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Paskelbtasis Popiežiaus eks

komunikos dekretas, vis dėlto, 
“mačija” daugeliui tų, kurie 

* manė galį būti geri komunistai 
ir geri katalikai...

Iš Romos gautomis žiniomis, 
Italijos komunistų partija, per 
neilgą laiką, nustojo net 20% 
narių. Prieš nepilnus vienerius 
metus, Italijos komunistai 
skaitė savo eilėse net 2,272,000 
narių, tačiau šiuo metu — be- 
priskaitoma tik 1,200,000 ko
munistų. Jų skaičius smarkiai 
sumažėjo ypač po Popiežiaus 
ekskomunikos dekreto. Mat, 
Italijoj buvo daug tokių nai
vių žmonių, kurie skaitė save 
komunistų partijos nariais ir 
vaizdavosi esą gerais katali
kais...

Be to, kaip matome, ir sate
litinių Maskvos kraštų daugy
bė diplomatų taip pat rezigna
vo iš savo postų dekretą pa
skelbus. Štai, lenkų spauda 
praneša ir dar apie vieno Var
šuvos diplomato atsisakymą 
tarnauti raudoniesiems Kopen
hagoj (Danijoj). Bierutinės 
vyriausybės prekybos attšche 
Tomasz Kuzniarz paraškė: 
“Kaip lenkas ir katalikas — 
nebegaliu toliau tarnauti rau
doniesiems...”

ir
*

Unija Neprietne Kompanijų 
Pasiūlymo

36-tas Liet. Vyčių seimas, kuris įvyko rugsėjo 9—11 dd.', 1949, Elizabeth, N. J. Delegatai su- - 
sirinkę prieš bažnyčią.

Pittsburgh, Pa. — Plie- karo Suomijos vyriausybė 
no industrijos organizuoti drįso iškelti bylas komu- 
darbininkai reikalauja, nistų laikraščiams, 
kad kompanijos finan
suotų pensijų ir gerovės 
planą. Kompanijos to rei
kalavimo nepriėmė. Strei- 
•kas neišvengiamas. 
I Plieno korporacijos ža
dėjo mokėti į sveikatos P® ' 
apdraudos L ___ _.2_ .

Budapeštas — Vengri-
- ' “liaudies teismas'* 

ir senatvės rugsėjo 25 d. paskelbė 
“sąmokslinin- 

sprendimą.Fordo Kompanija Pintoji Įvedė R™ ATOMA1SUSPROGO BESB ES
Pensijas Darbininkams Vitus mokslininkus užmušė

Amsterdam laikraštis leisti Budapeštą. Vengri- visas pastangas,
1 m*' streikas būtų išvengtas.Detroit, Mieli. — Ford tytas pensijų planas. Sa- ‘De Tijd” rašo, kad Rusi- jos užsienių reikalų 

Motor kompanija ir CIO koma, kad tas pensijų jos atomų mokslininkai ir nisterija aštriais žodžiais 
United Auto Workers su- planas gali būti panaudo- visas atominės 
sitaikė pensijų klausimu, tas ir kitose didesniose 
Kompanija sutiko mokėti kompanijose, 
darbininkams senatvės ----------------
pensijas po $80 iki $100 Kbdia iškilo da 
per menesj. | ------ ----

Kompanija ir unija pa
sirašė naują sutartį, kuri 
įsigalioja spalių 1 d. ir

visas atominės energijos apkaltino tuos tarnauto- f M_t_ RvUc " *-** 
žinojimas buvo suanikin- jus, kad, kaip paaiškėjo 3II0IIBJ0JC DylOS AOlINnlISTI*

Pagal oficialią Varšuvos vy-

byloje
_ ____bausmė pakariant 

i ir darbininkai prisidėtų nubausti buv. užsienių 
prie to fondo palaikymo, reikalų ministeris Laszlo 

Valdžios atstovai deda Rajk ir du komunistų 
kad partijos tarnautojai: Dr. 

Tibor Szaeny ir And Sza- 
lai. Kalėti iki gyvos gal
vos nubausti: Jugoslavi
jos pasiuntinybės Buda
pešte patarėjas L. Bran- 
kov ir Vengrijos radio 

Suomijos bendrovės vicepirminin-

Laikraščiamstas pereitą pavasarį, iš. buv. užsienių reikalų 
Sprogimas įvyko ir visas ministerio Laszlo Rajk 
“miestas” buvo sunaikin- bylos, jie dalyvavę są- 
tas su visais gyventojais, moksle nuversti Vengri- 

i Laikraštis nepaduoda iš jos vyriausybę, sulikvi-
. . . » .  y. . v. ___ • * • a • ntiunist iniams laikraš- ’ r-------

•“■y----~ viri-ino nam/ttisiiofii a^a mies^° vai*do. Jeigu šios jancius asmenis ir įvesti pj?rnR yg faktų iškraipy-aukštesniajam
toje «utartyje yra išdės- g°i<M V™ teisingos, tai šiame krašte kapitalistinę paskuttoio streiko me- Taip pat ir

„ tovas i. r.ABiang įsaeie Rugiai yra nelaime. Ji santvarką. Jie dar buvo,
* faipinėjimu- p^.7 k^

IMeš

Lake Success, N. Y. —

k’

Helsinki
Teisingumo ministeris iš- kas P. Justus. Kiti mažes- 
kėlė bylas trims proko- nėmis bausmėmis.

7 munist i n i a m s laikraš- Visi padavė apeliacijas
teismui, 

vyriausias 
tu, ūž spaudos laisvės pa- kaltininkas L. Rajk, ku-

kijo* toianaa r* ------“
te) nuteisė mirties bausme 
kun. Stanislav Janusz ir vieną 
Šveicarijos pilietį mirties baus
mėmis. Kiti šeši asmenys, esą, 
nubausti didelėmis ketėjimo 
bausmėmis. Nuteistieji, pagal 
pranešimą, priklausę pogrindi
nei organizacijai “WIN” (Wol- 
nosc i Niepodleglosc — Laisvė 
ir Nepriklausomybė)...

Taigi, ir Lenkijoj, Stalino 
“saulutei” šildant, nėra ramu..

Pasaulio Taki°^y»*j(mi«- Moskali Doctato Wlzy do Stan. tarties. r |
Zjedn.” Toliau žiniai tekste Kaip žinoma, Sovietų 
skaitome apie tai, kad JAV Rusija remia Kinijos ko-, 
Ambasada Maskvoje neseniai munistus, o 1945. m. ji y-i 
70-čiai Sovietų Sąjungos “oby- ar pasirašius su Kinijos 
vatelių” išdavusi vizas vykti į nacionalistų valdžia drau-' 
New Yorką. Tai, esą, didžioji giškumo sutartį. Bet tai ——.
dalis sovietų pareigūnų, pa-ne naujiena. Rusijos ko-mas tarp Jugoslavijos ir fatS1’ 
skirtų kaip antros ir trečios munistinė valdžia yra pa- Kominformo kraštų vis kaupęs meldėsi už pasau- 
klasės sekretoriai ir techniška- sirašius sutartys ir su to- didėja. Paskutiniu 
sis personalas, 
Jungtinių Tautų
os...

Gi mes, jeigu 
garsiąją Žabotino 
bylą Ottawoje, kur tokie gau
sūs “sekretoriai” ir “techniš
kasis personalas” turėjo ‘smul
kių” nesusipratimų atomo pa
slapčių vagystės byloj, tai su
prasime kuriam tikslui sovie
tams reikalingi tokie dideli 
žmonių skaičiai prie užsieniuo-

Vengrija Išvirt Jugodivi* 
jos Pasiuntinybes 

Tarnautojus
Budapeštas — Įtempi- atominį ginklą,’ popiežius

Vatikanas — Sužinojęs 
iš Trumano pranešimo, 
kad ir Rusija pasigamino

n* imi j ■ ■■■«

Pabėgo Nuo Raudonųjų Teroro

Visokių konkursų esti pa
saulyje: ir literatūrinių, ir ar
chitektūrinių ir kitokių kito- 
kiausių. Tačiau gal vienas iš 
įdomiausių “konkursų”, tai ne
seniai buvo paskelbtas Čeko
slovakijoj — Prahoj. Ten pa
skelbta, kad bus išmokėta di
doka pinigų suma tam asme
niui iš redaktorių, žurnalistų 
ar rašytojų, kuris parašys 
‘kuo geriausią’ straipsnį prieš... 
“imperialistines” Jungtines A- 
merikos Valstybes... Kokiu 
mastu to straipsnio “gerumas” 
bus matuojamas — jau savai
me aišku: kas mandriau iško- 
neveiks “Dėdę Šamą”, tas ir 
premiją gaus...

laiku Uo Uiką’.
skirti prie mis valstybėmis, kurias ji Vengrijos vyriausybė įsa- valandų Vati-
Organizaci- susitarimu su Hitleriu y- kė 10 Jugoslavijos pa- kano oficialus laikraštis 

ra pavergusi, kaip pavyz- siuntinybės tarnautojų 24 ysseryatore Romano 
6 F y valandį laikotarpyje ap-į™*? . pasaidj nusigin-

_____ __________—---- L. , kluoti ir susitarti ir ne- 
■ ~------- ---- *■ ' baisiausio ir

— ato- 
Laikraštis

prisiminsime džiui Lietuva, 
ir jo sėbrų

Raudonieji Sutiko Grąžinti 30 
Laivų Jung. Valstybėms

kvietė 
kluoti 
vartoti to 
nežmoniškiausio 
minio ginklo, 
pažymėjo, kad jis pada
ręs tą pasiūlymą todėl, 
kadangi gresia pavojus 
sunaikinti ne tik civili-

Washington, D. C. — ka negalinti būti išlaiky- zuotąją žmonijos dalį, bet 
. . . „ . . . Sovietų Rusija sutiko ta, kai vienas kraštas įr

se besirandančių jų ambasadų, 39 Amerikos lai- nuolat graso kitą kraštą
kJLa. « .N.„ ’M. kuriuos ji buvo pasi- užpulti, pareiškė Kardelj.
Kažkoks St. Yogmąsa Nau- gį^jmjgi Antrojo Pašau-!

Jkuok- ddroU rtnipnu, pa- Unjo KaTQ meta
“Savok, aupamiojtao j Valstybės per 4! 

udaui . ūpaunam atrypaayje metug atsUmti tuog.
stenguunasi Kanados hetuv.ua uį R i
^°kinti: Ru** pasirašė su-:
J . tarti ir sutiko tuos pasko-
ku .taryti (neb&rmt, kad tie Untug laivus g^finti.

$». tas Parapija Švenčia
>« a _a+
MRinCiĮ

visą pasaulį.

■-------Mla_ J_ —, -----e_jung. "atSTyMS iKfiM 
Jugoslaviją

Kaip žinome, slegia “dolerių 
slogutis” Didž. Britaniją. Ji 
kreipiasi paramos ir į didelius, 
ir į mažus. Pagal iš Londono 
paduotą žinią, net “nykštukas” 
Belgija (proporcingai imant 
pagal Didž. Britaniją) sutiko 

; pagelbėti anglams savaisiais 
frankais. Belgai sutiko pasko
linti Anglijos “Liūtui” belgiš
kų frankų tiek, kad, apskaičia
vus doleriais, išeina $28,000,- 
000. . . į

Tačiau belgai išsiderėjo už 
duotą paskolą 2,5% palūkanų. 
Stftitarimas buvo pasirašytas 
Paryžiuje.

. Taigi, mažas gelbsti dide
liem- ję.

•
; Pagal iš Maskvos • gautą ži-

įmonės dar Mtttaai ir “šapose” 
|uri dirbti)...
į Straipsnyje, tarp kita ko, 
įkaitome: “...Gal anie gudrūs 
Visuom. “veikėjai” pasiūlys, 
kad Lietuvai nereikia užsienių 
politikos? Labai MJm (mano 
^abr. P. A.), kad Kanados val
stybės vyrai susidomės, kas 
^er paukščiai tie lietuviai, kad 
jie nesidomauja, neseka užde
nk) politikos...”, na, ir Lt.

Man godojasi, kad Kanados

Lake Success, N. Y. —
Kaip jau buvo rašyta Ju- 

Spalių 9 d. Šv. Onos para- goslavijos delegacija pa- 
pija švęs savo 100 metų reiškė, kad ji statys savo 
gyvavimo sukaktį, 
pirma Romos j

Manchester, N. H.

^MfeviiK KaM^nl parapija šiame mieste.
S? e Šimtmetinės sukakiMja UNo Sedjeje minėjimas bus

Stockholm, Švedija — SnkhNti PoRdji Aps» 
Šiomis dienomis apie ke- KneuHac
turi šimtai tremtinių iš 
Lietuvos, Latvijos ir Es- Pittsburgh, Pa. — Val- 
tijos susirinko į uostą ir džia pasiuntė ginkluotą 
mažu laiveliu leidosi per policiją apsaugoti neuni- 
Šiaurės Atlantą į Kanadą, jines kasyklas nuo pikie- 

Švedijos valdžia už- tininkų Clearfield srityje, 
draudė tuo laiveliu va-| Areštuota apie 17 pikie- 
žiuoti. Tačiau tremtiniai tininkų, kurie bandė neu- 
slapta tuo laiveliu išplau- nijistus darbininkus šu
kė iš Gothenburg uosto, laikyti nuo darbo. Vieti- 
Plaukia laivelis, bet kur? nis teismas išleido draudi- 

---------------- mą pikietuoti.
. kironaiVAc I Sakoma, kad streikie- NcpnKlollSOIlM nirclMlaUe rjaį padėjo dinamito po 

Valstybė į keliais, kuriais važiuoja
----------- neunijistai darbininkai.

Bengazi — Buvusi prieš ■ 
karą Italijos Lybi joje ko
lonija Kirenaika, kurioje 
gyvena apie 250,000 se-j 
niausios kilmės arabų, pa-Į 
skelbta i 
valstybė. Tito įsakė devyniems

Po praeito karo šias sri- Vengrijos atstovybės na- 
tis valdo anglai, kurie riams per 24 valandas iš
karo metu šiai arabų tau- sinešti iš Jugoslavijos, 
telei pažadėjo nepriklau- Vengrijos atstovybės 
somybę. Ši nepriklauso- nariai veikė prieš Jugo- 
mybė kol kas reiškiasi tik slavijos valdžią, kurios 
vidaus reikaluose. viršūnėje yra Tito.

v •

lito isiremc Tengnjos 
Nplomhs

______ „ _ Belgradas, Jugoslavija 
nepriklausoma1— šio krašto diktatorius

Tai kandidatą prieš Rusiją į 
Katalikų Jungtinių Tautų Saugumo 

Tarybą.
Sovietų Rusija ir Len

kija siūlo Čekoslovakiją. 
Tačiau Jung. Valstybės 
remia Jugoslaviją.

sukakties 
per 4 die- 
sekmadie-New York — Jugoslavi- nas’ pradedant 

ios užsieniu reikalų mi- _ Steris Kardeli padarė! J. E. vyskupas Matthew 
priekaiitų Rusijai pa-'F, Brady atnaėaua iikil- 
reikšdamas, I 
riais būdais, kaip viso
kiais prasimanymais, ūki- 

. _ . niu spaudimu ir ginkluotų
valstybės vyrams nė kiek nei'pajėgų pasienyje demons- 
#!ta, nei ar tie lietuviai j travimu grasinanti Jugo- 
ieka užsienio politiką, ar ne... 'slavijos saugumui. Šis Ju- 
fiems gal svarbiau, . kad tie goslavijos nesaugumas e- 
iaumeningieji “Lithuanians” jsąs ne ideologinių sistemų
ąuo. geriau kastų požeminį tu- skirtumo tarp šių kraštų 
nelį Toronte, o ne politikuotų... išdava, o grynai Rusijos 
TJaigi, ‘labai bijoti” — never-'imperialistinių ir antide-

Pr. AL mokratinių siekimų. Tai-

kad ii ivai- m^n^&s ^v- Mišias spalių 
12 d., 10 vai. rytą. ,

NaesM DėaesM

WMm M. Boyie, Jr., 
Naujas Demokratų Tau

tinio Komiteto Pirmi
ninkas

Demokratų Tautinis Ko
mitetas rugp. 24 d. vien-“Darbininko” Redakci

jos ir Lietuvių Radio Va-jbalsiai išrinko William M. 
landos naujas telefono nu-!Boyle, savo pirmininku, 
■neris: SOuth Boston — Jis seka Senatorių J.Ho- 
8-6608. ; v |ward McGrath, kuris ne-

“Darbininko” AdmMs- seniai buvo paskirtas 
tracijos tas pate, būtent,'Jung. Valstybių Generali- 
SOutb Boston 8-2680. niu Prokuroru.

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

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

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
866 W. Broadvay So. Boston 27, Man.

Telephonai: SOuth Boston 8-4608 arba NOrwood 7-1444
♦

i

hetuv.ua
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Laiškas iš Brazilijos '

Lietuvis Kedrų Pirklys
Apie darbo žmogų prasimušusį 

į viršūnes
Iš SIESIKŲ f RIO DE 

JANEIRO
Jau 20 metų praslinko, 

kaip Pranas žiežis paliko 
Padubilčių kaimą Siesikų 
parapijoje ir atvyko į Bra
ziliją. Iš pradžių liedamas 
prakaitą, o kartais ir aša
ras, miškuose kirto me
džius. Paskiau buvo vie
nos firmos pirkliu, o da
bar pats savarankiškai 
pardavinėja medžius, ku
rių vardai čia taip keistai 
Brazilijoje skamba: pero- 
ba, žakeranda, kedras, vi- 
niatikus, sukupyra, čere- 
žeira, marfim, pikija, ir 
kiekvieno iš tų liuksusinių 
medžių dar yra keletas 
rūšių. Visas jas reikia ži
noti. Tik kedrai visi eina į 
tą pačią rūšį, ir jie labai 
tinkami baldams, 
gams, durims.

MILIJONINE 
APYVARTA

Su Pranu susipažinau 
Rio de Janeiro mieste, kai 
jis atvyko į aerodromą : 
manęs išlydėti. Susėdome 
prie stalelio, gurkšnojome 
kavą, gausiai pienu at- 1 
mieštą,, o Pranas pasako
jo, kaip jisai išvažiuoja po 
pusantro tūkstančio my
lių tolyn už Brazilijos Sos
tinės ir geležinkelių stoty
se ar uostuose perka sunk
vežimiais iš miškų, net 
nuo Amazonės ; pakrantę 
at iš kitur atgabentus rąs
tus. Paskiau juos trauki
niais, laivais gabena į Rio 
de Janeiro, mašinomis 
krauna į aukštas krūvas 
ir pardavinėja baldų dir
bėjams, statybininkams.
— Apyvartos į metus da

rau, mažiausiai, už 8 mi
lijonus kruzeirų, — pasa
kojo Pranas. Turiu 10 tar
nautojų. Pelnas nėra labai 
didelis, bet kai apyvarta 
nemaža, vis susidaro. Di
deli valstybiniai mokes
čiai, apie 41/fc% nuo apy
vartos išeina. Ir kreditas 
brangus — virš 8rž. 
vistiek, gyvenimas 99 
geresnis, bent man, negu 
Europoje.
PREKYBA IR GYVENI

MAS BRAZILIJOJ
— Kas daugiausiai iš Jū

sų medžius ima?
— Be ankščiau suminėtų-i 

jų dar Statau medžius: 
lentpiūvėms, o po biskį ri
zikuoju eksportai ir į 
Šiaurinę Ameriką. Vietinė 
rinka geresnė, bet jei ku-

lan-

BALF-o Metinis Seimas 
įvyksta š. m. spalių 7—8 
d.d. Hotel Benjamin Fran- 
klin, Chestnut & 9th St., 
Philadelphia, Pa. Seime 
dalyvaus daug atstovų iš 
visų Amerikos vietų, o 
taip pat labai žymių sve
čių.

BALF-o Seimui rengti 
Komiteto nutarimu spalių 
7 d. 8 vai. 30 min. Šv. Ka
zimiero bažnyčioje, 324 
Wharton St., Philadelphia, 
Pa., Seimo atidarymo pro
ga, bus atlaikytos pamal
dos už geradarius, kurie 
dideliu darbu, pasišventi
mu ir aukomis 
prie tremtinių 
darbo, taip pat, 
vas saugotų ir 
tremtinius, 
vai, svečiai ir 
suomenė kviečiami daly- j 
vauti pamaldose.

Spalių 7 d. 2 vai. p. p. 
pradedamas BALF-o Sei
mas.

Spalių 8 d. Seimo sesi
jos pradedamos 9 vai. ry
to.

Spalių 8 d. 8 vai. vak. 
iškilmingas bankietas.

BALF Seimui Rengti 
Komitetas.

rie lietuviai ten susidomė
tų “Brasil wood”,' ar bet 
kokiais medžiais, kurių čia 
yra geriausių rūšių, būtų 
galima patarnauti.

— Kaip gyvenimo sąly
gos Brazilijoje?

— Juodo darbininko — 
nėra geros. Pragyvenimo 
išlaidos aukštos. Papras
tas darbininkas uždirba 
nuo 50 iki 100 kruzeirų 
dienai, bet pirmas sunku
mas — butas. Galima gau
ti ir už 300, bet jau kiek 
geresnis kaštuos porą tūk
stančių mėnesiui. Pas ma
ne dirba atvykęs tremti
nys St. Jasiliūnas. Jis tu
ri keturių kambarių butą, 
su elektra, vonia* ir moka 
800 kruzeirų mėnesiui. Bet 
du kambariu išnuomoja ir 
gauna 1,000.

Maistas su šeima iš tri
jų asmenų — apie 600 - 
700 kruzeirų ' (oficialus 
kursas: doleris 20 kruzei
rų, bet bankuose galima 
gauti už dolerį ir 30 kru
zeirų). Kiekvienas dirban
tysis Brazilijoje yra ap
draustas. Atskaitoma 5ci 
jo algos ir darbdavis mo
ka kitus 5%, už tai gauna neša, kad Pragoję, 
pašalpą ligoje, nelaimin- slovakijos sostinėje, pra- 
guose atsitikimuose, se-gidė jo masinis Komunistų 
natvėje. Yra įtaisyti tokie;partijos narių ir policijos 
valstybiniai ręsto r a n a išvadų areštavimas. Areš- 
darbo žmonėms, kur už;tams vadovauja Sovietų 
2-3 kruaeirua galima pa-. Rusijos žvalgybos r agen-

Sakoma, kad policijai 
.pavyko išaiškinti sąmoks
las prieš prezidentą Kle- 
ment Gottwald. Sąmoks
lininkais buvę įtakingi 
komunistų vadai, atsako- 
mingi policininkai ir kiti

prisidėjo 
gelbėjimo 
kad Die- 
globotų 

Seimo atsto- 
vietos vi-

Areštai Čekoslovakijoj
k

Bet

BALF-o SekM prap bus 
pamaldos

x Nancy Smith, 7 m. aml., iš Brooklyn, N. Y. 
įteikia didžiulį voką su aukomis, kurios buvo vai
kų surinktos New Yorko ligoninėje, Vaikiškojo 
paralyžiaus skyriuje, slauge Mariau 0‘Hara, kad 
jį pasiųstų Nątional Polio Epidemic Emergensy 
Drive, nes jaunosios aukos įvertina šio fondo 
jiems reikšmę.

iv*(nuo Akto- prailginti šių ^iropiečių 
.“viešėjimą”, bet Formozos 
j saloje kiniečių vyriausybė 
nutarė tučtuojau nusikra- 

Nevv York (LAIC) — Iš tyti rusiškos kilmės DPs. 
patikimų šaltinių teko pa- Tos šanchajiečių grupės 
tirti, kad Latvijos pogrin- lietuviai jau pora atvejų 
džio pasiuntiniai neseniai kreipėsi į Amerikos Lietu- 
pasiekė Vakarų Europą, vių įstaigas. Jų raštai bu- 
Jie atsigabeno apsčiai me- v<> persiųsti BALFui. 
džiagos apie maskolių ----------------

latvijes Pofrt 
vai Pasiekė Laisvę

2

* Kazys Veržlias

Su karūna ir be karūnos

Londonas — Radio pra-
, Čeko-

t

nėję. Deja, dalis medžia
gos žuvo. Pasiuntiniai sa
kėsi, kad panaši lietuvių 
misija irgi turėjusi 
siekti demokratiškąjį 
šaulį šių metų vasarą.

Latviai tarp kitko 
reiškė, kad pastaraisiais 
metais okupantas vengia

Hutatavo Kelti ilgu 
P*to DntHnkams

Hashington, D. C.

valgyti gerus pietus. Ap-'tai. 
skritai, Brazilijoje darbi-' 
ninkas turi daugiau teisių,; 
negu darbdavis.
ATVYKĘ TREMTINIAI
— Kaip verčiasi naujai 

atvykusieji lietuviai?
—. Yra įvairiai gyvenan- « 

čių. Apskritai, naujai at- pareigūnai.
vaižavę beveik geriau įsi-! Policija suradusi slaptą 
taisę, kaip anksčiau atvy-'ginklu sandėlį.
kusieji. Senieji, mat buvo' Vadinasi, komunistai 
eiliniai darbo žmonės, o sąmokslininkavo prieš ko- 
naujieji — daugiau pasi- munistus. 
ruošę. Pavyzdžiui, advo
katas Našliūnas dirba raš
tinėj ir gauna per mėnesį; 
apie 2,500 kruzeirų, adv.! 
Petraitis turi dar geresnį 
atlyginimą keliais šimtais, 
inž. Laskauskas gauna 6-8 
tūkstančius kruzeirų per 
mėnesį. Vis tai naujai at
vykusieji. Kad ir kurie 
“blogai” uždirba — vis 
padaro iki 1,500 ar 2,000 
kruzeirų per mėnesį.
— Kaip klimatas?
— Kaip dabar matote — 

puikus. Kad taip būtų visą 
metą — tikra Amerika,:

pa-
pa- Jung. Valstybių Atstovų 

Butas 332 balsais prieš 2 
nubalsavo pakelti .algas 
pašto darbininkams.

Laiškanešiams ir ki- 
darbamkoaiB bus 

bu° 
linius: jauni baltikiai i- f300 ”et?,rn8,„Tradtdan- 
mami j “darbo tarnyba", !le'n£ d!rbl* da^^ks,ns 
kalkiniais atvejais netgi bus mokama $2’750 me- 
netoliese, pa v., Estijos a- 
liejaus (shale oil) kasyk-' « a . • • -'k- • «

tams.

lose. Anot jų, visur Pabal-’ PAIEŠKOJIMAI 
tijy gamyba yra smarkiai 
atsilikusi, nes maskoliai ■ 
išvežė mašinas.

BARKEVIČIENfi - Matule- 
'vičiūtė, Vikta, ir jo* sesuo Ma- 
zauskienė, Marė, ir broliai Jo- 

Britanijoj Nora HinfimiltlO į nas ir Juozas bei jo sūnus Jur- 
-gis Matulevičiai, iš Senabudžio 

, km., Liubavo parap., Marijam- 

Londonas. — Nežiūrint, P°^T^C v
to, kad čia darbininkai y-1 ,?*UCT?’ ,K“nuer“ ,r į“’ 
organizuoti ir kad vai- “ Ahedz"* ™‘

tik dolerių trūksta. Vasa
rą reikia prakaituot, bet 
pakelti galima. Kad P.ą-!^a"Bar^ “pkti£Xt
kaitina mėnesį ar kiek ii-'. t Z. k ė nustatv-1 JANUKENAITfi’ Emilija, ki- 
giau, ir vėl atvėsta. *‘ X" linai ii Troškūnų apylinkės.' x i i- ;ta minimumo alga aaroi-> n. ..— Nesirengiate aplanky-' . , ® JONELIS, Petras, is Naujų-
ti Lietuvą? Ifci ihlsTlil fitoteari ** Stebeikių km”
— Grįžčiau, nors navie- tlWdtiwCCItil NBMKI JtiVO vL. Panevėžio sd.

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

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

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

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

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

C ■ I ■

CICERO, ILLL1NOIS. Gyvenime labai dažnai pa ai taiko, 
kad konkurencija sutinkama labai nepalankiai. Dėja, taip esti 

tik grynai medžiaginėse srityse (prekyboje, pramonėje), bet 
do, meno, literatūros ir kitose kultūros srityse. Ir vėl 
■i iirtTrjamaff. pasakyčiau, gan komiškas argumentas. 
: ji* Iki žto laiko niekam nebuvo žinomas, jam niekas 

vietai karūnos neaidėjo, tai ką jis gali išmanyti, ką išmtetingo 
pasakyti ar padaryti, šitokio argumento vertė ir Europoje buvo 
labai stipna. Gi Amerikoje yra jau griežtai kitaip, čia gi mažai 
kam tesvarbu, kuo ta buvai, ką tu mokėjai ar galėjai padaryti. 
Orarblaaaian ri* argumentas, kas tu dabar esi, ką tu dabar gali 
ar aegall padaryti.

Amerikoje Keturių tarpe kartais pasigirsta aštriai nepalan
ki kritika naująją rašytoją ir žurnalistą adresu. Jie barami už 
tai, kad jte tirt žtol buvo niekam nežinomi ar net kitokį darbą 
dMdavo. Tremtyje tokį priekaištą kai kas mėgino daryti trem
tim kdkraMą redaktoriams. Tam reikalui ar priekaištui sustip
rinti cMnnjMri karūnuoti autoritetai. Žnoma, autoritetą niekas 
griauti ketinėtą. Jie Ir reikalingi ir naudingi. Bet vėl gi yra du 
dalykai, fcdo šiatiAen ae autoritetas, gali rytoj autoritetu tapti, 
lutas dalykas vėl gi toks. Ir autoritetams gali “nelaimią” pasi
taikyti. Jie retkarčiais gali ir suklysti. Gali būti Uogoje nuotai
koje ar ae jMknris kokiai nors kitai žmogiškai silpnybei neatsi
laikyti. Taigi atsargumas ir čia nekenkia.

Ryškiausias tokią nekarūnuotą žurnalistą ujimo pavyzdys 
šiuo laiku bene bus Franto Alšėno užpuolimas iš visą pusią. 
Svarbiausias argumentas (yra, tiesa, ir dar kitokią) yra tas: 
kodėl AMėnas nežinomas, kodėl jis Nepriklausomoje Lietuvoje 
nebuvo garsenybe su karūna. Man atrodo, kad p. Alšėnas visai 
be reikalo pradėjo aiškintis tuo reikalu. Juk skaitytojams visai 
nesvarbu, kuo Alšėnas buvo ar nebuvo. Svarbu faktas (bent 
tiek, kiek aš asmeniškai žinau), kad Alšėno straipsniai, vis vien 
kuriame laikraštyje jie būtą atspausdinti, pirmoje eilėje skai
tomi. Aš Alšėno asmeniškai nepažįstu, niekada jo nėsu matęs, 
nežinau nei jo pažiūrą, nei pakraipą. Man ir mano pažįstamiems 
svarbu, ką Ir kaip jis rašo.

Šiuo laiku nemaža dalis ir karūnuotąją žurnalistą nutylo. 
Ar jto dar kada nors prabils, neaišku. Nes dažnai esti tokios gy
vatini sąlygos, kurios ir geriausius norus palaužia. Kitą vėl gi 
vertus Nepriklausomoje Lietuvoje būti garsiu rašytoju ar žur
nalistu kai kada ir kai kam “apsimokėdavo”. Turtą iš to finoms 
ir Lietuvoje niekas nesukrovė, bet šiokią tokią pajamų susida
rydavo. O ką gi žurnalistas lietuvis gauna Amerikoje? Atsaky
mas: nemiegotas naktis, nes gi dieną fabrike dirba, ir dar “kom
plimentus”, kad be karūnos. Aš žinau vieno laikraščio adminis
tratorių, kuris iš savo nuolatinių bendradarbių tremtinių kuo 
griežčiausiai reikalauja, kad jie grynais pinigais dar sumokėtą 
už to laikraščio prenumeratą. Apie honorarus ir kalbos nėra. 
Taigi skirtumas tarp Lietuvos FurlairrtH » Amerikos tietuvią 
laikraščių žurnalisto yra.

Todėl ir atrodo, kad tą nekačūnuotą uiti nereikėtą. Nes gi, 
kai praeis visokią įspūdžių iš Vokietijos rašymo seaonas, kai 
bus parašyti visokie “užsirekomendavimo” pobūdžio straipsniai 
ir laiškai, tai gali ir tą nekarūnuotą žurnalistą pristigti. Gi su 
karūnomis iš karto niekas neužgimsta.

BEREIKALINGOS PASTANGOS
Atvykus iš tremties į šį laisvą 

kraštą, visai netikėtai gavau ir 
laikraštį “Laisvę”. Joje tarpe 
kitų komunistinių plepalų yra 
ir žinių iš Lietuvos. Tos žinios 
yra tokios: kiek kokiame ūkyje 
yra karvių, kiek kiaulė paršiu
kų atsivedė, avis ėriukų, kiek 
kelių pataisyta ir panašios, šios 
žinios mums neįdomios, nes ir 
pirmiau Lietuvoje karvės vedė 
veršiukus, kiaulės paršiukus, a- 
vys ėriukus, ir apie tai laikraš
čiuose nebuvo rašoma. Tai čia 
nėra komunistų išradimas ir jo
kios mums naujienos. Keliai Į niekas 
Lietuvoje ir ankščiau buvo tai- j 
somi, ir apie tai spauda neraši- 
nėdavo, nes laisvas ir sąmonin
gas Lietuvos pilietis pats šias 
šias pareigas jausdavo. Matyti, 
dabar ir čia yra prievarta var
tojama.

Mes Lietuvos ūkininkai la
bai gerai atsimename iš pirmų
jų bolševikų okupacijos (1940- 
41) metų, kaip komunistai tada 
mus versdavo sudaryti, taip va
dinamas “raudonąsias gurguo
les”, ir paskutinį iš mūsų išplėš
tą grūdą su ašaromis vežti į o- 
kupantų sandėlius, ą lietuviško
je komunistinėje spaudoje -pa
rašydavo, kaip ūkininkai su 
džiaugsmu dalyvauja “raudo
noje gurguolėje”. Tai buvo 
šlykštus melas, kurį, matyti ir

tą komunistinę tikrovę mačiu* 
siems ir išgyvenusiems, ta pro
paganda atrodo labai juokin
gai. Kai lietuviai gyveno Lietu
voje laisvi, be kpmunizmo, tai, 
rodos, gyvenimas pats sava imi 
ėjo: niekas tada dirbdajnas ne
žiūrėjo laikrodin ir nereikėjo, 
kad komunistinis komisaras su 
lazda rankoje už nugaros sto
vėtų. Tada nebuvo reikalinga 
ir, taip vadinamų “socialistinių 
lenktynių” prievarta, nes tada 
žmonės patys matė darbo pras
mę. Mums laisvoje Lietuvoje 

nenurodinėdavo, kada
reikia sėti, kada piauti, kada 
gulti ir kada kelti ,o patys ži
nojome ir žiūrėjome.

Tiesa, prieš bolševikams oku
puojant Lietuvą, aš ir pats ne
tikėjau ,kad ten galėtų taip blo
ga būti. Dabar turėjau progos 
pats savo akimis pamatyti, ko
kia ten yra tvarka komunistinė
je vergų karalystėje ,o melas! 
— kokį skleidžia komunistinė 
spauda, yra be ribų.

Taigi be reikalo čia Stalino 
agentai siuntinėja mums tą sa
vo šlamštą. Naujakurys.
Waterbury, Conn.

Ilfcnhiirrinl Itibtanr*

Tautiečiais POipinuose
— Grįžčiau, nors pavie

šėti. Esu Brazilijos pilie
tis, bet širdis lietuviška. 
Pergyvenu Lietuvos var-, 
gus, ir Staliną laikau di-___ ________ ______ _
džiausiu mūsų tautos nai- čių, seniau gyvenusių Šan
kinto ju. įchajuje, IRO rūpesčiu bu-

---------------- vo perkelti į Samar salą,
Atvyks 12,000 Lietuvių

<___imnWną

VL, Panevėžio ap.
KARČIAUSKAS, K
KRĖINAUSKAS, ar Krizi- 

nowski, brolis Onos Vitus, kilu
sios iš Marijampolės ir gyve
nusios Škotijoje (Scotlahd).

MARCIAUSKIS, Pranas, ir 
sesuo MarčaUskaitė, Justina, iš 
Vileikių km., Kražių vi., Ra
seinių ap.

MATULEVIČIUS, Jonas ir 
brolis Juozas, bei jo sūnus Jur
gis ir seserys Matulevičiūtės, 
Marė Maiauskienė ir Vikta 
Barkcvičienė, iš Senabudžio k., 

giausiai atsiliepė į savo'LiubaV0 Paf ’ Marijampolės a. 
tautiečių atsišaukimą. Ne-I mazauskienb - Matulevi- 

! pavykus pastangoms Ve-'^Ą^’ J08

I New York - (LAIC) — 
j Pora tūkstančių europie- : Asu agniau srarvaliiifiiii

Š. m. rugsėjo 19 d. laivu 
“General Hersey” į New 
Yorko uostą atvyko 236 
lietuviai, tuo būdu pagal 

Į D. P. aktą iš 1948 m. viso' 
atvyko 12,186 lietuviai 
tremtiniai.

Dar yra neturinčių ga
rantijų Lietuvių, kurie 
maldauja geros širdies 
tautiečių juos atsikviesti. 
Šiandieną dar galima 
jiems pagelbėti išrašant 
[tuojau darbo ir buto ga
rantiją.

Garantijų blankus it in
formacijas tuojau išsiun
čia pagal pareikalavimą:

Filipinuose. Keliasdešimt 
šių Žmonių, turinčių DP 
teises, sakosi esą lietuviai. 
Tikrai, dalis jų turi lietu
viškas pavardes.

Ukrainiečių Pan-Atneri- 
kos Konferencija energih-

tautiečių atsišaukimą. Ne-j mazauskien® - 
'čiiltė. Marė it ins

'necueloje ir KolombijojeJvičien€> v*1* broliai JonM 
ukrainiečiai kreipės į San,ir sūnws JurP8
Domingo ir Paragvajaus.Matulevi6iai’ s Senabudžio k., 
vyriausybes. San Domingo'Liubavo v-» Marijampolės ap. 
sutiko priimti 800 asmenų; PETKEVIČIUS, Jonas ir VIa-' — - .. --------- - | PETKEVIČIUS, Jonas ir VIa-
ir pasiuntė 2 valdininkus Kurkliu km.

«... . j kandidatams TIŠKIENfi - Povilaitytė, A- 
pasirinkti. Paragvajus su-!^ ir t*™ Povitaitis,
į Filipinus kandidatams
tikoįsiieisti *imenų.!Juote^ kilęs iš Pakalnikių k.,
Australijos ukrainiečiai Į šakių *P-
aprūpino savuosius litera
tūra anglų ir ukrainiečių

Ieškomieji arha apie juos ti- 
nantieji maloniai prašomi atsi- 

iUnited Lithuanian Relief Fund kalbomis, ir deda paūUn- kepti į:
gas partraukti jų dalį į|Consulate General of Lithuania 
Australiją. Filipinų vy- ......

'riausybė tuo tarpu sutiko

of America, Ine. 
105 Grand Street. 

Brooklyn 11. N. Y.
I

£ 7 ■*

41 W. 82 Street 
New York 24, N. Y.

——#
Italijoj Pragyvenimo' 

Kainos Mažėja
Kai kituose Europos 

dabar komunistai vartoja Lie- kraštuose pragyvenimo 
tuvoje ir čia skleidžia per viso- kainos kyla, tai Italijoj 
kias “Laisves” ir “Vilnis”.........'mažėja. Pavyzdžiui Itali-

Pas komunistus viskas atlie- jog ministerių kabinetas 
karna prievarta, ypač kolcho- .nubalsavo sumažinti kai- 
zuose, tai čia jokios pažangos nas už duoną, 
tikrumoje ir negali būti,’ o ta j Pavyzdžiui duonos sva- •' 
pažanga yra tik komunistinėje ras dabar kainuoja tik 6 
propagandoje, bet mums, jau centai ir puse.
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Vaikai brangus turtas
Vaikai — brangus turtas. Nėra civilizuotos tau- i 

tos, kuri nepašvęstų didžiausio dėmesio vaikų auklė- < 
jimui. Net bolševikai tai supranta. Jie kartais numoja , 
ranka į senyvus žmones — neverta stengtis juos per
dirbti, vis tiek greitai išmirs — bet vaikus ima į griež
tą betarpišką priežiūrą ir nesigaili priemonių jiems 
sukomunistinti. Tos bolševikų pastangos kaip tik ver
čia normalius piliečius dar daugiau apdrausti savo 
vaikučius ir jaunimą nuo subolševikėjimo ir — ištau- 
tėjimo.

Taip, ir ištautėjimas yra skaudus pavojus. Skau
du gi tėvams, kaip jų gimtieji vaikeliai slyste slysta 
iš tėvų globos, paniekindami jų kalbą, o gal ir tiksliai 
apsimesdami jos nesuprantą, kad tik greičiau atsipa- 
laidotų nuo savo gimdytojų priežiūros. Namuose susi
daro tarsi dvi kolonijos: tėvų — lietuviška, vaikų — 
angliška. Jos tik vargais negalais kaikada susikalba, 
lyg tai būtų dvi skirtingos tautos.

Atvykusieji iš Vokietijos tremtiniai iš karto ne
galėjo suprast, kuriuo būdu Amerikos lietuvių išeivi
joj susidarė tokios, rodos, neįmanomos sąlygos. Pas
kui pradėjo tai suprast stebėdami jų pačių vaikų elgė- 
seną. Dalykas toks, kad ateivių vaikai, santykiauda
mi su čia gimusiais, prastai lietuviškai kalbančiais, ar
ba visai nemokančiais lietuvių kalbos vaikais, pradėjo 
grabaliotis angliškų žodžių ir įterpti juos į savo gryną 
lietuvių tarmę. Ateiviai tėvai su pasibaisėjimu išgir
do savo vaikus vartojant tikrą amerikoniškai - lietu
višką žargoną. Smarkiai susirūpinę, jie pradėjo galvo
ti, kaip čia išgelbėjus savo brangiausią turtą — Lie
tuvos vaikus ir jaunuomenę — nuo ištautėjimo. Na
mie tai juos išdabos ir privers grynai lietuviškai kal
bėti. Bet kaip bus su mokykla?

Visai natūralu, Įęa£ Amerikos mokyklose viskas 
dėstoma anglų kalba. Aukštesnėse mokyklose yra 
mokomos kai kurios svetimos kalbos. Pradžios mo
kyklose to nėra. Nedraudžiama ten ir lietuviškai mo
kytis, bet jau po pamokų. Nenorint vaikų perdaug ap
sunkinti, lietuvių kalbos pamokos tik pusvalandį tebe- 
sitesia. Ir mokytojų kalba nepasiekia grynos, pažan
gios lietuvių kalbos lygio. Tėvai prisibijo, kad tokioj 
aplinkoj lietuviškas jų vaikų auklėjimas nepasieks 
reikiamojo tikslo. Kas daryt?

Tėvynės meilė įkvėpė tėvams tiek uolaus pasi
šventimo, kad jie pasiryžo įsteigti savo lietuvišką mo
kyklą bent šeštadieniais. Tam pasirenka mokytojų iš 
tremtinių, kurie Lietuvoje ir tremtyje vedė pradžios 
mokyklas ir gimnazijas. Jų programa tiek plati, kad 
vaikai bus mokomi ne vien lietuvių kalbos, istorijos 
ir geografijos, bet ir auklėjami grynoj lietuviškoj 
dvasioj. Tokią pradžią padarė Bostono naujakuriai. 
Netenka abejoti, kad ir kitų stambesnių kolonijų atei
viai darys panašias pastangas.

Vaikai brangus turtas. Jie tautos ateitis. Dabar 
Lietuva mirtinai kovoja ne tik už laisvę, bet ir už pa
čią gyvybę. Ateiviai nori jai grąžinti savo brangiausią 
turtą — vaikus. Ar mes, seriesnieji ateiviai, neužsikrė- 
sime jų pavyzdžiu? Ar abejingai žiūrėsime, kaip A- 
merikoj gimusieji lietuvių vaikai jau nebemoka tėvų 
kalbos? Ar mūs nebe jaudina merdėjančios ir šaukian
čios pagalbos kruvinas Lietuvos vaizdas? K.

Švenčiausioji Panelė Ma
rija lietuvių širdžiai vi
suomet buvo artima, y- 
pač sunkesniais momen? 
tais. Nors tų momentų 
buvo mūsų tautoje labai 
daug, tačiau Marija nie
kuomet mūsų nepamiršo. 
Ji apgynė Lietuvą nuo iš
orinio priešo — totorių 
užpuolimo ir nuo vidaus 
priešo — protestantizmo.

Lietuva ėjo kruvinus 
kryžiaus kelius per šimtą 
metų. Rusai atėmė jos žo
džio ir rašto laisvę. Norė
jo jie mūsų tėvynę supra- 
voslavinti. Net 
garbinti trukdė... 
rusai tada dalinai 
raštą, tačiau Marijos mei
lė iš lietuvių širdžių iš
plėšti jiems 
Todėl Marijos Rožančius 
ir jos Škaplierius laimino 
ir stiprino lietuvį žiaurio
je kovoje už Dievą ir Tė
vynę. Marija ragino mūsų 
karžygius nenusiminti, 
bet drąsiai dangaus pa
laima pasitikėti, drąsiai 
kentėti ir laukti... Ir su
laukė lietuvis gražesnių 
dienų. Laisve jis pagaliau 
alsuoti pradėjo.

Dabar gi baisus kryžius 
vėl prispaudė mūsų mielą 
tėvynę Lietuvą. Antrasis 
pasaulinis karas visą mū
sų tautą nubloškė Golgo
tos keliais. Tūkstančiai 
lietuvių išblaškyti po pla
čiąją Rusiją, šaltąjį Sibi
rą. Daugybė mūsų pabėgo 
nuo bolševizmo į įvairius 
svetimus kraštus, net į 
tolimąją Australiją. Gi 
namie, Marijos žemėje, 
raudonieji įsibrov ė 1 i a i 
viešpatauja grąsindami 
išnaikinti visą tautą, iš
plėšti lietuvio dvasinę gy
vybę — šventąjį Dievo 
duotą tikėjimą. Tikrai y- 
ra didžiausias pavojus tai 
katalikybės šaliai, Mari
jos žemei — Lietuvai, vi
sai išnykti. O išnyktų tiek 
daug ir kilnių Marijos 
vaikų!

Bet, broliai ir sesės, ne
nusiminkime. Dau giau 
Marija pasitikėkime. Juk 
Marija mūsų Motina. Ji'ŽES”, įsigyti, kreipkitės 
neleis savo kūdikiams žū-'šiuo naujuoju Tėv. Tomo 
ti, išties pagalbos ranką.'Žiūraičio, O. P. adresu: 
Tik visa širdimi skubėki- Rev. Thomas Žiūraitis, O. 
me prie jos. Netekę sosti- P., Providence College, 
nės Vilniaus, meldėme Providence 8, R. I. Vienas 
Mariją mums Vilnių grą-' egzempliorius kainuoja 
žinti. Savo sostinę vėl at- tik 30 centų.
gavome. Bet pergreitaij šventasis Tėvas Pijus 

į Mariją pamiršome. Per- IX kartą pasakė: “Visa- 
' greitai jos malonėmis ap- me Vatikane nėra dides- 
. sidžiaugėme. Dabar ir nės brangenybės už Ro-

MARUOS! Ypač 
mėn. Rožančiaus

v •

Dievą 
Galėjo 
atimti

nepavyko.

Vilnius ir visa tauta pa
vergta, sistematingai nai
kinama. V®L BEKIME 
PRIE 
spalių
nepamirškime. Rožančius, 
tai Marijos mums duotas 
galingas maldos ginklas. 
Tas ginklaą nugalėjo 13 
šimtmetyje Pietų Prancū
zijoje įsigalėjusius krikš
čionių persekfotojus albi
giečius; 1571 metais tas 
maldos ginklas nugalėjo 
žiaurųjį turkų laivyną 
ties Lepanto salomis ir 
tokiu būdu Rožančius iš
gelbėjo krikščioniškąją 
Europą nuo baisios turkų; 
vergijos ir civilizacijos 
sunaikinimo. Ta proga 
Venecijos Senatas prane
šė visoms valstybėms, da
lyvavusioms tame kry
žiaus kare: “Tai ne mūsų 
generolai ir ne batalijonai 
suteikė mums pergalę šio
je kovoje. Ją.mums davė 
Rožančiaus Karalienė”. 
Grius ir bolševizmo pra- 

jei Rožančiausgaras, 
malda jį nuolatos atakuo
sime, jei vieningai ir są
moningai kalbėsime Ro
žančių už alpstančią mū
sų tėvynę.

Kad geriau ir sėkmin
giau galėtume šį dangiš
kąjį kovos ginklą vartoti, 
štai jums nuoširdžiai re
komenduoju domininko
no Tėv. Tomo Žiūraičio, 
dabartinio Providence ko
legijos profesoriaus, pui
kiai parašytą 87 psl. kny-» 
gėlę, kuri jums aiškiai ir 
vaizdžiai paaiškins, kas 
yra Rožančius^ iš kur jis 
atsirado, ką Bažnyčios 
vadai, mokslininkai, karo 
vadai ir kitos žymios as
menybės apie Rožančių 
mano. Labiau paaiškės jo 
svarba šių dienų mūsų 
gyvenimui, nes “čia ran
dame visa tai, ko Jėzus 
Kristus mus gyvu žodžiu 
mokė ir ko reikalauja iš 
mūsų šv. Katalikų Bažny
čia”.

Norintieji šį vertingą 
veikalėlį, kurio vardas: 
“NEVYSTANČIOS RO-

Michael Koriakoff

Prie Mirties Slenksčio
Šiurpūs Karo Belaisvio Pergy
venimai ir Nuostabus Mirties

* Išvengimas
Tačiau vidudieny atvažiavo dviračiu ka

reivis, kuris atnešė įsakymą, nuvesti mane į 
virtuvę. Vienas vokietis kareivis neišdildo
mai įsirėžė mano atmintyje. Jis buvo atsisė
dęs netoli virtuvės prie siuvamos mašinos: 
jis buvo siuvėjas.

— Ar dar nesušaudytas? — sušuko jis 
linksmai mane pamatęs.

Virėjas įpylė man lėkštę sriubos. Man tai 
buvo daugiau negu lėkštė sriubos; tai buvo 
ženklas ,kad kulka manęs netyko, bent kele
tą valandų.

; Po pietų aš išsitiesiau žolėje. Mano saugo
tojas Platschek, gražiai nusiprausęs, nusi
skutęs ir SUsišukavęs flirtavo su dviem ūki
ninkės dukterim. Staiga pakilo ūkyje triukš
mas, kiemą užplūdo motociklistų dalinys.

Paskui jį atvyko , automobilis. Mažas išdžiū
vęs, užriesta nosimi kapitonas išlipo iš auto
mobilio.

— Sušaudyti! — sušuko jis mane pama
tęs.

Seržantas Platschek atidavė pagarbą, bet 
kietai pasipriešino, remdamasis savo virši
ninkų įsakymu.

— Nėra jokių įsakymų, sušuko kapitonas. 
Čia aš komanduoju. Amerikiečiai yra už 3 
kilometrų. Negalima palikti belaisvių! Su
šaudyti!

Kapitonas apsisuko ir nubėgo duoti įsa
kymą. Platschekas pagavo mane už rankos 
ir liepė man kuo greičiausiai bėgti į miestelį. 
Misų žandarų dalinys buvo jau pasirengęs 
išvykti. Platschekas mane patalpino viename 
sunkvežimy ir tarė:

— Nebijok! Kol mūsų kapitonas nėra ta
ręs savo žodžio, nėra ko bijotis. Šįryt jis ne
turėjo laiko. Bet kai nuvyksime...

Į naują mūsų paskyrimo vietą mes atvy
kome vėlai naktį. Per naktį Platschekas ma
ne pasiliko pas save. Jis su cargybiniu atsi
gulė lovoje, o man davė fotelį. Mūsų miegas 
buvo neilgas: antrą valandą paskelbė aliar
mą! šoferiai skubiai nubėgo į sunkvežimius, 
kiti kareiviai ir Platschekas — į savo pos-

F SUSIPAŽINKIME SU 

: GYVENIMO KNYGA
T. Klemensas Žalalis, O.F.M.žančių”. O savo mirties 

patale tas pats popiežius 
tarė: “Tebūnie Rožančius, 
ta taip graži, paprasta ir 
gausiais atlaidais apdova
nota malda kalbama, kas 
vakarą jūsų namuose”^ 
Tai mano paskutinieji žo
džiai jums atminti”. Gi 
viena motina štai ką man 
rašė apie Rožančių: “Mes 
visa šeima esame kalbėję 
Rožančių kiekvieną vaka
rą per paskutiniuosius aš
tuonerius metus (nuo pir
mosios mūsų šliūbo die-jbėje, kad Dievo žmogus būtų tobulas, tinkamas kiek- 
nos), gi dabar mūsų vai-1 vienam geram darbui, (palyg. 2 Tim. 3, 16). Juk tai 
kučiai kartu su mumis gyvenimo knyga, kuri moko, kaip reikia gyventi: ne
kas vakaras jį kalba. Ro-teiskite kitu, mylėkite savo priešus, melskitės už tuos, 
žančius yra mum? nepa-kurie jus persekio ja... geras medis negali nešti blogy 
prastos stiprybės šaltinis./1 oa\ «raiiwi<> 
Perskaitę gi Jūsų atsiųs
tą knygelę esame dvigu
bai įsitikinę, kad mūsų 
šeima niekada neapleis 
šio gražaus įpročio — Ro
žančių kalbėti. Mes tiki-'dėjo skaityti šventąsias knygas, metė visas kitas kny-‘ 
me, jog ši tradicija per gas į šąli ir visą savo gyvenimą pašventė vien tik • 
mūsų vaikučius bus tęsia- šventraščiui. Jis teisingai galėjo kitus skatinti skai- 

. ma ir toliau”... L1 xi-------- -------------
1 O kaip gražu

šv. Raštas yra knygų Karalius, tai knygų Knyga. 
Nenuostabu, jei graikai pavadina Biblija — Knyga. 
Tai vienintelė pasaulyje knyga daugiausiai paplitusi. 
Nors rytų tautos turi gražius kultūros kūrinius, bet 
nė viena nei babyloniečių, nei asyrų, nei egiptiečių 
knyga taip plačiai paplito po visą pasaulį, kaip papli
to žydų tautoje atsiradusios knygos. Tas yra aišku, 
nes šios knygos nėra vien žmonių kūrinys. Šv. Petras 
savo 2-me laiške rašo, (1, 21), jog šventraščio knygos 
vra rašytos Dievo žmonių Šventajai Dvasiai įkvėpiant. 
Todėl, visa kas yra tose knygose, yra Dievo žodis 
žmonėms, įkvėptas Raštas, pagal šv. Povilą, kuris yra ' 
naudingas mokyti, sudrausti, pataisyti, auklėti teisv-

vaisių... Su šv. Jokūbu (1, 24) galima sakyti, jog 
šventraštis yra tikrasis veidrodis, į kurį mes žiūrime. 
Tačiau yra ypatingas veidrodis, nes rodo netik kokie 
esame, bet ir kokie turime būti.

Šv. Jeronimas, tas didysis šv. Rašto Daktaras, ' 
savo jaunystėje mėgo skaityti Ciceroną, bet kai pra-

I • f _ > ? V_______ A , * _   1 _ . _ _ _ y f _ l—* x _ _ 1 — — *
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tyti šventąsias knygas, o ne pasaulinius kultūros še-

t

O kaip gražu, miela ir devrus, nes, pagal jį, Homeras nublunka prieš Psal- 
išganinga būtų,’ jei visos mes, Virgilijus prieš Evangeliją, o Ciceronas prieš A-- 
lietuvių šeimos sektų mi- pastalų laiškus. Jis skatina skaityti pranašų knygas, 
uetos šeimos pavyzdžiu ? nes jos duodą daugiau džiaugsmo ir pasitenkinimo, 
Tada mūsų Lietuva tikrai negu visos poetų knygos. Nors šv. Jeronimas yra mi- 
susilauktų pagalbos iš r£s prieš 15 šimtų metų, bet jis ir šiandien ragina vi- 
Rožančiaus Karalienės, sus skaityti šventraštį, nes kas Jo nepažįsta, nepa- 
Tada Lietuva ir mes visi žįsta Kristaus. ____ ______________ .
išsklaidytieji tikrai būtu
me nuo baisaus bolševiz
mo išgelbėti. Vėl džiaug- 
tumės taip brangia ir nie
kuo nepakeičiama mūsų* 
tėvynės ir tautos laisve.

negu visos poetų knygos. Nors šv. Jeronimas yra mi-

sus skaityti šventraštį, nes kas Jo nepažįsta, nepa-

Palaiminta Sv. Pranciškaus \1

I

Pinigas turį didesnę ver- Jei pats šventųjų gyve-(džiaugsmo: nei beraudoją - 
jo mirties .

1 ♦

tę varguolių bUūdeUuose, nustebina kiekvie-broliai aplink
negu1 turtingųjų Paginė- £ .*£
čianciųjų gerovė nebūtų Pranciškaus Asyžiečio^ nžą pne iios ištrėmimo 
laikoma uždaryta jūsų mlr?s kiekvje-j žemes. Sukaupęs paskuti-■
seifuose, pinigų spintose. kokio jis bebu- nes savo jėgas didžios šei-

Šv. Ambroziejus. tll įsitikinimo. Mirtis pa- mos Teyas paragino savo

se. Saugokitės, kad ken- sekai jų pėdomis, šv.'ko pančiai, dar minutėlę -
A • v • ' •• • y • y • * y a • __

GRĮŽTA PAVASARIAI
Mėgstu burti ir ateitį spėti 
Ramunėlės kvapniu žiedeliu 
Noriu broliui klajūnui padėti 
Tėviškėlės prastu žodeliu.

Krenta baltas ramunės lapelis. 
Krenta žiedas ant žemės juodos. 
Žydi vargas ant didelio kelio, 
Žydi skausmas širdies nekaltos.

Nepuikus ramunėlės stiebelis, 
Be žiedelio, be žiedo saldaus.

Į Ar sunki, ar karti ši dalelė, 
Svetimasis tavęs nepaklaus.

' Tačiau grįžta pavasariai gražūs 
i Žydi žiedas ramunės baltos — 
- Ir vaidenasi laisvės miražuos
• Ramunėlė laukų Lietuvos...

♦

prastai daro atstumiančio brolius atsinešti visus 
įspūdžio į žmogaus sielą, muzikos instrumentus ir 

" groti jais džiaugsmo him
nus, o pats savo sielos - 
laimę išliejo saulės himno * 
poezija.

Jo sūnūs ir broliai nie
kad negalėjo užmiršti tos 
nuostabios šventės. Jau 
daugiau kaip septyni

•nes ji yra Dievo bausmė 
už prasižengimą. Šv. 
Pranciškaus mirtis tačiau 

. yra sutinkama brangios 
j sesutės pavidale ir apjuo
siama džiaugsmo šventės 
nuotaika.

Kaip tremtinys pajau-' . - ......... -
čia savo širdį smarkiau I šimtmečiai jie kasmet su-. 
plakant ir pailsusius są- įtrenka toje pačioje vieto- 
narius atgyjant, priartė- Je tokiu pat budu mini 

j jęs prie savo gimtinės pa- to_ dangun pakilusio že- 
stogės, taip Serafiškasis ™es_ Sen^0 paskutinę _ 
Tėvas pajautė savo sielo- ištrėmimo dieną. Ten ne- 
je tą tyrą džiaugsmą, pa-,truksta džiaugsmo him-- 

amžinybės slenkstį. Jau radlJ° ban,?os ?k?lb“
t

(niekas negalėjo tada su- 
At. Kairys' trukdyti to skaidraus

sam pasauliui, kaip ‘bran- 
Tęsinys 5-ttune pml.

tus. Buvo sakoma, jog prie miestelio pasiro
dę svetimi tankai: tik nežinia rusų, ar ameri
kiečių. Sunkvežimio kaminoje, paliktas šofe
rio- priežiūroje, aš neramiai svarsčiau savo ' 
likimą. Nelaimingų aplinkybių dėka aš bu
vau pasmerktas: vokiečiai, priversti gintis, 
norėdami išvengti apsupimo manęs čia nepa
liks, bet juo labiau jie neims manęs kartu su 
savim: daug patogiau yra mane nušauti ir 
atsikratyti nenaudingos naštos. Taip kaip 
per visas* šias sunkias dienas, taip ir dabar 
aš meldžiausi į visų žmonių Motiną.

Pradėjo reikštis diena. Kareiviai grįžo. 
Aliarmas pasibaigė. Tankai pasuko pro šalį. 
Kareiviai ant savo pečių turėjo visą apran
gą ilgas Fausto lazdas, paskutinį išradimą 
prieš tankus. Platschekas grįžo visas išrau
dęs ir pavargęs, bet linksmas, kad mūšys ne
įvyko. Jis man tarė:

— Aš grįžtu nuo kapitono. Jis kalbėjo dėl 
tavęs su štabu. Vienas aukštesnis karinin
kas davė įsakymą tave atsiųsti. Aš tau išrin
kau gerą sargybinį, kuris kalba lenkiškai. O 
dabar miegok. Jis tą ve pažadins.

Ką aš turiu sakyti Platschekui? Jis nužu
dė mano draugus... Bet...

— Jūs esate geras — tariau aš jam.
Jis papurtė galvą.

— Ne, atsakė jis, aš nesu geras. Ir jis su- ' 
simąstęs žemu balsu kartojo: ne... aš nesu’ 
geras... ne...

Mažu Opeliu (Opelis — tam tikros firmos 
automobilis) mane nuvežė į 4-os armijos šta- - 
bą. Vyresniojo karininko, kuris norėjo kai- J 
bėtis su rusų rakytoju, čia nebuvo. Keletą 
dienų mane saugojo, manęs neklausinėdami: 
netikrumą mane ėdė. Pagaliau aš buvau pa
šauktas pas kapitoną Hupner, 60 metų am
žiaus vokietį, kilusį iš pabaltijo.

— Jūs esat rašytojas? paklausė jis. 
Mūsų žurnalistai prašė, kad aš jus jiems at
siųsčiau. Jūs vyksite į propagandos dalinį.

Ir vėl kelionė. Iš syk automobiliu, paskui ■ 
autobusu iki Tepliz Čekijoje.

Atvykęs į karo korespondentų kuopą, 
prieš gulant aš atsiverčiau Naująjį Testa
mentą. Aš pataikiau į pirmąjį skyrių antrojo . 
laiško korintiečiams:

...sielvartas, kurį mes iškeattene buvo toks dilinto, 
jog jte viršijo mūsą jtgM ir pats gyvenimas mum 
buvo tapęs nebemielas. Mes jau patys sau buvome 
pasidarę mirties sprendimą, kad nepasitikėtume savi- ;* 
mi, bet Dievu, kurte prikels mirusius, kurte ntete B- *• 
gelbėjo iš toką didėtų pavoją, kurte gelbsti dabar, ir , f 
gelbės toliau, kaip mes tikimės. '!

Galas.
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NASHUA. N. H.

tai ne visiems 
Tremtinio ištek- 

Tačiau kasdienis 
reikia paįvairinti

kata- 
kalbų 
graži 
kny-

naudojimosi lapelis, ant kurio 
antspaudu žymima knygos iš
davimo datos skaitytojams. 
Puiki tvarka. Iš to mažo po
pierėlio gauni apytikrį vaizdą, 
kiek knygos sulaukė skaityto
jų. Štai tas pats V. Kudirkos 
raštų I tomas nuo 1916 metų, 
viename lapelyje turi per 30 
atžymėjimų. Naujas tęsinys su 
1940 metų data. Tais pačiais 
metais tik vienas atžymėjimas. 
Po to ilga pertrauka iki 1946 
m. ir vėl tik vienos datos žy
mė. Vadinasi, per metus tik 
vienas skaitytojas atsirado. I- 
ki 1949 m. knygos vėl išgulėjo 
nepajudintos. Tačiau šiais me
tais I tomas iš lentynos buvo 
ištrauktas jau keturis kartus. 
Perbėga mintys, 
reti skaitytojai 
mažai? Bet čia 
kad paskutiniu
vių dvasios milžino raštais pra
dėta daugiau domėtis. Savo 
laiko lietuvius Dr. V. Kudirka 
ragino, leidžiamo ‘Varpo” gau
dimu: “Keikite... Kelkite... Kel
kite...” Šitie jo žodžiai, Nepri
klausomos Lietuvos sūnums, 
laisvėje užaugusiems, pasilieka 
“alfa ir omega”.

Žvelgiu į knygų lentyną to
liau. Štai mūsų klasikų kuri
niai. Žemaites “Raštai”, kun. 
J. Tumo - Vaižganto “Pragie
druliai” ir kt. Jų nejudinu. Iš
traukiu ką modernesnio: 
Švaisto “Šilkinė Suknelė".
bar šitos knygos autorius gy
vena Chicagoje. Skaitau: “Vai
ro” b-vės leidinys, Kaunas, 
1927 metais. Bibliotekoje kny
gos atsiradimo data: 1930 m.

pats laikas knygų leidyklą’projektuotų tokių pastatų šiuo'retų priklausyti prie mūsų'Tamulevičius, apskričio dva- 
įsteigti Amerikoje Ir šios ša- metu. Abi skaitymo salės ne- garbingos vyrų organizacijos aios vadas.

'nariais. i Svarbiausias kalbėtojas buvo
Anastazas Valančius.' prof. Antanas Vasiliauskas, 

Lietuvių Rymo Katalikų Susi- 
vienymo atstovas, 
kęs ir Vyčių tėvas 
kūnas.

Buvo padaryti 
J. Matačinskas padarė praneši
mą apie. Lithuanian Affairs 
Committee, kurs yra to apskri
čio komisijos pirmininkas, ir a- 
pie 36-tą metinį seimą, kurs į- 
vyko Elizabeth, N. J. rugsėjo 
9—11 dd. Narių Komiteto pir
mininkas, Edmundas Vaškas 
padarė pranešimą iš savo veik
los.

Iš viso suvažiavime dalyvavo 
48 delegatai ir buvo atstovau
ta 11 apskričio kuopų.

Svečių pribuvo iš tolimo Det- 
roit, Michigan, 
Auna Mae 
ro finansų 
Nausėdas, 
čių N. A. 
vyks Waterbury, Conn.

lies viešąsias bibliotekas papil- užtenkamai gauna dienos švie-' 
dyti naujais laidiniais Kaip sos ir tamsokos. Viduje dar j 
matome, jose lietuviškos kny- laikomi senoviški, nepatogūs 
gos priglaudimą randa. Jas te- baldai, 
nai atras ir lietuviškos knygos 
mylėtojas.

Prieš palikdamas knygyną 
ieškau į kelis klausimus atsa-, 
kymo pas šios įstaigos vado
vus. Bibliotekos vedėja yra,' 
jku nuo 1943 m. Miss Clara E. 
Smith. Ji 
aiškinimų 
tvarkomą

Nashua
turi jau ilgą amžių. 
1867 metais įsteigta. 
1948 m. duomenis biblioteka, .,. .. , • »<--• . .. . .tą, reikia iš anksto išrinkti ko-sv. Misiomis sekmadienį, rug-
su vaikų literatūra, turi apie , i - ne j m ,.-ar.-rt . .. . .,.....................misiją, kuri gerai bankietą pa- sėjo 25 d. Tą pačią dieną po56,910 atskirų leidimų ir jvai- f* & u ..- • i .u r» ruoštų. .pietų buvo pradėtos sesijos,nomis kalbomis. Per metus vi-> . .. _ ................ ....... , , .1 Svarbiausias dalykas išrinkti kūnas atidarė apskričio pirmi-dutmiai knygyną aplanko apie' ___  . __i_._,___________ D_ z
9,000 skaitytojų. Atlyginimas 
už pasinaudotas knygas — 2, 
centai už išlaikytą dieną. Da
bartinis bibliotekos pastatas' 
statytas 1903 m. Deja, jau kai* 
kuo j

maloniai 
ir žinių 
knygyną.

Viešoji

duoda pa- 
apie savo

[VIš Mautosios AmIHos Ak- 
i krHfesUet.tyav Seimo I .. . .—r~r~~ . .CHICAGO, KL

Svarbus Pranešimas šv. Anta
no Draugijos Nariams

Sekmadienį, spalio 2 d., 1 vJžiavimas įvyko Aušros Vartų! 
po pietų Šv. Antano parapijos parapijos svetainėje, 
salėje įvyks svarbus susirinki- ter, Mass., kuriame 
mas. kuriame bus pasitarta dėl šios parapijos kleb. 
ruošiamo draugijos bankieto, Vasys, Vyčių garbės

* kuris įvyks lapkričio mėnesyje kun. J. C. Jutkevičius, Vyčių 
Centro dvasios vadas. Seimas 
buvo globojamas 116-tos kuo-

> iškilmingomis

. Naujosios Anglijos Apskričio 
I Liet. Vyčių pusmetinis šuva-

J Worces- 
dklyvavo 
kun. K. 

narys, ir

Buvo atvy- 
M. A. Nor-

pranešimai.

Biblioteka ~ ~T. . š. m. ir kitais svarbiais reika-Ji buvo , .
Pagal laiS' "
oteka draugijos bankie-pos. Prasidėjo

atstovus į besiartinančius mū
sų organizacijų seimus ir pa
skirti dėl tų seimų aukas.

Tat labai svarbu visiems su- 
• sirinkti. Prašome atsivesti ir 

negali prisitaikyti prie kandidatų, kurie pano-

ninkas Br. Kudirka.
Seime dalyvavo, be jau mi

nėtų svečių, Tėvas Modestas 
Stepaitis, O.F.M. iš Green, Me., 
kun. V. Puidokas iš Westfield, 
kun. J. Bakanas kun. M.

—- --------IVlISMyjMMII
Surašė J. K. M. Išleista 1935 

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

sišypsok! pripasakoja visokių 
juokų ir ilgesnių linksmų nuo
tykių. K^ina $1.00.

PoMi|a
Parašė Jurgis Baltrušaitis. 

Išleido kun. Pr. M. Juras, 1948 
m. “Darbininko” spauda. Kny
ga turi 270 pusi. Kaina $2.00.

Mcridų BknHaėlis, 
balti celuloidiniai viršeliai. Kai
na — $1.50. '

būtent: p-lė 
Uznis, buvusi Cent- 
sekretorė, ir Aldona 
Sekantis Liet. Vy- 
apskričio seimas į- 

i 
Ed. Vaskas.

I Parašė Juozas Prunskis. Iš

leista 1942 m. Tai dokumentali- 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

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

ŽODYNĄ

J.
Da-

kas buvo tie 
Ar jų neper- 

pat pasiguodi, 
metu to lietu-

V.LChhhota
GRABORIUS

Asmeniikas Patarnavimas'

331 Smitb St.,
PROVIDENCE, R L

Telephone
Ofiso: Dexter m52

Namų: PI. 6286

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIUKĄ

Ši idėja, tai GYVYBĖS APDRAUDA

*
I
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Biblioteka, iš kurios gauname 
lietuviškas knygas pasiskaityti

Šiaip taip apsitvarkęs nauja- 
kūris. aišku, turi progos pla
čiau apsidairyti. Mūsų miestas 
nuolatinio teatro neturi. Be to, 
jeigu jis būtų, 
prieinamas, 
liai nedideli, 
gyvenimas
kuo prasmingesnių. Vieną po
pietę užeinu į miesto viešąjį 
knygyną. Čia tikrai galima kai 
ką vertinga rasti ir už mažus 
pinigus.

Pirmiausia susiieškau 
logą. Žvelgiu į svetimų 
knygų sąrašą. Ir kokia 
staigmena. Lietuviškos
gos! Tuojau paklausiu kur jos 
sudėtos. Tarnautoja maloniai 
parodo. Sakoma, kad knygos 
mylėtojui labai daug knygos, 
tas rašytas žodis, atskleidžia 
grožio ir tiesos. Pažiūrėkime. 
Iš viršaus permetus akimis 
knygų viršelius, pasirodo vis
kas jau perskaityta ir žinoma. 
Bet vis dėlto, lietuviškos kny
gos. čia ir taip toli nuo mano 
gimtosios žemės, ir tokios kny
gos. kurių nepasiekia bolševi
ko ranka iš bibliotekos išimti. 
Jos čia sudėtos tokios, kokios 
išėjo iš po rašytojo plunksnos. 
Niekas jų neverčia perreda
guoti “marksistiniais princi
pais", arba tikrovėje “subolše- 
vikinti” lietuvišką knygą, kaip 
dabar daroma su lietuvių rašy
tojų raštais Lietuvoje. Paimu 
Dr. Vinco Kudirkos raštų I to
mą. Skaitykloje įrašymo data 
1916 metai. Tai yra išleidimo. jdomu į. šitos knygos sužinoti 
metais. Atskleidžiu pirmuosius | skaitymo istoriją. Pirmą ir 
lapus. Knygos leidėjų įžanginis; vieną kartą ji buvo iš lentynos 
žodis. Čia taip pat surašytos' lširnta m Sekančiais me-
Amerikos lietuvių draugijos, t 
kurios aukojo pinigų Dr. V. 
Kudirkos raštų išleidimui. Va
dinasi. to dvasios galiūno raš
tai išleisti amerikiečių lietuvių 
lėšomis. Reikia manyti, kad jų 
pasiryžimu atspausdintieji to
mai ir šitoje bibliotekoje padė
ti.

Nemažiau įdomus antro vir- '■ 
šelio vidus. Čia patalpintas

tais du kartus. Po to pertrauka 
iki 1948 m. ir tais metais bu
vo ją susiieško jės tik vienas 
skaitytojas. O šiais metais ji 
iš savo vietos lentynoje paju
dėjo tris kartus. Tai tik pavir
šutiniai pavarčius tiek įdomy
bių paskleidžia čia lietuviškos 
knygos.

Bibliotekos lietuviškame sky
relyje yri: apie kelios dešimtys 
knygų. Tai senesnių laidų kny
gos. Kai kurių ne visai gryna 

' kalba. Turtingiausias grožinės 
literatūros skyrius. Bet taip 
pat yra mokslo populiarinimo 
ir religinio turinio knygų. Di
desnė iš jų dalis išleista Ame
rikoje. Tačiau grožines litera
tūros kūriniai atgabenti iš Lie- 

ituvos. Dabar, žinoma, iš ten 
1 jų negalima ir laukti. Taigi, ar

M es turėsime atidarą namą Penktadienį, rugsėjo 
30 d. ir šeštadienį, spalių 1 dieną. Mes norėtume, kad 
Tamstos ateitumėte pažiūrėti. Yra daug dalykų pama
tyti. Nauji dalykai. Moderniški dalykai. Laiką taupanti 
įrankiai. Visi dalykai interesingi. Ypač yra įdomu 
tiems, kurie dirba John Hancock įstaigoje, kurioje yra 
8y2 milijonų policyholders - šerintakų.

I
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Mainas
ir idėja

English - Lithuanian Wctionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin

gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 co’vai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
3it West Bro«dSftBMoft

Šiuomi siunčiame $................ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką žodyną.

Vardas

Nežiūrint ar tamsta ateisite pamatyti šio namo ar ne, 
bet mes norime, kad vienas dalykas nebūtų užmirštas. 
Tai yra, kad mūsų naujame name yra naujausių {rengi
mų, kurie sutaupo daug laiko, darbo švelniai varo pir
myn, ir augina puikią idėją.

Gyvybės apdraudos fondas padeda žmonėms apmokėti 
staigmenų išlaidas.

šiandien gyvybės apdrauda didelis dalykas dėlei dau
gelio žmonių. T1’ *

Tai yra pasitikėjimas dabartimi ir viltis ateičiai.

Tai yra auklėjimas.

Tai yra namai ir šeimos vieningumas.

Tai yra giedra diena ir pasilinksminimas.

lai yra issuaisvmimas ir proga.

Tai yra tikras pailsis.

Tat yra minties ramumas.

Tai
darbus

yra investmentas, kurio doleriai atlieka gerus 
pavieniams asmenims, draugijoms ir tautai, 

daugiausiai reiškia tai, kad gyvybės apdraudaBet
Ui savęs apsidraudimas: tai yra pasiryžimas priimti 
atsakomybę, kuri mus pačius apdraudžia V apsaugoja 
mūsų svarbiuosius reikalus. ’

BMei šių priežasčių yra mums visiems svarbu, kad 
gyvybės apdraudos įstaigos augtų ir bujotų.

Gyvybės apdraudimas už tai auga ir stiprėja, teik
damas Amerikos gyventojams malonų ir linksmą gy
venimu.

MVTVAL LIFE 1NSVKANCE C9MPANT 
BOSTON, BBASSACSUSETTS



Penktadienis, Rugsėjo 30, 1040

(Eltos Žinios)
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1.1948 m. gegužės 22 dienos trėmimai
1948 m. gegužės 22 d. y- 

ra viena iš tragiškiausių 
Lietuvos istorijoje. Gegu
žės 22 d. lietuvių tauta ne
teko viena diena daugiau 
kaip 100,000 gyventojų. Ir 
taip eina trėmimai vienas 
paskui kitą:
1945 metų rugsėjo mėn., 
toliau sekė 1946 m. vasa
rio 16 d. trėmimas, 1947 
metų gruodžio 19* d., 1948 
gegužės 22 ,d. ir pagaliau 
1949 kovo 24-27 d.d. ir bir
želio mėnesio trėmimai.

Ties šiais paskutiniais 
trėmimais ir noris dau
giau sustoti, nes pirmieji 
yra daugiau, ar mažiau 
aprašyti.

Gegužės 22 d. trėmimas 
yra skaudesnis už visus 
ankstesnius trėmimus. Jis 
buvo parengtas su visu 
bolševikiniu skrupulumu, 
su daug didesniu, nei 1941 
metų trėmimas.

RENKA ŽINIAS
1948 m. kovo mėnesio 

pradžioje visuose Lietuvos 
valsčiuose pasirodė rusų 
karininkų grupės. Jų skai
čius svyravo tarp 10-20 
valsčiuose, o miestuose, 
pagal gyventojų skaičių, 
jų buvo daug daugiau. Šie 
karininkai kažką dirbo už
sidarę nepaprastai slaptai, 
neprisileisdami net ir pa
čių patikimiausių vietinių 
komunistų. Buvo aišku, 
sąrašus. Pasklido^gandai, 
kad yra ruošiami mobili
zaciniai planai, nes netru
kus būsiąs karas. Jie su
kėlė daugeliui entuziazmo, 
nes nieko Lietuvoje taip 
nelaukiama, kaip karo. 
Turi būti pasibaisėtina 
žmogaus padėtis, jei kare 
ieško išsigelbėjimo. Grei
tai visi karo entuziastai 
turėjo nusivilti, nes visi 
pajuto ,kad bolševikai ruo
šia naują didžiulį masinį 
trėmimą.

Rusų karininkai pradėjo 
slankioti po kaimus, ap- 
klausinėdami vietinius gy
ventojus. Žinios buvo ren
kamos apie visus gyvento
jus ir nebuvo galima sprę
sti, kurį palies vežimas. 
Nė vienas gyventojas ne
buvo apklaustas tiesiogiai. 
Apie kiekvieną žinios bu
vo renkamos iš jo kaimy
nų. Svarbiausieji žinių tie
kėjai buvo vietiniai užsi
maskavę šnipai ir stribai.

Pastarieji yra -suintere
suoti, kad dažniau ir dau
giau išvežtų, nes rusai lei
džia jiems trėmimo die
nom prisigrobti turto. 
Dažnai tenka girdėti stri
bų pasikalbėjimai: “O kad 
greičiau tremtų, jau nebe
turiu ką valgyti”, ar: “Tai 
privalgysime, kai trems, 
geriau kaip šventą dieną”. 
Nors stribai nujaučia die
ną, kada įvyks trėmimai 
bet jie jokiu būdu nesiims 
žmones perspėti.

Gyventojų nuotaika la
bai krito. Visi slankiojo 
kampas iš kampo. Viskas 
buvo nemiela, o darbas iš 
rankų krito. Gyventojai, 
išgirdę mašinų ūžimą, vis
ką metę bėgdavo į mišką 
slėptis. Naktim niekas ne
miegojo namie. Vieni išsi
kasę slėptuves miegojo pa
sislėpę žemėse, kiti pas 
kaimynus, kuriuos jautė, 
kad trėmimas nepalies. 
Daugiausia eidavo į miš
ką.

Naktimis vyrų, moterų 
ir vaikų knibždėjo pilni 
miškai. Sunku atpasa
koti šiurpus vaizdas, ka
da naktim moterys ir 
vaikai lyjant sušalę tu
rėjo tūnoti po medžiais. 
Daugelis vaikų pradėjo 

sirgti. Padėtis buvo dau
giau nei tragiška, bet išei
ties nebuvo: reikėjo slėp
tis, jei nenorėjai badu Si
bire mirti

VARGINA ŽMONES 
GANDAIS

Bolševikai pajutę, kad 
žmonės yra labai sujudę, 
tyčiom pradėjo skelbti, 
kad trėmimų daugiau ne
bebūsią, ir visokiais bū
dais stengėsi žmones sura
minti, sakydami, kad gy
ventojus tyčiom “bandi
tai” gąsdina. Kad susilp
nintų gyventojų budrumą, 
jie tyčiom retkarčiais vėl 
paleisdavo gandą, kad tą 
ir tą dieną trėmimai bus. 
Visų nervai nepaprastai į- 
sitempdavo tą dieną. Už 
kiek laiko tie patys stri
bai vėl paleisdavo ganduB, 
kad veš. Nuo to žmonės 
pervargdavo, pasidarė a- 
patiški; kiti pradėdavo 
galvoti: kodėl mane turi 
būtinai vežti. Ypač sunku 
buvo žmonėms su mažais 
vaikais slėptis. Daugelis 
gyventojų pradėjo vėl na
mie nakvoti. Prieš trėmi-

Mes Pasiilgstame Dievomą, bolševikai visas tre
miamuosius apiplėšė, iš
reikalaudami iš Jų mokės
imus,. kurių soma siekė 
daugiau ne 20,000 rb., ir 
jėga privertė išpirkti val
stybinę paskolą. Tik po to 
tuos žmones ištrėmė.

4-5 dienos prieš trėmi
mą buvo mobilizuotos vi
sos mašinos, kurias mobi
lizavo neva kariuomenei 
pervežti valyt miškam. 
Bet svarbiausias tikslas 
buvo noras tik įgąsdinti 
vietinius gyventojus, kad 
miškuose nesislėptų.

BAISIOJI DIENA
Atėjo baisioji trėmimo 

diena. Dar saulei nešvi- 
tus, jMvu operatyvines !nojo kacj Kristus turėjo gimti is karaliaus Dovydo 
grupes apsupo tremiamo-igįmįnčs■ dėl to, į Kristaus klausimą: “Kieno jis su
mos seimos namus, ir sti*'nus?” jfe greit atsakė: Dovydo. Bet nelaimingi varg- 
pfus buožių smūgiai į du- parisiejai, neturėdami tikro tikėjimo, nesuprato 

Dievo Paslapčių; jie nemokėjo įžiūrėti Šventojo Raš- 
...» , pranašysčių išsipildymo Kristaus asmenyje: jie ne

tikėjo į Kristaus dievystę. Tai buvo jų pagrindinė 
klaida. Kuomet Kristus juos toliau klausė, sakyda
mas: “Jei Dovydas vadina Jį (Kristų) Viešpačiu, 
kaipgi tat Jis jo sūnus? Ir nė vienas Jam į tai atsaky
ti negalėjo”.

Vieną kartą Kristus paklausė savo mokytinių, sa
kydamas: “Ką žmonės sako apie žmogaus Sūnų? Jie 
gi atsakė: Vieni sako, kad jis Jonas Krikštytojas, ki
ti, kad Elijas, o kiti, kad Jeremijas, ar vienas iš pra
našų. Jėzus jiems tarė: Jūs gi ką sakote manę esant?” 
Apaštalai taip pat žinojo, kad, kaip žmogus, Kristus 
buvo gimęs iš Dovydo giminės, bet jie tikėjo ir į Jo 
dievystę. Taigi visų Apaštalų vardu Simonas Petras 
tarė: ‘Tu Kristus, gyvojo Dievo Sūnus”. Petro atsaki
ngas buvo teisingas, ir Kristus jam tarė: “Palaimintas 
esi, Jono sūnau Simonai (Petrai), nes ne kūnas ir 
kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra 
Danguje”.

Netenka abejoti ,kad parisiejai geriau už apašta
lus žinojo Raštą, nes tai buvo jų profesija. Apaštalai 
gi buvo paprasti darbininkai - žvejai, bet jie turėjo ti
kėjimo dovaną, kurios parisiejai neturėjo. “Be tikėji
mo gi Dievui patikti negalima,” sako Šv. Povilas apaš
talas. Tikėjimas tai pirmutinė ir pagrindinė iš trijų 
teologinių arba dieviškųjų dorybių, kurios pagalba 

• mes tikima į ir j^visas Jo apreikštas tiesas, pa
siremdami Dievo žodžiu, kuris nė pats suklysti nė ki
tų suklaidinti negali, nes Jis yra pati tiesa. Tvirtai ti
kėdami į Dievą, mes viliamėsi Jo gerumu ir Jį myli
me. Tikėjimas yra labai brangi ir didelė Dievo dova
na; dažnai dėkokime Dievui už ją.

Dr. B. Paulius, O. P.

“Susirinkus parisiejams, Jė
zus juos paklausė: Ką jūs ma
note apie Kristų? Kieno jis. sū
nus? Jie jam atsakė: Dovydo”.

(Mato 22:41, 42)

Dr. B. Paulius, O. P.
Mielasai Skaitytojau: x

Parisiejai tai buvo daugiau apsišvietusi religinė 
žydų sekta; jie labai uoliai skaitydavo ir rimtai studi- 
juodavo Šventąjį Raštą; jie atmintinai mokėjo visas 

’2 pranašystes apie Męsiją, būtent, Kristų. Jie gerai ži-

nelaiminguosius iš lovų. Į į 
vidų įsiverždavo 5-10 ru
sų, lydimų vieno stribo. 
Patikrindavo, ar visi šei
mos nariai yra namie, 
perskaitydavo kažk o k į 
raštą, kad tas ir tas pilie
tis yra 10-čiai metų ištre
miamas į Sibirą. Už ką iš
tremiama, nebuvo nuro
doma. Ištrėmiamies i e m 
neva buvo, leidžiama pasi
imti maisto ir drabužių 
daugiau nei 100 klg., ta
čiau tikrumoje tai pri
klausė nuo operatyvinės 
grupės viršininko nuotai
kos. Buvo atsitikimų, kad 
leido pasirinkti, kiek no
ri. Bet buvo ir atsitikimų, 
kad perplaudavo duonos 
kepalą pusiau ir leido pa
siimti tik atrėžtą 
sakydami: “Tau 
greit nebereikės”...

Trėmimo vaizdai 
prastais MMft' Vimur pil
na rusų kareivių. Girdėti 
moterų ir vaikų klyksmai, 
šen ir ten matyti gaisrai. 
Girdėti stiprūs šaudymai, 
kada rusai ir stribai ap
šaudydavo bė g a n č i u s 
slėptis žmones.

Rusam buvo duotas įsa
kymas šaudyti net mote
ris ir vaikus, jei tik pa
matys juos bėgančius.

Sužeistiem kai kada bu
vo suteikta pagalba ir 
veždavo į ligoninę, bet tai 
nepaprastai retai... Daž
niausiai sužeistiem nebu
vo suteikta jokios pagal
bos, nors buvo sužeistų į 
vidurius. Sakysim Tom- 
kevičius, Šlapikų kaimo, 
Seirijų valse. Alytaus ap- 

1 skrityje, mirė pakeliui 
neaprašomosiose kančio
se. Reikia pabrėžti, kad 
daug žmonių, ypač tie, 
kurie buvo patekę į rusų 
rankas, — tyčiom bėgo, 
nors matė, kad nepabėgs,

pusę, 
ir to

nepa-

nes vilties išbėgti nebuvo; 
tačiau jie bėgo, nenorėda
mi palikti savo tėvynės ir 
norėjo čia mirti, negu 
mirti neapkenčiamoje ru
sų žemėje.
STRIBŲ SIAUTĖJIMAS

Nelaimingiesiems dar 
besiruošiant į kelionę, iš 
kurios jie gal jau niekuo
met negrįš, stribai pradė
davo “ 
mą” — 
draskyti šventųjų paveik
slus, laužyti baldus, de
ginti bites, griauti pečius. 
Grobdavo tiesiai iš šeimi
ninkų rankų daiktus, neš
davo slėpti, kad kitą die
ną atėję galėtų susirinkti 
tuos dalykus, kuriuos jš

turto suvisuomeni- 
- daužyti langus,

Palaiminta šv. Pranciškaus Mirtis
Pradžia 3-čiame pusi, 

gi yra Dievui Jo šventųjų 
mirtis’.

Pranciškaus mirtis bu
vo džiaugsmo pilna, nes 
jo gyvenimas buvo pilnas 
meilės Dievui ir artimui. 
Pranciškus pamilo Dievą 
tokį, kokiu Jis pasirodė 
mirtingam žmogui —Kri
staus pavidale. Jau vien 
dėl to, kad meilė ieško 
konkretumo bei apčiuo
piamumo, bet ir dėl to, 
kad, pasak paties Išgany
tojo, pas Tėvą galima ei
ti tik per Kristų. Pran
ciškus pamilo Kristų to
kia aistra, kokią gali tu
rėti sutverta širdis, ku
riai jokia auka nėra per- 
didelė. Dargi, juo didesnė 
auka, tuo karštesnė mei
lė pajaučiama sieloje, kai 
ji daroma dėl mylimojo. 
Jei Pranciškaus gyveni
mas buvo nenutrauktos 
meilės aktas Kristui, jis 
buvo taip pat nuolatinės 
aukos ir kančios gyveni
mas. Ta auka prasidėjo 
tada, kai Pranciškus atsi
žadėjo viso to, kas jį galė
tų rišti su žeme ir visa 
tai, kas yra žemėje—auk
ščiausiu neturtu. Ji tęsė
si savo didžiausio gėrio— 
valios atsižadėjimu —pa
klusnumu ir baigėsi gi
liausia kančia ant Alver- 
nos kalno, kai pagaliau ir 
išoriniai Pranciškus tapo 
panašus į Nukryžiuotąjį. 
Tada Didysis Asyžietis 
pasiekė aukščiausį Dievo 
meilės laipsnį, nes pajau
tė paties Išganytojo kan- 

, čią. Jau nieko kito neliko
Serafiškajam Tėvui, kaipjįr jaukta.

i

liūd- 
mo- 
stri-

vieno kurio asmens, ne
mylint tokia pat meile ir 
to, kas priklauso tam as
meniui. Kadangi Kristui 
sutverti visi žmonės ir jo 
nuosavybei jie skirti pa
ties Dangiškojo Tėvo, šv. 
Pranciškus pamilo žmo
nes tokia pat aistra, ko
kia myli ir Kristų. Jis pa
milo visus žmones paties 
Kristaus meile, neskirsty
damas jų j gerų ir blogų
jų, turtingų ir vargšų 
grupes. Jam visi žmonės 
brangūs, nes visi jie pri
klauso Kristui.

Bet ypatingos meilės 
vertais skaitė Pranciškus 
tuos, kurie yra nutolę nuo 
Kristaus. Tai nusidėjėliai 
žmonės ir visi kiti reika
lingieji žmogaus globos. 
Jis myli nusidėjėlius ir 
visus piktadarius jau vien 
dėl to, kad juos taip my
lėjo Kristus, bet ypatin
gai dėl to, kad jie turi pri
klausyti Kristui, o yra 
atitolę nuo jo. Pranciškus 
pasidaro Kristaus apašta
las, meile ir gerumu lai- 
mys Dievo ir visuomenės 
priešus.

Dievo ir artimo meilė 
Pranciškuje susilieja j 
vieną Kristaus meilę, kuri 
yra gaivinama ir palaiko
ma auka bei kančia. Ta 
laisvu noru prisiimta kan
čia Pranciškų taip apvalo, 
kad jo meilėje nebeliko 
nieko, kas žmogiška kas 
galėtų turėti žemiškų iš
skaičiavimų. Jau šioje že
mėje jis pradėjo jausti tą 
dangišką laimę meilėje, 
tad ir mirtis jau nebebu
vo jam baisi, bet išsiilgta

mirti ant to kryžiaus iš 
meilės tam, kuris iš mei
lės mirė už mus ant savo 
kryžiaus.

Negalima tačiau mylėti

Tėv. B. Grauslys, O.F.M.

Mes patys galime pasi
rinkti altorių, ant kurio 
aukosimės — ant savimy-

Padėkime Pfytefe 
TĖVO KAZIMIERO ARŽI H AM FAMIHKI.UI

nelaimingųjų pačiu 
niausiu jų gyvenimo 
mentu buvo išplėšę 
bai. Iš nelaimingųjų šai- 
pydavos: .‘‘Ko verkiat — 
baltos meškos jus nura
mins”, arba: “Nieko, meš
kos ten išgyvena ir jūs 
išgyvensite”.

Keikdavo ir vis ragin
davo gyventojus greičiau 
išsinešdinti, nes tuo būdu 
daugiau turto atliktų stri
bams.

Kai žmonės pasiruošda
vo, juos veždavo jų pa
čių arkliais į miestelį, kur 
iš anksto būdavo paruoš
tas spygliuotom vielom 
apfvertas gardas, į kurį 
suvarydavo nelaiminguo
sius. Kartu į miestelį iš
varydavo ir gyvulius, ku
rių baubimas maišėsi su 
moterų raudomis ir rusų 
keiksmais.

Gegužės 22 d. trėmimas 
vyko smarkiai lyjant. Ne
paprastos kančios buvo 
tų motinų, kurios su vai
kais šalo miške, bet
dar sunkesnė padėtis bu
vo tų motinų, kurios su 
vaikais pateko į tą gardą 

lir turėjo gulti į purvą iš- 
1 mindžiotą daugelio kojų, 
kartu su vaikais ir laukti 
kitos dienos ryto. Kitą ry
tą, ant greitųjų, buvo “su- 

' daromos” bylos, šaukda
vo į eilės gyventojus ir 
versdavo pasirašyti, kad 
savu noru išvyksta, bėg
dami nuo “banditų”.

(Bus daugiau)

Neabejojame, kad Tamsta Ir dau
gelis Iš Jūsų pažystamų dar atsimena 
garsųjį misijonienų Tčvą Kazimierą 
Kapuciną, kuris savo gražiais ir turi
ningais pamokslais Amerikos lietuvių 
išeivijoje paliko gilų ir neišdildomą 
įspūdį.

Jis grįžęs į Lietuvą išleido labai 
gražią maldaknygę vardu — “Atlaidų 
šaltinis”, kurioje yra tiek daug trum
pų maldų su popiežių duotais atlaidai^ 
kad būtų sunku net išskaičiuoti.

Nvm Kazimieras Kapucinas mirt 
gruodžio 26 d., 1941 metais, Kaune, 
Lietuvoje. Minint liūdną 8-ntų matų 
mirties sukaktį, Tėvui Kazimierui pri
siminti, “Darbininkas” pasiryžo išteis
ti jo maldaknygę — Atlaidų šaltinį di
delėmis stambiomis raidėmis. Ji jau 
yra spaudoje ir netrukus pasirodys. 
Todėlei, Jus nuoširdžiai kviečiams pri- 

’ > aidėti prie jos išleidimo, užsisakant iŠ 
anksto bent vieną jos egzempliorių, ar
ba užsakant kam kaipo atmintinę do
vaną.

Pasitikime, kad Amerikos Kateriai 
. neatsisakys paremti šį gražų ir prakil

nų darbą — padės šią maldaknygę iš- 
[ leisti, kuri a. a. Tėvui Kazimierui bus 

minklaa, kurio net žiaurūs bolševikai mindžiodami jo kapą nepa
jėgs sunaiki&ti.

Maldaknygė bus nedidelio formato: 3 coliai pločio ir 5 coliai 
Ilgio, 560 puslapių, luksusiniais viršeliais, auksuotais kraštaką 
apskritais kampas. Kaina $3.50.

Iš anksto užsisakantiems “Atlaidų Šaltinį", atiduosime pigia* 
— už $3.00 ir skaitysime Jus šios maldaknygės RČmėju-Leidtyą 
Kiekvienas Rėmėjas gaus atminčiai a. a. Tėvo Kazimiero 
veikslą atvirutės didumo.

Kreiptis adresu:— 
DARBININKAS >

366 Weat Broadway South Bestos 71, Mma
•— —— —— — —• — —— W MM _ <

"Darbininko” Administracijai:—
šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

fidstėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas_____________ __________________ -
Adresas_________ - - - - —
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Artinasi Ruduo!
Karščiai Praėjo

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

I. J. FOX didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje, turi pla- 
čiausį ir didžiausį vėliausios mados kailinių pasirinkimą, šį mėnesį skel
bia prieš - rudeninį kailinių išpardavimą, kuriame kailinių kainos smarkiai 
nupigintos. Reikia žinoti, kad žiemos mętu kailinių kainos visuomet paky
la. Taigi įsigykite kailinius dar prieš žiemą. Įsigydamos sutaupysite nema
žai pinigų ir turėsite geresnį pasirinkimą

Atėjusios į krautuvę visuomet reika
laukite, kad jums patarnautų šios krautu
vės lietuvis atstovas p. B. Koraitis, kuris 
yra kailinių ekspertas ir žinovas. Jis tikrai 
padės jums kailinius išsirinkti ir per jį 
pirkdamos gausite 10 nuošimčių nuolaidos BOSTON, MASS. Skaitykite ir platinkite kata

likišką spaudą — laikraštį 
“Darbininką”!



DARBININKAS RPenktadieni Tiesėjo 30. 10-.$

vinęsis nė būdamas Tėvynėje 
nė tremtyje. Tad nėra jokio • skiltys 
pagrindo man tokį titulą pri-i 
mesti.

2. Toliau p. O. rašo, kad aš 
rengiuosi vykti į Visuotinį A- 
merikos Lietuvių Kongresą ir 
kad tuo reikalu tariausi su vie
tos veikėjais.

Tai netiesa. Nė dėl vykimo į 
Amerikos Lietuvių

viams - tremtiniams išlikti ne- 
nutautėjusiems, pareis nuo 
daugelio aplinkybių. Tušti ma
nymai, pagyrimai ar pasigyri
mai čia nieko nepadės.

Pageidautina, kad p. O. 
korespondencijose labiau 
rėtų faktų, idant nebūtų 
dinami skaitytojai, 

naudojamos ________
ir trukdomas laikas 

sau ir kitiems.
Reiškiu Tamstai, Pone Re

daktoriaus, pagarbą.
J. Bigelis.

iBridgeport. Conn. 
1949? IX. 22.
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laikraščio

SV. VARDO DRAUGIJOS

KONCERTAS 
BOSTONO ARKIDIOCEZIJOS 

ta. Vardo Draugijos Choro Gnęė—50 Vyry
Domink DeGrazia, Diriguoja 

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

Šv. Jurgio Parapijos šv. Vardo Draugija Rengia 
NORW3OD JUNIOR HIGH — NORtVOOD, MASS.

Sekmadienį, Sielio (Oct.) U, 1949-7:30 vai. vaL
Įžanga $1.00 —---------------— —’------------- Su taksais.

— 500 South
A.
P.
J.

ąrba Žinote, kas turi tuščių 
kambarių, prašome pranešti, 
Šiais adresais
Avė., Bridgeport, Conn.
Štanišauskas, 21 Austin St., 
Sitavičius, 245 Bunnell St., 
Karys.

Kambariai labai reikalingi 
tremtiniams ir pageidaujami, 
kad būtų lietuvių apylinkėj, a- 
pie lietuvių bažnyčią. Taipgi 
galite pranešti ir klebonijon 
parapijos kunigams, 443 Park 
Avė. O.

CAMBRIDGE, MASS.

yra mūsų bažnyčios kolekto
rius ir šv. Vardo draugijos 
narys, o p. Lenkauskienė yra 
veikli Moterų Sodalicijos narė. 
Linkime jaunam Robertui 
greitai pasveikti.

Nelaimingas atsitikimas. Rug
sėjo 20 d. važiuodamas į Fall 
River automobilio 'nelaimėje 
buvo sužeisti Mykolas ir Pra
bas Paukščiai. Brolio Paukščio 
naujas automobilis buvo,visiš
kai sudaužytas. Antrame šios 
nelaimės automobilyje vienus 
asmuo buvo užmuštas. Nelai
mė įvyko prie Raynham Rače 
track.

taręsi su 
Kongreso rei- 
jei toks ir y- 

dalyvavęs, o 
nesu pareiš-

Atvykusio iš tremties tetų- 
vio $Wento laiškas 

BALF-tf

laiškai
Didžiai Gerbiamas Pone

Redaktoriau,

Tamstos redaguojamo laik
raščio "Darbininkas" 1949 m. 
rugsėjo 9 d. Nr. 68 yra tilpusi 
žinutė iš Bridgeport, Conn.. 
kurios autoriumi pažymėta p. 
O.

Toje žinutėje, tarp kitų trem- Visuotinį 
tinių, esu minimas ir aš. Nesi- Kongresą, nė jokiais kitais rei- 
imu spręsti kiek ta žinutė yra kalais su vietos veikėjais nesu 
tiksli kitų joje minimų asmenų taręsis ir jie nėra 
atžvilgiu, tačiau kiek ji liečia manim. Jokiame 
mane, ji yra netiksli. kalu pasitarime.

Todėl maloniai prašau Tams- ra buvęs, nesu 
tą. Pone Redaktoriau, neatsi- taip pat niekam
sakyti patalpinti artimiausiame kęs, ar aš rengiuosi vykti į tą 
"Darbininko” numeryje šį ma- Kongresą ar ne. 
no pareiškimą. i 3. Be to, p. O. rašo, kad O.

1. P. O. rašo, kad aš esu bu- Bigelienė (mano žmona) susi- 
vęs Kauno Universiteto profe- laukė sūnaus ir mano jį išau- 
soriumi.

Tai netiesa. Jokis Universite
tas nėra man suteikęs profe
soriaus titulo, tokiu titulu nesu 
dirbęs jokiame universitete ir
niekuomet nesu tokio titulo sa- ilgai pasiseks naujiems

Nepraleiskime progos parem
ti katalikišką Lietuvių Radio 
programą. Sekmadienį, spalio 
9 d., 3 vaL p. p. Cambridge 
lietuvių katalikų klube, įvyksta 
Lietuvių Radio Valandos pa- 

> rengimas. Parengimas susida- 
ris iš dainų, muzikos ir kitų 
margumynų. Bus užkandžiai ir 
šokiai. Visiems primenama iš 
anksto įsigyti bilietus. Bilietų 

'kaina tik $1.50. Bilietus gali
ama gauti pas p. B. Žilienę, p. 
A. Zavecką, p. K. Radaitienę, 
p. F. Teberienę, p. J. Janiūną, 
p. A. Šakalį, p. M. Skyrienę, p. 
K. Pilkonį, p. B. Utenį, p. Ba
nienę, taipgi Daukanto ir Ba
šinsko krautuvėse. Dalyvauki
me visi ir paremkime Lietuvių 
Radio Valandą.

»

Bušu vykstant: nuo Forest Hills paimkite Walpole Bus, 
kuris važiuoja per Norvoodą ir sustoja prie pat Junior 
High School, Washington St., Norvvoode.

Sveiksta. Rugsėjo 21 d. Šv. 
Marijos ligoninėje padaryta o- 
peracija p. A. Santackui. Ligo
nis po operacijos sveiksta ir 
tuoj grįš į namus. Linkime p. 
K. Santackui greitai pasveikti. 

A D.

I I 
i

Dėka Jūsų ir visų Amerikos 
lietuvių rūpesčiu šiomis dieno
mis atvykau į šį kraštą. Kaip1 
esu laimingas, kad po penkių 
tremties gyvenimo metų gale- sekmadienį, rugsėjo 30, spalių 
siu vėl žmonišką gyvenimą gy- 1 ir 2 d.d. Šv. Kotrynos para- 
venti! O už visa tai reiškiu pijos bažnyčioje. Washington 
Jums 
rikos 
dėką 
kam 
sveikata

NOKNOOD, MASS.

Penktadienį, šeštadienį ir

i

ginti dideliu Lietuvos patriotu.
Nė mano žmona, nė aš nie

kam nesame pareiškę ar mes 
manome savo sūnų išauginti į dirbsiu ir prisidėsiu 
dideliu ar mažu patriotu. Kaip i

O už visa tai reiškiu pijos bažnyčioje.
ir bendrai visoms Ame- St., bus išstatyta Švč. P. Mari- 
lietuviams didžiausią pa- jos iš Fatimos stovyla.
ir pilnai tikiu, 
nebūsiu

ir

LRV Įdomus Parengimas
----- įvyks------

Sekmadienį, Spalių - Oct. 9,1949
3 vai. po piety

LIETUVIŲ KATALIKŲ KLUBO SALĖJE 
163 Harvard St., Cambridge, Mass. 

RENGIA LIETUVIŲ RADIO VALANDOS RĖMĖJAI 
Bus užkandžių, gėrimų. Gros muzika; bus dainų.

Lietuvių Radio Valandos programos, kurios 
vedėju yra Antanas F. Kneižys, klausomės kiek
vieną šeštadienį nuo 1:15 iki 2:15 vai. po pietų iš 
WESX, Salėm, Mass.

Rengėjai kviečia visus - visas ateiti į tą paren
gimą pasiklausyti gražios programos, pasilinks
minti ir pasistiprinti skaniais užkandžiais ir įvai
riais gėrimais, šio parengimo pirmininku yra An
tanas Daukantas, 187 VVebster Avė., Cambridge, 
Mass. Pas jį ir pas kitus galite gauti tikietų.

. i me-, 
kiek 
leis, 
ben

dro mūsų visų tikslo — dirbti 
atef.įšio krašto ir tikrai atgimstan- 
___ čios mūsų bočių žemės — Lie- 

tuvos gerovei.
Kaip buvęs Pabaltijo Univer- ———

įsiteto (Baltic University) stu- Moterų Sąjungos 27 kuopos 
tdentas. esu įgaliotas perduoti susirinkimas įvyks spalių-Oct. 
Jums padėką už įvairią para
mą. kur ne vienas studentas 
vienokiu ar kitokiu būdu buvo 
sušelptas. Ir už visa tai, ką Jūs 
patriotinių jausmų vedami da
rėte. kad mūsų akademinis 

[jaunimas sunkiose tremties gy- 
'venimo sąlygose galėtų toliau 
j tobulintis ir ruoštis šviesesnei 
.ateičiai, doras ir rimtas stu
dentas niekuomet nepaliks sko
lingas. Jie prašo, kad broliška 
ranka mus dar labiau jungtų ir 
kad viens kitą ir toliau supras- Bus graži programa. Visi atvy- 
tumėm.

Su pagarba
Adolfas Dimavičius.

kad 
našta, o, 
galimybės 

prie

Sekmadienį, spalių 2 d., 2:30 
vai. po pietų įvyks iškilminga1 įstojai 
procesija ir pamaldos. Daly- 
vaus ir lietuviai — Šv. Jurgio 
lietuvių par. altoriaus berniu
kai ir p. Onos Ivaškienės gru
pės, tautiniais rūbais apsiren
gusios, lietuvaitės.

J 
J

draugijos rengiamas koncer-t 
tas, kurio programą išpildys] 
Bostono diecezijos Šv. Vardo 
vyrų choras ir lietuviai daini
ninkai ir muzikai.

šv. Vardo draugijos valdyba 
ir nariai, ypač dvasios vadas 
kun. Al. Janiūnas labai daug 
darbuojasi, kad koncertas pa- 

■ vyktų. Tikietai platinami, tik 
i nusiskundžia, kad 

kas permažai pirkėjų, 
i Daug kas sako — “dar yra 
laiko”. Taip, laiko yra, bet rei
kia iš anksto apsirūpinti. Pa
lengvinkime rengėjams ir tikie
tų platintojams darbą. Pirkite 
tikietus dabar.

3 d., 7:30 vai. vakare, parapi
jos svetainėje. Kviečia 
nares dalyvauti.

visas

Šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčioje 40 valandų atlaidai į- 
vyks Spalių - October 7, 8 ir 
9 dd.

Lietuvių Radio Valandos šu
nim - burum parengimas įvyks 
Cambridge, Mess. Lietuvių Ka
talikų klube, 163 Harvard St.

kę bus pavaišinti skaniais už
kandžiai ir gėrimais. Rengėjai 
kviečia visus dalyvauti.

Sekmadienį, spalių 16 d.,
likišką spaudą — laikraštį Nonvood Junior High School 
Darbininką”! |auditorijoj įvyks Šv. Vardo

Skaitykite ir platinkite kata-

labai stiprų

PASIRINK

ROYAL
geram darbai!

PASIRINK

ROYAL

r\o>

EDISON SKOPS

žiočių aukš- 
kilimų valy- 

stori. Pla-

gerai vertei!

tikslus
vienodas čiulpimas per visas at
daras žiotis; šviesa apšviečia vie
tą prieš žiotis.

lengvutis
ilgai laiko, pats pasitepa.

spartus
/

stiprus, didžiagreitis, ilgametis 
motoras ir moksliškai suplanuo
tas včtiklis padaro 
čiulpimą.

k

DoWtV

parankus
tinkamai nustatomas 
tis užtikrina lengvą 
mą, nežiūrint kaip jie
ti krepšio gerklė palengvina iš
tuštinimą.

*

AT BOSTON 
AND ELECTRICAL DEALERS

Baigėsi 40 vaL atlaidai. Pra
eitą antradienį mūsų bažnyčio
je baigėsi 40 vai. atlaidai. Ku
nigai dalyvavo iš visos apylin
kės, pamokslus labai gražius 
sakė pranciškonas Tėvas But
kevičius, kurie visiems labai 
patiko. Choras, vad. A. Stani- 
šausko ir solistai gražiai pasi
rodė, kurių gražiu giedojimu 
gėrėjosi kunigai svečiai, tėvas 
Butkevičius ir vietinis kle
bonas kun. J. V. Kazlauskas. 
Už tai nemaža garbė tenka 
vargonininkui A Stanišauskui.

Procesijai vadovavo kun. V. 
Pranskietis. Jaunosios motinos 
kurios leido savo vaikučius ir 
mergaites į procesiją, tikrai 
vertos pagarbos. Motinos bu
vusios tremtinės pareiškė, kad 
ateinančion procesijon parengs 
ir savo vaikučius dalyvauti. 
Visų atlaidų tvarkos žiūrėjo 
kleb. kun. J .V. Kazlauskas.

Naujas kolonijos gyventojas. 
Mūsų kolonijoje apsigyveno 
neseniai atvykęs tremtinis Jo
nas Butkevičius, kuris baigęs 
Universitetą Kaune, ir dirbęs, 
kaipo buhalteris. P-nas Butke
vičius jau dirba ir mano su lai
ku įstoti į parapijos chorą, ir 
traukti lietuvišką dainą. Linki
me ir laukiam.

Sutuoktuvės. Sekmadienį, 
rugsėjo 25 d. N. P. bažnyčioje, 
susituokė p-lė Elena Paukštys 
su p. K. Gedraičiu. Kun. J. 
Daunis, jaunavedžius sutuokė. 
Jungtuvių liudininkais buvo: 
K. Gedraitis, p-lė V. Maloney, 
M. Paukštys, p-lė L. Papelio, 
J. Paukštys, p-lė F. Gerdvai- 
niūtė. Vestuvių bankietas įvy
ko Cambridge lietuvių katali
kų klubo svetainėje, dalyvau- 
ajnt arti 300 svečių.

Jaunavedžiai praleisti me
daus mėnesiui išvyko į Flori
dą. Sveikiname jaunavedžių 
tėvelius, p.p. M. F. Paukščius 
ir p.p. A. B. Gedraičius, o jau
navedžiams linkime laimingiau- 
sio vedybinio gyvenimo.

Grįžo jaunavedžiaL Prieš ku
rį laiką apsivedė p.p. Kiršlių 
sūnus, Pranas, su p-le L. Tos- 
kiūte iš Randolfo. Jungtuvės 
įvyko N. P. bažnyčioje, o ves
tuvių bankietas Piliečių klube. 
Jaunavedžiai, praleidę medaus 
mėnesį, sugrįžo pastoviam gy
venimui į Somerville, Mass. 
Sveikiname jaunavedžius p.p. 
F. Kiršlius, linkėdami laimin- 
giausio vedybinio gyvenimo.

Įsisteigė Amerikos Lietuvių 
Tarybos Skyrius. Sekmadienį, 
rugsėjo 18 d. įyyko Lietuvių 
Katalikų klubo svetainėje su
sirinkimas, kuriame išsirinkta 
valdyba. Valdybon išrinkta: 
A. Zaveckas — pirmininkas, 
J. Andrews — vice pirminin
kas, B. Jakutis — prot. rašti
ninkas, K. Pilkonis — finansų 
raštininkas ir S. Luinis — iždi
ninkas.

Susirinkime buvo perskaity
tas Amerikos Lietuvių Tary
bos centro atsišaukimas dėl 
Visuotinio Amerikos Lietuvių 
Kongreso, kuris įvyks lapkri
čio mėn. 4-5 d.d. New Yorke. 
Pasiryžta kongresan siųsti de
legatus ir siuntimo išlaidoms 
padengti bei tautos vadavimo 
darbui paremti surengti Whist 
Party.

Tam reikalui komisijon iš
rinkta K. Pilkonis ir P. Rudai
tis. Visas susirinkimas pasiža
dėjo darbuotis ir remti jų dar
bą. Šis parengimas įvyks spa
lio mėn. pabaigoj.

Nutarta kreiptis laiškais į vi
sas Cambridge organizacijas, 
kviečiant visus prie mūsų tau
tos vadavimo darbo prisidėti.

Sekantis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalio 16 d. 3:30 
vaL po pietų Liet. Kat. klubo 
svetainėje. Tat visi broliai ir 
sesės į didįjį mūsų brangios 
tautos vadavimo darbą.

Rašt. B. Jakutis.

ALT ir BALFo skyrių susi
rinkimas. Į susirinkimą atsi
lankė ir svečių: H. Blazas, V. 
Domeika ir J. Rastapkevičius, 
kurie pateikė labai gražių su
manymų. Taipgi buvo renkami 
atstovai į Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Buvo iš
rinkti šie asmenys: Ona Ma- 
čiukaitis, Amilia Tatriunas, A. 
Klimaitis, ir K. Stanišauskas.

Taipgi buvo nutarta sušaukti 
8 skyriaus BALFo narių ir 
buv. tremtinių didelį susirinki
mą spalio mėnesį. Kurią dieną, 
bus pranešta kiek vėliau. Taip
gi pasiryžta išsiuntinėti visoms 
Bridgeporto draugijoms kvieti
mus dalyvauti Visuotiniame A- 
merikos Lietuvių Kongrese, 
siųsti atstovus ir prisidėti au- 

i komis.

Parapijos choras rengiasi 
pasirodyti. Parapijos choras 

Į jau pradėjo rengtis prie savo 
metinio parengimo. Jaunimas 
rengiasi gražiai pasirodyti.

Prašo pranešti. Lietuviai, ku
rie turite atliekamų kambarių,

Sunkiai sužeistas darbe, šiuo 
tarpu randasi Cambridge mies
to ligoninėje p. V. Kasinskas. 
P. Kasinskas, prieš kiek laiko 
dirbtuvėje sunkiai susižeidė, 
apdegdamas. Linkime greitai 
pasveikti.

Sunkiai sužeistas. Rugsėjo 
19 d. vakare p.p. J. J. Len
kauskų sūnus, Robertas, va
žiuodamas dviračiu, buvo au
tomobilio pritrenktas ir sunko
kai sužeistas. P. J. Lenkauskas

otų PASTATYMO PAMINKLU 
Atsilankykite pas 

Gite Otv I n imnt Co
GRANITE MEMORIALS
321 W. Hollls St, 

Nashua, N. H.
Norintieji pas mus atvykti, tslsfonuc- 

kitt Nashua 4251. Transportacija . 
dykai, nežiūrint, kad nspirktumdts.

Abert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums Uegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akintus.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 208 
Tel. S-1M4 

207 PABK. BUELDING
Worcester, Maaa. 

275 Matai St, Webater, Maaa.
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PASAKŲ KNYGA-

Kur Bakūžė Samanota"
Parašė A. ValMalaiHs •4

c * ■

Šioje apysakų knygoje “KUR BAKŪŽE SAMANOTA”*; tel
pa be galo [domių 12 istorijų ir 12 pasakų, kaip tai: “PABĖGĘ-\ 
MAT’, “LOKYS IR VOVERE”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS . 
IR IEVA”, "UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTYTĖ”, “SENAS 
KARVELIS ALEKSANDRAS”, “ŽIOGŲ DAINA” ir Lt

Knyga 288 puslapių .Kaina $2.00. Užsakant šią knygą ne
reikia mums lašką rašyti, tik įdėkite iškirptą kuponą su $2.00 į 
konvertą ir prisiųskite “Darbinnkui”. Gavę kuponą, tuojau nu- 
siųsme jums knygą. Rašykite:

"DARBININKAS”
MM W. Broadway So. Boston 27, Mass.

A-.-. ■' . ’ J .
"DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: —

Šiuomi siunčiu jums $2.00'ir praiau atsiųsti pasakų kny
gą — "KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA”.

Vardas----------------- ----------------------------------------------------— *
Adresas .................—..——

4
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8:30 v. r., nauju attykęa tam. 
Jonas Klimas atlaiku Marija 
Vaikelių Draugija intencijai

______ ______ ____________ •

ŽINUTES
* A86 8 6

f ■J

a aa a

vietinės žinios!
pač veikėjai. Įžangos nebus. 
Durys atidaros visiems. į

Rengimo Komisija ir Valdyba. Tpjliillnfo Goft^aHal

šeštadienį, 7:10 v. r., bus 
giedamos egzekvijos ir mišios 
už Antano Kaščiukaičio vėlę.

Prieš aštuntą valandą egzek- 
vijos ir Mišios už Jono A. Ba- 

lietuvius racevičiaus vėlę.
8:30 v. r., skaitytinės šv. Mi-

Viešas Kvietimas, šeštadienį, 
spalio 1 d. 7:30 vai., Šv. Petro 
parapijos Moterų ir Merginų 
klubas rengia po bažnyčia vie
šą buv. tremtinių priimtuvių 
pobūvėlį. Klubas kviečia visus, 
be jokios išskirties, 1_______
tremtinius į šį draugišką susi
pažinimo vakarėlį atsilankyti. šios _ir Marijos Vaikelių Drau- 
Pa geidaujam i ir vietiniai, y- gijelės šv. Komunija.

DAKTARAI

BO 8-4478

Dr. Joseph F. Antante
OFTOMETRI8TA8

515 E. Broadvray
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarai* Nuo 7 iki 9-tai 
težtadieniais nuo 2 iki 8-tai.

9 v. r. bus vedybininkų Ka- 
bačių intencija giedama šv. Mi
šios.
v Vaikams tikybinių pamokų 
nebus.

7 v., v., bus laikomos, Arki
vyskupo įsakytos šv. Rožan
čiaus pamaldos..

'7:30 v. v., po bažnyčia įvyks 
viešas pobūvis Bostono lietu
viams tremtiniams pagerbti 
bei viešai juos priimti į šią di
džiulę lietuvių koloniją. Daly
vaus kun. Jonas Klimas, trem
tinys. Taip pat tremtiniai Tė
vai misionieriai Pranciškonai.

Miatoriefiai DMteli

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. 1C Seynoor
LANDŽIUS

Lietuvi* gydytojas Ir chirurgas. 
Naudoja vtliausl, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius

'• 534 E. BroBŽMty? 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. A V 2-4026

J. RepsHs. MJ).
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2-M ir 6—8.

Sekmadienį, T.T. Pranciško
nai, visose septyniose šv. Mi
šiose paskelbs trijų savaičių 
misijas.

Norime priminti, kad kiek
vienam žmogui yra reikalinga 
pamąstyti apie savo dvasinį 
stovį. Misijos kaip tik yra 
kiekvienam gera proga gerai 
apmąstyti savo gyvenimą ir jį 
pataisyti.

Misijų metu Tėvai misionie
riai ir vietiniai kunigai gauna 
nuo vetinio vyskupo ypatingus 
leidimus išrišti nusidėjėlius iš 
nuodėmių.

i 9 v. r., Moterų Sodalicįja eis 
prit' šv. Komunijos. .

10 v. r., mergaitės sodalietės 
priims šv. Komuniją. Atkalba
mas Rožančius, Palaiminimas.

Prasidės nepaprasta mugė— 
Lawn Party, — parapijos sa
lės ^deme, 492 E. 7th#St. senų 
moterų prieglaudai įsteigti, 
Brocktone.

I

A J. NAMAKSY
Kcal Eitate * 

Insurance
409 W. Bruadway

SO. BOSTON, MASS.
Offics Tel. BOuth Boston 8-0948 

Res. S7 Oriole Street 
West Rcntbmy, Maso.

TEL. PA—7-12S3-W

SuitaojUB, kad į South Bos
toną misijų skelbti sekančiomis 
savaitėmis atvyksta Tėvai 
Pranciškonai, Tėv. Dr. Leonar
das Andriekus ir Tėv. Dr. Ber
nardinas Grandys, ypatingai 
vietos tremtinių tarpe kilo di
delis džiaugsmas. Gerte. misio
nieriai yra ne tik geri pamoks
lininkai, aukite mokslo vyrai, 
bet taipgi nepaprastai daug ge
ro padarę lietuviams tremti
niams Italijoje. Ypatingai Tė
vas Bernardinas Grauriys, ieš
kojo ir lankė po įvairias vietas 
išblaškytus lietuvių belaisvių 
tremtinių būrelius, juos ne tik 
dvasiniai guodė bet ir maistu 
šelpė,' kurį rinko iš vietos gy
ventojų ir daugelį kartų turėjo 
paslėpęs tarp bažnytinių rūbų 
gabenti, kad sargybiniai neat
imtų.

Dabar, turės progos vėl pa
matyti ir išgirsti tuos didžiuo
sius nelaimės meto geradarius 
išgirsti. Rap.

Atvyksta Net Iš Kitų
Parapijų

Per kai kurį laiką teko pa
stebėti, kad į Lietuvių Šv. Pet
ro par. bažnyčią, į 10 vai. sek
madienio Mišias — Sumą, at
vyksta žmonių net iš kitų pa
rapijų. Pasiteiravus patirta, 
kad jie atvyksta, kad išgirdus 
to gražaus bendro giedojimo 
lietuviškų giesmių, vadovau
jant žymiąją pasaulinio masto 
muzikui  ̂daljąęjpps parapijos 
vargonininkui Jeronimui Ka
činskui. Ištikrųjų šiuo bendru 
choro ir visos bažnyčios giedo
jimu galima tikrai pasigerėti.

Rap.

ĮVAIROS SKELBIMAI

MENO
IR

Juokų Vakaras
SEKMADIENĮ,

Lapkričio-Nov. 13,1949 
Municipal Building Salėje, 

E. Broadvay, So. Boston, Mass.
• e

Dalyvaus pagarsėjęs magikas V. JURGELA 
iš New Yorko ir įžymūs dainininkai. 

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI.

Šauks Masinį Mitingą — 
Kvies Organizacijas Da

lyvauti Visuotiniame 
Kongrese

LRKSA 94 Kuopos
Veikla

Bostono vakarinės mokyklos 
atsidaro įvairiems mokslams, 
spalių 3 d., 7 v. v. Jbs bus at
daros iki pavasariui, pirmadie
niais ir ketvirtadieniais nuo 7 
v. v. iki 10 v. v. Už mokslą ne
reikia nieko mokėti.

1 Vizitavo. Rūgs. 28 d., kun. 
dr. B. • Grauslys, O.F.M., pada
rė Pranciškonų Tretininkų 
Brolijos metinį kanonišką lan
kymą. Tretininkai labai džiau
gėsi šia vizitacija.

I _____________

j Kun. Klimas pasiekė So. Bos
toną rūgs. 28 d. Stoty jį pasi
tiko jo brolis kun. A. Klimas 
ir teta Janiūnienė. šeštadienį,

PARSIDUODA BALDAI
Glenwood pečius, miegamojo 

kambario ir studio baldai par
siduoda už pusę kainos. Yra 
lempų ir kitokių dalykų. Galite 
matyti visą dieną ir sekmadie
nį. Kreipkitės tarp 6 ir 7 vai. 
vakare pas

E. Oeikienė,
506 Broadvay, So. Boston.

Tel. SO 8-7896. (30)

MEDLEVA ŽIEVIES

Pristatome Alų ir Toniką I
i Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir i 
i toniką pristatome ventavCms, į namus, krikštynoms, parems | 
I (r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: j

BOUS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Ttf. 80 8-3141, So. Boston, Mass. |

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

katai, ji lengvai liuosuoja vi- 
Įdurius, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kūnui gyvu
mo ir skaistumo. Vienas puo
dukas verdančio vandenio ir 
vienas šaukštukas sutrintos 
Medlevos Žievių, gerk kada at
šals. Medlevos Žievės $1.50 
svaras, o už $1.00 10 uncijų.

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krūtine skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą, verčia prakaituoti. 
Trukžolių svaras $2.50, o 
$1.00 5 uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. BROADWAY, 
So. Boston 27, Mass.

Rugsėjo 22, Lietuvių salėje 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyrius turėjo savo po
sėdį. Sk. pirm. adv. J. Griga
liui esant išvykus į Detroit, Mi- 
chigan, susirinkimui pirminin
kavo vice-pirm. J. Kas-Kas- 
mauskas, raštininkavo S. Mi- 
chelsonas. Platų ir įdomų pra
nešimą, iš įvykusio ALT. Cen
tro suvažiavimo, New Yorke, 
reikalu šaukiamo Visuotino A- 
merikos Lietuvių Kongreso pa
darė adv. A. Juknevičius. Pa
pildomus pranešimas padarė J. 
Arlauskas ir J. Kasmauskas.

Tų pranešimų žiniomis re-j 
miantis plačiai apkalbėta ir 
prieita prie išvados, kad yra 
didelis ir būtinas Reikalas išju
dinti visas vietos «' orgahixaci- 
jas, dideles ir mažas, kad jos 
rinktų atstovus, sukeltų bei 
skirtų auką Visuotinam Ame
rikos Lietuvių Kongresui, kurs 
šaukiamas lapkričio 4-5 dieno
mis, New Yorke. Tas Kongre
sas turės prabilti j visą pasau
lį kankinamos ir naikinamos 
lietuvių tautos vardu.

Tam tikslui skyrius nutarė 
kreiptis laiškais į vietos orga
nizacijas ir šaukti Bostono Lie
tuvių Masinį Mitingą, spalių 
23 d. (jei bus galima salė gau
ti). Taip pat, tą pačią dieną 
ruošti ir banketą. Kviesti žy
mius asmenis kalbėtojais ir 
chorus meninei programai. Da
ryti pastangas, kad nei viena 
draugija, bei kuopelė Bostone 
neliktų nepasiuntus savo at
stovo, bei nepaskyrus savo au
kos šiam svarbiam Kongresui.

Rap.

už

826 - 828 W. Broadwsy
SO. BOSTON, MASS.

! •
šių metų rugsėjo 30 d., laivu 

“General Sturgis” į New Yor- 
ką atvyko šie lietuviai tremti
niai: -

Cepenas, Pranas, Albina, Ina 
į Chicago, III.

I Cekauskas, Stasys, Erika į 
'Vaterbury, Conn.

Deckytė, Joanna į Mount St. 
Joseph, Ohio.

Galinaitis, Arturas, Antosė, 
Elena, Alfredas į Chicago, III.

Grabauskas, Juozas, Stanis
lava, Kristina į Pittsburgh, Pa.

Greveris, Jonas, Elza, Arnol
das, Rūta, Harry į Phila., Pa.

Grigorevičius, Stasys, Marija 
į Fort Wayne, Ind.

Griškevičius, Stasys, Juzė, 
Aloyzas, Aurelija, Vilius į Bu- 
ffalo, N. Y.

Jakinčius, Zigmas į Winne- 
bego, III.

Janušauskas, Kostas, Uršulė, 
Romualdas į Baton Douge, La.

Jarušauskas, Benas, Ona, 
Irena, Rūta, Eugenija į South 
Boston, Mass.

Kondrotas, Juozas, Lucija į 
Custer, Michigan.

Kriaučeliūnas, Adolfas, An
tanina, Leonas į Waterbury, 
Conn.

Kudirka, Jonas, Marijona į 
Baltimore, Md.

Mačiulaitis, Andrius, Anė, 
Andrius į So. Windsor, Conn.

Maciūnas, Vincas, Genovaitė. 
Miliauskas, Antanas į Brok- 

lyn, N. Y.
Maciezinskas, Mamertas, So

fija, Birutė, Monika ir Algi
mantas į Brooklyn, N. Y.

Meižys, Feliksas, Marė, 
Iena į Chicago, III.

Mikeliūnas, Jonas į E. 
cago, Ind.

Medziliauskas, Stasys į 
ladelphia, Pa.

‘ Faškauskan, Julijona į Green- 
field, Mass.

1 Paškevičiūtėj Vaclove į 
Bloomfield, Conn.

Petrutis, Alfonsas į Linden, 
N. J.

Pilius, Vladas į 
Port, Maine.

Preidis, Juozas
Concord PI..

Puzinas, Aldona
Mass.

Petronis, Oskaras, Saturni- 
na, Jurgis į Media, Pa.

Rudaitis, Edmundas, Ona, 
Algimantas į Chicago, III.

i
<
I

Rudzinskas, Jonas, Elena, 
Aldona į Nobletown, Pa.

Sadauskas, Jonas, Bronė, 
Maria į Chicago, III.

Šimelis, Zigmas į Chicago, 
Iilinois.

Stepskys, Kęstutis į Grand 
Rapida, Mich.

Schilis, Irena į Mt. Verno n. 
N. Y.

Soliūnas, Florijonas, Anelė, 
Jonas, Janina, Vytautas į Chi
cago, UI.

Steponavičienė, Celina į Ban- 
gor, Maine.

Tamaševičius, Juozas, Jadvy
ga į Chicago, III.

Trumpauskas, Ričardas, Mag
dalena, Beata, Izabelė į Grand 
Rapids, Mich.

Valiukonis, Kazys į Hart
ford, Mich.

Žilys, Hermane į North Col- 
lins, N. Y.

Tremtinius uoste pasitiks or
ganizacijų atstovai.

B \LF Imigracijos Komitetas.

Šiuo metu 94 kuopos organi- 
aztoriai Stasys Jakutis ir Va
lentinas Vakauzas sėkmingai 
vykdo naujų narių verbavimą. 
To pasėkoje jau virš 30 naujų 
narių priimta į Susivienymo 
94 kuopą ir vis daugiau žmo
nių prašosi prirašomi. Kuopa 
praėjusią vasarą surengė sma

igų ir sėkmingą pikniką, iš kurio 
pelno buvo paskirta BALFui 
Tag Day proga 10 dol. ir litu
anistikos mokyklai 15 dolerių. 
Re to jau anksčiau buvo pa
skirtos aukos BALFui ir Ame
rikos Lietuvių Tarybai.

Gražiai sužydėjusi ir 
nėjusi kuopa dirba gilų 

jkybės ir kultūros darbą 
prisideda prie sėkmingos kovos 
už mūsų tėvynės išlaisvinimą.

Šiurpinėtu jau rengiamasi 
prie puikios kaldūnų vakarie
nės, kuri įvyks 1950 m. sausio 
mėn. 29 dieną, sekmadienį, 
Liet. Pil. Klubo salėje E ir Sil- 
ver St. kampas, o, gal būt, jau 
ir naujuose Liet. Pil. Draugi
jos rūmuose. Vakarienė ren
giama naujų narių pagerbimui 
ir, kaip teko girdėti, bus nepa
prasta. Tad ruoškimės iš anks
to, nes gali pritrūkti vietų!

Rap.

Bostone Veikia Dramos 
Studija

South Bostone jau veikia 
Lietuvių Dramos Studija. Ją 
veda žymus Lietuvos Valstybi
nio Teatro Dramos aktorius, 
Henrikas Kąčinskas. Apie 25 
asmenys, du syk į savaitę su
sirenka Lietuvių Paminklinėj 
mokykloje, pradinėms dramos 
pamokoms - paskaitoms. Tuoj 
pradės ruoštis vaidinimui. Su
sirenka visi rimti jaunuoliai ir 
rimtai imasi darbo ir todėl ga
lima tikėtis ir gerų pasekmių.

Sužinojęs.

Atostogauja
Jonas ir Genovaitė Gu- 
gyY. Roslindale, Mass.,

He-

Rsmklt* tuo* profesijonalu* ir biz 
storius, kurie savo skelbimai* remia 
“Darblntnka**.

GRABORIAI

atjau- 
katali- 
ir tuo

Chi-

Phi-

Kennebunck

į 2144 W.

j Lawrence,

Ateitininkų Sendraugių 
Susirinkimas

Sekmadienį, spalio 2 d., 3 v. 
po pietų Šv. Petro lietuvių pa
rapijos paminklinės mokyklos 
patalpose įvyks So. Bostono ir 
jo apylinkėse gyvenančių atei
tininkų sendraugių susirinki
mas.

Visi sendraugiai prašomi 
lyvauti. Taip pat kviečiami 
silankyti ir tie sendraugiai, 
rie neseniai yra atvykę
tremties į Bostoną ar jo apy
linkes.

da- 
at- 
ku- 

iš

Skyriaus Valdyba.

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. B L. PA t ALPI NES 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoru Medonis.
21 Sangsr St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Vincu Btakutis,
684 Sixth St., So. Boston, Mus. 

ProL RašL — Jonu Gllneckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fln. RaAt. — Aleksandru IvaMca, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

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

MarSalka — Jonu Zaikis,
787 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus ku tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

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

tės pu protokolų raitininką.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mas*. 

Jsseph W. Casper
” (KA8FERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. 80 8-1437 
BOuth Boston "6-3960

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimu Dieną Ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimu Dieną ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

Pp. 
deliai, 
atostogavo New Yorke. Perei
tą sekmadienį buvo nuvykę į 
Pittsfield, Mass. Visur turėję 

gooa time .
Pp. Gudeliai per ilgus metus 

bttvo kepyklos biznyj. p. Jo
nas Gudelis yra vienas geriau
sių kepėjų. Pardavę kepyklą— 
“Monarch Bakery" Roslindale, 
dabar turi progą pailsėti ir ap
lankyti savo gimines ir pažįs
tamus.

Geriami* Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.
Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

hny, Socrtti tostai, Hm
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WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

BabamuotojM 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale žaukite; Tel TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Kast Rro«dway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir n akt Į.
Koplyčia lermenlm* Dykai 

NOTARY PUBUC 
Omb'BMtenTaM
/ __________
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Pacas, Aleksandras į Chica* 
ga, III.

Petrikonis, Juozas, Elzbieta,

.... bAtŠIKIMKAS

Nauji Tremtiniu Transportai !
Gesvantas, Jurgis į Chicago, Re^ina- Maria » Omaha, Nebr. 

— i Saulius. Vytautas į Rutland,
I Greitaitis, Pranas į Oxford, ^t.

Šlepetys. Eugenia į Chicago, 
Illinois.

Snarskis, Zigmantas, Danutė 
Jonas. Kun. į Dėt- * Auburn, Me.

Į Stankevičius, Petras, Anas-. 
Kasparaitis. Valteris į Wau- Usia- Sllvia i Chicago, III.

i Stasiūnas. Vincas, Aldona į 
Kasperskis. Liudas į Owens- Stottsville, N. Y.

boro Ky i Stepulionis. Jonas į Water-
Kaunas, Antanas, Danutė, kury, Conn.

Ona į Manfield Center, Conn. Step^ičįUf’
Kizlauskas. Natalia, 

rrieras į Brooklyn. N.

š. m. rugsėjo 28 d„ laivu 
“General McRae” į New Yor- Illinois. 
ką atvyksta šie lietvuiai: I

Adomėnas, Albertas į Chi- Mass.
cago, III. | J aksonas, Juozas, Elena į

Arūnas, Antanas, Veronika, Lansing, Mich.
Basutė, Saulius į Forest Hills, Karuža, < 
N. Y. roit. Mich.

Bakunas. Madas, Olga, na-‘ ] 
irus. Kęstutis į Glendale, Cal. kegan, III.

Balandis, Petras į Chicago,1
III. '

Barauskas, Leonas. Romual
das. Birutė į Melrose Park, III.

Bendoraitis, Juozas, Lonia,
Johanna į Chicago. III.

Bonskus, Pranciška. Madas.
Jonas į Detroit. Mich.

Bskis. Marijona. Antanas.
Gediminas. Kęstutis į Detroit,
Mich.

Biržiška. Mykolas. Bronisla- New York, N. Y. 
va į Watertown, Conn. į

Brazeika, Jonas, Bronislava, Park, N. Y.
Petras, Vytautas. Konstancija.

Cepenas. Algirdas į Skandis, rena į Philadelphia, Pa.
Mich. | Mariukas, Juozas į

Ciemims. Andrius, Ona. Ar- Barre, Pa. 
vydas, į Rochester, N. Y.

Dambrauskas, __
Genovaitė, Dalia, Rymantas įi 
Chicago, III.

Dapkus. Benediktas, Zita, 
Pranas į So. Boston, Mass.

Ditkus, Juozas. Marcelė
Detroit, Mich.

Dibkevičius. Aleksandras
New York. N. Y.

Endruskevičius. Pianas, Mar
celė, Danutė į Sutton, Mass.

, Alfonsas, 
Kaži- j Philadelphia, Pa.

y Tumosa, Antanas, Stase, Te-
Klimas. Jonas, Kun. į South res^/ Ridgefield Park.Jf. J. 

Boston, Mass.
Kniukšta. Adomas

Rutland, Vt.
' Kreivėnas, Kazys. Regina į

Urbonas, Vincas, Bronė į 
į West Baldwin. L.I., N.Y.

Venskunas, Jonas į Baltimo- 
į re, Md.
"i Viliaudienė, Boleslava į Val- 

į Kuciauskas, Pranas į Kings ley Stream, L. I., N. Y.
■ Waslowska, Wanda į Chica- 

Kybartas, Juozas, Galina, I- go’
i Žemaitaitis, Juozas ( Anelė,

į Wiikre Algimantas, Gintautas, Dalia į 
Waterbury, Conn.

Žilevičius, Juzefą, Raimun
das, Alicia į Otsego, Mich. 

' Žukauskas, Jonas į Cleve- 
land, Ohio.

Ramanauskaitė, Stefanija į 
Carthage, Ohio.

Tremtinius pasitiks organi
zacijų atstovai.

*

———,----------------- -d-,,,.?.
reikalingi pašalpos, ir iš nie-jlaįko laivokarčių agentūrą nie
kur jos negauna. Tat nepagai- zų mieste iki šiol yra jau atga
lėkite kelių centų, iš kurių su- benę 15 šeimų iš tremties. Jie 
darysime sumas vargšams.

Darbai. Dirbama labai
vienodai. Vieni dirba po 48 
per savaitę, kiti po 24 vai. 
leistieji iš darbų, į darbus 
mažai grąžinami.

Tremtiniai. Tremtinių
gana skaitlingai yra atvąžiavę. 
Dauguma yra gavę darbus.

Į taipogi yra išpildę 
ne- dėl kitų 15 šeimų 
vai. sulauksią šį rudenį. 
At- tingumo pavyzdžiu 
dar timo dvasia verta

garantij: s 
ir tikisi jų 
Jų gailės- 

ir sus’pra- 
pa sekti Ir

didesniam skaičiui mūsų lietu-
jau vių.

Liet. Vyčių veikla. Vyčiu 6 
Kai kurie labai greitai gauna kp krepšiasviedžio komanda 
darbus. Viena atvažiavusio  ji xjau pradėjo praktiką. Ro te t 
šeima buvo labai susirūpinusi Endreliūnui vadovaujant, til i- 
darbu.^bet greitai gavo darbą mCj jęa(j patelis bus stiprus r 
ligoninėje tėvas ir netrukus ten sunkiai pergalimas. Rately e 
pat du sūnūs, kur tėvas uždir- randasi šeši gabūs dipukai, 
ba iki 105 dol. mėnesiui ir sū
nūs iki 200 dol?per mėnesį ir remontuoja kiubo 
visi gauna ten maistą. Tai yra Ateityje be susirinkimų pat- ’- 
vyskupo Padolskio sesers šei- pQS įus įr žaidimų kambarys.

Koresp.

šiomis dienomis vyčių nariu 
kambari. ;.

ma.

Transjordanijos valdovas, karalius Abdullah 
žygiuoja greta Ispanijos generalissimo Franko, 
lydimi garbės sargybos. Abdullah yra pirmas 
valstybės galva, kuris aplanko Franko po jo val
džios paėmimo Ispanijoje.

HAR1F0D, CONN.

Maželis. Kazimieras, Maria į 
Marijonas/Ridgefield Park, N. J.

Mickevičius, Vincentas, Leo-' 
Inas į S. Milwaukee, Wisc. 
i Montvilas, Česlovas, Ona, 
' Jonas, Vytautas, Irena į Chi- 

i cago, HL 
ji Pakaliskis.

jford, Conn.
Panuskis,

Amsterdam, N. Y.

Zenonas į Hari-

Konstantinas į

Amerikos Legiono Lietuvių’labai gražiai. Į sias pamaldas 
Postas Nr. 154. Baltimorėje prisirinko pilna bažnyčia, 
veikia Amerikos Legiono Lie-; Chorui vadovauja p. Br. Jo- 
tuvių Postas Nr. 154 ir prie jo nušas. Pats choras yra 
moterų skyrius. Rugsėjo 24 d. 
buvo iškilminga instaliacija (j- 
vedimas į pareigas) paties pos
to ir moterų skyriaus vadovų. 
Lietuvių posto vadovu dabar 
bus Ant. Dranginis, o moterų 
skyriui vadovaus Pr. Velzienė. 
Po oficialios dalies 
mimas, kuriame 
daug kviestų svečių. šieji gražiai

“Dainos” choras bažnyčioje, kuopą su tikslu skleisti 
Pereitą sekmadienį, rugsėjo 25 mės ir dainos meną, 
d., mūsų bažnyčioje pasirodė 
“Daines” choras. Per Mišias 
10 vai. sugiedojo keturias gies
mes: “Pulkim ant kelių”, “O 
Dieve geriausias”, “Iš gilumos 
širdies” J. Zdanavičiaus ir 
Aušros Vartų Marijai muz. Si- 
niaus. Iš gilumos širdies gies
mės sfhuiko partiją atliko p. 
Paukštys. Giesmės skambėjo

“Dai
nos” Draugijos, jau nuo se
niau čia veikiančios. Tačiau 
paskutiniu laiku apie to choro 
veikimą nedaug buvo girdėti. 
Dabar choras pasipildė naujo
mis tremtinių jėgomis, _____
sudaro bene didesnę jo dalį.! 

sekė prie- Miela, kad iš seno čia gyvenan- 
dalyvavo ir tieji lietuviai ir naujai atvyku- 

susibūrė į vieną 
gies-i

kurie i

Tikimės. kad choras didės ir 
nuolatos tobulės. Linkime jam 
pasisekimo.

Vestuvės. Rugsėjo 25 d. su 
šv. Mišiomis susituokė Vincas 
Černiauskas ir Aldona Matu- 
kaitytė. Moterystės Sakramen
to apeigas atliko kun. klebonas 
Dr. L. Mendelis, asistuojant 
kun. Jonui Mendeliui ir kun.

Papildomas sąrašas lietuvių 
tremtinių, atvykusių 1949 m. 
rugsėjo 26 d. laivu “General 
Haan” į New Yorką.

Empakeris, Antanas, Liudvi-! 
ka, Liudvika į New Brii 
Conn.

Gravrogkas, Julius, Olga į 
Cleveland, Ohio.

Jurkšaitis, Juozas į Antioch, 
Illinois.

Kavaliauskas, Juozas, Olga, 
Raimundas, Kristina į Worces- 
ter, Mass.

Kazekauskienė, Zofija, Irena 
į Rock Stream, N. Y.

> Krajauskas, Adolfas į Boon- 
ton, N. J.

Krisčiukaitis, Kazys, Brone, 
Violeta į Putnam, Conn.

Liubavičius, Elena į Bethle- 
hem, Pa..

Matukas, Kęstutis į So. Bos
ton, Mass.

Moskienė. Teresė i Worces- 
įter, Mass.

Pakšstys, Mykolas, Alisa, 
Mykolas, Renata į Canton, 
Mass.

Tomkus, Mindaugas.
i Vrubliauskienė, Rozalija į 
• Rock Stream, N. Y.

B ALF Imigracijos Komitetas.

i Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” sužinosime apie savo 
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje. '

Tik per “DARBININKĄ” mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

“DARBININKAS” buvo, yra ir bus geriausias 
Amerikos lietuvių išeivijoje laikraštis.

“DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau
sias katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš
tis.

“DARBININKAS” išeina du sykiu į savaitę ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

“DĄRBININKAS” imant tik sykį į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

“DARBININKAS” •
886 West Broadway, So. Boston 27r Mass.

P. Dambrauskui. Liudininkais 
buvo Henr. Matelis ir A. Paz- 
nėkas.

5 vai. po pietų Lietuvių sa
lėje buvo vestuvių puota. Sve
telių susirinko labai gražus bū
rys, apie pora šimtų. Buvo vi
siems linksma ir smagu. Taip 
pat malonu, kad abiejų jaunų
jų tėveliai galėjo pasidžiaugti 

Į savo vaikų gražiąja diena. Dar 
pažmėtina, kad senieji Čer
niauskai, išauginę aštuonis 
vaikus ir jau varą penkiasde
šimt antruosius savo vedybinio 
gyvenimo metus, dar gražiai 
atrodo. Jauniesiems . linkime 
laimės, o tėveliams paguodos!

“Pirmas skambutis”. Dramos 
artistas p. Palubinskas jau 
baigia ruošti scenai vaidinimą 
"Pirmas skambutis”. Šį dalyką 

. matysime scenoje spalių mėn. 
15 dieną.

Parapijos vakarienė. Nepa
mirškim, kad sekmadienį, spa
lio 2 d. pirmoji parapijos ru
dens vakarienė. Ji žada būti 
gausi vaišėmis ir linksma.

Ateitininkų susirinkimas. Su- 
i kruto it ateitininkai. Jie ren
kasi sekmadienį spalio 9 d., po 
paskutinių Mišių parapijos sa
lėje. Visi ateitininkai kviečia
mi dalyvautu Bus aptarti .orga
nizaciniai reikalai.

NEW HUTAM. CONN. ,
■ " '■ *

Vakaras gerai pavyko. Pe
reitą sekmadienį, rugsėjo 25 d. 

“^yipo pietų įvyko šv. Rožančiaus 
įtain’fdraugijos vakaras, į kurį skait

lingai atsilankė draugijos na- 
l&a i riai ir svečių. Tad vakaras bu

vo gan sėkmingas. Dėkojame 
nariams ir svečiams už atsi
lankymą ir aukeles, kurios la
bai prisidėjo prie šio vakaro 
sėkmingumo. Didelė padėka ir 
visiems pasidarbavusiems šiam 
vakarėliui.

Šį sekmadienį spalio 2 d. 
šios draugijos narės yra už
prašiusios šv. Mišias, kurios 
bus atnašaujamos pusė po de
vynių, ir visos narės eis ben-'i 
drai prie šv. Komunijos.

Po pietų, po pamaldų, įvyks 
draugijos mėnesinis susirinki
mas. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. Taip pat kviečiame 
atsilankyti į susirinkimą ir vi
sas iš tremties atvykusias į 
mūsų koloniją seses lietuves, 
ir prisidėti prie bendros Šv. I 
Rožančiaus maldos kartu su' 
mumis. Pereitame susirinkime 
jau prisirašė buv. tremtinė M.' 

' Stasiukevičienė, kuri atvyko į 
mūsų koloniją birželio mėnesį 
su trims sūnumis ir dukrele. 
Sveikiname ponią M. Stasiuke-! 
vičienę ir laukiame kitų pase
kančių jos pavyzdžiu.

Mūsų ligoniai. Jau ilgokas 
laikas, kai serga Ona Stanke
vičienė ir Ona Skiotienė. Abi 
dabar randasi savo namuose.1 
Marijona Uždavinienė randasi 
General ligoninėje. Rimtai ser
ga Albinas Aiman iš Hartford, 
Conn. Albinui buvo padaryta 
didėlė operacija, bet ačiū Die
vui jau gerėja ir tikimasi, kad 
šią savaitę ligonis sugrįš iš 
Hartford ligoninės namon.

Linkime visiems ligoniams 
geros sveikatos ir kantrybės, j 

_____________ B. M.

Avė Mariu VaiaiMa

i Pereitą savaitę vyčiai suren
gė išleistuves Vincentui Jusc- 
liui, kuris išvyko į MIT moki: -

I tis. Juozo Busky vasarnamy 
prie Coventry Lake įvyko ta 
proga vakarienė. Dalyvavo su- 
virš 30 narių.

Kitas vyčių narys Eliot Ba
ran taipogi pereitą savaitę iš-

Moterų Gildą — Rugsėjo 
d. įvyko mėnesinis Švč. Trejy
bės Moterų 
mas. Buvo 
patronas šv. 
ir pasirinkta 
ir raudona 
veikalu. Parengimo vedėja ir kįm abiem kuo geriausio pasi- 
vice-pirm., ponia William (Am- sekimo! P. P.
bot) Gagne pranešė, kad lap
kričio 6 d. 5 vai. po pietų į-į 
vyks mūsų Seselių Pranciškie- i 
čių naudai arbatėlė — užkan- susirinkimai vėl bus sekmadie- 
džiai su pasilinksminimo va- niais. Tat sekmadienį, spalio 2 
landėte. d., 1 vai po pietų įvyks narių

: Į šio parengimo komitetą iš- susirinkimas, kuriame bus ap- 
drauriin nobūvis lab- rinkta: L*01“8® &agis, Victoria tarti svarbūs reikalai. Nariai 
naudaL Spalio 9 d 2 Ra^es^tas’ *^ean Schwager, An- prašomi skaitlingai dalyvauti.

gėla ^^ages,
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gildos susirinki-
išsirinktas gildos
Pranciška Cabrini

vėliava — balta'vyko baigti mokslo Bovvling 
su šventosios pa- Green College, Kentucky. Lin-

4-rių 
darybės 
vai. po pietų Šv. Juozapo pa- ying

Krikščiūnas 
Dr. Juozą 
Hartford. 
dantistas, 
profesiją, 
širdumas 
jos narės yra ponia Anna Aus-' 
tridge ir p-nia Vincent Benson.

Anna Kasavage ir 
Pirmininkė Pearl 
perstatė nariams 

J. Janus iš West 
Dr. Janus, kuris yra 
pakalbėjo apie savo 
Jo jumoras ir nuo-; 
visas sužavėjo. Nau-, 

t 
- _ I

rapijos salėje įvyks 4-ių drau
gijų, būtent: Maldos Apašta
lavimo, Tretininkų, Gyvojo Ro
žančiaus ir Jėzaus Kančios Ar- 
kibrolijos kortoms lošimo po
būvis, kurio pelnas skiriamas 
ligonių ir vargšų šalpai. Virš 
minėtų draugijų rengimo ko
misija nuoširdžiai prašo atsi-| 
lankyti ir tuo prisidėti prie šal- Pavyzdingi mūsų tautiečiai, 
pos ligonių ir vargšų, kurie Jonas ir Ona Sekiai, kurie už-

i 
I 

Sekmadienį, spalio 2 d., 7:30 
vai. vakare per WMEX radijo 
stotį — 1510 kilocycles bus 
transliuojama apie dvyliktojo 
šimtmečio Prancūzijos ūkinin
kų vaikiną, Šv. Benediktą tilti- 
ninką iš Avignon (Avinjono) 
miesto.

Jam Dievo buvo skirta dvy
liktame šimtmetyje, organizuoti 
tilto statybą prie miesto Avig
non. Jis šiame darbe dėl savo 
šventumo padarė didelės įtakos 
tiek į pasiturinčiuosius, tiek į 
darbininkus. Be to jisai yra it. 
npmas, kaipo įkūrėjas ordeno! 
“Fretres Pcmtifices D’Avignon. |

PRANEŠIMAS
Šv. Jono Eveng. Draugijos

Report.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

T«L Laxinften 8SM 
LtaMiaM <H1 visokių reikalų. 
Patarnavimas Dienų ir Nakty.

tiktai vienu

Pasaulio
Tabaku

rūpinasi
Old Gold

*

" vietoje “Jfeatmenf9.1.

dalyku 
Geriausiu

Jei esate, drauge, tikrai ligotas, mes 

Jums galime tiktai užuojautą pareikšti. 
Esame tabako gamintojai, ne gydytojai. 
Bet jei Jūs nepaprastai norėtumėte 
užsitraukti lengvutę, Švelnutę cigaretę 
— užsidekite Old Gold.^ei Jūs trokštate 

tikrai malonaus dūmo — užsidekite Old 
Gold. Ar ji gera? Beveik 200 metų pa
tyrimas padaro Old Gold tikrai labai 
geromis.

RuEyŪte OLD tOLDS
Į




