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Žydai daugianoriai 
Revoliucija ir pelių seimas 
Amerika ir taika

•
Žydai turi daug gerų, sekti

nų dorybių. Visi žinome žydų 
darbštumą, žydų blaivumą, žy
dų ištvermę, žydų šeimyninių 
ryšių tvirtumą. Ypač žinome 
žydų vienybę, žydų labdaringu- 
mą, žydų dosnumą savo tautos 
reikalams. Pasaulis kitaip sto
vėtų, jei krikščionys, jei nore 
katalikai turėtų minėtas žydų 
dorybes. Bet žydai, turėdami 
daug teigiamų būdo ypatybių, 
turi nemažai ir neigiamų. Jie 
yra dauganoriai, jie visai ne
paiso kitų tautų teisių, nesi
skaito su kitų tautų troški
mais. Jie yra dideli agresoriai. 
Jų perdidelė dauganorybė, ne- 
išmieruojama saimaudybė daž
nai buvo anti - semitizmo prie
žastimi. Dėl tų žydų neigiamų 
pusių griūdavo ant jų smūgių 
smūgiai.

Su visomis savo būdo neigia
momis pusėmis žydai stojo sa
vo karalystę atkurti Palestinoj. 
Ten jie nesusivaidydami, gavo 
tokį smūgį, nuo kurio jie per 
metų metus neatsigriebs. Ber- 
nadotte’o kraujas nusmukdė 
žydų markę ilgiems metams.

•
Kun. James M. Gillis yra vie

nas populeriškiausių Amerikos 
katalikų rašytojų ir kalbėtojų. 
Jis rašo ir kalba ne rinktinei 
visuomenės daliai, bet plačiajai 
liaudžiai. Iki šiol jis buvo mėn
raščio “The Catholic World” 
redaktorius. To laikraščio rug
sėjo mėnesio laidoje jis atsi
sveikino su savo redaguoto 
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Pavergtos Lietuvos Reikalu
Pas Prezidentų Trumanų
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PLT DELEGACIJA PAS 
REZIDENTĄ TRUMANĄ

Rugsėjo 16 Amerikos Respublika pilnai pripa- 
lietuvių delegacija buvo(žįstama nepriklausoma, 
priimta Jungtinių Valsty-,Po 20 minučių malonaus 
bių Prezidento 
Truman’o 
Rūmuose, 
D. C. Delegaciją sudarė sos atstovais, 
Amerikos Lietuvių Tary- j Baltuose Rūmuose, 
bos Ekzekutyvio Komite-j---------------- -------
to nariai, būtent, Leonar
das Šimutis, pirm.; 
Jonas J. Grigalius, 
pirm.; 
rat.; 
Ižd., ir Povilas Dargis in
formacijos vedėjas. Dele
gacija su 
buvo 20 minučių. (Pa
prastai 15 min. yra mak
simumas kiek Prez. gali 
3kirti pasimatymams).

Lietuvių delegacija iš
dėstė Prezidentui dabarti
nę Lietuvos baisią padėtį 
ir prašė Prezidento, kad 
instruktuotų Amerikos 
delegaciją į Jung. Tautų 
generalį posėdį, kurs pra
sidėjo antradienį, kad ji 
imtųsi iniciatyvos parei
kalauti šios tarptautinės 
organizacijos pas kirti 
specialę komisiją, kuri 
nuvykusi Lietuvon ten 
vietoje ištirtų padėtį. Pra
šė Prezidento, kad darant 
taikos sutartys, ši šalis

Harry S/pasikalbėjimo ir nusifoto- 
Baltuosiuose grafavimo su prezidentu, 

Washingtone,; vėliau pasimatyta su pre- 
----  — s_ esančiais

I PAS DARBO SEKRETO
RIŲ TOBINĄ

Trečiadienio vakare mi
nėta lietuvių delegacija

adv. 
vice

Pijus Grigaitis,
Mikolas _ Vaidyla, apsilankė pas Darbo Se

kretorių, Maurice J. To- 
biną, buvusį Bostono ma- 
yorą ir Mass. vubemato- 
rių. Kadangi mūsų adv. J., 
Grigalius su Sekr. Tobinu 
vra artimi dragai, tai 
lietuvių delegacija turėjo) 
malonu ir informatyvį 

i pasikalbėjimą su šiuo 
į Prezidento Kabineto na- 
jriu virš valandos laiko. 
Sekr. Tobmo, kaip dabar 
tenka sužinoti asmenis 
sekretorius Stanlev Wol- 
laston esąs lietuvis.
PAS LIETUVOS MINIS- 

TERĮ ŽADEIKĮ
Po pasimatymo su Pre

zidentu, Lietuvių Delega
cija apsilankė Lietuvos 
atstovybėje. Čia Lietuvos 
Ministeris Povilas Žadei-

Prezidentu iš-

4 
f

iJung. Valstybes principiniais klausi
mais nedarys kompromisų - nemai- 
nykaus kitų žmonių teisių ir laisvių.

Rugsėjo 16 dieną Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegacija buvo nuvykus į Washington, D. C. ir Pre
zidentui Harry S. Trumanui įteikė memorandumą 
Lietuvos išlaisvinimo reikalu. Prezidentas Trumanas 
labai maloniai priėmė delegaciją, su ja rimtai pasi
kalbėjo ir nusifotografavo. Ši fotografija tilpo ir 
anglų kalba leidžiamuose dienraščiuose. Iš kairės į de
šinę stovi: p. Leonardas Šimutis, ALT pirmininkas 
ir dienraščio “Draugo” redaktorius; red. M. Vaidyla, 
ALT iždininkas; adv. Jonas Grigalius, ALT vice pir
mininkas iš Boston; p. Povilas Dargis, ALT narys, ir 
red. Dr. P. Grigaitis, ALT sekretorius.

: / V V VI

Paryžius, rūgs. 23 —Se- po Gen. Carlos P. Romulo 
kre torius Marshall’as iš Philipinų kalbos, kuris 
šiandien davė aiškiai su- patarė sudaryti iš mažųjų 
prasti, kad Jung. Valsty- tautų atstovybę jėgos pu- 
bės “svarbiais principi- siausvyros palaikymui, 
niais klausimais nedarys kilus ginčui tarp rytų ir 
jokių kompromisų” arba vakarų. Marshall’as sakė, 
“nemainykaus kitų žmo- kad kaip tik tinka, 
nių teisių ir laisvių”.

i Marshall’as tokį pareis-'™ mūsų pagarbą žmoni- 
kimą padarė kalbėdamas teisėms ir pagrindi- 

i Jungtinių Tautų generalio laisvėms’*, 
'susirinkimo antroje sesi- --- m
joje. Jo pareiškimus aplo-j^ atstovai turi 
dismentais --__ . .~
delegacijos, išskiriant Ru- statyti ir apsaugoti tas .

“kad 
mes iš naujo patvirtintu-

Jungtinių Tautų 58 kraš- 
iškimus aplo-į1-1* “atnau-
užgyrė visos™,Sl> nutarimą at-

sijos.
Suprantama, kad Rusi

jos delegacijai nepatinka 
Marshall’o pareiškimai. 
Rusija supranta, kad 
Marshall’as kalba ir apie 
tas tautas, apie tuos žmo-

j teises ir laisves”, sakė 
Marshall’as.

Bostone Lankėsi Airijos
Premjeras

statyta, kwpo būtiną M- maionj^ MBfc
. _ . . , . . ,_u . ..lygą, kad Rusijos paverg- tik delegatus priėmė,
kė, kad taip darąs dėlto, kad toms tautoms būtų grą- 
esąs sumanęs rašyti knygą. jjnta nepriklausomybė. 
° a_thkt‘ “**|Tuo reikalu įteikta Prezi

dentui memorandumas.
Prezidentas delegaciją 

labai maloniai priėmė, už
tikrino kad jo ir šios ša
lies esą tokie patys troš
kimai, ir kad daroma kas 
galima tuo reikalu, ir kad 
šios šalies akyse Lietuvos

kn*g* žinta
žodyje 

užsimi-
Savo atsisveikinimo 

kun. Gillis be kito ko 
nė apie dabar einančią pasau
lyje revoliuciją, kurios prieša
kyje yra komunizmas. Ta re
voliucija siekia pasaulį sau už
kariauti. Nurodo, kad vieni re
voliucijos atakų laukia su bai
me, kiti saką, kad jai reikią 
skelbti kontr-ataką. Tai čia 
kun. Gillis nurodo trečią būdą. 
Sako, kad tą revoliuciją reikia 
sutikti ir ją perimti. Taipgi 
kun. Gillis nurodė, kad pasau
lis serga dėl nutolimo nuo mo
ralinių ir dvasinių dalykų. Jei 
pasaulis moraliai ir dvasiniai 
būtų sveikas, tai politinius eko
nominius, socijalius, rasinius 'ir 
kitokius negalavimus nesunku 
būtų nugalėti.

Pasiūlymas perimti revoliuci
ją yra drąsus ir intriguojantis. 
Tik be reikalo kun. Gillis nei iš 
tolo neužsiminė apie tuos žing
snius, kuriuos reikia daryti, 
kad tą šių laikų revoliuciją 
perimti. Todėl kai kas čia gali 
priminti pelių seimą, kur buvo 
svarstoma, kaip nuo katino ap
siginti. Kai viena gudri pelė 
pasiūlė katinui varpelį parišti, 
tai visos pelės su <.......

Tęsinys 2-rame pusi.

ir pavaišino lietuvišku 
svetingumu.

Taigi Amerikos Lietu
vių Taryba, būdama Lie
tuvos Nepriklausomybės 
kovos prieky, atliko svar
bų žygį padarydama mi
nėtus pasimatymus Jung
tinių Tautų Generalio Su
sirinkimo, Paryžiuje, iš
vakarėse. Rap*

JERUZALĖJ NUŽUDYTAS 
JUNG. TAUTŲ ATSTOVAS 

FOLKE BERNADOTTE
Jeruzalė — Pasižymėjęs į Dėl tos žudynės kilo pa- 

labdarys ir taikos šalinin- sibiaurėjimas visame pa
kas, Švedijos Raudonojo šauly, nes nužudyta tokia 
Kryžiaus pirmin i n k a s asmenybė, kuri tik taikos 
Count Folke Bernadotte'norėjo, kuri visus norėjo 

sutaikyti.

Albuquerque, N. M. — j nės derybos. Jeigu Vaka- 
Gub. Thomas E. Dewey,irų valstybės matys, kad 
pareiškęs, kad Amerikos j Rusija išsisukinėja ir ne- 
žmones susiduria su įnori susitarti ir pašalinti 
dviem pagrindinėm pro
blemom — viena įsteigti 
pastovią taiką ir kita iš
vengti nelaimingos inflia
cijos, ragina, kad Jung. 
Valstybių pagalba Euro
pai būtų panaudota suda
rymui federacijos iš va
karinių Europos valsty
bių.

“Laisvos tautos suvie
nytos į stiprią federaciją, 
jos gali būti milžinišku 
bulvaru taikai”, sakė 
Dewey.

Pirmadienį Bostone lan- 
nes, kurios ir kurie tebe- kėši Airijos premieras 
neša sunkią Rusijos bol-'john A. Costello. Svečias 
ševikų vergiją. I aplankė Arkvyskupą Cu-

Marshall’as sakė, kad shingą, gub. Bradford, 
“Jung. Valstybės nenori Bostono Kolegiją ir Hai- 
didinti dabartinės įtemp- vardo Universitetą, 
tos padėties. Visa širdimi) Vakare buvo pagerbtas 
nori pašalinti tą įtemptą bankietu Somerset vieč- 
padfetji Tašiau svarbiais, buty, kur be airių veikėj j 
principiniais klausimus f visuomenininkų dalyvavo 
negali daryti kompromisų gub. Bradford, senatoriai 
ir negali mainykauti kitų Lodge ir Saltonstall, Dar- 
žmonrų teisių ir laisvių”. !bo Sekretorius M. J. Tc- 

Marshall’as kalbėjo tuoj bin, ir daugelis kitų.
krizę, tai jos visą reikalą 
paves Jungtinėms Tau
toms spręsti.

Vakarai Apsisprendę 
Laikytis Berlyne

valstybės yra 
apsisprendusios

Vakarai Reikalauja Aiškaus 
Rusijos Pasisakymo Berly

no Krizės Reikliutapo nužudytas einant sa
vo pareigas.

Bernadotte buvo vienin
telis asmuo, kurs kaipo 
Jungtinių Tautų atstovas 
bei įgaliotinis sugebėjo 
privesti jau antru atveju 
gaivalingą < \ 
kruviną karą Palestinoje »■ 
prie paliaubų. Taigi tų pa
liaubų vykdymo tikrini- 

dideliuĮmą jam darant Jeruzalė
je, jis tapo užpultas ir ne
gailestingai nužudytas, 
žydų sekcijoje. Su juo nu
žudytas jo pagelbininkas 
pulk. Andre Serot, pran
cūzas, ir sužeistas jo pa
lydovas amerikietis pulk. 
Frank Begley.

Jų žudytojai vartojo Iz- 
raeliaus armijos “jyp4” ir 
manoma, kad tai atliko 
žydai teroristai, 
kaipo Stern gang. 
nai, toji pogrindinė tero
ristų organizacija viešai 
pasigyrė, kad jie nužudę 
Bernadottą, nes jis dirbęs j sulig šio kareiviavimo į-; 460,000 televizijos” apara- 
dėl anglų ir jų įsakymus įstatymo gali būti imami tų. Jų dabar pagaminama 
vykdęs. kariuomenėn. 'po 65,000 į mėnesį.

Bemadotte Palaikai Pat 
vežti Sverti Jon I

Stockholm, Švedija —
žvdu - arabu Žydų terorstųzyaų araoų* . , . T11__ T911t„ ;nužudyto, Jung. Tautų į- 

galiotinio taikintojo, ku
nigaikščio Folke Bernado
tte palaikai tapo parvežti 
švedijon palaidojimui.

Palaikus iš Palestinos 
pargabeno Jung. Tautų 
baltai nudažytu orlaiviu.

— j. 
Departa- 
Rusijos 

Paniuški- 
reikalau- 

be išsisu-

Washington, D. C. 
V. Valstybės 
mentas įteikė 
ambasadoriui 
nui notą, kuria 
ja, kad Rusija
kinėjimo aiškiai atsakytų 
Berlyno krizės reikalu. Tą 
patį padarė Paryžius ir 
Londonas.

Sakoma, kad nuo Mas
kvos atsakymo priklausys 
keturių didžiųjų tolimes-

žinomi 
Fakti-

UŽSIREGISTRAVO 248,695 
MASS. VALSTIJOJE 
 ♦

Vien Massachusetts val
stijoje užsiregi s t r a v o 
248,695 jauni vyrai nuo 18 
iki 25 metų.

440,000 Televizijos 
Aparatų

Londonas — Sekreto
rius Bevin pareiškė, kad 
Vakarų 
tvirtai 
pasilikti Berlyne. Jis aiš
kiai pasakė, kad nedarys 
jokių nuolaidų Rusijos 
nuraminimui.

Duok Dieve, kad išlaiky
tų žodį ir pareikalautų 
Rusijos išlaisvinti paverg
tas tautas, kurių tarpe y- 
ra ir mūsų tauta — mūsų 
kraštas Lietuva.

Va 12,000 Tremtinių 
Išplaukė | Kanadą

Cuxahven, Vokietija — 
Rugsėjo 17 d. 12,000 
tremtinių iš čia išplaukė 
laivu Samana (virš 19,000 
tonų įtalpos) į Quebec.

Kanados vyriausybė y- 
ra nusistačius dviem lai
vais Samaria ir Scythia 
gabenti tremtinius 
don. Jų galėsianti 
benti po 14,000 kas 
sis.

iki 25 metų. Washington, D. C. —
Iš tų yra 57,642 nevedę i Federalė Susisiekimo Ko- 

ir kariuomenėje netama-j misi ja sužinojo, kad šioje 
vę. Reiškia tokie, kurie .šaly jau yra pagaminta • •• w • • •• • - - 4 ’ d a • • — • •

Jersey City, N. J. — į už šias kumštynes buvo 
Rugsėjo 21 d. vidurinio J garantuota $120,000. U: 
svorio pasaulinis bokso į tiek nėra ko liūdėti ir pra- 
čampionas, Tony Žale ‘ 
Zaleckas iš Gary, Ind. 
pralaimėjo savo titulą 
Marcel’ui Cerdan‘ui iš 
Prancūzijcl; Morocco.

Pralaimėjo “knockout’u” 
12-tame rounde.

Šių kumštynių žiūrėjo greitinti __ • zvrvzv v • « • ’ «...

laimėjus.

I Anglija Paruoš Dar 103 
Karo Laivų Tarnybai

London — Anglijos vy
riausybė nusprendusi pa- 

i apsiginklavimą 
apie 20,000 žmonių, kurie paskelbė, kad pradės pa- 
sumokėjo $242,870.00 į-! ruošti aktualiai tarnybai 
žangos. Lietuviui Zaleckui 100 kariškų laivų.

Lietuvių Katalikų Radio Valanda

Kana- 
atga- 

mėne-

Siūlys Pritarti Ispaniją 
| Jungtines Tartas

VVESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, rūgs. 25 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai plauks oro 
bangomis į visų namus, kuriuos tik jos pasieks.

SEKMADIENR LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, rugsėjo 26 d., 9 vai. rytą iš nau- 
radio stoties — WVOM, Brookline, Mass. (Bos-

Madridas, Ispanija — 
Argentinos Užsienio Mi- 
nisteris, Lisbone, Portu
galijoje, pareiškė, kad Ar
gentina dės pastangų, kad 
j Jungtines Tautas būtų 
priimta ir Ispanija.

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

Kalbės kun. A. Kontautas ir adv. Jonas Grigalius 
iš So. Boston.

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 NOraood 7-1449
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įvairios žinios
PIRMĄ DIENĄ 6000 VOKIEČIŲ Gen. Cernius Važinės Po

PRAŠĖ VIZŲ AMERIKON Lietuviu Kolonijas
II

Frankfurt, Vokietija.— Bandymuose North A-
Pradėjus priimti iš vokie- merican raketinis kovoto- blet” įdėjo gen. Černiaus 
čių prašymus vizų įvažia- jas F-86 pilnai apginkluo- ir kun. Dr. Končiaus at- 
vimui Amerikon, tai ’pir- tas skrido 671 mylių į va- vaizdus. Paraše sakoma, 
mą dieną apie 6,000 vo- landą. Tai naujas greito kad kun. Dr. Končius, kai- 
kiečių padavė tokius pra- skridimo rekordas, 
šymus. • ----------------

Sulig kvotos vokiečių JiOSKBIiC BdtnttOS I 
Amerikon gali įvažiuoti maine Mieste 
apie 28,000 į metus.

Brooklyne išeinąs kata
likų savaitraštis “The Ta-

Vengrija Suėmė Du 
uerikieaus

Metropolitan Operos so
listė, lietuvaitė, Polyna 
Stoška - Stoškaitė dai
nuos su Philadelphijos 
Simfonijos orkestru, Wor- 

— cestery, spalių 29 d., “Ar- 
programo- 

Muzikos

f

po BALF pirm., siunčiąs 
gen. Černių, buvusį Lietu
vos premierą ir kariuo
menės štabo viršininką po 
lietuvių kolonijas rinkti 
aukų dėl tremtinių.

Neleis Išvežti Aliejais 
Masinas Rumunijai

* H'ashington, D. C.
Vyriausybė yra pasirįžus tistų Vakaro” 
įteikti aštrų protestą Ven- je, ruošiamame 
grijai už suėmimą dviejų Festivaly, 
amerikiečių — Standard 
Oil Co. tarnautojų.

Jie suimti einant savo 
pareigas prie Hungarian - 
American bendrovės alie
jaus laukų Lipse apylin
kėje.

Stoškaitė yra gimusi, 
augusi ir veikusi su 
čiais Worcestery.

Sprogo Raketinis 
Bomberis

vy-

Prasidėjo Prezidentinių 
Rinkimu Vata numini^ t wjw9

I
Į
I

Šioje šaly prezidentinių 
rinkimų vajus prasidėjo 
visame pilnume.

Prezidentas Trumanas 
pasileido kelionei į Vaka
rus. Jį pasekė jo oponen
tas Thomas Dewey.

Kandidatai į Vice -Pre
zidentus, demokratų — 
šen. Barkley ir respubli-; 
konų — gub. Warren pa-; 
traukė su prakalbų marš-į 
rutu į Rytus.

Vashington, D. C. — 
Jung. Valst. vyriausybė 
atmetė Rumunijos komu-, 
nistinės vyriausybės pra
šymą leisti išvežti ankš- 

; čiau užsakytą aliejaus 
mašineriją, vertės $9,500,- 
000, iš šios šalies.

I -■■■■■ —

j Buvęs Dem. Partijos Gu-
Tulare, Calif. — BebanJ bematorilIS IIŽ DeWey 

dant naujai pagamintą; -----------
dėl Amerikos kariuome-j Washington, D. C. — 
nės raketinį bomberį, ku-į Buvęs Demokratų Parti- 
ris gali skristi po 500 my-tjos Pennsylvanijos guber- 
lių į valandą, jis ore spro
go-

Su juo žuvo du lakūnai, 
bandžiusieji, naująjį bom
berį.

natorius ir diplomatas, 
specialus Prez, Roosevel- 
to pasiuntinys Balkanuo
se, karo metu, George H. 
Earle, išėjo už Dewey.

IŠ VOKIETIJOS ATVYKO 38 
LIETUVIAI TREMTINIAI

ųs jįkk
įvykęs rugsėjo 18 Ir 19 
dd., š.m., Norwood, Mass., 
priėmė sekančias * rezoliu
cijas:

LDS Seimas ragina vi
sus narius, “Darbininko” 
skaitytojus ir bendrai vi
sus lietuvius išpildyti 
blankas, pasižadant duoti, 
butą ir pagelbėti surasti Į 
darbą lietuviams tremti- į 
niams ir tas blankas pa
siųsti BALF’ui.

LDS Seimas, išklausęs 
ALRK Federacijos Cen
tro pirmininko A. F. 
Kneižio kvietimo daly
vauti Lietuvių Katalikų 
Kongrese, kuris įvyks 
spalių 17-J.8 dd. š- m. Chi
cago, BI., ragina visus at
stovus, kad sugrįžę į savo 
kolonijas paragintų visas 
draugijas 'ir klubus iš
rinkti atstovus į Kongre
są ir pasidarbuoti, Kad 
savo kolonijoje sukeltų 
ALRK Federacijos skirtą 
kvotą svarbiems mūsų 
tautos ir lietuvių katalikų 
reikalams.

LDS Seimas pareiškia 
Jūsų Prakilnybei kanau
ninkui F. Kapočiui, Tauti
niam Delegatui lietuviams 
tremtiniams Europoje, 
padėkos žodžius už Jūsų 
neilstamą 
tremtinių
darbuotę įvertina ne vien 
tik mūsų Seimas, bet ir j 
visa Amerikos lietuvių Į 
išeivija, įimant, žinoma, Honorable 
ir tremtinius, ištrauktus 1 Harry s Truman 
is vargo, ■ priespaudos ir PrM,HPn, nf thA 
nelaisvės.

Teatlygina Jums gera
sis Dievulis gausiomis sa
vo malonėmis.

(Bus daugiau)

rūpestingumą 
likime. Jūsų

Šis vaizdas parodo prakasimą žemės Jung
tinių Tautų sostinės — “World Capital” statybai. 
Tai New Yorko mieste. Tai statybai Jung. Vals
tybės paskolino 65 milijonus dolerių. Ta vieta a- 
pima 17 akrų plotą ir statyba manoma bus pa
ruošta apgyvendinimui 1950 metų vasarą. Šių ce
remonijų proga Jung. Valstybių valstybės einąs 
seketoriaus pareigas Benjamin F. Cohen, pasakė 
kalbą.

\-,'X
DABARTĖS PASTABOS

Pradžia 1-me pusi 

džiaugsmu sumanymą užgyrė. 
Bet kai kita dar gudresnė pe
lė priminė apie tai, kas katinui 
varpelį pariš, tai pasirodė, kad 
geras sumanymas turėjo nie
kais nueiti.

Ar ir kun. Gillis’o sumany
mas turi panašaus likimo su
laukti? Visai ne. Mes ne pelės. 
Visi galime ir privalome svars
tyti, kaip revoliuciją perimti. 
Laukas atdaras plačiausioms 
diskusijoms, planams, dar
bams. Be diskusijų, be planų, 
be darbų kun. Gillis’o mintis 
atsidurs ten, kur atsidūrė mi
nėtos pelės sumanymas parišti 
katinui varpelį, ir kaip pelės 
pasiliko katino malonėje, taip 
mes liksime komunizmo malo
nėje. Taigi kas pelėms nebuvo 
galima, tas mums turi būt ga
lima.

•
Gen. Clay, Amerikos milita- 

rinis Vokietijos gubernatorius, 
pareiškė, kad berlyniečių aprū
pinimas gyvenimo reikmenimis 
lėktuvais rodąs Amerikos dide
lį taikos troškimą.

Tame žygyje matosi ne Ame
rikos taikos troškimas, o ban
dymas nuolankauti Kremliaus 
ponams.

Prez. Truman, anuo metu ke
liaudamas nuo jūrų iki jūrų, 
vienoje kalboje pasakė, kad 
Chicago Tribūne ir kitas Pa- 
cifiko pakrantėse panašus laik
raštis esą aršiausi Amerikos 
laikraščiai. Dabar jis pasakė, 
kad Kongreso neamerikoniško 
veikimo tyrinėjimo komisija 
esanti neamerikoniškiausia or
ganizacija.

Išeina, kad nei komunistų 
dienraštis “Daily Worker” nė
ra aršesnis už Chicago Tribū
ne, o Komunistų partija nėra 
aršesnė nei už Kongreso nea
merikoniško veikimo tyrinėji
mo komisiją.

P. G.

Lietuvių Deegacijos Memoran 
durnas Prezidentui Trumanui

September 16, 1948 to take measures to protect 
their inhabitants.
least that should 

! civilized humanity 
; present time. 
i The United Statės has never 

Mr. President: ;recognized the forcible incor-
poration of Lithuania, Latvia

We come to you first of allĮand the Soviet
to express our deep gratitade^^^ and we are gratified to 
and appreciatkm, in the name note that thig Government> 
of American citizens of Lith- un<Jer your direction stiU ac. 
uanian descent, for your un-Įcords full diplomatic privUeges 
ceasing efforts to help theĮt0 their legitimate representa. 
refugees living in the Dis- tives in this country. We know| 
placed Persons camps in from your own words spoken 
Europe by urging the Congress to our deIegation on 
to enact legislation to admit;29 1£ų6 that attitude of 
them to this country. įthe United Stateg

The plight of hundreds of vvill not change, because it is 
thousands of those unfortunate | based on ideas and moral 
persons is evidence of an inde- principies flowing from the in- 
scribable catastrophe that be- nermost eonvietions of the 
fell the countries from which people of this great democracy. 
they were driven away, or had Yet. as the momentuous issues 
to flee in order to escape cer- of the post - war world- are 
tain death or enslavement. taking shape, we consider that 
They lošt their homes and all the time has come for the 
their possessions. All freedomi United Statės to announce that 
has been destroyed in their ’t will not agree to any general 
native lands by a brutal totai- peace settlement of Europe 
itarian Power which has no'that nould fail to restore 
respect for human rights, nor.freedom and self - government 
mercy even* for defenseles.- 
men, women and children. 
Hundreds of thousands of 
Lithuanians, Latvians and Es- 
tonians have been forcibly de- 
ported to Siberia and other 
paris of the Soviet Union, and 
put into concentration camps 
to perish there from starva- 
tion, hard labor and epidemic 
diseases. The ruthless 
of terror, under Soviet 
takes more and more 
with every passing day 
among the remaining popula- 
tions in the Baltic Statės.

We already have on previous 
occasions appealed to the 
Government of the United 
Statės, asking it to ūse all 
possible means to stop this 
wanton destruction of innocent 
nations, this horrible crime of 
genocide. Now. as the General 
Assembly of the United Na
tions is about to meet in Pa
ris, we respectfnlly submjt to 
you, Mr. President, that the 
deIegation of this country be 
instructed to arge the United 
Nations to appoint a special 
Committee to investigate con- 
ditions in the Baltic Statės and

President of the United Statės 
Washington, D. C.

This is the 
be done by 

at the

1948 m. rugsėjo 16 d. iš 
Vokietijos laivu MARINE 
SWALLOW atvyko 38 
lietuviai tremtiniai dar 
pagal senąją imigracijos 
tvarką. Tikimasi, kad nuo 
spalių mėnesio prasidės

kęs Columbia ir Foriham 
universitetus Neiv Yorke, 
išvyko į Chicagą.

Elena Andriušienė su 
dukra Aldona apsistojo: 
65 Ten Eyck St., Brook- 
lyn, N. Y.

Antanas Bagdonas ap
sistojo: 1105 No. Main 
Avė., Scranton, Pa.

Profesorius Antanas 
Bendorius, su dukra Tere
se atvyko pas žmoną: 499 
Grand St., Brookiyn, N.Y. 

i Alfonsas Benikas apsi
stojo: 377 S. 4 St., Brook- 

ilyn, N. Y.
Kun. Jonas Buikus apsi

stojo pas brolį Juozą Bui
kų, Box 258, Great Neck, 
N. Y.

Antanas Dėdinas, JAV 
pilietis, apsistojo: 38 Fro- 

ibel St., Simpson, Pa. 
i Kazys ir Veronika E- 
ringiai apsistojo: 6928 S. 
Union Avė., Chicao, III. 

į Veronika Gintautiene 
apsistojo: 66-20 Hull A- 
ve., Maspeth, N. Y.

Zuzana Mykolaitienė su 
sūnum Vytautu apsistojo: 
8 Sweeney St., Amster- 
dam, N. Y.

; Leokadija Paškauskiene 
atvyko pas vyrą: 26 W. 
116 St., Chicago, m.

Vytautas ir Apolonija 
ščesnulevičiai, su dukrom 
Vida ir Danute apsistojo: 
15 ™., Dedham,
Mass.

Vincas ir Marta švar- 
$1.50 cai, JAV piliečiai, apsisto- 

288 pusi. $1.50, jo: 628 Tillitson Avė., Col- 
linsville, III.

i Stasys ir Marija šlekiai 
. 'atvyko pas dukterį: 88 
- Highland Avė., Nauga- 

Šiuomi siunčiu ? ........ ir prašau prisiųsti maldaknygę tuck, Conn.
Valiukėnas su šeima ap

sistojo: 59 St. Jacob St., 
Rochester, N. Y.

Marė Viktazentienė ap
sistojo: 1 Clover Street, 
Newark, N. J.

Emilija Vilimienė apsi-

Pasukite Laikrodžių Rodyk- 
les Valandų Atgal

Šeštadienį, rugsėjo 25[tremtiniu vežimas į Jung. i 
—pasukite savoiAmer. Valstybes pagal: 

i priimtąjį tremtinių įsilei-1 
dimo įstatymą.

Atvykusieji išsiskirstė 
į pas gimines bei draugus: 
i Marija Abramavičienė 
;su sūnum Vytautu atvy
ko pas vyrą: 1227 Bell 
Avė., N. Braddock, Pa.

Dr. Antanas Aleknavi
čius, su žmona Elena ir 

New Y’ork — Armijos; sūnums Alfredu bei Vitu 
Oro Jėgų vadovybė pa-1 apsistojo: 4538 So. Her-
reiškė, kad su raketiniu> mitage Avė., Chicago, III. 
orlaiviu pasiekta naujas į Profesorius K. Almi- 
greičio rekordas. nauskas su šeima, aplan-

d. naktį pasukite savo 
laikrodžių rodykles vieną 
valandą atgal, nes sekma
dienį, rugsėjo 26 d. visas 
veikimas bus pastoviu lai
ku (Eastem Standard 
Times).

stojo: 106 E. Holsman St., 
Paterson, N. J.

Marija Žebertavičienė 
apsistojo: 842 Glenmore
Avė., Brookiyn, N. Y.

Atvykusius be giminių 
ir draugų pasitiko Lietu
vos Gen. Konsulato Atta- 
che A. Simutis ir nuo B. 
A. L. F. Ona Valaitienė, 
kurie pagelbėjo su forma
lumais. LjG.K.

e
B

A-
Z*

Gali Skristi 671 Mylia 
į Valandų

Gerb. B ALF Skyrių
U-IJ-J----------
VdlujDOinS

Malonu Yra Melstis iš
Lietuviškos Maldaknygės!

"Darbininko" Knygyne Galite įsigyti Puikiausių
Lietuviškų Sekančių Maldaknygių:

1. DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko“ spau
da. 788 puls................................................................. $3.75
RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių ..................................................... ................ $3.00 j 15 Hooper Rd.,
MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J. 
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 336 pusi. 
Kaina ................................................... .
ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas”, 

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 Mest Broaduay, So. Boston 27, Mass.

2.

3.

4.

'•f

V ardas ..

Adresas _ 
f 7*

Kaip žinote, BALF. Sei
mas įvyks 1948 m. spalių- 
October 15 ir 16 dienomis, 
Morrison viešbuty, Chica
go, III.

BALF Seimo sesijos 
pradedamos spalių - Octo
ber 15 d., 2L vai. po piet iki 
6 vai. vakaro.

Spalių 16 d. Seimo sesi
jos pradedamos 9 vai. ry
to ir tęsis Iki 5 vai. vaka
ro.

Poseiminis bankietas į- 
vyksta spalių 16 d. 8 vai. 
vakare tam pačiam Mor
rison viešbuty. Bankiete 
dalyvaus garbingų ir įžy
mių svečių, lietuvių tau
tos draugų.

BALF Valdyba prašo 
prisiųsti 
delegatų, 
draugijų atstovai bei sve
čiai. Nuo Jūsų dalyvavi
mo pareis BALF Seimo 
pasisekimas.

Vykstantieji iš 
delegatai rezervuokitės 
kambarius rašydami: Mo
rrison Hotel, Clark and 
Madison Sts., Chicago, III.

Norintieji apsigyventi 
pas privačius žmones, ga
lite rašyti Svečiams pri
imti Komisijos pirminin
kui: Pranas Pumputis, 
4433 South Campbell 
Avė., Chicago 32, III.

Kun. Dr. J. B. Končius.

ko daugiausia 
Kviečiami ir

toliau

reign 
rule. 
lives 
from

to every nation that has heen 
forcibly deprived of them by 
force or the threat of ūse of 
force. This certainlv inchides

Iathuania and the other Baltic 
Statės.

A clear and specific state- 
ment by you. Mr. President, to 
this effect would not only win 
for you the hearts of the 
citizens of Baltic origin, būt 
would lift the spirits of all op- 
pressed nations and thus im- 
mensely strenghthen the forces 
of liberty, justice and demo- 
cracy throughout the world.

Respectfully yours
LITHUANIAN AMERICAN 

COUNCIL
L. Šimutis President 

Dr. P. Grigaitis Secretary 
Michael Vaidyla Treasurer 

J. J. Grigalus Vice President 
Paul Dargia

Public Relations Committee.

Respublikonų partijos kandidatai j aukštas 
valstijos ir valstybės vietas — kairėj Massachu
setts gub. Bradford ir New Yorko gub. Dewey, 
kalbasi kampanijos kalbų reikalu. Visi turi savo 
rūpestėlius. __ ____________________
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Vertė A. Maceina.
TARP VILKŲ

Politrukas Kasselio lietuvių 
tremtinių stovykloj

i greičiau į dangų patek
čiau!” O kankinamas jis 

! guodė verkiančius žiūrė
tojus.

I Bet ištikimų tikėjimui 
kankinių kraujas bėgo ne 
tik pirmaisiais amžiais. 
Didžios sielos visuomet 
kenčia už Kristų ir už pa
skelbtąjį Jojo tikėjimą. 
Ir pats skaitei istorijoj 
kiek daug tvirtabūdžių 
įvyru savo gyvenimą pa
rbaigė po budelio kirviu, 
nes nenorėjo išsižadėti 
savo tikėjimo (Anglijoj 
pv. vyskupas Fisher, kan-

Šituo atžvilgiu gali di- cleris Tomas Morus ir k.), 
džiuotis kataliku tikėji- Tad argi nėra negražus 
mu, nes jis milijonams bailumas religinių savo 

i kankiniu davė jėgos pa- įsitikinimų išsižadėti dėl 
kelti baisiausius kankini- tuščiagalvių žmonių!
mus.

i Apie pirmųjų amžių

Paskutiniuoju metu uo-| Čepas pažadėjo atsaky-_ i x—... A---- x_._.—x_ | klausimus.
— Kodėl sovietai lietu

vius veža į Sibirą? — pa
klausė vienas lietuvis.
— Visos valstybės kalė

jimu ar kitaip baudžia 
nusikaltėlius, — piktai 
atsakė Čepas.

Lietuvis; — Bet kodėl 
tremiami nekalti žmonės, 
net maži vaikai?

I

Čepas: —piktai pamojo 
ranka ir nieko neatsakė.

Lietuvis: — Jei jūs e- 
sate lietuvis I_____ _2_,

-------  — ------- — tai kodėl dėvite rusišką 44Aš nerandu šitame žmo- 
džius yra visiškai pamir- uniformą? “

.2 J? oo 1h? lietuvių tremtinių sto-
.... ^50 vykių lankytojas pasida-

Foreign once per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart »av-tėj metams $3.50 Į raudonasis lietuvis po-
DARBININKAS I--------  --— --— -litrukas Čepas. Čepas dė- 

^įth Boston, Mass. vi rusįšką uniformą, bet 
save mėgsta garsinti lie
tuvio karininko vardu. 

1 Prieš metus tas pats Če
pas lietuvių tremtinių sto
vyklose ragino skubėti re- 

pabrėždamas, 
Nereikia manyti, kad renatrijacijos laikas 

Vėliau 
Anaiptol. Dar prie a. a. Pijaus XI Kardinolas Eugeni-frepatrijuoti būsią labai 

Negrįžusieji ne- 
torių bei steigėjų. Kat. Akcija net karo metu buvo'teksią sovietų pilietybės, 
varoma. Karštos Šv. Tėvo pastangas vykdyti taiką - -
karo metu buvo ar ne tik drąsiausias Kat. Akcijos 
veiksmas, nes tuomet visų kariaujančių šalių vadai 
šnairavo į Popiežių, kad jis, ragindamas prie taikos, 
trukdė ir tarsi sabotažavo karo veiksmų sėkmingumą

366 West Broadway, f
Telephone SOuth Boston 8-2680

Katalikiškoji Akcija, tiek išgarsinta Pijaus XI,patrijuoti, 
laikais, karo metu lyg ir atslūgo, 
kad dabartinis Šv. Tėvas Pijus XII būtų ją pamiršęs, [visiškai baigiasi. 
Anoinfril nv.ia o o Piiaiict YT ITo a c? KSicrAni- mnofri -iiizifi $iiia

jus Pacelli buvo vienas uoliausių Kat. Akcijos promo-į sunku..

i Dabar Čepas anuos žo-

šęs, ir lenda visur, kur tik 
gali, nors niekur nekvie
čiamas ir i

Ar nemoki, mano drau- ir turtą, ir gerą vietą, ir 
ge, su vilkais staugti? Tu šeimyną ir net gyvybę! i 
išpūtei akis, išgirdęs tokį 
klausimą. Bet jis nurodo 
į labai didelį pavojų, ku
ris gręsia daugeliui silp
navalių jaunuoliu. Atsi
menu, koki gilų įspūdį 
man padarė, kai Kristaus 
Kančios istorijoj perakai-'k ^^musuei jus e-• I u -i . kankiniu siausmus yra

karininkas,a™ bailumą! prirašvtos ištisos bibliote.
a. _ __ • ••Ag nannnHn citnma •

“Bet jie yra juk garbin
gų tėvų vaikai!” — pasa
kysi. Ne! Jie nėra gar
bingi. Kas drįsta iš religi
jos tyčiotis, tas jau tuo 
pačiu įrodo savo nekilnu- 
mą.

“Bet tai yra jaunuoliai 
iš geriausių inteligentijos 
ratelių!”

. , ~ kos. Neįmanomas todėlgUK kaltes! , -sake Pi- visus juos .
lotas. Tad pale.sk p! Ap- džiajs ^„^0^ Bet 

tavo tikėjimo stiprėjimui 
, . ”es labai pravers, jei dažnai

aC1 ^“Ak" aP*e jU0S Pasiska’tvsi ir 
’ — ’ pamatysi, kad ne tik vy-

«**“? - y™ i- gink nuo“ mtaioš" įtūžimo
nelaukiamas. į Sovietu Bet to jis nepadaro,LX LX1WXCZ XX Lvll mX mGUULCIXiCI VU AClL U VvX*»0111l^ DVJXXXXXXX£^ LXXAAC^ UldlllClM XX XAv^XCXIX JxXCXXAXCXO« • VW eJX£7

ir šelpdamas visus be išskirties dėl karo nukentėju-.Dabar jis nė nebando aiš-*r/?°vie V_ yra girdi riksmus,
sius kraštus ir jų belaisvius, nesiduoda patraukiamas kinti, kad repatriacijos 5° ia unilorina‘ | šią jį ciesoriui,
į vieną ar į kitą kariaujančių pusę. Ir Popiežiaus siu- laikas baigiasi. I Lietuvis: — Tai mes ciesoriui! Tuoi
lomos būsimai taikai salvzos neoatiko pasaulio va- T:___ _________s____ 'grįšime namo tada, kai mano karjierai!

— Ne! Kur ne- 
, ten 

nėra gerų ratelių!
• “Bet jie yra senesni už 
mane! Ką aš jiems dary
siu!” Kas paliečia tavo re
ligiją, nors būtų už tave 
ir daug vyresnis, pasakyk 
jam savo nuomonę, pasa
kyk rimtai, bet drąsiai ir 
griežtai. Į ginčus su to
kiais nesileisk, nes nau
dos iš to vis tiek nebus, 
bet nepraleisk ramiai nė 
vieno įžeidimo. Tokiais 
atvejais įsivaizdink, kad 
Išganytojas vėl stovi 
prieš Pilotą, arba kad kas 

, nors įžeidžia tavo motiną.
Katalikiškąjį savo tikė

jimą neleisiu niekinti!
........... _ ------------- Kūdikio, vardu Orige- Juokų iš religinių dalykų 

tais^ pačiais keliais, ku- kias’ kartu su visais, ‘kad no, tėvas sėdėjo kalėjime, nepakęsiu? Prie tikėjimo 
riais buvo atvykę. * j neįžeistų kitaip manan- Tuomet Origenas rašo tė- griovėju, lyg koks bailys, 
..............................  --------- čių’; toliau pradeda jau vui Leonidui laišką, ku- neprisidėsiu! Sakysiu į a- 

o galop riame prašo neišsižadėti kis tiesą ir neišsisukinė-
tikėjimo nors tuo būdu ir siu, kaip Pilotas! O širdy- 
labai pakenktų savo šei- je laikysiu visados Išga- 
mynai. Leonidas drąsiai nytojo žodžius: “Kas tik 
ėjo mirti, o Origenas su išpažins mane žmonių a- 
savo motina ir su šešiais kivaizdoje, tą ir aš išpa- 
savo broliukais didvyriš- žinsiu savo danguje esan- 
kai pakėlė tą didžiulį čiojo 
skurdą, į kurį jie visi pa
teko, žuvus jųjų tėvui.

Dvylikos metų berniu
kas Kirilas dėl katalikiš-

Tuo,m^tzlfala^ rai drąsi’ai ėjo kęsti, bet garbinamas Dievas,
kai mano karjierai! Tad tegul ir s81ieIiaj ir

eisiu priekin! i_ visi išpažino Kris-
Toks Piloto bailumas tų, nors už tai kraujo iš- 

; ir daugelio troškusi merdinti stab- 
[ jaunuolių gyvenime. Jie meldybė su savo ceza- 
myli savo religiją, jie jo- riais, kunigais, filosofais 

turėjo paren- 
ir ištekinusi

lomos būsimai taikai sąlygos nepatiko pasaulio va
dams. Į “taikos konferencijas” Popiežiaus nekvietė ir 
jo balsą ignoravo. Jis pasiliko vienų vienas, izoliuo
tas, nes išdrįso tarti pasauliui tiesos žodį. Tai buvo 
heroiškos pastangos atstatyti pasaulyje tiesos ir tei
singumo principus. Tas didingas Krikščioniškos bei 
Katalikiškos Akcijos veiksmas nepavyko, nes pašau- įlankų žodį tarė
lis toli gražu nebuvo tam paruoštas. iro repatriacij08 ir jkur.

Dabar, karui pasibaigus ir Italijai kiek susitvar- dinimo skyriaus viršinin- 
kius, Pijus XII atgaivino Kat. Akciją savo krašte,'kas Sollesnes, atidaręs ir ______ -
tarp katalikų. Ir ne vien savo krašte. Neperseniai pravedęs repatriacinį mi- rėieūnas Dainformavo če-lPradeda kas nors i® reli-l 
Romoje įvyko milžiniškas Kat. Akcijos Kongresas, tingą. IRO pareigūnas 6 H
kuriame dalyvavo iš visos Italijos Kat. Akcijos dali- priminė, kad tremtiniam 
niai ir greta jų 53 Kat. Akcijos atstovai iš visų pa- įsikurti ’ svetimuose kraš- 
saulio kraštų. Šv. Tėvas pasakė pilną išminties ir tė- tuose galimybės sunkios, 
viško rūpestingumo kalbą. Pasmerkęs tuos darbinin- Daug vilčių dedama į 
kų išnaudotojus, kurie stato žmogų gyvulio vietoj — Jungtines Valstybes, pri- 
be teisių, nuosavybės ir laisvės. Popiežius atkreipia ėmus tremtiniam įsileisti 
tėvišką akį į darbo žmonių būklę, reikalaudamas bilių, bet daugeliui juo 
jiems tinkamų .gyvenimo sąlygų, pągal draugijinio į teksią nusivilti. Esąs vi- 
teisingumo dėsnį ir pilietinės bei religinės laisvės. saį rimtas reikalas pagal- 
Taip pat įpareigoja tėvus daboti priaugančius sūnus Voti apie grįžimą į Lietu- 
ir dukteris, kad vengtų nemorališkų knygų, nešvarių Vą. Labai neaiški esanti 
kino paveikslų, šlykščių teatrų ir t.t. Ragina, kad senelių ir gausių šeimų 
jaunimas lankytų tikybines pamokas ir gerai susipa- ateitis, 
žintų su tikėjimo dalykais. Paliečia ir materialistus,! 
kurie pripažįsta vien fizikos, chemijos, mechanikos 
mokslus ir atmeta sielos buvimą, antgamtinių bei 
dvasinių mokslų lobyną ir pagaliau paties Dievo esy
bę. Fizinių mokslų experimentus Šv. Tėvas palygina 
su ugnimi. Išmintingai kontroliuojama, ugnis yra la
bai naudinga, bet išsiveržus iš žmogaus kontrolės, ji 
gali būt priežastimi nesuskaitomų nelaimių. .bės netekimą

Apibūdinęs krikščioniškos pasaulėžiūros pagrin- garsiu juoku, 
dą, Popiežius eina prie praktiškų išvadų, iškeldamas,-------------------
Katalikiškos Akcijos reikalą. Trumpai tariant, Kat.'mas, ragina tėvus eiti į bažnyčią, vaikus į katalikų prie apdengto stalo arba ko savo tikėjimo buvo iš- je” (Mat. 10, 32-33). 
Akcija tai atkatalikinimas apsileidusių ir atšalusių į mokyklas ir visur, prie kiekvienos progos platina ka- patogiam klubo fotely j. vytas iš namų. Stabmel-j ----------------
katalikų. Tai tarsi nuolatinė pasauliečių misija, kurią _ talikų’ spaudą. Kat. Akcijos dirva labai plati ir gali- Bet pasaulėžiūros galybė džių teisėjas, norėdamas Esama skirtumo tarp to, 
atlieka uolesnieji katalikai savo apsileidusių brolių' mybės neišmatuojamos. Tačiau jos visa veikla duo- pasirodo tik tada, kada jį įgąsdinti, parodė jam kuris gauna dangų už tai, 
tarpe. Uolieji pasišventėliai organizuoja katekizmo'dasi suglaudžiama į šį bendrą tikslą: kad žmonės ge- susigrumiama už gyveni- visus kankinimo įrankius.;kad darė gera, ir to, kuris 
pamokas — vaikams ir suaugusiems — religines pa- riau pažintų katalikų tikėjimą ir pagal tikėjimo nuo- mą ar mirtį, kada reikia Tuomet Kirilas sušuko:[gera daro, kad gautų dan- 
skaitas bei diskusijas, lanko apsileidusių katalikų šei-'status tvarkytų savo gyvenimą. K. paaukoti idėjų tarnybai ‘‘Tik greit, greit! Kad tik gų. A. Doreli.

čen^°^iežub^ »-gU į Jėz^
Čepas, amerikiečių kan- Sovietų Sąjungą, bet bus 
ninko lydimas, atvyko į iaj3Va įr nepriklausoma, 

l Kasselio lietuvių tremti-( Čepas: — (sumišęs) — 
nių stovyklą, ieškodamas Tokios Lietuvos niekada pasikartoja 
“savo piliečių . Pohtrukui nebus |

- !i Toks Čepo atsakymas į- .
žeidė susirinkusiųjų jaus- s^os laikosi, tik reikia, ir budeliais 
mus ir salėje prasidėjo kad draugijoj nebūtų ki- gusi laužus 
bruzdėjimas. Lietuvis pa-/a*P manančių. Ir kai tik kardus.

po” palydovą"amerikietįdalVkM tyčiotis, kai kių, kurie

IRO repatriacijos ir įkur-

v •

I

su berniukais

buvo ir kūdi- 
__ būtii išvengę

karininką/kad '*politruįoikoks tuščiagalvis pienbur- baisių kančių, jei tik nors 
įžūlūs atsakymas suerzi- nis pradeda pajuokti vienu vieną smilkyto gru- 
no visus susirinkusius ir švenčiausius klausimus, delį būtų paaukoję sta- 
gali kilti nesusipratimų, tada jie rausta, traukiasi, bams, jei tik vienų vienu 
jei mitingas bus tęsiamas^ bij°> kad tik jų nepajuok- žodeliu būtų išsižadėję 
Amerikietis karininkas kad tik nepavadintų Kristaus. Bet ne, — jie to 
mitingą uždarė ir kartu vaikais arba davatkomis nepadarei 
su politr. Čepu- įvažiavo Pradžioj jie susigedę juo-

Kiekvienas žmogus turi laisviau galvoti, 
kitame žmoguje veidrodį, staugia su vilkais, tai yra 
kuriame jis gali aiškiai į- dėl žmonių baimės bailiai 
žiūrėti savo paties silpny- išsižada savo tikėjimo, 
bes, trūkumus ir įvairius! Bet tegul jie pagalvoja:

Toliau politrukas Čepas 
pradėjo kviesti pasinau
doti teikiama lengvata 
grįžti į Tėvynę. Negrįžu- blogumus: bet mes'dažnai kam jie išdavė tiesą? Pi- 
sieji neteksią sovietų pi- elgiamės šiuo atveju kaiD lotas išdavė miniai. O jie? 
lietybės. Susirinkusi e j i šuo, kuris loja veidrodį, Jie — keliems neprausta- 
Čepo žodžius apie piliety- manydamas, jog mato ten burniams vaikėzams.

palydėjo ne save, o kita šunį. | .... _Į Didžios idėjos reikalau-
Šopenhaueris. ja kankinių. Lengva filo- 
—------------- sofuoti prie šilto pečiaus,

Tėvo akivaizdoje; 
kas gi manęs išsigins 
žmonių akivaizdoje, to ir 
aš išsiginsiu savo danguje 
esančiojo Tėvo akivaizdo-

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

— 33 —
Laivas vis dėlto skęsta

— Kurį laiką nieko nedasiprotėjom. Pas
kui dėl tikrumo paskambinom į nuovadą. Iš 
ten atsakė, kad jokių belaisvių nieks neat
gabeno.

Užstojo baisinga tyla. Balaganovas sun
kiai alsavo, tarsi dusulio smaugiamas. Jis 
stambus, kraujingas vyras. Žiopčiojo lyg iš 
vandens ištrauktas milžiniškas šamas. Poli
trukas šoko prie telefono šauktis gydytojo. 
Bet Balaganovas atsigriebė. Raminančiai 
pamojęs politrukui, vos girdimu balsu toliau 
Zamaraiką kamantinėjo.

— Ar pažįsti tuos du čekos karininkus?
— Ne. Pirmą kartą juos mačiau.
— Ar jie parodė dokumentus?
— Neišdrįsau klausti. Viskas atrodė taip 

natūralu...
— Pažiūrėsim, ar bus natūralu, kai prie 

sienos tave pastatysim. Ar jie bent turėjo 
leidimą?

— Manėme, kad reikalauti leidimo netiks
lu. Jei stovįs prie durų sargas juos įleido, 
tai viskas turėjo būt tvarkoj.

— Ar patikrinai, kaip sargas pasielgė?
— Kai išėjom iš ligoninės, sargo nebe bu

vo.
— Kur jis dingo?
— Nežinau. Dingo be žinios.
Kamantinėjimas nutrūko. Balaganovo a- 

kys peiliais varstė Zamaraiką. Nelaimingas 
čekistas verčiau norėtų būti po žeme, negu 
pakęsti tą klaikų tylos momentą. Kad vir
šininkas nors išsikeiktų, būtų kur kas leng
viau. Dar minutė, ir Zamaraikos nervai 
sprogo.

— Tovarišč komandarme! Nušaukit ma
ne! Nebe noriu ilgiau gyvent!

Balaganovas, nieko neatsakęs, paskambi
no. Įėjo sargas.

— Veskis jį į čekos nuovadą! — nurodė į 
Zamaraiką.

Zamaraika išsižiojo, bet nieko nesakė, 
tik balsiai dantimis sugriežė. Sargas jį išsL 
vedė.

Balaganovas norėjo pagauti šalopajevo 
žvilgsnį, bet politrukas gailestingai nusi
kreipė.

34.

Atkaklus Laiškas
Balaganovas paskambino į čekos nuova

dą.
— Alio. Kalba komandarmas. Ar atvedė 

puskarininkį Zamaraiką, kurį aš areštavau? 
Dar ne? Tai išsiųskite porą karių jį pasitik

ti. Griežtai jį dabokite, nes užklupau svarbų 
sąmokslą. Tai viskas.

Norėjo pakabinti ragelį, bet anam gale 
kalbąs čekistas pareiškė, kad nori pranešti 
gana keistą žinią, kuri gali būt ir pavojinga.

— Kas per žinia? — nekantriai Balagano
vas paklausė. — Ką? Radote gatvėje dėžu
tę? Kas joje yra? Nežinote? Tai kam to
kiomis kvailystėmis man galvą kvaršinat? 
Paspirkit koja, ir atlikta. Ką? Ji man adre
suota? Tai atneškite. Gali būt bomba? Tai 
ką aš su ja veiksiu? Ar norit mane nužudy
ti? Gali būt kas kita? Žinoma, kad gali. Tai 
kodėl neatidarote? Bijote, kad ką nesudras
kytų? Tai suraskite tokį drąsuolį, kurs ne
sibijo. Gal kokį lietuvį, nes mūsiškių gaila. 
Ar turite lietuvį tarnyboje? Kaip pavardė? 
Gužutis? Tai bus lietuvis. Tegu atidaro ir 
man atneša, jei patikrinsite, kad tai ne 
bomba. Tegu jis vienas atidaro. Kiti stovėki
te nuošaliai.

Balaganovas uždarė telefoną ir nusišluos
tė nuo kaktos prakaitą.

— Ui, kokia diena! Tokios dar nesu per
gyvenęs. Ir banditai išvogė belaisvius, ir ra
do man adresuotą dėžutę, kurioje gali būt 
bomba. Ką apie tai manote, Kuzma Kuzmic? 

Politrukas nusišypsojo.
— Kam būtinai bomba? O gal kokia do

vana? Už uolią tarnybą — eh?
— Dovanų taip nesiunčiama, — atsakė 

Balaganovas. — Čia kažkokia šėtoniška iš
daiga. Bet jeigu ten bomba, tai tegu sudras

ko jų pačių tautietį. Gerai mano sugalvota— 
ką?

Politrukas neatsakė, tik į langą akis nu
kreipė.

— Tamstai gal atrodo, kad aš išvystau 
bereikalingą žiaurumą, — lyg teisinosi Ba
laganovas. — Bet kaip gi kitaip su jais? 
Sovietų valdžia nori juos civilizuoti, o jie 
kruvinu barbariškumu už tai atsimoka. Aš 
tiesiog baiminuosi skaičiuoti, kiek jie mums 
nuostolių yra padarę. Stalinas taip pyksta, 
kad mes savo raportuose esame priversti 
tas skaitlines mažybinti. Ar gi ne pikta, kad 
dėl tokių niekšų mes turime savo voždiui 
meluoti ?

— Pikta tai pikta, bet, antra, vertus, ar 
mes kada pagalvojom, kokiomis priemonė
mis savo civilizaciją jiems skiepinam? Ir, iš 
viso, kokios rūšies ta mūsų civilizacija? Tur 
būt nujuntame, kad labai prastai ji atrodo, 
jei tokiu baisingu teroru ją vykdome.

— Ir vėl tamsta su savo baltagvardisti- 
niu kromeliu išvažiuoji. Juk tai gryna kontr- 
revoliucija.

Tai buvo skaudžiai užgaulinga, bet poli
trukas visai nesupyko.

— Juk pats, Boris Gliebič, žinai, kad aš 
tiesą kalbu. Ar gi viskas kas teisinga, turi 
būt priešinga revoliucijai? Jei taip, tai mes 
einam labai slidžiu keliu.

— Kaip drįsti bolševizmo liniją kritikuo
ti? — užgriovė Balaganovas.

£Bus daugiau}
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du Prelatai, bū- 
Dr. K. Urbonavičius ir 
Ambotas iš Hartford. 
ir šie svečiai kunigai:

NORIOM, MASS. Ketvirtadienį, rugsėjo 23 d.
grįžo Šv. Jono Semmanjon. 
Brighton. klierikas Antanas P. 
Kneižys.

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį Šv. Jurgio lietuvių para
pijoje buvo istorinė diena — 
LDS organizacijos metinis sei
mas. Atstovų buvo iš įvairių 
lietuvių kolonijų.

Seimo Rengimo Komisija, 
kurios pirmininke buvo p. A. 
Smilgienė. labai gražiai pasi
darbavo — parūpino nakvynes 
atstovams ir pavaišino skaniais 
valgiais.

Pažymėtina, kad šių metų 
LDS Seimas pakėlė Garbės na
riais dar du 3 kuopos narius, 
būtent, p. H. Balutį, pirminin
ką, ir p. Oną Pazniokaitę. raš
tininkę. Sveikiname! Dabar 
LDS 3 kuopoje yra 5 Garbės stovai __
nariai. A. a. kun. Steponas P. 
Kneižis taip pat buvo LDS 
Garbės narys.

_________
šeštadienį Appliance Sales & 

Service, 1124 Washington St., 
paskolino radio setą ir Seimo 
atstovai turėjo 
klausyti Prelato 
navičiaus kalbos 
pijos svetainėje.

Pažymėtina, kad LDS Seimo 
metu lankėsi 
tent. 
Jonas 
Conn.,
kun. Pr. M. Juras, kun. A. Kli-Į 
mas. kun. J. Bernatonis, kun.'i
A. Kontautas. kun. J. Vaite- Į 
kūnas; dvi Seseris vienuolės iš j 
Putnam. Conn. Sesuo M. Au- į 
gusta skaitė paskaitą sekma
dienį. LDS Seime.

I

Pas pp. A. Navickus, gyv. 
Weld Avė., buvo apsistoję at- 

p. J. Bernotas iš 
Hartford. Conn. ir p. Mykolas 
Norkūnas iš Lawrence. Mass. 
Pastarasis sekmadienį išvyko į 
Putnam. Conn. apsigyventi Ne
kalto Prasidėjimo Seselių Vie
nuolyno senelių prieglaudoje.

Prancūzijos ketvirtas ministeris pirmininkas 
j septynias savaites (kairėj), Henry Queuille. Ne
pastovios vyriausybės krizės šalyje kelia ekono
minius sunkumus. Ar pasiseks kada Prancūzijai 
sustiprėti tai priklausys nuo ateinančių rinkimų, 
kurie pakreips šalį vienon ir kiton pusėn. Ar į de
šinę ar į kairę.

HEW HAVEN, CONN
progą 

Dr. K.
Seimui

pasi- 
Urbo- 
para-

širdingai Ačiū Visiems
Trijų apskričių gegužinei 

praėjus, rengimo komisija ne
gali praleisti progos neišreiš- 

įkus savo dėkingumo žodį kle- 
ir buvo P.C. salėj. 134 Schuyler Avė., bonui kun. A. E. Gradeckui ir

HARRISON-KEARNY N.J.
Moterų Sodaliečių draugija 

rengia metinius rudeninius šo-
p. T. Mitchell iš Nashua at-'kius šeštadienį, spalių 2. L. A. 

stovavo LDS 65 kp.
apsistojus pas pp. Kneižius. Ji Keamy. Gros Eddie Deresh ir vikarui kun. A. Zanavičiui 
yra p. A. F. Kneižio sesuo, jo orkestrą. Įžanga 75 centai.
Šia proga jai buvo padarytas
surprizas — pagerbta gimta- nė. 
dienio proga.

Komitetas — C. Yankauskie- patarnavimą.
M. Velevienė, 
Kazawickienė. 
ir A. Oneidienė

A. Služienė, 
M. Birknie- 

kviečia vi-
A.

_________ ; nė
Pereitą savaitę p. Elena No- sus atsilankyti, iš arti ir toli, 

vikienė, gyv. 25 St. George 
Avė., dirbtuvėje sužeidė koją. į 
Sveiksta namuose gydytojo! 
priežiūroje.

ir praleisti linksmai vakarą.

Du Nauji Židiniai

šeštadienį, rugsėjo 
kun. dr. Mendelis laimino mo
terystės ryšį Prano Haberkorn

PAIEŠKOJIMAI
STATKUS, Pranas, iš Jur

barko vai., Raseinių ap.
STEFANAVIClOTfiS, Elena 

ir Jadvyga, Juozo dukterys, E- 
lena kilusi iš Lietuvos, ištekė
jusi Amerikoje, vyro pavardė 
nežinoma. Jadvyga gimusi A- 
merikoje.

STEPONAVIČIŪTE - Jelsa- 
kovienė (Steponaitytė), Vero-

tasavich. Puota irgi įvyko Lie- nika, Vilkaviškio ap. 
tuvių svetainėje. Panašiai arti 
400 svečių dalyvavo iškilmėse, 
kur buvo atsilankę ir visi trys 
mūsų kunigai. Dieve laimink

□ naujavedžius, kad jų visas gy-

i
i

terystes rysj rrano naoersorn, 
• ir p-lės Konstancijos Žilytės. • 
Šioms jungtuvėms liudytojais'

STRAŠUNSKAITĖ, Petronė
lė, gyvenusi Chicagoje.

STREMPLER, Adolfas, 
Karolis, kil. Tvaskučių 
Švėkšnos vai., Raseinių

ir
k.,
ap.

buvo jaunojo brolis Richardas ™nimas T!“' Chicagoje.
is. gražios jų vedybos. Syl- STRIAUKAITE - Juškaus-

!■
lyną Sachs. Vestuvių puota į- 
vyko Lietuvių svetainėje, Hol- 

ilins Street. Svečių buvo virš
400. Kadangi iškilmės įvyko 
šeštadienį, mūsų kunigai ap- 

' gailestavo, kad negalėjo daly
vauti puotoje. Sveikina tačiau Į

ir jaunosios sesutė ponia Pau- . .. . ..
vestras Matelis su žmona buvo kienė, Emilija, iš Laukuvos vi. 
vestuvių svotai. Jie rūpinosi, Tauragės ap., gyv. Čikagoj, 
kad nei vienam nieko netruk- STRIAUKAS, J_.____ „.
tų. Ilgiausių metų abiem pore- Antano, iš Kulių vai., Kretin- 
lėm!

STRIAUKAS, Antanas, s.

I

gos ap.
Į STROLIA, Klemensas, iš A- 
' nykščių vai., Utenos ap.

’------------ . . Rvietkytė, A-
____________________ NUOTRUPOS

jaunavedžius ir linki jiems ii- Parapijos Jaunimo Klubas' ŠULCIEN£ 
glausiu metų jų naujame gy- pradėjo naują veikimo sezoną 
venime. su baliuku, kuriame dalyvavo1

Sekmadienį, rugsėjo 19 d. virs 60 asmenų. Kaip pirminin- 
kun. Antanas Dubinskas sužie- kas Enrikas Rėkus taip Julius; 
davo p-lę Suzaną Lotaitę su Kastantinavičius su savo žmo- 
jaunuoliu Leonu Brooks. Abu-.na dėjo pastangas, kad visus 
du gyvena labai arti šv. Petro patenkinti. Kun. Jonas Mende-i 
par. bažnyčios. Jiems liudyto- lis yra naujas parapijos jauni-

SUNGAILA, Jonas, iš Luk
šių km., Šiaulių ap., gyv. Bos
tone.

j SURINČIENE - Garmutė, 
Marė ir jos sesup Olga bei tė- 

■vas Jurgis.
| ŠVIRINAS, iš Valadkų km., 
Prienų vai., kurio mirusi žmo- 

ina Marė Mizeraitė, buvo kilusiJ
iš Teizų km., Šventežerio vai. 

TAŠICKAS, Steponas ir kiti 
Stepono Tašicko vaikai.

TIMINSKAITE - Kacevičie
nė, Juzefą, iš Telšių ap., ir vy
ras Konstantinas Rocevičius, iš 
Šiaulių ap.

TYLERIS, Pranciškus, iš Pa- Para-1 i™

Vaišes parūpins kuopos pirmi
ninkė M. Jokubaitė ir vice pir
mininkė S. Tamulienė.r

Nutarta dalyvauti Moterų 
Sąjungos 38 kuopos sidabrinia- 

tT” me jubiliejuje ir jau susidarė 
gražus skaičius sąjungiečių 
vykti.

Parapijos bazarui paskirta 
auka $5.00 iš iždo ir nutarta 
prisidėti su darbu.

Spalių 17 d., įvyks Moterų 
Sąjungos Conn. Apskrities me
tinis suvažiavimas mūsų kolo
nijoj. Taigi vietinės kuopos 
Sąjungietės ruošiasi tinkamai 
viešnias priimti ir išrinko ko
misiją iš šių narių: Z. Markū- 
nienė, O. Cirvinskienė, B. Bal- 
cher, O. Kvaratiejienė, ir J. 
Dičkienė.

jais buvo jaunojo brolis Jonas 
ir jaunosios drauge Nellie Bar-

naudoja sudėtomis aukomis, 
neužmirš savo geradarių.

A.B.C.J.

mo vadas. Jam yra skirta su
burti jaunimą į vienetą. Tai y- 
ra svarbus darbas ir linkime 
jam geriausios kloties. Mūsų 
parapijoj yra begalo reikalinga, 

‘kad kas nors rūpintųsi mūsų 
jaunimu, nes klebonas apkrau
tas administracijos darbais ne
užtenka nei laiko nei energijos • 
šiam uždaviniui. Tad visi į 
pijiečiai pasitiki, kad energin
gas kun. Jonas Mendelis užpil
dys šią parapijos spragą.

Rengiamės prie žieminės 
tvarkos. Spalių 3 d. suma 11 v. 
bus giedama. Pamaldos bus 
laikomos sekmadieniais 4 vai. 
po pietų. Tą pirmą spalių mėn. 
sekmadienį įvyks pirmutinė 
parapijos rudens vakarienė. Vi
siems bilietai buvo pasiųsti 
laiškais ir manoma, kad virš 
500 susirinks į ąįą pirmą pra-! 
mogą. Vėsesnis oras skatins 
visus prie didesnios veiklos.

Tremtinių Reikalaiuž 
skelbimą gegužinės ir suteiktą 

Laikraščiams 
"Darbininkui", Amerikai. A- 
merikos Lietuviui, ir Garsui 
už patalpintas korespondenci
jas ir gegužinės skelbimą. Gen. 
Jonui Černiui ir poniai Černie
nei. taipgi gerajam klebonui 
šv. Juozapo parapijos kun. J. 
Valantiejui už pasakytas patri- 
jotines kalbas. A. S. Trečiokui 
už atvežimą gen. Černiaus; šv.

Į

HARTFORD, CONN. —Rug
sėjo 9 d. vietos liet, draugijų, 
organizacijų skyrių ir klubų 
vadai ir atstovai turėjo susi
rinkimą parap. mokyklos salė
je, kuris buvo sušauktas inicia
tyva vietinio BALF skyriaus 
vadų. Posėdį atidarė BALF 
skyriaus pirm. p. L. G. Kariū
nas. sekr. p. Onutė Jusinienė 
užrašė protokolą.

p. Kaziūnas išaiškino susi
rinkimo tikslą. Jis pareiškė, 
kad BALF skyriaus vadai ne
pajėgia tinkamai rūpintis vi- 
isais tremtinių gelbėjimo reika
lais. nes jiems reikia rūpintis 
šalpos ir kitais reikalais, 
todėl BALF skyriaus vadų yra 
pageidavimas sudaryti Hart
fordo lietuvių komitetą, kuris 
rūpintųsi tremtinių imigraci
jos reikalais greta BALF sky
riaus ir per BALF centro imi
gracinį biurą atliktų visus rei-1 
kalus sąryšy su perkėlimu lie
tuvių tremtinių į Ameriką.

p. Kariūnas prašė išrinkti 
laikiną komitetą.

Posėdyje dalyvavo apie 12 
draugijų vadai ir kai kurie at
stovai ,viso apie 30 veikėjų vy
rų ir moterų. Apkalbėjus p. 
Kaziūno pasiūlymus, veikėjai 
nutarė įsteigti Liet. Tremtinių 
Imigracijos Komitetą. Išrink
tas laikinasis komitetas sušau
kimui Hartfordo lietuvių visuo
menės konferencijos ir atliki
mui visų priliminarinių darbų. 
Komitetą sudaro šie asmenys: 
pirm. W. M. Chase, vice-pirmi- 
ninkais: p. Albert Leonaitis ir 
p. Agnės Gižas; sekretoriais: 

|Stanley Mineika ir p. V. Pet- 
raitienė; iždin. kun. Sabulis, 
legaliu • patarėju adv. Frank 
Manchun.

Hartfordo lietuviai veikėjai 
stovai ,viso apie 30 veikėjų vy- 
suomenė — draugijų ir klubų

iį
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vištyčio km., Vištyčio vai., Vil
kaviškio ap.

URBONAITE. Elzbieta, iš 
Keturvalakio vai., Vilkaviškio 
ap.

URBONAS, Antanas, Jonas, 
Stasys ir Vincas, sūnūs Marty
no, iš Meroslavos vi.

URBONAS, Jonas, iš Tverų 
vai., Telšių ap.

URBONAS, Matas, ir jo se
suo Daukšienė, Leokadija, iš 

j Tverų vai., Telšių ap.
URBONAS, Povilas, iš Anyk

ščių vai., gyvenęs Sioux City, 
į Iowa.
Į VAITKIENE - Pliurinavičiū- 
tė, Marijona, iš Jurbarko vi., 
Raseinių ap.

VAINAUSKAS, Jonas ir 
Juozas, pastarasis gyvenęs Chi
cagoje.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consnlate GeneraI of Litbuania 

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

Dievo Motinos Sopulingos 
draugija ėjo bendrai prie Ko
munijos sekm. rugsėjo 19. lai
ke 8 valandos mišių. Po mišių'

Šv. Vardo dr- Kazimiero parapijos chorai ir 
Pusryčius suruošė'jojo vedėjui Aug. Rosseiii už 

Bartuškienė. Cepreškienė. Ka-'dainas. Darbininkėms ir darbi- 
terienė ir Barauskienė. : ninkams. kurie taip sunkiai ir

_________ nuoširdžiai dirbo per visą die- 
Marcela Paukštienė iš Kear- ną; visiems geros valios lietu- 

ny serga Šv. Mykolo ligoninėje, viams bei lietuvaitėms, kurie 
Newark. N. J. Visi linkime mū- i prisidėjo su dovanėlėmis, ku- 

grįžo pp. sų gerai parapijietei greičiau' rios buvo išleistos laimėjimui.

Pradedant sekmadienį, rug
sėjo 26 d. Šv. Jurgio lietuvių buvo pusryčiai 
par. bažnyčioje šv. mišios bus jos salėj.
8, 9 ir 10:30 vai. rytais. Suma
ir lietuviškas pamokslas 9 
rytą.

vai. I
i

Nu- 
Vie-

Atlikusios rekolekcijas 
kryžiuotojo Jėzaus Seserų 
nuolyne, Brocktone. 
Ona Pazniokaitė ir Eleonora pasveikti. 
Novikaitė. 
Tėvas A.

i

Rekolekcijas vedė 
Mažukna. MIC. j

sekmadienį buvo at-Pereitą 
vykę į Norwoodą Dr. ir ponia 
Vaikšnorai iš Worcester. p. 
Vaikšnorienė dalyvavo ir LDS 
Seime. Dr. ir p. Vaikšnorai 
parvežė Tėvą Mažukną. MIC.

Pas pp. Babravičius, 
Washington St., lankėsi p. 
Meškūnienė (giminaitė) iš 
terbury, Conn. Ji buvo LDS 5 
kuopos atstovė.

gyv-
NeH
Wa-

i

Taipgi ačiū

Vienu žodžiu širdingai ačiū vi
siems. kurie kokiu nors būdu 

Vincas Dobravalskis. iš Kear- arba savo maloniu atsilanky- 
ny. mirė rugsėjo 18. Šv. Pran- mu prisidėjo prie šios geguži- 
ciškaus ligoninėje, Jersey City, nės pasisekimo.
N. J. po kelių metų ligos. Buvo Dr. M. J. Colney už gegužinės 
pašarvotas B. Shavvkonis kop
lyčioj. 306 John St.. Harrison, 
N. J. ir palaidotas rugsėjo 22, 
po 9 valandos mišių Dievo Mo
tinos Sopulingos bažnyčioj, šv.
Kryžiaus kapinėse. No. Ar- 
lington. N. J.

Nuliūdime liko žmona Pranė, 
sūnus Vincas ir duktė Alice.

A. E. S.

skelbimą per radio. Ačiū pri
klauso ponams Jonui ir Zuza
nai Norkūnams, kurie užleido 
savo patogią vasarvietę dėl 
mūsų gegužinės.

Paremkime'Naudingą Pikniką
Rugsėjo 26 d., Amerikos Lie

tuvių Tarybos ir Bendro Šalpos 
Fondo vietiniai skyriai rengia 
šio sezono paskutinį pikniką, 
kuris įvyks Sea Cliff Inn, Mo- 
rris Cove.

i Kadangi šio pikniko pelnas 
yra skiriamas sušelpimui mūsų 
brolių ir seselių tremtyje, ir 
pagelbėjimui mūsų tautai ko
voti dėl jos laisvės, tai čia ne
būtų reikalo kviesti visus daly
vauti, nes kiekvienas lietuvis, 
kuris turi meilę savo širdyje 
dėl tėvynės Lietuvos, turi lai- 
kyti sau už priedermę dalyvau
ti. Kviečiame ir apylinkių kolo
nijų lietuvius atsilankyti.

Į

I
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MARIANAPOLIO ŽINIOS

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ”

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

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

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

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

“DARBININKAS”
366 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

j

Pasveiko Albertas Gutauskas
Šv. Kazimiero parapijos cho

ro pirmininkas Albertas Gu- Rugsėjo 12 diena buvo trau- 
tauskas po rimtos operacijos kiamos laimėjimo knygutės, 
pasveiko ir jam pradėjo vaikš-įkurių pelnas skiriamas netur- 
čioti. Sekmadienį 
bažnyčią.

Džiaugėsi visi 
choristės pamatę 
rio maloni šypsena 
visus savo link. Sveikiname Al
bertą ir linkime, kad gerasis 
Dievas stiprintų ir greitu laiku 
sugrąžintų sveikatėlę, kad ga
lėtų dirbti savo šeimos 
ir parapijos chorui.

buvo atėjęs į, tingiems jaunuoliams auklėti, 
i Sekantieji asmens laimėjo: • 

choristai bei j $100.00 — Jonas Juselis iš 
Albertą, ku- Bayonne. New Jersey; $25.00 

patraukia

labui

I Moterų Sąjungos Susirinkimas
I Rugsėjo 16 d., įvyko Moterų 
Sąjungos 33-čios kuopos susi
rinkimas. kuriame dalyvavo 
skaitlingas būrys sąjungiečių 
ir padaryta visa eilė gražių nu-i 
tarimų. Nutarta perkelti arba' 
permainyti kuopos susirinkit 
mus. kurie vis buvo laikomi, 
trečią sekmadienį, į trečią ket-į 
virtadienį. nes bus patogiaus
visoms susirinkti. Po susirinki-j šypsojo. Kolegijos vadovybė 
mo nutarta turėti draugiškas i dėkinga visiems, kurie kokiu 
vaišes. Sekantis susirinkimas nors būdu prisidėjo prie to 
įvyks spalių - October 21 d. I darbo. Jaunuoliai, kurie pasi-

LEKCIJOS 
IR 

EVANGELIJOS
Skaitomos visų metų Viešpaties 

Dienomis, Šventadieniais 
ir Šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš 
Arkivyskupo 

Juozapo Skvirecko 
Šv. Rašto vertimo 

Šią be galo naudingą knygą 
savo lėšomis išleido 

Kun. Juozapas J. Vaiantiejus. 
Visas tekstas kirčiuotas. 
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne.
Knyga stipriai įrišta.

Kaina $3.00. 
“Darbininkas” 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Juozas Kastosios
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Llmosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ.

A. Majauskaitė iš South 
Boston, Mass.; $10.00 — M. 
Paulauskienė iš Elizabeth, N. 
J.;'$l$.00 — Juozas Ališkevi- 
čius iš Waterbury, Conn.; 
$10.00 — Mykolas Nauronis iš 

(Keamy, N. J.; $10.00 — Pet
ras Vingis iš East Orangė, N. 
J.; $10.00 — Kun. P. Bulovas; 
$5.00 — S. Jegelewicz iš West- 
field, Mass.; $5.00 — D. Kati-!vadai rimtai susidomės ir visi 
las iš Philadelphia ,Pa.; $5.00 
A. Janusas iš Lexington, Mass. 
$5.00 — M. Maloska iš New 
Britą in, Conn.; $5.00 — M. 
Bunnis iš Elizabeth, N. J.

Iš viso buvo 12 premijų, ku
rios sekančią dieną išsiųstos 
asmenims, kuriems laimė nusi

kiti lietuviai bendradarbiaus, 
tai 200 tremtinių galės apgy
vendinti.

Laikinojo k-to Pirm. p. Chase 
pasakė, kad jis paruoš planą 
konferencijai ir referatą.

' Jeigu Hartfordo lietuviai bū
simoje konferencijoje išsirinks 
gerus vadus į pastovų Tremti
nių Imigrantų Komitetą, neten
ka abejoti, kad užbrėžtas tiks
las bus pasiektas. Rep. VMK.

Pasveikinamas pirmas USA Oro Jėgų gene- 
ralis advokatas teisėjas (dešinėj) Reginald C. 
Harmon. Jį pasveikina Gen. Hoyt S. Vandenberg. 
Vidury stovi Oro Jėgų sekretorius W. Stuart Sy- 
mington.
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ŽMONIŲ LINKSMIN- 
♦ TOJAS

Stoviu kartą Chicagos 
gatvėje. Pripįna vienas ži
lagalvis, bet dar judrus 
senukas. Visiškai nepa
žįstamas. Nusišypso ir 
ima angliškai kalbėti:
— Jūs imsite gatvėkarį?
— Taip.
— Negalima gatvėkario 

paimti, — saįcojis, — su
areštuos už tai. Gatvėka
ris jus paims...

Abudu nusišypsome. Ir 
šitoks mažas menkniekis 
įneša kibirkštėlę linksmu
mo, ir tas nesenstantis se
nukas vertas pagyrimo.

“GARBUMŲ” IŠVE3IO- 
T(#ę ŽMONĄ

Vieną dieną į parapijos 
raštinę atėjo vidutinio 
amžiaus motėris. Jos vy
ras sunkiai dirba išvežio
damas miesto mėšlynus— 
“garbičius”, bet kokia ta 
šeima pati turi švarias 
širdis: moteris pasipasa
kojo auginanti tris vai
kus. Juos leidžia į katali
kiškas mokyklas, mergai
tės jau eina į aukštesnią
sias. Žinau, kaip jiems 
sunku, bet ji nesiskun
džia, tik sako:

.— Aš gi tam vedžiau, 
kad šeimą išauginčiau, ar 
ne?

Ir ji labai rūpestingą iš
auklėjimą stengiasi duoti.

LYG MILIJONAS 
DOLERIŲ...

— Pašventinsite šią sto- 
vylėlę? — kalbėjo viena 
parapijietė.

— Labai gražu, kad jūs 
tokios dievotos...
— Tai mano dovana 

draugei. Mano gimtadie
nyje ji man dovanojo to
kią didelę stovylėlę. Iš 
pradžių aš jaučiausi lyg 
nusivylusi: galvojau, ge
riau būtų dovanojusi 
“slip”. Bet paskiau, tiek 
paguodos ir džiaugsmo iš 
tos jos dovanotosios sto- 
vylėlės gavau, lyg milijo
nas dolerių. Tai ir jai ką 
nors panašaus noriu do
vanoti.

MOTINA
Sutikau gatvėje nelai

mingą motiną senutę. Jis 
skundėsi, neturinti kur 
gyventi:

— Kai pas motiną tai 
penki vaikai gali sutilpti, 
o kai pasenusiai motinai 
tai nei pas penkius vai
kus vienai nėra vietos.

Pašalpos įstaiga jai mo
kėtų mėnesinę pašalpą,

bet tam reikia, kad vaikai 
pasirašytų, jog jos neiš
laikys. Vaikai nesirašo. 
Pašalpos įstaiga pareiškė, 
kad šiuo atveju tik vienas 
būdas: teismo keliu ieško
ti, kad arba vaikai duotų 
išlaikymą arba visai atsi
sakytų nuo to, tada pe
rims globoti miesto pašal
pos įstaiga. O motina, vis 
motina. Ji kalba:
— I teismą tai jau ne

bent su grabu mane nu
neštų... Ne. Man tik mirt. 
Nuėjau ant kapų, saulutė 
šviečia, taip ten gera. Ka
pai — tai mano broliai... 
Gal ir rytoj ten nueisiu...

Kodėl gi kaikas net sa
vo motinai širdies nebetu
ri?!

TELEFONAS
Subirbė telefonas. Pa

keliu ragelį. Atsiliepia 
tarškus balsas, iš jauna
vedžių šeimos, kurią teko 

; sutuokti:
— Laukiame šeimos pa

daugėjimo... Aš taip norė
čiau, kad Dievas atsiųstų 
berniuką. .Aš jį leisčiau į 
kunigus... Dabar labai rū
pestingai saugausi, kad 
net ir mintys mano būtų 
visada skaidrios ir švie
sios...

Kaipgi graži jaunųjų tė
vų viltis!

MANO PROFESIJA — 
NUSIDĖJĖLIS

Jau buvo gal pusė vie
nuoliktos valandos nak
ties, kai ėjau įmesti laiš
kus į pašto dėžutę. Gat
vių sankryžoje sutiko 
juodukas. Dar jaunas. Pa
kėlė akis ir kalba:

— Padėk man, aš esu 
profesionalas - nusidėjė
lis.

Jo kojos svyravo ir iš 
burnos dvokė degtinės 
kvapas.

Ką gi su juo daryti? ar 
girtą negrą vidurnakty 
sutikęs iš karto atversi į 
gerą kelią?

Įmečiau laiškus į dėžu
tę. Grįžtant — žiūriu, tas 
profesionalas - nusidėjė
lis užsigūžė už būdelės, 
kur laikraščiai pardavinė
jami, palaukė, kol priar
tės prie jo gatvėkaris ir 
tada šoko jo įsikabinti, 
gal tikėdamasis nemoka
mai juo pavažiuoti. Ta
čiau girtos kojos pynėsi ir 
jis sudribo ant cemento, 
gatvių sankryžos vidury
je, smarkiai atsitrenkda
mas. Vos tik suspėjo ties 
juo sustoti iš priešingos 
gatvės pusės bevažiuojąs
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ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

Lietuvių Tremtinių Amatininkų ir Darbininkų 
Profesinės Sąjungos
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Šiomis dienomis, Berlyne tūlas jaunuolis užlipęs ant Brandenburg 
vartų nutraukė Sovietų Rusijos vėliavą žemėn. Tie vartai skiria Britų- 
Sov. Rusijos zonas. Matydami tai kiti vokietukai jaunuoliai sukėlė tam 
jaunuoliui ovacijas. Šis paveikslas tai ir liudija. Raudonieji tą minią 
pavaišino šaudymu.

ALKOHOLIKŲ PATRONAS
bepuldamas nuo gatvėka- 
rio arba galėjo būti su
traiškytas !,_ .21.^ ._ i sunkvežimio.' šo “K.K.L.
Gyvenimas kabo ant plau- T7 d. 
ko tų, kurie pasuka sli- j straipsny j 
džiais keliais.

KOMUNISTAS DAVĖ
DOLERI “ANT ŽVAKIŲ”

Parapiją belankant, kaip 
sako, bekalėdojant, viso-

Nėra abejonės, kaip ra- 
“Darbininke”, 

rugpiūčio, 1948, 
I “Teigiamos 

!Mūsų Tautos Būdo Ypa
tybės”, kad lietuviai, kaip 
kiekviena Dievo apdova
nota tauta turi gražių sa-

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

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

einu į vieną trobą — pa
gyvenęs jau tėvas su sū
num. Ant stalo — komu
nistų laikraštis, 
nieko, bet tėvas 
pasisako, kad jis 
komunistų spaudą ir kad 
jo mintys irgi tokios.

Susėdame, . pradedame 
kalbėti. Pasikalbėjimas su 
tokiuo turi būti labai at
sargus; gali laimėti gin
čą, o pralaimėti jo sielą.

Ramiai išdėstėme savo 
pažiūras. Atsikeliu išeiti, 
o jis ištraukęs piniginę 
tiesia dolerį:
— Paimkite, ant žvakių. 
Labai nuoširdžiai ban

džiau atsisakyti. Bet jo 
pasiryžimas šiuo kartu li
ko neatmainomas. Turė
jau paimti ir parnešti į 
parapijos kasą komunisto 
duotą dolerį dėl žvakių...
JI NESTOVĖS SALIUNE

Prieš daugelį metų vie
noje šeimoje vyras užsi
geidė įsigyti saliūną.

Žmona griežtai užpro
testavo:
— Aš tai jau saliūne ne

sėdėsiu už baro... Saliūno 
moteris — kaip skepeta, 
kur visokie perėjūnai ran
kas šluosto.

Palaikė vyras keletą 
dienų saliūną, mato, žmo
na neina, ir pardavė vėl, 
dar truputį su nuostoliu.

Nežinau, kaip su jais 
būtų buvę, jei nebūtų par
davę, bet dabar — šeima 
gyvena pasiturinčiai, turi

bę, būtent, girtuoklystę. 
Tas asmuo yra Matas Tal- 
bot, airys, paprastas dar
bininkas gyvenęs Dubline, 
Airijoje, nuo 1856 iki bir
želio 7,1925 m. Matas bu
vo vienas iš dvylikos dar
bininkų tėvų vaikas, gi- 

Įvybių. Tačiau gal kaip tik męs 2 d. gegužės, 1856 m.
- . T dėlto tos gražiosios savy- Lankęs Krikščio n i š k ų 

bės iškeliamos, kad ap- Broliukų mokyklą iki 12- 
dengus jau ne taip malo- kos metų amžiaus, pradė- 
nias silpnybes, apsireiš-'jo dirbti kaipo pranešimų 
kiančias mūsų žmonių■ nešiotojas pas vyno išdir- 
tarpe. O kaip tik tyčia ta-, bėjus. Čia iš visų pusių jį 
me pačiame leidinyje ra-■ apsupo pagunda gerti, ir 
šytojas kun. Dr. J. Pruns-'veik iš pirmutinės dienos 
kis ir gvildena vieną svar-■ pradėjo jai pasiduoti. Ne- 
biausių tų ydų, nors tie-i išdirbęs nei metų, jau bu- 
sa, kun. Prunskio straips- vo vyno auka. Tėvas jį 
nis nėra taikomas ------ ~~
lietuviams.
DARBININKAS NUGA

LĖJO SILPNYBĘ
Todėl norėčiau supažin-į 

dinti — jeigu dar tas ne-i 
padaryta — mūsų lietu-i 
vius su vienu šių dienų' 
vyru, kuris šventu pasiry-i 
žimu pergalėjo tą silpny-

Sūnus 
atvirai 
skaito

V.o V-JUM. --------- -

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, isay° trijų aukštų^ namą,
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 tuo jaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 Weit Broadvoy So. Boston 27, Mass.

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

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

Broliai ir Sesės Darbinin
kai ir Darbininkės!

Karo audra, po bolševi
kų ir nacių okupacijų, at
plėšė mus nuo arklo, sta
klių, priekalo ir adatos ir 
atbloškė į Vokietiją.

Okupacijų metu buvo
me kalinami, šaldomi ir 
alkinami. Daugelis žuvo 
Sibiro vergų stovyklose 
ar nacių kacetuose. Liku
sieji vargstame DP lage
riuose be jokio aiškesnio 
rytojaus.

Ir tokiose sąlygose mes 
stengiamės dirbti ką mo
kame. Daugelis mūsų iš
moko naujų amatų, įsigi
jo naujų profesijų, su ku
riomis normaliose sąlygo
se galėtumėm užsitikrinti 
sau pragyvenimo šaltinį. 
Tik tų žinių mes negalime 
panaudoti sugriautoje Vo
kietijoje, kur vietinių vo
kiečių esame neapkenčia
mi ir šmeižiami. Tėvynėn, 
kol ji bolševikų - enkave
distų pavergta, grįžti taip

pat negalime, nes grįžus 
mūsų laukia Sibiro vergų 
stovyklos ar NKVD kalė
jimų požemiai.

Nors DP lageriuose ba
du nemirštame, bet mes 
nenorime toliau gyventi 
iš pašalpų, surenkamų iš 
jūsų pačių, broliai ir sese
rys amerikiečiai. Mes no
rime dirbti ir gyventi iš 
savo uždarbių, kaip kiek
vienas laisvas žmogus.

Pilni vilties laukėme 
USA biliaus dėl DP įsilei
dimo Amerikon.Bilius jau 
yra, bet mes juo negalime 
pasinaudoti, nes daugelis 
mūsų neturi nei giminių 
nei pažįstamų, kurie galė
tų parūpinti mums garan
tijas darbui ir pastogei.

Neturėdami kitos išei
ties, šaukiamės jūsų bro
liai ir sesės Amerikos lie
tuviai darbininkai ir dar
bininkės, pagalbos!

Ištieskite savo nuošir
džią pagalbos ranką savo 
broliams lietuviams dar
bininkams tremtyje!

Padėkite jiems pasirū
pinti darbo ir pastogės 
garantijas!

Kas tuo reikalu gali kuo 
nors padėti, praneškite 
šiuo adresu:

Liet. Tremt. Amat. ir 
Darb. Prof. S-gos Centro 
Valdyba (13b) Augsburg, 

DP Camp Hochfeld, 
Block 26, Bayem, 

Germany, U. S. Zone.
Mes esame įsitikinę, kad 

mūsų Sąjungos nariai už 
jūsų triūsą liks jums am
žinai dėkingi ir atsilygins.

' — Jūsų
Liet. Trem. Amat. ir 

Darb. Prof. S-gos 
Centro Valdyba. 

1948 m. rugsėjo mėn. 8 d. 
Augsburg, Vokietija.

Mišiose kas sekmadienį 
dalyvavo. Priprato veltui 
ir dažnai vartoti Dievo 
vardą. Tesimelsdavo, kad 
persižegnodavo ryte atsi
kėlęs. Kas stebėtina, kad 
per visą šį laiką, ant kiek 
jis buvo vienos silpnybės, 
jis buvo laisvas nuo kitos 
artimai susijusios nedory
bės, nes tie, kurie gerai 
pažino, liudija, kaip jo 
paties sesuo sako, “skais
čiausias žmogus”.

Per dieną dirbdamas 
vien tam, kad būtų kuo 
nusipirkti gėrimo, pralei
do visas laisvas valandas 
gerdamas su draugais, — 
toks Mato kasdieninis gy
venimas nuo dvylikos iki 
dvidešimt aštuntų jo gy
venimo metų.

Sužavėtas.

v •

vien sumušė ir suieškojo jam 
j kitą darbą. Deja, ir čia 
tas pats, nes naujas dar- 

jbas, nors prie paties tėvo, 
■buvo degtinės sandely j, 
kur Mato tėvas buvo pri- 

i žiūrėtoju. Vienatinė per
maina Matui buvo, kad 

i vieton vyno dabar pradėjo 
■gerti degtinę, ir tapo pil
nu alkoholiku, nors tik 
dvylikos metų vaikas. 
Kad nedaryti savo tėvui 
gėdos, po penkių metų 
metė darbą sandelyj ir 
pasirinko plytų statyto- 
jaus darbą. Nuo to laiko 
savo uždarbį neparnašda- 
vo namo, bet visos savai
tės algą palikdavo pas 
karčiamos savininką, kad 
sekančiose dienose turėtų 
už ką gerti. Darbotvarkė 
jo tokia: pradėdavo dar
bą šeštą valandą rytą; 
darbui užsibaigus, su ar
timais bičiuliais nuvykda
vo karčiamon ir gerdavo 
iki uždarydavo. Matas,

: maištingas, tik tyliai kaip 
i nors parvilkdavo jį na- 
' mon, išsimiegodavo iki 

Iš Kanados, svečiavęsis laiku iš naujo darban eiti, 
pas savuosius, atvyko vie- kurio, stebėtina, niekados 
nas Chicagietis. Užsuko neapleisdavo. Jeigu prieš 
aplankyti ir manęs. Jisai algos dieną pritrūkdavo 
pasakojo, kad jų šeimoje pinigų, kaip kartais pasi- 
yra apsigyvenusi iš Euro-, taikydavo, savo rūbus, 
pos atvykusi aukšto išsi- kartą net batus, išmainy- 
lavinimo lietuvaitė. Ji davo. Vieną naktį, smui- 
taip giliai religinga, kad kininkas 
vakarais, drauge su šei-įMato geriant. Matas jo 
mininke, 1 
riaus psalmes, 
dama jų prasmę, 
čionybė — 
gyvoji duona.

* ♦ *

Gyvenimas — margas, taisius 
Kiekviena diena ;

VARDINĖSE
Kartą dalyvavome var

dinėse. Būrelis syečių. 
Vardines šventė žilagalvė 
šeimininkė ir jaunesnė jos 
įnamė, šiai jos draugė at
nešė didoką paketą dova
nų. Spėliojau, kad tai bus 
koksai drabužis, ar kas 
panašaus. . Varduvininkė 
atidarė paketą ir — atra
do gražų, nedidelį raštą, 
kur pažymėta, kad vardi
nių proga ji įrašoma į 
tarpą tų, už kurias bus 
laikomos Mišios amžinai.

Kas sakytų, kad mūsų 
jaunuosiuose nėra gražių p^eėr^^ nebūdami dievotumo pavyzdžių 'Kai PasiSeres’ neouaavo

MOKSLININKE IR
PSALMĖS

visi sutaria ir labai lai
mingai gyvena.
VIENA SEPTYNIUOSE 

KAMBARIUOSE
Lankydamas parapiją 

pereini žmogus su komite
to nariu, palydovu, visus 
butus. Vienoje vietoje at
randame moterį, kuri gy
vena ir turi septynius 
kambarius.

Tiek daug šeimų, kurios 
turi pelėti “beismontuo- 
se”. Kartais stebiesi žmo
gus, ar nereikia griežtes
nės kontrolės, kai vieni 
perdėtais patog ūmais 
naudojasi, kiti gi neturi 
nė būtiniausių dalykų.

prisidėjo prie

ŠIĄNAKT

Šiąnakt liūdi kanklės mano, 
Ryt gal vėl sudžiugs širdis, 
Kai po audrų siūčio tvano 

Aušrą skelbs gaidys...
Kol nenyks vargai ir skriaudos 
Iš tamsios žmogaus dalies, 
Daug ir mano kanklių raudos 

Ašarų pralies...
Verk ir verk ir striūbauk, 

styga —
Šiąnakt sopes tu matai, 
Bet nustos, kas žmogų myga, 

Ir liepsnos rytai...
O kad grįš, ko žemei stinga, 
Teigia rašmenys žvaigždžių— 
Aš jų įžado mįslingą

Varpą jau girdžiu...
Jurgis Baltrušaitis.

r
I

Pietinė Kalifornija su- 
imdinėdama derlių rado 
reikalą išsirinkti šią gra
žuolę daržovių karaliene.

Visiems BALF Skyriams

kalba brevio-l smuiką pasiėmė, išmainė į 
paaiškin- pinigus ir visus pragėrė. 

Krikš- Kiek metų vėliau, jau jam 
jei kasdienė atsivertus, išieškojo visą 

Dublino miestą, kad sura
dus tą smuikininką ir ati- 

s jam padarytą 
atneša skriaudą. Nesuradęs, Ma

nau jų staigmenų. Kad tik tas atsiteisė už 
jos būtų mums skaidrios užprašydamas mišias. Be- 
ir Dangui malonios! girtuokliaudamas apleis- 

Dr. J. Prunskis. davo Sakramentus, nors

smuiką

girtuokliaudamas apleis-

Mieli Bendradarbiai: —
Svarbus lietuvių šalpos darbas ir jo pasisekimas 

visiškai priklauso nuo jūsų visų ir kiekvieno bendra
darbiavimo. Žymi lietuvių tautos dalis, priešų komu
nistų persekiojama, atsidūrė tremtyje. Jų skurdui pa
lengvinti, ypač vaikučius nuo bado ir ligų gelbėti, yra 
ne tik svarbu, bet ir yra mūsų būtina pareiga. Todėl 
BALF Valdybos ir tų nelaimingųjų tremtinių vardu, 
nuoširdžiai prašau viską daryti ir kitų pagalbos pra
šyti, kad BALF vajus geriausiai pasisektų. Jeigu mes 
patys lietuviai savųjų nesušelpsime ir jiems nesi
stengsime pagelbėti, tai kiti į pagalbą neateis.

Prie šio jungiame paaiškinimą dėl ko šis vajus 
skelbiamas, o vėliau pranešime ir patarsime, kaip 
sėkmingai vajų pravesti ir prisiusime kitos reikalin
gos literatūros anglų ir lietuvių kalbomis.

. Jeigu turite kokių patarimų sėkminga vajų jūsų 
mieste ir apylinkėje pravesti, malonėkite pranešti, 
būsime labai dėkingi.

BALF Centro Pirmininkas
Kun. Dr. J. B. Končius.



DARBININKAIS
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KOM-MU SIU IR ŠOKIU
Šeštadieni, Lapkričio-November 6 d., 1948

Municipal Building Salėje, E. Broadway, So. Boston, Mass
Muzikali Programą Išpildys Šv. Pranciškaus Parapijos Choras,

VADOVAUJANT MUZIKUI ALGIUI ŠIMKUIEt

Šokiams Gros John Dirwallio Orkestrą. Koncertas prasidės 7 vai. - 9 vai. Šokiai iki vėlumos 
Įžanga Į Koncertą ir Šokius $120 su taksais. Visus nuoširdžiai kviečia - RENGĖJAI

U

'(KAI
i GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE *.
I

laidotas iš Šv. Andriejaus lie
tuvių par. bažnyčios Šv. Mari
jos kapinėse. Viešpatie, 
gailėk jo vėlės!

biznierius Ba- 
čiauskas - Bach, e) nariai: p.

_ -• , , . - • v .Januškevičienė, Surma ir Kmi-Rugsejo 21 d., lankėsi Law-!. ... , . x.J _ ,, . , .taitis ,buvę tremtiniai.rence pas musų kleboną, kun. .. , x ..r , j .7 n , šį komitetą remia visų poli- P. M. Jurą, kun. dr. K. Rėk- .. . . ,. . . . ., ____7 - .. tinių srovių lietuviai, išskyruslaitis, MIC. ir Tėvų Marijonų t,, . . „ . . ....... , 7 _ T į “progresistus , katalikų baž-provmcijolas, kun. dr. J. Jan-; ,. ,, , . . . , ,7. nycios klebonai ir kunigai skeletus. ... ,.ibia savo parapijonims geguzi- 
_ _ ___ . . . nes rėmimo būtinumą.

i Radijo p. A. Dziko ir p. P. 
Antanaitienės nemokamai net 
keletą kartų skelbė ir darė 
pranešimus. Per p. A. Dziko 
radiją kalbėjo prof. V. Krėvė 

i ir stambus Phila. biznierius p. 
iKaniušis. Be to, dukart kalbė- 
į jo ir pats p. A. Dzikas. Per p. 
P. Antanaitienės radiją kalbė- 

I jo kun. Raila ir prof. Salys.
Užtat visi Phila. lietuviai 

rugsėjo 26 d., sekmadienį, pa
rems tą svarbų gegužinės ren
gimo tikslą — kuo daugiau pel
no surinkti, kad nebūtų gėda, 
dėl apsileidimo, tuomet, kuo
met atvyks iš Vokietijos iš- 

suvargę tremtiniai ir 
ypač jų vaikučiai, ir kada mes

Šiais metais sukanka 45 me- jant daktarui Oskarui, nešė jos d) iždininkas, 
tai kaip šv. Pranciškaus para- karstą, 
pija liko suorganizuota. Spalių] ■ ■
31 d., šią sukaktį norime atžy-' Ku^seJ° 21 lanKesi L<aw 
mėti iškilmingu bankietu ir 
programa. Mūsų klebonas, kun.
P. M. Juras, bažnyčios patar
nautojams (collectors and 
ushers) tarpininkaujant, susi
šaukė pulkelį jaunuolių pasita-

Pagerbė jaunuolę

Rugsėjo 16 d., Park St. lie
tuvių salėje įvyko vakarėlis pa
gerbti p. Ireną Brazauskaitę, 
kuri priims Moterystės Sakra
mentą spalių 2 d. su p. Jonu 
Lusu iš Waterbury, Conn. Da
lyvavo daug jos draugių ir jos

i

gerbimą ir įteikė dovanas. Ge- motinėlė. Jaunoji gavo daug 
raldiiie Trinoskv išpildė nume- sveikinimų, linkėjimą ir dova- 
rėlį “Vardadienis” ir Altoriaus 
ministrantai išpildė “Kunigas”.

Sekė meniškoji dalis. Akom- 
solo 

vyko gražus minėjimas kun.; puikiai sudainavo panelė Irene į 
klebono Mato A. Pankaus var-įNarcum. Piano ir trumpet du-j 
dadienio. Uolių Seserų Pran->etą žaviai išpildė Dorothy 
iciškiečių pastangomis, rugsėjo Kreivėnas ir Michael Nicholas. 
J9 dieną. 3:30 vai. po piet. įvy
ko graži programa, kurios ve
dėju buvo kun. Juozas Matu-' 
tis. Programos vedėjas įvertino. 
ir solemnizantą ir visus p* 
gerbtuvių programos dalyvius.

Šv. Cecilijos choro grupelė 
pradėjo programą Amerikos 
himnu ir “Vivat. Pastor bo
nus”. Jaunų merginų choras 
taip pat sudainavo “Ilgiausių 
metų”.

Parapijos vaikučiai pasirodė 
estradoje dainuodami ir iš
reikšdami kunigui Matui pa-

NEW BRITAM. COKM.
Kunigo Mato Pankaus

Vardadienis
Praeitą sekmadieni. Šv. 

driejaus parapijos svetainėje į- panuojant p-lei Simnoski.
An-

nų. Buvo ir iš Waterbury, Ct. 
p. Nell Meškūnienė džiaugiasi 
būsiančia broliene.

pasi*

Albert R. Barter
Pirmiau — Po o- Optical Co.

<a,la Jums reikalingi akiniai Uis
ite nuirus išegzaminuoti akis ir 
ritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

Room 206
Tel. 6-1944

237 PARK BUILDING
VVorrester, Mass. 

’tiin St.. H’ebster, Mass.

Iš Šv. Rožančiaus draugijos 
susirinkimo

Rugsėjo 19 d. įvyko Šv. Ro
žančiaus draugijos susirinki
mas. Išklausyta įvairūs prane-

Dovanas suteikė O. Radzevi- Šimai; perskaityta keli padė- 
įčienė nuo Tretininkų, Juozas kos laiškai nuo lietuvių tremti- 
Sylvester nuo Šv. Vardo Drau- nių už jiems pasiųstus maisto 
gijos. Bronė Mičiūnienė nuo siuntinius. Paskirta iš iždo do- 

na šv. Rožančiaus Draugijos. He- vanos, būtent, kleb. kun. M. 
len Ausanka nuo Šv. Andrie- Pankui, jo varduvių proga; 
jaus Gildos. J. Miller nuo Šv.
Cecilijos choro. Darothy Kali- pasveikinimu Kongresui; AL- ciškaus parapijos 
nauskas nuo Jaunųjų Sodalie- 
čių ir Bernardas Matulis nuo 
altoriaus ministrantų.

Pabaigoje pats
tas klebonas kun.
Pankus išreiškė savo gilią pa
dėką už suruoštas jam pagerb- 
tuves. Gi merginų choras su
dainavo “Happy Feast Day 
Bells" ir visi dalyviai “Lietuva 
Tėvynė mūsų”.

ii

Bankietas
Sekmadienį, rugsėjo

parapijos
■ Sąjungos 
bankietas. 
suomenė 
rūpestingai ruošiasi visus pri-Įgai išrinkta įvairios komisijos, 
imti ir pavaišinti.

Susilaukė pirmo anūko
I pp. A. M. Armaičiai, gyv.
Hartford, Conn., susilaukė pir
mo anūko. Sveikiname juos ir 
jų dukrelę ir žentą, pp. As
trauskus, susilaukusius pirmo- 

sūnelio. Laimingai išauklėti.

26 d 
salėje įvyks Moterų 
kuopos Jubiliejinis
Kviečiama visa vi-.„„„„^ „ ........., . .. T. . .. . .c,..,. . . .. I Genovaite Zeneviciute įstojo,dalyvauti. Komisija, nmui. Susirinkime entuziastui-1. „ . ... „1 į Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų

vienuolyną. Mūsų klebonas, 
kun. P. M. Juras, rugsėjo 131 
d. nuvežė kandidatę į Brockto- ; 
ną vienuolynan. Linkime iš
tvermės ir gausios Dievo palai
mos!

i

jo

LAfRENCE, MASS.
Tė-

RK Moterų Sąjungos vietinei 
138 kp. $10.00 su pasveikinimu, 
kuri rugsėjo 26 d. minės savo 

solemnizan-;25 metų gyvavimo sukaktį. A.
Matas A. I

į kurias įeina sekantieji: Dva
sios Vadu — kun. P. M. Juras,' 
pirm. — J. Černiauskas; vice-1 
pirm. — S. Sapka; rašt. — B. 
Budrevičiūtė; garsinimo — M. 
Songailaitė; programos komisi
joj: S. Cesniuk — pirm, ir pa- 
gelbininkai — P. Bingales, P. 
Jaskalevičius, B. Jankauskas; 
muzikalės programos — varg. 
Algis Šimkus; bilietų platinimo 
komisijon: A. Songailaitė, M. 
Songailaitė, Albina Kvaracie- 
jus; bankieto valgių gaminimo 
komisijon: S. Raznauskaitė — 
pirm, ir pagelbininkės: B. Jas- 
kalevičienė, V. Jaskalevičienė, 
A. Lalienė, V. Unick, V. Gece- 
vice, S. Laycock, M. Pilipienė, 
M. McKinnis, A. Umpa, J. Lu- 
binski, F. Willan, J. Jozakienė, 
A. Pinaitė, J. Andrukaitis, A. 
Švenčioniūtė, A. Kvaraciejus; 
prie stalų patarnavimui: J. 
Stakeliūnas — pirm, ir pagel- 
bininkai — J. Blaževičius, F. 
Vencius, E. Slosek, A. Turonis, 
A. Jozak, G. Unick, J. Savage, 
J. Jaskal, J. Gečevice, M. 
Bush, J. Antanavičius, A. Sta
keliūnas, A. Rimas ir A. Ri
mas.

Čia neturiu tų pavardžių ku
rie negalėjo ateiti į susirinki
mą, bet yra pasiryžę prisidėti 
prie surengimo iškilmių.

t

Sodalietės rengiasi į savo 
metinį suvažiavimą, kuris šiais 
metais įvyks Worcester, Mass. 
Bandoma suorganizuoti bus'as. 

Aušrelė.

VIEŠA PADĖKA

Tariame nuoširdų padėkos 
žodį visiems, kurie atjautėte bliškę, 
mus nuliūdimo valandoje, mi
rus mano mylimai žmonai ir neturėsime kuo juos bent kar- 
šeimos motinai rugpiūčio 31 d. 
š. m., išsirgusiai 10 metų ir 6 
mėnesius. Palaidota iškilmingai 
rugsėjo 3 d. š. m.

Dėkojame kunigam už dvasi
nį patarnavimą; dėkojame 
karstnešiams ir visiems už šv., 
mišias, gėles, pareikštas užuo
jautas, dalyvavimą šermenyse 
ir laidotuvėse ne tik pavie- 
niems asmenims, bet ir draugi
jų nariams, ir šeimininkėms. 
Taipgi dėkojame laidotuvių di
rektoriam už malonų patarna
vimą.

Rugsėjo 25 d., Marijonas
ALRK Federacijai $10.00 su vas Bulovas pradėjo šv. Pran- 

metines re
kolekcijas ir noveną į parapi
jos globėją šv. Pranciškų. Šios 
iškilmės baigsis keturiasdešim
ties valandų švč: Sakramento 
adoracijomis. Taigi, keturias- 
dešimtė mūsų parapijoj šiais 
metais bus spalių 1, 2 ir 3 die
nomis. Spalių 4-tą dieną švęsi
me šv. Pranciškaus, savo para
pijos globėjo dieną.

arba basiems 
negalėsimeL .Tarybos vietinis skyrius 

turės laimės vakarą spalių 10 
d. ir ta proga paskyrė $5.00. 
Paskirta auka šv. mišioms, ku
rios bus atnašaujamos spalių 

j 10 d., 9:30 vai. rytą. Visos na- 
•rės bendrai dalyvaus šv. mi
niose ir priims šv. Komuniją 
■ pagerbti P. Švč. Rožancavos.

I

I

vienas susi- 
parke, Ed*

Baigiant maldaujame kun. 
Matui ilgiausių metelių Dievo 
garbei, žmonių sielų išgany
mui. mylimųjų savo tautiečių 
naudai. Ir pagaliau, tegu Gera
sis Dievas tave visada laimina!

Buvęs Luokėje.

Mirė
Rugsėjo 13 d. staigiai mirė 

Jonas Grigutis. Liko dideliame 
nuliūdime sūnus ir duktė. Pa-

Bon Secours statomos ligoni
nės rėmėjų šventoji Valanda 
įvyks šv. Pranciškaus parapi
jos bažnyčioje spalių 22 d. Tai 
trečioji rėmėjų Šventa Valan
da, į kurią susirenka išimtinai 
merginos bei moterys.

tą pavalgydinti
• vaikučiams batelių 
nupirkti.

Todėl visi kaip 
tikime Mikalaitis
dington, Pa. Važiuojame į rytų 
pusę gatvekariu No. 66 iki ga
lo, o ten mūs laukia autobu
sas, kuris nuveš į pat vietą.

Spauskim nykštį, kad oras 
būtų geras, o p. Dambrausko 
orkestras mus linksmins ir 
šokdins. Skanių valgių ir gėri
mų bufetai mūsų patarnavi
mui. V.M.

Kur Galima Gauti Didesnį Pasirinkimą Kaip Pas I. J. FOX?I Choras ruošiasi sugiedoti ke- 
turiadešimtėms mišparus ir ki
tas bažnytines giesmes. Taipgi 
pradėjo ruoštis prie “Darbi
ninko” koncerto.

Nuliūdę
vyras Jonas Jeruševičius, 

sūnus, marti ir anūkė.

PtiILADELPHIA, PA.

ė
4

I. J. FOX, 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. F0X. 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.

Bernardas Koraitis

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 
sutaupyti 10% nuolaidos.

•11 VASIfINGTON STREET
BOSTON, MASS.

Pirmadienį, rugsėjo 20 d., į- 
vyko L. Vyėių 116 kuopos su
sirinkimas. Į jį atsilankė trys

• So. Bostono Vyčiai, kurie pa-
• gyvino susirinkimą ir davė 
'naudingų informacijų ir paska
tinimų gyvesniai Vyčių dar- 
boutei.

, Išrinko 
Kleponytę 
Apskričio
įvyks Providence rugsėjo

dvi atstoves — M. 
ir A. Marcinonytę į 
suvažiavimą, kuris 

26 d.

iš Šv.

BALFas Ruošia Rugsėjo 26 d. 
Rudens Gegužinę 

Gegužinės rengimą iššaukė 
gyvas reikalas, nes Phila. lau
kia naujai atvyksiančių tremti
nių. Manoma, jog vien į mūsų 
miestą turėtų atvykti apie 500 
naujų šeimynų: tur būt apie 
tiek bus jau išsiųsta darbo ir 
buto pažymėjimų. Taigi lėšų 
klausimas pasidarė labai opus. 
Daugis atvykusių, pradžioj, 
bus reikalingi paramos: mais
tu, drabužiais ir apavu. Vėliau 
jie patys gavę darbą ir butą 
susitvarkys.

Gegužinei rengti išrinktas 
komitetas: a) pirmininkas, ži
nomas biznierius, Kaniušis, b) 
pavaduotojas, buv. tremtinys, 
Alg. Januškevičius, c) sekreto
rius, buv. tremt., V. Mingėla,

CAMBRIDGE, MASS.
Sekmadienį, rugsėjo 19 d. 

■įtaigiai mirė Stasys Kondro- 
tas, gyv. 11 Jefferson St.

Palaidotas iškilmingai tre
čiadienį, rugsėjo 22 d. iš Ne
kalto Prasidėjimo lietuvių par. 
bažnyčios.

| Paliko dideliame nuliūdime 
savo žmoną, sūnų ir kelias 
dukteris.

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
rašti “Darbininką”!

W.J.Ū*hotai
GRABORIUS

'Asmeniškas Patarnavimu'

SS1 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. S2M



a VIETINES ŽINIOS
t i^r T t rp p q munistų jaunuomenės iniršu- 

V/ X sjas demonstracijas, jų uolumą
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Girdėjau, kad So. Bostono 
sodalietės ir choras šeštadienį, 
turėą privatinį išvažiavimą į 
Seselių motiniško namo girai
tę, Brockton, Mass. Džiaugia
mės, kad jaunimas gražiai ben<« 
drauja.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

tfu OhMizadlK
■u—•Ylfti * — raresna ApgaiiesTavnng
. .SS Į

-tt

—- įgyvendinti savo idealus, dau-
Registracija. —' Šv. Petro gelis klausia, kur mūsų katali- 

parapijos jaunimas, vaikinai ir kiškas jaunimas? Ar jie neturi 
mergaitės, jaunieji ir senesnie- tikėjimo, ar neturi savo idealų, 
ji, nuo 12-25 metų amžiaus, su 
gražiu uolumu registruojasi 
dalyvauti milžiniškame Jauni
mo Parade spalių 3 d. Jų tik
rai lietuviškas entuziazmas 
džiugina visus ir tikime, kad 
nė vienas jaunuolis arba jau
nuolė neatsiliks. Matydami ko-

DAKTARAI
o - ■

ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway 

Be. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniais.
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

•sttadicniai* nuo 2 iki 8-taL4--------------------------- ,■*

TeL ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI
* 447 Broadway

So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS: —

Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.
Sere domis: —

Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

ar jie jais sarmatijasi? Taigi 
nors vieną kartą mūsų katali
kiškas jaunimas turės progą 
viešai išreikšti savo gilų tikė
jimą į Dievą; galės drąsiai pa
rodyti savo idealus ir savo pa
sitikėjimą Kristumi ir Bažny
čia. Paradas lygiai vidurdienį 
prasidės, bet So. Bostono pa- 

i rapijos nemaršuos iki prieš 
penktą valandą. Vėliau bus 
pranešta apie parados tvarką, 

į Visa parapijos jaunuomenė 
yra raginama dalyvauti ypa
tingoje jaunimo šventoje Va
landoje penktadienį, spalių 1 d. 
7:30 v. v. Turės progą pasi
melsti dėl parapijos jaunimo

i 
Į
i
už savo pavergtus brolius ir 

1 seseris Lietuvoje ir tremtyje. 
1 šeštadienį .priėjęs išpažinties, 
galės sekmadienį priimti Kris- 

, tų Šv. Komunijoje, ir tokiu bū
du tinkamai prisiruošę para
dui.

šeštadieniais, 9 v. r., 
7th St.; sekmadieniais, 
r., paminklinėje moky-

t

Tėveliai, nepamirškite rimtų 
Arkivyskupo raginimų auklėti 
savo vaikelius Dievo akivaizdo
je nuo mažens.

Štai tam geros progos mūsų 
parapijiečiams:

Leiskite savo vaikelius į lie-j 
tuvių parapijos mokyklas. i

Leiskite juos į katekizmo pa
mokas 
492 E. 
9:30 v. 
kloję.

i Leiskite juos į vaikelių mi- 
! šias, sekmadieniais bažnyčion, 
9 v. r.; salėn, 8 v. r.

Leiskite į lietuviškas draugi
jėles.

Už tai turėsite daug džiaugs- 
i mo, matydami savo vaikus ir 
jaunuomenę esančius gerais 

reikalų ir bendrai dėl viso pa- Dievą mylinčiais lietuviais, 
šaulio jaunuomenės, ypatingai;

KAZLAUSKAS, Jonas, s. Jo
no, gim. Smilgių vl., Panevėžio 
apskr.

KA2KEVICIUR. Jonas, gim. 
Antazavės vl., Zarasų ap., gyv. 
New York.

KAZLAUSKIENE - Dundzy- 
tė, Veronika, d. Tomo, gyveno savo 
Kalifornijoje, kil. iš. Nemunai- Morris 
čio vl. j

Naujos Anglijos žydų 
zionistų organizacijos per 

tarybos pirmininką 
Michelson’ą pa* 

reiškė savo susijaudinimą 
ir apgailestavimą dėl F. 
į Bernadotte nužudymo,

gyvenęs prįe pridėjo, kad šis ir 
Išiam panašūs teroristiniai

Kalėdninkai sėkmingai lanko 
parapijiečius gyvenančius City 
Point.

Rengiasi prie misijų. Moterų 
misijų savaitė prasidės spalių 
4 d., 7:30 v. v. Iš anksto ren
giama yra krautuvėlė misijų 

Krautuvėlei tinka- 
įrengti darbuojasi šie 

darbštūs vyrai: V. Grudzins-

Bostono ir apylinkėje lietu
viai ruoškitės į nepaprastą va
karą, kuris įvyks lapkričio 6 
d., Municipal Buildinge, South 
Bostone. Tai busDarbininko” 
metinis parengimas. Tikreny
bėje tai bus du parengimai už 
vieną įžangą, būtent, pradžioje 

!— 7-tą vai. bus* puikus Kon
certas — Muzikafis Spektak
lis — kurį išpildys šv. Pran
ciškaus parapijos iš Lawrence, 
Mass. choras, vadovybėje Al
gio Šimkaus. Po Koncerto — 
9 vai. prasidės šokiai - Balius. 
Gros jaunų ir senų mėgiamas 
Jono Dirvelio iš Worcester, 
Mass. orkestras.

Todėl visi iš anksto ruoškitės 
į šį nepaprastą parengimą.

Sužinojęs.

Grįžo iš atostogų

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
584 E. Bf5toRy*y, 
So. Boston, Mass.

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Pilieti, gink savo teises! Tvir- i daiktams.
tas savęs apsigynimas yra tai maį 

piliečių balsai. Ypatingai aki
vaizdoje dabartinės pasaulio kas, V. Valatka ir K. Šidlaus- 
padėties, aiškiai matosi būti- kas.
nas reikalas kiekvienam pilie-j ________
čiui balsuoti — ir balsuoti už į Sekmadienį įpuola didelė 
tinkamus įstatymus ir asmenis, j šventė Amerikos kankinių Iza-

Kas dar nėra savo mieste ■ ĮjO jOgues, Joan De Brėbent ir 
užsiregistravęs kaipo balsuo- į draugu. Melskimės gerovei A- 
jąs pilietis, skubiai teužsiregis-‘merikos, Lietuvos ir pasaulio.

iš

TeL TROvbridge 8330

J.Repslifc,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas lamas arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 tt 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

JNSURANCE 

409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Offlce Tel. So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
Vest Roxbury, Mass. 
Tol. Parkwsy 1233-W

truoja ir balsuoja, Nuo piliečiui 
.balsavimų priklauso valdininkų 
į išrinkimas 
!mas.
! South Bostoniečiai gali įsira
šyti į balsuotojų eiles šiose vie
ptose: Parkman School, West jandą, spalių pirmą, 7:30 v.v., 
! Broadway, between B and C; šv. Petro parapijos bažnyčioje. 
Sts., Patrick F. Gavin School, j 3, į savo mišias, ir prie Šv. Ko- 

; Dorchester St. ir 7th St., irimunijos sekmadienį, 9 v. r., Po 
Choate Bumham School E. 3rd, to eis su Kristumi širdyse Bos- 
St. prie I St.

j Veržiasi pas lietuvius. Stebė- 
! tinas yra dalykas. Tiek daug 
yra So. Bostone viešų mokyk
lų. Kiekviena katalikų parapija 

P turi savą mokyklą. Ir dar vai- 
jkai veržiasi į Šv. Petro lietuvių 
mokyklą. Vieną kūdikėlį mūsų 
Seserys nusiuntė į šv. Augus
tino mokyklos pirmą skyrių. 

(Tėvai atęję pasakojo, kad kū
dikėlis jokiu būdu nenori pasį- 
likti savo parapijos mokykloje, 
bet reikalauja grįšti į lietuvių 
mokyklą. Taip pat skverbiasi 
svetimtautis vaikinas ir mer
gaitė į VII skyrių. Laimingi 
Bostono lietuviai turėdami to
kias mokyklas, sako svetim
taučiai.

Tą dieną atitaisomas laikas.
ir įstatymų davi- Kelsimės vieną valandą vėliau.

.V. ■- * O

Pereitą sekmadienį grįžo 
atostogų adv. Juozas ir p. Ma
rijona Gailiai, gyv. Dorchester, 
Mass. Kaip žinoma, adv. ir p. 
Gailiai šiomis dienomis šventė 
savo 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Tai adv. Juozas 
su savo mylima žmonele gali 
būti pirmą kartą praleido il
gesnes atostogas. Jie buvo nu
vykę į Kanadą.. Grįžo pailsėję 
ir pilni gražiausių įspūdžių.

Adv. Juozo Gailio real estate 
ir insurance ofisas yra 317 E 
Street, So. Boatoue.

Jaunimas eis. Jaunimas eis:
1. Išpažinties. 2. Į šventą va- Petrauskas Sugrįžo Iš 

Ligoninės

dar-

I

tono gatvėmis pasirodyti Die
vui ir žmonėms kuomi esąs.

Atsimink jaunime, tą dieną, 
Šv. Teresėlę Mažąją Jėzaus Gė
lelę, nes tai jos šventė. Jr 
džiaugsis matydama Bostono 
diecezijos jaunimą linksmai žy
giuojantį su Dievu.

Jonas L. Peįrttuskas, 
buotojas lietuvių draugijose, 
sugrįžo iš Chelsea Navai Hos- 
pital.

Joną, vas. 16 ištiko širdies 
smūgis ir nuo to laiko. jis lig- 
šiol išbuvo. ligoninėse. Pirmiau 
Carney, vėliau Navai, kaipo 
pirmojo karo veteranas.

Dabar, namuose, Dr. Jaki
mavičiaus priežiūroje bando 
sustiprėt.

I
Adv. Grigalius kalbės 

per radio
Puikiai Pavyko Ir Pelno 

Liko

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, šaukite:

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

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

I

I

Kaip jau žinoma, ALT dele
gacija, kurioj buvo ir adv. Jo
nas Grigalius, rugsėjo 16 d. š. 
m. buvo nuvykusi pas Prezi
dentą Trumaną svarbiais mūsų 
tautos ir pavergtos Lietuvos 

^reikalais. Apie tai plačiau tilpo 
ir telpa “Darbininke”.

Adv. Jonas Grigalius, būda
mas ALT vice pirmininku, nori 
plačiau supažindinti Naujosios 
Anglijos lietuvius s uta misija, 
kuri buvo atlikta pas Preziden
tą Trumaną. Kviečiamas Lie
tuvių Radio Valandos vadovy- 

Ibės, adv. Jonas Grigalius pasi
žadėjo apie tai kalbėti per ra
dio — Lietuvių Katalikų Radio 

; Valandoje sekmadienį, rugsėjo 
į 26 d., 9 vai.”
stoties, Brookline.

Taigi sekmadienio rytą pasu
kite savo radio rodyklą ant 
1600 kilocycles ir klausykite 
LRKV programos.

Kad LRK Susivienymo Ame
rikoje 56-tas Seimas, įvykęs 
Bostone, ir jo visi idealūs pa
rengimai puikiai pavyko, tai to 
nieks neužginčija. Bet, kad tas 
viskas ir pelno būtų davę, tai 
nevienas paabejos.

Rugsėjo 21 d. “Darbininko” 
patalpose Seimo Rengimo Ko
misijos valdyba turėjo savo 
susirinkimą ir galutinai suve
dė visas sąskaitas. Pasirodė, 
kad iš visų parengimų ir pro
gramos pelno liko >1167.00.

Iš tos stirnos susirinkusieji 
rado būtino reikalo tuo jaus pa
skirti J. E. Arkivyskupui Ri
chard J. Cushingui $100 į Car
ney ligoninės fondą , lietuvių

rytą iš WV0M! skyrių; Šv. Petro Liet, para
pijai $50.00 už leidimą naudo
tis sale susirinkimams ir tt.; 
Lietuvių Radio Valandai už 
plačią Seimo ir pramogų rek
lamą be jokio atlyginimo — 
$50.00; ir ‘‘Darbininkui” už 
leidimą naudotis patalpomis ir 
užleistą nemokamai vietą laik
rašty skelbimams — $50.00. 
Likusius pinigus perduoti Su
sivienymo N. A. Apskričiui dėl 
sunaudojimo sulig visų kuopų 
atstovų nutarimo.

Pasirodo, kad ilgas ir sun
kus, bet pasišventusiai atliktas 
darbas davė puikių vaisių. Rap.

KEMEKLIS, Kazimieras, 
gim. JAV, Lietuvoje j----------
Radviliškio vl., Šiaulių ap.

KIZIS, Pranas, s. Petro ir 
Magdalenos, gim. JAV.

KUMAITE - Janiūnienė, Ka- 
terina, d. Antano ir Marijonos, 
gim. Liudvinavo vl., Marijam
polės ap., gyv. New Yorke.

KLIMAITE - Strimaitienė,
B

Petronėlė, d. Antano ir Marijo
nos, gim. Liudvinavo vl. Mari
jampolės ap., gyv. New Yorke.

KOGELIS, Jonas ir Mykolas,
s. Augusto ir Onos.

KONIGYTE - Duve, ir jos J 
vyras Duve, Kazimieras, išvy
kę iš Kauno — Šančių.

KRAGAITE - Griciūtė, Olga,
d. Agotos, gim. Gruodžių vl., 
gyvenusi Bostone.

KRASAUSKAITE, Johana, 
kil. iš Žaliosios vl., Vilkaviškio j 
apskr.

KRAUS- - Lozoraitytė, Mar
celė, iš Kybartų vl., Vilkaviš
kio ap.

KUČINSKAITE - Urbonavi-
i

čienė, Bronė, gim. Vaisejų vl., 
išvyko į JAV pas savo motiną.

LABOKIENE, Josepha, gyv. 
Chicagoje ar apylinkėje.

LENDRAITIENE, Julija, 
gim. Kidulių vl., gyv. Chicagoj.

LIAUGMINIENE - Norkaitė, i rys Pampalytės, Eva ir Mary, 
Stasė, d. Teklės, gim. Latvijoje, i iš Marijampolės vai., ir ap., 
gyv. Cicero, III.

LITERSKIS, Antanas ir ■ 
Magdalena, vaikai Mato, iš 
Vilkaviškio vl.

LOZORAITYTĖ - Kraus,
Marcelė, iš Kybartų vl., Vilka
viškio ap.

LUDWIG, Emma, Liena ir'nos ap.
Marthar ginL.Ploriškių km.
Šakių ap.

MAKARSKIENE - Vereckai- 
te, Agota, iš Obšrutelių km., 
Vilkaviškio ap., ir vyras Ma- 
karskas, Petras, gyv. Brookly- 
ne.

MASKELIS, Jonas, s. Ado
mo, gim. Rudaminos vl., Seinų 

i ap.
MATULEVIČIŪTE, Julija, d. 

Antano, kil. iš Ukmergės ap., 
1 Kurklių vl., prieš išvykdama į 

JAV gyvenusi Kanadoje.
MAZAJUS, Andrits ir Vin-

' cas, nuo Mauručių.
MAZILIAUSKAS, Ignas, iš

vykęs prieš 1914 m. į JAV.
MIKONIS, Paul, gim. JAV.
MIKŠIONAITE, Uršulė, gim. Į Consulate General of Lithuania

Blaklaukių km., Papilės vl. 41 West 82nd Street
MIKŠIŪNAS, Vincentas, gi-Į New York 24, N. Y.

veiksmai įvyksią todėl, 
kad Jung. Tautos nesilai
kiusios savo pirmesnio 
nutarimo įsteigimo nepri
klausomos žydų valsty
bės.

X

'męs Blaklaukių km., Papilės v., 
gyv. Chicagoje.

MILIAUSKAS, iš Gedvainių 
km., Rietavo vl., Telšių ap., bu- 

,vęs Telšių karo komendantas.
MINCEVIČIENE - Ancevi- 

čiūtė, Ona, d. Adomo, gim. Ru
daminos vl., Seinų ap., gyv. 
Chicagoj ar Brooklyn.

MOCKAITE, Marijona, d. 
Juozo, iš Naumiesčio vl., Tau
ragės ap.

NAGLAZAS, Aleksandras, iš 
Pumpėnų vai., Panevėžio ap.

NAUSĖDAITĖ, Agota, d. Ig
no ir Petronėlės, gim. Naumies
čio vl., Tauragės ap.

NEVERIENE - Šeroliūtė, 
Kazė, d. Adomo, iš Ukmergės 
ap., gyvenusi Kaune.

NORKAITE - Liaugminienė, 
Stasė, d. Teklės, gim. Latvijo- 

i je, gyv. Cicero, III.
PAMPAL, Frank ir jo sese-

Užsisakyldte Tonika Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Grafton Ava* Islington, Mass.
TaL Dedham 1304-W

PRANAS GERULIKIS, Namų Tel Dedham 1304-R •

KMtel
Lawrence, Mass. — Es- 

sex grand.jury išnešė ap
kaltinimą trims Lawrei> 
c’o berniukams už nužu
dymą krautuvininko Do
mininko Kirmilo. Jis buvo 
nužudytas bal. 15, savo 
krautuvėje, 99 Park St. 
laike apiplėšimo, apkab 
tintieji yra 15-16 m. ber
niukai. r

|VAMS SKELBIMAI :
--------------------------------------- =

PARSIDUODA vienos šeimctf 
6 kambarių namas ir barnį 
kuri naudojama kaipo gara» 
džius, 40 Carson St., Dorche* 
ter, Mass. Tel CO 5-3915. C 

(17-21-241
------ =-'- ■ ......... .. - ■

Res. Šou. 3729 Šou 4S1B

LiftuanfanFurnBureCfl.

Kas norite Įsigyti SauHtojs 
Californijoje Namu* ar kitaą 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

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

----- .—4
J gyv. Waterbury, Conn.

PAPLAUSKIENE - Drunis 
j (Druna), Anuse, ištek, antru 
Ikart, kil. iš Barstyčių m., Ma
žeikių ap.

PAULAVIČIUS, Adomas ir 
Steponas, iš Molėtų vl., Ute-

GRABORIAI

PELAITIS, Aleksandras. 
‘ PIASECKAITE, Adelė, ištek, 
pavardė nežinoma, gyvenusi 
Kaune ir Šiauliuose.

PIEČAITIS, Pranciškus, iš 
Šakių ap.

PINKAUSKAS - Pinkevičius, 
Kazimieras, iš Pašvitinio vi., 
Šiaulių ap.

PINKEVIČIUS (Pinkauskas), 
Kazimieras, iš Pašvitinio vl., 
Šiaulių ap.

PLATUKAITE - Dusevičienė, 
Levasia, d. Juozo ir jos sūnūs 
Jonas ir Juozas, 
gyv. West Lynn,
kil. iš Daugų parap., Alytaus a.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

gimę JAV, 
Dusevičienė

Draugijų Valdybų Adresai

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Malu St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 8-1MB•V. JONO EV. BU PABALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS BVft.

PlrminlnkB — Eva Msrkslenė,
825 E. Sth St., So. Boston, Mas*. 

Tel. So. Boston 1298.
> Vice-Plrmininkė — ū.>OailtOnien€,

8 Wlnfield SL, So. Boston, Mas*. 
Prot. Raft. — Ona IvaffltienS,

440 E. 6th SL, So. Boston, Mas*. 
Finansų Rast. — B. COnienS,
29 Gould SL, W. Roxbury, Mas*.

TeL Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Siauri*,

51 Tampa SL, Mattapan, Mass. 
Tvarkdar* — Ona Krasauskas,

11 Sprfnger SL, So. Boston, Mas*. 
Kaso* OL — Elzbieta AukStikainytS, 

110 H SL, So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh 8L, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raMintnke.

I

Tik 33% Advokatų 
Išlaikė Kvotimus

BOSTON — Iš 596 jaunų 
advokatų laikiusių valstybinius 

(kvotimus dėl teisės užsiimti ad
vokatūros praktika, išlaikė tik 
• 197. Tai tik 33 nuošimtis.
į Išlaikiusių kvotimus tarpe 
lyra ir 5 moterys.

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

Vlce-Plrminlnkas — Pranas Tulelkls, 
702 E. 5th SL, So. Boston, Mas*.

Prot. RaSt. — Jonas Glineclds, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. RaAt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Slzth SL, So. Boston, Mas*.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
699 E. Seventh SL, S. Boston, Masa

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

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th SL. So. Boston. Mass

Goriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 H’ebster Avė., 
Cambridge ’ Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

BahamuotojM
(Notary Public)

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

Kainos * tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale Saukyte; Tel. Ki-6-6434.

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.

251 lest BroMhnj, South Bostofl,M»s$.

ZALETSKAS
FUNKRAL HOMB 1

584 East BnMkhray 
BOUTH BOSTON, MAB* 

D. A. Žaltiška*, F. C. aatstskas 
Oratoriai Ir Balsamuatojal.

Patarnavimas dieną tt naktį. 
Koplyčia tormanlma Dykai. 

NOTART PUBUC 
Tai. ŠOU Baatan 0818

b»aasBKS»3a0sxmi
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Rašo Dr. J. Prunskis

VIENAS ŽYMIAUSIŲ 
LIETUVIŲ žurna

listų:
Lietuviai galime di

džiuotis, kad viename iš 
didžiausių pasaulio dien
raščių, “Chicago Herald 
American” atsakomojo 
redaktoriaus pagelbinin- 
ku yra lietuvis laikrašti
ninkas Stasys Pieža. Čia 
jisai jau dirba 14 metų. 
Iš pradžių buvo reporte
riu prie policijos, prie de
tektyvų biuro, paskiau 
prie kriminalinio teismo, 
prie miesto rotušės, taigi 
gerai pažino visas did
miesčio gyvybines gyslas. 
Tačiau tos sritys — tik 
skaitytojams suįdomint, 
šiaip jau Stasys Pieža 
koncentruojasi į gilesnius 
dalykus. Jisai į laikraštį 
įvedė religinį puslapį ir jį 
dabar prižiūri, drauge yra 
ir didžiosios katalikų ži
nių agentūros — NCWC 
atstovas Chicagoje. Jisai 
žmogus su aukštuoju iš
silavinimu, ketverius me
tus studijavęs teologijos 
ir filosofijos mokslus, vė
liau dvejus metus gilinęs 
studijas De Paul universi
tete. Už tat laikraštis jį 
reikale pasiunčia specia
lioms misijoms, kaip pa
vyzdžiui — lėktuvu per 
Atlantą į Vatikaną, apra
šyti kardinolų konsistori
jos iškilmes. Jo namuose 
galima matyti fotografi-

i Stasys Pieža savo parei
gas atlieka labai rūpes
tingai, panaudodamas pa
čias moderniškiau s i a s 
priemones. Pavyzdžiui, 
kada reikėjo sušaukti 
spaudos komisijos posė
dį, jisai ne tik kiekvienam 
asmeniškai paskambino 
telefonu, bet dar ir išsiun
tinėjo telegramas, kad tą 
vakarą tikrai 
vautų.
— Kaip esate 

tas kongreso 
maišiais darbais?—___
siu malonųjį pirmininką. 
Jis visada optimistas: 

i — Sekasi labai gerai. Vi
si bendradarbiauja, koo
peruoja, nes 
svarbą Katalikų Akcijos 
lietuvių tarpe, 
supranta, kad dabar lietu
viams pats laikas išplėsti 
darbą. Jei dabar nesukru- 
sime, ilgainiui net ir jau 
esamosios gražiosios mū
sų įstaigos pereis į sveti
mųjų rankas. Kaikurios 
lietuvių kultūrinės įsta- 
gos šiuo metu stato mo-

visi daly-

patenkin-; 
paruošia- 

klau-

pramato

Veikėjai

I

— Ko. ryšium su arte- mai tarp Kesso u '. ienos
jančiu kongresu, laukiate pusės ir Mr. Kirkpatrich, 
iš visuomenės? iš antros pusės, Anglijos
— Kooneracijos, bendra- užs. reik, ministerijos į- 

darbiavimo, kad kongre- galiotinio.
sui ruoštųsi, j_
atvyktu, o čia atsigaivinę gėsi įtikinti ir vokiečių 
ir užsidegę sukurtų Kata- politiką Austrijos, Čeko- 
liku Akciios gaisrus viso- Slovakijos, Lenkijos. Nor- 
se lietuviškose kolonijose, vegijos, Danijos, Olandi- 
Mes laukiame kelių šimtų jos ir Belgijos atžvilgiu 
delegato iš visos A meri- pateisinti.
kos. Didžiosios orraniza- politika dėl “Anglijos in- 
cijos jau juos išrinko, trigų” negalėjusi būti ki- 
Kongreso metu, pagal jį tokia, todėl ir dėl. karo į- 
globojančio kard i n o 1 o siliensnojimo kaltė turin- 
Stritch mintį, bus kreipia- ti kristi ant Anglijos pe- 
mas dėmesys į lietuvių čių. Hitleris, esą, nėra 
šeimų stiprumą. Į pamal- niekad vedęs britams 
das katedroje kviečiame priešiškos politikos. Čia su galės tik, tų organizacijų ir draugijų atstovai, kii- 
šeimas. kurių 
laukė 25 metų vedybinio pranešimą

Šiuomi kviečiame Tamstų garbingąją Draugiją 
gausiau i jį ” Pirmiausia Hessas sten- dalyvauti Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos šau- 

’ “ kiamame Amerikos Lietuvių Katalikų Kongrese, ku
ris bus 1948 m. spalių men. (October) 17 ir 18 dieno
mis, Hotel Morrison, Chicago, IU.

Pirmoji Kongreso diena — spalių 17 d. prasidės 
Šventąja Valanda 3 vai. po pietų Švento Vardo Kate
droj. šventojoj Valandoj dalyvaus ir pamoksią pasa
kys Jo Em. kardinolas Sambel A. Stritch, Chicagos 
Arkivyskupas. Po pamaldų pirmasis iškilmingas Kon
greso posėdis bus Katedros Auditorijoj. Jame galės 
dalyvauti neribotas atstovų ir svečių skaičius.

Antroji diena — spalių 18 d. yra skiriama išim
tinai A. L. R. K. Federacijos reikalams. Posėdžiai bus 
Morrison viešbutyje. Dalyvauti su sprendžiamu bal-

Kadangi šioji

tėvai susi- Hessas nutraukė savo rios yra A.L.R.K. Federacijos narėmis. Taigi, jei 
kad salėtų Tamstų Draugija dar nėra Federaciojs nare, kviečia-

gyvenimo. Patys vaikai Kirkpatrickui pastabą pa- me užsimokėti vieną dolerį metams ir tada per abi 
rengiasi atvežti tėvus au- daryti, jog jis nesąs ’ga- Kongreso dienas Tamstų atstovai teisėtai Draugiją 
tomobiliais į katedrą, pa- liotas derėtis su Chur- (kuopą ar klubą) atstovaus.
puošti juos iš pat ryto chillio vadovaujama vy-! ALRKF kongresan atstovų gali siųsti: draugijos 
prisegdami skaisčiažiedę riavsybe, kadangi ii yra ar organizacijos, turinčios iki 50 narių, vieną atstovą,

p. S lasys Pieža,
įžymus žurnahstas
“Chicago H^raM
can” laikraščio 
rius, ' ___ _______________________________________ _________ .
Federacijos Kongreso sai kardinolas suteiks pa- kieti jos priešų... Hitleris po 5 atstovus, skyriai po 2. Centrinių organizacijų 
Rengimo Komisijai. laiminimą toms šeimoms, neisiąs į jokias derybas centrui, turį iki 1,000 narių — 1 ir po vieną atstovą

--------------  Jo Eminencija kardinolas su ja. i nuo kiekvieno sekančio 1,000 narių ar jo dalies, nema*- 
raudonoji aukštai vertina lietuvių 

Italijos vai- šeimas, sakydamas, kad 
Pasauliečiai civilizacija gali išsilaikyti 

dalyvauti tik atsirėmusi. į tokias 
Būsi- šeimas, kaip lietuvių. Tai-

ir
A meri-

vadovauja A.L.R.K. gėlę prie jų krūtinės. Pat- sudaryta išimtinai iš Vo-,virš 50 narių du atstovus. ALRKF apskritys siunčia

i nuo kiekvieno sekančio 1,000 narių ar jo dalies, nema*- 
Tuo metu, kai Hessas žesnės, kaip 100.

savo ir Hitlerio pažiūras1 Kongreso tikslas: aptarti mūsų tautos religinius 
hercogui dėstė, kurių iš- ir tautinius klausimus ir stipriai susiorganizuoti Ka

talikų Akcijos ir Lietuvos laisvinimo darbams. 
Kuri. Ignas Albavičius, Dvasios Vadas 
Antanas F. Kneižys, Pirmininkas, 
A. J. Aleksis, Vice-pirmininkas, 
Matas Zujus, Vice-pirmininkas, 
Prelatas Jonas Balkūnas, Iždininkas, 
Leonardas šimutis, Sekretorius.
Kun. Pranciškus Juras, Juozas Laučka 
ir prof. A. Vaičiulaitis — nariai.

Prašome paremti ir Kongresinį Koncertą, kuris 
bus spalių 18 d., 7:30 vakare, Šv. Kazimiero Akademi
jos Auditorijoj.

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongreso Rengimo 
Komitetas: Kun. Ig. Albavičius, ALRKF Dvasios Va
das; Kun. B. Urba, Kunigų Vienybės Chicagos Pro
vincijos Pirmininkas; Stasys Pieža, Komiteto Pirmi
ninkas; dr. V. Balanda, Vice-Pirmininkas; Leonardas 
Šimutis ir E. Samienė, Sekretoriai; B. Nenartonis, Iž
dininkas.

P. S. Visais Kongreso reikalais prašome kreiptis 
į Leonardą šimutį, ALRKF ir Kongreso Rengimo Ko
miteto Sekretorių — 2334 South Oakley Avenue, Chi
cago 8, Illinois.

neplevėsuotų 
vėliava ir ant 
džios įstaigų, 
turi daugiau 
katalikų veikime, 
masis kongresas, tikimės, gi. kongresas, žada būti į- 
bus lyg kraujo trasfūzi- domus ir aktyvus. Iki pa- 

kyklas ir ligonines, kurių Ja» kuri ineš naujos gyvy- simatymo kongrese, —už
vertė doleriais sieks šim- binės ugnies lietuviu ka- baigia laikraštin i n k a s 
tus tūkstančių ir net dau- talikų akcijoje, ypač at- Stasys Pieža, kviesdamas tavo Hesso išvedžiojimus 
giau milijono.Reikia gyvo kreipdamas mūsų dėmesį visus kaip gausiau atvyk- Kirkpatrick.
indpiimn kad tas sulnir. i jaunąją kartą. ti. I Be to, Hessas nurodė

" ‘ dar i vieno karo galimy-
V. Mingaila. bę, būtent: rusų - vokie- 

. Tas ka
ras galis kilti, nes Rusiją 
Hitleris priskiria prie A-_ 
zijos ir jokiu būdu ne prie: 
Europos. Toliau, pareiškė 
Hessas, jog negalinti Vo
kietija nuo Irako atsisa- 
kvti. nors ši valstybė ir 
už Europos ribų esanti. 
Priežastis?— kadangi tas 
kraštaas “už Vokietiją 
kovojo”.

PERDfcTAS SAVIM 
PASITIKĖJIMAS

“Šį karą Vokietija be 
mažiausių abejonių lai-

judėjimo, kad tas sukur- Ž jaunąją kartą. 
tas įstaigas pripildytume. - 
Ypač mūsų uždavinys —_________

kad šis kongresas nebūtų 
____ _ __ vien tik kalbos ir rezoliu- 

jas, kur jisai kalbasi su cį^ išnešimas.^ Ne, jis tu- 
Benešu, i 
mi Green, ar jam asme
niškai dedikuotus atvaiz
dus vyskupo B. J. Sheil 
ar net kardinolo Stritch. 
Jis yra pavyzdingas šei
mos tėvas ir augina dvi 
dukreles ir du sūnų, nu
kreipdamas juos į katali
kų mokyklas.

MODERNUS 
OPTIMISTAS

Katalikų gyvenimu ji
sai domisi. Aktyvus Vy
čių sąjūdyje, o dabar yra 
išrinktas A. L. Katalikų 
kongreso rengimo komi
teto pirmininku. Komite-' aukštai vertinate ir kata 
tą sudaro apie 80 asme- likų akciją?
nų:veikėjų, biznierių, pro-! — Katalikų Akcija, tai 
fesionalų, kunigų ir kito- jėga. Juk jei ne Katalikų 
kių. * Akcija, kasžin ar šiandien

davoje anglų vyriausybė 
turėtų būti sudaryta tik 
iš draugiškai nusistačiu
sių Vokietijai asmenų: 
“Man net plaukai ant gal
vos atsistojo” — komen-

duoti impulsą, patraukti PASLAPTINGOJI NACIU VADO Čių kar° £5?* 
jaunimą. Komitetas nori, ras ^’s P

HESSO KELIONE...
Hessas skrido į Angliją vas degdamas nukrito, 

išsigel-su gubernatorių- " duoti impulsu naujam Hitlerio
i or tam aamo. • P bamo skridimo tikrosios j bėjo parašiutu pasinaudo-Lietuvos reikalais, , 

rai darome, bet kad tuos 
uždavinius atliktumėm, 
reikia, kad būtume stip
rūs, susiorganizavę ir ak
tyvūs. Mes lietuviai, turi
me padaryti pažangą net 
ir politikoje. Jei nors vie- 
nas katalikas lietuvis bū- 

; tų šiandien, kongrese Wa- 
'shingtone, kiek daug iš to 
būtų naudos mūsų tautai 
ir mūsų tėvų žemei.

KATALIKŲ 
AKCIJA

, — Kiek jaučiu, tai

ir ge- siaptosios

Į

priežastys ir jęs. Hessas buvo apsivil- 
pagrindas). (kęs vokiečių karo lakūno

Daugelis mūsų atsime- uniforma, kapitono laips
na tą 1941 m. gegužės m. ny. Apklausinėjamas pa- 
dieną, kada vokiečių reiškė esąs Alfred Horn. 
spauda pranešė, jog “iš- Be. to pridūrė turįs ypa- 
protėjęs” Hessas — deši- tingą misiją Anglijoj ir 
nioji Hitlerio ranka iš- todėl turįs būtinai su her-_______ _____
skrido į Angliją. Mes tuo zogu Hamiltonu asmeniš- mės”7 — ^Hessas^savo gal- ____
netikėjome, kraipėme gal- kai kalbėti. įvojimą pagrindė sekan- anglų salas užblokuoti, o

HITLERIO TAIKOS čiais samprotavimais: —po to anglų salyno gyven- 
PASIC’LYMAS | “Vokietijos lėktuvų ga- 

čia jau Hessas prisista- myba esanti kur kas di-

deninių laivų karas, be to, ko 1941 gegužės m. 13 d. 
paremtas ypatingos kons-į Romoje.
trukcijos lėktuvų trum- j 
piausiu laiku .galins mus:

. vas,.bet tikrosios priežas
ties negalėjome atspėti. 
(Dabar gi Nurnbergo teis
mas ir šią 
slapties uždangą

Jūs gė
I

i i

tojus laukianti bado mir
tis”. Baigdamas Hessas 
pažymėjo, esą, jeigu Ang
lija atmesianti šį huma
nišką Vokietijos taikos 
pasiūlymą, po to, ji bus 
visiškai sunaikinta.

Ir ką, įdomu, Kirkpat-

Į
politinės pa- įg, kaip Rudolf Hess, Hit-4esnė už J.A.V. ir Angli- 
-atiden- ierio įgaliotinis tartis dėl’jos kartu paėmus. Ir nors 

į taikos su Anglija. Jis at-! Anglija dėtų didelių pa- 
i skrido tam, kad pasiūlytų: stangų, o vis dėlto šio 
Hitlerio taikos sąlygas, momento, vokiečių karo 

m. nors fureris (Hitleris) e-aviacijos, pranašumas 
ryte sąs tos nuomonės, jog Vo- niekuomet nepalinks į 

kietija be jokių abejonių anglų - amerikiečių pusę, 
karą laimės. Jis pasakė: Toliau Hessas kalbėjo a- 
“Galimai greičiau, bet už- pie Vokietijos povandeni- 
tikrintai laike dviejų ar- nio karo laivyno galingu- 
ba trijų metų”. mą ir jo tobulėjimą ir au-

Pirmoji Hitlerio sąlyga, girną. Hessas pabrėžė tą 
paaiškino Hessas herco- teigiamą momentą ir at- 
gui, kad Anglija turinti kreipė dėmesį, jog įren- 
atsisakyti tradicinės poli- gus užimtuose kraštuose 

scena aprašyta tikos, būtent, mesti savo atskirų dalių fabrikus vis 
dokumentuo- visas pajėgas prieš stip- labiau ir labiau tas pra-

Bostono Edisono tiekiama elektra yra 

šviečianti išimtis iš aukštų kainų tai

syklės. Mūsų kainos už elektrą jūsų 

namuose aktualiai yra žemesnės negu 

prieš karų... taip kad Elektra jūsų na- 

sąmatoje yra geriausia pigmer.a.

* /

BOSTON EDISON COMPANY

“AŠ ESU RUDOLF 
HESSAS!”

Tais žodžiais 1941 
gegužės mėn. 11 d. 
prisistatė Anglijos herco-
igui, oro laivyno pulk. ltn. 
i Hamiltonui, Glasgowe, 
Maryhill kareivinėse.

Tiesa, kada jis nusileido 
parašiutu ant žemės, Hes
sas prisistatė kaipo vokie
čių aviacijos kapitonas 
Alfred Horn.

Šioji 
valdiniuose < 
se, kuri Nurnbergo proce- riausią Europos valstybę, našumas kils ir stiprės, 
so metu anglų kaltinimo Į tai Hamilton atsakė, Žaliavų ir žemės alyvos 
atstovo pulk. ltn. M. Grif- kad “Jeigu mes dabar su- Vokietija turinti pakan- 
fith Jonės ir buvo per- darytume su Vokietija karnai, nes atsargų dide- 
skaityta. įtaiką, tai esu įsitikinęs, liūs išteklius užtikti pa-

Apie tą įdomų ir ypatin- jog nepraeitų ir dveji me- vyko užimtuose kraštuo- 
gą R. Hesso skridimą į tai, kai mes su Vokietija se. Tad Anglijai karo lai- 
Angliją Didž. Britanija vėl turėtume kariauti”, mėjimo galimybės suve
iki šiol labai mažai tėra1 Po šito pasikalbėjimo damos į nulį, 
pasauliui paskelbusi — sekė dar trys pasikalbėji- “Naikinamasis povan- 
tikriau — nieko. Šiuo 
kumentu pirmą kartą pa
sauliui atidengta ilgą lai
ką tamsybėse tūnojusi 
paslaptis.

Gegužės mėn. 10 d. va
kare hercogas Hamilto
nas, kuris tuo laiku ėjo 
karinių operacijų srityje 
oro pajėgų vado pareigas, 
gavo pranešimą, kad iš 
jūros pusės Anglijos pa
krantę perskrido vienas 

i vokiečių lėktuvas. Po vie- 
irios valandos arti Eagles- 
;hamp, Škotijoj, tas lėktu-

s

do-
Vincas Jonikas.Lek

Lėk į šiaurės šalį, Bodensee žuvėdra, 
Ir slapčia nutūpki į žvaigždėtą Mastį.
Ten tu sužinosi, ar jau grįžta giedra, 
Ar miškai tamsieji vis dar susimąstę.
Tris brangiausius laiškus tau čia patikėsiu 
Ilgesy nupintus iš susikaupimo,
Adresas: berželiai svyra palaukėse 
Ir Dievulis liūdnas pakelėse rymo.
Ten tu neieškoki kruopščiai adresatų, — 
Tik seneliui miestui bent žodelį tarki, 
Tik suklyk pro kryžių palei kelią platų,
Tik nugirek, ar gailiai mergužėlės verkia— - -

Aprašymas skamba ši
taip: “Ribentropas pa
reiškė, kad jį pas duče at
siuntė fureris, kad jį pa
informuoti apie Hesso iš
skridimą ir apie admirolą 
Darlaną. Jis pabrėžė, jog 
Hesso išskridimas Hitlerį 
ir bendradarbius tiesiog 
pritrenkė. Kadangi Hes
sas sirgo tulžimi jis gy- 

idėsi ir pagal tyrinėjimo
riek, Rudolfui Hessui, at- duomenis yra pakliuvęs 
sakė,., sužinome tai iš hipnotizierių ir kt. gydy- 
pranešimo to paties diplo- tojų įtakon, kurie jo svei- 
mato, kuris taip pat yra katos stovį dar labiau pa- 
pridėtas prie karo nusi-, kenkė. Hessas savaitėmis 
kaltelių bylos Nurnberge.'skraidė Me 110 slaptai: a- 
Jis skamba taip: “Prie 
progos leidau sau vieną 
pageidavime, į šiuos juo
kingus p. Hesso išvedžio
jimus, ‘ pareikšti. Tačiau 
prieštaravau bendromis 
frazėmis ir aš jam ne- Hitleris neištikym y b ės 
trukdžiau dėstyti viską, net neprileidžia, 
ką jis norėjo, nes buvau Ribbentropas toliau iš- 
įsitikinęs, jog bet koks vedžiojo, jog Hessas sim- 
prieštaravimas bei disku- patizavo Anglijai. Prie 
sijos šiame atvejyje liktų tos simpatijos nenrotin- 
bevaisėmis — nieko nepa- gos mintys prisidėjo, kad 

jis galįs sukelti fašistinį 
sąjūdį pačioje Anglijoje. 
Jis ir laišką vra Hitleriui 
parašęs. Tačiau kol tą 

į laišką Hitleris gavo, pats 
! Hessas buvo jau Anglijoj, 
i

pie tai tačiau žinoję jo ad
jutantai, kurie traukiami 
atsakomybėn. Savaime 
aišku Hessas toki žygį at
liko tik idėjiniais moty
vais vadovauda m a s i s. 

neištikym y b ės

gelbėtu.”
MUSSOUNI BUVO ME

LAGINGAI INFOR
MUOTAS 

(Hitleris pats pasiraitę 
Hessą į Angliją) 

“Išprotėjimas ir tulžies 
nesveikata” — oficialūs' 
duomenys byloja apie He
sso skridimą Anglijon. 
Pats Ribbentropas Musso- 
lini painformavo. Tas pa
aiškėjo iš vieno raštiško 
aprašymi, ‘ kuris anglų 
kaltintojo irgi buvo teis
mui patiektas. To rašto 
turinys byloji apie Rib- 
bentropo ir Mussolinio

- - pasikalbėjimus, įnirtę vy-
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