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Daina
Marijos šventovė 
Bijo savo vardo 
•

Daina taip suaugusi su lietu
vio siela, kad nei laiko dulkės, 
nei svetimos šalys, nei skirtin
gos nuotaikos nepajėgia palauž
ti jos sparnų. Lietuviškoji dai
na kartu su mūsų tautos išei
viais pasiekė net tolimosios Ar
gentinos lygumas, Kanados 
miškus, Dėdės Šamo didmies
čius, tremtinių -stovyklas. Ji y- 
ra didysis tautinis ryšys ir vi
suomenės patrauklioji burtinin
kė.

Amerikos lietuviai, net ir tie, 
kurie jau nelietuviškai kalba, 
ilgisi koncertų ir šiltai priima 
solistus ar chorus. Iš fabrikų, 
iš didmiesčio įkyrios ir šaltos 
vergijos romantiškas savo pri
gimtimi lietuvis, paprastai sa
kant, nori atsigauti, koncertų 
salėse pasižmonėti, dainos nuo
taikose atjaunėti.

Bostono ir jo apylinkių lietu
viai, kaip kasmet, nekantriai 
laukia Darbininko koncerto. 
Šiemet jis bus, rodos, dar įdo
mesnis ir vertingesnis, ypač, 
kad matysime naujas menines 
pajėgas, kaip Lietuvos Operos 
solistę A. Dičiūtę - Trečiokienę, 
B. Svilienę, jauną muziką Algį 
Šimkų — mūsų 
napus marių.

tautiečius iš a-

mums praneša 
lietuvių tremti-

f'*

•----------------------------------------------------- ♦
Katalikas, kurs neremia 

katalikiško* spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleria.
4
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Tel. SOUth Boston 2680

kimo Iš Pabaltijo Kraštų
Washington, D. C. — A- 

merikos Lietuvių Taryba 
savo metiniame suvažiavi
me, spalių 9 ir 10 dd. priė
mė keletą 
Svarbiausios 
dentui Trumanui ir Vals
tybės Sekretoriui Marsha- 
ll’ui, kuriose kreipia dėme
sį į pavergtų Pabaltijo — 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos padėtį ir prašo Ameri
kos delegacijos Jungtinių 
Tautų susirinkime ir kon
ferencijoj dėl Vokietijos 
pareikalauti, kad Rusija 
ištrauktų savo okupacines 
jėgas iš Pabaltijo kraštų.

Rezoliucijos tilps sekan 
čiame “Darbininko” nu 
meryj.

I

PENKTADIENIS (Friday), SPALIŲ (October), 17 D., 1947 M.

rezoliucijų, 
tai Prezi- Keleivinis Lėktuvas Buvo 

Pit erstas Nusileisti 
Atlanto Vandenyne
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Shannon Airport, Airija
— Praneša, kad keleivinis 
lėktuvas, kuriuo važiavo 
69 žmonės iš Euronos į 
Jungtines Valstybes, buvo 
privers as nusileisti At
lanto vandenyne. 

Visi keleiviai ir laivo į- 
gula buvo išgelbėti.

JUNG. VALSTYBES APMOKĖJO 
^50,000,000 PRANCŪZIJAI

I------------------------------
DARBININKAS

Lithuanian Semi-W<=ekiy 
Nevvspaper 

Publiahed every 
TUESDAY and FRIDAY 

366 Broadway, S. Boston 27, Mass.
♦-------------------------------

Tel. SOUth Boston 2680 SIX CENTS.

Iš Vokietijos 
apie įspūdingą 
nių manifestaciją Marijos gar
bei. Rugsėjo 8 d. iš įvairių Vo
kietijon dalių suplaukė tūkstan
čiai lietuvių į Altottingą, ste
buklais pagarsėjusią šventovę 
Bavarijoje. Su įžymiais savo 
vadais, su geriausiais chorais 
mūsų broliai tremtiniai ten mal
davo laisvės Lietuvai, stiprino 
savo dvasią žiauriuose tremties 
varguose.

Amerikos lietuviai irgi norėtų 
ir galėtų turėti čia lietuvišką 
šventovę. Šitą mintį iškėlė kun. 
J. Vaitekūnas Kolegijos Rėmė
jų seime Thompsone. Mariana- 
polis jau ir dabar patrauklus su 
Marijonų ir Varg. Seselių įstai
gomis, su lietuviško stiliaus 
Kristaus Kančios stotimis pui
kiame parke, su didžiojo lietu
vio kun. J. Navicko kapu. Trem
tiniai rengiasi atsiųsti čia mūsų 
tautos kankinių — nacių nužu
dytų lietuvių relikvinius palai
kus, o jei būtų dar pastatyta 
koplytėlė su Gailestingumo Mo
tinos paveikslu (gal kaip Auš
ros Vartuos Vilniuje), lietuviui 
katalikui Amerikoje Mariana- 
polis būtų patraukliausia susi
kaupimo ir atsigaivinimo vieta. 
Seimas nutarė Kolegijos Vado
vybę prašyti, kad šis sumany
mas būtų įvykdytas.

Washington, D. C., spa- pagelbėti Prancūzijai nu
lių 16 — Jung. Valstybės 
vėl davė Prancūzijai $50,- 
000,000, jos ekonominiam 
ir politiniam sustiprini
mui. Tai esąs atlyginimas 
Prancūzijai už reikmenis 
ir patarnavimą Jung. Val
stybių armijai Prancūzijo
je ir Šiaurės Afrikoj, ką 
ji suteikė po rugsėjo 2 d.,1 
1945 m.

Prancūzija __
$80,000,000. Prezidentas minii 
Truman įsakė nupirkti spalių 

i frankų už $50,000,000, kad

galėti ekonominę krizę. Ši 
suma skaitoma galutinas 
atlyginimas Prancūzijai.

Koncerto THdetit Platin
toju Dėmesiui

I

CIO Seime Kalbėjo Arkivyskupas 
Richard J. Cushing

Darbininkai Turi Gauti Užtikrintą 
Darbą ir Algą

Boston, Mass. — Pirma-(visus darbininkus, kad jie 
dienį, spalių 13 d. prasidė-remtų teikimą pašalpos 
jo CIO (Congress of In- karo nuvargintai Europai, 
dustrial Organizations) priešingai mes galime pra- 
seimas. CIO vadai pakvie- rasti mūsų rūšies civiliza- 
tė į seimą įžymiausius va- ciją. Ragino darbininkus 
dus, kurie pasakė turinin-.būti produktyviais ūkyje 

j ir industrijoje.
I Valstybės 
Marshall CIO iždi 
James B. Carey, da 
jant CIO prezident 
lip Murray, prisegė /orga
nizacijos seimo že 

Tuoj po Valsty 
kretoriaus kalbo 
Seimas priėmė re 
raginančią Jung.

gas kalbas.
Į J. E. Arkivyskupas Ri-į 
chard J. Cushing, D. D., 
LDS Garbės Pirmininkas, 
taip pat buvo pakviestas 
ir jis tarp kitko pasakė, 
kad darbininkai turėtų 
remti maisto eksportą į 
Europą badaujantiems 
žmonėms. Jis pabrėžė, kad 
Amerikos eksportas yra 
“geriausias būdas nugalė- bes teikti ‘ maist 
ti arba užslopinti bloga- jaučiai Europai, 
sias idealogijas, kokios jos priėmė rezoliucijį, 

 

nebūtų”. ]
į Garbingasis Ganytojas kluoti.
nn»»niolrS Ir ori v'Vii yy i ___

Sekretoriui 
kas 
au- 

Phi-

elį.
s Se- 

CIO 
iuciją, 
alsty- 

badau- 
Taipgi 

kuria 
ragina valstybe^nusigin- 

. «... .. - I vjaruuigiisis uaiiybujats fcluotl.
•’ ♦ t - f AJDiciute - TrecMOueiie, pareiškė, kad “darbinin-. šiame CIO svirne komu
nini Lietuvos Operos soliste dainuos ‘Darbininko kas turi turėti pastovų „istei neturi jokio “show”.

į koncerte So. Bostone spalių 19 d. (sekmadienį), 4 vai. jarbą ir savaitę, _____ ~
popietų, Patrick J. Gavin School Auditorijoje, F ir 7th savaitę ir per visus Daiirlnnnin Krv
Street. įmetus, jeigu jis turi būti Q

Artistė A. Dičiūtė - Trečiokienė atvyksta į šį kon- apsaugotas. Tik metinė ai- ZI3IIS AtStOVIJ SuvaZHYNIiaS 
i kaino lietuviškos dainos atstovė. Ji Dasiruošus —_ u u.-.*; ___„i i

Nuoširdžiai prašome . _ _ _________ ____ ________
“Darbininko” metinio kon- certą kaipo lietuviškos dainos atstovė. Ji pasiruošus ga°galVbūti atitinkama al-! T
cerio gerb. tikietų platin- tos dainos meniškam perkėlimui į pasaulį nuo pat jau- |a s Taip argumentuoja Rugsėjo 10-11 dienomis 
tojų neparduotus tikietus nų dienų ir ją garsina mūsų poeto Maironio įkvėpta — darbininkai ir yra labai Augsburge* įvyko metinis 

,Pai’bi“fako ad-, “Tegul skamba mūsų dainos po šalis plačiausiai”. Ne- sunku tai užginčyti.” Lietuvos Raudonojo Kry-
ga. Taip argumentuoja Rugsėjo 10-11 dienomis

» ’ - • • • sunku tai užginčyti ■
istr^i^ii šeštadienį, užmiršimai pažymėjo p. Vaičiulaitis*, kad nuo žilos j Taipgi kalbėjo Guberna- žiaus skyrių atstovu suva
lę 18 < prieš 6 vai. v. senovės daina buvo ir ligšiol pasiliko neatskiriama lie- torius Bradford ir kiti įžy- ŽTSvTnras. ~ ‘

A_ na lvrrl/%trS arv*a TDGniii rtaaaiiliii ■ — « a « • • — • i į

i vargo lengvintoją. Istorija mums pasakoja apie vaidi- ("* Trečiadienį? spaiių°15 d^ Dalyvavo" ir visi BALF~į- 
las, kurie dainuodavo mūsų protėvių žygdarbius. Kai kalbėjo Jung. Valstybių galiotiniai. ~

j tauta neteko savo laisvės ir užkrito vergijos jungas, Sekretorius ~
tada darbų nuvarginti kaimiečiai paguodos rasdavo 

' dainoje. Į lietuvišką dainą mūsų broliai ir sesės, mūsų 
žilosios motušės sukrovė savo vargus, džiugesius, šir
dies jautrumą, atsiminimus, svajones ir mintis apie 
gražesnius pasaulius... Net ir kasdieninė buitis toje 
dainoje turi savo gražumą ir švelnumą, net ir juodas

i vargas ten vargeliu vadinamas.

_ _ Suvažiavimas
A. Peldžius, adm. tuvio palydovė, ramintoja, gražesnių pasaulių nešėja, mįįs valstybės pareigūnai, buvo labai skaitlingas.

KOMUNISTAI BRIAUJASI PER 
UŽPAKALINES DURIS Į CIO 

SEIMĄ

CIO Vadų Gudri Diplomatija Paša 
lino Susikirtimų Su Komunistais

Suvažiavimas 
George C. apsvarstė visus bėgamuo- 

Marshall. Jis atsišaukė j sius reikalus.

MOKA 49 OPERŲ ROLES
Mūsų viešnia, Lietuvos tinių kultūrinis gyvenimas 

operos artistė A. Dičiūtė - nestovi vietoje. Štai, lie- 
kuri dainuos pos mėn. 28 d. Augsburge 

koncerte šį didžiulėje “Ludvigsbau” 
turi nepa-salėje įvyko pirmoji lietu- 

vinėti arba dalinti dykai, 'doma skambėti, kadangi toji daina lietuviui nuo am-prastai platų operų ir dai- vių baleto premjera trem- 
“Žmonės gatvėje nenori žiu buvo ne tik savo sielos nuraminimas, bet ir gėrės-į nų repertuarą. Vien tik o- tyje. Buvo pastatytas De- 

jūsų”, jie sakė, “ir darbi- niU laisvės dienų skatintoja, įkvėpėja ir kovų palydo- perų, pačių žymiausių mo- libės 3 veiksmų baletas 
ninkai unijistai nenori jū-1 yė- Už tai tegalima trokšti ir linkėti, kad ten, kur šian- ka ir yra dainavusi net 49 COPPELLIA, vadovau- 
sų čia. Kodėl jūs nepasi-die*1 mūsų broliai ir seserys yra laisvi, toji mūsų daina1 roles. Be visų pasaulinių jant baletmeišteriui E. 
šalinate?” j nenutiltų, bet skambėtų plačiausiai. Todėl, šiandien, klasiškų operų yra daina- Bandzevičiui ir diriguo-

“Kodėl iūs nepriverčiate kada dainos puota ivyksta “Darbininko” šauniameįvusi ir Lietuvos kompozi-į jant muzikui A. Kučiūnui. 
mile koncerte visi eikime, važiuokime, skriskime, kur įgau-ioriu sukurtuose kuriniuo-'Premjera praėjo
_________ “Mes žinome 
savo teises”.

Galutinai du CIO virši- 
perkalbėjo komu-

Kaip visa lietuvių tauta, taip ir jos daina šiandien Trečiokienė, 
kenčia vargą, priespaudą ir sunaikinimą. Kaip tautai ^‘Darbininko” 

kad jie negali jo čia parda- ten neleidžiama laisvai gyventi, taip ir jos dainai truk- sekmadienį, 
_ 1 J !• At 1 • I 1 1 1— “l? 1 _ J________ • A •• .. 1* A. • •     1 A • « t

Boston, Mass.— CIO sei
mas vyksta Bradford vieš- 
būtyj. Komunistai neturi 
jokio pasirodymo tame 
seime. Tai jie bando įvai
riais būdais pasireklamuo
ti ir CIO seimą sutrukdyti. 
Komunistai be atsiklausi- 
mo atėjo į Bradford vieš- 
but| ir pradėjo apgaulin- komu^istas. 
gai pardavinėti komunis-1 
tų laikraštį “Daily Wor- 
ker”, šaukdami: “Pirkite 
čia darbininkų laikraštį”, ninkai 
Kitas komunistas šaukia: nistus pasišalinti. Tačiau 
“Pirkite čia Jūsų myli- iš jų du atsirado, kurie ne- 
miausią darbininkų laik- pasišalino, ir tik per plau- 
raštį”. Kiti panašiai šūka-;k4 išvengė muštinių, 
vo. Tačiau nė vienas nepa-' “Hey, plieno - darbinin- 
vadino to laikraščio tik- ke”, sušuko komunistas į 
moju vardu. Pora atstovų, atstovus, einančius j vieš- 
neapstfiūrėję j siūlomo “nori pirkti ‘Baily įktadariai metė bombą į 
va^nusi^rko’’ £ p$ « «»”. atkirto de.įw- Valstybių konsulą-

' t,! * d— * siu” aš tau kir . buvo sužeistos, vienai
SSi "snoZn^'V nedrįsi to daryti,”1*^,^bode Island valstybes, 
tais, kaip jie gali taip įžei- atsakė komunistas, eida- 
dinėti darbininkus. Atsto- mas r " 
vai aiškiai pasakė, kad jie atstovas atrėmė 
tą laikraštį negali vadinti kumštį į komunisto kruti- / konsulato sie-“darbininku” laikraščiu ir nę, tai jis pabėgo. priėjo prie Konsulato šie-darbininkų laikraščiu jr „os. permete bombą per

šalygatvio, nuilavė siena ,r nueJ°-
Dieną prieš arabai nu

metę bombą prie Lenkijos 
konsulato. Tai kerštas dėl 
Lenkijos nusiteikimo Pa
lestinos klausimu.

Arabai nenori Palestinos
______ e ___ __ ___ _ , __ . Tai sakoma, 

C. 'organizacijų susirinkimus, kad jie keršija toms vals-

I sime sielai tvirtybės ir galią vilties, kad Lietuvą Die 
vas apveizdi ir gina, amžiais suvargusios jos neapleis.. 

Tegul skamba mūsų dainos po šalis plačiausias...

> su dide- 
M. Petrausko liu pasisekimu. Tiek bale

to vadovai, tiek paskiri 
Račiūno šokėjai buvo gausiai ap-

Metė Bombą j Amerikos
Kai pirmaisiais krikščionybės 

amžiais Kristaus religijos išpa
žinėjai turėdavo savo įsitikini
mus paliudyti kančių, kraujo ir 
gyvybės aukomis, jie tai darė 
be išsisukinėjimų. Dabar tūks
tančiai lietuvių ir kitų tautų eu
ropiečių, persekiojimų vien tik 
todėl, kad jie ne komunistai, ir
gi geriau didvyriškai vargsta ir 
miršta Sibiro katorgose, negu 
išsižada savo sąžinės ir žmo
gaus garbės.

Kitaip yra su komunistais, o 
ypačgi su Amerikos komunistė
liais. Knistis po demokratinės 
santvarkos pagrindais, tarnauti 
raudonajam carui Maskvoje jie 
tai pirmieji, bet kada pastato
mi prieš teisingumo organus bei 
priverčiami pasivadinti savo 
tikruoju vardu, tada raitosi ir 
išsisukinėja kaip vijūnai. Kam netiki savo idėjų gražumu, jei Tas parodo SU kokiu aky- 
gi tas melas? Jei žmogus žino, jie bijo prisipažinti ,pasi vadinti plėš iškurnu ’--------
jog jis tarnauja gražiai idėjai, tikruoju vardu ir už jas pašiau- briaujasi į unijų ir kitų padalinimo, 
yra įsitikinęs jos gerumu, kodėlkoti.

Jeruzalė, Palestina — tybėms, kurios stovi
Spalių 13 dieną nežinomi’padalinimą.•« a j • • a • a. _ _ • •

SVEIKINAME!

UŽ I

se, būtent:
“Eglė, Žalčių Karalienė”
buvo Gražuolė;
“Trys Talismanuose” buvo dovanoti gėlėmis ir dova- 
Rugiu; Kamavičiaus ‘Gra- nomis. Taip pat baletas 
žinoję’ dainavo Laimučio gavo daug sveikinimų ir 
rolėje. O lietuviškų dainų linkėjimų.
repertuaras — tai neišse-j Rugpiūčio mėn. 3 d. ten 
miamas. Atėję į koncertą pat baletas buvo pakarto- 
— išgirsite, pamatysite. |tas vokiečių ir kitų tauty- 

Rap. bių žiūrovams. Ir vėl pa- 
įsisekimas nepaprastas ir 
• vėl gausybė gėlių. Daly- 
Ivavę spektakliuose ameri- 

lietuvių 
pažangu-

Balete Premjera
Tremtiniai nors ir sun- kiečiai stebėjosi 

kiose materialinėse sąly- sugebėjimu bei A V • a

Spėjama, kad tai arabų š. m. įvyks Naujosios. An-i
Sekmadienį, spalių 19 d. 803e gyvena, tačiau trem- mu.

artra atatovYTik kai darbak Bomba Padarė glijos lietuvių meno šven- 
>vas atXė' rtirnmažai nuotolių. Policija tė - ‘‘Darbininko” kon- 
sh i knmnni^n krfiS aak°. kad viena moteris certas, kurio programų is-

neprisipažinti, ko bijotis, jei ir ant i________ , ______
pakentėti tektų? Pasak poeto, “Daily Worker” nuo šaly-; 
idėjos, jei didžios, nemiršta kaip gatvio, kuriuos komunis- ' 
žmonės. Bet Maskvos apmokėti tai, bėgdami į gatvę, išme- 
agentai ir jų klapčiukai tur būt tė.

komunistai,

pildys įžymiausios meno 
pajėgos.

Koncertas įvyks Patrick 
Gavin mokyklos svetainė
je, So. Bostone. Programa 
prasidės 4 vai. po pietų.

Sveikiname visus prog
ramos dalyvius — artis
tus - artistes ir bendrai vi
sus, kurie atvyks į koncer
tą.

Lietuviu Radio Programa
1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS 

ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.

šeštadienį, spalių 18 d., 1:15 vai. po pietų vėl tu
rėsime progą klausytis gražių lietuviškų liaudies 
dainų, muzikos kurinių, sveikinimų, pranešimų ir 
kalbų, plaukiančių iš WESX radio stoties. Salėm, 
Mass., per visą valandą. Pasukite savo radio rody
klę ant 1230 kilocycles ir klausykitės programos.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadvvay, So. Boston 37, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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APGAULINGI KVIETIMAI

PROF. MYK. BIRŽIŠKOS 
SUKAKTIS

_____ _ . i 
Rugpiučio mėn. gale,’kalingas žmonėms. Kainos 

prof. Myk. Biržiška šventė'už maistą baisiai aukštai 
savo 65 m. amžiaus sukak- iškilusios. Darbininkai iš 
tį. Ta proga gerb. profeso- savo pajamų nebegali už- 
rius savo studentų buvo tektinai maisto nusipirkti, 
atatinkamai gražiai pa- o čia šimtai tūkstančių 
gerbtas. Įteikta daugybė maisto svarų sukrauta 
adresų ir gyvų gėlių. Die- šaldytuvuose, 
nes proga jo garbei spe- Darbininkų organizaci- 
cialiai buvo suruoštas me- jos reikalauja grąžinti 
no - muzikos vakaras. Jo kainų kontrolę. Maisto ir 
programą, be pačių profe- kitų pragyvenimui reika- 
soriaus klausytojų, papil- lingu reikmenų kainos bū-; 
dė prof. Čepėnas paskaita tinai turi susilyginti su 
apie jo asmenį, ir dainavo algomis, kad darbininkai Daktaras Kapochy yra

Dr. Antanas Kapochy, 
“Darbininko” koncerto Rengi
mo komisijos vienas iždininkų. 
~ " t vienas

Kauno Didž. Teatro operos galėtų ne tik pragyventi, 1S žymiausiųjų šioje kolonijoje 
feol. VI. Ivanauskas. Tą pat bet ir juodai dienai šutau- kunems ^P1 lietuviška
liieną, Mišių metu, giedojo pyti, 
fctud. phil. K. Ostrauskas, 
Iru ris ir vakaro metu gra- 
r Jai ižsirekomendavo savo 

kdanuotomis dainomis. 
Je to pianinu skambino 

Atud. švedas. Du stu- 
centai lituanistai padekla- mos mieste ; 
mavo Jrazdžionio ir Ny- mai. Socialistai' komunis- 
kos - Nliūno eilėraščių. tai ir kiti kairieji, sudarę

Prof. Mykolas Biržiška bloką, tikėjosi laimėti rin- 
vra dau; nusipelnę mūsų kimus. Tačiau visas jų blo- 

i/7alstjbei; -lisnTVO da“giau' davinyS"'ka^n gaunu‘°%
vienas (gyvų yra tik 4) iš 27 vietas miesto taryboje. J 
Nepriklamomybės Akto Krikščionių Demokratų 
pasirašytojų, pirmasis lie- centras gavo taip pat 27 
tuviškosios gimnazijos di- vietas. Pridėjus kitas pa- 
rektorius, oidelis veikėjas lankius katalikams parti- 
buv. Vilnims vadavimo jas, katalikai turės daugu- 
są jungo j, autorius dauge- mą miesto taryboje, 
lio lituanistinių knygų, Taigi komunistų ir so- 
vienas iš redaktorių lietu- cialistų ženybos nedavė 
viškosios enciklopedijos, vaisių, 
kultūros istorįkas. Vil
niaus Universiteto rėkto-1 
rius ir tt. Visų jo pareigų 
ar darbų čia nėra galimy
bės išvardinti. Šiuo metu 
garbing. sukaktuvininkas 
tremty 
Pabaltijo 
Pinnebėrge prie Hambur- čiai sudarė daugiau kaip
go.

Sukaktuvininkui linkėti- pasiruošus 
na : 
švęsti 
niaus 
ilgus 
dirbti didįjį kultūrininko priversti organizuotis, ir 
darbą. AsA. jie tai daro su tikslu, kad

---------------- atgauti savo kraštui lais-

veikla ir jis visur veikia, kad 
padėjus ir lietuvių kalbai, ir lie
tuviams tremtiniams, ir Lietu- Katalikai Launėjo Kakimus j vos išvadavimui iš dabartinės 

Rmmm į vergijos. Daktaras ir šį koncer-
 tą remia, kaipo vieną iš lietuviš- 

.. . j. • ’kos veiklos stambų veiksnį, ku-Pereitą sekmadienį Ro- . ... .. * ... ..... . ns pabudina lietuviškas sirdis 
e J pne viso to. kas lietuviška..---------------------------------

tų: nors aš jau turiu 16 
dantų, bet nėra ko su jais 
kramtyti. Mano maisto

‘ dalis kvortos pieno, kas 
savaitę, 60 gr. sviesto, 60 
gr. cukraus, 80 gr. monų 
(400 gramų — svaras). 
Kas mėnuo 2 uncijas šoko
lado, 10 saldainių ir nuo 
tėvelių gardesnį kąsniuką. 
Daugiau aš neturiu teisės 
nieko gauti, nes mano am
žius, sako, jaunas. Aš jau 
mėginu vaikščioti, bet 
dažnai tenka griūti, tur- 
.būt, neturiu dar kiek rei- 
■kia spėkų. Matau vokiečių 
tvaikus valgant uogas, bet 
aš jų dar neragavau; ma
mytė sako, kad vokiečiai 
nori amerikoniškos kavos 
ar cigarečių už saują uo
gų, aš tai duočiau, bet ma
mytė, sako mes neturime.

Įdomu, kaip pas jumis 
Suprantama^ kad vokie- ™ano vienminčiai gyvena.

Ar gauna paragauti lasi- 
niukų, uogelių, sausainiu
kų, baltos duonelės? Ma
no tėvelis man sako, kad

Rusai Suorganizavo 
100,000 Vokiečiu Armife
H'ashington, D. C. — 

yra profesoriumi Pranešama, kad Rusijos 
Universitete, zonoje, Vokietijoje, vokie-

100.000 armiją, kuri yra 
maršuoti į sa- 

sekantį gimtadienį vo tėvynę po raudonosios 
jau laisvojo Vii- Rusijos vėliava.

Universitete ir dar <r 
metus sėkmingai čiai Rusijos zonoje yra

i

Nors tremtinių skaičius tautiniuose rūbuose: šoka, 
kas diena mažėja, bet ku- dainuoja, rugius kerta ir 
ris laikas, kaip jau nebetu- į jūrą žvejoti 
ri tendencijos mažėti. Kad Visur su daina, 
tremtiniai grįžtų į savo su tautiškais rūbais, netik 
kilmės kraštus labai daž- šoka, dainuoja, bet ir ru
nai ir įvairiais būdais yra gius kerta ir žvejoti va- 
primenama, paraginama, žiuoja. 
kad nepamirštų savo tėvy
nės, savo tėvų, brolių, vai-' 
kų, artimųjų, kad jie lau
kia, kad nori vėl susirinkti 
ir bendrai dirbti, vargti 
dėl tėvynės, dėl ateities, 
dėl geresnio būvio. Taip 
dažnai yra mums tremti
niams primenama, daug 
gražiai kalbama, daug ža
dama ir daug, daug deda
ma didelių pastangų, kad; 
mes visi grįžtumėm ir kad 
su išskėstomis rankomis 
atsiduotume kviesliams.

UNRROS RAGINIMAI 
IR DOVANOS

UNRRA savo laiku labai tąjį kraštą. Per radio kal- 
Suvo susirūpinusi tremti- bėtojas šneka ir tremti
niais, kad jie visi grįžtų į nius įtikinėja, kad jau lai- 
savo kilmės kraštus. Tuo kas esąs išeiti iš stovyklų, 
reikalu stovyklose buvo Girdi stovyklose jūs ten 
šaukiami i 
kuriuose buvo Unrros pa- komitetų, komandantų ir 
reigūnų tremtiniai ragina- daug įvairių pareigūnų, 
mi, kad grįžtų į savo tėvy- kurie visi yra “fašistai” iri 
nę, kad ten jie yra laukia- šiaip “tamsūs gaivalai”, 
mi. Buvo pažadėta vi- Po visokių šmeižtų prade-! 
siems, 
limo kraštą iki kokios tai tėvynė laukia, kad ten 
birželio mėnesio dienos, darbo daug, reikia atsta- 
kad grįžusieji gaus 60 die- tyti sugriautą ūkį, reikia 
nų maisto. Tos “dovanos”,visiems iš vieno dirbti dėl; 
buvo labai plačiai 
niuojamos, bet tremtiniai, eities. Kalbėtojas daug 
o ypač pabaltiečiai visai kalba ir daug žada, bet dė- 
nesusižavėjo tokiomis do- ja jis kalba ne iš Vilniaus, 
vanomis. >

J!

SPAUDA
Kartas nuo 

tremtiniai 'įvairiomis kai-.akcentas, 
bomis gauname įvairios 
spaudos. * Spauda tokia, 
kad ir neskaitė žinome ko
kio turinio yra. Ten rašo
ma ir dainuojama jau se
nai girdėtas dainas, ku-; 
rios mums tremtiniams

važiuoja, 
šypsena,

KAS —
GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE *
CAMNIME, MASS.

M 1 į Vokiečiai"nfbuvoTnebŽ uoselį, laiiniukų, babPaukštiena ( ---------------------- ----------- ------ --- — —-----------

Rusijai draugingi, ypač 
dabartinei, bet jie 1__

VVashington, D. C., spa- progą organizuotis neva 
lių 16 — Agrikultūros De- kaipo Rusijos šalininkai. ; 
partamentas 
trečiadienio 
kada valdžia ragina 
valgyti paukštienos —kad 
spalių 1 d. yra paukštienos 
šaltuose sandeliuose yra' 
daugiau negu kada yra šiame krašte siaučia strei- 
buvę. Rugsėjo mėnesį pa- kų banga. Streikus kurstą 
sidaugino 23.000,000 sva- komunistai. Valdžia, pa
rų. viso yra f 
svarų.

Piliečiai negali suprasti, streiko. Dabar gręsia uos- 
kodėl taip daroma, kada'tų darbininkų streikas, 
yra toks didelis perviršis? Geležinkelių darbininkai 
Tokiu būdu nesutaupysi- taip pat reikalauja pakel
me grūdų, bet sunaikinsi- ti algas, 
me daug maisto, kuris rei-----------------

praneša — 
išvakarėse, 

ne- Prancūzija Kovoja Su 
Stniais

Paryžius, spalių 16 —

206,000,000 keldama algas elektros jė
gos darbininkams, išvengė

PAIEŠKOJIMAS
PADĖKA

BALF’ui

Sekmadienį, spalių 12 d. pp. 
A. M. skyriai minėjo 17-kos me
tų savo vedybinio gyvenimo 
kaktį. Šia proga pp. Skyrių 
nūs, Antanas ir Albertas 
prašė savo tėvelių intencija 

susirink imuos kurias atnašavo tą

SUSIRINKIMAI
Kiekvienas tremtinys tu

rėjo progos būti viename 
kitame susirinkime, ku
riuose tremtiniai ragina
mi grįžti į kilmės kraštus. 
Tuose 
daug kalbėta apie Unrros Įčią dieną, p.p. Skyrių sūnus An- 

tanas lanko aukštesnę mokyklę, 
o Albertas pirmus metus lanko 
mūsų parapijos lietuvišką mo-

pažadėtąją “dovaną” 
dienų maistą.

60

RADIO
i Kartas nuo karto ir ra- 
: dio bangomis tremtinių 
' ausys pasiekia raginimas 
'bei “nuoširdus” kvietimas 
'grįžti į savo tėvynę į gim-

GELBĖKIME LIETUVOS 
KABO TREMTINIUS!

su- 
sū- 
už- 
šv.
Pa-,

, Kviečiame moteris, merginas ir 
> mergaites registruotis BALF 

' riešai rinkliavai — Tag-day, 
kuri įvyks lapkričio 15 dieną 

šiais metais.

Nors karo kanuolių ir gaisrų 
kyklą. pp. Skyrių sūnus sveiki- dūmai jau išsisklaidė padangė- 
na savo tėvelius, linkėdami se ir kraujais paplūdęs žemės 
jiems geriausios laimės. Taipgi paviršius jau nudžiūvo... bet, 
ir mes reiškiame širdingiausius dar šimtatūkstantinė lietuvių 
linkėjimus p.p. Skyriam. . tautos minia vargsta ištrėmime. 

į O jų tas vargas yra labai dide
lis, sunkus ir mums nė neįsi-Šiomis dienomis grįžo iš

Mass., General ligoninės p. G. vaizduojamai skaudus.
Lučinskas. Jis pergyveno sun-1 pa-
kią operaciją, bet stebėtinai gebėjus.to^ skaudžiose trem- 
greit, po savaitės laiko sustiprė- tinio gyvenimo dinose P*ts-

susirinkimai, esate persekiojami įvairių jo ir grįžo į namus. Sveikiname burshe BALF Vajaus Komite-
tas labai nuoširdžiai kviečia 
kiekvieną lietuvę moterį, mergi- 

. ną ir mergaitę, kad visos lapkri
čio 15 dieną šiais metais prisi- 

t..,t,v- m zavMj-i ®e®tadieni’ spalių U d.. Co- dėtumėte prie sėkmingai prave-
, kurie gr]š įsavo ki-da kalbėt? ir jaudint? į7k° dimo vi8am mieste
• -.............. ..... -- .. . j , i»-gos zz sp. bankietas ir šokiai. įr apylinkėse viešos rinkliavos

p. G. Lučinską ir linkime ko- 
greičiausiai pasveikti.

Sąjungiečių parengime dalyva-_ tag - day.
vo gražus būrys publikos. Nėra 

i ko stebėtis, nes Sąjungietės sa- bus rinkėjų, tuo daugiau ir pi- 
links- rytojaus, dėl geresnios at- ^ren«imais visados P**611' nigų bus surinkta, o už didesnę

Nes žinoma, kad kuo daugiau

visus, p. A. Ambrozaitienė sumą pinigų bus daugiau duo- 
su šeimininkėmis visus gar- no6 alkaniems; geresnių ir šil- 
džiai pavaišino kalakutų ir lie- tesnių rūbų apiplyšusiems: 
tuviškų dešrų vakariene. Svei- žmoniškesnių pastogių mažiems 
kiname darbščias Sąjungietes. vaikučiams, kenčiantiems ligo

niams ir nekaltiems seneliams. 
Tat ištieskime mes jiems savo 

j pageltos ranką! Ir visos mote
rys, merginos ir mergaitės nea- 

’’ tidėliojąnt registruokitės BALF 
viešai rinkliavai — tag-day, ku
ri įvyks lapkričio - November 
15 dieną, asmeniškai ar telefo
nu Vajaus pirmininko adv. E. 
A. Schultz raštinėje, 208 Fifth- 
Grant Building, tel. COurt — 

.4183; South Side — Rev. Mag
nus Kazėnas, HEmlock —1212; 

žuvytės, neskaitant p. J. Tebe- VlolaA Yakst“’ HEmlnek-
,6478; Antionette 

n ir Waitviic ttiatinic EVerglade
— Rev. John Misius, FAirfax— 
0347; Mrs. P. Pivaronas ROse- 
wood — 9770; Mrs. Anna Gu
tauskas, GRant — 8032; Simon 
Aleliunas, ATlantic — 7399. 
dantie Shannon — Rev. J. V. 
Skripkus, CArrick — 3675J. 
McKees Rocks ir Esplen —Rev. 
Paul Lunskis, FEderal —0160;

j Anthony Mažeika, FEderal — 
5278; Mrs. F. Bemoth, FEde-

S“; tų pradėjo nedeti tankai ir.PP- F. Mankai Jie vsados yra _ Brertww>d _
sunkvežimių P-rm-ey P»remt, lietuvius pa-

------------ . rengimus. Koncerto

issel, HOmestead — 4159; Mrs. 
I. Pusfunigis, HOmestead — 
7793; Mrs. T. Davidauskas, 
Box 257; Mrs. Mary Thompaon, 
HOmestead — 2766. East Ead 
— Mrs. Joseph Virbickas ir 

■ Diana Virbickas, EMerson — 
1962. Carriek — Vera J. Koli- 
cius, CArrick — 6136. BmMoek 
— Mrs. Catherine Sergotis, 
BRandywine — 5429; Mrs. Ma
ry Sestok, BRandyvine —8627. 
Bridgeville — Rev. Aloysius 
Jurgutis, Bridgeville — 41; Mr. 
A. Klasauskas, Boa 155, P. O. 
Cuddy, Pa., Mr. K. Zimantas, 
Box 734, Morgan, Pa.

Visų prašome neatidėliojant 
registruotis asmeniškai arba te
lefonu, kur ir kaip kam pato
giau. Visi išvardinti asmenys 
priims Jūsų užsiregistravimą. 

BALF Vajaus Komitetas, 
Pittsburgh, Pa.

ar Kauno, bet iš Maskvos. 
Kalba ne lietuvis, bet kita
tautis: nemoka lietuvių 

karto mes kalbos ir yra nelietuviškas

SPEKULIUOJAMA 
TAUTINIAIS 
JAUSMAIS

Nėra susirinkimo, kuria
me nebūtų kalbama apie 
tėvynės meilę, apie arti-

Sekmadienį, spalių 12 d., šv.: 
Vardo draugijos vyrai ir vėl 
buvo išvažiavę į jūrą žuvauti, p. 
A. Stankūnas, draugijos pirmi
ninkas, jau antrą kartą suorga
nizavo panašų išvažiavimą. Ši
tokie išvažiavimai yra labai 
naudingi organizacijai, nes su
artina draugijos narius ir duodat »*1 • • . . UlUUgiJVO A A <11. 1UO AA vi HV7kl<l

atmintinai jau yra žino- juosius, saviškius ir tt. progog stipresnei veiklai. Gai
nios. Toje literatūroje pir-'^a<^10 bangomis ir gi .katilą, kad iš pilno laivo žuvauto jų. 
moję vietoje įvairiais gat-:bama ,teXXnę’ „ saYls^ia1’ sugauta tik astuonios mažos 
viškais žodžiais, išpilama tėvai, broliai, žemė, dar-lžuvytės neskaltant p. j Tcbe. 
pamazgų kibirai ant tų,ibas ,r> tt. Kinų filmose vi- pagautos didžiU|ės šarkos.
kurie drįso pasitraukti į sur . tautiškumas, visur 
Vakarus, o nenorėjo pasi- tautiškos dainos, rūbai, 
likti Rytuose.

Z Z a tos duonelės ir visokių 
skanumynų ir vadinas 
Lietuva; kai tik sutvirtės 
mano kojytės ir pradėsiu 
švariai lietuviškai kalbėti, 
tai su savo tėveliais čia 
daugiau nepasiliksiu nie
kados. Tėvelis sako, gal 
dar vieną sykį matysiu čia 
vyšnias žydint, o jau ra
gausiu Lietuvoje.

Tamstoms turiu širdin
gai padėkoti, kad man pa
dedate sustiprėti, kai iš
moksiu poterėlių, tai už 
tamstas irgi pasimelsiu, 
nes tėveliai sakė, kad ir 
jūs lietuviai, ir į tą šalį 
grįžite kur mūsų tėvynė 
kur bočių kapai.

Virkutis Vaidotas. 
Blomberg, Vokietija.

šokiai ir sugriautų miestų 
atstatymas.

TREMTINIAI DAR 
ATSIMENA

Tremtiniai dar labai ge- 
i rai atsimena anuos laikus,

KINŲ FILMOS
Nors daug šimtų mylių

būdami nuo savo tėvynės;
— gimtojo krašto, bet tu-Į____________________
rime laimės nors ekrane kada pirmą sykį buvo Pa
matyti “savo tėvynės lau- balti jo ]

p. F. Waitkus, vietinis lietuvis 
graborius, laimėjo pirmą prizą, 
pagavęs pirmutinę žuvį. Drau
gijos nariai ateinančią vasarą 
numato rengti daug išvažiavimų 
bendrai su šeimomis.

Naujelis,
2274; North gide

Aš Jonas Zorskas. S. Simono'
ir Marijos Mindeikaitės, gimęs tik 15 mėnesių 
1918 m. XI - 3 d.. Jackonių km. šiandien apturėjau laimės 
Alytaus valse, ir apskr.

Dabar gyv.: D. VV. A. E. C. gėrybių
Darley Moor Hostel
Nr. Ashboume—England.

Prašau atsiliepti savo dėdes lių ir vieną dėžutę vegeta- 
Martyno Aliskevičiaus ir Anta- blio, kurią per du atsikvė- 
no Panconio, jie Lietuvoje gy- pimus SU valgiau, 
veno mano gimimo vietoje, o į 
U.S.A. išvyko prieš Pirmąjį di
dįjį karą.

Be to prašau atsiliepti ir ki
tų mano giminių bei pažįstamų.

Aš, Virkutis Vaidotas, 
amžiaus,

Vokiečių Kalbi Tremtinių 
Laikraštis

i gauti iš jūsų siunčiamų 
man priklausan

čią dalį, kurią sudarė pus
antro svaro pieno milte-

Gaila, 
kad neturėjau galimybės 
jūsų lašiniukų paragauti, 
nes jie buvo dalinami tik 
turintiems nuo 3 iki 18 me
tų ir seneliams virš 70 me-

Laikraščio “Darbininko” kon
certo bilietai, nors vėlokai pri- 

----- J J kraštai atėjūnų įduoti i Cambridžių platinimui,; 
kus”, matyti kaip ten po bolševikų okupuoti. Atsi- 'platinami puikiausiai. Iš pirmų- 
karo atstatomą, kaip ten mena tas dienas, kadis ry-'j^ ?8*Kyt> koncerto bilietų buvo 
darbas verda, kaip f”1-1--------- — • • *-’................. I— » --------
griauti miestai vėl atsta- įigjg voros i 
tomi. Bet deja ne Šiauliai,! pijnos raudonarmiečių, 

rijampolė, i ___
k_aį Bį11! £erai kiad!somybės’7 palaidotos. Atsi- vėse’ir Pas P- A- Zavecką.

metais birželio mėn. tūks-

sūnų buvo išvežti į Sibirą [tono Vyskupijos popieros rink-
J ' liavai * foiv^cri

ne Vilnius, Kaunas, ar Makūnų pagalba liko šių tri- Cambridžiuje galima gauti p. J.j 
rijampolė, bet kalbama,'jų valstybėlių nepriklau- Kačinsko ir Daukanto krautu-'

ir Ryga atsistatytų. Staty-!men'a ka(įįa NKVD 1941 
tojai barzdoti. T~ *:1—" __________________ Praeitą savaitę p. Ajauskienė 
daug suktybių galima pa- tančius geriausių tautos; aukojo vartotos popieros Bos-
daryti.

Matome, kaip “latviai” už tai, kad jie buvo savo 
, krašto ištikimi vaikai, kad 
mylėjo ir dirbo tėvynei. 
Dar nevienam tremtiniui 
yra neužgijusi žaizda pa
daryta tardymo metu, kad 
nesutiko išduoti savo tė
vynės, artimųjų, vienmin
čių ir nėjo dirbti svetimie
siems.Amerikiečių Zonoje įvai

rių sovietų pavergtų tautų 
pabėgėliai žurnalistai su
organizavo vokiečių kalba 
laikraštį “Im Ausland”. 
Svarbiausia jame atsto
vaujamos Pabaltijo tau
tos, lenkai ir ukrainiečiai. 
Lietuvišką skyrių veda re
daktorius A. Laikūnas. 
Lietuviškas skyrius ypač 
įdomus ir gana aktualus 
Ypač vokiškai kalbanti vi-

suomenė šiame laikrašty* 
je ras įdomių straipsnių ir 
galės geriau pažinti tas 
pavergtas tautas. Estai 
jau kiek anksčiau leidžia 
panašų laikraštį anglų 
kalba. Ypač anglų kalba 
lietuvių tremtinių laikraš
tis būtų labai pageidauti-Į 
nas, nes anglai ir ameri-Į KAS GALI PATIKĖTI? 
kiečiai, kurie tiesioginiai; Tremtiniai tokiems kvie- 
susiduria su tremtinių šal-.timams nebepasitiki, nes 
pos darbu maža arba be-'žino, kad yra apgavystė, 
veik nieko nežino apie tų į Žino ko verti yra NKVD 
tautų kraštus. L.'pažadai. Tokiems paža-

Mūsų mintys ir jausmai 
yra tik pradžia minčių ir 
jausmų, kurie kitame pa
sauly laukia atbaigimo.

Joubert.

pažadai. Tokiems paža
dams gali patikėti tik 
Bimbos mokiniai, o pats 
Bimba jau nebetiki, nes 
Lietuvoje jis būdamas jų 
darbus matė.

Jonas Alksnys.

liavai; taipgi aukojo drabužių' 
BALF 60 skyriui. Popierą ir 
drabužius, p. Ajauskienė įteikė 
Daukantui. Jos paaukoti daik
tai bus įteikti paskirtiems. 
BALF vardu širdingas ačiū p. 
Ajauskienei už jos gerą širdį 
Lietuvos tremtiniams.

Lietuvos tremtinis, gyv. Aus
trijoje, paieško Onos Mankie- 
nės, kada gyvenusios Philadel- 
phijoje; kilusi iš Tauragės, Er
žvilko valsčiaus, Kuzių kaimo. 
Prašoma atsiliepti sekančiu an
trašu: Valerijonas Stasiunaitis, 
Neumart i Hausruck — Gries- 
kichen Haslau #1. — (upper) 
Austria O, Osterieich. A. D.

Renkite tuon profesljonelue Ir Mz 
atortae, kurte mv« «k«IMmato remia 
"Darbininką”.

Visi skelbkltie “Darbininke”.

Žmogus, kuris nieko taip 
nemyli kaip patį save, nie
ko taip nebijo, kaip savęs.

Pučai
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Jfki&iauA, ?

4.

Prisivijo "broliškas respublikas"
BADAS LIETUVOJE
Iš pavergtos nelaimin

gos Lietuvos ateina vis' 
dažniau ir dažniau pro ge
ležinę uždangą žinios, kad 
ten prasidėjo tikras ba
das. Šiuos pranešimus pa
tvirtina ir legaliu būdu per, 
paštą gaunami laiškai, ku
riuose kalbama, girdi, 
“storasis mėsininkas” jau 
seniai pas mus nebegyve
na, o kaimynas “Duonelai
tis” (suprask duona) taip 
pat labai retai mus teap- 
lanko”. '

1 Šiandieną mums atrodo stengė pašalinti

ryti iš savo žemės. Vienus 
jų išvežė tiesiog j Sibirą, 
kitus paliko Lietuvoje ba
stytis iš vietos į vietą, gy
venti pas svetimus. Kaibūtų kas badu numiręs...

Jeigu buvo Lietuvos vai- kuriems jų, praslinkus po- 
džiai problema, tai ne kaip rai metų nuo pašalinimo, 
savo gyventojus išmaitin- buvo duota po 3—5 ha že- 
ti, bet kur maisto produk- mūs be trobesių, 
tus, kuriuos pagamindavo ,
darbštūs Lietuvos ūkiniu- Yt‘n,nk« lauka! bu™
kni nadėti palikti arba visiškai be

Vienok mums perdaug valdytojų, arba atiduoti 
yra aišku, kodėl tame kra- Pažymėjusiems 
šte, kur upes tekėjo pienu, 
dabar yra badas, štai ke
letas priežasčių: ; u «• • • «.«.

Bolševikai, okupavę Lie- n v
tuvą, sugriovė pamatą, 
ant kurio laikėsi Lietuvos 
ūkis. Jie pirmiausia pasi- 

nuo nuo-

Dvidešimt pirmasis sekmadienis po Sekminių (spalių 19)
EV ANGELU A: Mato 18, 23-85

Anuo metu: Jėzus pasakė savo mokytiniams šitą prilygini
mą: Dangaus karalystė panaši į žmogų karalių, kurs norėjo atsi
skaityti su savo tarnais. Kai jis buvo pradėjęs daryti apyskaitą, 
atvedė pas jį vieną, kurs buvo jam kaltas dešimtį tūkstančių ta
lentų. Kadangi šis neturėjo iš ko atiduoti, jo valdovas liepė par
duoti jį, jo moterį, vaikus ir visa, ką turėjo, ir mokėti. Tas tarnas 
parpuolęs meldė jį, sakydamas: Turėk man kantrybės, ir aš visa 
tau atiduosiu. Valdovui pagailo to tarno; jis paleido jį ir dova-1 
no jo jam skolą. Bet tas tarnas, išėjęs, rado vieną savo draugų labai keista, kaip galėjo savos žemės darbštų, my- 
tamų, kurs buvo jam skolingas šimtą denarų, ir, nutvėręs, smau- tokiame žemės ūkio kraš- lintį žemę, Lietuvos ūki- 
gė jį, sakydamas: Atiduok, ką esi skolingas. Jo draugas kniūbs- te, kaip Lietuva, atsirasti ninką. Vidutiniškieji ir 
čias meldė jį, sakydamas: Turėk man kantrybės, ir aš visa tau badas. Juk šis kraštas iki stambesnieji ūkininkai, 
atiduosiu. Jis gi nenorėjo, bet nuėjo ir įmesdino jį į kalėjimą, iki bolševikų okupacijos bu- turintieji daugiau kaip 10 
atiduos skolą. Kiti jo draugininkai, matydami, kas darėsi, labai vo plačiai žinomas, kaip hektarų žemės, buvo ap- 
nuliūdo; jie atėjo ir papasakojo savo valdovui visa, kas buvo įvy- labai stambus grūdų, mė- šaukti sovietų valdžios 
kę. Tuomet jo valdovas pasišaukė jį ir jam tarė: Nedorasis tar- SOs produktų, bekono, eks- priešais, pavadinti “buožė- 
ne, aš tau dovanojau visą skolą, nes mane meldei; argi tat nerei- porteris. Paskutiniu laiku mis” ir “kulokais”. Ramūs 

_ » ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš tavęs pasigailėjau? taip pat buvo išvežami la- ūkininkai esą didžiausi iš- 
Susirūstinęs jo valdovas padavė jį budeliams, iki atiduos visą bai dideli mėsos konservų naudotojai, nors jie nei 
skolą. Taip ir mano dangiškasis Tėvas jums padarys, jei kiekvie- kiekiai. Vien tik sviesto tarno nei tarnaitės nesam- 
nas neatleisite savo broliui iš savo širdies. Lietuva į Angliją, Vokie- dytų. Jie buvo iš pradžių

tiją ir kitus kraštus išga-j apkrauti didžiausiais mo- 
‘ > ir milžiniškomis 

... '— 60,000,-(pyliavomis bolševikų val- 
000! Lietuvos darbo vals-'džiai. Kai ir tas ne visiškai 
tietis, darbininkas ir padėjo sunaikinti

> komu
nistėliams, kuriais daž
niausia būna vagys, žuli- 
kai, arkliavagiai, įvairūs 

, šie tuo
jau nugyveno ūkius, išnai- 

, kino inventorių. Žemė pa
liko nedirbta, laukai nesė
ti, o jeigu kur kiek ir pasė
ja, dažnai atsitinka taip, 
kad nebūna kam derlių nu
imti.

Tuo tarpu bolševikai sa
vo priespauda kiek mažiau 
paliečia mažuosius ūkinin
kus, t. y. tuos, kurie turi 
1—8 hektarus žemės. Vie
nok ir juos užkrauna ne
mažomis prievolėmis val
džiai, už kurias praktiškai 
nieko nemoka. Tačiau argi 
gali smulkūs ūkininkėliai 
išpenėti kraštą? Aišku, 
kad ne. štai kodėl krašte 
ima stigti mėsos, o vėliau 
ir duonos nebeužtenka. Iš
varyti iš savo ūkių ūkinin
kai, neturėdami kur ding
ti, prašosi valdžią, kad su
teiktų jiems galimybės gy
venti. Bolševikų valdžia, 
žiūrėk, ir pasitarnauja: 
sutinka įsteigti jiems kol
chozą. O koks gyvenimas 
kolchoze, manau, kad tai 
jau žino visi Amerikos lie
tuviai, net ir bimbininkai.

Taigi visiškai supranta
ma. kodėl Lietuvoje dabar 
badas. Bado nebuvo Lietu
voje nė karo metu. Nebuvo 

APGAUTAS GAILESTINGUMAS -bado ir tuojau po karo, kai
Niekas nelaimi gailestingumo kietumu. Gailestingumą randa, bolševikai užėmė Lie- 

Tllicziž&m int i ir* nnaimrhrti tMiaa -iri T r- na CiL 2  •»-» _ j _ r • a___

Trečiasis Komunistų Internacijonalas — sutrum
pintai Kominternas — buvo oficijaliai “panaikintas” 
1943 m. Tuomet pasaulinio karo eiga abejingai siūba
vo tarp laimėjimo ir pralaimėjimo. Ypač Rusija buvo 
reikalinga stambios pagelbos — kad nustumtų nuo 
savęs komunistinių intrygų priekaištą ir įsigytų dau
giau pasitikėjimo Vakarinių valstybių vaduose, Stali
nas paskelbė, kad Kominternas jau likviduotas ir ne
bėra pagrindo bijotis komunistų propagandos už Ru
sijos sienų. Niekas tai Kominterno likviduotei netikė
jo, bet komunistai ir bendrakeleiviai pakėlė riksmą, 
kad tai didelis Stalino įžeidimas netikėti jo žodžiui. I 
Pasakė, kad Kominterno nebebus, tai reiškia, kad ko- ' 
munistų veikla likviduosis visam pasauly, ypač Ame
rikoj, kuri beveik visame kame panaši į Rusiją, tik rei
kia abiem šalim arčiau susipažinti. Na, ir užvertė “Ru
sijos Draugai” visas Amerikos rinkas ir rinkeles šim
tais tūkstančių ir net milijonais visavardžių knygučių; 
brošiūrų ir brošiūrėlių, ir vis apie Rusiją, tą demokra
tiškiausią šalį visame pasauly. Ir visi tie spausdiniai 
numarginti fotografinėmis nuotraukomis iš Sovieti- 
jos gyvenimo. Koki jaukūs ten vaizdai! Milžiniški na
mai, beveik siekią Amerikos “dangoraižių” aukštį, pa
vyzdingos viešos įstaigos — ligoninės, vaikų prie
glaudos, modeminės dirbtuvės. Gi visur patenkinti gy
ventojų veidai, ypač sportininkų ir vaikų — tik ste
bėk ir gėrėkis. (Čia reikia pripažinti, kad bolševikų 
propaganda moka meisteriškai nufotografuoti parink
tąsias įstaigas ir priversti žmones šypsotis).

Eilinis amerikietis į tai žiūrėjo ir stebėjosi: o gal 
ir iš tiesų Rusijoj gera ir linksma gyventi? Tai kažko-! 
kia nauja pažangesnė demokratija. Ir tą mintį gabiai 
vystė Sovietų propagandistai, gi eilinis amerikietis nė 
nepajuto, kad SU pasigėrėjimu tariamuoju Sovietijos jimu- Jei kas pakliuvo kalėjiman, teneieško pasigailėjimo, nes čia! _ ~_______________________ _______
gerbūviu ir tvarka, sunkiasi į jo Širdį palankumas ko- ne prieglaCda ir ne našlaičių namai. Kalėjimo durys užsitrenkia kas moka nusižeminti ir pasirodyti esąs jo vertas. Ir nelik tas? tu^ą ^Bada^ Li^tUVOje^— 
munizmui. Tai buvo sėkmingiausias komunistinės pro- kaip akmuo, rodos, čia nė žmogaus ranka neprisiliečia. Čia, tary- j randa ir tas, kuris moka vaidinti, nusižeminti veidmainingai. ne fcaro padarinys Jį pa- 
pagandos laikotarpis. Nieks neišdrįso jai priešintis, tum, nebūtų nė vieno žmogaus: viską valdo geležis ir akmuo. Tuo būdu jis apgauna gailestingumą, laimi jį klasta. Tačiau toks ramino tik Maskvos bolše- 

am zvlmHnT.onorac! icrtinfoc! crolAvimia caltoanča oVmcni n ntnviii- Ri—___ ____ i_- -xJ pažeistas gailestingumas yra vikai.
---------"---- * 1 Nekartą ir dabar bolše- 

Gailestingumas apgaunamas ne tik vaidinimu, klasta, bet ir1 \rikai šaukia savo snaudo- 
išdavimu. Evangelijos skolininkas, laimėjo valdovo gailestingu* jp įp per radijs girdi T.ie- 
mą, išdavė jį savo šiurkščiu negailestingumu draugui skolininkui, tuva turinti prisivyti “bro- 
Jis jį tiesiai paniekino savo egojizmu (savimeile) : man pasigailė-; Jįškas sovietiškas respub- 
jimas, o tau kalėjimas!-------------------------------------------------------- ilikas”. Iki šiol Pabaltijvs

Apgauna gailestingumą, ir tie, kurie šaukiasi jo nebūdami nebadavo. Bodavo tik 
reikalingi. Argi tas, kuris galėdamas gauti darbo gyvena iš kiti) sovictil žmones Dabar 
gailestingumo, nėra to gailestingumo paniekinto jas? Ir tai ženk- badas ir Lietuvoje Taigi

LEKCIJA: Šv. Povilo Apaštalo laiško Efeaiečiams 
(Efez. 6,10-17)

Broliai: Stiprėkite Viešpatyje ir jo stiprumo jėga. Apsivilkite 
Dievo šarvais, kad galėtumėte drąsiai stoti prieš velnio žaban
gas. Nes mūsų kova yra ne prieš kūną ir kraują, bet prieš kuni-

bendavo per metus 18.000 Į kesčiais 
tonų, kiaušinių

Lietu- 
buvo grieb- 

jas suvartodavo net per- tąsi daug griežtesnių, 
i sovie

tų Rusijoje išmėgintų 
priemonių: nuo amžių sa
vo žemes dirbantieji Lie
tuvos ūkininkai buvo išva-

gaikščius ir valdžias, prieš šių tamsybių pasaulio valdovus, prieš le*vienas kitas gyvento- vos ūkininką, 
ėevo šarvus, kad gaiš- sukartodavo net per- tąsi daug 
tobulai stovėti. Taigi, dau^ rie?alU- Valgė visi Maskvos jau seniai

piktumo dvasias padangėse. Todėl imkite Dievo šarvus, kad galė
tumėte priešintis piktąją dieną ir visame 1 
stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisybės šarvu ir 
kojas apsiavę ramybės Evangelijos pasiryžimu, prie viso to im
dami tikėjimo skydą, kuriuo galėtumėte užgesyti visas ugningas 
pikčiausio jo vilyčias. Pasiimkite ir išganymo šalmą ir Dvasios ka
laviją.

kiek norėjo ir per visą ne
priklausomą gyvenimą ne
buvo užregistruotas nė 
vienas atsitikimas, kad
tingas — kaip spyruoklė. Trenkei į ją kokiu daiktu, ir šis atšoka 

■atgal užgaudamas ir trenkė ją. Pasiųstas kitam akmuo grįžta su 
tuo pačiu kietumu, nusviestas šiaurus žodis pargrįžta su tuo pa-1 

• čiu šiurkštumu. Tai ginklas, kuris ištrauktas iš makšties, sužei- 
džia ne tik kitą, bet ir patį.

Nusikaltęs gali išlyginti savo kaltę pasigailėjimu arba kalė-'

MAN PASIGAILĖJIMAS, 
TAU KALĖJIMAS

pažeistas gailestingumas yra vikai.
jautrus — jis tampa kietu teisingumu. ! Nekartą ir dabar bolše-

Juk susidraugavimas SU Rusija toks nekaltas ir kilnus Langas išpintas geležimis, grindys šaltesnės už akmenį, o prižiū- laimėjimas nėra laimėjimas, nes 
dalykas, retojo akys nors ir žiba, tačiau irgi akmens kietumu. Jo žodžiai

Tačiau pasaulio įvykiai pradėjo keistis. Roosevel- nėra kaip visų — jie geležiniai, šaltesni už kariškos komandos žo- 
tas pasimirė. Karas sėkmingai pasibaigė. Prasidėjo džius.
laimikių dalyba. Išėjo aikštėn Rusijos gobšumas ir pa- Žmogui, pakliuvusiam kalėjiman, ir yra bausmė — nerasti 
saulinės revoliucijos siekimas. Pasirodė, kad Maskva širdies. Būdamas namie jis galėjo išsikalbėti su žmona, pasida- 
nebeįtelpa į civilizuotų tautų Šeimą. Azijatišku atkak- linti ne tik duona, bet ir žodžiais, ir mintimis. Žaisdamas su vai- 
lumu ji stumia pirmyn savo grobuonišką politiką. Jos kais, jis jautė juos taip arti savęs. Susitikęs su draugais jautė jis 
santykiai SU Vakarų civilizacija kaip ir nutrūko. Paga- artimą šilumą. Visa tai išnyksta kartu su užtrenktom kalėjimo 
liau, Kremliaus ponai atvirai metė kovingą pirštinę: durim. Nyku žmogui be širdies, be jį suprantančio žmogaus. Bū- 
paskelbė, kad Kominternas Vėl atgaivintas. Jo tinklas, tų jam ramiau, jei bent šuniukas ar katė glaustųsi prie kojų... ias> kad jis pats maža gailestingumo teturi savo širdy. Joje sle- 
turįs centrinį mazgą Maskvoj nutiestas per 9 Europos Bausmė yra kieta, ji nepažįsta širdies. Betgi ir žmogus užsi- piasi nenuoširdumas, kurio nė jis pats gal aiškiai nepastebi.
valstybes, SU centru Jugoslavijos sostinėj Belgrade, tarnauja bausmę ne kuo kitu kaip kietumu. Kietumas gi yra kers-. Apgautas gailestingumas įsižeidžia. Jis darosi nebeprieina- 
Tą įvykį kai kurie laikraščiai apibūdino: “paskelbimu------------------------------------------- ; ’mas net ir tiems, kurie jo tikrai reikalingi, bet neturi to įžūlumo
karo be šūvio Amerikai ir Anglijai”. Užvardymas tiks- karą. Gaila, kad taip vėlai apsižiūrėta. Gi jo paskelbi- (belsti. Jie paprastai laukia, kol gailestingumas pats ateis, 
lūs, tik su ta pataisa, kad tasai “karas be šūvio”, jau mas padarys komunistams daug žalos 
eina seniai — prasidėjo kur kas prieš antrąjį pasaulinį koj.

ypač Ameri-j Gailestingumas yra platus ir toliregis, tačiau apviltas gailes
io. * tingumas tampa kieta, bet užtarnauta bausme. G.

Lietuva, atrodo, bus jau 
prisivijusi “broliškas res
publikas”.

K. Pelėkis.

Meilė pridengia nuodė
mių daugybę, šv. Paulius.

PARTIZANAI
Hmm

Parašė

jonas Rinitas

24.

Kartais Ir Genys Pageidaujamas

“Deja, nėra čia Andriuko”, — ji pamintyjo 
ir nuo tos minties paraudo. Momentui užsto
jo jauki, iškilminga tyla. Ją nutraukė nešva
rus ruso keiksmas.

— Ko jam dabar reikia? — pyktelėjo Eu
genija.

— Pavydas ima, — sušvokštė jai į ausį An
drius.

Eugenija taip garsiai prunkštelėjo, kad 
net susigėdo išsišokus.

— Negali burliokas ramiai sau gulėt. Pa
vydas... Džiaugtųsi gyvas išlikęs, — tram
dydama juoką Eugenija pastebėjo.

Bet Dičkis kitaip išaiškino belaisvio susi
jaudinimu.

— Jis norėjo atsisėsti, tai aš jį koja kiek 
paspaudžiau.

Dabar visi garsiai nusijuokė.
— Tegu atsisėda, — tarė Geniukas. — Jis 

nebe pavojingas, aš jį dabosiu. Jei norės ką 
pradėti, tai aš vėl jį čiuptelsiu. Nuimk savo 
kojas, Dički.

Dičkis nuėmė savo kojas nuo belaisvio 
krūtinės. Burliokas stenėdamas pasiraivė. 
Geniukas jam liepė atsisėsti ir ramiai užsi
laikyti. Jei ne, tai... Rusas atsisėdo ir giliai 
atsipūtė, bet jau nebe keikė. Tur būt suprato, 
kad tai iš jo visi juokiasi.

Linksmai besišnekučiuodami, jie nė nepa
juto, kai atsidūrė Andriaus sodyboje — Pilė
nuose. Svarstė, ar bus saugu čia pasilikti. 
Nusprendė, kad moterims nesaugu. Vyrai, ži
noma, prisijungs prie savo partizanų kuopos 
ir elgsis pagal aplinkybes. Jei pabėgėlių pė
das enkavedistai suseks ir juos vysis perne
lyg didelis čekistų dalinys, tai partizanai mū
šio nepriims ir į girias pasitrauks. Jei nedide
lis būrys atvyktų, partizanai kovos ir, žino
ma, laimės. Tačiau moteris čia palikti būtų 
pavojinga. Tad susitarė jas į saugią vietą 
nugabenti. Su jomis važiuos tik Andrius ir 
šoferis. Daugiau palydovų jos nenorėjo. Būtų 
labai pageidautina vežtis Geniuką, bet jis tu
rėjo tvarkyti savo partizanus, nes reikėjo 
apsidrausti prieš galimą čekistų puolimą.

Tad užkandę ir kiek pasilsėję, Andrius, 
Eugenija, Aldona ir šoferis tą pačią naktį iš
vyko į saugią partizanų stovyklą Tauro ap
skrityje. _ ________

25.

Staigmena
Išnirę iš Eugenijos buto, Andriukas su 

Pochotinu ėjo į miestą vakarieniautų. Pocho
tinas savo vaizduotėje gėrėjosi puošnia “Met
ropolio” aplinka ir skaniais valgiais bei gėri
mais. Tas pienburnis komisaras Steputinas 
vis dėlto paikutis. Atvyko jį, Pochotiną, šni
pinėti, o dabar į vaišes vedasi. Esama tokių 
skystimaujančių jaunuolių. Lyg tai genija- 
lūs detektyvai, o esmėje jie neturi rimto pa
grindo. Svajoja, ore kybodami. Lengvi pasi
sekimai laikinai apsvaigina jų smegenis, ir 
jie staiga pasijunta viską prakišę ir vaikiš
kai nusivylę. Žinoma, jis nori jį, Pochotiną 
nugirdyti ir viską iškvosti. Na, toj srityj jam 
teks nudegti. Pochotinas ne tokius ant piršto 
suvyniodavo.

Ėjo tylomis, abudu įsigilinę į savo mintis. 
Staiga Andriukas prabilo:

— Žinai ką, tovarišč, aš apsvarsčiau, kad 
“Metropoly” bus mums neparanku vakarie
niauti.

— Kodėl? — nusivylė Pochotinas.
— Aš girdėjau, kad ten yra šnipų ir be to 

dar įdėtas diktografas, kurs užrekorduoja 
svečių pokalbius. Gi aš norėčiau su tamsta 
nuoširdžiai pasikalbėti, širdis mėgsta pa- 
skystimauti, ypač kai paimi vieną, kitą bur
nelę perdaug. Taigi aš sugalvojau užeiti į ki
tą vietą, kur nėra šnipinėjimo prietaisų. Vie
ta nežymi, bet valgyt duoda neprasčiausiai,

o gėrimų tai gali pasirinkti, kokių tik nori. 
Ten ir užeisime. Gerai ?

— Gerai, — Pochotinas abejingai atsakė.
Nusivylimas nusivylimu, bet jam nieko 

daugiau nebliko, tik sutikti su Andriuko pa
siūlymu. Vis vien yra jo valdžioje, o paval
gyt ir išsigert bet kur galima. Pagaliau, jis 
turi tiesą, kad geriau nuo šnipų apsisaugoti. 
Tik apie ką jis taip nori plepėti? Be abejo, 
atskleis savo sielą, kaip tai daro visi detek
tyvai, tikslu įgyti pašnekovo pasitikėjimą ir 
įsivilioti jį į atvirumą. Bet tai seniai rudėvėti 
provokatorių triukai. Tokį seną žvirblį kaip 
Pochotinas ant tų pelų nepagausi. Gi jo lė
šomis pavalgyt ir išsigerti bus visai ne pro 
šalį. Įdomu, kokia tai vieta. Veikiausiai kokia 
pigi skylė. Na, tiek to.

Tačiau tai nebuvo pigi skylė, tik kukli, 
švari valgykla nuošalinėj miesto daly. Ir val
gis visai neprastas. Kaviaro ir kitų rusiškų 
skanėsių kiek tik nori. Visai kaip Maskvoj. O 
gėrimų toks įvairumas, kad patys įgudžiausi 
mėgėjai būtų nustebinti. Nuo vodkos iki šam
pano. Pochotinas net kiek išsižiojo, į tokį 
gausumą bežiūrėdamas. Tas pienburnis ko
misaras matyt su aukštais pareigūnais san
tykiavęs. Tikras žinovas. Drauge su apetitu 
pas Pochotiną augo ir pagarba savo vaišin
tojui. Pagarba — durys į meilę. Pamiršo če
kistas, kad jis senas žvirblis, nesiduodąs pe
lais suvedžiojamas. Kai prieita prie šampa
no, Pochotinas pajuto širdyje šilumą. Ir An
driukas pradėjo švepluoti. Liežuvis tarsi į 
“kantaplių” įsinėrė.
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'V, Netyčiom, nejučiom lašelytis,

Ir kai juodą, lyg kinišką laką,

J. Aistis
Marianapolis, 1947. IX. 18.

(P. Chnerikos
I 

į Maskvą ir stojo į Komer-! 
ei jos Institutą. Maskvoje 
jis iš karto įsijungė į ten 
besiorganizuojančių atei
tininkų būrelį šalia Pr. Do- 
įvydaičio, Z. Starkaus, EI. 

Endziu- 
vienu iš 

pirmųjų studentų ateiti- 
tik ninku. Dr. Domas Jasaitis. 

’ • gyvai atsimena, kaip stu-; 
dentas Pijus Grajauskas, 
grįžęs iš Maskvos atosto-

/^. • •
oL letuvtai

gerokai pramoko angliš
kai. Ir tremtyje velionis li
ko toks pat sąmoningas ir 
uolus ateitininkas sen
draugis, kaip ir 1935 me-

Įtais, kada jis Telšių kon- 
jgreso eisenos priešakyje 
'nešė pirmąją (Louvain’o) 
(ateitininkų vėliavą. Amži
nai ieškodamas atsakymo 
į gyvenimo klausimus, jis 
nuolatos studijavo pasau
lėžiūrines problemas ir 
skaitybai skirdavo nema
ža laiko. Du kartus per
skaitęs Ant. Maceinos “Di- 
•dįjį Inkvizitorių”, jis ne 
'vienam iš mūsų dėstė, ra- 
; dęs atsakymą į nevieną 
klausimą, kurie jam neda
vę ramybės visą gyveni
mą. Tai buvo ne tik gabus 
finansistas, pavyzdingas 
(ūkininkas, bet ir visapu- 
1 siškai išsilavinęs inteli
gentas, sugebąs įsigyventi 

Jį laiko iškeltus filosofinius 
; bei pasaulėžiūrinius klau- 
' simus, juos spręsti ir atsa- 
ikymo į juos ieškoti.

1920 metais buvo vedęs 
p-lę Kateriną Guogaitę 
(ištekėjusi ji buvo Mari
jampolėje ir Ukmergėje 
gimn. mokytoja) P. Gra
jauskas sukūrė pavyzdin
gą šeimą, sulaukęs 3 duk
terų ir sūnaus. Vyriausioji 
duktė Aldona ištekėjusi 
už poeto Kuosos Aleksan- 
driškio, yra Amerikoje. Ci
ną, baigusi universitetą 

to pa- mas komitete 1917 metų tyti savo kandidatą. Nuo Innsbrucke, yra gydytoja. 
— Vilniaus konferenc i j a i Ūkio Banko į Lietuvos ”...........

Vi*

Kiekvieno žmogaus mir
tis yra liūdnas ir skaudus 
dalykas. Tačiau kai gy
vuosius palieka jėgų _pli
nas visuomenės veikėjas, 
skausmas darosi dar di
desnis. Tai ypač tenka pa- Draugelio ir Vyt. 
sakyti apie a. a. Pijų Gra- laičio, tapdamas 
jauską, kurio mirtis atve
ria didelę spragą ne f “ 
mūsų tremtinių, bet ir vi
sos tautos gyvenime.

1890 metu gruodžio 17 die- J4’ “informuotas dalyyau-; 
ną Ožkabalių kaime. Vil-idav0. Kauno moksleivių 
kariškio valsčiuje ūkinin-;^slrmk™uose, *r. te” *7' 
ko kapso šeimoje. Pra- met? ketvirtosios
džios mokyklą jis lankė 
Barzdauskuose, kur tuo 
metu mokė dr. Eliz. Drau
gelio tėvas. Mokykla nuo 
Grajausko namų buvo už 3 
kilometrų. Juos tekdavo 
jaunam Pijui pėsčiam nu
kakti.
veržėsi į mokslą, 
kęs Vilkaviškyje, 
Kauno komercinę 
ziją. ją baigdamas 
Tėvai, teturėdami 
didelį ūkį (17 ha), menkai 
galėjo jam padėti, todėl 
Pijus pats skynėsi kelią į 
jo taip labai trokštamą 
mokslą. Atvažiavęs moks
lo metų pradžioje į Kauną, 
ir ieškodamas pigios prie-1 
glaudos, _ / ____
nakvojęs Aleksoto na-:?'*”?1,?“" ’J11; ’r*“*7"2*-,’*''**“ i ° V7"
krančiu kriimnnv kni «n_!ir šiandien prisimena pozi-su M. Bagdonu P. Grajau- iš direktorių kaip tik ir į- kartu su motina. Šiai ma- 

koki p- Grajausko įtaką skas parvežė Lietuvai a-ėjo P. Grajauskas, išbuvęs loniai šeimai, pasilikusiai
du kambarėli Visa tai Hp visai apylinkei. Prof. P. nuo metu taip labai reika- šiose pareigose ligi 1928.
abejo, ėjo jo‘sveikatos’ są-* Dambrausko žodžiais ta- lingą 100 milijonų markių.

A. a. Pijus Grajauskas

j ketvirtosios 
klasės moksleiviui Jasai
čiui ir kitiems jo drau
gams kukliai, bet esmin
gai dėstydavo ateitininkų’ 
ideologinius klausimus, į- 
kvėpdamas jiems pasitikė
jimą tuo, ką skelbė. Taip 
pat jis ruošdavo Kaune 
tradicinius vakarus, turė- 

- jusius anuo metu tautą są
moninančios prasmės. Va
saromis Pijus artimai 
draugaudavo su savo kai
mo jaunimu, kiekviena 
proga parodydamas savo žęs iš Maskvos į Vilnių, Ii-, pavasarį išlaikė egzami- 
nusistatymą. Jis visados ko ten ir vokiečių okupaci- nūs ir tuoj perėjo į Lietu- 
buvo tiesus, punktualus, jos metu, įsijungdamas į vos Ūkio Banką. Steigiant 
atsparus pagundoms, nuo-darbą nukentėjus i e m s Lietuvos Banką, kiekvie- 
latos mokslo godus. Jo šelpti ir sykiu dalyvauda- nas bankas turėjo prista- 

I jaunystės bičiulis. 1 
jis“vra"‘nekar‘tą:ties/k?imo kaimynas

Aleksoto

Nuo mažens Pijus 
Pasimo- 
stojo į 
gimna- 

1911 m. 
tik ne-

a. a. Pijui Grajauskui

Lyg metalas gūdus, stalaktituos
v ienų vienas, apleistas, mažytis
Sudejuoja kiaurymen nukritęs...

Ežerėlio paviršių palyti,
Ratiliukai pakriautėse šneka
Ir išbalę virpėdami švyti...

Niekur nėra taip bloga 
su lietuviška spauda, kaip 
Pietų Amerikoj. Jei ne
skaityti gerais norais, bet 
silpnai leidžiamo mėnesi
nio žurnaliuko “Laisvo
sios Lietuvos” Urugvaju
je, beveik šimtas tūkstan
čių P. Amerikos lietuvių 
neturi nė vieno gero laik
raščio. Tuo tarpu komu
nistai lietuvių kalba lei
džia du, o šalia jų yra dar 
du nei šiokie nei tokie. As
meninio biznio sumetimais 
leidžiamas, daug kartų sa
vo liniją čigoniškai keiti- 
nėjęs, laikraštinio padoru
mo nepaisęs “ALB” Ar
gentinoje dabar susilaukė 
į savo panašaus laikraštu
ko Brazilijoje.

Karui prasidėjus, Brazi
lijoje buvo sustabdyta ma
žesniųjų tautų kalbomis 
leidžiama spauda, 
visko spausdinto 
badas pasireiškė
srovėse. Dabar sąlygoms 
keičiantis, atsirado savait
raštis “Žinios”. Save jis 
vadina nepartiniu. Reda
guoja buvęs mokytojas. 
Leidėjai ir jis, tur būt, 

i mano, kad komunistų par-

goms gausėjant, susilauk
ti ir padoraus lietuviško 
laikraščio. DP.

Krtlpid | hei.Trwnanę

Jung. Amerikos Valsty
bių Prez. Trumanui vie
šint Brazilijoje, tos šalies 
lietuviai, — kartu su lat
vių ir estų atstovais, įtei
kė jam platų memorandu
mą, kuriame išdėstyta da
bartinė Lietuvos padėtis ir 
lietuvių troškimai atgauti 
laisvę. Prezidentas per sa
vo tarpininką pasakęs, 
kad raštą jis skaitysiąs a- 
tidžiai, nes Baltijos šalys 
esančios giliai jo širdyje.

Utims taupi
Urugvajuje

Virginija tebestudijuoja
Į prof. Pijus Dambrauskas ruošti. 1919 metais sykiu Banko vyr. valdybą vienu Tubingene, gyvendama

Lietu- 
žodžio 
visose

Demokratinėje Urugva
jaus respublikoje, kur re
ziduoja Lietuvos Pasiunti
nybė Pietų Amerikai, susi
organizavo Alianza Cultu- 
ral Democratica Uruguyo- 
Lituana (Kultūriniai de
mokratinė urugvajiečių - 
lietuvių sąjunga), kurios 
tikslas supažindinti tą ša
lį su Lietuva, lietuviais ir 
jų kovomis laisvei atgau- 

redaguoti ti. Valdybą sudaro įžymios 
taip, kad jos tarnautų “ir asmenybės.

sunkiose tremties salyno- -j • . • • >u iu-- -ii tiia uždarius ir atvirai ko-co Ko cr Ko m nril/loiicn noXT , - , se be globėjo, priklauso neNors ir būdamas savo .-. - -1- - x■ tlk mugų gjjj uzuojauta, 
. - . . .... 2 bet ir visos, ypač katali-ekonomistas, specijaliai ja, rJ k kisKosios, visuomenes de-

skaita ir skaudžiai atsilie- ‘‘Gajauskas turėjo Dirbdamas mūsų atstovy- studijomis ir savo darbuĮ
_ . _ picirio Imlia moc oinrno Ko*io Korhrna i»» cirlriii ctii- v

1911 metų rudenį abitu- Pas^ui ji •
pė vėlesniais metais

rientas Grajauskas išvyko

munistinei spaudai rody
tis negalint, pelningiausia 
bus “Žinias” iaiškią liniją ir mes ėjome bėję Berlyne ir sykiu stu

dijuodamas Handelsho- fįnansistas, P. Grajauskas
Didžiojo Karo metu, grį-‘chschule, jis 1921 metų tačiau visados išlaikė tau

rų savo charakterį, nevirs- _ _ . . .
'damas nė menkiausia pra- pamatyti savosios žemės, tokia laikraštinė mizerija, 
Įsme aukso veršio garbin- kurios labui jis visą gyve-kad ji tik gėdą daro to lai- 
itoju. Visą savo gyvenimą nimą sunkiai ir sąžiningai ’ kraštuko skaitytojams ir 
jis buvo visuomenininkas dirbo. Tubingeno (Lust- rėmėjams. Pirmaisiais nu- 

! platesne šio žodžio pras- nau) kapuose išdygo nau- meriais nepatenkinti nei 
me.. Pradėjęs veikti tarp i jas kryžius, kaip ženklas lietuviai patriotai, nei

OnK a nc\v GAS range gives you all thcsc cookingadvantages
I

mesys.
Pijui Grajauskui neteko

Dievui ir Mamonai”. Re
zultate išėjo toks šiupinys,

nimą sunkiai ir sąžiningai[kraštuko skaitytojams ir

Nauja Knyga Lietuvos 
Byloje

on ihe

Jus Galite Išvirti Greičiau, Šva« 
riau ir Lengviau savo gyvenime

Automatiškai užsidega... be degtukų 
Momentalia Greitis... niekas negali 
taip greitai virti.

3. Skubiai uždaromas... neišnaudoja
ma šiluma

Tuzinas karščio... tai nekeletas

Apdaryta liepsna... mažiau šilurrfos 
veltui sunaudojama.

Vitaminus sutaupo šie burneriai 
(taip pat kuro sutaupo).
Neužšiblakuoja burneriai... lengva 
valyti

8. Dalys išsiima... viskas lengva išva
lyti.

9. Streamlmed padarymo... gražiai at
rodo. stiprus

10. Paprastas, lengvai operuojamas... 
nftra reikalo pamainyti virimo me
todą.

10 atvejais lengviau 
virti

ateitininkų būdamas stu- garbingai atliktos parei-,Maskvos tarnai, gal net ir 
dentas, jis šios veiklos ne- gos ir tiesiai eito krikščio-į leidėjai.
(nutraukė ir visą gyveni-‘nies kelio. Ir mirties va
rną, būdamas aktyvus at- landą (1947. VIII. 25.) P.

neria i^r^ Grajauskas nuolankiai 
nripmė dieviškosios Ap
vaizdos sprendimą 
šaukti jį pas save, 
darbus atiduoti į mūsų, 
dar truputį pasilikusiųjų, 
rankas. Fiat voluntas Tua. kliedėjimus. Esą ,Žinias a- 

Zenonas Ivinskis, pie dabartinę Lietuvos pa-

t I

eitininkas sendraugis. Ne-'Grajauskas 
buvo jis ir šalininkas totą- priėmė 
listinių sistemų, nekartą 
šiuo klausimu pareikšda
mas savo pažiūras. Nenuo
stabu, kad dėl to meto ten- 

Įdencijų P. Grajauskas bu
vo perkeltas Liet. Banko 
skyriaus direktoriumi į 
(Vilkaviškį, Šilutę (1930- 
;34), Ukmergę (iki 1940).
Bolševikams jį iš banko 

į atleidus, mokytojavo Ra-
- - - -- - ------------

I

pa- 
o jo

Ir tikrai keista, kad tuo 
tragišku ir lemiamuoju 
mūsų tautai laikotarpiu, 
kada eina žūtbūtinė kova 
dėl jos gyvybės ar mirties, 
atsiranda “išminčių”, ku
rie tariamai nepartišku to
nu pradeda tropikališkus

K PASAULYJE PEČIAUS taip sukembtnuoto dau-
■ • -.u kaip šis! š_- automatiški pečiai padaryti, kad

- geriausius \ .rimo rezultatus! Gasinis Pečius, 
parodytas yra vienas iš tu turinčiu pažymėjimą 

* * . > ižtik’ina kad modelis kurį išsirinksite bus
Fr^riun: Gas K.tch'-n’ . tai yra moderniškiausiaiw

Ž
. k<.
k. ;

’ P k d p.'ir dyt»« modelio savo kaimynys-
■ r vos* pat negausiu*. h<*t jrahma

CP panašius pečius parodytam modeliui.

BOSTON CONJOUDATIO
100 AltlINGTON STRftT . NUBbur* 7*00

10 atvejais geriau 
kepti ir virti

Automatiškas laikrodžio kontrolis...
išverda pietus pats.

Automatiškas šilumos kontrolius...
nereikia spėti temperatūros.
Oro cirkuliacija pefnije . tiktai Ga- 
su galima taip lygiai virti.

s. Taupus kepimas... sutaupo iki 20% 
misų susitraukimą.
Ekstra msuliacija... vėsesne virtuve. 
Br dūmų boileris... lengvai išvalyti. 
Char-typr broiltng tiktai Gaso liep
sna gali taip padaryti.
Penius ir burnerrai užsidega be deg
tukų.. boileris nereikalingas apšildy
mo.

9. Jūs galit“ virti ir k-pti tuo pagili lai
ku.

10 Tilt-proof roeks . nėra baimes aplieti.

NfA*

'MIZZIHG THl WIVIS"
WMAC>10t« 1*15

GAS
Ior Your Co-operaling 

Gan Dealer

dėtį tenka priimti šaltai ir 
ramiai; kad lietuviai trem
tiniai Sibire “yra pionie
riai, SSSR fabrikų staty
tojai”, kad palaido gyve
nimo komunistė ir lietu
vių terorizuofoja Melriin- 
kaitė esanti “Lietuvių 
Tautos Didvyrė” (nors čia 
pat pažymima, jog “TSRS 
Aukščiausios Ta r y b o s 
Prezidiumas 1944 m. kovo 
22 jai suteikė Lenino ordi
ną ir Tarybų Sąjungos 
Didvyrės vardą”), verkš
lenama bolševikų šnipo 
Cvirkos. Informuojama 
[taip, kad dabartinio Lietu- 
vos okupanto baisumai bū- 

•—T_----------------------------

nos brolių — Kaniušų, kilusių’— pateisinti, kovos UŽ lais- 
iš Vekonių kaimo (Gasčiūnų vę beveik nutylimos, mini- 
pastas), Joniškio valse., Šiaulių ma kaž kokia benugarė ir 
apskr.

Vincas Rukštelis ,gyv. Abitibi 
Power a. Paper Co., Camp 24, 
Regan, Ontario, Canada

ieško:
*Mrs. M. Rukštelytės - Jankie- 
nės ir Miss Julijos Rukštelytės, 
gyvenančių Brooklyne, N. Y.

Kazys Bungarda, sūnus Vin
cento ir Marijonos, kilęs iš Gu
delių km., Vilkaviškio apskr.,

ieško:
Kazio Jonaičio (Jonevičiaus) —
vaistininko.

PAIEŠKOJIMAI

Vaclovas Vaitkus, sūnus Ka- 
■ šeinių gimnazijoje. Vokie- zimiero, gyv. Abitibi Power a. 
čių okupacijos metu buvo Paper Co. Camp 24, Regan, On- 

, “Maisto” valdybos direk- torio, Canada 
' toriaus pavaduotojas. ieško:

Bolševikų ir vokiečių o-(Rievės Vaitkaitės - Gricienės, 
kupacijų tarpsnyje jis įsi-[dukters Aloyzo. Jis taip pat 
jungė į rezistencinį Lietu-;ieško ir Zuzanos Domarkaitės, 
vių Tautos darbą, prisiim- dukters Kazimiero, 
damas iš aukščiausių re- lusios 
zistencijos institucijų at- Plungės vaisė., Telšių apskr.

> _    • • _     • • ! T  _

Abi yra ki-
iš Gondingos kaimo,

sakingiausias ir pavojin-i Ignas Bumelis, gyv. The Great 
giausias pareigas. į Lakęs Paper Co. L.T.D., Camp

Visiems, kurie su Gra-(305, Valora, Ontario, Canada 
jausku turėjo artimų san-į ieško:
tykių, buvo aišku, koks-savo dėdžių — motinos Mari jo-, tų kiek galima nutylėti ar 
sąmoningas, bet sykiu ir 
tolerantingas buvo jis ka
talikas. Jo tolerancija 
plaukė ne iš beprincipišku- 
mo, ne iš pataikavimo sa
vo viršininkams ar meili
kavimo savo draugams, 
bet iš didelės žmogaus bei 
jo pažiūrų pagarbos.

Atsidūręs tremtyje, P. 
(Grajauskas nuo 1947 metų 
sausio 15 dienos dirbo 
Liet. Raud. Kryžiaus cent- 

ire, jam įprastu būdu išva
lydamas čia gilią ir pozi
tyvią vagą. Daug kas ste- 
• bejosi, kokiu uolumu jis

Argentinoje Lietuvai Iš
laisvinti Centras išleido 
Detras de la cortina de 
hierro (Už geležinės už
dangos). Tai dokumentų 
ir K. Veraxo straipsnių 
rinkinys Lietuvos tragedi
jai ir jos laisvės kovoms 
nušviesti.

Įdėtas Lietuvos tremti
nių socialdemokratų me
morandumas, Krikščionių 
Demokratų atsišaukimas, 
tokio pat pobūdžio atsi
šaukimai tremtyje esančių 
lietuvių moterų, laikrašti
ninkų, politinių kalinių, 
buv. Prezidento Dr. K. Gri
niaus ir tolygūs dokumen
tai.

Knyga (92 pusi.) gra
žiai išleista. Svetimtaučiui 
ji sudarys ryškų vaizdą a- 
pie dabartinę Lietuvos pa
dėtį ir lietuvių tautos tik
ruosius troškimus.

besmagenė tolerancija, o 
tas visas jovalas vainikuo
jamas redaktoriaus pa
mokslu: “Būkim rimti ir 
protingi”...

Kad Brazilijoj atsiranda 
tokių redaktorių, stebėtis 
gal ir netenka, bet kad at
siranda tokių lietuvių, ku
rie net savo oficialius titu
lus leidžia “Ž.” piktnaudo
ti, tai tikrai nuostabu. 
Mes, Brazilijos lietuviai, 
vis dėlto tikimės, pajė-

Straipsniai Apie Lietuvę
Lietuvai visados labai 

palankus katalikų dien
raštis Buenos Airese, EL 
Pueblo įdėjo eilę straips
nių, dokumentų santrau
kų, pranešimų apie tragiš
ką Baltijos šalių, ypač 
Lietuvos, padėtį. Vieni tie 
pranešimai gauti iš NC a- 
gentūros Washingtone, ki
ti, matyt, Argentinos lie
tuvių parengti. V.

Veri Lėkite Dainos!
Paruošė kun. J. Dabrila. Pa

pildytą rinkinį išleido kun. P. 
M. Juras. įdėta apie 200 gra
žiausių lietuviškų dainų. Kai
na — $1.00.

“OarbtainkM”,
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mmb|
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Įtemptos Nuotaikos Europoje
— Kominterno imperialistines užmačios. — 

— Kaip Jie likviduoja opozicijos vadus. — Pet
kovo pakorimas ir Dimitravo motina. — Krikš
čionys demokratai ir socialdemokratai ameri- 
kiečiiĮ - britų zonoje. — Iš SSSR zonos pabėgo 
direktorius kasyklų, ii kur imama medžiaga a- 
tominei bombai. — Raudonarmiečiai bėga J a- 
merikiečių zonų. — Rusų žvalgybos viršininkas 
Austrijoje pabėgo i Pietų Ameriką.
RAUDONOJO IMPERIA

LIZMO CENTRAS
Užėjęs kartą į komunis- žinios, kad jau miręs kalė

tų knygyną Chicagoje ra- Jime), ministerį pirmi- 
daū jų “šventus raštus” — ninką Ferenc Nagy nušali- 
“Handbook of Marxism”Jno (nesuskubę likviduoti) 
Čia, 964 puslapyje ir se-į jis dabar yra tremtyje, 
karičiuose, i

generalinį sekretorių Belą 
Kovacs (apie kurį ateina V • • 1' J • • I Birutė Svilienė - 

Petronytė

Dotnuvos Žemės Ūkio Akademi
ją, ją baigiau, na ką gi, — ir 
ištekėjau. Bet lietuviška daina 

■troškimas ją gražiau ir tobu
liau dainuoti — viliojo mane.

“Vėl ėmiausi mokintis dainuo
ti. Pačioje pradžioje dainuoti 

i mokino mano brangi motinėlė, 
[kuri ankščiau dainavimo mokė
si Petrapilio konservatorijoje. 

Į Toliau mokiausi pas Sipavičie
nę, kuri ankščiau buvo Mas
kvos operos solistė ir pas Rato-! 
vą, Rygos konservatorijos dai-Į 
navimo profesorę. Teko daug 
kartų dainuoti Lietuvoj ir Vo
kietijoje Bet aš gailiuosi, kad 
šis dainavimo mokinimasis dėl: 
sunkių gyvenimo sąlygų trem
tyje buvo nutrauktas. Manau,

i

s

Koncerto Rėmėjai
Šiemet laikraštis “Darbininkas” mi

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

ramoje dalyvaus taip pat pasižymėjusi Šv. Pranciš
kaus parapijos, Lawrence, Mass. vyrų grupė, muzikui 
Algiui Šimkui vadovaujant; p-lės Stella Raznauskaitė, 
Izabelė Zolubaitė, Mrs. Svilienė, nesenai atvykusi iš 
Europos, ir smuikininkė Alice Pliavokaitė. 
Mrs. Anna Shay, No. Andover, Mass......
;Juozafina Gudaitė, So. Boston, Mass.....domu išgirsti ir pamatyti ener- Somprvillo Mass
i Ona Bakutis, Chicego, III....................
Mrs. A. Kibartas, So. Boston, Mass........
K. Gelvanauski, Chicago, III....................
A. Sangaila, Dorchester, Mass................
Mrs. Alisauskas, Scranton, Pa................
Frank Jurbus, Benton, III.......................
Mr. I. Misiūnas, Hartford, Conn............
Juozas Kirmilas, VVorcester, Mass.........
Louise Antanevich, So. Boston, Mass. ... 
Mrs. E. Jurgutaitienė, Kansas City, Kan. 
M. Yancovitz, E. Boston, Mass...............
Mrs. C. Vitkus, Endicott, N. Y...............
Mrs. J. Ceglauckienė, Cleveland, Ohio ... 
Mrs. M. Marcinkevičienė, Manchester, Conn. 
V. Paulauskas, Lovvell, Mass..........................
A. Lastauskas, Pittsburgh, Pa......................
Charles Slavis, Simbsbury, Conn...................
Paul Sabulis, Ansonia, Conn..........................

IK. Jakutis, Bridgeport, Conn.........................
V. Černiene, Chicago, III................................

Į V. S. Juzukonis, Hyde Park, Mass...............
. . t u 1 Mrs. K. Klebauskas, Athol, Mass. ...............

.J. Bacouskas, VVorcester, Mass.....................

.Simon Blaskevičius, Detroit, Mich. .............
u,,Kaz. Katilavas, Dorchester, Mass.................

Bųna ir y Raupas phjl; pa....... •............................
Mrs. K. Zagorski, Brockton. Mass. ............
Rev. Alphonsas, M. C. P., Brighton, Mass. 
A. Axton, Nashua, N. H. ..............................

j R. Kondrotienė, Lewiston, Me......................
J- Evanauskas, Phila., Pa.............................

jisai pe p Jpranė povilaitiene, VVaterbury, Conn..........
Joh nMockus, Oakville, Conn.......................
Albert Varaneckis, Letviston, Me..................
Mrs. A. Daugirdas, Chicago, III.....................
S. Kudzma, Nashua, N. H.............................
'Peter Shilanskas, Worcester, Mass. ............
G. Stakouskas, Chicago, III...........................
Andrew Simmons, VVindsor, Conn..............
Mr. M. Grigas, Chedsea, Mass.....................
Mrs. A. Bacenas, Kearney, N. J....................
Mrs. M. Novitsky, VVilkes - Barre, Pa..........
A. Bartinikas, St. Louis, Mo. ......................
Mary Pūkelis, Cleveland, Ohio ...................
Mrs. Krivickas, Chicago, III.........................
Mrs. A. Butauski, Cleveland, Ohio 
U. Mačiulis, Cleveland, Ohio .......................
Martha Kazemekas, Girbertville, Mass.......
L. Misius, Cleveland, Ohio ..........................
P. A. Apshaga, Roslindale, Mass. ...............
Sophia Pieza, Natrona, Pa...........................
Mrs. A. Kedienė, Hartford. Conn.................
Mrs. D. Armon, So. Boston, Mass................
M. Norbutas, Cambridge, Mass.
K. Lukasiunas, Cambridge, Mass.................

_ . „ J. Schultz, So. Boston, Mass. ......................
»°ir » Mrs. A. Naudziunas, So. Boston, Mass.

i F. Raudeliunas, Allston, Mass.....................

ji M. Vervetskas, So. Boston, Mass.
I. Grušas, E. Hartford, Conn........................
J. Buikus, Glastonbury, Conn......................
John Salkouski, Chicago, III. ......................
M. Nesteskus, Elizabeth, N. J.....................
Ona Naujokaitis, So. Boston, Mass. ...........
J. Jokovich, Taunton, Mass........ ................
Mrs. L. Skabeckienė, Baltimore, Md.............
Mrs. J. Lukošiūnas, Cambridge, Mass.........
Marė Puidokienė, Chicago, III.'..................
Mrs. L. Bavedas, Scranton, Pa. 

i A. Musick, Haverhill, Mass.........................
S. Sviokla, Montello, Mass............................
Mrs. E. Tamasunienė, Athol, Mass. ...........

Muzikas Algis Šimkus, 
didžiojo kompozitoriaus Stasio 
Šimkaus sūnus, “Darbininko” 

i koncerte akompanuos solistams“Darbininko” koncerte, spalių;^ 'paį^“^eūi^pį
19, So. Bostone, be operos aitis- linkybeį galįsiu tą mokslą tęsti k chorui. Publikai bus tikrai į-1 
tės A. Dičiūtės - Trečiokienės to^u„

Į Atsilankę į “Darbininko” kon- gingą menininką tremtinį.
' Birutė Svilie-jcertą Spaijų igt 4 Val. po pietų, i 

nė - Petronytė. Kadangi ji su;patrick Gayin mokyklos audito? 
savo šeima iš Vokietijos atvyko' turėsime progos 
tik prieš pusę metų, ir amen-L^ Birutėg Svilienės daina.j 
kiečiams mažai žinoma, tai pra- vįm^ j^p
šėme jos žinių apie jos dainavi- i___________________________ .
mo karjerą. Ir ji teikėsi pareik-j AMERIKIEČIŲ - BRITŲ | 
šti sekančiai: į -----------

atspausdinta Rumunijoje jie padėjo į Į dainuos ir kita gana įžymi dai-j
komunistų internacionalo m- amžiaus nininkė^ — p-nia
programa, 1__ _________ — -
kiai pasisakoma, kad ko- ^anju: 
munistų siekimas yra pa- ~ ------ 
saulinė revoliucija ir kad Yikų sąmokslas 
Sovietų Sąjunga yra tos prisidengiant j 
pasaulinės revoliuc i j o s rnirti 16 politinės opozici- 
branduolys, nešėja, kitaip 
sakant — raudonojo impe-J 
rializmo centras. Taigi, to‘ 
neslepia nė patys komu
nistai.

Jeigu karo metu Komin- 
ternas oficialiai buvo, ne
va, uždarytas, tai dabar ji
sai vėl atgyja pavydale 
“Informacijų biuro”, kuris 
buvo sudarytas suvažia- ... - , . . -• • - ,. , pie baisias skerdynes, tre-vusių įvairių salių komu-p. „ , ..< ...* c YMimiic Riilrrn vuinin • liLrxri —nistų Lenkijoje. Tačiau 
pilnasis, tikrasis Komin- 
ternas dar vis veikia slap
tai ir jo nariais yra, kaip 
praneša “Daily News”, se
kantieji: Bulgarijos G. Di- 
mitrov, Sovietų Sąjungos 
— L. P. Beria, Kinijos — 
Chou En lai, Jugoslavijos 
—Moche Piade, Čekoslo-, .. . . . «... ..
vakijos— Gottuald, Pran- keJal kąĮP Mil’vansk! B»- 
cūziios — Jacuues Duclos nev’ Klockov,Italijos -’ŽSSiIrtToglia- NachoV Nikola Petkov y- 
tti ir Ispanijos - Dolores ra “ujaus.a auka Jis bu- 
Ybarruri. I™ P°Pullar'JS- Atkakliai

kovojo prieš vokiečius ir j 
SUVIRŠKINTI OKU- ;kaikuriam laikui buvo už- 
PUOTUS KRAŠTUS | darytas į nacių koncentra- 

Pirmasis jų uždavinys cijos stovyklą. Tačiau, kai 
dabar yra suvirškinti kra- Bulgarijoje įsigalėjo kiti 
štus, kuriuos yra okupa- okupantai — bolševikai — 
vusi Raudonoji Armija. Petkovas, būdamas pat- kolajczyką. 
Jų taktiką čionai gerai riotas, savo politiniame; _ , .. . ,
nusako “Time”: veikime atstovavo liaudį, Čekoslovakijoje susek-'
— Komunistai jau senai siekiančią pilnos laisvės ir tos bombos, kvepalų deze-: LAISVfc IR VILTIS

pastebėjo paprastą (bet jisai buvo krislas komu-1^ paslėptos ir siunčiamos Qai jr yra kaikurių neto-amhulanse 
naudingą) politinį faktą: nistų akyse. Jį likvidavo.iBenesui ir Masankui. Ko-!, . * . - amouianse,
net dideliuose kraštuose, Laikraščiai ta proga prisi-,k18 sąmokslininkai

_ _ _ . _ _____ . « . _ -a ■« n ! O •»

ža grupė žmonių, kurie su- meną: Kai G. Dimitrovasjtis (greičiausiai patys ko- 
geba valdyti ir vesti tau- kalėjime laukė nacių teis- uiumstai. Red.)., bet komu-, 
tą. Sunaikinki ją ir kraš- mo, Petkovas buvo vienas .nistai tuo naudojas1._jų. įmonės net ir už geležinės i 
tui bus nukirsta galva. Po iš tų, kurie išrūpino pasi-.diriguojamas Vidaus Re1- n^Hangrna Kaskart lahianL 
to — bet koksai politinis matymą jo 72 metų am-įkaill komisioųierius Fer- 
gengsteris galės valdyti, žiaus motinai su jos sūnų- sąmokslinmkais^pa-

į tų partijos sekretorius: 
'Jan Kempny ir Milos Bu- 
igar, abudu katalikus ir Če-,UT- „ •
koslovakijos parlamentoj įe
narius. Jie nori suterori-;band jrbė^ k 
zuoti stipriausią oporici-igei iš jų pasisekė. at-! jos partiją, {leidusią sak-.^j^ iš mnosy.

- ra ir visa eilė įžymių vo- 
vlS kiečių, kaip Turingijos mi- 

nisteris pirmininkas Dr. 
R. Paul, buvęs komunistų 
rašytojas T. Plivier, kurio 
knyga “Stalingrad”

kur labai aiš- Valstiečių partijos vadą 
Albanijoje 

'buvo sufabrikuotas “išda- 
»” ir tuo 
pasmerkta

v •

jos vadų.
“TŪKSTANTERIOPAS 

ATSIMOKEJIMAS”: 
KILPA ANT KAKLO
Bulgarijoje komunistų 

dominuojama vyriausybė 
nutildė opoziciją pakarda
ma agrarų (valstiečių) 
partijos vadą Nikolą Pet- 
kov. “America” praneša a-
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ZONOJE
Jeigu rusų okupuotuose 

Europos kraštuose kvepia 
diktatūra, tai vakarinėje 
zonoje, ypač amerikiečių 
ir britų, žmonės atsikve
pia laisve. Austrijos laik
raštis “Die Furche” pa
duoda tokių žinių apie po- 

į litinę struktūrą (santvar- 
fką) amerikiečių - britų zo- 
Inose: šalia abiejų karinių

“Pradėjau dainuoti dar mo- 
kindamasi gimnazijoje ir visą 
laiką svajojau, kad gimnaziją 
baigusi stosiu į konservatoriją. 
Bet buvo lemta kitaip. Įstojau į

I

mimus, Bulgarijoje: likvi
duota nemažiau, kaip 40,- 
000 narių liberalų, demo
kratų ir valstiečių parti- 
jų. Tą Įvykdė vyriausybė, 
kuriai vadovauja G. Di- 
mitrov, kurs kaip matėme, 
yra vienu iš Kominterno 
vadovų. Tarp aukų pri- 
skaitoma tokie žymūs vei-

{valdžių, čia yra sudarytos žinoma Lawrence, Mass. daini- 
aštuonios valdžios atskirų ninkė ir šį kartą dalyvaus “Dar-j 
žemių (valstybėlių — Lan-ibininko” koncerte, r*■ «-
desregierung), Ūkio Tary-|Z°lubaite dainuos duetą.
ba, abiejų zonų egzekuty- 
vis komitetas ir Darbo Va- 
dyba. Iš aštuonių valsty- žimas, pabėga, 
bėlių, keturiose yra sočiai- tragiškų įvykių: Raudono- 

valdžioje, si°s 1----- - ”.3
dviejose— krikščionys de-!^®vaiev gavo

Dar- mokratai, o dar dviejose— grįžti į Rusiją. Pasirink- 
' ------ vyriausybė. C- damas geriau mirtį, negu
kio įaryoai DeveiK išimu- š**^**^, pcr^;p;ęvc

jnai vadovauja krikščionys savo rankų gyslas. Tačiau 
: demokratai. Egzekutyvi- jį skabiai nugabeno į ame- 
iniame komitete, kurs ren- rikiečių ligoninę Berlyne

» < 
vadu^ko- daugumą sudaro socialde-—padėti jam pasiekti USA 

mokratai. Abiejų zonų de- zon4- Tačiau pagal susita- 
sių įkalins ir Lenkijos Mi-1 partamentuose

Alicija Plevokaitč,

jauna gabi smuikininke, 
bininko” koncerte 1 
žavės smuiko tonais.

demokratai valdžioje, si°s armijos leitenantas
> įsakymą

klausytojus koalicinė ' _
kio Tarybai beveik išimti- grįžimą

BOMBOS KVEPALŲ ' demokratai. Egzekutyvi- jį TskuĮnai nugabeno^) ame-
DĖŽĖSE

Spėjama, l._
darni opozicijos 
munistai už keleto mene-

kad likviduo- karnas pagal valstybėles,jisai išgijo. Jis prašėsi

; persvarą irimą — kariai grąžinami į 
Į sudaro krikščionys demo
kratai, o darbo vadyboje

sektorių, kuriam priklau
so. Kada rusų karinė poli
cija atėjo paimti, jisai gy
nėsi, kol jį surakino. Kai 
vežė Raudonosios armijos 
__  ,, jis daužė gal- 

4as bulumų šių — vakarinės Vą j sieneles, bandydamas 
--- ----- ----- ----- ------------ r— — f- r---- , _  nasilieka naslan- Vokietij°s dalilJ ~ tvar‘ atimti sau gyvastį.

palyginamai, tėra tik ma- mena vieną liūdną smulk-l»?J kyme, bet čia vyrauja lais- Laimingesnis buvo geor-i
yė, ir ateities viltys daug ijietis armi.
šviesesnes Tą gerai jaučia; jog jįrierolas leitenantas 
žmones net ir uz geležines i 7-Jis buv rusu 
uždangos. Kaskart labiau:^™^"- viršininkas Au. 
didėja skaičius tų, kūne Šatrijoje. B vienos jisai pa-

: bėga į amerikiečių - britų f pirtų-AmCTi'kVjišai 
zo??s:. .'ris'L Plrma *>efa dar davė pareiškimą laik- 
vokieciai. Kaip praneša rašfjui .Trance 

.„..„eu.vi T-lme ’■ Vien ■ rU?SUZ kuriame pasakė:
. . menesyje apie 100,000; Ranannnii armiia norsuteron-lu„Mjx^^J: | — Raudonoji armija per- Ma vaitavičius, Trenton, N. J

r“ ; tvarkoma. •• - ~~
° paruošta iki 1952 m. Prieš 

tą laiką ji neturės nė ato
minių ginklų. Iki 1950 ji 
neturės tolimiesiems užda
viniams skirtos aviacijos.* *

Europa dar tebėra ver- 
, kunkuliuojantis 

' katilas, ir kokia sriuba ar, 
išvirs, pa-{ 

rodys greita ateitis.
Dr. J. Prunskis.

jenciK sąiiiOKSiiniiiKiiis pa-.atviptu nlrnmintii žemini
kaip tik norės. tautą, nite- mi kaliniu. Dėkinga moti-^kelbė Slovakų Demokra- S™ i S* . h Ji’**0 > BPlauk<ia
kusią galvos”. na pasakė Petkovui:

Tą kruviną planą vykdy-{ — Jei mano sūnus išliks 
darni bolševikai Jugosiavi- gyvas, jis atsimokės tūks- 
joje nužudė generolą Dra- tanteriopai.
ją Mihailovičiu, Vengri jo- Ir Dimitrovas atsimokė
ję pasodino į kalėjimą Ma- jo: praslinkus 14 metų 
žųjų Savininkų partijos nuo tų motinos žodžių jis 
(kuri laisvuose rinkimuo- užnėrė kilpą Petkovui ant 
se buvo gavusi daugumą) kaklo...

1
1

I
1
I
!I
I
I

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

nis Slovakijoje. Tomis 
kruvinomis ]
jie siekia garantuoti ko
munistams daugumą Če
koslovakijos vyriausybė
je. Neseniai 
jos ministeris [ 
kas, komunistas ir Komin-

Čekoslovaki- Jt

pirminin-^“^?: --ų-s— buvo danti 
: Sovietų aukštai įvertinta ’ • nas. Komunistus ir KOHlin- u..u

temo narys, K1. GottwaM - į®kokia košė ten 1J°ras) H- Mertens, Muel- rndv_atskleidė savo tikslus, pra- įauseno 
sitardamas:
— Čekoslovakų liaudies

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- ° o, „„„
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

t i

Co operative Bank f
4>O l»OAIWAT • SOVTN BOSTON

kad komunistai gautų ab
soliučią daugumą. Tas yra 
galima ir to reikia tikėtis. 
Aš esu tikras, kad įvykių 
raida mūsų krašte prives 
prie sudarymo vienos — 
darbininkų klasės — par
tijos”.

Taigi, einama prie komu
nistų diktatūros, toksai jų 
siekimas.

burmistras H. 
Stuecker, kasyklų direkto
rius H. Grossman, kursA AHiO »» rVUlS A HgiTYI q viri 1 ICi pvv * • ’ x *

vadovavo septynioms So- The Great Ukes Paper Co/L?^ Aleknovicius. Timmir.s Ont. Canada
---- _ 1 Mrs. P. Kvedens, Chicago. III........................ 

V. Kiele, Worcester, Mass. ..........................
L. Kaur.eckienė, Lewiston, Maine ..............
Mrs. A. Evanauski, Scottvelle, Michigan 

i B. Mičiūnienė, New Britain, Conn...............
(Mr. K. Cepurna, VVaterbury, Conn. 
{Kun. Kazimieras Žvirblis, Providence, R. I. 
S. Petrubonis, No. VVeymcuth. Mass...........

32-jų metų Jubiliejaus proga, atsirado didelis bū-

vietų žinioje esančioms 
kasykloms Saksonijoje, 
kur 10,000 suvarytų vo
kiečių kasė uraniumą.

RAUDONIEJI 
DEZERTYRAI

Antra pabėgėlių rūšis:
Raudonosios armijos ka-kšomi tuojau atsiliepti arba tie-
riai. Bolševikai net sudvi-lsiog jų ieškantiesiems arba T.
gubino sargybas, bet vis-.Leonardui Andriekui. O. F. M., rys nuoširdžių lietuvių, kurie įstojo į Koncerto Rėmė- 
tiek — raudonarmiečiai,‘Greene, Maine. I jus, būtent:

• v

j T. D., Camp 305. Valora. Onto-! 
rio. Canada

ieško:
dėdės Jono Adomavičiaus, kilu
sio iš Mažeikių apskr., kuris 

{prie Chicago. III. turi ūkį.

1
 Paminėtieji giminės yra pra-i 
šomi tuoiau atsilienti arba tie-:
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Lietuvių Parapijų Sodaliečių
Konferencija

Pastatytas Paminklas Į HARTFORD, CONN. 
šią savaitę pastatytas gražus 

paminklas ant a. a. kun. Stepo
no P. Kneižio, buvusio per 16 
metų šv. Jurgio lietuvių par. 
klebono, kapo Norwoodo High- 
land kapuose. Paminklo staty
bos darbą atliko W. C. Canniff
& Sons,
Highway,

Dalyvaus J. E. Vyskupas 
John Wright, D.D.

Nonvood, Mass. — Sekmadie- dalietės kviečia visas lietuvai

£
I

Skaityk ir Kitam Pasakyk
Spalių - Oct. 19 d., tuoj po su

mos įvyks LDS 6-tos kuopos 
susirinkimas, nes 2 vai. yra už
imta svetainė kitų.

Taipgi tą pačią dieną, 5 vai.' 
p.p. įvyks kortavimo vakaras, 
suruoštas LRKSA 89 kuopos ir' 
LDS 6-tos kp. Taigi minėtų 
kuopų nariai visi ateikite. Nuo- 

A. Kūrai ir A. F. Kneižys daly- širdžiai yra kviečiami ir visi ki- 
vavo adv. Juozo ir p. Bronės 
Guirių, gyv. W. Roxbury, vedy
binio gyvenimo Sidabriniame 
Jubiliejuje.

Ine., 531 Cummins 
Roslindale, Mass.

Pereitą sekmadienį pp. P. ir

Svarbus Susirinkimas

ti dalyvauti.

Švč. Trejybės parapijos baza- 
ras prasidės spalių 31 ir tęsis 
lapkr. 1, 6, ir 8 d.d.

Lapkričio 9 d. švč. Trejybės
Pirmadienį, spalių 20 d., tuoj par. bažnyčioje bus Hartfordo 

* po Rožančiaus pamaldų, parapi- vyskupas ir suteiks Sutvirtini-
nį. spalių 26 d.. Kristaus Kara- tęs mergaites ir nepriklausan- jos svetainėje įvyks svarbus vi- mo Sakramentą.
liaus šventėje, šv. Jurgio lietu- čias prie Sodalicijos. 
vių parapijoje Įvyks Naujosios 
Anglijos Lietuvaičių Sodalie- j 
čių Konferencija, kuri prasidės ■ 
iškilmingomis šv. mišiomis , 
10:30 vai. rytą.

Mergaitės Sodalietės priims ' 
šv. Komuniją “in corpore”.

Po šv. mišių pietūs. Po pietų 
prasidės Konferencijos sesija 
svetainėje.

Konferencijoj dalyvaus ir J. 
E. vyskupas John Wright. D.D., 
ir pasakys turiningą kalbą. So-

______________________________________________________________________

sų lietuvių susirinkimas, kurį 
Konferencijos ruošimo komi- skelbia ALRK Federacijos 10 

_ . skyriaus valdyba.
susirinkimą visų 
dybas ir bendrai 
jiečius. Tikslas: 
riausiai galime 
Noru’oodo 
sukakties 
lietuviai ir katalikai.

sijoje yra šios Sodalietės: Pre
fekte Ieva Jurgevičiūtė; jos pa- 
gelbininkės — Bertha Bičiūnai- 
tė. Liliana Vasiliauskaitė, Ele
onora Novikaitė, Eleonora Na
vickaitė. Angelą Pazniokaitė. 
Jonė Vasiliunaitė. Ona Paznio
kaitė. Angelą Rukštelytė, Adelė 
Vaikazaitė ir Joana Jasionytė.

*

WATERBURY, CONN.Kviečia į tą 
draugijų val- 
visus parapi- 
kaip mes ge- 

prisidėti prie
miestelio 75 metų kP- vakarienės, kuri įvyks lap- 

paminėjimo, 1

Parapijos Vakarienė

Štai beliko tik kelios savaitės 
' iki Moterų Sąjungos 43-čios

kaipo ‘kriėio 2, 1947, Šv. Juozapo pa
rapijos svetainėje. Pelnas ski
riamas parapijai.

Mes Sąjungietės esame įro-

I

4.

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton. Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną, ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W. J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. L

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6286

Albert R. Barker
Pirmiau — Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206 

Tel. 6-1944

207 PARK Bl ILDING 
tVorcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

Parapijiečių Susirinkimas

Kleb. kun. F. Norbutas su
kvietė parapijiečius į susirinki
mą sekmadienį, spalių 12 d., 
tuojau po popietinių Rožančiaus 
pamaldų, parapijos svetainėje. Į

Kleb. kun. F. Norbutas išdavė, 
parapijos finansinį raportą, pa-

Spalių 13 d. vakare, parapijos
svetainėje įvyko Moterų Sąjun- džiusios, jog mokame vienybėje 
gos 27 kp. susirinkimas. Atsto-d^bti, ir jau ruošiamės į šį dar- 
vės išdavė raportą iš Apskrities, bą visos energingai. Prižadame, 

kuris buvo įdo-ka<d vakarienė bus ko skaniau
sia. Sąjungietės prižadėjo labai 

_____  skanių pyragaičių iškept.
Spalių 11 d. Šv. Jurgio lietu- Moterų Sąjungos Choras iš-

suvažiavimo,
mus.

Kleb. kun. F. Norbutas išdavė; u- ucvu*| ... Z > A
parapijos finansinį raportą, pa-bažnyčioje buvo PW» muzikalę Programos da- 
žjuiėdamas, kad parapijos sto- atnašaujamos šv. mišios pp. h, taipgi bus ir kalbėtojų, 
vis yra geras ir jis džiaugiasi j Uždavinių, gyv. 
parapijiečių dosnumu. intencija, iu v<
nurodė kas reikalinga taisyti 
ateityje. Jis davė sugestiją, kad 
parapijiečiai ruoštų pavasarį 
“reunion”. Parapijiečiai vien
balsiai nutarė tokį parengimą 
ruošti, ir taip pat ruošti rude
ninį parengimą, kaip ir praei
tyj.

ką, benas sugros atitinkamas 
meliodijas ir garbės sargyba šo
viniais į orą pagerbs mirusius, 
žodžiu, bus tai nepaprastai gra
žios ir įspūdingos iškilmės, ko
kių dar čia mieste niekur nebu
vo.

Mūsų klebono ir Tėvų, Motinų 
ir Moterų draugijos pastango
mis tapo įrengtas naujas, gra
žus, priebažnytyje iškabintas 
visų kare dalyvavusių veteranų 
Garbės Sąrašas. To sąrašo į- 
rengimo lėšas padengė vietinė 
Lietuvos Vyčių 116 kuopa. Žu
vusiems gi kariams paskutinia
me kare įrengtas lauke prie 
bažnyčios gražus paminklas. 
Panelės Švenčiausios balto 
marmuro stovyla, partraukta iš 
Italijos. Pedestalas iš spalvuoto 
granito su įvairiais pamargini- 
mais 8 pėdų pločio ir 5 pėdų 
aukščio, granitinis takas prieiti 
prie paminklo. Pryšakyje akme
nyje stilingai iškalti žuvusiųjų 

i vardai. Paminklas labai pagrą
žina visą apylinkę. Iškilmių at
siminimui yra išleista atminti
na programa, kurioje telpa vi- 

Spalių 19 d. š. m., sekmadienį, sala įr sterling St. iki pamik- sU aukotoN * darbuotojų var- 
2 valandą po pietų, Aušros Var- jtfo Čia visi išsirikiuos, išeis dai’ ^vykios ir kiti paveikslai, 
tų parapijoje, prie bažnyčios, į- bažnytinė procesija ir prasidės Pro?rama dalinama dykai. R. 
vyks iškilmingas naujai įrengto §Ventinimo apeigos. Šventinimo -----
antrojo karo veteranų Garbės apeigas atliks klebonas kun. K J ĮVAIRUS SKELBIMAI
Sąrašo ir žuvusiems paminklo a. Vasys, kitiems kunigams a- ----------------------------------------
šventinimas, šventinime daly- sistuojant Kalbas pasakys mie- 
vaus visi parapijos veteranai, sto mayoras Charles F. Sullivan 
astuoni miesto ir apylinkės ve- jr kongresmanas Harold D. Do- 
teranų postai su savo vėliavo- nohue. Veteranai, žuvusiems 
mis, ir visos bažnytinės drau- kariams pagerbti, padės vaini- 
gijos su savo vėliavomis. Ly- . ,

Aušros Vartų parapijos žuvusiems antrame pa
sauliniame kare paminklas, kurį įtaisė Lietuvos Vy
čių 116 kuopa.

fORCESTHL MASS.
Aušros Vartų Parapija

giai 2 valandą prasidės paradas, 
Įkuriame dalyvaus visi veteranų 
postai ir benas. Paradas prasj-| 

Įdės nuo Vernon Hill parko, eis 
Ames St., Vernon St., West Up-

\ St. Joseph Avė., 
Taipgi j intencija. jų vedybinio gyveni

mo sukakties proga, pp. Užda
viniai išaugino du sūnų ir vie
ną dukterį, kuri yra Seselė M. 
Kazimierietė — vardu Sesuo M. 
Corinthia.I

Vardu rengimo komisijos, 
nuoširdžiai kviečiu visas Conn. 
kp., dalyvauti bendrai su mu
mis, taipgi kviečiame visus pa
rapijiečius draugiškai praleisti 
laiką su Sąjungietėmis.

Nele Meškunas,
Conn. Apskr. Direktorė.

i

Dalyvavo M. S. Apskrities 
Suvažiavime

Pereitą sekmadienį Mass., 
Maine ir N. H. Moterų Sąjun
gos Apskrities suvažiavime, ku
ris įvyko Šv. Kazimiero lietuvių 
par.. Nashua, N. H., vietinę M. 
S. 27 kuopą atstovavo pp. Ieva 
Tvaskienė. Alena • Novikienė, 
Akvila Lyons ir Alena V. Knei- 
žienė. Jas nuvežė Sąjungietė, p. 
O. Warabow. Tą dieną Nashua 
Moterų Sąjungos 58 kp. minėjo 

j savo gyvavimo Sidabrinį Jubi- 
I lieju. Tai po sesijų įvyko šau- 
jni pramoga.

Spalių 15 d. įvyko Moterų So
dalicijos “Whist Party” parapi
jos svetainėje. Dalyvavo nema
žai žmonių ir laimingieji gavo 
gražių dovanų, kurias paaukojo 
vietiniai biznieriai ir narės.

NEW HAVEN, CONN.

Sveikiname Visas Jadvygas
Štai ir šv. Jadvygos diena. 

Sveikiname Jadvygą Šilkienę, j 
kuri tą pačią dieną minėjo savo, 
gimtadienį. Ji yra Moterų Są-į 
jungos 33-čios kuopos narė, i 
Sveikina savo narę ir linki Die-j 
vo palaimos. Taipgi sveikiname, 
visas Jadvygas mūsų kolonijoj.!

M.

Naujas Žurnalas Anglų 
Kalba

--------------------------------------------1 

A, J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE
409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boston 0M8

Bes. 37 Oriole Street
We«t Roxbury, Mmi 
Tel. Parkway 1233-W

Kun. P. P. Cinikas, MIC.
Gruodžio mėnesyje išeina pir-

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

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

KEARNY, N. J.
I Kun. D. Pocius, S. Kasperas mas Tėvų Marijonų leidžiamas 

ir J. Kohanski dalyvavo 
Vardo seime Boston, Mass. 
spalių 1 iki 5, kaipo mūsų 
rapijos atstovai.

f

Bernardas Jenuss,

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO
Balso - Iškalbo* - Piano

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

480 BO Y LSTON ST., BOSTON 
KENmore 3571 

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mase.

Tel. Eliot 8222.

Šv. naujo žurnalo, anglų kalba, nu- 
nuo meris. šis naujas mėnesinis lei- 
pa- dinys pavadintas, “THE MA- 

RIAN”. Naujai leidžiamas žur
nalas bus taikomas angliškai

Sekm., spalių 12, Šv. Vardo kalbančiai lietuvių kilmės vi- 
i draugijos nariai ėjo bendrai suomenei. į
'prie Komunijos laike 8 valan- šis naujas Tėvų Marijonų lei- 
i dos šv. mišių. dinys, “THE MARIAN”, bus ti-

Antrą valandą po pietų visi kybinis ir tautinis mėnesinis 
nariai dalyvavo Katalikų Vyrų žurnalas su spalvuotais paveik- 
paradoje, Newark, N. J. Buvo slais, įdomiais straipsniais ori- 
malonu matyti kaip gausiai ginalių autorių. Tėvai Marijo- 
mūsų vyrai pasirodė tarp sve- nai paskyrė kun. Petrą P. Čini- 
timtaučių. ką, MIC., pirmuoju “THE MA-

_________ RIAN” redaktorium. Kun. Čini- 
Šv. Onos draugija rengia kas per praeitus du metus kle- 

“Masąuerade” šokius šeštadie- bonavo lietuvių parapijoje, Mil- 
nį, spalių 18, LAPC salėje, waukee, Wisc. Prieš tai buvo 
Kearny. Įžanga 65c. Gros E. dienraščio “DRAUGO” admi- 
Schultz orkestras._____________ nistratorius per šešerius metus.

Moterų Sodalicijos draugija Jis yra baigęs Tėvų Marijonų 
taip pat ruošia “Masąuerade” Seminariją, Hinsdale, III., ir 
šokius, spalių 25, LAPC salėje, lankęs žurnalistikos mokyklą 
Gros Greg Smith orkestras. Į- Marąuette Universitete, Mil- 
žanga 75c. waukee, Wisc.

Visus kviečiam dalyvauti. Bus Kiekviena lietuviška šeima, 
įduodamos dovanos gražiausiai kurioje randasi angliškai skai- 
ir juokingiausiai apsirengu- tančių narių, turėtų užsiprenu- 
siems. A.RS. meruoti šį tikybinį žurnalą. Me

tinė prenumerata kainuoja tik 
$1.00 metams. Pirmasis nume
ris išeina gruodžio mėnesyje,1 
su sausio 1948 numeriu. Jei no
rėtumėte užsiprenumeruoti ar 
tik matyti pirmą egzempliorių, į 
siųskite savo vardą, pavardę, 
adresą sekančiu adresu:

“THE MARIAN” 
2334 S. Oakley Avė. 

Chicago 8, III.

t 
I

Spalių Mėnuo Yra Skirtas 
Tremtinių šalpai

Sulaukus šaltesnio rudens oro, 
i kiekvienas iš mūsų pradedam* 
' savo rudens šiltesnius rūbus I
kraustyti iš spintų ir juos vė
dinti. Bet, deja, mūsų sesės ir 
broliai, kurie yra išblaškyti po 

• platų pasaulį, neturi šiltesnių 
'rūbų.

Jie savo viltį turi sudėję pas 
savo brolius ir seses, Amerikie
čius, ir su ištiestomis rankomis 
prašo pagalbos. Taigi šiame 
gražiame spalių mėnesyje pasi- 
švęskime ir pasiaukokime dėl 
mūsų viengenčių, kurie kenčia i 
vargą ir skurdą; taipgi dėl tų 
mažyčių vaikelių, kurie tiek 
daug turi nukentėti, nesupras
dami dėl ko. Atlikim mielašir- 

i dingą darbą ir sušelpkime sa
vo artimą, suteikdami aukelę 

1 Šalpos Fondui.
i New Haven’o lietuviai ir lie- 

. tuvaitės neatsilikite šiame dar- 
*ur J*.mi be nuo kitų kolonijų, savo au- 
ma_ as jęas gaiit priduoti klebonui kun. 

Edv. Gradeckui, J. Dičkienei, 
A. Pilvelienei, J. Šilkienei, M. 
Ramanauskienei, M. Jokubaitei, 
V. Norkūnui, ir V. Kripaičiui.

I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

V
i!

Vincas Balukonis, Savininkas.

258 Vest Broadway,
'•i— •-

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Councilman’as ir vienas veik-' 
liausiu lietuvių Dievo Motinos! 
Sopulingos parapijoje, Kearny- 
Harrison, N. J. ir Šv. Vardo! 
draugijos narys. Šios parapijos! 
lietuviai džiaugiasi 
lietuvį politikoje.
Jenuss yra respublikonas. Lie
tuviai piliečiai labai daug prisi
dėjo, kad išrinkti Bernardą Je
nuss Councilman’u.

MOVERS — 
IfMurtd and 

■ ironueu
Local A Long

Distanca 
Movlng

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

Bronius P. Bartkevičius

VIENATINE LIETUVIŠKA
MOTERIŠKŲ KAILINIŲ

FIRMA NAUJOJ ANGLIJOJ

FURRIIRS
735 No. Main Street

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

Jonas Zakarauskas Suteikė 
Stambią Auką

Sunku būtų surasti kitą žmo
gų tokios jautrios širdies, kaip 
Joną Zakarauską. Jis yra pa
prastas darbininkas, bet moka 

*|*1 sumaniai gyventi, visuomet 
*$* dosniai aukoja parapijai ir tau- 
*$* tos reikalams, štai neseniai pa- 

?
X 
X t I 

i 

X 
X

ti
I

t

PHILADELPHIA, FA.

A. Gumuskas
Generalis Kontraktortas

694 Chalkstone Ave^

PROVIDENCE, R. I.
TeL Ptantattons 0753

klojo šimtinę Amerikos Lietu
vių Tarybos vajui, ir kelios die-

Naujas Profesionalas
Pastaruoju laiku adresu — 

2016 E. Allegheny avė., Phila. 
34, Pa. jaunas, 27 metų amž., 
veteranas, Pranas Balinskis a- 
tidarė savo puikią laidojimo į- 
staigą. Tačiau, kad išvengus 
klaidų, nes ir jo brolis yra

ir

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

taisymo.

nos atgal, teko pasikalbėti apie “undertaker’iu”, tai jis sutrum- ;
*7*— —»i ♦ * ■ i 'ii a.Tremtinių šalpos darbą, 
didelio raginimo 
$60.00 sušelpimui 
ir seselių tremtyje, 
sielos žmogus. Jis 
garbės, bet kukliai 
supranta kitų vargus. Kaipo 
šalpos skyriaus valdybos narė, 
tariu širdingą ačiū ponui Zaka
rauskui.

ir be pino savo pavardę — iš Balins- 
Jonas įteikė kio, palikdamas vien tik: Balio, 

savo brolių Jis, kaip ir jo tėvas, Justinas 
Tai kilnios1 Balinskis ir jo brolis, Juozas 

neieško sau! Balinskis ir visi jų giminės, y- 
gyvena ir j

I
ra labai šaunus viengentis, už
sipelnantis kiekvieno lietuvio ne 
tik pagarbos, bet, reikale, ir pa
ramos...

Congratulation!... K. V.

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS^ S&vinink&i.

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



jVIETINĖS ŽINIOS
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Priėmi-

T T T rp t C pamokoms. Jos dabar stengiasi
* ©O - perstatyti veikalą, lapkričio 23 

_________ d. Gerai, kad jaunimas savo ta
lentus aukoja geram.Dramos Ratelis. Šv. Petro pa

rapijos mergaičių dramos rate
lis gražiai veikia. Per vasarą la
bai patraukliai išsitaisė kamba
rį, 492 E. 7th St. Spalių 14 d., 
šį kambarį mergaitės viešai su 
programa atidarė savo ratelio

DAKTARAI
o------------

•OU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRI8TA8
515 E. Broadway

So. Boston, Mase.
Ofiso Valandos išskyrus

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

•sttadteniais nuo 2 iki 8-tai.4-------------------------♦

I

vakare, spalių 19 d., 
prasidės jaunimui 

angliškai.

DARBININKAS 
Džiaugiasi. Kad Vėl 

Galės Ilginti A. 
Dičiūtę

Ponia Birutė Svilienė, kuri 
“Darbininko” koncerte, spalių 
19 d., išpildys dalį programos, 
apie to koncerto žvaigždę, ope
ros artistę, A. Dičiūtę - Trečio
kienę padarė šitokį pareiškimą:

“Aš apsidžiaugiau sužinojusi, 
kad “Darbininko” koncerte di
delę dalį programos atliks Kau- 

’-no operos solistė ponia Dičiūtė-
atvykti į “Darbininko” koncer- sTrečiokienė jį ir Kaune buvo 
■ą, kuris lietuviškos dainos puo- mėgiama publikos ir klausantie- 
ta. Ten senas ir jaunas . patirs jį grožėdavosi jos dainavimu, ilgametė LDS Centro iždininkė.

Darbininko 
mo komisijos pirmininkė ir Bos
tono Tautiškų šokių grupės mo
kytoja, nuoširdžiai kviečia vi
sus savo artimus ir pažįstamus

S“
v

Ona Siaurienė,

’ Raštininkė pranešė, kad užsa-l 
kė iš Centro 500 Kalėdinių lie
tuviškų sveikinimų. kuriuos 
skleis bostoniečių tarpe.

Pranešta, kad metinis sky
riaus susirinkimas įvyks spalių 
23 d., Lietuvių salėje. Į šį susi
rinkimą nutarta pakviesti ir čia 
gyvenančius iš tremties atvyku
sius lietuvius. Rap.

Joninės Susirinkimas
1 Vai. Ankščiau

/

Tol. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODO

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 0 ryto iki 12 vai. dieną.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

Misijos. Jau antra savaitė 
kaip sėkmingai eina misijos. 
Misionierius Tėvas Jonas Ki
dykas, S. J., baigs šias vyrų - 
vaikinų misijas spalių 19 d., 2 
vai. p. p.

7:30 vai. 
iškilmingai 
misijos —

Vaikų misijos prasidės trečia
dienį, spalių 22 d., 4 vai. p.p. 
Jos baigsis šeštadienį, 9 v. r.—

Suneškite popierą. Prašome 
visų sunešti visokį vartotą po
pierą. sekmadienį, spalių 19 d., 
prie parapijos salės, 492 E. 7th 
St., ir prie kiebonijos. Sudėkite 
ant šaligatvio. 1 vai. p. p., po
pierą bus surinkta. Pelnas eis 
Carney ligoninės statybai.

Lietuvos šilų, laukų, lankų, pie- Man teko girdėti ją dainuojant Uoliai Platina šio parengimo bi-. 
vų ir tvirta lietuviška širdimi daug sykių ir visada būdavau lietus- TaiPgi ji Yra ir šio kon- 
nusiteikusios liaudies pulsą. Tenig„»gy^fa laiminga gale- certo iždininkė,
klausytojas ras tai, ką jis prieš ;gjanti 
kelioliką metų paliko Lietuvoje į tikra, kad jos dainavimas vi- 
ir tas jaunuolis patirs, ką jo tė- siems patiks”, 
vai girdėjo būdami jauni. Tad, 
visi, kas tik turi lietuvišką šir- turėsime progos šiame 
dį vykime į koncertą!

ir čia ją išgirsti ir esu

O mes galime džiaugtis, kad' 
“Darbi- i

Iš BALF Valdybos 
Susirinkimo

.Atvyksta Daug Svečių

Valandoj 2 Iki 4 ir 7 iki 8.

Vincas Valatka, 
nuolatinis “Darbininko” rėmė
jas. LDS 1-mos kp. ilgametis 
kasininkas. Ateinantį sekma
dienį “Darbininko” koncerte 
priims svečius ir viešnias.

Tel. KENmore 4433

ĮVAIROS SKELBIMAI

FREDLEYS
Reikalauja
♦ FITERIį*

♦ FINIŠERIŲ *
Šios vietos yra atdaros Velles- 

ley shop. Geras atlyginimas, 5 
dienos savaitėje puikiausia pro
ga, 43 Centrai St, WeUesley, 
Mbml (17-21)

Dr. Albert P. Kiburis
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.

Felicija Grendelytė,

Šv. Jono draugijos susirinki
mas įvyks 1 vai. po pietų, kad 
nariai, galėtų suspėti į misijų 
užbaigimą ir “Darbininko” kon
certą. Todėl, nariai nesivėluoki- 
te. Rašt.

Šauni Vakarienė
r

------------- I Amerikos Legijono Stepono-
Spalių 1 d., p.p. Razvadauskų Dariaus Posto #317 Moterų

ninko” koncerte išgirsti ne tik rezidencijoje įvyko BALF 17-to Auxiliary rengia šaunią metinę
susi- vakarienę, sekmadienį, spaliųjau senai Lietuvoje, bei Euro- sk. valdybos ir direktorių

poje pagarsėjusią A. Dičiūtę - rinkimas. Susirinkusieji rado'(October) 19 d., 6 vai. vakare, 
Trečiokienę, bet taipgi pačią namų šeimininką ir sk. pirm. Lietuvių svetainėje, So. Boston, 
ponią Birutę Svilienę, Algį Šim- pr. Razvadauską paguldytą lo- Mass. Toji vakarienė bus skir- 

įkų, ir mūsų pačių amerikiečių Von (Jį paguldęs gripas ir gy- tinga nuo visų kitų vakarienių, 
j talentą. Rap. dytojas). Todėl susirinkimui vadovybėje gerai žinomos šei

mininkės p. Marijonos Gailie
nės, kur bus valgių ir gėrimų, 
ir taipgi bus galima pasilinks
minti prie geros orkestros. Už
tikriname, kad atėję nesigailėsi
te, o įžanga labai maža.

Kviečia visus Valdyba.

Tenka sužinoti, kad šį sekma
dienį, spalių 19 d. į Bostoną a^-",^ajenĮą 
vyksta iš artimesnių ‘ir tolimes-: en 
nių miestų daug svečių, lietu-’ 
viškos dainos mėgėjų. Jie at
vyksta išgirsti pirmą kartą A- 
merikoje garsios Lietuvos ope
ros artistės A. Dičiūtės - Tre
čiokienės, Birutės Svilienės, Al
gio Šimkaus ir jo vadovaujamo 
vyrų choro iš Lawrence ir solis
čių. Daugelis iš jų dar atsimena 
jo garbingąjį tėvelį, velionį 
kompozitorių Stasį Šimkų, kurs 
anais laikais darbavosi ameri
kiečių tarpe, kai kurį laiką.

Suvažiuoja ir visi Naujoje
Anglijoje gyveną 
tremtiniai. Jie būdami 
nio išsilavinimo, verčiau neda- 
valgę bus, bet nepraleis tokio, Ieva Markmenė,
koncerto, kokį “Darb.” rengia, I “Darbininko” rengiamojo kon-į kalbėto ją į sk. bankietą. 
neišgirdę. Tai buvo jų lig ir su- certo priėmimo komisijos šei- 
važiavimas — seimas. Lai būna mininkė. Jos prigimtas lietuviš- 
šis ir visų mūsų,-dainos ir mu- kas vaišingumas-- visuomet yra 
zikos mėgėjų suvažiavimas. Vi-mielas, todėl ji ir šiame koncer- 
si pasimatysime, 4 vai. po pie-,te ragina visus dalyvauti, kadi 
tų Patrick Gavin mokyklos au-į galėtume vaišintis savo širdis 
ditorijoj F arba Dorchester ir'lietuviškos dainos meliodingu- 
7th Sts., So. Bostone. Valio, vi-mu ir pagyventi’ tais sapnais, 
si į “Darbininko” koncertą!

Dainos Mėgėjas, dar tėvų globoje.

buvusieji 
aukštes-

žymi jaunosios kartos atstovė, 
veikli Lietuvos Vyčių organiza
cijos veteranė ir “Vyties” 
redaktorė, “Darbininko” 
certo Rengimo komisijos 
tore, visa širdimi ragina 
mą domėtis lietuviško 
puota — “Darbininko” 
tu ir jame dalyvauti.

Rap. dytojas). Todėl susirinkimui ’ 
pirmininkavo sk. vice pirm. An-^i 
tanas Matjoška. Raštininkavo i 
Anelė Januškevičiene. Nutarta,'! 
kaip greit galima suruošti 
“Whist Party”. Suruošimui iš-j" 
rinkta1 Stravinskienė, Stasiulis, 
Mockienė, Jankus ir Tumavičie- 
nė. Didžiulį “Penny Sale” nu
tarta ruošti po Kalėdų. Tuo rū
pinsis: Tumavičienė. Stravins
kienė ir Razvadauskas. A. Mat- 
jošką, pranešė, kad metiniam 
bąnkietui salė (Lietuvių) gau-; 
ta lapkričio 30 d., vakare. Ban- 
kietui bilietus daryti po $2.50. 
Numatytų prakalbų spalių mė
nesy. nutarta 

.daugelio parengimų tame mė-'New Haven, Conn.
Inesy, bet pakviesti numatytą' Kviečiame LDS kuopas išrink- 
i—ti atgtovus į suvažiavimą.

LDS Conn. Apskr. 
Suvažiavimas

kuriuos Lietuvoje pergyvenome

Draugijų Valdybų Adresai

kon- 
sekre- 
jauni- 
meno 

koncer-

Adv. J. B. Gailius,par. svetainėje, 339 Greene St., 
Pranešama, kad LDS Conn.

Apskrities suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio - Novem-

neruošti. dėl per ber 9 d., Šv. Kazimiero lietuvių 
- _____ TT___________

“Darbininko" koncerto rengimo 
kom. vice pirmininkas. Koncer
to Garbės Rėmėjas uoliai dar
buojasi šio parengimo pasiseki
mui.

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

(10-14-17)

Geriausias Pasirinkimas
►z' 
•/ 
>z‘ 
-z' 
•z'
►z
► z' 
• z'

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VČ.

Plrmininkč — Eva Marksiene, 
•25 E. Sth St, So. Boston, Mase.

Tel. So. Boston 1298. 
Vice-Pirmininkė — <.. GailiOnienA, 

8 Winfield St, So. Boeton, Mass. 
Prot Rašt — Ona Ivaškienė,

440 E. «th St, So. Boeton, Mass. 
Finansų Rašt — B. Cūnienč,

29 Gould St., W. Roxbury, Mass.
Tel. Parkway — 18S4-W 

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
protokolu raštininke

•V. JONO EV. BL. FA8ALPIN£8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Patarnavimas greitas ir mandagus.

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Bernardas Koraitis

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubenas, savininkas

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

Užsisakykite Teniko Pas Mm 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avow Islington. Mass.

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

-ni "11 w^>Yii TU

PfOtBthBt., So.'BeataLl^a*’ 

Vicc riialolilfiii — Phums Tuteikis.
702 E. Sth St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

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

Steponas Minkus, savininkas

[VA
REIKALINGI patyrę vyrai 

kaipo H'eavers dėl Woven La- 
bels. Daug viršlaikio, geras at
lyginimas. Atsišaukite —

Hovencraft, Ine., School &
I nion Sts., Clinton, Mass.

(17-21)

So. Boston Fumiture Co.
Matrasal naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

Valentina Minkienė, savininkė
Sekmadienį, spalių 19 d., 4 valandą po pietų visi patrijotingi 

lietuviai, ypač ponios ir panelės, ruoškitės eiti į “Darbininko” šau
nų koncertą. Patrick F. Gavin School Auditorijon, F. ir 7th St., 
So. Boston. Mass., kuriame dainuos Kauno Operos artistė A. Di- 
čiūtė - Trečiokienė ir kiti artistai. Šio parengimo proga, kviečiame 
ponias ir paneles pasipuošti gėlėmis - karsažais iš BALTIC FLO- 
RIST gėlių krautuvių, 502 E. Broadway, So. Bostone ir 211 
Adams St., Dorchesteryj. Mes turime labai,platų gėlių pasirinki
mą ir gražių korsažų prieinamiausiomis kainomis. Galite užsisa
kyti telefonu ŠOU 0489.

380Went Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius-Balzamuoto jas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvay
80. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
•38 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537Kailinius Geriausia Pirkti

4

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

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

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

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

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph W.Ca$per 
(KASPERA3) 

LaMstuvIų Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY RUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
PUNERAL HOME

564 EastBroadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal. 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

•O U Boston 2609

<
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LIETUVIŲ GYVENIMO

C. BROOKLYN. H. Y
Atlaidai

Ateinantį seKmadienį. spalių 
19 d., šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje laike sumos prasi
dės 40 vai. atlaidai, kurie baig
sis antradienio vakarą. Sesutės 
ruošia gražią procesiją. Choras 
praktikuoja mišparų giedojimą. 
Pamokslus vakarais sakys pa
kviesti tremtiniai kunigai.

niais rūbais pasipuošusių. 5 iš 
Brundzienės šokėjų grupės, p.: 
Averkienė su dukrele, p. Valai
tienė su dukra ir dar viena, ku
rios pavardės neteko sužinoti.

Mayoras su visa delegacija 
keletą kartų nusifotografavo, 
pasikalbėjo, įdėjo auką į dėželę 
ir palinkėjo šioje rinkliavoje ge
rų sėkmių. Visos ceremonijos 
truko apie 15 minučių.

į Šioje rinkliavoje su surinkta 
aukų suma Brooklynui priseis 
raudonuoti prieš kitas koloni-

LDS Conn. Apskričio
Kuopoms

Dl MESIU!!

Razaras
Kaip pernai, taip ir šįmet į- jas. ypač prieš Rochesterį. 

vyks didžiulis parapijos baza- Galutina rinkliavos skaitlinė 
ras dviejų savaičių pabaigose, bus patiekta vėliau, nes tik šią 
tai yra: lapkričio 7, 8, 9 ir 14. savaitę bus suvestos galutinės 
15 ir 16 dienomis. Pereitame sąskaitos. Galima tik tiek pasa- 
sekmadienio susirinkime buvo 
pasiskirstyta darbo pareigomis. 
Bazaro pradžia 7 vai. vakare.

kvt. kad pirmą vietą užima 
Maspethas, antrą Karalienės 
Angelų postas, trečią Šv. Jur
gio par. postas, ketvirtą Ap
reiškimo par. Viso buvo apie 9

Kaip jau esame pastebėję 
Darbininke”, I.DS Conn. ap

skrities suvažiavimas įvyks šių 
metų lapkričio 9 d., New Haven, 
Conn. Tą dieną, šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioje. 10 vai. rytą, 
įvyks giedotos šv. mišios už gy
vais ir mirusius apskr. narius. 
1 vai. fx) pietų, tos parap. sve
tainėje. 339 Grem St., prasidės 
suvažiavimo sesija. Kviečiame 
atstovus ir svečius skaitlingai 

Pr. Eazvadauskas, dalyvauti. j
“Darbininko” rengiamojo kon-! 
certo priėmimo komisijos narys.’

i Pranas Eazvadauskas. L. Vyčių 
veteranas ir darbštus BALF 
vietinio skyriaus pirmininkas, 
visa širdimi atsidavęs lietuviš
kam veikimui ir šia proga deda 

: pastangas, kad šis 
ko” koncertas būtų skaisti me- 

'no puotos žvaigždė. Tadgi visi į 
i Koncertą!

"Darbinin-

Aukos Bažnyčios Atnaujinimui
Mūsų bažnyčios vidus jau ge- postai. Aukos iš pavienių asme- 

rokai nublankęs ir reikalauja nų. biznių — pramonės vietų ir 
atnaujinimo. Tam tikslui įsteig- įvairių organizacijų dar ir da
tas atskiras fondas. į kurį au- bar plaukia. Visos iš visur gau- 
kos plaukia. Kas tik išsigali, tu- tos aukos gal sudarys $10,000 
retų paaukoti didesnę sumą, sumą. Dėl New Yorko tai per 
nes visas dekoravimo darbas maža, tą visi žino. Bet ką gali- 
atseis virš $10.000.00. Kiekvie- me kaltinti? Turbūt — patys 
nas parapijietis šiam tikslui tu- save, 
retų aukoti nemažiau $25.00. 
tuomet gal padengtų išlaidas.

Dekoravimo darbas prasidės New Jersey įvairių lietuvių ko
ne ankščiau, kaip 1948 metais, lonijų. Teko pastebėti šioje rin- 
kuomet nors pusė reikalingos kliavoje gatvėse renkant aukas 
sumos pinigų bus suaukota.

Reikia priminti, kad į šią tai-į 
ką atėjo ir mūsų kaimynai iš į

Į

I

d.
naujagimiui suteikė vardą Juo
zo - Petro. Kazimieras 
joną Laukaičiai buvo 
tėvais.

Tėvukas Benešiūnas

Stasys Mockus,
Prašome kuopų valdybų pasi- įžymus veikėjas. nuoširdus 

rūpinti, kad kuopos būtų atsto- “Darbininko” rėmėjas ir stam- 
vaujamos šiame suvažiavime, bus biznierius, būdamas “Dar- 
Kuopų organizatoriams apskri- bininko” koncerto Publikacijos 
tis atlygina kelionės lėšas į su- Komisijos nariu, 
važiavimą. Taigi, jei turite nau- dalyvauti koncerte, 
dingų sumanymų, malonėkite 
juos priduoti suvažiavimui.

J. V. Bernotas, Apskr. Pirm.
J. S. Totilas, Apskr. Rašt.

i
I
I

I 
ziją Barčauskus, sulaukus nau
jo šeimos nario, kurs buvo 
krikštytas sekmadienį, spalių 12 

Kun. Antanas Dubinskas
i

ir Mari-[ 
krikšto

j 
• !I 

vis dar i
tebėra Mercy ligoninėje, nors 
jau sveiksta. Ten padalyta jam 
didelė operacija. Ponia Stasė 
Kašinskienė randasi John Hop- 
kins ligoninėje. Jai vienas iš di
džiausių specialistų padarė o- 
peraciją penktadienį, spalių 10 
d. Ligonė randasi pavojingame 
padėjime. Kun. Mendelis prašė 
Švč. Vardo dr-jos per jų mišias 
pasimelsti už ligonę. į

Parapijos Jaunimo Klubas 
keturius vakarus į savaitę prak
tikuoja savo teatrą “Žioplių

kviečia visus; Balius”. Tai bus vienas iš juo- 
jkingiausių vakarų į 20 metų. 

----------------- (Jei kas atsimena “šyvą Kume- 
40 mergyčių, kurios bers gėles lę“, kuomet garsieji Šakočius - 
Kristui Karaliui. Kad tik Dievas į šeporaitis aplankė Baltimore ir 
duotų gražų orą atlaidų 
noms!

A. J. Namaksy, 
real estate ir insurance agentū
ros vedėjas, visuomenininkas, 
“Darbininko” rėmėjas, ir jo 
koncerto Kvietimų komisijos 
narys, kviečia visus dalyvauti 
koncerte.

■■ ■ " ■ ■ f
jiečiams. Visi kruta, bruzda, 
rengiasi prie šios pramogos. Nė 
kiek nenustebins rengėjų, jei 
virš 1,000 žmonių atsilankys į 
šią nepaprastą puotą. Bilietas 
$3.00.

die-! visus iki ašarų prijuokino, tas 
įgalės įvertinti mūsų jaunuolių 
i pastangas. Vakaras įvyks šeš- 
jtadienį, spalių 25 d. Bilietas tik 

Už porą savaičių bus daromas 42 centai: 8 centai tai valdžios 
visų mirusiųjų minėjimas. Mū- taksai, 
sų kunigai šįmetą, kaip ir kitais 
metais, ne tik atnašaus mišias! parapijos istorijoj. Šįmetą mū- 
lapkričio mėn. kasdieną 12 vai.įsų mokyklos Vaikučių Daržely- 
vidurdienį už mirusius, bet rū-;je Sesutė Mokytoja turi 40 mo- 
pinsis kad kiti 500 mišių būtų kinių; tai yra ketvirtdalis visos 
atnašaujama 1948 metais už vė- mūsų mokyklos, 
les kenčiančias skaistykloje. Jie 
visi tiki, kad "šventa ir išganin
ga yra mintis melstis už miru
sius“, kad jiems pagelbėjus išsi
laisvinti iš skaistyklos kalėjimo.

Artioantis Uždušinei

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

Garfield.
Eet kaip vi

siems Baltimorėje žinoma, mū
sų Vaikų Darželis yra gal pui- i

(kiaušiai įrengtas darželis visam 
mieste. Vaikučiai myli jį lanky
ti.

Lietuvių svetainės šėrininkai 
i turės Lietuvos Atminties vaka
rą šeštadienį, spalių 18 d. Al
bertas Juškevičius pirmininkau
ja rengėjų komisijai. Pelnas va- 

! karo yra skiriamas įvairiems 
Į pagerinimams ir modemiškiems: 
į įrengimams svetainės. Kunigai 
Į ragino visus dalyvauti.
i Oisterių puotai, kuri įvyks 
sekmadienį, lapkričio 9 d., bilie- 

' tai jau išsiųsti visiems parapi-

Kalėdojimas tris dienas, beveik per visą die-
Metinis mūsų parapijiečių ną, nes pirmadienį ir antradienį 

lankymas prasidėjo trečiadienį, po mišių įvyks 14 novenos pa- 
ir kun. K. Paulionį. Tai tiek spalių 8 d. Kun. dr. Mendelis maldų. Kun. dr. Mendelis, gir- Kristaus Karaliaus Iškilmė 
maždaug apie lietuvių “Tag aplankė visus lietuvius gyve- dėjau, turi užsakęs 30 tuzinų Spalių 26 d. visi Baltimorčs 
Day”. J. Pabalini*. nančius Curtis Bay miesto daly- baltų chryzantėmų. Gėlės šįmet katalikai vyrai viešai reikš savoBROOKLYN, N. Y.

Lietuvių "Tag Day”
Pradžia tilpo "Darb." No. 76. 
New Yorko Miesto Maj oras 
Priėmė Lietus irt Delegaciją I 

I
Spalių 2 d.. 12 vai. dieną buvo 

paskirta audiencija pas Mayo- 
rą O'Dvyer. Delegacijoj daly
vavo apie 30 asmenų, kurių tar
pe dalyvavo Lietuvos ministe- 
r:s P. Žadeikis, Gen. Konsulas 
J. Eudris. BALF Pirm. Dr. kun. 
J. Končius. Komiteto keletas 
narių ir šiaip publikos, kurių 
tarpe buvo 10 lietuvaičių, tauti-___________ į

Vincas Balu kon is.E. V. WARABOW
Funeral Service

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

1156 VVashington St., 
Nonvood. Mass.

Tel. Nonvood 1503

je. o kun. Antanas Dubinskas ir brangios po $12 ir $15 tuzinas, ištikimybę Kristui Karaliui. Po 
kun. Jonas Mendelis buvo pas Sesutės Kazimferietės irgi daro vadovybę švč. Vardo 
Belair Road lietuvius gyvento- planus kaip meningiau išpuošti j°s. visos 

į jus. Ketvirtadienį, visi trys ku- 
Inigai vaikščiojo rytų Baltimo- 
irėje, kur lietuviai gan plačiai 
pasklidę, nuo lietuvių bažnyčios 
iki miesto Bay View ligoninės. 
Gatvekariu užima beveik valan- 

i dą laiko tą tolį apvažiuoti.
Penktadienį, kun. dr. Mendelis 

(lankė Carrol Park; kun. Jonas 
.Mendelis. VVashington Park. o 
(kun. Dubinskas Morrel Park. 
Visi lietuviai su džiaugsmu pri
ima mūsų kunigus. Visi dar te
bekalba ir tebesidžiaugia Gar
bės Sąrašo šventimo paradu ir 
apeigomis. Visuose namuose

South Boston Cafe. 260 Broad- pasako, kad jis arba ji džiau- 
wav. savininkas, šio koncerto giasi esą lietuviais, nes Balti- 
Garbės Rėmėjas ir priėmimo morės lietuviai tą dieną tikrai 
komisijos narys organizuoja didingai pasirodė prieš svetim-. 
savo draugus biznierius “in cor-’taučius. Kadangi oras buvo be-' 
pore atvykti į “Darbininko’ galo gražus, tad kuniggams bu- 
koncertą. kuris įvyks ateinantį;vo malonu vaikščioti, o žmo- 

’ sekmadienį.

f Sutvarkymui Mirusių Asmeny Turto į 
i Parsiduoda South Bostono geriausioj -gatvėj, £ 
< prie parko ir netoli jūros, mūrinis 9 šeimų, po 3 5 
/ kambarius, nesenei ištaisytas namas. Įplaukos: a 
g 84170.00, išlaidos su šiluma ir aptarnavimu, bei « 
/ taxais S3300.00. Kaina: 820,000. Reik įnešti £ 
t 85000.00. Likusi: morgičius 4'7. Kreipkitės pas:
£ Adv. F. J. Ba gorius, £
/ 302 W. Broaduay, So. Boston, Mass. |

vyrų dr- 
parapijos dalyvaus 

altorius ir įvairiau pagražinti milžiniškame parade, po kurio 
procesijas. Šį metą bus tur būt susirinks į 5th Regiment Amo- 

,ry, kur Vyskupas McNamara 
!suteiks palaiminimą Švč. Sakra- 
i mentu. Prelatas Quinn, dr-jos 
i dvasios vadas, užtikrina, kad I I
i pamaldos po stogu neužims; 
daugiau kaip 45 min. Kaip mū
sų klebonas kun. dr. Mendelis, 
taip pat kun. Antanas Dubins
kas ir kun. Jonas Mendelis ap-j 
siėmė maršuoti draug su mū-. 
sų parapijos vyrais, kad padė
koti Dievui už tą laisvę, kuria 
mes džiaugiamės, kad išreikšti 
ištikimybę Kristui Karaliui. Y- 
ra viltis, kad šių metų Kristaus 
Karaliaus iškilmė surinks dau-!I 
giau katalikų vyrų negu kitais 
metais, nes visi supranta ko
kiais kritiškais laikais gyvena
me. Kol dar esame laisvi, ati
duokime garbę tikram Kara
liui, Kristui - Karaliui - Dievui.

_ o 
James Strigūnas,

Albinas P. Neviera,
Third Street Cafe savininkas, 
ilgametis LDS 1-mos kp. iždo 
globėjas, šio koncerto Garbės 
Rėmėjas ir “Darbininko” meti
nio koncerto priėmimo komisi
jos narys. Jis nuoširdžiai kvie
čia visus dalyvauti dainos puo
toje — “Darbininko” koncerte.

vienas stambiausių So. Bostono
• biznierių. Jis vra “Darbininko” 

nėms buvo malonu juos priimti. metinio konceilo Garbės Rėmė- 
šią savaitę paskelbta, kad ku- jag jr priėmimo komisijos na- 
nigai bus tirščiau apgyventose ryg 
miesto dalyse, apie W. Lom- __
bard ir Hollins gatvės. Kunigai

(dėkodami žmonėms už aukas, 
praneša kas metą bažnyčioje, 

j kad visos aukos eina parapijos 
iždan.

ŠIS-TAS
Sveikiname Petrą ir Anasta-

B. Jakutis,
nuoširdus “Darbininko” rėmė
jas ir platintojas, LDS Garbės 
Į Narys ir visuomenininkas, uo
liai platina "Darbininko" kon
certo tikietus.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinal dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj.

Jei Jus Norite “Treat
Write For A Trial Copy of

u ITHE MARIAN” 
Subscribe to “The Marian” 
The new and different English monthly magazine 

for all Americans of Lithuanian descent.

Mail this coupon to: THE MARION
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8. III.

Name

Address

City Zone Statė

First Issue out Dec. 15th., 1947.
Send me a free copy of “THE MARIAN” □ 
Enclosed find $1.00 for 1 vear Subscription 

of “THE MARIAN” □
,XXXXX*mVkWAXXXXXXXXXXXXXW>XXXXX

Vietoje “Treatment...
Keturdešimtė

Spalių 19. 20 ir 21 dd. mūsų 
parapijoje ir bažnyčioje įvyks 

i trijų dienų eucharistinė šventė, j 
Sekmadienį 11 vai. ryto prasi-! 
dės 40 valandų adoracijos atlai
dai. Visi Baltimoriečiai laukia: 
kun. dr. Viktoro Gidžiūno, tėvo' 
Pranciškono, kurs atvyksta iš 
Greene, Maine, sakyti visus at- 
laidų pamokslus. Nors kun. Gi-' 
džiūnas jau ne sykį lankėsi Bal-- 
timorėje, nes jis čia turi gimi-, 
nių, tačiau dar ne kartą neteko 
Balytimoriečiams klausyti jo 
iškalbingų pamokslų. Senoji 
karta ypač mėgsta gražius pa
mokslus lietuviškai. Tad lauksi
me!

Atlaidų metu pirmadienį ir 
antradienį pirmos mišios bus 6 
vai. ryte. Po tų kas pusvalandis 
iki sumos 9 vai. Vakarais miš-' 
parai ir pamokslas 8 vai. Išpa-į 
žintis bus klausomos per visas!

h

. I

Rūkyk Old Golds
KAIP Jūs nepaisote “labo

ratorijos bandymų” ir me- 
dikalių nuosavybių, kurie įeina 

į cigaretus? Jūs mielai priimsi
te malonų rūkymą?

Tuomet Old Golds yra pada
ryti JUMS! Old Golds NfiRA 
vaistai. Jie yra padaryti pagal 
mokslo paskutiniais išradimais, 
atsargiai prisilaikant kiekvieno

žingsnio, kad užtikrinus malo
nų skonį cigaretuose, kokio esa
te neragavęs!

Ar interesuotas esate to’.iu 
rūkymu ? Tuomet užsidekite 
Old Gold... gaukite pilną malo
numą tabakos aukščiausios rū
šies, tobulai padarytas tikram 
MALONUMUI — ir niekam ki
tam!

:o.

padaryti

populiaraus vardo 
tabako iSdirbystėje 
per arti 200 metų.


