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Katalikas, kun neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
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f

Tik vienas vyskupas
Joffe prisipažino 
Didvyriški pranciškonai 
Daro Lietuvai garbę

Iš aštuonių Lietuvos vyskupų 
beliko tik vienas Panevėžio Ga
nytojas, vysk. K. Paltarokas. 
Kiti ištremti, nukankinti, mirę. 
Dar šių metų pavasarį Maskvos 
žinių agentūra Tass išnešiojo 
sensacingą Vilniaus arkivysk. 
M. Reinio tariamą pareiškimą 
apie religijos laisvę Lietuvoje. 
Mes tada pažymėjome, jog tas 
pareiškimas greičiausiai emve- 
distų (Stalino policijos) buvo 
išprievartautas ir iškreiptas 
(žiūr. D-ko 36 nr). Nesukly
dom. Dabar prasiskverbbė liūd
na žinia apie arkivysk. Reinio 
suėmimą ir dingimą. Raudonie
ji budeliai visados laikosi tokios 
taktikos, kuri paslėptų jų tik
ruosius tikslus ir tamsius dar
bus. Kai jie Vilniaus Ganytojo 
vardu kalbėjo apie laisvę, pats 
Ganytojas tada gal būt buvo 
jau kalėjime ar Sibire.

♦
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Rūpinasi Baltijos Universi
tetą Perkelti Kompaktiškai

Atatinkamos Lietuviui 
Tremtinių Bendruomenės 
įstaigos ir Baltijos Uni
versiteto vadovybė rūpi
nasi Baltijos Universitetą i 
iš Hamburgo perkelti į 
Angliją ir čia vėl tęsti dar
bą. Kaip numatoma, stu
dentai ir profesoriai ten 
išvyktų kaip darbininkai 
ir tiktai laisvu laiku nuo 
darbo tęstų studijų darbą.

Šis reikalas susiduria 
tiktai su tuo nesklandu
mu, kad dalis profesorių 
yra perseni ir todėl yra 
peržengę kvotos nustatytą 
amžių. Tačiau visų ir tų 
senelių profesorių yra pa
siryžta, kad tiktai kaip 
nors nuvykus dirbti juodą! 
darbą ir tiktai laisvu laiku 
stoti prie mokslo katedros; 
ir šviesti tą gausią studi-i 
ją. Tuo reikalu prof. Gul
bis, Baltijos universiteto 
rektorius, išvyko į Angli
ją

Vienas pirmųjų SSSR diplo
matų, Joffe, (vėliau nusižudęs) 
lietuvių delegacijai taikos dery
bose kadaise prisipažino: “So
vietinė santvarka Lietuvoje ne
išsilaikė todėl, kad lietuvių 
liaudis yra perdaug prisirišusi 
prie savo bažnyčios ir įsikibusi 
į jos varpinę”. Kita proga tas 
pats diplomatas išsireiškė: 
“Kiekvienas veiksnys, kuris 
silpnina Bažnyčios ir tikinčiųjų 
santykius, yra kelias į sovietiz
mą, ir kiekvienas, kuris žemina 
Bažnyčios autoritetą žmonių a- 
kyse — yra, nors to pats ne
jaustų, bolševikų talkininkas”. 
Laikydamiesi f' 
bolševikai ir naikina Bažnyčios 
vadus ir i 
šmeiždami, tai įkalindami, tai 
nužudydami. Jie mat, tiki, kad 
be ganytojų išsisklaidys ir ga
nomieji.

•
Medis laužiamas nuo viršūnės. 

Išsklaidžius vyskupus ir žymes
nius katalikų veikėjus — tiek 
dvasiškius, tiek pasauliečius, — 
dabar suplanuotas naikinimo 
vajus vienuoliams. Jau žinomos 
penkių Tėvų Marijonų, ištrem
tų į Sibirą, pavardės. Liepos 6 
d. komunistų partijos laikraš
tis “Tiesa” paskelbė ypatingai 
įžūlų straipsnį prieš Tėvus 
Pranciškonus. Tame str. išga
ma Jonas Šimkus, banditų (tik
rumoje partizanų) draugais 
pravardžiuodamas, bolševikiš
kai iškoliojo kun. Čepulį, (Tėvą 
Kazimierą), kun. Puodžiūną 
(Tėvą Pijų) ir kun. Andraitį. 
Visi tie trys vienuoliai patriotai 
jau dingo 
tūkstančiai

Šimkaus 
nis įdomus betgi tuo, kad iš jo 
nenuslepiami paaiškėja galin
gas Lietuvos partizanų veiki
mas. Tėvų pranciškonų vienuo
lynas Kretingoje buvęs partiza
nų kaip ir centras. Ten buvę 
šventinami jų ginklai ir vėlia
vos ir net 
Bažnyčia 
buvę paversti tautinio lietuviš- • 
ko veikimo prieglobsčiais. Dar 
daugiau. Vienuoliai darę anti- - 
sovietiškos įtakos tiesiog visai 
apylinkei. Kaune pranciškonų [ 
vienuolyne telkęsi pogrindžio 
kovotojai, o Nemaniūnuose (gal 
Nemunaityje?), esą, būdavo 
priglaudžiami ir prisaikdinami 
dideli partizanų būriai. Šimkus 
partizanus, žinoma, visur vadi
na banditais, o patriotiškąjį lie
tuvišką atsparumą prieš oku
pantus jis laiko didžiausiu 
priešvalstybiniu kriminalu. Bol
ševikų žodžius visados reikiaviams, tik garbę daro.

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Lake Success, N. Y. — Čia matome trisdešimt mergaičių skaučių ir 
mergaičių vadovių, kurios atstovauja 22 užsienio kraštus. Jos Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos posėdžiuose sdkė savo kraštų diplomatinę veik
lą.

MIRĖ JURGIS TUMASONIS
 <•-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —■—

Telegrama praneša, kad 
trečiadienį, rugsėjo 3 d., 6 
vai. vakare mirė Jurgis 
Tumasonis, gyv. 222 So. 
9th St., Brooklyn, N. Y. 
Laidojamas šeštadienio 
rytą, rugsėjo 6 dieną.

A. a. Jurgis Tumasonis 
yra buvęs “Darbininko” 

i ir kitų 
lietuvių katalikų organi-

šitos taisyklės administratorium
|J . .

apaštalus, tai juos zacijų Centro valdybose.
Reiškiame gilią užuojau

tą a. a. Jurgio Tumasonio 
likusiai nuliudime šeimai.

I

be žinios, kaip ir 
taurių lietuvių.

rėksmingas straips-

I

Amerikos Legionas Griežtai

Sutarti
I

Pasisakė Prieš Komunizmą
■7 - .......................

Seime Dalyvavo Įžymūs Vadai

I
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Iškilmingai Pašventino Seneliams 
Prieglaudą Brocktone

J. E. Arkivyskupas Richard J. Cushing 
ragino laikytis tikybos, tautinės kalbos 

ir papročių. — Pagyrė lietuvius 
už jų dosnumą.

J. E. Arkivyskupas 
Richard J. Cushing 

Pašventino Sene
liams Prieglaudą 

4 vai. po pietų įvyko se
neliams prieglaudos pa
šventinimas. J. E. Arki
vyskupas Richard J. Cu
shing, D. D. su procesija 
nuėjo į seneliams pertai
sytą namą ir jį pašventi
no. Procesija grįžo į vie
nuolyno aikštę. J. E. Arki
vyskupas Cushing suteikė 
palaiminiipą Švč. Sakra
mentu ir savo palaimini
mą. Taipgi pasakė pamok
slą. Pagyrė lietuvius už 
dosnumą ir ištikimybę Ka
talikų Bažnyčiai ir savo 
tautai. Ragino visus lai
kytis savo tautos kalbos 
ir papročių.

J. E. Arkivyskupui Cu- 
shing’ui asistavo kun. Pr. 
M. Juras ir kun. A. Baltru
šiūnas. Ceremonijų vedėju 
buvo klierikas A. P. Knei- 
įžys, kryžiaus nešėju — 
klierikas Ed. Sviokla ir 
smilkylos nešėju — klieri
kas J. Svirskas. Dalyvavo 
visi minėtieji kunigai ir 
Prelatas J. Ambotas.

Šiose iškilmėse dalyvavo 
gausi minia pasaulionių iš 

į įvairių valstybių lietuvių' 
; kolonijų. Westville, UI., 
atstovavo muzikos moky
toja p. Justa Karpiūtė; 
Waterbury, Conn., 
kytoja p. Jadvyga Stul-

Brockton, Mass. — Pir
madienį, rugsėjo 1 d. (La- 
bor Day) Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seselių Vienuolyno 
aikštėje įvyko nepapras
tos iškilmės, būtent, pa
šventinimas senei i a m s 
prieglaudos ir šaunus pik
nikas.

10:30 vai. rytą, prie gra
žaus altoriaus, pastatyto 
aikštėje, įvyko iškilmin
gos šv. mišios, kurias at
našavo kun. Jonas S. 
Švagždys, vienuolyno ka
pelionas. Asistavo kun. J. 
Žuromskis ir kun. S. Sau- 
lenas. Ceremonijų vedėju 
buvo klierikas Antanas P. 
Kneižys, asistentu ir kry
žiaus nešėju buvo klieri
kas E. Sviokla. Dalyvavo 
Prelatas J. Ambotas iš 
Hartford, Conn., kun. Pr. 
M. Juras, LDS Centro, 
Kunigų Vienybės ir Vie
nuolyno Rėmėjų organiza
cijos pirmininkas, kun. J. 
Bernatonis, kun. P. Bek- 
sa, kun. Al. Abračinskas, 
kun. A. Baltrušiūnas, kun. 
J. Petrauskas, kun. J. 
Daunis, kun. J. Janušonis, 
kun. Bensevičius, kun. P. 
Šakelis, klierikas J. Svirs
kas, kun. F. Kenstavičius, 
o vėliau atvyko kun. F. 
Norbutas, kun. J. Dam-' 
brauskas, MIC., ir kun. J.; 
Kuprevičius.

Turiningą pamokslą apie 
gerąjį Samarietį pasakė

I

Roma, rūgs. 4 — Jung. 
Valstybės ir Italija pasi
rašė sutartį, kuri nustato^ ’ ‘
po kiek ir kada Jung. Vai- 
stybes turi ištraukti savo' „ 
kariuomenę iš Italijos. į

Ši sutartis neliečia Jung. Seimas priėmė rezoliuci- 
■ Valstybių 5000 kareivių, ją, reikalaujant, kad Ame- 
I kurie yra Trieste. irika būtų tinkamai pasi-
--------------------------------- 'ruošusi ginti šį kraštą. Tą 

i rei- 
visi jaunuo

liai per šešis mėnesius bū
tų priverstinai militariai 
lavinami.

Pereitą savaitę, New 
įYorke, įvyko Amerikos

RUSIJOS MARŠALAS ŽUKOVAS atsiekti, Legijonieriai
* kalauja, kad visi jai
ESĄ LIKVIDUOTAS

Paryžius — Jau buvo ži
nių, kad Rusijos įžymus 
karininkas - herojus, Gre- 
goryj Žukov nuteistas 15 
metų sunkiųjų darbų kalė
jimam Rusai tas žinias pa-

kuris metus tarnavo Rusi
jos Armijoj, tvirtina, kad 
Maršalas Gregory Žukov____  ____  ________
jau likviduotas. Jis buvo į kaipo šio krašto didžiausi 
kaltinamas ir nuteistas už priešą. Visi kandidatai į 
kėlimą maišto Raudonojoj šios organizaciios narius 

kartotinai užginčijo. Ta- Armijoj. turės pareikšti, kad jie nė-
čiau minint pergalės su- Į ---------------- ’ ----- ' * '
kaktį Maskvoje ir pager-į BANKIETAS 
biant Rusijos didvyrius,1 ______ ot^nnnn t -r*
kur buvo išvardinta ne- Prelatą Dr. Kazimierą Ur-'r*’'™’ sen hover. Baigdamas sa-'nieėiai.
mažiau kaip 52 didvyriai, bonavičių pagerbti, sek- zm?"os ir ?im. -----i
Maršalo Žukovo vardas madienį, rugsėjo - Sept. 28 
nebuvo paminėtas

Legionieriai griežtai pa
sisakė prieš komunizmą.

ra komunistai.
New Yorkan atvyko 

jy

d., 1947, 6 vai. vakare, į-
Buvęs Estijos armijos vyks Bradford Hotel, Tre- 

kapitonas, Arnold Purre, mont St., Boston.

Bevin Reikalauja Amerikos

kariškos uniformos, 
ir vienuolynas, esą.

Auksas Galėtų Pagelbėti Pasaulio 
Atstatymui

Southport, Anglija —
Britų užsienio sekretorius 
Bevin, kalbėdamas Darbi
ninkų Unijos Kongrese, 
atsišaukė į Jung. Valsty
bes, kad jos paskirtų savo 
aukso rezervą, kuris yra
suprasti atvirkščiai. Norėdami 
sunaikinti Pranciškonus ir pa
teisinti jų ištrėmimą, Lietuvos 
pavergėjai turi juk skelbti ir 
kaltinamąjį aktą. Bet iš to ko- 
liojančiais žodžiais surašyto ak
to aiškėja vien tai, kas Tėvams 
Pranciškonams, kaipo lietu- 

C.

aukščiausiojo teismo pir
mininkui, Fred. M. Vinson 
Distinguished Service me
dalį.

Labai įspūdingai atlik
tos pamaldos už kare žu
vusius Legijonierius. Mal
dą atkalbėjo Jo Eminenci- 
ia Kardinolas Spellman. 
Morton Downey sugiedojo 
“There is no Death”. Ge
nerolas McNarnev uždegė 
Taikos Žvakę. Visos švie
sos užgeso salėje, kur bu
vo susirinkę 15,000 daly
viu ir pasiardo trimito! kun. Pr. Strakauskas 
balsas, gaudžiantis ‘Taps’. Lowell. Iginskaite, ir tsrooKiyn, in.
Tai buvo atmintinis mo
mentas. kuris išspaudė a- 
šaras iš tūkstančiu akiu Prcius. ru pievų yi<*- uaugmu| sidėjo pikniko programa, jų, bet jų vardų neteko su- 

Kitą dieną kalbėjo V v- Stalus turėjo ir prie jų la- žinoti. Daugiausia buvo iš 
riausis Kariuomenės Va- bai nuoširdžiai dirbo| Brocktono apylinkės — 
das. Generolas “Ike” Ei-;Brocktoniečiai, So. Bosto-,Bostono, Cambridge, Nor- 

Lawrenciečiai iriwood, Lawrence, Lowell, 
vo kalba. Generolas pasa-'Haverhill’iečiai. * na ir vietinių,
kė: “Mes turime vienin
gai dirbti, kad palaikyti 
mūsų demokratiška tvar
ką, jei ne, tai dirbsime vie
ningai, po botagu.”

šeštadieni įvyko para-

I

mo-

-d
H

Pamaldoms pasibaigus, 
įvyko pietūs. Po pietų pra-

Y. — veikėja p. Eugenija 
Karpiūtė. Sakoma, buvo ir 
daugiau iš tolimų koloni-

tų ir tiek pat delegatų pa-

Pirma seimo sesija ivy- 
ko Madison Sųuare Gar- 

;den. ketvirtadienį kur pa-, 
■sakė kalbas New Yorko 
i valstybės gubernatorius das. Prasidėjo 9 vai. rytą 
[Thomas E. Dewey, New ir baigėsi apie vidurnaktį. 
Yorko miesto mayoras, Parade dalyvavo Legijo- 
Legijonierius VVilliam O’- nieriai iš visų 48 valsty- 

;Dwver ir buvo perskaity- biu ir 9 kitu kraštų. Viso 
j ta Prezidento Truman te- apie 65,000 žmonių ir žiū-j 
' legrama. 1 
teikė Jungtinių Valstybių nai.I

i Angliakasiu Streikas Sudaro 
Rimtą Krizę Britanijai

Doncaster, Anglija, rug- be anglies, jeigu greitu lai- 
sėjo 4 — Pietinėje York- ku nesusitaikins, 
shire sustojo darbas ang-' Kaip žinoma, anglies ka- 
lies kasyklose. Apie 50,000 s/kl?s suvalstybintos. 

_  --------- __ _r------ -------------, ------ - . Aa , Angliakasiai reikalauja 
Legijonieriai į- rovų buvo apie du milijo- angliakasių, 46 kasyklose, penčių dienų darbo savai- 

(streikuoja. Britanija ant- tės ir mokesties už šešias 
rą žiemą turės pergyventi dienas.

AMSTERDAMIEČIAI 
WORCESTERY

sukrautas Fort Knox, Ky. 
pasaulio atstatymui.

Bevin sako, kad Jung.; 
Valstybės, paskirstyda-j 
mos aukso rezervą, pagel-' 
betų ne tik pasaulio atsta- tadienį, i 
tymui, bet ir savo kraštui, atvyks iš Amsterdam, N.

ši Bevino kalba nustebi- Y. šv. Kazimiero lietuvių 
no ne tik Jung. Valstybių par. choras, vadovauja- 
vadus, bet ir Britų vadus, mas muziko Juozo Olšaus-

Britų užsienio sekreto- ko
rius taip pat pasisakė už Sekmadienį, rugsėjo 7 d., 
muitų unijos sudarymą, 11 vai. rytą. šv. Kazimie- 
kad prekės laisvai galėtų ro par. bažnyčioje Ams- 
plaukti į visas Britanijos terdamiečių choras giedos 
imperijos dalis. Imišias ir giesmes, po pietų

•9

parapi- 
Mairo- 

nio parke, Shrewsbury, 
Mass., ir išpildys dainų 
programą.

Vietinis Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos choras 
ir jo vadas muzikas Juo
zas Žemaitis kviečia visus 
dalyvauti piknike ir susi
pažinti su Amsterdamie- 
čiais choristais ir jų vadu.

Worcester, Mass. — šeš-Įdalyvaus vietinės 
rugsėjo 6 dieną! jos choro piknike

Lietuviu Radio Programa
1230 KILOCYCLES — WESX,SALĖM, MASS. 

ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.

•9

i šeštadienį, rugsėjo 6 d., 1:15 vai. po pietų iš 
WESX radio stoties vėl turėsime progą klausytis gra
žių lietuviškų dainų, muzikos kurinių, pranešimų, svei
kinimų ir kalbų.

Kalbės kun. Antanas Baltrušiūnas iš So. Boston.
Kviečiame pasiklausyti šios lietuviškos radio pro

gramos.
DARBININKAS RADIO

366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

J
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DARBININKAS
Lelt Rumunus, Jr,Gwo 

Paskyrimą

SUJUNGKIME ATOSTOGAS SU 
DARBU. - VAŽIUOKIME 

SEIMAN
Pats geriausias laikas 9656. Kunigai, nakvynės 

praleisti atostogas, kada reikalu, rašykite arba tele- 
jos yra jungiamos su ko- phonuokite Seimo šeimi- 
kiu nors kilniu darbu. Štai ninkui, kleb. kun. Jonui 
sekmadienį ir pirmadienį, Vaitekūnui, 350 Smith St., 

Providence, R.I. Tel. DEX- 
ter 1051. Praneškite prieš 
rugsėjo 15 d. š. m.

Transliavo Noyęnj
Kiekvieną sekmadienį iš 

WNAC ir visų Yankee 
Network nuo 2:15 iki 2:30 
vai. po pietų, pasiruoši
mui į Tautinį Šv. Vardo 
Seimą, kuris įvyks Bosto
ne nuo spalių 1 iki 5 die
nos, kalba įžymūs vadai.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d. 
kalbės Very Rev. Harry C. 

^Graham, O. P., National 
Director of Holy Name 
Society, tema: “Jėzus Tik
roji Šviesa”.

rugsėjo 21 ir 22 dd. š. m., 
Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoj, Providence, R. I., 
įvyks Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos (LDS) seimas. 
Tai yra labai svarbus ir 
kilnus įvykis.

Lietuvių Darbininkų Są
junga ir jos organas “Dar
bininkas” per tuos 32 me
tus labai daug ką įnešė į 
mūsų, kaipo katalikų ir 
kaipo lietuvių gyvenimą. 
Tai mūsų lietuvių katali
kų tvirtovė. Mes turime ją 
stiprinti, kad nei aršiausi 
katalikybės ir tautybės 
priešai negalėtų jos su
griauti.

Taigi kviečiame visus 
dvasiškius, profesionalus, 
biznierius ir nuoširdžiau
sius ir uoliausius katali
kus darbininkus atvykti į 
seimą. LDS apskričiai ir 
kuopos, jeigu dar neišrin- planą, labai susidomėjo 
kote atstovų Jai kaip gali- Lovett’o pareiškimu ir jie 
ma greičiau sušaukite su- didesniu rūpestin g u m u 
sirinkimus ir juos išrinki- svarsto Amerikos reikala- 
te ir paruoškite įnešimus vimus. 
organizacijos gerovei.

Seimas prasidės iškil
mingomis šv. mišiomis, 
kurias atnašaus kun. Pr.! 
M. Juras, LDS Centro pir
mininkas. Kun. K. širvai
tis iš Katalikų Universite
to, Wasington, D. C., pasa
kys pamokslą ir skaitys 
paskaitą. Taipgi yra pa
kviestas skaityti paskaitą 
ir vienas nesenai atvykęs džią sudaryti tik iš kal
is tremties, Europos.

Atstovai, kurie nori užsi
tikrinti sau nakvynes, tuo- metė Rusijos pasiūlymą, Į vzi pMhmii Rrikalavimut 
jau telephonuokite arba i T“ resomie
rašykite Antanui Dzekevi-

Europa Ekonominiame 
Pavojuje

f

i *

lių parėmimui kolekta. Seselės 
sunkiai dirba mokydamos mūsų 
vaikučius, tai jos pilnai užsitar
nauja mūsų paramos. Tai ši ko
lekta yra pirmutinė šiais me
tais sugrįžus Seselėms prie 
mokslo darbo, nes mokykla irgi 
prasidės ateinančią savaitę. Pa- 

' remkime savo Seseles.
---- --------------------------------------

Šio karo veteranas J. Petru- 
šauskas, sūnus p. p. Petrušaus- 
kų, fy*- prie Union g-vės, yra 
pasiruošęs išvykti į kolegiją ir 
jau šią savaitę pradės mokslą. 
Linkime J. Petrušauskui 
riaušių sėkmių moksle.

ge-

Grįžo Marshaffas Iš 
Brazilijos

Cambridge Moterų S-gos 22 
kps., Garbės narė, p. A. Ambra
zaitienė buvo išvykusi į Moterų 
S-gos Seimą ir šiomis dieno
mis sugrįžo į namus. Sąjungie- 
tės laukia raporto iš p. Ambra
zaitienės, kurį ji atsivežė iš

Mashington, D. C — „ ashington, D. C. —
Jung Valstybių valstybes R ^”7^ a
^?.ret= tarp - Amerikų apsigyni-

Lt. Jonas J. Romanas, Jr.
Šiomis dienomis Įeit. Jo

nas J. Romanas, Jr., 202
Air Service Group
(MNG) , gavo paskyrimą j seimo. Cambridge sąjungietės

tarp - Amerikų apsigyni
mo konferencijos. Jis 
džiaugiasi konferencijos 
nuveiktais darbais ir su
darymu stiprios unijos 
V a k ariniame Pusrutulyje.

Valstybės sekretorius 
Marshall’as pareiškė, kad 
konferencija “buvo svar
bi ne tik Vakariniam Pus
rutuliui, bet ir bendrai vi
sam pasauliui”.

Kaip žinoma, 19 valsty-

kas, Robert A. Lovett į- 
spėjo visus, kad blogėjan
ti Didžiosios Britanijos ir 
Vakarinės Europos ekono
minė padėtis negali laukti 
Marshall’o plano Europos 
atstatymui. Jis sakė, kad 
Europai dabar reikalinga 
pagalba.

Lovett permato ,kad rei
kės sušaukti specialę Kon
greso sesiją.

Šešiolikos tautų vadai, bių pasirašė savitarpinę 
kurie svarsto Marshall’o apsigynimo sutartį.

Mikolajčik Raudonųjų 
Nemalonėje

Varšuva, rūgs. 4 — Len-
i kijos raudonųjų valdžios

Jum. Valstybės Vėl Atmetė teismas Krokuvoje teisia 
UmiŪK Pl»a Koraiai į trylika lenkų, kaltinamų

KUSI JOS r lafi<| KOTCJol i išdavyste. Kaltinamųjų
------;----  _ tarpe yra du valstiečių 

Seoul, Korėja — Kaip ži- partijos vadai. ’
noma, Jung. Valstybių ir Sakima, kad dar šiais 
Rusijos bendra komisija metais bus areštuotas ir 
turi sudaryti laikinąją 
valdžią Korėjai.

Rusija pasiūlė tokią val-

Rusijos Plonį Korėjai

riųjų. Jung. Valstybių de
legacija pakartotinai at-

Mikolajčik, įžymusis vals
tiečių partijos vadas. Ne
seniai raudonieji užpuolė 
tos partijos spaustuvę ir 
centrą ir jį sunaikino.

ir jau išvyko lankyti ka
riuomenės inspektoriaus 
kursus, Army’s Special 
Staff Scool, Craig Field, 
Seimą, Alabama.

Generolas Louis E. Bout- 
well, Massachusetts Air 
Natinal Guard vadas, pa
reiškė, kad kiekvienas Na- 
tional Guard narys gali 
gauti progą lankyti ka
riuomenės specialistų kur
sus, kur jie gali gauti 
naudingą mokslą ne tik Į 
kariams, bet ir civiliams 
piliečiams.

Leit. Romanas, Jr. gegu- 
‘žės mėhesyj užbaigė trijų' 
‘mėnesių karininkų aukš-| 
tuosius mokslus su labai 
aukštais laipsniais. Karo 
metu, Įeit. ] 
per tris metus buvo lakū
nų instruktorium B-17 ir 
B-29 bombanešiams. <_ _ 
džiaugiasi, kad iš šimto la
kūnų, kuriuos jis išmoki
no, visi grįžo gyvi.

Sveikiname Įeit. Joną J. 
Romaną, Jr., ir linkime pa
siekti aukščiausį laipsnį.

ruošia>i gyvai žiemos veiklai.

I

žiema ateis. Dabar 
drabužiai, pasieks 
kartu su žiemos šal-

Priėmus Rusijos planą,! 
15,500,000 Korėjos žmonių1 

čiui, 65 Bemon St., Pro vi-' negalėtų dalyvauti rinki-j 
dence, R. I. Tel. DEXter muose.

Rusijai

Draugijų Valdybų Adresai
*V. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS | 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Plrmininkž — v. GailiūnienB,
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt — Ona IvaSkienė.
440 E. 6th St, So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkway — 1864-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 West 7th St.. So. Boston. Ma33.
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

11 Springer St. So. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininke

Pirmininkas — Juoza3 Švagždys, 
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis, 
702 E. 5th St, So. Boston, Mass.

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St.. So. Boston, Ma3S.

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

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

VVashington, D. C. — 
Jung. Valstybės vėl pa

rsiuntė reikalavimą Rusi
jai, kad ji sutiktų peržiū- 
■ rėti kartu su Jung. Valsty- 
ibių ir Anglijos atstovais 
Nikola Petkov, Bulgarijos 
opozicijos vado, bylą, ku
ris yra nuteistas mirties 
bausme.

Anglija taip pat pasiun
tė Rusijai tokį pat reikala
vimą.

Cią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mas3.

Atsiliepkite

Kunigų Dvasinės Rekolekcijos I buklingo Medalikėlio Novenos 
Pirmadienį, rugsėjo 1 d. kun.'maldininkus, būtent, balandžio 

Antanas Dubinskas išvyko sa-.ir rugsėjo mėnesiais, kad pa
vaitos H vadiniam r lavinimams, Į kviesti tuos pačius maldininkus 
kurie vyksa šv. Marijos Semi-'prie uolesnios maldos gegužės 
narijos patalpose, Roland Park, ir spalių mėn. Kiek teko nugirs- 
Md. Grįš šeštadienio rytą. Kitą ti šių metų rugsėjo mėn. laiš- 
savaitę mūsų klebonas kun. dr. kas buvo išsiųstas 20,000 na- 
Mendelis ir jo brolis kun. Jonas riams, Novenos Šeimai. Šiame 
Mendelis atliks metines reko- laiške kun. dr. Mendelis pabrė- 
lekcijas. Namie liks tik vienas žia Kardinolo Spellman atsišau- 
kun. Dubinskas. Kunigų reko- kimą, kad visi katalikai ir ne- 
lekcijose kaip vieną, taip kitą katalikai prisidėtų prie maldos 
savaitę dalyvauja virš 150 Bal- vajaus išprašymui pastovios pa- 
timorės ir Washingtono arki- šauliui taikos. Kun. dr. Mende- 
vyskupijų kunigų. Kadangi tai lis prisimena, kad šiais metais 
yra svarbiausias metų darbas, sukanka 30 metų nuo Marijos 
tad kunigai prašė žmonių pasi- apsireiškimo Fatimos miestely- 
melsti jųjų intencijoms.

Kubiečiai Pagerbė Kleboną 
Įvertindami mūsų

i je Portugalijoje. Panelė Švč. pa
žadėjo pasauliui taiką, jei žmo
nės melsis ir darys atgailą už 

klebono nuodėmes. Tas maldos ypatin-
kun. dr. Mendelio nuopelnus pa- gag vajn§ prasidės šv. Alfonso 
rupijos Jaunimo Klubui, klūbie- bažnyčioje rugsėjo 29 d. Ypa

tingos maldos bus kalbamos 
kas pirmadienį ir antradienį — 
per visas novenos pamaldas, ir 
pirmas kiekvieno mėn. šešta
dienis bus pašvęstas pasninkui, 
išmaldai ir apsimarinimui, kad 
išprašius pasauliui pastovios 
taikos. Be to 300 mišių bus at
našaujama už Novenos maldi
ninkų intenciją. Kitų kolonijų 
lietuviai gali siųsti savo prašy
mus kun. dr. Mendeliui. Jokios 
aukos už tas mišias nėra reika
laujama.

Kaip Dievas būtų pasigailė
jęs Sodomos ir Gomoros, jei ten 
būtų buvę bent 10 dorų žmonių;

Pamaldų Dienos Pakeistos . ’r šiandien, jei pasaulis iš- 
Darbo Dienos šventės dėliai.1 veng3 visiško sunaikinimo, tai 

bus per maldas ir atgailas tūk
stančių gerų pasišventusių žmo
nių. Siųskite savo intenciją dar 
šiandien kun. dr. L. J. Mendelis, 
114 W. Saratoga St., Baltimore 
1, Md.

čiai ne tik užprašė šv. mišias 
kun. dr. Mendelio intencija sek
madienį, rugsėjo 7 d., bet visi 
pasižadėjo priimti šv. Komuni
ją. Po mišių bus pusryčiai. Tai 
bus suvėlintas vardinių pager
bimas, nes kun. Mendelis nebu- 

Baltimorėje savo Globėjaus 
Liudviko dienoje. Galima 

pagirti mūsų jaunimą, kad 
supranta kas yra gyvenime 

svarbiausia ir ką klebonas dau
giausiai myli. Šv. mišių dovana, 
tai yra brangiausia ir maloniau
sia dovana, kurią galima jam 
suteikti bent kuriuo nors metu 
laiku.

vo 
šv.

Dar kartą tenka priminti Lie
tuvos tremtiniams rūbų rinki
mo reikalu. Artinasi šaltesnis 
oras. Yra sunku nueiti į visų 
lietuvių namus, renkant drabu
žius nelaimingiems tremti
niams. Kiekvienas geros širdies 
lietuvis, kuris užjaučia brolių 
tremtinių vargus, beabejo su
teiks savo auką dabar, nelauk
damas kol 
pasiųsti 
tremtinius
čiais. Drabužius galite atnešti į 
parapijos svetainę arba į A. 
Daukanto krautuvę. Būkime 
tikrai geros širdies lietuviai, pa- tik
lengvinkime savo brolių kan- jie 

Romanas, Jr. čias j

Lapkričio 5, 6 d.d. New Yor- 
jįg'ke įvyksta BALF seimas. De

damos pastangos iš mūsų kolo
nijos pasiųsti delegatus į Seimą. 
Žinoma, tam reikalinga pinigų. 
Reikia apmokėti delegatams ke
lionės išlaidas, o prie to, juk 
nesiųsime delegato be aukos 
padengimui Seimo išlaidų. No
rintieji paremti šį darbą, įteiki
te savo piniginę auką p. B. Ja
kučiui. Remkime šią lietuvišką 
įstaigą, kuri tik vienintelė turi 

' pasirūpinti Lietuvos tremtinių 
šelpimu. Taipgi pranešama, kad 
visi Cambridge BALF 60 sky- 

proga i riaus nariai užsimokėtų savo 
P. Mankus su žmonele atvyko ° metines duokles skyriui prieš 
trumpam vizitui pas tėvelius į Seimą. Nariai, užsimokėję duo- 
Cambridžių. P. Mankus lankė!klės, gausite narystės korteles 
Michigano Kolegiją, į kurią jis1 pas p. B. Šimkų, kuris yra sky- 
įstojo grįžęs iš karo. Sveikina- riaus raštininkas, 
me p. P. Mankų ir jo žmonelę, 
linkėdami laimingiausio vedybi
nio gyvenimo.

Rugpiūčio 29 d. p.p. Smilgiai 
iš Arlingtono atidarė Cambri
džiuje. prie Prospect g-vės, 
linksmą lietuvišką kavinę, pp. 
Smilgių užeigoje galima gauti j 
įvairių gėrimų ir lietuviškai ga
mintų valgių. Sveikiname p.p. 
Smilgius, linkėdami jiems ge
riausių sėkmių.

CAMBRIDGE, MASS.
Šimis dienomis Michigano 

valstybėje apsivedė šio karo 
veteranas, kapitonas Pranas 
Mankus, sūnus p.p. Mankų, 
gyv. Cambridžiuje. Šia

Stebuklingo Medalikėlio Nove- 
nos pamaldos šią savaitę buvo 
perkeltos į antradienį ir trečia
dienį. Antradienį pamaldos bu
vo laikomos 9 kartus, o trečia
dienį penkis kartus. Kitą savai
tę vėl grįždama prie paprastos
tvarkos. Kadangi šią savaitę'

A.D.

Boston Elevated

Stasys Motuzas iš Valdomų 
km. Gruzdžių valšč. Šiaulių aps. 
prašo atsiliepti gimines ir pa
žįstamus šiuo adresu:

M. Paplauskienė,
9 Lake avė.. Binghamton, N. Y.

iSutvarkymui Mirusių Asmenų Turto
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, 

prie parko ir netoli jūros, mūrinis 9 šeimų, po 3 
kambarius, nesenei ištaisytas namas. Įplaukos: 
$4170.00, išlaidos su šiluma ir aptarnavimu, bei 
taxais $3300.00. Kaina: .$20,000. Reik įnešti 
$5000.00. Likusi: morgičius 4'<. Kreipkitės pas:

Adv. F. J. Bagocius,
• .302 W. Broadway, So. Boston, Mass.L

Pristatome /Mų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir [Į 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems ; i: 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: ; Į|

BORIS BEVERAGE CO. ; i
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E SL, Tel. SOL 3141, So. Boston, Mass. ; i

Juozas Kashskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optlcal Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206 

Tel. 6-1944

207 PARK RUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.
I

Šio karo veteranas, laivyno 
Įeit. p. A. Sutkus iš Somerville, 
randasi Symes ligoninėje — 
Arlingtone. p. A. Sutkus pergy
veno tonsilų operaciją. Linkime 
pasveikti.

Pirmadienį, rugsėjo 1 d.,
Brocktone, įvyko Senelių Prie
glaudos šventinimas, kuris bu-j 
vo atžymėtas dideliu pikniku. Į į 
pikniką suplaukė lietuviai iš vi
sų N. A. kolonijų. Iš Cambri- 
džiaus taipgi nuvyko du pripil
dyti autobusai. Autobusų tran- 
sportacija rūpinosi p. B. Jaku
tis, padedant p. P. Radaičiui ir 
p. A. Zaveckui.

Jau kiek laik kaip sunkiai ser
ga p. Vitkauskas, gyv. prie 
Carlile g-vės. p. Vitkauskas yra 
dalinai suparaližuotas. Linkime 
p. Vitkauskui greitai pasveikti.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d. mū
sų bažnyčioje įvyks pirma Sese-

Nuotrupos
Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. su 

pripuolė pirmas mėnesio penk- mišiomis į šv. Dvasią prasidėjo 
tadienis.
klausomos kasdieną 
savaitę. Tėvui Marijonui kun. 
Antanui Mažuknai išvykus na
mo, o kun. Dubinskui esant re
kolekcijose, su novenos pamal
domis ir išpažintimis mūsų ku
nigams pagelbėjo tėvas misijo- 
nierius, šv. Kolumbano Misijo- 
nierių Dr-jos narys.Rugp. 29 d. Metropolitan 

Transit Authority perėmė į sa
vo rankas, Boston Elevated 

’’ bendrovę sumokėdami $20,297,- ' 
490. Po perėmimo visos nuosa- 

|vybės, Mr. Meins padarė se
kantį pareiškimą:

"Keturiolikos miestų ir mies
telių piliečiai aptarnaujant Met
ropolitan Transit Authority lie
ka savininkais gelžkelio siste
mos, kuri aptarnauja kaimyni
nius miestus ir miestelius."

"Aptarnaujantis personalas 
stengsis teikti geriausį patar
navimą ir saugiausi".

“Nuo šios dienos garantuoti 
dividentai bus eliminuoti ir me
tams bus sutaupyta $610,402,- 
50. Be to, Authority nemokės 
Federalių taksų kaip praeityje 
Boston Elevated Railway, kad 
mokėdavo.”

“Truatystai pageidauja, kad 
Legislatūra ir toliau studijuotų, 
kaip galima būtų pagerinti ra- 
pid transit sistemą, didžiajame 
Bostone”.

j "Authority šiandien po pietų 
turėjo susirinkimą ir išrinko 
sekančią valdybą: Edward Da
na kaipo General Manager, 
John H. Moran — kasininku, 
Willis B. Downey, Generaliu 
patarėju, Chas A. McCarron — 
Generaliu Advokatu ir Thomas 
A. Dunbar, Kontrolierium. Skl.

tad išpažintis buvo naujo mokslo metas. Neteko 
per visą <jar sužinoti kiek vaikučių užsi

registravo mūsų parapijinėje 
mokykloje. Nėra abejonės, kad 
dėka mūsų Sesučių pastangoms 
turėsim daugiau mokinių šį me
tą negu pernai. Matysim.

Girdėjau, kad kun. dr. Men
delis, pag^bti Marijos apsireiš
kimą Fatimomoje 30 metų su
kaktuves. steigia moksleivių 
fondą Mount St. Mary's Kolegi
joje, Emmitsburg, Md. Fondas 
bus $10,000.00. Kun. dr. Men
delis jau įmokėjo $5,000 reika
laujamos sumos. Tai bus trečias 
tokis fondas toj mokslo įstaigo
je-

Sekmadienį, rugsėjo 7 d. p-lė 
Eleanora Lietuvnikaitė rengiasi 
paimti sau už vyrą visiems ge
rai žinomą jaunuolį Stasį Jan
kūną. Apie šliūbą bus parašyta 
kitą penktadienį.

Malonus Svetys
Darbo Dienos švenčių proga 

Baltimorėje lankėsi Juozapas 
Mendelis su savo sūnumi Petru. 
Jis buvo atvykęs aplankyti savo 
mamytę ponią Elžbietą Mende- 
ienę ir brolius kunigus Liudvi
ką ir Joną, taipgi gydytoją Kri
zostomą Mendelį. Grįžo į New 
Yorką, antradienį, rugsėjo 2 d.

20,000 Laiškų
Du kart į metus kun. dr. Men

delis aplanko laišku visus Ste-
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TIESIOGINIS MORTGYČIŲ ’ 
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SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panau jinimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- 
: kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme* 
: nas. Pašaukite SOUth Boston 0379
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Penkioliktasis Sekmadienis po Sekminių (Rūgs. 7 d.) 
EVANGELIJA: Luko 7,11-16

Anuo metu: Jėzus ėjo į miestą, kurs vadinamas Najimas; 
drauge su juo ėjo jo mokytiniai ir gausi minia. Prisiartinant jam 
prie miesto vartų, štai nešė numirėlį, vienatinį sūnų motinos, o ta! 
buvo našlė; drauge su ja ėjo didelė miesto minia. Pamatęs ją Į 
Viešpats, gailestingumo sujudintas dėl jos, jai tarė: Neverk. Ir 
jis prisiartino ir prisilietė neštuvų. (Tie gi, kurie nešė, sustojo). 
Tuomet jis tarė: Jaunikaiti, sakau tau, kelkis. Numirėlis atsisėdo 
ir ėmė kalbėti. O jis atidavė jį jo motinai. Visus apėmė baimė, ir 
jie garbino Dievą, sakydami: Didis pranašas kilo mūsų tarpe, ir 

' Dievas aplankė savo tautą.

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Galatams
( Gal. 5, 25-26 ! 6, 1-10)

Broliai: Jei gyvename dvasia, tai dvasia ir elgkimės.
Negeiskime tuščios garbės, vieni kitus pykdydami, vieni ki

tiems pavydėdami.
Broliai, jei žmogus ir įpultų netikėtai į kokią nuodėmę, jūs, 

i kurie esate dvasiniai, pataisykite tokį, laikydamies romumo dva
sios. Atsižvelgk pats į save, kad ir tu nebūtumei gundomas. Nešio
kite vienas kito naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Nes 
jei kas tariasi esąs šis tas,nors jis yra niekas, tas pats save apgau
dinėja. Tegul kiekvienas ištiria savo darbą, ir taip jis turės gar
bės tik pats sau, bet ne prieš kitą. Nes kiekvienas neš savo naštą.

Kas mokomas žodžio, tegul teikia visų savo gėrybių tam, 
.^'kurs jį moko. Neklyskite: Dievas neleidžia tyčiotis iš savęs. Nes 

ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kas sėja savo kūne, tas pjaus iš kū
no pagedimą; kas sėja dvasioje, pjaus iš dvasios amžinąjį gyveni- 

j mą. Taigi, darykime gera ir nesiliaukime, nes savu laiku pjausi
me, jei nebūsime pailsę. Todėl kolei turime laiko, darykime gera 

i visiems, o labiausiai tiems, kurie yra iš tikėjimo šeimynos.

NEREGIMOJI RANKA
Žmogus yra nuolat reikalingas svetimos rankos. Mažytis Jo

nelis, vos pradėdamas savo keliones po kambarį, nedrįsta atsisto- 
likiškos mokyklos atlieka dvigubą darbą — ir proto11 nenusitvėręs motinos rankos. O ir tada, kai jis pirmą kart žen- 
išlavinimą, ir charakterio sutvarkymą. Jos labai pa- S13- mokyklon, nepasikliauna eiti be lydinčios motinos, 
lengvina tėvų ir globotojų uždavinį ir suteikia jiems' Hgai jis yra reikalingas tos rankos. Jis jos reikalingas ir ta- 
didelio džiaugsmo, nes katalikiškų mokyklų vedėjos - ^a> kai mano visiškai nusisukęs nuo jos. Jaunasis Augustinas,

Mokyklos Ir Mokyklos
Mokslo metas jau atėjo, bet ar džiaugiasi vaikai? 

Į šitą klausimą patys vaikai galėtų tiksliausiai atsa
kyti. Gaila, kad nėra galimybės visų vaikų atsiklausti. 
Tačiau ir suaugusieji gali apytiksliai vaikų nuomonę 
atspėti — iš savo jaunų dienų atsiminimų, kai jie pa
tys mokyklon turėjo eiti. Apybendriai galima sakyti, 
kad moksleiviai yra maždaug trijų rūšių: vieni mėgsta 
mokytis, kiti abejingi, t. y. eina mokyklon dėlto, kad 
“taip reikia”, gi kiti žiūri į mokslą kaip į didžiausią 
bausmę ir tik iš prievartos mokyklą lanko. Kurių yra 
daugiausia? Veikiausiai tų, kurie mokymąsi atlieka“' 
kaip pareigą — gana nemalonią, bet sąžiningai ją at
lieka. Uolieji moksleiviai ir tinginiai sudaro mažumą. 
Tad jeigu paliktume vaikams laisvę, tai mokyklos bū
tų beveik tuščios. Todėl nereikia stebėtis, kad visos 
pažangesnės valstybės, pirmoj eilėj Amerika, įvedė į 
priverstiną vaikų mokymą.

Tačiau yra mokyklos ir mokyklos — viešosios ir j 
privatinės. (Mums katalikams rūpi katalikiškos mo-l 
kyklos). Viešosios moko, katalikiškos ir moko ir auk-; 
lėja. Ten vienas pliusas, čia du. Kadangi gyvenime bū
tinai reikia turėti išlavintą protą ir tiksliai sutvarky
tą valią, tai katalikiškos mokyklos atlieka abu užda
vinius; gi viešosios tik vieną, t. y. išlavina protą, o va
lią auklėti jos nesiima: tą palieka tėvams, arba vaikų 
globotojams, arba niekam, jei vaikai nė tėvų, nė glo
botojų neturi. Iš čia plaukia lengva išvada, kad kata-
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Taip nepakeliama ta sovietiška “taika”...

praktiškai pasi
nes užėmus tiek

kitiems įsa- 
jų dabar 

Ši nuotaika jų 
nors 

metu ir kažin

Kaip Vyksta Vokietijos

Karą baigiant buvo skel-ftamas jų istorinės politi 
ama, kad Vokietiją rei- kos sąjūdis. Hitlerizmasbiama,

kia perauklėti, kad ji pa-j su savo tokio plataus mas- 
galiau mokėtų taikingai į to siautėjimu tik išryški- 
gyventi tarp kitų. Jau tre
ti metai vyksta tas Vokie
tijos “perauklėjimas”, ir 
kiekvienam įdomu, kiek 
jis yra sėkmingas.

Pažvelgus į dabartinius 
Vokietijos laikraščius, 
gaunasi įspūdis, kad Vo
kietija buvo būrelio įžūlių 
hitlerininkų pav e r g t a, 

‘ i ................. , daug kentėjo, o dabar ner-Ir tarp katalikiškų mokyklų yra skirtumo: savo m?s- laike M vlsai nebereikalinga. Ir vis dėlto jis buvo jos labiau -—

no tarptautinėje plotmėje i 
tikrąjį vokiečių tautos ir 
jos politikos veidą.

Vokiečių tautoje jau nuo 
seno buvo auklėjamos la
bai karingos ir apie save 
perdaug manančios nuo
taikos. Vokietija yra bene 
labiausiai patriotiškai są
moninga ir uždara ben
druomenė. Čia L_______

■ toms tautoms gali vado
vauti, ypatingai išbujojo 
Hitlerio valdymo metu, o 
karo laiku buvo progos 
tam ir 
reikšti,
Europos kraštų, ten ir 
menkiausias vokietis turė
jo vadovaujančias vietas, 
o į Vokietiją buvo prisive- 
žę milijonus darbo vergų.

Dėl to suprantamos yra 
dabartinės vokiečių nuo
taikos ir ta neapykanta 
kitoms tautoms, nes į jas 
sudužo tos atkaklios jų 
pastangos kitus pavergti 
ir tuo pasiekti savo didy
bės. Vietoje 
kinėti, tenka 

i klausyti,
nesikeistų greitai, 
juos šiuo 
kaip gerai maitintum. Dėl 

.to ir su demokratijos mok
ysiu prie jų yra sunku pri
eiti.

j Šiuo metu vokiečiai yra 
pratinami prie “vidaus gy
venimo demokratijos”: — 
renkasi savivaldybės įstai
gų vadovybę ir krašto sei
melius, kurie sudaro di
desnių provincijų (kraš
tų) civilines valdžias, 
čiau jų išrinktieji 

i riausieji” dažniausiai 
tas pačias, šiuo metu
Iras vokiečiams 

kas, kurios 
demokratijos dvasios yra 
labai svetimos.

Žinoma, pavieniai asme
nys reiškiasi savo gilesniu 
dalykų supratimu ir tei
singu įvertinimu, tačiau 
tokie būna daugumos ne
mėgstami, o kartais ir 
persekiojami.

Iš 4 Vokietijos zonų — 
sovietai labiausiai pajėgia 

‘‘leisti šaknis’. Tas. žinoma, 
kitatautis eina įtemptomis nuotaiko-

Ta- 
“ge- 
turi 
ben- 

nuotai- 
nuo tikrosios

vienuolės yra geresnės auklėtojos, negu dauguma gim- tas karštas Afrikos sūnus, būdamas iškalbos mokytoju, visiškai
dytojų ir globėjų. jbuvo užmiršęs aną lydinčią motinos ranką; jis ją buvo net atstu-Į

Ir tarp katalikiškų mokyklų yra skirtumo: savo m?s. laikė ją visai nebereikalinga. Ir vis dėlto jis buvo jos laWau'vįn£įi, kam jai tiek daug visur ir visaousiškai pajų- mis ir jų išbandytais me- 
ir nesavo tautos mokyklos, t. y. lietuviškos ir ne lietu- reikalinga* nei kitados. Kaip tik anomis dienomis, kai jis ^k-Į prikaišiojama ir nepasiti- ‘ ‘ .......................si, kad esi skirtingas ir todais. Jie vokiečių tarpe
viškos. Tikrai susipratusieji lietuviai norėtų savo vai- te smuko morahnen pražūtin, motinos ranka nenustojo lydėjusi: Tačiau hitlerizmas čia svetimas žmogus° Per- yra suradę žymiai daugiau
t • V 1 1 * * • « i «• . • « , v • 1 • v 1 •• • • < • V t • lirrc’irl «■* 11CT1 TrtTTi <-* wiiiz\« mi rdzirtfu lli^ 1 o n11 I— I1 fll i ei I *—* • • i . «kus išauklėti bei išmokslinti katalikiškai ir lietuviškai.
Kai jie pasižiūri į sunkiai sukurtą savo tikybinį ir kul- Juo j°s malda didėjo. Ir toji ranka nesiliovė lydėjusi, kol sūnus 
tūrinį turtą — bažnyčią, mokyklas, vienuolynus, prie- prisikėlė iš dorinio smukimo.
glaudas, svetaines; į savo parapijas, idėjines ir pašai- KITA RANKA
pines organizacijas, į savo spaudą ir bendrai, į visą kas Be lydinčios motinos rankos yra dar Neregimoji Ranka, kuri

užsidariusi tėviškės namuos meldėsi. Juo labiau klimpo sūnus, patriotiškumas ir jiems atsidavusių bendra,
kiečių tautos, kaip supran- manymas, kad tik jie ki- darbių, negu vakariečiai 

savo zonose. Jie daug a- 
gentų jau turi ir vakari
nėse zonose. Bendrai, šiuo 
metu Vokietijoje yra jau 
virš 2 milijonų komunistu. 
Vieni į jų eiles metasi, ieš
kodami kelio greičiau išei-

SLĖPININGA RAŠYTOJA
Kiekvienas pažvelgęs į savo nueitą kelią, gali pastebėti keis- 

buvo ir tebėr lietuviška, — tai jų galvos svyra nuo rū- lydi kiekvieną nuo lopšio iki karsto. Tai Viešpaties Ranka. Ji kaip tus pėdsakus, kurių jis pats neįspaudė, o vis dėlto jie yra. Tai 
pėsčio, kas visa tai paveldės ir paveldėjęs, ar išlaikys šešėlis slenka su žmogum visais takais, visais keliais ,per visus pėdsakai Neregimosios Rankos, tai raštas ant nueito kelio kaip 
savo rankose? Kas gi natūralūs tėvų įpėdiniai? Vai- tankumynus, balas, pinkles, suklupimus ir prisikėlimą. (Sakome ant balto popierio, raštas, kurio raidės tokios keistos, nesupran- 
kai. Ar jie bus paruošti tėvų palikimą išlaikyti? Ar, iš “Ranka” palygindami su globojančia motinos ranka, ir tai yra tamos. Tuo pačiu keliu eis dar ne vienas keleivis, skaitys tuos 
viso, supras to palikimo svarbą ir reikalą jį branginti tik palyginimas, nes Viešpats nėra kaip žmogus, Jis yra visai ki- slėpiningus ženklus ir iš naujo paliks pėdsakus sekančioms kar- ti iš dabartinių nepritek

lių ir socialinės neteisybės, 
Vokietijoje dar 

tikisi tuo 
didybės ir

iš iš savo rankų nepaleisti? .toks, Jis yra Dvasia).
Į šiuos taip rūpimus klausimus vienas tėra atsa-. Tada, kai manai esi prapuolęs, visiškai vienas, apleistas, Ne- 

kymas: žūtbūtinai remti ir palaikyti savo katalikiš- regimoji Ranka yra su Tavim.
kas ir lietuviškas mokyklas — ne tik vienu kitu dole-Į Tada, kai esi giliausiai kritęs, Neregimoji Ranka yra ties 
riu, bet — kas svarbiausia — siunčiant į jas savo vai- Tavim; gali kibti į Ją ir gelbėtis.
kus. Jei norime būti ramūs dėl savo palikimo, remkime Į Tada, kai nenori jokio palydovo, kai veji lauk kiekvieną ran- 
savo mokyklas. Jos išgelbės mūsų tautos turtą. Dar ką, kai pakeli savo kumštį prieš Viešpatį, Neregimoji Ranka lie- 
vienas svarbus dalykas: mokyklų pasirinkime tenu- ka vienintelė Tavo sargyboje. Jei užsimoji ją nukirsti, Ji nesuju- 
sveria ne vaikų, bet tėvų nuosprendis, nes vaikai pasi- da, nepasitraukia, kaip šešėlis, kaip oras lieka su Tavim kantri, 
renka kas lengviau, o tėvai — kas naudingiau. Kniaukianti, kol atgniaužęs kumštį ištiesi savo ranką.

toms.
Jei sunku atspėti aną slėpiningą nueito kelio raštą, jo pras- kurios 

mę, tai nesunku įžvelgti, kad tai ženklai ne beraščio, o Neregimo- gausu, O kiti 
sios Rankos, kuri prilaiko svyruojantį, lydi keliaujantį, prikelia keliu vokiečiu 
kritusį. Ji prikelia ne tik Najimo jaunikaitį! Ji prikelia kekvieną. keršto anglosaksams, 
kurs trokšta būti prikeliamas, Ji atsiskleidžia ieškančiam. į Iš vakariečių geriausiais

Švedų rašytojas Strindbergas, ilgai ieškojęs, prisipažino: į“demokratijos mokyto- 
“Kai pamačiau, kad nematoma Ranka lydi mano žingsnius duo- jais” pasirodė anglai ir 
bėtu keliu, nebesijaučiu vienišas, ir saugau budriai savo veiksmus prancūzai. Jie nors mate- 
ir žodžius, nors tai ir nevisuomet man pavyksta." G.1 Tęsinys 5-tame pusi.

PARTIZANAI
Paraše

Jonas Rinitas

18.

— Įgimtas tėvynės balsas! — atšovė Ge- 
gužis.

— Tad išsigersim Tėvynės gerovei, — pa
siūlė Andrius.

Įsigilinęs į patriotingą pasikalbėjimą, An
drius buvo pamiršęs šeimininko pareigas. Ir 
visi kiti alkį bei troškulį pamiršo. Dabar tik 
pajuto esą išalkę, šeimininkės Andrius nelai
kė, pats valgį gaminosi, ir tai labai sumaniai. 
Geniukas kartais jam partizaniškai padėda
vo. Kartais juodu pasiginčydavo, kuris geres
nis virėjas. Tėvas ne visuomet ginčą laimėda
vo. *

Skubotai surasta šaltų užkandžių ,iš spin
tos ištraukta buteliukas. Išsigėrę į Lietuvos 
sveikatą ir laisvę, jie tylomis užkandžiavo, 
kas visada būna, kai valgytojai gerokai išal

kę. Kiek pasistiprinę, pradėjo vėl šnekučiuo
tis.

— Žinot, vyrai, — tarė Andrius, — man la
bai rūpi mano žmonos likimas. Reikia ją bū
tinai iš ten ištraukti.

— Būtinai! — sutvirtino Geniukas.
— Būtinai! — dar pakartojo visą laiką ty

lėjęs Žaliukas. — Tiesa, ten lankosi Andrius 
Sakalas, bet čia reikalas sudėtingas. Reikia 
jam padėti. Ir visų pirma, reikia jam praneš
ti, kad motinai gręsia rimtas pavojus. Tai 
skubotas dalykas.

— Labai skubotas — energingai sutvirtino 
Geniukas. — Žinai, tėti, ką aš sugalvojau?

— Nagi? —paklausė Andrius.
— Leiskite man tuojau pas Andriuką nu

vykti. Mudu sudarysime planą ir greit jį į- 
vykdysime.

— Žiūrėk, koks gudragalvis. Koks gi bus 
tas jūsų planas?

— Dar nesugalvojom. Bet ir sugalvoję ne
skelbsime, nes tai karinė paslaptis.

— Už tą' tai pagiriu. Jau žinau, kad tam 
būsite tinkami, nes suprantate, kokia būti
niausia pasisekimo sąlyga. Gerai, gali vykti, 
bet kas čia užims tavo vietą?

Geniukas valandėlę pagalvojo.
— Nugi p. Gegužis.
— Na, jau na, — protestavo Gegužis.
— Iš tiesų, gera mintis, — tarė Andrius. — 

Pagaliau, mes nė neturim iš ko pasirinkti. 
Tamsta tinkamiausias ir vienintelis.

— Na, o patsai?.

— Senatvė, broluži, — šyptelėjo Andrius. 
— Jau nebe tas ką buvau dvidešimt metų at
gal. Žinoma, reikalui pasitaikius, dar galiu 
smogt bolševikui į snukį ir nuo trijų-keturių 
raudonarmiečių nebėgsiu, bet tai tik atsitik
tini narsos antpuoliai. Gi pastovus partizanų 
judrumas, amžinas budėjimas, vikrus nuo 
pavojų išsisukinėjimas — nebe mano amžiui. 
Aš nesakau, kad to visko vengčiau, bet neno
riu būti partizanams pastoviu gramozdu.

— Na, jau na, — nesutiko Gegužis. — Tam
sta, dar tebesi toks ryžtingas kovotojas, kad 
mane patį pavydas ima. Pagaliau aš amžiu
mi nepertoliausia nuo tamstos atsilieku.

— Mažiausia dešimčia metų. Tai didelis 
skirtumas. Ir vėl, aš gi žinau, kad degte degi 
kautis, ir girdėjau, kad kautynėse iriesi pir
myn lyg koks jaunuolis. Bet kam čia ilgai 
kalbėti? Apsiimk, ir tiek. Mūsų kuopą jau 
pažįsti matei, kaip jie kaunasi, ypač Dičkis. 
Tokio griaumedžio nė su žvake nesurasi. Tu
ri gi ir savo “tarptautinį” būrį. Jam gi vado
vausi. Tad vis vien esi vienas iš vadų. Gi va
dovauti didesnei kuopai kur kas smagiau. 
Apsiimk, ir baigta.

— Na, kad taip užsipuolate...
— Daugiau nė žodžio. Viskas tvarkoj! Ir 

žinai, duosiu tamstai pagelbininką — savo 
rūšies lietuvišką komisarą — Žaliuką.

— Na ką jūs čia dabar! — pašoko Žaliukas.
— Nieko, nieko, Antanai. Vardas sau, daly

kas sau. Nors, tiesą pasakius, tam tarptauti
niam būriui politinės ištikimybės prižiūrėto

jas labai reikalingas. Bet kaip ten bebūtų, 
judu esate draugai, tad skirtis būtų nemalo
nu. Ar šiaip, ar taip, mano pasiūlymo juk ne
atmesi?

— Kaip draugas, aš su Rudžiu kad ir į ug
nį, bet jokiu pareigūnu nenoriu būti.

— Kas gi tave į pareigūnus skirs? Aš tik 
pajuokavau. Tad apsiimi būti jo kuopoj?

— Savaime suprantama, — atsakė Žaliu
kas. — Pagaliau, man kitos išeities nė nėra.

— Na, tai ir viskas gerai. — nudžiugo An
drius. — O tau, Geniuk, ar reikia pagalbos?

Geniukas valandėlę pagalvojo.
— Ne. Tokiam žygiui pagalba gali tik kliu

dyti. Nebent pasiimčiau kokį vieną labai iš
tikimą ir vikrų vyruką. Žinai ką, tėti, kas 
man staiga į galvą atėjo? Pasiimsiu tą lietu
vį raudonarmietį, kurs tada išmušė tam če
kistui ginklą? Kaip čia jo pavardė? A! jau 
turiu: Grūzdas. Tai apsukrus vaikinas.

— Apsukrumo apsukrus, bet ar pilnai išti
kimas? — paabejojo Andrius.

— Aš jaučiu, kad taip, — atsakė Geniu
kas. — Žinoma, visko gali būt. Ir visas tas 
žygis labai netikras ir pavojingas. Visame 
kame rizikas.

— Na, kaip sau nori. Dieve padėk! Kada 
išvyksi ?

— Tuojau.
— Na, tai išsigerkim laimingai kelionei.
Jie išsimetė po burnelę, ir Geniukas pradė

jo ruoštis.
(Bus daugiau)
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SSSR Darbininkai Ir Kremliaus
DARBININKAS

jams yra specialios par
duotuvės, kur gausu mė
sos, kenuotų skanėsių ir 
šviežių vaisių per ištisus 
metus. Čia tų gerybių ne
pritrūko net per šešerius 
karo metus, kada papras
tas rusas turėjo išgyventi 
gaudamas svarą su ketvir
tadaliu duonos per dieną, 
svarą taukų ir svarą cuk
raus per mėnesį. Krem
liaus pareigūnų žmonos 
turi savo modistes, ku
rias moka gerokai išbarti, 
jeigu joms nepasiseka pri
taikinti drabužių riebioms 
ir senstančioms figūroms. 
(Eilinės Maskvos moterys, 
kaip praneša anas buvęs 
Rusijos laikraštininkas, 

merikoj 5 darbo valandos, muosius. Pirmiausia laik-; vargiai teįstengia net 
Rusijoj — su kortelėmis raštininkas pabrėžia, kad;Naujiems Metams naują 
108 darbo valandos, gi ko- daug kas apie juos slepia- suknelę įsitaisyti).

"j parduotuvėj —ma. Pavyzdžiui, kai Stali-

Tačiau ne visiems Rusi
joje taip bloga. Aukštieji 
komisarai jaučiasi kaip 
inkstas taukuose. Jie gau
na aukštus atlyginimus, o 
komercinėse parduotuvėse 
jie perka už pusę kainos 
ar dar pigiau.— Kq gali USA ir SSSR pirktis už

valandos uždarbi? — Pabėgęs rusų žurnalistas 
atveria Kremliaus paslaptis. — Stalinų supa DAUG KAS SLEPIAMA 
prabanga. — Specialios parduotuvės Krem- APIE^®E^,IALS 
liaus žmonėms. — Aukštųjų pareigūnų žmonos . , .71VnmlcRrJ Zurnalas “Pageant” Nr.modistes. Komisarų dacos . Apie -6 išspausdino rusų laik- 
kretores ir balennas. — Kremliaus didikų vai- raštininko Nikolajaus Ko
kai. — Nuotykiai su Stalino sūnum Vosyliumi, to v (slapyvarde; pabėgęs 

--------- iš SSSR) straipsnį “Priva- 
paskyręs gali nusipirkti tus Kremliaus vyrų gyve- 
drabužių eilutę komerci-nimas”. Čia paduodama į- 

I domių faktų apie Raudo- 
Ūž vyriškus batus — A-nąjį diktatorių ir jo arti-

KAINOS RAUDONA
JAME ROJUJE

Vyriausybės globoje lei- nėj parduotuvėj.
ūžiamas darbo klausiniais 
žurnalas —
“United Statės Monthly 

Labor Review”, 
patiekė įdomių informaci
jų: palyginimą apie uždar
bį Jungtinėse Valstybėse 
ir Rusijoje. Kadangi besi
keičiant pinigų vertei 
ku duoti palyginimą 
nų, tai paduodama 
faktai: kiek valandų 
bininkas turi dirbti, 
už tą uždarbi nusipirktų 
vienoki ar kitoki dalyką. 
Pažymėtina, kad Rusijoje 
tų pačių dalykų kainos ne
vienodos. Galima ši tą nu-

sun- 
kai- 
kiti 

dar- 
kad

i
nų štabą, vieną ar du auto-Į sportinius parengimus, metu slaptoji bolševikų 
mobilius (paprastai ame-į bet ji būna su juo tais policija norėjo jį suvesti

mercinej parduotuvėj — ma. Pavyzdžiui, kai Stali-
680 darbo valandų. Koji- nas aplankė savo seną mo-( 
nės — Amerikoj ketvirtis tiną Georgijoje ir kai tą Kremliaus raudonieji di- 
darbo valandos, Rusijoj aprašė “Izviestijos”, re- dikai turi specialias mo- 
komercinėj parduotuvėj— daktorius gavo papeiki- kyklas savo vaikams, spe- 
18 darbo valandų. j

Darbiniai marškiniai. A- žinoti apie Stalino motiną, tistus 
merikoj arti 2 darbo va-jo šeimą. Visi Rusijos laisvus

VASARINĖS VILOS

mą: girdi, kam žmonėms cialius gydytojus ir den- 
i ir net... specialius 

papročius, kaip 
landų. Rusijoj — komer- žmonės — jo šeima. Jis"y- liudija anas Sovietų laik-
cinėj — 120 valandų.

KĄ GALI PIRKTI UŽ 
VALANDOS UŽDARBĮ
Su maistu irgi labai pra- ar kad jo pasismaginimai i 

štai. Už savo uždarbį, kurį kartais labai grubūs ir 
„ • Žmonėms į-

landą, gali nusipirkti šių pompuota, kad Stalinas y- 
ra nenuilstamas darbinin
kas, švelnus, geros išvaiz
dos. Tik kartais kitokios 
informacijos prasiveržia 

; netyčiomis. Taip, pavyz
džiui, rodant Teherano 
konferencijos filmas pa
matė ir Rusijos žmonės 
Staliną turint žilus plau
kus, kartais atrodantį su
sirūpinusiu ir sumišusiu, 
taip, kad viena ukrainietė 
moteris su gailesčiu pade
javo :
— Stalinas atrodo toks 

mažas ir tie beširdžiai ka- 
gyveni- Pralįstai į jį taip žiūri, lyg 

(būtų pasiryžę jį suvalgyti. 
-------------------------------------------------------- ----------— Vargšas Stalinas!...

t r 
t

ra jų tėvas ir vadas. Žmo- raštininkas, 
nės taipgi nežino, kad Sta
linas dažnai aštrus ir ne
kantrus su savo žmona,

sinirkti su kortelėmis oi- Kartais iaoa
gėliau. bet su kortelėmis primityviški,
gaunamų dalykų skaičius 
labai ribotas. Galima pirk
ti be kortelių, valdžios ko
mercinėse parduotuvėse, 
bet ten kainos — pasakiš
kai aukštos. Taip, kad nu
sipirktų vyriškų drabužių 
eilutę Amerikoj darbinin
kas turi dirbti 33 valan
das. Rusijoj krautuvėse 
kur narduodama su kor-

X

maisto produktų: baltos 
duonos Amerikos darbi-; 
ninkas gali pirkti 10 sva-į 
rų. Rusijos — tik pusę 
svaro už savo valandos už
darbį; cukraus USA dar
bininkas — 12 svarų, Ru
sijos tik trečdalį svaro; 
sviesto — USA darbin.: 
pusantro svaro, Rusijos 
darbin. dvyliktą dalį sva-

elėmis - 320 darbo ’-a-dart> 12 
andų. Komercinėj parduo- darbin k

1200 aarbo valau-| ų
dų. Taigi, dirbdamas po 8.
vai. kasdien Rusijos dar- . Tai liūdni faktai, kurie 
bininkas turi dirbti pen- rodo, kaip sunkus yra Ru- 
kis su puse mėnesių, ir tik sijos darbininko 
visą tą uždarbi iki cento mas.

Vasarą Kremliaus nau
jieji ponai persikelia į “da- 
čas” — patogias vilas už
miestyje. Tokia vila turi 
12-14 kambarių, ištisą tar-• v

rikoniškus), turtingą mai- intymiais momentais, ka
sto sandėlį ir gerai pri-jda jis nori atleisti po dar- 
kimštą vyno rūsį. Iš oro [ 
vila gali atrodyti senoviš
ka, bet viduje — kilimai, 
aliejiniais dažais piešti pa
veikslai.

Be to, dauguma Politbiu
ro narių (—tų paslaptin
gųjų trylikos, kurie Stali
nui padeda valdyti) dar 
gali naudotis puikiais rū
mais atostogoms prie Juo
dųjų jūrų, pietuose.

RAUDONŲJŲ DIDIKŲ 
SEKRETORĖS

Kremliaus vadai yra ga
na griežti, jei partijos na
riai neištikimi savo šeimos 
gyvenimui ir ieško malo
numų kitur. Tačiau su jais 
pačiais yra kitoks reika
las: jie savo šeimas sukū
rė jaunose dienose, pirma 
negu pasiekė aukštus pos
tus ir valdžią. Dabar dau
gelis iš jų atranda ,kad jų 
žmonos perdaug papras
tos. Dėl to tarp savo sekre
torių, kaip rašo tasai rusų 
žurnalistas, Kremliaus bo
sai turi ir gerai pasirė
džiusią, įdomią, inteligen-, taip raudonieji Kremliaus 
tišką moterį. Ji gal nelydi'didikai, domisi baletu ir ba 
savo boso į jo pramogas: lerinomis. Ypač čia pasi- 
medžioklę, operą, baletą, žymi Vorošilovas. Vienu

su viena balerina, kuri tar
navo špionažo tinkle. Vo- 
rošilovas tada buvo karo 
ministeris ir kilo nemažas 
skandalas, kai jis iššifra
vo paslaptį.

Molotovas buvo žinomas 
kaip griežto būdo žmogus, 
kurs po 20 valandų paro
je gali išbūti savo darbo 
kabinete. Bet dabar jisai

bo pavargusius nervus...
STALINAS KASDIEN

LANKĖ ŽMONOS 
KAPĄ

Patsai Stalinas mėgdavo 
tyčia parodyti dėmesį jau
noms moterims net esant 
drauge ir jo antrajai žmo- __ _____
nai, kuri jį mylėjo ir dėl t°jįma garsėti ir savo palin-Vio riaifr. ■»« gaisui 4* oa.udaug kentė. Vis dėlto, jis 
buvo prie jos prisirišęs ir 
po mirties (žmonės dar vis 
tvirtina, kad ji nusižudė): 
Stalinas beveik kasdien 
lankė jos kapą.

1937 m. Stalinas vėl apsi
vedė, paimdamas seserį 
Lazaro Kaganovičiaus 
(Politbiuro narys, komu
nistų partijos galva Uk
rainoj, žydas). Trims mė
nesiams praslinkus po ve
dybų buvo gandų, kad Sta
linas ją įžeidžiąs, jos ne
paisąs ir kad tais pačiais 

■ metais jis buvo išvykęs 
■su savo jauna sekretore a- 
tostogoms į vilą Kaukaze.

BALERINOS
Kaip carų aristokratija,

• v •

kimais į smagesnį gyveni
mą.

Kiti politbiuro nariai ir
gi nedaro pastangų pasi
priešinti savo polinkiams, 
ypač žinomas esąs toj sri
ty Mikojanas.

STALINO SŪNUS
Rusijos žmonės ,žinoma, 

mažai apie tuos dalykus 
žino, kaip mažai jie žino a- 
pie elgesį tų didikų vaikų. 
Pavyzdžiui, karo metu 
Stalino sūnus Vosylius 
(antrosios žmonos) buvo 
aviacijos komendantas. 
Atsilankęs į Maskvą jisai 
paviliojo jauną žmoną ki
no filmų gamintojo. Žmo
na po poros savaičių su
grįžo, nusižeminusi ir su
sigėdusi.

Po šios aferos kino filmų 
Tęsinys 5-tame pust

w •

Pranešimas ADRESUOTAS VISIEMS GYVENANTIEMS

Arlington, Belmont, Boston, Brookline,
♦ •

' Cambridge, Chelsea, Everett, Malden, Medford,

MlLTON, NeWTON, ReVERE, SoMERVILLE and W\TERTOWN

Praeito penktadienio vidudienį Tamstos pa
sidarėte savininkais Elevated. Nuo to laiko ge
ležinkelį tvarkys ir operuos Metropolitan Tran- 
sit Authority, kuri yra sudaryta 1947 metais 
Bendrojo Teismo Aktu 544 straipsniu.

Tamstų valdymas sutaupys net $610,402.50 
kas metai, pašalinant mokėjimą garantuotų di- 
videntų už bendrąsias akcijas. Taipogi geležin
keliui nereikės mokėti Federalinių pajamų mo
kesčių.

Visa tai yra gera.
Mes norėtume pasakyti, kad Tamstų geležin

kelio valdymas užbaigia visus finansinius rū
pesčius surištus su viešu transportu šioje apy
linkėje.

Deja taip nėra.
Štai dabar turime prieš akis problemą — per 

pirmus šių metų septynis mėnesius geležinkelio 
operacijų nuostoliai susidarė iki $2,363,659.04.

Metiniai nuostoliai atsirado dėl nustatytų 
mokėjimų sunkios naštos, kurią geležinkelis tu
rėjo pakelti. Išskyrus nustatytus mokėjimus 
geležinkelio operavimo išlaidos buvo pajamų 
ribose.

Per paskutinius 20 metų nustatyti mokėjimai 
sudarydavo apie $10,000,000 per metus. Iš tos 
sumos daugiau kaip $3,000,000 per metus yra 
mokama Commonwealth of Massachusetts, 
Boston Metropolitan District ir City of Boston 
su tikslu atmokėti visuomenės įsiskolinimą.

Tie nustatyti mokėjimai yra:
Nuomos požeminių kelių ir tunelių, kurių sa

vininkais yra City of Boston ir Commonwealth 
of Massachusetts, įskaitant proviziją atmokėti 
visuomenės skolas sudarytas požeminių kelių 
pastatymui.

Įsiskolinimo apdraudos nuošimčiai, įskai- 
tannt proviziją atmokėti Boston Metropolitan 
District visuomenės skolą.

Vietiniai nejudomo turto mokesčiai.
Nebent bus imtasi legislatyvinės akcijos, ku

ri sumanytų, geležinkelio mokamų, nustatytų 
mokėjimų sumą—pakeičiant, geležinkelio mo
kamas, požeminių kelių nuomas bendrais Dis- 
trikto mokesčiais ir atpalaidojant geležinkelį 
nuo nejudomojo turto mokesčio — Tamstų ge
ležinkelio tvarkymas nebus galimas pajamų ri
bose.

Visuomenės trustistai yra įsitikinę, kad Tam
stos, dabar būdami geležinkelio savininkais, no
rėtumėte žinoti, kad geležinkelis nors buvo at- 
palaidotas nuo kai kurių mokėjimų, vis dėl to 
dar yra reikalingas išsprendimo rimtos finan
sinės problemos. Ir kaip Tamstos suprantate, 
finansinės problemos yra sunkiau sprendžia
mos dėl bendrų pakilusių kainų.

Kas dėl mūsų svarbiausio darbo—aprūpinti 
Tamstas saugiu, tinkamu ir ekonomišku trans
portu — mes darysime viską kas tik bus mūsų 
pajėgose, kad padaryti šitą visuomenės valdo
mą ir tvarkomą geležinkelio sistetmą puikiai 
nusisekusią, atsižiūrinčią pareigų aptarnauja
mų miestų ir miestelių važiuojantiems mokes
čių mokėtojams ir mūsų tarnautojams.

Kaip Legistlatūros nurodyta, mes ir toliau 
tęsime tyrinėjimą “išplėstos ir pagerintos grei
to tranzito sistemos Didžiojo Bostono metropo
lijos apylinkėje”.

Tamstos dabar esate savininkais geležinke
lio sistemos. Tamstų dešimtukai ir dešimtukai 
išleisti Tamstų šeimos ir Tamstų draugų pagel
bės geležinkeliui išsiversti. Sistema gali paimti 
daugiau važiuojančių laisvesnėse valandose. 
Vartokit daugiau geležinkelį Tamstų pirkinėji
mo kelionėms ir kelionėms į vakarinius įvykius 
mieste.

STALINAS MĖGSTA 
PATEFONO MUZIKĄ 
Arba vėl, švenčiant Sta- 

Y’lino 60 metų amžiaus su-
•X*1 •X jęs savo
X šiaurės polių, paskelbė sa- 
X vo atsiminimus apie pasi- 
X matymus su “vozdžiu”. 
X Kartą buvęs priėmimas 
X maršalo Budennyj viloje, 
♦^♦ netoli Maskvos. Papaninas 

pasivėlavo ir nebedrįsda- 
♦£ mas įeiti stovinėjo ties du- 
Yirimis. Stalinas jį pamatė, 
Y (priėjo ir supažindino su 
t i viena viešnia, o paskiau 
Xįvėl grįžo prie patefono ir 

• dėliodamas nlnkštolos rrp-

ti
v •

Kvietimas5

BRONIUS P. BARTKEVIČ IUS

gjkaktį Papaninas, pagarsė- 
ekspedicijomis į

Y
Y 
♦♦♦ 
♦:* 
❖ 
❖ 
t 
❖ 
❖ 
❖

❖

Mes kviečiame visas Naujosios Anglijos po
nias ir paneles į mūsų Persian Kailinių parodą, 
kuri Įvyks mūsų krautuvėje šiandieną ir rytoj, 
Rugsėjo 5-tą ir 6-tą dieną.

Pas VVarris’ Furriers, vienatinėj Lietuviš
koj Moteriškų Kailinių Firmoj, rasite didžiau- 
sį pasirinkimą visokių geriausių ir gražiausių 
kailinių. VVarris’ Furriers tamstoms gvaran- 
tuoja netik geriausius ir gražiausius kailinius, 
bet parduoda žemiausiomis kainomis visoj 
Naujoj Anglijoj. Atvažiuokite ir persitikrin
kite.

5! I

dėliodamas plokšteles gė
rėjosi muzika. Tas buvo 
paskelbta “Pravdoje”, bet 
redakcija buvo papeikta: 
netinka, esą, garsinti, kad 
plokštelėmis domisi toks 
žmogus, kaip Stalinas.

Taigi daug kas apie 
Kremliaus žmones yra nu-

X( slepiama.
X KRXt
Y

t
♦z*

9 $

Y
Y v

F URKI I R S
735 No. Main Street

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

KREMLIAUS 
PRABANGA

Rusų laikraštininkas, 
kurs pirma buvo Sovietų 

i, o dabar pasie
kė Ameriką ir rašo slapy
vardžiu Kotov, praneša, 
kad Stalinas, nors foto
grafijose pasirenka kuk-i 
lias pozas, bet Kremliuje) 
gyvena prabangiai. Iš lau-i 
ko Kremliuje — durtuvais 
ginkluota sargyba, bet vi
duje: prabangiai įrengti, 
šilti, patogūs kambariai 
(dauguma rusų miestų gy
ventojų — tegauna šeimai 
tik vieną kambarį, o kar
tais kelios šeimos turi tal-j 
pintis viename kambary-1 
je). Kremliaus gyvento-1

X kurs pirm
XI Sąjungoje

Xi

f

V •

Tamstų širdingai
THE PUBLIC TRUSTEES 

METROPOLITAN TRANSU AUTHORITY
CARROLL L Meins, Chaimtan
Edward E. Whiting

John F Hurley

Harold D Ulricm
Joseph Gannon
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Penktadienis, Rugsėjo 5, 1947 DARBININKAS

LINKSMAI

Sovietai Išrado Atominę 
Bombą

čias — Niunka, ketvirtas — 
Mamajavas (jis yra sykiu ir že
mės ūkio kooperacijos valdybos 
pirmininkas), penktas — Šu- 
mauskas (jis yra ir valstybės 
plano komisijos pirmininkas), 
Bartašiūnas — vidaus reikalų 
ministras, Jefimovas — saugu
mo, Domaševičius — teisingu
mo ministras, o jo pavaduoto
jas — Aizinas, Žiugžda — švie
timo ministras, o jo pavaduoto
jas — Lisauskas, Stimburys — 
socialinio aprūpinimo, Banaitis 
St. J. — sveikatos apsaugos, 
Drobnis — finansų, VI. K. Vil
džiūnas — žemdirbystės, V. J. 
Augustinaitis — gyvulininkys
tės, VI. K. Aleknavičius— tech
nikinių kultūrų, Cygas — mė
sos ir pieno pramonės, Andri- 
jaitis — maisto pramonės, Za- 

jsipkinas — žuvų pramonės, o— Preikšas, komjaunimo CK 
: 180 deputatų. Jų tarpe yra S ta-, pava(juotojas — Gediminas, .sekretorius — Kulakovas ir an
ginas, Molotovas, Ždanovas ir D ;__ _ -------
!eilė kitų rusų. Iš lietuvių žino-' 
mesnių įeina: Paleckis, Pupei-! 
kis, Baranauskas, Venclova,' 
Banaitis, Šumauskas, Cvirka
(neseniai miręs), Kipras Pet
rauskas, Bieliauskas, Bauža,*
Sniečkus ,prof. Žemaitis, M. i 
Gedvilą, B. Kelbauskas, J. Mi- , 
kėnas, K. Grybauskas, K. 
Preikšas, A. Žmuidzinavičius, , 
B. Dauguvietis, K. Korsakas, 
prof. Mažylis, M. Mickis, T. Til
vytis, B. Rutkauskas, J. Žiugž
da, St. Brašiškis, VI. Niunka, 
M. Meškauskienė, Junča - Ku
činskas, Br. Pušinis, P. Rotom- 
skis, J. Stimburys, Karlis Di
džiulis, Vienuolis - Žukauskas, 
Drobnis, Jurgis Grigonis ir kiti 
anksčiau nebuvę girdėti. Rusų) 
taryboje apie trečdalis.

Dabartinę Lietuvos ministrų 
tarybą sudaro 32 asmens minis
tro teisėmis: pirm. Gedvilą, jo 
pirmas pavaduotojas — Pisa- 
riovas, antras— Sokolovas, tre-

Ak, Ta Atmintis

papėdės pra
tik rai 
kuri 
tris

— Jonai, ką reiškia tas mazge- : 
lis tavo nosinėj?
— Jį užrišo mano žmona, kad 

nepamirščiau pašto dėžutėn į- 
mesti jos laišką.
— Tai ar įmetei?
— Ne. Ji pamiršo man laišką 

įduoti.

Išbūrė

i 
išrado 
esanti 
kartus 

Aiš-

— Mūsų specialus korespon
dentas iš Kaukazo 
neša, jog Sovietai 
atominę bombą, 
vieną milijoną ir
stipresnė už amerikiečių, 
kiai patirta, kad bombos kevelą 
sudaro Ukrainos arbūzas, o vi
duj įdėtas — “Visų šalių prole
tarai, vienykitės!” Bet kuo ir' 
kaip ta bomba padegama, tai 
net ir mūsų gudriam korespon-' 
dentui tikrai sužinoti nepavyko/ 
Prieš tris savaites jis mums 
pranešė, jog Sovietai šią bombą 
padegė Markso “Kapitalu”. Ta
čiau po trijų dienų jis šitą 
mums padarytą pranešimą at
šaukė, pranešdamas, jog bom
ba, pora dienų parusenusi, už
geso. Vakar jis mums telegra
favo, jog dabar daromi bandy
mai bombą padegti su papras
tais rusiškais spieki.

— Ką tau čigonė išbūrė?
— Vagystę.
— Ar teisybė?
— Tikriausia: kai tik ji išėjo, 

dingo šimtas dolerių.

tė-
Linkėjimas Tetai

Kaziukas matydavo, kaip 
vai siuntinėja savo draugams
švenčių pasveikinimus: linksmų 
N. Metų, Kalėdų, Velykų, Sek
minių...

Kai atėjo dangun ėmimo šven
tė, Kaziukas savo tetai, kurios 
turto paveldėtoju jis buvo jos 
pačios nužiūrėtas, nusiuntė to
kį atvruką: “Brangioji tetule, 
linkiu tau linksmo dangun ėmi- 
—- _ M mo .

Kas Dabar Lietuvą Tvarto?
Aukščiausiąją Tarybą sudaro

A. Vienažindys
Oi Gi Grąžais

Oi gi gražus, gražus 
Tolimasis dangus, 
Kada man’ pašauksi 
Ten Dievuliau brangus? 
Kada aš tuos takus 
Šios žemės pereisiu? 
Kada žvaigždėms grįstu 
Keliu vaikštinėsiu?

Darbininko” išleistas lei
dinys — “PRANAŠYSTĖS 
APIE PASAULIO PABAI
GĄ”, sukėlė didžiausio į- 
vertinimo ir pasigėrėjimą 
tų, kurie knygą spėjo įsigy
ti.

“PRANAŠYSTĖS APIE 
PASAULIO PABAIGĄ” y- 
ra gausiai paveiksluota ir 
turi 111 puslapių. Joje tilps- 
ta surinktos pranašų ir pa

ties Kristaus pranašystės. Knygos kaina $1.00. Įsigi
jusieji knygą labai ja patenkinti. Gauname daug padė
kos laiškų ir finansinę paramą minėtos knygos fondan. 
Pereitą savaitę atsiuntė aukų sekantieji: 
M. & A. Pateckai. Hartford, Conn...........
A. Andruos, Vancouver, B. C. Canada ....
R. Grublauskas, Chicago, III.....................
A. Yonkus, Detroit, Mich.........................
J. Bakaitis, Cleveland, Ohio ..................
Peter Albrick, Chicago, III.......................
Mary Baronas, VVhately, Mass.................
Helen Zikonis, Aurora, III........................
A. Ambrasienė, Detroit, Mich..................
Mrs. P. Luzeckis, Bridgeport, Conn.........
Jonas Mikolaitis, Brooklyn, N. Y............
A. Purvenas, Phila., Pa............................
Mrs. E. Peters, Kingston, Pa....................
Mrs. P. Matejunas, Luzerne, Pa..............
Mrs. E. Lomer, No. Easton, Pa................
Anna De Salvo, Macados, Pa....................
J. Gurklys, Timmins, Ont. Canada .......
Zigmas Kristaponis, Phila., Pa................
Mrs. Dennis, Detroit, Mich.......................
Kaz. Baltramaitis, Elizabeth, N. J.........
A. Miskevitz, Bayonne, N. J....................
M. Strazdienė, So. Omaha, Nebr..............
Mrs. J. Cibauskis, Chicago, III.................
Mrs. M. Bangi, So. Ozone Pk., N. Y........
G. Aleknevičius, Timmin Ont., Canada 
Peter Orne, St. Louis, Mo........................
A. Thompson, Nevv York City, N. Y........
Mrs. John Baron, Hartford, Conn.........
M. Janavičius, Chicago, III. ....................
F. Kamarauskas, Chicago, III.................
J. Kukenas, Chicago, III..........................
P. Petrulis, Chicago, III...........................
V. Daveikienė, Chicago,- III.....................
A. Balvocus, Hartford, Conn. .................

-kartą į mokyklą ir išbarėtOna Rukienė, Hartford, Conn................
kam jos vai- Mrs. A. Gaskas, Hartford, Conn............

Mrs. V. Kazlauskas, Chicago, III............
Į Raudonųjų didikų vai- Mrs. B. Jurionas, Chicago, III.................
I kai susigyvenę su mintimi. į Mrs. A. Wicks, Maspeth, N. Y...............

X»knrinn ka^ Jie yra aukštesnės{Martha Pavinksnis, Omaha, Nebraska 
i_i—=_ Rusijoje laisvos Mrs. P. Spaustinaitienė, Cleveland, Ohio

J.

Šimkauskas, Kupiškio — Bene- 
diktovas, Tauragės — Nardvis, 
Panevėžio — Kolino, Trakų — 
Melničenk'o, karo tribunolo {ur
mininkas — Rugienius, proku
roras — Galinaitis. Mokslų a- 
kademijos pirmininkas
Matulis, žemės ūkio instituto 
direktorius*— Vazalinskas, že
mės ūkio akademijos rektorius 
— Mickis, Vilniaus universiteto 
rektorius — Žemaitis, Kauno 
universiteto rektorius — Kup
činskas, Vilniaus pedagoginio 
instituto direktorius — Šurkus, 
Valstybinės filharmonijos di
rektorius — Sagaitis, kompar
tijos pirmininkas — Ščerbako
vas, I-sis sekretorius — Snieč
kus, antrasis — Trofimovas, 
trečiasis — Liaudis, kadrų rei
kalam — Ozarskis, agitacijos

j Ponomariovas — miškų pramo
nės, Sviščiovas — komunalinioI

j ūkio, Astafjevas — jo pava
duotojas, škodinas — vietinės 
pramonės, Liubimcevas — sta

tybinių medžiagų pramonės, I-l 
i vaškevičius — prekybas, Niko- 
' novas — TSRS valstybės plano 
komisijos įgaliotinis, Kaluginas 
— gamybinės kooperacijos vir
šininkas, Preikšaitis — minis
trų tarybos pramonės skyriaus 
vedėjas, Z. Germanas — archi- 
techtūros valdybos prie minis
trų tarybos projektavimo ir 
planavimo skyriaus viršininkas. 
Iš šitų 32 asmenų didesnė pusė 
yra rusai, nors kai kurie, kaip 
Banaitis, Vildžiūnas, Augusti- 

Jnaitis, Aleknavičius yra lietuvių 
! pavardėmis. Aukščiausiojo teis
mo pirmininkas— Blieka, TSRS 
prokuratūros atstovas — Sko-

, rochodovas. LTSR prokuroras 
. — Baliasnikovas, jo pavaduoto- 

Brodek, Vilniaus prokuroras —

Kada aš po vargų 
Gausiu atsilsėti 
Ir ant Tavo švento 
Veido paveizdėti? 
Diena po dienelės 
Gal man’ pavadinsi, 
Kaip menką žolelę 
Nuo žemės nuskinsi?
Ar priimsi tada, 
Aukščiausias Tėveli, 
Vargšą man’ vargdienį 
Bedalį žmogelį?
Mane menką dulkę, 
Man* saujelę dūmo, 
Argi greit įleisi 
Į dangišką rūmą?!

4

trasis — Kaplanas, “Maisto“ 
direktorius — Baginskis, “Val
gio” direktorius — Kozonko. Į- 
vairių pareigūnų pavardžių ga-( 
Įima būtų priskaičiuoti keli šim-'^. .
tai, bet vaizdas vis tas pats:.01* KniHylI—- 
administracijoj, ūkio vadovybė-. Oi, jaunystės mano dienos, 
je, kompartijoje, kuri viską Kaip jūs brangios man atminti! 
sprendžia, — beveik vieni rusai/ Akmeninės, storos sienos — 
tik švietimo įstaigose dar dau- Sunku širdį nuramint, 
guma lietuvių.

KRAUGERIAI 
PAUKŠČIAI

Kad gėrėjaus aš giriomis, 
Ir maloniais žolynais, 
Daržo rūtoms ir lelijoms, 

į Žibančiais rasos lašais.
Brazilijoj yra juodų paukščių iš visų pusių nelaimės, 

vad. “korvu”. Nors jie panašūs > Tarsi vargšas.kankinys 
(tik mažesni ir juodi) į mūsų 
garnį, bet elgiasi visai kitoniš
kai. Jie minta daugiausia dvėse
liena. Bet, susitikę beginklį 
žmogų, užpuola jį ir iščiulpia 
kraują. Žmogus miršta.

Į Nežinau, kur laimės vaistas,
Kas man širdį nuramins.
Dvasią džiaugsmas kad kuteno 
Jausmai skendo smagume. 
Ir praėjo dienos mano, 
Ir apleido jos mane!

A. Vienažindys

t SSSR Darbininkai ir Kremliaus 
Didikai

tui...

Dr. J. Prunskis.

Me tbts emblrrt

Bulganinas veda

Pradžia 4-tame pusi. jministerio žmona atėjo 
gamintojas pradingo, o' . - - . 
Vosylius vedė kitą, kuri ^OKytoJus, 
jam irgi greit nusibodo. ikas ture^ verktl •

1944 metais jaunas, še
šiolikos met. sūnus aviaci
jos ministerio banuiuiu.. - 
nušovė buvusio SSSR am-* laS€S- L_—~™ ' T \
basadoriaus Amerikoje 8paudos "T' Kre”llau.sJoe S!lckus’ E' Ch,ca«°’ Ind‘ 
Umanskio dukterį, kaltto- !”on‘V nl,ekas “gin
damas ją neišt kimume.itlkuot.1-. ta!g‘ Kremliaus 
Persigandįs berniukas ■>aunoJ1. ka?a au®a,su vs’ 
bandė nusižudyti, bet tik^18 pr,‘paso™a gyvomis.

Mrs. Girdvainis, Chicago, III...................
Mrs. M. Marteskis, New Britain, Conn. 
Mrs. K. Navickienė, New Eritain, Conn. 
J. Valašinas, ..........................................
A. Rekasie, Pittsburgh, Pa......................
Andrius Mankauskas, Ansonia, Cęnn. ... 
Mathevv Cipaitis, Ansonia, Conn....... .

ginas ir karo ministeris John Stefon, Ansonia, Conn. .........
gana Mrs. D. Kazlauskas, Hartfnrd, Conn. 

griežtą, tvarkingą šeimos Leon Gerabtiauskas, New Britain, Conn. 
gyvenimą. Šiaipjau Krem- Mrs. B. Miciunas, New Britain. Conn.

■ liuje pramogų ir puotų ne- Mrs. P. Pilkonis, New Britain, Conn........

Tas gali jus sukrėsti
Paimk paišelį ir popieros. Parašyk 

metų skaičių per kuriuos dirbai dėl pra
gyvenimo. Atsargiai apskaičiuok kiek 
esi algos gavęs pef tą metų eilę. Visą 
sumą sudėk.

Suvestos skaitlinės jus sujaudins. Jei
gu jūs esate arti 40 metų amžiaus, gali
ma sakyti, kad esi turėjęs pajamų per 
dirbamų metų eilę $50.000 ar daugiau.

Tai yra daug pinigų. Kitas klausimas 
kiek iš tos sumos esate sutaupęs?

Jei iki šiol nieko nesate sutaupęs, ga
vęs sekančią algą, visos nepraleisk — 
tuojau atidaryk taupymo sąskaitą Mu- 
tual Savings Banke. Atsimink, kad at-

eis laikas, kada algos neuždirbsi. Tada 
galvosi, kad kaip būtų buvę gerai, kad 
praeityje būtumei daugiau sutaupęs. 
Pradėk taupymo sųskatią tuo jaus!

šeimos Pasisekimas 
Glūdi Taupume

Planuok savo šeimas 
ateitį su Taupymo Są
skaita. U. S. Savines 
Bonds. GyvyMs Ap- 
drauda ir įsigijimu 
nuosavių namų.

SAVINOS BANKS
of Massachusetts

KLAUSYKIS “Muzikos Kurią Myli“ KIEKVIENĄ SEK
MADIENI, WBZ-WBZA Boston ir Springfield, 12:10 — 

WBRK, Pittsfield, 1:15 P.M.

Savings Btnb or
Institution for Savings

APIE VAIKUS IR 
PUOTAS

Panašių vaikų kaip Ša- 
kurino sūnus daug tarpi trūksta, tik raudnieji di- J. Povilonis, Hartford, Conn.......................
---- 1-----ju---------------------------------~~ j:i— i i-------------------jurgįs Barštis, Ansonia, Conn.............................

Antanas Kardokas, Nevv Britain, Conn. ... 
Mrs. J. Twerian, Ansonia, Conn.................
O. Danesevičienė, New Britain, Conn........
K. Motuzas, New Haven, Conn. ................
Stanley Spundulis, Nevv Britain, Conn........
Mrs. F. Ambrose, Hartford. Conn..............
Ona Šimkienė, Nevv Britain, Conn. .........
Mrs. K. Karbauskas, Ansonia, Ccnn........
Helen Cebatorienė, Hartford, Conn............
M. Primisevičienė, Nevv Britain, Conn.......
Anthony Kochunas, West Hartford, Conn. 
Anthony Vabalas, Nevv Britain, Conn........
Antanas Valentinas, Ansonia, Conn............
Mrs. Kirshilis, Hartford, Conn...................
Katrina Valikienė, Nev; Haven, Conn........
Mrs. Mary Hicks, Nevv Britain, Conn........
Jonas Žukauskas, Nevv Britain, Conn........
Petras Kauklys, East Hartford, Conn.......
Jonas Mišeikis, Nevv Haven, Conn............
Mrs. Mary Pavasaris, Nevv Britain, Conn. 
Mrs. A. Kedienė, Hartford, Conn...............
Mrs. J. Kavaliauskas, Hartford, Conn.......
A. Steponaitienė, Nevv Britain, Conn........
K. Povilaitis, Hartford, Conn....................
J. Manikas, Hartford, Conn.......................
Mrs. A. Dzikas, Hartford, Conn...............
Mrs. M. Daltuvienė, E. Hartford, Conn. ... 
Charles Giedraitis, Nevv- Britain, Conn. ... 
W. Navickas, Ansonia, Conn. .......... .........
Mrs. J. Meškinas, Ncw Britain, Conn.......
Paul Sabulis, Ansonia, Conn............... .......
Jonas Vaičiulis, Hartford, Conn. ............
Mrs. Anna Jurakas, Nevv Britain, Conn. 
Pranas Kapočiūnas, Ontario, Canada 
M. Palaimienė, Cambridge, Mass..............

raudonosios diduomenės, i dikai bevelija jas praleisti 
nes mokytojai bijo jų su-1 mažesniame “savųjų” ra- 
drausminti, taigi jie daro,|telyje. 
kas jiems patinka. Vieno

Kaip Vyksta Vokietij os 
Perauklėjimas

Pradžia 3-čiame pus), 
riališkai ir negalėdami pa
remti savo valdomų zonų, 
net priešingai — daugiau 
išnaudoja reparacijų tiks
lu (ypač prancūzai), ta- 
ičiau įstaigų darbas ir pa
vienių pareigūnų taktika: 
yra pastoviai vienoda ir j 
labiausiai atitinkanti užsi
motiems tikslams. Tas 
aiškinama tuo, kad Angli-

I

i

Į

i

karių elgesys dažnai gadi
no vokiečius (perdaug čia 
vokiškos kilmės amerikie
čių) ,o kitų — U.S.A. auto
ritetą žemino ir prieš ją 
nuteikdavo. Suprantama, 
čia dalykų padėtis yra la
bai paini, ir okupacinės į- 
staigos tik pamažu suran
da tikslingesnius sau ke
lius.

Bent iki šiol ir DP reika-, 
ja ir Prancūzija yra pri- lūs teisingiausiai ir labiau-' 
pratusios svetimus kraš- šiai humaniškai vertino 
tus valdyti ir tinkamai la- Vakarų Europos valsty- 
vinti, kad tie kraštai būtų bes, ypač Prancūzija. Da- 
kiek galima labiau paten- vė didelę laisvę — gyventi 
kinti. Be to, jie europiečiai gali visi privačiai, netero- 
ir savo kaimynus gerai pa- rizavo su įkyriais skrinin- 
žįsta ir supranta. 'gaiš, nes jos pačios mili-

Tuo tarpu Amerikai šios'jonai vaikų tą vargą Vo-I 
pareigos yra naujos. Jos kietijoje yra matę ir ji be- 
įstaigų taktikh reiškėsi ne teišingiausiai tremtinių 
dažnai nevienodai ir be to- padėtį supranta, tik visa 
limesnės ateities numato- bėda, kad ji pati turi per- 
ma, o pavienių asmenų ir daug savo rūpesčių... G. h
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Vienuolyne įvyko seselių 8 die- — sekretorė, Adelė Huvss — 
nų rekolekcijos. kurias vedė kasininkė. Į skyrių įsirašė 24 
Tėvas J. Borevičius. S. J. Šios nariai. Valdyba pasiryžusi kiek 
rekolekcijos seselėms paliko ne- tik jėgos leis pagelbėti šiai jau- 
išdildomą įspūdį. Jos buvo la- niausiai Amerikos žemėje lietu- 
bai gražios, giliai turiningos ir vaičių Kongregacijai, 
dvasią pakeliančios. j

i Po rekolekcijų viena sesuo 
padarė pirmuosius vienuoliškus 
įžadus, ši sesuo kilusi iš Dor-į 
chester, Mass. — Eleonora San- 
daitė. Per įžadus gavo vardą 

Kita sesuo 
posėdis. Bus išrinkta L. Marija Skolastika paminėjo sa

li dienomis, \ yčių Centro valdyba, vo vienuoliško gyvenimo 25 me- 
Franklin vieš- Septintą valandą vakare į- tų jubiliejų. Ji pirmuosius įža- 

trečios kuo- vyks bankietas Šv. Kaži- dus padarė Lietuvoj. Mariam-
- šeimininkai miero par. salėje, 331 polėje. Ji yra viena iš pirmųjų 

Dalyvaus daug Kongregacijos seserų. kaip
Progra- Kongregacija įsteigta 29 me-

N. Y. ir N. J. tai (1918 metais). Sesuo M.
Skolastika atvyko į Ameriką

L. VYČIŲ 34-tas SEIMAS
NORIOOD, MASS

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
daugelis parapijiečių dalyvavo 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
Vienuolyno seneliams prieglau- j 
dos šventinime ir piknike pir-į 
madienį. rugsėjo 1 d. Vieni va
žiavo specialiu autobusu, o kiti 
automobiliais.

Philadelphia, Pa. — Lie-nyčioje. 2:30 vai. po pietų
tuvos Vyčių 34-tas seimas prasidės paskutinis seimo Marija Rozarija. 
įvyks šioje kolonijoje rug
sėjo 12. 13.
Benjamin 
butyj. Vyčių 
pos nariai 
priims maloniai visus ats- Earp St. 
tovus ir svečius.

Ketvirtadienio vakare. 
7:30 vai.. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje bus drau
giškas atstovų ir svečių 
susipažinimas ir registra
vimas.

Penktadienio rytą 8 vai.. duru nebus duodami.
Sv. Kazimiero par. bazny- * -
čioje seimas prasidės iš
kilmingomis šv. mišiomis. 
Pirmas posėdis prasidės 
10 vai. rytą viešbutyje. 
Pietūs 1 vai. Svečiai, norė
dami kartu pietautų su at
stovais. galės įsigyti bilie
tus prie registracijos sta- Į 
lo. Antras posėdis prasi- lyną. Putnam, 
dės 2:30 vai. po pietų. Va- kurį laiką pasilsėti rašytojas Nekalto Prasidėpimo 
kare įvyks išvažiavimas į kun. S. Būdavas, 
Vilią Joseph Marie, kur nai atvykęs iš Vokietijos.
bus kukuruzų kepimas. Žymios motery veikėjos p. steigtą skyrių čikagiečių vardu Pazniokai, gyv. Heaton Avė.

šeštadienį trečias posė- Paurazienė, ]
dis prasidės 10 vai. rvtą. Kasevičiūtė po Moterų Sąjun- patarimų. Paskaitą apie Nekal-! anūkų. Sveikiname! 
Devintą valandą vakare, gos Seimo Hartforde 
Betsy Ross kambaryj, B. Nekalto Prasidėjimo 
Franklin 
“semi-formal” šokiai. Visi lietuviškų kryžiumi 
kviečiami dalyvauti. lietuviškų vienuolynų

Sekmadienį. 11 vai. rytą veikla bei jų įstaigomis, 
įvyks procesija ir iškil-l 
mingos šv. mišios Šv. Ka-1 
zimiero lietuvių par. baž- kasmet Nekalto

pp. Stasys ir Gertrūda (Sam- 
sonaitė) Lukai, gyv. Concord 
Avė., rugpiučio 31 d. susilaukė 
sūnelio. Motina ir sūnelis ran
dasi Norwoodo ligoninėje. Svei
kiname !

i --------------
pp. Jonas ir Emilija Paznio

kai. buvusieji Norwoodiečiai, oJ. Borevičius. S. J., giliai įpras- . . T„® dabar gyv. Cicero. III., rugpiu-
mindamas vienuoliško gyveni- .. . - , , ,cio 26 d. susilaukė dukreles, kū
mo auką. rįa- (juos varcįą Joan-Marie per

Į pagalbą seselėms. Rugpiučio krikštą sekmadienį, rugsėjo 7 d. 
24 dieną Manchester. Conn. įvy- Krikšto tėvais bus p. Gasper-as 
ko Nekalto Prasidėjimo Seserų Pazniokas, Jr., ir p. Pazniokie- 
Gildos steigiamasis susirinki- nės sesutė.
mas. Susirinkime dalyvavo iš Jau, rodos, trečia savaitė kaip 

Nekalto Prasidėjimo Vienuo- Chicago. III. viešnios p. S. Bal- p. Alena Pazniokaitė, slaugė,;
Conn., atvyko sytė ir p. S. Laurinaitė — abi atostogauja pas savo brolį ir. 

Seserų brolienę, į _
jis yra nese- Gildos veikėjos Čikagoje. Pane-, Pazniokus, Cicero, III.

lė Balsytė sveikino naujai į- ’

garbingų svečių, 
mą išpildys 
Lietuvos Vyčių choras.

Norintieji dalyvauti ban- 1937 metais. Ji dirbo Mariana- 
kiete, kviečiami įsigyti bi- poly ir Hinsdale. III. Abiejų se
ilėtus iŠ anksto pas 3-či0S sėlių įžadus priėmė Kun. Dr. K. 
kuopos narius, nes prie Rėklaitis, MIC.. pamokslą pa-' 

beimo Rengimo Komisijos gajjg rekolekcijų vedėjas Tėvas

Elena šaulytė,
raštininkė.

PUTNAM, CONN
Atvyko Rašytojas 
Kun. S. Būdavas

i

- :
v .
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LYNN. MASS.
MIRĖ J. KRLGEL1S

Rugpiučio 20 d. mirė Jo
nas Krugelis. Jis buvo nuo 
1918 metų LDS 24 kuopos 
narys ir didelis “Darbinin
ko” prietelius ir rėmėjas. 
Palaidotas rugp. 28 d. iš 
Saldžiausios širdies V. Jė
zaus bažnyčios su gedulin
gomis 
Juozapo 
Mass.

HARTFORD, CONN.
Rugsėjo 7 d. įvyks Šv. Jono 

Evg. draugijos svarbus susirin
kimas. Valdyba kviečia visus 
narius dalyvauti, nes yra svar
bių dalykų aptarti.

Iki pasimatymo.
Ra porteris.

Našlaičiams Vakarienė

LDS.

pamaldomis šv. 
kapuose, Lynn,

Centro Valdyba 
reiškia gilią užuojautą a. a. 
Jono giminėms ir drau
gams.

|

M

'nuvykę į Fenway Park pamaty
ti baseball žaidimo. Vežė auto- 

i mobiliais p. A. Navickas ir Wa- 
rabovv laidotuvių įstaigos šofe
ris.

Šią savaitę išvyko į Nashua, 
N. H. pas gimines pp. Mitchell 
praleisti kelias dienas. atostogų 
p. Angelą Kneižytė.

Brooklyn, N. Y. — BALF 
skyriui 1
mo parapijos draugijos rugsėjo 
14 d., sekmadienį, 
viams našlaičiams 
karienę.

Vakarienė įvyks 
parap. salėje, No. 5 
meyer St., Brooklyne.
6 vai. vak. Bilietas — 2 dol. 50c. 
Rengėjai kviečia visus lietuvių 
našlaičių draugus paremti šią 
vakarienę savo atsilankymu ar
ba auka. Jos tikslas labai gra
žus, tad tikimasi ir gražios 
ramos.

gus komercijos mokyklą ir turi 
atsakomingą darbą. Kiti du sū
nūs — Jonas ir Pranas turi ge
rą išsilavinimą ir užima aukš
tas vietas. Duktė Julia, kuri y- 
ra ištekėjus už p. Andriušaičio, 

'biznierio, daug darbuojasi šioje 
kolonijoje.

A. a. Veronika Čepaitienė pri- 
! klausė prie lietuvių katalikų or- 
iganizacijų ir daug darbavosi, 
[ypač lietuvių tremtinių šelpime, 
i Amerikoje pragyveno 43 metus.

23 Paėjo iš Lietuvos, Šiaulių aps-
vadovaujant, Apreiški- įkrities> Bazilionių miestelio.

ruošia lietu- 
paremti va-

Apreiškimo 
ir Have- 

Pradžia

pa-

DLK Vytauto klubas ir kitos 
draugijos reiškia gilią užuojau
tą a. a. Veronikos Čepaitienės 
šeimai.

, Rugpiučio 28 d. mirė Jonas 
i K. Zeland (Zevaliauskas). Ve- 
lionis buvo pašarvotas Wara- 
bovv Funeral Home. 1156 VVa
shington St. Palaidotas pirma-

O. O<X V VF UI 11 , ° *■

pp. Joną ir Emiliją' dieni> ^8^3° 1 d- Šv. Jurgio
: lietuvių parapijos bažnyčios 

Taigi pp. Gasperas ir Uršulė Highland kapuose.
;; Paliko dideliame nuliūdime ’ 1| _ , pen

kias dukteris ir tris sūnus:

LOVELI, MASS.

------------ -r ------------------------------- ----------------------------o—z   T --------------- -------------------r  ----------------- . ------------------ —------------, --  — g ~

p. Kasevičienė, p. ir davė naudingų bei praktiškų'trumpą laiką susilaukė dviejų žmoną Marijoną Zeland, 
- ___ __ ____ i___■___ '__ ___________ _________ , kias Huktpric ii- tric ci’in

aplankė to Prasidėjimo Seserų Gildos 
Seserų tikslus ir uždavinius skaitė Se- 

viešbutvj įvyks Vienuolyną. Viešnios džiaugėsi sui M. Augusta.
ir mūsų Skvriaus valdvbon išrinkta:mūsų į Skyriaus valdvbon išrinkta: 

gražia Klementina Karpuškienė — pir
mininkė, Barbora Čemerkienė 

Dvasinė Puota ir Iškilmės — vice pirmininkė, Marijona 
Prieš rugpiučio 15 dieną kaip Marcin — antroji vice pirmi- 

Prasidėjimo ninkė. Marijona Katkauskienė

Pereitą savaitę pp. Mykolas 
ir Anelė Marksai ir jų sūnelis' 
atostogavo pas gimines, pp. į 
Šliužus, Kearnv. N. J.

I

Pereitą šeštadienį šv. Jurgio 
lietuvių par. Altoriaus berniu
kai ir mažojo choro nariai buvo /

BRIDGEPORT, CONN.
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VISI STAR PRODUKTAI
BOWDOIN 

BEER 
lengvas ir Malonus

★ MURPHY'S 
ALE

STAR STOCK
* ALE

Natūraliai Geresnis Pilnas Stiprumo

Galima gauti Package krautuvėse & Iš Kranų Jūsų Apylinkėje

Star Brewing Company
Boston, Massachusetts HIGhlands 1000

Šiomis dienomis mirė Veroni-j 
ka Čepaitienė, p. Andriušaitie-i 
nės mamytė. Palaidota iš Šv., 
Juozapo lietuvių parapijos baž-' 
nyčios. Malonu pažymėti, kad! 
Čepaičių šeima yra labai gra-l 
žiai išauklėta ir išmokslinta. I 
Sūnus Stasys yra baigęs inži- 
nierijos mokyklą ir dirba New 
Yorke; duktė Elzbieta yra bai-

Praėjus karščiams, manau, 
i kad prasidės šioks toks veiki-
■ mas. Parapijos choras pradės
savo pamokas rugsėjo 5 d. Ruo
šis 40 vai. atlaidams, kurie į- 

įvyks rugsėjo 21, 22, 23 dd.
Taipgi pradės mokintis gražią 
operetę “Kuprotas Oželis”. Dai
nuos choro solistai - vaidinto
jai. Vienas vaidintojų bus tik 
atvykęs iš Europos. Operetė 
bus perstatyta lapkričio 23 ar 
30. Jaunimas turėtų susidomėti 
ir į chorą daugiau įsirašyti. At- 

[ sišaukiame, kad minėtose die
nose nieko draugijos nerengtų,

• ir kad nesakytų, kad nežinojo
me. Tad šis pranešimas yra vi-

■ siems ir visoms Bridgeporto
• draugijoms.

—
I

: Neužilgo įvyks BALF Bridge- 
. porto skyriaus susirinkimas.
Bus renkamas atstovas į BALF i r

[metinį seimą, kuris įvyks lap
kričio 5-6 dienomis, New Yorke.

O.

PHILADELPHIA, PA.
Sveiksta Veikė.ja

Šiomis dienomis gavau laišką 
nuo p. Onos Unguraitės, įžy- 

: mios veikėjos, gyv. Southside. j !
Iš laiško sužinojau, kad p. Ona 
Unguraitė, pergyvenus pavojin
gą aklosios žarnos, kuri jau bu
vo trukus, operaciją, su Dievo 
pagalba sveiksta. Linkime stip
rios sveikatos.

Iš Los Angeles, Cal. Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos gau

btas kvietimas prisidėti prie ba- 
I zaro, ruošiamos tos parapijos 
naudai, būtent, naujos bažny
čios statybai. Taigi kas norėtų 
prisidėti prie šios Dievo garbei 
statybos, tai lai siunčia savo 
auką šiuo adresu: St. Casimir’s 
R. C. Church, 2511 3rd Avė., 
Los Angeles, Cal.

Stuko Piknikas
Sekmadienį, rugsėjo 7 d., Lie

tuvių Laisvės parke, 340 Mit
chell Avė., Linden, N. J., įvyks 
p. Jokūbo Stuko, lietuvių radio 
programos vedėjo, piknikas. 
Tai bus minėjimas šešių metų 
sukakties.

Philadelphietis.

Vyt. Ramanauskas.

LIETUVIŲ DIENA

Brockton Fair Grounds
Rugsėjo - Sept. 7,1947

(Fairai atsidarys Rūgs. 6 ir baigsis 14 d.)
Dr. A. Waitkus atidarys programą 3 vai. p. p. 
Pirmutinis kalbėtojas — Kun. J. S. Švagždys;

Antras kalbėtojas Adv. A. O. Shallna, 
Lietuvos Garbės Konsulas.

Muzikalę programą išpildys muzikas Jonas Tamu- 
lionis iš Nashua, N. H. su savo pagarsėjusia grupe.

Kalbės Inžinierius Jonas Vasiliauskas - Vasys, 
nesenai atvykęs iš Europos.

Pavaišins Lietuviškais V algiais
Atvykę svečiai ir viešnios į šią Lietuvių Dieną bus vai

šinami tikrais lietuviškais valgiais. Vaišių šeimininkas Val
teris Kukauskas.

Lietuviai ir Lietuvės! Atėjus rugsėjo 7 dienai nepasili
kite namie, bet visi kaip vienas vykite į Brockton Fair 
Grounds prie Lietuviškos Bakūžės, kur išgirsite gražių kal
bų, muzikos, dainų ir būsite nuoširdžiausiai priimti ir pavai
šinti lietuviškais valgiais ir gėrimais.

Laimingas esi, kada vienas su kitu pasisveikini ir pasi
dalini savo mintimis. Taigi, valio į Lietuvių Dieną. Nuošir
džiai visus k riečia,' .-y- < . RENGIMO KOMISIJA.

PRANEŠIMAS
Šiuomi turiu garbės pranešti Brocktono ir 

apylinkių miestelių gerb. lietuviams, kad ati
darau laidotuvių įstaigą vardu

Yakavonis Funeral Home
741 No. Main St., Brockton, Mass.

Tel. Brockton 8-1580
Esu baigęs laidtuvių direktoriaus ir balsa- 

muotojo mokslus. Nuliūdimo valandoje patar
naujame kuoširdingiausiai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.



ĮVAIROS SKELBIMAIf • f f tf 8 8
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

Rugp. 31 d., iškilmingai su šv. 
mišiomis apsivedė Povilas Gai- 
liūnas su Julia Trinkaite, gyv. 
448 E. 7th St., So. Bostone.

Jonas Mancini su Aniele Pet- 
rusevičiūte, gyv. 68 Clarkson 
St., Dorchestery.

Tą dieną vietiniams kunigams 
padėjo darbuotis kun. M. Smi- 
gelskis, MIC., ir kun. J. Žurom
skis.

Po pietų atsilankė Prelatas 
Jonas Ambotas, Hartford, Ct. 
Jis širdingai pasveikino mūsų 
naują Prelatą Tėvą Urbonavi
čių, kurį šimtai žmonių sveiki
na. Sveikintojų tarpe yra ir 
Kardinolas Spellmanas.

BANKETAS
Prelatą Dr. Kazimierą Urbonavičių pagerbti,

sekmadienį, rugsėjo - Sept. 28 d., 1947, 6 vai. vakare, Bradford Hotel, Tre 
mont St., Boston. Tikietas $4.00. Kviečia visus dalyvauti.

REIKALINGAS bartanderis 
nuo 30-35 m. Pageidaujama, 
kad būtų vedęc ir turėtų geras 
rekomendacijas. Darbas pasto
vus, 8 vai. dienos darbas, atly
ginimas geras. Atsišaukite tuo
jau: James Strigunas. L Street 
Tavern, L & 8th St., So. Bosto
ne. (5-9-12)

DAKTARAI
♦----------------------------------------------------<

ŠOU 4478

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadway

So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
bettadieniais nuo 2 iki 8-tal.>---------------------------

Rūgs. 1 d. iškilmingai apsive
dė profesorius Pranas Šidlaus
kas su Jone Pečiulyte, gyv. 86 
P St. Jaunieji išklausė šv. mi
šių ir priėmė šv. Komuniją. 
Drauge meldėsi jų tėveliai ir ar- 

: timieji. Pamaldose dalyvavo 
(daug profesoriaus mokslo drau- 
i

Tel. ŠOU 2805

Dr J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

gų. Kai kurie jų atsilankė net 
iš Washington, D. C.

Po trumpų atostogų naujai 
vedusi porelė apsigyvens New 
Haven, Conn. Jaunasis moky
tojaus Yale Universitete.

ra lietuviška. Lietuviškoji mo
kykla yra įskiepytoja ir ugdy
toja lietuviškumo. Ką mes da
rome su lietuviška mokykla?

Štai ką.mes galime daryti: 
vesti vaikučius užregistruoti 
juos mokslo metui į vieną ar 
antrą parapijos mokyklą.

Šv. Petro mokykloje, I ir E. 
randasi šie skyriai: I,

Rūgs. 3 d., uoliai pasimeldęs, 
Juozas Trinka, baigęs atosto
gas, grįžo misionierių mokyk
lon Island Creeck, Mass. Tą 
dieną jo tėveliai užprašė šv. mi
šias jo gerovei.

pareigas rodos eis ir lankyda
mas Harvardą.

Mass. Policijos Kapitono Wm. 
Shimkus yra Algio giminaitis.

Rap.

Lankėsi

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Penktadienį, 4 vai. p. p., bus 
klausomos Marijos Vaikelių 
draugijos išpažintys, laikomos 
jų mėnesinės pamaldos ir susi
rinkimas. Jų šv. mišios ir šv. 
Komunija bus šeštadienį, 8:30 
vai. ryte.

Tel. TROwbridge 8330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

Tel. KENmore 4433

Dr.Albert P. Kitais
Podiatri.t - Chiropodist 

107 Massachusetts Avenue 
Boston, Mass.

Priei Mass. Avė. Station

Valandos šiokiomis Dienomis: 
12:30 P. M. — 7:00 P. M.
Valandos šeštadieniais: 
12:30 P. M. — 3:30 P. M.

PARSIDUODA 4-rių kamba
rių fornyčiai. Kas papirks for- 
nyčius, tas gaus 4-rių kambarių 
flatą labai prieinama kaina. Sa- 

1 vininkė A. Ramanauskienė bus 
šeštadienį nuo 12 vai. iki 3 v. 
p.p., 317 W. 3rd St., 1-st fl. So. 
Boston. <5-8-12)

Grįžta Bostono Kolegijon |j>s kontrolės aparatų projektų 
_________ j inžinierium. Teko patirti, kad

Žinomų visuomenininkų Sta-;jis yra projektavęs ir dirbęs fa- 
sio ir Antaninos Mockų sūnus brikų kontrolės aparatus: Mek- 
Edmundas, prieš kelias savaites j sikai, Čilei, Prancūzijai, Belgi- 
sugrįžęs iš kariuomenės, su jai. Kanadai, Indijai ir net (ka- 
mokslo metų pradžia grįžta at-įro metu) Rusijai. Kaip žinoma 
gal į Bostono Kolegiją. Jis ją!Dnieprostrojaus milžiniškos dy- 
lankė prieš įstodamas kariuo- . narnos yra dirbtos Schenectady. 
___ Z„. Kariuomenės aviacijoj; Inž. Labanauskas jau ne pir-

Šią savaitę lankosi “Darbinin- 
i ke" E. Karpiūtė iš Brooklyn, N. 
i Y. Atsilankymo proga užsipre- 
i numeravo laikraštį “Darbinin
ką”. mas aviacijos radio tekniką.

Lankėsi p-lė Justa Karpiūtė į Vėlesniu laiku jis ten buvo nau- 
iš Westville, III. P-lė Justa yra'jokų instruktorium toje srity j. 
vargonininkė ir dainininkė ir

1

6th St., ok okky k kak . ».91
II, m, IV, V, ir Vaikelių darže
lis.

Šv. Petro paminklinėje moky
kloje, West 5th St., yra VI ir I 
skyrius.

Jei atsirastų pakankamas vai
kų skaičius ir kitiems skyriams, įvairiose katalikiškose draugi jo-> 
būtų čia vedama ir daugiau' se uoli veikėja.
skyrių. Į Lankėsi mokytoja J. Stulgins-I

Pirm steigiant didesnį skai- kaitė iš Waterbury, Conn. Ji j 
čių skyrių šioje mokykloje, rei-! keletą dienų leido atostogas So. 
kia perpildyti visus šešis kam- -Bostone.
barius anoje mokykloje, I St.
Dar kai kuriuose yra vietos.

Logika verčia mus leisti vai-

Sekmadienį, 10 v. r. Sodalie- 
itės eis prie šv. Komunijos, 
i

Maria Jacevicz, tremtinė lie
tuvaitė, negalėdama grįšti Lie- 
tuvan, nori grįšti Amerikon iš 
Afrikos. Ji paieško giminių — 
Onos Karlinaitės, Antano Du- 
sevičiaus ir Sophie Baliukonis. 
Kas ką žinote apie šiuos asme
nis, praneškite “Darbininko” o- 
fisan. Maria dabar vadinas Ki
lis.

BLOUSE ir DRESIŲ OPE
RATORIAI reikalingi tuojau. 
Darbas pastovus, geras atlygi
nimas. Atsišaukite —

menėn. Kariuomenės aviacijoj;
išbuvo pusantrų metų, ir pasie-!mą kartą yra kitataučių kvie- 
kė saržento laipsnį, studijuoda
mas

čiamas su paskaitomis, laike 
kurių ir Lietuvos likimas visuo
met esti iškeliamas. Rap.

CHERYL, INC.,
560 Harrisn Avė., Boston

(5-to-19)

Lankėsi Vincas Zinkevičius, 
įžymus Brocktono biznierius ir 
didelis lietuvis patrijotas. Jis' 

kelius į lietuvių mokyklą tuo- ^abai rūpinasi, kad Brockton 
jau. Kas įdeda širdį į lietuvis-!Fair lietuvių programa gerai 
kos mokyklos darbą, tas tikrai pavyktų. Kaip žinote, Brockto- 
myli savo tautą. O ne žodžiu. .... . ”

Edmundo sesuo Aldona jau 
kelinti metai mokytojauja žino- 

Įmoj Burdetts biznio kolegijoj. |
Rap. vo išvykę praleisti dvi savaites 

atostogų į Genevą, Alabama. 
Pereitą šeštadienį grįžo į na
mus.

p. Pranas Seluk yra p. Ievos 
Marksienės anūkas.

Lietuvio Paskaita 
Inžinieriams

Grįžo Iš Alabamos

p. Pranas Seluk su žmona bu-

Į
1
I i i
i
II
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A, J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Masa.
Tel. Parkway 1233-W

------------------------------------ |

Schenectadj, N. Y. — Nefier- 
“ i senai iš Bostono apylinkės čia 
1 atvykęs General Electric Co. in

žinierius Povilas J. Labanaus- 
|kas, šiomis dienomis “Huntley 

no lietuviai Brockton ^a*r;Forum” kviečiamas skaitė inži- 
Grounds turi lietuvišką bakūžę,I nieriams paskaitą, tema “Expe- 

riences in Europe".
Inž. P. J. Labanauskas, buvęs

Padčkos Žodis
Klebonas ir visi Šv. Petro pa

rapijos kunigai širdingai dėko
ja parapijiečiams, kurie taip 
daug prisidėjo prie Nukryžiuo
tojo Jėzaus Seselių pikniko.

Rūgs. 11 d., 9 v. r., parapijos kurioje parodos metu bus įsta-Į
salėje 492 E. 7th St., su šv. mi-1^ ivairūs lietuviški išdirbi-j __ _____________________ r_____
šiomis ir pamokslu prasidės pa- n*a*- i Lietuvos laivyno kapitonas, yra Į Brocktone, Labor Day. Nuošir-
rapijos mokykla. Pamokslą pa- Programa įvyks sekmadienį, I Calif orni jos Technologi-i
sakys, Olandijoje išsimokslinęs, rugsėjo < d., 3 vai. p. p. Kalbesį instituto icm. m moa-ictml
ką tik atvykęs iš Prancūzijos, ^un- Švagždys, adv. A. O. i 
jaunas Tėvas Pranas Liuima, Shallna ir kiti įžymūs kalbėto- 
g j j jai. Bus nrataos ir -dainų.

Tą dieną visi abiejų mokyklų' Lankėsi Dr. K. Račkauskas ir
vaikai ir tėvai sueis į mokyklų ^r- Waitkus iš Brockton, ,metu jįs vra minėtos kompani-!darbuotę, 
atidarymo pamaldas, parapijos J 
salėn, 492 E. 7th St. | ---------- -

. kymo proga, p. J. Kazlauskas
Vyksta bankieto darbas. Pre- kalendoriaus fondan aukojo $1.

Dr. A. Waitkus
Mass., ir Edv. ir Jonas Kazlaus-į------
kai iš Cleveland, Ohio. Atsilan- <£’

idžiai dėkojame visiems, kurie 
įjos Institutą 1944 m. magistro J aukavo; visiems darbuotojams; 
; laipsniu ir yra dirbęs Generaljir visiems, kurie atsilankė. Tik- 
Electric Co. dirbtuvėse bei jų į rai linksmai praleidome dieną ir 
r£boratorijose — Philadelphi-j taipgi suteikėme Seselėms pa- 
joj, Bridgeporte, W. Lynn. Šiuo’galbos toliau tęsti jų gražią

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

I 
tęs. Šou. 3729 Šou 4618*

Lithuanian Fumiture Co.

Myli Lietuvą! Myli Mokyklą! 
Kaip mums yra gaila Lietuvos 
ir jos išmėtytų gyventojų! No
risi visus Lietuvos vaikus par
traukti į Amerikos laisvą šalį. 
Kiek mes sielojamės ir kiek iš
laidaujame mūsų tremtinių pa- 
gelbai! Vis tai tautos palaiky
mui.

Kaip mes elgiamės su lietu
viška mokykla? Tremtiniai vi
sur stengiasi palaikyti savo vai
kučių širdyse lietuviškumą, — 
kalbą, papročius ir viską, kas y-

latą Dr. K. Urbonavičių pagerbę 
ti bankietas labai sėkmingai | 
ruošiamas. Jis įvyks rūgs. 28: 
d., 6 v. v., Bradford Hotel. Tre-: 
mont St., Bostone. Kun. Antano
Baltrušiūno vadovybėje komisi-jParuo^s planus tuojau pradėti j 
jos uoliai veikia. Laikė susirin-■ statyti naują mokyklinio am-l 

stadioną

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Statys Stadioną

Praneša, kad Bostono laikinis 
mayoras John B. Hynes jau yra

****............ **................***...........-.................................... ........... . .................................................■...................... ............................ •Zį 
•zį 
H 
H 
Iz] 
Zį 
Z j 
Z j 
zl 
zl 
zl

z <
z< 
z< 
z'
z.

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

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

zl 
zl 

' z]
Z< 

' Zi

i
»

4 ■K.* Užsisakykite Tanike Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

kimus antradienį ir trečiadienį.!šiauš berniukams 
Eina didelės lenktynės bankieto:franklin Parke, 
tikietų pardavinėjime. Reikia: Naujas stadionas (sporto 
iš anksto išparduoti visus tikie-!a*kštė) turės apie 10,000 gėdy
tus. Susirinkimai laikomi tre-įnill- 
čiadieniais po Šv. Teresės no ve-h 
nos pamaldų, bažnytinėje salė
je.

Maldos diena. Pirmadienį, 
rūgs. 8 d. yra didelė Marijos gi
mimo šventė. Nors- nėra parei
gos katalikams tą dieną išklau-Į 
syti šv. mišių, bet tai yra dide
lis malonumas Marijos sekė
jams pasimelsti tą Marijai 
brangią dieną.

Todėl mūsų parapijos vai
kams įvyksta maldos diena. 
Prašome visų parapijos vaikų 
ir, kiek galima, tėvų susirinkti! 
pirmadienį, 9 v. r., į parapijos! 
salę, 492 E. 7th St. išklausyti; 
šventų mišių, pamokslo, užre-į 
gistruoti mokyklon vaikučius,; 
ir pasilikti dėl parapijos vaikui 
pokilio Marijos šventės dėliai.Į 
Paveskime mūsų mokyklos vai
kučius geron Marijos globon.

Stoja Harvardan

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Av*w Isllngton* Mass.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Teko sužinoti, kad nepersenai' 
iš tremties atvykęs, garsiojo! 
Lietuvos kompozitoriaus Sta
sio Šimkaus sūnus, Algis Šim
kus tapo priimtas Harvardo U-l 
niversitetan, kur studijuos poli-1 
tinius mokslus. Šiuo tarpu-■'Al
gis Šimkus vargonininkauja šv.l 
Pranciškaus parapijoj, kurios' 
klebonu yra įžymus visuomeni
ninkas kun. Pr. M. Juras. Tas

įį 258 West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Vincas Balukonis, Savininkas.
So. Boston Fumiture Co.

MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

“Jmanda- Gi 
(Ii $

Matrosai naujai perdirbami. 

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

380% West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

Pratęstas August
___ •

GRABORIAI

•y

T SALE
I. J. FOX didžiausia moteriškų kailinių fir

ma Amerikoje per visą Augustą mėnesį skelbė 
AUGUST SALE — Didelį Kailinių Išpardavi
mą, kuriame kainos labai sumažintos. Kadangi 
daugelis vasaros laike buvo išvykę atostogų ir 
negalėjo pasinaudoti duodama proga, todėlei 
visa,, savaitę pratęsiame AUGUST SALE,

Pas mus yra didžiausias ir plačiausias kaili
nių pasirinkimas. Šiame August Sale kainos la
bai žymiai numarkiuotos - sumažintos. Taigi, 
pasinaudokite šiuo išpardavimu — įsigykite 
kailinius ateinančiai žiemai. Kaip žinote, visi 
daiktai kasdieną kyla-brangsta. Įsigykite kai

linius kol nebrangiai galite nupirkti.
Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios 

firmos lietuvis atstovas
Bernardas Koraitis, ku
ris yra kailinių ekspertas

> ir žinovas. Per jį pirkda
mos kailinius sutaupysi
te dar 10 nuošimčių nuo
laidos.

i

Bernardas Koraitis

z

411 9M8MIMGTON HMU
BOSTON, MASS.

J

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK® 

Lietuvių Graborius-8alsamuotoja« 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

8OU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir nakt|. 
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tol. ŠOU Boston 0815

80 U Boston 2809

— — ------ —=!
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DARBININKAS 9
zilijos sostinę. Apaštalo žodžiais tariant.' begaliniai plotai lapuočių sados.

(Iš Buenos Aires i New Yorką)
Toks didelis ir toks ma- Prisiminė viena 

žas šis mūsų pasaulis’ Se- Cordobos kalnuose, 
niau kelionė iš Argentinos gentinos gilumoje, 
i šiaur. Ameriką laivais buvo prieš Kalėdas, 
trukdavo mėnesi ir net du. 
dabar — aviacijos amžiuje 
— nereikia re dviejų die
nų.

Buvo iau naktis, kai Įli
pome Į Pan-American NC jie taip nuostabiai 
milžiną, 
traukinio 
erdvus, 
šviesų
tobu I i n ima is sa lion as.

Lyg patogaus jo. 
vagonas: ilgas, 
su naujausiais 

ir ventiiiaciios na- 
‘ ku

riame gali patogiai sėdėti 
60 keleivių. Kad ir nenir- 
moji oro kelionė, betgi len
gvas nerimas širdį kute
no... tiesioginis skrydis 6.- 
000 mvliu be r.akvvnės ir norėjimas 
ilgesnio poilsio. skrydis 
per kontinentus ir vande- tačiau 
nynus, per tropikus Į šiau- jiems pasiūloma kojas ap- 
rę. šuolis iš pavasario Į ru- sikloti vilnonėmis skaro

mis. Leidžiama nusiimti 
diržus, kuriais privaloma 
prisitvirtinti kiekv ieną 
kartą lėktuvui pakylant ir 
nusileidžiant. Tais atve
jais draudžiama rūkyti ir 
judėti. Dauguma keleivių, 
stipraus aukštumų oro į- 
traukę. ėmė saldžiai snau
sti.

naktis 
Ar- 

Tada 
šilta

vasaros naktis. Ėjau vie
nas kalnų keliu. Skraidė 
šv. Jono vabalėliai. Slė
niuose jų buvo tiek daug, 
fosforinėmis švieselėmis 

mirgė-
kad turėjai iliuziją pa

tekęs i pasakų pasauli, 
kur žaidė, mylėjosi ir dūz
gė tūkstančiai gyvų lieps- 
nelių. Jautei tada žemės 
šilumą, jos alsavimą, jos 
kvapą.

Dabar darėsi vis šalčiau. 
Rugpiūčio pabaiga austra- 
linėi žemės pusėj dar tik 

žiemos i pava
sari. Keleiviai vilki šiltai, 

visai protingai
nėr 

lis i: 
deni— tai vis dėlto ne kas
dieninis Įvykis tavo gyve
nime. Nesąmoningai prisi
meni Darių ir Girėną...

Lygiai vienuoliktą va
landą sudreba galingi ke
turi motorai ir pakylame 
ant Buenos Aires šviesų 
jūros. Koks vaizdas! Į ku
rią pusę pažvelgsi, tik ži
buriai ir žiburiai iki neap
matomų tolių. Toje šviesų 
begalybėje žaidžia Įvairia- neiro. kaip 
spalvės reklamos, mirga 
pilnos automobilių aveni- 
dos. verda didmiesčio gv- 
venimas. Bet jau negirdėti 
jo garso. Kartu nutolsti 
nuo dulkių ir dūmų.

Lėktuvas dar kartą pa
daro ratą jaučiamai i auk
šti. Didmiesčio šviesų ma
rios jau susiaurėja. Jau 
matyti jų ir rib' s. Iš aukš- jai kiek pakilus — nuosta- 
tumos Buenos Aires pana- biai baltos, sniego ir aukso 
šus Į ugniakurą. Matai jo spindėjimas, 
gaisrą 
rūmo.

□Sc Jį: įc

Artėjome prie Rio de Ja- 
sakoma, gra- 

pasaulyje. 
todėl lėktu-

pusės saulė- 
švelniai

žiausio miesto 
Kalnų sritis, 
vas skrodžia labai aukštai. 
Nuo okeano
tekio prošvaistės 
klojasi ant lengvų debesė
lių. Dabar žemę nuo mū
sų akių dengia violetinės 
migles. Saulei tekant jos 
darosi baltai rausvos, o

ugniakurą.
. bet nejauti to Įvai- 

kurio aistrose ver- 
meilės ir neaDV- 

tie1: nostalgijos ir 
aituho. tiek kilnu- 

■šingumo... 
dar aukščiau. E- 
virš La Platos 

vandenų. Apačią apgaubė rė 
tamsa, aukštai žvaigždės natala. 
darėsi vis i 
g usesnės, vis ša’zes '.’s

' T

d a tie’.' 
kartos 
girto ■■ 
mo ir m

K vi am. e 
šame iau

džiusią Braz 
Ryškiai išsiskiria 
pasaulio milijonierių ; 
je — Avenida Atlantica, 
Viską dominuoja Kristaus 
statula. Prie pat Įlankos 
ant 700 metru aukštumos 
smailios uolos iškilusi, 
Kristaus marmurinė figū
ra tarsi šaukia, sutinka ir j 
globoja. Panašu Į New 
Yorko prieplaukos Lais-' 
vės statulą.

Rio aerodrome radome 
jau pilną pavasari. Dar 
ankstyvas ryta, o taip šil
ta. kad ir švarkus noriai 
nusivilktum. Darbininkai 
vaikščioja pusnuogiai. Ši 
vieta vadinama karine sri
timi. Greta Brazilijos juo
dukų. kaip Įprasta, gumą 
kramtydami sukinėjosi ir 
jankių sargybiniai. Mūsų 
viešėjimas čia buvo apri
botas tik papusryčiavimu 
ir aerodrome pastovėsimu. 
Po poros valandų vėl ski
riamės su žeme, vėl aukš
tyn ir tolyn.

Prasideda pati laukiš- 
kiausia kelionė. Turime 
skristi visą dieną, ir tiki 
vakare r.usileisime pietau
ti Amazones žiočių mies
tuke Belem arba Para. Tik 
daliai Brazilijos perskris
ti reikalinga 10 valandų, 
lekiant beveik 500 kilo
metrų per valandą... Ši sri
tis yra jau ekvatorinė. 
Niekur nesimato nei mies
tų. nei kaimų, nei mažiau
sio judėjimo, 
spalvos kalnai, 
kaip šuliniai, 
tuščios daubos, 
kur vingiuoja upeliai. At
sirado ir oro duobių. Kar
tais lėktuvas, kuris šiaip 
jau. atrodo, riedėtų tie
siausia autostrada, tik 
niurkt žemyn. Širdį paku
tena toks jausmas, lyg ro
gutėmis leistumeis nuo 
staigios slidžios pakriau
šės. Kai kas neramiai dai
rosi, kai kas pabąla. Kai 
kurios keleivės nervingai 
žegnojasi. Tos tai jau tik
riausiai argentinietės ar 
brazilietės.

Oro duobių vengdamas 
lėktuvas riečia vis aukš
čiau. Patenkame vėl virš 
debesų, 
žemai, 
mes bedugnių. Po 
liūliuoja 
nai. Jų 
nantis. 
tai tik 
numas, auksinių spindulių 
pluoštai — begalinis švie
sos okeanas. Štai akiračio 
tolumoje baltutėliai debe
sys iškyla fantastiškais 
kalnais. Štai lyg užkerėta 
pilis su neregėtais bokš
tais. Štai milžiniškas buri
nis laivas vaivorykštės 
kaspinu persijuosęs. Mū
sų plieninis paukštis, išdi
džiai ūždamas, kartais 
smogia tiesiai į tų kalnų, 
tų pilių, tų laivų užburtą 
ramybę. Tada jis susiū
buoja, apsiprausia ir lei
džia keleivių akims atsi
gauti nuo per stiprios švie
sos.

Skrendame tarp 4-5 tūk
stančių metrų aukštybėje. 
Ilgesnis buvimas tokiame 
aukštyje ir stulbinančioje 
žydrynėje žmogų ima sa
votiškai veikti. Savijauta 
švelnėja. Vaizduotė lakes- 

. nė. Pradedi 
Miela pasvajoti, 
kaip kada nors 
jausti amžinosios 
ramybės, gerumo 

ižio viešpatiją. Gal niekur 
kitur taip, kaip toli nuo 
žemės, anapus debesų ir 
arčiau saulės imi pergy
venti gamtos grožio ryšį 
su doriniu grožiu... kartu 
ir norą būti šviesos vaiku,

I
Įspūdingas saulėtekis 

kalnuose, bet dar nuosta
besnis jis virš debesų. 
Koks rožinių erdvių vais
kumas. kokia spalvų ir di
džiosios ramybės muzika! 
Lėktuvas turi laipsniškai 
leistis. Apsirasojęs tik nė- 

Į karališką debesukų 
o___ x kai čia pat pama-

šviesesnės, vis tėme mėlyną Rio Įlanką ir 
kalnus, o tarp jų pasisklei-

1

o

Eddie Peabociy ir jo Banjo
Elė 16 Merginu
Kitokia Programa—

Kiekviena Diena

★

★

★

"SENATOR CLAGHORN
Iš Fred Ailen Programos

>ešt. A s<-k. Ilusrs. 6-7

ATSIDARO

IANCH’S
AITO

SAI

(< ■ n. ' ’ * v
-X

★

★

★
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Pirmadieni iki šeštadienio

ARKLIŲ LENKTYNĖS " yCtttC!*

GYVULIŲ PARODA

MADŲ PARODA 2 K Kasele n

VAIKŲ AEROPLANŲ KONTESTAS

mylia IR puse Bėgimas

GEN MOTORS PRO' °ARODA

ADM. 75< Children Z5

Čia visados vieno-'astuonias valandas be nu- 
_ ______ i skridome nuo

I jų lapų formas. Daiktais tys. • 1 Puerto Rico į New Yorką,
;žydi nematyti dideli r a u-. Panamerican restorane!niekas daugiau nerūpėjo, 
dom žiedai Medžią! susi-, Qs veran.|kaip tik kuo greičiausiai
pynę j neišbrendamus tan-ig malime matvti kaioiuz zal^ Atlanto vandenų kumynus Tai . viso^y«“^^;pamatyti Manhattan dan- 
paukščių, zvenų m šliuzų u- mišk įr tamsūs goraizius ir Laisves statu-
-----. v,,no dar tik pa- didžjulės vandenys ’• Klydome trecią va- 

paliete baltojo | nusidažo k!'uvinai užlandą po pietų, lygiai po 40 
,Para, Amazonės intakas.i™Jandų kehones gervių 
Upių ir miškų siaubingas | ais‘ 
platumas visą apylinkę čia; 
pripildo laukiniu ilgesiu, I 

i Patarnauto jai ne tik juo
di, bet sudžiūvę ir smulkūs 
kaip šiaudai. Neduok, Die
ve, gyventi tokioje pirty
je!

i
1 Temstant Atlanto pa
kraščiu keliaujame britų 

Į salos Trinidad kryptimi. 
Vis stipriau slegia nuovar-. 
gis ir snaudulys. Tą karš-l 
tą naktį nusileidimai Port! 
'of Spain uoste ir Puerto 
Rico San Juan mieste at-! 
rodė neaiškūs, kaip sapne.; 

Ilr kai antrą kelionės dieną!

a šaunioji Arba kaip poetas dainuo- miškų. Net galima įmatyti do ilgumo dienos ir nak- sileidimo
2 w 1 a z*k •"» 1 <■* • I — — 1 « J? I • 1*^ «-» 7 r— A._ _  ' I T"^__ ______ A. Y~^alė- ja apie sakalus: i jų lapų formas.

lr taiė maigieji: negrįšim į 
žemį.

Kol josios pakalnės ir 
kalnai aptemę. 
Sapnai ir šešėliai padangėje 

mums
Šviesiųjų į saulę kelių

nebedrums.
Bet jau tokia žmogaus 

širdis.
mes ji ilgisi žvaigždžių, Motorų drebinąs ūžimas 
pakilusi nuo jos — vėl pa- išbaido paukščių būrius J 
sigenda tos nuodėmingos gal nemažiau nugąsdinda- 
ir gerosios motinos, ku- mas ir nabages bezdžio- 
rios sultimis persisunkusi nes. Nelabai jauku įsivaiz- 
jo prigimtis. Žemė ir žmo- duoti, kas būtų, jei nelai- 
nėsl... Prisimeni jų gerus mė priverstų nusileisti į 
veidus ir ger us žodžius, šiuos neišbrendamus miš- 
kuriais linkėjo dar sugrįž- kus... Bet mes nusileidžia- 
ti. me visai patogiame Belem

aerodrome. Pats žemės 
Arčiau Amazonės skren- pusiaujis. Čia giedra, čia 

dame gana žemai. Gamto- iš kiekvieno debesėlio pa- 
vaizdis pasikeitė. Vietoj lyja. Visas oras persisun-} 
skurdžių tyrų dabar ma- kęs drėgnu tvankumu. Tik 
tome amžinai žalias džiun- šešta valanda vakaro, o 
gles. Kiek akys apmato, jau saulėlydis. Ir taip vi- 

I ■ — —

rojus, kurio dar tik pa-} 
kraščius 
žmogaus 
technika

Būdamas prie že-
ji ilgisi žvaigždžių,

koja. Tačiau 
vis daugiau nu-

K. Čibiras.

I
i

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.

Tel. Plantations 0753

(

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

i_________________________ I

PARUOŠK SVIESAS
Kavinės 
tamsūs, 

tarpekliai, 
kur ne

I

Šį kartą jie lieka 
Jau nesimato že- 

mumis 
tarsi vatos kal-
skaidrumas aki- 
O aplink ir aukš- 
krištolinis mėly-

i

užsimiršti. 
Aiškiau 
gali nu- 
šviesos, 
ir gro-

DABAR!

t

mokyklos namu darbui 
ilgiems žiemos vakarams

Jūsų šeimynos regėjimo labui, pa
tikrink dabar šviesas savo namuose. 
Naujas mokyklos terminas sudarvs 
namų darbą vakarais. Taigi pasiti
krink ar jūsų vaikas vartoja tinka
mą lempą studijoms.

Rugsėjis pradeda ilgesnių naktų 
sezoną, taipogi laikrodis valandą at
varomas. Tada Tamstos šeima pra
leis daugiau laiko viduje, skaityda
mi, siūdami, studijuodami. Todėl yra 
labai pravartu sugaišti kelias minu
tes tikrinant kiekvieną lempą ir žiū
rėti ar ji yra pakankamo šviesumo. 
Galbūt Tamstos virtuvė vra reikalin
ga 150 watt, taiDogi studijų kamba
rys privalo turėti geriausį apšvieti
mą.

Pasidaryk sąrašą reikalingų an- 
švietimo reikmenų ir aplankyk Edi
son krautuvę. Jie Tamstai patieks į- 
vairių visokio didumo lemoų ir kitų 
reikmenų. Mes turime platų pasirin
kimą gražių modelių.

Prašom atminti — Tamstų Edison 
krautuvėje yra švietimo štabas, pasi
ryžęs aptarnauti Tamstos namus su 
geresne šviesa geresniam regėjimui. 
Aplankyk mus šiandieną.

BOSTON

EDISON
COMPANY

•

SERVING 40 CITIES AND TOWNS IN THt METROPOLITAN ARIA


