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DABARTIES Į
BILDESIUOS I

Vyskupas Laimina Seseles- 
Milijonieres

VOL. XXXI — No. 67.
Boston — Laike pontifi- 

kalinių šv. mišių, J. E. ar
kivyskupas Richard X 
Cushing laimino dešimts 
misijonierių, Seseles - Ma- 
ristes, kurios vyksta šio
mis dienomis į Pietų Paci- 
fiko salas suteikti reika
lingą pagalbą misijoms.

Arkivyskupas savo pa
moksle pareiškė, kad sese
lės - misijonieres yra “A- 
merikos pasišventusieji 
tarnai. Štai dabar misijų! 
valanda. Jei mes skubiai! 
neatversime kitataučius 
nuo jų pagoniškų būdų, 
tai tikrai, pagonizmas mus 
pasieks”.

25 Mėty Seminarijos 
Jubiliejus
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Popiežius Pasitiki Amerika

New York — Šiomis die
nomis sugrįžo Max H. So- 
rensen, vyriausias koman- 
dierius Amerikos Katali
kų Karo Veteranų, iš Eu
ropos ir pareiškė, kad Po
piežius nuoširdžiai pasiti
ki Amerika ir pasaulio at
eitimi.

Popiežius užklausė sve
čio, ar paprastas Ameri
kietis yra susirūpinęs ir į- 
vertina komunizmo pavo
jų Amerikoje? Popiežius 
taipgi labai pagyrė Ameri
kiečius už jų dosnumą ir 
užuojautą badaujantiems 
Europiečiams.

Koksai Dabar Mokslas 
Kauno Universitete

New York (LAIC)— Ku
ria linkme dabar eina aka
deminio personalo “per
auklėjimas” galima spręs
ti iš “Tarybų Lietuvos” 
Nr. 51: Kauno Universite
to Centriniuose rūmuose 
atliekamas “mokslinės” 
konferencijos, užsitęsian- 
čios visą savaitę, kur auk
štųjų mokyklų profeso- 

* riams, dėstytojams ir šiaip 
mokslo presonalui skaito
mos paskaitos šiomis te
momis: “1. Tolimesnis
draugo Stalino marksisti
nio - lenininstinio mokslo 
praplėtimas apie karus; 2. 
tas pats kiek liečia krizes; 
3. Draugo Stalino mokslas 
anie socialistinę valstybę; 
4) Draugo Stalino moks
las anie socialistinės eko
nomikos išsivystymo dės
ningumą; 5) Draugas Sta
linas apie tarybinį mokslą 
ir jo išsivystymo perspek
tyvas; 6) Draugas Stali
nas apie bolševikų parti
jos vaidmenį Didžiojo Tė
vynės karo metu”. Kaip 
matome, Maskvos tironija 
siekia pavergti ne tik kū
nus bet ir protus.

Kompozitoriaus Kačanaus- 
ko Sukaktis

darbininkas
LiUuanian Seml-Wtekly 

Newspap«r 
Publiuhed every 

TUESDaY and FRIDĄ T
M6 Broaway, S. Boston 27, Maus.
...........................♦AMERIKOS

TEL. SOUth Boston 2680

ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

FIVE CENTS.

nuolyno Rėmėjų Piknikas

TEL. SOUth Boston 2680

Duxbury
Dievo 
paruošiama 
iškilmingai minės 25 metų 
— Sidabrinį Jubiliejų, sek
madienį, rūgs. 8 d.

Per tuos metus seminari
ja labai gražiai veikė ir di
dėjo. Dabar vienuoliai ruo
šia naujus namus statyti, 
kad didesnį skaičių stu
dentų būtų galima priimti.

Daug lietuvių esą aplan
kę šią seminariją, kuomet 
South Bostono parapijos 
altaristai buvo išvažiavę 
per vasarą kelias dienas 
praleisti Dievo žodžio 
Draugijos vienuolių įstai
goje.

v •

Mirimar,
Žodžio Draugijos 

seminarija,

v •
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New Yorko mieste matomai yra nemažai senovinių automobilių, bet 
savininkai juos užlaikė geram stovy. Jie išsirikiavo New Yorko Centrali- 
niurne parke parodai. Iš ten vyks į Detroitą, kur jims dalyvumą Auksi
nio Jubiliejaus automobilių atsiradimo minėjime.

Vincentiečiai Aukoja
Badaujantiems

New York — Šv. Vincen-

Ukrainietis Kaltina 
Graikus - Britus

Lake Suceess, N. Y. rūgs. 
5 — Sovietų Rusijos pa
vergtos Ukrainos “užsie
nio ministras” Dimitri Z. 
Manuilsky vėl iškėlė skun
dą prieš Graikijos valdžią 
ir Britų militares jėgas 
Graikijoj. Į

Kaltina graikus ir britus 
už “teroristinius veiksmus 
prieš graikus liaudiečius”, 
ir dėl incidentų Graikijos-’ 
Albanijos pasienyj. 'Šiuos 
kaltinimus iškėlė Jung.
Tautų Saugumo Taryboje, To de Paulo draugija Ame- 
ir reikalauja, kad toji ta-;rikoje sukėlė $20,000 sumą 
ryba pasiųstų komisiją iš- ‘ ir už tuos pinigus nupirks 
tirti padėtį. Manuilsky sa- reikalingo maisto bei nie
ko, kad Graikijos vąldžia dikamentų ir siūs į Austri- 
ir Britų militarės jėgos su- ją, kur draugijos kuopos 
daro taikai pavojų Balka- išdalins nukentėjusiems. 
nuošė. i Pirmiau, Vincentiečiai

Visiems aišku, kad už išsiuntinėjo virš 60,000 do- 
Manuilsky pečių stovi so- lerių vertės pašalpos į Ita- 
vietų Gromyko. liją, Vokietiją ir Lenkiją.

Vyskupas Muench Ragina J. V 
Įsileisti Kvietinius Žmones

New York (LAIC) —
Kauno Muzikos Mokyklos 
ir Konservatorijos profe
sorius, A. Kačanauskas, ei
nąs 64 metų amžiaus, šie-

Dalyvavo J. E Arkivyskupas Cushing, Brocktono Mayoras 
Downey, Daug Kunigų iš Mass., Conn., N. H. ir RI.

Pirmadienį, rugsėjo 2 d. džiai sekė tautinius šokius 
(Labor Day) įvyko iškil- ir jais gėrėjosi, 
mingos pamaldos ir pikni-j Mayoras Downey sveiki- 
kas prie Jėzaus Nukry- no J. E. arkivyskupą Cu- 
žiuoto Seselių Vienuolyno shing ir gausiai suvažia- 
Motinįško namo, atvirame vusius dvasiškius ir ben- 
ore, Brockton, Mass., ku- drai visus dalyvius Brock- 
rias suruošė to vienuolyno tono miesto vardu, 
rėmėjų draugija.

Milžiniškas U. K. Veteranų
Paradas Bostone

DALYVAVO 30,KO

J. E. arkivyskupas Ri-
10:30 vai. rytą šv. mi- chard J. Cushing pasakė 

šias atnašavo kun. Jonas turiningą kalbą. Ragino 
S. Švagždys, Šv. Roko pa- lietuvius laikytis vienin- 
rapijos klebonas ir vienuo- gai savo tautinių 
lyno kapelionas. Deakonu čiu. savo kalbos ir savo ti- 
buvo kun. Jonas Skalan- kėjimo. Jis atsišaukė į vi- 
dis iš Stoughton, subdea- sus atsiminti savo sene- 
konu—kun. Jonas Žuroms- liūs ir juos atitinkamai 
kis iš Haverhill. Ceremoni-globoti. Ragino pastatyti 
jų vedėju buvo klierikas prie vienuolyno seneliams 
Petras Šakalys. Taipgi pa- namą — prieglaudą, ir 
tarnavo iš Šv. Jono Semi- taipgi neoamiršti našlai- 
narijos klierikai — Albi-čių vaikelių. Pranešė, kad 
nas Janiūnas iš Cambrid- jau pradėtas vajus sukėli- 
ge, Antanas P, Kneižys iš mui fondo seneliu namui. 
Norvvood, Juozas Svirskasjįg pareiškė: “Aš gelbėsiu 
iš Haverhill, Juozas Nau- ir kooperuosiu su Jumis,

So. Boston, ir bet aš tai negaliu vienas 
Sviokla iš padaryti.”

• Pabaigęs kalbą, atsišau- 
Seselių choras kė į dalyvius, kad jie su- 
ir giesmes. 'dainuotų Lietuvos himną

papro-

prieglaudą, ir

Žiūrovų Du Milijonai

Fargo, N. Dagota —Vys-Į įsileisti iš Europos nuo ka- 
kupas Aloisius J. Muench !ro nukentėjusius ir išvie- 
iš Fargo, kuris yra Apaš
tališkas vizitatorius Vo
kietijai .ir Amerikos susi
žinojimo karininkas tarp 
Katalikų Bažnyčios Vokie
tijoje ir militarinės val
džios Jung.. Valstybių o- 
kupacijos zonoje, Fargo transportacijai ir reika- į 
diecezijos laikraštyj rašo laujamą garantiją, bet pa- i veteranų, 
apie išvietintus žmones'-’’“’ Tr--------- v,sn Vr!*s
Europoje.

Vyskupas Muench ragi
na Jung. Valstybes atida
ryti imigracijos vartus ir

tintus žmones, kurių yra 
apie 500,000. Jis rašo: į bininko” 
“Jeigu Amerikos žmonės ' 
savo akimis pamatytų tų nio karo veteranais, 
vargšų žmonių baisią pa- ""

i Boston, rūgs. 5 — Šią tvarką. Tik aštuoni asme- 
; savaitę Bostone įvyksta nys buvo nuvežti į ligoni- 
Užsienio Karo Veteranų nes.
(Vetarans of Foreignl Apskaičiuojama, kad bu- 
Wars) seimas.kuriame da-vo du milijonai žiūrovų, 
lyvauja nemažas skaičius Visos gatvės buvo užpildy- 
ir lietuvių. Iš Kingston, tos žmonėmis. Paradas tę- 
Pa. yra atvykęs p. Juozas sėsi 5 ir pusę valandas. 
Šaliūnas, buvęs LRKSAJ šv. Vardo draugijos be- 
Centro sekretorius, ir lan- nas iš West Roxbury kon- 
kėsi “Darbininke”. Jis yra teste laimėjo Boston Post 
pirmojo pasaulinio karo 
veteranas. Teko sutikti p. 
Alfonsą Pocių, buv. “Dar-

I

džiūnas iš
Edmundas 
Brockton.

Giedojo 
šv. mišias

Trim Pr*arisi« M Tiira«« ir kitas lietuvių liaudies
LDS Centro pirmininkas ir daineles. Jo Ekscelencijai

— j---------*. sugiedotas
Lietuvos himnas ir liau
dies dainelė “Važiavau 
Dieną”.

Vienuolyno Rėmėjų drau- vadovaujant, 
gijos pirmininkas, pasakė 
turiningą pamokslą.» ;uieną .Po pamaldų įvyko pietūs:
vienuolyne. Vadovaujant' Po to įvyko palaimini- 
kun. Juozui Petrauskui, mas švč. Sakramentu, ku- 
Šv. Roko parapijos vika- fi suteikė kun. Jonas 
rui ir pikniko šeimininkui, Švagždys. Asistavo kun. 
prie stalų patarnavo pp.'Pranas M. Juras, klierikai

taurę.
Įžymūs valstybes ir mie-

J’ administratoriuj®^ va/ai sveikino para- 
MauriaTj. Tol

Frances J. Couble, M. Bud-1 Petras Šakalys, kun. Jo- 
reskaitė, F. Galinskytė ir nas Bernatonis. Antanas 
Ona Dany laite. Taipgi sve-.P- Kneižys ir Juozas Svir- 
ciai ir viešnios t 
kandžių prie So. Bostono 
ir Brocktono stalų.

Lawrence lietuvių para-; bučiuoti Jo Ekscelencijos

gavo už- skas.
Pamaldoms pasibaigus, 

dalvviai turėjo progą pa-

met švenčia keturiasde- 
kimtą savo muzikalinės ir 
visuomeninės veiklos su
kaktį. Jo kompozicijos yra 
gana populiarios, ypač: 
“Mano Gimtinė”, “Tų Mer
gelių Dainavimas”, “Lakš
tingalėlė”, “Gėriau dieną, 
gėriau naktį”, “Mano Ro
žė”, chorui “Vasaros nak
tis”, “Siuntė Mane Motinė
lė”, “Lopšinė” ir t.t.

Respublftonai Nominavo 
Dewey

vargšų žmonių baisią pa- Trečiadienį, rugsėjo 4 d. 
dėtį, tai jie ne tik duotų li'Y^0 milžiniškas Užsienio 
reikalingus pinigus jųjų;^aro Veteranų paradas, 

- - - - - j kur dalyvavo apie 30,000
, suvažiavusių iš 

reikalautų Kongreso at-iyjsa^krašto. nuo Maine Jki 
šaukti imigracijos suvar-1 
žymus.”

Jung. Valstybės gali len
gvai įsileisti ir aprūpinti 
tuos žmones be jokio sun- 

I kūmo, sako vyskupas 
Muench. Jeigu toji svarbi 
problema, kurią sudaro iš- 
vietinti žmonės, nebus tuo
jau išspręsta, tai 
kaltos karo aukos, 
tūkstančių jų žus 
pastūmėti į dar 
vargą ir skurdą, ir komu
nizmas įsigalės visoje Va
karinėje Europoje.

tos ne- 
šimtai 
ir bus 

didesnį

Katalikų Darbininkų 
Mokykla

New

New York — šio miesto 
Ksavero Darbininkų mo
kykla pradeda jau 12 metą 
dėstymo virš 20 kursų į- 
vairiuose darbininkijos 
reikaluose. Kun. Philip 

yra mo
kyklos direktorius.

Albany, N. Y.
Yorko valstybės respubli
konų seimas vėl nominavo 
gub. Dewey antram termi
nui, o buvusį gub. Lehman Carey, Jėzuitas, 
į Senatą.

pija, kleb. kun. Prano M. žiedą ir pasikalbėti.
Juro vadovybėje, turėjo' 
stalą, apkrautą maistu 
sielai, būtent, įvairiomis - ... .
knygomis. I5-000 zmon.la- Y1®1

Po pietų apie 
prasidėjo programa. _
gramos pažiba buvo p. O- Parėmė Jėzaus Nukryziuo- 
nos Ivaškienės vadovauja-/0 Seselių Vienuolyną, 
ma Bostono Lietuvių Jau-' Tą dieną labai sunkiai 
namečių šokėjų grupė, ku- dirbo Brocktoniečiai, So. 
ri šoko tautinius šokius, Bostoniečiai ir Lawren- 

__  dainavo ir deklamavo. To- ce’iečiai, vadovaujant Se- 
gatvėse. Policija ji grupė ir jos mokyto ja p. selėms, kun. J. S. Švagž- 

Bostoną, nežiūrint to, kad (turėjo su tais triukšmau- Ivaškienė buvo apdovano- džiui, kun. Juozui Petraus- 
1,600 policininkų palaikė tojais daug darbo.

bin, Senatorius David I. 
Walsh, Bostono mayoras 
Curley ir kiti.

Veteranai labai gražiai 
ir tvarkingai pasirodė. Tik 
pasibaigus paradui, būriai 
triukšmautojų padegė po
pierių ir dėžių krūvas gat
vėse, sustabdė automobi
lius, įžeidinėjo ir užkabi-

Pažymėtina, kad šiame 
dalyvavo apie 

links- 
2*30 vai ma* *r naudingai praleido 

Pro- dieną ir tuo pačiu gausiai

Kalifomijos, nuo Floridos 
iki Washington valstybės.
Paradas buvo gražus ir 
margas. Veteranai buvo 
pasipuošę įvairiaspalviai. į nėjo motoristus ir šiaip 
Jie tikrai buvo užkariavę žmones j

JUNG. VALSTYBES ĮTEIKE 
PROTESTĄ RUSIJAI

Berlynas, rūgs. 5 — 
Jung. Valstybių zonos mi- 
litarės valdžios įteikė Ru
sijos militariai adminis
tracijai Vokietijoje pro
testą dėl užgrobimo Stan-! 
dard Oil kompanijos (A- 
merikos) dviejų industri
jos įstaigij kaip reparaci
jas.

sančios prie Amerikos 
Darbo Federacijos, paskel
bė streiką prieš Algų Sta
bilizavimo Tarybą, kuri 
anksčiau atsisakė pripa
žinti arbitracijos būdu pa
keltas algas.

Prieš pat išėjimą į strei
ką, toji taryba pasiūlė uni
jom turėti naują pasitari
mą. Bet unijos tą pasiūly- 

CIO laivų

ta gausios publikos aplo- kui, kun. Pranui M. Jurui, 
dismentais. Prieš pat pra- kun. Al. Abračinskui ir ki- 
dedant programą, atvyko tiems.
ir J. E. arkivyskupas Ri-! Šis parengimas tikrai 
chard J. Cushing ir Brock- buvo sėkmingas ir visi da- 
tono miesto mayoras Jo- lyviai juo buvo labai pa
šepti P. Downey, ir aty- tenkinti.

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

Laivų Darbininkų Streikas mą ignoravo.
New York — Laivų dar- darbihinkai taip pat remia 

bininkų unijos, priklau- streiką.

šeštadienį, rugsėjo 7 d., 1:15 vai. po pietų ir vėl 
turėsime progą klausytis gražių lietuviškų liaudies 
dainų, muzikos, pranešimų ir žinių, kurios plauks oro 
bangomis į visų namus iš WESX stoties, Salėm.

Visais šios radio programos reik a 1 a i s kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449.
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ĮVAIRIOS žinios
DRAUGIJŲ KVIETIMAS

Į A n. Liet. Katalikų Kongresą

LIETUVOS ŽYDŲ TRAGEDIJA Sunkrežtaią Streikas
NUREMBERGO TEISME Heilas!

New York, N. Y. —Sunk- 
nužu- vežimių darbininkų strei-New York (LAIC) —Sa- Vilniaus apylinkėje 

vo laiku rašėme apie Lie- dytų žmonių. Aukos buvo kas plečiasi. Dešimts tūk- 
tuvos žydų tragediją. Ne- įvairios kilmės, toliau pa- stančių Jersey vairuotojų, 
perseniai ta pačia tema bu-'rodo Gol: žydai, lenkų dva- simpatizuodami New Yor- 
vo pasirodęs išsamus i siškiai, rusų karo belais- ko streikieriams,
straipsnis ir Lithuanian ;viai. Tarpe lavonų, liūdi- darbus. 
Bulletin (žr. The Extermi- įninkąs surado ir savo nuo- 
nation of Lithuanian Jewsj savąjį brolį, kurs buvo na- 
pavasariniame biuletenio į cių nužudytas 1941 metų 
numery). Abu straipsniai rugsėjo mėnesyje, 
sutaria, vertindami žydui Ši data yra būdinga: ji 
aukas Lietuvoje į 230.000 (parodo, kad Lietuvą 1941 
— 240.000. j

1946 m. spalių mėn. 20 ir 21 dienomis, Capitol 
Hotel, 51st ir 8th Avė., New York, N. Y., įvyks Ameri
kos Lietuvių Katalikų Kongresas, į kurį kviečiame ir 
Tamstų garbingą Draugiją.

Pirmoji Kongreso diena prasidės iškilminga suma 
Aušros Vartų bažnyčioje, New Yorke. Ji bus pašvęsta 
svarbiems referatams aktualiausiais tautos ir visuo
menės reikalais ir jų diskusijoms bei rezoliucijų priė
mimui. Antroji diena — spalių 21 d. bus pašvęsta išim-

Lietuvių Tremtinių Biblio
grafijos Įstaiga

Vakarų Vokietija — 
Memmingen’e, Bavarijoje, 
privačia tremtinių grupės 
iniciatyva, liko įkurta bib- 
liografijos įstaiga. Anglis-j

3

Grankin—Kauno Marksiz
mo - Leninizmo Universiteto 

Rektorius

Streikuojant sunkveži- 
mų darbininkams, jaučia
mas trūkumas pieno ir ki
tokių maisto produktų.

New Yorko mayoras 
O’Dwyer pasiūlė taikos są- 

Rugpiūčio 14 metų vasarą okupavus, vo- lygas, būtent, sumažinti 
d.. Lietuvos žydų tragedi- j kiečiai tuč tuojau pradėjo darbo valandas nuo 44 iki 
ja rado atgarsio ir Nurem-: masines egzekucijas, 
bergo teisme. Kaip žinome, į 
šiuo metu Nuremberge 
svarstoma kolektyve vadi
namųjų SA (naciška 
“Sturm Abteilung” orga
nizacija) teisminė atsako
mybė. Šios organizacijos 
nariai Lietuvoje buvo va
dinami “smogikais”.

Taigi, tūlas Vilniaus žy-i^ ’̂ ar Jie n?ri m?nar’ 
das - Šlioma Gol - paro-^hiJos <*• V- Zr^mtl kara’ 
do kaip 1944 metais, kartu respublikos,
su kitais Vilniaus getto Didele dauguma gyven- 
kaliniais, jis buvo išvarj--■ tojų pasisakė uz karaliaus 
tas nacių nužudytoms au- ;&r^zinimą.

metgįtinai A.L.R.K. Federacijos reikalams.
ii

V. 1

I

v •

40 darbo valandų, pakelti' 
mokesnį už viršlaiką ir a- 
tostogas, ir taip pat pakel- 

; ti 18 ir pusę centų į valan
dą.

Iš 2,000 operatorių 175; 
Pereitą sekmadienį, rug- pasisakė, kad jie yra pasi

ruošę pasirašyti sutartis.

Graikai Nubalsavo 
Grąžinti Karalių

Į j

sėjo 1 d., Graikijoje įvyko 
balsavimai. Balsuotojai 
turėjo progą laisvai pasi- Seseles Seka Misijonierių 

Pėdomis

koms atkasinėti ir deginti.) 
Mat, jausdami, kad karas 
gali pakrypti ir ne jų nau
dai, vokiškieji SA, 1944 
metais pradedant, susirū
pino nužudytų žmonių pa
laikų likvidavimu.

Š. Gol teko dalyvauti 
kasime ir deginime 60.000!

Komunistai Negavo 99
Nuošimčiy

Dresdenas

DIDŽIAUSI PER 71 METUS

DABAR IKI RUGSĖJO 14
Pirmadieni iki Penktadienio 

PUIKIAUSIOS

ARKLIŲ LENKTYNĖS
8 įdomios lenktynės kasdiena

Dai’.y Doubie Užsidaro 1:45

Pradžia 2:00
«

DIDŽIAUSIA

AGRIKULTŪROS
PARODA

Naujoje Anglijoje
Gyvulių ir Maisto Parodar

«

Prašome neatsisakyti išrinkti atstovus į kongre
są, kurio tikslas yra išjudinti, geriau ir tiksliau suor
ganizuoti veiklą, kuria siekiame išlaisvinti ateistinio 
komunizmo pavergtą Lietuvą ir čia, Amerikoje, išlai
kyti lietuvių religines ir tautines brangenybes.

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongreso reikalais:Lietuvos Bibliografijos In- 
prašome rašyti: Rengimo Komisijai, 222 So. 9th Street, stituto Reikalų Vedėjas ir 
Brooklyn 11, N..Y., arba A.L.R.K. Federacijos Sekre- “Bibliografijos Žinių” fak- 
toriatui — 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

Kongreso reikalams ir mūsų bendrąjai veiklai pa
laikyti ir sustiprinti prašome neatsisakyti paskirti 
bent mažą auką.

A.L.R.K. Federacijos Centro Valdyba:
Kun. Jonas švagždys, Dvasios Vadas, 
Juozas B. Laučka, Pirmininkas, 
Leonardas šimutis, Sekretorius, 
Kun. Pranciškus Juras, Iždininkas.

• V'

New York (LAIC) — 
(“Tarybų Lietuvos” Nr. 52 
jtilpo Kauno Marksizmo* 

. r .. . ^ . . > Universitetokai si įstaiga pasivadino ’rektoriaus Grankin prane. 
Office of Lithuanian Bib- gįmas_ pranešimo maty- 

liography m Emigration .|ti kad norinčius tame “u- 
Jos adresas. Flieger- Įnjversjtete” studi j u o t i 

horst DP Center, Memmin- '.kandidatus prįįma Specįa_ 
gen, (13b), Bavana, Gor-h— sudaryta komunistų 
many (USzone). Į komisija. “Studijavimas

Įstaigos iniciatoriumi ir, ksįa aukštame idėjinia- 
jos vedeju yra gerai zino-Į 
mas bibliografas, ilgame-1 
tis Centrinės Kariuomenės 
Bibliotekos viršininkas,

Maryknoll, N. Y. — Tė
vai Maryknoll’ai praneša, 
kad 62 misijonieriai ke
liauja į svetimkraštus ru
denyje. Jų tarpe yra 18 se
selių, iš kurių 15 turi savo 
gimtinę Massachusetts 

i valstybėje.
i Tai yra didžiausias skai-

Pereitą čius seselių, kurios kartu
j sekmadienį sovietų Rusi* išvyksta į pagonų kraštus. 

at_; j°s okupuotoje Saksonijo- Kaj kurios darbuosis Ja- 
je (Vokietijoje) įvyko sa- ponijoje, Kinijoje, Man- 
vivaldybių rinkimai. Prieš džiūrijoje, Havajų salose, ' v»inlr i c i m f'n i fiiooi i •• • • air Vidujinėje A-rinkimus okupantai rusai Filipinų, 

‘privertė socialdernokra-mpriknip 
!tus susidėti su komunis-j 
tais ir sudaryti vieną par
tiją. Atrodė, kad toji su
lipdyta raudonųjų partija 
gali gauti 99 nuoš. balsų.

Bet nežiūrint griežto 
j spaudimo, krikščionys de
mokratai ir liberalai pasi
rodė labai stiprūs ir dau- 
gelyj vietų gavo daugiau 
balsų negu raudonųjų vie-Į 

I nybė.

14,001 Dezertyrų 
Kanadoje

Sudarė Indijos Valdžią

Atmetė Rusijos Reikalavimą 
Atidėti Jung. Tautų Susirinkimą

tinas Redaktorius, Majo
ras A. Ružancovas.

Memmingen’o įstaiga at
lieka tokį pat darbą kaip 
ir Lietuvos Bibliografijos 
Institutas.

Ji yra užregistruota 
Tarptautiniame Bibliogra
fijos Institute Briuselyje, 
Belgijoje.

Okupantų Laikraštis Bara 
Lietuvos Menininkus

MAILĖ ir PUSĖ 
LENKTYNIŲ

Karnivalas • įdomus Spektaklis 

«

Naujas Vaiku Kaimelis
4

Tautų Kaimelis
*

ASTRADOS & MADŲ 
PARODA

Su pagarsėjusiomis Modelistėmis 
Įžanga 75c. Vaikams 25c. 

Taksų priedas.

, Praneša, kad Nehru, 
Kongreso partijos vadas, 
sudarė Indijos vyriausybę. 
Bet musulmonai tai vy
riausybei nepritaria.

Bombejos mieste atsi
naujino kruvinos riaušės 
tarp hindusų ir musulmo
nų. Per 4 riaušių dienas 
užmušta 146 ir sužeista 
557 žmonės. Tvarka kol 
kas dar nevisai atstatyta. 
Iki šiol areštuota 1,170 
žmonių.

Vidaus ministras Morar- 
ji Desai sušaukė abiejų ko- 

j vojančių Bombėjaus laik
raščių redaktorius, kurie 

į po smarkių ginčų, pasirašė 
bendrą atsišaukimą, kad 
hindusai ir musulmonai 

i sustotų lieję kraują.
------------------------------------------- 1

New York (LAIC) —Ka
ro metu Kanadoje buvo į- 
vesta karo prievolė ir pri
valomoji registracija. Bu
vo registruota 7,862,800 
asmenų (3,979,560 vyrų ir 
3,883,240 moterų).

Kaip žinoma, karo prie
volės, įstatymas ten nie
kuomet populiarus nebuvo 
ir į kariuomenę stoti daug 
kas vengė. Pav. vien tik 
pašauktųjų nestojo dau
giau 8,000. Dauguma bėgo 
į miškus ir ten slapstėsi. 
Kiti dezertavo tiesiai iš 
ginkluotųjų jėgų. Tokių 
priskaitoma 5,800 kariuo
menėje, 140 oro jėgose ir 
155 karo laivyne.

šiam nemaloniam reika
lui likviduoti, Kanados val
džia neperseniai nutarė 
praeitį užmiršti ir tuos vi
sus dezertyrus laikyti lyg 
ir nepašauktais.

Lake Success, N. Y., rug- 
įsėjo 5 —Nežiūrint Rusijos 
į delegacijos reikalavimo a- 
tidėti Jungtinių Tautų su
sirinkimą, kuris yra nu
matytas rugsėjo 23 dieną, 
New Yorke, generalis se
kretorius Trygve Lie pa
reiškė, kad susirinkimas 
įvyks, ir Prezidentas Tru
man yra pakviestas pir
muoju kalbėtoju.

Tokį pat reikalavimą 
Rusijos užsienių ministe- 
ris Molotovas ir vice mi- 
nisteris Višinsky iškėlė 
Paryžiuje, keturių didžių
jų ministerių susirinkime. 
Diskusijos tęsėsi dvi va
landas ir pusę, ir ministe
riai išsiskyrė be nutarimo. 
Taigi ir čia sovietų dele
gacija prakišo. Rusai no
rėjo, kad Jung. Tautų su
sirinkimas įvyktų Pary
žiuje ar Genevoje.

Taigi aišku, kad Jung. 
Tautų susirinkimas įvyks 
rugsėjo 23 d., New Yorke.

• v

ChurcMII’o Giminaitė 
Priėmė Katalikybę

Dvi Seselės Misijonieres 
Užmuštos

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Ma33. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienč,

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass.
8 Winfield St., So. Boston. Mas3. 

Finansų Rašt. - B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. P.oxbury. Masa. 

Tel. Parkvvay—1864-W 
Iždininkė -— Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St.. So. Boston. Mas.s. 
Tvarkdarė Ona Krasauskas.

11 Spnng-er St.. So. Boston. Mass. 
Kasos GI. - Elzbieta Aukštikalnytė,

110 H St.. So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio. 7:3O vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę

•V JONO EV. BL. PA6ALPINKB 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagtdya,
601 6th SL. So. Boston, Maso.

Vice-PirmininkM — Pranas TuleUda
702 E. 5th St.. So. Boston. Mass.

Prot. Ra£L — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass

Fin. Ba3t. — Aleksandras Ivaika,
440 E. Slxth St.. So Boeton, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavtčiua. 
699 E. Seventh St., So. Boston, Mase

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

Draugija laiko susirinkimui, kas trt 
Clą sekmadienį kiekvieno mtaesic 
2 vai. po pietų. I'arapijoa sal*; 
492 F. 7th St.. So Boston. Masa

venti savo nepriklausomo
se tėvynėse, ir
— lietuviams, latviams ir 

estams nebūtų kliudoma 
organizuoti savo laisvus 
rinkimus ir pasirinkti sau 
valdžią.

Šis Memorandumas tilpo 
net dvejuose Congressio- 
nal Recorduose: Liepos 25 
ir liepos 30 laidose.

Pirmą kartą šį patalpino 
senas lietuvių 
Pennsylvanijos
manas Daniel J. Flood. An
tru kart, jis tilpo dėka 
Massachusetts kongres- 
manui P. G. Holmes. A- 
biem atvejais dokumentas 
užantrašuotas — “Justice 
for the Baltic Statės”.

draugas, 
kongres-

me lygyje”. Grankin pa
stebi, kad ypatingai popu
liarus dėstytojai esą dia
lektinio ir istorinio mark
sizmo profesorius Nazar- 
kin ir Sovietų Sąjungos is
torijos profesorius Koz
lovskį. Dauguma klausyto
jų esą rodą didelį studijo
mis susidomėjimą. Pavyz
dingais studentais Gran
kin išvardija: Valstybinio 
Universiteto profesorių Si- 
banov, Lenino rajono par
tijos komitetę sekretorių 
Smirnov, Nemuno Laivi
ninkystės vyr. inžin. Čer- 
nobrivcev, Kauno miesto 
partinio komiteto karinio 
skyriaus vedėją Sorokin, 
fabriko “Žibutė” technolo
gą Kačalkin ir kitus mas
kolius - atėjūnus.■P

Grankin nusiskundžia, 
kad tarp studentų esą ir 
tokių, kurie nėra uolūs 
“praturtinti save pagrin- 

__ ___ _ _ _ ____ > is mark- 
sistinai - leninistinio mok
slo”. Tokiais sumini Stali
no rajono partijos komite
to instruktorių Urboną, e- 
lektros stoties partorgą E- 
meljaną, miesto 
skyriaus vedėją 
“eilę kitų”.

Kaip matome, 
tracinių kadrų tobulinimas 
okupuotoje Lietuvoje šian
dien suvedamas prie ugdy
mo ištikimybės Stalinui.

Kadės lenki joje

New York — Dr. Wade 
ĮOliver, bakteriologijos 
profesorius, kuris tik grį
žo iš Lenkijos, pasakė, kad 
didžiose Lenkijos srityse 
badas yra didesnis negu 
Kinijoj.

Assiši, Italija — Klara 
Sheridan, buvusio Angli
jos Premiero Winston 
Churchill’o pusseserė, bu
vo įrašyta į Pranciškonų 
Trečiąjį Ordiną, 
nos po priėmimo
sakramento San Rufino 
Katedroje.

Panelė Sheridan yra žy
mi rašytoja. 60 metų amž. 
sukakties dienoje, ji priė
mė krikštą ir Šv. Komuni
ją-

Susidaužė Prancūzą Lėkti- 
vas—Užmušė 20

»

Paryžius — Iš Dievo Ap
vaizdos Seselių Motiniško 
Namo, Portieux, Lorraine, 
praneša, kad dvi seselės 
'misijonieres užmuštos An- 
nimitų pagonų, Indų - Ki
nijoje.

Metai atgal, viena seselė 
buvo nužudyta ir viena bu
vo taip sužeista, kad tebė
ra invalidė.

Šešios Seserys Vienuolės

dvi die- 
krikšto

Effingham, III. 
Goechner šeimos, 
dukterys yra vienuolės ir 
visos sudėjo savo įžadus 
tam pačiam ordine, būtent, 
Seselės Garbintojos Šven
čiausio Jėzaus Kraujo.

- Pp- 
šešios

I 
I
I

New York (LAIC) — 
“Tarybų Lietuva” (Nr. 
52) (atsakingojo redakto
riaus pareigas eina Dona
tas Rodą), bara Lietuvos 
dailininkus, už “naujojo pinėmis žiniomis 
gyvenimo kūrinių” defek-i 
tingą produkciją. Straips
nyje rašoma: “Įteikiamos 
Raudonos Vėliavos; ren
kama į Aukščiausiąją Ta
rybą ir t.t. — vis tai pui
kios ir visiems supranta
mos temos. Ar mūsų daili
ninkai daug tokių temų 
sukūrė? Deja, nedaug, 
Tam’ įrodymas praėjusių 
metų dailės paroda Vilniu
je ir “Dailės” Kombinato 
išstatyti kūriniai.”

Kaip matome, ir dailinin
kus okupantai nori pavers
ti paprastais automatais, 
popierių klausytojais. De
ja, net ir maršalo įsaky
mas yra bejėgis žmogaus 
kūrybai sužadinti!

Paryžius, Prancūzija, — 
Rūgs. 5 —Prancūzijos lėk
tuvas susidaužė radiatorių 
dirbtuvės kieme, 300 jardų 
nuo Le Bourget lauko. Iš 
26 asmenų užmušė 20.

ALT Memorandumas
CongressionalRecord'e

Washington, D. C. — 
(LAIC) — Paryžiaus Kon
ferencijos išvak a r ė s e, 
ALT išsiuntinėjo ryškiai 
surašytą ir išsamiai moty
vuotą memorandumą — 
“Justice for the Baltic 
Statės”. Tarp kitko, me
morandumas reikalauja 
kad:
— sovietų okupacinis a- 

paratas iš Baltijos kraštų 
būtų išvestas;
— trėmime ar deportaci

joje atsidūrę žmonės, be 
baimės ir pavojaus gyvy
bei, ir vėl galėtų apsigy-

švietimo
Ruzgą ir

adminis-

Nauja Amerikos Radio 
Stotis Vokietijoje

Nemunu Plukdys Palaidus 
Rastus

219,500 Knygų Lietuvoje 
{sikūrusienis Rusams

New York (LAIC) — 
Kiek daug maskolių yra 
privežta į Lietuvą galima 
nusimanyti iš šio Lietuvos 
komunistų laikraščio “Tie
sa” Nr. 33 tilpusio praneši
mo: “Rusų kalba Tarybų 
Lietuvoje išleista įvairios 
rinkiminės litera t ū r o s 
daugiau kaip 219,500 eg
zempliorių”- Ir tas šlamš
tas spausdinamas Lietuvos 
žmonių pinigais bei jų dar
bu.

New York (LAIC) —Ru
sai tiek daug kerta Lietu
vos miškų, kad nebesuspė
jamą juos net surišti į sie
lius. Dėl to nuo šio pavasa
rio, kaip praneša “Tarybų 
Lietuva” Nr. 54, įvesta 
nauja tvarka: Nemunu ir 
Nerimi plukdomi palaidi 
medžiai. Tam reikalui yra 
padarytos specialios kon
trolinės užtvankos ties 
Prienais, Vilniumi. Jonava 
ir kitur. Tarp kitko, tokia 
plukdymo tvarka, nuo me
tų metų, buvo praktikuo
jama Suomijoje.

Berlynas, Vokietija, rug
sėjo 5 — Nauja Amerikos 
radio stotis, pastatyta Vo
kietijos žmonėms, pradėjo 
veikti šiandien.

Ši yra pirma Amerikos 
stotis, iš kurios transliuo
jama vokiečių programos.

Rūsy Dienraštis Lietuvoje

i

New York (LAIC) —No
rėdami patenkinti gausiai 
į Lietuvą privežtus rusus, 
komunistų partija ir komi
sarų taryba leidžia Vilniu
je rusišką dienraštį “so- 
vietskaja Litva”. To dien
raščio atsakomuoju redak
toriumi pasirašo A. I. A- 
nuškin. Redakcija ir admi
nistracija įsikūrusios Ge
dimino gatvėje Nr. 7/3 
Vilniuje.

MŪSŲ \
| TIESIOGINIS MORTGYČIŲ į 

SUMAŽINIMO PLANAS

Graikijos Premjeras Pas 
Karalių

Londonas, rūgs. 5—Grai
kijos premieras Tsaldaris 
atvyko čia pasikalbėti su 
karalių Jurgiu.

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

1_____________________________________________________________
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Publlshed etery Tueeday and Friday except Holidays such ae 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independente Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa 
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SAINT JOBKPH'8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
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Kremlius Vykdo Trockio Pfeną Vien? Šviesu Lieluvi P
sų politiniai vadai užtikrina, kad jei karas ka-,— 80m. nuc M. Lozoraičio gimimo ir 48 m. nt*o jo

. — Užrašas ant vieno kapo Kauna: ir 
prasčiokai yra žmonės. — Apie amžinų bankų 
lietuviškoms slapioms knygoms. — Ištraukos iš

......  ........... .Z kovojai pašau! inis ‘ k<™un^ Presuose lemtojo ”Varp»". — loti spou-
Pirmiau atrodė, kad tarp Trockio ir Stalino na- dos draudimo laikais lietuviai kovojo uz žemes jo paties pasakytus 

_____  _____ • •_ y J ra . 1 A. 1 -r z-J . z-. zC w z—. I a

l ad komunizmas vienoj šaly r.eimancrnas. Net rauc’cnieji maskoliai siekia tų pačių tikslų, 
ižiriška Rusija, turinti pakankamai žalios.
5, negalėsianti, Trockio manymu, iš visur ap-j 
Lpitalistinių” tautų, neturės pajėgu atšilau-1 
š viso pasaulio boikotą. Tad esančios tik dvi j 
•ha visur kelti nuolatinę revoliuciją ir prie-i 
crr.unistinti visą pasaulį, arba — žūti. Tre-

— Trockis nepri-

risimimis
MŪ!

da Įvyks, tai dar ne šiuo momentu — gal už 10-15 me-1 
tų. Reiškia, duoda kiek ramiai atsikvėpti. Bet neduo
da jokio užtikrinimo, kad naujo pasaulinio karo iš
vengsime. Vienintelė tam priežastis — Rusijos impe
rializmas, ar verčia 
mas. ] 
sauJėžiūrcs yra didelis skirtumas. Trockis atvirai pasi-■ I®fo*iaas i* darbininkų teises, 
sakė, 
tokia mi;
medžią go 
supta “ka 
kyti, p ioš 
išeitys- r- 
varta s’i’ omu 
čios išeities — atsižadėti komunizmo 
pažibo: puikybė neleido.

PHeš toki Trockio nusistatymą smarkiai išėjo 
Stali-a Penu ą.nc-'t’rę (nuolatinę) Trockio revoliuci- 

škonęveikė, kad paskelbė ją ne tik herezija 
iū^yste), bet ir išdavyste. “Trockizmas” virto 

voliveiniu bei priešvalstybiniu

(Čia dedame vieną iš Eu- 
rojx)s mums 
straipsnį, 
j a m s, i 
tiems Liet
b is įdomus. Ke±)

Pirmasis lietuvis
advokatas

Didelės nelaimės prislėg-

nimo beveik nepažįsta 
a pradeda jį užmiršti, 

skaityto-Į vieni gimė svetimame kra- 
dar la-
Dabar 

svetimą 
mo-

at s i ų s t ą 1 b;
kuris skaityto-j 

besiinteresuojan-1 šte, kiti išvažiavo 
uvos praeitimi, '

dėja, kiek per mažai, pa
gal savo nuopelnus mums 
yra žinomas, nes laike ne
priklausomo gyvenimo, 
,dar nesulaukė savo mono
grafijos. Bet Advokatų ta
ryba pastatė jam, Kaune, 
ant jo kapo, kaip pirmam 
lietuviui advokatui, pa
minklą, ant kurio užrašė 

> žo- 
CarisHniai ir džius, kad ir prasčiokai y- 

ra žmonės. Ypač anais lai
kais, kada luomų skirtu
mas buvo to’^s didelis, ši
tie io žodžiai turėjo gilios 
reikšmės ir skambėjo drą
siai.

Motiejus Lozoraitis neil
gai gyveno — vos 41 me
tus, be to, kaio ir jo prie- 
telis Jonas Jablonskis — 
Rygiškiu Jonas — buvo 
suparaližuotas ir laike še- 
šerių paskutinių savo gy
venimo metų neapleido li
gos patalo. Bet paliegu
siam kūne, buvo nepapras
tai tauri ir stipri dvasia, 
kaip tai matome iš nekro
logo, parašyto 1907 m. lie
pos 25 d. Petro Leono — P. 

(Girininko, kuriame jis ry
škiai atvaizdavo Motie
jaus Lozoraičio asmenybę.

Kelias į šviest?
Ką-tik sugrįžau namon,

ar-
nes

‘bai jauni būdami, 
jie aplinkui girdi 
k^Hbą, lanko svetimas 
kyklas, kur mo’ esi pažin
ti svetimus didvyrius. To
kiu būdu atsitolina nuo 

ti, kada širdys ir mintys savųjų, kurie šiuo mo- 
mums y- 
ir bran- 
už tuos 
prieš tą

i 
i

Taikos konferencijos dalyviai prisipažįsta, kadi 
nuolatiniais kivirčiais tik bereikalingai laiką eikvoja:c 
pasistumia žingsnį pirmyn ir čia pat du žingsniu žen-'ją jis tiek 
gia atgal. Didžiuma delegatų rimtai siekia painius' (atsk-’ 
klausimus išrišti ir šiaip ar taip konferenciją užbaigti, kontr-r 
bet vis susiduria su ta pačia kliūtimi — Rusijos impe-įuž kurį gręsia “aukščiausias bausmės laipsnis 
rializmu. Maskvos politika nuobodžiai aiški; ji stato šaudymas. Ir iš tikrųjų, visas būrys serų bolševiku,'anie mūsų brangią, 
negalimus reikalavimus ir žino, kad negaus ko nori, ’ 
bet akyplėšiškai derisi iki paskutinumo ir galų gale ši 
tą išsideri. Ji nuolatos vartoja gengsterių taktiką: 
drąsiai puola kitus ir daro jiems tokius priekaištus, 
kurių ji pati daugiausiai bijo. Ir taip išeina, kad Rusi
ja, pavergusi tiek tautų ir barbariškai smaugdama jų 
laisvę, gerbūvį, tikybą ir tautybę, išsisuka nuo atsako
mybės prieš Jungtinių Tautų organizaciją, nes ji ne
duoda progos nagrinėti jos kriminališkus darbus, pri- 
kišdama Anglijai tai Graikiją, tai Indiją, tai Palestiną. 
Kai tie dalykai jau nusibosta, Molotovas ir Gromyko 
sugalvoja naujų priekaištų: kad Alijantai (amerikie
čiai ir anglai) nori atfašistinti ar net atnazinti Vokie
tiją ir sudaryti joje militarinę jėgą prieš Sovietus; kad 
jie terorizuoja vargšę Jugoslaviją; kad, siųsdami savo 
laivynus Į Adrijatiko jūrą, jie naudoja gengsterių tak
tiką, nes gąsdiną Balkanų tautas ir mėgina jas nusta
tyti prieš Rusiją, kuri jas “išlaisvino, tvarko ir globo
ja”; kad, pagaliau, Alijantai vartoja visas priemones jam prireikė likviduoti stambesnius bolševizmo vadus, komunizmas bei socializmas gali išsilaikyti vieno) ša- kinys

< *

atsitolina
kurie 

mentu pasidarė 
patingai artimi 
gūs, nes kovojo 
pačius idealus, 
pati priešą, kuris ir vėl sa
vo purvinu batu šiandieną 
mindžioja mūsų numylėtą 
žemę.

Šitiems jauniems norė
čiau šį straipsnį paskirti, 
kad supažindinti juos su! 
vienu iš tų kovotojų už 
Lietuvos spaudą ir už jos palydėjęs Į° kapus kūną 
laisvę, nuo kurio gimimo vieno iš brangiųjų tėvynės 

sūnų, vieno iš mylimiausių 
savo draugų, — prisieku
sio advokato Motiejaus 
Lozoraičio.

.persunktos skausmu, be- 
r.usižengimu, veik neistengiam anie nie-

— su-.ką kita galvoti, kaio tik 
anie mūsų brangią, vėl 

ištikimiausiu Lenino draugų, tos bausmės susilaukė: grandinėmis supančiotą 
Kamenev, Zinovjev, Tomskij ,Rykov, Bucharin, Sokol- 4r kankinamą Lietuvą. To- 
nikov ir kiti bolševizmo šulai krito “trockizmo” aukajdčl visas gyvenimas eina 
vargu tiksliai susivokdami, kuomi tas “trockizmas”.tarytum pro šalį, o mes 
taip baisiai būtų nusidėjęs. Juk nuolatinė revoliucija n^° nematom, tik iš- 
kaip tik ir yra komunizmo tikslas ir esmė. Už ką gi čia Pastom ,a'Jm Jpūrim ir
bausti ir dar mirtimi? Taip tai taip, bet jiems reikėjo' au iam Ja a. vp masvys, c, . f, . . , .,J - mums aušra ir kada gale-sunrasti, kad Stalinas prisilaiko visai kitos nuomones. ;, .. . , / . .... .. ., .. . sim grįžti į laisvą Tėvynę.Jis nori įrodyti, kad komunizmas gali issilamyti vie-l Bet šitame gavo skausme 
no j šaly, nežiūrint to, kad gretimos šalys butų grynai neturim užmiršti, kad gre- 
kapitalistinės ir ryžtingai boikotuotų komunistinę Ru- ta mūsų auga iaunimas ir 
siją. Jiems sunku buvo tai suprasti. Juk čia dar neįro-1 vaikai, kurie laisvo gyve- 
dytas dalykas. Trockis gal klydo, bet ir Stalinas galėjo,----------------------------------
suklysti. Neįrodytą dalyką skelbti neklaidingu, ir už patį autorių Trockį, kurs buvo tik ištremtas. JĮ nuga- Kaip* "gyvas stovi jis 
skirtingą nuomonę, ar net tik už abejojimą dėl jo ne- labinti buvo labai pavojinga dėl tuometinio jo oopulia- prieš mano akis: seniaus 
klaidingumo, bausti mirtimi — tai tokia keistenybė, rūmo. Čia kyšo atsargumas, gretimas paprasčiausiai _ smulkus, mažas pirmos
kad sveikas protas su ja nesusiderina. Taip, tas prie- bailystei. klasės gimnazistėlis, kuo-
šinga logikai, bet nesipriešina Stalino sumetimams:

dienos šiais metais sukan
ka 80 metų: tai yra su Mo
tiejum Lozoraičiu, kuris.

klasės gimnazistėlis, kuo- 
Likvidavęs opoziciją, Stalinas ėmėsi Įrodinėti, kad met aš, antros klasės mo- 

> susipažinau su 
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sudaryti stiprų vieningą kapitalistų bloką prieš komu- kad nekliudytų jam pasiimti diktatorinę valdžią. Tam ly, t. y. Rusijoj. Bet Įrodinėjimas pasuko priešinga juom, paskui — baigiant 
nistinę Rusiją, žodžiu, Sovietinės Rusijos diplomatai geros visokios priemonės, kad ir pernelyg keistos ir koį kryptimi. Įkinkęs visas Rusijos pajėgas į ginklų ir ka- gimnaziją ir universitetą, 
elgiasi lygiai kaip ta lietuviška pempe: kai pastebi, daugiausiai išpūstos. Čia pažymėtina dar vienas reiš-įro reikmenų gamybą ir beveik visai pamiršęs gyvybi- ;ąus<štas, laibas, skaistus 
kad koks žmogus, nors ir nejučiomis, artinasi prie jos kinys, puikiai apibūdinąs Stalino taktiką: k visi 
lizdo, tai ji ,ko garsiausiai triukšmaudama, lekia nuo kizmo 
lizdo, tai ji, ko garsiausiai triukšmaudama, lekia nuo .------
kų.

___ lš-’ro reikmenų gamybą ir beveik visai pamiršęs gyvybi- y-u <štas,
i “troc-jnius gyventojų reikalus, Kominternas, Stalino įsaky-PY gražaus veido jaunikai- 
šskvriis mu. ruošėsi nrie karo t v nrie nimlafines nnsnnlin re- Hau suaugęs.” šalininkai buvo mirtinai likviduoti, išskyrus mu, ruošėsi prie karo, t. y. prie nuolatinės pasaulio re-i 

----------------------------------------------------------- Ivoliucijos, kitaip kalbant, vykdė Trockio planą. Tai 
tas milijonines okupantų armijas priversti maitinti ypač paaiškėjo po šito karo. Rusija, Alijantų padeda- 

Kremliaus valdovai žino ir nujaučia, kad ir visas vietos gyventojai, bet iš to kyla badas. Tad kokia oku- ma, tiek prisiplėšė svetimų žemių, kad nepajėgia jų 
pasaulis tai žino, jog sopamiausia jų problema — pa- pantams nauda, jei jų okupuota šalis badauja? Paga- suvirškinti. O vis dar nori daugiau jų prisigrobti. Visi 
vergtųjų tautų klausimas. Tam klausimui rišti jie pa- liau badaujančio j šaly ir okupantams duonos pritruks, trokšta taikos, tik ji viena ginkluojasi. Kremliaus po-! 
sirinko pačią brutališkiausią priemonę — smaugti Jie turi būt tikri mėsagalviai, kad apsitvėrę geležine, nai puikiai žino, kad jų pavergtos tautos purtosi nuo 
tautų gyvybę. Žinoma, ta gramozdiška azijatiško bru- uždanga ir žudydami ūkininką ir darbininką, mano at- komunizmo, kaip nuo mirtinos ligos, o bet gi jie apsi-i 
talumo “filosofija” visais atžvilgiais nevykusi. Tautos sieksią kažkokį jiems patiems nesuprantamą tikslą, 'tvėrę geležine uždanga, kad nieks apie jų darbus ne-j 
prieš ją šiaušiasi, nes kiekvienas žmogus ir gyvulėlis Tain Rusiia vra traprinoroi nadėtv Tsinainioio i sužinotu ir nriovarta Irnmnnistina urcrrnhtnc Irračhrc 
iki paskutinumo kovoja už savo gyvybę. Brutalūs pri- neišbrendamą nesąmonę ir klasta bei melagystėmis 
spaudėjai nenori to suprasti, bet patys fiziniai Įvykiai nori visą pasaulį Į balą Įtraukti. Bet brutalumu žmo- 
jiems tai Įrodo: partizanų - sukilėlių būriams numal- nių nepatrauksi. Istorija seniai jau Įrodė, kad niekam 
šyti reikia pastoviai laikyti stiprios kariuomenės da- netikęs vieno senosios Romos cezarių posakis: “Tegu 
lys, lygiai kaip neprietelingoj šaly karo metu. Tiesa, sau neapkenčia, by tik bijotų.”

t------------- ---------------------
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Taip, Rusija yra tragingoj padėty. Įsipainiojo Į sužinotų, ir prievarta komunistina užgrobtus kraštus. 
.Kurių dar nėra užgrobę, ten varo Įtemptą komunistinę 
propagandą. Juk čia ne kas kita, tik Trockio planuoja
ma pasaulinė revoliucija. Skirtumas tik toks, kad ji 
gudriau ir paslaptingiau vedama, negu Trockis buvo 
planavęs. K.K. i

rimtas vyras, šeimynos 
galva, ant galo — nelai
mingas paliegėlis... Ar ta
me, ar kitame amžiaus lai
ke ils visuomet švelnus, 
meilus, malonus, korek
tiškas. pilnas proto ir švie
siu minčių.

Motiejus Lozoraitis gimė 
1866 metuose, Baltrušių 
kaime, Griškabūdžio vals
čiaus, Naumiesčio pa v. 
(palei Pilviškius). Darbo 
žmonių, ūkininkų sūnus,

Tęsinys 5-tame rusi.

Padangės Aras

ŠV. ONA IŠ BEAUPRE
Šv. Onos Gyvenimas

STEBCKLINGOJI STOVYLĄ
Paskutinėje relikvijų išvežimo dienoje, Į- 

vyko visų nelauktas ir negirdėtas vaizdas. 
Arkivysk. Marąuisas 2 vai. popiet turėjo ga
lutinai išvykti Kanadon. šv. relikvijos bažny
čioje pasiliko viešai išstatytos iki 1 vai. po
piet, kame žmonių buvo tirštai prisirinkę. Pa
galiau Jo Ekscelencija prisiartino prie alto
riaus pasiimti išvežimui šių šv. relikvijų. Vi
sa dalyvavusi minia sujudo, susigriaudino, 
kiekvieno akis vilgė griaudi atsisveikinimo, 
bet sykiu ir linksma padėkos, gilios pagarbos, 
dėkingumo ir malonaus atsisveikinimo ašarė
lės. Ypatingai buvo susijaudinę tie, kurie li
kosi stebuklingu būdu visai išgydyti, arba net 
jų tėveliai, giminės ir pažystamieji. Pačioje 
bažnyčioje ir už jos balsiai, dėkingai ir links
mai girdėjosi nesuskaitomi minios balsai: 
“Sudie, geroji šv. Ona, laimingos kelionės!”

Pagaliau arkivysk. Marąuis’as su didžia 
pagarba nuvežė šv. relikvijas Jo Eminenci
jai pačiam kardinolui A. Teschereau, Į Kana
dą. Liepos mėn. 26 dieną — šv. Onos šventėje, 
— po iškilmingų paties kardinolo laikytų 
pontifikalių šv. mišių, su visa iškilmingiausia 
asista ir begalo Įspūdingomis iškilmėmis, šv. 
Onos didžiosios šv. relikvijos tapo išstatytos 
viešam žmonių garbinimui, kurias ir šian
dien gali kiekvienas matyti ir garbinti atski
ros bazilikoje koplytėlės, specijaliame “Šv. 
Onos Didžiosios relikvijos” altoriuje. Šalę šio

altoriaus dieną ir naktį žiba dvi didelės am
žinos adoraciojs lempos.

Pačios šios brangios relikvijos yra patal
pintos dideliame keturkampio pavydalo re- 
likvijoriuje. Jo šonuose randasi 4 mozaika — 
akmenėliais išdėstyti paveikslai: šv. Onos su 
Marija ant rankų, šv. Jono Krikštytojo, pir
mosios bažnytėlės ir dabartinės bazilikos gra
žūs paveikslai. Apie pačią po storu stiklu re
likviją, randasi lotyniškas užrašas: “Kaulas 
iš rankos šv. Onos. šv. Panelės Marijos moti
nos. Dovana, popiežiaus Leono XIII, 1892.”

šeštoji ir Septintoji relikvija — galutinai, 
liepos mėn. 17 d., 1927 met., rūpesniu ir pa
stangomis vyskupo J. S. H. Bruneau.lt, Nico- 
leto vyskupijos, Kanadoje yra gautos šios 
abi mažesnės vertės relikvijos, dovanotos Į šv. 
Onos de Beaupre baziliką. Jos abi yra auten
tiškos ir atvežtos tiesiog iš garsios Apto 
šventovės, Prancūzijoje.

Pačiame priešakyje šio šv. relikvijų alto
riaus, randasi garsi Stebuklingoji šv. Onos 
Stovyla. Ji atvaizduoja šv. Oną su kūdikėliu 
Marija ant savo rankų; ji yra apie 6 pėdos 
didumo. Abidvi jos yra vainikuotos dviem 
gražiomis ir begalo brangiomis karūnomis, 
kurios padarytos 1887 met., iš maldininkų ir 
atšilaukusių vizitorių sudėtų gausiij aukų 
žvakučitj ir lempučių fondan. Jos yra padary
tos iš itkro aukso su papuoštais 264 brangak
meniais: tikraisiais ametistais, turkyzais, 
topazais, safyrais, granatais ir koralais. Šv. 
Onos karūnos viršus išpuoštas gražiomis 
aukso raudonomis rožėmis, kurių .viduryje 
žybčioja brangakmeniai, priešakyje gi begalo 
puiki monograma “S. A.” Šv. Panelės Mari
jos karūną puošia labai gražios ir žavėjančios 
aukso lelijos, kaipo ženklas jos skaistybės ir

nekaltybės, — monograma gi turi raides “S. 
M.” Abidvi karūnos, specijalistų Įkainavimu, 
kainuoja virš $10,000.

Abi figūros apvilkta labai gražiais, Įvai
riaspalviais ir iš aukso, sidabro, kitų metalų 
padarytais rūbais. Aplinkui jas dideliame 
akyratyje žėrėti žeria dideli, ilgi auksiniai 
spinduliai, apgobią abejas figūras. Ši stovyla 
pastatyta ant 8 pėdų didumo žaliai - ružavai- 
geltonos spalvos, ypatingai brangaus mar
muro pakojės — pedestalo. Jo apačioje stovi 
labai gražios išraiškos, sparnais Į dangų pa
keltais, 4 angelai sargai. Visa ši pakoja re
miasi ant gražios didelės platformos, pamato, 
sudaryto iš 24 įvairios spalvos padarytų pi- 
lioriukų, kurių apačioje randasi “amžinai 
žalias” gyvų gėlių darželis, žaliuojąs per iš
tisus metus, permainančiomis, gyvomis, kve- 
popiežiaus Leono XIII specialaus Legato, gė
lyno šiltnamio. Ši stebuklingoji šv. Onos sto
vyla tapo labai iškilmingai parūnuota paties 
popiežiaus Leono XIII specialaus legato, ge
gužės mėn. 5 d., 1887 metais. Tuo pačiu laiku 
šv. Ona buvo iškilmingai paskelbta, kaipo 
ypatinga Kanados globėja ir pati bažnyčia 
paaukštinta “Minor Basilica” titulu.

MALDININKŲ KIKLIKAS
Šalę šių garsių brangenybių tenka pami

nėti ir taip vadin. “Maldininkų kieliką”, pa- 
dirbtintą 1887 metais, šis begalo gražus ir 
brangus kielikas' yra šv. Rėmijaus styliaus, 
irgi maldininkų ir bazilikon atsilankusių vi
zitorių auka. Jis yra padarytas iš tikro auk
so ir papuoštas 313 brangakmenimis, būtent, 
183 deimantais - žemčiūgais, 5 safyrais, 3 
smaragdais, 8 ametistais, 3 turkyzais, 14 opa
lais, 4 granatais, 3 rubinais, 88 perlais, 7 kar
bunkulu ir 1 sordėtitu - karmelinu. Auksa

kalių žinovų apskaitliavimu, jis kainuoja 
virš $5,000.00.

STEBUKLAI BEAI PRE
Svarstant šį labai rimtą klausimą, prieš 

mūsų akis ir mintis iškyla du pagrindiniai da
lykai, būtent — 1, Kas yra pats stebuklas sa
vyje ir bendrai jo prigimtis ir 2. Ar tikrai i- 
vyko ir Įvyksta šiandien stebuklai Beaupre 
šventovėje ?

A. APIE STEBI’KLt’S BENDRAI
Stebuklas yra tai regiamas ženklas ir jau

čiamas, apčiuopiamas Įvykis, kuriame tikrai 
matoma nepaprastas paties Diezo tarpinin
kavimas, arba veikimas. Visatoje nieko ne
atsitinka be Jo sv. valios, noro, arba kitaip 
sakant, be dieviško bendradarbiavimo. Kaip 
Jis sutveria kiekvieną būtį, būtybę ir palaiko 
egzistencijoje kiekviena sutvėrimą, taip ly
giu būdu-Jis suteikia judėjimą: veikimą ir 
gyvavimą visam tam, kas yra gyvas, arba 
kas ką tik veikia. Jo visagalybės veikimas y- 
ra glaudžiai surištas su kiekvienos būties, 
gyvūno veikimu, jo esimu, egzistencija, arba 
aiškiau sakant — su kiekvienu dangaus 
skliautų kūnu: žvaigždžių, planetų, saulių 
neišmatuojamose ir berybėso visatos erdvėse 
judėjimais, lygiai kaip ir su mažiausiu žmo
gaus akimis nepastebimu atomo judėjimu; 
su medžių, gėlių ir augmenijos augimu; su 
paukščių skrajojimu; verkimu ir dejavimu 
vos užgimusio kūdikėlio; iškalba gražiakal- 
bių oratorių, kalbėtojų: milžiniškais išskait- 
liavimais mokslininkų ir matematiku: su pro
tingumu ir išmintingumu visų genia’iškiau- 
sių filosofų ir pagaliau su aukšta išmintimi, 
subtyliškumu ir pranašystėmis visų tikėjimo 
ir doros mokytojų, tautų vadovų, etc.

(Bus daugiau)

Bruneau.lt


Penktadienis. Rugsėjo 6. 1946

J. E. Arkivyskupo Laiškas,
OABfclMNKKB '

■

skaitytas bažnyčiose sekmadienį, rugsėjo 1 d. 
BRANGIEJI KRISTUJE:—

“Katekizmo Sekmadienis” bus švenčiamas Bosto
no Arkivyskupijoje Sekmadienį, rugsėjo 8 d. Tasai 
Sekmadienis. “Krikščioniško Mokslo Šventė”, tai dau
giau negu koks paprastas šventadienis. Jis buvo įsteig
tas a. a. Šv. Tėvo Pijaus XI. kad mes geriau suprastu
me mūsų tikėjimo mokslą ir tikrą viršgamtinės tiesos 
vertę. Mūsų Dangiškas Išganytojas prieš pabaigą sa
vo žemiško gyvenimo davė mums du labai svarbius pa
likimas. Vieną, suteikdamas savo Bažnyčiai vidujinį 
dvasios gyvenimą, kurs sudaro jos sielą: antrą, stip
rindamas išorinį jos augimą ir išsiplėtojimą.

Paskutinės Vakarienės metu, duodamas Apašta-Į 
lams tą stebėtiną įsakymą: “Tai darykite Mano*at-’ 
minčiai”. Jis suteikė jiems, jų įpėdiniams ir kunigams: 
galią išlaikyti Jo nuolatinį Buvimą mūsų tarpe. Tuo 
būdu, mes turime Aukos aukurą. Tabernakulį, šv. Ko
muniją. tikrąjį Kristaus Kūną ir Kraują Švenč. Sakra
mente ir Kristų Karalių Eucharistijoje.

Kitu savo didingu parėdymu. Kristus, pagal šv. 
Mato aprašymą, paskutiniais savo žemiško gyvenimo' 
žodžiais įsakė apaštalams: “Eidami, mokykite visas j 
tautas”. Tuomi Jis įsteigė Mokomąją Bažnyčią, kuri! 
kunigų pasitarnavimu turi būt išplėsta tarp visų žmo-J 
nių ir tautų.

Tas Dieviškojo Išganytojo įsakymas įspūdingu 
reikšmingumu bus mums patiektas Krikščioniško 
Mokslo Brolijos susivažiavime, kurs įvyks Bostone nuo 
šeštadienio, spalių 20-tos dienos iki atnradienio, spa
lių 29 d., imtinai. Jo Ekscelencija Apaštališkas Delega
tas suteiks mums garbės savo dalyvavimu. Keletas 
Vyskupų. Prelatų. Kunigų, profesorių - dvasininkų ir 
pasaulionių posėdžiuose sakys kalbas ir duos nurody
mų. kokiomis priemonėmis sėkmingiausiai išplėsti pa
sauly Dangaus Karaliją. Krikščioniško Mokslo Brolija 
turi ne tik Bažnyčios užgyrimą ir palaiminimą, bet 
aiškiu Šv. Tėvo įsakymu, kiekviena parapija būtinai 
turi turėti jos skyrių.

Kad tas didingas katalikybės vajus ko sėkmin
giausiai pavyktų, aš prašau visų parapijų klebonų — 
miestuose ir miesteliuose — prisiųsti po keeltą delega
tų į įvairius susivažiavimo posėdžius, kad jie geriau su 
viskuo susipažintų ir būsimam darbui pasiruoštų.

Šv. Tėvas ne tik nepriešingas, kad katekizacijos 
darban stotų pasauliečiai greta dvasiškijos. bet ir įsa
ko tai daryti, nes jis skelbia visatinį karą prieš bedie
vybės užsimojimus, kad mes visi — prelatai, kunigai ir 
žmonės vieningai vešlume Katalikišką Akciją, kurios 
Krikščioniško Mokslo Brolija yra viena iš stipriausių 
ramsčių.

Trumpai tariant. Brolijos siekiai yra šitokie:
a) Religinis auklėjimas katalikų vaikų, kurie nelan

ko katalikiškų mokyklų — dėstant jiems katekizmą va
sarinėse mokyklose ir eilinėse mokslo meto pamokose.

b) Dėstymas religijos katalikų jaunimui, kurs ne
lanko katalikiškų vidurinių mokyklų (High Schools)— 
tam tinkamuose klubuose, arba kitokiais įvairiais bū-

’ dais.
c) Religijos dėstymas suaugusių grupėms; tyrinęji- 

č mų pratimai nekatalikams.
d) Religijos dėstymas vaikams tėvų namuose.

Kad geriau pasiruoštume dalyvauti susivažiavi-
- me. aš kaip tik tam ir skiriu spalių 8-tai dienai “Kate- 
2 kizacijos Sekmadienį”, kaipo Krikščioniško Mokslo 
; Šventę.
L Tą sekmadienį aš raginu žmones priimti šv. Komu

niją ir maldauti Dangiškąjį Svečią, kad nurodytų, ku
riuo būdu geriausia supažindinti pasaulį su Šventu 
Kristaus mokslu ir praplėsti žmonėse Tiesos Karalys
tę. Tą sekmadienį bus sakomi atitinkami pamokslai, 
pažymint reikalą turėti kiekvienoj parapijoj Krikščio
niško Mokslo Brolijos skyrių.

Tad melskime Visagalį Dievą, kad Šventoji Dvasia 
vadovautų konferencijos darbams ir gausiai laimintų

- visus jos dalyvius. Tas šventas darbas yra labai arti
mas mano širdžiai, nes jis kaip tik sutampa su mano 
vyskupavimo obalsiu: “Ut Cognoscant Te — kad Tave 
pažintų.”

Teapšviečia Šventoji Dvasia mūsų mintis ir tesu- 
šildo mūsų širdis dievišku uolumu, kad klusnūs Jos 
vadovybei galėtume mokyti visas tautas. O Ji, Tiesos 
Dvasia, kad atnaujintų žemės paviršių.

Jums atsidavęs Kristuje,

t RICHAKP J.CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas.

Rugpjūčio 28, 1946 m.

Staigūs ir didelis lietus užpylė \Vashington Park, III., dalį taip, kad 
vietiniai gyventojai turėjo gumos laiveliais priplaukti ar išplaukti iš sa
vo namų. Sako, vietomis buvo ligi 10 pėdų gilumo.
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suprato' duros susirinkime, kuria

Kada visas pasaulis per- sijos delegatui nedavė 
gyvena baisią tragediją, džio. Toks pasielgimas ne 
kada visų akys yra nu- garbingas ir ne demokra 
kreiptos į Paryžių, laukda- tiškas. Riabov 
mos šviesos spindulėlio, rašo: 
kuris suteiktų vilties dar miršo, 

(gyventi, tuo tarpu ten vyk- tarptautinėje

“Pravdoje” 
“Mr. Byrnes užsi- 

kad jis randasi 
: konferenci- 

sta tikra komedija. Aus- joje, o ne Panamos ir Hon- 
tralijos atstovas 
ir perspėjo visus, kviesda- me jis būtų galėjęs nusi- 
mas baigti tuscias kalbas, vilkti fraką ir pasidėti ko- pG Gasperį kaip tar- 
Jau ištisas mėnuo praėjo ir jas ant stalo”. j ną? žiūrčdamC virš akinių” •
dar nemauti joAių rezul- jeį amerjkOniškas gyve- lyg norėdamas pašnabždo- 
tatU- nimo būdas riečia rusams mis pasakyti: “Ar apsi-

Šiame chaotiškame lai- nosį, tas mums nesvarbu, sprendei sekti Rusijos po- 
kotarpyje, kuriame trium- bet kad jie užpuola Ameri- litiką? Atsargiai, Togliatti 
fuoja ironija, visi tie prin- Ros demokratiją ir švirkš- ' " 
cipai, kurie buvo pasmerk-!čia ant jos nuodus, kuriuos! 
ti ir prieš kuriuos buvo ve- turi savo kūne, tas jau yra 
damas šis karas, dabar gf išprovokavimas. 
keistu, juokingu ir krimi-Į Nusivilkti švarką De-' 
nališku būdu laisvai kar-. partamento susirinkime ir: 
tojasi. J užkelti kojas ant konfe-'

Prancūzai komunistai rencijos stalo, pagal rusų 
lenktiniauja su anglais im-' 
perialistais kuo daugiau' 
priskirti Prancūzijai sve- į 
timų žemių. Komunistai į 
vokiečiai, tapę konservato- 
riais, kovoja už Vokietijos 
suvienijimą. Komunistai 
italai tiesia ranką Titui ir, 
pasivertę į apaštalus, pro
paguoja keturiems vėjams 
Maskvos žodį ir iškeltu 
kardu gina Molotovo tezę.

Kremliaus šeimininkas 
nesigaili aukso rublių, be
ria į visas puses, nesvarbu, 
kad žmonės kenčia badą ir 
skurdą, bi tik užsienyje at
liekama gerai komedija.

“Italijos Stalinas” Pal- 
miro Togliatti nuvyko į 
Paryžių nekviestas. Artis
tas ne savo vietoje iššau
kia žiūrovų pašaipą.

Molotovas už Stalino ū- 
sus trenkia į stalą ir bent 
kelius kartus išbėga iš 
konferencijos, šaukdamas 
azijatišku balsu, kad Trie
ste turi priklausyti Titui. 
Čia glūdi vilko pasakėčia 
su ėriuku. Negalėdamas 
kitaip įveikti, apkaltino 
ėriuko tėvą už stoką pa
garbos ir jį (ėriuką) suė
dė.

Molotovas savo atidary
mo kalboje visu kazokišku 
iškilmingumu pasakė daug 
gražių dalykų, jei kas būtų 
nežinojęs esantį Kremlino 
atstovą, būtų palaikęs Me- 
sijumi. žinoma, raudonu. 
Kalbėjo apie pastovią tai
ką, apie tautas mylinčias 
laisvę, apie demokratiją, 
apie nubaudimą tų, kurie j 
užpuola kitas tautas ir tt.

Daug tiesų pasakė. Bet 
kam jas taikė? Ar sau pa
čiam ar kitiems? Kas už
puolė Suomiją,kas paskan
dino Ispaniją kraujuje, 
kas pasiglemžė Lietuvą, 
kas pavergė pusę Europos, 
kas nori užgrobti Aziją? 
Tai ką reikėtų nubausti?

“Pravda” rašo apie “Byr
nes demokratiją”, norėda
ma pajuokti Ameriką. 
Tarp kitko, Byrnes buvo 
pavadintas provincijos ku
nigaikščiu už tai. kad Ru-

•
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pakeičiami, bet Amerikos perdaug toli, 
demokratija r "’“*** 
švarką, pasidės kojas ant 
stalo ir atmes visus kon
kordatus pražūtingus tau
tai.

Rusams nepatinka tiesa 
ir jie jos neieško, nes žino, 
kad pralaimėtų. Šiandien 
sunku ją rasti, nors visi a- 
pie ją kalba. Astronomas 
žiūri į žvaigždėtą dangų ir 
ieško tiesos. Kunigas baž
nyčioje šaukia tikintie- 

’ siems eiti tiesos keliu. Tei- 
' sėjas puola kaltinamąjįnuomonę, yra kaimietiškas ~

pasielgimas, toleruojamas ^ad pasakytų tiesą. Tad
* * , - -J. I - - -i tik su pavaldiniais, už save
i. F ' LAIKAS, SESE, JAUžemesniais asmenimis, o ’ ’
ne su rusais, kurie save 
laiko aristokratais ir au
tokratais.

■ Byrnes visu nuoširdumu
i ir paprastumu priėmė De
, Gasperį, Italijos premierą,
i visai nenuduodamas esąs i 
vienas iš keturių Didžiųjų.

■ Molotovas, priešingai, pri-1 
ėmė De Gasperį kaip tar-

■ ną, žiūrėdamas virš akinių,1

• v

čiasi galingi. Apsigauna, turi būti brangus dalykas, 
Stalino nusprendimai ne- jei visi jos ieško, 
pakiečiami, bet Amerikos Vienas mane užklausė! 
Prezidento nutarimai turi kas yra tiesa? Tiesa yra 
būti Senato patvirtinti, ki- Dievas, atsakiau. “Tad 

nepasiekia- 
nusivilks ma, ar negalėtumėte nuro

dyti lengviau prieinamos, 
žemiškos, kalbėjo susimąs- 
kė. Jau buvo nustojęs vil
ties, tik štai sutinka pa
prastą vargo, žmogelį. Už
sipuolė jį, kad būtinai pa
sakyti kas yra tiesa. Nusi
šypsojo ir tarė: “Matai, 
mano sūnau; jei tu duoną 
vadini duona, vandenį van
deniu, niekšą niekšu, tai 
tu sakai tiesą. Ši yra tie
sa.”

Jei tu sakai, kad Rusija 
nori pagrobti visą pasaulį, 
kad apie Lietuvos laisvę 
nei negalvoja, kad nori vi
sus padaryti vergais ir ne
laimingais, tu sakai tikrą 
tiesą. Jei tu vardan Vaka
rų civilizacijos ir žmonijos 
laisvės keli balsą prieš ko
munizmą, tu nekalbi tie
sos, tu esi darbininko prie
šas, komunistai šaukia.

Jei sakau, kad Paryžiuje 
yra daroma Civilizacijos ir 
Kultūros autopsija, kad 
ten ne taikos, bet ruošia
mo karo konferencija, aš 
sakau teisybę.

Gal, pirm pasiekus tai
kos, dar kartą pasaulis 
mėgins kariauti, kad liktų 
visi nugalėti ir nebūtų nė 
vieno nugalėtojo, laimėto
jo, kad išmoktų pirmąjį 
žmogiško gyvenimo įstaty
mą, j°g esame visi broliai. 
Ar ir čia pasakiau tiesą!? 

B. Mikalauskas.

s

Laikas, sese, jau
Į darželį tau:
Jau pavasaris atvyko, 
Žemėj pašalo neliko, 
Tik greičiau, greičiau.

Lyseles daryk.
Rūteles sodink, 
Rūtos sužaliuos,
Gražiai garbiniuos, 
Viešpaties prašyk.
Kad išaugtų, išklestėtų, 
Visą vasarą žydėtų, 
Vasarėlę nors nekartą 
Rūtelė ramins.
Širdį liūdną ar išbartą

Eik tik, sese, eik,
Į darželį greit.
Kolei jaunos dienos šviečia, 
Visi mus prie darbo kviečia, 
Tik greičiau, greičiau.

I i

sėdi prieškambaryje ir 
klausosi, pasirengęs grįžti 
į Italiją tavo įpėdiniu...

Rusai daro tą pačią Hit
lerio klaidą, puldami Ame
rikos demokratiją. Jie tu
rį kišenėje Yaltos ir Pots- 
dam sutartis ir tuomi jau-
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NACIONALIS APTARNAVIMAS
GYVYBES DRAUDIMO

yra daug naudingesnis dabar
negu kada nors pirma

LAIKYKIS TO KĄ JAU TURI
ATNAUJINK JEI JAU ATSISAKEI APDRAUDOS

<

X

Naujos lengvatos numatytos draudimo Įstatyme 
daro dabar jūsų Vyriausybės Apdraudą daug 
vertingesnę. Pavyzdžiui, Endowment rūšys ne
numatytos senąjame Įstatyme, dabar yra pri
einamos. Savo draudimą galima užrašyti di
desniam skaičiui Įpėdinių, negu seniau buvo, 
kada tik aprėžtam skaičiui asmenų buvo gali
ma draudimą užrašyti. Mokėjimas gali būti da
romas vienu kartu. Visiško ar dalino invalidu-

Paklausk bet kurį iš 7,000 John Han- 
cock agentų apie kitas naujo Įstatymo 
lengvatas. Tai yra jų darbas ir jų 
pareiga patarti ir padėti jums, kaip 
geriausiai pasinaudoti ta vertinga ap
sauga.

i



PenkUdi»ni», Rugsėjo B, 1M6

Vieną Šviesų Lietuvį Prisiminus
mą, kuris įvyko per Petri
nes (n. st.) 1888 m. Sena- 
pilėje viešbutyje. Tame su
važiavime buvo ir M. Lo
zoraitis. Po suvažiavimui 
pasitarimai ir toliaus ėjo 
ir ačiū Varšaviečių (V. 
Kudirkos ir k.) energijai, 
“Varpas” pradėjo skam
binti nuo 1889 m. pradžios. 
Paskui inteligentijos suva
žiavimai buvo daromi po 
kartą metuose per kelis 
metus, vasaros laike, kaip 
pasitarimas apie laikraš
čio pagerinimą, padidini
mą ir aprūpinimą pinigais, 
taip ir kitiems reikalams 
aptarti. Antras suvažiavi
mas vasarą 1889 m. buvo 
M. Lozoraičio tėviškėje, 
Baltrušiuose.

Slaptoje laikraščio 
bendradarbi*

'Gausingas vaisiais lite
ratiškas nabašniko darbas! 
prasidėjo, pabaigus jam 
universitetą 1889 metais. 
“Varpo” Nr. 12 — 1889 m. 
tilpo jo plati koresponden
cija iš Pilviškių. Po visais 
man žinomais spausdin
tais raštais M. Lozoraitis 
pasirašydavo pseudonimu 
“M. Joniškis”.

Pradėjus nuo Nr. 2 — 
1890 m. “Varpo”, per ilgą 
laiką buvo nuolat jo veda
mas to laikraščio skyrius 
“Politika”. Gana tik per
skaityti kelis šituos jo 
straipsnius, idant susipa- 

■ žinti su jų autorium: su 
jo nuomonėmis ir pažiū
romis. Prancūzijos gene
rolo — avanturisto Bou- 
langer mėginimas tapti 
savo tėvynės išgelbėto- 
jum, ištikro - gi diktato
rium, duoda M. Lozorai
čiui progą išaiškinti prie
žastis, dėlko toks žmonių 
laisvės priešas, kaip Bou
langer, randa sau daug 
šalininkų, respub likos 
priešų. “Tiktai plačios so
či jališkos (visuomeniš
kos) reformos, sako jis, 
vardan pagerinimo išlygų 
gyvenimo žmonių daugu
mo galėtų patraukti visus 
į respublikos pusę” ir t.t. 
Didelį džiaugsmą M. Lozo
raičio širdyje pakelia Vo
kietijos ciesoriaus Vilhel
mo sušaukiama konferen
cija darbininkų klausimui 
aptarti. Jis nesitiki iš jos 
didelių pasekmių, bet pa
rodo svarbumą to, kad 
valstybė pripažįsta savo 
pareigą užsiimti darbinin
kų būvio pagerinimų. Ge
rai suprasdamas, kaip 
sunku tą klausimą išrišti,

Pradžia 3-čiame pus). i 
— Motiejus ir pats per vi- 1 
są savo amžį, kolaik buvo ■ 
sveikas, buvo labai darbš
tus. Apdovanotas - gi ne
paprastu gabumu jis kaip ■ 
moksle, taip ir kituose 1 
darbuose turėjo geriau- j 
sius pasisekimus. Gimna
ziją pabaigė su aukso me
daliu, o universitetą — su 
pirmo laipsnio diplomu. 
Dar gimnazijoje jis buvo 
prisidėjęs prie gimnazistų 
kuopelės, kuri slapta nuo 
savo valdžios pirkosi rim
tos įtalpos knygas, pla
čiau lavinančias jaunuo
menės protą, nekaip val
džios leistos skaityti. Taip 
pat ir universitete jis ne
užsiganėdino toms lekci
joms, kurias girdėjo iš 
profesorių lūpų,, bet daug 
dirbo, daug skaitė. Per tai 
iš jo išėjo vyras prakilnus, 
stipraus proto, gilių žinių, 
plačių pažiūrų į visas žmo
gaus gyvenimo puses, 
tvirto būdo, aukštos doros 
ir geros širdies.

“Varpę" besteigiant
Dar būdamas universite

te studentu, M. Lozoraitis 
pradėjo darbuoties ir lite
ratiškam tėvynės lauke. 
Jis buvo vienas iš Maskvos 
lietuvių draugijų narių: 
beveik niekuomet nepra
leisdavo jos viešų susirin
kimų, kuriuose dažnai 
skaitydavo referatus ir 
laikydavo prakalbas. Pir
mas, plačiai visuomenei 
duotas jo raštas — buvo 
straipsnis patalp i n t a s 
“Šviesos” N. 5 — 1887 m. 
“Keli žodžiai apie uždėji
mą kninginio amžino ban
ko lietuviškos rašliavos”,; 
kuriame nurodytos silp
nos pusės p. Laurino su
manymo įsteigti tokį ban
ką. Labai džiaugdamas, 
kad atsirado tarp lietuvių 
žmogus, kurs paaukojo žy
mią pinigų sumą mūsų 
rašliavos reikalams, ir no
rėdamas, kad p. Laurino 
mintis tvirtai būtų įvy
kinta, Lozoraitis nurodė 
tai, kas prigulėtų pataisy
ti ir pašalinti tame suma
nyme.

1888 metų pradžioje Var
šuvos lietuviai — studen
tai pakėlė klausimą apie 
naujo laikraščio išleidimą, 
kadangi einanti “Šviesa” 
daugeliui netiko, Ameri
kos - gi lietuvių laikraš
čiai — pertolimi. Tas klau
simas buvo ilgai svarsto
mas korespondencijose 
tarp Varšaviečių ir Mas- M. Lozoraitis sako: “tik- 
kviečių. Ant galo buvo nu- tai draugija, viešpatystė 
tarta padaryti suvažiavi- ir . d

■■ ■ ................ ——................. —'
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Tūlas Joseph W. Huffaker, 19 m. amž., EI Cerrito, Calif., nelaukė, kol 
Detroito automobilių dirbtuvės padirbs jam naują automobilį, jis iš senų 
sudėstė dalis ir pasidarė pats sau kaip naują ir štai važiuoja.
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nevaldantį kojomis. Nuo 
to laiko jis daugiaus ant 
kojų nestojo ir per kelius 
metus, kaip jis, taip ir jo 
šeimyna per sunkaus ligo
nio sarginimą, — buvo tik
rais kankiniais, 
jis kojomis, 
rankomis, 
kus skausmus, 
visuomet liko šviesus. Ta
po mums leista spauda, 
prasidėjo politiškas ir vi
suomeniškas judėjimas. 
Visu kuom jis karstai inte
resavosi ir gailėjosi, nega- 

i lįs prisidėti prie darbo. 
Savo kančiose ir nelaimė
je jis rasdavo paguodą ta
me, kad matė mūsų visuo
menę einančią pirmyn ir 
jautė, kad ir jo darbas ne
nuėjo niekais, antra - gi, 
— savo šeimynoje, kuri 
kiek galėdama rūpinosi 

i palengvinti jo padėjimą. 
Graudu buvo žiūrėti, kaip 
paliegęs tėvas mokina iš 

i knygų savo kūdikius, kaip 
šitie j i patarnauja jam
kuom gali. Nekalbu apie 
žmoną, kuriai nuolat rei
kėjo jam tarnauti. Toks jo 
gyvenimas tęsėsi iki 1907 
m. pavasariui. Liga vis di
dinosi ir liepos 31 d. vaka
re jis užmerkė akis. Ilsė
kis, mielas drauge, neuž
mirš tavęs Lietuva. Tegu 
būna tau lengva žemelė.

Seniau ir dabar
Nekrologas kaip ir kiti 

raštai mums rodo, kad lie
tuviai jau prieš pusę am
žiaus, be jokios reklamos 
ir riksmo pripažino ir 
skelbė demokratijos prin- 

' cipus, visa to žodžio pras- 
me, o ne šių dienų iškrai
pytus šūkius ir, kad patys,! laikraščiuose išdėstyti a- 
būdami demokratais, rei-įpie lietuviškos spaudos už- 

► neteisingumą, 
bę ir laisvę, ne tik sau, bet į o prie bolševikiškos “prog- 

; demokratijos” 
ne tik negalima straipsnio 
parašyti, bet nedrąsu į na
mus iš užsienio laiško nu
siųsti, nes gavėjas bus į- 
tartas špionavime ir atsi
durs Sibire. Vienu žodžiu, 
maskolių tikslas yra visa
dos tas pats tik metodai 
skirtingi, bet bolševikų 
naikinimo metodai pervir- 
šyjo visus savo žiauriau
sius pirmtakūnus, visus 
pasaulio tironus. V. M.

Nevaldė 
mažai valdė 

kentėjo fyziš- 
o protas

• v

ir tų pačių

le ir sako, kad valstybė tik 
sujungtomis su darbinin
kais jėgomis gali pagerin
ti jų padėtį, bet neturinti 
užmesti jiems savo valios 
iš viršaus, kaip tą daro 
komunistai šiandieną. Ir 
prieš tikybos priespaudą, 
jis protestuoja, griežtai 
smerkdamas Kražių įvy
kius.

M. Lozoraičio idealai ne
buvo vien jo idealais, jie 
buvo visų aušrininkų ir 
daugumos lietuvių idea
lais. Jie nešiojo juos savo 
širdyse, dėl jų kovojo ir 
ne vienas dėl jų gyvybę 
atidavė. Savo valstybę at
kūrus jautėmės tų idealų 
paveldėtojais
idealų vedami ją tvarkė- 
mės. Žiauriam okupantui 
užėmus mūsų kraštą lietu
viai ypatingai sunkiai per
gyveno tų visų idealų pa
niekinimą, bei cinišką o- 
kupantų tvirtinimą, būk ir 
jie už panašius idealus ko
voja.

Iš Motiejaus Lozoraičio, 
kaip ir iš kitų aušrininkų 
raštų matom, kad masko
liai, santyky su Lietuva, 
nei kiek nepasikeitė. Mo
narchijos imperialistai 
stengėsi išnaikinti lietuvių 
tautą, atimdami jai spau
dą, ir aiškinosi, kad tokiu 
būdu ją gelbsti nuo lenkų. 
Bolševikų imperialistai o- 
kupavę Lietuvą, dar žiau
riau stengiasi ją išnaikin
ti, atimdami iš jos viską, 
bet skelbia pasauliui, kad 
atnešė jai laisvę. Skirtu
mas tarp abiejų imperia
listų toks, kad prie monar- 
chistų galima buvo rusų

” (Varpo Nr. 3 
— 1893 m.), kur iš prie
žasties dešimties metų su- 

' ėjimo nuo “Aušros” pasi- 
! rodymo nurodyta, kokie 
turi būti mūsų laikraščiai, 
kad nežiūrint į spaudos 
uždraudimą, jie galėtų už
sienyje tvirtai išsilaikyti 
ir po Lietuvą platintis. A- 
pie spaudos uždraudimą 

Pravoslavija jis ir rusiškai parašė 
(Varpo Nr. straipsnį, kurį 1895 m. 

“Keletas perskaitė Petersburge Ge
mas jei valdžia, guberna- minčių dėl Kražių atsiti- ografiškos Draugijos su- 
toriaus asmenyje, turi di- kimo”, (Nr. 6 — tų pačių sirinkime. šitas straipsnis 
dėlę priežiūros tiesą, taip- m. Varpo): trumpai apra- buvo patalpintas rusų lai- 
gi buvo prigulinčiai ap- šęs, kaip valdžia persekio- kraštyje “Živaja Starina”, 

sverta M. Lozoraičio “[ .........._
litikoje”. “Tokia viešpa- į pinasi varu platinti pra-tilpę Varpo Nr. 7 — 
tystės politika, kalbėjo 
jis, nesutinka su idėa šios 
gadynės kultūros, idėa vi
sų lygumo tiesos akyse”.

Balso* ginant 
nuskriaustuosius

Nuo “politikos” pereisi
me prie kitų jo raštų. Aš 
neapsiimu čion išskaityti 
visų jo raštų, kurių dau
gelio ir sužinoti i 
kadangi jie buvo spaus-j ką šviesos 
dinti be parašo. Mano tiks- ris šviečia tamsumoj tar
ias — supažindinti visuo- tum pasislėpęs, idant pik- 
menę su velionio asmeni- ta dvasia jo nepamatytų”, 
mi ir dėlto pasinaudosiu Dar energiškiaus jis kalba 
tik kai-kuriais raštais, apie 1__ ' 1 E ,
Pilietiškos laisvės, teisių dėlei bažnyčios uždarymo. Gyvenimo pavyzdys 
lygybė, ekonomiškas dau- Prie ką-tik minėtų straip- \e ^įk raštais 

dojimas ir nuskriaudi- raštą apie 
mas, taip pat ir valstijos kyklas Kauno gub. _ _
tvarka nuolat buvo užėmę!po Nr. 4 — 1894 m.) ir jų krašte, Kaunekad prak- 
M. Lozoraičio atidą. Rašte,veikime M. Lozoraitis ran- tišku., kasdieniniu darbu 
Keli žodžiai apie A.irių; da tuos pačius v aidžios yrarytu pirmyn visuomenės 

kilimą” jis nupiešia Irlan-i tikslus: mūsų krašto rusi- žiauSią reikalą. Taip- 
dijos už politišką laisvę nimą ir jame provoslavi- pat įr šeimyniškas gyveni- 

nergingišku f 
veiksmu (Varpo Nr. 2 — 
1892 m. ir k.), išdėstyme 
“Priežasčių išnykimo bau
džiavų Maskolijoje” (Var
po Nr. 6 — 1891 m. ir k.) 
jis plačiai aiškina netik iš
nykimą, bet ir atsiradimą 
baudžiavų: 
cijoje apie 
advokato 
užmušimą 
— 1892 m.) jis parodo są
lygas, labai suminkštinan
čias ūkininkų — užmušėjų 
kaltę: anot autoriaus, a- 
čiū dvasininko skriaudi
mams, ačiū valdininkų be
tvarkei ir ačiū Bogdzevy
čiaus, kuris* buvo dvari
ninko advokatu, besąžiniš- 
kam bylų prieš ūkininkus 
vedimui, šitie ji išgėrė be
veik iki dugno kartybių 
taurę ir pasiryžo išsigelbė
ti nuo baisaus savo priešo: 
straipsnyje “Gardu, bet 
pertoli” (Varpo Nr. 9 —

mis spėkomis gali išrišti 1894 m.) M. Lozoraitis iš- laikraščiai 
socijališką (visuomenės) juokia lenko p. B. Ulia- 
klausimą”. Prie minėtos novskio nupieštą ūkininkų 
konferencijos darbų jis po pono valdžia gyvenimo 
grįžta ir kitame savo raš- idiliją, 
te “Naujausia teisdavys- 
tė apie darbininkus” (Nr. Apie Kražius
11 — 1890 “Varpo”):.nu-1 Tikėjimo ir sąžinės lais- 
skriaustųjų padėjimas rū- vės persekiojimas Rusijo- 
pi jam, užtat jis juom ir je iššaukia iš po Lozorai- 
užimtas. Žemaičių įstaigų čio plunksnos du karštu 
Rusijos reforma (1890 straipsniu: 
m.), pagal kurią dvarinin- Kauno gub.” 
kams priguli balsų daugu- 2 — 1894 m.) ir

linkai ifujungto-
■»« -------

PADEDANT DAUGIAU ŽMONIŲ ANT PARTY LINES

mes duodame telefono

daugiau aptarnavimo

Šiuo atveju
♦

J____
Kada telefono dalių yra trūkumas, tuomet me3 tu

rime telefono aptarnavimą padalyti — uždėti daugiau 
ir daugiau kiijantų ant party lines. Tas viskas sudaro 
kliūėių skubesniam aptarnavimui.

Z

Kada yra vartojama party lines. šiose dienose kiek
vienas turi atsižvelgti į savo kaimynus ir daryti tą. 
kas galima geriausia. Telefonu pasikalbėjimai turėtų 
būti kuo trumpiausi, kad davus progos ir kitiems te- 
lefonuoti.

NEW ENGLAND TELEFONE & TELEGRAFU CO.

p^ja kataliku tikėju ir rū- o lietukai įverstas jis ^7ir
įpa- pinasi varu platinti pra- tilpę Varpo Nr. 7— 1896, , . J... I v i
“t i •• r H • a be ir laisvę, ne tik sau. bet;o prie bol►ejoJvoslaviją, jis užbaigė pir- m. antrašte: “Lietuviai . ’ rex‘inės

mag maii st ra in.cn i tain- “kata- vnaiakoc hutoa” 1S CulS KILI CIUS. FCSy įnešmąjį straipsni taip: “kata- rusiškas alfabetas”.
likas lygus žmogui iš ku- R vj M LoZOraičio 
™ J V“! raštų aišku, kad jis buvo

persitikrinęs pažangos ša- 
įlininkas ir tikras demo
kratas. Jisai karštai mylė
jo savo tėvynę Lietuvą, 
savo tautą ir kalbą, ir ne
abejojo, kad lietuvių tau
tos kilimas paremtas ant 

-vneatmainomų pasaulio į- spindulei), ku- statų ir prie‘š
save gražią ateitį. Užtat 
visu savo gyvenimu j»6 
stengėsi prisidėti prie to 

T_ .... . ... mūsų kilimo iš miego,kraziecių kankinimą.

įsos teisės, apart.vienos — 
gyventi ir jausti, kad di
džiausia civilizacijos idėa, 
sąžinės laisvė, dėl kurios 
žmonija perkentėjo daug 
baisių kovų, neturi nėko- 
įkios vertės Rusijoj: dagi 

negaliu, I šiandien yr panaši į men-;

I Kaip matom Motiejus 
Lozoraitis, protestuoja 
prieš prancūzų generolo 
Boulanger mėginimus tap
ti savo krašto diktato
rium. Nes jis jau tada ži
nojo, kad kur yra diktatū
ra ten negali būti laisvės. 
Kitam savo straipsnyje jis 
aiškina, kad žemė turi bū
ti ne tik turtuolių, bet ir 
mažaturčių nuosavybė. Jis 
domisi ir darbininkų būk-

H RYTINIŲ
lygyoe, ekonomisKas aau- rne Ką-tiK minėtų straip- Ne tik raštais, bet visu ’I <T
gurno darbo žmonių išnau- snių reikia dar. pridurti ir savo gyvenimu jis rūpino-’ I V Z1 I I Y |

‘vidutines mo- sį naudingu tėvynei. 
(\ar-Už tat jis apsigyveno savo

VALSTYBIŲ ZIYIOSc

1

BROOKLYN. M. Y. čiaus ir Tretininkų draugijom. 
Moterų Są-gos 29 kp. ir gera
dariams, ypač T. Stučienei, J4(Žemiau telpančias žinias ga-i ...

... a 'Terebeizienei ir kitoms, ir laido-
kovos istoriją ir gėrisi e- jos platinimą: “mokykla mas iam pasisekė sutvar- 

Parnell o Rusijoj, baigia jis tą taip, kad jis nebuvo 
i priešingas karščiausiams 
jo idealams. Protingas,

koresponden- 
nepatentuoto 

Bogdzevyčiaus 
(Varpo Nr. 12

“i
baigia jis 1 

straipsnį, yra policijos į-jDrį 
taisa, kurią tartum gina 
nuo tikrosios civilizacijos darbštus plačių žinių, auk- 
dvasios pakabintas ties gį0S doros įr labai teisin- 
mokyklos durimis erelis -gas vyras, jis Kaune grei- 
Kovoje prieš spaudos įtai užsitarnavo tarp viso- 

draudimą į Mų tautoj tikrą pagarbą
, i kaino žmogus ir kaipo ad- 

Skaudziausiu M. Lozo-, vokatas Bet neįigaį galė- 
raičio gyvenime dalyku (j0 naU(įotis visuomenė jo 
buvo mūsų spaudos uz"' didelėmis spėkomis, 
draudimas. Sitam klausi-į 
mui pavesti keli jo straips-' Sunki liga
niai: “Melas ir teisybė” į Gana greit po apsigyve- 
(Varpo Nr. 5 — 1893), kur,nimui Kaune M. Lozorai- 
išaiškinta melagyste, bukais pradėjo skųstis kojų 
spauda mums 
drausta, 
mus nuo 
parodyta, kad tikras to kas nesitikėjo, kad ji taip 
uždraudimo tikslas — tai; greit eis pirmyn, ypač jog 
noras surusinti lietuvius:[velionis ieškojo pagalbos 
“Hilferdingas ir lietuvių!pas daktarus. Bet daktarų 
klausimas” (Nr. 9—1893),įmoksiąs jam tikros pagal- 
kur išvesta aikštėn, kad bos neatnešė. Liga didino- 
Hilferdingo noru buvo lie-į si ir vasarą 1904 m. aš ra- 
tuvius surusinti: “Mūsų dau jį begulintį lovoje ir

vome labai suvėluotai, būtent, i 
rugsėjo 4 d. š. m. Red.)

Liepos 30 d. mirė Pranciška 
Benzuvienė, 64 m. amžiaus. Pa
laidota iškilmingai rugpiūčio 2 
d. iš Apreiškimo P. Švč. lietu
vių par. bažnyčios Šv. Jono ka
puose. Paskutinį palaiminimą 
suteikė kleb. kun. N. Pakalnis.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Izidorių, sūnų Juozą, duk
terį Oną. marčią, žentą ir vieną 
anūkę, sesutę P. Atkočaitienę 
ir kitas gimines.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje! 
Velionės šeimai reiškiame gilią 
užuojautą! Aguona.

buvo už- skaudėjimu. Bet tuomet 
kad išgelbėti dar jis vaikščiojo ir dirbo, 
sulenkinimo. ir Liga neišrodė baisi ir nie-

i

PADftKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

ir visoms už dalyvavimą šerme
nyse ir laidotuvėse mano žmo
nos ir mylimos motinėlės a. a. 
P. Benzuvienės. Dėkojame pa
rapijos klebonui kun. N. Pakal
niui už dvasinį patarnavimą, o 
ypač dėkojame visiems už šv. 
mišias ir gėles.

Taipgi dėkojame šv. Rožan-

tuvių direktoriui J. Garšvai 
malonų patarnavimą.

Nuliūdęs vyras
Izidorius, sūnus Juozas, 

duktė Ona, marti, žentas ir J 
anūkė. JĮ

BRIDGEPORT, CONM.
_________ 71

Praeitą sekmadienį įvyko cho
ro privatiškas išvažiavimas į 
Lake Shore, kur visi turėjo la
bai linksmą laiką. Kartu stl 
choru buvo varg. A. Stanišaus- 
kas. kleb. kun. J. V. Kazlaus
kas. vikaras kun. V. Pranckie- 
tis ir svetis kun. B. Rybokas.

Dabar choras pradeda savd 
pamokas — prisirengimą prie 
40 vai. atlaidų, kurie įvyks rūgs* 
15. 16 ir 17 d.d. Būtų gerai, kad 
tėveliai savo jaunas mergaites 
ir vaikinus, turinčius 16 metų 
amž., prirašytų prie choro. Vi
si, kurie tik mylite muziką, tu
rite balsus, atsilankykite į cho
rą.

UŽ

I
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v



NORWOOD, MASS. WORCESTER, MASS

DARBININKAS r

Sekmadienį, rugsėjo 8 d., šv. 
Vardo draugijos nariai bendrai 
dalyvaus šv. mišiose ir priims 
Šv. Komunija šv. Jurgio lietu
vių par. bažnyčioje.

Woreester. Mass.. kad prisiųstų 
savo registracijas kogreičiau- 
siai. Prašome, kad siųstų: — 
|Miss Louise Totilas, 18 Mont- 
rose St.. Worcester 4. Mass. Re- 

'gistracijos kaina $10.00. Buvo 
prašoma prisiųsti nevėliau rug
sėjo 7-tą.

Kuopa deda visas pastangas, 
kad seimas būtų kosekmingiau- 
s.’as. Yra surengtas labai gražus 
ir nepaprastas programas. Ket
virtadienio vakare, rugsėjo 19. 
surengtas programas Aušros

I 
I

A. t. A.

J

Sekmadienį, rugsėjo 1 d. ve
teranas Benjaminas Palevičius, 
gyv. su savo tėveliais Petru ir 
Katrvna Palevičiais, 27 Oolah 
Avė., apsivedė su p. Eugene 
Paolucci.

p. Benjaminas Palevičius yra 
biznierius. Jis buvo karo tarny
boje ir tapo garbingai atleistas. 
Sveikiname jaunavedžius!

Pereitą pirmadienį (Labor 
Day) autobusu ir automobiliais 
buvo nuvykę daug lietuvių į Jė
zaus Nukryžiuoto Seselių Rė
mėjų draugijos suruoštas pa
maldas ir pikniką.

Iš biznierių dalyvavo p. A- 
leksandras Navickas su šeima 
ir iš buvusių biznierių pp. Bab
ravičiai.

Aušros Vartų Parapija
METINĖ VAKARIENE

Rugsėjo 8. 19-16 metais, sek- Nartų parapijos salėje, kur ga-
madienio vakare. 6 valandą, lės visi Vyčiai susipažinti. Bus 
bažnyčios salėje įvyks Aušros užkandžių

•Vartų parapijos 
rienė. Vakarienės surengimo 
komisijoje darbuojasi prakil
nios šeimininkės, kaip tai: An
tanina VVackell. Bronė Sviklie- 
nė. Anielė Nedzveckienė. Vin
centa Kiėlienė. Kristina Staku- 
nienė. Teklė Mažeikienė. Anta
nina Sinkevičienė ir Agota Kas- 
parienė. Be to dar prisideda So- 
daliciios narės ir Aušros Vartų 
draugija, taip-gi keletas dar ki
tų prakilnių moterų. Iš vyrų la
bai daug darbo padeda Juozas 

bažnyčios ko- 
tokius prakil- 
jau iš anksto 
kad vakarie-j

ų, muzikos, šokiai ir 
metinė vaka- taip sau gražiai praleidžiamas 

i k akas.
To vakar o pirmininkės esą

I

MŪSŲ GIMINĖS 
AMERIKOJE

r
y

Elena Kašėtaitė
Alena Kašėtaitė ir Rita Tamu-

Glavickas ir visi 
lektoriai. Turint 
nius darbuotojus 
galima numatyti,
nė bus labai sėkminga.

Vakarienei aukomis jau atsi-1 k vičiūtė. Jų pagelbininkai yra 
žymėjo mūsų prakilnūs biznie-. Veronika Jurgelionytė, Ona 
riai. kaip tai: Juozas Glavickas.• Leketaitė. Elzbieta Kaliūnaitė. 
Aleksandras Savickas. Jonas Matilda Keršiūtė. Henrikas 
Struckus. Jonas Dvareckas. Jo- Eurda ir Augustas Paplis. Ko- 
nas Bačinskas. Ignas Pigaga,: misija užtikrina visiems gerą 
Jonas Kaškonas.
A. Kudarauskas. Jonas Doda,
J. Dūda, Juozas Ciunys.

Marijona Ališauskaitė (Saba
liauskienė ). gyvena Brookline. 
Lietuvoje kilusi Ukmergės ap
skrity, Žemaitkiemio valsčiaus. 
Griežionių kaime.

Šių giminių ieško Juozas Ali- C. Tagman. S. A. Kaletskis. Lo-j jaI

Jonas Kiela, laiką.
Čia norisi priminti, kad labai

Žada gražiai veikia •‘Decorations’’ 
dar prisidėti Petras Jaseliūnas, Į komitetas, kuriam pirmininkau- 

ir
šauskas s. Juozo iš Juknonių zoraičiai ir kiti. Iš farmų gau- 
kaimo. šiai aukoja A. Gurgždis ir A.

Giedraitis. Žodžiu vakarienė bus 
gausi.

Programoje konteste daly
vaus K. Kureišos Katalikų Ve
teranų Posto Choras ir Moterų 
Socialio Kliūbo Choras. Svečias 

. dainininkas humoristas daly
vaus d. Jonas Tamulionis iš*Nashua. N. H. Peniukšliai pa- 

'piauti, duona kepama, gėrimai 
raugiami, laukiama tik gausin
gai svečių atsilankant, kad bū-j 
tų kam viską suvalgyti ir links-; 
mai laiką praleisti. Rengėjai.'

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis
Room 206

Tel. 6-1944

397 Main St.,
WORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster. Macs.

t

W. J. Chkholm
GRABORIUS

“Asmeniškas PatarnavimaP"

331 Smith St..
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

t

Povilas Gaigalas
mirė rugpiūčio 29 d., Longwood ligoninėje. Ve
lionis buvo pašarvotas savo namuose 411 VVal- 
don Street, Cambridge. Jis buvo Park Lunch, 
985 Cambridge St., savininkas.

Palaidotas iškilmingai iš Nekalto Prasidėji
mo lietuvių parapijos bažnyčios Šv. .Mykolo 
kapuose pirmadienį, rugsėjo 2 dieną.

A. a. Povilas Gaigalas paėjo iš Lietuvos, 
Svėdasų valsčiaus, Dati jočių kaimo, Rokiškio 
apskr. Velionis priklausė prie LDS 8 kuopos ir 
buvo nuoširdus laikraščio “Darbininko” ir 
Darbininkų radio programos rėmėjas.

Likus dideliame nuliūdime velionio žmona 
Anelė Gaigalienė, duktė Genovaitė ir žentas 
Feliksas Želioniai, anūkas Riehard Dennis, 
giminaitis Alfonsas Sarapas nuoširdžiai dėko
ja parapijos kunigam už dvasinį patarnavimą; 
dėkoja visiems ir visoms už šv. mišias, pareik
štas užuojautas, gėles, dalyvavimą šermenyse 
ir laidotuvėse. Taipgi dėkoja laidotuvių direk
toriui Adomui Owirkai, 883 Cambridge St., 
Cambridge, už malonų patarnavimą.

LDS Centro Valdyba reiškia gilią užuojau
tą a. a. Povilo Gaigalo žmonelei Anelei ir visai 
šeimai. Lai Dievas suteikia a. a. Povilo Gaiga
lo vėlei amžiną ramybę!

I

j

1

Alena Valantukevičiūtė

į L. Vyčių 116-tos kuopos. Auš
ros Vartų par.. Vyčiai visu 
. stropumu ir entuziastingumu 
rengiasi prie L. Vyčių org. 33-jo 
metinio seimo, kuris įvyks jų! 
parapijos patalpose. Bet 

1j taip pat prašo, kad tie.
I rengiasi vykti • į Vyčių

Virginia Klimkaitis
Virginia Klimkaitytė. Jų pagel- 
bininkės: Rita Kasperaitė, Bi- 
ruta Šablinskaitė, Ona Visokiū- 
tė. Irena ir Marijona Baliuko- 
nytės. Šis komitetas įdėjo ypa
tingo meistriškumo, kad tik pa- 

Jųjpuošus kogražiausiai jų many
simu 

kurie
seimą.

svarbiausias vietas. I.

CAMBRIDGE. MASS.

!

K.

Visu Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtiny stos!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
' “ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass

9?

t

Šiomis dienomis grįžo iš Jung. 
Valstybių karo laivyno tarny
bos garbingai atleistas Antanas 
Giedraitis, kurio tėveliai gyv. • 
VVashington St. Jis išbuvo 6 
metus karo tarnyboje. Dalyva
vo trejuose svarbiuose mūšiuo
se su japonais.

Veteranas Antanas Giedraitis 
grįžo sveikas ir linksmas atlikęs 
patriotines pareigas. Jo brolis 
Kazys taip pat buvo karo tar-j 
nyboje.

p-lė Amelia Pazukaitė buvo 
naujagimio krikšto tėvais. Svei
kiname naujojo parapijiečio tė-

• vėlius. Linkime jų sūneliui aug
uti metuose, išmintyje ir Dievo 
i malonėje.
I ________ • Į
i i
I

! -Tėvas Marijonas, kun. Juozas čius. Gėrėjosi 
Mačiunlionis, kurs buvo atvy- grožiu ir džiaugėsi susipažinęs 
kęs pavaduoti kun. dr. Mendelį su mūsų parapijos klebonu.
per rugpiūčio mėn., apleido šv. ■ Taipgi netikėtai iš Worcester, 
Alfonso parapiją ir sekmadienį Mass. buvo atvykusi Sesutės 
grįžo į Mai ianapolį. Kuklus, pa- Leonetos sesuo, ponia Dailydie- 
vyzdingas vienuolis, kun. Ma- nė su savo vyru, 
čiulionis paliko gražių atminčių kelias valandas, 
Baltimorėje. Nežiūrint kaip vė-.New Yorką.
lai buvo jam skirta laikyti mi-l Juozas Mendelis su savo sūnu- 

. šias, jį kas rytą buvo galima mi Petru viešėjo Baltimorėje 
rasti pas savo klausyklą, kur per Labor Day. Jie parvežė mū- 
nevieną sielą jis sutaikė su Die- sų kleboną iš atostogų ir buvo 

’vu, nevieną sielą suramino savo'atvykę aplankyti Mendelių rna- 
; išmintingais žodžiais. Kuriems mytę, ponią Elžbietą Mendelie- 
tik teko susidurti su kun. Ma- nę, kuri vis tebesilaiko tos pa- 
čiulioniu, tai visi pripažino, kad čios sveikatos.
tai yra dievobaimingas apašta-j Laidotuvių direktorius Juozas 
liškos dvasios žmogus. jKašinskas išvyko į Bostoną su

j Kun. Mačiulionis per savo savo žmona, kad aplankius ten 
(darbuotę mūsų tarpe įsigyjo gyvenančius savo gimines.
■ daug atmintinų įspūdžių. Jį ža- • Mūsų klebonas kun. dr. Men- 
|Vėjo mūsų bažnyčios gražumas,' delis turi sudaręs planus nulži- 
bet jo širdį patraukė daugiau niškai maldos krusadai išprašy- 
žmonių čia atsilankančių dievo-mui taikos. Prasidės spalių 
tumas. Galima spėti, kad per mėn. 600 mišių bus atnašauja- 
mėnesius kun. Mačiulionio au- ma tą mėnesį. 300 tų mišių bus 
syse aidės Marijos 
kad per ilgą laiką jis neužmirš jos.
tų žavėjančių ketvirtadienio šv. Dievo, pasaulinė taika neįmano- 
valandų. Jis pareiškė, kad jo ma. nes be Dievo pastovios tai- 
buvimas mūsų tarpe jam buvo kos nesusilauksim. 
dvasinis atsigaivinimas. Darbui Kitą savaitę kun. 
netrūko, bet tie darbai teikė Dubinskas išvyksta 
jam džiauksmą, kurį tik Kristų kunigų dvasinėms 
ir sielas mylintis kunigas gali joms. Jis važiuoja į Šv. Marijos 
jausti. Kunigas Juozas apleido Seminariją.
Baltimore, bet esu tikras, kad
jo mintis dažnai atsidurs mūsų buvo išvykęs net į Notre Dame, 
Marijos šventovėje. Dėkojame 
kun. Mačiulioniui už jo įvairius 
patarnavimus ir turime vilties,! 
kad netrukus jis vėl mus ap
lankys. Iki pasimatymui!

NUOTRUPOS
Antradienį, rugsėjo 3 d. pra

sidėjo šv. Alfonso parapijinė 
mokykla. Vaikučių tiėk pat 
kaip ir pereitais metais. Vaiku
čiai džiaugiasi, kad grįžo visos 

'tos pačios mokytojos Sesutės, 
o Valaitis Parapija džiaugiasi, kad Sesu

čių Vyresnioji šiais metais yra 
viena iš trijų Sesučių Kazimie- 
riečių įsteigėjų, būtent, Motinė
lė Immaculata. Sveikiname!

Pirmoji parapijos rudens va
karienė įvyks sekmadienį, spa
lių mėn. 6 d. Girdėjau, kad kun.' 
dr. Mendelis jau turi užsakęs 
500 svarų kalakutienos mėsos 
ir, kad rengėjų komisija suside
da iš veikliausiųjų parapijiečių. 

Kad atminti savo žuvusį karį 
sūnų, a. a. Kazimierą česną, jo 
mamytė užprašė iškilmingas
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Rugpiūčio Mėn. Kronika
ŠLICBAI

šeštadienį, rugpiūčio 10 dygiausių metų ir gausiausių Die- 
Mykolas Mazurevičius paėmė vo malonių jų naujame gyveni- 
sau už žmoną svetimtautę p-lę me. Lai gerasis Dievas laimina 
Eleną Bond. Liudytojais buvo jų naujai sudarytus šeimos žy- 
jaunojo brolis Jonas ir jo žmo- dinius.
na. Kun. Antanas Dubinskas' --------------
laimino jaunųjų pasižadėjimus.' Mirimai

Sekmadienį, rugpiūčio 11 d. I Nelaboji Mirtis rugpiūčio 13 
mūsų zakristijonų Ivoškų dūk- d. išplėšė iš mūsų tarpo a. a. 
tė Marijona paėmė sau už vyrą Boleslovą Možrum, gyv. Port- 
lietuvį jaunuolį iš Chicago, Jo- land St., ir rugpiūčio 16 d. Pra
ną Tilenį. Šliūbas buvo su mi- ną Valaitį. Možrum tik ką buvo 
šiomis 10 vai. rytą. Jaunosios sulaukęs 60 metų, i 
broliukas Antanas ir p-lė Anelė tik buvo išgyvenęs 46 metus. 
Kuncaitė, jaunosios giminė,' Abudu palaidoti su trejomis mi- 
klausė jaunųjų pasižadėjimų, šiomis ir nulydėti į Holy Redee- 
Kun. dr. Mendelis buvo išvykęs mer kapus. Kazimieras Kučau- 
atostogų, tad negalėjo dalyvau- skas rūpinosi laidotuvių tvarka, 
ti iškilmėse. Kun. Antanas Du- Už mirusiųjų vėles tariame 
binskas atnašavo šv. mišias už dievobaimingą Amžinąjį Atilsį, 
jaunavedžių intencijas. Į o jų giminėms reiškiame giliau-

Sekmadienį, rugpiūčio 18 d. šią užuojautą jų skausmo ir liū- 
Mykolas Mikalajūnas, visiems dėsio valandoje. Lai Dievas juos 
Baltimoriečiams plačiai žinomo į visus ramina, 
buvusio duonkepio Alexo Mika
lajūno sūnus, vedė sau už žmo
ną katalikę svetimtautę mergai
tę, p-lę Sophie Sparra. Jaunojo 
broliukas Albertas Mikalajūnas 
ir Lillian Graf buvo liudytojais 
šios gyvenimo sutarties.

Visiems rugpiūčio mėn. jau
navedžiams reikia palinkėti il-

f

Kun. Juozas Mačiuiionis 
Apleido

šaujamos už jo vėlę. Lai ilsisi 
Viešpaties ramybėje!

Darbininkų šventės dėliai, 
■ Stebuklingo Medalikėlio Nove
nos pamaldos, šią savaitę buvo 
nukeltos į antradienį ir trečia- 

' dienį.
Lankėsi iš Brockton, Mass. 

pas savo sūnų p. Konstantinavi- 
mūsų bažnyčios

Pasisvečiavę 
jie išvyko į

giesmės; aukojama už atsivertimą Rusi- 
Kol Sovietai negrįš prie

Antanas 
metinėms 
rekolekci-

Klierikas Kazys Pugevičius

Indiana, kur jis dalyvavo Kata
likiškos Akcijos Kongrese. Ka
zys šj rudenį vyksta į Washing- 
toną tęsti savo filosofijos mok
slus. Linkime pasisekimo.

JAU PERSPAUSDINTAS 
ŠV. RAŠTAS

t

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Krikštas
Sekmadienį, rugpiūčio 25 d.

kun. Antanas Dubinskas pa-i mišias sekmadienį, rugsėjo 8 d. 
krikštino Patriką Juozapą King, Be to mišios šeštadienį vidur- 
sūnų Jono King ir Onos Augai- dienį ir dar trejos egzekvijal- 
tytės King. Thomas Murphy ir

i-
I

i

Juozas Kasinskas
Ine

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmoslnal dfl visokiu relka'M 
Patarnavimas Diena Ir Nakt)

Tėvų Pranciškonų 
Misijos 1946 m.
Chicago, III. — Švenč. P. Ma-I 

rijos Gimimo par., Šiluvos okta
va ir Tretininkų vizitacija, rug
sėjo 8—15 d. — Tėv. Viktoras! 
Gidžiūnas, O.F.M.

Waterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo par., Šv. Pranciškaus no
vena ir Tretininkų vizitacija, 
rugsėjo 8—17 d. — Tėv. Leo
nardas Andriekus, O.F.M. ir j 
Tėv. Barnabas Mikalauskas, l
O. F.M. |

Sheboygan, Wisc. — Švenč. j
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo' 
par., misijos, rugsėjo 16—22 d. 
— Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O. 
F. M.
FRANCISCAN FATKERS

Mount St. Francis, Greene, Me.

nos mišios — visos bus atna-

& CO., Bsttvn, Mest.. SINCI 1670
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES Petro Klikūno atminčiai Jonas 

Baliukonis $10.

Lankėsi •

Aukos. A. a. Antano Zelkaus- 
ko atminčiai žmona ir sūnus 
aukavo $25 mokyklos fondan, 
Amžinojo Rožančiaus draugija 
$10, Vincentas Vosylius $5., N. 
N. $5, M. T. Foley $10.

Salės taisai N.N. aukavo $5,

DAKTARAI

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mana.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

Rugp. 30 d., miesto ligoninėje, 
mirė, kelis mėnesius sirgęs, An
tanas Četkauskas, 72 metų, 
gyv. 452 E. 8th St. Paėjo Pan- 
welio parapijos. Amerikoje pra
gyveno 39 metus. Paliko žmoną 
Oną (Pakarklinaitę), ir keturis 
sūnus, trys jų yra ex-kareiviai. 
Palaidotas iš Šv. Petro So. Bos-I
tono lietuvių parapijos bažny
čios, rūgs. 2 d., Naujos Kalvari
jos kapuose.

Vestuvės. Rugp. 31 d., apsi
vedė Algirdas Naujokas su 
Pranciška Kirklaite, gyv. 74 
Gatės St. Rūgs. 1 d. Vaclovas 
Zamauskas su Stanislava Gene- 

192 W. 6th St.
Jogminas su Kle- 

1 F St.
Veronika

Galinyte, gyv. 237 W. 5th St. 
Rūgs. 2 d., T. M. Foley su Zofi
ja Ferantaite, gyv. 476 E. 4th 
St.

TeL ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mase.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 8 ryto iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

vičiūte, gyv. 
Bernardas

, mentina Vedlugaite,
• John P. Smitas su
i
I

TeL TROwbridgo 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
27S HARVARO STREET

ĮCampoo Inman arti Centrai 8q. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir S—8.

Krikštai. Rųgs. 1 d., tapo pa- 
i krikštyti šie kūdikiai: Katrė- 
Paulina Juozo - Elzbietos Luko
šių, gyv. 332 Ashmont St. Ieva 
Elzbieta Antano - Ritos Ska- 

imarakų, gyv. 161 W. 7th St. 
; Joana - Juzefina Stasio - Bro
nės Navickų, gyv. 52 Crescent 
St.

,1

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
REAL E STATĖ * IN8URANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Offlce Tel. So. Boeton 0848

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mm*.
TeL Parkway 1233-W

1
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Jonas Galinis

mirė rugpiūčio 27 d., savo namuose, 78 Marine 
Rd., So. Boston, Mass. Buvo pašarvotas J. Cas- 
per laidojimo koplyčioje, 187 Dorchester St., 
So. Boston, Mass. Jis buvo 67 metų amžiaus. 
Amerikoje pragyveno 46 metus. Palaidotas iš
kilmingai iš Šv. Petro So. Bostono lietuvių pa
rapijos bažnyčios, Naujos Kalvarijos kapuose.

A. a. Jonas Galinis paėjo iš Lietuvos Puns
ko parapijos. Velionis buvo veteranas darbuo
tojas. Jis priklausė prie Šv. Jono Ev. draugi
jos, Šv. Petro ir Povilo draugijos, prie Šv. Var
do vyrų draugijos, LDS 1-mos kuopos ir Lie
tuvių Piliečių klubo.

Likus dideliame nuliūdime žmona Marcelė 
(Dovidaičiūtė) Galinienė, duktė Emilija su vy
ru Steponu ir trimis sūneliais; sūnus Lt. Vik
toras ir žmona Madona nuoširdžiai dėkoja ku
nigams: klebonui kun. P. Virmauskiui, kun. 
A. Abračinskui, kun. Pr. Aukštikalniui, kun. 
Žuromskiui ir kun. Rusteikai už dvasinį patar
navimą; dėkoja visiems giminėms, kaimy
nams, svečiams, viešnioms ir draugijų grab- 
nešiams už mišias, gėles, maldas ir asmeniš
kas užuojautas. Taipgi laidotuvių direktoriui 
J. Casper’ui už jo rūpestingą patarnavimą.

Ypatingo liūdesio Marcelė Galinienė susi
laukė kai mirus tėvui sūnus Viktoras tarnybos 
reikalais buvo tik dvi dienos kelyje į Pietų A- 
meriką išvykęs. Todėl paskutinio į amžinybę 
atsisveikinimo sūnus taip ir negalėjo sudėti.

LDS Centro Valdyba reiškia gilią užuojau
tą a. a. Jono Galinio žmonai ir visai šeimai. 
Lai Viešpats suteikia a. a. Jono Galinio vėlei 
amžiną ramybę!

senas I

Minėjo 10 Metų Vedybinio 
Gyvenimo Sukaktį

Rugsėjo 2 d. pp. Antanas ir 
Agota Švedai, gyv. So. Bostone, 
minėjo 40 metų savo vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Šia proga 
pp. Švedai gavo sveikinimų ir

taip toli atvyko ir dalyvavo 
mūsų vestuvėse.

Penktadienį lankėsi
LDS 1-mos k]), narys Antanas 
Kaunelis iš Roxburv. Mass. At
silankymo proga p. Kaunelis 
kalendoriaus fondan aukojo

J $1.00, pasipirko medaus ii kitų ]jnkėjimų nuo savo dukters Ju-
dalykų.

P-nas Kaunelis džiaugias
kad šio mėnesio 23 d.
karo tarnybos jųjų -
ir Emelijos Kaunelių vienturtis
sūnus Edvardas Kaunelis.I

. Tą pačią dieną lankėsi ilgame
tis LDS 5-tos kp. narys ir nuo-

Į širdus “Darbininko” rėmėjas
1 Zigmas Karalius, kuris šiomis dale, Mass., priėmė Moterystės 
dienomis pas savo gimines Cam- Sakramentą p. Frances Toma- 
bridge’ui leidžia ;

I silankymo proga p. Karalius Dennis Sims iš Lynn, Mass.
i užprenumeravo vienam asme-i 

Hniui “Darbininką" metams, ka-:
Įlendoriaus fondui aukojo $1.00,1
' užrašė Lietuvos U........
I * - - - - ...........
I

I

Robert Everett, sū- 
anūkės Genovaitės 

VVilliam Foster, ku- 
karo tarnyboje, ir

lės ir žento 
naus Jono,

i.grįžo iš ir jos vyro
Antano ris tebėra

nuo kitų giminių ir pažįstamų.

Nauja Porelė
Rugpiūčio 31 d. Saldžiausios 

Širdies par. bažnyčioje, Roslin-

atostogas. At- dšiūnaitė, gyv. Roslindale, su

ATOSTOGAVO

Dėkojame šeimininkėms ir 
bendrai visoms ir visiems, ku
rie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie mūsų vestuvių ir suteikė 
mums tiek daug malonumo.

Varias ir Stasė (Genevičiūtė) 
Žarnauskai.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
; REIKALINGA prie ofisų 
i valymo moterys. Darbas pasto
vus ir geras atlyginimas. Atsi
šaukite po pietų ar vakare pas 

'įstaigos viršininką, 50 Congress
St„ Boston. (26-30-3)

P-

Šiomis dienomis grįžo iš atos- 
išvietintiems togų Mrs. Elena Daniels. south- 

Angliškai - Lietuvišką žodyną bostonietė, su sūnum Jonu ir 
ir pasipirko medaus. Dėkojame dukterim Eleanora. Aplankė 
p. Karaliui už nuoširdumą. pp, Kalinauskų šeimą, Water- 

Trečiadienį, rūgs. 4 d., ‘Dar- town, Conn. Susipažino su far- 
bininke’ lankėsi p. Makauskas merių gyvenimu ir patyrė daug 

įspūdžių. Rap.

■pp.

bininke’ lankėsi p. Makauskas 
iš Millinocket. Maine, ir užrašė 
savo artimui giminaičiui “Dar
bininką”.

Ketvirtadienį, lankėsi viešnia 
iš Chicagos p. Ona Ferantienė.! 
Su ja kartu atsilankė ir jauno
ji ponia Laima 
So. Bostono, kuri 
|ko iš Vokietijos, 
Įsu kariu Ferantu. 
į Šiaulių.

I

NUOŠIRDI PADĖKA

Rugsėjo 1 d. š. m. pradėjome 
vedybinį gyvenimą. Moterystės 

Ferantienė iš Sakramentą suteikė mums kun. 
nesenai atvy- Al. Abračinskas 
kur apsivedė 
Ji paeina nuo

REIKALINGA apysenis vy
ras dirbti ant farmos. Geras, 
pastovus darbas. Gali atvažiuo
ti bile kada. P. J. Akunevich, 
208 Summer St., Weymouth, 
Mass. (6-10)

' REIKALINGA merginos už
dėti lables. Gali būti patyrusios 
ar nepatyrusios, lengvas dar
bas. Puikios darbo sąlygos. 
RUST MASTER CHEMICAL, 
712 Beacon St., Boston. (6-13)

PARSIDUODA namas su 10 
tuščiais kambariais. $3600, 48
Porter St., South End, moder
niškai ištaisyta, centralinis ap
šildymas, ąžuolinės gindys, fire- 
places. Atdara 2 iki 4 vai. pir
madieniais. Savininkas — 
LIB 6689. (6)

iŠv. Petro lie
tuvių par. bažnyčioje, už ką 
mes nuoširdžiai dėkojame. Dė-I ko jame savo tėveliam Juozui ir 
Agnės Žardeckam ir Juozui ir 
Anelei Genevičiam. broliui Vy- 
tautui, sesutei Anelei ir švoge- 
riui Antanui Gapučiui, visiems

i

REIKALINGA apsukri mergi
na ar moteris dirbti bakemioje. 
Darbas pastovus ir geras atly
ginimas. Atsišaukite Monarch 
Home Bakery, Mr. Gudelis, sav., 
589 High Park Avė., kampas 
Cummins Highway, Roslindale, 
Mass. (30-9)

Atostogavo
’7th St., užsirašyti mokslo me-’žų darbą — ypatingai Rėmėjų 
tui.

Kviečia visų 
gaičių tėvelius ateiti su savo kui. 
vaikeliais vienuolynan užregis- -------------
truoti juos — supažindinti juos Bažnyčios taisymo fondui au- 
ir save su Seselėmis mokytojo- koto jai: Juzefina Gudaitė $100. 
mis. ‘ Po $50.00 aukavo — Marijona

_________ ir Vincas Valatka, Uršulė ir Le-
Parapijos vaikų maldos diena, onas Joneika, Amilija ir Juozas 

Parapijos bernaičiai mergaitės Piekavičius.
ir bendrai visas jaunimas, pri
ėję išpažinties, ketvirtadienį, iš-j 
klausys šv. mišių, pasimels, ir) 
priims Šv. Komuniją, rūgs. 6 d., nas, Akunevičiai, Petras Karob- 
8 v. r., ir išklausys pamokslo. į lis, N.N.

Jie galės eiti prie Šv. Komu
nijos dar šeštadienį ir sekma
dienį.

Jiems tai bus geras $3ŪO _ Q Stra2dauskienė.
čiojimas mėnesio pirmo penkta- po $1Q0 _ Mjtkus M
dienio. prisirengimas prie _Knk- Matuza Q Ku|p,„,enS s. 
ščioniško Mokslo Šventes —1 ejsjiįen^ ję ję 
rūgs. 8 d., ir prie mokslo metų 
pradžios.

J. E. Arkivyskupas R. J. Cu-{ 
shing, D. D., visu širdingumu 
kviečia katalikus minėti sekma-

t t JI o JT.

skyriui, jo komisijai ir dvasios; Felicija Grendelyte. Lietu-P-
j Rugp. 31 d. mirė miesto ligo
ninėje, mėnesį sirgęs, — už še
šių mėnesių nuo palaidojimo sa
vo žmonos, Petras Klikūnas, 69 
metų. Jis paėjo iš Panevėžio. 
Amerikoje pragyveno 33 metus, 
gyv. 242 W. Broadway. Buvo 
ramus ir pamaldus žmogus. Ta
po iškilmingai palaidotas, iš Šv. 
Petro So. Bostono lietuvių pa
rapijos bažnyčios, rūgs. 3 d., 9 
vai. r., Šv. Mykolo kapuose.

Laidojimo reikalai buvo velio
nio seserėno Jono Baliukonio 
vadovybėje.

I
i 
i

•I
I

— i 
į

Registracija. Šią savaitę visi 
Šv. Petro So. Bostono lietuvių 
parapijos vaikučiai eina parapi
jos Seserų vienuolynan, 488 E.

lPristatome Alų ir Tonikų
Me* turime 11-ko* rūšių alau* ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubu* ir mandagus. Šaukite:

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

251 West Broadway

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

giai patarnauja.
i, South Boston, Mass.

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130Ą-R

bemaičių-mer- vadui kun. Albertui ' Abračins- Ivos Garbės konsulo adv. A. O. giminėms ir bendrai visiems da-
mūsų vestuvėse,Shallnos sekretorė, buvo išvy- lyvavusiems

kusi į Maine valstybę kartu su už suruošimą vestuvių bankieto, 
savo tėveliais pp. Feliksu ir Le- dovanas, sveikinimus ir linkė- 
onorija Grendeliais. Atostogavo ’ jimus. Ypatingai dėkojame gi- 
Bangor, Portland. Lewiston ir minaičių! Juozui Kasinskui, lai- 

į kituose Maine valstybės mies- dotuvių direktoriui, iš Baltimo- 
■. teituose. Grįžo pirmadienio va- re. Md. ir draugui Petrui Dud- 
kare, rugsėjo 2 d. ] kevičiui iš Baltimore, kurie iš

S25.00 — Ona Martinkiūtė. 
$20.00 — Alena Balsevičienė. 
Po $10.00 — Antanas Lengvi-

Po $5.00 — Aldona Masiuliū- 
)tė, Bernardas Pūras, Ieva Wa- 

. lunienė, M. Kilmoniūtė.apvaiks-

MSG KUOPA

Smi-

August 1-st Sale
Platus Pasirinkimas

iš

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
daug skirtingų elementų, turi sa

vyje galingą šilimu. Šildydama ga
lingai. ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.
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Pulko vadas, nusivylęs tokiu jVį 

i ■ 'W-lietuvių nerangumu, buvo nusi- ?•,: 
j statęs atšaukti sutikimą tverti 
Į lietuvių kuopą, bet man pra
šant, sutiko leisti mums organi
zuotis iki rugsėjo (September) 
13 d.

Taigi mūsų paskutinė proga 
sutverti lietuvių kuopą bus ant
radienio vakare nuo 8 iki 10 va
landos, rugsėjo (September) 10 
d. Aš nuoširdžiai prašau visų 
lietuvių nuo 17 iki 50 metų am
žiaus, kuriems rūpi lietuvybė, 
ateiti antradienio vakarą į 9-tos 
kuopos buveinę, trečiame aukš
te, 101-st Infantry Armory, 
East Newton St., Bostone ir 

i prisidėti prie įkūrimo lietuvių 
kuopos. Nepraleiskime šios pro
gos pakelti lietuvių vardą.

Kapitonas Jonas J. Romanas.

Skaitytojams jau žinoma, kad 
KVKCia Kauu.Kus mu.c »«■■■-. buvo gautas vyriausybės suti- 
dienį. rūgs. 8 d., kaipo "Knkš- kimas vieną Uetuvių
čioniško Mokslo šventę". Jo Massachusetts statc Guard 
Ekscelencija labai ragina visus 
eiti prie Sakramentų ir melstis.; buvau paskirtas kuo.
kad Dievas vieniems padėtų ■ vadu d mėnesių,
skleisti Jėzaus apreikštąjį laiškais, asmeniškai, per laik-
slą. o kitiems padėtų tą mokslą. įr ra(Jio
priimti ir pagal jo gyventi. , teresuoti ljetuvių. kad

Tame yra didžiausias laimė,- savanoriais stotų ir sudarytų 
mas'_________vienintelę lietuvių kuopą.

Pamokslai. Pagal Arkivysku-! Deja, mūsų lietuvių nerangu- 
po įsakymu, šv. Petro par. baž- mas parodė prastus rezultatus, 
nyčioje, sekmadienį, bus sako- Iki šio laiko atsirado tik šeši 
ma pamokslai apie krikščionis- patriotai, 1 
ko mokslo mokymo ir platinimo šį svarbų darbą lietuviams, 
būdus. Jų didžiuma bus pasaky-Į 1 
ti svečių kunigų.

Jėzaus Nukryžiuoto Seserų j 
Rėmėjų metinis piknikas, ■ 
Brocktone. pavyko kopuikiau- 
siai. Oras buvo gražus. Vieta 
daili. Pamaldos puikios. Pietūs 
gardūs. Svečių daugybės. Visi 
džiaugiasi dalyvavę.

Svečių tarpe buvo Jo Eksce
lencija Arkivyskupas R. J. Cu
shing, D. D., būriai kunigų, pro
fesionalų. Daugybės jaunimo.

So. Bostonas aktyviai pasiro
dė. Jų nuvažiavo septyni busai 
ir didelis skaičius automobiliais. 
Turėjo valgių stalą ir leidinių 
krautuvę.

šiam reikalui aukotojai buvo 
duosnūs. Darbuotojai uolūs. 
Planuotojai sumanūs ir nuošir
dūs. Garbė visiems už tokį. Gra-

I

GRASOMAI

411 WASHINGTON STREET. 
BOSTON, MASS.
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Pereitą savai
tę I. J. Fox, di
džiausia mote
riškų kailinių 
firma, Ameriko
je, pradėjo savo
krautuvėje taip vadinamą — AUGUST SALE 
— Didelį Kailinių Išpardavimą. Šiame išpar
davime mūsų krautuvėje yra plačiausias kaili
nių pasirinkimas: čia rasite visokio dydžio ir 
įvairiausių kainų. Taigi dabar laikas kailinius 
įsigyti, nes platus pasirinkimas, prieinamos 
kainos ir pirkimo išlygos pritaikintos kiekvie
nai.

Atėjusios į krautuvę reikalaukite, kad Jums 
patarnautų šios krautuvės lietuvis atstovas 
Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių eks
pertas ir žinovas. Per jį pirkdamos sutaupy
site 10 nuošimtį.

Nusipirkusios kailinius galėsite padėti į 
mūsų Storage. Už tai nereikės mums mokėti. 
Storage bus veltui.

Veltui Kelione
Ponios ar panelės, norinčios iš bile kokio 

Naujosios Anglijos miesto atvykti į I. J. Fox 
krautuvę, parašykite Bernardui Koraičiui, 411 
VVashington St., Boston, Mass. laišką ar atvi
rutę, prašydamos, kad jis Jums prisiųstų ku
poną už kurį paskui iš I. J. Fox iškolektuosite 
už round trip kelionę, nežiūrint ar kailinius 
pirksite ar ne.

Šis pasiūlijimas bus geras tiktai iki August 
31 dienai.

So. Boston Furniture Co. 
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto. 

380’/2 West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas gera*. 
Pristatymas skubus.

S.BaraseviSusirSiMS
MOTERIS FAGELBININK8 

Lietuvių Graborlu* Ir 
Baisamuotojas 

Turi Notaro Telaa*

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boeton 2980
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorcheater Ava.
TeL COLumbta 2587

ZALETSKAS
FUNERAL M O M S

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zal«tska«, F. E. Zaletskae 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Ocrmenime dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. ŠOU Boston 0819 

ŠOU Booton MOS



Penktadienis, Rugsėjo 6. 1946
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LIETUVIAMS BERNIUKAMS 
TINKAMIAUSIA MOKYKLA- 

MARIANAPOLIO HIGH 
SCHOOL

Moksle r4e-o Frsdžic 
Iškilmės

a.i 
iškilmingomis 
. prašant Die- 

pagalbos ir 
moks- 

Po mišių bus vie- 
ir mokinių 
sesija, kuo- 

vardan

j Moks’o me+ 
i prasidės su 
įšv. mišiomis 
vo ypatingos 
apšvietos sunkiam” 
!o darbe. _ 
ša mo’k-toių 

1 susipeš i’ iroo 
i mot* fa-’dt”fo 
i mokslo motu įžanginį žodį 
tars Kolegijos rektorius 
kun. Jv z:?s Vaškas ir pre
fektas kun. Petras Barau
skas.I

REGISTRAR 
Marianapolis College 

Thompson, Conn.

Mariapolio Durys Vėl
Atsidaro

Rugsėjo 9 d., Marianapo- 
Thompson,

Tai vienintelė mokykla Visų informacijų reika- 
lietuviams mokiniams šia- lais kreiptis šiuo adresu: 
me krašte.

i

Ji buvo įsteigta 1926 m. 
ir jau yra išleidusi daugiau 
kaip 1.100 mokinių.

Marianapolio Kolegijoje 
studijuodami, mokiniai tu
ri progos gyventi sveikoje,
gražioje gamtoje, Tėvų lio Kolegija, 
Marijonų rūpestingai pri- Conn., pradeda naujuosius 
žiūrimi. 1946-47 mokslo metus. Su

Marianapolio Kolegijoj nauju mokslo metu prasi- 
veikia aukštesnioji moky- deda nauji darbai, nauja 
kla (High School). studentų veikla, kyla nau-

Įsidėmėtina. kad Maria- jos viltys. Su šiais metais 
napolv salima studijuoti tikimasi, kad bus galima 
pasai G. I. Bill. be karo trukdymų daugiau

Pereitais metais tomis nudirbti ir pasitarnauti 
teisėmis jau pasinaudojo mūsų jaunimo labui, 
keli veteranai. Pažymėtina, kad Maria-

Tėvai lietuviai kviečiami napolio Kolegija per karą, 
jau dabar užregistruoti neatsižvelgiant į visokiau- 
savo sūnus i Marianapolio sius keblumus, kurie kylo 
Hish School. per karą ir dėl karo, vis

Kuriems arčiau, tie yra dėlto žengė pirmyn moks-

8DARBININKAS

uz-

rprirs. 
gi vadovybė pa 

casc vilioji 
kurie yra pasi

1

Faku’lc’as Padidintas
Tė’”’ Mūrijo?;:: vadovy

bė. žvicdooia F'e1e'dios 
svarbi m* p ir n t ia usdam a 
sun/’1?-’ šios istaivos 
duoti, p*'s 
na’’i v f 
Kokvi.i' s 
kvietė
mokytoju 
žymėje savo mokslo šakoj 

•fakultetą siida 
ai Marijonai, 

išlavinti savo 
šakoj, 

vi ir pasaidionys 
kurie dės pu

ik dėstomuose 
bet ir bendra- 

i kultūriniame 
visokeriopai

J '-A.

Mokyt 
rys netik 
ypatingai 
dėstomoj mokslo 
bet dar f 
mokytojai, 
stangas ’^c-ti 
dalykuose. 1 
me studentų 
gyvenime 
prisidėti.

Studen’u skaičius 
didėja

Šių mokslo metų 
prašomi užvažiuoti, apžiū- liškame ir visuomeniška-(dentų skaičiuje rasime du 

1 o aonti narni, mri olVP3,Lli’JS St-UClCDt^Ų tlOvlS.
tarpe rasime 

paliuosuotus - ---- -- ---------------- . 
pasitarnauti jaunuolius, kurie pertrau- 

nes jau tu- mūsų jaunimui. ypač kė savo mokslą įstodami i 
kandidatų tiems, kurie dėl karo tar- vieną ar kitą karo tarny- 

mokslo me- nvbiškos prievolės turėjo bos šaką. Antras naujas 
sutrukdyti savo mokslą, i tipas yra Lietuvos našiai-

rėti mokyklą, gauti papil- me gyvenime. Tikimasi su 
domų žinių. šiais mokslo metais dau- Studentų

Prašome nevėluoti. Ilgai giau nuveikti ir taip gi vi- garbingai 
laukiant, paskui gali pri- sokeriopai i 
trūkti vietos, nes jau tu- mūsų jaunimui, 
rime nemaža 
ateinantiems 
tams.

i t

stu-

ntas Trumanas priima savo kolekcijai 
dovaną nuo Lt. \Villiam M. Morgenroth, USNR, 
iš Denver, Colo., kurią jis atvežė nuo Chief of 
Cay Nicobar. Tai dar vienas vienetas daugiau 
Prezidento kolekcijos dovanų sąraše.

kun. Antanas Kazlauskas, kuris 
kartu su penkiais našlaičiais 

į jaunuoliais dabar yrą kelionėje.
Tuoj po pamaldų bus bendri 

pietūs atvykusiems atstovams 
Į ir svečiams Kolegijos valgoma
jam.

Po pietų, 1:30 valandą, bus 
suteikta progos viešam apėji
mui keturiolikos Marianapolio 
Kalvarijos koplytėlių.

POSĖDŽIAI KOLEGIJOS 
AUDITORIJOJE

Kolegijos Rėmėjų seimo po
sėdžiai prasidės lygiai 2 valan
dą p. m. Po perskaitymo praei
tų metų seimo protokolo, pada
rys pranešimus Kolegijos Va
dovybė, Marijonų Rėmėjų 
Draugijos Centro Valdybos na
riai, atskirų draugijų įgalioti
niai.

Seimo dalyviams patieks pa
skaitą buvęs Kolegijos profeso
rius ir keletą metų Kolegijos 
Rėmėjų Draugijai sėkmingai 
pirmininkavęs, kun. Jonas Vai
tekūnas.

Svarstymams užsibaigus, bus 
renkama Rėmėjų Draugijos 
centro valdyba sekantiesiems 
metams. ,

Seimininkų darbus vainikuos 
palaiminimas Švč. Sakramentu 
Kolegijos koplyčioje, 5 vai.

p.p. VValter Eydenta; p.p. Juo
zas Janušonis; ponia Stella Mi
lukas; Anthony Ražaitis ir p. 
Steponaitis.

Sugrįžo jau į vienuolyną mū
sų seserys PrancišMietes. Svei
kiname naują viršininkę, Sese į 
Alfonsą! Taip pat malonu ma
tyti vėl Seseris Elenorą ir Alek
sandrą. Linkime visom gerj, 
sėkmingų metų.

Dėl silpnos sveikatos, mūsų 
gabi vargonininkė, ponia Izabe
lė Degutienė, laikinai neina sa
vo pareigų. Kokį laiką buvo Le- 
hey Institute Bostcn’e dėl svei
katos patyrimo. Linkime 
greitai pasveikti ir sugrįžti 
>ų tarpan.

Su kitu sekmadieniu vėl 
sidės mišparai 
3:30 vai. po piet.

Šią savaitę dvi jaunos porelės 
priėmė Moterystės Sakramentą 
mūsų bažnyčioje, būtent, Alber
ta Lenk ir Joseph Zita; Vinc: s 

iMiskey įr Julia Koszev/a. Linki
me geros kloties!

I
jai 

m -

pra-
sekmadiema.s

WATERBURY. COHH.

čiai. Kartu su laiminges
niais Lietuvos pabėgėliais 
randasi tokių, kurie skau
džiausiai nukentėjo nuo 
karo — liko tikri karo naš
laičiai, neturį nei tėvų, nei 
pastogės, nei reikalingiau
sių gyvenimo reikmenų. 
Tėvų Marijonų Vadovybė 
nutarė neužilgo atvyks
tančius keturius našlai
čius priimti ir auklėti. A- 
pie tai smulkmeniškiau 
bus pranešta visuomenei;

22-.o
di a. -

2- >Kolegija Visuomenės 
įstaiga

Marianapolio Komija Se?mO »esgddq
yra musų Amerikos Lie- .
tu du visuomenės įstaiga, i 1 vcnmTastiS

lipo mūsų, svarbu, kad' I. TT. Marijonų Rėmėjų Cen- 
įr‘tro Valdybos pirminipkas ati- 

Idaro seimą. Seimą atidaro mal- 
; da; kviečia Centro Valdybos na- j \
rius prie stalo.

2. Seimo valdybos ir komisijų 
rinkimas.

3. Praeitų metų Seimo proto
kolo skaitymas.

4. Draugijų j
vai įteikia savo įgaliojimus. Sei
mo ženklelių išdalinimas: dvasi
ninkams, katalikiškos akcijos 
darbuotojams, katalikiškų laik
raščių vedėjams, ir draugijų 
atstovams.

5. Kolegijos Rektoriaus pra
nešimas.

6. Seimo sveikinimai; raštu 
ir žodžiu.

7.
8.

i i 
I 
I
Kaipo mūsų, svarbu, 
jos gyvenimas, veikla ir 
reikalai mums rūpėtų ir j 

j kad, Amerikos Lietuviui 
■visuomenė jai teiktų viso- 
įkeriopą pagalbą. Jos pa- 
žauca yra musu pažanga, 

i jo: reikalai yra mūsų rei- 
įka’ai, jos pasisekimas yra 

į musu nasisekimas, jos pa- 
-, siiii džiuvimas yra mūsų 

pa *ld* džiuvimas.♦rMj^*^****^*^*^****^****^*^****^*^*^*^*^*^*^****^*^****^***^*^^*^*^****^*^*^*^^**,*****^*- kitame straipsnyje.

METINIS MARIANAPOLIO
KOLEGIJOS RĖMĖJU

SEIMAS

A.V.M.

Mariananolio Kolerri- 
ios Rėmė'ų Draugijos

Svarbus Susirinkimas
Penktadienį, rugsėjo 6 d., 3 

vai. vakare, choro kambaryje į- 
vyks svarbus Federacijos 
skyriaus, Tėvų - Savųjų 
gijos ir Lietuvių Šaipo::
skyriaus bendras susirinkimas. 
Į šį svarbųjį bei pirmąjį po ato
stogų Federacijos posėdį yra 
kviečiami atsilankyti netik iš
rinktieji draugijų atstovai - at-. 
stovės, bet ir visų katalikiškųjų 
draugijų valdybų nariai. Šiame 
susirinkime bus sudaryti planai 
būsiančio bankieto karo vete
ranų pagerbimo dėliai, BALF 
šaukiamo Seimo ir Lietuvių Ka
talikų Kongreso klausiniai.

jgalioti atsto- į Todėl į šį šaukiamą susirinkimą 
zalioiimus. Sei- Prašome visus ir visas skait-

Aidas.tingai atsilankyti.
Prasidės Chorų Veikla

Antradienį, rugsėjo 10 d., 8 
vai. vakare pyks pirmas po ato
stogų choro svarbus susirinki
mas, kuriame bus svarstoma 
rudeninio sezono lietuviškos 
giesmės bei dainos veikla. Į šį 
posėdį prašau atsilankyti visus 
esančius narius ir kuodaugiau- 
isai naujų narių atsivesti. Ger
biami tėveliai lai paragina sa
vuosius sūnus ir dukteris tapti 
choro nariais, nes lietuviškai 

.giedodami bei dainuodami tik
rai savo tėvų kalbos neužmirš. 
Čia pasekmingai veikiant trys 
(Studentų, Moterų S-gos ir Vy
čių) parapijos chorai, todėl į- 

i vairaus amžiaus dainavimo my- 
; lėtojams gabumų išmėginimui 
dirva yra kuoplačiausia.

Baisa*;.
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16-th Field Day ir Šokiai
Rengia Conn. Lietuviai Katalikai

O

Lake Compcunce, Bristol, Conn.
Field Day prasidės nuo 2 iki 6 vai. Įžanga dykai.
ŠOKIAI prasidės 8 vai. ir tęsis iki 12 vai. nakties.

vadovybėje EDVARDO KROLIKOVVSKIO

Įžcnga Į šokius 1.20 su taksais.

Muzikas J. Šiaučiūnas su šei
ma. vykdamas į Vargonininkų čiami atvykti visi lietuviai para- 
seimą, užsuko į Bridgeportą. pijų vadai, profesijonalai, lietu- 
atlankė A. Stanišauską ir kar- vių draugijų atstovai, biznieriai, 
tu nuvyko į seimą.

Į šj jubiliejinį seimą yra kvie-

Kun. Jusevičius, grįždamas iš 
Kunigų Vienybės seimo, 
sustojęs pas 
kun. J. V.
dienoms. Kun. Jusevičius

i
■ Omaha. Nebr. šv. Antano
. rapijos klebonas.
iI

buvo 
vietinį kleboną 

Kazlauską kelioms 
yra 
pa
ti.

Sekmadieni, rugsėjo 8 dieną.

ir visi Tėvų Marijonų Vienuoli
jos ir Kolegijos prieteliai.

Taip .kaip ir kitais metais, 
suvažiavę lietuviai veikėjai pa
sisvečiuos jaukioje Tėvų Mari
jonų įstaigoje, išklausys Maria
napolio Kolegijos Vadovybės 
pranešimo apie atliekamų dar
bų eigą, susipažins su tos lietu
vių mokslo įstaigos problemo
mis. nustatys jos vystymui ke
lius ateičiai, išrinks Marijonų 
Rėmėjų Draugijai valdybą 
tiems metams.

i

ki-

Jei Smagume Y ra Jūsų Tikslas
.. 0 Ne Medicinos Reikalavimuose

užsidek OLD GOLD!T
■»

elGARETO pareikalavimas šiomis dienomis 
yra greitas ir stiprus. Reikalinga laborato
rijos. išbandymai ir kiti dalykai. Gal jūs manote, 

kad smagumas yra užmirštas?

Gerai, yra VIENAS cigaretas. kuri rūkant 
gauni tikrą smagumą! Old Gold neprižada jus pa
gydyti. bet Old Gold naudoja moderniskiarsius 
moksliškus išradimus, kad suteikus jums tikrą 
džiaugsmą ir malonumą rūkant cigaretą!

Taigi, jei jūs norite gauti tikrą smagumą, rū
kant cigaretą... ir pasitenkinimą tabakos aukš
toje kokybėje, ...tai Old Gold cigaretas jums yra 
tinka-aiausias. Išbandyk juos savo smagumui!

populiaraus vardo tabako
išdirbystėje per arti 200 metų

Jei lūs Norite
Treat" Vietoje 
’Trcalment..."

Rūkyk O.Gs!

Paskaitos išklausymas.
Centro valdybos raportai.

9. Kolonijų įgaliotinių prane
šimai apie Kolegijos rėmimą jų 
miestuose.

10. Sumanymų 
svarstymas.

11. Rezoliucijų priėmimas.
12. Centro Valdybos kitiems 

metams rinkimas. Užbaigimo 
malda.

įnešimų

PENKI JAUNIKAIČIAI 
IŠ LIETUVOS

šių metų seime bus kas nau
jo: iš Europos atvyksta penki 
lietuviai ;
karo tremtiniai, savo mokslini- 
mosi darbų tęsti Marianapolio 
Kolegijoje. Jų dalyvavimas sei
me ir padarysiantieji praneši
mai iš savo šiurpių pergyveni
mų karo metu bus nemaža 
staigmena seimuojantiems.

i Sykiu su penkiais Lietuvos 
■ studentais atvyksta Lietuvos 
kunigas marijonas, irgi karo 
tremtinys, kuris seime padarys 
pranešimą apie Lietuvos padė- 

, tį karo metu.

NEW BRITAIN. CONN.
Kunigo M. A. Paniurus sukaktis

Kunigas M. A. Pankus, Šv. 
Andriejaus parapijos klebonas, 
rugsėjo 22 dieną, 6 valandą va
kare, bus garbės svečias bankie- Green St. Būsiantis susirinki-

* ” * unud ii vivvia v 12x5
jaunuoliai našlaičiai.|bankietas pavyktų 
itinioi covn mnVclini- . _ _ _

IŠKILMINGOS MIŠIOS 
LAUKE

Seimas prasidės iškilmingomis 
mišiomis lauke, prie Nekaltojo 
Prasidėjimo švč. Marijos Liur- 

,<lo grotos. Šventąją Mišių auką 
į atlaikys Kolegijos Rėmėjų 
Draugijos pirmininkas, kun. 
Juozas Valantiejus, asistuojant 
dviem Kolegijos profesoriam. 

Į Pamokslą pasakys svečias iš 
Lietuvos, jaunas marijonas

Waterbury AL Tarybos susi
rinkimai įvyksta, kas mėnesio 
'antrą sekmadienį, 3 vai. po pie- 
Įtų, Nemuno svetainė jei 48 
ureen st. Busiantis susirmKi- 

te, kuris įvyks parapijos svetai- mas įvyks rugsėjo 8. Bus dang 
nėję. Dabartiniu metu komisija svarbių raportu. Visų drangų į 
dirba ir deda visas jėgas, kad atstovai - atstovės kviečia?., i 

i gražiai. 40 
metų klebonas kunigystės su-Į 
kaktuves duoda parapijiečiams 
progą pagerbti sava kleboną. 
Dalyvaus daug kunigų ir priete- 
lių kunigo M. Pankaus. At
vyks J. E. vyskupas ir miesto 
mayoras. Žymią dalį programo 
išpildys operos solistė Barbora 
Darlys ir Marijona Kižytė. Bar
bora Darlys dainavusi Kaune, 
Lietuvos Valstybės operoje ir 
kitur. Marijona Kižytė yra Lie
tuvių Informacijos Centro raš
tininkė. Abi žvaigždės tiap pat 
išpildys keletą duetų. Lankiame 
jų mūsų tarpe.

Komisija yra kunigo Matučio 
vadovybėje; jam padeda kun. 
Benesevičius, Julia Janušonis ir 
Frank Narcum. Taip pat ir se
kanti asmenys: Isabelė Degu
tienė, vargonininkė: p.p. Mičiū- 
nai; ponia Caval; ponia Ryiz; 
ponia Frank Narcum; p.p. P. J. 
Nirosky; p.p. Victor Sintau;

_______ - atstovės
I

. skaitlingai dalyvauti.
M. And rikis.

1 ™ I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ •

I

PRESIDENT ■ ELECT Mari- 
ano Ospina Perez, of Colum
bia, arrives in Miami from 
Bogota for tour of U.S. to 

■tudy postwar changes. _




