
PaitaboA

VOL. XXXII No. 76.

BOSTON PUBLIC LIERARY 
C H I E F 0F B002C S E L E C TI 
R.EFERENCE DIVISION 
COPLEY SQ BOSTON MASS

0N D T

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. fc iVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

DARBININKAI
Lithuanian Semi-Weekiy

Newspaper '
Published every

TUESDAY and FRIDAY ! Į
3M Broadway, S. Boston 27, Mass. Į

» ---------------------------- »'i
■ » J- ■ II.4LU-"-!.. -L—LS-'iJ. ■ —1. IBI JUJLUB

(Friday), SPALIŲ (October), 10 D., 1947 M.'

Šventojo Vardo Kongresas ir 
jo užbaigiamasis paradas pra
šoko visas rengėjų ir dalyvių 
viltis. Tokio jaunų ir apyjaunių 
vyrų sąskrydžio savo istorijoje 
Bostonas ir N. Anglija dar ne
buvo matę. Net liberalinės 
spaudos teigimu, šis kongresas 
buvo vienas iš pačių didžiausių 
Amerikos istorijoje. Didžioji 
Bostono spauda jam pavaizduo
ti negailėjo ištisų puslapių, per
pildytų įdomiomis nuotrauko
mis ir visokių detalių reporta
žais.

Kas domisi skaičiais, tą šv. 
Vardo vyrų paradas apstulbino. 
Jame dalyvavę apie 130,000 or
ganizuotų vyrų su 106 orkes
trais, 80 gyvųjų paveikslų, šim
tai vėliavų. Apie 2000 New Yor
ko policijos, ilgos gretos to 
miesto ugniagesių, kariuomenės 
daliniai, kolegijos, skautai, pa
rapijos žygiavo kaip galinga 
upė. Paradas truko ištisą dieną; 
jo žiūrėję tarp 2 ir trijų su pu
se milijonų žiūrovį. Jų buvo 
daugiau nei Bostono gyventojų, 
nes didelės masės stebėtojų su
plaukė iš artimesnių ir tolimes
nių apylinkių.

Jung. Valstybės Įspėja Eur
Washin.^tor., D. C., spa

lių 9 — Robert A. Lovett, 
valstybės sekretoriaus pa
reigas einąs, pareiškė, kad 
Kominterno (Tarptauti
nio Komunistų Centro) at
gaivinimas yra niekas ki
tas, kaip pakenkti Euro
pos ekonominiam atsista
tymui.

Kalbėdamas Jung. Vals
tybių žmonėms, jis pareiš
kė, kad ‘•mer patys neturi
me nukrypti nuo pasirink-* 
to kelio” pagelbėti Euro
pai “atgauti tinkamą vietą 
pastoviame ir ramiame 
pasaulyj”.

Lovett 
Varšuvos 
kur buvo 
minternas, dalyvavo kai- 
kurių kraštų atsakomingi 
ministerių kabineto na
riai, įimant ir Rusiją.

Valstybės departamen
tas, jis sakė, taip pat pa
stebėjo, kad konferencijos 
išleistas manifestas yra 
nukreiptas prieš Jung. 
Valstybes ir Angliją, ką 
dabar viso pasaulio komu
nistų spauda kartoja.

mentas dabar spręs Eisle-* 
r’io dejiortavimo bylą.

Hanrs Eisler baudžia
mas už tai, kad jis atvyk
damas į Jung. Valstybes 
nepasisakė, kad jis yra ar
ba buvęs komunistas.

pažymėjo, kad 
konferencijoje, 

atgaivintas Ko-

Laisvės Traukinys Bostone i
■ I

Ateit antį šeštadienį ir 
sekmadienį bus Bostone 

ILąisvės Traukinys, šešta- 
i dienį, sna’ių 11 d. bus 
! North Station ant Nashua 
St. bėg ų, o sekmadienį, 
spalių 12 d. tas traukinys 
bus South Station ant bė
gių 10. i

Tą traukini bus galima 
pamatyti ne tik iš lauko, 
bet ir iš vidaus nuo 10 vai. 
ryto ii 10 vai. vakaro. 
Traukinyje pamatysite ir 
svarbiausius istorinius A- 
merikos dokumentus.

TeL SOUth Boston 2680

V IMAMMmCTdnlS NCSISCm IrCfn- 
tinhs Žvejoti

Visi laikraštininkų pavartoti 
būdvardžiai, kaip didingas, į- 
spūdingas, vienintelis toks, į- 
kvepiantis, jaudinantis ir pan., 
paradui pavaizduoti yra per 
blankūs. Šitos religinės demons
tracijos visą didybę galėjo pa
justi tik tas, kas ją savo akimis 
matė ir betarpiškai pergyveno. 
Žiūrėdamas į ryžtingas gretas 
tų vyrų, kurie Šventojo Jėzaus 
Vardo garbei yra prisiėmę kil
nių religinių ir dorinių įsiparei
gojimų, stebėdamas tuos gy
vuosius paveikius, kuriuose 
vaizduojamos katalikų tikėji
mo tiesos, tas vėliavas, kuriose 
įrašyti tiesos, meilės, taikos šū
kiai, žmogus nejučiomis palygi
ni taip skirtingus diktatūros 
vergų paradus, kuriuose tiek 
tuščio pasipūtimo, neapykan
tos ir keršto jausmų kitaip ma
nantiems, kurių dalyviai gin
kluoti iki dantų, ir uniformuoti 
iki užkulnių. Koks skirtumas! 
Čia gi laisvo žmogaus laisvas 
tikėjimo pareiškimas, kuris šiuo 
kupinu nerimo laikotarpiu tarsi 
sakyte sako, kad prieš bedievy
bės, supagonėjimo, melo bangą 
tegalės atsispirti tik šv. Vardo 
inspiruota dvasinė pajėga. Šitą 
tiesą žmogus be įrodymų jautei 
spalių 3 naktinėj adoracijoj, kai 
50,000 vyrų giedojo “O Išga
ningoji Ostija”. Tai buvo nepa
mirštama, reto grožio ir susi
kaupimo valanda, jūrai žvakių 
mirgant nakties tamsoje.

Kongreso ir parado širdis bu
vo, žinoma, arkivysk. Cushing. 
Jo energija ir žavingas demo
kratiškumas iš visų pusių lai
mėjo nuostabą, pagarbą, popu
liarumą. Jis tarp kitko reikš
mingai pastebėjo, kad šv. Var
do vyrais remiasi laisvosios A- 
merikos moraliniai pagrindai. 
Daugelio eilinių dalyvių pa
vardės gal niekad nepateks į 
sensacines spaudos antraštes, 
bet jų rimtas elgesys spindi 
kasdieniniame gyvenime.

Parade žygiavo nemaža ir la
bai įžymių amerikiečių, bet jie 
kukliai buvo įsijungę į savąsias 
parapijas. Lietuviškosios para
pijos, berods, tik trys atskirus 
būrius sudarė; jų tarpe Law- 
rence, Mass. šv. Pranciškaus 
parapija išėjo su malonia staig
mena — lietuviška trispalve, ypač šiais kruvinaisiais kry- Jį tikisi gauti iš Rusijos Young. 
Gaila, kad lietuviai nepasiruošė žiaus kelių metais tėvynėje ir 100,000 tonų labai jai rei-' 
gyvajam paveikslui. Žiūrėda- tremtyje. C. kalinau grūdu

Nuteisė Serbus Okininky 
Partijos Vady

Belgradas, Jugoslavija 
— Tito raudonųjų teismas 
nuteisė Dragolub Yovano- 
vitch, 52 metų amžiaus 
Serbų Ūkininkų partijos 
vadą, devyniems metams 
sunkiųjų darbų kalėjimam 
Jis nubaustas neva už są- 
mokslininkavimą prieš 
►valstybę.

Komunistę Muzikantas 
Bus Deportuotas

Los Angeles, Cal. — 
Hanns Eisler, komunistų 
kompozitorius, kuris buvo 
Prieš - amerikoninės Veik
los Tyrinėjimo Komiteto 
kamantinėjamas, teisin
gumo departamento įsa
kymu buvo areštuotas ir 
paleistas po $1,000 kauci
jos, o jo žmona po $500 
kaucijos. Imigracijos ir 
Natūralizacijos departa-

Tel SOUth Boston 2680 SKCENTS.

Jungtinių Tautų Grupė
Nubalsavo Sudaryti Komitetą

Graikijos Sienos Tėmijimui
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Laisves Traukinys — Sgt. James N. McCre- 
die stovi sargyboje prie Laisvės Traukinio tos 
dalies, kur yra išdėta Teisių bilius ir Nepriklau
somybės Deklaracija. Šis šešių vagonų trauki
nys važiuoja iš miesto į miestą. Ateinantį šeš
tadienį ir sekmadienį, spalių 11 ir 12 dd. š. m. 
bus Boston, Mass. šeštadienį bus prie North Sta- 
tion, o iš ten bus atvežtas į South Station. Kas 
tik norės galės pamatyti tą Laisvės Traukinį ir 
Amerikos istorinius dokumentus.

Višinskis Karščiuojasi. - Reikalauja, 
Kad Jung. Valstybės ir Anglija 

Ištrauktų Kariuomenes Iš Graikijos

būtent,
tautos

Lake Success, N. Y. — Kitaip ir negali jos bal- 
1 Jung. Tautų Susirinkimo suoti, nes jos yra po Stali- 
i Politinis ir Saugumo Ko- no batu.
mitetas 34 balsais prieš 6 Jung. Valstybės yra pa- 

! priėmė Jung. Valstybių siūlusios rezoliuciją, kad 
pasiūlymą, kad būtų su- Albanija, Bulgarija ir Ju- 
darytas specialus komite- goslavija būtų apkaltintos 
tas, kuris tėmytų Graiki- už Jungtinių Tautų Čarte- 
jos šiaurinę sieną. Kitas rio laužymą. Prancūzija 
svarbus klausimas atidė- pasiūlė pataisą, 
tas kitai dienai, būtent, ar kad jeigu minėtos
Albanija, Bulgarija ir Ju- sutiks sudaryti specialų 
goslavija turi būti pa- komitetą Graikijos sienos 
smerktos 
Tautų Čarterio laužymą, žodį išbraukti.

Andrei Y. Višinsky, Ru
sijos atstovas, labai karš
čiavosi susirinkime ir pa
kartotinai smerkė Jung.l 
Valstybes ir Angliją dėl 
Graikijos. Jis pareikalavo, 
kad Jung. Valstybės ir 
Anglija ištrauktų kariuo- 
menes 
siems yra žinoma, 
Jung. Valstybės 
kariuomenės

. Taigi jis neturi ką iš
traukti. Jis puolė Jung. 
Valstybių atstovą Her- 
schel V. Johnson ir kitus. 

‘ Kaltino jas “bailumu” ir 
“bauginančia procedūra”. Į

turi
už Jungtinių tėmijimui, tai apkaltinimo 

Rusijos 
žiaurusis prokuroras Vi
šinskis pataisą pavadino 
:“arklių mainikavimu”, 
“ultimatumu”. Kaip ten 
nebūtų, bet Jungtinių Tau
tų atstovai, kurie siekia 
pastovas taikos įgyvendi
nimui pasaulyj, aiškiau- 

iš Graiki™ Vi siai mato« kad RusiJa tik is uraiKijos. p kenkia taikog įgyvendini. 

neturi muL
Graikijoj.

Maskva vis nesiliauja 
verbavusi tremtinius grį
žimui į okupuotus kraštus. 
Negalėdama prievarta 
juos sugaudyti, bando vi
sokiais pažadais įkalbėti. 
Štai, rugpiūčio 15 d. tūlas 
Sovietų pulk. Burašnikov; 
susilaukė t pabaltiečius 
Nurnberge ir kvietė grįžti 
į Sov. Sąjungą. Esą, kiek
vienas galėsiąs laisvai įsi
kurti savo tėviškėse ir 
grįžusiems nė plaukas nuo 
galvos nenukrisiąs.

Į Burašnikovo išvedžio
jimus susirinkusieji atsa
kė garsiu juoku. Sibiro ir 
kalėjimų jie nelaiką savo' 
tėviškėmis. Jų gimines jau| _
1940 m sovietai išvežė į ghJos valdžia darys spau- nedave vizų. I------------ ( ..
Sibiro tyrlaukius. Ten ba- dim4 keturių didžiųjų vai- norėjo tik, nuvykę Mas- vo ir gavo 
dui ir mirčiai jie pasmerk- stybių ministerių f — - -
tį irencijoje, kuri įvyks lap- stybių ambasadą, nieko laike nuo balsavimo.

Kai pulk. Burašnikov pa- knčio 25 d., kad pirmiau- daugiau.
dėkojo už atvykimą susi-’šia būtų paruošta taikos, Styles Brid.
rinkiman, jam buvo atsa-, sutartis Austrijai. Apropriacijų
kyta, kad jie nebūtų atvy- Anglijos valdžia perma- Komiteto pirmininkas, iš- 
kę, jei Nurnbergo policijos to, kad atgaivinto Komin- vykdamas griežtai r 
vadovybė nebūtų pagrąsi- terno, trys ^nariai — Čeko- smerkė Rusiją už vizų ne-

goslavija savo komuniste turi Mti RUSIJA DALYVAUS LONDONO
nes kanuoles pirmiausia nasiGi«ta atsuks į Austriją. Taigi y-taip 
ra būtinas reikalas ją ap
saugoti nuo komunistų į- 
sigalėjimo.

I-------------------------------------------------------
i BRITANIJA DARYS SPAUDIMĄ 

PAGREITINTI SUTARTĮ 
AUSTRIJAI
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Jungtinių Tautų Diena Bus 
Spalių 24 Kasmet

Lake Success, N. Y. — 
.Jungtinės Tautos daugu- 
jma balsų nubalsavo kas- 

Višinskis su pagalba Dr. met turėti Jungtinių Tau- 
Ales Bebler iš Jugoslavi- tų Dienos tarptautinį mi- 
jos taip įpykino komiteto nėjimą spalių 24 d. Kai iš- 
pirmininką, Joseph Bech, kilo klausimas kada toks 

Londonas, spalių 9—An- siją. Bet Rusijos valdžia Luksemburgo užsienio mi- minėjimas turi įvykti — 
Senatoriai, nisterį, kad šis pareikala- birželio 26 ar spalių 24 — 

> pasitikėjimo tai balsai beveik lygiai pa- 
konfe- kvon, aplankyti Jung. Vai- balsavimą. Višinskis susi- sidalino. Už spalių 24 die

ną balsavo 21 tauta, o 
Pažymėtina, kad prieš prieš 20.

komiteto sudarymą Grai-j Birželio 26 d. buvo pasi
eki jos sienos tėmijimui bal-rašytas Čarteris, o spalių 
savo Rusija, Ukraina, 24 d. Čarteris įsigaliojo. 
Baltgudija, Lenkija, Čeko- Taigi minėjimui ir pasirin- 

Pa' Slovakija ir Jugoslavija, ko pastarąją.

Turi Sulaikyti Komunistų 
Įsigalėjimą

dui ir mirčiai jie pasmerk- stybių ministerių 
ti.

nusi neatvykusius prista- Slovakija, Vengrija ir Ju- 
tyti jėga.

UKRAINIEČIAI METE AKME 
NIS J RUSIJOS LAIKRAŠTI

NINKUS
Senatorius Taft Apie 

Baltijos Kraštas

KONFERENCIJOJE
Maskva — Praneša, kad 

Rusija dalyvaus keturių 
didžiųjų valstybių atstovų 
konferencijoje Londone, 

Kandidatas į prezidentus įur vėi bandys paruošti 
senatorius Robert A. Taft taikos sutartį Vokietijai, 
rugsėjo 25 d. Tacoma, Wa- 
shington, pasakė labai 
reikšmingą užsienių politi- 

pa-'pasakoja nebūtų dalykų—sišaukė į Amerikos mote- ^.?s k!ausimVJL a^ iJv!!?

_ i«. . i » «. Sov. Rusijai politiką jis
pabrėžė ir Baltijos kraš
tams padarytą neteisybę. 
Štai jo žodžiai:

“Beginning, hovever, at Tehe- 
ran, we gradually abandoned 
most of the ideals stated in the 
Atlantic Charter until today 
the attainment of many of them

Truman Atsmaukė | 
MoterisBad Salzuflen, Vokietija jos laikraštininkai bandė, 

— Penki Rusijos korės-Į prikalbinti ukrainiečius
pondentai įteikė Britų zo-* grįžti į savo kraštą, kaip, 
nos militariam gubernato-!jie daro su Pabaltijo išvie-j Washington, D. C. 
riui, Leit. Gen. Sir Brian tintais žmonėmis. Jie pri-Prezidentas Trumanas at- 
Robertson protestą, pa-pasakoja nebūtų dalykų— sišaukė į Amerikos mote- 
reikšdami, kad jiems be-'meluoja per akis. Taigi ga- ris, kad jos visa širdimi 
lankant išvietintų ukrai- limas dalykas, kad įpykin- prisidėtų prie maisto tau- 
niečių stovyklą, jie buvo ti ukrainiečiai ir paleido pymo programos, 
ukrainiečių užpulti ir į jų ---- :
automobilius paleidę ak
menis.

Rusų korespondentai sa
ko, kad Lysenko stovyklo- DanijOS Sffe$tiS
je, Britų zonoje, jie radę 
“prieš Rusiją požemio te
roristų organizaciją.”

akmenis į rusų automobi
lius. Senato Komitetas Išvyko 

1 Eutor
New York, spalių 9 — 

Vakar J. V. Senato komi-

Naujas Raudonųjų 
Prasimanymas

Maskvos laikraštis tvir
tina, kad Jung. Valstybės 
ir Vatikanas susivienijo 
kovai prieš Sovietų Rusi
ją. Susivienymas buvęs 

i-,

Kaip žinoma, Maskvoje 
nepavyko susitarti dėl Vo
kietijos. Labai abejojama, 
kad Londone susitars.'padarytas rugpiūčio mėn 
Greičiausia Jung. Valsty- kai Prezidentas Trumanas 
bės ir Anglija be Rusijos ir Jo Šventenybė Popie- 
turės susitarti ir paruošti žius Pijus XII pasikeitė 
taikos sutartį Vokietijai, i laiškais.

Kopenhaga, Danija — tetas išvyko į Europą pa-»» impossible.. We have won the 
Suprantama, kad Rusi Praneša, kad Danijos vai- tirti padėtį. Komitetą su- war, būt we have lošt the

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

ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

j* *i vi* vi pavicv^. xwinivcv«į su- ”šeštadienį, spalių 11 d., 1.1d vai. po pietų įvyks 
‘ _ -------į džia baigia susitarti su daro šie Senatoriai: Styles peace... Lietuvių Radio programa. Lietuviškos liaudies dainos,

mas į kitų grupių judinčias sce-Rusija dėl sviesto ir grū-Bridges, Leverett Saltons-i “The Administration appar-muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai, kalbos 
nas su momentais iš kankinių dų. Danija sutinka siųsti į tall, C. Wayland Brooks.ently did not even suggest that plauks oro bangomis iš WESX stoties per visą valandą.

* “ ' Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles irir šventųjų gyvenimo, pamąs- Rusiją visą t
tai, kad ir mūsų tauta jų turi, sviestą mainais už grūdus'. Russell ir Milton

tremtyje. c- kalingų grūdų.

atliekamą Guy Cordon, Richard B. Lithuania, Latvia and Estonia, . . _
R. under the Atlantic Charter, klausykite gražios lietuviškos programos. 

DARBININKAS RADIO 
, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORnood 1449

were entitled to have their
norėjo aovereign rights and self - go- 366 West Broadvvay,| šis komitetas i 

gauti vizas įvažiuoti į Ru-'vernment restored.
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Bolieriknis Melas500 Ginkluotų Vokiečių Polici 
ninku Lenkų DP Stovykloje

Berlin (LAIC) Berlyne 
leidžiamas Raudonosios 
Armijos laikraštis, “Taeg- 
liche Rundsehau” Nr. 172/ 
673 įdėjo “Lietuvos SSR” 
žemėlapį, kuriam siena su 
Lenkija nuvesta tolokai į 
pietus nuo Suvalkų ir Sei
nų.

Vokiteija — Kaip lenkų rodžius. Keliais atsitiki- Gi tuo tarpu tikrumoje 
laikraštis “Kronika” Nr. mais buvo atimti radijo a- Sovietinės Lenkijos siena

Kratos Metu Buvo Atimti Visi 
Daiktai

Tremtiniai nesėdi sudėję rankų; 
jaunuoliai mokosi įvairių amatų

2

Organizacijų Vadų Suvažiavimas
A. L. R. K. Federacijos centro valdybos nutarimu, 

yra šaukiamas Amerikos lietuvių katalikų organiza
cijų vadų suvažiavimas š. m. lapkričio 4 d., 10 vai. ry
tą, Hotel Pennsylvania, New Yorke.

Į šį suvažiavimą yra kviečiami visų lietuvių kata
likų centralinių (nacionalinių) organizacijų pirminin
kai ir sekretoriai, visi Federacijos centro valdybos na
riai, apskričių pirmininkai ir sekretoriai, ir lietuvių 
katalikų laikraščių redaktoriai.

Aukščiau suminėtieji sudaro Amerikos Lietuvių 
R. K. Federacijos Tarybą, kuri, paprastai, renkasi 
bent vieną kartą metuose, kad pasitarti pačiais svar
biausiais ir aktualiausiais dienos klausimais.

Kadangi praėjusio Federacijos kongreso nutari-
suaugę vyrai ir mu įr naujojo statuto patvarkymu šiemet kongreso 

ir specialybių. Čia. nebus, todėl lapkričio 4 d. įvykstantis Federacijos Ta- 
i x„ .Jis bent daii-32 praneša, š. m. rugpiūčio paratai ir dviračiai, kurių su okupuotąja Lietuva da-! matyti vienos tremtinių stovyklos šoferių - kursantų pybos suvažiavimas ypač bus svarbus.

1 d., 4:30 vai. 500 ginkluo- savininkai turėjo oficia- bar eina nuo Trakiškių būrys. Jie mokosi ne tik valdyti automobilį ar sunkve- nai turės atlikti tei, ką kongresai atlieka. Federacijos 
tų vokiečių policininkų ap- liūs karinės valdžios ir vo- beveik ligi pat Gardino pa- žimį, bet jį pataisyti ir aptarnauti. BALF jiems gelbs- kongresas bus tik 1948 metų rudenį.
1 d., 4:30 vai. 500 ginkluo- savininkai turėjo oficia- bar eina

supo anglų zonoje esantį kiečių administracijos lei- 
lenkų DP lagerį Lammer, dimus.
Alfeldo apskr., Hannove- išlaužę stovyklos maisto sėje liko Perašlis, Cypliš- 
rio srityje ir pradėjo dary- sandėlio duris, visus esan- kės, Smalėnai, Punskas, 
ti kratą. Juos lydėjo du čius maisto produktus iš- Seinai, Gibai, Kalėtai, Ru- 
anglų kariuomenės kari- barstė ant grindų, o kai dauskas, Sapackinė ir ki

tos lietuviškos vietovės.
Be to, tame bolševikiš-

ninkai. vokiečiams buvo pareikš-
Išlaužę įvažiavimo var- ta, jog čia esą anglų duoti

gal prieškarinę adminis- ti. Savo aukas siųskite 105 Grand Street, Brooklyn 11, 
tracijos liniją. Lenkų imi-, N. Y.________________________________

RUSAMS NEPAVYKO UŽKAR 
TI SPAUDAI CENZŪRĄ

tus, įsakė visiems vyrams produktai, vienas iš polici- kame žemėlapyje nežmo- Rusijos 
anksti kambarius. Išvarė o„«•!.. . ... t . _ . .

Kaip jau skelbiama, lapkričio 5 ir 6 dienomis bus 
Bendro Amerikos Lietuvių šalpos Fondo seimas. Dau
guma mūsų organizacijų lyderių aktyviai dalyvauja 
šios organizacijos veikime. Todėl, suvažiavę į Federa
cijos Tarybos metinį susirinkimą turės progos daly
vauti ir BALF svarbiame seime.

Federacijos Tarybos darbotvarkėj numatyta ne 
vien tik vidujiniai mūsų veikimo centro ir organizaci
jų reikalai, bet bus pasitarta Liet. Kultūrinio Instituto,

apleisti kambarius. Išvarę ninku atrėžė: “čia anglai 
vyrus į kiemą, pradėjo da- neturi ką veikti, dabar 
ryti kratą ir viską atimi- .........................
nėti: rūbus, pinigus, mais
to produktus, radijo apa
ratus, dviračius, rūkalus, 
laikrodžius, šokoladą ir tt. 
Vokiečių policija laikėsi 
arogantiškai ir net pavar
tojo jėgą.

Įėjo į stovyklos kapelio
no kun. 
kambarį, pareikalavo tuoj Vokiečių gydytojas kons- burg. 
atidaryti koplyčią. Kuni- tatavo kūno sužalojimą, 
gą vedė du policininkai, Į Helenos Barcz kambarį 
atstatę į nugarą šautuvus. įsiveržė net 7 policininkai, 
Koplyčioje nieko nerado, kurie viską atėmė, net 4 
tačiau darydami kratą su- sav. kūdikio rūbelius, ta- 
ardė altorių ir kai kuriuos da moteris sušuko vokie- 
daiktus išmetė ant grindų, čių policininkams: 
Kai kunigas grįžo į savo “Jūs niekadėjai, atimi- 
kambarį, čia jau rado du sėsite Unrros daiktus! J- Edgar Hoover, FBI vir- 
policininkus, bedarančius Jiek metų jums dirbome, šininkas, praneša, 
kratą ir jam buvo atimta: atvežėte mus j, 
radijo aparatas, pirktas ir vėl viską atimate”, 
karinės valdžios leidimu, 3 Policininkas atrėžė

L&ke Success, N. Y. — į 2. Klaipėdiškis mokyto- 
i atstovai pasiūlėjjas Valteris Linartas iš-- 4 . ... ...

niškai iškreipti ir Lietu- Jungtinėms Tautoms, kad Marktredvvitz rašo: ‘‘I^-if^Hto^hmo I^iygyno^ir Archyvo veiklos ^praplėtimo
, dabar vos vietovardžiai, pav. jos nutartų cenzūruoti ėjusį rudenį prašiau pagal: klausimu, apie kultūrinio^ žurnalo N. Aušros lei- 
?£ R? Palangos, Schoden (Skuo- spaudą visų valstybių, ku- galimybę ir mano į rusų dimą u*» aplamai, apie mūsų spaudos stiprinimo daly- 

das), Schegoren (Žagarė), rios yra prisidėjusios prie zoną pakliuvusius gimines kus. Be to, suvažiavimui rūpės pasvarstyti ir didieji 
P „ „ te Kelm (Kelmė), Vilkaviš- tarptautinės organizaci- sušelpti. Dabar sušilau-i Lietuvai laisvinti ir tremtiniams šelpti darbai.

J.

mes šeimininkai”, i _ _ _____ _
įvairiais žodžiais iškoliojo į^sSegorenTža^-ėj, 
lenkus, kaip verpfluchte 
Polen”, “dūmės Volk” ir 
taip toliau.

Vienai moteriai, kuri ne
norėjo atiduoti baltinius, 
vokiečių policininkas smo
gė jai kumščiu į krūtinę,

Kelm (Kelmė),
tis, Marcinkance,
Woronowo, Olkieniki, Ja-i laikraščius “rašyti tiesą, laišką, kuriame jis man iš i............... x . x. • T-------  ------------ a-r- i ...... < -• - ZJj L susį. i kviečiami atvykti j pasitarimą. Jei Kas norėtų gauti

Nors re- jaudinęs praneša, kad ba- aP^e tai daugiau smulkmenų, tesikreipia į Federacijos 
sekretorijatą (2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, UI.).

Antanas F. Kneižys,
ALRKF Pirmininkas. 

L. Šimutis, 
Sekretorius.

_____  tarptautinės organizaci- sušelpti. _____ ______ 
Radun, jos, būtent, kad verstų kiau iš dėdės Venskausl 
• •______________ ‘ - ---------- y x ’ 1 • V T J •   • •   • V j

Atsižvelgiant į momento svarbumą ir į visus ak
tualius klausimus, visi Federacijos Tarybos nariai yra

szuny, Niemenczyn, Swie- nekiršinti gyventojų prieš džiaugsmo ir laimės 
ciany, Daugapils, Kalinin- savo kaimynus.” 7
grad. Tačiau taisyklingi zoliucijoje nebuvo pasaky- landžio mėn. 22 d. net 8 pa
rašomi vokiški vietovar-įta, bet jie turėjo mintyje ketukus gavo.

Januszewskio jog ji griuvo ant grindų. džiai: Braunsverg, Inster- “karo prekiautojus

du policininkai, Į Helenos Barcz kambarį Kaltina Du Bcs-kareiviMS 
Už Atomisky Fotografių PaAHiuna ramunių
Washington, D. C.

Norėdami 
i” apie jų laimę ir džiaugsmą sū

kuriuos kalbėjo Višinskis, prasti, turime įsivaizdinti, į 
Mrs Roosevelt išėio kad visos tos «ėrybės. ku’i grfežtai prieš Rusijos pa- rias > rado, į

siūlymą, ir pareiškė, kad 
mūsų spauda nors ir turi! 
blogumų, bet ji yra laisva,!
ir jos tie blogumai yra pataujančių sąlygų, lietu-' 
daug mažesni negu kon- vių kalboje arba bent at-j 
troliuojamos spaudos.

s dirbome, šininkas, praneša, kad jo Balsuojant, prieš spau-kiečių kalboje. pasidėkoti, į 
pusnuogius agentai areštavo du eks- dos cenzūravimą pasisakė jie mane paprašė išreikšti.

kareivius, George Welling-,34 atstovai, o už cenzūrą

išėio visos tos gėrybės, ku- 
J rias jie paketukuose rado.

tenai juk kaip ir visai ne-į 
i bematytos ir neberegėtos, i

Bijodamas dėl_ten vieš-j Didž Pone Redaktoriau, dui Vokietijoje, gražią do- 
i labai prašau padėti surasti man vaną — dail. M. Paškevi- 

. - . v . . j gimines gyvenančius Ameriko- čiaus nutapytą paveikslą
viraw žodžiais nors ir vo-;/-Išvadavimas” kaip pade- 

Zenoną Venckų, sūnų Kaži- kos Ženklą UŽ mums tei- 
... . . - miero Venckaus ir Magdalenos kiamą globą ir mūsų išva-jų giliausią ir nuoširdžiau- Budrikaitės, gimusį maždaug davimą iš nacių vergijos. 

Generolas Lucius D. Clay 
Išvažiavo į Ameriką prieš di- širdingai dėkojo už šią 

dįjį karą, turėdamas maždaug malonią dovaną ir pažadė-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

__________ _____ — ton Thompson, 38 m. amž., į tik 6. Už cenzūrą balsavo šią dėkingumą už suteiktą 1S97 metais 
staltiesės, 4 rankšluoščiai, “Mes jums blogiau pada- ir Ernest Lawrence Papo- Rusija ir jos pataikūnai, mielaširdingą pagalbą.
2 poros batų, 2 bonkos rysime! Kaip atvažiavote rello, 30 am., buvusius Ar- 
bažnytinio vyno, kuris bu- nuogi, taip ir 
vo pripažintas, kaip “vo- nuogus į savo Lenkiją”, 
kiečių prekė”.

Vienai moteriai nutrau
kė nuo kojų batus, kitiems plėšėte ir mus pačius iš- tymą, 
nuiminėjo nuo rankų laik- mokėte plėšti” 

policininkas 
sis: “i

išsiųsime mijos fotografus, ir juos 
kaltina už labai slaptų fo- 

Kai moteris atsakė: — tografijų pavogimą apie 
“Juk jūs visą Lenkiją api- atominės energijos išvys-

— vokiečių Tai dabar yra jau penki 
keikdama- areštuoti ir kaltinami už 

Du verfluchtes Weib, svarbių dokumentų, kurie 
du wirst verhaftet” —puo- turi ryšį s uatominės ener-l 

Sekmadienį, spalių 12 d., 7:30 lė motelį ir perbloškė ant gijos išvystymu, pavogi- 
val. vakare klausykite religinės grindų. mą.
dramatizuotos radio programos* F° 5 vai. kratos, sukrovę -----------------

Ave Maria Viii

iš WMEX radio stoties, Boston, į kelis sunkvežimius kon- M11IT1V PaUttrkė ViŠfasHft 
ir kitų tinklinių stočių. fiskuotus daiktus, vokie- 7 r ♦

LDS Conn. Apskr
Suvažiavimas

čių policininkai 
stovyklą.

apleido
i

Man asmeniškai irgi la-
BALF Organizacijai Trem- bai “alonu byv° aPie J1! 18 metų, iš Lietuvos, Telšių aps. jo kempteniečius prie pir- tinfai Dekoia sušelpimą sužinoti. O tai;Alsėdžių valsčiaus, žvirblaičių mos progos aplankyti,nmai UCTOĮa plonoje eileje štai dėl ko: kaimo Taip /enerol^ p^y.
_ . . ................... Praėjusiame laikotarpy- T Vcnckii. sūnų Ka- mėio kad ir mfisu tėvvnė
BALF įgaliotiniai Euro- je vokiečiai įvairiais bū- 

poje gauna labai daug iž dais ir priemonėmis klai- rrnvnolnl,, DATVa I - . . r • J . __ J____ • -xigavusiųjų BALF’o gėry- pėdiečius stengdavosi įti- 
ibes asmenų padėkų žodžiu į kinti, kad esą jie ne lietu-

Po šios kratos, vokiečių Boston, Mass. — Philip 
gydytojas konstatavo 12 Murray, CIO prezidentas.

į ir laiškais. Tų padėkų cha-'viai, bet gryniausio krau- 
I rakteringesnes žemiau pa-;jo vokiečiai ir kad jų tik- 
minėsiu. Mes čia esame! roji motina, ne Lietuva,, 
BALF’o tarpininkai ir bet Vokietija. Didžiausioji 
dažnai tos padėkos yra,dalis dabar po Vokietiją 
mums adresuotos. Dėkoja! 
žmonės L. R. Kryžiui, nes 
betarpiai iš R. Kryžiaus

, gėrybes gauna. Daugelis 
nežino BALF’o Vyr. Val- 

, kitus nuo

i.

v •

par. svetainėje, 339 Greene St., 
Pranešama, kad LDS Conn.

Apskrities suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio - Novem- 
ber 9 d.. Šv. Kazimiero lietuvių 
New Haven, Conn.

Kviečiame LDS kuopas išrink
ti atstovus į suvažiavimą.

J. Lukša, 
finansų raštininkas,

248 View St., New Haven. Conn.

Ir Benoną Venckų, sūnų Ka- mėjo, kad ir mūsų tėvynė, 
zimiero Venckaus ir pirmos jo dėka šauniosios Amerikie- 
žmonos, kurios vardo ir pavar- čių Armijos, sulauksianti 
dės nežinau. Už Zenoną Venckų šviesaus rytojaus, 
jis žymiai vyresnis.

Ieško Stanislava Česnauskai-
tė - Venckienė, tikro Zenono • Prof. Dr. inžinierius 
Venckaus brolio Juozo žmona, Steponas Kolupaila daly
simus Vincas Venckus, 18 metų, vavo tarptautiniame inži- 
ir duktė Eugenija Venckutė 23 nierių kongrese Darms- 
metų. jtadte, kuris vyko rugpiū-

Gyvenam Vokietijoj, ameri- čio mėn. pradžioj. Šiame 
kiečių zonoj. Tikslus adresas:— kongrese dalyvavo apie 

Stanislava Venckienė
UNRRA Team 69

Bad - Mergentheim, Kreis
Bad - Mergentheim 

Wurttemberg 
Amerikanische Zone

Deutschland.,

išsklaidytų klaipėdiečių 
dabar turėjo pakankamai 
progos persitikrinti, kad 
Vokietija ne jų motina, bet 
tiktai pamotė”.

Pinigines dovanas, rū
bus, avalynę, mokslo įran
kius, knygas ir visa kita 
ko žmogui reikia, malonė
kite siųsti, adresuodami: 
United Lithuanian Relief

Fund of America, Ine., 
105 Grand St., Brooklyn, 

New York.
Aukos BALFui atskai

tomos nuo federalių mo
kesčių.

500 inžinierių - moksiinin- 
kų iš įvairių pasaulio ša
lių. Mūsų profesorius pa
reiškė minėtam kongrese, 
kad jis esąs iš to krašto, 
kuris nė piršto nesąs pa
kėlęs dėl karo, to to krašto 
gyventojams tenką dabar 

Kempteniečiai lietuviai pakelti tiek vargo, bėdų ir 
liepos 18 d., įteikė Gen. j tremtiniai lietuviai neran- 
Lusijui D. Clay, amerikie-idą pasaulyje net prieglau- 
čių kariuomenės vyr. va-!dos.

kūno sužalojimų ir sumu- griežtai pasmerkė Andrei dybos adreso,
• Y. Višinskio, Rusijos ats- tiesiogines BALFui pade- 

Rugpiūčio 3 d šią stovy- tovo, kaltinimus Amerikos ^os sukliudo ir pašto ne-
— 1 “karo prekiavi-patogumai, o dar kiti gal

voja, juk Europoje yra 
__ _ «x- Philip Murray sakė, kad-BALF’o įgaliotiniai, tai 

tos padarinius, visas tiks- jis nematęs jokių įrody- jiems padėkojimas yra to
lias informacijas gaudami mų, kad Amerikos vai- *y£us padėkojimui pačiam 

ežis; norėtų centrui.
karo. Jis tokį pareiškimą! Viena tenka pažymėti, 
padarė CIO egzekutyvės i kad visi tremtiniai gerai 
tarybos susirinkimo išva- tos gėrybės, ku-
karėse. Philip Murray su- ”as -Pe gauna — yra Ame- 
pranta, kad CIO pro-ko-jrįkos lietuvių suaukotos, 
munistinės grupės steng-į^ia linkme yra veikiama ir, 
sis įnešti Višinskio kalti
nimus į susirinkimą. Šios 
grupės bandys visus pa
saulio nesusipratimus su
versti 
trinos

Šimų.

klą aplankė lenkų spaudos valdžiai 
atstovai, kurie savo aki- mu.” 
mis įsitikino buvusios kra-1

iš kun. Januszewskio. Idžios viršininkai norėtų «mvrui. v
___________ karo. Jis tokį pareiškimą!. Yiena. ^en*ca pažymėti,

Žmonės daugiau reika
lingi gerų pavyzdžių, negu 
kritikų. Joubert.

Draugijų Valdybų Adresai
Jtmg. Valstybių Lėktuvas—

14a

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 4VČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E 8th St.. So. Boston. Mas# 

Tel So Boston 1298. 
Vice-Pirmininkė — Gailiūnienė.

8 IVinfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot Rašt. — Ona Ivaškiene,

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūr.ienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mas# 

Tel. Parkway — 1864-W 
rždininkė — Ona Staniuliūtž.

177 Vest 7th St. So. Boston. Mass 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

11 Sprlnger St.. So Boston. Mase. 
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 

-’isais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raktini n kę.

4V. JONO EV. BL. PA8ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

, Pirmininkas — Juozas švapždys, 
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis. 
i 702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
j Prot. Ra#t. — Jonas Glineckis.

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. Ražt. — Aleksandra# Ivaika, 

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

699 E. Seventh St., S. Boston, Mass
Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadway, So. Boston, Maas

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj.

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

r

juny. vaBTjDiŲ Larniras—•
i stengiamasi tremtinius i mMk Perlėkė Atimt? 
daugiau įsąmoninti, kad stephenvilie, Newfound- 
tą ką jie gauna, yra jų tau- land jun„ •

ant “Trumano Dok- 
ir Wall Street’o.”

Kongresmanai Aplankė 
Ispanijos Vadg

Madridas, Ispanija — 
Trys Smith - Mundt Kon
gresinio Komiteto nariai 
aplankė Ispanijos vadą, 
Gen. Francisco Franco ir 
įsu juo praleido pusantros 
{valandos.

tiečio užjūryje santaupų ir 
darbo dalis ir kad tremti
niai neturi likti dėl to abe
jingi.

1. Pranas Visvydas iš 
Berlyno, rašo: “man ir 
mano šeimai didelį džiaug
smą suteikė Jūsų siutinė- 
lis. Šiuo sunkiu metu ši pa
rama yra man, ne tik ma- 
terijalinis, bet ir moralinis 
pastiprinimas. Esu laimin
gas, kad Amerikos lietu
viai nepamiršta varge at
sidūrusio brolio”.

Jung. Valstybių 
lėktuvas, mechaniškai 
kontroliuojamas spalių 7 
d. laimingai perlėkė At
lantą ir nusileido aerodro
me.

Lėktuvas tos dienos rytą 
pasikėlė iš Anglijos. La
kūnai visą laiką buvo pa
siruošę paimti lėktuvo 
kontrolę, bet nebuvo rei
kalo.

Remsite tuo# profesionalu# Ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
‘Darbininke”.

Visi skelbkit*# “Darbininke’’.

! 
!
!
!
!
:
!
!
!

! !
1!
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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

Coop
’ W! 11M M ’ 
erativeBank
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vietų valdžion. Vidurinėje 
Azijoje jau yra keturios 
ortodoksų vyskupijos, ku
rių net keli vyskupai yra 
vietinės kilmės. Bet Misi
jos taryba nori veikti ir už 
Sovietų s-gos ribų. Galų 
gale reikia paminėti Mas- 

tet irįkvos patriarchato pastan-
— — —- ~ £ .M* . A AAAA.AAA^

ti graikų — katalikų baž-negalima paaiškinti vidų- ortodoksų bažnyčių vado
vavimą. Tos pastangos jau 

° dalies yra pasiektos,
s ir Charbino 

(Tolimųjų Rytų) metro
politai jau pripažino Mas
kvos patriarchą, kitose 
šalyse, kaip pa v. JAV, pri
eita prie skilimų. Patr. A- 
leksiejaus žodžiai aiškiai 
nušviečia “panortodoksų” 

> susirinkimo 
tiklus: “Mes 

kad

Sovietų Bažnytinė Politika
- .

Ortodoksų bažnyčios e-j priešreligir.iais sąjūdžiais, 
isančios pakviestos šį ru-Todėl jis pasirinko kitą 
|denį į bažnytinį susirinki- politiką, šiandien ortodok
są Maskvoje. Manoma, sų bažnyčia yra ne tik val- 
ikad susirinkime bus deda- džios toleruojama, I

Bet šitą elgesį gas paimti į savo rankas4 'mos pastangos atpalaiduo- remiama.

nyčią nuo Romos. Pačioje jiniu komunistų ir val- 
Sovietų s-goje milijonai džios pasikeitimu,

Dvidešimtasis sekmadienis po Sekminių (Spalių 12)
EVANGELIJA: Jono 4,46-53 ______

Anuo metu: Kapamaume buvo vienas karaliaus valdininkas, anksčiau Lenkijai priklau- nai politiniu manevru. Or- Paryžiaus 
— tti—±----------kurios

lilieją, nuėjo pas jį ir prašė jį ateiti ir pagydyti jo sūnų, kurs bu- jos . unitų, (t. y. katalikai, aukštieji dvasiškiai vis iš- 
ivo marinamas. Tuomet Jėzus jam tarė: Jei jūs nematote ženklų turį tas pačias bažnytines reiškia savo pritarimą 
į ir stebuklų, jūs netikite. Valdininkas jam atsakė: Viešpatie, ateik aPeiį>as kaip ortodoksai, naujai sovietų politikos
i pirma, nekaip mano sūnus numirs. Jėzus jam tarė: Eik, tavo su- priklausą nuo Romos) linkmei, atrodo jokiu bū-j 
!nus gyvas. Žmogus įtikėjo žodžiams, kuriuos jam pasakė Jėzus, buvo valdžios priversti du negalėjo išvengti pavo-. 

. . . v ir išėjo. Jį jau pareinantį pasitiko tarnai ir pranešė jam, sakyda- pripažinti Maskvos patri-jau tapti priklausomai nuo
Protestantai pradėjo politinj vajų pnes Preziden- mi kad sQnus Jis ut pasiklausė juos apie valandą ku. archą savo aukščiausiąja valdžios. Kaip ten bebūtų, bažnytinio

tą Truman^Daiykas toks, kad 1275 protestantų dva- ri idarė riau Jie atsakė: vakar septintą valandą liovė- bažnyčios galva. Gi Jugo- ji leidžia sovietams panau- sje piamus _____ ____
siskių ir 6000 pasauliečių pasirase prašymą Preziden- si g o kad buvo u valan. įvijoje, jau seniai perse- doti savo dvasinės galios tu£me įsisąmoninti, kad

da> Jėzus jam tarė: Tavo sūnus gyvas. Ir įtikėjo jis pats ir ortodoksų bažnyčia suda
ro jėgą: todėl savaime su
prantama, kad Rytų baž
nyčios susijungsiančios į 
vieną bendrą frontą, kurį • 
niekas negalės nugalėti”. 

Nėra abejonės, kad baž
nytinės politikos išsivys
tymas, atitinkąs Maskvos 
patriarchato tikslams, la
bai pasitarnauja rusų so- 
cialrevoliucionieriškų idė-

Boston, Mass. kurįo SQnus sjrgO. jįs išgirdęs, kad Jėzūs ateina iš Judiejos į Ga- Šančių Ukrainos ir Galici- todoksų bažnyčia,

Protestantai Protestuoja

visi jo namai. kiai; tikrosios persekioji-rieji galėtų įgyvendinti
mo priežastys pridengia-savo pažiūras ir tikslus.

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Eferiečiams mos kaitinimais dėl anks-Tai liečia ne tik pačios So-'
(Efez. 5, 15-21) tyvesnės politinės veiklos, vietų S-gos, bet ir kitų Eu-:

Broliai: žiūrėkite, kaip atsargiai turite elgtis; ne kaip neiš- Visiems yra žinomas Ag- ropos valstybių bažnyčias.

tinybę prie Vatikano. Tayloris yra tik asmeninis Pre- vi 
zidento atstovas, bet protestantai ir to nepakenčia.. 
Jiems įkyru, kad nekatalikas Prezidentas dedasi su 
Katalikų Bažnyčios vyriausia Galva. Prezidentas ra-Į 
šė Popiežiui, kad pastoviai ir teisingai taikai iškovoti I 
reikia visų geros valios žmonių vieningumo. Be to, ge- mintingai, bet kaip išmintingi, gerai naudokitės laiku, nes dienos arkivyskupo Stepi- Čia yra vėl" atnaujintos se
rai taikai laimėti yra būtinas stiprus pagrindas — Die- yra piktos. Todėl nebūkite neprotingi, bet supraskite, koki yra naco nuteisimas. Pabalti- nos caro laikų tradicijos, 
vo palaima. “Jei Viešpats nepastatys namo, veltui dar- Dievo valia. Neapsigerkite vynu, kuriame yra ištvirkimas. Būki-jo kraštuose neleidžiama .

te pilni šventosios Dvasios, kalbėdamies tarp savęs psalmėmis, protestantams laikyti pa- Koksai — nors tiktai ir 
imnais ir dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir džiaugdamies savo maldas. taktiškas — pasikeitimas
širdyse Viešpačiui; dėkodami visuomet už visa Dievui ir Tėvui įvyko, sovietams pasižadė-
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Pasiduokite vieni kitiems' Tuo tarpu Sovietu Są- jus paremti tik ką naujai 
Kristaus baimėje.

buojasi, kurie jį stato”. Prezidentas mano, kad tie Šv. 
Rašto žodžiai kaip tik nurodo, ant kurio pagrindo pa
stovi taika turi būt statoma. Popiežius, tas nenuilstan
tis taikos čempijonas, su džiaugsmu priėmė Preziden
to pasisiūlymą bendradarbiauti teisingos taikos įvyk
dymui ir pasižadėjo suteikti nuoširdžią paramą. Tuo 
būdu susibūrė dvi stambiausios jėgos — moralinė ir 
medžiaginė — rimtai rūpintis taikos reikalais. To tiks-į 
lo planams išdirbti buvo nuvykęs į Vatikaną asmeni
nis Prezidento įgaliotinis Myron Taylor, kurs turėjo 
dažnų su Šv. Tėvu pasitarimų.

Viskas, rodos, būtų gerai, ir kiekvienas geros va-

PADĖKOS ŽODIS IŠKILMIŲ lanksčiau. Atrodo, kad tai 
liesa, nors gaunami pra
nešimai apie tikrąją padė
tį yra labai įvairūs. Krem
lius įsitikino,

DALYVIAMS
Jaučiuosi įpareigotas pareikšti nuoširdžiausią pa- liūs įsitikino, kad iš žmo- 

dėką visiems tiems, kurie šiokiu ar kitokiu būdu pri-'nių širdies negalima iš-
lios žmogus turėtų tik džiaugtis, kad pagaliau taikos sidėjo prie mano prelatybės iškilmių. Suprantama,1 rauti tikėjimą 'nei bažny- 
lūkeščiai pradeda realizuotis. Tačiau ant blaivėjančio kad didžiausia mano padėka pareikština Šventajam čios persekiojimais, nei 
politinio akiračio vėl pasirodė debesys — protestantų Tėvui Pijui XII-tam už tos garbės suteikimą ir Jo Eks-i--------------------------------
formoje. Santykiavimas Prezidento su P—— ........ ... . .,

I

1 Tuo tarpu Sovietu Są- jus paremti tik ką naujai .
jungoje ortodoksų bažny-sukurtos rusų — ortodok-TĮ P^a^nĮmu/- Todėlpoliti- 
čia randasi dabar daug ge- su Misijos tarybos tiks-'nią* stebėtojai turėtų ati- 

lus! Šios misijos uždavi-lūžiai sekti Stalino veiklą 
nys yra platinti ortodoksų ortodoksų bažnyčios at
tikę jimą tarp ne rusų tau-įzv^^u-
tybės Sovietų s-gos pilie- ^t. N.
čių, taip pat ir tarp maho-1 
metonų bei pagonių. Misi-į 
jai dideles 
Tolimųjų 
kurie 1945 m. pateko so-

sritis sudaro’
Rytų kraštai,'

"Tėvynės Šamas" 
Vėl Pasirodė

Prancūzų zonoje pasiro
dė neneriodinis 96 pusla- 

formoje. Santykiavimas Prezidento su Popiežium celencijai Arkivyskupui už jo sumanymą tam poaukš- O kas tinkamai atidėkos skaitlingai dalyvavusiems pių leidinys “Tėvynės Sar- 
jiems smarkiai nepatiko. Neatsižvelgdami į tai, kad jų čiui suteikti ir malonų patarpininkavimą. Taip pat ir broliams kunigams iš artimesnių ir tolimesnių apylin-’gas”, kurs atstovauja 
poelgis gali sukelti daug pasipiktinimo visuomenėje, Jo Ekscelencijai Vyskupui Sufraganui J. J. Wrightui kių atvykusiems, ir kitiems atsiuntusiems sveikini- krikščionių demokratų i- 

srovę. įžangos 
M. Krupavi- 

“Tėvynės 
i” pasirodė tretį 

kartą. Pirmą kartą jis pa
sirodė, kai Lietuva dar ne
turėjo nepriklausomybės. 
Antrą kartą jis pasirodė 
jau nepriklausomoj Lie
tuvoj. Tretį kartą “Tėvy
nės Sargas” pasirodė 
tremtyje. Kaip anais lai
kai, taip ir dabar “Tėvy
nės Sargas” stovi ir kovo
ja už nepriklausoma, de
mokratinę ir krikščioniš
ką Lietuvą.

Pirmame numeryje telpa 
daug įvairių straiDsnių. A- 
pie 100 egz. siunčiama į A- 
meriką.

protestantai protestuoja prieš Trumano pastangas tai- už jo žavingą kalbą viešosios vakarienės proga, 
kos atžvilgiu. Sunku suprasti, kuriais sumetimais jie " * ‘ - .....................
tai daro. Veikiausiai iš pavydo, kad ne su protestan
tais, o su katalikais Prezidentas tariasi. Prisideda ir 
baimė, kad katalikai nėįsigytų perdaug reikšmės pa
saulio politikoj. Protestantai taip ir pasisako, kad Po
piežius siekia pasaulinės įtakos ir net valdžios. Be to, 
jie taiko ir į Marshallo planą atstatyti Europos gerbū
vį. Mat, perspėja, kad Amerika neįsiveltų į “ekonomi
ją be išeities”. Jei Prezidentas, paklausęs protestantų dingą patrijotinę kalbą ir kun. P. M. Jurui už nuošir- kurną nuoširdžia veidų išraiška. Kaip norėtųsi visiems 
protestų, atšauktų iš Vatikano Taylor ir pasibaimintų dų poetingą pasveikinimą. Gi programos vedėjas, kun.' draugiškai ranką paspausti ir asmeniai dėkingumą pa
jų demagoginio gąsdinimo dėl “pražūtingos ekonoml- F. E. Norbutas, visus nustebino giliai išstudijuotais reikšti! Deja, nėra tam galimybės. Ypač džiugino širdį 
jos”, tai, žinoma, Marshallo planas turėtų likviduotis, atitinkamais įvadais, kiekvieną kalbėtoją perstatant, jų atsidėjimas, kokiu jie klausėsi tų religinių ir patri- 
Kam iš to nauda? Žinoma, tik Maskvai, nes jos politika Nuoširdžiai visiems ačiū! j jotinių įsitikinimų ir pamokinimų, kuriais buvo pažy-
— skaldyti ir valdyti. Sovietai su baime ir drebėjimu Giliu atjautimu nuoširdžiai dėkoju kitiems ger-mėtos J. E. Vyskupo ir kun. Vaitiekūno kalbos. Savai- 
žiūri į Amerikos pastangas Europai atstatyti. Jei biamiems kunigams, dalyvavusiems bažnytinėse apei-'me veržėsi iš gilumos širdies karštas jiems dėkingu- 
Marshallo planas būtų įvykdytas ir Europa pradėtų gose: Kun. Dr. A. Jagminui, Marianapolio Kolegijos'mas ir pageidavimas, kad brangioji mūsų išeivija, ku

rios paramos pavergtoji Lietuva tiek šiandien reika
linga, niekad, niekad nesutirptų nutautimo ir subedie
vėjimo bangose.

. Jmų telegramas iš tolimos Chicagos, Cicero, New Yor-!deologinę 
Ir mūsų lietuviškai dvasiški jai priklauso gilaus ko, New Jersey, Pennsylvanijos! Gi už dalyvavusių žodyje kun. 

dėkingumo žodis: Gerb. Prelatui Jonui Ambotui, vie- bažnyčioje Seselių - Vienuolių maldas tik vienas Die- čius rašo, kad 
tos Klebonui kun. P. A. Virmauskiui už sumanymą ir vulis tegali atlyginti. ( Sargas'
uolų šių iškilmių parėmimą; kun. A. Baltrušiūnui už Paskiausia, bet gal ir reikšmingiausia padėka su- 
sėkmingai atliktą šeimininko bei vadovo uždavinį ir teiktina visiems broliams lietuviams ir seserims lietu- 
sukvietimą gausios dvasiškių ir pasauliečių minios, vaitėms, tų iškilmių dalyviams. Malonu buvo matyti 
kuri drausmingu ir kultūringu pasirodymu labai kita- tiek seniai, seniai pažįstamų praeities bendradarbių, 
taučiams užimponavo; kun. Jonui Vaitekūnui už įspū- iki šiol manęs nepamiršusių ir įrodžiusių savo palan-

ekonominiai tarpti, ir skurdas, tas geriausias bolševi- ir Namų viršininkui, už turiningą pamokslą; tarnavu- 
kų talkininkas, likviduotųsi, tai Maskva būtų privers- šiam dijakonu kun. F. J. Juškaičiui ir subdijakonui 
ta pasisakyti: pralaimėjau. Protestantai kaip tik da- kun. J. Dambrauskui, Marianapolio Kolegijos Vice- 
ro pastangas, kad Maskva to žodžio netartų. K-rektoriui ir ceremonijų vedėjui, kun. A. Abračinskui. Prel. K. Urbonavičius.

PARTIZANAI

Kartais Ir Genys Pageidaujamas
— Nežinia. Iš miesto išeisime saugiai. Mu

du uniformose, ir Grūzdui pavyko sužinoti 
šūkis. Tad eilinė bolševikų sargyba mus pra
leis. Bet už miesto...

— Kas gi už miesto?
— Matote, mamyte, bolševikai turi savo 

partizanų. Tai taip vadinami “istrebiteliai”.
— Reiškia, išnaikinto jai, — pasiskubino į- 

sikišti Aldona.
— Žinau, ką reiškia tas žodis, — tarė Euge

nija. — Bet ką šiuo atveju jo prasmė reiškia?
— Tai visokių atmatų ir kriminalistų gau

jos, — paaiškino Geniukas. — Jiems pavesta 
be pasigailėjimo naikinti partizanus ir jų 
šeimas. Jie slankioja nelabai skaitlingais bū
riais, daugiausiai nakties metu, ir tykoja pa
gauti pavienius, arba du-tris beeinančius mū
sų partizanus ir čia pat juos nužudyti. J ne
laisvę neima, nebent jei reikia pasigriebti ko
kį “liežuvį”, arba kokį partizanų vadą. Bet 
mėgiamiausia jų pramoga tai žudyti begin

kles kaimiečių šeimas, įtartas partizanų šel
pime.

— Ir sakai yra galimybės su tais žmogžu
džiais mums susidurti?

— Nenoriu jus grąsdinti, mamyte, bet to
kios galimybės visuomet esama.

— O! Manęs taip greit nenugąsdinsi. Juk 
aš pati partizano žmona ir mano du sūnūs 
partizanai. Iš savo šeimos neišsiskirsiu. Bet 
pravartu visa tai žinoti, kad reikalui atsiti
kus, nepajustume nemalonios staigmenos. 
Ar netaip, Aldonyte?

— Taip, tetyte. Ir aš esu partizaniškai nu
siteikus.

— Puikiai! — sutvirtino Geniukas. — Na, 
laikas ruoštis į kelionę.

— Kam čia ilgai ruoštis? — tarė Eugenija. 
— Pasigriebkime porą drabužėlių, porą piš- 
talietukų, ir atlikta.

— Tai ir pištalietų turite? — nudžiugo Ge
niukas.

— O kaip gi. Meškos guolyje gyvenant, rei
kia ir ginklas turėti.

Ruoša vos keletą minučių užtruko. Iš mie
gamojo kambario išėjo dvi puošnios ponios, 
kariai jų laukė, ir už minutės jie keturiesia 
ėjo miesto gatvėmis. Buvo jau vėloka, apie 
10 valanda nakties. Miestas jau beveik mie
gojo, tik kavinėse ir valgyklose girdėjosi įsi- 
kaušusių raudonarmiečių ūžesys. Keletas iš
ėjusių iš valgyklos svyruojančių kariškių 
mėgino prikibti prie dviejų elegantiškų po
nių, bet pamatę, kad jas lydi du uniformuoti 
kariai, nudūlino šalin. Viens kits šešėliais 
slankiojantis tipas, matomai čekistų šnipas, 
metė į juos niūrų, teiraujantį žvilgsnį, bet 
ponios buvo gerai užsidengusios savo veidus,

tad pažinti jų negalėjo. Pagaliau, du raudoni
kiai palydovai išblaškė visus įtarimus. Rau
donarmiečiai besivaikščioją su poniomis nak
ties metu — juk tai toks paprastas vaizdas 
Kauno gatvėse. Tą pačią mintį turėjo ir če
kistų žvalgyba, su kuria jie susidūrė jau iš
eidami iš miesto. Tik dėl formalumo parei
kalavo šūkio ir išgirdę “Vorošilov”, paleido 
juos eiti į laukus. Kas čia tokio ypatingo, jei 
raudonieji kariai daro su damomis nakties 
žygiuotę?

Jie ėjo neskubiai, beveik tylomis, vos ret
karčiais kokį žodį rusiškai pratardami. Jau 
perėjo priemiesčius. Dar viena žvalgyba 
matyt, paskutinė. Čekistų vyresnysis griež
tai į juos pažvelgė, bet negalėjo prikibti: 
raudonarmiečių uniformos, rusų kalba, tiks
lus šūkis — viskas tvarkoj. Praleido. Paėjus 
kokią pusę kilometro, abu kariai išsiėmė iš 
ryšulių kažkokius apsiaustus ir užsimetė 
juos ant pečių, virš uniformų. Ir kariškas ke
pures pakeitė kažkokiomis mučėmis.

— Kam tas persirėdymas? — paklausė Eu- 
genija.

— Jau perėjom žvalgybų ruožą ir įeiname 
į partizanų sritį, — paaiškino Geniukas. — 
Reikia apsisaugot nuo mūsiškių ir nuo istre
bitelių. Tarp mūsiškių gali pasitaikyt kokių 
karštgalvių, kurie pastebėję raudonarmiečių 
aprangą, gali pradėt šaudyti. Žinoma, šiuo 
atveju jiems tai uždrausta, bet yra tokių ne- 
susivaldančių. Gi jei pasitaikytų būrys istre
bitelių, tai jie, pamatę saviškių aprėdalą, gali 
visai iš savo’ slapyviečių neišeiti. O mums 
svarbu juos aikštėn išvilkti. Taigi ši ne ka
riška apranga juos kaip tiktai privilios. Tuo
met mes nusimetam apsiaustus ir pasirodę

raudonųjų uniformose, galime juos, kaip 
naktinius banditus, saugiai areštuoti.

— O jeigu jie nepasiduos ir pradės šaudy
ti? — paabejojo Eugenija.

— Gali ir taip būti. Bet — ir mes mokam
šaudyti. 4

— Ir dar kaip! — užtikrino Aldona.
— Tuomet įvyks tikros kautynės, — paste

bėjo Eugenija. — Tas gali patraukti žvalgy
bų dėmesį. Jos ateis pagelbon, ir mūsų padė
tis bus labai pavojinga.

— Jūs galvojate kaip įgudęs partizanų va
das, mamyte! — karštai pagyrė Geniukas.— 
Taip, tai būtų rimtas pavojus. Dėlto turime 
vengt susišaudymo ir veikti šaltais ginklais.

— Aš turiu aštrų kinžalą! — pasigyrė Al
dona.

— Kokia karinga mergaitė! — su pasigė
rėjimu pastebėjo Geniukas.

Miškas jau visai arti. Jie paskubino eiseną 
ir pagiry, pakrūmėje, pastebėjo stovintį tuš
čią automobilį.

— Kur šoferis ir sargyba? — nusivylusiai 
paklausė Eugenija.

Geniukas nesuspėjo atsakyti, nes tuo mo
mentu iš krūmų išlindo trys barzdoti dris
kiai, kurių pirmutinis, iškėlęs revolverį, rik
telėjo rusiškai:

— Rankas aukštyn!
— Iškelkite rankas! — sušnabždėjo Geniu

kas ir pats iškėlė.
Barzdočiai priėjo visai arti. Pirmutinis, 

matyt, jų vadas, uždėjo ranką ant Geniuko 
peties.

— Popalsia, golubčik! (Pakliuvai, balan- 
duk).

(Bus daugiau)



Penktadienis, Spalių 10. 194"

Lietuviu Politiniu Kalinių
Suvažiavimas Flossenburge

IDARBININKAS

Į

Vis Nepasiseka Priversti 
Grfžti Į Tėvynę LINKSMAI

—
Visą laiką Sovietai ru-'

go jo, kad tremtiniai nėra! 
pakankamai gerai infor-Į 
muojami apie savo tėvy
nę ir todėl nepamatuotų! 
gandų klaidinami į ją ne-; 
grįžta. Dabar britų kari-! 
jniams organams leidus 
j 
: aprūpinamos iš 
i spauda. Bet vietoj, kad pa-kojos gali išstovėti. Gal 
i lankiai tremtinius nutei- mums pravartu būtų įvesti 
kus, šie mat toje spaudoje kią tvarką, 
išskaito
Kaip i 
spaudos matyti, 
gyvenimas tikrai 
O kada pamatai 
dintas “lietuvių”

Andriušaitis ir p. Čiuber- 
kis.

Tą pačią dieną suvažia
vimo dalyviai dar apžiūrė
jo “Mirties Slėnį” ir visus 
(nukankintiems pastaty-

29,500 NACIŲ KANKINTŲ LIETUVIŲ Itus PamlRklus-
_____  ; Rytojaus dieną pamink- 
kingai sutvarkė dail. Rūk-piRėj koplyčioj įvyko pa-; 
stelė. Tautinės Martirolo— -nialdos už žuvusiuosius, 
gijos skyrius iš tos gra-; 
žiai surinktos medžiagos! 
greitu laiku numato išleis-! 
ti dokumentuotą leidinį — 
knygą.

Po Centro valdybos or-

(Tęsinys)
Baigus sveikinimus, Są

jungos pirmininkas prof. 
Yla padarė sąjungos veik
los ilgą ir išsamų praneši- 

Iš šio pranešimo pa- 
kad sąjunga ligi 

ra priėmusi 616 na-

'tuuž žuvusiuosius, 
kurias atlaikė, gražų pa
mokslą pasakė ir pašven
tino lietuvių paminklą ir 
koplyčioj jau įrengtą pa
gal architekto Tyliaus 
projektą pagamintą lango 
vitražą, tą dieną atvykęs 
Šv. Sosto Delegatas Kan. 
F. Kapočius.

Po pašventinimo prie lie
tuvių ir prie bendro visų 
tautybių kankinių kapo 
suvažiavusieji padėjo vai- 

i nikus.
Po trumpos pietų per- Vėliau atvyKusieji suva. 

traukos buvo vėl susinnk-l^ |ie{uvius J kaCeti-
ta į darbo posėdžių salę ir 
programa vykdyta toliau. 
Išrinkta nauja valdyba, 
revizijos komisija, garbės 
teismas ir išklausyta VLI- 
Ko atstovo ilgas ir išsa
mus politinės padėties 
pranešimas. Tos dienos, 
darbo posėdis tęsėsi iki vė
lyvos nakties. Į naująją 
valdybą i 
Pikturna, 
kus, kun. 
Kojelis ir 
Pastarajam pavestas ir to-j 
limesnis tautinės martiro-' 
logijos tvarkymo darbas, j

■\ *•

pareiškimai Rusijos, tačiau bendroj iš- 
ir 37 asine- vadoj buvo užgirtas jos 
blankiniai darbas ir pripažinta, kad 

konstatuo- vis dėlto, nors sunkiose

mą 
aiškėjo, 
šiol 
rių. 29 asmenų prašymai ganų pranešimų vyko dis- 
atmesti, 22 
dar aiškinami 
nims išduoti 
pažymėjimai,
jant jų kalinimo faktą, sąlygose bedirbant, buvo; 
Narių registracija ir to- nudirbta daug, 
liau tęsiama.

Po šio pranešimo, davė 
savo darbo atskaitas Mar
tirologijos Skyriaus vedė
jas Jonas Rimašauskas. 
Sąjungos garbės teismo 
atstovas ir revizijos komi
sija. Ypač patrauklų vaiz
dą sudarė Martirologijos 
skyriaus' vedėjo praneši
mas, nes iš jo paaiškėjo, 
kad toje srityje labai daug 
nuveikta ir gražaus darbo 
padaryta. Surinkta gau
sus kiekis labai svarbios 
istorinės medžiagos iš mū
sų tautiečių, pakliuvusių i 
nacių rankas martirologi
jos srities, daug nuotrau
kų. statistinių žinių ir pa-' 
našiai. '

ninkus dar sveikino ir 
daug gražių žodžių pasa
kė: Kan. Kapočius, Wei- 
deno progimnazijos direk-l 
torius kun. Spurgvs, lenkų' 
kapelionas kun. Jakowski, 

1 vokiečių laikraščio “Der 
neue Tag” redaktoriai Dr. 
Gotomski ir Dr. Fischer.

Suvažiavimo oficialioji 
dalis baigta Tautos Him
nu.

i Po to suvažiavimo daly
viai persikėlė į Weideną. 
kur lietuvių stovykloje j- 
vyko muzikos ir literatū
ros - atsiminimų vakaras. 

Tą visą medžiagą Į revizijos komisiją įėjo Muzikinėj daly gražiai pa- 
suvažiavimo dalyviai ture- šie asmenys: Dr. Valan-!sirodė !_
jo progą ir pamatyti, nes čius, adv. Biknaitis ir p. Vasiliūnas, 
buvo suruošta kacetinės Saulius. Į garbės teismą—dalį užpildė kacetuose su- 
medžiagos parodėlė. Ją; prof. Yla. adv. Vaitiekų- kurta medžiaga prof. Yla, 
greitai, kruopščiai ir tvar-‘nas, prof. Kaminskas, pik?Jonas Rimašauskas, Henr.

išrinkti: Kun. 
Alksninis. Žič- 
Paransevičius.i 
Rimašauskas?

JŪSŲ GERIAUSIAS 
PIRKINYS YRA

new
AlTOMATIC GAS RANGE!
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BOSTON 'onsouoatio GAS company
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Tik Ant Vienos Kojos...

Vienoje pietų Afrikos tautelė- 
į tremtinių stovyklos yra je kalbėtojui leidžiama tik tiek 

tėvynės laiko kalbėti, kiek jis ant vienos 
ir 

to
v •

> visai ką kitą, 
tik iš tarybinės 

kad ten 
nekoks, 
atpaus- 

rusiškas Rusija ir kiti sąjungininkai 
pavardes, tai ir paaiškėja,'dėjo italams atsikratyti fašisti- 
kad tėvynė tikrai kitaip Qės valdžios? — Višinskis už- 
apsivertė. Be to, šiomis! klausė asamblėjos. Tuojau pa- 
dienomis per Vokietijos (kilo Argentinos atstovas ir už- 
radio duodamos 
niams specialios valandė
lės repatriacijos į tėvynę 
reikalu. Čia kalba į trem
tinius keletas iš tėvynės

4

Dantis Už Dantį

— Kur buvo Argentina., kai 
pa-

tremti-į klausė: — Kur buvo Sovietų 
Sąjunga, kai Hitleris puolė Len
kiją, Čekoslovakiją ir Prancū
ziją?

J

Ar ir itališki makaronai neužklius jam už ūsų?... (atvežtų, o gal iš plokštelės 
------------------------------------—--------------------------------- ; transliuojamų, Palecki- 
Žemelis, Bronius Kulys ir tos niekuo nenuviliosi ang- nių iškamšų. Tačiau po vi

sos tos propagandos tie, 
’ kurie abejojo grįžti ar ne, važiavimo aprašymą, nn- .AineriKos juouuk.ui suua-, . .

ketina mūsų tautos kovin- ro nulotinę iritaciją ir ke_ i šiandie apsisprendžia, kad 
gajam avangardui ir to- lia nuolatinius konfliktus. į tikrai tėvynė jau nebe mū- 
liau ryžtingai stovėti to Išnaudojant Afriką, tą A-'sų, taigi ir važiuoti nebė- 
kilnaus darbo poste, kuris merikos rasinį klausimą ira kur. 

lyra ne kas kita — kaip ko- būtų lengva išrišti. Ameri- 
va už mūsų Tėvynės laisvę kos juodukus tada būtų 

smuikininkas* Tz *r laimingą ateitį. galima grąžinti Afrikai.
„ Pr. Alšėnas. Afrika anglosaksams
O lltei dvU! llię . . . .svarbi ir karimu atzvil-,

giu. .
KjVLVUMAAMAM W --- ” ------------- ---------------------------

svarbioji anglosaksų bazėj ker, New Yorke.
Kai panašius planus; Vld ----------------- ----

_______ skelbė Hitleris su savo na-seimui. Geriausias pasiruošimas būtų pravedimas 
Londone leidžiamas laik- ^aįs’ jie kėlė s _ 

rastis “Review of World ^ai kalba griuvan-,
Affairs” išėjo su ypatin- cios jmPerij?s rėmėjai,, 
gu sumanymu. Nurodo, ^a1’ zmoma» J1S geras... Į 
kad Anglija ir Amerika 
turėtu suiu'i2rti iėsras Af- ”
rikai išnaudoti. Milžiniški K?s nėra buvęs Sovietų 
Afrikos gamtos turtai dar kalėjimuose, tas negali sa- 
mažai tepaliesti. Progos kad jis pažįsta Sov.
ten neribotos. Tuo tarpu Rusiją* Margaini.
Amerika ir Anglija reika
lingos tų pačių daiktų. A- 
biem reikia naujų turtų 
šaltinių. Abiem reikia nau
jų rinkų. Abiem reikia 
naujos ekspansijos. Abie
jų nauda reikalauja pra
monės ir prekybos padidi
nimo. ;

i
Žinoma, čia klausimas, 

ar to tereikia tik Ameri
kai ir Anglijai? Ar kitos 
tautos neturi teisių į nepa
judintus gamtos turtus? 
Ar teisinga, kad dvi tau
tos apžiotų milžiniško že
myno neišpasakytus tur
tus?...

Nurodytam tikslui siek
ti siūloma įkurti African 
Development Co. Ta kom
panija turėtų didžiulį ka
pitalą. Anglijos kapitalas 
išsemtas. Bet jo yra Ame-! 
rikoj. O Amerika žemių 
Afrikoj neturi. Tas kapi
talas susidarytų iš Angli
jos Afrikos žemių ir iš A- 
merikos pinigų.

Vienas iš didžiųjų Afri
kos turtų yra anglis. Vien 
pietinėj Rodezijoj anglių 
klodai apima anie 4 bilijo
nus tonų. Tai aukštos rū
šies anglis. Anglių klodai 
guli netoli žemės pavir
šiaus. Jo kasimas būtų vi
sai pigus. Atsižvelgiant į 

! transnortaciją jūromis, 
tas anglis Amerikoj ir 
Anglijoj būtų galima par
duoti perpus pigiau .negu 
vietinis. Toliau reikia at
siminti, sako minėtas laik-- 
rastis, kad jau nebe toli į 
tas iaikas, kada Amerikos, 
ir Europos jaunosios kar-i

kt. lių kasti.
į Baigiant šį trumpą su- Pagal minėtą laikraštį, 
važiavimo aprašymą, lin- Amerikos juodukai suda-

AFRIKOS
| ATEITIS i

Ii

Socializmo Šlovei

— Sakyk, kodėl “K.” redakto
rius socializmą vadina humaniš
ku?
— Tur būt, todėl kad kairia- 

spamiai socialistai baigia į- 
stumti Europą į raudonosios 
meškos narvą.

BALF METINIS SEIMAS
____ ______ _____ _____ BALF Direktorių Tarybos nutarimu, Bendrojo A- 
giu. Afrika ateities pa- merikos Lietuvių Šalpos Fondo metinis seimas įvyks 
sauliniam kare galėtų būti i 1947 m. lapkričio - November 5-6 d.d., Hotel New Yor-

planus Visi BALF skyriai yra prašomi ruoštis metiniam 
_______ ' ■ - - - - _.................................. ; 1 
siaubą. BALF vajaus visu pajėgumu ir išrinkimas savo atsto- 

vų seiman.
Seimo darbotvarkė bus pranešta vėliau. Viešbu

tyje yra rezervuotas ribotas kambarių kiekis. Norin- 
Yla. tieji turėti viešbutyje kambarius, prašomi iš anksto 

pranešti BALF raštinėn, 105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.

0

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

Nora Gugienė, BALF Sekretorė.

FORDO DALYS
TINKA FORDUI

GERIAUSIA
ir jūsų Fordo dyleris jas turi• • •

d

Tikros Fordo Dalys yra padarytos 
ir pritaikintos Fordui. Jos padary
tos tokios, kokios originaliai yra iš
ėjusios su Jūsų Fordu iš dirbtuvės; 
jos yra Tikros Fordo Dalys, kurios 
ilgiau tveria ir geriau tinka... Ir Jūs 
sutaupysite pas savo Fordo Dylerį 
keturiais atvejais:

3. Fordo įlavin
tais Mechanikais

1. Tikromis 
ronio vaflinis *

4. Specialiais 
Ferdo Įrankiais
J____

2. Wrbhffės-Frip»- 
HntabMel

iMTti u pUct i.

PAMATYK SAVO DRAUGIŠKĄ FORDO DYLERĮ
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UNeapverkite Mano Mirimo

/f

— Lūžusi adata mokslininkei atėmė gyvastį.
— Pavojingi bandymai su džiovos bacilomis.
— Nuotykis su vienu darbininku Prancūzijoje.
— 41 savanorių slaugyti raupsuotuosius. — 
Paskutinis laiškas misijonieriaus. laukiančio 
nužudymo. — Naujoji rašytojo Giovanni Papi
lki malda.

t

I

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Muhldorfo Sky
riaus pastangomis surengtų Gailestingųjų Seserų Kur-

vęs priversti ją ir išplakti 
ją Tavo žodžių botagu. 
Daug jau ženklų turėjo, 
bet jų nematė; daug žo
džių girdėjo ir jų nepaga- 
vo. Dėl šios sužeistos kar
tos nieko kito Tavęs ne
prašau, kaip tvano skaid
raus Tavojo pasigailėjimo.

U
5

Darbininko" Metinio 
Koncerto Rėmėjai

MOKSLO KANKINIAI i“cucugamuši . karščiu”, 
Kelias į kultūros aukštu-kurs savotiška šiltinės 

mas, į pažangą labai daž- rūšis- LiSos apimtus audi-j 
nai yra apmokamas dide- nius Jisai susmulkino spe-!----- -o-----------liu pasišventimu kraujo dalioj maišymo mašinoje, sų dalyves atlieka praktiką Ecksbergo ligoninėje. 

. F . . . ’ '.J Ta mašina bedirbdama di- Tremtiniams ligoniams reikia pagerinto maisto, vais-aukomis ir net gyvybenus.Įa iš-ltų, medikalinių įrankių, vitarmn^ ir drabužių. BAL-
oaw^iulme 11 CCtą1metė nematomą dalelytę F’as jiems gelbsti. Siųskite savo aukas 105 Grand St., 
P—bakteriologijos asi- to apkrėsto audinio ir jis Brookly i 11, N. Y._______________________________
stentė Ona Pabst tyrinėjo 
kaikurių bakterijų veiki
mą. Sveikatos institute 
Bethesdoje ji norėjo “me- 
ningitis” (smegenų plėvės 
uždegimo) bakterijas įlei
sti į kraliko ausies gyslą, i DIDVYRIAI PROTO IR _ , _ ___________________ ___
Netikėta^ lūžo adata ir tas. VALIOS AUKŠTUMOSE kentėjote iki kraujo pra- nos, nes ji bus pati laimin- 

į Su gailesčiu mes prisi- liejimui!” Augustinas nu-giausia mano gyvenime:
teske jai j akj. Netrukus mename tų mokslininkų, ■ siramino: “Tie žodžiai, at- nes su ja aš pabaigsiu sa-

^etų Kalėdose tyrinėtojų tragediją. Jie rodė, parašyti, man, ir ma- vo kentėjimus ir pradėsiu
p-lė Pabst mirė. _ yra žmonijos geradariai, no kentėjimai darėsi sal-savo laimę. Tie kankini-

. ienoje mokslinėje į- tikrieji didvyriai, 
staigoje buvo daromi ban- savo pasišventimu atve
damai, studijos ligos, va- rįa nauius mokslinius aki- 
dinamos psittacosis , ar-Jračįus ir savo mirtimi iš- 
ba papūginės karštli- geibsti tūkstančius, gal 
ges. Dr. L. Hektoen tik pe- net milijonus gyvybių, 
rėjo per tą kambarį ir uz-i žmogaus dvasia, svar- 
sikrėtė; taip pat susirgo ir biausia, pasireiškia dvie- 
devyni kiti darbininkai. mįs galiomis: protu ir va-! 
Vienas iš jų mirė.
— Mokslininkas W. Lind- __

gren tyrinėjo džiovos ba- tčlius proto, mokslinėje
1.srityje, prieš tuos, kurie 

sergančio gyvulio į antrą njus jr jy veikimą gamto- 
ir tuo pat metu pats užsi- j^ mes turime lenkti gal- 
krėtė ir mirė. ■ ir kf»lin« nrirš kitiTS!
MIRTIS IŠ TYRINĖJIMO J?®8’ į0”*

MAŠINŲ
— Rose Parrott sėkmin

gai ilgus metus tarnavusi 
mokslinių tyrinėjimų sri
tyje 1944 m. rūgs. 1 d. jau 
buvo gavusi pasiūlymą 
gyventi iš pensijos. Bet ji 
pasiūlymą atmetė, norėda- cūzas rašytojas Raul Plūs 
ma dar toliau talkinti dak- mums paduoda savo vei- 
tarui C. Larson, kurs ieš- kaluose visą eilę tokių pa- 
kojo būdų kovai prieš tu- vyzdžių iš šių laikų gyve- 
laremijos ligą. Bedaryda- nimo: 
ma kraujo tyrinėjimus — Prancūzijoje, Ivry pro- 
p-lė Parrott pati užsikrėtė vincijoje, gyveno jaunuo- 
ta liga ir mirė i 
savaičių. I tėvas buvo prieštikybinio
-^Viename institute Dr. nusistatymo marksistas ir|buv0 erskait tas laiškas k įa feves ir

G. Henderson darė tyrme-kartą. pamatęs Augustiną f vvsk„no
jimus ir bandymus, ieško-, išeinantį iš katalikų kop

— • • 1 * ___ 1 v • 'V a 1 “ • •.

kažkaip pateko į daktaro! i
kraują. Dr. Hendersonas!namų duris. Vargšas jau- nosite šias smulkmenas, 
uftirė Laivyno ligoninėje, nuolis naktį praleido ap- Tačiau mane guodžia mm- 
kuri buvo kitoje pusėje leistos tvirtovės mūruose, tis, kad kai šis laiškas at- 
gatvės nuo jo mokslinio ' Atsivertė jisai “Kristaus eis į Jūsų rankas, aš jau 
instituto. sekimą” ir pasitaikė jam būsiu prie Dievo sosto,
į_____ ’____________ perskaityti šie žodžiai: melsdamasis už jus. Neap-

~- i“Kogi verkiate? Jūs gi ne- verkite mano mirimo die-

baisus, mirtingas _ skystisj Su gaiiesčiu mes prisi-'liejimui!” Augustinas nu-giausia mano gyvenime:

kurie dūs”.
»

Vieną dieną keli netikin- 
i tieji jo darbo draugai nu- 
pirko kryžių ir norėdami

mai nėra taip jau be ribos 
i kruvini: antru kartu ne
kankina, kol žaizdos neuž- 

Kai kirs mano ko
jas ir rankas, bus keturi 
žmonės, o penktas kirs 
galvą, kad neužtęsus ma-' 
no kentėjimų. Susiramin-Į 
kitę, taigi; greit viskas 
pasibaigs ir aš būsiu Dan
guje, iš kur globosiu jus”, 

plaktuką įkalė vinį vir^J^
šum darbo stalo ir pakabi- f!aus prles mlrq la*SKas 
no k^zm. Ryžtingas savo Stebgdamies * taks.

, . . . .. , padarė‘^pūdį. * Visi dirb-her^”“ ““
lyMir.kelras prieš kitre,^ dragai ėmė ploti.
švenčia valios, dorovinėje) SAVANORĖS RAUP- 
srityje ir išvysto aukš-, ki pti i irmvivc v 
čiausią pasiaukojimo laip
snį, kad Kūrėjo įstatymą 
įgyvendintų savyje.

MARKSISTO SŪNŪS
Garsusis šių dienų pran-

i pasijuokti iš Augustino, 
j padėjo ant jo stalo dirbtu- 
jvėje. Atradęs tą jaunas 

. . . darbininkas nesumišo. Jis’.mis galiomis: protu ir va-. - - ;. ii- paėmė kryžių į savo ran-|ha -Jeigu mes lenkiame £ ■ < prispau.
gaha pnes tuos pasisven- d- 5 pagĄs
tolinti nrntn mnlztJiilDTO r z r o *

tas bandė perkelti iš vieno bando susekti Kūrėjo dės-

SIJOTŲ LIGONINĖN
- Baisi yra raupsų liga.’ 

suėda'Metų metais ji

Kaip tik dėl to, kad esą-'J 
me toli nuo Tavojo džiaug
smo, tuo labiau visada e- 
šame reikalingi Tavojo 
pasigailėjimo. Kaip tik dėl 
to, kad pakankamai Ta
vęs nemylime, esame rei
kalingi Tavo meilės...

Esame apsileidę, maiš
tingi, nesukalbami, bet Tu 
žinai, kad mūsų nusikalti
mai yra drauge ir mūsų 
kentėjimai - bausmė, ir 
kad net mūsų nuodėmės 
neišgelbsti mūsų nuo troš
kinančio susikrimtimo.

Didelė yra mūsų kaltė — J. K. Chapas, Rochester, N. Y...................
atsimetimas ir pabėgimas Susie Vitunskas, Grand Rapids, Mich........
— bet begalo didesnė yra Andrew J. Pateckis, Hartford, Conn. 
mūsų nelaimė. Jei negali Mrs. Simon Olinski, Westfield, Mass.........
pamilti mūsų dėl vilčių K. Rusitas, Amsterdam, N. Y....................
mūsiškių, bentgi paguosti.Simon Ulcickas, Nashua, N. H...................
mus mūsiškiame nusivyli- J. Strongis, VV. Hollywood, Calif...............
me. Tik Tu vienas gali, sa- Mrs. A. Ansen, So. Boston, Mass...............
vo meilės gausumu, numa-Mrs. A. Aleckna, Cleveland, Ohio.............
rinti tą aštrų skausmą,!Petronė Skirmont, Baltimore, Md..............
kurs kyla iš To, jog nemy- Mrs. Julia Usowicz, E. Bridgevvater, Mass. 
lime Tavęs.

MYLĖKI^.
“Mylėki visus, nors ir 

nevertus, nes visi slepiame! 
savo ašarą. Mylėki visus, 
net ir maištinguosius, nes 
visus mus lydi baimė ir, 
susirūpinimas. Mylėki vi-jį"sprii^ėlY Massi 
sus, net ir pasmerktmus, ’ r &
nes juk visi gyvename ta-į 
me pačiame kalėjime. My
lėki visus, net ir kruvinus,' 
nes nėra nei vieno tarp 
mūsų kurs netortūruotų 
pats savęs. Mylėki visus,! 
net ir žmogžudžius, 
nėra tarp žmonių tokių,! 
kurie neužmuštų nors da
lelės paties savęs. Mylėki 
ir tuos, kurie atrodo lai
mingi, nes kiekviena diena 
turi savo bausmę ir kiek- 

norime pakartoti viena naktis savo susi
krimtimą. O, Kristau, my
lėki visus, net tuos, kurie 
atsisako mylėti ir būti my
limais...

Mylėki tuos, kurie veido 
prakaitu, o kartais ir aša
romis, drėkina žemę, kuri 
duoda sėklas ir vaisius vi
soms gyvoms burnoms.

Mylėki tuos, kurie varg
sta tarpinamų metalų kar
štyje, kurie prakaituoja 
naktiniuose miškuose, dul
kėse, mašinų bildesyje, ku
rie vargsta piaunami šiau
rės šalčio aštrumos ar pie
tų saulės vilyčių žeidžia
mi...

Pagaliau mylėki ir šį Ta
vo maldautoją, kurs išdrį
so kviesti Tave prie tos vi
suotinos ir neatsispiria- 
mos meilės, kuri Tave, 
Dieve, palenkė gimti purve 
ir mirti kraujuje.

Atleiski, Kristaus, kad 
meldžiu Tave savo brolių 
vardan, aš, kurs šio savo 
neaiškaus miksėjimo pa
baigoje nemoku ko kito 
padaryti, kaip tik savo, 
nenaudingo gyvenimo li
kučius sudėti ties Tavo 
mirties ženklu”.

Dr. J. Prunskis.!
I1

tik tiesiame j Dangų ran
kas su prašymu, kad tų 

; dvasios žiburių nušviestu 
■taku minios pasuktų.

PAPINIO MALDA 
Mes

kraują. Ima kristi pirštų keje^ą atodūsių iš tos gra- 
nareliai, sugenda ausys, jjos maldos, kurią neseniai 
kito ir nosis. Nėra dar vis sukūrė pasaulinio garso 
tikrų vaistų ir daugelis rašytojas Giovanni Papi-I I

pūna, vaikščioja gyvi la- nj
Ivonai iki mirtis juos išva-- — Tūkstančiai kankinių 

. . v . . išliejo kraują už Tave,
i Raišioti jų žaizdas, būti Kristau, bet tuo tarpu tiek 
;su vaikščiojančiais puyi-t tūkstančių budelių prikry- 
‘niais visą dieną yra vie- ^iavo Tavo rankas Drie

i uzsiKrete viiiuijvje, gyvenu jaunuti- sunkiausiu uždaviniu !
po dvieilis Antinas Bodin..

ciškonių noyicijate ~ kartą; Tūkstančiai šventųjų 

vieno Kinijos vyskupo, g^į Tavyje, bet tuo pačiu 
kurs pareiškė norą, kad me£U tūkstančiai tūkstan-

i

nripmnnin kovai lvčio^ užtrenkė nri^š ii metu tUKStanciai tUKStan-damas priemonių kovai su lycios, užtrenkę prusjį atyyktų keturios seselės čių atpuolėlių ir bepročių

i | 
I

t! Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašė Jūsy Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems 
Vienuolijos reikalams:

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
Vardo daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
' Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.

• v

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 - TREČIOKIENĖ. 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: 
Ona Bacinskienė, Roxbury, Mass...........
Mrs. Alena Bakunas, Dorchester, Mass.

Mrs. M. Mažeikis, Phila.,....................
Mrs. A. Rakauskas, Cicero, III............
J. Mozeris, Cicero, III..........................
Andrejus Venckus, Norvvood, Mass. ... 
Jurgis Poška, So. Boston, Mass..........
Antanas Matjoska, Dorchester, Mass. 
Petronėlė Starzinskaitė, Chicago, III. 
Joe Gegeckas, Shelton, Conn.

iinifititiitittiiitHiitttitmiiiti „s

globoti raupsuotuosius, tebekartojo Tau smūgius 
V yresnioji paklausė, ar at- per kruviną veidą.
sirastų savanorių. Pakilo Milijonai žmogiškųjų tva- 
40 rankų: visos ten buvu- rinių Tavęs ieškojo ir prie 
si°s —; pasiryžusios savo Tavęs meldėsi, bet minios 
gyvastį pavesti raupsuo- dvasinių žmogžudžių ir 
tųjų, artimo meilės tarny- saužudžių iškraipė Tavo 
bai-..........................* žodį, vėmė ant Tavo gyve-
— Kentėti ir mirti, bet nįmo duonos, Tavo kentė- 

ką nors gero padaryti, jimus didino šmeižtų žaiz- 
buvo šūkis Marijos Paulet, domis, — bevelijo paši

lk08 švento gyvenimo ven- rinkti nenumalšinamą pa- 
deiietės (Prancūzijoje). inann

I

pasi-
dėjietės (Prancūzijoje).
PASKUTINIS LAIŠKAS i kad troškulį 

PRIEŠ MIRTĮ |~----  J- ---------- z
- Kiek daug dvasios tau- 8r artintųsi prie amžinojo 

rūmo ir pasišventimo pa- Tavo gaivinančio kraujo... 
įrodo tie, kurie atplėšia sa-1 Jau daugiau kaip tuks- 
ve nuo mylinčių šeimos tanĮl ir devyius Šimtus me- 
Širdžių, nuo tėvynės žemės ^aip Tu lauki, kad niu- 
ir išvyksta į misijų kraš- SM gyvastys pasidarytų 
tus. Vienas prancūzas mi- vertos Tavo nurties, lauki, 
sijonierius, miręs kankinio Žeme atgręžtų savo 
mirtimi, dar suskubo slap- vei<^ i Dangų, -— kad vi

ltai išsiųsti šitokį laišką ®os znJoniW imperijos liktų 
Tavo karalystes dalimis, 

i jau liejosi tortūrose ir dar Tu ne^usigręši iki ne
tekės du ar tris kartus, kol ateis Paskutine laikų pil-

i smerktųjų troškulį, vieton 
į numarintų 

Tavo gyvuoju vandeniu,

tėvams: “Mano kraujas

bus atkirstos mano ran-!num8‘
kos, kojos ir galva. Jau’ MELDŽIA PASIGAILft- 
daug ašarų išliejau, at-' JIMŲ TVANO 
jausdamas tą skausmą,! “Neprašau Tavęs ženklo 
kuris Jus ištiks, kai suži- šiai kartai. Neprašau Ta-
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. 1.00 
1.00 
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1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Mrs. K. Daikuvienė, Naugatuck, Conn. 
j L. Paulauskas, Scranton, Pa........................
į P. Mikalauskas, So. Boston, Mass................
John Dauciunas, VVorcester, Mass...............
A. Meslis, So. Boston, Mass........................
A. Lengvinas, So. Boston, Mass.................

negiJ. Krasinskas, So. Boston, Mass..................
- - ICharles Lacey, Lawrence, Mass..................

A. & M. Pakeltis, Chicago, III......................
Mrs. A. Stalgitis, Hardvvick, Mass.............
Antanas Katargis, Detroit, Mich................
Inž. P. Labanauskas, Milvvaukee, VVisc. 
Vincas Krėvė, Philadelphia, Pa....................
Mrs. S. Sapranas, Waterbury, Conn. 
Stephen Sadonis, Johnson City, N. Y.........
Mrs. E. Baumilienė, Lowell, Mass.............
Alek Miškinis, Cambridge. Mass.................
J. Treinavičius, Brockton, Mass..................
Stanley Alubauskas, VVaterburv, Conn. 

j A. Majauskas, Haverhill, Mass....................
Mrs. A. Kavalauskas, Brockton, Mass.......
Joseph Jakubauskas, Waterbury, Conn.....

IS. Satkienė, Paterson, N. J..........................
i G. Glebus. Sr., Walpole, Mass......................
iMrs. J. Orbon, Dedham, Mass.....................
■Mr. J. Kracunas, So. Boston, Mass...........
Mrs. V. Trinka, So. Boston, Mass...............

i K. Mockus, Oakville, Conn..........................
įJohn Taparauskas, Methuen, Mass.
Mrs. A. Gudeleuckas, Tariffville, Conn.....

JA. Baronas, Brockton, Mass........................
j M. Kaziūnas, Chicago, UI............................
Joe Kubilius, Northampton, Mass...............
A. Butiekienė, Chester, Pa..........................
Zuzana Zckienė, Waukegan, III. .................
Mrs. Barbora Klevecka, Baltimore, Md. 

i Agnės Kalesinskaitė, Chicago, III..........‘
John Žukauskas, Nevv Britain, Conn.........
Mrs. Alice Dargis, Pittsburgh, Pa.............
Mrs. M. Nazinskas, Cicero, III....................
J. Mikelaitis, Baltimore, Md........................
Y. & W. Čepaitis, Pittsburgh, Pa...............
Mrs. A. Zvigaitis, Phila., Pa.......................
Stanley Šnaras, Chicago, III........................
Jonas Karauskas, Nashua, N. H................
J. Stuckas, Worcester, Mass.......................
Mary Janovicz, Norvvick, Conn................
Marijona Jeraninaitė, Chicago, III. 
Mrs. B. Eisman, Pittsburgh, Pa. 
P. Bertman, Sask, Canada ............ ............
A. Zvviss, Greenvvood, Mass.
Mrs. Martha Svetkauskas, Cleveland, Ohio 
Anna Tumas, Hartford, Conn....................
Mrs. D. Steponaitis, Waterbury, Conn. ... 
Mrs. Tomashunas, Phila., Pa.......................
iJ. Eskelevicius, Harrison, N. J...................
J. Vilciauskas, Waterbury, Conn................
P. Samsonienė, Brockton, Mass..............
J. Olkovikas, Manchester, N. H................
Mrs. A. Sedreiko, Lavvrence, Mass.
Mrs. A. Tuskienė, Bridgeport, Conn...........

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

“Darbininko” Adm.

I

Maldos Apašta
lavimas

Tėvų Jėzuitų leidinys, 1943 m. 
176 pusi. 'Mąstymų ir maldų 
rinkinys. Jos autorius kun. J.. 
Kidykas. S. J. rašo, jog vienin-' 
telis troškimas yra tas, kad ši Į 
knygelė atvežtų kuo daugiau
siai lietuvių katalikų, ypač vy
rų, prie dieviikosios Jėzaus Šir
dies. Kaina — $1.00. 

“Darbininkas”, 
366 W. Broadway, 

8*. Beatos 21, Mms|
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Lietuvos Operos Žvaigždė 
Darbininko" Koncerte

C. BROOKLYN. N. Y PRANEŠIMAS
Mirimai

6

WATERBURY, CONN. bazaras prasidės lapkričio 3 d. 
ir baigsis 8 dieną. Parapijos va- 

Spalių 3 d. įvyko Federacijos 'karienė įvyks lapkričio 2 d., ku- 
22 skyriaus ir BALF 2 skv-jrią ruošia Moterų Sąjungos 43 
riaus susirinkimas šv. Juozapoj kuopa. Korespondentas,
par. patalpose. Komp. A. J. A- 
leksis perskaitė keletą laiškų iš į 
BALF Centro, ir pranešė, kad j 
mes galime įgalioti 6 atstovus įt 
BALF Seimą.

Išduotas pikniko raportas. ( 
Piknikas davė pelno ir pridėjus ^ar‘
aukas susidarė apie L-------
Aukojo po $5.00 Juozas Angys Penktadienį pamokslą pasakė 
ir Silvestras Zdanys. Kiti po 
mažiau.

BALF vakarienės rengimo 
klausimas paliktas kitam susi-, 
rinkimui.

ALRK Federacijos 22 skyrius kuopos 
gavo aukų sakančiai: Gyvojo šokiai įvyks spalių 10 d., Eikš 
Rožančiaus $6.20: Tretininkai Ballroome.
$4.11; 
$4.09: 
$3.10; 
Rūtos

NORYOOD, MASS.
40 Valandų Atlaidai

Sekmadienį, spalių 5 d., šv. 
bažnyčioje 

$100 00 40 Valandų atlaidai.

kun. J. švagždys, šeštadienį — 
|kun. Al. Abračinskas ir sekma- 
'dienį Prelatas Dr. K. Urbonavi
čius.

Spalių 6 d. pyko L. Vyčių 
susirinkimas. Kuopos

Tretininkai Ballroome.
Apaštalavimo Maldos —’ 

Kristaus Kančios —'
Moterų Sąjungos— 60c.; mininkų susirinkimas parapijos 
— 60c.: Šv. Onos—$3.37. svetainėje.

I Antradienio rytą įvyko šv. mi
šios už a. a. kun. S. P. Kneižio 
vėlę. Tai buvo pp. J. Kavaliaus
kų. gyv. Willow St., auka.

Spalių 7 d. įvyko draugijų pir-

Spalių 5 d. įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriaus susi
rinkimas. Dalyvavo nemažai at
stovų. Išduotas pikniko rapor
tas. perskaityta du laiškai iš 
ALT Centro. Komp. A. J. Alek- 
ssi, pirmininkas, dalyvaus ALT 
suvažiavime, VVashington, D.C.

—
Šv. Vardo Draugijų suvažia

vime • 
lyvavo nemažai VVaterburiečių. 
Specialiu autobusus buvo nuva
žiavę 36 asmenys į Brockton, _ 
Mass. i

_________ 1 ' "J ~
Šv. Juozapo lietuvių parapijos iš Apskrities

Pereitą šeštadienį, einant 
skersai Washington gatve, au
tomobilis sužeidė p. Kazį Viesu
lą, 72 metų amžiaus, L. Vyčių 
4-to laipsnio narį. Giliai užjau- 

- šventoje Valandoje da- čiame ir linkime Paveikti.

YAKAVONIS
Funeral Home

741 N o. Main St.
Brockton. Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Albert KBarker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- 
'<iTe mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

207 PARK Bl ILDING
VVorcester, Mass.

275 Main St., VVebster, Mass.

i

!

Artistė A. Dičiūtė- Trečiokienė

Savaitgalio rekolekcijos (week-end retreat) mo
terims įvyks spalių 24, 25, 26 dieną. Rekolekcijos pra
sidės penktadienį vakare 8:15 vai. ir baigsis sekma
dienį. Ves nesenai atvykęs iš Italijos žymus misijonie- 

j rius Tėvas Bernardinas Grauslys, O.F.M. Rekolekcijo- 
,se kviečiamos dalyvauti visos lietuvės, bet ypatingai 
tretininkes. Rekolekcijos bus vedamos lietuvių kalba. 
Už rekolekcijų laiką atlyginimas $5.00. Traukiniai į 
Putnam stotį iš Bostono ir iš Hartfordo ateina 7:45 
vai. vakare.

Rekolekcijos rengiamos Kristaus Karaliaus šven- 
su trejomis šv. mišiomis ir spe-Įtės proga, pasiruošti šiai šventei, pasvarstyti ar mūsų 
cialiu (profesionalų) giedojimu.Iįr mūsų šeimų gyvenimas pagrįstas Kristaus dvasia, Vplinnp kilus Nemuną iriu na-'

Spalių 22 d. iškilmingai palai
dotas Domininkas Klumbis, a- 
pie 70 m. amžiaus. Jis buvo su- 
paraližuotas apie 7 metus. Kilęs 
iš Švėkšnos parapijos. Paliko 
nuliūdime žmoną Emiliją, du 
sūnus ir dukterį.

Spalių 22, ūmai mirė Rožėj
Šarkienė. Palaidota 25 d. spaliui 
on imi/MYiic? cv vnioinmic iv* '

Velionė kilus iš Nemunaičių pa-1 
rapijos. Staigi velionės mirtis 
labai sukrėtė šeimą. Velionė at
sižymėjo savo maloniu būdu ir 
geraširdingumu. Paliko nuliūdi
me savo mylimą vyrą Juozą, 
dukteris Oną, Anelę ir jų vy
rus. Velionė buvo tik apie 53 
metų.

Spalių 27 d. palaidotas Jurgis 
Slivinskas, apie 60 metų. Velio
nis gan sunkiai sirgo keletą sa
vaičių. Kilo iš Siesakio par. Už 
velionį irgi buvo atlaikytis 3 šv. 
mišios. Paliko nuliūdime žmoną 
ir kitus šeimos narius.

i Kas kartą vis didesnis papro
tys įeina, kad už mirusius už
prašomos šv. mišios. Šie visi* 
trys mirusieji turėjo nemažą 
skaičių kortelių, su pažymėji
mu. kad užprašytos mišios.

Mirusiųjų šeimoms reiškiama 
užuojauta, o įnirusiems tešvie
čia amžina ramybė.

I

BROOKLYN, N. Y.

i

ar Kristui yra jame vietos. Baigiant rekolekcijas bus 
iškilmingas pasivedimas Kristui Karaliui.

Pasinaudokime šia proga savo pavargusiai dva
siai atgaivinti. Mūsų gyvenimas taps lengvesnis, ma
lonesnis, laimingesnis. Tą vieną savaitgalį metuose pa- 
skirkime artimesniam susivienijimui su Dievu, savo 
pačių laimei bei ramybei pelnyti.

Į rekolekcijas registruotis prašoma šiuo adresu:
Rev. Sister Superior 

Immacuiate Conception Convent 
R. F. D. Z, Putnam, Conn., Telefonu 1451

i
i s

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra «
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

CHANDLER’S 
Tremont ir West Sts.

SVEDERIŲ TAISYTOJAI
5 dienos savaitėje 

Atsišaukite employment office ant 10-tų lubų.
*MMM3SSSSS9SS6S»9SSMSS6SMSWS6SSS6SraWSS963eaS^^

Pagamina gerus lietuviškus pietus, f 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- £ 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- J 

giai patarnauja. $
South Boston, Mass. |

Nors Lietuvos Operos artistė rias giedojau ir dainavau baž- 
A. Dičiūtė - Trečiokienė yra nyčioj ir koncertuose. Baigus 
plačiai žinoma Europoje, bet A- “Saulės” prog. tęsiu mokslą 
merikon atvyko tik birželio mė- Kauno “Aušros” gimnazijoj, 
nesį. ir “Darbininko” metiniame kartu lankau Kauno Konserva- 
koncerte, spalių 19 d. Patrick tori ją (tuo metu vadinama Mu- 

’ J. Gavin mokyklos auditorijoj zikos Mokykla) ] ' ~ ■
bus jos pirmas viešas pasirody- tienės dainavimo klasę, dar ne-'ejjjuj rįnjęt.i aukas lietuviams 
imas, ir todėl amerikiečiams ma- būdama 15 metų amž. Jau pat'tTOrnti„;amc Tos die

nos buvo spalių 2, 3 ir 4 d. Oras 
per tas tris dienas buvo stebėti
nai puikus.

Geresnės progos ir būti nega
lėjo, tik įsivaizdyt reikia, di
džiausiam pasaulio mieste, kur 
gyvena 8 milijonai žmonių per 
tris dienas rinkti taip kilniam 
tikslui ištremtiems iš savo kraš
to žmonėms, kurių jau išsibaigė 
ir paskutinės sutaupos.

New Yorke — Brooklyne ir 
apylinkėj gyveną leituviai, ne

įgali sakyti, kad tinkamai tą 
puikią progą išnaudojo. Negali
ma kaltinti dėl nepavykimo 
Rinkimo aukų komiteto. Jis da
rė ką geriausia galėjo ir sugebė
jo. Kaltė gal glūdi tame, kad 
per trumpas laikas buvo tam 
dideliam darbui. Kritikų ir įvai
rių užmetimų Rinkimo Komite
tui dėl nepilnai pavykusios šios 
rinkliavos yra daug, bet tie, ku
rie kritikuoja, tur būt nė ma
žiausia savo auka neprisidėjo 
prie šio kilnaus darbo ir nė 
pusvalandžio gatvėje nepasto
vėjo su rinkimo dėžele. Juk šio
je apylinkėje skaitoma mažiau
sia 30,000 gyvenančių lietuvių. 
Išskyrus raudonuosius išgamas, 
kiti lietuviai: katalikai, tauti
ninkai ir socialistai, rodos, turė
jo bendrai tam reikalui dirbti. 
Bet jeigu taip būtų buvę, tai 
nejaugi nė 400 rinkėjų negalėjo 
surasti? Čia kame nors glūdi 
paslaptis. Juk į šį didmiestį pa
leidus ir 10,000 rinkėjų, jo vi
sus kvartalus neužims, o ką be
kalbėti apie 300-400. Skaudu, 
kad šioje rinkliavoje labai ma
žai dalyvavo čia gimusio jauni
mo. Daugiausia pasidarbavo, 
tai jau “baltais plaukais” pasi
puošęs “jaunimas”. B. D.

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
susirinkimas įvyks spalių 13 d., 
7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėje. Bus išduotas raportas

> suvažiavimo, ku
ris įvyks spalių 12 d., Nashua, 
N. H.

■

ALRK Federacijos skyriaus Kad suteikti susiįdomėjusiems certas Valstybės

Lietuvių “Tag Day” — 
Rinkliava

Kaip jau visiems yra žinoma,
i kad New Yorko miesto valdžia 

ponios Grigai-! javg ]eį(jjmą net tris dienas pa-
... ..... « . •

REIKALINGA

;, ir todėl amerikiečiams ma- būdama 15 metų amž. Jau pat tremtiniams sušelpti, 
žai dar žinoma. Bet iš atvyku- pirmaisiais metais dalyvauju - .
šių tremtinių, teko girdėti apie mokinių koncertuose. 1925 m. 
artistę puikiausių atsiliepimų. įvyko pirmą kartą mokinių kon- 

----------------------„ _ —-------2Z______ _ __  _j _______________-— Teatre ir aš 
parengimas įvyks lapkričio 9 d. J amerikiečiams šiek tiek biogra- dainavau pirmu kartu su Kau- 
3:30 vai. po pietų, parapijos finių žinių, kreipėmės prie pa- no operos orkestru ariją Stefa- 
svetainėje. Varg. V. Sereika (čios artistės. Ir štai patiekiame no iš op. Romeo ir Julija, 
ruošia labai įdomią ir linksmą jos pačios žodžiais keletą faktų. 1929 m. studijuoju Paryžiaus 
programą.-----------------------------Į__________________ _x. « u x konservatorijoj pas prof. Glad-

kaja. 1930 m. buvau priimta į
. Kauno Valstybės Teatrą kaip

“Tamstos prašėte recenzijų, operos solistė.
nuotraukų, ir tt. Deja, viskas y- Operoje dirbu nuo 1930 - 1944 
ra žuvę. Gal tik Lietuvoje teat- m. Dainavau daug nuo mažiau-

PIKNIKAS PO STOGU
Pradėjo Viešai Dainuoti 9 Metų 

Amžiauspp. Ona ir “Benny” Červokai, 
gyv. Franklin St., minės savo 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Sveikiname!

------------- j re išliko. Lietuvai liepsnojant, šių iki didžiausių partijų. Per 14! 
Pilietybės ir anglų kalbos pa-į šie dalykai atrodė menkaver- metų savo darbo teatre sudai- 

mokos prasidėjo spalių 7 d. Visi čiais ir nebuvo galima pasiimti, navau 49 roles. Į sezoną sudai- 
Pasistengsiu tą spragą užpildy- nuodavau nuo 30 iki 70 spek- 
ti patiekdama šiek tiek žinių iš taklių. Be to dalyvaudavau įvai- 
savo darbo. riuose koncertuose bei radiofo-

Dainuoju nuo kūdikystės. Pir- nuošė, 
mas viešas pasirodymas buvo 
gimnazijos koncerte, man bū
nant 9 metų amžiaus (paren
giamojoj klasėje). 11 metų am
žiaus. sugrįžus tėviškėn esu mo
kinė Utenos “Saulės” progim
nazijos. Vadovaujant Direkto
riui kun. Butvilai ir vargoninin
kui p. Rutkauskui muzikos gy
venimas gyvas, ruošiama daug 
koncertų ir statoma operečių. 
Kun. Butvilai ir p. Rutkauskui 
turiu būti dėkinga, nes mane 
mokė dainų ir fortepiano, ku-

I ------

.turėtų pasinaudoti.

I !i

A. Gumduskds
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė., 

PROVIDENCE, R. L 

TeL Plantations 0753

i

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

. taisymo.

Koncertavo Įvairiose šalyse
“Esu taipgi Koncertavusi už

sienyEsti jo j, Latvijoj, Vokie
tijoj. Būdama jau operoje, va
saros metu važinėjau studijoms 
pas prof. Ghibaude, Romos Šv. 
Cecilijos Konservatorijos prof., 
su ja paruošdama operas.

Per eilę metų teatre daug 
gražių momentų išgyventa, su 
daugeliu garsių žmonių susi
durta ir dainuota.Pav. op. Faus
tą ir Borisą Godunovą dainavau 
su Šalepinu. (Su juo turėjau ir

♦^X*<*^*^.^»^*W*^*^*W*W*^*W*M*^*^*^*W*^*^*^*W****************************************************'*’ nuotraukų, bet liko Lietuvoje).
Su daugeliu garsių dirigentų te- 

♦j* ko dainuoti, k. a.: Coutz, Cuper, 
*|* Hesslin, Schmidt, Dobrovain ir 

kitais.
XA

Bronius P. Bartkevičius i

VIENATINE LIETUVIŠKA
MOTERIŠKŲ KAILINIŲ

FIRMA NAUJOJ ANGLIJOJ

FURmiRS
735 No. Main Street

(Netoli Ames Street), Montello, Mass.
Tel. Brockton 8-1246

t

9

IR LINKSMI ŠOKIAI
Rengia

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

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

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.

t
XfX
X 
XT
XT f
X
T
XJĮ Todėl atsilankydami į šį “Dar-; 
A bininko” koncertą turėsite pro- 
A ne tik išgirsti šią maloniąją 
X viešnią artistę dar nepersenai

: dainavusią Lietuvoje, bet ir su

A

Būdama išeivijoj, studijuoju 
vokiečių muziką, koncertuoju 
tremtinių lageriuose bei visuo
menei. 1947 m. Birželio mėn. 
geraširdžių ponios ir pono Ba
čiūnų dėka atvykstu su savo 
šeima (vyras ir sūnus) iš Vo
kietijos į laisvės šalį Ameriką. 
Tamstos ruošiamas metinis 
“Darbininko" koncertas bus 
mano pirmas viešas pasirody
mas Amerikoje”.

. Udliiav l^i

gw*«**«e*««*w;w;««*«**w*«**o*<M>*««*«**«*<M>*w*~*««*«^ | ja susipažinti.

E. Y. WARABOW
Funeral Service

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

1156 Washington St., 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 1503
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VIETINES ŽINIOS
WMWBI

ŽINUTES
Jaučiasi kaip namie. Jau yra 

kiek rašyta apie gražumą ir 
jaukumą Šv. Petro parapijos 
mokyklų. Ir dar. Tėveliams išsi
kėlus gyventi į Dorchesterį, 
vaikelis siunčiamas į parapinę 
mokyklą. Bet vaikelis negali 
ten priprasti. Jis pasigenda jau-

DAKTARAI
4--------------------------------------------

80U 4478

Dr.Jaseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8
515 E.Broadwsy

8a. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

iettadieniais nuo 2 iki 8-tai.
4------------------------------------

kios mokyklos ir saviškių lietu
vaičių mokytojų, kur jis gali 
jaustis kaip namie prie savų.

Tėveliai yra verčiami patrijo- 
tingą vaikelį ir jo mažesnį bro
liuką leisti mūsų šaunion mo
kyklon.

Ypatingai vaikelių darželiai 
atsižymi mūsų mokyklose. Kas 
tik juos pamato, tas negali atsi
gerėti jų patrauklumu ir puoš
numu. Yra ką pamatyti. Tik 

I lenkų parapijos mokykla turi 
panašų Vaikų darželį. Viešose 
mokyklose ir mažutėliams 
tik paprasti kambariai.

i

Turime vargonus, reikia
no. Graborius Juozas Baracevi- 
čius paaukojo mūsų 
vargonėlius. Chorai 
kytis giesmes. Bet 
dainoms reikia piano.

1

yra

pia-

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELI A E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

1DARBININKAS
Į gės atlankė jas su gimtadienio! rengimėlius. Jų mėnesiniai susi- 
dovanomis ir viliodamos jas na-! rinkimai įvyksta kas antras an- 
mon. Jos linksmos. Rengiasi tradienis mėnesio 
tapti kandidatėmis, 
mos draugės, jos sykiu ištarė į 
mylimą mergaitę draugę: “I 
will see you in February”. Tuo
met naujos mergaitės galės 
pradėti bandymą tapti kandi
datėmis į vienuoles Jėzaus Nu
kryžiuotojo.

Melskime Dievo j)er Mariją 
kodaugiausiai pašaukimų į vi
sus vienuolynus — ypač lietu
viškus. Vienur vienuoliai 
vienuolės žudomi, kitur

Laimingas žmogus, 
anksto paaukoja savo

Mykolas Venis, 'mą Dievui.
■Darbininko” metinio koncerto

__ . .. ...
• ll

Rengiasi * tradienis mėnesio 7:30 v. v. 
Išlydėda-Spalių 14 d., 7:30 v. v. jos turės 

' kambario atidarymo programą. 
.Dalyvaus svečių kalbėtojų, 
į Lapkričio 23 d., po Mišparų 
šios mergaitės statys teatrą 
bažnytinėje salėje.

Patariamfe visoms talentin
goms parapijos mergaitėms įei
ti į šią minimą mergaičių viešą 
veiklą. Tėveliai paraginkite sa
vo dukreles prie gero veikimo.

Pra- 
Petro 
meti- 
Kun.

*l 
teauga, 
kurs iš 
gyveni-

| Kalėdninkai patenkinti, 
t džioje šios savaitės Šv.

; parapijos kunigai pradėjo 
<nį parapijiečių lankymą.

1

RemkHt tuos profesljonalus Ir bis 
Aitrius, kurie savo skelbimais remia 
‘DorMittokt".

VW skobkite* “Darbininko**.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA WINDERS, 

patyrusios merginos ar mote
rys dirbti yarn winding teksti- 
liaus dirbtuvėje. Darbas pasto
vus; geras atlyginimas, geros 
sąlygos. Atsišaukite: Malden 
Spinning t Dyeing Co.. 257 Co- 
mmercial St., Malden, Mass.

(10-14-17)

| tlllllllUlllllllllllllliailll liUHilItlIlilIHII •<FI

Stella Raznauskaite,
Albertas Abračinskas vaikščio- labai mėgstama lawrenciete 

Užbaigė darbą. Šv. Petro pa-’ja po So. Bostoną nuo Colum- dainininkė, metiniame Darbi- 
Rengimo Komisijos pirminin- rapijoS mergaičių Dramos Ra- bia Rd. Kun. Antanas Baltru- ninko” koncerte sudainuos dū
kas. Jis deda pastangų, kad šis telis, po savo metinės geguži- šiūnas važinėja po platų Dor- etą su p-le Izabele Zalubaite, 
koncertas, kuris įvyks spalių j^es, kuri įvyko parapijos salės chesterį. Pradėjo nuo Andrew,taip pat lawrenciete. P-lė Stella 
19 d., 4 vai. p.p. Gavin School geg. 30 j., pradėjo įsi- Square. Kunigai sakosi esą pa- neyien ruošiasi koncerto prog-!
Auditorijoje, F. & 7th St., C
Bostone šimtu nuošimčių pa- davo Sodalietęs. Dabar jos bai-

$°- rengti sau kambarį, kurį valdy- tenkinti žmonių geru priėmimu, ramai, bet ji uoliai ir sėkmingai

A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE 4 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0M8

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Majų.
TeJ. Parkway 1233-W

mokyklai
galės mo- vyktų. P-no Venio pastangomis gė taisyti ir dabinti šį kambarį.

kambary;
lavinasi ir turi pa-Į Bostono Lietuvių Tautinių Šo-
...... ■ Į kių Grupės metinis parengimas

jvyles lapkričio 30 d., : ‘
vai. po pietų Patrick Gavin mo-k4 griž° iš Kanadoj,

muzikai ir jau daug tikietų yra išplatinta. ; šiame išpuoštame 
P-nas M. Venis yra LDS na- mergaitės

_____________ 'platina koncerto bilietus.
i

Pramogų Rengėjų žiniai Aplankė Savo Brolį
i

■<

I

Kas turi pianą parduoti ar j-yS nuo pat šios organizacijos
paaukoti meldžiame tą gerą ži
nią pranešti mokyklų vadovy
bei, nes jai reikia, kur surasti 
pianas.

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO
Balso - Iškalbos - Piano

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

480 BOYLSTON ST., BOSTON 
KENmore 3571 

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38. Mass.

Tel. Eliot 8222.

Helena 
1947 3 Slaičiūnienė - Stanytė, kuri tik 

Regan 
kyklos Auditorijoj, So. Bostone. stovyklos, kurioje tarpe
Mass. Grupės Vedėja. “ Vokietijos atvykusių 70 lie-

Į tuvių randasi ir josios brolis 
Išvyko ALT Suvažiavlmaa SU„ys ji kelionėje p.-

* _________ darė 1240 mylių, kad pamačius
Antradienio vakare, tuojau po sav0 brolį, kurio nematė per 

LDS Centro Valdybos susirinki- 20 metų. Susitikimas buvęs 
mo, išvvko traukiniu į Washing- ^okls malonus, kad josios širdis 
ton, D. C. kun. Pr. M. Juras,!to džiaugsmo negalinti pareikš- 
LDS ir Kunigu Vienybės Centro įtL 
pirmininkas. dalyvauti Ameri-! *h sa^°> kad mūsų lietuviai at- 
kos Lietuvių Tarybos suvažia- vyk? i Kanadą miškų darbams 
vyne I atrodo gana suvargę ir išblyš-

Į Taipgi yra išvykę ir kiti ALT>- Nors suvargę, bet esą 
i nariai, būtent, adv.

gandras Ivaška, i Grigalus, Juozas 
Darbininko rengiamo- • Stasys Michelsonas,

Šią savaitę lankėsi
įsikūrimo. Kuriant Liet. Darbi
ninkų Sąjungą, jis yra pasirašęs 
ant čarterio ir yra buvęs pir
muoju LDS Centro Valdybos 
iždininku. Reikia priminti, kad

Misijų baiga. Sėkmingos mo- p. Venis yra didelis patrijotas 
terų ir merginų misijos baigsis ir daug dirba Lietuvos laisvės 
sekmadienį, 3 v. p.p. Į misijas'atgavimui, 
lankosi daug merginų ir jau-1 ———— 
nesniųjų moterų. Viena jų sa-1 parapijos salėje, 492 E- 7th St., 
ko, kad jai geriau patinka lie-j Tėvas Jonas Borevičius, S. J., 

griausmingai skelbs vyrams šv. 
Misijas. Tėvas Jonas Kidykis, 
S. J., skelbs iškalbingai Dievo 
žodį bažnyčioje.

Vyrų ir vaikinų šv. misijos 
prasidės 7 v. v., tą patį sekma
dienį, spalių 12 d.

_________ LDS ir
Sekmadienį, spalių 12 d., peri Rožančius per dieną. Spa- jo Koncerto Propagandos komi-']įQnas 

jšv. mišias 8 ir 9:30 valandomis, Į pirmadienį bus laisva sijos pirmininkas. Jo dideliu ir į-------------
j“ j diena. Mūsų bažnyčioje yra į-rūpestingu informavimu visuo-ninke p-lė

» ! . . . «« — • • — v v • _________ ” _ ________ •_ • •______ ___________ 1 -t J ' v

I

BrJ.C.Seym«ir
LANDŽIUS 

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

t
i

nu, nitu jai geriau pamina ne-, 

tuviškos misijos, kaip angliš
kos. Misijų šv. mišios ir šv. Ko
munija bus 9 v. r.

l Taip pat 9 vai. šv. mišiose eis 
prie mėnesinės šv. Komunijos 
ir šv. Vardo Vyrų draugija. Po 
tam laikys trumpą susirinkimą.I

II

i

Res. Šou. 3729 Šou 4618

Utbuaniaa Furnitūra Co.

Tel. KENmore 4433

K- AM___ Yžk.iricOT. AtDCn r. nluuilS
Podiatrist - Chiropodist 

107 Massachusetts Avenue 
Boston, Mass.

Prieš Mass. Avė. Station 

Valandos Šiokiomis Dienomis: 
12:30 P. M. — 7:00 P. M. 
Valandos Šeštadieniais: 
12:30 P. M. — 3:30 P. M.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshts, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

MOVERS — 
Intured and 

Bonded 
Local 4 Long 

Distance 
Moving

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

Jonas J • kad paspruko nuo bol-
Arlauskas ševikų barbarų. Jie dainuoja 
K Jurge- lietuviškas dainas, kurios gar- 

į šiai skamba po Kanados plačius 
— miškus.

Plevokaitė ir pats P-nia H. Slaičiūnienė savo 
įprotis kalbėti Šv. Rožančių visą menės apie būsimą spalių 19 d., koncerto muzikos akompanistas broliui užprenumeravo “Darbi- 

dėkingi netik muz- p. Šimkus. ’ninką”, nupirko Angliškai - Lie-
ir kiekvienas tų: Tad laukiame visų atvykstant tuvišką žodyną ir “Anglų Kal- 

vadovaus šios dienos rožan- žinių skaitytojas. Reikia pažy- 1 koncertą, bet svarbiausia, pa- bos Mokytojas”.
................... ’ ’> toks tariame įsigyti bilietus iš anks-» Taipgi p. Slaičiūnienė paėmė 

dieną užsimojimas ir darbas. Jis daug to- Pirmosios vietos yra rezer-i “Darbininko” metinio koncerto 
išlaisvi- ’ vuotos. j tikietų platinimui.

ka- nimo reikalu ir tremtinių vada- ~..........  ~~
ne-vimu iš sunkios būklės. Jeigu 
ne- sėkmingi pasirodymai visur po- 

visais puliarizuojami Bostono Lietu
sių Tautinių Šokių Grupės, ku
riai vadovauja jo mylima žmo
na p. Ona Ivaškienė, tai reikia 
nepamiršti, kad anų visų išvykų 
vadu kaip tik ir būna pats šei
mos ir grupės tėvas p. Aleksan
dras Ivaška.

Šiuo trumpu pažymėjimu apie 
jo asmenybę norime pažymėti, 
kad jo didis noras, kad '‘Darbi
ninko" koncerto salė būtų pil
nutėlė dalyviais, nes joje dai
nuos Lietuvos Kauno Operos, į 
Nepriklausomo Lietuvos gyve-' 
nimo laikų, artistė p. A. Dičiū-! 
tė - Trečiokienė ir kitos labai i 
malonios dainininkės, kaip po
nia Birutė Svilienė, p-lės Law- 
rencietės, grupė vyrų, smuiki-

» *
Aleksandras Ivaška

«i

| tą dieną. Gyvojo Rožančiaus ir š. m. koncertą.
> Amžinojo Rožančiaus draugijos rengėjai, bet

7 čiaus kalbėjime. Tikimės, kad ir mėti, kad tai ne pirmas jo 
visuomenė dalyvaus tą < _
rožančiaus kalbėjime. Būtų ge- rašo tėvynės Lietuvos 
rai, kad nė vienos Bostono 
talikas nepasiliktų tą dieną 
atlankęs mūsų bažnyčios ir 
atkalbėjęs bendrai su 
vieną dalį šv. Rožančiaus.

1 — j Vartotos popieros vajus.
galJ. E. Arkivyskupo Richard 

j J. Cushing, D. D. noro, popie
riai bus renkami mūsų parapi- 

I joje spalių 19 d., 1 v. p.p. Kuni- 
....... __  gai prašo žmonių taupyti var- 
uolus bilietų platinto-Į totą popierį. Iš anksto gali neš

ti į parapijos salės kiemą, E. 
7th St., ar į klebonijos gara- 
džių. Pelnas eina diecezijos lab
dary bėms.

Feliksas Zaleskas, 
“Darbininko” metinio koncerto 
Rengimo Komisijos vice-pirmi- 
ninkas ir 1 
jas. Jis mano sumušti rekordą 
— pralenkti kitus koncerto bi
lietų platintojus. Gero pasiseki
mo!

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9772 1

Užsisakykite Tonlko Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

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

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

Pa- Į

Sutvarkymui Mirusių Asmenų Turto
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, 

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%. Kreipkitės pas:

Adv. F. J. Bagočius,
302 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

So. Boston Fumfture Co.
Matrasai naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

“I will you in February”.j 
Šilalytė ir Nevronytė išvažiavo 
bandyti vienuoliško gyvenimo 
Seselių Jėzaus Nukryžiuoto Vie
nuolyne, Brocktone. Jos drau-
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Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėms 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

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

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

i

Kailinius Geriausia Pirkti

s
Bernardas Koraitis

380’Ą West Broadvay,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. 8OUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
Tel COLumbia 2537

i

DABAR!
I. J. FOX didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje, pataria Įp 

Naujosios Anglijos Ponioms ir Panelėms nelaukti žiemos, bet kailinius įsi- 
gyti dabar. Dabar pirkdamos turėsite dvigubą naudą: viena, kad pigiau W 
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 B 
galite įsigyti su labai mažu depozitu, o likusį balansą mokėti sulik Jums pa- & 
čioms leidžiamų sąlygų. &

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

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

i-iiI

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Maso.

Joseph W.Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY RUBLIO 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

BOSTON, MASS.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletakas, F. E. Zaletskae 
Graboriai ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai. 

NOTART PUBI.IC 
Tol. ŠOU Boston 0815 

80 U Boston 2609



DARBININKAS
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Marianapolio Kolegijos
Užsakė 20 "Darbininko" 

Metinių Prenumeratų
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Rėmėjų Rugsėjo 21 ir 22 d. Providence, R. I. Šv. Kazimie- 
parapijoje, kurioje klebonauja kun. J. Vaitekūnas,

Puota Kariams
rūpestingos lietuviškos 

mainytės ne tik meldėsi už savo 
vaikelius karo tarnyboje, bet 
kuomet Dievas leido jiems svei
kiems grįžti pas savuosius, tai 
jau antrą kartą tos pačios mo
tinėlės surengė puotą, kad pa
vaišinti. kad pagerbti mūsų grį
žusius karius. Puota įvyko sek
madienį. spalių 5 d. Lietuvių 
svetainėje. Hoilins ir Parkin St. 
Gal didžiausia garbė už tą su
manymą ir jo įvykdynimą pri
klauso poniai Anelei Miliauskie
nei. Kalių Motinų Draugijos 
pirmininkei, kurios šeši sūnūs 
tarnavo kare, ir Juoniai Slavins
kienei. Be abejo kitos narės 
Motinų Dr-jos pagelbėjo, bet ši
tos dvi turėjo nešti šio sumany
mo naštą.

Svečiai ir Viešnios
Puota prasidėjo 6 vai. 

Salė buvo pilna svečių.
vak.

Pirmą 
kartą teko ne tik visiems mūsų 
kunigams atsilankyti 
Svetainėje, bet taipgi 
svečiai. Iš vietinių

Lietuvių 
buvo du 

dalyvavo 
kun. dr. Mendelis. kun. Antanas
Dubinskas ir kun. Jonas Men
delis. Iš kitų parapijų buvo at
vykęs kun. Kazimieras Keido- 
šius ir jo geras draugas kape
lionas kun. Hoffman. Prie gar
bės stalo su kunigais sėdėjo Mi
liauskų mamytė ir jos sūnus 
pulkininkas Antanas, kurs buvo 
gabus vakaro vedėjas. Trum
pam laikui buvo atsilankęs 
miesto Mayoras DAlesandro 
su savo žmona, tačiau trumpai 
pasveikinęs susirinkusius, atsi
prašė ir išvyko į savo sesutės 
sūnaus vestuvių puotą. Prie 
garbės stalo sėdėjo pulkininkas 
Ričardas O’Connell. Onos Buč- 
niūtės vyras. didelis lietuvių 
prietelis. gydytojai Urlakis iri 
Slavinskas su savo žmonomis, 
taipgi dantistas Adalbertas Zel-

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

wis su ponia Želviene, genero
las Purnell. karininkas Julius 
Kastantin. adv. Tomas Grajaus
kas su žmona. Juozas Kašins- 
kas ir žmona. Antanas Miceika, 
D-lė Lilė Valčečkaitė ir kiti. i &

------------ S 
Kalbos-----------------0

Pulkininkas Antanas Miliaus- O 
kas pirmą kartą pasirodė Lietu- &
vių Svetainėje vakaro vedėjo w
rolėje. Jis padarė nepaprastą S 
įspūdį. Rimtas, iškalbus, tikras 
vadas. Ne veltui J. V. jį iš- 
aukštino iki Colonel arba pulki- 
ninko vietos karo tarnyboje.! JI 
Trumpai |>erstatęs vakaro tiks- 
lą. jis pakvietė mūsų kleboną 
kalbėti. Kun. dr. Mendelis dė
kojo mamytėms už jų gerumą 
ir dosnumą ir dar kartą primi
nė visiems kariams jų šventą 
pareigą parodyti savo dėkin
gumą. surengiant tinkamą pra
mogą motinų garbei prieš Moti
nos dieną. Jis pakvietė karį Ka
zimierą Urkštą užimti laikinai 
pirmininko vietą, sudaryti tin
kamą komitetą ir pradėti darbą. 
Vėliau pulkininkas Miliauskas 
pridėjo, kad šis pagerbimas bū
tų rodomas ne tik motinoms, 
bet taipgi tėvams ir karių žmo
noms. Kun. dr. Mendelis pilnai 
sutiko ir užgyrė. Klebonui už
baigus. ugningai kalbėjo pulk. 
Ričardas O’Connell. Sekė ponia 
Banner. svetimtautė, pirminin
kė visų karių motinų dr-jų Bal- 
timorėje. ir baigiant tarė pade- 
kos žodį ponia Anelė Miliaus- 
kienė. Puota pradėta ir užbaig- į?į 
ta su malda. Po to sekė šokiai & 
ir susirinkusieji linksminosi iki — 
vidurnakčio. Puota buvo gra- kun. Antanas Dubinskas ir jo. 
žus apvainikavimas tos pagar- padėjėjai pasiryžo <’ ’ " .
bos. kurią Baltimoriečiai 
rodė mūsų kariams pereitą sek- 

, madienį. kuomet įvyko iškilmin
gas šventimas Garbės Sąrašo, 

i Valio, mūsų geroms lietuviš
koms karių mamytėms! Valio.] 
visiems, kurie rėmė jų darbą, 
kurie atsilankė į šią karių pa
gerbimo puotą.
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602 tVashington Blvd. 
BA LTTMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas L'i»»ną ir Naktį.

SEIMAS
Spalių-Oct. 12,1947

Seimas prasidės iškilmingomis Šv. Mišiomis 11 
vai. ryto. Po pamaldų bus bendr i atstovų ir sve
čių pietus. Seimo posėdžiai prasidės 2 vai. po piet. 
Visi kviečiami dalyvauti šių metų svarbiuose Sei
mo pasitarimuose.

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų
Centro Valdyba

pasiryžo dar kartą i 
pa- Baltimoriečius pavaišinti pla-j 

čiai pagarsėjusiu šv. Alfonso 
parapijos vaišingumu.

Oisterių Kostas
Linksma žinia pasklydo vi

ešiems mieste, kad Švč. Vardo 
Į vyrų dr-ja nutarė

yra

PAIEŠKOMI ASMENYS
Utenos apskr. Linkmenų valšč. 
Kirdeikių km.

NAMAVIČIUS, Jonas. Brolis 
Henrikas gimė Chicagoje. Gy
veno Lietuvoje, bet grįžo į US

LAURUONYTE, Adelė. Iš
Žeimių km. Šiaulėnų valšč. At
vyko 1938. Ištekėjusi.

LENKAUSKAS, arba gimi
nės. Iš šukių km.

LUCINSKAITE, Marija iš 1932 m.
Daugų. | NARMANTAITE (Noreikie-

MALKAUSKIENE, Dominin- nė). Apie 37 m. Iš Laukelių km. 
kė. Iš Kėdainių miesto. Darbėnų valšč. Kretingos apsk.

NOREIKA, Jonas. Iš Kretin-
kė. Iš Kėdainių miesto.

MARMANTAVIČIUTE, Mag-

Rengėjų Komisija
Kadangi Oisterių Rostas 

nepaprasta pramoga, tad reika
linga patyrusieji rengėjai. Kun. 
Dubinskas pasikvietė į talką 
Strazdauskų brolius — Valeri
joną ir Antaną. Julių Kastanti-
navičių. Feliksą Rekų, Kazimie- dalena. 56 m. amžiaus. Atva- g0S apskr. 
rą Wilchinskį. Juozą Kašinską žiavo į JAV 1914-18 m. Iš Aly-j 

vėl rengti ir kitus. Bilietai bus tik $3.00. taus apskrities.
■ Oisterių Rostą. Nežiūrint, kad Lž tą vieną bilietą bus galima- MEDELIENE, (Kairytė), O-Mass. 
Įoisteriai parsiduoda po $16.00 valgyli ir gerti nuo

nežiūrint. kad mėsų pietų iki 6 v. vakare.
$1.00 svaras. puota i'Tks antr4 lapkričio

■i Įstatinė.
. r kainos įlipo arti

“VISI STAR” PRODUKTAI
Įžymūs Alus Kiekvieno Skoniui

STAR
STOCK
ALE

* Turi Pilną Stiprumą

BOWDOIN 
BEER I

* Lengvas ir Malonus

MURPHY’S 
ALE

* Natūraliai Geresnis
i_________________ _

Įima gauti jūsų Kaimynystėje

Iš Krano ir Pakelių Krautuvėse

STAR BREWING COMPANY
BOSTON, MASS.

NARUTAVIČIUS, Antanas.
Prieš karą gyveno So. Bostone,

1 vai. po na. Iš Kaulinių km. Radviliškio NORGĖLA, Jonas. Sugintų 
Oisterių valšč. Šiaulių apskr. km. Naumiesčio vaisė. Taura-

MOCIULIS, Anupras ir Jo- ges apskr. Išvyko prieš Did. 
mėn. sekmadienį. Nov. 9 d. Gir- nas. Išvyko 1920 - 1929 m. Iš Karą.
dėjau, kad bilietai bus pasiųsti• — į OŠKINIS, Kazys. Išvyko prieš
visiems parapijiečiams. Taipgi ta šiam nepaprastam vakarui. Didįjį Karą. Iš Utenos apskr. 
teko sužinoti, kad šios pramo- Lauksime. Linkmenų vaisė. Kirdeikių km.
gos pelnas, jei kiek liks, yra ŠvJ Mūsų parapijos Keturdešimtė PARIMSKIENE 
Vardo dr-jos skiriamas pusiau, įvyks spalių 19, 20 ir 21 dd. (Dargaitė).
Garbės Sąrašo lėšų padengimui 
ir dažymui mūsų bažnyčios iš 
lauko. Šis paskutinis darbas jau sakyti visus pamokslus. Sesu- Gyvena kur nors prie Chicagos. 
baigiamas ir bažnyčios nuosa
vybė atrodo labai švari.

Marijona

ro 
didelis “Darbininko” prietelius ir rėmėjas įvyko Lietu
vių Darbininkų Sąjungos Seimas. Seimą suruošti taip
gi labai daug prisidėjo ilgamečiai LDS 11 kp. nariai — 
A. Dzekevičius ir A. O. Avižinis. A. Dzekevičius yra 
tos kp. finansų raštininkas per ilgus metus. Abu vei
kėjus LDS Seimas pakėlė Garbės Nariais. Taipgi Sei
mas už didelius nuopelnus Lietuvių Darbininkų Sąjun
gai pakėlė Garbės Nariu ir vietinį kleboną kun. Joną 
Vaitekūną.

Providenciečiai Seimo atstovus ir svečius pavai
šino labai skaniais valgiais ir gėrimais. LDS U-ta kuo
pa Seimo atstovams ir svečiams davė dykai vakarie
nę ir pietus.

Valgius gamino ir svečius vaišino sekančios šei- 
imininkės: Marijona Dzekevičienė, M. M. Kačenienė, O. 
Sinkevičienė, L. Avižinienė ir J. Mečiunienė. Jaunos 
panelės tarnavo prie stalų, kurių pavardžių neteko su
žinoti.

Vakarienės metu “Darbininko” redaktorius, p. A. 
F. Kneižys pasakė kalbą ir prisiminė mūsų brolius ir 
seseris tremtyje esančius, kurie yra labai išsiilgę sa
vo tėvynės Lietuvos ir lietuviškos spaudos.

Vakarienės dalyviai suaukojo $80.00, užprenu
meruodami laikraštį “Darbininką” dvidešimčiai trem
tinių. Aukojo sekanti: 
LDS 11-ta kp., Providence, R. I.........................
A. J. Pateckis.......................................................
A. Vaitkūnas........................................................
K. Nadzeika ........................................................
VI. Paulauskas ....................................................
Julius Baronas ...................................................
Kun. J. Vaitekūnas ...........................................
D. Bernatavičius ...............................................
B. Jakutis.............................................................
Mrs. M. Valatkienė ............................................
A. Zavackas .........................................................
J. Glavickas.........................................................
A. Venckus...........................................................
N. Meškunas ........................................................
Kun. Pr. M. Juras...............................................

i Kun. J. Švagždys ...............................................
St. Griganavičius ............................................... .
Anna Lukas .........................................................
A. Dzekevičius ....................................................
Florence Cummings ...........................................
A. O. Avižinis.......................................................
A. F. Kneižys.......................................................
Kun. K. Širvaitis.................................................
Kun. J. Bernatonis.............................................
K. Čibiras ...........................................................
Ona Pazniokaitė .................................................
Eva Tvaskienė ....................................................
Teresė Juškaitė ...................................................
Ant. Kripas ........................................................

i Mrs. Kaunietis ................................ ...................
Mrs. O. Ivaškienė...............................................
J. Versiackas.......................................................
Wm. Mitchell.................................. ....................
Mr. Vaičaitis ................... ............................ ......
Mr. Waitonis .......................................................

Kudirka...........................................................
Dzekevičius ...................................................
Karazeja .........................................................
Lukša ...............................................................

Ona Siaurienė ...................................................
Teklė Mitchell .....................................................
O. Skirkevičienė ...............................................
Tadas Kubilius ...................................................
K. Grigas .............................................................
Stefanja Sapranas ..........................................

Tremtinių vardu nuoširdžiai dėkojame visiems, 
prisidėjusiems prie užprenumeravimo laikraščio “Dar
bininko”. “Darbininko” Adm.

v. 
J. J. J.
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Kun. Viktoras Gidžiūnas, Tėvas PAŠKEVIČIUS, 
Pranciškonas, yra pakviestas Virš go m Išvyko

Hilerijus. 
1922-23 m.

tės Kazimierietės planuoja ką PAULAUSKIENE, Julijona 
nors nepaprasto, kad papuošti (Dargaitė).
tinkamą sostą mūsų Eucharis- PETRAUSKAITE, Ona (Kut- 
tiniam Kristui Karaliui. kauskienė). Iš Kėdainių apskr.

Kalėdojimas, metinis parapi- Setų vaisė.
jiečių lankymas pradėtas. Pra- PETRAUSKAITE, Bronė 

Marie Ber- džioje kunigai lankys lietuvius (Mejerienė). Iš Kėdainių apskr.

I I

ŠIS—TAS
Į krikštų knygas pora 

čių atgal buvo įrašyti sekantie
ji nauji katalikai: T~ ' ~
nadette, duktė Jono ir Albinos gyvenančius užmiestyje: vėliau Setų valšč. į Ameriką išvažiavo 
Dragūnų. Krikšto tėvais buvo gyvenančius arčiau bažnyčios. 1 
Pranas Lasčikauskas ir Alora Sesutės prašo pranešti, kad 
Kendrick. Taipgi Donald Wil- Mokyklos Vaikučių Teatras šį 
liam Celuška, sūnus Antano ir metą įvyks antrą sekmadienį, 
Onos Celuškų. Jį palaikė Wil- gruodžio 14. Vaikučiai yra susi- 
liam Mackessy ir Kotryna Ce- domėję ir jau platina bilietus, 
luska. Sveikiname naujųjų ka- Tretininkės gražiai minėjo 
talikų tėvelius. Linkime jiems šv. Pranciškaus dieną. Sekma- 
daug džiaugsmo iš savo vaike- dienį, kun. dr. Mendelis per- 
lių. skaitė konferenciją ir šv. Pran-

Šv. Alfonso Jaunimo Klubas ciškaus relikvija buvo sveikina- 
rengia ŽOPLIŲ BALIŲ spalių ma.
25 d. Bilietas tik 50 centų. P-lė Prasidėjo žieminė tvarka. Su- 

j Darata čučulytė su Albertu ma 11 vai. yra giedama. Sek- 
Juškevičiumi vadovauja u__ 
naujam užmanymui. Girdėjau? vai.
kad jau arti 200 bilietų parduo-* Novena lietuviškai ir rožančius.

savai-

viskio. Apie 65-70 m. amžiaus. 
Atvyko prieš Did. K. su savo 
sesute Maryte.

PUNIO Jono šeima. Nors Jo
nas miręs. Jo šeima gyvena 
New Yorke.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti —

Lithuanfaui American Informa- 
tioa Center, 233 Broadway, 

New York 7, N. Y.

prieš Didįjį Karą. 
PETROKAITE, Elena. 1946 

m. vasarą atvyko į Ameriką.
PIECAITIENE, Viktoria (iš 

namų Arlauskaitė).
PILIPAUSKAS, Jankai. Iš 

Vilkaviškio.
PLOPLYS, Antanas. Iš Pet- 

rijampolės apskr. Gyvena Penn- 
sylvanijoj.

POVILAITIS, Mykolas. Gyve
ni Pietų Amerikoje.

POVILAITIENE Valerija, 
(Dunauskaitė), 50 m. amž. Iš 

šiammadieniais pamaldos po pietų 4 Rapolių km. Luokės valš. Telšių 
Stebuklingo Medalikėlio apskr.

PUMERIS, Juozas. Iš Vilka-

įsigyk Angliikcd-LfotOTHkg todyng
EngHsh-Lithnaiiian DietloMiy

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

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rąžyti nereikia, tik įdėk J 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite puikų Angiiškai-Lie- 
tuvišką Žodyną.

•jas ir stiprus patarėjas.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Maso,

Šiuomi siunčiame $. 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas __  « « —

ir prašome atsiųsti mums Angį iš-

Adresas ..


