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Darbo Diena
Kada ji prasidėjo 
Mintys Darbo Dienai

Šiemet Darbo Diena bus 
sėjo 6 dieną.

•
Darbo Dienos šventė Ameri

koj įvesta Kongreso aktu 1894 
metais.

•
Darbo Dienos šventė apima 

ne vien rankų darbo darbinin
kus. Ta šventė apima visų kla
sių, visų luomų, visokių profe
sijų darbininkus. Apima ir ka
pitalistus. Kadangi tą šventę 
sumanė organizuoti rankų dar
bo darbininkai, kadangi jų pa
sidarbavimu ji Kongrese pra
vesta, tai natūralu, kad tie 
darbininkai ta švente ypač di
džiuojasi ir tinkamai ją mini, 
prisimena savo laimėjimus, sa
vo kovą ateityje.

•
Darbo Dienos proga tinka 

pasistatyti klausimą: Ar buvo 
kada nors, kur nors tokia san
tvarka, kur darbininkų klausi
mas ir visi socialiai ir ekono
miniai, rasiniai ir tautiniai 
klausimai būtų buvę išrišti?

Taip. Tokia santvarka yra 
buvus ir ji istorijoj yra užre- 
korduota.

Apaštalų Darbuose yra užra
šyta, kad pirmųjų krikščionių 
tarpe nebuvo nei vieno stokuo- 
jančio. Be to kitoj vietoj pasa
kyta, kad krikščionių tarpe nė
ra nei vergo, nei laisvojo,
žydo, nei graiko, nei vyro, nei 
moters.

Iš to ir aišku, kad pirmųjų 
krikščionių tarpe visi ekonomi- 
niai, »ocialiai, rąsįgiai fr tauti-|ro Jėgų, inžinieriai nori

rug-
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KataUkas, kun neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku. 
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Pirmadieni, rūgs. 6, 
Darbo Diena (Labor 
Day). Iš priežasties šven
tės antradienio “Darbi
ninko” numerio reišleiši- 
me. Kitą savaitę išeis tik 
penktadienio numeris.

Patariame visiems pir
madienį vykti į Brockton, 
Mass. ir dalyvauti Nukry
žiuotojo Jėzaus Seselių 
Vienuolyno Rėmėjų išva
žiavime — piknike, That
cher St.

Linkime visiems laimin
gų švenčių!

Širstas Žymus Lenkija; 
Dvasiškis

Varšuva — Lenkijos 
žvalgybinė policija suėmė 
Lengijos Romos Katalikų 
Bažnyčios žymų dvasiški, 
Monsignorą Zygmund Ka- 
czynski, 55 m. Jis suimtas 
savame bute prie Visų 
Šventų bažnyčios Varšu
voje.

Suimant, padaryta kra
ta, bet kodėl suimamas — 
nepasakyta.

Norima Padirbti Orlaivi 
Kurs Skristu 4040 Myftf 

Aukštumoje

*
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Bostono Maldininkai Šventojo

t

Prie Dievo altoriaus maldingai suklupusios Jėzaus Nukryžiuotojo Sene- 
savo motiniško namo koplyčioje, kai buvo to vienuolyno pašventinimas,

SIX CENTS.

Ragino melstis už taikę ir Jungtines 
Tautas, kad išgelbėti pasaulį nuo neį

sivaizduojamos katastrofos

Castel Gandolfo, rūgs. 2 vo malonu kalbėti seimui, 
— Jo Šventenybė Popie- x 
žius Pijus XII priėmė spe- 
cialėn audiencijon 600 A- 
merikiečių maldininkų, 
vadovaujamų J. E. Arki-

O ką dabar matome? Nagi 
tą, kad dėl minėtų neišrištų 
klausimų tautos viena koja jau 
žengia į prapultį. Kada ir kaip 
ideališka krikščioniška san
tvarka iškrypo ir nuėjo klyst
keliais? Ieškokime to išaiškini
mo.

“Aidų” 13-tame šių metų nu
meryje .balandžio mėnesio lai
doje, prof. A. Maceina savo 
rašte “Liberalizmo Kelias į 
Bolševizmą” rašo: “G. de Rey- 
nold vienoje savo ‘Tragiško
sios Europos’ vietoje sako, 
kad jeigu kuri nors kultūra 
pradiniame savo taške padaro 
klaidą, tai galiniame taške 
griūva visi jos laimėjimai. Li
beralizmas kaip tik tokią klai
dą buvo padaręs”.

Ką? Rastas kaltininkas? Ne.
Tas pat autorius tame pat 

laikraštyje, numeryje 7-me, 
1947, strainspyje “Socialinė 
Demokratija” primena, kad dar 
šeštajame amžiuje po Kris
taus vergų randame vyskupų ir 
vienuolių dvaruose. Tai jau vi
sai kas kita, palyginus su tuo, 
kas buvo apaštalų laikuose. 
Vergija buvo pakeista baudžia
va, kuri tęsėsi net iki mūsų 
laikų. Reiškia, vėlesniųjų am
žių krikščionių vadai padarė 
klaidą, ekonominiuose ir socia
liuose dalykuose padarė nuo
laidą blogajai pusei. Tos klai
dos per amžius neatitaisė. Ta 
klaida šakojosi, piktas leido

Tęsinys 2-rame pusi.

pagaminti ortaivf, kur ga
lėtų skristi 40-60 mylių 
aukštumoje ir tris kartus 
greičiau už balsą. Toje 
srity dirbama Douglas 
orlaivių dirbtuvės labora
torijose. To tikslo atsieki- 
mui darbas žinomas kaip 
X-3 Douglas Project.

Rūbų Valytojų Ženklais At
pažinta Nužudytoji Moteris

Weymouthe, (Mass.) 
rastos nužudytos moteriš
kės lavonas atpažintas 
kaipo South Bostonietės 
Helen Waughan Woods. 
Atpažinimas pasiektas rū
bų valytojų ženklais, ku
rie buvo atsekti į Pierrone 
siuvyklą, H St., So. Bos
tone.

Nužudytoji, esą buvusi 
palaidaus gyvenimo “pe
teliškė”. Dabar ieškoma, 
jos žudytojų.

M
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lės
Thatcher St., Brockton, Mass. Šv. Komuniją Seselėms teikia pats Jo Eksce
lencija Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D., atlikęs to vienuolyno šven
tinimo ceremonijas. Toji diena paliko istorinė. Nes tą dieną nevien Jėzaus 
Nukryžiuotojo Seselės įgyjo sau motinišką namą, bet sulig J. E. Arkivyskupo 
pranešimo, lietuviai laimėjo sau centralinės veiklos įstaigą iš kur galės sem
tis darbo jėgos lietuviškai-katalikiškam veikimui —vaikučių ir jaunimo auk
lėjimo lietuviškose parapijose. Tai nelyginant aukštojo mokslo įstaiga, kur 
paruošiama mokytojos. Tai buvo didelė dovana lietuviams. Ir suprantama, 
kad tokia kilni įstaiga reikia visomis galimomis priemonėmis remti. To vie
nuolyno Rėmėjai ir rengia kiekvienus metus Darbo Dienoje (Labor Day) me
tinę Lietuvių Dieną su gražiai paruošta programa. Tokia Lietuvių Diena į- 
vyks ir šiais metais ten pat vienuolyno kieme ir gražiuose daržuose, kur 
rengėjai tikisi skaitlingos atvykstančių dalyvių minios. Labai girtinas ir tik
rai patriotingas ir katalikiškas darbas remti šios rūšies parengimus, nes 
duoda progos Seselėms mokytojoms plačiau ir sėkmingiau veikti Dievo ir 
Tėvynės garbei ir gerovei.

1

žinant kiek daug naudos 
buvo padaryta.

Baigdamas pasikalbėji
mą, J. šv. Popiežius Pijus 
XII suteikė maldininkams 

vyskupo Richard J. Cu-jir visiems jų mylimie- 
shing, D. D., LDS Garbesniems, kuriuos jie nori at- 
Pirmininko, ir labai stip-siminti, apaštališkąjį pa- 
riai ragino visus melstis laiminimą, 
už taiką ir Jungtinių Tau-; 
tų sėkmingą veiklą pasau
lyj-

J. Šv. Popiežius Pijus 
XII kreipė maldininkų y- 
patingą dėmesį į Jungti
nių

Po to Popiežius Pijus 
XII priėmė J. E. Arkivys
kupą Cushing privačion 
audiencijon ir su juo kal
bėjosi per visą pusvalan
dį. Taipgi pakvietė ir Bos- 

Tautų Susirinkimą, tono vyskupą Wright pri- 
kuris įvyks rugsėjo 21 d. vačion audiencijon.
Paryžiuje, Prancūzijoje.

“Mes norime priminti 
Jungtinių Tautų darbą, 
sakė Popiežius, 
žmonių aukštais iuc<uaw, 
Jungtinėse Tautose ban- j 
do, savo geriausiomis pa-

I 
I
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“Daug 
idealais

Sudegino Registracijos 
Rekordus

TOBUtlOJI DARBININKU 
SEIMĄ

Šių metų LDS metinis 
seimas savo programa bus 
skirtingas nuo jau buvu
sių seimų tuo, kad antro
je dienoje, būtent, sekma- 
denį, rugsėjo 19 d., 2 vai. 
po pietų bus forumas. Te
ma — “Tobulioji Darbi
ninkų Šeima”, 
tas bus: tėvas, 
duktė, vienuolė ir kunigas, 
būtent, p. Juozas B. Lauč- 
ka iš New York: p. T. Ma
žeikienė iš Worcester, 
Mass.: p. Julia Jakavony- 
tė iš Brockton, Mass.; Se
suo Augusta iš Putnam, 
Conn., ir kun. Aloyzas Kli
mas iš Brockton, Mass.

Dalyvaujantieji galės 
duoti klausimus.

Forumui pasibagus, į-

MIRĖ STALINO “ĮPĖDINIS” 
ŽDANOV

RugpiūčioMaskva
31 d. Maskvos radio pa
skelbė, kad po sunkios li
gos mirė Sovietų Poltbiū- 
ro žymus narys, Andrei 
Aleksandrowich Ždanov, 
kurs buvo numatytas vie
nas iš stambiausių Stalino 
“įpėdinių”. Tai vietai be 
velionies dar buvo numa
tyta V. M. Molotov ir L. 
P. Beria, viršininkas slap
tosios ir baisiosios sovietų 
policijos. Ždanov buvo pa
skirtas vadovauti Komin- 
formui ir jis paskelbė il
gąjį Kominformo pasmer
kimą Tito, Jugoslavijos 
diktatoriaus.

Velionis buvęs artimiau
sias Stalinui, labai ener
gingas ir didelis Rusijos

Armije StoirM fanu- 
nistus Ir Jy Paketinus
VVashington, D. C. —Ar

mijos komandieriai gavovyks palaiminimas Švč.
Sakramentu Šv. Jurgio!įsakymą išrinkti ir išmes- 
lietuvių par. bažnyčioje. Įti iš armijos visus komu- 

Kaip jau žinote, LDS nistus bei jų bendrakelei- 
seimas prasidės šeštadie- vius, kurie bus draftuoti 
nį, rugsėjo 18 d., 10 vai. naujuoju įstatymu. Armi- 
rytą iškilmingomis šv. mi- joje gali tarnauti tik loja

lūs Amerikos piliečia.
Pagal galimybės bus 

pravesta ‘skryningas’ jau 
tarnauja n t i e m s karei
viams ir karininkams bei 
civiliams darbininkams,

*9

šiomis Šv. Jurgio lietuvių 
Prelegen- par. bažnyčioje, Nonvood, 

motina, Mass. Tuoj po pamaldų, 
parapijos svetainėje prasi
dės seimo sesija.

šeštadienis ir sekmadie
nis yra labai patogios die-įkad atrinkus komunistus 
nos darbininkams, dirban- ’ 
tiems dirbtuvėse, išva
žiuoti. Taigi kviečiame vi
sus Dvasiškius, Profesio
nalus, Biznierius, dirbtu
vių ir kitų įstaigų darbi
ninkus - pareigūnus at
vykti į Norwoodą ir da
lyvauti savo organizaci
jos seime — šeštadienį ir 
sekmadienį, rugsėjo 18 ir 
19 dd. š. m. •

imperializmo šalininkas. 
Jis siekęs, kad Maskva 
liktų pasaulio sostine. Jo 
prestižas buvo nupuolęs, 
kuomet pirmasis karas su 
Suomiais, kurio pradėji
mui jis buvo didžiausias 
šalininkas, nekaip pavyko, 
bet tą prestižą atgavo 
sėkmingai suorganizavęs 
Leningrado apgynimą.

Politbiūre jis turėjęs ir 
savo priešų. Ypatingai su 
Molotovu santykiai būda
vę blogi. Todėl manoma, 
kad Molotovas po jo mir
ties daug geriau pasijus.

Dabar diplomatai spė
lioja kokią įtaką Ždanovo 
mirtis padarys Rusijos 
politikoje link Vakarų?

Schuman Vėl Prancūzijos 
Premieras

Decatur, Ga. — šio mie
stelio jaunuoliai, kurie už
siregistravo pirmadienį, 

stangomis, grąžinti tikrą į turės nauj°^ J’egistruo-
teisingumą ir taiką 
siems — 1
taiką darbininkams, darb
daviams, ir visiems.

“Tuose istorijos kryžke- įįį "raštinėje.'
kueee, » mes atsišaukiame • rkljTiania

*' Vj. tis, nes jų registracijos
teisinau m a ir! rekordai tapo sudeginti.

® * I TV________ ______•__*1__  •__ 1___ •_______Drafto viršininkai supa
kavo registracijos korte
les į gurbą ir paliko poli- 

Dženito- 

visus savo maldose prni~psulig senu papratimu iš
minti tą didelį darbą, kurį kratė gurbą ir kas ten bu- 
turi atlikti Jungtinės Tau- vo sudegino. O čia būta 
tos. Mes norime, kad mū- registracijos rekordų, 
sų balsas pasiektų daug 
toliau negu jus, bet ir vi-! 
sus Amerikos katalikus ir j 
visą pasaulį”.

Popiežius Pijus XII taip
gi kreipia visų dėmesį į j 
karo nualintą Europą, į!

• v__  • • I

"Paklydusi" Kulka Buvo 
Mergaitės Mirties 

Priežastimi

bei jų pakeleivius. Darant 
atrinkimą, bus vadovau
jamasi nepersenai pa
skelbtu sąrašu neištikimų 
bei komunistų kontroliuo
jamų organizacijų.I.

I -

Salina Raudonuosius

Marshfield, Mass.—Pra- 
vargingą žmonių gyveni- eitą * savaitę Marshfield 
mą ir į milijonus žmonių fėruose nukritusi nuo “ar- 
pergyvenančius baisias kliuko” (Merry - Go - 
kančias nepageidaujamoj Round) mirė 6 m. mergai- 
tiranijoj. tė, Katriutė Guilemette.

Popiežius Pijus XII kabį Bostono medikaHam ek- 
bėjo labai nuoširdžiai ir zaminatoriui, Dr. Timothy 
sveikino maldininkus, y- Leary, padarius skrodi- 
pač jų vadą J. E. Arkivys- mą, pasirodė, kad mergai- 
kupą Richard J. Cushin- tė mirė nuo kulkos, kuri 
g’ą. Jis prisiminė Bostone buvo įstrigusi į jos galvu- 
jvykusį Krikščioniškos tę tuoj už ausies. Toji kul- 
Doktrinos Brolijos seimą, ka. matyt buvo “paklydu- 
Bostono Arkivyskupo va- si” iš arti buvusios šaudy- 
dovybėje, ir kad Jam bu- mo galerijos.

Lietuvių Katalikų Radio ValandaNew York — National, 
Maritime Union (CIO) ne-, 
senai buvusi pilnoje rau-' 
donųjų kontrolėje, dabar i WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 
juos meta lauk. I Salėm, Mass. Brookline, Mass.

Dabar, jos pirmininkas,! šeštadienį, rūgs. 4 d., 1:15 vai. po pietų įvyks
Joseph Curran paskelbė,, Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies dainos, 
kad nariai nubalsavo iš u- ..................... ” ’ ........................
nijos prašalinti Ferdinand,

I

Paryžius — Nesenai re
zignavęs iš premiero vie-ĮSmith, Howard McKenzieį 
tos Robert Schumart, Po- ir Paul Palazzi, už netin-Į 
puliarių Respubl i k o n ų į karną tvarkymą unijos pi- 
(katalikų) Partijos narys.nigų ir netvarkos kėlimą 
vėl tapo pakviestas suor-j unijoje. Bet išmestieji,
ganizuoti Prancūzijai Mi- skundžiasi, kad jie bau- 
nisterių Kabinetą. Jis ga-:džiami už komunizmą, ir 
vo parlamento pasitikėji
mą 322 balsais prieš 185. j

Visi komunistai atsto-. 
vai Parlamente balsavo' je unijoje, 
kaip vienas prieš jį. Kiti ----
visi už.

Manoma, kad Schuman 
sudarys savo Ministerių 
Kabinetą iš beveik tų pa-saulis eina blogyn, 
čių narių, kurie buvo jo daugiau yra kovų, kaip 
pirmesniame kabinete. Imaldų. Cortes.

I

rėmimą H. A. Wallace’o. 
Jie visi pirmiau buvo 
aukšti pareigūnai minėto-

Kas meldžiasi, padaro 
pasauliui daugiau gero, 
negu tie, kurie kovoja. Pa- 

1—”3 eina blogyn, nes

muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai plauks oro 
bangomis į visų namus, kuriuos tik jos pasieks.

Kalbės kun. Jonas S. švagždys iš Brockton, Mass.
SEKMADIENfi LIETUVIŲ KATALIKŲ 

RADIO VALANDA
Sekmadienį, rugsėjo 9 d., 9 vai. rytą iš nau- 
radio stoties — WVOM, Brookline, Mass. (Bos-jos 

tono priemiesčio — 1600 kilocycles) išgirsime Lietu
vių Katalikų Radio Valandos programą.

Kalbės kun. Pranas M. Juras iš Lawrence, Mass.
Tą pačią dieną, 10:30 vai. rytą iš WESX, Salėm, 

Mass. taip pat turėsime progą klausytis gražios ir 
turiningos radio programos.

Kalbės Tėvas Leonardas Andriekus, O.F.M.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broaduay So. Boston. 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1449
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ĮVAIRIUS ŽINIOS
C f

SOVIETŲ RAKETŲ EKSPER 
TAS PABĖGO Į ANGLIJĄ

registracijos 
provokuodami 
temperamento

DARBININKAS

Znios iš Piety Amerikos
i J

DABARTIES PASTABOS

Londonas—Čia paskelb- sives of America” walla- 
ta, kad aukštas Rusijos'ceninkai ir keletas be vie

tos protestantų ministe- 
rių kasdien piketuoja su 

i parašais šį registracijos 
punktą. Keletą kartų vos

v •karo orlaivių inžinierius 
ir raketų specialistas yra 
pabėgęs į Angliją.

Jis rašo knygą apie rė- 
žimą Rusijoje ir pasirašo nekilo riaušės dėl to pike- 
“pilietis Tokaev”. jtavimo, kuomet kaikurie

Nors jau jis senai iš jaunuoliai bandė atimti iš 
Rusijos zonos Vokietijoj piketuotojų 
yra prasišalinęs.bet Sovie- dėl to įvyko apsistumdy- 
tų spauda apie tai dar'mas. 
nei žodelio neprasitarė.

i 
i

ketuodami 
biurą ir 
karštesnio 
piliečius.

Todėl, Wallace neturėtų 
rūgoti, kad gauna tų pa
čių “vaistų” paragauti, 
kokius jo šalininkai duoda 
kitiems.

j»
I
I

jų šūkius ir

Stevens ViAnmm Km» 
iMiInV

Suimta "Drafto" 
Piketuotojai

Bostone, Cadet Armory 
prasidėjus jaunuolių re
gistracijai dėl kariuome
nės, atsirado keletas pike
tuotojų.

Keli “Young Progres-

Policija areštavo pike
tuotojus ir vieną jaunuolį, 
buvusį mariną, sužeistą 
Pacifike iš S. Bostono, dėl 

. puolimo piketuotojų. Pi- 
' ketuotojai teismo paleisti 
:be bausmės vėl grįžo pi
ketuoti. Šį kartą jie pike
tavo susėdę ant šalygat- 
vio. Bet policija juos vėl 
suėmė.

CIO REMIA TRUMANĄ -

Pasmerkė Wallace Partiją
statymą civilių teisių at-Washington, D. C. —

CIO unijų ekzekutyvis ko- žvilgiu. Pasmerktas Wal- 
mitetas indorsavo Prez. lace,
Trumaną, kaipo • tinka- • partija, kaipo partija, ku- 
miausią kandidatą į Pre-!ri siekia suskaldyti ir su- 
zidentus dėl darbo žmo-' silpninti progresyves jė- 
nių. ;gas ir įnešti nesantaiką jų

šį ekzekutyvį komitetą į tarpe. Trečioji partija pa- 
sudaro prez. Philip Mur- 
ray ir prie CIO priklau
sančių unijų prezidentai, 
čia veikią kaip vice prezi
dentai.

Balsavimo rezultatai bu
vo 35 už indorsavimą Tru- 
mano, o 12 prieš. Indor- 
suojant buvo užgirta De
mokratų Partijos platfor
ma. ir pagirtas Prez. Tru
manas už jo drąsų nusi-

bei “progresyvių”

sitamaujanti reakcijai, ją 
sustiprindama, išstatyda- 
ma savo kandidatus prieš 
pažangius ir darbo žmo
nėms palankius kongres- 
monus.

“Progresyvių” bei Wal- 
lace partija susilaukė iš 
šių organizuotųjų darbi
ninkų vadų smarkesnio 
pasmerkimo, nei Respu- 

’ blikonų partija.

WALLACE SUTINKAMAS 
KIAUŠINIAIS IR PRINO
KUSIAIS POMI

New York— Šiomis die
nomis Immigration and 
Naturalization Service, 70 
Columbus Avė., pradėjo 
tyrinėti Aleaander Ste
vens, alias J. Peters veik
lą Jungtinėse Valstybėse. 
Jis yra kaltinamas už ne
legalų įvažiavimą 25 me
tai atgal ir už veiklą prieš 
šio krašto valdžią.

Buvusieji Komunistų 
partijos nariai ar pakelei
viai įrodinėja, kad Ste
vens (Peters) esą buvęs 
Amerikos Komunistų par
tijoj kaipo Maskvos Ko- 
minterno atstovas, ir kad 
jis buvęs “stambiu bos’u” 
akcijos komitete, kurio 
tikslas suorganizuoti ko
munistus nu vertimui 
Jung. Valstybių valdžios 
karo ar ekonominės kri
zės metu.

Stevens gimęs Vengri
joj, į šį kraštą atvyko iš 
Čekoslovakijos 25 metai 
atgal. Jis sakosi esą ga
vęs teisių laipsnį Vengri
jos universitete.

Protestantų Bažnyčią Tary
ba ftasMtižt KMMnizMf, 

KapilaRznų

o.RAIS
Greensboro, North Ca- 

rolina — Pietinių bei šil
tesnių valstijų piliečių 
temperamentas matyt y- 
ra karštesnis. Čia jie Tre
čiosios Partijos komunis
tų uoliai remiamą kandi
datą į prezidentus Henry 
A. Wallace sutiko su se
nyvais kiaušiniais ir per
nokusiais pomidorais (to- 
matoes). kur tik jis bandė 
kalbėti.

Prezidentas Trumanas 
pasmerkė tokį piliečių el
gesį kaipo “neamerikoniš- 
ką”. Prezidentas sakė, 
kad kiekvienas turi teisę 
pasakyti ką jis mano, šio-

je šaly.
Bet reikia atsiminti, kad 

iš Wallace šalininkų, bei 
komunistų aštresnieji jų 
kritikai susilaukia pana
šių trukdymų.

Pavyzdžiui nesenai Bos
tone bandė kalbėti tūlas 
Gerald B. Smith, tai rau
donieji wallaceninkai 
kėlė tokį triukšmą bei 
čių koncertą, kad jis 
džio nepasakęs turėjo
leisti salę. Arba dar ryš
kiau Wallace šalininkai 
bando trukdyti teisėtu ir 
demokratiškiausiu būdu 
pravestą įstatymą — jau
nųjų vyrų registraciją pi-

Amsterdam, Olandija — 
Čia yra suvažiavę iš įvai
rių kraštų įvairių sektų 
atstovai — Pasaulio Baž
nyčių Tarybos seiman. 
Patarėjų komisija paruo
šė rezoliuciją, kurioj grie
žtai smerkia komunizmą 
ir kapitalizmą, kaipo blo
gybes.

Komisija sako, kad nei 
komunizmas nei kapitaliz
mas nepajėgia užtikrinti 
teisingumo ir laisvės 
šauliui.

GASPADINfi

pa-

su- 
ka- 
žo- 
ap-

Tėvų Marijonų Kolegijos 
Rėmėjų Seimas 
Rugsėjo 12 d., 1948 

DIENOTVARKE
11:00 — Iškilmingos Šventos Mišios. 
12:00 — Iškilmingas pašventinimas garbės lentos, 

kur pažymėtos geradarių pavardės.
12:30 — Bendri pietūs Seimo dalyviams. 
2:00 — Seimo posėdžiai. Pertraukoje bus traukia

mos laimėjimu knygutės S200.00 vertės.
Kolegijos Rėmėjų Skyriai kviečiami gausiai da

lyvauti netik siųsdami savo delegatus bet patys at
vykdami su pažįstamais, prieteliais pasvarstyti svar
bius klausimus artimus kiekvienam lietuviui.

Seimo Rengimo Komisija 
Kun. Jonas Vaitekūnas,

X

Gaspadinė ant sekminių
Leido vištą ant kiaušinių (2 k.) 

Viens, du trys, brrr ša! — 
Tumbataira, tumbataira 
Tumbataira o cha, cha.

Prų>erėjo daug viščiukų. 
Ne tiek vištų, kiek gaidžiukų 

Viens....
Priperėjo pilną gryčią
Ir kamarą ir seklyčią 

Viens,...
Gaspadorius jų nekenčia.
Po velnių visus jis siunčia 

Viens,...
O skauteliai pagailėjo
Ir visus juos papenėjo 

Viens,...
Lauž. Lieps.

J. Gaidelis 
TEKA SAULE

Teka saulė, pievos mirguliuoja.
Raitosi keliai,
O su daina linksmai sau žy- 

[giuoja (2 k.)
Lietuvos šauliai, šauliai. (2 k.)
Karštu veidu prakaitas vin- 
Bet smagu širdy, (giuoja, 
Nes už ramų tėviškės rytojų

SANTIAGO DE CHILE
Čilės Kardinolo kvieti

mu iš. Romos į Santjago
1947 m. pradžioje atvyko 
3 lietuviai kunigai. Du iš 
jų visiškai atsidavė para
pijos darbui čilėnų tarpe; 
trečiasis, kun. Titas Nar
butas, šalia to tęsė savo 
teologijos studijas vieti
niam Katalikų Universi
tete. Savo studijose turė
jo gerą pasisekimą. Per 
metus laiko pakankamai 
išmoko ispanų kalbą, toje 
kalboje paruošė savo di
sertaciją: “La reforma dėl 
Breviario Romano por 
Pio X” ir ją apgynė. Di
sertacijos gynimas įvyko
1948 m- “ — ™
d. Ka .
Teologijos Fakulteto salė
je. šiame akte dalyvavo 
be čilėnų, būrelis lietuvių, 
vengrų, latvių bei italų at
stovai- Visi buvo sužavėti 
doktoranto geru ispanų 
kalbos valdymu, vykusiai 
paruoštu pranešimu ir su
manių atsakinėjimu į už
metimus. Profesorių ko
misija jam pripažino dak
taro laipsnį cum Įaudė.

Gal bus neapsirikta pa
sakius, kad kun. 
Narbutas yra 
lietuvis įgijęs 
daktaro laipsnį 
merikoje. Tai 
darbštumo - vainikavimas, 
o drauge ir lietuvių vardo 
pakėlimas.

Kun. Titas Narbutas y- 
ra iš Panevėžio Vyskupi
jos, gimęs 1913 m. Teolo- 
gijg studijavo Kauno Vyt. 
Didžiojo Univ. Teologijos 
Filosof. Fakultete gauda
mas bakalaureato laipsnį. 
Vėliau darbavosi Panevė
žyje kaip gimnazijos ka
pelionas. Paskiau karo į- 
vykių buvo atblokštas 
Vokietijon, o iš ten Itali
jon. Romoje studijavo An- 
gelicum Universitete ir 
gavo teologijos licencijato 
laipsnį. Savo teologijos 
studijas galutinai vaini
kavo Santiage. Visa tai 
rodo dokoranto lietuvišką 
energiją ir didelį darbštu
mą, bei nepasidavimą pe
simizmui dėl tragiškų įvy
kių Tėvynėje ir tėviškėje. 
Ne bile kas gali turėti 
tiek valios jėgos tokiu 
liūdnu gynimo laikotarpiu 
atsidėti mokslo darbui. 
Dr. kun. Narbutas šiuo 
tarpu savo žinias galės 
panaudoti tik apaštalavi
mui tarp čilėnų, nes lietu
vių čia mažai yra. Tačiau 
tas jo darbas labai reikš
mingas, nes krašte kunigų 
nedaug, o darbo dirva la
bai plati.

Tačiau galimas daiktas, 
kad lietuvių skaičius Čilė
je kiek padidės. Laukia
ma atvykstant iš Austri
jos. Nes Čilės valdžia iš 
ten priėmė visą eilę trem
tinių kaip specijalistų į- 
vairioms pramonės ša
koms. pirmas transpirtas 
atvyks š. m. birželio 21 d. 
Gaila, kad Čilės valdžia 
šiuo tarpu neduoda leidi
mų pabėgėliams gyvenan
tiems Vokietijoje. Iš Vo
kietijos įsileidžia tik čilė
nų gimines.

Lietuviams Čilėje įsi
kurti nebūtų lengva, nes

mėn. 28
Universiteto

Titas 
pirmasis 

teologijos 
Pietų A- 

gražus jo

ekonomiškas gyvenimas 
stovi gana silpnai, pinigas 
kas kart vis labiau ir la
biau smunka (šiuo metu 
už dolerį mokama 62 pe- 
zai, kai pernai tuo pat lai
ku tik 35). Tačiau spe- 
cijalistai ar amatninkai 
galėtų gyventi gerai, nes 
tokiems pinigą nesunku 
uždirbti.

Kas labai Čilę daro pa
trauklią, tai puikus kli
matas. Tokio gero klima
to gal niekur pasaulyje 
nėra (klimatas daug švel
nesnis už Italijos). Dauge
lį gąsdiną žemės drebėji
mai, kurie čia laikas nuo 
laiko pasireiškia. Bet 
praktiniam gyvenime tas 
taip kaip ir nejaučiama. 
Čia gyvena žmonės be 
baimės ir rūpesčio dėl tų 
dalykų kaip ir kitur.

Čilė labai gerai užsire
komendavo pasaulio aky
se sutvarkydama savo 
krašte komunistus, nu
traukdama santykius su 
Rusija ir gindama Čekijos 
reikalą. Prieš Rusiją ir 
komunizmą labai daug 
rašo viso krašto spauda. 
Neretai būna žinių ir iš 
bolševikų siautėjimo Lie
tuvoje. O š. m. gegužės 
mėn. 3 stambiausias ir 
abai įtakingas Santiago 
katalikų dienraštis: — EI 
Diario Ilustrado įdėjo pla
tų straipsnį apie Lietuvą 
savo pirmam puslapyje. 
Straipsnis par engtas 
VLIK dviejų skundų Tau
tų Sąjungai medžiaga.

Čilėnai labai atjaučia 
vargstančiuosius po rusų 
letena. Tačiau, nors spau
da ir daug nušviečia apie 
sovietų žiaurumus, bet 
žmonės tikro supratimo, 
kas yra sovietai, neturi. 
Per daug toli nuo realy-Į

f . ' U'-’ -'U?
riML . i*

Kun. Pr. Strakauskas,
Šv. Roko par., Brockton, 
Mass., klebonas. Jis atna
šaus šv. mišias rugs. 6 d. 
(Labor Day), Jėzaus Nu
kryžiuotojo Seselių Vie
nuolyne, Thatcher St., 
Brockton, Mass., kur į- 
vyks didingas Naujos An
glijos lietuvių suvažiavi
mas — Lietuvių Diena.

Kun. klebonas Pranas 
Strakauskas yra nuošir
dus Seselių rėmėjas ir sa
vo parapijoje turi Sese
lėms vienuolynį namą, kur 
Seselės mokytojos gyven
damos veda parapijinę 
mokyklą. Klebonas kun. 
Pr. Strakauskas nuošir
džiai kviečia visus lietu
vius atvykti į šį didį su
važiavimą ir paremti Se
selių gražią darbuotę.

tiago ištisi kvartalai pui
kiausių namų. Bet yra ir 
lūšnelių į kurias žiūrint 
darosi labai graudu. Ta
čiau, kad klimatas labai 
švelnus, žmonės, liaudis 
nesistengia likviduoti sa
vo lūšnas. Jie gali net žie
mos metu naktį praleisti 
po bet kokia pastoge, net 
ir ant šaligatvio.

Čilė — ateities kraštas. 
Daug žemės turtų dar ne
išnaudotų ar tik pradėtų 

! naudoti. Kai padaugės gy- 
bės. O "kita” vertus“, krite Xent?į. smičius ir kai 

Visą laiką “ar *a,3iau kraštas pakils,

KUNKy VIENYBES SEIMAS
įvyks tuojau po AL-

Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.Tu. šauly, budi.

RK Federacijos Kongre
so, 
spalių 19 d. š. m., 
go, m.

būtent, antradienį, 
Chica-

(Pradžia 1-me puslapy]) 
šaknis gilyn. Iš to sekė bėdų 
bėdos.

Susigriebimas at įtaisyti 
klaidą ne tik pavėluotas, o ir 
peršvelniai padarytas. Apie tai 
mums pasako minėtuose “Ai
duose” Juozas Girnius. Jisai to 
laikraščio šių metų birželio 
mėnesio laidoje rašė apie de
mokratijos krizę. Be kito ko 
jis ten pasakė:

“Marksas ir Engelsas prabilo 
penkiasdešimt metų ankščiau, 
negu Leonas XIII. Skaudi tie
sa, bet — tiesa. Ir šita kaltė 
yra tiek gili, kad jos jausmas 
nėra išdilęs mūsų sąmonėje ir 
šiandien”.

Jei jau dejuoti, tai reikia de
juoti ne dėl to, kad Vatikanas 
per vėlai teprabilo socialiais ir 
ekonominiais klausimais, o dėl
to, kad Vatikanas leido tikin
tiesiems tuose reikaluose nu
krypti į klystkelius. Toliau rei
kia apgailestauti, kad Vatika
nas, prabildamas tais klausi
mais, peršvelniai teprabilo.

Enciklikos yra tik aiškini
mas, nurodymas, ar pasaky
mas, o ne įsakymas. Per šimt
mečius įsigyvenusios blogybės 
enciklikomis neatitaisysi. Švel
nūs tuose klausimuose popie
žių žodžiai ir neatitaisė ekono
miniuose ir socialiuose reika
luose padarytos klaidos.

Tad priseina pageidauti ir 
kelti balsą, kad socialiuose ir 
ekonominiuose, pridėsime, rasi
niuose ir tarptautinių santykių 
reikaluose Vatikanas turi tapti 
taip aštrus, griežtas ir nepa
laužiamas, kaip kad yra, saky
sime, moterystės klausimuose. 
Kas tik nesilaiko Bažnyčios 
nuostatų moterystės reikaluo
se, kaą divorsuojasi, kaa divor- 
suotą veda? tas užsitraukia ex- 
komuniką, tas išsibraukia iš 
tikinčiųjų tarpo. Teestie tokie 
nuostatai išleisti ekonominiuo
se, socialiuose, rasiniuose ir 
tarptautinio santykiavimo rei
kaluose. P. G.

pilna laisvė, 
gyvenančiam laisvu gyve
nimu nelengva pav. su
prasti, kaip nišai gali 
žmogų sodinti į kalėjimą, 
kad jis turi rašomąją ma
šinėlę, nors ir neregis
truotą. Čia nei mašinėlės, 
nei radio aparatai nei dvi
račiai ar kas pan. neregis
truojama. Net už automo
bilius ir už sunkvežimius 
jokių mokesčių nemoka
ma.

Čilėnai gerbia svetimša
lius. Svetimšalių yra labai 
daug. Santiagas ypač 
gausiai svetimšalių apgy
ventas. Visi turi tas pa
čias teises. Daug čia yra 
ir kunigų svetimšalių, y- 
pač vienuolių. Daugelis jų 
ispanų kalbą valdo ne
kaip. Bet žmonės tuo nesi
stebi ir jų pamokymus 
ima į širdį.

Daugelis, ypač Europo
je, mano, kad Čilėje ar ki
tose P. Amerikos valsty
bėse yra daug laukinių 
žmonių ir kad gyvenimo 
lygis labai žemas. Tai yra 
klaida. Čilėje pav. lauki-:2. RAMYBĖS ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš- 
nių nerasi. Net ir indijo- 
nai yra pakankamai kul
tūros paliesti. Bet išviso 
indijonų ar panašių čia 
veik nesimato. Yra taip 
vadinamų metisų, bet jie 
savo išvaizda primena 
kiek saulės labiau įdegin
tą žmogų ir daro labai ge
rą įspūdį. Žmonės yra la
bai švelnaus būdo, ramūs, 
nesikarščiuoja. Savo elge
siu neretai primena ang
lus.

Yra daug žmonių gyve
nančių skurdžiai. Tačiau 
šalia to nestinga didžiau
sios prabangos. Pav. San-

galima laukti labai gražių 
dalykų. Santiagietis.

Atsišaukimas j D. G. Klebonus
Tėvai Marijonai praneša, kad šiuo laiku yra ruo

šiamas naujas Tėvų Marijonų Misijonierių misijų, re
kolekcijų, novenų ir keturdešimčių maršrutas. Šiam 
darbui išimtinai yra priskirti kun. Antanas Mažukna, 
MIC. ir kun. Pranas Bulovas, MIC.

Norintieji pasikviesti Tėvus Marijonus į savo pa
rapijas dvasiniam patarnavimui yra prašomi veikiai 
kreiptis į:

Kun. Antanas V. Mažukna, MIC., 
Marian Hills Seminary 

Hinsdale, III.

Malonu Yra Melstis iš 
Lietuviškos Maldaknygės! 

"Darbininko” Knygyne Galite Įsigyti Puikiausių 
LietuvEkų Sekančių Maldaknygių:

DIDYSIS RAMYBfiS ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls................................_............................... $3.75

1.

3.

4.

leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių ........................... .........................................  $3.00
MALDŲ RINKINSLIS, surinko ir išleido kun. J. 
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 336 pusi. 
Kaina .....  $1.50
ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas", 288 pusi......$1.50

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broaduay, So. Boston 27, Mam.

Šiuomi siunčiu $

Vardas ....

Adresas ....

ir prašau prisiųsti maldaknygę
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(THE W0RKER)
Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly. 

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

Entered aa second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Huston, 
Masa. under the Act of March 3. 1870.

Acceptance for mailin? at specia! rate of postage provided for in Sectlon 
1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12, 1918.

SUBSCRIPTION RATES
Domestic yearly .........  $5.00
Domestic onee per week yearly $3.00
Foreign yearly ..............  $5.50
Foreign onee per week yearly $3.50

PRENUMERATOS K ALNA
Ame.-ikoje metams ....................  $5.00
Vieną 'tart savaitėje metams .... $3.00
Užsieny metams ......................... $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50
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DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680
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DARBININKAS

“AŠ NENORIU BŪTI 
ŠVENTUOJU!”

LDS Apskričių ir Kuopų Dėmesiuikiekvienam gyvenimo ke
lyj. Šv. Aloyzas, šv. Sta
nislovas, šv. Jonas Berch- 
mansas buvo studentai; 
šv. Steponas — karalius, 
šv. Emmerichas — 1 
gaikštis, šv. Martynas 
kareivis, i 
naitė. | ” Seimas prasidės iškilmingomis šv. mišio-

_____________ J Negalima neigti, kad mis šeštadienį, rugp. 18 d., 10 vai. rytą Šv. Jur- 
VertėA Margina šventųjų gyvenimuose pa-lgio lietuvių parapijos bažnyčioje, St. James 

’ sitaiko tokių dalvku, ku- Avė. Tuoj po pamaldų, parapijos svetainėje, 
iriais galima stebėtis, bet prasidės seimo sesijos.
Įjūriais negalima sekti. į LDS Centro Valdyba nuoširdžiai kviečia

I . - -tavo dėmėsi, kad jie tavęs, 
nesukliudytų. Neginčyti- 

___ nas daiktas pav., kad mes 
Sutikime, kad’ ta™ tie- negalime imtis tų nepa------ .... darbų,

šeštadienį ir sekmadieni, rugsėjo-Sept 18 
kuni- ir 19 d<L i. nu Sv. Jurgio lietuvių parapijoj, Nor- 

i —'woo<L Mass« įvyks LDJ5. (Lietuvių Darbininkų 
šv. Zita — tar-' Sąjungos) metinis seimas.

Seimas prasidės iškilmingomis šv. mišio-

amžiausKai ’ urie jaunuoliai, iš-pasiekiamas ir 20 
girdę apie krikščionybės jaunuoliui neprieinamas, 
skelbimą šventumą, pra- I 
'deda jo bijoti, ;

Jau visas mėnuo eina Kremliuje konferencijos jiems dai r------------------ ----------...................—
tarp Sovietų Rusijos ir Vakarų Demokratijos, o nesi- kuriuo šventuoju, kaip pa-!kad jį pasiektume, bet ir Sells šventųjų, 
girdi, kad būtų prieita prie kokio apčiuopiamo susi- vyzdžiu. ’ J ■’ ■ l i T ’ nAt.nnm$» »

ypač jei sa! Bet neužmiršk, kad Prastų atgailos 
r patariama sekti! idealas yra ne tik dėl to, kuriuos praktikavo dau-

tarimo. Konferencijų eiga laikoma griežtoj paslapty.

Norėčiau atkreipti į juos apSįričįus jr kuopas išrinkti atstovus į seimą.
Kiekviena LDS kuopa gali išrinkti ir įga

lioti į Seimą po vieną atstovą. Kuopos, kurios 
turi daugiau kaip 10 narių, gali įgalioti po 
vieną atstovą nuo kiekvienų 10 narių. Apskri
čiai gali įgalioti po du atstovu. Atstovai turi 
gauti įgaliojimus su kuopos ar apskrities val
dybos: Dvasios Vado, Pirmininko ir Raštinin
ko parašais.

Norwoodas yra mažas miestelis. Neturi 
didelių viešbučių, kur būtų galima apsistoti 
atstovams. Seimo Rengimo Komisija yra pasi
ruošus visus atstovus apgyvendinti pas priva
čias šeimas. Tik reikia iš anksto komisijai pra
nešti kas, kiek ir iš kur atvyksta. Pranešti ga
lite komisijos pirmininkei p. A. Smilgienei, 50 
Tremont St. Norwood. Mass.. arba LDS Cent
ro sekretoriui. 360 W. Broadway, So. Boston 27. 
Mass.

Sekmadienį, rugsėjo 19 d., 10:30 vai. rytą, 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje bus 
atnašaujamos šv. mišios už mirusius ir gyvus 
LDS narius. Po pietų 2 valandą, parapijos sve
tainėje bus forumas — kalbama tema: "Tobu- 
lioji Darbininkų Šeima". Prelegentai bus: tė
vas. motina, duktė, vienuolė ir kunigas. Prele
gentų vardai bus paskelbti vėliau. Iš daly
vaujančių galės duoti klausimus.

Forumui pasibaigus. įvyks palaiminimas

Bendrai, 
I kad jo siektume. Ir juo mes neturime sekti vienu 

, _ kurio <tipki vra ar kitu Šventojo darbu,
“Tai ir man reiks buri1 aukšteįnis> juo labį^u bet jo gyvenimo dvasia,! 

prėja tavo jėgos, juo auk- ^ur* ii paragino imtis to- 
—t nepaprastų žygių. 

jojo"ir niekad” neprieitum! Ankstybos krikščionybės 
Taigi sekimas šventai- J«etu buvo šventųjų,_ kurie 

siais pakelia mus i dvasi- atgailodami uzsimuryda- 
nio gyvenimo aukštumas. vo tokuna ankstam kam- 
Išganytojo mokslą šven
tieji įgvvendino net ir 
kasdieniškame savo veiki-

Tačiau Amerikos spaudoj kartais pasirodo bandymų tokju ŠVCRtuoju? Ne! Aš
...............  ........... --I.-*. Perlekia per M“0- Juu kin 

min™ nin. Šciau PakyK norS Visiškai
atspėti, kokie yra rusų reikalavimai pašalinti bent 
laikinį krizį susidariusį dėl Berlyno blokados. Rusų 
statoma kaina tiek aukšta, kad konferencijos dalyviai 
prisibijo ją paskelbti ir, matomai, per laikraščius no
ri priruošti visuomenę prie naujo smūgio, t. y. stam
baus Sovietų laimėjimo taip vadinamam “šaltam ka
re”. Ir iš tiesų, jei tikėt kai kuriem žurnalam (jų re
daktoriams tur būt kiek atskleidžiama derybų pa
slaptis). Sovietai, smaugdami Berlyną, nori išsiderėti 
milžinišką pinigų sumą — apie 10 bilijonų dol. — už 
nuostolius, vokiečių padarytus Rusijai karo metu. Ži
noma, i 
tama, kad tai neįmanoma, atsižvelgiant į dabartinę ? 
Vokietijos padėtį. Kadangi Marshallo planas yra su
galvotas daugiausiai Vokietijos atstatymui, tai Ame
rikos bilijonai, skiriami vokiečiams, eitų į bolševikų 
kišenę, kaip atlyginimas Rusijai už karo nuostolius.

nenoriu!” — 1
jų galvas baiminga min
tis.

i Bet kas gi yra šventu
mas ir kas vadinamas 
šventuoju ? Šventumas y- 
ra turėjimas kilnaus būdo, 
kuris siekia didžių idealų 
Šventumas 1 
mas iš pasaulio, bet jo nu
galėjimas. Šventumas yra .. ..J , jis galima žmogaus gyve

nime tobulai įkūnyti. Jų 
pavyzdys silpnai mūsų 
valiai duoda milžiniškos 
jėgos ir įrodo, kad Kris
tumi sekti ne tik reikia, 
bet ir galima, galima

_ barėlyj, jog nė išsitiesti 
negalėdavo — ir tai visą 
gyvenimą. Šituo darbu,

^galybės’ siekianti sielos 
jėga. Šventumas yra tei
singas įkainavimas gyve
nimo vertybių. Šventieji 
yra didvyriai: sielos lais- 

, vės didvyriai.
Bet — sako Amerikos spauda — rusai jau atsiė- Kas nepriklauso prie 

mė 7 bilijonus nuostolių iš Rytų Vokietijos, išgabenę šventumo? 
iš jos dirbtuvių mašinas ir visokeriopą lobį. Be abe- sėdėjimas kampe, galvos 
jo tą primena ir demokratiją atstovaują konferenci- nuleidimas, 
jos dalyviai, tačiau rusai apie tai nė kalbėti nenori, nuliūdimas, 
Jie reikalauja 10 bilijonų dol. grynais pinigais, ir tai nepriklauso 
tuč-tuojau, nelaukiant, kol vokiečiai tiek atsigriebs, tyrų džiaugsmų, 
kad patys galėtų užmokėti. Tokia sąlyga ir Marshallo čia nepriklauso

- « — • V d IV. A"

"erL,Ptn?!' me ir todėl dabar ryškiai ži"on’a’ mes. negalime pa-. 
jie mums rodo, kuo būdu Bet is to mes gaje-

?^prikJX“ Anėj Prnėi Nemunėlio
— r~ — y ------------' I

išdžiūvimas, j 
neveiklumas;

paneigimas 
žodžiu 

__ r__ v_ o__ ________________ _______________ ___ __v_______ _ niekas, 
planui būtų persunki išpildyti. Rusai tai žino ir dėlto kas žadintų baimę ir ne-į 
reikalauja, kad Vakarų Sąjungininkai įsileistų Sovie- norą, 
tų komisiją į Vakarų Vokietijos atstatymo reikalus. — 
Čia tai jau perdaug meisteriškai sugalvotas triukas. 
Už laikinį atliuosavimą Berlyno gerklės (prireikus vėl čiu savim laimėtojas! Kil-, 
galima ją spustelti) norima gauti daug bilijonų dole- nūs ir padrąsinąs liudyto-į 
rių ir, įkėlus koją į Vokietijos Vakarus, visą vokiečių jas, kad žmogaus valia 
tautą už gerklės nutverti...

Nežinia, kiek tikslus žurnalistų spėliojimas, ta
čiau netenka abejoti, kad, žinant bolševikų taktiką ir 
jų nesulaikomą skverbimąsi į Vokietijos Vakarus, ga
lima tikėti, kad kai kurių laikraščių redaktoriai ne 
vien tik spėliojimais vadovaujasi. Ir tikslios žinios 
pro griežtai laikomas paslaptis kaip nors prasisunkia.

Koks šiame reikale Vakarų Demokratijij nusista
tymas? Čia tai jau tur būt tikra paslaptis. Ilgai lau
kiamas jų pareiškimas turės kada nors pasirodyti. Jis 
bus labai atsargiai suredaguotas. Tačiau iš anksto ga
lima spręsti, kad Alijantai vargu besutiks su Mas
kvos reikalavimais. Jie žino, kad ir padarius sutartį,! r 
Rusija pirmiau ar paskiau ją sulaužys. Perdaug jau las, argi 
yra buvę įrodymų, kad su Maskva joks biznis nebeį- tokiu didvyriu? 
manomas. Gal tik vienas yra išrokavimas Kremliaus Gal pasakysi, kad tai e-į 
konferencijas tęsti: laimėti daugiau laiko kariškiems są per dideli reikalavimai 
pasiruošimams. K. ir kad šitas idealas nėra*

Tad kas yra šventasis? 
Didvyris! Kovos su pa-

žmogaus valia 
viską gali! Patvirtintojas 
nepajudinamo mūsų tikė
jimo į aukštesnį, dvasinį 
žmonijos pašaukimą! Di
džiųjų nusigalėjimų pa
vyzdys, kurie žavi ir gai- 
vina ištisus amžius. Šven
tasis yra tas, kuris mu
myse snaudžiantį kilnumą 
išplėtoja su didvyrišku 
nuosakumu, kad savo šie-; 
lą padarytų panašią į Iš-t 
ganytojo paveikslą.

Dabar sakyk, mano mie- 
i nenorėtum būti

Anoj pusėj Nemunėlio 
Pievelė žaliavo,
Grėbė pulkas mergužėlių, 
Daineles dainavo.
Nedainuokit, mergužėlės, 
Tų graudžių dainelių, 
Nevirkdykit širdužėlės 
Jaunam kareivėliui* ■

Kai aš jojau j karužę, 
Dievas nepadėjo. 
Pirmutinė kulkužėlė
Širdelę pervėrė,

Guli, guli kareivėlis 
Karužėj nušautas. 
Stovi, stovi žirgužėlis, 
Kamanom pamautas.
Kas pašers mano žirgelį 
Žaliuoju šieneliu. 
Kas pagirdys juodbėrėlį 
Tyru vandenėliu?
Sesers pašers žirgužėlį 
Žaliojom rūtelėm, 
O pagirdys motinėlė 
Gailioms ašarėlėms.

Ir pritrūko seserėlėms 
Žaliųjų rūtelių, 
Nepritrūko motinėlei 
Gailių ašarėlių.

•I 
tume pasimokyti atgailos 
dvasios! Vadinamieji sti- 
litai ištisus metus nenu
lipdavo nuo stulpo, ant 
kurio stovėdavo. Mes taip 
nedarysime! Bet mes tu
rime įsigyti tokios pat 
valios jėgos, tokio pat he
roizmo ir nusigalėjimo, ___ ___
kokio turėjo ir ame 7 Svį/šifaažnentū. 
sugebėję padaryti tokių 
nuostabių žygių.

’ skaitome, "kad’šitam 7r a’ madienis yra labai patogios dienos dalyvau
jame mieste pastatytas ti seime. Visi atstovai iš Naujosios Anglijos la- 
paminklas kokiam nors bai lengvai galės sugrįžti į darbą pirmadienį, 
menininkui, mokslininkui,'o iš toliau — antradienį. Kviečiame ir tikimės, 
ar karo vadui. į kad visos LDS kuopos ir apskričiai bus atsto-

Kas žmonijos kultūrai va ujamos LDS seime.
padaro daug gero, tam; Dar kartą prašome iš anksto pranešti kas 
statomas paminklas. E>i-(ir kjek atvažiuoja į LDS seimą. Taipgi prašo- 

įdžiuosius žmones pasaulis |me naujus sumanymus organizacijos gerovei 
pagerbia ne tik pamink-ĮSį S|į anksto, kad dar prieš seimą galėtume 

I įtalpinti į organą Darbininką .
LDS Centro Valdyba 

Kun. Pranas M. Juras, pirmininkas 
Antanas F. Kneižys, sekretorius

Šiais laikais labai daug darbininkų ne- 
| kiekvieną dieną di*a šeštadieniais. Taigi šeštadienis ir sek-

lais, bet surenka jų varto
tus daiktus, jų baldus, jų 
drabužius, jų rankraščius 
ir įsteigia muziejų. Ir vi
sai teisingai! Didžiųjų 
žmonių gerbimas glūdi 
žmogaus prigimtyj.

Bet už mokslo didvy
rius yra didesni gyveni-' ., 
mo didvyriai! Už visokius' 1..VYF1US’ * rDhoriia x

*

Kiekvienas žmogus turi

šiaurės ašigalio tyrinėto-1 
jus, už visokius tapytojus, 
chemikus yra žymesni šie-

menininkus, rašytojus,
karo ar valstybės vadus; kitame žmoguje veidrodį, 
bet dorovinio gyvenimo kuriame jis gali aiškiai į- 

, kuriuos mūsų J žiūrėti savo paties silpny- 
religija vadina šventai-įbes, trūkumus ir įvairius 
siais, i 
me, bet

mes ne tik gerbia-:blogumus; bet mes dažnai 
vnciiiizvuo jzcz ozv.- . . ir norime sekti: eigįamgs §juo atveju kaip
lų didvyriai, kurie karšy- Jų->ų pavyz la,s' ljuo, kuris loja veidrodį,
gišku nusigalėjimu įspau-! “Šventasis!; Dabar jau m damas j mato ten 
de savo dvasioje Dievo žinai, ką sis žodis reiškia!j ... , .
paveikslą. Mes gerbiame .Ir argi nenori tokiu šven-|ne save’0 1 3 sunl- 
didžiuosius mokslininkus,Ituoju būti? | Šopenhaueris.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

— 31 —

Keistas Būdas Susipažinti
— Matau, tamsta nugirdai mūsų pokalbį. 

Aš tam čekistui dvigubai pamelavau: kad iš- 
gelbėjote Balaganovo gyvybę, ir kad ve
žuosi jus sušaudyt.

— Reiškia, nemanai mane sušaudyt?
— Gink Dieve! Aš noriu būti partizanu 

tamstos valdžioje. Vanago vardas tiek ma
ne sužavėjo, kad...

— Kad iš proto išsikraustei! — piktai per
tarė Gegužis. — Tai kam mane į spąstus į- 
traukei, surišai ir davei žandinę? Tuojau iš
rišk! Nori, kad mano gyslos sustingtų?

— Koks aš neapdairus! Savo viršininką 
surištą laikyti! Šimtą kartų atsiprašau! — 
greit niurnėjo Kirša, nupiaustydamas vir
ves nuo Gegužio kūno.

— Dabar grąžink man, vade, žandinę į a- 
budu veidu, — tarė Kirša, atkišęs žandą. Tik 
neužmušk, nes noriu Lietuvai tarnauti.

Gegužis visu kūnu raivėsi, mėgindamas 
atgauti normalų kraujotakį. Keistas komi

saro poelgis tiek jį domino, kad užuot pykti, 
pradėjo šypsotis.

— Puikus tu juokdarys, bernuži. Nieko 
panašaus neesu matęs savo gyvenime. Žan- 
dinės nieks man nėra davęs, nes užsimoju
siam aš pirmas žiebdavau. Tik tu viens atsi
radai, kad surištam galėjai duot. Pats gi ži
nai, kuo tai kvepia. Ir kaip po to gali man į 
akis pažvelgti? Tiksliai prašei, kad tavęs 
neužmuščiau, nes tokie dalykai tik krauju 
nuplaunami. Užmušt, žinoma, dabar negaliu, 
nes aš beginklis, o tu ginkluotas. Kai dėl 
žandinės, tai palauksiu, kol viską išaiškinsi. 

Tie žodžiai Kiršai buvo skaudesni už žan
dinę. Jis skubotai pradėjo aiškintis.

— Iš tiesų, be galo keistas mano poelgis, 
bet žinant aplinkybes, darosi suprantames
nis. Mat, mudu su Savinu seniai susidrauga- 
vova ir dažnai pasikalbėdavom apie Lietu
vos vargus. Kiek dienų atgal, mudu susita
rėm eiti pas partizanus. Ta proga aš jį labai 
prašiau supažindinti mane su garsiuoju Va
nagu. Bet kaip tai padarius? Kviesti tams
tą pas save neįmanoma; pas jus pabėgti — 
nežinome kur, nes jūs gyvenat visur, t. y. 
nežinia kur. Informacijas jums įteikiame tik 
per trečią asmenį — juk patys tai žinote. 
Tad sugalvojom tamstą legališkai išvogti. 
Savinas suorganizavo čekistus, gavo auto
mobilį, bet pats negalėjo dalyvauti dėl tar
nybos reikalų, tad viršininkauti žygiui teko 
man vienam. Kadangi aš tik paprastas ko

misaras, o jie visi čekistai, tai aš, kad įsi- 
gyčiau pilną jų pasitikėjimą, buvau privers
tas parodyti tikrą bolševikišką žiaurumą, ir 
jums, jau surištam, daviau žandinę, už ką 
dabar nuolankiausiai atsiprašau ir atkišu 
abudu žandu. Išdaužyk juos be pasigailėji
mo!

— Eik sau su savo žandais! — niršo Ge
gužis. — Neskystimauk, tik vyriškai tark 
ko nori!

— Nugi jau sakiau: būti partizanu tams
tos valdžioj.

Gegužis valandėlę svarstė, pusbalsiu į sa
ve niurnėdamas:

— Skystimas tai skystimas, bet jei pats 
tai sugalvojo? Hm... iš viso, būtų ne kvai
las berniokas. Man tokių reikia... O gal Sav- 
ka? Klausyk! — tarė garsiai: — kur dabar 
Savka?

— Tuojau čia bus, — atsakė Kirša ir su
švilpė.

Ir iš tiesų, po valandėlės iš krūmų išniro 
Savinas. Gegužis patrynė akis, įgnybo sau į 
šlaunį — ne sapnas.

— Ar judu kokie burtininkai, ar ką? Ar 
ir tu, Savka, nori būti partizanas?

— Jei tik priimsi. Bet mano sąlyga: tavo 
vadovybėj.

—Kad jus galas... Abudu lyg susitarę...
— Taip, mudu susitarėm, — atsakė Kirša. 

— Duok man dvi žandinės ir tark, kad pri
imi.

— Ką kitą būčiau užmušęs, bet tau teks 
dovanoti. Už žandinę gaunu du partizanu, 
automobilį...

— Ir grąžinu tamstai du revolveriu, šovi
nius ir granatas, — pridūrė Kirša.

Gegužis prišoko prie Kiršos.
— Atkišk žandą! — griežtai įsakė.
Tai buvo taip netikėta, kad Kirša krūpte

lėjo, bet žandą atkišo. Gegužis davė jam 
garsų bučinį.

— Ot tau ir žandinė. Dabar pilnai atsiteis
ta. Daugiau nelįsk man į akis su savo žan
dais.

Kirša taip sustulbo, kad nė žodžio negalė
jo pratarti. Kiek atsikvošęs, puolėsi Gegu
žiui rankas bučiuoti. Gegužis atšoko atgal ir 
piktai užsimojo.

— Nelįsk, ba kai žiebsiu į ausį, tai žvaigž
dės akyse pasirodys.

— Atsiprašau, vade! Aš, aš... — stenėjo 
Kirša, visai nusiminęs.

Gegužiui jo pagailo. Patakšnojo per petį.
— Nieko, nieko, jaunuoli. Matai, aš irgi 

susiskystimavau. Net kariai turi silpnybės 
momentų. Pamirškime tai ir ryžtingai sto
kim į darbą. Manau, kad mes sudarysime ne
blogą trejukę. Tačiau vis dėlto tai keistas 
būdas susipažinti.

Ir rami naktis, ir jaukiai šviečiąs mėnulis 
su nuostaba žvelgė į keistus dalykus, kurie 
tuomet vyko nukankintoj Lietuvoj.

£Bus daugiau).
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MARIANAPOLIO ŽINIOS 'turtingų jaunuolių, kurie siekia 
_________ mokslo geros širdies žmonių

Pereitą savaitę susirinko di- padedami, naudai, 
delis būrys jaunuolių išbandyti Kiekvienas lietuvis 
savo jėgas. ruoštis rudens mas apsilankyti šioje 
sportui — futbolui. Tolimesnis Marianapolio įstaigoje 
pasiruošimas begalo reikalin-1 seimo proga, bet kada 
gas. nes šįmet pramatyta gan retusi pasidžiaugti gamtos įdo- 
įdomi tvarka; ]
atsiekti nemenkesnių rezultatų 
už praeitus metus, kada Maria- 
napolis liko nenugalimas.

Taip pat greitu tempu eina 
pasiruošimas Kolegijos Rėmė
jų Seimui, kuris įvyks rugsėjo 
12 dieną. Seimui pramatyta se
kanti darbotvarkė:

11:00 vai. ryte iškilmingos 
šv. Mišios Kolegijos koplyčioje.

12:00 Bus iškilmingai ati
dengta ir pašventinta T. Mari
jonų Rėmėjų garbės lenta su 
bronzoje išlietomis geradarių 
pavardėmis.

12:30 Bendrieji pietūs 
dalyviams.

2:00 Kolegijos sporto
Seimo posėdžiai.

Šiame seime laukiama 
tai delegatų iš Kolegijų 
jų Skyrių bet ir kitų Kolegijos 
prietelių bei pažįstamų. Ku
riems nebuvo galima liepos 5 
dieną pamatyti pelenus žuvu
siųjų Lietuvių koncentracijos 
stovykloje Flossenburge turės 
progą tą dieną pamatyti.

Seimo pertraukoje bus dova
nų traukimas. Pelnas eis ne-

pageidaujama ■ mybėmis.

i
Į

kviečia - 
gražioje 

ne tik 
tik no-

pievomis, medžiais.
ABG.

foraesterio lletuvfal nuošHžlai rūpi

reikalą

Svarbu žinoti
Worcesterio Tremtin. Įkurdi

nimo Komitetas praneša, kad 
jau yra gauta Tremtiniams bu
to ir darbo parūpinimo blan
kai. Tegul nelieka ne vieno lie
tuvio, kurs nebūtų pagelbėjęs 
nors vienam tų nelaimingųjų. 
Dabar jų išgelbėjimas priklau- 
so nuo mūsų. Ar mes galime 
likti šalti ir abejingi, 

į Blankai galima gauti:
* Šv. Kazimiero parapijos kle- 
bonijoj, Aušros Vartų parapi
jos klebonijoj, pas p. Kriaučelį, 
Lietuvių Piliečių klubas, pas p.

Bačinskienę, Providence St. 
pas p. J. Mack, Plantation 
24, pas p. Blažį, Lincoln 
204.

naudai, tačiau ir geriausia ko
misija nepadarys nieko, jeigu 
pasyviai laikysis visa lietuviš
koji visuomenė.
Worcesterio, artimesnių ir to
limesnių apylinkių lietuviai, pa
dėkite savo pasižadėjimais ir 
konkrečiomis aukomis kuo di
džiausiam tremtinių skaičiui 
atvykti Amerikon ir čia žengti 
pirmuosius žingsnius. Laimingi ■ 
esate būdami davėjų, o ne p ra-! 
šytojų pusėje. Tačiau, ateitis; 
ir likimas niekam nėra žinomi. 
Dar taip neseniai, karui pasi
baigus, stebėjosi pasaulis, kada 
tūkstančiai išvarytų ir laisvu 
noru išbėgusių Pabaltės kraštų 
gyventojų, atsisakė grįšti na
mo, į Sovietų okupuotą tėvynę. 
O dabar? — negrįžta į “saulės 
apšviestą plačią tėvynę” tikrie
ji jos piliečiai; slapta per sie
nas bėga diplomatai ir tūkstan
čiai karių; pagaliau, paskutinė
mis dienomis atsisakė grįžti, 
iškilmingai į olimpiadą išlydėti 

i sportininkai. Ką visa tai reiš-

Todėl mieli

i Pagaliau ilgai lauktasis D.P. 
bilius priimtas. Tūkstančiai ne
laimingų tremtinių, paženklin
tu keistu D.P. vardu, laukia 
kada prasivers jiems durys į 
laisvą šalį, kurioje jie galėtų 
laisvai, kaip dera žmogui gy
venti. Patys ką nors daryti, — 
jie yra bejėgiai. Jų akys vėl 
nedrąsiai krypsta į savo tautie
čius užjūryje, kurie jau daug 
kartų yra jiems sunkiose va
landose pagelbėję.

i Visą emigracijos
tvarko centrinė BALF įstaiga, 
talkininkaujant skyriams įvai
riuose Amerikos miestuose.

Ir Worcesterio 25 BALF 
skyrius, š. m. rugpiūčio mėn. 
18 d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, sušaukė visų Worceste- 
ry esančių lietuviškų organiza
cijų ir klubų atstovų pasitari
mą minimu reikalu. Dalyvavo 
31 BALF skyriaus atstovas; 
Aušros Vartų parapijos Feder. 
sk. atstov.: p. Mažeikienė, Za- 
karienė, Karalienė; f 
gos D-jos atstovė p. Bačys;i 
Veteranų Taut. grupės — p. 
Salasevičius; Lietuvių Ūkesių 
(piliečių) klub. — p. Zurlys, 
Kriaučelis; Veteranų — p. Ku- 
reiša; Lietuvai Remti D-jos — 
p. Kiškis, Žemaitaitis; Tremti-' 
nių atst. — p. Janavičius. Be 
to, šv. Kazimiero parap. klebo
nas kun. A. Petraitis ir šiaip 
daug besidominčių tremtinių 

' reikalais lietuvių. Susirinkimui: 
; pirmininkavo nenuilstanti, e- j 
inerginga Worcesterio liet, vi-: 
suomenės veikėja, 25-to BALF;

P.
39,
St.
St.

i Be to, pranešama, kad Šv. 
Kazimiero parap. klebonijoj ir 
Lietuvių Piliečių klube jau ga
lima gauti krepšeliai Tremtin.

i Maisto Rinkliavai. Skubėkite 
į atsiimti ir sutvarkyti. Rugsėjo 
'11 dieną atvyks į kiekvienus 
' namus BALF nariai arba tal
kininkai minėtų krepšelių pa
imti. A.

Ši mergytė Sharon Anderson, Aurora, Iii. tu
rėjo 13x10 pėdų namuką, kuris buvo jos žaidimų 
vieta. Kada kaimynų sudegė namas ir tie kaimy
nai neturėjo kur gyventi toji mergytė su savo tė
veliu pritarimu užleido tą žaidimų namuką tai 
nuo gaisro nukentėjusiai šeimai. Mažoji gerada
rė matosi eina iš savo namuko nešdina glėbį sa
vo lėlių. Šis vaizdas turi ką nors bendro su gera- 
širdingumu, su ateitimi. Tenka priminti, kad to
kių mažyčių mergyčių ir berniukų įvyks skaitlin
ga ir margaspalvė paroda rūgs. 6 d. (Labor Day), 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių Vienuolyno kieme, 
Thatcher St., Brockton, Mass. Ten tikrai galima 
bus pamatyti ir rūpestingų mažyčių veidelių ir 
linksmų prisiminimų patirti iš toli toli nutolusių 
dienų... Važiuokime visi!

Labdarin- ......... *J kia — šiandien jau kiekvienas
supranta. Tačiau, tremtiniai 
negali likti Europoj, karo nu
vargintose šalyse. Padėkime 
jiems laikinai susirasti naują 
tėvynę, ramų gyvenimą.

Vienybėj — galybė. A. I-tė.

PHILADELPHIA, PA.
Vasaros karčiai netrukdo 
dirbti tremtinių gelbėjimo 

darbą
BALFui raginant ir Phila. 

Balfo skyrius susirinko aptar
ti tremtinių imigracijos galimu
mus ir darbo bei buto pažymė
jimų sudarymo pagreitinimo 
klausimus. Phila. Balfo direk-j 
torium vienbalsiai išrinktas, 

f
pramonininkas M. Dumsha.

Seimo < jįs daug prisidėjo prie trem
tinių šalpos darbo, o dabar iš- 

salėje davė apie 50 tremtinių darbo 
pažymėjimų. Tai pavyzdys tik
ros broliškos meilės savo tau
tiečiams tremtiniams i.

Sudaryta komisija užmegsti 
kontaktą su smarkiai tremti
nių gelbėjimo darbą dirbančia! 
Katalikų Federacija ir su viso-’ 
mis Phila. m. parapijomis. Ko
mis! jon 
lys, M.

Šioji 
mėžti 
parapijom ir klebonais, 
ma. jog bendrai veikdami ir iš
davų stambesnių turėsime. Ka
talikų parapijos išssiuntinėjo 
1500 priminimų katalikams —

East taton Savings Bank
netik-
Rėmė-

išrinkti: 
Dumsha 
komisija 
kontaktą

Manchester, N. H, I

Charles F. Jeff
Sullivan

po-

C A. Hdtt Ce., hc
Vertingi baldai, ir kilimai

VVestfield, Mass.

Prof. Dr. Sa- • 
ir ( ? Red). 
jau spėjo už- 
su katalikų 

Mano-

. kieji kacapai — stalinberniai. , kurie verkdami prašo jūsų pa-sk pirmininkė p. Julija Mack

i
parapijonims dėl buto ir darbo I

\ aikštant per butus ir pra-: galbos. ; Sekretoriavo p. Bačinskienė.;
šant buto pažymėjimų tenka Juk viską, ką mes turime y- Susirinkimo pradžioje piiminin-: 
išgirsti bolševikų bjaurių melą-Į ra iš Viešpaties mūsų Dievo! kė padarė platų pranešimą a-' 
gysčių apie tremtinius. Esą jie! Jis jums davė ir gali jums ir pie priimtąjį bilių ir nurodė 
tingi dirbti, dideli ponai ir tt. į jūsų vaikams visa vėl atimti. kas reikės daryti artimiausioje

Stalinberniai — raudonieji' O kas iš Dievo valios teps ateityje, kad jis pilnai išnaudo-' 
'fašistai paskleidė gandą esą'vargšas ir prašys duonos ar^ gekmingesniam darbui su-! 
Šv. Jurgio parap. klebonijos. sveikatos argi kas jo pagailės, i darytos trys komisijos: I Butųi pažymėjimo išdarinio. Jau da- “** “ /" ---- " .darytos trys Komisijos: 1 Butų

. i bar sumedžiota per 200 darbo se,m“,nke atsAnete is Vokie-;jeigu jus nemokejot būti gai-.R.ja; jon Brinkta: pirmininku 
ir buto pažymėjimų. O darbo tijos savo . «iminę kuri ''eik|I<stta8i- V. Miugela.p Bačmskienė, nariais: p.

W tik pradžia! dveji metai nieko nedirba ir. ---------------------- iKriaučelis, Blažys, Eikšnora,

LambsM Furnitūra Co.
Pilnas Namų Įfomičiavimas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Cor. Elm & Thomas Sts.
Tel. 22 — Westfield, Mass.

Tai žmogus, kuris padarė 
litišką karjierą savo gabumais 

į ir darbštumu. Jis dabar yra 
_ Worcesterio miesto mayoras ir 

; Demokratų kandidates į Lieu- 
‘ Į tenant Governor. Massachu

setts valstybei.
Mąyoras Sullivan buyo de

vintas iš penkiolikos šeimoje 
vaikų. Savo energija ir darbš
tumu baigė aukštuosius moks
lus tapdamas advokatu. Jis bu- 
įvo interesuotas žmonių gerbu- 
iviu ir pirmą sykį buvo išrink-i 
tu iš Ward 5 eoneilmanu Wor- 
cesterio mieste, 1935 m.' 
Dviems metams vėliau jis buvo

I 
I

i

N. G. Gumsey Ce.

Keene, New Hampshire

Blažys, Eikšnora, ‘
i Mancevičius, Mitrikas, Danie- .. . x _L. _ „ ... „ ~ _ išrinktas Statė Representativeliene, Leonaite; 2 Darbo Parų-

BALF ir ALT skyriai rugpiū- pįnnno K-ja; pirmininkas

raginama darbo ieškotis atsa-į 
ko. jog pas ją Lietuvoj buvu-į 

įsios net dvi tarnaitės. O 
igaspaainė net ‘‘teiravosi" 
į advokatą ką reikia su ja 

V. Krėvė kal-'ryti? Advokatas pasakęs.

radijąPer p. Antanaitienės 
dažnai kalba Penna. u-to prof.

. Dr. Salys ir ragina tautiečius' 
nedelsti buto ir darbo pažymė-Į 
jimų išdavimo. Pennsylvanijos 
universiteto prof. X___ ______
bėjo per p. Dziko radiją labai 

į Phila. m. 
lietuvius ir kvietė talkon, kad 
kuo daugiau išgelbėtume lietu- 

; vių iš tikros mirties nagų.
1 Bet tą darbą trukdo lietuviš-

HARTFORD, COHN

jautriais žodžiais

AUBURN, MAINE

37 Knight St., Auburn, Maine

r™-————n
GREENFIELD, MASS.

Sears, Roebuck and Co.
į Greenfield,i Mass.

r“.ir 1941 išrinktas Statė Senator 
„ , ... P’!iš pirmojo Worcester Distrikto.
Kuraisa; nariai: Salasevičius, j ................................, - „ -i_- „ x - '1946 m. žmones jį pasirinkoadv. Millens, Kiskis, Matacins- - - x, . ’ ... „ savo mayoru ir jau tarnaująkas, Ant. Salasevičius. 3 Finan- Į’..................... .... antrą terminą.sų K-ja; pirmininku — p. Kiš
kis; nariais: Janavičius, Daue- 
lienė, Sidabrienė, Zakarienė, 
Mitchell, Keršiūtė, Bačys. Visų 
K-jų vyriausiąja pirmininke iš-i 
rinkta p. Julija 
nutarta prašyti 
teryje esančių 
klebonus: kun. 
kun. kleb. Vasį, būti šių komi
sijų garbės nariais, o kun. Ta
mulevičių, kun. Bakaną, kun. 
Volungį, kun. Jutkevičių, adv. 
Millerį ir Tamulionį — minimų 
komisijų patarėjais.

Visi į komisijas išrinktieji 
pareiškė gražiausius norus. 
dirbti nelaimingų tremtinių |

toji; ]------- -  ----- * ’ •
pas čio 24 d. turėjo susirinkimą, 
da- Raportavo, kad šį mėnesį pa- 
kad siuntė rūbų į centrą 
Vo-

900 sva
rų. Čia vienas lietuvis, nesenai 
atvažiavęs iš tremties, pasakė, 
kad 
viai 
čia. 
sto.

ji galinti savo giminę atgal 
kietijon sugrąžinti, bet atgali
nes kelionės išlaidas vis tiek 
turinti padengti. Pasiteiravus 
pas kun. Martusevičių bei pas 
kalbamą šeimininkę paaiškėjo, 
jog tokios tremtinės pas Šv. 
Jurgio parap. šeimininkę visai 
nėra ir niekad nebuvo! Tai tik
ras išsigalvotas bolševikų me
las nuo pradžios iki galo!

Tuo tarpu visi žino, 
tremtiniai yra darbštūs 
Jaukia jokios išmaldos, bet dir
ba visi 100 nuošimčių, nežiūrint 
ar jis būtų buvęs ministeris, 
generolas, gubernatorius, mo
kytojas, ūkininkas ar darbinin
kas.

Dar viena provokacija
Kepyklos savininkas Jonas Y 

Mačys, kažkieno suklaidintas.' *|* 
papasakojo, jog pas vieną jo!*|* 
pažįstamą yra jau dveji metai $ 

i atvažiavęs kažkoks tremtinys 
žjir jis sėdįs dėdei ant sprando, i 
£‘ nes tas dėdė yra išdavęs affi- 

'davitą. Pasiteiravus smulkiau A 
į apie tą “dėdę" pasirodė, jog 
nei to dėdės nei to tremtinio — 
tinginio iš viso nėra; tai vėl gi V 

— begėdžių ♦♦♦ 
‘ J 
t
Yt
Y
Y
Y 
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Y
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Y
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PITTSFIELD, MASS.

539 North St

I
Pittsfield, Massachusetts | 

______________ i

i I

kad 
ir ne-

susi-

viskas gerai ką tik lietu- 
jiems iš Amerikos atsiun- 
Labiausia pageidauja mai- 
ypač lašinių ar kitokių rie

balų. o lietuviai, kurie atva
žiuos į Ameriką, nebijokite, jie 
nebus jau taip nudriskę kaip 
bolševikai. — sakė jis.

Problema, kurios šiame
rinkime negalėjo išrišti, yra te, 
kur gauti kambarius ir kitokį 
aprūpinimą atvykstantiems? 
Taigi tuo reikalu nutarė pra- 

i nešti visoms draugijoms, kad 
šauktų susirinkimus rugsėjo 9 
d., tas gal palengvins šią prob
lemą išrišti. K. Valionis.

I
! sąžinę praradusių 
išgalvotoji pasaka.

Be gerų darbu negali būti 
žmogus išganytas!

Už tat mieli broliai ir sesės 
lietuviai! Teneiieka nė vienos 
padoriosios šeimos neišaavu- 
sios bent vieno butui pažymėji
mo.

Neįžeiskime Viešpaties, nes 
Jis kuomet nors tars:
— Štai daviau Jum tiek daug 

ir nesigailėjau dovanų, o jūs 
gailitės duoti tų dovanų mažą 
dalelę tiem nelaimingiesiems.

Mack.
abiejų Worces- 
liet. parapijų 
A. Petraitį ir

Tarnaudamas tą laiką pasi
žymėjo darbštumu, sąžiningu- 

imu ir lietuviams palankumu. 
Jis yra keletą lietuvių paskyręs! 

~ miesto tarnybai. Taigi, lietuviai! Be to,! . .. . .. ... ..
nnepamirškite už jį atiduoti sa-j 
vo balsą. Skl.

Brockton, Mass.

i
Woodwartfs AutoSpring 

Shop
SPYRUOKLES DĖL BET KOKIO 
AUTO-KARO, TROKŲ AR BUŠO 

Ratus Suvienodina ir Generaliai Taiso

172 No. Montello St.
■

TELŠ. 3609-3032 BROCKTON. MASS.

NOMINUOKITE WORCESTERIO MAYORĄ

Į Lt. Governor Demokratišku Tikietų
Nominacijos Antradienį, Rūgs. • Sept. 14 d.

Frank A. MoniN, Ine.

Insurance
of Every Discription

698 Washington Si.,

Norwood, Mass.

f

t

CHARLES F. JEFF SULLIVAN, Worcesterio miesto mayoras yra tik
ras lietuvių draugas ir prietelius. Jis užėmęs miesto mayoro vietą, tuo
jau davė lietuviui aukštą miesto vietą. Ar šiaip su reikalais lietuviui nu
ėjus, jis visuomet kuo palankiausiai į tai atsiliepia. Taigi, jis tapęs Lt. 
Gubernatorium, neužmirš lietuvių, bet visuomet jiems padės. Taigi, 
atėjus balsavimų dienai, Sept. 14, visi lietuviai kaip vienas padėkite —X 
ant demokratiško tikieto prie pavardės CHARLES F. JEFF SULLIVAN.

Atdarman Joseob J. Grigaitis, 32 Houghton St., Worce«ter, Mass.

Charles F.
Jeff Sullivan

Yt
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Ką mąstė tie, kuriuos dabar 
laidojame

- Žuvusio kario laiškai motinai ir 
artimiesiems. - Apie meilę ir mirtį. - 
Nusipirko salą už 700 dolerių. - Gy
venimas fronte. - Kur jie ieškojo pa
guodos ir susiraminimo. - Žodžiai 
marino, kurs žuvo Okinavoje.

LEITENANTO ŽODIS
Tūkstančiai liūdnųjų 

karstų, su liekanomis žu
vusių karių, atgabenami į 
Jungtines Amerikos Vals
tybes. Motinos vėl laužo 
rankas ir sesės verkia, kai 
juos antru kartu žemei a- 
tiduoda. Dabar čia tik 
dulkelės, pasak y t u m e, 
šventos relikvijos tų, ku
rie savo gyvastį nunešė 
ant laisvės aukuro. O bu
vo juk laikas, kad jie bu
vo pilni energijos ir atei
ties planų jaunuoliai. Ką 
jie mąstė ir pergyveno gy
vi būdami, mums pavaiz
duoja viena North Caroli- 
na universiteto išleistoji 
knyga “Marine from Vir- 
ginia”. Tai laiškai jaunes
niojo leitenanto Dovydo 
Tucker Brown, kurs 1945 
m. gegužės 14 d. žuvo O-
kinavoje. Laiškai rašyti j 
daugiausiai motinai, o iri 
kitiems artimiesiems.

APIE KARĄ, SALĄ IR 
VARGUS

Jis sielojasi ilgai užtru
kusiu karu:
— Atrodo, kad karas vis 

tęsis ilgyn ir ilgyn.Aš ma
nau, kad Dangus yra ne
patenkintas mūsų bevaise, 
trečiaeilės vertės civiliza
cija.

Laiškuose jisai prisi
mena ir kariškių gyveni
mo netikėtinumus: jis ap
rašo, kaip vienas jo drau
gas nusipirko salą 30 my
lių ilgio ir 10 mylių pločio 
ir užmokėjo už ją tik $700 
dolerių. Ką jis su sala da
rys?

Tasai Virginijos mari
nas Brown buvo konverti
tas. Religinę paguodą ji
sai stipriai pergyvena ir 
savo motinai rašo:
— Kai aš einu į bažnyčią 

ir prie Komunijos, aš vėl 
atrandu tų senų 
džiaugsmą 
riaus... Sekmadienis yra 
manoji diena ir aš sakau 
visiems rūpesniams ir 
vargams: “šalin, jūs ne- 
užtemdysite mano širdies 
linksmumo šian dieną. 
Jokšai išorinis kentėjimas 
neaptemdys mano džiaug
smo ir pasitikėjimo, nei 

1 mano asmeniškieji susi
krimtimai neprislėgs ma- 

... - no sielos. Yra kitų dienų palaimingos jgkausmuį įr apganestavi- 
- mui, sekmadienis yra 

tironizuoti skjrįas džiaugsmui”.

i

>*

rus. Nekartą jisai užsi
miršimo ieškojo knygose 
ir viename laiške nuošir
džiai dėkoja už atsiųstus 
veikalus. Jis prašo atsiųs
ti jam prancūziškų kny
gų:

— Tik ne romantiškų, ne 
sentimentalių, o taurių, 
geriausių, 1 

i turi.
Aprašydamas karių nuo-' tą kartų stipriau, kaip ant 

taikas, jisai sako, kad jie žemės. Joks mūsų gyvis 
ilgisi muzikos, gėlynų, negalėtų pakelti tokio 
bažnyčių, sodų, savojo karščio. Merkusijų stebėti 
krašto oro. Pabrėžia dide-įyra sunku, kadangi jis y-

VISATA
(Tę»tay»)

Merkusijus yra mažiau
sias iš didžiųjų planetų. 
Jis apskrieja apie Saulę 

ką prancūzai per 88 dienas. Saulė ant 
Merkurijaus kaitina šeše-

ĮI
;lę vertę tos paguodos, ku-įra labai arti Saulės, ku-I“*“ -- ------ ■----- - ---- ------J-------- ----rią teikia religija. Jis net-įrios spindėjimas neleidžia 
gi rašo: l jį gerai įžiūrėti.
— Aš sakyčiau, kad pulko i Toliau nuo Saulės yra 
kapelionas turi kariams Venera. Tai yra arčiausia 
daugiau praktiškos reiks- planeta nuo mūsų žemės, 
mes, kaįP Patsai,Pulkini??Ji yra gražiausia ir ryš- 

__ ~____ iš visų
pasvarstęs, kas žvaigždžių. Ji gyvoje kal

Br. Ketarauskas.

prie
dienų 
alto-

ILGESYS
Pirmuosiuose, rašytuose 

1941 m. jisai džiaugiasi 
gavęs atsižymėjimo žen
klą už taiklų šaudymą. 
Toliau jo laiškuofteružtin- 
kame nemažai gyvenimo 
filosofijos. Jisai rašo mo
tinai :

— Religija ir šeima yra 
vieninteliai į 
tvarkos šaltiniai... Valsty
bė gi neturi f 
žmonių jų asmeniškuose i 
reikaluose, bet rūpintis KARIO RŪPESČIAI IR 
savo tikrąja misija —PAGUODA 
singumu ir brolišku 
venimu.

Karys pergyvena 
skyrimo ilgesį ir 
draugui rašo:
— Kasgi mus gali per

skirti? Juk meilė yra ga
lingesnė, kaip mirtis.

Vaikščiodamas tarp ko
kių džiunglių krūmokšnių 
jis ilgisi tėviškės sodų:
— Sodų, kur žmogus ga

li dirbti, vaikščioti, atsi
minimuose skęsti ir būti 
paguostu - pagydytu.

PAGUODA
Suprantama, kad karį 

i kankina ilgesys, ir moti- 
persi- 
savo1i!!

iI

nai jisai rašo:
— Aš neturiu šaknų šioj 

svetimoj žemėj, ilgiuosi 
namų. Išsiilgęs tų ypatin
gųjų gėlių atspalvių, mė
lynųjų kalnų žiedų, šilto
sios saulės ir vėsių vande- 
įnų, savųjų žmonių ben
dravimo ir tų heroiškų at
minimų.

Kariui, žinoma, prieš a- 
kis nuolatos mirties pavo
jus fronto linijose ir jisai

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadwoy So. Boston 27, Mass.

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

Vardas................... ...............................................
Adresas............................................. -..................

į:
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Tūlas John W. Beard, sulaukęs 65 metų am
žiaus ir išėjęs gyventi iš pensijos, išjojo su savo 
žmona kelionei per “old Oregon trail” ir štai pra
jojant pro Prezidento Trumano “Summer White 
House” Independence, Mo., kur fotografai netikė
tai pagavo šį vaizdą. Tie du jojikai padarė toje 
kelionėje 2,500 milių.

•

kas... Prie tos išvados aš kjausią žvaigždė
priėjau j-------- *— 1—
būtų jeigu ilgesniam lai- fojė yra vadinama Vaka-

. nne arba Aušrine. Ją ge-
3 riausiai galima matyti

• v

tam tikrų gyventojų gy
venamas. Bet paskui buvo 
įrodyta, kad ta pažiūra 
buvo nevykusi, nes tokio
se sąlygose, kokios yra 
Marse, mūsų Žemės gyvy
bė negali klestėti.

Juo toliau nuo Saulės 
esti planeta, juo ilgesnį 
kelią turi lėkti. Sakysime, 
jeigu gyventume Urane, 
kuris yra nutolęs nuo Že
mės per pustrečio šimto 
milijonų kilometrų, tai 
mūsų vaikas suspėtų ten 
užaugti ir pasenti, kol 
Uranas tik vieną kartą 
apskristų apie Saulę. Vai
kas, tenai gimęs pavasarį, 
per vasarą užaugtų, o ga
le žiemos būtų 84 metų 
senolis.

Tam tikrais laikotar
piais pasirodo danguje

kui pasišalintų abudu tie rįne ,arfca Aušrine. Ją ge- 
vertingieji asmens, ir as riausiai galima matyti 
manau, kad remdamasis Saulei nusileidus arba die- r---- r--------  ----o-j-
savo patyrimu su kariais naį auštant. Ji beveik to-i uodeguotos žvaigždės, va

jas galiu šį klausimą sprę- kio kaip mūsų

savo draugui rašo:
— Aš dabar daug links

mesnis, kai nusprendžiau 
perdaug nesirūpinti dėl 
savo likimo. Tiesa, aš 
stengsiuosi protingai vis
ką planuoti, bet didžiuo
sius tvarinių planus 
mielai palieku angelų 
rarchijoms ir tiems, 
kurių jie pareina.

Paskirtas vyresniuoju 
jis rašo, kaip yra pamilęs 
savo karius. Jie tokie nuo
širdūs; kaikurie net to
kias gautąsias smulkme
nas, kaip kramtamoji gu
ma ir skustuvėliai, pa-į 
siunčia savo namiškiams.
JAPONO BATAI KYŠO

JO Iš PO ŽEMES
Jų dalinį pasiuntė į ko

vos zoną. Kalėdų proga 
jiems siųstus laiškus ir 
siuntinius nuskandino ja
ponai. Beeidamas laukais 
jisai kartą pamatė kyšan
čius batus. Manė, kad tai 
dėl juoko taip sudaryta, 
bet arčiau įsižiūrėjęs pa
matė, kad būta palaidoto 
japono. Lietus nuplovė 
ploną žemių sluoksnį nuo 
jo kojų ir kyšojo batai. 
Fronte jam ima ilgėtis 
švariais baltiniais paklotų 
lovų, padoriai paruoštų 
valgių. Jisai medituoja a- 
pie kasdienes pasaulio 
blogybes, netiki, kad prie
varta ir jėga galėtų iš jų 
išgelbėti ir savo draugui 
rašo:
— Mums reikia maldos 

ir nuolankumo, reikia ryž
tingumo ir širdęs grynu
mo. Kadangi niekas pa
kankamai neturime tų do
rybių, tik vienas Kristus 
mums jų gali suteikti; o 
apie šias apokaliptines 
grumtynes aš manau, kad 
nepasieksime priimtino 
išsprendimo, jei visko ne
persunks krikščionybės 
mielės.

PAGUODĄ RANDA 
TIKĖJIME

Religija jam didelė pa-i 
guoda. Jis pasakojasi laiš
ke motinai:
— Šį rytą aš nuėjau Mi- 

išklausyti. Sėdėjauį 
kalvos, matydamas 

žemiau, palmių goje- 
toliau buvo rami jū-

•

aš 
hie- 
nuo

mano kūnas... Tai yra ma
no kraujas, kurs bus išlie
tas dėl jūsų”. Ir aš ma
nau, nedaug tebuvo karių 
kurie nebūtų jautę kaiko- 
kio džiaugsmo, kai kape
lionas pranešė, jog jisai 
tikisi pastatyti koplyčią 
miško aikštelėje kitam — 
Verbų sekmadieniui.

KOMARUOSE LIETUI 
PLAKANT

Aprašo, kaip jie gulėjo 
kabančiuose homakuose, 
kai lietus lyjo per ištisas 
dvyliką valandų. Jis taip 
džiaugėsi gavęs pamatyti 
laikraščius iš savo gimto
jo miesto. Prašo iš namų

i

>

šių 
ant 
ten, 
lių;
ra... Visi buvo tylūs, kai 
skaidrioje saulės šviesoje, 
pildydamas Viešpaties at
minimą, kunigas aukojo 
duoną ir vyną: “Tai yra

dinamos kometomis. Se
niau kometų pasirodymas 
sukeldavo žmonėms didelę 
baimę. Mat, jie manyda
vo, kad Dangiškoji Galy
bė per jų pasirodymus 
duodavo ženklus pasauliui 
apie artėjančias žmonijai 
nelaimes. Tuo tarpu šiais 
laikais yra išaiškinta, kad 
jų pasirodymas mūsų pa
dangėje negali pranešti 
nei bloga nei gera. Kiek- 

Šaltoje Marso dalyje snin-, viena kometa, kaip ir Že-

sti šaltai ir tiksliai... žemė ~ ——r “
GY VENIMAS FRONTE j Įdomi yra planeta Mar-'
Pasakojasi, kaip jie su saS- turi panašias kli- 

jeep’u išvažiuodavo rinkti matines sąlygas, kaip Že- 
gėlių koplyčiai. Šiaip jau Dienos ir naktys kin- 
vyrai fronte daugiausiai ta beveik taip pat, kaip ir 
praleidžia laiko lošdami Žemėje, bet jo metai yra 
kortomis, rašydami laiš-i dvigubai ilgesni už mūsiš
kus, eina pažiūrėti juda-.kius metus. Tenai yra me- 
mųjų paveikslų, išsigalvo-tų laikai. Šiokia tokia at- 
ja kitų darbų ir kaip vai-'mos^efa Yra ant Marso.; 
kai džiaugiasi kokiomis ^'lhj *r aa^ų kraštų. ; 
smulkmenomis. < _ 2 2

Lyg nujausdamas apie £a> vanduo užšąla ir pa- me, yra dangaus kūnas ir 
savąją mirtį, jis rašo: įvirsiu apdengia sniegas skrieja jai nustatytu ke-
__ karių žuvimas arba ledas. ^luo Saules liu, is kurio negali niekur

kaskart labiau atrodo spindulių tas sniegas iš- ir niekada iškrypti, 
baisus ir nenatūralus, pa- i tirpsta. Vienu laiku buvo planetos su savo paly
ti mirtis taip neatrodo, atsiradę mokslininkų, ma-'^^ kaj kurios kome-

Planetos su savo paly-

atsiųsti Šv. Tomo Akvi- jimas...

Kai matome, kaip greit nančių, kad Marsas yra tos gu gaule sudaro vadi- 
gerieji žmonės krinta... komandavo artile- 5“!? ?*ulės šįmą' Tą
ryškėja, kad sis gyveni- jaDonams Saules šernuos sistemą va-

/ diname pasauliu.
i žvaigždės savo struktū
ra yra panašios į Saulę. 
Jeigu jos nebūtų nuo mū
sų taip toli, tai jos ir 
šviestų ne menkiau, o kai 
kurios net stipriau už 
Saulę. Vadinasi, kiek 
žvaigždžių yra danguje, 

i tiek, mūsiškai kalbant, 
[pasaulių. Kyla klausimas: 
ar galima suskaityti, kiek 
ant dangaus yra žvaigž
džių. Pažiūrėjus iš pirmo 
žvilgsnio į dangų, atrodo, 
kad tai yra negalima pa
daryti, kadangi susidaro 
isDŪdis, kad žvaigždžių y- 
įa be galo da g. Bet £ra
dėjus skaičiuoti jas, tai 
galima su geromis akimis 
jų priskaityti viename 
dangaus pusrutulyje apie 
tris tūkstančius. Kitame 
dangaus pusrutulyje irgi 
galima priskaityti žvaigž
džių apie tris tūkstančius.

(Bus daugiau)

ryškėja, kad šis^^ Brown komandavo artile- 
mas yra tik šešėlis, ne at-1*1^03... . . ..
einantis. Tik kvailys ar ’Pan<B1^t tekoT. P**”*' 
girtuoklis gali abejoti tie- dumų J«ai neži
lomis, kurtas skelbia tikė- ”ojo kad japonai jau bu-

niečio, Šv. Bonaventūros, 
Šv. Augustino veikalus ir 
Kristaus Sekimą.

Gyvenant tarp sprogs
tančių granatų — malda 
yra didelė paguoda, ir jis 
rašo draugui:
— Dievas te a 11 y g i n a 

Jums už maldas. Jei galiu, 
aš stengsiuosi eiti išklau
syti Mišių kiekvieną va
karą (kariuomenėje, spe
cialiu popiežiaus leidimu, 
kapelionai galėjo laikyti; šaltai i 
Mišias, kada įgulai buvo užmuša tėvus, 
patogiau)... 'j..........................

SUŽEISTAS
Sprogstančioji patran

kos bomba prakirto jo ko
ją; buvo sužeistas ir gero
kai kraujo nutekėjo. Kas
dien jis matė mirštančius 
draugus. Karas buvo šiau

vo atidengę kryžminę ug- 
nį ir, keičiant pozicijas, 

■ buvo mirtinai pašautas, 
salas. Kaip gi jautrus jo pasku-

ATAKOJE
Kariai atakavo

Geležinėmis valtimis slin- tinysis laiškas, rašytas iš- 
ko į krantą, ir mūsų ma- vakarėse, prieš ataką Oki-; 
rinas aprašo, kaip priešo navos: 
šūvių suardytas jų laivas — Mes meldžiame mielą- 
vos nenuskendo. Jie išlipo jį Viešpatį, jog laikui atė- 
Okinavoje. Susitiko vieti- jus, anapus šio, kad ir pa- 
nius gyventojus. Ypač a- milto bet pūnančio pasau- 

|merikiečiai kariai greit lio, mes pamatytume mei- 
j susigyveno su vaikučiais, lės viziją, apie kurią jau 
ir mūsų marinas rašo — žinome gyvendami šiame 
kaip keisti žmonės, jie pasaulyje ir ’— —~ 
_____ i ir žiauriai (kare) sime kartu

, bet mielai
priima jų vaikus...

MIRTIS
Taip atėjo 1945 m. gegu-' 

žės mėn. 14 diena. Mūsų 
aprašomojo marino bata- 
lijonas atakavo japonus. 
Kova buvo sunki. Jaunes
nysis leitenantas Dovydas

t

i šiame 
’’ur mos bū- 
su draugais 

amžina. Tą mes išpažįsta
me ir to meldžiame: “Mi
rusiųjų prisikėlimą ir am
žiną gyvenimą”. Tą jug 
Velykos ir reiškia: susi
vienijimo viltį žemėje ir 
Danguje, ir amžinos mei
lės viziją”.

Dr. J. Prunskis.

Kur Galima Gauti Didesnį Pasirinkimą Kaip Pas I. J. FOX?I

s

Bernardas Koraitis

I. J. F0X, viena iš didžiausių kailinių firmų Amerikoje, turi savo 
krautuvėje didžiausį moteriškų kailinių pasirinkimą visokio dydžio ir kai
nos. Labai būtų sunku kitur rasti tokį didelį ir platų kailinių pasirinkimą 
kaip pas I. J. FOX. Taigi, Naujosios Anglijos Ponios ir Panelės, norinčios 
įsigyti ateinančiai žiemai elegantiškus kailinius yra kviečiamos atvykti 
pas I. J. FOX, kur tikrai rasite sau tinkamus kailinius.

DUODAME IŠSIMOKEJIMUI —Mūsų krautuvė duoda kailinius leng
vais ir prieinamais išsimokėjimais. Išsimokėjimo terminas pritaikintas 
kiekvienai pagal jos pageidavimą.

Atėjusios į krautuvę visuomet reika- ’ 
laukite, kad jums patarnautų šios firmos 
lietuvis atstovas BERNARDAS KORAI- • 
TIS, kuris yra kailinių ekspertas ir žino- 
vas. Per jį pirkdamos kailinius galėsite 4,1 wa*hington street 
sutaupyti 10% nuolaidos. BOSTON, MASS.
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DIDŽIAUSIAS, GRAŽIAUSIAS

DARBININKAS

IR GERIAUSIAS

Pirmadienį, Labor Day, Rugsejo-Sept. 6,1948
Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolyno Rezidencijoje

THATCHER STREET, BROCKTON, MASS.
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PRADŽIA
valandą rytą iškilmingos Šven
tos Mišios, Pamokslas ir Palai
minimas.

PROGRAMA
$1000.00 DOVANOMIS
Orkestrus Koncertas — (Band Con- 

cert)

10
Mi Aktai — Vodvil — Juoku Va

landa
Mergaičių Lėlių Vežimukų Paroda 
Berniukų Triračių Paroda 
Sporto Lošimas—Šokiai—Žaidimai 
Dainų ir Muzikos šventė
Vargonų Koncertas 
Paieškojimas "Raseinių Magdės"

Valgių—Gėrimų—Užkandžių ir tt 
Visokių Pamarginimų Visą Dieną

KVIEČIAME VISUS ATVYKTL
PASTABA — Yra numatoma, kad 
šiais metais į šį suvažiavimą su
plauks didžiausia minia žmonių, 
jaunų ir senų, dėlto, kad pirmą sykį 
istorijoj yra surengta toks įvairus

programas, kad visiems būtų ge
riausios dienos atostogos.

Čia bus galima sutikti senus ir 
naujus draugus. Visi ruoškitės va
žiuoti į Brocktoną — Darbo Dienoj— 
Rugsėjo - September 6, 1948.

VISI ATVAŽIUOKITE —
O MES UŽTIKRINAM "Good Time"
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GIRDE17 LIETUVIU 
KOLONIJOSE *.

t

Sporto programą tvarkė Leo
nas Smelstorius iš Norwoodo 
ir jam padėjo prie garsinimo į- 
vykių ir laimėtojų Juozas Ma- 
tachinskas iš South

Mirė Ona Matonienė

Vyčiu Seimo Iškilmių Tvar 
ka Ir Programa

L. Vyčių 102 kp. Seimo ren
gimo komisija jau turi viską 
prirengus. Kviečia Vyčius-tes 
delegatus-tes bei svečius skait
lingai dalyvauti Vyčių 35-tame 
Seime, rūgs. 10. 11. 12 d.d. De
troite (Mich.).

SEIMO PROGRAMA:
Rūgs. 9 d. (ketvirtadienį), 

1 vai. p.p. iki 7 v. vak. delega
tų registracija K. of L. Con- 
vention Headąuarters. Book 
Cadillac Hotel (miesto centre). 
Vakare 7:30 v. Hispanos Uni- 
dos Hali buv. Lietuvių svetai
nėje W. Vemon ir 25-tos dele
gatų susipažinimas — priimtu
vės.

Rūgs. 10 d. (penktadienį) 
S:30 vai. rytą iškilmingos šv. 
mišios Šv. Antanas par. bažny
čioje W. Vernon ir 25 St. (W. 
Eikar karas priveža). Po mi- 
f ų bendri pusryčiai mokykloje. 
Į 3 vai. Book Cadillac Hotel 
\ yčių seimo atidarymas.

Vakare. 7:30. Margumynų 
vikaras Hispanos Unidos Hali, 
V,'. Vernon ir 25 St. Programą 
išpildys vietos Vyčių talentai 
ir svečiai. Po programos šo
kiai ir susipažinimas.

Visi ir visos turi žinoti, kad 
Nonvoodas neturi viešbučių, 
kur būtų galima be rezervacijų 
apsigyventi. Privačios šeimos 
taip pat neturi daug kambarių, 
bet iš anksto sužinojus kiek 
atstovų atvažiuos, komisija pa
rūpins kambarius. Atsišaukia
me į visų LDS kuopų valdybas 
ir prašome tuojau pranešti ko
misijos pirmininkei kiek ir iš 
kur atstovai atvažiuoja. Rašy
kite šiuo adresu: Mrs. A. Smil- 
gis, 50 Tremont St., Norwood, 
Mass.

Sekmadienį, rugpjūčio 29 d. 
mirė Ona Matonienė, 88 metų 

'amžiaus, gyv. 51 Pound St., 
Medfield, Mass. Velionė buvo 
pašarvota Warabow Funeral 
Home, 1156 Washington St., 
Norwood, ir palaidota iškilmin
gai iš Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčios Šv. Pranciškaus ka
pinėse South Walpole.

j Velionė paliko dideliame nu
liūdime dukterį Mrs. Harold 
Ryan iš Medfield, ir sūnų Po
vilą, gyv. New Yorke, ir pen- 
kius anūkus.

NASHUA, N. H. 
A. a. Mykolas P. Bartis,I

I 
iš Revere, 1 
Memorial 

Trophy" su 15-ka punktų ir 
jam perdavė šią trophy, Joseph 
Dever. brolis Paul A. Dever, 
kuris kandidatuoja į Massa- 
chusetts gubernatorius. Šią 
trophy dovanojo Paul A. Dever 
per Juozą Lolą, apskrities pir
mininką.

Sporto įvykiai ir laimėtojai 
buvo sekanti:

100 yardų bėgimas — Laimė
jo — Ed. Janiak, Revere. Ant-

Edvardas Janiak 
laimėjo “Al Blozis

Bostono.

Rūgs. 11 d., šeštadienio va
kare. 9 vai. Book Cadillac Ho
tel Crystal Ballroom Semi- 
formal Dance - Šokiai. Kviečia
mi delegatai .svečiai detroitie- 
čiai ir apylinkės lietuviai.

Rūgs. 12. sekmadienio rytą. 
10:45 v. šv. Antano par. baž
nyčioje iškilminga Suma. Atna
šaus svečiai kunigai.

Sekmadienio vakare, lygiai 7 j jo — Ed. Janiak, Revere. Ant- 
val., Dearbom Inn, 20301 Oak- ras — Arnoldas Plevokas. So. 
wood Blvd. įvyks bankietas — Boston. Trečias — Pat Kami- 
delegatų bei svečių išleistuvės. 
Bankiete galės dalyvauti kas 
tik bilietą turės. Todėl prašo
me iš anksto bilietus įsigyti pas 
Vyčių narius.

Vyčių Seimo delegatams ir 
svečiams visų programų įžanga 
$12.00.

Visais Seimo reikalais kreip
kitės šiuo adresu:

Miss Anna Mae Uznis
3079 Maybury Grand

Detroit 16, Mich.

I

I

nas, We8tfield.

karys, kuris vasario 19 d.. 
1945 m. buvo vokiečių 
mirtinai sužeistas ir mirė 
ligoninėje, Prancūzijoje, 
kovo 1 d., 1945 m.

Šio didvyrio kūnas šio
mis dienomis buvo parvež
tas iš Europos ir iškilmin
gai su gedulo pamaldomis 
ir militarėmis apeigomis 
palaidotas iš Šv. Kazimie
ro lietuvių par. bažnyčios 
Šv. Kryžiaus kapinėse.

Laidotuvėse patarnavo 
Juozas P. Mikelionis, lai
dotuvių direktorius.

Likę dideliame nuliūdi-

i

Lowell, Mass.

Shot Put metimas — Laimė- 
— Jonas Tamulevičius,! 

Brockton. Antras — Pat Kami
nas. Westfield. Trečias — Ar
noldas Plevokas, So. Boston. 
Tamulevičius išmetė 16 svarų 
geležinę bolę 45 pėdas ir vieną 
colį.

220 yardų bėgimas — Laimė
jo — Ed Janiak. Antras —Pat 
Kaminas. 
Ruplėnas,

Šokimo
— Jonas 
— Pat 
Petras Ruplėnas. Tamulevičius 

Naujos Anglijos Apskrities iššoko 18 pėdų ir 11 colių.
Vyčių piknikas ir sporto diena _ „ / .. .
jvyko sekmadienj, rugp. (Aug.) j

29-tą dieną. 1 
Montello, Mass.

L Vyčiu H. A. Apskrities 
Piknikas Pavyko

jo

i

i

Trečias — Petras 
So. Boston.

■ konteste — Laimėjo 
Tamulevičius. Antras 

Kaminas. Trečias —

enj, rugp. > Aug. j w .
Romuvos parke, ~ Janlal‘ Antraa

iPat Kaminas. Trečias — Ar- s.

“DARBININKO” METINIS 
PARENGIMAS

MINSTREL SHOW ir ŠOKIAI
Šeštadienį,

Lapkričio-November 6, 1948 
Mmicipal Building Salėje,
SO. BOSTON, MASS.

Koncertinė dalis prasidės 7 vai.
Šokiai — 9 vai.

Visos nuoširdžiai kviečia dalyvauti 
RENGCJAL

inoldas Plevokas.
! 880 yardų relay bėgimą lai
mėjo So. Bostono teamas. Ant
ras buvo So. Worcesteriečiai. 
So. Bostono relay teamą suda
rė šie nariai — Arnoldas Ple
vokas. Edmundas Mockus, Pet
ras Ruplėnas, ir Edvardas Ja
niak.

N. A. L. Vyčių Apskrities 
Komisija.

i

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optieal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akla ir 
pritaikinti akintua. Mes padarome 

dirbtinas akla.
Room 20*

Tel. «-1M4
207 P ARK BUILDING

Worce»ter, Msm.
275 Malu St, Webster, Mm.

me a. a. kario - herojaus Mykolo Petro Bartis tėveliai 
Mykolas ir Lena (Skliutaitė) Bartis, trys broliai — 
Jonas C., Dr. Stasys J. ir Vincas, ir dvi seseris — Mrs. 
Agnės Fezzolla ir Mis. Mildred LaForest nuoširdžiai 
dėkoja kunigams už dvasinį patarnavimą; dėkoja ve
teranų postui ir bendrai visiems už dalyvavimą šerme
nyse ir laidotuvėse; dėkoja už šv. mišias, pareikštas 
užuojautas ir gėles.

X 
!

A. a. kario Mykolo tėveliai yra LDS 65 kuopos 
nariai ir ilgamečiai “Darbininko” skaitytojai. Reiškia
me gilią užuojautą.

Pagerbė p. Kavaliauskaitę i
Rugpjūčio 26 d., parapijos 

svetainėje įvyko “shower par- 
ty” p. Florenciją Kavaliauskai
tę (Kovai), gyv. 8 St. Johni 
St., pagerbti. P-lė Florencija j 
ruošiasi priimti Moterystės Sa
kramentą rugsėjo 11 d. š. m.

_
Pereitą savaitę pas pp. adv. 

Benjaminą ir ilstelia Sykes 
Green Harbor kurorte praleido 
keletą dienų p. A. Kurienė, 
gyv. Willow St.

Dany Bass, hc.
United Cloak & Suit Co.

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 
166 Centrai St, 

LOWELL, MASS.

Nomrooo. mass.

Na-

I

vių parapijų žaidimuose laimė
jo 2 žaidimu ir 2 pralaimėjo. 
Jų rekordas Norwoodo miesto 
Vakarinėje Sąjungoje — Twi- 
light League yra 6 laimėjimai 
ir 6 pralaimėjimai, ir yra su
vienyti ketvirtai vietai. Ši są
junga turės savo sprendimą — 
playoffs šią savaitę. Šv. Jurgio 
lietuvių par. baseball’ininkai ir 
gi dalyvaus tame sprendime. 
Linkime jiems pasisekimo.

Jurgiukas.

Iš šios kolonijos labai daug ( 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų Į 
Vienuolyno rėmėjų ruošiasi 
vykti pirmadienį, rugsėjo 6 d. 

i (Labor Day) į to vienuolyno 
parką dalyvauti pamaldose ir 
piknike. Girdėjau, kad organi
zuoja ekskursantus važiuoti 
autobusais. ♦

LDS 3 kuopos Seimo Rengi- • 
mo Komisija, kurios pirminin-j 
ke yra p. A. Smilgienė, smar
kiai darbuojasi, kad visus at-* 
stovus - atstoves priimti ir 
juos aprūpinti nakvynėmis. Tik 
apgailestauja, kad iš kitų ko
lonijų atstovai neatsišaukia ir 
laukia paskutinių dienų.

W. J. Chishohn
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas”

331 SmtthSL,
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 628*

HARTFORD, CONN. 
LahakorSg Agentūra 

Parduoda laivakortes, siunčia pi
nigus j visus k raitus, atstovauja 
geriausias a pd ra ūdos kompani
jas. Rūpinasi atitraukimu tremti
nių ii Vokietijos ir kitur. Pada
ro affidavitus, kvietimus ir kitus 
Notarialius raitus. Parduoda ir 
užraio visus lietuvių laikraščius.

Laiškais ar asmeniškai 
kreipkitės:

J. Sekys Agency
444 Broad Str., 

Hartford 6, Conn.

Mūsų sportininkai
Pereitą sekmadienį iš 

shua, N. H. atvykę Šv. Kazi
miero lietuvių par. berniukai 
žaidė baseball su mūsų parapi
jos berniukais. Nashua’iečiai 
berniukai laimėjo 9—2. Na
shua’iečiai pasirodė galingesni 
už mūsiškius, šio žaidimo pa
matyti buvo nemažai atvažiavę 
ir iš Nashua. Žaidė Civic aikš
tėje.

Daug vietinių žiūrovų nusi
minė žiūrėdami į Šv. Jurgio pa- pole ir pp. 
rapijos žaidikų nepastovų žai- George Avė., 
dimą penktame ir šeštame žai-j 
dime (inning’e), kada Šv. Ka-| 
zimiero par. berniukai padarė 
net 9 taškus, kai Jurgiečiai pa
darė 5 klaidas. Norwoodiečiai 
baisiai verkė dėl savo nalaimės. 
Bet, praėjo.

Šv. Kazimiero ir Šv. Jurgio 
parapijų sportininkai džiau
giasi gavę po vieną laimėjimą. 
Šv. Jurgio par. berniukai šiais 
1948 m. neoficiališkuose lietu-

pp. Novikų šeima iš E. Wal- 
Novikai, gyv. St.

buvo nuvykę į 
Maynard, Mass. ir dalyvavo 
savo giminaičio a. a. Antano 
S. Noviko šermenyse ir laido
tuvėse. A. a. Antenas S. Novi- vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš- 
kas yra dėdė p. Kazio Noviko. būtyje, Chicago, UI.
Velionis paliko dideliame nu-j Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi- 
liūdime žmoną Ievą (Januške- jos ir visi lietuvių šalpos darbo rėmėjai maloniai pra- 
vičiūtę) Novikienę, šešias dūk- šomi ruoštis dalyvauti BALF seime, 
teris, du sūnus ir septynius a-j 
nūkus, ir daug giminių. Palai
dotas iškilmingai iš Šv. Brigi
tos par. bažnyčios.

BALF METINIS SEIMAS
Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo Di

rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į-

Kun. Dr. Juozas B. Končius, 
BALF Pirmininkas 
Nora M. (rugienė, 
BALF Sekretorė. .i



[VIETINES ŽINIOS
a

eV T T T ’T* C C gauti Karaliaus vainiką. Per
* UlJ kląstą jis liko neapvainikuotas. 

Ir mirė iš širdies skausmo. Ir 
šiandien rūgs. 8 d. yra skaito
ma Lietuvos Tautinė šventė.

Triguba šventė. Panos Mari-' 
jos Gimtadienis, rūgs. 8 d., vi-' 
siems krikščionims yra brangi 
diena. Ypatingai lietuviams ka
talikams šioji šventė 
lė, nes Lietuva yra 
Marijos Žemė. Šioji 
yra Dievo Motinos.

Dabar skaitome 
kad*lietuviai nuo 
vaikščiodavę rūgs. 8 d.,

DAEMKŽMEAS
Lietuvos Generalinio Konsulato New 

Yorke Paieškomi Asmenys:
K

CAMBRIDGE, MASS. ’• • • 9

p-lė M. Grybaitė. P-lė M. Gry- 7 
baite jau kuris laikas kaip ne- Z 
sveikaov, bet dabar gydytojai 
jai įsakė turėti ilgą poilsį. P-lė - 
Grybaitė randasi namuose, o - 
jos ruošą atlieka p. S. Taws- » 
kienė. 
baitei

SABONAITIS
Ona, našlė iš Panevėžio ap.

SAGATYS, Juozas ,iš Redai-Į dukrelės du sūnelius.
Bių, 1916 m. gyvenęs netoli'kienė 
Chicagos.

ŠALKAUSKAS, Pranas,
Marijampolės ap.

8ARKAUSKAS, Jonas,
Rietavo vaL

PUODZIŪNAS, Jonas, spėja
mai gyv. Clsveiaade.

RACEVIČIUS, Konstantinas, 
ii Šiaulių ap. ir žmona Junta 
Racevičisnė - Timinskaitš, iš 
Telšių ap.

RAČKAUSKIENE . Kmkfi- 
nytė, ii Gučkampio km., Čekiš
kės vaL, Kauno ap., gyv. rodos 
Nev Yorke.

RAGAUSKAITE - Greičiūnie- 
nė, Liuda, atvykusi į JAV 1938 
m. ir gyvenusi Chicagos apy
linkėje.

RAGELIS, s. Dovydo, Jona
vos vai., Kauno ap.

RAKŠTIENE - Stankevičiū
tė, Ona, ir jos seserys Marijo
na Vasiliauskienė, Katrė Gri
galiūnienė bei Juze Stankevi
čiūtė.

RUCKOTE - Jusevičienė, O- 
na, iš Veliuonos vai., Kauno a.

RUDAVIČIENE - Mažeikai
tė, Marija - Ona, iš Tauragės 
apskr.

RUDA VIČIUS, Rudavičiai), 
vaikai Vlado Rudavičiaus, ki
lusio iš Žarėnų vai., Telšių ap.

Praeitą savaitę prie Lincoln
- Šivickaitė, j gatvės motociklas sunkokai su

žeidė p. R. Mankienę ir jos 
p. Man-

gydytojų peržiūrėta 
Cambridge miesto ligoninėje ir 

iš gavus medicinos pagalbą, pa
leista į namus, p. Mankienei 

iš i sužeistas šonas, ranka ir ko- 
įja. Jos anūkams

&ATKAUSKIEN& - Senkutė,: pramušta galva, 
Viktorija, iš Platelių vai., Kre- trenktas šonas, 
tingos ap.

SCHARRAN

Linkime p-lei M. Gry 
greitai pasveikti.

Šįmet ši didelė religijinė ir 
yra dide-išventė yra mokyklų a- 
vadinama !tidarymo išvakary- Ar bereikia 
gi šventė tinkamesnės progos visam mo

kyklų jaunimui ir jų tėvams, 
'bei artimiems karštai pasimels
ti savo ir artimo reikalams?

Šios trigubos šventės pamal- 
į dos įvyks, parapijos salėje, 
492 E. 7th St., rūgs. 8 d., 9 v.r.

Kviečiame visus ateiti į šios 
reikšmingos dienos pamaldas. 

I Ypatingai kviečiame mūsų mo
kyklų vaikus ir jų tėvus. Dar 
kartą visi sykiu su šv. mišių 
auka perstatysime savo ir sa
vo tautos reikalus mūsų dan
giškajam Tėvui kilniai minėda
mi švenčiausios Panelės Mari
jos Gimtadienį ir Ją malda 
sveikindami, taip pat atminda
mi Vytautą ir jo gerus darbus. 

Po pamaldų vaikučiai galės 
užsiregistruoti į mokyklą. Šį
met išrodo vaikų registracija 
didelė.

' Rūgs. 9 v. r. mokyklos vai- 
kams nebereikės lankytis į pa
maldas, kaip būdavo paprastai 
mokslo meto pradžioje. Jie eis 
tiesiai į mokyklą I ir E. 6th 
St.

spaudoje, 
senovės ap- 

nes ta-

DAKTARAI

TeL TROwbridge 6330

P-lė Julia K. Jakavoaytė, 
Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių 
Vienuolijos Rėmėjų Tarybos ir 
rengiamos milžiniškos Lietuvių 
Dienos komiteto, sekretorė. Jos 
dideliu rūpestingumu ir pasi
darbavimu su rengimo komite
to valdyba, tam didžiam lietu
vių suplaukimui iš visos apy
linkės viskas planingai sutvar
kyta. Programa laukia visų at
vykstančių dalyvių su $1000.00 
dolerių vertės dovanomis. Di
džiulis Brocktono miesto orkes
tras per dvi valandas duos gra
žų muzikos koncertą. Mergaičių 
lėlių vežimukų ir berniukų tri
račių paradas peršoko šimtą 
užsiregistravusių dalyvauti ir 
lenktyniuotis 
papuošalais, 
minioj graži, 
dinti aguona, 
nių Magdė”,
tas gaus gražią dovaną. Estra
dos pakilumoj išgirsime vargo- 

j Prie progos galima priminti, Įnėlių koncertą. Ten papievėj 
I kad prieš šią trigubą šventę t. į sporto mylėtojai lenktyniuosis 

■ y. rūgs. 5 d., yra daroma mo-: ir erdviose patalpose svečiai ir 
kyklai metinė rinkliava.

įvairiaspalviais 
Čia pat didžiulė; 
kaip Lietuvos žy- 
vaikščios “Rasei- 
Kas ją atpažins,

i

Dosnūs Jubiliatai, šeštadienį, 
rūgs. 4 d., sueina 25 metai kaip 
adv. Juozas Gailius priėmė Mo
terystės Sakramentą su Mari
jona Kairiūkštyte. Tą dieną 
paminėti ponai Gailiai paauka
vo $100.00 bažnyčios taisymo 
fondan, ir $50.00 mokyklų fon-

viešnios turės progos pasivai
šinti skaniais gėrimais ir už
kandžiais.

vienam 
antram su- 

Vėliausiu lai
ku Cambridge policija visai

(Vaicenavi- apsnūdo. Atsitinka daug auto- 
čūm), Pranas, iš Gripiškių km., į mobilių nelaimių, išdykę vaikai

Šiomis dienomis p. P. Wait- 
kus gavo, laišką iš Vokietijos 
nuo p. J. Raštikio, p. Raštikis 
dėkoja p. P. Waitkui už suteik
tą paramą tremtyje. A.D.

J. RepsMs, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampo Tnman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

) xuxxvta.il, 11 tpuu.vu iiiunj1114 

jdan ir altorių gėlėms. Apdova- 
■noję bažnyčią ir mokyklą dos- 
:nūs ir darbštūs Jubiliatai išva- 
i žiavo atostogautų. Kun. Pranas 
IVirmauskis atlaikys jų intenci- 
i ja šv. mišias prie Panelės Šven
čiausios, rūgs. 4 d., 8 v. r.

Lankesi

>z-
>/■

A. J. NAMAKSY 
REAL E ŠTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Offlce TeL So. Boston 0948

Rea. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Maaa. 
Tol. Parfcway 1233-W

Šią savaitę lankėsi ilgametis 
“Darbininko” skaitytojas ir rė
mėjas C. Arosius iš Roslindale, 
Mass. Atsilankymo proga at
naujino metams “Darbininką” 
ir spaudos palaikymui aukojo 
$1.00.

Lankėsi Worcesterio miesto 
aldarmanas Juozas J. Grigaitis 
su John J. Lawless, School 
Commettemen. Atsilankymo 
proga, p. Grigaitis davė didelį 
skelbimą Worcesterio miesto 
mayoro, kuris kandidatuoja į 
vice gubernatorius.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

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

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

Užsisakykite Tonika Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
GraftooAn, » blingtoo, Mass.

TaL Dadham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų Tel Dedham 1304-R

Ketvirtadienį, rūgs. 2 d., š. 
m., “Darbininke" lankėsi p. 
Bronius P. Bartkevičius, žino
mas Brocktono jaunas biznie
rius, Nukryžiuotojo Jėzaus Se
selių Rėmėjų rengiamos Lietu
vių Dienos - Pikniko Komiteto 
‘pirmininkas ir paliko tos dienos 
programą spaudai. Taipgi pa
reiškė, kad viskas prirengta 
didžiam lietuvių suvažiavimui 
sutikti sulig piano.

Vienu žodžiu, viskas pareng
ta. Lietuvis myli ir melstis ir 
linksmintis.

Komitetas su savo pirminin
ku.-p. Bronium P. Bartkevičių, 
nuoširdžiai kviečia visus atvyk
ti ir smagiai praleisti Darbo 
Dienos (Labor Day) šventę.

LDS 1 Kp. Susirinkimas 
įvyks rūgs. 5

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 5 d., 
š. m., 2 vai. po pietų, “Darbi
ninko” ofise, 366 W. Broad- 
way, South Boston, Mass. Su
sirinkime bus renkami delega
tai į LDS Centro seimą, kuris 
įvyks rūgs. 18 ir 19 dienomis, 
Nonvood, Mass. Kviečiami visi 
nariai atvykti ir išsirinkti at
stovus bei duoti naudingų or
ganizacijai atstovų. Valdyba.

Išvyko

Bootono Lenkai (steigė 
Imigracijos Bifirą

Stakliškių vi., Alytaus ap., 
1988 m- gyv. Bostone.

SCHLEPAT, Peter, 
gos, Tauragės ap.

SENKUS, Jurgis, i. 
lakio vai., Vilkaviškio

SENKUTE - Šatkauskienė,' sėlių namo, įvyksta N. A. lietu- 
Viktorija, iš Platelių vai., Kre-įvių sąskridis. Tą dieną į Brock- 
tingos ap. i toną suplauks lietuviai iš visų

SENULIS, iš Baisogalos, Ke- i N. A. kolonijų, 
dainių ap.

SENULYTE, ištekėjusi
Baisogalos.

SETTLER, Aleksandras,
Hugo, iš Marijampolės ap., 
venę Detroit, Mich. .

SIAURUKAS, Antanas 
Juozas, iš Alytaus vai., ir ap.

SIAURUSAITIS, Jonas, i 
Vilkaviškio ap.

ŠIBORKIS, Kazys, iš Getau- 
tų km., Klovainių parap., gyv. 
Nev Yorke.

SIDABRAS, Tamošius (Sil- 
ver, Thomas), iš Gižų vai., Vil
kaviškio ap. 
' SIDABRAITE, 
Rumšiškių vai., 
1939 m. gyvenusi

SIDABRAS,
mas, iš Rumšiškių vai., Kauno 
apskr.

SIDEKERSKIS, Adomas, sū
nus Juozo, iš Raudondvario v., 

i Kauno ap., prieš 15 metų išvy- 
lįkęs Btyuilijon. 5. ,k.

iš Alan-

Keturva- 
ap.

daro nuostolius, išlaužo mede
lius apie parką, daužo tuščias 
bonkas gatvėse, o kur policija?

“Labor Day” rugsėjo 6-tą 
j dieną, Brocktone prie N. J. Se-

ĮVAIRŪS SKRBIMAI
PARSIDUODA iš priežasties 

mirties painterių stage, traiers, 
plumberio įrankiai ir stock. 
Taipgi parsiduoda be agentų 
3 šeimų namas. Tel. TA 5-4881.

(31-3)

i
..I Lietuviai iš Cambridge irgi 

vieningai važiuoja į Seselių 
pikniką. Jau užsakyta du au
tobusai, dėl kurių bilietų gali
ma gauti pas sekančius asme- 

. Inis: B. Jakutį, A. Zavecką, P. 
jRadaitį, Bačinsko ir Daukanto 
i krautuvėse. Autobusai išeis 
8:30 vai. rytą, kad suspėjus į 

į pamaldas. Raginami visi iš 
Sanksto įsigyti bilietus. Taipgi 
pranešame, kad piknike "bus ir 
Cambridžiaus stalas, p. E. Dau
kantienės ir p. Radaitienės va
dovybėje. Visi esate prašomi 
paremti Cambridžiaus stalą, 
nes tuomi paremsite ir Seseles. 
Piniginės aukos jau gautos iš 
p.p. A. H. Plekavičių 5 dol. ir 
2 dol. aukavo p. Preskinienė.

I Laukiame jų daugiau.

Rm. Sau. 3729 Šou 4S1*[

Lithuanian FumitureCe.
ir

gy-

Ona, kil. iš 
Kauno ap., 
Brooklyne.

Petras, ir Ši-

Šiuo tarpu sunkokai serga

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadw*y
SO. BOSTON, MASS.

Kas norite įsigyti SauMtojo 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

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

GBABOBIA1
Bostono Įsakų visuomenės 

veikėjai, sekmadienį _
laikytoje ribU-h AILAlTE, Mari joną, iš Vilka-
rė įstrigti Boston^ Lenkų Imi
gracijos Biurą. Tas biuras tu
rės savo raštinę Old South 
Buildinge. Jo tikslas pasitikti į 
Bostono prieplauką atvykstan
čius lenkus tremtinius, sulig 
naujuoju įstatymu, ir yems vi
sokiais budais pagelbėti įsi
kurti šioje šaly .

Ar nereiktų ir lietuviams ką 
nors panašaus padaryti?

Į p-lės Leonoros Glineckaitės 
(sesers dukters) vestuves buvo 
atvykusi buvusio “Darbininko” 
redaktoriaus Prano Gudo žmo
na — Uršulė Gudienė. Išvykda
ma užėjo į “Darbininką” atsi
sveikinti. Linkime laimingos 
kelionės.

Pasisvečiavusi savaitę moky
toja Jadvyga Stulginskaitė pas 
pp. Janušonius, vakar išvyko į 
namus, Waterbury, Conn. Iš
vykdama, ji atsilankė su p-nia 
Janušonienę į “Darbininką”.

Dėl Karščių Mirė Daug 
Žmonių

vir- 
kad 
per

Nm> Porele

viikio ap.
SIVER, Thomas 

Tamošius), iš Gižų 
viskio ap.

ŠIMANAUSKAS,
kai), iš Govainių km., Karklė
nų parap.

ŠIMKONYTE - Rackauskie-

(Sidabras, 
vai., Vilka-

(Šimanaus-

nė, iš Gučkampio km., Čekiškės 
vai., Kauno ap.

SIMONAITIS, Henrikas, iš 
Kaukėnų vai., Šilutės ap., jūrų 
kapitonas, gyvenęs New Yorke.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

WAITKUS 
FUNERAL,.O HOME

197 Wetatar Are., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public) 

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukyte; Tel. Ki-6-6434.

~\

Draugijų Valdybų Adresai
Pereitą sekmadienį, rugp. 29 

d. apsivedė p. Albinas J. Jarvis 
su p. Eleonora J. Glineckytė, 
mokytoja, abu iš So. Bostono. 
Jungtuvės įvyko Sv. Petro lie
tuvių par. bažnyčioje. Vyriau
siais liudininkais buvo p. Euge- 
nia Glineckytė, jaunosios sesu
tė, ir p. Jonas Lukas. Pabroliai 
ir pamergės — Jonas Laužonis, 
Ona čaplikaitė, Ted Vaflis, Lil- 
lian Arcekaus, Viktoras Bal
čiūnas, Carmela Bbnarrigo, Po
vilas Laukas, Marle Orvitt.

Vestuvių bankietas įvyko 
Strand salėje. Dalyvavo apie 
300 svečių - viešnių. Jaunave
džiai gavo labai daug sveikini
mų, linkėjimų ir dovanų.

Jaunasis Albinas J. Jarvis 
yra pp. Petro ir Pranciškos 
Jarvių, biznierių, sūnus, o jau
noji Eleonora Glineckytė, mo
kytoja, taip pat yra biznierių, 
pp. Jono ir Sofijos Glineckių 
dukrelė, p. Jonas Glineckis yra 
buvęs LDS Centro iždininku.

Jaunavedžiai — Albinas ir
Eleonora Jarviai išvyko į Wa-^ 
shington, D. C. praleisti atos
togas ir susirasti butą gyveni
mui, nes prasidėjus mokslo me
tams p. Eleonora (Glineckytė) 
Jarvis mokytojaus Cranch mo
kykloje Washington, D. C., o 
jos vyras, p. Albinas J. Jarvis 
tęs teisių mokslą George Wa- 
shington Universitete.

Sveikiname ir linkime jauna
vedžiam linksmo ir laimingo 
vedybinio gyvenimo. Bap.

* \
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•V. JONO EV. BL. PAtALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmlninkas — Pranas Tuleikia, 
702 E. 5th St, So. Boston, Mass.

Prot Rašt — Jonas Glineckls, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Maas.

Fln. Rašt — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Mass.

Maršalka — O. Krasauskai, 
11 Springer St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
ti* sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salšj, 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mana
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SURUM - BURUM!
Dorchesterio Liet. Pil. kliubas rengia didelį j 

Šurum-Barum subatoj, 11 rugsėjo, 6 vai. vakaro, { 
nuosavoj salėj, 1810 Dorchester Avė., Dorchester. j 
Bus muzika, šokiai, užkandžiai ir gėrimai. Kliu- | 
bas kviečia visus. VALDYBA. |

... xš.S.S x v

S. Barase vičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius-Balaamuotojaa 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvray
80. BOSTON, MASS.

Tol. 8OUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —■ 
838 Dorchester A ve. 
TeL COLumbia 2537
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CASPER
FUNERAL HOMB

187 Dorchester Street 
South Boston, Mase.

Josephf.C
(KASPERAS)' 

Laidotuvių Dlrektorloo Ir 
Balsamuetoiao 

NOTARY RUBLIO 
Patarnavimas Dieną ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

TeL ŠOU Boston 14f7 
ŠOU Boston 3980

«

Bostono miesto ligoninės 
šininkai konstatavo faktą, 
per karščius, kurie tęsėsi 
penkias dienas, mirė daug žmo
nių. Neskaitant mirčių nuo ne
laimingų atsitikimų ar šiaip 
tiesioginiai iš sveikesniųjų tar
po, daug mirė silpnų ligonių li
goninėse, ir namuose.

, Nežiūrint pastangų dėtų at
vėsinti juos ledais, 
vandeniu, perdidelė 
sunkė jų paskutines 
gas ir jie mirė. Tas 
vo žymus ir lietuvių tarpe.

bei šaltu 
šiluma iš- 
silpnas jė- 
faktas bu-

Geriaosia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
>/.
z'

✓

Vincas Balukenis, Savininkas.

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

giai patarnauja.-

Sooth Britai, Mks.
3

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St. 
Brockton, Mass. 

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balaamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Nakty 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Kast Broadvvay
SOUTH BOSTON, KAM

D. A. Zaletakaa, F. E. keietakM 
Oratoriai Ir BalaamueteJaL 

Patarnavimas dieną Ir nakty. 
Kep{y6ia Šermenims DykaL 

fteTARY PUBLIC 
TeL ŠOU Boatan QB<8
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GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE
ROCHESTER. H. Y

Trys gražiausiai 
automobiliai gavo

terbury, Generolas J. Černius■
ir jo žmona, kuri ypatingai 
gražiai ir jaudinančiai kalbėjo 
apie Lietuvos pavergimą, ko
munizmo žiaurumą. ir ragino 
visus lietuvius susirūpinti 
tremtiniais. Programos vedėja 
buvo p. M. Jokubaitė. kuri 
nuoširdžiai pasveikino visus da
lyvius.

I

Lietuvių diena pavyko

Rugpiūčio 28 d.. Schuetzen 
parke įvyko Lietuvių Diena — 
piknikas. Dalyvavo daug žmo
nių. Automobilių paroda suįdo
mino visus.
pasipuošęs 
dovanas.

Programa susidėjo iš tautinių 
šokių ir kitokių paįvairinimų. 
Visi linksmai praleido dieną. 
Šio pikniko pelnas paskirtas 
lietuviams tremtiniams.

Buvo atvykusių svečių ir iš 
Niagara Pails, kuriems vado
vavo klebonas. Taipgi dalyvavo 
nemažas būrys lietuvių trem
tinių.

Šeimininkės visus dalyvius 
pavaišino skaniais užkandžiais, 
o vyrai gėrimais.

Pikniką organizavo ir įdėjo 
daug nuoširdaus darbo mūsų
mylimas kleb. kun. Jonas Rak- lenkų kilmės, 
šys; taipgi daug 
Lietuvių Katalikų šalpos drau
gija (visų draugijų atstovaiI.

Nuoširdus ačiū priklauso 
mūsų biznieriams ir profesio
nalams. Dalyvavo p. G. Savage.

Mirt- staigiai

darbininkas
pos ir palaidotas valdžios ka
puose. Reiškiame dar kartą už
uojautą jo mylimai motinėlei, 
broliui Juozui ir sesutei Magda
lenai, taipgi giminėms kenčiant 
šį didelį skausmą. Pasitikime 
Dievumi, kad Vincas ne žuvo 
veltui, kad jo gyvybės auka
-suteiks laisvę vergiją kenčian
tiems žmonėms.

Šv. Alfonso parapijinė moky
kla prasidės trečiadienį, rugsė
jo 8 d. Tą rytą mišios 8:30 v. 
bus atnašaujamos į šv. Dvasią 
už Sesučių mokytojų ir vaiku
čių intencijas.

Kun. Antenas Dubinskas iš
vyksta metinėms kunigų reko
lekcijoms pirmadienį, rugsėjo 

i 6 d. Klebonas kun. dr. Mende-
įlis ir jo brolis kun. Jonas yra 
'skirti atlikti rekolekcijas antrą 
'rugsėjo mėn. savaitę, Sept. 13- 
17 dd.

L.

Rugpiūčio 23 d. staigiai mirė 
Domininkas Savickas, 71 m. 
amžiaus. Paliko dideliame nu
liūdime žmoną ir sūnų gydyto
ją, gyv. New Yorke.

Rugpiūčio 27 d. staigiai mirė 
Teodoras Olevnik. 32 m. am
žiaus. Paliko dideliame nuliūdi
me žmoną Oną (Rolevičiūtę). 
sūnų Jonuką. 6 m. amžiaus, ir 
dukrelę Rose - Ann tik 11 mė
nesių amžiaus.

A. a. Teodoras Olevnik buvo 
Buvo apsukrus

pasidarbavo biznierius ir turėjo didelę val
gomųjų produktų krautuvę.

Abu mirusieji palaidoti iš Šv. 
Andriejaus lietuvių par. bažnv- 

' čios.
______________ _  Lai Dievulis būna gailestin- 
p. J. Mocejūnas. p. J. Braknis. gas jų vėlėms, paguoda bei ra- 
p. J. Ričkis. Dr. Magnus ir ki- mybė likusiom 
ti.______________________ Pr.

Vaizdas parodo nukritusio Jungtinių Valstybių lėktuvo Vokietijoje, 
bū i žmonių, kurie atvyko gelbėti ir tyrinėti kritimo priežastis. Toje ne
laimėjo žuvo keturi USA lakūnai. Vardai kol kas neskelbiami. Pir
miau bus painformuoti žuvusiųjų namiškiai. Tai įvyko kelyje tarp Ber- 
lvro ir vakarinės USA zonos.

ras ruošiasi 40 valandų atlai
dams ir kitiems rudens dar
ban: s.

mom.

Į
Į

I
Pereitą sekmadienį, rugp. 291 

d. iš šios kolonijos daug lietu-!

NEW BRITAM. CONN

Rinkliava Dėl Gėlių
Kleb. kun. Jonas Skalandis 

tarė padėkos žodį parapijie
čiams už gausias aukas nupir
kimui gėlių altoriams puošti 
dėl 40 valandų atlaidų. Taipgi 
dėkoja rinkėjoms p-lėm Elžbie
tai Čepaitei ir Monikai Blažio- 
nytei.

I ♦ 'J< i

nuliūdime šei-
B. M.

LOWELL, MASS

Girdėjau, kad mūsų dosnusis 
klebonas pasiuntė prel. Jonui 
Balkūnui $200.00 perduoti kun. 
dr. Maneliui užlaikymui lietu
vių klierikų Eichstate, Vokieti
joj. Užlaikymas vieno kleriko 
sulyg dabartinės valiutos atsei- 
na $153.00 vieniems metams. 
Taipgi kitus $200.00 kun. Men
delis pasiuntė tam pačiam prel. 
Balkūnui Lietuvių Ateitininkų 
reikalams.

PRAŠO PAGALBOS
a4, Emilija TELKIENE, 26 

metų amžiaus, su savo dukrelė
mis Zita 13 m. ir Regina 6 m., 
gyvendamos tremtyje, Vokieti
joje, esame atsid arusios sun
kioje padėtyje ir šaukiamės pa
galbos į užjūrio seses ir brolius 
tautiečius lietuvius padėti išsi
laikyti sunkiose tremties dieno
se. Tikiuosi, kad Brangūs Tau
tiečiai neapleis manęs ir kas 
kuo galėdamas parems, todėl 
iš anksto širdingiausiai dėkoja.

Mano adresas: Emilija Tel- 
kienė, (13a) Seligenstadt nei r 
Wurzburg, DP Camp, Bavaru, 
Germany USA Zone.

Lietuvių Tremtinių Eendruo- 
menės Seligenstadto Apylinkės 
Komitetas liudija, v kad Emilija 
Telkienė yra rimta ir darbšti 
motelis, dukrelės lanko mokyk
lą ir kad jos yra sunkioje eko
nominėje padėtyje. Šio laiško 
parašo autentiškumą parašais 
ir antspaudu tvirtina.

Seligenstadt n/Wurzburg, 
1948 m. rugpiūčio 5 d.

P. JURGAITIS, 
Komiteto Pirmininkas 

J. MULOKAS, 
Sekretorius.

Didysis Ramybes 
(altinisAntradienį, rugpiūčio 31 d. 

apleido mūsų tarpą tėvas pran
ciškonas Pranciškus Giedgau- 
das. Jis padėjo sekmadieniais j 
ir novenos dienomis mūsų ku
nigams liepos ir rugpiūčio mė- ; 
nesiais. Mūsų kunigai yra dė- j 
kingi Tėvui Pranciškonui už , 
pagelbą. (

Kadangi pirmadienį, rugsėjo l 
6 d. pripuola tautine Darbinin- ; 
kų šventė, tad'Novenos pamal
dos bus laikomos antradienį ir 
trečiadienį.

Pirma parapijos rudens va
karienė įvyks sekmadienį, spa
lių - Oct. 3. Bilietai parapijie
čiams bus pasiųsti laiškais. Al
bertas Juškevičius apsiėmė pa
rūpinti muzikantus šiai parapi
jos pramogai.

Parapijos Keturdešimtė šįme- 
tą įvyks spalių 17, 18, 19 dd. 
Kun. Vyto Žemaitis iš Kings- 
ton, Penna., lietuvių parapijos, 
sakys visus atlaidų pamokslus.* 

Apgailestaujame Sesutės Ma
rionetes apleidimą mūsų para- ’ 
pijos. Skirta viršininkė šv. Ka
zimiero mokyklos Philadelphi- 
joj. Sveikiname grįžusią jos 
vietą užimti Sesutę Dolores. 1

Frank J. Clifford, savininkas 
Virginia Darė Confections Co., 
buvo didelis geradaris mūsų 
bažnyčios. Per penkis metus ar 
daugiau jis aukodavo po $80.00 
kas mėnesį dėl klierikų moks
lo. Kaip buvo minėta laidotu
vių pamoksle, jis kun. dr. Men- 
deliui įteikė tą pirmą $1,000.00 
auką Klierikų Fondui ir su ta 
pradžia kun. dr. Mendelis sukė- 

Žaledonis paėmė sau už žmoną llė $40,000.00 šv. Karolio Klie- 
$30,000.00

Mour.it Saint Mary’s Seminari
jai; $12,000.00 Tėvų Juozapie- 
čių klierikams. Tas buvo pada
ryta į trys metus laiko. Frank 
Clifford buvo 
kurs padėjo 
realizuoti.

Palaidotas 
Rugpiūčio mėn. iš Šv. Alfon- piūčio 26 d.

so bažnyčios buvo tik dvejos vas Redemptoristas kun. Leo- 
laidotuvės: vienos svetimtaučio nas Clifford atnašavo gedulin- 
Frank J. Clifford, o kitos lietu--gas mišias prie didžiojo alto- 

, ... . . .vio Andriaus Balsio..veną lietuviai kviečiami atsilan-; 
įkyti ir paremti naujos bažny-i 
i čios statybos reikalus. Bažny-' 
čios statyba bus pradėta, kai 
tik bus surinkta pakankama 
suma pinigų.

Visi Lov/elliečiai rengiasi va
žiuoti ir paremti Seseles Brock- 
tone rūgs. 6 d. Braškaitė.

I CLEVELAND, OHIO

Lankėsi
Juozas Saulėnas iš Chica- 

111. su savo žmona atvyko 
apskričių praleisti keletą savaičių pas sa-

d. iš šios kolonijos daug lietu-1 P- 
vių dalyvavo Connecticut trijų 
lietuvių organizacijų 
išvažiavime New Haven. Conn. vo tėvelius p. Stasį Saulėnus 
pp. Norkūnų gražioje įstaigoje gyv. High St.
ir parke — Sea Cliff Inn.

Oras Ibuvo gražus ir šiltas, j 
tai prie jūros visiems buvo ma
lonu praleisti dieną. New Ha- 
ven’iečiai lietuviai - lietuvaitės, 
labai nuoširdžiai visus priėmė 
ir pavaišino, už ką jiems pri
klauso nuoširdi padėka.

Turiningas kalbas pasakė 
kleb. kun. J. Valantiejus iš Wa-

Piknikas naujos bažnyčios 
statymo fondui

Ateinantį sekmadienį naujoji 
parapija (Panelės Šv. 1--------
nes Pagalbos parapija) rengia

Rugpiūčio Vestuvės
šeštadienį, rugpiūčio 14 d. 

įMilton Ustaszewski, svetimtau
tis jaunuolis, vedė sau už žmo
ną, Eleną Norkiūtę. Jaunosios 
sesutė Marijona Jonas (Jonie
nė) ir Pranas Szweda buvo liu
dytojais jaunųjų gyvenimo su- 

I tarties. Kun. Antenas Dubins
kas laimino moterystės ryšį.naujoji. « . .

Nuolati-' Rugpjūčio 21 d. Edwardas,

linksmą pikniką naujos bažny-jAgmetę Poraczky. Jurgis Rik- rikų Seminarijai; 
-jčios statybos reikalams. Pikni- liskas ir Rita Monroe buvo « Mount Saint Mar 

kas įvyks parapijos gražiajame 
sode. Bus skanių valgių ir gė
rimų ir visokių pamarginimų. 
Taip pat laimingieji galės iš
bandyti savo laimę. Šokikai ga
lės šokti, linksmai grojant Son- 
ny Michael ir jo orkestrui. Pik
niko pradžia pirmą valandą po

va-‘pietų’
Visi Clevelando lietuviai, taip

, . , ., . pat apvhnkes miesteliuose gy-i naudotis atlaidais.. ...... . x ..

Svetys
Sekmadienį, rugp. 29 d. mū

sų klebonui į pagalbą buvo at
vykęs kun. Pranas Bulovas. 
MIC. iš Thompson, Conn.

i liudytojais, ir kun. Dubinskas 
laimino jaunųjų pasižadėjimus. 
Sveikiname šias dvi naujas po
reles

įmetu 
inių.

ir linkime joms ilgiausių 
ir geriausių Dievo malo-

Mėnesio Laidotuvės

i

tas akstinas, 
mūsų klebonui tai

ketvirtadienį, rug- 
Velionio brolis tė-

F. X. Robichaud
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

1 lameli St., Methuen, Mass.

40 Valandų Atlaidai
Rūgs. 3. 4. 5 d. įvyks 40 

landų atlaidai. Parapijiečiai y- 
ra raginami ______  ___
kad įgyti Dievo malonių.

i ________I —————

Naujas šeimos Narys
pp. Juozas ir Ona (Matkevi- 

čiūtė) Kasperavičiai susilaukė 
ketvirto šeimos nario — sūne
lio. Sveikiname 1

Bancrcft Package Store,
Ine.,

Įstojo Tarnybon
Albertas Andriuškevičius, sū

nus pp. Mykolo ir Petronėlės' 
Andriuškevičių, 
tarnybon. Albertas yra 
didžiojo choro narys.

ir Petronėlės 
įstojo U. S. 

buvęs

Puiki maldaknygė. Surinko ir 
išleido kun. P. M. Juras. 787 psL

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.75.

DARBININKAS 
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mass.

Pįflnlgs ke t CmI C*.
Gardner, Mass.

Lavvrence & Methuen, 
Mass.

Importuoti ir Naminiai

Gėrimai: Vynai. Cordials,

578 South St.,

Alus ir Ale.

Tel. 770
Didysis Choras

Varg. p-lės Sofijos Blazevi- 
čiūtės vadovybėje, didysis cho-

Demokratai, Nominuokite! 

Patyrusį Lyderį, 
Hon. Charles F. JEFF

SULUVAN
| LT. GOVERMOR

I

l

Tas Mums Vyras

4 Metus Tarnavo House of 
Representatives

6-is — Senate tarnavo

V/orcesterio Mayora;
Einąs Antrą Terminą

PRIMARIES ANTRADIENĮ, SEPT. 14 d.
Jeremiah vv Su Hvan. 501 Cambridge St.. Worcester. Mass.

HON. CHARLES F. JEFFE SI LLIVAN X

t* ■

M—JI—C. n___ - CL—uianaier s nower jnopriaus. Jam pagelbėjo kun. dr. 
Mendelis ir kitas kun. Redemp- 

Sveikiname pp. Joną ir Ale- toristas. Tuo pačiu laiku kun. 
ną Sabus ir linkime, kad Die-! Antenas Dubinskas ir kun. Jo- 
vas juos sveikus laikytų ir leis- nas Mendelis atnašavo mišias 
tų sulaukti auksinio vedybinio pne šoninių altorių. Per mišias 
gyvenimo jubiliejaus. -rinktinis kvartetas giedojo prie

Daugai M. P. Philadelphiečiai.. vargonų. Bažnyčioje matėsi a- 
Šiomis dienomis mirė Anta-P’e kunigų ir 15 ar 20 vie

nas Valiutas. Jis buvo doras ir nuolil* seser^ ir taiP bažnyčia 
pavyzdingas žmogus. Lai jo vė-,buvo Pilna žmonių. Kaip pa

savo si- Jei Dievas suteikia amžiną ra- mokslininkas pažymėjo didžiu- 
25 metų mybę. Prašome visų pasimels- ma susirinkusiųjų atėjo pasi- 
__ i__I-.- 1 .. įmolsfi iii n Gliffnrd vpIp tipn

“Gėlės Įvairioms Progoms”

162 Essex St

LAWRENCE, MASS.
Rengėjai.

I

sukaktį, 
lietuvių 

atnašau- 
mišios Jubiliatų in-

i

šiais metais 
East Catholic

Taipgi

baigs 
High 
turi

; melsti už p. Clifford vėlę, nes 
Likusiai velionies žmonai rei-'^ buvo Pat^ ve.lionio 

škiame gilią užuojautą. F.A.C. dosnumo. Paliko nuliūdime 
žmoną, du sūnūs ir dukterį. Vi- 

'si jau suaugę.
I Penktadienį, rugp. 27 d. se
nas lietuvis baltimorietis And
rius Balsis buvo palaidotas iš 
mūsų bažnyčios. Kun. Dubins- 
kas atnašavo mišias. Kun. Jo
nas Mendelis pagelbėjo jam su 
egzekvijomis. Paliko dideliam 
nuliūdime žmoną ir taipgi už
augusią šeimą. Reiškiame už
uojautą likusiems gyviems, o 
už mirusius 
Atilsį

BRIMfPORT, COHH.
Praeitą sekmadienį laike su

mos bažnyčion atsilankė gar
bingi svečiai Gen. Jonas Čer
nius su žmona, p. Albinas Tre
čiokas su žmona, iš N. J. Po 
sumos lankėsi pas kleboną kun. 
J. V. Kazlauską. Su svečiais 
dalyvavo kun. V. J. Pranskie- 
tis, varg. A. Stanišauskas ir k. 

i Iš svečių buvo galima daug 
ko išgirsti Lietuvos ir D. P. 
reikalais, kur p. Al. Trečiokas 
daug informacijų suteikė.

Praeitą trečiadienį kun. V. J. 
Pranskietis ir A. Stanišauskas

PHILADELPHIA, PA
šventė Sidabrinį Jubiliejų

Rugpiūčio 22 dieną pp. Jonas 
ir Alena Sabai šventė 
dabrinį jubiliejų — 

I vedybinio gyvenimo 
Tą dieną Šv. Jurgio 
par. bažnyčioje buvo 
jamos šv. 
tencija.

pp. Jonas ir Alena Sabai iš
auklėjo vieną dukrelę Mrs. Te
resę Hintzke, gyv. Milwaukee, 
Wis., ir du sūnus — vienas yra 
vienuolis Fr. Pasekai, o kitas— 
Pranas 
North
School for boys. 
vieną anūką — Bemard.

Pažymėtina, kad pp. Jonas į 
ir Alena Sabai yra uolūs vei
kėjai parapijoje ir ilgamečiai 
laikraščio “Darbininko” skaity
tojai.

Jubiliejaus proga pp. Sabai 
gavo daug sveikinimų, linkėji
mų ir dovanų, ypač 
Dziko vedamą radio 
ir telegramomis.

Jubiliatai Jonas ir
bai dėkoja Dievui
švč. už jiem suteiktas malones atvykimo. Sekmadienį klebonas 
per 25 metus. Jie yra įtaisę Šv. paskelbė bažnyčioje ir kvietė,!

I
* Į
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje kad visi kreiptųsi blankų išpil-

• šoninį altorių, Švč. Marijos, dymo reikalu pas vikarą kun.’ 
kuris laike jubiliejinių iškilmių V. Pranskietį ir A. Stanišaus-i 
buvo papuoštas gražiomis gėlė- ką, ir pats pasižadėjo gelbėti, 
mis. * O.'

tariame Amžiną 
duok jiems, Viešpatie.

NUOTRUPOS

A. a. kario Vinco Sernockio 
[Pranskietis ir A. Stanišauskas kQnag ĮjUV0 parvežtas iš Euro- 

per p. A.'lankėsi Brooklyn, N. J. BALF 
programą' centre ir pasikalbėjo su p. J.

j Valaičiu kaip būtų galima ge- 
Alena Sa- riaus atgabenti ir suskubti su-' 
ir Motinai skubti blankų pildymą dėl D.P.

Juozas Kasinskas 
Ine. 
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