęs, kaip panelę Aldoną išgabenti, bet da
bar —

Čia Andriukas taraujančiai į jas pažvelgė, 
norėdamas pastebėti .kokį įspūdį padarys jo 
žodžiai. Įspūdžio būta. Aldona krūptelėjo, o 
Eugenija suraukė skruostus. “Kam jis čia ją 
“paneliuoja”? Tiesiog pasakytų, kad myli. 
Vaikiškos ceremonijos”.

Tų minčių Eugenija garsiai nepareiškė. 
Bet Andriukas puikiai suprato, kodėl mama 
raukosi. O vis dėlto apsimetė kitaip tą įspūdį 
supratęs.

(Bus daugiau)
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New Yorkiečiai, po didelio ir smarkaus lietaus, turi plaukti vietoj 
važiuoti požemyje.
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Pradžia 3-čiame pusk S-ga. užbaigia “II Quati-
Romano”

^“dausy^^ 
vietų S-gos padiktuota nu
traukusi su Vatikanu kon
kordatą ir sudariusi kata
likams nepalankiausias 
veikimo sąlvgas. staiga 
pakeistų kryptį, atsisakv-nic a a PnPa’?n^ 
tų nuo įvestos tvarkos ir 
užmegstų formaliai drau
giškus santykius su Šv. 
Sostu. Lenkų komunistai, 
vykdydami sovieti n i u s 
nuostatus, pirmiausia at
sisakė nuo konkordato, to- 
liau. paleido v1Są savo pro- į ® t’liausiat Jji\ienin- 
?.ag^Si.„^„aLaS tele sutinka su ta tikrove,

kokią yra sudarę sovietai
, Baltijos kraštuose. Kons- 

L-oVfu' tatuodamas šią padėtį ‘Os- 
servatore Romano’ pažy
mi, jog nepaisant to, kad 
Anglijos laikysena Balti-j 
jos kraštų atžvilgiu skiria-1 
si nuo JV politikos, ji nė-’ 
mažiau skiriasi ir nuo Sov. Į 
S-gos politikos. Vatikano! 
sferos pasisako už tai, kad 
tie skirtumai greičiau iš- 

_ nyktų ir tautų santykiai 
būtų tvarkomi UNO ir At
lanto chartos dėsniais.

“New York Herald Tri-
bune savo Romos korės-1 kariuomenėj ar savisau-( Taigi, girdime per radiją vyskupo pastatai buvo 

Sos daliniuose, bei dezer- lietuviškas pavardes, bet perstatyti į kalėjimus, nes

sidėtame ryšium su britų 
Žem. Rūmų debatais apie 
Baltijos valstybes, rašo,} 
jog Lietuvos prijungimo 
prie SSSR Vatikanas nėra 

_ s ir lai
kosi tos pat politikos šiuo 
klausimu, kaip ir Jung. 

f Valstybės.
Anglija

klausimu surasti lankstes
nę liniją pripažindama 
faktinį Baltijos kraštų pri
jungimą, o Švedija yra nu- 

7 ėjusi toliausiai. Ji vienin-

i

l

stengiasi šiuo

Šv. Tėvą kaltindami jį. esą 
jis nieko nepadaręs nacių 
skriaudžiamiems < * 
cijos metu lenkų katali
kams padėti, ir. pagaliau, 
tie patys komunistai ėmėsi 
organizuoti tariamąją len
kų tautinę katalikų bažny
čią. kuri turėtų paruošti 
kelią i provoslaviją ir tuo 
būdu, atitraukdama kata
likus nuo Romos, susietų 
juos su Maskva. Tam pra
vesti išleisti teisiniai — 
policiniai potvarkiai, ku
rie giliai pažeidžia katali
kų sąžinę.

Visa tai yra Sov. S-gos

• r-!» •
cionalizacijos. Visi karei- kumentai ,visi popieriai jo tą pačią dieną išvežti į ry- 
;viai, policininkai ir kari- vardu, tai kam viską keis-(tus. Miesto kunigų semi- 
ninkai, tarnavę vokiečių ti... inarijos ir Bokovinos arki-
ikariuomenėj ar savisau- Taigi, girdime per radiją vyskupo L““1’“*■-- 1-------

dfllinnmsp I

Darbininko administracijos kreipimasis į kai ku
riuos lietuvius su prašymu užprenumeruoti mūsų tau
tiečiams Europoje laikraštį neliko be vaisių. Kaip že
miau matome, jau atsirado keliasdešimt kilnių Ameri
kos lietuvių, kurie nepagailėjo ketverto dolerių šiam 
tikslui. SU didžiausiu dėkingumu tremtiniai dėkoja už 
visa tą gerą, kurį jie patiria vargingoje savo padėtyje 
skaitydami Darbininką. Mes laukiame, kad šių labda
rių sąrašas dar padidėtų. Ypač gražu būtų, kad moky
klų mokiniai būtų paraginti prisidėti prie šio kultūrin
go darbo.

St. Nanas, Dayton, Ohio, 
Mr. Z. Karalius, Waterbury, Conn., 
Mrs. Jankauskienė, E. Miėlinocket, Me., 
Feleksas Simanavičius, (2 prenumeratas),

So. Boston, Mass., 
B. Eisminski, E. Chicago, In., 
Ona Shay, Lawrence, Mass., 
A. Aurila, Lawrence, Mass.,
Mrs. A. Aurilierie, Youngstown, Ohio., 
Stanlėy Green, Dayton; Ohio, 
Matas Norbutas, Cambridge, Mass., 
Kun. Alfonsas Maria, Brighton, Mass., 
Kuri. B. Gauronskas, Hartford, Conn., 
Helen Germann, R. N., Nėwark, N. J., 
Kun. Jonas Klimas, Shamokin, Pa., 
Saldžiausios V. Jėzaus Širdies mokykla, vedama 

Seselių Kazimieriečių, New Phila., Pa., 
Atsimainymo mokykla, vedama Seselių Pranciš- 

kiečių, Maspeth, N. Y., 
Kun. Jonas Vaitekūnas, Providence, R. I., 
Mrs. Ona Mažeika, Chicago, III.

4•fz-

padiktuota ir griežtai prie- minėtąjį Vatikano organo tyrai nebus ba’udžiami. Vi- ar tos pavardės lietuvių? dėl didelių areštavimtį Ra
singa a a ano su katali-įstraipsnj padėjo antraštę gi Klaipėdos krašto lietu-Taip naikinama mūsų tau-Įėjimų nebeužtenka. Rusui 

ais. san \ iams, kurių jis \ atikana.s rodo Lietuvą, taip pat kviečiami irta iš pašaknų. Jei pasaulis zonoje Vokietijoje uždrau
dė eis 1 orma inius man-, kaip sovietinio Srobirno gaus tą pačią paramą. Pa-neims Europos gydyti, tai sta tikybinės knygos ir 

agumo san v ’ius su bo\.(pavjzdj . _______ ramai teikti visose apskri- liūdnai baigsis jai, vargše- laikraščiai. 13,000 krikš-
tyse yra sudarytos specia- lei, tiek kultūros pasauliui čioniškų knygų, spausdin- 
lios komisijos. Jūs palikot davusiai, išmokiusiai viso- tų rytų zonoje, buvo rusų 
tėvynę karo kamuojamą, kius laukinius, kurie jai valdžios organų uždraus- 
dabar jau atgimsta dau-dabar kilpą ant kaklo ne-ta...”

j Mus kviečia į Lietuvą. 
_______ , yra ir Gal ten jau neliko ką su- 
Rokiškie- Gimnazijų, progimna- Lietuvoje. iminėt ir laukia naujos

j- i-, yies tremtiniai lietuviai, medžiagos kalėjimams?
veikalų, Tarybinės Lietuvos vy-'. Ne, mes laukėme trejus

Po Pasaulį Pasidairius

“Ateities aš niekur nesu- 
kursiu, gal tik galiu suras
ti pakenčiamesnes sąlygas 
savo vegetacijai. Juk mes 
atliekami žmonės, niekam 
nereikalingi. Tik tėvynėje 
žmogus yra žmogumi. Ne
paprastai pasiilgau Lietu
vos. O viltys į ją grįžti vis 
mažėja. Reali politika ne
nori pripažinti mažų tautų 
teisių. Jai, gal būt, atrodo 
sentimentai, kas mums y- 
ra būtinybė. O vis tik aš ti
kiu, kad mes dar sugrįši
me.”

Nors sunkios sąlygos,

Kai mes paskęstame sa- didelis buvusios ir dabar- fabrikų, kaip Inka-ria...”
vo kasdienių rūpesčių jū-tinęs tikrovės pavaizdavi- r^s<, » ‘ Kauno Audiniai ir Taip, be abejo, 
roję, tartum pamirštame, mo kontrastas. _______ .. ... .....
kad šalia mūsų yra ištisas tis gimnazistas vaizduoja padidėjo trigubai, is- 
pasaulio okeanas. mergaitę kupiną gyveni-;teist® daugybė T—. , , . . . • ūi-

Šiandien noriu būti jūsų mo džiaugsmo, pionierės veikįa_dvYlika teatrų, Vai-riausybei turime du pasiu-metus, turėsim kantrybės nors ateities perspektyvos 
vadovu ir parodyti pašau- uniforma. Prieš ją ant-stybinė Filharmonija turilymus: ir dar metus kitus palauk-Įneaiskios, tačiau nesiel-
Iį. kuris gyvena, planuoja, stalo atskleista knyga —savo skyrių Kaune, kuria-{__  _---------------------------------------- a) Jei jums trūksta lietu- ti. Gal būt ,ateis diena, ka-'vartaujama: 

Gilumoje° ant ma Lietuvos meno studija, vių (o atrodo, kad tikrai da mes nekviečiami grįši- 
j------- i._j i.i_~ . ----- me į savo namus...ji mokosi.

sienos draugo Stalino por-
vargsta ir siekia.

Taigi, pradėkime. —
LIETUVA KENČIA

IR KENČIA...
Pasaulis išdidžiai kalba 

apie laisvę, apie demokra
tiją, apie 
jis labai 
Lietuvą, 
mas pradengti uždangą ir 
pamatyti šito mažo krašto 
agoniją.

Lietuvoje viskas štam-’ ___________
puojama raudonu ant- šeimininkams tikra rakš- Gedvilas, 
spaudu. Ne tiktai laiškai, timi yra lietuviai tremti-} 
ne 1 
pagandiniai L______ _______ v--------------- .
ir mintys, idėjos, lūkesčiai, vykių į Angliją, Kanadą,} Įr ragina juos neklau- į sovietinę Lietuvą... 
Skaudžiausia, kad iš ne- Argentiną, J A Valstybes syti karo nusikaltėlių ir
kalto jaunimo reikalauja-ar net Braziliją. Jie ligi'avantiūristų ... Taip, šian- 
ma daiktiškų įrodymų, jog šio! dar tariasi nesupran- dien reikia bijoti paties sa- 
geriausias gyvenimas, kai tą, kodėl lietuviai nenori ‘v§s> kad nenueitum į mir- 
šviečia Stalino saulė... grįžti į tėvų žemę. U

Kauno Karininkų Na- Šių metų rugpiūčio 4 d.

gos proga buvo surengta liavo šitokį Tarybų Lietu- mo pabaiga: 
mokinių darbų paroda. Jo-vos vyriausybės atsišauki-Į ■ 
je dalyvavo dvidešimts mą į “tėvynainius, laiki- jus apgaudinėja!., 
dviejų miestų mokyklų nai gyvenančius už tėvy-} G _ . 
mokiniai. Išstatyta 600 nės ribų”: štai keli faktai,
piešimų. Deja, jų temos iš “Tėvynainiai, tėvynai-į 
anksto planingai padik- nės! 
tuotos, žalojant lietuvių Prieš du metu karo aud-'

lygybę. Tačiau 
retai tepamini 
tartum bijoda-

IEMO SAVŲJŲ
Vladas Rutkauskas iš Sipo- 

nių dvaro, Marijampolės apskr. 
ieškomas Marijos Stakevičie- 
nės: Dillingen / Donau, Ludwig 
Camp la b 13 kam. Germany, 
US. Zone.

Ona Rinkevičienė, alytiškė, 
dabar gyvenanti (13a) Bam- 
berg, Solokistr. 4. Germany, US 
Zone ieško: Jurgio Matulevi
čiaus iš Miroslavo, Jono Rinke
vičiaus iš ten pat ir Stasio Ka- 
bašinsko iš Birštono.

Vytautas Juknevičius, dabar 
gyvenantis 13a Straubing Ndb., 
Unterm Rain 22a Germany, 
U.S.A. Zone, ieško savo dėdžių: 
Kazio, Juozo ir Stepo Aukštuo
lių, kilusių iš Mikačių km. Del
tuvos vai. Ukmergės apskr.

Paminėti asmenys, arba ži
nantieji apie juos prašomi atsi
liepti aukščiau nurodytu adre
su, arba 701 E Second St., So. 
Boston, Mass. Stasiui Jakučiui.

“Aš pakol kas savo dalia 
skųstis negaliu. Dabarti
nėse sąlygose ko nors 
mandresnio negaliu nore-

Viskas daroma, kad klės- trūksta, jei “Tiesoje” jūs 
kad augtų skelbiate iešką mašinin-Į 

, mokančios I 
yra savo likimo šeiminin-k.), pasikvieskite lietu
ke. Negrįždami jūs patys vius, išvežtus į Sibirą, 
save pasmerkiat nežino- Verčiau jiems : 
mam likimui. Neklausykit amnestiją, nes jie jūsų tė- buvusi teta

tretas ir lozungas: Moky- tėtų_Lietuva, _
kis. mokykis ir dar kartą kultūra. Dabar liaudis pati kės, lietuvių TREMTINIAI NELAU

I

mokykis...”
Mes siūlytume dar vieną 

temą naujiesiems pieši
niams: lietuvis

KIA IR KURIASI
Nors Tarybinės Lietuvos «• P?1, ir ^“8

skelbkite ponai skelbia amnestiją, o nesisieloju: mano likimas 
■ - Unrra išva- ne mano rankose. Tad savo

. . , . sa\°.^im'tų, kurie jus apgaudinėja, vo rankose. Mes apsieisi- žiuojantiems į namus siū- rūpesčiu gyvenimo nepa-
tajame krašte ir... tolimoj — provokatorių ir karo me ir be amnestijos, nes iė 60 dienų maisto (atsar- tengvmsiu, tik apkartm- 
....................’ *ga gėdos nedaro: gal būt, ?eJkl_a tikėtis ir viltis, 

kplinnp i “nae.icmaliziintnfi1 Vienintele laime nepa-

v •

• karo me ir be amnestijos, nes iė 60 dienų maisto (atsar- . aPka^.i.n_
nusikaltėlių. Pagalvokit nesijaučiame nusikaltę... _
apie savo vaikų ateitį”.} b) Jei jums reikia mūsų kelionė į “nacionalizuotus 
Atsišaukimą pasirašė du pavardžių, žinote jas iš a.'namus” iš tikrųjų du mė- 

Lietuvos’“didieji”: J. Paleckis ir M. a. Unrros archyvų. Be to, nesiūs trunka!), tačiau 
jūsų patikėtiniai jas gali lietuviai galvoja savo pa- 

Taigi, kviečia “karo nu- pranešti. čių patyrusia galva ir va-
1 — kareivius, Mums ramiau važiuoti į čiuoja ten, kur nelaukia

, nei 15 ha., bet 
įlaisvė ir žmogaus pagar
ba.

Iš Vokietijos praneša: 
“Daug jaunų žmonių iš- 

Jeigu ir pacituotasis laiš- vyko į Angliją. Paliko se
kas neįtikina, paskaityki- nesnieji ir vaikai. Ir mes 

.... ............ .... _ f Mums nepaprastai tei- me? ką rašo apie “klestin-1 statome klausimą, kas bus 
mokslo metų pabai- Vilniaus radijas" pertrans- singa atrodo to atsišauki- čios” Lietuvos kryžiaus su mumis? Ar taip ir pa- 

T“1“1“’ kelią Švedijos laikraštis liksime pakelėje sėdėti su
— Neklausykit tų, kurie “Smalaningen” (š. m. rug- elgetų krepšiu? Nejau nie- 
nc oriorondino-io’ oa \. kas mugų nepasigailės? Iš-

Kas neseniai įvyko Pa- vykus jaunesniems, mūsų 
Korė- stovyklose paliko tylu. Da- 

joje, Jugoslavijoje ir rusų lis žmonių dabar išvyksta 
zonoje Vokietijoje, i 
įplaukus šiaušia. Lietuvoje tų — nevedę

i Kanadon miškų 
_ t_______________ j_________ _______________________ ____ ________ nemažiau darbams. Sutartis 10 mė-

Vilniaus “Tiesa” apie tą moj padangėj. Jus apgau-.prieš keturias dienas. Ta-;kaip 80 kunigų, vienas nėšių. Po to gali daryti ką 
parodą rašo: dinėia visokio plauko karo me laiške sakoma: i “

šiaurėj ar rytuose...
JIE KVIEČIA IR 

GRĄSINA
Dabartiniams

tiktai laikraščiai ir pro- niai, kurie mielu noru va- sikaltėlius ------ ----------- --------- ,
leidiniai, bet žiuoja iš likviduojamų sto- policininkus ir karininkus Aliaską ar Braziliją, negu nei namai,

TERORAS IR 
KANKINIMAI

^piūčio 20 d.): 
0 kad jie apgaudinėja, i

baltijo valstybėse,
SENOS PAVARDĖS, 

NAUJI ŽMONĖS
UUVJUVJO, l’JJCLll U lietuvių X A UU. 444VVU V U,U\A

jaunimo galvojimą ir min- ra jus atskyrė nuo namų! Šiandien gavau laišką iš į paskutiniais mėnesiais bu- rašyti 
tis. ir privertė blaškytis sveti-'Švedijos. Laiškas rašytas j vo areštuota nemažiau darbai

. « 1 • v . . • <• m • ■ • m__  • •______ •

Užėmė Atsakingą Vietą

Inž. P. Labanauskas pa
kviestas į Mar'ąuette (Mil- 
waukee, Wis.) universite
tą, dėstyti elektros motorų 
kontrolės aparatų projek
tavimą , sinchroninių ma
šinų ir kintamosios jėgos 
laboratorinius darbus. Mū
sų tautietis buvo gavęs 
kvietimus ir į Californijos 
bei Nevados universitetus, 
bet panoro būti arčiau lie
tuvių centro — Čikagos. 
Inž. Labanauskas, kaip ži
notina, yra veiklus visuo- 
meriinkas, įvairiose vieto
se Amerikos visuomenei 
jau skaitęs paskaitų apie 
Lietuvą ir dabartinę jos 

Jonas Gailius, būklę. Sveikiname!

prasta, didelė laimė — bū
tų, kad Lietuva būtų lais
va ir mes galėtume sugrįž
ti...”

Taip, peikia tikėti ir vil
tis. Tremtiniai sunkaus 
gyvenimo Užgrūdinti it pa
žįsta sirenų' balsus. Jie 
grįš namo, bet tik tada, 
kai jie btiš apdalyti nuo 
neprašytų atėjūnų.

Paviešėjome Lietuvoje ir 
tremtinių pasaulyje. Kitą
kart keliausime į kitas val
stybes ir pažiūrėsime, kaip 
ten gyvenama ir dirbama.

net Kanadon. Vyrai iki 45 me- ! į
4... __------------_ i* i ,gali užsi-

dinėja visokio plauko karome laiške sakoma: į vyskupas nuteistas mirti, nori. Kuriems nepavyko
“įėjusiam į parodos salę nusikaltėliai ir avantūris-1 “...čia pateko vienas vo-jo kiti du ištremti į Sibirą, dėl vienokių ar kitokių 

, : _i_. ----- i—dirbęs Estijoje'Trys dvasinės seminarijos priežasčių išvykti Ąngli-
Bažnyčios ir jon, dabar užsirašo Kana- 

ir ją. o patys pakuojąs laga- Ūkininkas buvo už piliavųi kunigija apdedama liuksu-don. Kalba, kad greit ga-i

tuojau krinta du lygiagre- tai, kurie kalbina jus va-'kietukas,
čiai išstatyti piešiniai: žiuoti į Aliaską ir Brazili-pas vieną estų ūkininką.}uždarytos. 
“Taip buvo seniau” i
“Taip yra dabar“. Pirma- minus ir vyksta į šiaurės nepildymą iš ūkio iškraus-iso mokesčiais, kurių jie lės Kanadon važiuoti vien- 

.............. ** * ‘ ----- užtat gungės moterys. Žinoma,

! 
n 
i! 
i! 
c 
i!

me jų VIII klasės mokinys Ameriką, šie karo nusikal- tytas į nežinią, o jo vietoje negali užsimokėti,
* ’ kas nieko bažnyčios ir jų algos kon-;aš vargu kur galėsiu išva-

nusikalti-^keistaus nebūtų, bet keis- fiskuojamos valstybei.
Ukrainos šiomis duoti negaliu. Turiu gerai 

Antrame, riausybė kviečia jus grįžti kia jo pavardė, pasakė se- dienomis pranešama, kaip apsvarstyti, ką daryti, nes

Kulevičius vaizduoja naš- tėliai jums meluoja, kad atėjo rusas, 
laitę — basą, apiplyšusią, paslėptų savo nusikalt:
sėdinčią, prisiglaudus prie mus. Tarybų Lietuvos vy-’čiausia, kad paklausus., ko- 
mūro pamato. . _ _ . . _ _ _ _
bet jau kito autoriaus —namo. Niekas jūs neper-nojo savininko pavardę. Užhorodo bažnyčiose per esu ne viena (autorė turi 
rokiškiečio gimnazisto — sekios, gausit savo ūkius i Paklaustas — kodėl? — pačias pamaldas buvo ap-pagyvenusią motiną). Rei- 
piešinvje irgi vaizduoja- iki 15 ha didumo ir namus Jatsakė: įsupti visi vyrai ir moterysjkia kaip žemaičiui sakyti:
ma našlaitė. Tačiau koks kurie nebuvo paliesti na-‘ —0 gi patogiau. Visi do-inuo 16 metų, areštuoti irjpažiūrėsma.

“O iš
žiuoti. Nuotaikoms pasi-

t /

t i 
i! 
j!

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ
QT TM A'ZTMTMH PT .AN-K j i

i!

MŪSŲ

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — ptfriau jtnimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

*
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Kaip Gyveno 
UeL Kolonijos Sibire.

Visiems, reikia manyti, įventi kaimą, — pasakoda- 
yra žinoma, kad daug 1863vo ištremtieji, — atiduo- 
m. sukilimo dalyvių buvo davo policijos priežiūron 
ištremta iš Lietuvos į toli-1 ir pavesdavo to ar kito 
mus Rusijos kraštus. Vie- “čeldono”*) globon, ku- 
ni iš jų turėjo apsigyventi riam jie turėdavo už išlai- 
“Čiornaja Padina”, Sama- kymą dirbti ūkio darbus, 
ros gub., o kiti — žymiai Reikia žinoti, su kokia ne
didesnė dalis — buvo iš- apykanta ir nepasitenkini- 
siųsti už Uralo kalnų, į to- mu vietos gyventojai juos 
limą ir šaltą Sibiro kraštą, sutikdavo, su kokiu neno- 
Rusų caro vyriausybės a- ru į savo butą juos priim- 
kimis žiūrint, “mažiau nu- davo. 0 ta visa neapykan- 
sikaltę” buvo apgyvendin- ta kilo dėl to, kad stačiati- 
ti Tobolsko, Omsko ir kių dvasininkai skelbda- 
Tomsko gubernijose, o vo bažnyčiose, jog atsiun- 
“daugiau nusikaltę”, buvo čiami jiems žmonės piauna 
siunčiami į Enisėjaus ir Ir- ir valgo vaikus. “Tai caras 
kutsko gubernijas. Po sun- juos dėl to ir išsiuntęs iš jų 
kios, vargingos ir erškė- krašto, nes jie ir prieš ca- 
čiais išklotos į nežinomus rą einą. Tad, jei pas ką ap- 
kraštus kelionės, atvykę į gyvendins “metežniką”, — 
skirtą jiems gyventi vietą, sakydavę popai, — slėpki- 
buvo labai suvargę, nusil- te kirvius, peilius ir vai- 
pę ir kiekvienas norėjo ge- kus”.
riau numirti, nei čia tokį Pasklidus tokiems gan- 
didelį vargą vargti. Kad dams, suprantama, 
kelionėje teko daug sunku-žmonės bijodavo 
mų, vargo ir nemalonumų nikų” ir jų iš pradžios ne-karto, kas jau buvo vedęs, tedrą. Savo eile archierie- tarus, tuo laiku buv. kleb. 
nukentėti, tai galima iš to kęsdavo. Vienu žodžiu, tos įkūrė savąjį žemės ūkį ir jus parašė raštą guberna- kUn. Bardauskui kilo min- 
spręsti, kad 'pirmosios
40 žmonių sriubai valgyti nos Sibire buvo labai ir te

duodavo tik vieną šaukštą, bai vargingos, sunkios, vi- 
— pasakojo senelis Dak- si keliai ir takai buvo erš- 
nys. Tiesa, taip elgdavosi kėčiais kloti. Kas nebuvo 
tik caro i 
paskirta kaliniams prižiū- tas negali šio skausmo sū
rėti. Visai kitaip į mus žiū- prasti ir apie tų žmonių 
rėjo, — pasakojo p. Gu- vargus ir skausmus, kurie; 
dauskas, — didmiesčių atskirti nuo savųjų, 
žmonės, inteligentai. Jie tremti iš

kad 
► “metež- 

mų, vargo ir nemalonumų nikų” ir jų iš pradžios ne

Apie 40 vaikelių ligonių iš Dlinois Vaikų Ligoninės - Mokyklos praleido linksmai dieną 
Brookfield Zoologiniame sode, Chicago, III. Šią pramogą vaikeliams suruošė biznierių organiza
cija.

t
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Su krintančiais lapais geltonais, 
Liūdžiu tave palydėjus, 
Kas ilgesy verks su manim ?
As verkiančių marių pakrantėj 
Lydėsiu baltąsias būręs 
Ir laiminsiu ilgesio dieną, 
Kada jos man tave atves.

Neverk, jei ir kartais atspėtam, 
Kad kenčia dėl tavęs širdis, 
Neverk — užteks ašarų mano 
Apverkti skurdžioji dalis.

Aš verkiančių marių pakrantėj 
Lydėsiu baltąsias būręs, 
Bučiuosiu smėlėtąjį krantą, 
Kur palietė pėda tava.

Gaudžia Trimitai

riai ar rusai labai dažnai ( 
kalbėjo lietuviškai. Jie, 
griežtai laikėsi savų pa-< 
pročių, savas daineles dai
navo, savus vakarėliuose 
šokius šoko. Vienu žodžiu 
išsiųstieji 1863 m. sukilė
liai pasižymėjo religišku
mu, tautiškumu ir darbš
tumu. Tad nieko nėra nuo
stabaus, kad taip greitu 
laiku pavyko jiems sukur
ti ganėtinai stambius že
mės ūkius. Prieš D. karą 
neretai lietuvis ūkininkas 

riausybės leista, greitu lai- mų> kuriuose gyvena di-!turėJ° čia 40 ir daugiau 
tL ku išaugo miestely Spass- dėsnis Spassko parapijos melžiamų karvių, pe keletą
Viso iki 1922 metų Spass- koje, Kainsko apskr., lietuvių skaičius, tai šie: pjaunamų mašinų ir kitų 
koje kapuose buvo palai- Tomsko g., nauja mūrinė Ust-Izieskoje, Michailov-žemes ūkiui reikalingų pa
dėta 18 Rymo katalikų bažnyčia, kurios stilius y-skaja Slabada, Nazarovo, dargų, gyvo ir negyvo gero ( 

kunigų. ra labai panašas į Vėlino- Vorobjovo, Staro Ložniko- inventoriaus. Spassko pa-j
Dėl to, kad čia pakliuvo uos miestely esančią baž- vo, Čergarai (Franopol) ir rapijoj turtingesni ūkinin-,

-a • . • . ?a • MVTnan i • . • - - —1 ” ! Irn t tt/\I ir» ii 4- «-* ai Via a ra *gausus būrys liet, mteli- nycią. kiti. F
. ■ Nuo to laiko visos [ .

mija pasibaigė ir likusieji miršo savo gimtąjį kraštą, vo nupirktas nuo vieno ru- maldos eidavo naujoj baž- viai sudarė atskirą gatvę
• i • '* ___ a • a _ i • • • t ' j • x. t- * TV — -_______ __ X : __1—1__ ( a   • ' J: 

Taip ėjome toliau vargo įstatymas daug švelnesnis pas su namu, kurio vienoj gyveno klebonas

gyvenimo die-tuo pasidarė artimesni vie- toriui Lerche ir prašė už- tis pastatyti naują klebo- 
įtos gyventojams — paša- ginti statybą toliau varyti, niją, kurią kiek vėliau bu
jojo p. Rinkevičius. o jei jau, esą, to padaryti vo manoina paversti vidur.

KANKINIAI KUNIGAI neSalima, tai leisti statyti mokykla. Taip 1913 m. jau 
„ tik su sąlyga, kad jos bok- buvo pradėta statyti nau-

administracija, išguitas iš savo Tėvynės, štas jokiu būdu nebūt^ erdvi mūro klebonija.ir_i---- —:x:.-. ---------- v, ,----------- — jhetuvių buvo apgyvendin- aukštesnis už pravoslavų Bet karas šio kilnaus kun.
įta Spassko rajone, Kains- cerkvės bokštą. Tad dėl Bardausko ir vysk. a. a. 
ko apskričio, Tomsko gub., darbštumo kun. Moisie- Cepleko sumanymo nelei- 

i^ .tarpe kurių buvo keletas jaus įr kįtų kunigų, kurie do įvykdyti.
žmonės, inteligentai. Jie tremti iš savo gimtojo!™^;,,oficijaliai dirbo. kit, dar-, B grynai lietuviškų kai- 
atsiųsdavo įvairių valgių, krašto tik už tai, kad jie jįknn bą ’”es eitl kunigo parei- mų pažymėtini: Baisogala, 
drabužių, pamatę mus va- myli, kad jie jį gynė. La- į ’ k iž_ k Veitas ir kL gaS ,nebuvo XX" Šeduva, Remuva. O iš kai-
rant, linkteldavo galvą, o bai ,esą, buvo sunku du arjF’ ’ ’ nausybes leista, greitu lai- mųt kuriuose gyvena di-
išraiška veido kaip ir siųs- tris metus — beveik kiek-i 
davo mums užuojautą. II- vienas iš ištremtųjų tą pa- 
giausiai stovėję Kazaniuje tį su ašaromis pasakoda- 
ir Samaroje. Čia daug mi- vo, su kuriuo tuo klausimu 
rė nuo dizenterijos ir kitų tik tekdavo pakalbėti. Pas- 
užkrečiamų ligų, ir niekas kui buvę jau truputį ge-j 
nemanė išsisukti nuo mir- riau, kiek lengviau, o gal D------ ——.......... —

• ties nagų. Galų gale epide- tik dėl to, kad truputį pa-'gentų ir kunigų, tuojau bu-'
• • • 1 •  — • W • « • • • • x ___ • ,4 • • « v 4 • 1 J •

Gaudžia trimitai, žiba kardais, 
Joja kareivių pulkų paikai! 
O mylimasis jų viduryje, 
Jis mane jaučia savo širdyje! 
Nepasakysiu, kaip gražu čįa! 
Man jausmai reiškia vien pa

slapčia.
O, kad tai būtų mano valia. 
Su mylimuoju jočiau drauge.
Gaudžia trimitai, žiba kardai, 
Joja kareivių pulkų"pulkai!
Tai bent likimas, žūt arbiFbūt! 
Kaip gera vyru, kaip gera būt!

i»r M,*’* v z- •Oi, mergužėlės, oi atsargiai, 
Girdit, ten toli dunksi skardžiai, 
Tai tiktai vynil jų'ne’bau^u, 
kareiviu būti, būti smagūi

■ <■-

ra labai panašas į Vėlino- Vorobjovo, Staro Ložniko- inventoriaus. Spassko pa-

šiaurus vėjas baisiai ūžia 
Po žalią girelę,
Juoda žeme dreba dunda 
Vakarų šalelėj.
Pro tėvelio dva rą jėja 
Kareivių' daugybe, 
Patogiausių bernužėlių, 
Lietuvos grožybė.
Vadas tarė: liki sveika, 
Mano mergužėle,
Lauki manęs pargrįžtančio, 
Balta lelijėle.
Prie klevelio, rūtų darže, 
Rankas prarymo  jau, 
Trejus metus bevargdama. 
Akis praraudojau.

Baržnytkicmy Ust* vėliau ts.pę st3.mbi<iis 
pa- Izieskoje gyvenanti lietu- pirkliais, šie: broliai Ko-j 
P i . Valiūnai, broliai Kunickiai/eiuavo naujoj uaz- ouuaiv aujnucj 6o.v»ę, ’ ... ’l

o senoj koplyčioj turėjo savo pieno perdir- kufie tureJ° įvairiuose; .
Pirmo- bimo bendrovę, kooperaty- bažnytkaimiuose po kele-si Lietuvoj tačiau pasako- 

__ mišios buvo atlai- vą. Šio bažnytkiemio lietu-^4 prekybinių ir pieno per-davo atvykę į mokyklą, 
> keliavom ypač tada, kai per Sibirą'čia, o kitoj — klebonija, kytos be portatilės, o vie-viai teikėsi nuo rusų labai dirbimo įstaigų. Paskui kad naktų buvę bent per 
prasidėjęs pervažiavusi kažin kokia.Tokia tai buvo pradžia vie-toj kieliko buvo paimta izoliuotai ir buvo skaitomi broliai Dakniai, broliai sapną Tėvynėj, kad matę 
įis vis ma-svetimos valstybes komi-!nos lietuviškos parapijos stiklinė. Paskutiniaisiais geriausiais katalikais ir Gudauskai ir kiti. sapne takus, kuriais žmo-

........................  . . x - t_. . „ _ i-j ; nes einą į bažnyčią, it pa
našių sapnų sapnavę.

Justi Domeika.

gyvi buvo išvaryti toliau, savuosius, o be to, ir pats soj Rezanovo, žemės skly- nyčipj,
FTY •__ — •__________ (^1*_________ _____________ •—t —-1F________J________________ ____ 1__________

vargti.. Galop priėjom Om- pasidaręs. Ištremtiesiems,'pusėj buvo įrengta koply- gios šv 
ską, o iš Omsko keliavom ypač tada, .— F_, _ FF-J —F— v ,*^-1—-------------------------- , ... _ . .
toliau. Nuo čia prasidėjęs pervažiavusi kažin kokia .Tokia tai buvo pradžia vie- toj kieliko buvo paimta izoliuotai ir buvo skaitomi troliai Dakniai,
varomųjų skaičius vis ma-svetimos valstybės komi-!nos lietuviškos parapijos stiklinė. Paskutiniaisiais geriausiais katalikais ir Gudauskai ir kiti,
žėti. Tie, kurie buvo palik- sija, vietos gyventojai pra-^Sibire. Išgirdę apie tai ki- prieš D. karą metais ši geriausiais patrijotais lie-: Be to viso, kas aukščiau 
ti miestuose gyventi, ėmė-dėję reikšti jiems jau sim-jtur gyvenantieji lietuviai bažnyčia turėjo gražų in-*tuviais. Reikia pasakyti, pasakyta, noriu pažymėti,
si amato ,tarnybos ir grei- patijos, o neretai ir užuo-iėmė dažnai čia rinktis, nes ventorių, gražiai papuoštą kad tautybes ir tikybos at- kaj stebėtinas tas jų, o per
tu laiku šiaip taip apsirū- jautos. Leidus kurti savus čia buvo galima girdėti sa- vidų ir gražų prie švento- žvilgiais visi jie gerai lai- juos įr vaikų, pamėgi- 
pino nors medžiagiškai, žemės ūkius, daug kas iš.vo gimtąja kalba Dievo žo- riaus sodelį .kuriame augo kėši, kiek 1----
kad ir savo sieloj daug---------- ,dį ir pamokslą sakant ne Sibire beveik 1 1 . _______,____
kentėjo. Daug sunkesnis! •) Seniai gyvenančio Sibire.^kitaip, tik lietuviškai. Taip alyvos, topoliai, Lietuvoje*m. pabaigos. Tas jau vie- čios ir viso to, 
buvo gyvenimas tų, kurie Sako, kad tas žodis susideda iš brangino anais .—•----- ■__>_ . i.«: i_—„
pakliuvo į kaimus. Atvy-^2 žodžių čelnok Danskoi — va-'laikais ištremtieji į tolimą viš*ka rūtelė.
kusius į skirtą jiems gy- dinasi “razboinik”. orui— 1

Žmogus, kuris nieko taip 
nemyli kaip pati save, nie
ko taip nebijo, kaip savęsp

Pascal
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--------- _o_ , ! man tuo laiku jpag savo gimtojo krašto, 
nematomos buvo žinoma, bent iki 1922 Lietuvos, Katalikų Bažny- T--------------- nahoitfnc Tac ion vio. •----Rag Įjeįu_

anais sunkiais augantys medžiai ir lietu-nas rodo, kai buvo tokių viu] katalikui šventa. La-
„ .. . , . - j atsitikimų, jog vaikai, ku- foai dažnai vaikučiai, vadi-

Sibiro kraštą savo kalbą, . npr ^vai gyveno mišriame nasi, mano mokiniai, kada
savo tikybą ,kuri jiems bu- .f • - P ss ■ J P r kaime, iki kokių 5 - 7 m. tįk atsitikdavo Droea ar
vo vienintelė paguoda jų at^ai^us daug suplau a- . nempkėjd rusiškai, o taį pamokų metu ar šiaip gyvenimo vargiose. zmonllb . °. ka]bėj0 tik

j Praslinkus dviem me- ® JF^v7ios™ir BaltrodT stebėta> kad daug Sočiau susitikus kalbėti, visados 
tams, pasirodė, kad yra Yos’ J - , f11 • asimiliuojasi tie, kurie iš paklausdavo- “O kaiD Lie-būtinas reikalas pradėti gubernijų kasmet vis Lietuvos išvyko maždaug tivoi ar Irgi taip kaip 
rūpintis naujos ir nuolati- didėjo. Tad nenuos a u, apįe m ar jar v§Įjau- mus7” Jie patvs giliai 

kad įvairiuose didesniuose J* v,,-;- 411 p ,• • J { F,nes bažnyčios statymu. Vf nradpin dvcrti kai kune vadmasi, religingi, tad ir jų vaikai,
Nenuilstamas ir apgyven- p «Umanvmai statvti dėl sunkios materijalės dabartinė karta, jeigu per 
dintų svetimame krašte J 5 vėliau bukleS LIetuvoJ’ daugiau- paskutiniuosius 20 metų iš
lietuvių iš savo krašto iš- k°pl>cia®’ šia kumečiai, priversti bu- jų širdelių dar nesuspėjo
tremtų nuoširdus ašarų LraniiL vada kli Vo emi^ruotl i Sibirą. išrauti tikėjimo, tai jie to- šluostytojas, a. a. kun. V. įa™ Parapijos vadą -kle-. kaip įr yisur ki. R. įr ..
Moisėjus, ir bažnyčios _ : Qft at«i |tur ir visada’ tur* did£j^s karta niekados nėra buvu-
“starosta” p. Milinis už du . “eta^ at?pi reikšmės dvasininkai. Tuo
gorčius degtinės ir už pū- skyre latviškoji Spassko atžviigiu Spassko parapija 
dą piernikų nupirko nuo parapijos dalis, o keliais ĮjUVO laimitlga, nes ji turė- 
vietos ūkininkų beveik vi- Į?JS^1S anksciau» rodos j0 vįsada gerus ir nuošir- 
dury bažnytkaimio Spass- ] m*’ ,nH°. ®Pass*o pa- d^iai darbščius dvasinin-'

mes sklypą ir 1865 m. pra-i° vY!lau ir Dobnnsko pa- ^3 m , išbuvusį visą lai- 1947 m. lapkričio - November 5-6 d.d., Hotel New Yor- 
. j ten. kun. ker, New Yorke.

ua ęYYen.°'Musteikį, kun. Bardauską/ Visi BALF skyriai yra prašomi ruoštis metiniam

KjiMuvj v v. . , , o . . v <*« naši, mano moKiniai, r
savo tikybą ,kuri jiems bu- • - P ss ■ J P r kaime, iki kokių 5 - 7 m. tįk atsitikdavo Droea
vo vienintelė paguoda jų at^ajdus daug suplau a- vįSaį nemokėjo rusiškai, o taį pamokų metu ar « 
gyvenimo vargiose. ™ z™oniR’ . ° . emigrantų kalbėjo tįk ^^kat Pa-'kadaTpk ką nors pro

j Praslinkus dviem me- LatvHos^irBalteudi* stebėta’ kad daug &rcičiau susitikus kalbėti, visi
tams, pasirodė, kad YJa JLrniiu kasmeFvis a®imiHuoja-Si tie’ kurie iš paklausdavo: “O kaip

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
vvay, So. Boston 27, Mass.
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Another reason why Mra. Cuy Reigler, Kew Carden Hills, N. Y., aavet 
all used cooking fat. Fata and oila are needed in the manufacture af 
all dothes that ahe irona, aa well at enamel and inaulating wire for 
the iron itaelf. Soap, too, needa fata and oila, to ahe eaivagea every 
JfSP jnUumf-itJYirto thrmaat dtaler.v*~

dury bažnytkaimio Spass-1 .. m*’ p . opassKo pa- d^iai darbščius dvasinin-1, BALF Direktorių Tarybos nutarimu, Bendrojįo A-
koie gražioje vietoje že-irap^?s a«iskyre Kainsko, kūs; kuIli Kioisiejų, mirusį merikos Lietuvių šalpos Fondo metinis seimas įvyks __ <1 __ !o vėliau ir Dobnnsko Da- __ J. i_.< __ i__r._;,-_ __ u_ = a j j

dėjo naujos mūro bažny- ?*api^os-. !51.os dvi parapijos k^ įkį mįr-ties
■čios statybą, kurios foto-jbuvo misnos: čia gyvenojMusteikį> kun> . ................ .......................
grafiją buvo galima maty-!^ap^r. V1^’ Dalt83idznl ir kun. Pupalegį ir k. didelius seimui. Geriausias pasiruošimas būtų praveditrias 
ti 1863 metų sukilimo pa-ilietuvių- tėvynės mylėtojus. BALF vajaus visu pajėgumu ir išrinkimas savo atsto-
rodoj, Šiauliuose. Daug Spassko parapija pasiliko Dėl aukščiau nurodytų vų seiman.
triūso ir vargo padėjo a. a. grynai lietuviška. prakilnių dvasininkų, tos Seimo darbotvarkė bus pranešta vėliau. Viešbu- 
kun. V .Moisėjus, kol ją 1914 m. joje buvo 627 že- apylinkės lietuviai išliko tyje yra rezervuotas ribotas kambarių kiekis. Norin- 
pastatydino. Jam paskuti- mes ūkiai. Tad, jei skaity-!ištikimi savo tautai, savo tieji turėti viešbutyje kambarius, prašomi iš anksto 
niais centais padėjo visi.jsim, kad kiekviename že-'kalbai ir Katalikų Bažny- pranešti BALF raštinėn, 105 Grand St., Brooklyn 11, 
Nepritarė tik vietos popas, mes ūky dirba 5 žmonės, čiai. Neretas atsitikimas, N. Y.
Jis parašė Tomsko archie- tai bus 3135 žm. Atlankius kad jie sibiriečius išmokė 
riejui raštą, kad katalikai>1912 m. Spassko parapiją lietuviškų dainelių, o tar-’ 
statą ne bažnyčią, bet ka-|vysk. Ceplekui ir jam pa-.naujautieji pas juos toto-!

;čios statybą, kurios foto-j

lietuviškų dainelių, o tar-!
Kun. Dr. J. B. Končius,

BALF Pirmininkas
Nora Gugienė, BALF Sekretorė.



rinkime gyvai aptarta šventos 
Valandos ir suvažiavimo reika
lai. Kitas susirinkimas nutarta 
daryti ketvirtadienį, rūgs. 25 d., 
7:30 v. vakare.GZRDLI7 LIETUVIU 

KOLONUOSE
WATERBURY, CONN.

Išrinko Atstovus Į LDS Seimą
LDS 5 kuopa įgalioja dvi at

stoves. būtent, pp. Stepaniją 
Sapranienę ir Anelę Meškūnienę 
dalyvauti LDS Seime, rugsėjo 
21 ir 22 d.d.. Providence, R. I. 
Gal atsiras ir daugiau, kurie va
žiuos.

' Rugsėjo 13 d. p. Kazys Kle- 
mašauskas apsivedė su p. C. 
Petkiūte. Jaunojo Kazio tėveliai 
yra LDS 5 kuopos nariai. Taigi 
LDS 5 kuopos nariai sveikina 
jaunavedžius ir linki laimingo 
vedybinio gyvenimo.

Rugsėjo 14 d. įvyko Šv. Vardo 
draugijos privatus išvažiavimas 
Blažių ūkyje.

DARBININKAS

Nover.a prie šv. Pranciškaus 
prasidėjo rugsėjo 8 d. Vadova
vo kun. Viktoras Gidžiūnas. O. 
F. M. Užsibaigė rugsėjo 17 d. 
Gausiai lankėsi į pamaldas.

DĖKOJAM 
ir 

KVIEČIAM

Bronius P. Bartkevičius

Rugsėjo 14 d. įvyko Šv. Juo
zapo lietuvių par. vakarienė, 
kurią suruošė Tretininkų ir Gy
vojo Rožančiaus draugijos. 
Daug žmonių dalyvavo. Toast- 
masteriu buvo kun. V. Ražaitis.Į
Muzikalę programos dalį išpil
dė parapijos choras, vadovau
jant komp. A. J. Aleksiui. Kal
bas pasakė kun. Viktoras Gi
džiūnas. kun. Pranckus. komp. 
Aleksis. laidotuvių direktorius 
Šneideris ir kiti. Komp. Aleksis 
ragino visus nusipirkti tikietus 
į pikniką. Parduota tikietų už 
virš 30 dol. Koresp.

Šiomis dienomis įstojo į Nevv 
England Institute of Embal- 
ming and Funeral Directing, 

g Bostone, mokytis p. Aldore V.
Warabow, gyv. 24 Field St. Jis 
yra p. Onos M. Warabow ir mi
rusio Edwardo V. Warabow sū
nus.

Aldore V. Warabow. užbaigęs 
mokslus, planuoja stoti į laido
jimo biznį kartu su savo mamy
te, kuri yra laisniuota laidotu
vių direktore ir embalmeris, ir 
kuri turi laidojimo įstaigas 
Brocktone ir Norwoode.

Jis yra baigęs Brockton High 
school 1941 m. ir tais 
metais įstojo į Jung. Valstybių 
prekybos laivyno tarnybą. Tė
veliui mirus, jis yra pasiryžęs 
pagelbėti savo mamytei.

Milžiniškas Darbas —

Lietuvių “Tag Day“

F B BROOKLYN (N. Y.) 1
LIETUVIŲ GYVENIMO

LOVELL, MASS.

Paveikslas parodo, kaip karo invalidai skubiai baigia kom
plektus mažyčių gėlyčių, kurios vadinasi “Poppy”, kad pristačius 
Moterims Legiono Auxiliary, kurios šeštadienį, rugsėjo - Septem
ber 20. š. m., išeis į Didžiojo Bostono gatves ir aikštes ir par- Į 

pačiais.davinės visiems karo invalidų prieteliams. Reikia pažymėti, kad' 
anų invalidų vienintelis galimas darbas tai tos gėlytės iš kurių 
jie užlaikomi. Tą išpardavimo darbą energingai ir nuoširdžiai va
ro pirmyn Legiono Moterys Pagelbininkės. Didžiojo Bostono iš
pardavimo reikalus tvarko Suffolk County Tarybos pirmininkė 
Mrs. Anna Mitchell ir Co-pirmininkė Mrs. Blanche Cunys.

Rugsėjo 3 d. įvyko Moterų 
Sąjungos kuopos susirinkimas. 
Ketina ruošti “Whist Party”.

lių 26 d. Tą dieną, 2:30 vai. po prie altoriaus jos tėvelis, p. A. 
pietų Vyskupas John J. Wright, Ormanas.
D. D.,
mergaitės kviečiamos daly 
ti.

Šv. Juozapo lietuvių par. pa
rapijiečiai dėkoja visiems kuni
gams. kurie 40 valandų atlaidų 
metu dalyvavo ir patarnavo. 
Dėkoja savo klebonui kun. P. V. 
Strakauskui už svečių kunigų 
pakvietimą. Dalyvavo 20 svečių 
kunigų, kurių tarpe buvo ir klie
rikas Juozas Svirskas iš Haver
hill. Bruškaitė.

N0RW000, MASS
Vyčių 27 kuopą seime. ku- 

at-

Sekmadienį, rugsėjo 21 d.,
Linden Park darže. Union City, 
įvyksta Waterburio BALF 2-jo 
skyriaus įdomus piknikas. Bus 
kalbų, dainų, šokiams gros V. 
Zembruski orkestras. Visas pel
nas skiriamas BALF Našlaičių 
Fondui.

Gyvendami laimingai laisvos 
Amerikos šalyje tuo labiau ne
pamirškime nelaiminguosius tė
vynės brolius lietuvius bėglius 
tremtyje. Visuomet kiek ir kaip

Širdingai dėkojam visiems sa- tik išgalime tieskime jiems pa- 
vo draugams ir kostumeriams Salb°s ranką.
už atsilankymą į mūsų naują 
kailinių krautuvę. Savo skait
lingu atsilankymu, gražius lin
kėjimus mūsų pasisekimui kai
linių biznyje jūs suteikėte 
mums gerą ūpą ir norą jums 
kuogeriausiai ir nuoširdžiausiai 
patarnauti. Mūsų dabartinis no
ras yra patarnauti mūsų Lietu-, 
viams koteisingiausiai ir nuo
širdžiausiai.

Mes kviečiame
Anglijos ponias
lankyti mūsų krautuvę prie pir- visi LDS organizacijos 
mos progos. Prašom užvažiuoti nai. Jie gyvai 
pamatyti vieną iš didžiausių ir “Darbininko” reikalus, 
gražiausių pasirinkimų visokių “Darbininke” pasirodžius ži- 
rūšių kailinių. Mes esam viena- niai, kad Norwood LDS 3 kp. 
tiniai Lietuviška Moteriškų pageidauja. “Darbininką” iš- 
Kailinių Firma visoj Naujoj leisti dienraščiu, Brocktonie- 
Anglijoj. čiai šiam sumanymui griežtai

Atvažiavę pas mus asmeniš- pasipriešino. Jie nutarė laikytis 
kai mes galėsim jums patarti ir kaip iki šiol — leist “Darbinin- 
išaiškinti plačiau kaip ir kodėl ką" du kart savaitiniu. Į LDS 
mes galime jums parduoti ge- Seimą, kuris įvyks sekmadienį, 
resnius kailinius už žemesnę rūgs. 21 ir 22 dd., Providence, 
kainą.

Mes taipogi turim įsitaisę di
delę dirbtuvę, kurioje expertai 

naują 
košti-

L.
į ris įvyko Philadelphia, Pa., 
stovavo pp. Florencija Kowall 
ir Elena Sestavičiūtė.

Kviečiame ne tik waterburie- 
čius, bet ir iš apylinkės lietu- ( vius patrijotus skaitlingai šia-į 
me piknike dalyvauti už ką iš Į 
anksto tariame labai nuoširdų, 
“ačiū". Rengėjai.

BROCKTON, MASS

Apsivedė
Praeitą šeštadienį, rugsėjo 13 

d. apsivedė Vyt. Černiauskas su 
Lietuvių “Tag Day’’ New Yor-Julia Klosis.

ke įvyks spalių 2, 3 ir 4 d.d.l Praeitą sekmadienį, rugsėjo 
į Šiam milžiniškam darbui labai 14 d. apsivedė Ch. Vaitenis su 
'mažai laiko, tad lietuviai rimtai Elena Trinkūnaite. Vestuvės į- 
susirūpinę, kad ši rinkliava kuo- vyko Apreiškimo paiapijos baž- 
puikiausiai pasisektų. nyčioje.

Trečiadienį, rugsėjo 10 d. Ap
reiškimo parapijos salėje įvyko' 
pirmasis šiuo reikalu susirinki- ’ 

1 mas. Dalyvavo daug asmenų—' 
• daugiausiai įvairių draugijų at-’ 

1 stovai. Plačiai apkalbėta prie
monės, kaip sėkmingiau ir dau
giau sukviesti rinkėjų, kad jie 
pasiektų kuo daugiausiai žmo-| 
nių prašydami aukų.

Išrinkta komitetas, kuriam 
vadovauja Dr. B. Vencius — 
pirm., P. J. šlapikas — rašt. ir 
F. Vaitukaitis — ižd. Regis
truoti rinkėjus pasižadėjo kle
bonijose, klubuose ir daugelis y; 
biznierių. metu tarnavo Dėdės Šamo armi-

Susirinkime dalyvavęs adv. Linkėtina abiem jaunie- 
Anuska pasiūlė įtraukti į šį dar- • 
bą ir visus atvykusius iš Euro- • • 
pos tremtinius, kurių New Yor
ke ir apylinkėje dabar gyvena 
nemažai. Iš tikrųjų, tai būtų ne 
tik didesnis skaičius rinkėjų, 
bet buvę tremtiniai įneštų ir a- 
merikiečiams lietuviams dau
giau paakstinimo šiam kilniam jr 
darbui. sesutei O. žindžienei už šaunios

Taigi, New Yorko ir apylinkės puotos surengimą mūsų abiejų 
lietuviams teks išlaikyti savo- popų 25 metų vedybinio gyveni- 
tiški kvotimai 
ir pravedime šios 
per tris dienas. Visų nuoširdžių nei ir j Terebeizienei.
lietuvių yra pareiga visais bū- dėkojame giminėms ir viešniai 
dais padėti taip paramos reika- uį sveikinimus, 
lingiems lietuviams 
niams, išblaškytiems 
įasaulį.

BAYONNE. M J.
Rugsėjo 6 d. apsivedė veiklus 

mūsų kolonijos jaunuolis adv. 
John E. Bray su Margaret 
Grekštas. Šliūbą davė kleb. 
kun. M. Kemežis.

! Palydovais buvo: Julia Bray
— vyriausia pamergė, Rose Ka- 
lil ir E. Grekštas. Joseph Bray
— vyriausiu pabroliu, Charles 
Bason ir Gabrielius J.

j Adv. J. Bray daug dirbo L. 
Vyčių organizacijoje,

Visackas.
Liudininkais buvo p. 

pasakys kalbą. Visos J. P. Lukas su savo žmona 
(jaunosios pusbrolis). Vargo
nais grojo ir įspūdingai giedojo 
p. E. Degutienė, vargonininkė, 

j p. A. M. Ormanai. gyv. Hart
ford, Conn., suruošė jaukią ves
tuvių puotą savo namuose. Da
lyvavo giminės ir artimieji 
draugai. Taipgi dalyvavo kleb. 
kun. M. Pankus, kun, J. Matu- 

* tis ir kun. B. Benesevičius. 
Jaunieji gavo daug sveikinimų, 
linkėjimų ir dovanų. Vestuvių 
atostogas praleisti išvyko į 
Maine ir Kanadą. Grįžę apsigy
vens pas jaunosios tėvelius, 

į Pažymėtina, kad abu jauna
vedžiai yra vienturčiai pas savo 
tėvelius. Jaunoji, p. Pranė Or- 
manaitė yra gimus ir augus 
Hartforde, baigus aukštesnį

Prie Naujai Supilto Kapo lmokslą jr dirba atsakomlngą 
Ilgus metus rimtos ligos iš- darbą bankoje. Jaunasis, p. J. 

kankintas, mūsų kolonijos ilga-Astrauskas gimęs ir augęs New 
, geras lietu- Britaine. baigęs aukštesnį mok- 

vis, Sylvestras Makauskas atsi- slą, lankęs Šv. Kryžiaus Kolegi- 
skyrė su šiuo pasauliu rugsėjo ją, buvęs karo aviacijoje, ir da- 
4 d., š. m., palikdamas didelia- bar studijuoja komercijos mok- 
me nuliūdime savo mylimą žmo- sius, 
ną. Barborą Makauskienę, sū
nus Praną ir Vincą, dukrelę — 
p-nią Francis Rook.

Palaidotas rūgs. 6 d. iš šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios, 
kur šv. mišias atnašavo klebo
nas kun. E. Gradeckas, prie šo
ninių altorių — kun. A. Zanavi- 
čius ir kun. H. Flanagan.

Laidotuvėse dalyvavo 
Pranciškaus ir Didžiojo Kuni
gaikščio Vytauto draugijų na
riai, giminės, draugai-gės para
pijiečiai ir pažįstami. Amžiną 
atilsį suteik. Viešpatie vėlei sa
vo ištikimo tarno Sylvestro.

Šioje gilaus liūdesio valando
je reiškiame gilią užuojautą Sabonis išrinktos delegatėmis į 
Barborai Makauskienei ir visaip- Vyčių Seimą, kuris įvyko

Philadelphia, Pa. p. Juozas Sa- 
kaitis apsiėmė atstovauti kuo
pa Vyčių apskrities suvažiavime 
Hartford, Conn., spalių 4 ir 5 
d.d.

Nutarta ruošti

NEW HAVEN. CONN

vau-

Sveikiname Vįkarą Kun. Alber
tą Zanavičių

Mūsų klebonas kun. Edvar
das Gradeckas per savo 6 metų “j 
laiko buvimą mūsų parapijoj 
gana sunkiai yra pasidarbavęs. 
Taigi yra labai malonu, kad kle
bonas susilaukė vikaro

Visi parapijiečiai ir bendrai 
šios kolonijos lietuviai ir kores
pondentė nuoširdžiai sveikina
me kun. A. Zanavičių ir linkime 
Dievo palaimos.

Antradienį, rugsėjo 16 d. gie
dotos šv. mišios buvo atnašau-... ....... ....

; jamos už a. a. kun. S. P. Knei- mėtis gyventojas, 
;žio vėlę. p. Jono Chubet šeimos! 
'auka.
i

Siunčia 8 atstovus. — Pirma
dienį. rūgs. 15 d., Šv. Roko par. 

visas Naujos salėje įvyko LDS 2-ros kp. susi- 
ir paneles ap- rinkimas. Susirinkime dalyvavo 

vetera-
svarstė LDS ir

Antradienį, rūgs. 16 d. išvyko 
pradėti antrus mokslo metus 
Šv. Juozapo Kolegijoje, Emmit- 
sburg, Md. p. Angelą M. Knei- 
žytė.

Sekmadienį, rūgs. 21 d. vyks 
į LDS Seimą, kuris įvyks Šv. 
Kazimiero lietuvių par., Provi
dence, R. I., nemažas skaičius 
atstovų, kurie atstovaus LDS 
3 kuopą.

Šv.

ypač N.

abiem
palaikyti ryšius su lietu- 

ir ateityje. D.

BROOKLYN, H. Y.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame broliui 
brolienei, A. Terebeizam ir

suorganizavime mo sukakties proga. Dėkojame 
rinkliavos šeimininkėms — pp. O. Žindžie- 

Taipgi

taiso senus kailinius į 
madą išvalo ir pagražina 
merių kailinius.

Mūsų krautuvė atidara 
karais pagal sutartį.

Bronius P. Bartkevičius 
Antanas Vasaris

ir va-

FURRIt >S

* /

FtRRIERS
735 NO. MAIN STREET 

(Netoli Ames Street) 
MONTELLO, MASS. 
Telš Brockton 8-1246

R. I. išrinkta sekanti atstovai: 
į Kun. J. Švagždys, B. Bartke- 
.vičius, T. Kubilius. K. Grigas.
A. Akstinas, J. Baronas. A. Jar
malavičius ir A. Peldžius.

Bažnyčios Vajus Įsisiūbuoja.
— Vasarai praėjus, naujos baž
nyčios statybos vajus vėl prasi
dėjo. Vajaus vedėjas Bronius 
Bartkevičius džiaugiasi, kad 

'.nors ir po Brocktono Didžiųjų 
'Fair'ų, brocktoniečiai gausiai 
lankosi į bažnyčios statybos va- 

Ijaus ofisą ir gausiai aukoja.
Šv. Vardo Draugijos susirin

kimas. — Rūgs. 15 d. įvyko Šv. 
Vardo draugijos vyrų susirinki
mas. kuriam vadovavo pirm. 
Petras Kubilius ir dvasios va
das kun. Alf. Janušonis. Susi-

Pirmadienį, rugsėjo 15 d. mi
rė Steponas Jurkevičius (Yer- 
kevitz), gyv. 7 Hoover road, 
Walpole. Jis buvo 58 m. am
žiaus. Velionis buvo pašarvotas 
Warabow’s Funeral Home, 1156 
Washington St. Palaidotas 
ketvirtadienio rytą, rūgs. 18 d. 
iš Šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčios, Norwood, St. Francis 
kapuose, Walpole.

A. a. Steponas Jurkevičius 
paliko nuliūdime 
ponią Alfredą 
Walpole, kurios 
tėvelis gyveno,
Sunųuist iš Walpole, ir ponią 
Betty Hand iš Califomia, vieną 
brolį Konstantą Jurkevičių, 
gyv. Brocktone.

tris dukteris: 
Vickroy, gyv.
namuose jos 

ponią Virginią

p. Patricija Narbutaitė, gyv. 
555 Pleasant St., praleido savai
tės pabaigą namuose. Ji moki
nasi Rosary Academy, Water- 
town.

linkėjimus ir 
tremti- dovanas, ypač broliui ir brolie- 
po visą neį, a. Terebeizam, ir jų dukre

lei Joanytei už gražų “corsage”.
Tikrai viskas buvo puikiai su

ruošta ir slaptybė išlaikyta.
Mums yra sunku rasti žodžių, 

dienas, sėkmingai baigėsi. Kaip kuriais galėtume visiems taip 
paprastai iš seimo delegatei Padėkoti, kaip pridera ir kaip 

- - - • - *-• mūsų širdys jaučia. Taigi, kad
energijos, na ir naujo darbo. L. Į 7 PaPrastl žodžiai, bet jie eina 
Vyčių 41-mos kuopos veikli na- gilumos mūsų širdžių. Tos 
rė sugrįžo su L. Vyčių Cenero dienos frykį Pasiliks mūsų at- 
sekretorės 
geni ja Karpiūtė.

Dabar mūsų kuopa turės du 
nariu L. Vyčių Centro valdybo
je. J. Boley — centro pirm, ir E. 
Karpiūtė — centro sekretorė. 
Linkėtina naujai valdybai na
šaus darbo.

Grįžo iš L. Vyčių Seimo

L. Vyčių seimas vykęs per tris <

Linkime jaunavedžiams ge-!parsiveža daug įspūdžių, naujos 
riaušių sėkmių ir Dievo palai--------: t

mos vedybiniame gyvenime!

Darbuosis Parapijos Bazare
Šv. Rožančiaus draugija nu

tarė turėti savo stalą parapijos 
bazare, kuris įvyks spalių 3, 4 
ir 5 dd. š. m. B.M.

i

WORCESTER, MASS.
Iš šv. Kazimiero parapijos

Rugsėjo 9 dieną įvyko L. Vy
čių 26 kuopos susirinkimas, ku
rį pradėjo malda kun. Mažukna.

pp. Adelė Bisko ir Ieva Jur-

jos šeimai, netekus mylimo vy
ro ir brangaus tėvelio.

“portfeliu“. Tai Eu- mintyse ir širdyse visada.
' Jonas ir Joana Sluoksnaičiai 

Povilas ir Marcelė Achai.

Parapijos Bazaras Artinasi
Rugsėjo - September 25 d..

prasidės šv. Kazimiero parapi-! Nutarta ruošti Treasure 
jos bazaras ir tęsis 26, 27 dd. ir Hunl šio mėnesio pabaigoje, p. 
spalių 2, 3, 4 dd.

Klebonas kviečia visus para-,renSimo pirmininkas, 
pijiečius sugrąžinti knygeles, Sa* darbuojasi, kad būtų sek- 
kurios buvo išsiuntinėtos į na- mingas. Išvažiavimas r“ 
mus, su pinigais ir vardais.

Juozas Sakaitis, išvažiavimo 
energin-

M.

NEW BRITAIN, CONN.

L V. WARAB0W
Funeral Service

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

1156 Washington St., 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 1503

YAKAVONIS
Funeral Kome

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. Brockton 8-1580

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. L
Tel. Plantations 0753

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

207 PARK BlILDING
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie* 
kame visokius darbus namų 
taisymo.

mingas. Išvažiavimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 21 d.,
Lake Whalom. Išdalinta tikie- 
tai metinių “Harvest” šokių, 
kurie įvyks spalių 25 d., Mairo
nio parke.

Atsilankymo dovaną laimėjo 
Vytautas Gadilauskas. Sekantis 
susirinkimas įvyks spalių 14.

R. B.

Prisidėjo Auka
Po ALT įvykusio pikniko, 

dar prisidėjo auka mūsų biznie
rius, V. Abeciunas $5.00 ir O. 
Maskelienė $1.00. Viso į ALT 
Centrą pasiųsta pereitą mėnesį- 
$355.00.

Iškilmingos Vestuves
Rugsėjo 13 d. p. Pranė Orman 

(Armaitytė) su p. J. Astraus
ku priėmė Moterystės 
mentą Šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčioje, 
mentą suteikė kun. J. 
ir jaunavedžių intencija atnaša-' 
vo šv. mišias. Jaunąją atvedė

W. 1 CHsholm
GRABORHS 

“Asmeniškas Patarnavimas”.

331 SmithSt,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Vincas Balukonis, Savininkas.

258 West BroMhny,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFEPirmadienį, rūgs. 15 d. įvyko 
; Moterų Sąjungos 27 kuopos su
sirinkimas. p. Akvila Lyons iš
davė labai gražų raportą iš į- 
vykusio Moterų Sąjungos sei
mo, Hartford, Conn. Po susirin
kimo Sąjungietės turėjo vaišes- 
užkandžius.

\ Sutvarkymui Mirusių Asmenų Turto
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, 

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

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

Naujosios Anglijos lietuvių 
parapijų Sodaliečių Konferen- 
:ija įvyks mūsų parapijoje spa-

i I 9

Sakra- • 
lietuvių’ 
Sakra-į 

Matutis,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.
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VIETINĖS ŽINIOSB
a a

T » t qr» ę moktų lietuviškai. Jei jūs mano
A C? O vaikelio savo mokyklon nepri-

imsite, aš jį leisiu į viešąją mo
kyklą. Aš jo neleisiu į mano pa
rapijos mokyklą.

Atsirado svetimtautis norįs

Atsirado svetimtautis. Ponas
W. skambina mokyklos vadovy
bei šiais žodžiais: “Aš pernai I 4 > trri i cąvąvF fr t v~\r i j ii įrffąąa v- b ė 
leidau savo sūnelį į jūsų Vaikų^^ „„„ vajką
darželį. Šįmet ai noriu jį leisti į kalbanti kalba 
Jūsų pirmąjį skyrių. Sesuo mo
kytoja nenori jo priimti, kad 
mes airiai. Aš noriu, kad jis iš- Jetuvlškai"^^^

' Paskaitykime kiek lietuvių 
DAKTARAI nemoka lietuviškai? Dėlko?

Mes turime South Bostone a- 
pie 12 kitataučių, kurie moka

BANKIETAS
Prelatą Dr. Kazimierą Urbonavičių pagerbti,

sekmadienį, rugsėjo - Sept. 28 d., 1947, 6 vaL vakare, Bradford Hotel, Tre- 
mont St., Boston. Tikietas $4.00. Kviečia visus dalyvauti.

" j/
Remklte tuos prof esi Joną lūs Ir biz

nierius, kurie savo skelbimais remia 
‘‘Darbininką**. 

ĮVAIRŪS SKELBIMAI 
Reikalinga Batų BMėJai 

kurie yra patyrę vartoti dvigu
bą adatą—Vampers, reikia pa
tyrusių prie dvigubos adatos 
prie visokių darbų, Stitchers, 
Under Trimmers, Viršutinių 
Stitcherių ir Russet taisytojų. 
Darbas pastovus, geras atlygi
nimas. French Shriner A Urner 
Shoe Mfg., 443 Albany St., Bos
ton, LIB. 2483. (16-to-3)

r

70 užsiregistravo. Į vaikų dar
želį užsiregistravo virš septy
nios dešimts kūdikių. Sesuo mo
kytoja negalės tiek daug priim
ti. Kambaryje tebus galima pa
talpinti tik apie 50 vaikučių.

Kiti galės eiti į antrą — sale 
bažnyčios — mokyklą. Čia yra 
jiems erdvas ir labai puikus 
kambarys.

Gavo rūbus. Jo Prakilnybė 
Prelatas Dr. K. Urbonavičius 
pasisiūdino Monsinjoro rūbus, 
kuriuos jis dėvės iškilmingose 
pamaldose rūgs. 28 d. 10 vai. r. 

Neužmirškime ir bankieto, 
kurs yra įvilktuvių proga ren
giamas mieste viešbuty, 6 v. v. 

i Reikia turėti tikietą iš anksto.

LIETUVOS OPEROS ARTISTES 
A. DIČIŪTES PIRMAS 

DEBIUTAS AMERIKOJE

Profesoriauja 
Marianapolyj

Dėkoja BALF Organizacijai 
IŠ Panau

i

Dalyvavo Seime

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Sejmour
LANDŽIUS 

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbridge 8330

J. RepsMs, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 8—8.

Lietuvos Vyčių 34-tame Sei
me, Philadelphia, Pa., iš So. 
Bostono dalyvavo šie Vyčių at
stovai: pp. J. Matačinskai, S. 
Kontautas, A. Marksaitė, Fe
licija Grendelytė, R. Kontautas, 
J. Švelnis, V. Yotts, pp. F. Raz- 
vadauskai, J. Slanina, B. Kanu- 
sky, A. Masionis, A. Palaima, 
L. Sidlevičius, Br. Gailiūnas, J. 
Tumas ir R. Burbulis.i

! Visi grįžo pilni gražiausių į- 
spūdžių. Philadėlphiečiai Vyčiai 
ir jų vadai buvo labai svetingi 
ir malonūs.

i
i

Mirė Mikalauskas

Tel. KENmore 4433

Dr.Albert P. Kitais
Podiatrist - Chiropodist

107 Massachusetts Avenue
Boston, Mass.

Prieš Mase. Avė. Station

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

A. Dičiūtė - Trečiokiene

p. Vincas Stakutis, So. Bosto- 
nietis, pakviestas profesoriauti 
Marianapolio Kolegijoj, ir jau 
pradėjo darbą. Jis mano apsi
gyventi su savo žmonele, Alena 
(Zaleckaite) Putnam, Conn.

i Taipgi jo brolis Alfonsas Sta
kutis, baigęs inžinieriaus moks
lus, dirba Bostone. Linkime pa
sisekimo.

p. Stakučiai gyvena So. Bos
tone ir yra “Darbininko” skai
tytojai.

ĮVAIRŪS skelbimai
PAIEŠKO, Kazys Stukas iš 

Nevienų, Panemunėlio parapi
jos paieško savo giminaičio An- 

: tano Mažylio. Girdėjau, prieš 
karą gyvenęs Baltimore, Md. ar 
Detroit, Mich. Malonėkite atsi
liepti: K .Stukas, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Dėkojame Tamstoms už 
gautas dovanas — aukas, 
maistu, rūbais, avalyne, 
vaistais ir kt.

Ypatingai mes, Bad Nau
heimo lietuviai, kaip gy
venantieji privačiai ir ne
globojami UNRRA, paju
tome Jūsų pašalpas.

Užjūrio Broliai ir Sesės, 
Jūsų nuolatinis mumis rū- 
pinimąsis dėl brangios Tė
vų Žemės — Lietuvos, 
mums teikia ir dvasinės 
paramos sunkiame gyve
nime.

Telaimina Jūsų duosnią 
ranką Aukščiausias! 
pas. Ildefonsas Sadauskas 

L.R.K. Bad Nauheimo 
Skyriaus Pirmininkas.

Vladas Garbenis,
Sekretorius.

įrengimai.

Aukodami BALF orga
nizacijai — gelbstite savo 
brolį iš bado ir mirties. Su
teikdami viltį jam gyven
ti, pagelbstite Lietuvių 
tautai išlikti gyvai. Savo 
auka atliekate aukščiau
sios rūšies kilniausią dar
bą.

i

MUZIKA
THREE arts STUDIO 
Balso - Iškalbos - Piano

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

480 BOYLSTON ST., BOSTON 
KENmore 3571 

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass.

Tel. Eliot 8222.

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

Ketvirtadienį, rūgs. 18 d. mi
rė Petras Mikalauskas, 48 m. 
amž., gyv. 184 Gold St. Jis mirė 
Bostono Senatorijoje. Laidoja
mas pirmadienį, rugsėjo 22 d., 
9 vai. rytą iš Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčios, 
pašarvotas laidotuvių 
riaus Barasevičiaus, 
Broadway, So. Boston, 
čioje.

i Likusieji nuliūdime velionio 
tėvas Povilas Mikalauskas, dvi 
seseris ir du broliai nuoširdžiai 
kviečia dalyvauti šermenyse ir 
laidotuvėse.

i

Velionis 
direkto- 

254 W. 
koply-

PARSIDUODA Brightone 6 
šeimynų namas 3-4-3 kam b., 
automatiškas oil apšildymas, 
baltos sinkos, visi
14,000 pėdų žemės, apartmen- 
tas bus tuščias Spalių 1 d.; me
tinės pajamos $2,500. Kaina — 
$17,500. Telefonuokite Stadium 
1590 nuo 8 iki 6 vai. vak. (19) 

t
BLOUSE ir DRESIŲ OPE- 

, RATORIAI reikalingi tuojau. 
'Darbas pastovus, geras atlygi
nimas. Atsišaukite —

Garsios Lietuvos Valstybės .karjerą pradėjo 9 m. amžiaus
Operos artistės, A. Dičiūtės - laisvoje Lietuvoje ir Lietuvos, 
Trečiokienės, kuri tik birželio,operoje dainuodavo pirmaeiles;
mėnesy atvyko iš Europos, pir
mas debiutas bei pasirodymas į- 
vyks Bostone, spalių 19 d., Ga- 
vin mokyklos auditorijoj, tai y- 
ra “Darbininko” ruošiamame 
metiniame koncerte.

roles. Dainavime ir vaidyboje ' 
taip aukštai yra iškilusi, kad 
yra dainavusi operose kartu su j 
garsiuoju A. Šaliapinu. Dainavo, 
ne tik laisvpje Lietuvoje, bet! 

j taipgi laike pirmos rusų okupa-| 
; ei jos, o vėliau vokiečių, o pasta-.

^'ra ruoju laiku — Vokietijoje. įvai- z4<□j _ e . . Jriuose miestuose ir tremtinių 
Pa"i Chicago. III.

garsėjusi ne tik Lietuvoje bet*

A. Dičiūtė - Trečiokienė 
pirmaeilė pasaulinio masto 
nininkė — mezo-sopranas,

CHERYL, INC.,
560 Harrison Avė., Boston

(5-to-23)

Rugsėjo 17 d. pp. 
Florencija (Grimaitė) 
kai, gyv. Dorchester, 
dukrelės. Sveikiname!

Kazys ir 
Karčaus- 
susilaukė

Susilaukė Dukrelės
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local * Long 

Dieta nce 
Moving

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

19 Šou 4818

■n Furniture Co.

Draugijų Valdybų Adresai So. Boston Funriture Co.
Matracai naujai perdirbami.

Kainos pranešama H anksto.

JOsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

•V. JONO EV. BL. PAtALPINCB 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

Tel. So. Boston 1298. 
tremtinių Vice-Plrmininkė — v,. Gailiūnienė, 

. 8 Winfield St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona IVaškienė, 

440 E. Sth SL, So. Boston, Mass.
, Finansų Rašt. — B. Cūnienė, 

29 Gould St., W. Roxbury, Mass.
Tel. Parkway — 1884-W 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 
177 West 7th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas, 
11 Springer St, So. Boston, Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininke.

Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikla, 
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

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

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

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

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

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

380iš West Broadw*y, 
Tek ŠOU 275S

taipgi Prancūzijoj, Italijoj, Es-I APie Lietuvos dainos me-( 
tijoj, Latvijoj, Vokietijoje irno karalaitę patieksime prie j 
kituose Europos kraštuose. o‘Pr°g°s dauSiau žini^’ 0 tuomj 
dabar pirmą kartą pasirodysPatariame ruoštis > “Dar- 
Amerikoje “Darbininko” meti-d>’n*n*'° met’n* koncertą, spa- 
niame koncerte, ir mes, amen-’”? 19’ kur išZirsite ir susipažin- 
kiečiai turėsime progos ją pir- site. "e Uk su š,a garsiąja, dai-

, ... ; ” inminke, bet ir kitomis zymio-
mą kartą išgirsti. A. Diciute -mis asmenybėmis. Vėliau dau- 
Trečiokienė savo dainavimo į giau apie šią meno šventę. Rap.Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Geriausias Pasirinkimas

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

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

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grofton Ava.. Islington, Mass.

ToL Dedham 1304-W
PRANAS GERULfiKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

IBaraseviSKirSiMK
MOTERIS PAGELBINTNKB 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teisei

254 W. Broadw»y
SO. BOSTON, MASS.

Tel. BOUth testai 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

Kailinius Geriausia Pirkti 

DABAR!

I. J. FOX didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje, pataria 
Naujosios Anglijos Ponioms ir Panelėms nelaukti žiemos, bet kailinius įsi
gyti dabar. Dabar pirkdamos turėsite dvigubą naudą: viena, kad pigiau 
pirksite, o antra, tai rasite labai platų elegantiškų kailinių pasirinkimą, 
1948 metų madų. Mūsų krautuvėje yra pasirinkimas nuo mažiausio iki di
džiausio saizo. Kainos labai prieinamos, išlygos nepaprastai geros. Kailinius 
galite įsigyti su labai mažu depozitu, o likusį balansą mokėti sulik Jums pa
čioms leidžiamų sąlygų.

SENUS KAILINIUS IŠMAINOME Į NAUJUS, arba permodeliuojame. 
Kam vilkėti senus ir nudėvėtus kailinius, kada galite gauti už senus gerą 
nuolaidą, o už naujus pigiai mokėti? Atei
kite į mūsų krautuvę įsitikinti. Atėjusios 
visuomet reikalaukite, kad Jums patarnau
tų šios krautuvės lietuvis atstovas Bernar

das Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas. Per jį kailinius 
pirkdamos sutaupysite extra 10 nuošimčių.

I

ZALETSKAS 
FUNERAL HOME

564 Esat Brmufrray 
SOUTH BOSTON.MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Grabortal Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną Ir nakt|. 
Koplyčia termenims Dykai. 

NOTART PUBLIC 
Tol. BOU Boston 0819 

BOU Boston 2909

Bernardas Koraitis

BOSTON, MASS.



Penktadienis. Kuršėje 19. 194?

E oCiteratura
Stasys Santvaras.

Lūkesčiai
Taika ateina! Taika ateina!
Ar bus jinai akla? Ar bus jinai Temidė, 
Kuri paniekinto kaimyno skriaudą aptarė, 
Ne vieną širdgėlą pagydė?

Padangėmis karališki arai lekioja. 
Bet ir zylelė turi erdvėj dalį! — 
Taip ir žmogus, atrodo, turi pasielgti. 
Tokion aukštybėn ir jisai pakilti gali!.

Taika ateina! Taika ateina!
Su balta vėliava ji peržengs greit valstybių sienas, 
Ir vėl be baimės žvelgsim į atkylantį lėktuvą, 
Ir vėl gyvenimo upe patvins medus ir pienas!—

Tik ar žydrynėje mirgės žvaigždynai?
Greta didžios, ar ir maža žvaigždė galės spindėti? 
Ar siela grįš į sūnų palaidūną.
Ir kur tą melą žmonės rengias dėti? —

1

DARBININKAS

Šiltas, gražus rudenėlis.
Giovanni Pupini

■F ' /.. .h► T

w . 1

J*

Ak. maža norim mes, tam viešbutėly. 
Taip maža Dievą prašo žmonija visa: 
Tegu avidvi seserys sugrįžta, 
Abidvi sesers — Meilė ir Tiesa!—

Tremtinio Žemė

Bet dar sugrįši Tu. sugrįši Tu. 
Kai verksime Tavęs daug nemi

go naktų!
Rašytojas ypač jautrus1 

tose nusiminimo valando-į 
'Ss^es^Dubvs^kada^iš'”^0^ šveicarM enciklope- linkmė Maironio 
ile-isi dienos^ kai “mūsdi Lietuvai paskirtos 8 davė didžiausią 
•traukinys atbėgs į gimtą f.kil^s <4 Urėtos 6 i-dainių, lyriką M. Gustaitį 
Stoti”- ir tada iam vnač a_ iliustracijos. Tekstą paren-ir romantikę rašytoją M. 

__ igė prof. J. Eretas. Trumpa Pečkauskaitę. Realistinė 
istorinė apžvalga atvesta srovė su V. Kudirka ir mo- 
ligi naujausiųjų laikų —terimis Žemaite, G. Petke- 
paminėtas pogrindinis vei-vičiūte, Sofija ir Marija I-

Lietuva ir Lietuvių Literatūra Nau
joje Šveicarų Enciklopedijoje

Naujoj, dar tebespausdi-lgusi patriotinė - religinė 
asmeny 
laisvės

kivaizdi dabarties kančia Ji P™?' Y.?™?!
bei tvirtas jo balsas ieš
kant Dangaus ženklų:

i Našlaitė verkia raganos troboj.i * vvima i nvvvj. • 9 e , a M t «

Ir laisvą briedį gaudo siundomi kimas Pries abl okupacijas vanauskaitemis neliko ne-

šiame rašinyje įžymusis|ir nuogas kaušas darė į- 
italų rašytojas atskleidžia 
savo pasikalbėjimą su Le
ninu. Bolševizmo tėvas sa
vo klaikias pažiūras čia pa
sakė atvirai. Red.

Nuo Baltijos, nuo gelsvo gintaro šalies 
Visoj Europoj — šiaurėj ir pietuos — 
Kur. tremtiny, kas rytą tu kelies, 
Tai tavo žemė...

Nuo kryžkelių stačių, nuo Šiluvos Marijos, 
Per Rusiją ir Sibirą, ligi anapusės Uralo, 
Kur tavo širdyje prigijo žaizdos gilios — 
Tai tavo žemė, tremtiny, tai tavo...

Čia nuo žemės krašto, lig anapus jūrų. 
Čia ir ten pasaulio kiekvienam kely,
Ten. kur dygus skausmas, ten kur laimė būrė — 
Tai tavo žemė, tavo, tremtiny...

Vytautas Tarvainis.

Amžinieji Toliai Pro Santvara

Religines mintys Rašytojų Draugijos 
pirmininko kūryboje

KENTĖJIMAS IR ! 
ĮKVĖPIMAS

Kažkur esu skaitęs reik-- 
šmingą posakį:

i ii nuugas nauMS uaic į-
1 spūdį barbariškos dėžutės, 
išgautos iš kaktinio kaulo 
kokios nors akmens ang
lies amžiaus pabaisos. Dvi 
klastingos ir tiriančios 
vienišo paukščio akys bu- 

Bėgiojau beveik ištisą vo paslėptos už kraujingų 
mėnesį, bet galų gale pasi-blakstienų. Rankos žaidė 
sekė. Atvykau Rusijon sidabriniu pieštuku. Matė- 
vien todėl, kad galėčiau si, kad tai buvo didelės ir 
pažinti tą žmogų ir neno-l stiprios ūkininko rankos, 
rėjau išvykti neišgirdęs jo bet savo liesumu jau pra
kalbant. Man atrodo, tai našavo mirtį, 
yra vienas iš trijų ar ketu- užmiršiu 
rių tos rūšies gyvųjų, ku- dramblio 
rių tikrai yra

ir masinis lietuvių pasi- paliesta natūralizmo ir po- 
traukimas į užsienius. Pa-zityvizmo. 
duodamas gausus sąrasas Apie naujausiąjį metą 
literatūros (ir pačios nau- šveicarų enciklopedija ra- 
jausįos, daugiausia vakarų §o: 
kalbomis) lietuviškaisiais “Nepriklausomoj valsty- 
klausimais. bėj (1918 - 1940) pasiektą

Daugiau kaip trys skil- išorinį palengvėjimą jau- klausyti. Priėjimas prie jo 
tys paskirtos lietuvių kai- nesnioji karta pilnai iš- ma11 kainavo beveik dvi- 
bai, literatūrai ir menui.— naudojo. Reikšmingi yra dešimt tūkstančių dolerių: 
Lietuvių literatūros istori-impresionistas J. Tumas-dovanos komisarų žmo- 
ja pradedama nuo turtin- Vaižgantas, liaudinis V. noms, kyšiai raudonarmie- 
gos dainų,, pasakų ir kt. Krėvė - Mickevičius, dai- čiams, aukos prieglau- 
tautosakos, siekiančios pa- liaformis J. Baltrušaitis, doms — bet aš jų nesigai- 
gonybės laikus. Kaip pir- prūsų lietuvis, mistinis lo
mieji rašytinės kūrybos dramaturgas Vidūnas, re- Sakė, kad Vladimyras 
(religinės literatūros) pio-alistas A. Vienuolis, me-Iljič serga, yra pavargęs, 
nieriai suminimi Rapagi- niškasis V. Mykolaitis - ir kad negali nieko priimti 
lionis, Kulvietis, Mažvy- Putinas, dramaturgas P. išskyrus artimuosius. Jau 
das, Bretkūnas, Daukša ir Vaičiūnas ir ypačiai pran- nebegyvena Maskvoje, bet 
Sirvydas. Pažymimas Do- cūziškai rašęs Milašius, netolimam kaime, senoje 
nelaitis, savo “Metų” epu Antrasis pasaulinis karas ponų viloje su, kaip papra- 
Įdavęs pradžią liet, dailia-ir nuo 1940 m. okupacijos štai, baltų kolonų kolona
dai literatūrai, kurią ugdė (nuo 1944 m. rusų) lietu- da prie įėjimo. Penktadie- 

Statysim Tau šventovę ir mal-| Vilniaus universiteto ro-vių rašytojus išblaškė ponio vakarą paskutinės 
dausime Tave mg mus ateiti!.įman^ikaj: p Poška, Dau-visą pasaulį. Skandinavi- kliūtys buvo nugalėtos ir 
Lūkesčių pilnas poetas'kantas, Rėza. Nurodoma, joj kuria Ig. Šeinius ir J. telefonu buvau perspėtas, 

, JAV A. Alek-kad sekmadienį esu lau- 
augęs ir A. Mickevičius, sandravičius ir A. Vaičių- kiamas. Leninui buvo pa- 
“Kyląs tautinis entuziaz-laitis, Vidurio Europoj besakę, kad mano kapitalai 
mas įkvėpė vyskupų Va- V. Krėvės lyrikai F. Kirša galėjo palengvinti sunkią 
lančiaus ir Baranausko, ir B. Brazdžionis”, 
poetų Strazdelio,

skalikai.
Kodėl, o Dieve, dar ženklų nero

dai?
i Kodėl toj upėj kruvinoj tur 

skęsti seserų vainikai?

DIEVE, LEISKI PRIE 
NEMUNO PAREITI!

Jautrus rašytojas ir mal
doj kūdikio, kur “dar regi 
Dievulio skaistų veidą”, 
kurs Jo pavidalo nespėjo 
netekti, ir į tą kūdikį rašy
tojas prabyla: 

j Vien tu gali Jam tart: Prieš Ta
vo sostą aš nekaltas stoju, 

Gali prašyt .kad motinos ir tėvo 
Jis labai nebartų.

Ir rytą vakarą gali maldaiit: 
O mano Dieve,

Tu leiski mum visiem prie 
Nemuno pareiti!

Ten. rudį nuo širdžių nutrynę 
ir tą kerpių žievę.

Niekad nė
jo pasenusių 
kaulo spalvos 

verta pa- ausų išsikišusių į išorę, 
lyg norėtų dar prieš di
džiąją tylą sugauti pasku
tinius pasaulio garsus.

Pirmieji pasikalbėjimo 
akimirksniai buvo gana 
sunkūs. Leninas stengėsi 
daryti man įtakos, bet taip 
išsiblaškiusiai, 
damas pareigą, 
jau neberūpėjo. Aš prieš 
tą šafraninę ir nuvargusią 
kaukę neturėjau drąsos 
duoti klausimus, dėl kurių 
buvau atėjęs. Atsitiktinai 
murmtelėjau komplimen
tą apie jo didįjį darbą, at
liktą Rusijoje. Tuomet tas 
pusiau miręs veidas prisi
pildė spektralinėm raukš
lėm, kurios turėjo reikšti 
sarkastinę šypseną.
— Bet viskas buvo pada

ryta, sušuko Leninas su 
_____________r____________________________ <=,___  ____ ^nelauktu ir beveik žiauriu 
(Kaip NEP pradžią ir jis sutiko gyvumu, viskas buvo pa- 

Viena-žinoma, V. Krėvė dabar mane priimti.___________ daryta prieš mums atei-
žindžio ir kt. veikalus”, jau J. A. Valstybėse. Red.) ] 
Po to, trumpai nupasako- —, ^...—--------- ,
jama spaudos draudimo Lietuvių meno ir muzi-pažvelgė į mane kaip slau- sukurta kas 
gadynė. “Aušros” _rL__o— ------į------------------------
mas; “iš romantikos išau-nuo liaudies dirbinių i’’”’ t

-------------------------------- liaudies melodijų ir prive- ną radau sėdintį mažoje vystydami 
eraži aliuzija i tuos “Dievo damos lieri nauiausiuiu lai-vpranHnip nlatii «ta- kuris vra

lyg atlik- 
kuri jam

SAULĖS SPINDULIO
IŠ DEBESŲ!

Karo vėsulai nubloškė 
ir daugelį kitų į gyvenimo Ak. maža norim mes, tam 

viešbutėly, 
bet ir nu- Taip maža Dievą prašo žmonija 

visa:
Tegu abidvi seserys sugrįžta. 

I Abidvi sesers — Meilė ir Tiesa!

GIESMĖS MADONAI
Su tomis Gėrio mintimis 

Lietuvos žmonių širdis su
sieta. Ypač poetas tą at
randa žemdirbiuose, kur 
auksu žvilga kviečių lau- 
ikai, šlama vasarojai, kur 
tylumoj surinka svirtis; .p 
Ties kryžkelėm ten Dievas budi jpavar&Usi» 

Ir Sopulinga Motina su pervertai?.06 . sa O. 
širdim —

Tik nedori praeiviai
versmę

Paleidžia akmenim.
Poeto religinis 

taip stiprus, 
giesmę gieda 
kad ji prikeltų sergančias 
širdis: 

retume rasti daugiau poe- Tokie maži didžioj naktyj 
tinių vaizdų, bet tikėjimo 
pareiškimas čia stiprus.

APIE DANGAUS
KELEIVĮ

Poetas jautrus, kad kai-

žemę vaizduojasi tik vieš- fcad iš tų pačių šaknų iš-Savickas,
^buteliu, ir jo viltys kuk- 

jį lios, bet gilios:
— Žmonės, kaip ir dauge- sutemas, saulę temdo dū

lis gyvulių, gimsta akli; maį įr garai, bet ir nu
tik gyvuliams atidaro akis tremtas bristi per gyveni- 
— laikas, o žmonėms mo purVą, jis jėgos ieško 
kentėjimas... maldo ie:maldoje:

Purienų, tulpių ir ievų žiedai 
nubiro.

Aplink tamsu, tamsu .tamsu...
O Viešpatie, nejaugi saulės 

debesų ?.. 
spindulio

Negali niekas jau pamešt iš
Tėvynę giliai mylėda- 

iš slegian- mas, jis ieško jėgos tikėji- 
į me: eilėraštyje “Prie Mai

ronio grabo” pasakojasi: 
Vien tikėti, tikėt ir nesvyruot 

kaip kopų saidriui.
Tikėt, kad su žmonėm nemiršta 

jų viltis —
Ir vėl pavasario balsų bus skli

dina padangė,
Ir pavergtai žemei vėl Dievo 

malonė atgis!...
Gal mes tame posme no-

Vargu ar kas tiek daug 
kentėjimo naštos yra sle
giamas. kaip mūsų trem
tiniai lietuviai, uždaryti į 
DP lagerius.

Ir reikia stebėtis vado
vaujančiųjų jų tarpe as
menybių minčių gilumu, 
kultūriniu veržlumu ir tuo, 
kaip jų mintis i 
čios kasdienybės lekia 
Amžinuosius Tolius.

STASIO SANTVARO
POEZIJA

Imkime kad ir Stasį San
tvarą. kurs yra tiek popu
liarus. jog yra išrinktas 
Lietuvių Tremtinių Rašy
tojų Draugijos pirminin
ku.

Reikia tik džiaugtis, kaip 
tas plačių sugebėjimų, gi
liai išlavintos sielos žmo
gus drauge yra ir nuošir
džiai religingas. Pasklai- 
dome jo tremtyje išleistą 
poezijos rinkinį “Laivai _____„_____ , __
palaužtom burėm”. Plauk- kurie užtrenkė duris Dan-J 
damas audringom mariom, gaus Keleiviui, bet nenu- 
akis jis turi įsmeigęs į stoja vilties, kad Jis 
Žvaigždes:

— Laikykit, vyrai, vairą,
Širdy laikykit viltį! —
Ateis Dangaus Šviesa per
dangų
Ir dūkstančiom vilnim palieps
nutilti...

SU-
grįš:
Klaikiam apakime, klaikioj 

nakty —
Išvijom iš namų Tave...
Išvarėm gatvėn alkaną Keleivį, 
Suskaldėm jo paveikslą pakelės 

i kleve...

Buvau priimtas žmonos, siant! Svetimšaliai ir kvai- 
diktos, tylios moters, kuri šiai galvoja, kad čia yra 

i nors naujo, 
užgimi-kos apžvalgos pradedamos gytojos žiūri į naują ligo- Klaida aklų miestelėnų! 

ir nį, įeinantį į palatą. Lėni-Bolševikai tik pritaikė, iš- 
i carų režimą, 

graži aliuzija į tuos “Dievo damos ligi naujausiųjų lai- verandoje prieš platų sta- kuris yra vienintelis, tin- 
Paukštelius”, kaip save kų. Suminimi svarbiausie- lą, apdėtą dideliais brėži- kantis rusų tautai. Negali- 
vadina tremtiniai DP lage-ji tos kūrybos sričių atsto- nių lapais. Jis man padarė ma valdyti šimto milijonų 

E. įspūdį pasmerktojo, ku-galvijų be lazdos, šnipų, 
riam dar leista ramiai pa-slaptos policijos, 
žaisti paskutinėse gyveni- kartuvių, karo teismų, ga- 
mo valandose. Žymioji 
mongoliškos išvaizdos gal
va atrodė padaryta iš se
no, sudžiūvusio sūrio, sau
sa bet vis dėlto minkšta.
Tarp nešvarių lūpų matėsi; 
kairioji dantų eilė. Platus

riuose. vai.
Kviesdamas Mariją atei-----------------------------

prikelti “nupuolusį, Plauki, Mano Laiveli 
parklupusį”, _______

į tą meilės

jausmas 
kad jisai 
Madonai,

paklydom,
,0 patekėk, o patekėk, Aušrine!
; Tenai, kur saulės ašara ir 

diemedžiu pražydom — 
Šaltinio vandeniu pagirdyk 

alpstančią krūtinę!

DUOK RANKĄ, 
PARODYK KELIĄ

Madona poetui yra 
Žvaigždė Giliųjų Marių, 
jis meldžia Ją, kad “var
pai paskelbtų gandą, kad 
grįžtančio paukštelio ne
pataikys šūviai piktada
rių”. Čia gali būti tokia

Ne vieną sūnų ten atrasi Tu 
nuliūdusį,

Ne vieną vėtroj verkiančią 
mergelę!

Tavęs neradę, nusidėjėliai čia 
žudosi —

Duok ranką elgetai aklam, 
parodyk kelią!

Poetas pergyvena, ryš
kiai mato, kad “draskos; 
erdvėj pasiklydę vanagai”,; 
“viesulai skandina tavo 
laivą”, tačiau su psalmis- 
tu, kupinas gilaus tikėji
mo pasauliui šaukia: 
Srovių kilimą Dievas valdo — 
Ir aš regiu Jo ranką: 
Pa vergeliai ir pavergtieji bunda, i 
O milžinai jėgų netenka...

Mūsų poetai tai naujųjų 
amžių pranašai ir mums 
džiugu, kad jie, kaip tą 
matome su Stasiu Santva-, 
ru, savo kūryboje Meilę ir 
Tiesą atspindi.

Dr. J. Prauskis.

Plauki, mano laiveli, 
Apšviestas mėnuliu, 
Skambėk, mano dainele. 
Tarp ūžiančių bangų.
Nurimo gamtužėlė, 
Nurimk, širdie, ir tu 
Sode lakštingalėlė 
Netaiso jau stygų.
Nustatyčiau gitarą, 
Drauguže, dėl tavęs. 
Visas aš išdainuočiau 
Pasaulio daineles.
Graži, kaip angelėlis, 
Maloni, kaip aušra,

• Jautri, kaip paukštužėlis, 
Karšta, kaip vasara.
Bet tu ne man žadėta, 
Tu man ne mylima;
Esi jau sužavėta 
Tu meile svetima.

Praslinks jaunystės dienos, 
Malonios, kaip sapnai, 
Vien saldūs atminimai 
Vaidensis amžinai.

jt 
I

šnipų, 
teroro,

lerų ir kankinimų. 
(Bus daugiau)

Tas, kuris neparengia 
žmogaus mirti, yra men
kas gyvenimo vadas.

Goethe.
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