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Pastabos

Į Marianapolį
Net ir anglai jaudinasi 
Blogos valios liga

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

Vyskupas Ketteterfa.

• v_ _ a •
Sų ©G5TCU MASS

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

----------- ——---------------•
DARBININKAS

Lithuanian Semi-Weekly 
Newapaper

Published every 
TUESDAY and FRIDAY 

3U Broadway, S. Boston 27, Mass.♦---------------------------i

PF^<TADIENIS (Friday), SPALIŲ (October), 3 D., 1947 M.

J. Matulevičius, 
atnaujintojas, to 
ir proto kūdikio

Šio mėn. 12 d. Thompsone, 
Conn. įvyksta Marianapolio Ko
legijos rėmėjų seimas. Į gražųjį 
Marianapolį, pasipuošusį auksi
niu rudeniu, suvažiuos, be abe
jo, didokas N. Anglijos lietuvių 
būrys. Marijonų Vienuolija A- 
merikoje jau seniai įleido šak
nis. Jos lietuviškas pobūdis, pla
ti veiklos dirva, artimi ryšiai su 
mūsų patriotine išeivija ne nuo 
šiandien laimėjo tos visuomenės 
palankumą.

Arkivysk. 
Vienuolijos 
savo širdies
ateitį vaizduodamas, kadaise ra
šė: “Ar neturėtume užsidegę 
Kristų skelbti plačiose masėse, 
ypač didmiesčiuose, jaunuome
nėje, universitetuose — juk iš 
ten turėtų plisti ne bedievybės, 
o krikščionybės spinduliai, — 
darbininkų organizacijose, kur 
daugiausia esti visokių riauši
ninkų ir anarchistų aukų”... Ma
rijonai to stengiasi siekti, o mū
sų išeivija neapsivylė juos nuo
širdžiai rėmusi.

•

Neapsakomai skaudi Baltijos 
valstybių dabartnė tikrovė neri
mo šauksmu pradeda belstis į 
žmonijos laisvės gynėjų sąžines. 
Vokiečių kalba Hamburge ang
lų karinės valdžios leidžiamas 
savaitraštis Die Zelt rašo: “Es
tija, Latvija ir Lietuva pagal 
Londono, Paryžiaus ir Wash- 
ingtono protokolus vis dar tebė
ra “de jure” nepriklausomos 
valstybės. Baltijos kraštai turė
jo nelaimę neturėtf jokių galin
gų draugų, draugingieji kraštai 
nebuvo pakankamai stiprūs, o 
stiprieji — nepakankamai drau
giški... Yra baimės, jog nepri
klausomai nuo to, ar tų kraštų 
likimas pasidarys kada nors 
ginčytinas, gali dingti pats gin
čo objektas. Traukiniai su trem
tiniais (deportuojamais) nuolat 
rieda į rytus, tuo tarpus tūks
tančiai rusų kareivių, valdinin
kų bei naujakurių plūsta ir uži
ma žemes. Sovietų valstybės 
interesas reikalauja, kad pasie
nių sritys būtų apgyvendintos 
rusais ir kad perkeldinamosios 
tautos būtų galimai toliau po 
visą didžiąją rusų imperiją iš
sklaidytos”.

Žinoma, būtų buvę prasmin
giau apie tai pagalvoti Jaltoje 
ir Potsdame, kur Rytprūsių pa
dovanojimu Rusijai Baltijos 
valstybės buvo užtvertos į meš
kos narvą.

Jungtinių Tautų Saugu
mą Taryboje buvo svars
tomos Italijos, Suomijos, 
Vengrijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos aplikacijos, jų 
priėmimui į Jungtines 
Tautas. Balsuojant, Itali
ja ir Suomija gavo po 9 
balsus, 2 prieš (Rusija ir 
Lenkija). Kadangi reikia 
tik 7 balsų, tai Italija ir 
Suomija gavo daugiau ne
gu reikia. Rusija uždėjo 
savo veto ir prieš vieną ir 
prieš kitą.

Balsuojant už Vengrijos, 
Rumunijos ir Bulgarijos 
priėmimą, jos negavo sep
tynių reikalingų balsų. 
Jung. Valstybės susilaikė 
nuo balsavimo.

Rusija jau 22 kartu pa
sinaudojo veto teise. Ji ki
taip nebegali laimėti. Vie
nintelis jos įrankis truk
dyti Jungtinėms Tautoms 
įgyvendinti taiką pasau
lyj, tai veto. Bet ir ta tei
sė gali būti greit suvaržy
ta.

i

Jungtinės Tautos daug 
sėkmingiau galėtų veikti 
be Rusijos. Rusija gal ir 
išsitrauktų, bet ji išsitrau
kus nebegalėtų taip skleis
ti savo propagandos. Tai 
supranta labai gerai visų 
tautų vadai. Štai pavyz
džiui, Jung. Tautų susi-

TeL SOUth Boston 2080

Pirmosios bulves Argentinai —K. S. Riggal, kairėje, muitinės in
spektorius, peržiūri siunčiamas bulves Argentinai. Šios bulvės buvo su
krautos į Normacdove laivą Philadelphijos uoste. Pirmuoju siuntiniu pa
siųsta į Argentiną 7200 tonų bulvių.
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Truman Ragina Patiems Rado' ’TJS,“
nuoti Maistą Europiečių Naudai
VVashington, D. C. — įgrūdu, vartojamų gyvulių

Tel. SOUth Boston 2680 SIX CENTS.

Jungtinių Tautų Susirinkimas
Stagnacijoje

Nesusitaiko Dėl Saugumo Tarybos 
Atstovų

Flushing Meadow, N. Y. nepriklausoma valstybė, o 
— Su Naujais Metais bai-( Ukraina yra Rusijos ver
ginsi Lenkijos kadencija gijoje. 

I J. T. Saugumo Taryboje. | 
Taigi į Lenkijos atstovo 

‘vietą reikia išrinkti kitos' 
valstybės atstovą.

Sovietų Rusija 
Ukrainą, kuri nėra 
klausoma valstybė,
yra Rusijos pavergta, o 
Indią remia Jung. Valsty
bės, Anglija ir kitos. Bal

remia 
nepri- 
bet ji

Amerikiečiai Paleidžia Bal
ty Darbo Ir Sargybų 

Kuopas

1

VVashington, D. C. — 
Ekonomijos Patarėjų Ta
ryba, kuri tyrinėjo kainų

Žiemą ir pavasarį ameri
kiečiai savo zonoje iš baltų 
tremtinių noriai organiza
vo darbo ir sargybų kuo- 

^oiant6Ukrainr eav^32 pas’ Amerikieči4 pareiški- 
balsus, o India 23 balsus. 
Bet reikia daugumos, bū
tent, mažiausia 37 balsų. 
Balsavo du kartu. Taigi 
susirinkimo pirmininkas, 
matydamas, kad nei viena, 
nei kita pusė nenusilei
džia, tą reikalą atidėjo ki
tai savaitei.

Andrei Y. Višinsky, Ru
sijos atstovas, ir vėl išėjo 
prieš Jung. Valstybes ir, 
Angliją, kaltindamas jas 
ir pareikšdamas, kad tų j 
dviejų valstybių priešini-, 
mąsis Ukrainos išrinki-j

iniu, baltai šiuose daliniuo
se pasirodė labai gerai ir 

į stropiai. Nežiūrint to, da
bar skelbiama, kad šios 
kuopos yra paleidžiamos. 
Priežastis, 
tremtiniai galėtų grįžti į 
savo tėvynes ar kur nors 

I emigruotų. Panašios kuo- 
ipos dabar bus organizuo- 
jamos iš vokiečių ir neor
ganizuotų tremtinių.

Lėktuvų Vairuotojai 
Streikuoja

noras, kad

New York — Šiomis die- 
mui esą “smūgis tarptau- nomis American Overseas 

. ... . _ ~ . 'tinei kooperacijai”, bet jis Airline lėktuvų vairuoto-
/lrP^e?den"l pranašavo, kad susirinki- jai išėjo į streiką, negalė-

S*!. atstovą. VU^ .,^1™ t™kd)™«jnnr.ltorfa Rusijg Vo“-
tik jaį sišaukė į visus šio krašto Į neraginkite valgyti dau- 

naudingas~rtos ~Marshall’o gyventojus, kad taupytų giau.
kalbos dalis įtalpino, o A- maistą, kuris yra labai j 3. Neperkepinkite mėsos, 

Višinskio kalbą su ko-n^. šelpimui.
mentarais. ' i1 -

Rusijos spauda tik jai
3. Neperkepinkite mėsos,

Valstybėms išlyginti po
karinę ekonominę padėtį. 
Todėl pataria valdžiai pri-

kartą nusileisti? India yra ko j Europą.

merikos spauda įtalpino reikalingas Europos žmo-j nes perdaug kepdama su-'imti šį pareiškimą kaipo
Y patingai sitraukia. 

ragina taupyti duoninius! 4. Sunaudokite atlikusią 
miltus — valgyti mažiau mėsą.

■ duonos. | 5. Taupykite kviečius ki- . •aax ... u
I Prezidentas sakė, kad 
kiekvienas Amerikos gy-l?.11? Paukštienos _ ir kiau- 
ventojas privalo Sutaupy-!?lm1’.s"csto-lr sur,°’v,sų 
ti per sekančius devynius^v!TalS ' senamų Pr°-;

Massachusetts valstybė- mėnesius nors po vieną; . T i i •
je dar yra užsilikęs įstaty- bušelį duonai vartojamų ^a^ “an, tonu- 
mas, kuris buvo išleistas grūdų, taip kad galėtų pa- . , P 1 J s, pazy
1627 metais, kuris drau- siųsti dar 100,OM,000 bu-’J°’.ka? ne žmones sunau- 
džia žmonėms iš Rhode šelių duoninių grūdų į Eu-: °^a auJiau. U°~
Island valstybės įeiti ar- ropą. 
ba įvažiuoti į Massachu- Komitetas priėmė rezo-' 
setts valstybę. liuciją, kuria atsišaukia į i

Kiekvienas Rhode Islan- kiekvieną pavienį asmenį,! 
dietis pagal tą užsilikusį kiekvieną 
knygose įstatymą, įėjęs ar kiekvieną 
įvažiavęs į Massachusetts kiekvieną viešą 
valstybę, gali būti bau- visame krašte, kad patys 
džiamas mirties bausme— racionuotų maistą, 
pakorimu. Į Rezoliucijoje ypatingai;

Šiomis dienomis Senato- prašo, kad kiekvienas a-, 
rius Chester A. Dolan įtei- merikietis štai ką padary-; 
kė Senato raštininkui raš- tų: 
tą, kad tas įstatymas būtų į 1. Pirkite pigesnę mėsą ! 
atšauktas. i— tas sutaupys nemažai

Įstatymas Draudžia Žmo
nėms įvažiuoti Iš 

Rhode Island

Kartais manoma, kad komu
nistų ir bendrakeleivių tamsi 
ir nesąžininga propaganda So
vietų naudai yra jų nežinojimo 
vaisius. Dažnai tai gali būti tie
sa kalbant apie eilinius komu
nistėlius ir samdytus agentus, 
niekad savo akimis “motinėlės 
Rusijos” nemačiusius ir savo 
kailiu praktinio bolševizmo ne
patyrusius. Tačiau yra visai ki
taip su tokiais bimbininkais, 
kaip H. A. Wallace. Amerikiečių 
spaudos žiniomis, 1945 m. Wal- 
lace Sibire matė koncentracijos 
stovyklas ir kitus nelemtus bol
ševikiškojo rojaus reiškinius, 
bet visiems savo palydovams 
jis uždraudęs minėti bent vieną 
faktą,kuris“galėtų pakenkti Ru
sijai”. Vergų krauju aplaistytą 
Sibiro sunkiąją pramonę jis 
statė pavyzdžiu demokratinei 
Amerikai... Sakoma, ką Dievas 
nori nubausti, tam atima protą. 
Atima taip pat ir gerą valią, 
kad matydamas neregėtų, klau- Centro Valdyba; 
gydamas negirdėtų, o kalbėda- čių pirmininkai ir sekreto- 
mas nepasakytų tiesos. č. riai; centralinių organiza-

v •
faktą ir griebtis priemo
nių tą blogybę pašalinti.

ką Ant Petkovo Kapo Washington, D. C. — itą Trumaną su Hitleriu. 
Jung. Valstybių Senato j Rusi jos atstovas to nepa- 
Apropriacijų Komitetas, į,neigė, ir ne tik nepaneigė, 
kurį įeina ir Senatorius, bet šiomis dienomis pa- 
Saltonstall iš Massachu-1 kartojo, kalbėdamas apie 
setts, norėjo gauti vizas į-'Jung. Valstybių vadus, 

------- : z <<karo prekiauto_

■nai, bet daugiau sušeria-
-- - ima gyvuliams. Suvalgę

- - -- - - - mažiau kiaulienos svarą,
- - - | sutaupysite 5 ir pusę sva- džios politikai,

grūdų daugiau.
sJF;I Sekmadienio • 

valcvkla spa kalbės per ra- Amerika ir Anglija griež-aigyRią dio Prezidentas, ■ • ■ • ® . .
;Luckman ir Sekretorius nį, * 
Marshall ir ragins visus nesiskaitė 

j taupyti maistą, kuris rei- žudė, 
(kalingas grūdų.
I
I

ALRK Federacijos Tarybos 
Suvažiavimas

Iškilus labai daug svar
bių reikalų ir laikydama
sis Centro Valdybos nuta
rimo, skelbiu ALRK Fede
racijos Tarybos suvažiavi
mą antradienį, lapkričio 
4 d., 10 vai. rytą, Pennsyl- 
vania viesbutyj, New

»

Jung. Valstybių kon- 
gresmonai, besilankyda
mi Bulgarijoj, uždėjo vai
niką ant Nikola Petkovo. . ,. ,, . -
kapo. Nikola Petkov buvo! važiavimui 1 Rusiją, šis kaipo 
įžymus valstiečių partijos komitetas. norėjo nuvykti jus”, 
vadas. Valstiečiai buvo ir 1 Maskvą ir istyrti Amen- Jeigu Rusijoje taip gera, 
yra priešingi d-1__ kos ambasados veikla nie- tai ko hiioti vnao Vari Sp-

komunistų - valdomos val-!ko baugiau-
dabartinės kos ambasados veiklą, nie-'tai ko bijoti, ypač kad Se- 

ViU--1’''’natoriai nevažiuoja nu- 
Petkovasl Rusijos valdžia atsisakė versti Rusijos valdžios ar 

buvo nuteistas neva už są- išduoti Senatoriams vizas, skleisti Amerikos propa-
vakare, mokslą nuverst tą Valdžią.
Charles Įa7 protestavo,*°tet rludi kvai du kartu tuo reikalu 

r kreipėsi.
Prieš tokį Rusijos nusi

teikimą kilo protestai A- 
merikoje. Senatoriai

, kad Amėri- gandos, kaip kad daro Ru- 
kos ambasadorius Mas- sijos agentai Amerikoje. — - — — • 1 « I

nieji su protestais visai 
ir Petkovą nu-

Jung. Valstybės Veda Karą 
Prieš Badą

Washington, D. C. —Ap-______v_. _________ ir, Washington, D. C. —Ap- 
kongresmonai viešai rei- ’ sigynimo Sekretorius Fo- 
kalauja, kad Valstybės ręstai, prisiminęs Rusijos 
Departamentas tą patį pa- atstovo Višinskio kaltini- 

jdarytų su rusais — neiš- mus apie “karo prekiauto- 
Lietuvių tremtinių žur- duotų vizų rusams įva- jus”, sakė, kad Jung. Vals- 

nalistų metiniame suvažia- žiuoti į Jung. Valstybes, o tybės veda karą tik prieš 
New York — Railway vime išrinktoji valdyba esantiems rusų agentams badą ir nuteriojimą.

Agentūros darbininkai - pareigomis pasiskirstė se- įsakytų tuojau išvažiuoti. | Jis griežtai užginčijo Vi-
vairuotojai, kurie strei- kančiai: pirmininkas —A-! Kaip žinoma, Rusijos šinskio kaltinimą “karo
kuoja, buvo pastatę antrą leksandras Merkelis, vice-'spauda sulygino Preziden- prekiavimu“.

Darbininkai Pabijojo Grasi- 
irimo—Panaikino Antra

eilei PMetavimą

Nauja Lietuviu Žurnalistų 
Valdyba

cijų pirmininkai ir sekre
toriai ; lietuvių katalikų 
laikraščių i 
vienuolijų ir aukštesniųjų nuostolius 
mokyklų viršininkai. Visi, 
kviečiami dalyvauti šiame 
svarbiame suvažiavime. 
Jeigu kuris negalėtų daly- 

York, N. Y. Ivauti, tai turi teisę įgalioti
ALRK Federacijos Ta-, ką kitą.TO-J_ —_ ’rybą sudaro: Federacijos 

apskri-

»J
j eilę pikietuotojų. Bet gavę pirmininkai — Julijonas 
'grasinimą, kad darbinin- Būtėnas ir Henrikas Bla- 
! kų unijai bus iškelta $10,- zas, sekretorius — Pr. 

redaktoriai;.000,000 byla už padarytus Gaučys, iždininkas — Si- 
i pagal Taft- mas Urbonas, valdybos! 

Hartley įstatymą, panai- nariai — Penikas, Trum- 
kino antrą eilę pikietuoto- pa, Kardelis ir kiti.
jų. | Lietuvių tremtinių suva-

Darbininkai reikalauja žiavime dalyvavo ir Ame- 
pakelti algas 15 ir pusę rikos lietuvių atstovai 
centų į valandą ir įvesti 40 p. K. Baltramaitis ir ponia 
valandų darbo savaitę. Jie A, Devenienė. 
sutinka pasiduoti dery
boms, kurioms vadovautų 
miesto mayoras.

Lietuvių Radio Programa
1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS. 

ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.

Antanas F. Kneižys, 
ALRK Federacijos 

Pirmininkas.
Meilė pridengia nuodė

mių daugybę. Iv. Paulius.

šeštadienį, spalių 4 dieną, 1:15 vai. po pietų iš 
WESX stoties vėl turėsime progą klausytis gražių 
lietuviškų dainų, muzikos, kalbų, pranešimų ir svei
kinimų. Pasukite savo rad o rodyklę ant 1230 kilo
cycles ir klausykitės programos per visą valandą.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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■VAIRIOS ŽINIOS
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TAIP GRJŽTA Į TĖVYNĘ Lietuvių Tremtinių Žumalis* 
tų Suvažiavimask --------------------------- I

Nežiūrint visų galimų (Vienas buvęs Lietuvoje 
spaudimų ir nepaprastos valsčiaus viršaitis nacių 
propagandos mūsų trem- laikais perkentėjęs didelių mis 
tinių negali priversti grįž- sunkumų ir vargo, ir po iš- metinis lietuvių tremtinių 
ti namo. Retkarčiais pasi- laisvinimo nenumatyda- žurnalistų suvažiavimas, 
taiko, kad vienas kitas ne- mas jokios geresnės atei- Išrinkta naujpa valdyba ir 
tekęs čia kantrybės ir var- ties nutarė grįžti į namus, aptarta aktualieji klausi- 
go verčiamas ryžtasi grįž- Taigi jis ir grįžo. Likusie- mai. Suvažiavimo proga 
ti į tariamą tėvynę. Taip, ji gyvendami skurdžias buvo suruošta spaudos pa- 
jie iš čia išvažiuoja, bet tremtinio dienas dažnai rodą, kurioje pavaizduota 

'Ta,,-, imi™ ivi siAi nniciminzini-n hiįviTci vir- senoji lietuvių knyga ne
gerai 

turbūt padarė grįžęs į na
mus. Bet šiomis dienomis 

1946 metais pavasarį, ne- gautas iš viršaičio giminių 
toli 200 lietuvių karo be- laiškas išsklaidė visas abe- 
laisvių, kurie nešė sunkias jones. Laiške rašoma, kad 
belaisvio dienas Belgijoje apie viršaitį iki šiol nieko 
nutarė neatsižvelgdami į nežinoma. Vadinasi jis tik 
tai kas jų ten laukia grįžti gal pravažiavo pro

jie iš čia išvažiuoja, bet tremtinio < 
kur? Taip ir lieka iki šiol prisimindavo buvusį 
visiems mįslė, kur tie grįž- šaitį, kuris girdi, 
tantieji pasideda. t*“

Rugpiučio 30-31 dieno- 
Schweinfurte įvyko

priklausomos Lietuvos 
spauda, lietuviškoji spau
da Jungtinėse Amerikos ■ 
Valstybėse, lietuvių rezis
tencinė spauda nacių oku
pacijos metais, lietuvių 
tremtinių spauda Vokieti-: 
joje ir lietuviškieji spaus

tai kas jų ten laukia grjžti gal pravažiavo pro savo diniai svetimomis kalbo- 
į tėvynę. Jie visi buvo prie- gimtinę, o gal ir tos nepa- mis. 
varta sumabiiizuoti nacių matė. Tai tau ir grįžimas į 
ir Lietuvoje nė vienas ne- tėvynę. K.L.
buvo joks valdininkas, bet 
eiliniai darbininkai ir ūki
ninkų sūnūs, todėl manė, 
kad su jais negali nieko 
blogo atsitikti. Jie buvo 
grąžinti į tėvynę per Ham
burgą ir čia atitinkamos 
vietos sudarė jų sąrašus, 
kurie ir šiandie randasi 
saugioje vietoje. Jie patys 
pažadėjo grįžę parašyti 
laiškus savo pažįstamiems 
ir papasakoti kaip jiems 
sekėsi kelionė. Bet deja, 
praėjo jau daugiau metų 
laiko ir apie juos negauta 
jokių žinių. Taip pat ir jų j 
giminės esančios Lietuvo-j 
je apie juos neturi jokių 
žinių. ' 
vių ir pridengė didžioji pa-

Štai^Laisvoji Lietuva”,Kerai- Naujasis daktaras 
paduoda kitą atsitikimą. 1S Pat Jaunystes dienų yra

LIETUVOS MINISTRAS GRĮŽO 
IŠ KELIONES EUROPON

%

Autobusas pakalnėn, bet ne j duobę — Šis 
autobusas paslydo ir nusirito pakalnėn su visais 
keleiviais East Lansing, Mich. ant pat Red Ce- 
dar upės kranto. Aštuoniolika žmonių sužeidė.

Statement of The Owner»hip,

Management, Circulation, etc. 
Required by The Acts of 

Congreaa of August 84,1912, 
as amended by the Actą of March 3, 

1933. and July 2, 1946 
of Darbininkas published Semi-week- 
ly at Boston. Mass. for October 1, 
1947 Statė of Mass.. County of Suf- 
folk.

Before me. a Notary Public in and 
for the Statė and county aforesaid. i 
personally appeared Anthony Pel-! 
džius. who. having been dūly sworn 
according to law, deposes and says 
that he is the Business Manager of^ 
the Darbininkas and that the follow-, 
ing is. to the best of his knowiedge 
and belief. a true statement of the. 
ownership. management (and if a 
daily. weekly. semiu-eekiy or tri- 
weekly nev.-: 
etc.. of the aforesaid publication for

Šią vasarą Tuebingeno the dat* s^ow" in.’. f A 1 x-. .. . reąuired by the Act of August 24. matUllUSuniversitete lietuvis trem- 1912 as amended by the acts of “ , .7
TaVn tuos 200 liptų* tinys Vladas Šimaitis įsi- March 3-J?33- and fuly 2 1?4® in Bulgarija. Taip tuos 200 lietu “įi'S.kad Jun^' Valstybes ir

Jo darbas įvertintas labai this form. to wit: |
• •• ■> « . f T*hnt nam.

Argentiną, Kanadg Išrinko 
Į Saugumo Tarybą

Flushing Meadow, N. Y. 
— Jungtinių Tautų susi
rinkimas dauguma balsų 
išrinko Argentiną ir Ka
nadą į Saugumo Tarybą.

Naujas Lietuvis 
Mokslininkas

JUNG. VALSTYBES ATNAUJI
NO DIPLOMATINIUS SANTY

KIUS SU BULGARIJA

Res. Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

826 - 328 W. Broadwav 
SO. BOSTON, MASS.

(Tęsinys) liauti tikėti, kad piktas
T . . _ . . .v bus nugalėtas ir kad trem-Lietuve moteris?s seno * troškimai iš-

savo pasauli atkūrė ir da- 
bar atkuria audiniuose. Iš S1P _ p_n„1 .. Paris — bnannon—Gan-rasto ir spalvų derinimo (New Foundland) ke- 
atspesi, kam audinys skir- atgkrides New Yorkan 

aš Tamstai, Garbingas Už- . <.llva»inv»nin Pr-ici. c . ’ . 4. -i gion suvažiavimo. Brisi-juno Svety nonų jteikh» neišmaningus
hetuvių moterų tremtyje iekaiitu3 Mad.
esančių vardu, yra musų leWži būk4 jie
gyvenimo išraiška. Blan- u komunistų sta- 
rS?ai° 1yX kaVimSu p‘tikai biik > tikB 
j- ’ 1.1 P s- ’ gumo nenori grįžti namon,
dienos stovyklose. Šiuo j-Ministras, turėdami 
dIddrprXZ,U "si Salvo> P’“’“** 
dideų prašymą. Kada su tuvius latvius, estus) 
grįS! Januos kraštuspa- pasmerkė tokių
sakyk lietuvėm, kad febu- ’riekaištų‘’suktybę ir * 
na šita juosta atnaujintas 
rysis tarp Jų ir musų. Mes *
šiandieną benamiai, betei
siai — elgetos. Paprašyk 
Jų, kad Jos ištiestų savo 
mylinčią ranką, kuri 
mums suteiks ištvermės ir, 
vilties. Pasakyk Joms, kad' 
rytojaus dienos nežinia,- 
lyg šmėkla mus lydi ir jė-l 
gas pakerta. Pasakyk! T_ "I J a* * X * * !

Legionieriai gerai padary
tų pasiųsdami savo dele
gaciją į pabaltiečių stovy
klas, kad suprastų DP pro
blemos tikrąją esmę.

(L.P.N.)

PAIEŠKOJIMAS
Zofijos Draganauskienės - 

Joms, kad austi juostas iš- Mikniūtės, kilusios iš Šiaulėnų 
mokome gimtajame kraš- vals. Birietiškių kaimo.
te. Tegul Jos nenutraukia Taipgi Kazimiero Mišelio, ki- 
ryšio SU mūsų namais, te- lūšio iš Radviliškiu vals. Žinienų 
gul saugo* lietuviško šei- kaimo, 
mos židinio.”

Lietuvos Raudonojo VčžeH*» kaimo’ Skapiškio para- 
Kryžiaus skyrius Schwae- P*j°s- Antano Merkio ir Malvi- 
bisch Gmuend pareiškė: nos Merkytės, gimusių Ameri- 

“Sveikindami Tamstą koi
apsilankiusį mūsų stovyk-! Patys arba kas aPie J1108 žino 

įloję, mes prašome Šia pro- atsiliePkite sekančiu antrašu, 
fra i Ti A T .TP’itiU 
tuvių organizacijoms ^-| 
merikoje ir visai Ameri-j 
kos lietuvių visuomenei 
mūsų nuoširdžiausią pade-! 
ką už moralinę ir ypatin
gai didžią materialinę pa
ramą tremtyje bevargs- 
tantiems tautiečiams. A- 
merikiečiai lietuviai tūks-i 
tančius paguodė, aprengė,!

, sušelpė maistu ir pinigais,' 
gal dažnai daug ką nuo 
savęs atitraukdami. Mes 
prašome Aukščiausiąjį pa
laimos mūsų broliams A- 
merikos lietuviams”.

Į sveikinimus Ministras; 
Žadeikis atsakė viena ii-j 
gesne kalba (Pfuellingen,! 
Schwaebisch Gmuend, Ha-į 
nau); jis dėkojo už linkėji
mus ir meniškas dovanas' 
ir sveikino tremtinių idea
lizmą, ryžtingumą ir iš
tvermę. Jis nurodė, kad 
trijų metų tremties vargai 
parodė pasaulio galiū
nams, kad tikroji priežas
tis visų DP nelaimių paei
na iš anos pusės geležinės 
užtvaros; jis linkėjo trem
tiniams ir toliau sėkmin
gai gintis nuo skriaudų ir 

..... t v 7 priekaištų savo tyru pat-
munistai nepripažįsta lais-!riotizmu, savo dora, savo 
vės ir kad jie bijosi kalbų J darbštumu; ragino nenu

stoti kantrybės, nesiliauti 
savo teises ginti ir nesi-

i

H'ashington, D. C. — skos Institute, kurių prie-i
■ --------vspaper. the circuiationt.: junpr Valstvbių vyriausy-1 šingu atveju nebūčiau tu- 

the above caption. j be atnaujino pilnai diplo-jrejęs progos net mėginti 
?f ^u^st 24,; matinius santykius su tęsti.
y e ac s o o ,----Nežiūrint to, Su nuoširdžiu dėkingumu,

G. Būga.
__ | Angliją priešinasi Bulga- Stockholm, Švedija.
1. That the names and addresses of rijOS priėmimui į Jungti-' ----------------

man^e^b^re^PubhshTr slTos’ x! Šia proga pranešama.I . 1O paL jdtllljOlvO v41Vil 14 J * ludnigvlo di“. x uuHSHti ou uvo. _ __ , . _ _ vvv^c*.

- aktyvus visuomenės veikė- uth. r. c. Ass-nof Labor. 366Broad-;ke Bulgarijos valdžią uz,ka(i nuo rugsėjo 25 d. pa- 
| jas. Nepriklausomoj Lie- XXIJ0%XvoJ°n„X±: keistas BALF Centr0 tele’
I tuvoje dalyvavo ateitinin- Mass.; Business Manager, Anthony.1KOįa ^LKOVO nuzuay-.fono num-OFlS, Vietoj pir- 
į kų, pavasarininkų ir ki- fe_ldžiy®i?66 Broadway- S0- Bos'|Jn5’. *^un^- Valstybėms ęs^;mįau buvusio EVergreenkų, pavasarininkų ir ki -f*™, w‘ Broaaway’ so. «>s- mą, j uiig. vaistyuems «a4;miau buvusio EVergreen 

tose katalikiškose organi- 2.’ That the ov.-ner is; (If owned by būtinas reikalas turėtų j §_g203 dabar EVergreen— 
izaciiose. Ilgą laiką buvo a corporation. its name and address savo atstovą tame Baika- 
!, „0 , ..i. . ,, mušt be stated and also immediately rili kraštoįkulturos žurnalo “Židinio” thereunder the narnės and addresses; .
administratorium. Gyven-of stockhoiders owning or hoidingi ■ .
damas trpmfvip Dr VI ši-°?eJ’.eLce~ ?r.mo.r!.?f?®tf12!2o™tikas» kuris gali kada nors
maitis taipgi aktingai da- uon. the names 
lyvauja lietuvių tremtinių ~J 
veikloje.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St.. So. Boston. Mass
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — Gailiūnienė.
8 Winfield St.. So. Boston. Mass.

Prot Rašt. — Ona IVaškienė,
440 E. 6th St.. So. Boston. Mass.

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

Tel. Parktvay — 1864-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 
nmtnkoiu raAtininke ‘

; Sutvarkymui Mirusių Asmenų Turto
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj,

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

« Adv. F. J. Bagočius,
302 W. Broadivay, So. Boston, Mass.

Liongino Merkio, kilusio iš

ga perduoti BALF’ui, lie-'nes V™ gauta nuo ^imini4 svar‘ 
Ajbių žinių iš tremties.

Katarina Valičkienė,
82 Pardee St., 

New Haven 13, Conn.

,7-1422.

Balkanai yra tai para-j
damas trom/vio Dr VI Ši one percent or more OI I0tai amounidamas tremtyje Dr. VI. Si 0[ 5ttck. „ užsidegti. Jung. Valsty-

hčs tiir-i lahai danty infnro. 
sų Balkanų kraštuose. 
Taigi, turėdami savo at- 

‘ stovybę Bulgarijoj, galės 
geriau sekti komunistų - 
dominuojamos vyriausy
bės veiksmus ir ginti savo 
interesus. Taip maždaug 
yra pareiškęs Robert A. 
Lovett, valstybės sekreto-

*V. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

individuai owners mušt be given. if bes turi labai daug intere- 
owned by a firm, company. or other 
unincorporated concern. its name and 
address. as well as those of each 
individual member. mušt be given.) 
Saint Joseph's Lith. R. C. Ass’n of 
Labor. 366 W. Broad-.vay. So. Boston. 
Mass.

Rev. F. M. Juras. President, 94
Bradford St.. Lawrence. Mass.

A. F. Kneižys, Secretary, 50 Cot- 
tage St., Norwood. Mass.

Anna Siauris. Treasurer. 51 Tampa
St.. Mattapan. Mass.: Pirmininkas — Juozas švagždys.

601 6th SL, So. Boston, Mass.
. Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
i 702 E. 5th SL. So. Boston. Mass.I
Prot. RašL — Jonas Glineckis.

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaėka,

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,

699 E. Seventh St., S. Boston, Mass
: Maršalka — Jonas Zaikis,
i 787 E. Broadway, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio -company būt also, in cases where the!
2 vai. po pietų. Parapijos salėj

i 492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

3. That the known bondholders, į pįaUS pareigas einas,
mortgagees, and other security hol-' ~ i_-
ders otvning or holding 1 per cent or' Šis IHUSU VyriaUSybeS- 
more of totai amount of bonds, mort-; žygis nėra užgyrimas ar 
gagės or other securities are: (If! Hliršimas kflikiiriil vė. 
there are none, so statė.) Tautos PamlrSlmaS K^lKUnų Ve 
Fondas, 2334 So. Oakley Avė., Chica-Į lesniųjų Bulgarijos Veiks- 
go- IU- I mų.4. That the two paragraphs next;
above. giving the names of the otvn-Į 
ers. stockhoiders. and security hold-'__ . -.. . . .
ers. if any. contain not only the list of Bulgarijai paskirtas 
stockhoiders and security holders as nald 
they appear upon the books of the 

stockholder or security holder ap-- 
pears upon the books of the company, 
as trustee or in any other fiduciaryi 

corporation for whom such trustee is 
acting, is given;also that the said two 
paragraphs contain statements em- 
bracing affiant’s full knowledge and 
belief as to the circumstances and Baigdamas ŠIUOS Studijų 
conditions under which stockhoiders' -- -----
and security holders who do not ap-' 
pear upon the books of the company 
as trustees. hold stock and securities' 
in a capicity other than that of a

! bona fide owner; and this affiant has 
| no reason to believe that any other 
i person. association. or corporation 
j has any intere3t direct or indirect in i 
1 the said stock. bonds. or other securi- 
ties than as so stated by him.

i ti T’hat thn avAT’ao’A

J Jung. Valstybių atstovu’

R. Heath.

PADĖKA

Do-

relation the name of the person or Vėiionies kalbininko KaZl-
miero Būgos sūnus Gin

tautas Būga rašo:

Draudžia Kalbėti Prieš 
Komunistus

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

Pristatome Alų ir Tonikų
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, šaukite:

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

220 E St, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

11 5. That the average number of copies 
' of each issue of this publication sold 

' ’ or distributed. through the mails or 
1 otherwise. to paid subscribers during 
1 the twelve months preceding the date 

shown above is — 7150. «This infor
mation is required from daily. week- 

My. semiweek1y. and trivveekly news- 
1 papers only.)
■j Anthony Peldžius. Business Mana- 

! ger. sworn to and subscribed before
[ me this 30th day of September, 1947 
1 John J. Roman. Notary Public.

<My commission expires May 12. 
1950>' .

Boston, Mass. — United; 
jElectrical, Radio and Ma- 
chine Workers, CIO, seime 
dauguma balsų priėmė re
voliuciją, kuria reikalau
ja, kad unijos anti - komu
nistinio bloko nariai nieko 
nekalbėtų ir neveiktų 
prieš raudonuosius komu
nistus, nes priešingai jie 
bus išbraukti iš unijos.

Vadinasi, komunistams 
ir jų pakalikams pavyko 
pravesti rezoliuciją, kuria 
draudžia ką nors kalbėti 
prieš komunistus. Tai yra 
aiškus įrodymas, kad ko-

Naujas Agronomijos 
Daktaras

_ j Agronomas Vladas Bub- 
metus, noriu išreikšti savoj lys šią vasarą Bonnos uni- 
padėką už man suteiktą I versitete sekmadienį apgy- 
paramą. Kartu noriu pa-į nė parašytąjį mokslinį 
brėžti, kad ta parama bu-'darbą ir gavo agronomi- 
vo ne vien tik materialinė,! jos daktaro laipsnį. Pažy- 
bet ir moralinė.

Pirmomis sunkios trem- nos universitete tik antras 
ties dienomis, palaužtam užsienietis gavo daktaro 
ne tiek fiziniai, kiek dvasi-!laipsnį.
niai, faktas, jog atsirado' Lietuvoje Dr. VI. Bublys 
žmonių, kurie suprato ir." 
atjautė mūsų būklę, ir iš
tiesė pagalbos ranką, su-i 
teikė naujų jėgų drąsiau! 
žiūrėti į ateitį. BALF pa
ramos dėka šiais metais 
išklausiau medicinos stu
dijas Karališkam Karolin-

mėtina, kad po karo Bon-

buvo baigęs Dotnuvos Že
mės Ūkio Akademiją ir gy
vai domėjosi ūkiniuose 
klausimuose. Kurį laiką 
buvo Pieno Centro direkto
rium.

Visą laiką reiškėsi kata
likiškoje veikloje.
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W. J. Chfsholm
GRASOMUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 SmithSL, 
PROVIDENCE, R. L

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6288

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. Brockton 8*1580

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo 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

rrr.';
COOP
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DARBININKAS

(THE WORKER)
Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly. 

------- by---------
•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

Kntered as aecond-claaa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass. under the Act of March 3,1870.

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

SUBSCRIPTION KATES: >
Domestic yearly ___________  $5.00' Amerikoje metams
Domestic once per week yearly $3.00 (Vieną kart savaitėje metams_ $3.00
Foreign yearly _____________ $5.50 i Užsieny metams
Foreign once per week yearly $3.50 I Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Kjii&iaJUA,
•* džiaugsmu ' Amerikos pri- 

sidėjimą prie Internatio- 
naj p-efUgee Orgaaizatioir, 

. _ [bet dar ne viskas; reikėtų,
būtų beširdis-į|jaj Dėdė Šamas atidarytų 

.1 duris ir nebijotų 
eisti. Jie anaiptol nū-

Tarp skubiausių per- nasis Atila, 
blokštos žmonijos proble- ka ir amžiams suterš u A-[D]a£jan 
mų yra nelaimingųjų DP merikos 1 
klausimas. Ką daryti su: juos fcolševik 
tais tremtiniais? Kur juos;užnerti kilpą 
padėti? Grąžinti jėga į te-j kokį prasikaltimą tokia! 
vynę, kurioje su peiliu ran-lbaisi bausmė?

Devynioliktasis sekmadienis po Setanihi* (Spali!) 3 d.) (koje šeimininkauja raudo-1 Mes sveikiname su
EVANGELIJA: Mato 22,1-14 I

Anuo metu: Jėzus kalbėjo vyriausiems kunigams ir parisie- 
jams: Dangaus karalystė panaši į žmogų karalių, kurs kėlė savo 
sūnui vestuves. Jis siuntė savo tarnus pašaukti pakviestųjų į ves
tuves, bet jie nenorėjo eiti. Jis siuntė kitus tarnus, tardamas: Sa
kykite pakviestiesiems: Štai, aš prirengiau savo pokylį, mano jau- 

; čiai ir mano peniukšliai papjauti ir visa prirengta; ateikite į ves- 
, tuves. Bet jie tai nieku vertė ir nuėjo sau, vienas į savo ūkį, o ki- i 
tas į savo prekybą; kiti, nutvėrę jo tarnus ir išniekinę juos, už- 

Jau 30 metų sukako, kai bolševikai pasigriebė Ru- mušė. Tai išgirdęs karalius susirūstino ir, nusiuntęs savo kariuo- 
sijos valdžią. Tiek pat laiko praslinko, kai jie pradėjo menę, išžudė anuos galvažudžius ir jų miestą sudegino. Tuomet 
naikinti religiją — ne vien kokią atskirą tikybą, bet jjs tarė savo tarnams. Vestuvės, tiesa, prirengtos, bet pakviestieji 

buvo neverti. Eikite tat, į kryžkeles ir ką tik rasite, šaukite į ves
tuves. Jo tarnai, išėję į kelius, surinko visus, kuriuos rado, piktus 
ir gerus, ir vestuvės buvo pilnos sėdinčiųjų už stalo. Karalius įėjo

užsimojo užmušti dvasią. Kad jie būtų žinoję istoriją ir vilkusį vestuvių drabužiu, jam tarė: Prieteliau, kaip čia įėjai, ne
žinodami būtų kiek iŠ jos pasimokinę, tai pagoniškos turėdamas vestuviško drabužio? Jis tylėjo. Tuomet karalius ta-' 
Romos ciesorių pavyzdys būtų jiems parodęs, kad re- rė tarnams: Surišę jam rankas ir kojas, išmeskite jį laukan į tam-' 
ligi jai panaikinti 30 metų toli gražu neužtenka. Romos sybes; ten bus verksmo ir dantų griežimo. Nes daug pašauktųjų/ 
ciesoriai naikino religiją per ištisus tris šimtmečius — bet maža išrinktųjų.
300 metų ir — nepanaikino. Ir vartojo kaip tik bolševi
kiškas priemones: kankino ir žudė krikščionis, many
dami, kad užmušę žmones, užmuš su jais ir religijos 
idėją. Ir kas atsitiko? Žmonių nužudė milijonus, o reli
gija vis augo ir stiprėjo. Teisingai Tertulijonas pasa
kė: “Kankinių kraujas tai krikščionių sėkla”. timui tiesą, nes mes esame viem kitų sąnariai. Jei rustinates, tai;

Užteko ir 30 metų bolševikams suprasti, kad fizi- nenusidėkite. Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės. Neduo- 
niais tikinčiųjų žudymais religijos nepanaikinsi. De- kitę vietos velniui. Kas vogė, tegul jau nebevagia; teužsiima ver- 
sėtkai tūkstančių nužudytų dvasiškių ir milijonai nu- čiau darbu, dirbdamas savo rankomis, kas gera, kad turėtų ko 
kankintų krikščionių pasauliečių parodo, kad bolševi- suteikti kenčiančiam skurdą.
kai per 30 metų norėjo pasivytį pagoniškos Romos re- 
kordą nužudytųjų per 300 metų. Kitais žodžiais, jie de- ATEIKITE
šimt kartų buvo žiauresni už Romos valdovus. Dirbo 
skubotą1 rankos nuo žudymo pailso, o naudos jokios. _ Telefonas! Allo! giandieną Tamsta esi laukiamas... Retos bendradarbius ir skaitytojus Pranciškus. 
Tik išdirbo sau kraugerių bedievių vardą. Su tokia re- ........... ............... 1 -
putacija šiandien toli nenueisi. Jie tai suprato ir pa- _ . . . _ . _ . ... . ... . . . .
keite frontą. Šumane religiją apgauti ir savo naudai ją .. ........... . ,. . . . .......-i-, x- r. j-- x x- • x •• atleiskite, kaip tik siomis dienomis užgriuvo mane visokį reikalai,pasikinkyti. Pradėjo studijuoti caru istoriją. . ... . ., . 7.. .. . i
r j j j j-z rūpesčiai... Butų malonu, bet... atleiskite... negalėsiu.

Caras Petras I įsikinkė pravoslaviją į valstybės 
aparatą. Apeigų, pamaldų ir šiaip jau visos 
pravoslavijos tikėjimo formos nepakeitė. Viskas atro
dė kaip buvę, bet pravoslavijos esmė jau buvo sužalo- kyti eit pažįstamo kviečiamam, reiškia jo nepagerbti, statyti sa- 
ta: caras pasiskelbė cerkvės galva. Mužikatns kas gal- VO reikalus aukščiau už visa kita, reiškia atsiriboti nuo kitų. Ne- kimą. Kas savo kančia ir auka dalyvauja Kristaus kančioj ir au-‘ Kiekvienas žmogus t’i’ i 
voj? — Jie carą dievino: tarsi iŠ dangaus jam buvo priimti gi savo šefo kvietimo, reiškia jį įžeisti. , ko j, darosi vertu Viešpaties. Anas baltas rūbas laimimas ne lote-! kitame Žmoguje veidrodį,
duota galia valdyti dvasiškiją ir pasauliečius. Tad sta- Yra tylus kvietimas, kurį žmogus girdi kasdieną — Viešpa- rijoj, ne krautuvėj ir ne pas siuvėją, o Kristaus sekime. Kas seka!kuriam? jis gali aiškiai į- 
linui toptelėjo į galvą “šviesi” mintis — kodėl gi jam ties kvietimas. Jis nėra nei rašytas, nei telefonu perduotas. Jis Kristų pilkoj kasdienybėj žingsnis po žingsnio, neabejotinai laimi žiūrėti savo paties silpny- 
nepasekti carų pavyzdžiu? Ir jis gali valdyti pasauliją glūdi pačiam žmoguj: ateiki! Kai jis sėdi girkšnodamas alų res- savo dvasinį vertingumą. Jis yra kaip lakūnas, skrendąs tamsią.bes, trūkumus ir įvairius 
ir dvasiškiją. Bet jau ir mužikams to buvo per daug, torane, važiuoja miesto požemiu, dirba fabrike. — vis gyvas yra naktį ir nustatąs skridimo kryptį pagal radijo garsus. Kaip laku-1blogumus: bet mes dažnai 
Carai vis dėlto buvo tikintieji, išskyrus gal Petrą I ir tas Viešpaties kvietimas: ateikite, kurie alkstate, esate ištroškę, nas prašvitus dienai pamato laimingai pasiekęs reikiamą miestą, į elgiamės šiuo 
Katariną II. Bet ir tiedu bent viešai bedieviais nesi- ieškote... Ir jis yra gyvas tol, kol žmogus gyvas, nes, anot Ches- taip žmogus, nusiklausydamas Viešpaties balso, ateina į Ji.
skelbė. Gi Stalinas užkietėjęs bedievis ir uolus tikin- terton'o, žmogus nuolat yra ištroškęs alaus ir amžinybės. Kuris Neįmanoma ateiti pas Viešpatį kitaip. Jei ir patenka kas kitu 
Čiųjų persekiotojas ir Žudytojas. Ir Staiga — praVOS- paklauso Viešpaties kvietimo, ateina į Jį nešinas savo tikėjimu ir keliu, ateina be baltojo dorybių rūbo. Ateiti gi be jo t. y. su negry-! 
lavų cerkvės galva! Ir surado tarp aukštesniųjų dvasi- nusilenkia Jam, kaip pribrendusi varpa kad nulinksta pjūties su- na širdimi, reiškia būti išmestam..Neužtenka būti pakviestam, 
ninku tokių Judošėlių, kurie tam pritaria. Istorija UŽ- laukusi. Kuris nepriima jo, darosi pats nevertas Viešpaties. Tuo reikia švitėti krikščionišku vertingumu, 
rašė daug keistenybių, bet panašios klastos dar nėra būdu jis pats tolsta nuo Jo, kaip nuo gimtųjų namų. Ir juo dau-j Kristus kviečia žmogų ne tam, kad būtų išmestas, bet tam. 
mačiusi. Čia tiesiog neįmanoma beprotystė, bet ji įro- giau jis nuo Jo tolsta, juo darosi nevertesnis, nes tikroji žmogaus kad būtų išaukštintas. Būti gi išaukštintu, reiškia čia. žemėje.; 
do, kad bolševikai nepajėgia religijos nugalėti. K. vertė auga tik Dievop artėjant. įeiti su Kristumi per skaudų pažeminimą — Golgotą. G.'

Atiduoti Y

PRENUMERATOS KAINA:
_ $5.00

I

$5.50

Kumščiu Dvasios Neužmuši

bendrai bet kokią religiją, nes pagal Marksą, Leniną 
ir Staliną, religija esanti žmogijos svaigalas. Kovai 
prieš religiją jie pavartojo patį kvailiausią ginklą — 
brutališką fizinę jėgą. Kumščiu, kirviu, kardu, šautuvu pasižiūrėti sėdėjusiųjų už stalo ir, pamatęs tenai žmogų, neapsi-. 
uzsimnin užmušti dvasia Rad iie hiitn žinm’p istnriia ir .411...^; Aio

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Efeziečiams 
(Efez. 4, 23-28)

Broliai: Atsinaujinkite savo išmanymo dvasia ir apsivilkite 
nauju žmogumi, kurs sutvertas pagal Dievą teisybėje ir tiesos 
šventume. Todėl, atmesdami melą, kalbėkite kiekvienas savo ar-; 
timui tiesą, nes mes esame vieni kitų sąnariai. Jei rūstinatės, tai?

vardą. Auauou;jų įsil,_________________ ________

5 .ygu^ pavojingi, bet bus bega- 
t kazvlo. Už j;Rįaį naudingi. 80'; yra 

į dori krikščionys, daugu- 
[ma gabūs amatninkai ir 
prityrę ūkininkai, kurių 
taip labai reikalinga Ame
rikoje. Tad kodėl tų talen
tų neįvertinti ir jais nepa
sinaudoti? Kodėl statyti 

j baisų nežmoniškumo pa- 
iminkla? Šiame dalyke A- 
[menka privalo duoti pa- 
jvyzdį kaipo viena iš ku'- 
[tūringiausių tautų.

JAV, įsileidamos api? 
.pusę milijono žmonių, sn- 
' stiprintų savo demokrati- 
I jos pagrindus ir užsitikrin- 
Itų geresnį rytojų, jau pr
ikalbant apie begalinį pres
tižo pakėlimą prieš visą 
: pasaulį.

Sociologai ir ekonomis
tai pilnai įrodė, kad Ame
rikoje toli gražu nėra dar 
[užtektinai žmonių, 
[tiek žaliojo turto, 
[guli neišnaudotas, 
i tarpu milijonai miršta ba- 
jdll;
į Atvažiuodami nelaimin
gieji šiaurės žmonės, įneš
tų daug gyvumo, naujo 

i kraujo, naujo gyvenimo, 
ypač ūkio srityje^

i Be to, būtų geras smūgis 
_ _ x. • . . x - [tironams totalitarams, ku-
Sv. Pranciškus Asyžietis, žmonių ir gamtos prie- rie šmeižia Amerikos de- 

telius. Jo šventės proga (spalių 4) sveikiname mūsų
[ Tad. gerasis Dėde Šamai, 
; priglausk nelaiminguosius 

visiems kaip 
gyvenama laisvame demo-

ams y 
an

Mt-,i n

turint 
kuris 
o tuo

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Kmitas

Du Komisarai

— Matau, tovarišč, atliekate visai sėkmin
gas piršlybas, — linksmai prabilo Andriukas. 
— Pats save peršate — eh? Sveikinu, sveiki
nu.

Pochotinas kai išsižiojo, taip ir negalėjo 
burnos uždaryti. Atrodė kaip ištraukta iš 
vandens žuvis: nė balso, nė jėgos. Andriukas 
iš širdies gėrėjosi jo išvaizda. Gėrėjosi ir Eu
genija su Aldona. Ši pastaroji tai rodės jau 
jau suklyks ir puls Andriukui ant kaklo. Ne
puolė, tur būt daugiausiai dėlto, kad Euge
nija ją apsikabino. Ji taip pat norėjo pulti 
Andriukui į glėbį, bet laikėsi. Smalsumas 
prie vietos ją prikalė. Kaip pasielgs Pochoti
nas? Ką jis sakys? Kaip Andriukas praves 
savo planą? Tie klausimai, ar verčiau į juos 
atsakymai, taip Eugeniją žavėjo, kad ji ne
galėjo pajudėti. Paslaptinga tyla tęsėsi vos 
momentą, bet atrodė, kad tas momentas nie
kad nepasibaigs.

Pagaliau Pochotinui pradėjo grįžti sąmo

1 w - '• £l\rg' r ' ‘
■' \

-fru ii1 v

(Šv. Pr. Varpelio klišė).

KVIESTIEJI IŠVAROMI P*" ParodJ H

rūpesčiai... Būtų malonu, bet... atleiskite... negalėsiu. I Viešpats šaukia visus: iš patvorių, iš kryžkelių, iš fabrikų, iš kratiškame krašte, kur vi-
Kiek mandagių žodžių, koks malonus balsas atsakyme! Ir ministerijų. Visiems pakanka vietų Jo amžinybėj. Atėjusieji betgi siems užtenka vietos ir 

išorinės vis dėlto po maloniausiais žodžiais slypi — ne. turi būti verti pašaukimo. Anas baltas vestuvių rūbas ir yra dva- duonos kąsnio.
Priimti kvietimą ar nepriimti kiekvienas yra laisvas. Atsisa- sinis žmogaus vertingumas, kurį jis turi atsinešti su savim. Į I». Mikalauskas.

Viešpats šaukia visus, bet jis juos šaukia per kančia ir atpir-J
I

nė. Jis įgnybo sau į šlaunį — skauda. Reiš
kia, nesapnuoju. Bet smūgio įspūdis nesidavė 
išblaškomas. Pochotinas daug savo amžiuje 
buvo matęs ir patyręs. Buvo dalyvavęs pešty
nėse ir kautynėse, ne vieną smūgį galvon bu
vo gavęs, bet joks smūgis, joks šiurpulingas 
įspūdis nebuvo jį tiek paveikęs, kiek šis neti
kėtas su nepažįstamu komisaru susidūrimas. 
Taip, jis komisaras ir dar čekistas. Drabužiai 
ir išvaizda nemeluoja. Ir visą laiką už durų 
klausėsi. Girdėjo jo kvailus išsišokimus ir 
paslaptis, kurios gali jį nuvesti į čekos nuo
vadą — tardyti. Nuo tos minties Pochotino 
galva prablaivėjo ir pradėjo svarstyti padėtį. 
Pašėlusiai kvaila padėtis. Bet reikia kas nors 
pradėti. Pirmiausiai — susipažindinti.

— Su kuo turiu garbės? — pagaliau pra
šneko rusas.

— Mano pavardė Terentij Steputin, — at
sakė Andriukas. — Atvykau iš Maskvos spe
cialiai ištirti Lietuvos pareigūnų gyvenimą. 
Paprastai tai tik tuščias formalumas, bet 
šiuo kartu mūsų voždius davė kietas instruk
cijas viską nuodugniai ištyrinėti, nes turįs 
daug priešginingų pranešimų: vieni giriasi 
viskas esą tvarkoj, kiti labai pesimistiškai 
atvaizduoja čionykščių komunistų, ypač ko
misarų, gyvenimą. Tovarišč Stalin nepaten
kintas. Būtinai užsispyrė tikrą tiesą sužinoti. 
Vartok, sako, visas priemones, įnimant šnipi
nėjimą. Nemalonus dalykas, bet ką bedary
si: tarnyba. Ot štai ir mano dokumentai.

Pochotinas peržvelgė Andriuko dokumen
tus. Raidės akyse jam mirgėjo, bet šiuos žo
džius aiškiai išskaitė: Terentij Steputin, spe
cialus Centralinės Čekos agentas. Steputin... 
Kur jis tą vardą girdėjo? Visų čekos parei

gūnų neatsiminsi, bet ši pavardė kažkaip jo 
atmintin įstrigo. Kiek pagalvojęs prisiminė, 
kad kažkoks Steputinas buvo paskirtas trem
tinių stovyklos viršininku vienoj Sibiro vie
tovėj, vadinamoj Zimnij Gorodok. Gal čia ki
tas jo vienvardis pasitaikė, o gal ir tas pats į 
viršūnes iškilo. Tokie koncentracijos punktų 
viršininkai jei pasižymi tinkamu žiaurumu, 
greitai gauna poaukštį ir, pastatyti į svar
bias vietas, uoliai, biaurybės, eina savo pa
reigas. Nuo tokių nė kyšiu neišsipirksi. Pa
dėtis eina biauryn. Bet reikia jį pakamanti
nėti.

— Tai ką, tovariš, manai su manim daryti ?
— Ką su tamsta daryti? — nusišypsojo 

Andriukas. — Čia toks sudėtingas klausimas, 
kad jis man primena vieno rašytojo atvaiz
duotą sceną, kai du kelis metus nesimatę 
draugai susitiko stotyje, ir vienas jų, visą tą 
laiką išbuvęs namie, užsipuolė ant kito, ke
liavusio po visą pasaulį, tais žodžiais: “pa- 
pasdkok, papasakok”! Tarsi taip viską urmu 
galima papasakot. Tai sudėtinga istorija, tė- 
vyti.

— Sudėtinga istorija ,sakai? Ir ji susidaro 
vien iš to, ką apie mane iš mano paties lūpų 
girdėjai už durų besiklausydamas?

— O! tai tik maža delelė. Yra ir daugiau 
medžiagos.

— Iš kur gi ta medžiaga?
— Tamsta labai smalsus, mėgsti kamanti

nėti. Nenuostabu, nes esi čekistas. Bet aš 
taip pat čekistas ir mėgstu kamantinėti, o ne 
būti kamantinėjamas.

“Gudrus, biaurybė, — pamintyjo Pochoti
nas. — O rodos toks pienburnis. Bet jau da
bar Sovietijoj tokie laikai virto, kad tie vai
kėzai iš komsomolo skverbiasi į valdžią ir

atveju kaio 
[šuo. kuris loja veidrodi, 
manydamas, jog mato ten 
ne save, o kita šunį.

Šopenhaueris.

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

mus senus darbuotojus stumia lauk. Bet aš 
taip lengvai nepasiduosiu”.

— Aš įvertinu jūsų atsargumą, tovarišč. 
Išsyk matyt, kad esate tikslus pareigūnas, 
nors dar visai jaunutis. B^t mudu juk es?m? 
tovariščiai. Galima nors žodeliu rr?,sit?T’ti, 
kuo aš kaltinamas. To tard”m”i
— Na, jau ir kaltinamas. Kas api? tai kalba, 

kad esat? kaitinamas? Aš tik tvriu'ūj. re^ku 
medžiagą. Gi kaltintojai b”s kiti, j^i tik atsi
ras už ką. Ir aš patarčiau tovnriščiui anie ap
kaltinimą nekalbėti, nes atrodo lyg ir jaustu- 
mės esąs kaltas.

“Gudrus šunssnukis,” — vos sugriežė dan- 
tidmis Pochotinas.

Ir Eugenija negalėjo a+<?igūr_ti / nH-iuko 
sumanumu. Ji net kiek išsižiojus ’ laus’si ju 
pasikalbėjimo, o jau Aldona tai rvte riin An
driuką išsprogusiomis akimis. “A.ha! įk’i”- 
vai, išdidus komisare! Daber žinosi, kain 
jausdavosi ta**o kamantinejamos aukos. ?’?- 
šiojo vilkas, dabar jau vilką neša!” — tylo
mis ii džiūgavo.

Pochotiną supurtė pyktis. Tas g^’to^sna- 
nis drįsta jam duoti patarimų. Reikia jį pa
žaboti. Visų pirma reikia pasiteirauti anie jo 
praeitį, koks jo stažas, kur jis tarnavo. S'c- 
putin... hm... Ar gi būtų tas pa s. iš Sibiro?

— Tovarišč vadiniesi Steputin?
— Taip. O ką?
— Ar tai būtumėt tas pats...
— Ką buvo viršininku stovyk’os vietnv'je 

Zimnij Gorodok? Ar tai norėjai žinoti? T?;.n, 
aš tas pats. Už gerą Pasidarbavimą gavau ne
tikėtą poaukštį. Sovietų Rusijoj karjera 
griežtai vingiuojąs!: iš apačios viršun, ir at
virkščiai. _!

(Bus daugiau)
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IR BUDI
Šv. Tėvas gerai orien

tuojasi klaikioje tarptau- 
KOMUNIZMAS vartoja [sunkią vidinę ir išorinę tinėje situacijoje ir gerai 

įvairią taktiką, norėda- krašto situaciją”. j - . -
mas laimėti ko daugiausia 
šalininkų. Jis nesivaržo su 
jokiomis priemonėmis, kad 
tik būtų pasiektas pasku
tinis tikslas — proletari- 
jato diktatūra. Pagal sa
vo principus, komunizmas 
atkakliai kovoja su religi
ja. Tačiau jeigu yra reika
las, jis skelbia, kad religi
ja gali laisvai klestėti jo 
kontroliuojamuose kraš
tuose.

Kaip iš tikrųjų komuniz
mas manevruoja, suprasi
me, peržvelgę jo taktiką 
keliuose kraštuose.

Penktadienis, Spalių 3 d., 1947

Kaip begalvotų “bedie- mūsų koplyčios visada pil- 
viai” ir eretikai, vistik pa- nos tikinčiųjų. Be lietuviš- 
saulyje nėra simboliškes- kų koplyčių mūsų gyveni
nio ženklo 1 " ”
Krikščioniškame

kaip Kryžius, mas stovyklose būtų pana- 
pasau- šus į “bedvasių” benamiu 

lyje Kryžius iškyla aukš---- čigonų taborus. Tik žy-
čiau visko. Niekada Jo ne- mesniųjų tautinių švenčių 
nustelbs jokie kiti simbo- dienomis didesnės lietuvių 
liai, nežiūrint jų formų ir kolonijos naudojasi vietos 
spalvų. vokiečių didelėmis bažny-

Lietuvių tautos Golgotos čiomis, kada iškilmingos 
kelias paženklintas Kry- pamaldos suruošiamos vi- 
žiumi. J is reiškia kančią su didingumu — su skam- 
ir tragediją, bet kartu — biais chorais ir solistais, 
viltį ir tikėjimą į šviesesnį Qreta koplyčių, dažnoje 
rytojų, į pergalę ir įsganj- st0Vykioje yra pastatyti 
m3- paminkliniai lietu v i š k i

Su Kryžiumi ir Smūtke- kryžiai (stilizuoti) su dar- 
liu lietuvis yra taip suau- želiais. Kai katalikiškuose 
gęs. susigyvenęs, kad kaip vokiečių kraštuose tokie 
Lietuvoje jais paženklinta kryžiai statomi ne vien 
sodybos, kaimai, kryžke- stovyklose, tai evangeliš- 
liai. taip ir svetimame kuose kraštuose — tik sto- 
krašte atsidūręs lietuvis vykiose, 
nori matyti Kryžių ir pabar, kai stovyklos re- 
Smutkelį. tėja jr greit baigs savo

Kaip žinome. Vokietija dienas, kyla klausimas: 
yra krikščioniška šalis, koks likimas laukia lietu- 
bet ne visa katalikiška, viškų koplyčių ir kryžių 
Tik Bavarijoje ir kituose stovyklose. Žinoma, jeigu 
Pareinio kraštuose lietu- lietuviams išvykus kitur, 
vis religijos atžvilgiu jau- niekas toliau jų koplyčių 
čiasi kaip namie, nes čia ir kryžių neglobos, tai mū- 
vyrauja Katalikų Bažny- sų koplyčios ir kryžiai bus 
čia ir. panašiai kaip Lietu- nugriauti, išnyks. Bet su 
voje. sodybos, kaimai ir pasitenkinimu tenka pažy- 
kryžkeliai puošiasi kry- mėti, kad tuo reikalu susi- 
žiais. Visai kas kita buvu- rūpino vokiečių katalikų 
sios Prūsijos provincijose bažnyčios vyriausybė. Ne- 
(Hannoverio ir k.), kurios kalbant apie katalikiškąi 
yra evangeliškos (anglų Bavariją, pavyzdžiui Mu- 
zonoje). Ten kryžiai — tik ensterio (anglų zonoje, 
bažnyčiose. Vestfalijoje) vokiečių ka-

Ne visur galėdami nau- talikų vyskupo specialus 
dotis vokiečių katalikų vizitatorius, kanauninkas 
bažnyčiomis, lietuviai mel- T., 1946 m. rudenį lanky- 
džiasi stovyklose įrengto- damas lietuvių koplyčias 
se koplyčiose. Tos koply- stovyklose, kurios yra e- 
čios mums pavaduoja di- vangeliškame krašte, buvo 
dingas ir gražias bažny- labai patenkintas, kad lie
čiąs Lietuvoje. Savų kuni- tuviai kiekvienoje stovyk- 
gų vadovaujami, jose mes loję turi įsirengę gražias 
reguliariai atliekame pa- koplyčias, stato kryžius, 
maldas, 
ligiškai 
darni i 
guodos 
kioje tremtiniu 
bėję 
yra bent 
stovykla, 
koplyčios, 
nyčiose mes 
vome daugiau 
mistiškume, 
bažnytėlėse gi 
taip išsireikšti galima, sa- aimo nebuvo galima kata- 
vo religiją sutautir.ome. Ir ūkiškos bažnyčios statyti 
tai pilnai suprantama, nes ir įsteigti parapiją, 
sunkiais laikais ne vien tik viai padarė didelį patarna- 
tremtyje, bet ir Lietuvoje koplyčios su kryžiais, yra 
mūsų maldos namai yra pašventintos ir sudaro tei- 
religinės ir tautinės šven-sinį pagrindą tose vietose 
tovės, tvirtovės. i

Kiekviena ;
atskira parapija su savonyčias, 
kunigu ir vargonininku.se, ryšium su karo pąbėgė- 
Mūsų koplyčios Įrengtos liais, atsirado pakanka- 
įvairiai. pagal vietos saly-mas skaičius katalikų, 
gas. bet — skoningai, dai- Iš žymiųjų, lietuviškų 
liai. dažniausiai lietuvis-kryžių pažymėtini du. Pir- 
kame stiliuje. Jų altorių irmasis, pagal inž. Reisono 
paveikslų įrengime mūsų pro jektą, buvo pastatytas 
meisteriai ir dailininkai Montgomery lietuvių sto- 
parodė savo geriausį suge-vykioje Doerverdene prie 
bėjimą. Pamaldų metuVerdeno (Hannoverio pro-

♦
4
4
4
4
4
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Lietuvos Kryžiai
Dievui Artistui, —
Rankos jam skaudžiai prikaltos, — 
Lietuva, meldžias
Kryžiai, po lygumas baltas.

v •

Degančios gėlės 
Kryžių apipina veidą. 
Sveikint gegužiui 
Jos iš dangaus nusileido.

Debesys vysta
Grožy, kurs tirpdamas dingo.
Sutemos glosto
Kryžių paveikslą skausmingą.

Temstant giedrėja 
Sielvartas bent valandėlei.
Kopose kryžių 
Spindi šviesa ir šešėliai.

Kopose kryžių
Dėmės auksinės palieka. 
Nuolankiai slėpki 
Skausmą savy ir tylėki.

susikaupiame re- Vyskupo vardu jis papra- 
ir tautiškai, ras- šė. kad. išvykimo atveju 

nusiraminimo, pa- lietuviai savo koplyčių ir Į 
ir stiprybės sun- kryžių negriautų, bet pa- 

kasdieny- liktų kaip įrengta, nes tos 
, rytdienai. Vargu ar koplyčios su kryžiais tei- 

viena lietuvių siškai pereinančios Muen- 
kurioje nebūtų sterio vyskupo globon. E- 
Lietuvos baž- są. šiame evangeliškame 

susikaupda- krašte (Hannoverio pro- 
religiniame vincijoje ir Oldenburge), 

stovyklinėse kur seniau be specialaus 
mes. jeigu Prūsijos vyriausybės lei-

pažįsta komunizmą ir jo 
Tačiau informacija dar siekimus. Komunizmo pa- 

ne visai tiksli. ! smerkimas tiktai pabrėžia
Kaip praneša vienas ko- tikrąją tiesą klaidų aki- 

respondentas iš Romos, vaizdoje ir blogiui prieš- 
Togliatti, kalb ėdamas pastato Gėrį.
prieš Italijos partijas, ku- Vienas Vatikano žmogus 
rios “monopolizuoja reli- pabrėžė:
giją”, ir pabrėždamas, jog. “šitoje šviesoje reikia 
Partito Comunista Italia- vertinti JA Valstybių Pre- 
no nenori kovoti su katali- zidento laiško ir šv. Tėvo 
kybe, be kita ko taip išsi- Pijaus XII atsakymo es- 
reiškė: “Kristus ir religija mę ir reikšmę. Prezidentas 
— tai sąvokos, svetimos Trumanas, stipriausios pa
mušų politinei minčiai. Kai šaulyje valstybės Galva, 
reikės rinkti tuos, kurie šaukiasi pagalbos aukš- 
turės valdyti Italiją, tada čiausio 
nebus kalbama apie Kris- teto, nes įsitikino, jog ma
tų, bet apie realius uždavi- terijalinio konflikto, gre- 
nius”. siančio žmonių sunaikini-

P. Togliatti, buvęs Ko. mu, pagrindai kyla iš dvie- 
mintemo narys, yra pa- Priešingų pasauleziurų 
kankamai inteligentiškas, moralinio pnesmgumo. 
kad oficijaliose kalbose er- T^?1* “e B^nyem ar- 

• teja prie taip vadinami va
karų bloko, bet — priešin
gai — galinga valstybė, 
kurioje formuojasi nauja 
politinė konsteliacija, ar
tinasi prie Kat. Bažnyčios, 
išreikšdama norą bendra
darbiauti su Apaštalų Sos
tu didžiajame taikos gyni-

moralinio autori-

NAUJA KOMUNISTŲ 
TAKTIKA VENGRIJOJE

Kaip paaiškėja iš kores
pondentų pranešimų, pas
kutinių mėnesių bėgyje 
Vengrijos komunistų tak
tika Bažnyčios atžvilgiu 
radikaliai pasikeitė.

Visame krašte yra plati-'instrukcijoms, ™
narni atvirukai, kuriuose reikalu ateina iš Maskvos, 
vaizduojamas komunistų 
lyderis Rakosi, bespau- 
džiąs katalikų kunigo ran
ką. Rakosi — kaip pasako
ja korespondentas — visai 
netikėtai pasipriešino nau
jam projektui, pagal kurį 
religija mokyklose turėjo 
būti dėstoma tik suintere- . ~ T -
suotų prašymu. Kaip žino- įį PaPa’ Lenin S^a7 Tėvas priėmė su džiaugs
mą, minėtas projektas su- Įin_\ ?aig1’ rorPenų tautai rau ir simpatija prez. Tru- 
silaukė aštrios įvairių gru- fmių ir po’ mano inicijatyvą. Bažny-
pių krikščionių opozicijos. ’ 
Rakosi išsitarė, jog minė-

i kęs/“įžeidžiąs tautos reli- tuacijoje ir išnaudoja kitų dievišką ir žmogišką, 
iginius jausmus” ir kad jis lengvapėdiškumą, 
būsiąs atmestas. Iš tikrųjų _Ir taip 1946^ m. 
taip ir buvo.

Korespondentas tęsia to- vietėje, 
liau: “Naujas komunistų 
triukas yra jų pagalba ak-

I

zintų Italijos masių religi
nius įsitikinimus. Be to, jis 
lyra nepaprastai paklusnus 

l kurios tuo

Svetimtaučiai, kurie il
gesnį laiką gyveno Italijo
je, kur įvairių pastatų sie
nos prirašinėtos įvairiau- mo ir krikščioniško jo~*pa- 
sių šūkių, ne kartą atras- šaulio saugojimo nuo bar
davo šūkių, kuriuose buvo bariškumo antplūdžio grė- 
pagerbiami... šv. Tėvas, smės žygyje.
Leninas ir Stalinas: “Ev-į “Aiškus dalykas, kad šv.

lin!” Taigi, romėnų tautai mū ir simpatija prez. Tru-

litinių žinių. čia ne vieno neatstumia —
Komunistų vadovai ge- nors šiandien, deja, dauge- 

■ tas projektas buvęs neti- riau orientuojasi savo si- lis atstumia jos mokslą, .......................... -- "------- 1- ix----------- j--- j:—sxi— x--- -----------  jr 
I su pasitenkinimu mato, 

Castel kaip valstybių ir tautų 
Gandolfo, šv. Tėvo vasar- Galvos išpažįsta savo tikė- 

, savivaldybių rin- jimą dėsniams, kuriuos 
kimų išvakarėse, vietos pasauliui apreiškė Išgany- 
komunistų leader pasakė tojas ir kurių gynėju ir 
karštą kalbą Pijaus XII, mokytoju pasiliko Katali- 
partijos įvairiais būdais kų Bažnyčia.

“ ‘ “Bažnyčios

Išvertė Henrikas Radauskas, cijai grąžinti varpus, ku-
----  Irie buvo karo metu paimti. .
•) Aleksis Rannit yra vienas iš jaunųjų estų poetų. Daug;Įve(jg taipgi naują paprotį, puolamo... garbei. San Be-

’įkartų viešėjęs Lietuvoje, vedęs lietuvaitę ir labai pamilęs mūsų:]ęyrį vadina “kaimų vizitą- nedetto dėl Tronto komu- mas nesikeičia;
(kraštą. Dabar gyvena tremtyje Vokietijoje ir daug dirba estų Jie* į ei ja”. F 
tuvių tampresniam susibičiuliavimui. Į darbininkai
--------------------------- —” - “ ! kaimo į kaimą padėdami ščionis 

‘ " r -XI. , šuo ja už Dievo priešus ir kalūniškumo pasėkas”.
___ ____ ______  ____ __ __ ‘________  __ , kuris iš- Kai kurie nepriklausomi 

dorfo ^stovykloje (tarp “Mot. Valančius, Pius E- jos • ženklais* būreliais davė Kristų... Kitose vie- Italijos laikraščiai rašo a- 
Bremeno ir Hamburgo), piscopus Samogitensis;klauso šv. Mišių, o grynai tose komunistai naudojo pie pavojingą tarptautinę 
Antrasis, pagal inž. Mulo-1875” i katalikiškose vietovėse plakatuose Taurę, viršum padėtį, kurią “galėtų dar
ko projektą, pastatytas “B. Melchiorus Dux Gie- kabina kryžių salėse, pa-kurios garbės spinduliuose pataisyti betarpiškas prez. 
Augsburge, žymiam kryž- draitis, Episcopus Samo- 
kelyje prie pat miesto. Šis gitensis 1609” 
kryžius, globojamas Bava- “B. M. V. In Aušros Var-

°'lietu-*rij°s katalikų bažnyčios tai Vilna Patroną Lithua- 
’ valdžios, tikrai išliks tol, niae Redde Libertatens

kol ištvers sveikas ąžuo- Patriae nostrae”. 
‘S lugsŽie « V°-
tas. Augsburge pastatytas kietijoje yra dvejopų: pa.

minkliniai i

I a prci. va t

vincijoj), vėliau, keliantis- “Dux et Patronus Lith-:atstatytį bažnyčias. nu- x^,w
stovyklai, perstatytas See- uaniae S. Casimirus 1484”!munjstaį pasipuošę parti- šalininkus Judo,

nusistaty- 
keičia jį, 

Pagal šį paprotį, nistų plakatai skelbė, jog tačiau, tautos, kurios pa
keliauja iš tie, kurie balsuoja už Krik- skutiniųjų metų kietoje 

Demokratus, bai- tikrovėje patiria ilgo ats-

skirtose partijos susirinki- kilo Ostija. Viena socija- Trumano su šv. Tėvu ben- 
mams. ilistų grupė (kraštutiniai dradarbiavimas”. Ryšium

Komunistai viską mėgi- kairiojo sparno) apipylė su tuo kai kuriuose laik- 
na. Tačiau, nepaisant to, Italiją ir Romą plakatais, raščiuose pasklido gandai 
jie negali apgauti papras- kurie vaizdavo Kristų, ei- apie galimą Pijaus XII ir 
čiausio valstiečio, kuris nantį suartais laukais su prez. Trumano susitikimą. 
; gerai žino, jog visi tie triu-i darbo emblemomis... * Tęsinys 5-tam e pusi,

į kai turi tarnauti rinkimų!

stovia su darželiais ir antka-^■ • -munistai įsiviešpatautų
gingumą ir kultūrą, apie P nmžinn ”•
didelį laisvės troškimą. ™ į .fe £ j. Į Paskutiniai rinkimai išj
štai jo užrašai: ^^būU; sten&i i tikrųjų parodė, kad veng-,

“Augsburgo išeiviai lie- kad tremtyje mirusieji lie- |£lltineb s*mo"e .^1 
tuviai, maldaudami Dievo tuviai būtų palaidoti gnjį. stelbta, o komunistai eme- 
palaimos, gerbdami žuvu- mai vienoje vietoje, kad jų S1 teroro ir perse lojimų. ; 
sius ir dėkodami savo ge- brangūs kapai ilgiau išlik-! 
radariams, stato šį lietu- tų neišnykę.

Edv. Karnėnas.

BALF METINIS SEIMAS
H A JT Direktorių Tarybos nutarimu, Bendrojo A- 

merikos Lietuvių šalpos Fondo metinis seimas įvyks 
1947 m. lapkričio - November 5-6 d.d., Hotel New Yor- 
ker, New Yorke.

Visi BALF skyriai yra prašomi ruoštis metiniam 
seimui. Geriausias pasiruošimas būtų pravedimas 
BALF vajaus visu pajėgumu ir išrinkimas savo atsto
vų seiman.

Seimo darbotvarkė bus pranešta vėliau. Viešbu
tyje yra rezervuotas ribotas kambarių kiekis. Norin
tieji turėti viešbutyje kambarius, prašomi iš anksto 
pranešti BALF raštinėn, 105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas

Nora Gugienė, BALF Sekretorė.

višką kryžių idant jis by- 
lotų, kad čia karo audrų 
atblokšti lietuviai ilgėjos; 
savo tėvynės ir troško jai! 
aisvės”.

“Šį šimtametį ąžuolą pa
dovanojo kunigaikštis Fu- 
gger, Babenhausen. Proj. 
Dipl. Inž. Muloko . tienė ieško Jono Pūdymaičio,

Kituose trijuose šonuo- marijampoliečio ir Juozo Janus-didelę klaidą, jeigu pakel- 
buv. vargonininko] tų balsą prieš katalikybę 

ir vokiečių Slavikuose. i Tada jie vestų priešų žais-,
Be to dar, po Joana Adeikytė - MuižienėJmą. Komunizmas pasilie

ka ištikimas savo politinei 
linijai, kuri atmeta opozi
ciją religijai, išvengdama 
tokiu būdu rimto darbinin-: 
kų suskaldymo. Komuniz
mas kovoja už Italijos dar
bininkų klasių vienybę, o 
tai daroma, atsižvelgiant į

PAIEŠKO

IR ITALIJOJE
MANEVRUOJAMA

Panašiai kaip Vengri jo-( 
je, elgiasi ir Italijos komu-; 
nistai.

Signor Togliatti, kalbė-
Zemiau paduotuoju adresu šie'damas liepos 13 d. UŽda- 

tremtiniai ieško savo giminių A-]rant Penktąjį Provincijali- 
merikoje — i nį Komunistų Kongresą

Agota Stanaitytė - Pūdymai-1 Paduvoje, pasakė: 
tienė ieško Jono PūdymaičioJ “Komunistai padarytų

se tas pats parašyta ang- kevičiaus. 
lų, prancūzų 
kalbomis. 1
Šv. Kazimiero, Aušros ieško dėdės Petro Adeikio.
Vartų Dievo Motinos, vys- Juozas Sabaliauskas ieško 
kupo Mot. Valančiaus ir brolio Petro Sabaliausko (Peter 
vysk, kunig. Giedraičio SobeD. 
paveikslais, iškalti loty-, 
niški užrašai:

“Mater 
pro nobis”

I

I

i

Ieškomieji prašomi rašyti to- 
jkiu adresu: DP Baltic Camp, 

Dolorosa, orą Bad Worishofen, Germany - Ba- 
i varia, US Zone.

Another reason why Mrg. Guy Reigler, Kew Garden Hillt, N. Y., save* 
all u»ed cooking fat. Fat« and oila are needed in the manufacture of 
all elothee that ahe irona, aa we1l aa enamel and inaulating wire for 
the iron itaelf. Soap, too, needa fata and oiia,jio aha aalvagea^evary 
drop and turna it ov*r to the »neat d«aier.*~J*’

vargonininku.se


Penktadienis, Spalių 3 d., 1947 DARBININKAS

Ten, Kur 3-se Karstuose

įr jautiesi laimingu nors 
kartą gyvenime pabuvęs 
arti to didžiojo žmogaus 
palaikų.

Toliau, katedroje sienoje 
kabo senutis kryžius iš 
1514 metų, kai tik ką buvo 
pradėta statyti ši bažny
čia. Netoliese kapas ir pa-

artimiausią pašto įstaigą. 
Tarnautoja klausia:
— Certificado?
Pamaniau, kad tas žodis 

turi ryšio su anglų “certi- 
ficate” ir kad ji nori kokio 
pažymėjimo iš muitinės. 
Stengiausi jai išaiškinti

(Mūsų keliaujančio bendradar
bio laiškas iš San Domingo)

NUOTYKIAI SVETI
MOSE VALSTYBĖSE
Kelionėj visko tenka pa

tirti. Kuboje tik dėl vieno 
žodžio turėjau ekstra žygį 
atlikti ir sugaišti trejetą 
valandų. Buvo taip: nusi- minklas didžiojo arkivys- 
pirkau knygų ir norėjau kupo Merinio, kurs drauge 
išsiųsti į Chicagą. Nueinu į buvo ir valstybės prezi- 
artimiausią pašto įstaigą, dentu.

SEIFE, KURS SAUGO 
3 MILIJONUS

IViename altoriuje Muril- 
lo pieštas originalinis pa
veikslas, bet dar didesnės 

I įdomybės milžiniškame
kad knygoms to nereikia, seife, už geležinių durų: 
neturiu. Ji mane pasiuntė į čia sudėstyti Ispanijos ka- 
centrinį paštą. Tik čia su-Balienės perlai, ir aukso 
sekiau, kad tas klausimas; vainikas brangakmeniais 
apie “certificado” buvo: i nusagstytas. Čia Kolum- 
ar siuntinys registruotas, i bui dovanotasai didingas 
ar ne... Siuntinys buvo ne- j sidabro kryžius, čia Ben- 
registruotas ir jį galėjau venuto Celini monstranci-

Čia matome didžiulį Galapagos 500-svarų želvį (turtle) ir vaikučius, 
kurie laiko paprastus mažesnius želvius, zoologijos muziejuje, St. Au
gustine, Fla. Vaikučiai mažesnius leidžia lenktynėms su milžinu.

e

pirmajame pašte išsiųsti.
NUNCIJATCROS

PATARĖJAS

ja bokšto pavydalo, ir gry
no sidabro plokštės su iš
rašytomis maldomis dėl 
altoriaus. Visos tos bran-

Už tat kelionėje į San genybės vertinamos 3,000,- 
Domingo — šiek tiek žino-;000 dolerių, bet jų istorinė 
ma prancūzų kalba man vertė, neįkainuojama, 
nepaprastai padėjo. Stoty
je susipažinome ir paskiau 
drauge lėktuve susėdome 
su nuncijatūros patarėju 
mons. Punzolo. Angliškai 
jis nekalba, bet be italų 
moka ispanų ir prancūzų 
kalbas. Pasakojo man, 
kaip Haiti sostinėje dau
giausiai lankomos Mišios

PROFESORIAUS 
NUOLANKUMAS

Iš istorinės katedros pa- 
; siekiu nacionalinį -muziejų. 
Mūsiškis Kaune daug ge
resnis, bet ir čia yra ver
tingų eksponatų, kaip tas 

' vėliava apdengtas stalas, 
o_____________  _____ant kurio pasirašyta pir-

yra sekmadieniais ketvir- moji San Domingo konsti- 
tą valandą ryto. Prisiren-, tucija ,ar anas antkapio 
ka pilna bažnyčia, ypač tų,;akmuo su parašu: 
kurie neturi gerų drabužių! — Dios, Patria, Libertad 
ir nenori, kad juos kas pra- (Dievas, Tėvynė, Laisvė...) 
štai apsirengusius matytų. Jonas Povilas Duarte, Res-: 
Taip bekalbant jis paklau- publikoš įsteigėjas.
sė, kur sustosiu Trujilo Yra visokiausių figūrų 
mieste (San Domingo sos- dievukų puslaukinių tau
tinėj). Pasakiau, kad jokių tų, — piestų, ir tą grubi 
rezervacijų neturiu. Mon- torka,iš aštriai išakyto ak- 
signoras pakvietė sustoti mens. Bet įdomiausis nuo- 
pas seseris domininkones, tykis buvo įeinant į mu- 
kurios turi didelę mokyk- ziejų: vos peržengiau
lą ir kur jis pats gyvena, slenkstį, nuo stalo atsikė- 
Pasirodė, kad seserys — lęs pagyvenęs vyras man- 
amerikietės ir tikra laimė dagiai pasveikino. Pasisa- 
patekti jų vaišingon pašto- kiau esąs laikraštininkas 
gėn. i iš USA. Angliškai jisai ne-

! mokėjo, taigi pasikalbėji
mas ėjo ispanų kalba.

— Ar jūs kunigas? — pa
klausė jis, pamatęs mano 
kaunierių.

— Taip.
— Ar Romos Katalikų?
— Taip.

Ir nespėjau rankos ati
traukti, kaip jis staiga pa
griebęs ranką pabučiavo. 
Manęs jis nepažįsta. Ką jis 
nori pagerbti, tai Katalikų

PRIE KOLUMBO 
KARSTO

Cukrinės nendrės sulti
mis atsigaivinęs tuoj išsi
skubinau į miestą. Pir
miausia į senąją katedrą, 
turinčią daugiau, kaip 400 
metų. Čia trijuose kars
tuose: švino, kristalo ir 
bronzos yra sudėti kaulai 
Kristupo Kolumbo, kurs 
1492 m. atrado Ameriką. 
Karstas, kaip puošni dėžė, į Bažnyčią, ir galite supras- 

: „„4. kaip aš buvau nustebin-

/ 
logijos profesorius valsty
biniame universitete!

KOLUMBO SŪNAUS 
RŪMAI

Profesoriaus paskirtas 
tarnautojas nusivedė ma
ne į gerai išsilaikiusius 
griuvėsius rūmų Kolumbo 
sūnaus, kurs čia buvo vice- 
karaliumi. Stori mūrai, vi
duje — 20 kambarių ir ko
plyčia. Po žeme — tunelis 
į šulinį ir į bažnyčias. Dar 
išsilikusios mūro sienos, 
kuriomis tie rūmai - pilis 
prieš 400 metų buvo apves
ti, ir būdelė tebėra sargy
bai, ir žvalgybos bokštas. 
Kieme raudonais žiedais 
nukibęs trinitarijos medis, 
o už upės — Šv. Rožan
čiaus bažnyčia, kur buvu
sios pirmosios Mišios šioj 
saloj atnašautos.

ISTORINIAI 
GRIUVĖSIAI

Patraukiu j iždiniu-prof^V^tau^
pranciškonų bažnyčios^ 2emkalnip ir val/ybos 
vienuolyno. Žemes drėbė- J
J™ai J™8 ger°ka'taP‘ tas. Kultūros Fondo orga- didžiausioje
arde bet dar jie sirntme- m komitetas dirba vasarinėje
ciais liudys apie kitados( laudžiame kontakte su denlcijoje Castel Gandolfo. 
buvusią galingą Ispanu03, Lietuvių Rašytojų Trem-1 Savaime aišku, visu tuo 
ku't.'įIS- . .. I tinių Draugijos valdyba, i komunistai negali būti pa-

Didžiausia man čia nau- Lfetuvi Rašytojų Trem- tenkinti ir jie kaltina šv. 
jenybe tai bažnyčios šieno-; . . ‘ * į* . Tėvą politikavimu ir tobu-
~ ™ J 'liausiu demokratijų neigi

mu. Jiems “L’Osservatore 
Romano” atsako taip: 

“Nors netrūksta iš libe
ralų pusės panegirikų A- 
paštalų Sosto atžvilgiu, 
tačiau klaidinga yra tos 
spaudos nuomonė, pagal 

, “šv. Tėvas suprato 
nauia nauJU laikų laicistinę ir li

beralinę mintį”... Kaip ži-

Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugijos Veikla

(Mūsų Vokietijos 
korespondento)

Šią vasarą išrinktoji Lie
tuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugijos valdyba parei
gomis pasiskirstė: pirm. 
Stasys Santvaras, vice-pir- 
mininkas - 
Brazdžionis, 
— Henrikas Radauskas, 
iždininkas — Pulgis And
riušis ir valdybos narys — 
Alfonsas Nyka - Niliūnas. 
Visa valdyba gyvena 
prancūzų zonoje.

Įsteigtojo Kultūros Fon-

suvažiavime iškeltam su
manymui, nutarė tuojau 
pradėti naujo metraščio 
rengimą. Naujojo metraš
čio redaktorium rašytojų 
suvažiavime išri n k t a s 
Henrikas Radauskas, o re
dakcinę komisiją sudaro 
visi Lietuvių Rašytojų 
Tremtinių Draugijos val
dybos nariai. Naujasis 
metraštis ribosis tik gry
nai literatūrinio pobūdžio 
kūryba.

Lietuviai rašytojai trem
tiniai ir sunkiose dabar
ties sąlygose dirba kiek 

do organizacinio komiteto galėdami. St. Devenis. 
pirmininku išrinktas raš-y-Į 
tojas Liudas Dovydėnas,* 
vice - pirmininku — kun. į 
prof. Stasys Yla, sekreto-' 
rium — Stasys Leskaitis,!

Bernardas 
sekretorius

Vilkas Avinėlio 
Kailyje

stovi ant dviejų marmuro j 
piliorių. Aukštai ant kars-j tas, kai sužinojau, kad tai 
to stiebiasi marmuro pa
minklas, kaip baldakymas.
Čia kvėpuoji gilia senove

prof. Felix M. Perez San- 
chez, nacionalinio muzie
jaus direktorius ir archeo-

įsigyk Angliškoi-Lietaviškę Žodynu
EngHsh-Lithuanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
S4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

fiiuomi siunčiame $..........
kai - Lietuvišką Žodyną.

ir prašome atsiųsti mums Angliš-

Vardas -___________________
Adresas........ .......  „......... ....

Šiemet laikraštis “Darbininkas” mi
ni 32-ruosius metus nuo įsisteigimo. Ta 
proga, spalių 19 d., 4 vai. p.p., Patrick 
J. Gavin School Auditorijoje, F & 7th 
St., So. Boston, Mass. ruošia šaunų 
koncertą, kurio didesnę programos da
lį išpildys buvusi Nepriklausomos Lie
tuvos Kauno Operos pirmaeilė artistė 
A. DIČIŪTĖ - TREČIOKIENE. Prog

ramoje dalyvaus taip pat pasižymėjusi Šv. Pranciš
kaus parapijos, Lawrence, Mass. vyrų grupė, muzikui 
Algiui Šimkui vadovaujant; p-lės Stella Raznauskaitė, 
Izabelė Zolubaitė, Mrs. Svilienė, nesenai atvykusi iš 
Europos, ir smuikininkė Alice Pliavokaitė.

32-jų metų Jubiliejaus proga, atsirado didelis bū
rys nuoširdžių lietuvių, kurie įstojo į Koncerto Rėmė
jus, būtent: 
Rev. N. Pakalnis, Brooklyn, N. Y...........
F. Simanavičius, So. Bston, Mass...........
Joseph Zeidat, Brooklyn, N. Y................
Kun. A. Baltrušiūnas, So. Boston, Mass. 
Rev. J. Supsinskas, Elmhurst, Pa..........
K. Seiga, Brooklyn, N. Y..........................
Mrs. Masonis, New Britam, Conn..........
A. Euzukonis, Everett, Mass...................
I. Chuzas, Lewiston, Me........................
Alb. Churienė, So. Boston, Mass.............
Veronica Grabo wsky, Clifton, N. J.........
Rev. J. Bernatonis, Lawrence, Mass......
Rev. V. Sadauskas, Donra, Pa................
Rev. G. Poskus, Chicago, III....................
Rev. C. Paulonis, Brooklyn, N. Y...........
Rev. G. Cesna, Sioux City, Iowa.............
Rev. B. Gouronskas, Hartford, Conn.....
Rev. J. Jutkevičius, Worcester, Mass. ... 
Prel. J. Ambotas, Hartford, Conn...........
Rev. J. Misius, N. S. Pittsburgh, Pa........
Rev. M. Daumantas, Girardville, Pa........
Rev. J. Karalius, Shenandoah, Pa...........
Rev. P. Strakauskas, Lowell, Mass........
Rev. J. Rastutis, Amsterdam, N. Y........
Rev. L. Mendelis, Baltimore, Md............
Rev. A. Jurgutis, Bridgeville, Pa...........
Rev. F. Norbut, Norwood, Mass........ ......
Rev. S. Vembrė, Athol, Mass...................
Rev. J. Balkūnas, Maspeth, N. Y............
Rev. J. Kartavičius, Maspeth, N. Y........
Rev. J. Lekešis, Maspeth, N. Y...............
Rev. A. Vitkus, St. Louis, Mo..................
Rev. P. Juškaitis, Cambridge, Mass......
Rev. J. Inčiura, Kingston, Pa...............
Rev. A. Ezerskis, Wilkes - Barre, Pa. ... 
Rev. F. Virmauskas, So. Boston, Mass. . 
Rev. J. Albavičius, Cicero. III........ ......
Rev. C. Strimaitis. Albany, N. Y............
Rev. J. Herdegen, East Vandergrift, Pa. 
Rev. L. Peciukevičius, Phila., Pa............
Rev. Kemezis, Bayonne, N. J.................
Rev. P. Garmus, Easton, Pa. ................
Rev. C. Vasys, Worcester, Mass.............
Rev. G. Gurinskas, New York, N. Y......
Rev. J. Vaskys, Greene, Maine .............
Rev. J. Kučinskas, Los Angeles ( Calif. 
Rev. J. Giedra, VVashington, D. C...........
Dominick Velička, Lawrence, Mass. 
A. Gurskienė, Nashua, N. H...................
C. Senkus, Worcester, Mass...................
John Kasheta, Westfield, Mass...............
M. Rimkis, Phila., Pa................................ 
Antanas Zautra, Nashua, N. H...............
Susanne Valeckas, Buckland, Conn........
Anthony Stulpinas, Waterbury, Conn. 
Antanas Baltrušaitis, Lewiston, Me.

I

Pradžia 4-tame pusi.
Vytautas Alan- Susitikimas turėtų įvykti 

J-J——■-•'j paslaptyje
komitetas dirba vasarinėje šv. Tėvo rezi-

je, mūre, skylė į pranciško-; ._ - • ■ ’J ’ .L. -j įsipareigojo dėti visas pa-”1 se-!*™ kad išleidus iL
novėie žmonės^šDažinU at.'raturos žurnalą. Jam pasi- noveje žmones ispazinų ar ji: rašvtoiai salėtulikdavo..., — aiškino sar-!roaziu,s’ rasyiojai gaietų 
evbinis j spausdinti savo tunmuo-

' įsius rankraščius. Zurna-
PIRMOJI LIGONINE ’lo organizavimas pavestas

AMERIKOJE jPulgiui Andriušiui.
Pasiekiu ir San Nicolas! Lietuviai rašytojai trem- 

griuvėsius. Čia būta ligo-tiniai vėl ruošia i 
ninės, pastatytos 1503-5 metraštį. Neseniai iš spau- 
metais, taigi, berods pati dos išėjęs pirmasis met- 
pirmoji ligoninė visoje A- raštis “Tremties Metai” 
merikoje. Erdvi virtuvė, iš turi didelį pasisekimą. Ka- 
kurios buvę duodamas vie- dangi dabartnėmis sąlygo- 
nas valgis dienoje ir apy-'mis tiek medžiagos rinki- 
linkės žmonėms. Vidury— mas, rašytojams esant iš- 
bažnytėlė, antrame aukšte blaškytiems, tiek spaudos 
— ligonių kambariai, iš a- darbai reikalauja ^nemažai 
biejų pusių kiemai ligonių laiko, _ f ___
poilsiui.

Kaip visos tos kultūri
nės, socialinės įstaigos au-' 
go Bažnyčios globoje ir su
sietos su religija!

Trujillo miestas ne vien 
griuvėsiais garsus — gau
su ir moderniškiausių pa-' 
statų. Gatvės nuostabiai 
įvairios.

GAMTOS IR PIANO 
MUZIKA

noma, tai yra amžini kata-:Katrina Kaminskiūtė, Simsbury. Conn. 
iikybės principai, o ne!“™ Tkvaryon. Manchester, N. H. 
koks laicizmo ar liberaliz- Kevalas, Seymour, Conn. 
mo išradimas. Visa, kas y- Rakauskas, Waterbury, Conn. 
ra priešinga tiems princi- Ralavičius, Albany, N. Y..................
pams ir jų aukščiausiai Į M. Gremienė, Dorchester, Mass..............
sintezei — gailestingumo i Liukasavage, VVorcester, Mass. 
teisgi _ yra taip pat prie-|J°nas Zakarauskas, New Haven, Conn.
šinga teisingumui ir tai-įJ- Lukša, New Haven Conn..................
kai ir kaip tokie turi būti 
be atodairos atremiami”.

— , ■ , * * *
lūs vakaras. Už keletos Pritaikindami sau Apaš- 
kambarių, girdim, sesuo fališkojo Delegato D. Bri- 
taip klasišką muziką pia- tanijoje Ark. dr. William 

Inu skambina. Išėjau į lau- Godfrey žodžius, galime 
'ką. Nuo jūros dvelkia vė- sakyti: 
sus vėjas. Nakties tyloje — Mūsų kančios yra Lie- 
tik svirpliai garsiai čirš- tuvos kančios, bet tai ne 
kia, bet ta piano muzika viena Lietuvą kenčia. Tai 
garsiau už viską sielą pa- Katalikų Bažnyčia kenčia 
gauna ir norisi pulti ant Lietuvoje. Mistinio Kris- 

Gerokai prisivaikščiojęs; kelių prieš tas palmių ei- taus Kūno doktrina yra di- 
“ ” erdvų,’les, prieš plačiąją jūrą, dėlė doktrina ir neužmuš

prieš Kolumbo kojomis individualybės. Mes visi e- 
mindžiotą žemę, ir sušuk- šame gyvais Mistinio Kris
ti: taus Kūno sąnariais, o
— O Dieve, kaip gi gra- kiekvienas mūsų turi savo 

žus Tavo pasaulis!
Dr, J. Prunskis. ti

, Lietuvių Rašytojų 
Tremtinių Draugijos val
dybą, pritardama rašytojų

grįžau į “savo” * 
dviejų kambarių butą, su' 
vonia. Po stiprios vakarie-’ 
nes sėdau rašyti šį straips*, 
nelį, už kokių 2100 mylių! 
nuo Chicagos ir už 1600’ 
mylių nuo New Yorko. Vė-|

sielą, kurią privalo gelbė
jimas Gailius.
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Dr. Pr. Galinis, Dorchester, Mass.
A. Petkevičius, So. Boston, Mass. ........
Jonas Baltadonis, Norwood, Mass.......
Stanley Pusonis, Du Bois, Pa.................
L. Stoškus, Brighton, Mass. ...............
A. Raslavičienė, Baltimore, Md............
M. Matelis, Baltimore, Md.....................

i Ona Zdanis, Chicago, III.........................
Joseph Trusas, Brighton, Mass.............
V. Makauskas, Millinocket, Me.
Kun. Jonas Bakšys, Rochester, N. Y.....
Frank Zylinskas, Keamey, N. J. ........
J. Navikas, Bayonne, N. J.....................
Stella Miltenis, Brooklyn, N. Y. ..........
T. Debeikis, Worcester, Mass.................
Kun. J. Valantiejus, VVaterbury, Ct.
K. Visgaitienė, Pittsburgh, Pa.............

Nuoširdžiai dėkojame visiems prieteliarns ir rėmė
jams, kurie prisidėjote prie šio koncerto parėmimo.

“Darbininko” Adm.



DARBININKAS RFenktadienis. Spalių 3 d.. 1947

NOR W000, MASS.

WATERBURY, CONN.
Svarbūs Susirinkimai

Penktadienį, spalių 3 d.. S vai. 
vakare įvyks Federacijos 22-jo 
skyriaus svarbus susirinkimas 
ir kiek vėliau, bus svarstoma 
BALF Centro valdybos vėliau
sio atsišaukimo reikalai. Šis su
sirinkimas įvyks choro kamba- cagos p. Pakalniškienė su duk- 
ryj. 'rele Aneta. kur jos praleido vie-

CAMBRIDGE, MASS.
Praeitą savaitę sunkiai susir

go p. M. Šimkienė. Ji patalpinta 
Kahiss House ligoninėje, kur jos 
sveikata stiprėja. Linkime grei- 
itai pasveikti.

Šiomis dienomis grįžo iš Chi-

Pereitą sekmadienį Prelatą 
Dr. Kazimierą Urbonavičių pa
gerbti bankiete. Bostone, daly-1 
vavo iš šios kolonijos šie asme
nys : kleb. 
(Jis buvo 
Vincas J. 
kienė, A. 
kaitė. O.
Psfžniokaitė. Angelą Rukštelytė, 
Ona Červokienė, Bronė Kudir- 
kaitė, Akvila Lyons, Elena No- 
vikienė ir A. ir E. Kneižiai.

kun. F. Norbutas 
toastmasteriu), pp. 

Kudirka, Ieva Tvas- 
Kurienė, A. Širvins- 
Pazniokaitė, Angelą

Norwood’as minės savo 75 
metų įsikūrimo arba atsiskyri-į 
mo nuo Dedham sukaktį. Mi- 

-------------- jną savaitę linksmų atostogų, penėjimas įvyks savaitėje prade- 
Lietu vių Tarybos Į Pakalniškienė Chicagoje aplan-dant spalių 27 d. Minėjimą ruo-

. . ,. . , , - Ikė savo gimines.
susirinkimas įvyks sekmadienp; 0__________
spalių 5 d.. 3 vai. po pietų. Lie-' Mūsų parapijos pavyzdingas 
tuvių Nepriklausomo Politinio jaunuolis, šio karo veteranas, 
Klubo patalpose. 4S Green St.'A. Burokas lanko vakarinę ko- 
Apart paprastų reikalų, čia bus'legiją, kur jis ima laikrodžių 
svarstoma ALT centro valdybos' 
suvažiavimas, kuris įvyks spa
lių - October 9 ir 10 dienomis, 
Statler Hotelyje. U'ashington, 
D. C. Į viršminėtus susirinkimus t 
kviečiame draugijų atstovus 
skaitlingai atsilankyti.

Taip pat į VVaterburio Lietu-i 
vių Tarybos susirinkimą yra;

I 
I

dirbimo ir taisymo kursą. Svei
kiname ir linkime geriausių sėk
mių.j ___

Ateinantį sekmadienį, mūsų 
par. bažnyčioje įvyksta mėnesi
nė kolekta Seselių mokytojų 
naudai. Paremkime Seseles, pa- 

į rodydami joms savo duosnią 
kviečiami visi šių metų stambes- sirdl- 
nieji aukotojai, t. y., tieji, kurie 
yra gavę ALT Centro garbės 
liūdymus. Kvieslys.,

I I 

šia susidaręs komitetas, kuriam' 
vadovauja miesto reikalų vedė
jas p. Edward C. Monahan.

Kviečia visus minėjime daly
vauti. Vietinis anglų kalba laik-j 
rastis atsišaukia, kad visos!i 
draugijos priduotų savo istori-; 
jas prieš spalių 8 d. Nori gauti 
ne tik trumpą draugijos istori
ją. bet taip pat ir valdybos var
dus.

Pereitą sekmadienį adv. ir p. 
B. Sykes. gyv. Bond St., auto
mobiliu nuvežė savo sūnų Ber
nardą į Dartmouth Kolegiją, 
Hanover, N. H., kur jis pradės

BROCKTON, MASS

Šiomis dienomis p. A. Būro-,
. kienė aukojo didelį rinkinį kny-! pirmus mokslo metus. Kartu su 

gų Lietuvos tremtiniams. Kny- pp. Sykes buvo nuvykus ir p. Į 
'gas perėmė BALF vietinis sky- Marijona Čiubatienė (Chubet) 
irius ir. pirmininko p. B. Jaku-;ir ta proga aplankė savo dukre

lę. gyv- toje apylinkėje.Rugsėjo 25 d. mirė Danielius čio patvarkymu, bus pasiustos 
Gutauskas, gyv. 29 Merton St. tiesioginiai Liet: "
Jis buvo 58 m. amžiaus. Palai- niams Vokietijon, 
dotas rugsėjo 29 d. iš Šv. Roko gražu, kad ir daugelis kitų pa- 

bažr.včios sektų p. Burokienės pavyzdį ir 
: kuomi nors prisidėtų prie Lietu
vos tremtinių šalpos. BALF vie- 

reiškia Lietuvos

Lietuvos tremti-
Būtų labai

Šis “VVyvern Mark I” Anglijos laivyno ko
vos lėktuvas buvo išstatytas paradoje, Radlett, 
Anglijoj. Jis turi nepaprastą propelerį.

a. a. Jurgio gyvybę, taipgi kuni-(bių Žinių” skyrius, kurias suma- 
gams: K. Paulioniui, A. Masai- niai redagavo kun. J. Balkūnas, 
čiui, J. Aleksiūnui ir Karta vi-kun. N. Pakalnis ir kiti. Tiesa, 
čiui, kurie jį nuolatos lankė Ii- pradėjus leisti vietinį laikraštį 
goninėje. Ypač dėkui kun. A. (“Ameriką”, tas skyrius susilp- 
Masaičiui, kuris prirengė jį am- nėjo, bet “Darbininko” skaity- 
žinai kelionei. tojai jo skaityti nenustojo.

Ačiū visiems apylinkės kuni-! Taigi manau, gal dabar, netu- 
gams ir tėvams Pranciškonams, rint vietinio laikraščio, “Darbi- 
skaitlingai dalyvavusiems ge- ninke” kiekvieną savaitę tilps 
dulingose pamaldose Angelų taip godžiai gaudomų žinučių iš 
Karalienės bažnyčioje ir atlai- lietuvių gyvenimo, nes daugelis 
kiusiems šv. mišias; o kun. J. jų ieško spaudoje, kuri leisda- 
Aleksiūnui, pasakiusiam gražų ma visokius gandus tik daugiau 
pamokslą. Taipgi ačiū vargoni- kenkia. Rodos, parašyti kam 

įninkui P. Dulkei ir jo kolegoms būtų, nes jeigu buvo išleidžia- 
už gražų giedojimą laike mišių, mas vietinis laikraštis, tai ko-

Ačiū visiems giminėms ir pa- respondenciją parašyti būtų 
] žįstaųaiems už gausų atsilanky- daug lengviau. Bet gal taip rei- 
]mą į pamaldas bažnyčioje ir pa- kia, kad taip yra. 
{lydėjimą į kapus, o graboriui J.j 
.Garšvai už taip rūpestingai, 
; gražiai ir tvarkingai suruoštas 
laidotuves.

Taipgi ačiū visiems, užprašiu
siems šv. mišias už a. a. Jurgio 
vėlę. I

Lai gerasis Dievas atlygina 
visiems.

Marijona Tumasonienė 
ir sūnūs:

Jurgis,
Antanas (klierikas Kazimieras), 

Edvardas.

(Laiškas Redaktoriui)

į LIETUVIŲ GYVENIMO

A. a. Jurgio Tumasonio 
Laidotuvės

Šią savaitę p. Elena Novikie- Tumasonis. 
nė, gyv. St. George Avė., minėjo 
savo gimtadienį.

I
Laikraščiuose skaitėme, jog 

Brooklyne staigiai mirė Jurgis

Gerb. Redaktoriau: —

Ar negalėtų “Darbininko” re
dakcija surasti asmenų, kurie 
pranešinėtų iš mūsų miesto 
Brooklyno ir apylinkės? Ma
čiau, kaip prie lietuvių bažny
čių žmonės ieško nusipirkti 
“Darbininką”, bet dažnai iš pat 
ryto išperkamas.

Linkiu “Darb.” vedėjams dar 
geriau pagerinti šį mielą laik
raštį ir ko plačiausiai jį pa
skleisti. Senas LDS Narys.

Redakcijos prierašas. — Ga
vome ir daugiau pageidavimų, 
kad tilptų žinios iš Brooklyno. 

i Talpinsime, jeigu tik jų gausi
me nuo mūsų mielųjų korespon
dentų. Mums labai malonu, kad 
patys skaitytojai ir LDS orga
nizacijos nariai rūpinasi “Dar
bininko” išplatinimu ir jo turi
niu. “Darbininko” puslapiai bu
vo ir bus atviri visiems norin
tiems rašyti iš visuomeninio gy
venimo kolonijose.

Į Kviečiame visus rašyti žinu
tes, o mes jas mielai sunaudosi
me, kurie tik bus tinkami. Skai
tytojai bus Jums už tai dėkingi.

Pasirodžiusios “Darbininke” 
korespondencijos “Iš Brooklyno 
Lietuvių Gyvenimo” mus labai 
pradžiugino, kad atsirado ir iš 
Brooklyno, nes jau kiek laiko 
kaip neišeina vietinis katalikų 
savaitraštis “Amerika” ir netu
rime jokių žinių iš mūsų veik
los. “Darbininkas” Brooklyne ir; 
apylinkėje yra gausiai skaito-' 
mas ir prie bažnyčių platina-! 
mas, tad manau dabar bus šiek' 
tiek žinių iš mūsų visuomeninės 
darbuotės.

Atsimenu kaip “Darbininke” 
buvo vedamas “Rytinių Valsty-

Deja, tylūs darbininkai gyve
nime mažai įvertinami. Ty
liųjų darbininkų pasigendama 
tik jiems mirus.

Taigi ir a. a. Jurgio laidotu
vės buvo nepaprastos. Jos neim
ponavo prabanga, kuri turtuo- 

į lių laidotuvėse sutraukia mi- 
’įnias. Į velionio Jurgio laidotu

ves susirinko jo vienminčiai į- 
vertinimui jo nuveiktų darbų, 
taipgi jo bendradarbiai ir bi
čiuliai, kuriems jis, gyvas būda
mas taip maloniai padėdavo 
nešti pareigų naštą visokiose 
organizacijose.

Žodžiu, į a. a. Jurgio laidotu
ves susirinko atstovai visų New 
Yorko apylinkės draugijų ir or- 

Įganizacijų. Erdvi Angelų Kara
lienės bažnyčia buvo pilnutėlėJurgis pada- . ' ......žmonių. Buvo labai daug kuni
gų, ypač Pranciškonų. Jie atvy
ko iš Butler ir Paterson, N. J. 
iš Washington, D. C. ir iš 34-os 
gatvės vienuolyno drauge su j 
savo predėtiniu.

Mišias prie visų altorių laikė j 
Tėvai Pranciškonai. Per mišias] 
giedojo P. Dulkė su svečiais' 
vargonininkais. Pamokslą pa- 

įsakė klebonas kun. J. Aleksiū-

Ta žinia Amerikos lietuviams 
katalikams, ypač New Yorko a- 
pylinkėje yra be galo skaudi.] 

40 Valandų Atlaidai jnes su a- a- Jur£io mirtimi ne-
Penktadienį, spalių 3 d., §v. įtekome uolaus veikėjo, nenuils- 

Jurgio lietuvių par. bažnyčioje Umo darbuotojo ir organizaci- 
prasidės 40 Valandų atlaidai, ^ veĮkime nepamainomo pasi- 
baigsis sekmadienį, spalių 5 ; šventėlio.
'Penktadienio vakare pamokslą] Velionis buvo begalo darbštus, 
‘sakys kun. J. S. Švagždys; šeš- &ero būdo’ to griežtas blaivi- 
tadienio vakare — kun. Al. Ab- n^nkas’ tų savo ypatybių

: buvo nepakeičia- 
re — Prelatas Dr. K. Urbo n a vi- raas kandidatas į komisijas. 
čjus 1 Kiekvienoje draugijoje (o jis1

_______ _ Ipriklausė daugeliui jų) susirin- 
p. Petronėlė Mickunienė po o- kimp tegirdėjai: “ 

peracijos ligoninėje sveiksta, p. ryS tą jp kitą; Jurgis nueis ar 
Ona Červokienė jau veik visai

Rugsėjo 25 d. Cambridžiuje pasveiko.
sudegė buvęs visiems Cambrid-1 
ge lietuviams žinomas didžiulis] 
Jeffersono Klubas. Jeffersono 
klubo pastatas priklausė “In- 
man Sočiai Club”. Gaisras kilo įvyko Philadelphia, Pa. Kun. D. 
naktį. Ugniagesiams nepasisekė ] Pocius. A. Peteriūtė ir M. Mate- 
ugnies sulaikyti, tai visas pa-Raitytė dalyvavo, kaipo Harri- 
statas liko sunaikintas. Kadaise j son - Keamy 90 kuopos atsto-

lietuvių parapijos
Kalvarijos kapuose.

Liko dideliame nuliūdime ve
lionio žmona Sofija (Vasiliaus- tinis skyrius 
kaitė) Gutauskienė, duktė Bro- tremtinių vardu p. Burokienei , 
nė ir sūnus Alfredas, kuris yra;širdingą ačiū. 
Merchant Marine tarnyboje. Į Sekmadienį, spalių 5 d. mūsų

A. a. Gutauskas buvo pirmo jo į parapijos šv. Vardo draugijos'] 
pasaulinio karo veteranas. ! vyrai rengiasi skaitlingai daly-j

Laidotuvėse patarnavo Wara-!vauti §v Vardo ^^0 ~
bow FuneraI Service, 24 Fieldj^ parade. Norintieji!racinskas’ ir sekmadienio vaka-J1S visuomet

dalyvauti parade, prisuokite,
■ ------- I savo vardus kun. J. Dauniui ir j

jis jums suteiks visus reikalin-Į 
igus nurodymus.
I

Remkite tuo* profesiionalus Ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi sk«ibkitžs "Darbininke”.

PIKNIKAS PO STOGU
E. Y. WARABOW
FuneraI Service

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

1156 Washington St., 
Norvvood. Mass.

Tel. Norvvood 1503

HARRISON-KEARNY, N. J.
34-tas metinis Vyčių seimas

atneš; Jurgis pabus raštininku;' 
i Jurgis praneš laikraščiams, pa
rašys korespondenciją ir tt.” O 
Jurgis tyli ir dirba.

•>

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I. I

Tel. Plantations 0753 t

Parūpinu plafius ir statome 
naujo stiliaus namus su mo- 
ierr.iškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų

laisvino.

drai priėmė Komuniją. Po mišių 
įvyko pusryčiai Šv. Vardo dr-jos 
salėje.

i Alice Žiliūtė iš Keamy ir Wal-

IR LINKSMI ŠOKIAI
Rengia

Lietuvių Radio Korporacija, 
Šeštadienį, Spalių-Oct. 11,1947 

MUNICIPAL SALEJE, SO. BOSTON, MASS.
7:30 vai. vak. Durys atidarytos nuo 6:30 .

Jerfersono klube įvykdavo daug ; vai, taipgi apie 25 mūsų Vyčių ter Pietrucha apsivedė rugsėjo nas. 
_  . i i • • 90 d Ta nania diona sinaivAdA Alietuviškų parengimų. Gaila, ne-' nariai dalyvavo per visas tris 20 d- Tą pačią dieną apsivedė 

tekome vietos mūsų parengi- dienas. Alena Cislauskaitė iš Harrison
mams. Ateinantis parapijos po SU ^U0ZU ^Iaker-
bankietas lapkričio 11 d. buvo ,bankietas lapkričio 11 d. buvo 
numatytas rengti Jeffersono 
klube, dabar teks pavartoti 
Continental viešbutį.

_________1
Šiomis dienomis sunkiai susir

go p. Jakavičienės dukrelė Ma
rytė (Mrs. McPhee). Ligonė, 
gydytojo priežiūroje, sveiksta 
namuose. Linkime greitai pa- 

; sveikti. A. D.

Kun. D. Pocus suteikė Mot.
laikė susirinkimą LAPC salėje,1 Sakramentą. A.E.S.
Keamy, N. J.

Po susirinkimo narės buvo pa
vaišintos skaniais valgiais ir gė
rimais. Tą dieną buvo Panelės

BRIDGEPORT, CONN.

■ A. a. Jurgis palaidotas šv. Jo- 
iš Harrison no kapuose. Į kapus palydėjo 

daugelis bažnyčioje buvusių, 
žmonių ir aštuoni kunigai. Atsi-] 
sveikinimo žodį kapuose pasakė j 
Šv. Jurgio parapijos klebonas,; 
kun. K. Paulionis, gyvai nupieš-' 
damas ir teisingai įvertindamas

i Praeitą antradienį baigėsi pa- velionio Jurgio nuopelnus Baž- 
Švč. gimtadienis, Ui p. V. Jur- rapijos 40 vai. atlaidai. Pamok-!nyčiai ir Tėvynei.

I j°» choras,
t ............
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❖
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Bronius P. Bartkevičius

galienė iškepė puikų “Birthday sius rytais ir vakarais sakė Tė-į Nors daugelį metų čia išgyve- 
Cake” dėl Marijos atminties. !Vas V. Gidžiūnas, O. F. M. Kle-'nęs> a. a. Jurgios neužmiršo Lie-į 

Sekm., rugsėjo 14, Dievo Mo- b°nas» kun. J. V. Kazlauskas tuvos. Didžiausias jo troškimas 
tinos Sopulingos draugijos ben- buvo pakvietęs daug svečių ku-.^uvo kada nors ją savo akimis 

— nigų iš visos apylinkės. Parapi- pamatyti ir, gal, savo kaulus ten;
» vad- A. Stanišaus- paguidyti Ne visi tačiau mūsų] 

Y1 ku^’ ’r cboro solistai gražiai pa- troškimai išsipildo. Neišsipildė Y sirodė gražiu giedojimu, ir gavo velionies minėtas troškimas. 
*|* daug sveikinimų nuo svečių kū- r- • • - • «... •
*|* nigų. Choras paskutinį vakarą gVetima žemelė.
| po atlaidų užbaigos turėjo savo *t* draugišką pasilinksminimo va-j 

karėlį, kur parapijos vikaras 
X' kun. W. Pranckietis atsilankė ir A i atsivedė svečių kunigų, Alb. Za- 
♦♦♦navičių, B. Benesevičių ir J. Sa-

bulį
Dabar choras pradės ruoštis 

prie operetės, kuri bus statoma 
*|* lapkričio 24 d., parapijos sve- 

tainėj. Taipgi choras pradės 
*t* mokytis ir naujas dainas, kurios t tik ką išėjo iš spaudos. Opere- 
A tos vaidintojų ir solistų sąstatą 
A paskelbsime vėliau. Taipgi’cho- 
A ro vyrų grupė pasirodys su gra- 

žiomis lietuviškomis dainomis.
O.

VIENATINE LIETUVIŠKA
MOTERIŠKŲ KAILINIŲ

FIRMA NAUJOJ ANGLIJOJ

mm
FURRIIRI

735 No. Main Street
(Netoli Ames Street), Montello, Mass.

Tel. Brockton 8-1246

i

Taigi, lai bus jam lengva ši
I

Ilsėkis ramybėje!
Brooklynietis.

PADĖKA
Šių metų rugsėjo 3 dieną ne

gailestinga mirtis netikėtai at
skyrė nuo mūsų mylimą vyrą ir 
tėvą, a. a. Jurgį Tumasonį.

Visiems, kurie šioje liūdesio 
valandoje pasistengė sušvelnyti 
mūsų skausmą, dalyvaudami 
mums brangaus asmens laidotu
vėse, čia norime viešai padėkoti.

Pirmiausiai dėkojame Algir
dui Mikolaičiui, Juozui Žukui ir 
Walter Pankevičiui, kurie davė 
savo kraujo, norėdami išgelbėti

Bus tikrai linksmas vakaras su įvairiais pamargini- 
mais, kaip tai: polkos ir valcai, kontestas su gražiomis 
dovanomis — laimėjimais; gros JONO DIRVELIO or
kestrą iš Worcester, Mass. Linksmai padainuos Birutės 
Radio Choras. Šokių pertraukoje bus rodomi puikūs 
SPALVOTI judami paveikslai — filmos, kurios buvo 
nutrauktos Liet. Radio Korp. didžiuliame piknike, May- 
narde, Augusto m. Ateikite ir patys save pamatykite ir 
savo draugus.

Matysite virvės traukimą tarp vedusiųjų ir nevedu- 
siųjų vyrų. Adomo Grinevičiaus drutuolio triksus, I. J. 
Fox kailinių parodą, linksmus Kanadiečius ir visus ki
tus.

Apart šokių, programo, skanių valgių ir gėrimų, bus 
8 laimėjimo dovanos ir dvi ĮŽANGOS DOVANOS.

Nepraleiskite šio rudens linksmiausio parengimo. 
Žinote, kad Lietuvių Radio Korp. parengimuose niekad 
nenuobodausite.

Tad, tarkitės su draugais, vietiniais ir iš tolimesnių 
kolonijų susirinkti Municipal Salėn, šeštadienį, Oct. 11 
d., turėsite “good time” visi!

Šio vakaro garbės viešnia bus panelė Eilėn Buchn- 
Bučinskaitė iš Worcester, Mass.

Kviečia visus
STEPONAS IR VALENTINA MINKAI.
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B VIETINES ŽINIOS
Didis Susidomėjimas Lietuvių Kolo

nijose “Darbininko” Koncertu
Lietuvių Komiteto—"Save 

The Camey Hospital" 
Susirinkimas

F. A. Zaleskas, Dr. A. Kapochy, 
adv. Juozas Cunys, adv. Jonas 
J. Grigalus.

ŽINUTES sp"r;
Kalbėkim šv. Rožančių. Kal

bėkime šv. Rožančių nuolat, 
ypatingai kalbėkime jį Marijos 
Rožancavos mėnesy. Marijai j 
Rožančius taip mielas kaip mer-’ 
gaitėms rožių vainikėlis. Štai 
kokie dideli yra atlaidai už šv. i 
Rožančiaus sukalbėjimą per

DAKTARAI
♦———-------- ——- ■ ■

ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadiray

So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

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

4---------------------------

TeL ŠOU 2805

Dr.J.LPasakarnis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadiray
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Prano. Rązvądausko ir adv. K. 
Kalinausko

Kaip žinoma, komiteto gene- 
raliu pirmininku yra kun. Pra
nas M. Juras, o pirmininkais y- 
ra p. Pranas Razvadauskas ir 
adv. Kazys Kalinauskas.

Dalyvavo Daug Dvasiškių
Lietuvių kolonijose pasireiš-’girdėta, bet užtikriname, 

kia didelis susidomėjimas “Dar-Į turėsite didelio malonumo 
bininko” koncertu, įvyksiančiu 
š. m. spalių 19 d., Patrick Gavin 
mokyklos puikioj- auditorijoje, 
South Bostone.

Ketvirtadienį, rugsėjo 25 d. š. 
m., L. Vyčių 17 kuopos kamba
riuose, So. Bostone įvyko Lietu
vių Komiteto dėl Carney ligoni
nės susirinkimas. Pirmininkas 
adv. Kazys Kalinauskas pakvie
tė generalį pirmininką kun. Pr. 
M. Jurą atkalbėti maldą.

Raštininkė p. Felicija Grende- 
lytė pranešė pirmojo susirinki- 

dėtomis šioje šaly meninėmis gi gali nebūti įdomu pamatyti šį mo> kuris įvyko J. E. arkivys- 
pajėgomis atvykusiomis iš Lie- jauną gabų muziką, vadovau- kupo Richard J. Cushing, D. D., 

[tuvos. “Darbininkui” pavyko jant vyrų chorai ir akompanuo- rezidencijoj, nutarimus, būtent, 
Gaunama 10 metų !gautį koncerto programai šias jant

žymias asmenybes:
A. Dičiūtė - Trečiokienė, garsi

Bažnyčia teikia Visuotinius 
atlaidus tiems, kurie prie Šven
čiausio įstatyto atkalba jo pen
kias dalis. Reikia atlikti išpa-

dainavimo išgirsti.

Algis Šimkus
.tai visiems žinomo garsaus
! tuvos kompozitoriaus S 
Šimkaus sūnus. Jis atvyksta su

> Lie- 
Stasio

. [žinti ir priimti Švenčiausią, 
j Galima gauti Visuotinius at-

. laidus atkalbant, prie švenčiau
sio, 5 dalis paskutinį spalių mė
nesio sekmadienį.

Gaunama 5 metus dalinių at
laidų už privatiškai 5 dalių su
kalbėjimą, 
už sukalbėjimą su kitais.

Visuotini atlaidai yra galima 
gauti už sukalbėjimą Rožan-I, 
čiaus dienoje. Taip pat už sukai-iL‘etuv<>s O‘,eros artKtS’ daina- ui 
bėjimą 10 dienų per spalių mė-i™81 įvairias part,jas 14 La»™"“ lakštutės. 
nesi j metų. Koncertavusi su pasiseki- bus malonu vėl jų gražių balse-

I Sptyni metai atlaidų už su-imu žymiuosiuose Europos did- lių pasiklausyti, 
kalbėjimą, sykį į dieną per Ro- i miduose. Dainavusi kartu su 
žanėiaus mėnesi. i garsiuoju šaliapinu. Amerikon

į Dar prašau, kalbėkime Rožan- atvyko tik birželio šia‘
ėių. Kalbėkime ji nuolatos - y-ime *<>”<*■■“> »us jos pirmas vie- 
patingai per Rožančiaus mėnesį.^ Pasirodymas šioje šaly.

Paminklas mokyklai Pereitą' Birutė Svilienė - Petronytė,

Susidomėjimas ne be pamato, 
nes tur būt pirmą syk Ameriko- gerai savo išlavintu Vyrų cho- 
je, atsilankiusiems bus progos ru iš Lawrence, Mass. (Šv. 
išgirsti ir susipažinti su negir- Pranciškaus parapijos). Kam

I .... ., - . . _ . 11 i nors iš profesijos agronome, betsavaitę, musų antroje mokyklo-: r j &i is..__s: :---------- -----------

solistėms.
Stelia Raznauskaitė ir 

Izabele Zalubaitė 
malonios 
Visiems

Pereitą sekmadienį, Prelatą 
Dr. K. Urbonavičių pagerbti 
bankiete, Bradford viešbutyj 
dalyvavo šie dvasiškiai: Garbės 
svečias. Prelatas Dr. K. Urbo
navičius, J. E. vyskupas John 
J. Wright, D. D., J. Bernatonis, 
A. Baltrušiūnas, P. Šakalis, F. 
Beksha, A. Abračinskas, J. Jut- 
kevičius, Pr. Aukštikalnis, S. J., 
J. Žuromskis, A. Janušonis, Pr. 
M. Juras, P. Virmauskas, J. 

kad pasižadėta sukelti $25,000 Vaitekūnas, F. Norbutas, J. 
Carney ligoninės naujų namų Švagždys, Pr. J. Juškaitis, K. 
statybai. Po to Komiteto gene- Vasys, A. Mešlis, S. J., A. Jag- 
ralis pirmininkas kun. Pr. M. 
Juras plačiai aiškino kaip gali
ma sėkmingiausiai pravesti va
jų. Patiekė planą. Pirmininkas 
adv. Kalinauskas dalyvių vardu 
dėkoja kun. Pr. M. ■ Jurui už 
konkretiškus pasiūlymus.

Nutarimai: 
i 1) Paruošti asmenų ir įstaigų damas jų pilno sąrašo ir neno- 
sąrašus; 2) perorganizuoti ko- rėdamas susilaukti įtarimo, kad 

• mitetą, būtent, kurie nedaly- vienus paminėjau, o kitus ap- 
vauja susirinkimuose, juos iš- lenkiau, tai jų vardų neminiu.

minas, MIC., V. Puidokas, J. 
Dambrauskas, MIC., M. Šmigel- 
skis, MIC., J. Daunis, S. Saule-

Tikrai doras žmogus yra 
tas, kuris turi drąsos pa
žiūrėti velniui į akis ir pa
sakyti: tu esi velnias.

Garfield.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
GERA BIZNIO PROGA — 

parsiduoda stucko bildingas, 
grocernė & sandvičių baras. Jei
gu savaitėje $300. 5 apšildyti a- 
partmentai; 3 įrengti, 2 neį
rengti, šaldytuvas, aliejum šil
domas, $4,800 metinių pajamų. 
Viskas už $26,000. Šaukite —

nas, B. Kauneckis, OSJ., J. Si-.PARkway 5955M arba 5338W 
kora, Pr. V. Strakauskas, Ge
ra Ida s, C. P.

Taipgi dalyvavo daug profe- RcjkaHiyM BfltlJ DlrbŠU 
sionalų ir biznierių, bet neturė- "

rytais. Private party tiktai. (3)

SOU 2712 Res. BIG 9013

DrJ. C. Seyinour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbridge 6330

J.Rep$Hs,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. KENmore 4433

Dr. Albert P. Kiburis
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je, radosi labai brangus ir pui- :turinti !r &eIai nu° ma‘
kus Saldžiausios Širdies Viešpa- ““ ,b_į?' "J*.3“™’

[ties Jėzaus paveikslas. Tikrai; 
artistiškas! Tas pritraukius pa-[ 
veikslas yra pataikas a. a. kun. 

| Stepono Kneižio. Mūsų brangus 
j a. a. kun. Steponas yra So. Bos- 
j tone gyvenęs ir dirbęs. Rodos, 
I toje pačioje mokykloje yra jau- 
i nimą mokęs lietuviškai. Tas pa
veikslas kviečia mus maldauti
Dievo malonių visiems. Prie šio 

i paveikslo mes paaukosime mo- 
i kyklos vaikučius Viešpaties Šir- 
idžiai ir melsimės už a. a. kun. 
ištepą, jo brolį, seserį ir gimines 
(Ačiū p. Antanui Kneižiui ir šėl
imai už tą brangią dovaną lietu
viškai mokyklai.

Petras Barkauskas paieško 
savo pusbrolio T. Barkausko. 
Kas apie jį žinote, p’raneškite 
“Darbininko” ofisan. Tuomet į mingos? Ko iaukia 
perduosiu jo pusbroliui Petrui Kristus Bažnyčia 
Vokietijoje. |tės? Ar galima pataisyti nelai-

Misijos. Sekmadienį, spalių 5^minS4 moterystę? Kodėl nega- 
d., per šv. mišias, misionieriai ^esti negerą vyrą ir mote-[ 
Tėvai Jėzuitai paskelbs trijų sa-iri hnti geresnį, patinkamesnį?j 
vaičių misijas mūsų parapijoje. Ar Dievas nori mus kankinti?į 
Pirmą savaitę bus skelbiamos i® tik Popiežius su savo ku-; 
misijos moterims ir merginoms, 
kurios prasidės sekmadienį, 7 v. 
v. Visi kviečiami šventai atlikti 
misijas.

Po Operacijos Sveiksta
p. Julia J. Karbauskienė, adv. Į 

Jono ir Cecilijos (Karbauskai-j 
tės) Grigalių, gyv. 52 G. Street, j 

ligoninėje sveiksta. Tikisi grįžti !§ 
j namus už savaitės. Linkime' 
pasveikti.

I

Alicija Plevokaitė,
jauna, bet daug žadanti smuiki
ninkė, žinomų So. Bostone biz
nierių Plevokų dukrelė, lankanti 
N. A. Muzikos Konservatoriją. 
Jos smuikavimo visiems bus į- 
domu pasiklausyti.

Iš to galite suprasti, kodėl ko- braukti ir į jų vietas pakviesti Paminėsi.i tik. kad iš Brocktono 
lonijose yra didelis susidomėji- kitus. Tas bus padaryta nuo se- teko matyti Dr. Kvaraciejų 
mas šiuo “Darbininko” koncer- kančio susirinkimo, kuris įvyks žmona ir iš Worcesterio adv. 

Milerį su žmona.
mytė buvo muzikė, baigusi Pet
rapilio muzikos konservatoriją tu ir tikietų užsakymai, užsira- pirmadienį, spalių 6 d.. 8:30 vai. 
(Tėvelis buvo pirmas 
aviacijos viršininkas).
ma atvyko Amerikon
rio mėnesy, ir mažai

Lietuvos šymas i rėmėjus pradėjo plauk- vakare, Šv. 
Ji su šei- ti. Kviečiame ir Tamstą tuoj j- bažnytinėje 
tik vasa- sigyti koncerto bilietą.

šioj šaly
St.

Kvieslys. Komisijų

Petro lietuvių par. ■ 
svetainėje, W. 5th

I I
i

Svarbus Susirinkimas

su
A.

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

Stitchers, 
Viršutinių.

ei■
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I
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A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE & 

INSURANCE 

409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Pirmadienį, spalių 6 d., 8:30 
vai. vakare, bažnytinėje salėje, 

pa- West 5th St., įvyks Lietuvių 
ir Komiteto — “Save The Carney 

Hospital’’ susirinkimas. Visi ko-

pirmininkai įparei
goti pasikviesti sau pagelbinin- 
kus. Adv. Juozas Cunys 
kviestas sudaryti draugijų 
organizacijų sąrašą, 

j p. B. Koraitis pakviestas būti miteto nariai ir norintieji įsira- 
parengimų komisijos pirminin- 

spalių jjg pasijęvjgg sau pagalbi
ninkus.

p. B. Koraitis įteikė $100 čekį 
p. Lilientnal, I. J. Fox kompa-; 
nijos vedėjo vardu, p. James 
Strigūnas, įžymus biznierius, 
taip pat prisiuntė čekį $100 su- Regina 
moję. , [Bostone, ruošiasi į vedybinį gy-

Šis lietuvių komitetas vadinsis venimą. Juodvi pasirinko lietu- 
’ ir — Lithuanian Committee — vius jaunikaičius. Atspėkite 

“Save The Carney Hospital”. pavardę?
Susirinkime dalyvavo šie:: 

kun. Pr. M. Juras, K. Čibiras, A. 
Marks, A. Grabian, A. Kleponis,; 
A. F. Kneižys, K. Rusteika, N. 
Pechuiis, V. Valatka, B. Cunie- laidoje įlipusiame Lietuvių Ko- 

kleb. M. K. Gailienė, S. Mockus, miteto — “Save The Carney 
nigais yra tokie beširdžiai, kad kun. Pr. Virmauskiui, Prelatui Šimkienė. J. J. Roman. Sr., Hospital” susirinkimo aprašy- 
neleidžia žmonėms laimės rasti? Dr. K. Urbonavičiui ir kun. Al. &dv. K- Kalinauskas, A. J. Na- me buvo praleista to komiteto 

lAbračinskui už šv. mišias ir maksy, B. Korites, F. GrendalJ pirmininkų vardai, būtent, p.
dvasinį patarnavimą. Dėkojame 
visiems už šv. mišias, gėles ir 
dalyvavimą šermenyse ir laido- 

l tuvėse; dėkojame Saldžiausios 
Širdies V. Jėzaus draugijos na
riams, kurie nešė karstą, gimi
nėms ir draugams. Ypatingai 
dėkojame Juozui Barasevičiui, 
laidotuvių direktoriui, už malo
nų patarnavimą laidojant mano 
sūnų Petrą.

Nuliūdę
Paulius P. Mikalauskas (tėvas),' 

broliai — Jonas, Antanas, '
seseris — Katrina ir Pranė, j

“AR TIK NE PATS VELNIAS
IŠMISLIJO?

Yra taip labai kenčiančių 
j žmonių moterystės gyvenime, 
taip nelaimingai gyvenančių,1 
kad kartais pasako: “moterystė 
yra paties velnio išmislyta, o ne 
gerojo Dievo įsteigta”.

5
Ar tai tiesa? Kodėl-tokia dau

gybė moterysčių yra nelaimin
gos? Kokios moterystės yra lai- 

ofisan. Tuomet ■ mingos? Ko laukia Dievas, 
iš moterys-

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno,

Vyrų savaitės pradžia 
12“ d.

Angliškai spalių 19.

syti kviečiami dalyvauti.

I 
i
i

I
Adv. Jonas J. Grigalus, Juo

zas Arlauskas ir kiti Amerikos 
Lietuvių Tarybos nariai ruošia
si vykti į VVashington, D. C., i“ 
dalyvauti Tarybos suvažiavime, 
kuris įvyks spalių 8, 9 ir 10 dd. 
š. m.

Vyks į ALT Susirinkimą

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame

Prelatui v- Šimkienė.

Ruošiasi Į Vedybinį 
Gyvenimą

Gavome žinių, kad dvi popu
liarios lietuvaitės — sesutės, 

ir Eleonora, gyv. So.

I

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury. Mass. 
Tel. Parkway 1233-W

jy

Pastaba

“Darbininko” rugsėjo 23 d.

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO
Balso - Iškalbos - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė, turinti
‘ Master of Arts in music laipsnį; 
duoda dainavimo ir piano lėkei- |

■ jas. Josios mokykla yra pripažin- j 
į ta veteranų mokinimui. Dėl infor- 
' macijų telefonuokite ar rašykite:
1 480 BOYLSTON ST.. BOSTON 

KENmore 3571
40 CONCORO AVĖ., 
Cambridge 38, Mass. 

Tel. Eliot 8222.

Matote, kiek svarbių klausi
mų. O jų yra dar daugiau. Ne 

[sykį ir pats nežinai, ką galvoti, 
ką sakyti ir ką daryti. Kur gau- 
si atsakymą?

Ateik į šių metų misijas! Visi 
mamytė, po operacijos Camey; pamokslai bus sakomi apie krik- 

iščioniškos moterystės ir šeimos 
gyvenimą.

Dalyvauk kiekvieną vakarą 
į misijų pamaldose, tai gausi at
sakymus į aukščiau suminėtus 
ir nesuminėtus klausimus.

Moterų savaitės pradžia spalių 
5 dieną vakare.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

i! 
i!
i!

So. Boston Fumitiire Co.
Matrasal naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus,

Vincas Balukonis, Savininkas.

258 We$t Broadway,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

380’/2 West Broadiray,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

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

i

Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

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

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R %

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 leidžiamu sąlygų.

SENUS KAILINIUS IŠMAINOME Į NAUJUS, arba permodeliuojame. 
Kam vilkėti senus ir nudėvėtus kailinius, kada galite gauti už senus gerą 
nuolaidą, o už naujus pigia’ 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 411 Washington street
pirkdamos sutaupysite extra 10 nuošimčių. BOSTON, MASS.

B

Bernardas Koraitis

£

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Gra torius-Balsamuotojao 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
838 Oorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. M*m. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY RUBLIO 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
T«l. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadiray
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj. 
koplyčia šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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IŠ L.D.S. VEIKIMO
“DARBININKAS” DIENRAŠČIU

SAftaiNlNgAS^

Istoriškos Iškilmes

gus savo kalbą, Tomas Marcin
kevičius išskaitė vardus ir pra
vardes 19 žuvusių karių mūsų 
kolonijos ir prašė kun. Mende- 
lio sukalbėti maldą už jų vėles, o 
bažnytinis choras užgiedojo 
Viešpaties Angelas. Po to Jonas 
Bučis, dabartinis lietuvių legio
nierių komanderis, padėjo gyvų 
gėlių vainiką prie Garbės Sąra
šo lentos. Kariuomenės atsto
vai pasveikino žuvusius šauda
mi tris kart į orą, o trimitas už
trimitavo mirusiųjų atsisveiki

Am. 
Valstybes, pajėgia leisti du 
dienraščiu, tai atrodo, galėtume 
ir mes katalikai padaryti. Aiš
ku. katalikai lietuviai turėtų 
aukoti savo spaudai tiek pat, 
kiek aukoja mūsų priešai sava
jai”.

SS

LDS metiniame Seime. į- prieš Dievą, prieš Jungt. 
vykusiame rugsėjo 21 ir 
22 dd. š. m., Providence, R. 
L, buvo labai rimtai svars
tomas LDS 3 kuopos. Nor- 
v.’ood, M
“Darbi: įr/rą” leisti dien
raščiu.

Visi S. imo dalyviai oasi- 
ž di ’ aščio leidimą, 

l-.-um/ma į tą sumany
mu: •’jo r alistiniai, bū- 
. ar m s pajėgsime jį 

vii i ar būtu visuo- 
š dienraščio didės-

sak ‘ 
Tik 
mą : 
ten t 
išlai 
menei
nė nauda? Plačiai išsikal- 
b’jus. Seimas įpareigojo 
Centro VaMybą dienraščio 
leidimo galimybes studi- 
ju< ti, ir j igu susidarytų 
galimybė leisti “Darbinin
ką” kasdien, pa “e ošti nla- 
rą i“ ji patiekti kitam Sei
mai. Seimas pageidavo, 

LDS ku pos savo su
sirinkimuose tą klausimą 
iške't’’ m išdiskusuotu. ir 
savo numores pareikštų 
vi°šai “Day'bin^'■ ke”

Di'rtitis “Draugas”, 
rūgs’jo 16 d. laidoje, apie 
sumanymą leisti “Darbi
ninką” kasdien, rašo:

“Kitų kla 
sprendžiama. ai 
rinką" kasdien, 
du kartu sa

“Rytinėse J. 
ra susispietusi 
ma. Sudarius 
tytojų skaičių, 
ėrtčjų kiau 
rištų.

“Mes nu< širdžiai džiaugtumės 
sust ] rėjusia mūsų spauda ir 
] i • J . i i'--tu-
vių t zut< j ri< i. kovojantieji

plano pa- 
dienraščiu 
pasakyti: 

“Kelei-

Y*

S’

simų eilėje bus 
ar leisti “Darbi- 
n. ar palikti eiti 

vaitėje.
A. Valstybėse y- 

lietuvių daugu- 
atitinkamą skai- 
pav. apie o.000 

mas lengvai išsi-

Chicagos lietuvių kvis- 
lingu - komunistų laikraš
tis “V.” labai išsigando su
manymo leisti “Darbinin
ką” kasdien, šis laikraš
tis. pacitavęs “Draugo” 
pranešimą ir to sumanymo 
užgynimą, rašo:

“Kas dėl klerikalų 
versti “Darbininką” 
mes norime štai ką
Tai būtų didelis smūgis 
viui". Socialdemokratai, bendra
darbiaudami su klerikalais, sti
prina juos, taip stiprina, kad 
klerikalai žiūri ų socialistus, 
kaip i visai nereikalingus bur- 
dingierius. Spaudos fronte jie 
jaučiasi turį monopolines tei
ses”.

Mes manome, kad komu
nistams tikrai būtų didelis 
smūgis, jeigu “Darbinin
kas” virstų dienraščiu. 
Dienraštis galėtų 6 kartus 
savaitėje atremti komu
nistų melus ir komunistų 
suklaidintiems lietuviams 
nufodyti jų klaidas ir ko
munizmo žiaurumą.

“Darbininkas 
džiai kovoja

Rytinėje Kanadoje žvejai turi gerą biznį iš 
žuvininkystės. Čia matome žvejį ir jo laivelyj 
tris tuną žuvis, kurios viso sveria toną, arti Hub- 
bards, Naujoje Škotijoje.

Visi Baltimorės lietuviai susi
domėję laukė sekmadienio, rug
sėjo 28 d., kuomet $3,000 Gar
bės Sąrašas turėjo būti iškil
mingai šventinamas prie šv. Al
fonso bažnyčios. Laukiama die
na praėjo, bet jos įspūdžiai pasi- 

■ liks per daugel metų. Nuo D. K. 
i Vytauto 500 metų sukaktuvių 
mūšio prie Žalgirio minėjimo 
1930 m. Baltimorės miestas ne
matė tokio vieningo susibūrimo 
lietuvių, tokio patriotingo pasi
rodymo, taip, kad gerb. p. Ra
jeckas galėjo sakyti, kad pa
čiam Kaune, Lietuvos laisvės 
metu negalėjo būti gražesnio 
pasirodymo.

I

šventimo Apeigos

3-čią vai. po pietų prasidėjo 
svarbiausios dienos iškilmės. Iš nimą. 
garsiakalbių ant gatvės pasigird _________
do Amerikos ir Lietuvos himnų;
aidai. Vargonai ir parapijos j Klebono Padėkos žodžiai 
choras bažnyčioje buvo aiškiai: Apeigos užsitraukė arti dvie- 
girdžiami gatvėje, o gatvėse jų valandų. Kun. Juozas Gedra 
stovėjo apie 10,000 žmonių. Ku- atvežė iš Washingtono lietuvių 
nigų buvo plačiai išgarsintas ši- sveikinimo ir užuojautos pareiš- 
tas Sąrašo šventimas, tad dau- Rimą. Kaip pulkininkas O’Con- 
gel Stebuklingo Medalikėlio nell, taip Paulius Burke dėkojo 
maldininkų susirinko. Tomas visiems už jų bendradarbavimą, 
Marcinkevičius pakvietė kun. bet klebonui kun. dr. Mendeliui 
Kazimierą Keidošių, karo kape- buvo palikta tarti AČIŪ visiems 
lioną. šv. Alfonso parapijos au- už šios dienos atmintiną lietuvių 
klėtinį, atkalbėti maldą, po ku- pasirodymą. Jis tai padarė di- 
rios sekė J. M. Vyskupo Shehan džiai susijaudinęs. Išvargęs, ne
labai rimta kalba. Čia yra rei- miegojęs, rūpeščio persunktas, 
kalas pažymėti, kad paradas ir jis išliejo savo širdies karščiau- 
visos apeigos buvo fotografuo- sįus dėkingumo jausmus. Jis vi- 
jamos. 700 pėdų spalvuotų ju- siems pasakė, kad šios dienos 
damų paveikslų buvo nutrauk- Baltimorės lietuvių pasirody
ta. kurie bus vėliau rodomi lie- mas prieš svetimtaučius, tai bu- 
tuviams. \ isos kalbos ir visa vo jam brangiausia dovana už 
programa buvo užrekorduota jo 19 metų darbuotės lietuvių 
WCBM Radio stoties ir tie re- tarpe. Priminė visiems, kad bū- 
kordai pasiliks nuosavybe šv. damas kunigas jis niekam nepri- 
Alfonso bažnyčios. 10 vai. va- klauso, kaip tik Baltimorės lie- 
kare dalis šventimo apeigų buvo tuviams. Jis tiesė visiems savo 
perduota per radio taip, kad visi dešinę ranką, kvietė visus su sa- 
galėjo girdėti Vyskupo kalbą ir vo vargais ir rūpeščiais ateiti 
kaikuriuos kitus dalykus.

Rytą Mišios
Dienos iškilmės prasidėjo iš

kilmingomis mišiomis 8:30 v. 
rytą. Jas atnašavo kleb. kun. 
dr. Mendelis. Jam padėjo kun. 
Antanas Dubinskas ir kun. Jo- 

Kviečiame LDS kuopas išrink-^ Mendelis Mokyk]os vaiku. 
čiai gražiai giedojo mišių metu. 
Šios mišios buvo užprašytos Ka

irių Motinų Dr-jos, kuriai nuo 
tos dr-jos įsikūrimo vadovauja 

Į ponia Anelė Miliauskienė, ir tos 
j mišios buvo atnašautos už visus 
mūsų parapijos ir kitų lietuvių 
kolonijų žuvusius karius. Alto
riaus ir Rožančiaus dr-ja, kuriai 

i vadovu ja Elžbieta Makaraus- 
kienė, in corpore ėjo prie šv. Ko
munijos. Gražus būrys legionie
rių dalyvavo šv. mišiose.

katalikai sekmadienį, lapkričio - Novem- 
Šv. Kazimiero lietuvių

1 Mes, lietuviai 
turime stiprinti savo spau- ter 9 d 
dą, nes spauda yra galin-! New Haven. Conn. 
gesnis ginklas ir už atomi
nę bombą. Lietuviai kata- b atstovus į suvažiavimą, 
likai - darbininkai turi dė
tis į LDS ir kitas mūsų or
ganizacijas, platinti “Dar- 248 View St., New Haven, Conn. 
bininką” ir kitus katali-; 
kiškus laikraščius. Stip- 

” neatlai- r*nkime savo tvirtoves!
. vzjuv prieš komu

nizmą ir kvislingus lietu- LDS Conn. Apskr. 
vius. kurie džiaugiasi, kad — v. . *
Rusijos budeliai tremia ir SuV<lZl<lVl!TlclS 
žudo mūsų tautą, kad Ru-I----------
sija tebelaiko 
mūsų tėvų kraštą 
tu va.

J. Lukša,
finansų raštininkas,

WAT Y, COHH.
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Rugsėjo 28 d. įvyko LDS kp.; 
pirmas susirinkimas po vasaros 
atostogų. Nariai susirinko skai
tlingai. 

; Petras Jokubauskas išdavė 
re portą iš buvusio kuopos pik-: 

pavergus Par- svetainėje, 339 Greene St., njko Nors nedaug žmonių atsi-
Lie-Į Pranešama, kad LDS Conn. ]ank§ j pikniką, bet vis liko pel-

1 Apskrities suvažiavimas įvyks no kuopai $20.00.
PP- S- Sapranienė ir N. Meš- 

j«2>j kumene išdavė raportą is LDS
” 1 _• • B Seimo. Raportas priimtas ir už-i

“ ~ girti seimo sumanymai.
Kuopa nutarė daugiau rūpin

tis—dirbti katalikiškos spau
dos platinime ir gavime naujų 
narių kuopai; reikalui esant pa
naudoti, tam dalykui, kuopos 
iždą.

VIEŠA PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame 

kun. Jonui Vaitekūnui, jo 
tentui kun. A. Kacevičiui, 
11 kp. nariams, ypač pp. A. Dze- 
kevičiui ir A. Avižiniui už jų to-; šinskas, Kapitonas Julius Kas-

Paradas nuo Lietuvių 
Svetainės

! Pirmą valandą po pietų, Hol- 
lins St., nuo Lietuvių Svetainės 

■iki Fremont buvo jura žmonių. 
Įvairiaspalvios bandos, lietuviai 
laiką rankose Amerikos žvaigž
dėtą vėliavą, mokyklos vaiku
čiai, pasipuošę tautiškais rū- 
! bais, sudarė žavėjantį reginį 

j j, ; kiekvieno tėvynę mylinčio lie- 
j tuvio širdyj. Pulkininkas Mi- 
I liauskas. Kapitonas Saigeris, 

kleb. pirmininkas Tomas Marcinkevi- 
asis- 
LDS; O’Connell,

čius, pulkininkas Richardas
Onos Bučnytės vy

ras, Paulius Burke, Juozas Ka-

kį prielankumą ir malonumą į- 
vykusiame LDS Seime.

Taipgi nuoširdžiai dėkojame 
Šv. Kazimiero parapijos šeimi
ninkėms už jų nepailstančią 
darbuotę ir pasirūpinimą pavai
šinti mumis skaniais valgiais.

Belieka mums tik linkėti, kad 
Dievas laikytų visus geroj svei
katoj, kad dar ilgus metus ga
lėtų dirbti mūsų organizacijos 
gerovei.

LDS 5-tos kp. atstovės, 
Stephania Sapranas 

ir 
Nell Meškunas.

tantinavičius, Strazdauskų bro
liai Valerijonas, Antanas ir Juo
zas, Kazys Urkšta, Kazys Ožela, 
Kazys Wilchinskas ir kiti suši
lę. nors oras buvo vėsus, visus 
tvarkė užimti jiems skirtas vie
tas. Čaplinskų Onutė, Valčečkų 
Ulijona ir kitos Sodalietės rū
pinosi, kad visi turėtų po Ame
rikonišką vėliavą, tą laisvės ir 
demokratybės simbolį.
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prasidės iškilmingomis Šv. Misiomis 11 
Po pa maldų bus bendri atstovų ir sve-

Seimo posėdžiai prasidės 2 vai.popiet, 
mi dalyvauti šių metų svarbiuose Sei- § 
mucse. S

ioLlo Kolegijos Rėmėjų
Centro Valdyba

nąs jį, o jis stengsis būti visų 
tėvas ir brolis. Ne vienas Balti- 
morės lietuvis, prie leidžiančios 

matė ašaras
šventimas Bronzo Lentos

Po savo kalbos Vyskupas pe- saulės spindulių, 
rėjo per gatvę prie bažnyčios, lietuviškos meilės dėl savo vien- 
Geraldas Gelazela, kurio tėvelis genčių. Kelius kartus dėl didelio 
žuvo kare, nutraukė nuo Sąrašo susijaudinimo jis turėjo sustoti 
lentos uždangą, ir štai visi išvy-: kalbėjęs. Jo žodžiai užgavo lie- 
do tinkamą paminklą pagerbti tuvių širdis. Visi verkė, kaip 
581 asmenį mūsų kolonijos, ku-'mažyčiai vaikai. Visi verkė Lie- 
I*ie la.ma.V0 O.....__ r— i_ _
niame kare. Choras giedojo 
“Avė Maria” tuo laiku, kai Vys
kupas kalbėjo šventimo maldą. 
Marcinkevičius perstato miesto 
mayorą D'Alesandro, didelį lie
tuvių prietelį, kurs pasako ug
ningą Lietuvai atjaučiančią kal
bą. Savo kalboje pažymi, kad 
lietuviai žymiai prisidėjo prie 
šito krašto, 
miesto pažangos. Perstatytas Vyskupo ' duotas bažnyčioje, 
gerb. Juozas Rajeckas iš Pa- Kun. Gedra buvo diakonas, kun. 
siuntinybės Washingtone, kurs Josaitis subdiakonas. K,un. Du- 
ministerio Povilo Žadeikio var- binskas rūpinosi tvarka prie ai
du, vardu visų Lietuvos paverg- toriaus.
tų ir išblaškytų gyventojų su-;priėmė svečius klebonijoje ir sa- 
deda padėkos žodį visiems, ku- Įėję. Tvarka buvo kuopuikiau- 
rių vardai pažymėti ant garbės šia. Oras rinktinis, diena saulė- 
sąrašo už jų aukas ir kančias ta, bet nekaršta. Tikrai Dievas 
laisvės dėliai karo metu. Užgau-; laimino šitą visą užmanymą, 
na skaudžią stygą, priminda- Kun. dr. Mendelis su psalmistu 
mas, kad po tiek pasišventimo: sako: “ne mums. Viešpatie, ne 
dar šiandien šimtų tūkstančių j mums. Viešpatie, bet tau tebū- 
lietuvių ateitis netikra, nežino
ma.

pereitame pasauli-' tuvos ir jos žmonių kenčiančių 
rhnrac crioJr'nelaimes. Kurie tik dalyvavo, 

tikrai neužmirš mūsų klebono 
'padėkos žodžių. Tai yra tikras 
■tėvynainis, mylįs lietuvius, my- 
’ lįs savo bočių šalį.

Apvainikavimas

Iškilmės užsibaigė palaimini- 
ypač Baltimorės mu švč. Sakramentu, kurs buvo

Kun. Jonas Mendelis

*

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 208

Tel. 0-1044

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mana.

275 Main St., Wetmter, Mara.
- -  — ,

Juozas Kasiusias
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md. 
Tel. Lexington 8595 

Limoainai dil visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

Virš 5,000 Parado je
Virš 5,000 asmenų dalyvavo 

paradoje. Užėmė visą valandą. 
Pulkininkas 0‘Connell ant balto 
žirgo, su pagalba policininkų 
ant motorciklių, darė taką. Pir
mame “jeepe” važiavo miesto 
mayoras Tomas D’Alesandro ir 
mūsų klebonas kun. dr. Mende
lis. Paskui juos sekė įvairios or
ganizacijos, vedamos benų, o tų 
buvo arti 59, taip kad parados 
pradžia jau buvo prie šv. Alfon
so bažnyčios, o parado galas 
dar tebelaukia prie Lietuvių 
svetainės. Senas, jaunas, bažny
tinis, ne-bažnytinis, byle lietuvis 

* maršavo pereitą sekmadienį. 
Prie bažnyčios gatvėje ant es
trados stovėjo J. M. Vyskupas 
Shehan su dviem prelatais. Apie 
15 kunigų buvo draug su juo. 
Ant estrados laukė ateinančių 
garbės svečiai, teisėjai, kon- 
gresmonai, įvairių organizacijų 

11 pirmininkai ir žuvusių karių gi- 
j įminės.

Žuvusių Atsiminimas
Gerb. Juozui Rajeckui užbai-

na garbė”. Visi dirbo, visi ben
drai traukė šių iškilmių jungą. 
Gerasis Dievas be abejo priėmė 
jų darbą ir suteiks savo palai
mą Jo paties skirtu laiku.
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