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fiausas šaltinis išduoda 
vandenį

Rusų ir kitų akimis žiūrint
Dvejopi paklydėliai

•
Asyžiuje šv. Pranciškaus vie

nuolynas yra pastatytas ant 
sausio šaltinio. Nuo Prancūzi
jos revoliucijos laikų tas šalti
nis pasidarė pranašišku. Prieš 
tą revoliuciją tas šaltinis ėmė 
išduoti vandens. Nuo to laiko 
tas šaltinis Italiją įspėdavo 
prieš kiekvieną karą. Prieš abu 
pasauliniu karu iš to šaltinio 
pradėdavo trykšti vanduo. Da
bar iš jo trykšta daugiau van
dens negu bet kada praeityje. 
Kiekvienas iš to tegu daro savo 
išvadas.

Kadangi tas šaltinis, papras
tai išdžiūvęs, būdamas tik prieš 
karą, tepradeda išduoti van
dens, tai jis yra pavadintas 
“surgente della guerra” —ka
ro šaltinių.

LDS Apskričių ir Kuopti Dėmesiui
Seštadleal ir sekmadieni rugsėJcSept » 

ir 19 dd. ž. nu *v. Jurgio Itotivių nar^pUol. Nor- 
wood. MbMm įvyks LJ>-S. UZetovią Darbininką 
Sąjungos) metinir seimas.

Seimas prasidės iškilmingomis šv. misio- 
mis šeštadienį, rugp. 18 d., 10 vai. rytą Šv. Jur- 
gio lietuvių parapijos bažnyčioje, St. Jame* 
Avė. Tuoj po pamaldų, parapijos svetainėje, 
prasidės seimo sesijos.

LDS Centro Valdyba nuoširdžiai kviečia 
apskričius ir kuo;apskričius ir kuopas išrinkti atstovus į seimą.

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

Norvoodas yra mažas miestelis. Neturi 
didelių viešbučių, kur būtų galima apsistoti 
atstovams. Seimo Rengimo Komisija yra pasi
ruošus visus atstovus apgyvendinti pas priva
čias šeimas. Tik reikia iš anksto komisijai pra
nešti kas, kiek ir iš kur atvyksta. Pranešti ga
lite komisijos pirmininkei p. A. SmilgfoMl M 
Tremont SU Norwoo<L Mass^ arba LDS Cent
re sekretoriui 3SS W. Breadway« Se. Boston 27. 
Mass.

Sekmadienį, rugsėjo 19 d., 10:30 vai. rytą, 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje bus 
atnašaujamos šv. mišios už mirusius ir gyvus 
LDS narius. Po pietų 2 valandą, parapijos sve
tainėje bus forumas — kalbama tema: "Tobu
liem Darbininką MuaM. Prelegentai bus: tė
vas. Motina, duktė, vjenusli ir knnigas. Prele-

Maskvos ponų pataikūnai A- 
merikoj* įvairiais būdais ginda
mi Rusijos agresiją, neretai 
siūlo amerikiečiams į dalykus 
pažvelgti rusų akimis. Siūlo į- 
sivaizduoti save rusų padėtyje. 
Jie mano, kad rusų akimis žiū
rint, Maskvos agresija yra pa
teisinama. Tai, žinoma, man- 
drapypkiška gudrybė. Argi 
sveikomis rusų akimis žiūrint 
raudonoji agresija rusų tautai 
naudinga? Juk ne. Yra visai 
atbulai. Rusija su savo grobo- 
niška agresija atstumia, bent 
iš dalies, ir tuos, kurie į jos 
žiotis metė vidurio Europos 
tautas. Tolimesnė agresija iš
šauks karą. Tada Rusija su di- 
cmuu kaupu gitui k* givo 
Vokietija.

Kodėl neraginti visuomenę 
pažiūrėti į pasaulio reikalus 
pro Atlanto Carterį, po kuriuo 
juk ir Rusijos parašas yra pa
dėtas? Kodėl nepažiūrėti aki
mis tautų, esančių anapus gele
žinės uždangos? Kodėl nežiūrė
ti teisingumo akimis? Taip žiū
rint ir taip rišant tautų klausi
mus, bus gera ir rusų tautai 
ir visoms kitoms pasaulio tau
toms.

•
Viename Vokietijos mieste 

.būrelis biblistų, kaip ir kitų 
kraštų jų bendraminčiai, įsi
vaizdavo, kad pasaulio pabaiga 
jau čia pat. Susirinko maldoms 
ir laukti, kada išgirs Mykolo 
Arkangelo trimitą. Belaukda
mi, labai įsibaugštino, Ėmė tar
tis, kaip čia atitolinti pasaulio 
pabaigą. Pasiūlyta du vaiku 
aukoti nežinomai dievystei. 
Laimei apie tą biblistų būrelį 
sužinojo policija, kuri būrelį iš
vaikė ir sutrukdė pasaulio pa
baigą.

Visur ir visi, kas tik tą žinią 
girdėjo ar skaitė, paklydusius 
biblistus atsakančiai f 
Bet ar nežinome apie nepaly
ginamai labiau paklydusį būre
lį, nepalyginamai didesnių žmo
giškų ir kitokių ♦ aukų be su
trukdymo padariusį numaldini- 
mui vieno baisaus smako? Tai 
buvo < būrelis, kurs paaukojo 
Baltijos tautas ir Europos vi
durio tautas Maskvos Molo-

Tęsinys 2-rame pusi.

4

Šiais laikais labai daug darbininkų ne
dirba šeštadieniais. Taigi šeštadienis ir sek
madienis yra labai patogios dienos dalyvau
ti seime. Visi atstovai iš Naujosios Anglijos la
bai lengvai galės sugrįžti į darbą pirmadienį, 
o iš toliau — antradienį. Kviečiame ir tikimės, 
kad visos LDS kuopos ir apskričiai bus atsto
vaujamos LDS seime.

Dar kartą prašome iš anksto pranešti kas 
ir kiek atvažiuoja į LDS seimą. Taipgi prašo
me naujus sumanymus organizacijos gerovei 
siųsti iš anksto, kad dar prieš seimą galėtume 
įtalpinti į organą "Darbininką”.

LDS Cėntro Valdyba 
Kun. Pranas M. foras, pirmininkas 
Antanas F. Kneižys, sekretorius

RUSIJOJ BODAMA NUSPREN 
DE NEBEGRĮŽTI

M
*

New York
Kosenkina, rusė mokyto
ja, kuri iššoko iš Rusijos 
Konsulato, Neyr Yorke 
pro langą nuo trečio auk
što ir dabar guli Roose- 
velto ligoninėj sunkiai

įvertino, sužeista, turėjo pirmu syk
pasikalbėjimą su laikraš
čių reporteriais.

Užklausta, kada ji nu
sprendusi nebegrįžti Ru
sijon, atsakė, kad tą nuo
sprendį padariusi dar Ru
sijoj būdama. Jos vyras, 
taip pat mokytojas, buvęs 
suimtas ir greičiausiai nu
žudytas, nes apie jį jokių

SECURITY
v.i.Vlit*

Oksana nebuvo leidžiama išeiti, 
tai ji žinojusi, kad ir Mas
kvoje ji nebegalėsianti 
pabėgti.

Atvykęs ambasadorius 
Paniuškinas ir konsulas 
Lomakinas įsakę ir pamo
kę, kaip ji turinti meluoti 
laikraštininkams, kuomet 
ji buvusi parodyta konsu
late, kaipo “išgelbėta” iš 
Tolstojaus Fondo farmos. 
Jos kreipimąsi į Paniuški- 
ną ir Lomakiną, kaipo 
žmones, kad jie vien žmo
niškumo sumetimais ne
grąžintų jos Rusijon, bet 
paliktų Amerikoje, buvęs 

žinių neturinti, ir nežinau- ignoruotas.
ti kas su juo atsitiko. Tik| Ji iš Konsulato šokusi 
paimtas dingo, nežinia nei pro langą, kad pabėgti, o 
kur, nei kaip. Jos sūnus, ne kad nusižudyti, 
universiteto studentas, ta-| Pareiškė padėką laik- 
pęs paimtas į kariuomenę raštininkams, policijai, li- 
ir be jokio aplavinimo pa- goninei ir abelnai ameri- 
statytas į frontą, kur jis kiečiams už tokį gerašir- 
Leningrade tapęs užmuš-diškumą ir simpatingumą 
tas 1942 m.

Ji nesutinkanti su Stali
no tvarka

jos reikale.
Jis tuos pareiškimus da- 

ir politika, rė per perkalbėtoją Lubą 
Kuomet ji iš Konsulato Terpck.

D
AMERIKOJ

BININKAS
J R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Washington, D. C. —
Rusija atsakydama į 
Jung. Valstybių notą ne- 

Istorinis payeikslas, kuris pažymi Jėzaus Nukry- begrįžtančių į Rusiją mo
liuoto Seselių. Vienuolijos Centro (motiniško na- kytojų reikalu ir reikala- 
mo) įsteigimo, Thatcher St., Brockton, Mass. Pir- vimą atšaukti savo kon- 
mos eilės viduryje stovi Jo Ekscelencija Ari i vys- sulą New Yorke Jakov 
kūpąs RichaųdJ. Cushing, D. D., kurio rūpesčiu ir.Lomakin, atmetė tą notą 
buvo lemta š*ąm Seselių Vienuolvnui čia Įsikurti. ' ir pareiškė, kad ji užda- 
Sia proga malonu priminti, Jo Ekscelencijos nuo-ranti savo konsulatus A- 
širdų raginimą lietuviams remti šią lietuvišką įstai-Į menkoje, 
gą iš kurios plaukia nuolatinė darbo jė^a palaiky-i _  - - - -
ti lietuvybę ir katalikybę kolonijose, kur šim Sese- ’ d1i*’lronšulatuqJ- 
les tik gali pasiekti. Nonme priminti, I 
sUigos parėmimui yra rėmėjų renkamas didžiulis’ kuriuos dabar uždaro,
piknikas, kurią įvyks rūgs. (I abor Day) 6 /i., ten‘Tai t pareikalavo, kad 
pat, jų gražiuose kieme ir daržuose. Kviečiami visi; Amįrįka uždarytų savo 

konsulatą Vladivostoke. 
Leidimas atidaryti Ame
rikai savo konsulatą Le
ningrade atšaukiamas.

Savo notoje Rusija įžū
liai dar tvirtina, taip ryš
kiai paaiškėjusią mela
gystę, kad būk Amerikos 
gengsteriai” su valdžios 

pagalba ir pritarimu pasi-

dalyvauti ir paremti Seselių gražų darbą.

Londonas, rugp. 26 — mą prieš maršalą Tito ir “
Jugoslavijos valdžios dik- jo pagelbininkus. _____ _____ ___
tatorius maršalas Tito Kaip žinoma, maršalas grobę mokytojus Samari- 
kaltina Rumuniją už jo į- Tito išėjo prieš Kominfor- nus įr Kosenkiną,
žeidimą ir bandymą su- mą ir Maskvą. Jo įsaky- 
kelti revoliuciją. mu areštuota daug komu-

Maršalo Titą užsienio nistų, kurie remia Komin-

paruošė griežtą notą ir ją ba, kad" irti vers t! Tito nuo 
įteikė Rumunijos ambasa- sosto.
doriui Belgrade. Jugosla-' Ana Pauker, Rumunijos 
vija kaltina Ana Pauker, užsienio ministerė, yra 
Rumunijos užsienio mi- Stalino pasekėja, ir, kaip 
nisterę ir vieną įš Komu- sako, ji viešai reikalavusi, 
nistų Informacijos Biuro kad jugoslavai prašalintų 
vadų, už kampanijos vedi- dabartinę jų valdžią.

RUSIJOS VICE KONSULAS 
SKUBOTAI IŠVYKO IŠ 

NEW YORKO
Rusija 

pareikalavo, 
uždarytų

dina Prezidento. Jung. 
i Valstybės mažai naudos 
turi iš konsulatų Rusijoje.

New York, rugp.-126—įgavo žinių, kad 
Zot I. Čepurnykh, Rusijos | keršydama 
vice konsulas, vakar sku-įkad Amerika 
botai išplaukė mažu Rusi- savo konsulatą Vladivos- 
jos prekiniu 5,000-tonų toke, bet tas visai nejau- 
laiveliu į Rusiją.

Jis sakė, kad jo laivelis 
sustos Meksikoj, o iš ten 
plauks į Rusiją.

Tnananas Atšaukė R 
Konsido Kredendį

Darbo Federadia Nepasisa- 
ko Kandidatų Pasirinkime

• I

Chicago — Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas William Green pa
reiškė, kad jo unija nepa
darė nuosprendžio kokį 
kandidatą į Prezidentus 
ji oficialiai rems. Tas pa
daryta, kad išvengus uni
jų tarpe vaidų.

j . Bet jo manymu, daugu- 
Prezidentas Trumanas ma darbininkų balsuosią 

po įsakymo pasirašymo už Trumaną.

t
Yorktown, Va., rugp. 26 

— Prezidentas Trumanas 
atšaukė Jacob M. Loma- 
kin’o Rusijos generalio 
konsulo, kredencijalus ir 
pasirašė įsakymą, kad jis 
tuojau Išsikraustytų iš 
Jung. Valstybių už jo “la
bai netinkamą elgesį”.

“DARBININKAS” RUOŠIA 
MINSTREL SHOW IR ŠOKIUS
šeštadienį, lapkričio - rengimas įvyks šeštadie- 

(Nov.) 6 d., Municipal nį, o ne sekmadienį, o ant- 
Building salėje, E. Broftd- ra, tai bus “LS—
way, So. Bostone įvyks! 
laikraščio “Darbininką” 
tradicijinis parengimas, 
bet šiemet bus skirtingas 
nuo kitų buvusių parengi
mų, būtent: šių metų pa-

-

tai bus “Minstrel 
Show” ir šokiai prie ge
ros muzikos.

Taigi, šis parengimas 
tiks seniems ir jauniems. 
Todėl, prašome visų ruoš
tis iš anksto. Rengėjai.

Sovietų Rusija Uždaro Savo
Konsulatus Amerikoje

Reikalauja, kad ir Amerika uždarytų 
savo konsulatų

Rusija turi šioje šaly
,...... w _____  ,,7---* New

kad šios į-!york~ ir San Francisco,

baigimo, užliejo Lietuvą 
savo raudonosios armijos 
driskiais, budeliais- čekis
tais ir tankais. Nuo tokios 
kvailos priekabės prasidė
jo pražydusios Lietuvos 
Golgota.

Nejaugi ir dabar Rusi
ja Amerikai meta tokį ab
surdišką ir kvailą kaltini
mą— “pagrobimą jos mo
kytojų” tokiu pat tikslu?

Amerika tai ne Lietuva 
ir ne Čekoslovakija. Tą 
patyrė Hitleris, Mussolini 
ir Tojo. Patirs laikui atė
jus ir Stalinas-

AngRja Paleido Pai
ftal-dcirbirDCnNSvHu

nelei
džia jų grįžti Rusijon ir 
neprileidžia prie jų Rusi
jos atstovų.
PRIMENA. KAIP UETL- 

VA “VOGĖ” RUSŲ • 
KAREIVIUS

Šis absurdiškas, bet ofi
cialus Kremliaus kaltini
mas Amerikos vyriausy
bei, būk ji dalyvaujanti 
rusų mokytojų “pagrobi
me” ir laikyme jų “nelais
vėje” primena tokį pat o- 
ficialų ir net detališką 
kaltinimą, 1940 m., meta
ma Lietuvos vyriausybei. 
Tuomet Maskva kaltino 
Lietuvos vyriausybę, būk 
ji “vagianti” rusų karei
vius iš įgulų, kurias Rusi
ja buvo pastačius Lietu
voje einant “bendro apsi
gynimo” sutartimi. Tuo 
absurdišku kaltinimu bei 
priekabe remdamosi, Ru
sija pasiuntė Lietuvai ul
timatumą. Ir nelaukda
ma ultimatumo laiko išsi-

Londonas — Anglija pa
leido namon paskutinius 
vokiečių karo belaisvius. 
Tą paskutinį būrį sudarė 
430 belaisvių. Jų sugrįži
mas’} namus buvo sutruk
dytas rusų. Rusai jų per 
kelias savaites nevežė, nes 
jie paeina iš tos Vokieti
jos dalies, kurią rusai yra 

koirapavę.
Paprastai karo belais

viai grąžinami namon ka
rui pasibaigus, bet Rusi
ja šią žmonišką praktiką 
pasuko daugelį šimtmečių 
atgal, kada karo belais
viai pasilikdavo vergais. 
Rusija dabar tą patį daro. 
Namon grąžina tik visai 
nusilpnėjusius.

General Motors Pakėlė
3c. | Valandų

Detroit, Mich. — Gene
ral Motors Automobilių 
firma pakėlė savo darbi
ninkams algas 3c į valan
dą. Tas padaryta dėl žy
maus pragyvenimo pa
brangimo.

Pakėlimas palies 330,000 
darbininkų įvai r i u o s e 
miestuose.

Lietu vių Katalikų Radio Valanda

jos

WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, rugp. 28 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

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

Kalbės p. Bronius P. Bartkevičius iš Brockton, 
Mass.

SEKMADIENfi LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, rugpiūčio 29 d., 9 vai. rytą iš nau- 
radio stoties — WVOM, Brookline, Mass. (Bos

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

Kalbės Kun. Jonas Bernatonis iš Lawrence, Mass.
Tą pačią dieną, 10:30 vai. rytą iš WESX, Salėm, 

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

Kalbės Tėvas Pranciškonas.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadu ay So. Boston 27, Mass.
Tetephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOnrood 7-1449
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ĮVAIRIOS žinios TARPE TRYS PROFESORIAI

vykti. Kvietė skubinti. 
Juos gali daryti ir nepilie- 

Dr. J. B.fčiai ir jau atvykę tremti
niai. Neturintieji giminių 
tremtyje lai tik pasižada 
tam tikram skaičiui butą 
parūpinti ir darbą suteik
ti arba surasti. Tremtinio 
vardo nereikia įrašyti.

Vyriausybė jau yra pa
skyrusi 6 laivus tremti
niams vežti ir dar paskira 
11 karinių transportų. Ke
lionę nuo uosto iki uosto 
tremtiniams apmokės IRO 
organizacija. Nuo uosto i- 
ki vietai tremtiniai turės 
patys užsimokėti, bei juos 
kviečianti organizacija 
bei asmenys.

Europon siunčiami arba 
tuoj bus pasiųsti apie 60 
“seleetors”, kurie tremti
nius parinks sulig pirme
nybės, bet jiems tremti
nius rekomenduos “Vo- 
luntary agencies” organi
zacijos kaip BALF. Lietu
viais tremtiniais teks be
veik išimtinai rūpintis 

į BALF-ui kaipo oficialiai 
'pripažintai tam tikslui or- 

, todėl BAL-

Praeitą savaitę Bostone 
lankėsi BALF Centro pir
mininkas kun. 
Končius. Tąja proga rugp. 
19 d. lietuvių parapijos 
mokykloje įvyko BALF 
17-to skyriaus valdybos, 
Centro direktorių ir šiaip 
veikėjų susirinkimas. Cen
tro pirmininkas susirin
kusiems padarė ilgą ir į- 
domų pranešimą tremti
nių ir naujojo D. P. įsta
tymo reikalu. Susirinki
mui pirmininkavo sky
riaus vice pirm. A. Mat- 
joška. Dalyvavo be sky
riaus valdybos narių: 
kun. klebonas P. Virmaus- 
kis, kun. A. Abračinskas, 
svečiai kun. M. Urbanavi
čius, MIC., J. Kazickas, 
direktoriai — A. F. Knei- 
žys, M. Michelsonienė, J. 
Tuinila ir Michelsonas.
GALI ATVYKTI PO 800- 

1000 LIETUVIŲ KAS 
MĖNESĮ

Pagal naująjį D. P. bi- 
lių — Amerikon gali at
vykti kas mėnuo apie 800- 
1000 lietuvių. Bet kiekvie- Į ganizacijai, 
nam atvykstančiam trem-lF-as greitu laiku siųs dar 
tiniui reikalingas iš Ame- keletą savo atstovų Euro- 
rikos asmens ar oęganiza-! pon.
cijos pasižadėjimas, kad; Tam viskam reikalinga 
jam bus suteikta pastogė- lėšų, todėl pirm. kun. Dr.i 
butas ir bus pagelbėta; Končius prašė vietos dar-

I

f

Kun. Pranas M. Juras, 
Kunigų Vienybės ir LDS 
Centro pirmininkas, Law- 

t rence lietuvių parapijos 
klebonas, yra šių dienų 
knygnešys. Nėra kito as
mens mūsų išeivijoje, ku
ris šiais laikais būtų išlei
dęs tiek vertingų knygų, 
kiek išleido kun. Pr. M. 
Juras, nes knygų leidimas 
ir jų platinimas nėra pel
ningas darbas.

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos kun. Dr. Juozo 
Prunskio, žurnalisto, pa
rašyta knyga “Prie Vil
ties Kryžiaus”. Šią taip 
labai naudingą knygą iš
leido kun. Pr. M. Juras. 
Garbė kun. Dr. J. Pruns- 
kiui už parašymą ir kun. 
Pr. M. Jurui už išleidimą.

Mes, lietuviai katalikai 
darbininkai džiaugiamės 
ir didžiuojamės turėdami 
šių dienų knygnešį— kun. 
Praną M. Jurą pirminin-

i

darbas susirasti. Pirme- buotojų greitu laiku ruoš- 
nybę turės amerikiečių ti ir pravesti tam reikalui 
giminės iki trečios eilės, vajų. t __ ______
paskui ūkininkai, bei ūkio: Bet svarbiausia tai gau- ku - vadu. Lai Dievulis 
pramonės darbininkai ir-įti knogreičiausiai, kosku- laimina mūsų rašytojus ir 
t-t- į blausiai ir kodaugiausiai leidėjus!
NEREIKIA AFIDAVITŲ 1 reikalingų pareiškimų, i Plačiau apie šį vėliausį

NEI NOTARO PALIŲ- Tai buvo nuoširdus pirmi- leidinį rašo mūsų įžymu-
DYMO

Atsikvietimui j 
kia nei afidavitų nei 
ro paliudymo. Reikia tik 
padaryti pareiškimą, kad i 
tokiam tremtiniui (var-l 
das ir adresas) sutinki*

ninko prašymas. * Rap. I sis literatas K. 3 pusi.

1948 m. rugpiūčio 18 d. 
laivu MARINE SWAL- 
LOW atvyko 15 lietuvių 
tremtinių iš Vokietijos, 
kurių tarpe trys profeso
riai. Katalikų “War Re- 
lief Services” yra gavusi 
dvidešimts ketu r i e m s 
tremt i n i a m s profeso
riams kontraktus Jung. 
Amer. Valstybių universi
tetuose bei kolegijose. 
“Marine Swallow” laivu 
atvyko pirmieji penki pro
fesoriai: lietuviai — Dr. 
A. Gylys, ’ Dr. V. Jasaitis 
ir Kun. Dr. A. Sideravi
čius; latvis — Dr. Peter 
O. Krumin ir Jugoslavi
jos pabėgėlis rusas Dr. 
Nicholas Kovalevski. Se
kančiais laivais atvyks 
jau kontraktus turinčių 
19 profesorių, o vėliau gal 
kiek didesnis skaičius pro
fesorių, kuriems bus gau
ti Amerikos universitetų 
bei kolegijų kontraktai.

New Yorko laikraščių 
reporteriai atvykusius 
profesorius smulkiai “eg
zaminavo”, ko rezultate 
19 dienos New York 
Times įdėtas ilgas, specia
liai su lietuviais profeso
riais, pasikalbėjimas. Vi
si profesoriai kalba neblo
gai angliškai, kurių iškal
bingiausias reporteriams 
pasirodęs Kun. Dr. Anta
nas Sideravičius. Tarp 
kitko jis papasakojęs, kad 
Hanau stovykloje pasi
reiškęs didelis maisto ir 
reikalingiausių gyvenimo 
priemonių trūkumas. Lyg 
juokaudamas jis išsireiš
kęs, kad tRjgroblemą gali
ma būtų išspręsti “repat
rijuojant visus IRO parei- 

“N. Y. 
rašo,

niems vyro tėvams maisto 
pakietus.

Atvykusieji išvažinėjo 
pas gimines bei draugus:

Antanas Baleišis apsi
stojo: 6928 So. Union A- 
ve., Chicago, III.

Anielė Baltrenienė, Jung. 
Amer. Valst. pilietė, apsi
stojo: 849 Glenmore 
Brooklyn, N. Y. 
, Janina Dabušienė 
stojo: P.O. Box
Wheaton, III.

Prof. Dr. Antanas Gylys 
su žmona Marija ir sū
num Juliu išvyko į Čika
gą: Medical School, Loyo- 
la University, Chicago, III.

Prof. Dr. Viktoras Ja
saitis su žmona Elena, 
dukteria Jurgita ir sūnum 
Eduardu apsistojo: Quin- 
cy College, Quincy, III.

Avė.,

apsi- 
231,

. Valerija Savičienė su 
sūnum Leonu ir dukra 
Viktorija apsistojo pas 
žinomąjį kurortų savinin
ką Juozą Bačiūną, Tabor 
Farm, Sodus, Mich. 
dirba jau anksčiau 
kęs jos vyras.

Kun. Dr. Antanas 
ravičius pasisvečiavęs ke
liąs dienas New Yorke pas 
Aušros Vartų parapijos 
kleboną kun. Gurinską iš
vyko į Briar Cliff College, 
Sioux City, I.

Pranciškonas vienuolis 
kun. Petras Svambaris 
apsistojo Lietuvos pran
ciškonų vienuolyne: Fran- 
ciscan Fathers, Kenne- 
bunk Port, Me.

Atvykusius be giminių 
ir draugų pasitiko Lietu
vos Gen. Konsulato Atta- 
che A. Simutis ir nuo 
BALF-o Ona Valaitienė, 
kiirie pagelbėjo su forma
lumais. L. G. K.

Ten 
atvy-

Side-

DAUG RAŠOMA APIE LATVIŲ
PILGRIMUS

Šiomis dienomis Bosto- 
parūpinti bei suteikti bu- į no_ dienraščiai vėl daug 
tą (pastogę) ir pagelbėsi raao ir atvaizdų deda apie 

................................. .prieš mėnesį mažu laive- 
iliu atvykusius 29 latvių 
į pilgrimus, kurie dabar 
■laikomi imigracijos stoty 
į East Bostone. Internatio- 
Inal Institute i ‘
kad latvių vaikučius, ku
rių yra 12, palinksminus

surasti darbą, kaip at
vyks ir tokį pareiškimą 
pasirašius su savo adresu 
koskubiausiai siųsti BAL- 
F-o Centrui.

Tuos pareiškimus pirm.
kvietė daryti ant tam tik-yra palinksminus 
rų blankų gaunamų Balfibuvo suruošta žvėrinčiaus i centre, laikraščių redakci-j 
jose ir darbuotojų arba 
ant paprasto popierio. 
Kun. Dr. Končius 1 
kodaugiausiai i 
blausiai tokius pareiški
mus siųsti Balfui, nes juo 
daugiau tokių pareiškimų 
bus gauta, tuo daugiau ir 
greičiau lietuvių galės at-

mas Kongrese bus 
spręstas, kad jie būtų 
leisti, kad ir po užstatu, 
laisvėn ir kad galėtų susi
radę darbus dirbti.

Jų Amerikon įleidimo 
reikalu darbuojasi ir Lie

tuvos Garbės Kons. adv.

iš- 
iš-

Luvv» uaiucs nviis. au*. 
"r A- O- Shallna, kaipo Bal- 

tie American Society of 
New England, Ine., įgalio
tinis. Bet kol kas vis dar 
tebelaikomi imigracijos 
stoties patalpose. Iš jos 

„j kvietė!buvo atsilankęs ir po porą išeiti gali tik juos atvežęs 
ir kosku-1 valandų laiko praleido ’ kapitonas J. Rosenberg. 

kongresmorihs John F. 
Kennedy, kurs yra įnešęs 
į Kongresą bilių jų įleidi
mo reikalu. Jis dabar rū
pinasi, kad iki jų klausi-

parodėlė.
Pas juos kelis kartus

Jis su savo žmona gerai 
vartoja anglų kalbą.

JAUNI VYRAI SKUBA 
APSIVESTI

- ■ . ■ 2

DABARTĖS PASTABOS

LIETUVIAI TREMTINIAI BRI
TŲ ZONOJE VOKIETIJOJE

Maskva prikaišio- 
būk ji pagrobus 

rusą Samariną ir 
tai ta proga

r

*■

r[4
F i

Palestinoje žydų kraštutinių Stem grupės na
riai važiuoja “Jeeps’uose” ir pikietuoja Jungtinių 
Tautų atstovo Bemadotte dedamas pastanga*? su
taikyti žydus su arabais.

Prezidentui Trumanui 
paskelbus, kad vedę vy
rai, bei vyrai turį užlaiky
ti šeimas nebus draftuo- 
jami į kariuomenę, tūks
tančiai jaunų vyrų skuba 
apsivesti. Sekančiomis 
dienomis didmiesčių vedy
bų leidimų biurai buvo ap
gulti “jaunomis porelė
mis” norinčiomis gauti 
leidimus (laisnius) ir sku
biai apsivesti.

Kaikurių manymu, tas 
skubus apsivedimas, gali 
vėliau nemaloniai atsiliep
ti, nes čia jaunimas ir 
šiaip viens kito gerai ne
pažinęs susituokia. To pa
sėkoje — daug išsiskyri
mų. Ko vertos tokios ve
dybos, kuomet jaunuolis 
veda vien, kad išvengus 
kareiviavimo.

gūnus”. Kaip 
Times” reporterė 
Kun. Sideravičius pasa
kęs, jog išvengimui Tarp
tautinės Tremtinių Orga
nizacijos ekstravaganci
jos administracinį perso
nalą būtų galima Sudary
ti iš pačių tremtinių, iš
leidžiant tik vieną penkio
liktąją dalį to, kas dabar 
išleidžiama.

Visi atvykusieji yra 
vienaip ar kitaip nukentė
ję nuo Lietuvos okupan
tų, o Jung. Amer. Valsty
bių pilietė Anielė Baltre
nienė neteko vyro esant 
jų šeimai amerikiečių ka
riuomenės globoje. Anot 
p. Baltrėnienės,' 1945 m. 
birželio 29 d. Fritzlar apy
linkėje amerikiečių kariš
ka mašina sunkiai sužei
dusi jos vyrą, kuris nu
vežtas į ligoninę mirė. Jo
kios kompensacijos ji iš 
niekur negavusi, nes tuo
laikinės UNRRA-os valdi
ninkai griežtai patarę a- 
pie tai tylėti. Ji, žinoma, 
ir tylėjusi, nes beteisiui 
tremtiniui, ypatingai ang
lų kalbos gerai nemokant, 
kitos išeities netiuvę. Da
bar ji, norėtų pradėti 
kompensacijos bylą, bet 
tam neturi pinigų, o Ame
rikos lietuvių tarpe nėra 
organizacijos, kuri pana
šiais atvejais teiktų teisi
nę pagalbą nemokamai. 
Jos du maži vaikučiai — 
penkių ir trejų metų liko 
pas vyro tėvus Vokietijo
je, nes visi kartu keliauti 
negalėjo, o visiems pasi
likti stovykloje reikštų 
beviltišką badavimą.. At- 
vykusioji tikisi tuojau 
gauti namų ruošoje ar bet 
kokį kitą sunkiausią dar
bą ir iš pirmo uždarbio 
siųsti vaikučiams ir se-

1. 1948 m. liepos 1 d. J Repatrijavo per pirmąjį 
Britų-Zonoje buvo 14,371'pusmetį: 254 latviai, 26 
lietuvių tremtinių stovyk
lose ir 800 lietuvių už sto
vyklų ribų (su DP teisė
mis). Stovyklose paminė
tą dieną buvo 3,420 lietu
viškų šeimų apimančių 
12,185 asmenis ir už sto
vyklų ribų 176 lietuviškos 
šeimos, apimančios 638 
asmenis.

Taip vadinamų “unatta- 
ched” — lietuvių virš 16 
m. amžiaus be šeimyninių 
ryšių tą dieną buvo 2,779 
asmenys ir stovyklose 161 
asmuo už stovyklų ribų.

2. .1948 m. birželio mė
nesio. bėgyje emigravo 504 
lietuviai.

Lietuvių emigracija į 
atskirus kraštus per pir
mąjį 1948 m. pusmetį at
rodė šitaip:

Į Kanadą išvyko .... 850 
Angliją .....................  696
Australiją .................. 167
Prancilziją .............. 134
U. S. A........................... 40
Braziliją ..................  33
Argentiną .....................  4
Šveicariją .....................  3
Olandiją .............  1

Viso išvyko 1,928 lietu
vių.

3. 1948 m. birželio mė
nesio bėgyje repatrijavo 
92 lietuviai.

Viso per pirmąjį 1948 
m. pusmetį repatrijavo 
400 lietuvių.

4. Be aukščiau paduotų

estai ir 2,579 lenkai.
Tremtinių imigracijos 

reikalais rūpinasi BALF, 
į kurį prašome kreiptis i- 
migracijos ir šalpos rei
kalais. Adresuokite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine., 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Paskaitos Vyčių Seime
35-tas Lietuvos Seimas, 

kurs įvyks rugsėjo 10, 11 
ir 12 dienomis, Detroite, 
be įvairių linksmų pramo
gų duos taip pat nemažai 
protiško maisto. Delega
tai ir svečiai į šį jubilieji
nį seimą turės progos iš
girsti dvi svarbias paskai
tas. Vieną jų skaitys kun. 
Juozas Vaškas, Tėvų Ma
rijonų Seminarijos (Hins- 
sdale, III.) rektorius; jo 
paskaitos tema bus: “Lie
tuvių kalbos palaikymo į- 
monės”. Antroj paskaitoj, 
inž. Antanas Mažeika, L. 
Vyčių garbės narys (Pitt- 
sburgh), Pa.), nušvies pa
vyzdingo Vyčio ypatybes.

Seimas prasidės penkta
dienio rytą su Mišiomis,' 
už mirusius narius iri 
-baigsis sekmadienio vaka-1 
rą šauniu bankietu, Dear- 
born Inn. Sesijos bus lai
komos Book - Cadillac 
viešbuty.

(Pradžia 1-me pualapyj) ; 
chui. Ar šis būrelis nebuvo ne
palyginamai labiau paklydęs, 
negu minėtas biblistų būrelis? 
0 ar daugelis atsakančiai įver
tina tą paklydėlių būrelį su 
Rooseveltu ir Churchillu prie
šakyje?

•

Kai dabar 
ja Amerikai, 
(kidnapinus)
rusę Kosenkiną, 
prisimintinas anuometinis Mas
kvos priekaištas Lietuvai, būk 
ji kidnapinus raudonarmietį. 
Skirtumas čia tik tas, kad 
priekaištei Lietuvai nebuvo jo
kio pagrindo, o čia dabar tik 
faktai iškraipomi. Tą atsiminę, 
mes lietuviai galime lengviau 
įsivaizduoti Washingtono ir ap
skritai Amerikos visuomenės 
įsižeidimą ir apmaudą dėl Mas
kvos daromų priekaištų.

Londone buvo suvažiavę viso 
pasaulio psichiatrai ir kitokie 
spacialistai svarstyti, kodėl 
tautos kariauja. Pripažinta, 
kad tautas verčia kariauti galų 
gale ne godumas, ne troškimas 
daugiau žemių, ne kokios idė
jos, bet baimė.

Dėl tokio išradimo nereikėjo 
tokio didingo suvažiavimo. Ar 
tiesa, kad baimė verčia vieną 
tautą eiti į karą prieš kitą? Ar 
Lenkija po pirmojo pasaulinio 
karo puolė beatsisteigiančią 
Lietuvą iš baimės? Ar tuo pat 
laiku Maskva siuntė raudonąją 
armiją prieš Lietuvą iš bai
mės? Ar Hitleris į Lenkiją 
smogė iš baimės?

Žinoma, negalima sakyti, kad 
čia baimė nevaidina jokios ro
lės. Galima pripažinti, kad Len
kija bijojo, kad nepriklausoma 
Lietuva išsprūs..iš jos įtakos. 
Bet ar ne didesnę čia rolę vai
dino lenkų gobšumas, savinau
da, šovinizmas, pavydas, didy
bės manija?

•

Buvo žinių, būk įsakymu iš 
Kremliaus Rusijoj ir pagrobto
se žemėse skubiai buvo valomi 
javai. Darbai
Ar iš to neišeina, kad 
liūs planuoja po vieno 
mečio pradėti kitą?

ėjo ir naktimis. 
Krem- 
darby- 

P.G.

Sumalė jo Mėsos Rrttnts
Bostone mėsos pirkimas 

sumažėjo per pusę, paly
ginus su praeitu pavasa
riu. Jei ir perka, tai dau
giausia perka pigesnės 
rūšies.

Mėsos pirkimas sumažė
jęs dėl aukštų kainų.

«ų itremuXiUsto^ki^ė

Malonu Yra Melstis iš 
Maldaknygės! 

"Darbininko" Kmyne 6aHe bięyti MMi
UOTUViSKlį JCTUnlOų rrafOmiiyyiųZ

1. DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko" spau
da. 788 puls........ ....................................................... $3.75

2. RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko" spauda. 544 
puslapių ...................................................................  $3.00
MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J. 
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 336 pusi. 
Kaina, ..................................... .................................. $1.50

ar už jų ribų, bet turin
čių DP teises, Britų Zono
je yra dar keli šimtai Di
džiosios Lietuvos ir keli 
tūkstančiai Mažosios Lie
tuvos gyventojų be DP 
teisių, apie kuriuos tiks
lios statistikos dar nėra.

5. Analoginiai skaičiai 
kitų tautybių tremtiniams 
yra:

Visų DP Britų Zonoje 
liepos 1 d. buvo 194,748. 
Latvių .............  29,030
Estų .....................  7,150
Lenkų .................. 86,061
Ukrainiečių ..........  25,186

Visų tautybių DP iš 
Britų Zonos per pirmąjį 
pusmetį emigravo: 28,422.

f

Sufcretė 400 Kdefriij
Iš Bostono išeinąs į 

Worcesterį traukinys, tre
čiadienį po pietų nušoko 
nuo bėgių ir smarkiai su
krėtė jame keliavusius 
400 žmonių.

Tas atsitiko prie pat 
Back Bay stoties.

3.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway, So. Boston 27, Mano.

Šiuomi siunčiu $

Vardas ...
Adresas .

ir prašau prisiųsti maldaknygę
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Domestic yearly __________  35.00
Domestis once per week yearly 33.00
Foreign yearly ____________ 35.50
Foreign once per week yearly 33.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams .........  35.00
Vieną kart savaitėje metams 33.00 
Užsieny metams ............ —....... 35.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams 33.50

DARBININKAS
366 West Broadvay, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680

UPrie Vilties Kryžiaus" I

Kun. Dr. J. Prunskis parašė knygą, kurią užvar
dino “Prie Vilties Kryžiaus”. Jau pats vardas paro
do, kad tai dvasinio turinio kūrinys. Ar, tiksliau ją 
apibūdinus, galima sakyti, kad tai katalikiško apaš
talavimo pasiuntinys, tuomi ypatingai patrauklus ir 
naudingas, kad iškelia patį gyvybiausią šių dienų 
klausimą: įsipainiojimą į komunizmą, atsidarymą 
akių, susidūrus su komunistų gyvenimu ir pamačius 
jų juodus darbus, ir atsižadėjimą komunizmo bei su
grįžimą prie Dievo ir tikro tikėjimo.

I Jame negyventų nė vienas 1 
i svečias”. “O jei viešbutis’ 
J būtų pilnas?” “Ir tada ne!| 
j Geriau svečias sutiktų' 
miegoti vonios kambaryj/ 

,negu 13 numery j! Tai ne-' 
laimingas skaičius!”

Vargas 13! Kodėl, gi jis 
yra nelaimingas skaičius? 
Kodėl ne 12, ne 14?

Taip pat ketvirtadienis 
gera diena, šeštadienis ir-’ 
gi. Bet penktadienis! Kas, 
drįs penktadienį keliauti?; 
Kas drįs pradėti kokį dar-1 
bą? Dažnai girdime sa- 

“Nesu prietaringas,*
k 

‘{jį*stalo, būtų gera, kad dar 
____t__, ________ ; j vienas ateitu”. Arba: “Tu,' 

F! ll^.ICred’oTtas tiki? tūkstan- žinoma, nesi prietaringas, 
i dešimt j čius juokingų dalykų. Da- dėlto nevažiuok
pastebėjo,1 nų gamtininkas Orstedt.’Y^oj- Mat, penktadienis. .

M -B.
DARBININKAS

Vertė A. Maceina.
TIKĖJIMO KARIKATŪRA

Vienas mokslininkas au-i Kas sielos alkį nenura- 
klėjo savo sūnelį atskyręs Į mina tikrąja religija, tas 
nuo pašau’io ir žodžio j tiki į vidunakčio šmėklas; kant: 
Dievas niekad jam nepa- kas save vadina - netikin-į^t vis^dėlto mūsų 13 prie 
sakė. Jis norėjo patirti, ar čiu, tas iš tikro yra C_ 
pati sau palikta sie-a pri- lengvatikįs. Kas netiki j 
eis prie Dievo pažinimo.’ 
Sukakus vaikui <_ ___ ____u_____ o,________ 1 j- - >„
metų, tėvas pastebėjo,1 nų gamtininkas Orstedt. v_ a*’ aaieni^- 
kad berniukas anksti rytą' pasakoja apie vieną žmo- Perbėgo kiskis per ke- 
vis eina į sodą. Jis tyliai gų: “Aš pažinojau vienąją. vadinasi, bus neaime. 
jį pasekė ir pamatė nuos
tabų dalyką. Vaikas atsi
klaupęs pakėlė -rankas į 
patekančią saulę.

vyrą, kuris labai didžia  vo-1j*’ skamba dė
tai savo netikėjimu, bet arba n'tŽ^

L.

LDS SEIMAS
šeštadienį, ir sekmadieni, rugsėjo - Sept. 18 

ir 19 d.d. š. m. įvyks Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos 
(LDS) metinis seimas Šv. Jurgio lietuvių parapi
joje Norwood, Mass.

Seimas prasidės iškilmingomis šv. mišiomis.
Kiekviena LDS kuopa gali išrinkti ir įgalio

ti į Seimą po vieną atstovą. Kuopos, kurios turi 
daugiau kaip 10 narių, gali įgalioti po vieną at
stovą nuo kiekvienų 10 narių. Apskričiai gali įga
lioti po du atstovu. Atstovai turi gauti įgalioji
mus su kuopos ar apskrities valdybos: Dvasios 
Vado, Pirmininko ir Raštininko parašais.

Kviečiame visas kuopas ir apskričius tuojau 
išrinkti atstovus ir pranešti Centro Valdybai kiek 
ir ką išrinkote atstovais. Naujus sumanymus or
ganizacijos gerovei siųskite iš anksto, kad dar 
prieš seimą galėtume įtalpinti į organą “Darbi
ninką”.

LDS Centro Valdyba
Kun. Pranas M. Juras, pirmininkas 

Antanas F. Kneižys, sekretorius.

'nedrįso niekad naktį pra- kairį de‘na ~ .viskas bus neina nei Išpažinties nei
* * *• * ~ » DAonlzAmivin ▼y • • /• a • *1 ••eiti pro kapines”. gerai. Pasakojama apie Komunijos (į tai juk ji 

numirusį, o jis iš tikrųjų negali tikėti!), ištisas va-. Knyga neperdidžiausia - 140 pusi. - ir taip gy- vargšas kūdikis! Tar- žinoma, prietarų prie- vadin^iji ii- E ™' bJrttainkų
Kios«r^%^paJ?ike; karalie- ga,j bat‘Tin±gai ^ens-Jei Mt 3togo£P 

traukos taX7 kokia meistriška? nerašytaaovsakl '”e- ° 'T.(yI>?C r“ yj)-' deju0'a P*1®*14 arba susto' Ponia, kuri anaiptol nesi-
tJ^^tumi ted^Ska e*g,an,’ !r,°d>'mą’.- kad inteligentams šis susvelm- ja iaikrodis, vadinasi. meidiia (jutui nemo-

tik su tuo skirtumu, kad apysaka yra vaizduotes pa zmogaus siela jau iš pat mmas netinka. Garsus be- tuose namuose kaž kas derniška’) žiūri drebėda- dannvs. o čia suminėti tikn ervvenimo faktai. aDra- r»;^r« t- _ uciiubm./, mum uicucua_darinys, o čia suminėti tikri gyvenimo faktai, apra- prigimties ilgisi Dievo. Ir dieviai kaip Diderot,! mirs
šyti žmonių nusivylusių komunizmu, ar kuria kita pa-|jeigu jai uždaromas tik-1 D’Alembert buvo juokin-| Reto dar yra įvairiau- 
grindine klaida, ir grįžusių į tikėjimą ir sveiką bei rasis kelias> jį patenka į'gai prietaringi. Prūsų ka-'siu būrimo rūšių: dvasių 
protingą gyvenimo orientuotę. įvairiausius paklydimus, i ralius Fridrikas II manė, regėjimas, kortų kėlimas,

Yra čia įvairių tipų. Tai buvusieji Sovietų parei- Galime eiti ligi pat se- jog bus nelaimė, jei kas pranašimas iš delno lini- 
gūnai Krivickij ir Kravčenko, ant visados atsisveiki- niausiu žmonijos 
niiaipii su knTniinirmii ir nasirinkiisipii dpmnkratinp bet nerasime nė

įvairiausius paklydimus, ralius Fridrikas II manė, regėjimas, kortų kėlimas, lirri Ivvm MAlniwin Ir r* o____ _____1—_ 5
laikų, sukryžiuodavo lėkšty peilį jų, žvaigždžių ir Lt. Y- 

__      vienos ir šakutę. Taip pat jis la-|Pač miestuose pagarsėję 
laisvę. Tai raudonosios_armijos karininkai Mykolas - tautos, kuri nebūtų ture- bai uoliai teiravosi pas spiritistiniai seansai, ku-
~ ~ * .........................- . - ........... -—: — Religingu- astrologus, kurią valandą rie suardo nervus ir palai

mas yra suaugęs su pačia jam būtų geriausia susi- doja žmogaus taip kūno
priėmusieji katalikų tikėjimą. Tai atsivertusieji į ka- žmogaus prigimtimi. Die- žieduoti su Anglijos kara- taįp sielos sveikatą.

nusieji su komunizmu ir pasirinkusieji demokratinę bet nerasime

Belina Podgaetzkij ir Mykolas Koriakov, ne tik atsi- Jusi religijos, 
palaidojusieji nuo komunizmo ir bedievybės, bet ir 1

i yra priešin- ’ liaus dukterimi, 
ir Dorothy ?as prigimčiai.

talikybę komunistų raštininkai ir raštininkės — Bu- y° neigimas 
denzas, Enr. Matomas, Regina Garcia i \
Day. Tai atsivertimas į katalikybę tokių asmenų kaip

tikiu vyskupas Paulius Melitiev ir rabinas prof. Israel religijos, o be jos darosi 
nerami, nekantri ir liguis- 

Neįmanomu darbštumu ir ilgamečiu maistrišku —_tam ^žiandie^ turime
literatiniu įgudimu Autorius surankiojo tų žmonių 
autobiografijas, jų pačių žodžiais atpasakojo ryškiau
sius jų įspūdžius, įdėjo j savo vaizdžiai pagamintus 
rėmus ir patiekė tokį didingą, patrauklų veikalą, kurs 
vienu ypu, be atodūsio duodasi skaitomas.

Tenka pakartoti kun. Dr. K. A. Matulaičio, MIC., 
žodžius, tilpusius “Laivo”, rugpiūčio 14 numary: 
“Vertėtų, kad ši knyga patektų į kiekvieną lietuvių 
šeimą. Ji atneš daug naudos ją skaitantiems. Nes mes 
mokinamės iš svetimų klaidų ir jų nelaimių, kad pa
tys jų išvengtume”.

Katalikiškos lietuvių literatūros globotojui ir rė
mėjui — mecenasui, kun. Pr. M. Jurui, už šios knygos 
išleidimą priklauso gilios pagarbos ir nuoširdžios pa
dėkos žodis. ' K.

sakė Katonas, — “tai nie
ko nereiškia. Jeigu batas 
būtų apgraužęs pelę, tada 
gal šį tą ir reikštų”. Tik
rasis tikėjimas žmonijai 
yra palaiminga upės sro
vė, tuo tarpu prietarai — 
tai drumzlinas vanduo, 
kuris užteršia laukus ir 
pievas. Taigi saugok savo 
tikėjimą, mano mielas. 
Bet netikėk į keturlapį 
dobilą, į kortų kėlimą, tik

_—-—— —------
ma, kaip balta peliukė 
traukia lakštelį, turintį 
pasakyti josios ateitį. Tu
rėti namuose kryžių? “Ak, 
kaip nemoderniška!” Bet 
prie durų prikalti arklio į vieną Dievą, visagalį Tė- 
pasagą, tai galima, nes ji.vą, dangaus ir žemės Tvė- 
žyminti laimę. Nešioti ant rėją. F‘ 
kaklo Marijos medalikėlį, ; traukiančią pelę, 
kad jis primintų mums pasagą,

Vargšas, vargšas mo- _  taf
Mokytas moderniškasis' derniškasis žmogus.

Netikėk į lakštelį 
į arklio 

bet į vienintelį 
i Jos gyvenimą ir dorybes. Dievo Sūnų, mūsų Vieš- 

__i “viduramžių atsili-ipatį Jėzų’ Kristų. Netikėk 
kimas”. Bet nešioti ketur- į spiritistų prasimany-

Kad iš tikrųjų taip yra. žmogus, apšviestasis 20.ligi ausų yra įklimpęs i iapi dobilą, tai galima, mus, bet į kūno prisikėli-
įrl ei oi o ilcriciomviotic Jmnrnio -iiinlriacti___ ______ _____ _____ T- — .„.„X ™.................i, B » c r _Dr. Alfredas J. Bilmanis, Klara Boothe Luce, stačia- kad žmogaus siela ilgisi amžiaus žmogus, juokiasi prietaringumą. Jam ypač nes “jis duos laimės”.

lių arba iš šokinėjančių Į mas: “Niekas taip nebijo! Taigi pasirodo, kad ga- 
apie laužą hotentotų, bet.mirties ir dievų, kaip jų Įima būti tik arba religin- 
jis nemato, kad-tuo pačiu neigėjas”. gam arba prietaringam;

Gal būti stebiesi, kam Kai žmogaus sielai nelei- 
; didmiesčių gyvena tūks-‘taip daug kalbu apie prie- džiama ilgėtis gaivių, tik-; 
'tančiai inteligentų, kurie įtarų kvailybes. Tai darau rų religinio gyvenimo da-

iš naivių, nežinančių sene-, tinka šis Cicerono pasaky-l 
lių arba iš šokinėjančių'mas: “Niekas taip nebijo’

mą ir amžiną gyvenimą.

ATSILIEPKITE
net per daug įrodymų. ---------,---------- ---------
Dabar mes matome ap- metu viduryj moderniškų
link save pasigailėjimo «««»«»»« fr.Vo_
vertų žmonių, kurie yra'.... ............ ...___ -----------
praradę tikėjimą ir atsi-;yra tikri kvailiausių prie- todėl, kad pamatytum, tykų, ji pradeda
sakę nuo visokios religi- tarų vergai. į koks yra netikėjimo ga- piktžolėmis. Uždarykime Rožė?
jos. Bet ar manai, kad ši-Į Prisižiūrėkime tik į kai las ir kur veda religijos duris tikėjimui, o per lan-i ______

paneigimas; kad i

LUKSAS Jonas, apie 55 m. 
amžiaus ,sūnus Juozapo ir Ro- 

i žali jos, gimęs Skuodo vaisė., 
Narvydžių km., prašomas atsi- 

mistl ]iepti. Ieško sesers Rozalijos

tie “netikintieji” iš tikro guriuos prietarus, 
netiki? Ne! Žmogaus sie
la trokšta tikėjimo. Jeigu kurie prietaringam 
tikrieji šaltiniai yra pa-jgui yra blogiausios 
neigti, ji griebiasi įvairių mės. 
tikėjimo erzacų.

Kad mūsų dienomis kle-. vajaus kunduktorių 
sti kvailiausi prietarai (ir sakykite, kur

Štai skaičiai ir įvykiai, 
žmo- 

reikš-

_ __ _____ maty- gus prieis prietarų ir kas! GINTAUTAS Petras bei Ma
tūra, i kiek daug dalykų netiki į Dievą, tas tiki į 7^ Stasė ir Bronė Gintautai-

Klausiu elektros tram- 
...................................į “Pa- 

, kur galėčiau 
tai ne tik tarp nemokytų, prasti vagoną nr. 13?” “Nr. 
bet ir tarp inteligentų),; 13? Tokio nėra!” “Kodėl 

____ _______________________ ____ ___ ’ “Juo nevažiuotų 
rios gautas aukas persiunčia BALF centrui, arba tuo- čiaus teosofų, spiritistų, nė vienas keleivis!” 
jau siųskime sekančiu adresu:_____________________ astrologų, arba iš tų, ku- j Klausiu viešbučio tar-

rie buria kortomis ir iš ną: “Parodykite kambarį 
United Lithuanian Relief Fund of Amenca, Ine. delno linijų spėja žmo-(Nr. 13?” “Kambarį Nr.

_________ 105Grand St., Brooklyn 11, N. Y. ‘gaus likimą. 113) Pas mus tokio nėra.

Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti L--— — - ' 77
per BALF skyrius, savo organizacijas ir įstaigas, ku- matyti |s didelio skai-. nėra .

turi tikėti tie, kurie netiki vidurnakčio šmėklas. tės’ 
į Dievą. (Prietarai yra tikėjimo er-

Mokytas “moderniška- zacai, bet jie tiek jį atsto- 
sis” žmogus juokiasi iš ja, kiek kavos surogatai! 
neprotingos mergaitės,, atstoja tikrąją kavą, 
kuri iš čigonės šundakta-! Net ir protingi stab-Į 
rėš prašo gydomųjų žole- j meldžiai pajuokdavo prie- 
lių. Bet ar turime teisės iš (taringus žmones. Rymietį 
to juoktis, jei mūsų did- i Katoną klausė kartą dre- 
miesčiuose gyvena burti-;bąs kareivis: “Praėjusią 
ninkių, kurioms “mokyti” naktį sapnavau, 
ponai ir “garbingos” ;

Lietuvoj gyvenę Suba
čiaus vaisė., Fermos km., yra 
ieškomi K. Masiulionio.

Abiejų paieškojimų reikalais 
prašoma k reiptis:

Rev. Placidus Barisa 
Franciscan Monastery 

Kennebunk Port, Maine.

Tikrai doras žmogus yra 
kad pelė tas, kuris turi drąsos pa

po- apgraužė mano batą. Ką žiūrėti velniui į akis ir pa- 
nios leidžia spėti”savo at- tai galėtų reikšti?” “Kad sakyti: tu esi velnias.

Ta pati ponia, kuri pelė apgraužė batą” — at-1eitį? Garfield.
Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

30.
Nuoširdus Pasikalbėjimas

— Ką čia tiksliai. Aš visai nemoku at
vaizduoti to įspūdžio, kurį sudaro priversti
nas vergiškas garbinimas to kraugerio, kurs 
visa galva peraugo žiauriausius pasaulio is
torijoj žudytojus.

— Jei Lietuvos rašytojai turėtų laisvę 
pasisakyti, jie vargiai galėtų vaizdžiau išsi
reikšti apie žodžio laisvės suvaržymą.

— Jei taip, tai jų talentas jau visai atbu
ko dėl nuolatinio brutališko išprievartavimo. 
Na, ir savo sunegalėjimu — tiksliu, ar ne
tiksliu — jie atlieka partizanų pareigą.

— Bet juk yra ir tokių, kurie iš širdies 
Staliną garbina.

— Taip, yra. Du ar trys parsidavėliai, vie
na kita pusiau išperėta pusmergė ar pusbo- 
bė, pora desėtkų girtuoklėlių ar kokainistų 
ir kas daugiau? Tiesa, prie jų prisijungė ke
letas pusiau “susilietuvinusių” rusų. Prirei
kė ir juos sumedžioti, nes kitaip Tarybų Lie
tuvos raštininkija būtų pasigailėtinai ne
gausi.

— Rėžk, rėžk, Savka! — gėrėjosi Kirša.— 
Kad tu žinotum, kaip malonu klausyt!

Savka tik ranka numojo.
— Tuščia jų. Jei ta tema ilgiau kalbėsiu, 

šiandien valgyt negalėsiu. Dvasios išprie
vartavimas tai pati nešvariausia šlykštinė. 
Dvokia kaip...

Savinas nesurado palyginimo.
— Na, tiek to, — tarė Kirša: — palygini

mą palikim vaizduotei. Aš dar norėčiau ką 
daugiau išgirsti apie vyriškesnę partizanų 
darbuotę. Ar traukinių daugiau nebe sprog
dina? fr

— Ir dar kaip. To malonumo jie niekad 
neatsižada. Tai labai triukšmingas darbas, 
bet čekistai mėgina ko stropiausiai jį pa
slėpti. Tur būt ir nuo Maskvos daug ką nu
slepia.

— Koks būtų jų tikslas? — nustebo Kirša.
— Tikslas visai natūralūs: bijosi pasaky

ti Stalinui visą tiesą. “Dėdė” visuomet buvo 
žiaurus, o į senatvę tiesiog papaiko. Viskas 
jam turi būt atliekama šimtprocentiniu tiks
lumu. Kitaip ne tik karjera, bet ir gyvybė 
pareigūnų atsiranda pavojuj. Iki šiol nesu- 
likviduoti Lietuvos pasipriešinimo! Tai toks 
skandalas, už kurį atsakingi čekos pareigū
nai turi būt tardomi ir sušaudomi. Taigi jie 
tik kai kuriuos traukinių “susidaužymus” 
Kremliui praneša ir visą bėdą suverčia ant 
geležinkeliečių. Apie partizanus nė žodelio. 
O partizanai sprogdina traukinius kaip 
sprogdinę. Jų vadų vardai vis tie patys: Sa-

kalai, Geniai, Čortai, Žaibai, Perkūnai. Ne
žinia, ar jie gyvi, ar kiti jų vardus pasiima. 
Pastaruoju laiku pagarsėjo kažkoks Vana
gas. Kalbama, kad tai buvusis politrukas 
Kukuškinas arba Gegužis. Visai natūralu: 
gegutė virto vanagu.

— Šitaip! — tarė Kirša, ir jo akys sužibė
jo — Na, ką gi tas Vanagas?

— Aha! pavydas tave ima. Ir pats norė
tum virsti plėšriuoju paukšteliu!

— Žinoma. Dėlto aš apie jį ir klausinėju. 
Tik man nereikia pavardės keisti. Oi, kaip 
aš bolševikus kiršinčiau!

— Verčiau sakyk kiršinsiu — kam ilgiau 
laukti? Ot, tas Vanagas, kad lesa jiems akis 
tai lesa. Nežinau, ar jis eina traukinių 
sprogdinti, Gal neturi laiko, nes neilstamai 
darbuojasi čia pat mieste ir apylinkėse. Jo 
specijalybė — rankioti veiklesnius komisa
rus. Kur tik koks žiauresnis šunsnukis pra
deda išdykauti, žiūrėk, jau nuskintas. Ir pui
kiai žino, kurį pasirinkti. Mat, buvęs polit
rukas, visus gerai pažįsta. Nuo kurio laiko 
čekoje prastai miegama.

— Tu, žinoma, sudarai išskirti? — dėl vi
sa ko paklausė Kirša.

— Suprantama, — šyptelėjo Savinas.
— Žinai ką, Savka? Supažindyk mane su 

tuo Vanagu. Aš jau "nebekiršinčiau”, bet 
tikrai kiršinsiu!

Savka nieko neatsakė, tik karštai pa
spaudė Kiršos ranką.

— 31 —
Keistas Būdas Susipažinti
Vieną tamsią naktį Gegužis įslydo į siau

rą gatvelę ir pasieniais selino prie nurodyto 
kampo, kur vienas čekos komisaras turėjo 
susitikti su savo meiluže. Tą pranešimą jis 
gavo iš vieno ištikimo čekisto, kurs visuo
met suteikdavo tikslių informacijų. Tas ko
misaras buvo patraukęs ypatingą Gegužio 
dėmesį, nes tai buvo žvėriškai žiaurus ir be
gėdiškai bolševikams parsidavęs lietuvis. 
Jau seniai Gegužis tykojo jį nuskinti, bet vis 
nepavyko: komisaras buvo labai atsargus ir 
be gausios apsaugos niekur neišeidavo. Da
bar, eidamas su meiluže pasimatyti, jis, ži
noma, apsaugos nepasiims — tokiais atve
jais liudininkai nereikalingi. Gegužis manė 
lengvai apsidirbsiąs, nes komisaras buvo 
šiaudadūšis, kokaino ir svaigalų nukamuo
tas žmogelis, kaip ir visi parsidavėliai. Be 
to, staigiai užkluptas, jis susmuks, lyg senas 
sužliugęs šungrybis. Meilužė sąskaiton neįei
na, nes ji apalps, arba pabėgs. Kad tik gar
siai nesuspiegtų.

Gegužis palengvėle slinko pirmyn. Dar 
yra laiko iki sutartos valandos. Štai ir kam
pinis namas. Protarpyje galima pasislėpti ir 
laukti komisaro ateinant. Kas pirmiau pasi
rodys: komisaras, ar meilužė? Geriau būtų, 
kad komisaras, tai daug palengvintų užda
vinį. Na, vis tiek. Ir Gegužis įniro į tamsų 
tarpnamį palaukti.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

rvOMiuUS Aus!
Lietuvių Susiartinimo šventė, 

kuri įvyko liepos 25 dieną Ne
kalto Prasidėjimo Vienuolyno 
sodyboj, “Camp Immaculata”— py), Gioria Labeskaitė (Hart-
mergaičių stovyklos uždarymo ford), Barbora Norkutė (Hart- 
proga. yra minima ne tik šioje ford), Darote ja Žvaliauskaitė 
šventėje dalyvavusių svečių, (Hartford), kurioms buvo į- 
mūsų geradarių bei stovyklos teiktos dovanos už uolų lietu- 
mergaičių. bet ir visų mūsų vių kalbos mokymąsi. O kas gi 
Kongregacijos seselių. Mes pri- įvertins tą nematomą šeiminin- 
simename su kokiu džiaugsmu kių auką?! Kas už ją galės at- 
bei nuoširdumu mūsų Kongre- silyginti ir tinkamai padėkoti?! 
gacijos rėmėjai iš anksto ruo- Niekas nesupras, kas pats nėra 
sėsi šiai šventei ir kaip gražiai nešęs tos aukos, o atlyginti už 
ir su pasiaukojimu šventės me- tylųjį pasiaukojimą gali tik 
tu dirbo. Dievas. Tad nerasdamos žodžių

Todėl pilnos gilaus dėkingu- išreikšti savo dėkingumui ta
rno visų šventės dalyvių ir riame daug kartų girdėtais iš 
Kongregacijos rėmėjų intenci- visos širdies dėkojame šeimi- 
ja atlaikėme Noveną prašyda- ninkėms atvykusioms tiek iš 
mos Gerąjį Dievą atlyginti vi- Boston. tiek iš Worcester, tiek 
siems gausiai. Ta pačia intenci- iš New Britam, tiek iš Water- 
ja buvo atnašaujamos ir Šv. būry. Labai ačiū vyrams už di- 
Mišios. Nuolatos męs melšime dėlę pagalbą šeimininkėms val- 
Dangiškąjį Tėvą per mūsų Glo- gių išdavimo metu. Dėkui labai 

patarnavusioms

lengvą P. Vaičiūno veikalą. 
Tikrai vertos buvo ypatingo 
pagyrimo šios mergaitės: Rūta 
Averkaitė (Brookiyn, N. Y.),! 
Joyce Zanavičiūtė (Waterbu-

1

p. Leonas Smelstorius, 
Norwoodo (Mass.) miesto re
kreacijos departamento virši
ninkas. gyv. Heaton Avė., ir 
nuoširdus Vytis ir daug dar
buojasi su jaunimu. Sekmadie
nį, rugp. 29 d.. Romuvos par
ke. Montello, Mass.. turėsime. 
progą jį sutikti Naujosios An
glijos L. Vyčių apskrities išva
žiavime. nes jis yra Al Bložio 
Dienos sporto vedėjas.

PAftatNtKKAS
T ,
tas įvyko Coiumbus svetainėje, 
p.p. Žylių šeimoje įvyko 3 ve
dybos šiais metais, 2 dukterų! 
ir sūnaus. Malonu matyti, kad* 
visi jie sukūrė lietuviškas šei
mas. Sveikiname jaunavedžius! 
p.p. S. A. Bartkus ir linkime 
jiems laiiiffngiausio vedybinio 
gyvenimo.

i ---------
Antradienį, rugpiūčio 24 d. 

p.p. Baigai, gyv. prie Columbia 
g-vės, Cambi idžiuje, išvyko į 
Floridą porai savaičių atosto
gų pas sūnų.

pp. Baigai atlieka kelionę lėk
tuvu. Laimingos kelionės ir 
linksmų atostogų Floridos pa
dangėje.

I

t i
Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolyno 
Rezidencijoj Pikniko Rengėjai Sku

biai Planuoja Įvairius Pastatus

bėjos Nekaltai Pradėtosios Ma- mergaitėms 
rijos užtarimą saugoti ir glo- prie stalų. Su visu nuoširdumu 
boti Jus visus ir visuomet. dėkojame p.

Šia proga labai nuoširdžiai i Hartford sk. pirmininkei). po- 
dėkojame visiems Klebonams irnams Kadis, p. Barolis. p. Gri- 
Kunigams, Tėvams Marijonams ganavičiui ir p. Averkai. po- 
ir Tėvams Pranciškonams, ka- nams Račkauskams ir ponams 
talikų visuomenės vadams, vi- Sandams, p. Šimkienei (So. 
siems lietuviams ir lietuvėms Boston sk. pirm.), ponams Bra- 
nesenai atvykusiems iš trem- zauskams. p. A. Majauskaitei.

I

E. Kelendienei

Taip pat tariame nuoširdų a- 
čiū “Darbininkui” ir p. 
Kneižiui už gražią šventės rek
lamą jier radio ir spaudą. Tas 
be abejo, daug prisidėjo prie 
gražaus šventės pasisekimo ir 
skaitlingo svečių dalyvavimo.

Viešpatie, atlygink visiems, 
kurie dėl Tavo vardo daro 
mums gera.

Su giliu dėkingumu ir nuola
tine malda,

N. Pr. švč. P. Marijos Seserys.

CAMBRIDGE, MASS.

A. į

Sekmadienį, rugpiūčio 29 d., j
N. P. bažnyčioje daroma kolek-1 P* Adomas Batakis, 

i ta dėl Šešėlių mokytojų. Sese-'^YV- Brockton, Mass., yra Al 
lės jau grįžo iš vasaros mokslo Bložis Naujosios Anglijos 

> Lietuvių
■ išvažiavimo 

įrengimo komisijos pirmininkas, 
į Jis kviečia visus sekmadienį, 
: rugpiūčio 29' d. atvykti į Ro
muvos parką, Montello, Mass.

ir rengiasi prie mokyklos ati- U- V yčių apskrities 
darymo. Būkime dosnūs ir, pa-i Sporto Dienos 
remkime Seseles, kurios tiek 
daug gero. jįaro dėl mūsų ir 
mūsų vaikučių. A.D.

i HASHIIA, H.H.
Iškilmingai palaidotas Mykolas

Bartis
Rugpiūčio 21 d. iškilmingai 

su militarėmis apeigomis Išlai
dotas karys Mykolas Petras 
Bartis, kuris mirtinai sužeistas 
vasario 19 d.. 1945 m. ir mirė 
ligoninėje, Prancūzijoje, 
1 d.,
buvo parvežtas iš Europos.

Praeitą savaitę grįžo Chica-nesenai atvykusiems iš trem- zauskams. p. A. Majauskaitei.
ties — už dalyvavimą šventėje p. Vasiliauskienei, p. Karčiaus- ^on Hinsdale. T.T. Marijonų 
ir už aukas suteiktas mūsų kienei, p. Piktelienei.
Naujai Koplyčiai.

Gilų padėkos žodį tariame (Worcester sk. pirm.). 
Prelatui J. Ambotui už šv. Mi- lungevičienei, p. B. Miller, p. |venanciU 
šių auką, Kun. J. Dambraus- A. Sinkavich. p. E. Zakarienei. 
kui, MIC., už nepamirštamą pa- p. Radzevičiui (New Britain), 
mokslą, pasakytą šventės me-J.p. O. Radzevičienei ir p. Kas
tu, Prelatui Dr. K. Urbonavi- peravičienei. p. Mičiūnienei, p. 
čiui už suteiktą palaiminimą Bigwood ir p. Ruth. į 
Švč. Sakramentu. Nuoširdžiai zauskaitei, p. Daukienei. p.' 
dėkojame už kalbą prie Lie- Karpuškienei (_ 
tuviško Kryžiaus p. Dr. V.: pirm.) ir visoms 
Šmulkščiui.

Nuoširdų ačiū tariame Vie-' 
nuolyno Kapelionui. Kun. St. 
Būdavui už šventės programos 
įdomų pravedimą. Ačiū labai p. 
Irenai Imbrasaitei už lietuviškų 
šokių pamokinimą stovyklos 
mergaičių ir p. Ivaškai už pa-! 
grojimą šokių metu. Džiaugia-1 
mes ir mūsų stovyklos mergai
čių gražiu kooperavimu ren
giantis šventės programai, y- 
pač vaidintojos parodė didelę 
kantrybę ir ištvermę, kad dvie
jų savaičių bėgyje paruošė ne-

ponams
Giraičiams. p. O. Kondrotienei

P- Vo-.

♦

i W. J. Chisholin
GBABOBIUS 

'Asmeniškas Patarnavimas" 

331 Smtth St.,
PROVTDENCE, R. L

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286 ė

£

dos sportininkų. Pereitą pirma
dienį jau buvo užsiregistravu
sių 45 vienetukai. Gali įsivaiz- 
dint koks tai didelis būrys tos 
parados jaunimo pasiruošęs pa
sirodyti. Teisėjai turės darbo ir 
reiks gerai išsitempti, kad su
radus teisingą teismą. Dalyviai 
turės malonų programos nume- 

irį, kuris trauks jų netik žingei- 
: durną, bet primins jų jaunas 
dienas, palygins save ir šiuos 
paraduoto jus. Tikrai čia ponios * 

' Samsonienės didelis darbas, ku- 
' ri vadovauja šiam visam mažy
čių judėjimui. Dar galima ir 
šiandien užsiregistruoti. Lai 
didėja toji gražioji jaunųjų pa- 

; rodą. Galima šaukti telefonu—
* 3471-J ir būsite įrašytas į eilę 
anų paraduoto jų.

Begalo interesuojantis daly
kas yra tas, kurs dalinai ar vi

ešai yra slaptas. Štai programo-
• je pranešama: paieškojimas 
| “Raseinių Magdės”. Taip. Ji

Šiomis dienomis patirta, kad 
Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuo
lyno rezidencijoj, Thatcher St., 
Brockton, Mass., tos vienuoli
jos rėmėjai ir prieteliai susibū
rę į didingą pikniko rengimo 
komitetą rūpestingai planuoja 
įvairias programai pildyti vie
tas. Vienas iš originališkiausių 
sumanymų buvo iškilęs — lai
kyti pikniką vienuolijos rezi
dencijos puikiame ąžuolyne — 
žalialapiame miškelyj, kuris 
primena Nemuno ąžuolais ap- 
augusę atšįaitę. TSi puiki ir i- 
deališka vieta, bet dar nekultu- 
rizuota. Tai gyvas miškas per 
kurį galima tik praeiti, bet ne
važiuoti. Laikui bėgant jame 
išaugs tos vienuolijos reziden
cijoj puikus parkas, apvestas 
stambia mūro siena, kurios vir
šum galima pasivaikščioti kaip 
šaligatviu ir tai gražiai cemen-; 
tuotu. Jeigu žingeidumas ska-j^ 
tins nuvykusius rugsėjo 6 d., U. 
(Labor Day), pikniko 
jie galės ir dabar tuo gražiu!^ . re,kės aU^u a,_ 
miškeliu džiaugtis. I pažinti. Kas atsp^

toji paslaptinga “Raseinių Mag
dė" tas gaus puikią dovaną.

Apie kitus dalykus, kurie pa
sireikš tame piknike matysime 
ten nuvykę, o jų bus —sportiš- 

l ki žaidimai, šokiai, vargonų 
'koncertas, vaišės ir tt.

Atsilankęs “Darbininke” to 
pikniko rengimo komisijos pir-

r *

Seminarijon, seminaristas Pet
ras Rameika. Petras Rameika 
sūnus p.p. J. E. Rameikų. gy-

Cambridžiuje. buvo “ 
pas tėvelius praleisti 

porą savaičių atostogų. Semi
naristas P. Rameika. atvyko su 
nauju automobiliu, kurį atvežė 

p Bra- v’ena* šernai, laimėjusiai auto-
mobilį. Seminaristas P. Ramei-Į

i(Manchester sk. ka už P°ra metų bus ^ventin- 
; jos pagelbi-4tas kuni?u- P-P- Rameikų sūnūs 

ninkėms. p. M. Karinauskienei Vincas iš'’Yko s-vkiu su broliu
• (Waterbury sk. pirm.), p. J.; ChicaSon Paleisti atostogas 
Klimaitei. p. Matuliūnienei ir j Pas Marijonus.

• visiems bei visoms kuo nors 
prisidėjusiems prie šventės pa
sisekimo. Kas gi pajėgs visus 1

; išvardinti. Tik savo maldose : 
! prie Marijos kojų visus atme
name ir visų intencijas bei var- 1 
gus sudedame. '

Ačiū labai visiems organiza- j 
■'.Tįsiems ekskursijas autobu- Į 
sais. platinusiems laimėjimų ■ 
knygeles. Šia proga norime pa
skelbti visų ėmusių laimėjimų 
knygutes žiniai, kad

I- ją premiją laimėjo (Auto-! 
matic Toaster) — Kazimiera; 
Kucborski, Bridgevvater. Mass.!

II- ją prem. laimėjo (Electric 
Clock) Charles Lizauskas, Wa- 
terbury. Conn.

III- ją prem. laimėjo (Ten 
Dollar Greenback Lithuanian 
Doll) Marijona Petraitis, Wa 
terbury, Conn.

Rugpiūčio 14 d. automobilio 
nelaimėje prie Camden. N. J., 
žuvo p. A. Gedraitienė, p. B. j 
Dvareckienės, gyv. Cambridge, į 
sesuo. Taipgi užmušta a. a. A. 
Giedraitienės duktė Magdalena 
ir jos vyras Norman Edkin; jų 
penki vaikučiai išliko gyvi ir! 
liko našlaičiais. Žuvusieji Ed-j 
kins gyveno L. I. New Yorke 
ir. mirtis juos ištiko visai arti 
namų. Netekusiai savo bran
gios sesutės, p. B. Dvareckie-i 
■nei reiškiame gilią užuojautą. ‘

laikraščius ir žurnalus visame 
I mieste. Parapijos jaunuoliai

i surinko labai daug poperio — 
I vertės $75.00 ar daugiau ir su- 
! krovė parapijos svetainėje. 
Ketvirtadienio vakare, rugp. 19 
d. apie 10 vai. kilo gaisras. Su
naikino viską, kas ten buvo. 

. Vaikeliai labai susijaudino, kad
kovo,ne tik visas jų darbas nuėjo 

1945 m. Herojaus kūnas dūmais, bet ir neteko svetainės, 
! kur jie susirinkę turėjo “good 
; time”.

a. a. Karys Mykolas P. Bartis !
Gedulo šv. mišias su asista 

atnašavo kun. Juozas Bucevi-i 
čius. M. S. ’ šermenyse ir laido
tuvėse dalyvavo giminės, 
ir miesto viršininkai ir 
žmonių.

Šv. mišių metu giedojo 
tetas — p. Ona Skirkevičienė,1 
p. Rožė Gaidytė, p. Lillian Ta- 
mulionytė ir p. Jonas Tamulio- 
nis. vargonais pritariant muzi
kui Jonui Tamulioniui.

Karstnešiais buvo Katalikų 
Karo Veteranų 1392 posto na
riai — teisėjas Bolis A. Dega- 
sis, Adolfas V. Kudzma, Petras 
V. Tamulionis. Juozas J. Juk
nevičius. Adolfas Wallent, Jo
nas V. Dvareckas, Juozas Jezu- 
kevičius ir Oscar Lamothe.

Iš Šv. Kazimiero lietuvių par. i mįntį 
bažnyčios herojaus a. a. Myko-' Taipgi norime į 
lo P. Bartis palaikai palaidoti ■ nuolius ir taip pat

Pereitą sekmadienį mūsų pa- 
----- - : rapijos berniukai žaidė baseball 
------ su Šv.

! (Nonvood, Mass.) 
karo. Mūsiškiai pralaimėjo, 

minia ___nenusimena.
nuvažiavę

kvar-
II
i
I
i
I

Jurgio lietuvių par. 
berniukais, 

bet jie 
“Mes 
kailį

Jie sako: 
išplieksime 

Nonvoodiečiams' ’. Pažiūrėsime' 
Kaip . žinoma, šį sekmadienį 
mūsų parapijos berniukai vyks 
į Norvvood, Mass. žaisti base
ball su Norwoodiečiais. Geriau
sių sėkmių! EPS.

d.

TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleistą knygą —

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.
Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587

5?

i!
i!
i!

!
j puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi-
j deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor

macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku
pacijos laikais 1795—1918 ; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940; 6) Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1946 m.

Kaina — $4.00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

Praeitą savaitę pasiųsta Vo
kietijon Lietuvos tremtiniams 
5 siuntiniai maisto ir rūbų. Šią 
savaitę pasiųsta trys siuntiniai, 
vieną siuntinį aukavo p.p. P. 

I Mankai. Rūbus aukavo p. J. 
; Puzinas ir p.p. Pilkoniai. Jie 
!jau nebepirmą sykį aukoja rū
bų tremtiniams. Jiems tremti
nių vardu širdingai ačiū!

LAWREHCE, MASS.
Šv. Vardo Piknikas

I Sekmadienį, rugpiūčio 29 
įvyksta Šv. Vardo draugijos

| piknikas Palangoje. Visus kvie- 
j čiame dalyvauti ir pasilinks- 
j nuud su parapijos vyrais.

-j paraginti jau- 
: suaugusius 

Šv. Kryžiaus kapinėse šeimos! parapijO3 vyrus ir prisirašyti 
.žemėje. Kun. Juozas Bucevi- prje §jog garbingos vyrų dvasi- 
Jčius palydėjo į kapines ir at-įnės draugijos.
Įkalbėjo maldas. į Lauksime atsilankymo į pik-

Laidotuvėse patarnavo Juo-jniką netik visus vyrus, betzir 
zas P. Mikelionis, laidotuvių. vjsus lietuvius, jaunus ir suau- 

; direktorius.
i A. a. kario Mykolo tėveliai'
: yra LDS 65 kuopos naria i ir ii-1 
gamečiai “Darbininko” skaity-i 

! tojai. LDS 65 kuopa ir Centro 
Valdyba reiškia gilią užuojau
tą tėveliams Mykolui ir Lenai 
(Skliutaitei) Bartis; trims bro-, 

Jiams — Jonui C., Dr. Stasiui] 
'J. ir Vincui, gyv. šiame mies-{ 
įte; dviem seserim — p. Agnei!
Fezzoll air p. Mildredai LaFo-į 
ręst; tetoms dėdėms ir 
drai visiems giminėms.

Taipgi patikrinta skelbiamos 
programoje dovanos, kurių ver
tė siekia 1,000.00 dolerių. Tai 
norima apdovanoti laime visus 
dalyvius, kurie tik bandys jos 
siekti. Didis tų dovanų įvvairu- 
mas ir pasirinkimas. Atvyku
sieji .tikrai galės parsivežti pui-

Įkių “souvenyrų”. Orkestras —. 
! Benas gros per patį patogiausi mininkas Bronius P. Bartkevi- 
laiką, kada dalyviai ilsėsis me- čius, lydimas Dr. Prano Kin- 
džių paunksmėse. Tai bus kia- čiaus, pranešė, kad viskas su- 
siškas koncertas. Garsioji mu- planuota ir paruošta. Kas tik 
zikų grupė yra organizuota ir atvyks — nesigailės. Tokių die- 
ji duoda koncertus Brocktonui nų reta kada pasitaiko taip 
ir apylinkei

Begalo įdomus ir dar negir
dėtas dalykas tai ŠEŠI didžiu
liai juokai. Jiems vadovaus žy-i 
mus ir pagarsėjęs linksmų ko-! 
medijų autorius ir režisorius: t 
Vytis. Juozas Lolia. Tai gimęs 
juokdarys. Jis ir patieks tuos 
ŠEŠIS didžiulius juokus, kurie 
sieks ligi ašarų.

Stebėtinas judėjimas tarpe 
j mažųjų mergyčių ir berniukų— 
lėlių vežimukų ir triračių para-

gražiai parengti.
Kviečiami visi atvykti rugsė

jo 6 d. (Labor Day), Brack- 
įton, Mass., o tuomi turėsite ir 
sau didelio malonumo ir pa- 

š remsite gražų darbų anų darb- 
iščiųjų Seselių, kurios taip sėk
mingai darbuojasi Dievui ir Tė
vynei. Rap.

PAIEŠKO

HARRISpN-KEARNY N.J.
Rugpiūčio 21 d. įvyko mūsų 

parapijos jaunimo CYO išva
žiavimas autobusu į Munsey 
Lake, kur visi linksmai pralei
do dieną. Surengimo komiteto 
viršininku buvo kun. D. Pocius.

Petras, Kazimieras, Pranciš
kus Narusevičiai, Vincento ir 
Karolinos sūnūs, kilimo iš Kai
šiadorių. Ieško jų sesuo Elena 
Petkevičius. Atsiliepti: Br. Jur
gis Petkevičius, O.F.M., Mount 
St. Francis Greene, Maine.

Sekmadienį, rugpiūčio 29 d., 
: Romuvos parke Montello, į- 
, vyksta N. N. Vyčių piknikas. 
Bušai išeis nuo lietuvių bažny- 

'čios. Norintieji gauti bilietų 
I kreipkitės pas A. Marcinkevi
čių.
II Tremtinis A. Trukamavičiusi

į 

paieško savo dėdžių — Juozo, i 
Edmundo ir Jono Kvedarąvi- 
čių. kurie gyvena kur Bostono 
apylinkėje. Jie kilę iš Aksuko- 
nių km. Pivošiūnų vaL, Aly
taus apskr. Prašomi atsiliepti. 
Jūsų sūnėnas randasi tremtyje 

i Vokietijoje.

Sekmadienį, rugpiūčio 22 d. 
N.. P, bažnyčioje apsivedė p.p. 
J. B. Zylių dukrelė Alfrida su 
p. S. Bartkų. Vestuvių bankie-

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

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

Llmosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

: - —— — —   —-y .

Igusius. Bus įvairi programa — 
, su muzika, ir kitais žaidimais. 
Jaunieji, nevedusieji, bandys 
nugalėti vedusius vyrus base- 
ball žaidime. Bus ir kitų juo
kų ir lošimų.

Galėsite nusipirkti pietus ir 
šaltų gėrimų. Tai viskas bus 
paruošta jūsų pasilinksmini
mui. Vyrų komisija su pagelba 
ponių švenčionienės ir Šauki- 
mienės, stropiai ruošia visus 
patenkinti skaniais valgiais ir 
gėrimais. Kas gali, prašome 
suteikti dovanėles laimėjimams.

I

ben-

pikniką# pereitą 
pavyko. Liks ir

sekmadienį, rug- 
ū kyje į-

HARTFORD, CONN.
Didelis piknikas paminėjimui 

50 metų sukakties Šv. Jono E- 
vangelisto draugijos 
rugp. - Aug. 29 d.,

Parapijos 
sekmadienį

' pelno.
Į Ateinantį
:piūčio 29 d., Sokolo
vyks LDS 65 kp. piknikas. Bus 
^raži programa. Visiems bus 
proga linksmai praleisti laiką— Glastonbury.
pasivaišinti su artimiaisiais 
skaniais valgiais ir įvairiais gė
rimais.

M. Vaškiūtė, U. Nekrošaitė, 
A. Smigelskienė, kun. D. Po
cius, ir Pranciškietės Seselės 
lankėsi “Summer School of Ca
tholic Action” kursus Fordham 
Universitete, New York, nuo 
rugpiūčio 16 iki 21. A.E.S.

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ”

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

Šiomi.s dienomis gaisras pa
darė daug nuostolių parapijoje. 
Sudegė parapijos svetainė, kuri 
buvo atskirai nuo bažnyčios. 
Spėjama, kad blogos valios 
žmogus padegė.

Rugpiūčio 15 d. CYO parapi
jos jaunimo draugija gavo lei
dimą rinkti seną popierą —

įvyks 
Lietuvių 

Specialūs 
busai išeis 1:3O vai. p.p. nuo
parapijos mokyklos — nuveš į 
vietą ir vakare parveš. Yra už
kviestos vietinės ir apylinkės 
draugijos ir pasižadėjusios da
lyvauti. Bus ir programa. Kvie
čia visus atsilankyti. Bus gera 
orkestrą šokiams: taipgi bus 
daug brangių daiktų dovanoms. 
Jei tą dieną lytų, tas piknikas 
įvyks mokyklos svetainėje.

Iki pasimatymo!
Valdyba ir Komisija.

mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

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

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

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

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

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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Nuostabus netikinčio rašytojo Fulton 
Oursler kelias j Katalikų Bažnyčių

mą žmogaus prigimties, 
žmogiškų silpnumų atjau
timą ir tikėjimą į aukš
tesnius žmogaus sieki
mus.

BE TIKĖJIMO
Nors Oursleris turėjo 

daug gerų savybių, ta
čiau tikėjimą jisai buvo 
praradęs. Apie tai jisai 
pats rašo:
— Per 35 metus aš bu

vau netikintis. Aš net ne
tikėjau, kad Kristus yra 
gyvenęs. Jis mano akyse 
tebuvo tik pasakų asme
nybė. Pati krikščionybė, 
mano supratimu, tesirėmė 
tik legendomis. Sulaukęs 
45 metų amžiaus, aš tik 
buvau skeptikas (abejin
gas), visiškai be jokio ti
kėjimo”.

Dienos bėgo. Dešimtį 
metų sunkiai dirbęs spau-

Ji- if w

5

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

DVYLIKOS LAIKRAŠ
ČIŲ DIREKTORIUS

Vienas iš plačiausiai A- 
merikoje skaitomų žurna
lų yra “Reader’s Digest”. 
Jame yra surinkti įdo
miausi, geriausi straips
niai, kokie mėnesio bėgy
je tilpo pasaulio laikraš
čiuose. Vienu šio žurnalo 
redaktorių (senior editor) 
yra Fulton Dursler. Jo 
gyvenimo istorija labai į- 
domi. Gimė jisai 1893 m. 
sausio 22 d., Baltimorėje. 
Jo tėvai buvo baptistai, 
taigi ir jį, sulaukusį 10 
metų amžiaus, pakrikšti
jo toje sektoje. Jaunasis 
Oursleris palinko įteisės 
mokslus. * Dvejus metus 
pastudijavęs, jisai jau li
ko laikraščio reporteriu, 
o po trejetos metų — mu
zikos kritiku. Žurnalisti
nis darbas jam taip gerai (JqS darbą Oursleris pasi-

Laike manevrų, kurie įvyko Norfolk distrikte, helicopter panaudo- 
*jamas kaipo ambulansas parinkimuisužeistųjų White Beach, Va.

sekėsi, kad tupėdamas 38 
metus amžiaus, jisai buvo 
vyriausiu redaktoriumi jįs nutarė trejetą mėnesių 
“Liberty” magazino ir di- pakeliauti. Vykdydamas 
rektoriumi vienuolikos ki-.žmonos planą Oursleris 
tų laikraščių, turinčių 1935 metais iškeliavo į 
bendrą cirkuliaciją 16 mi- Viduržemio jūrą. Su jais 
Ii jonų per mėnesį. Ne ga- drauge vyko abudu jų 
na to — būdamas ypatin-; vaikai įr auklė. Aplankė 
gai gabus~ ir darbštus,' daugelį gražiųjų pakran- 
Oursleris, šalia savo žur-Jčių, pagaliau pasiekė ir 
nalistmio darbo, dar para- į šventą ją Žemę. Su kelio
se 10 romanų, 2 biografi- nės biuru jis buvo taip su- 
jų knygas, 6 kriminalines sitvarkęs, kad kai tik at- 
apysakas ir 6 veikalus te-.vykdavo į kurį uostą, juos 
atrtri. visus1 pasitikdavo automo-

APIE GENGSTERIUS, bilis ir išvežiodavo po tos 
TEATRUS IR ROMANUS;šalies įžymesnes vietas.

Jo kriminalinės apysa
kos turėjo ypatingą pasi
sekimą. Ieškodamas me- i 
džiagos jasai suėjo į Yyšį! 
su New Yorko policija ir!

atrtri.
APIE GENGSTERIUS,

juto pavargęs, reikalingas 
poilsio ir ramybės. Ir taip

kalno, pro mano akis pra-'dalykus ‘Reader’s Digest’ 
bėgo visos
Kristaus gimimo iki mir
ties, ir aš visus mačiau Jo 
pėdsakus. Dabar buvau 
visas pagautas įsitikinimo 
Krikščionybės tikrumu.”

NUO KNYGOS PRIE...
ALTORIAUS

Sugrįžęs jisai sėdo prie 
suplanuotosios knygos a- 
pie Kristaus gyvenimą.
— Buvau užbaigęs dau- šau atsiliepti gimines ir pažįs- 

giau kaip trečdalį knygos ’ tarnus. Taip pat norėčiau už- 
ir jau aprašęs pradžią mėgsti ryšį su Amerikos lietu- 
Kristaus viešojo gyveni- Įviais. Todėl prašau visus, kurie 
mo, kaip aš pajutau, kad įdomaujasi tremtiniais ir jų 
turiu pasidaryti kataliku. į gyvenimu, man rašyti. Būsiu 
Visas mano skaitymas ir/ 
visi jausmai man atsklei
dė istorinę tikrovę ir įti
kino kaip didelė yra kata
likų tikybos religinė ver
tė. Pradėjau kas sekina

išaiškinti apie 300 drąsių; 
nusikaltėlių. Kai dabarti
nis New Yorko guberna
torius Dewey pradėjo ko
vą su gegngsteriais, Ours- 
leris buvo vienas iš jo iš
tikimųjų talkininkų. Net 
patsai FBI direktorius 
Hooveris išreiškė Oursle- 
riui padėką už pasidarba- 
vimą, kovojant su krimi
nalistais. Kaikurie iš jo 
teatro veikalų ištisus me
tus buvo Broadway sce
noje. Geriausi tačiau jo 
kūriniai laikomi romanai, 
kur jisai parodo suprati-'

Taip ir į Palestiną nuvy
kus juos nuvežė į Nazare
tą, Kanaaną, Betliejų, pa- 

igaliau ir į Jeruzalę. Į tas 
! vietas jisai keliavo kaip į 

^.°isurištus miestus. Vyks- 
tant į Palestiną jam tik 
atrodė, kad ten lengvas 
gyvenimas, kad ten iš 
šventovių tik žmonės turi 
riebias pajamas. Tokį į- 
spūdi jisai buvo susidaręs 
beskaitydamas kreivus 

i laikraščius. Tačiau, kai 
pats nuvyko, pamatė ką 
kita.

NAUJI ĮSPŪDŽIAI
— Kada mes žygiavome 

istoriniu, Kristaus ir Jo 
mokinių vaikščiotu keliu, 
manyje atgijo vėl senoji 
istprija, — rašo Oursleris.

— Mes nuvykome į Naza
retą. Kai atėjome į tą vie
tą, kuri, kaip nurodo pa
davimas, yra buvusi Šven
tosios Šeimynos gyvena
mu butu, aš, galima saky
ti, girdėjau plaktuko smū
gius Juozapo rankose, 
mačiau jį prie staliaus dar 
bo ir įsivaizdavau, kaip 
mažasis vaikelis Jėzus 
žaidė su skiedromis. Prie 
Genezereto ežero aš jau
čiausi, lyg sėdėčiau žvejo 
laive, galbūt, kaip tik — 
Petro... Dvasioje mačiau 
žvejonės stebuklą ir gir
dėjau Kristaus raginimą 
būti žmonių žvejais. Į 
Šventąją Žemę nuvykau 
su nusistatymu, kad ne
tiesa, kas ryšium su ja 
pasakojama. Pabuvęs 10 
dienų aš vis dar pasilikau 
abejotojas, tačiau koks gi —------ j— ------------ ,
pasikeitimas manyje įvy- dienį eiti klausyti Šv. Mi
ko: dabar, aš norėjau, kad šių?’ 
tas viskas būtų tiesa.
ABEJOTOJAS ŠVENTO- . 

JOJE ŽEMĖJE
Sugrįžęs jisai paraše 

knygą: “Abejotojas Šven
tojoje Žemėje”. Apie tą 
knygą jisai pats sako:
— Kai aš pabaigiau jos 

paskutinįjį skyrių, jau ne
bebuvau abejojantis, bet 
nebesiryžau antru kartu 
jos perrašyti. Vieton to — 
nusprendžiau parašyti Jė
zaus gyvenimą... 
vis nebuvau 
Kristaus buvimo 
Pasiruošdamas 
tam darbui, aš 
tyrinėjimus ' ir

scenos nuo žurnale. Patsai būdamas 
J laimingas atradęs tiesą 
įKatalikybėje, jisai dabar 
per radiją dažnai kalba 
religiniais klausimais.

Dr. J. Prunskis.

ATSILIEPKITE
Aš Dailidė Algimantas, gi

męs 1921 metais, kilęs iš Ma
rijampolės, miškininkas, pra-

labai dėkingas.
Mano adresas: 

Dailidė Algimantas, 
13a Bamberg, 

Kunigundendamm 61/11,

ŠERKŠNYS, Jurgis, iš Man- 
kūnių km., 
taus ap.

SIMOKAITIS, turi brolį Fe
liksą.

SOKOLOWSKI, Alexander, 
iš Bilių km., Dzieveniškio vi., 
Ašmenos ap.

SPRANATHENE - Ammon, 
Martha.

STAKAITIS, Jonas, iš Gel
vonų parap.

STASANAUSKAS, Antanas, 
iš Obelytės - Stroškūnų 
Simno vi., Alytaus ap.

STEFINSON, Stefan, 
Springfield, Mass.

STRELAITE, Jadvyga, iš 
Gaudaičių km., Sartininkų vi., 
Tauragės ap.

STŠEGAUSKAS, 
brolis Apolonijos 
nės.

ŠVEIN  ARTAS, 
Tauragės vi.

TARAŠKEVIČICTE, Tere
sė, iš Kunigiškių km., Jonavos 
vi., Kauno ap.

TRUMPAITE, iš Dauklaukio 
km., Tauragės vi.

URBONIENE - Akšytė.
URBONIENE, Sofija ir Ur

bonaitė, Stasė, išvytosios iš 
Šiaulių.

WIECEKOWSKY, Leon ir jo 
tėvas Stanislaus, gyv. Kewa- 
nee, III.

WILEMBRECHT - Šmitaitė, 
Adolfina, iš Nemakščių, Rasei
nių ap.

VAIČIŪNIENE - Akšytė. 
VAIŠTARAITE - Mikalaus

kienė, Domicėlė.
VAIŠTARAS, Pranciškus, iš 

Kulskių km., Alsėdžių vi., Tel-

VMERAITIS, ir žmona
Miroslavo vi., Aly- Magdė.

VIRŠUOS, Juozas 
nas, ii Zubiškių km., Naumies
čio vi., Panevėžio ap.

VIZGAITIS, Kaz i m i e r a s 
(Chartes), studijavo Kaime.

ZABITA, Cipras ir Mikas, iš 
Domantonių km., Alovės vi., 
Alytaus ap.

ZABALEVICIUS, Silvestras, 
ZAVACKIS, Antanas, iš Ger- 

vinių km., Raseinių ap.
ZEIKUS, Pijušas ir Tamo

šius, ir jų vaikai.
ZIER - Velertaitė, Anna. iš 

Obšrutų km., Paežerių vi., Vil
kaviškio m.
iš Sabališkės km., Švenčionių a.

ZALIECKICTE, Ona, iš Pi- 
leckų - šeštokų, Marijampolės 
ap.

ŽALYS, Juozas, iš Žagarės, 
gyv. Buenos Aires, Argentino
je.

ŽIURICTE - Mockevičienė, 
Marijona, iš Alvito vi., Vilka
viškio ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :
Consuhrte General of Lithuania

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

km.,

gyv.

Antanas, 
Zigmantie-

Emilis, iš

TĖVYNĖS ILGESYJE

v —

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 Wost Broadway So. Boston 27, Mass.

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

Vardas.................................................................
Adresas............................................. .................

Ir dar 
įsitikinęs 
tikrumu, 
užsimo- 

pradėjau 
studijas. 

Trijų metų bėgyje per
skaičiau daugiau kaip 
tūkstantį knygų apie Jė
zų, apie krikščionybės iš
sivystymą. Skaičiau pra
dėjęs nuo moderniųjų į- 
vairių tikėjimų rašytojų 
ir baigiau Bažnyčios tėvų 
ankstybaisiais veikalais. 
Ir šuo toliau savo skaity
me aš ėjau į praeitį, tuo 
ryškiau jaučiau, kad ta is
torija yra tikra. Mano ty
rinėjimai įtikino mane, 
kad tikra yra ta tiesa, ku
rios aš ilgėjausi lankyda
mas Šventąją Žemę”.

ANTRASIS ŽYGIS
Tačiau jisai buvo atsar

gus, bijojo, kad tai nebū
tų tiktai pirmo susižavė
jimo padarinys. Todėl 
1938 metais jisai vėl nu
keliavo į Šventąją Žemę. 
Kadangi tuo laiku siautė
jo kovos tarp žydų ir ara
bų ir geležinkelis buvo 
susprogdintas, Oursleris 
šarvuotu automobiliu vėl 
apkeliavo visas svarbes
nes šv. Žemės vietas, tik 
dabar — ilgiau sustoda
mas ir pagrindiniai tyrinę 
damas. Naujus įspūdžius 
taip aprašo:

— Kai aš ėjau kelią nuo 
Betliejaus iki Kalvarijos

Oursleriui panorėjus, 
draugas suvedė jį su ka
talikų kunigu. Tai buvo 
jėzuitas McGarry. Tuo 
aiku jisai sirgo, bet atsi
kėlęs iš lovos, nuėjo pasi
kalbėti pas Ourslerį. Vė- 
iau pats rašytojas atei-i 

davo pas kunigą tris kar-J 
tus per savaitę ir taip jie; 
per šešias savaites ėjoj 
pagrindinį Katalikų Baž-: 
nyčios mokslą, bet tuo; 
metu staiga tas kunigas' 
mirė.
RAŠYTOJAS PRIIMTAS 

Į KATALIKŲ BAŽ
NYČIĄ

Tarpininkaujant rašyto
jo draugui Achmed Abdu- 
Hah, kurs buvo irgi rašy
tojas — istorikas ir kurs 
pats iš mahometonų buvo 
perėjęs į katalikybę, Our
sleris suėjo į ryšį su jėzu- *|* 
itu Scott, su kurio religi-į t* 
jos pamokos tęsėsi visus- Ų 
metus. Jo vaikystės krik-į £ 
štas buvo pripažintas tik-|X 
ru. 1943 metais, vienas X 
suaugęs tarp 100 vaikų, Į & 
rašytojas Oursleris prie- if 

T 
X 
X 
X 5* X 
x f 
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U. S. Zone, Germany, šių ap.
Poną Dailidę Algimantą ir jo 

šeimą gerai pažįstu ir pažymiu, zas, ir Vaitynaitė, Morta, vai- 
kad jis yra doras žmogus, -susi- kai Mykolo, iš Panevėžio api 
pratęs lietuvis ir sąmoningas 
L.T.B. Bambergo Apylinkės 
Bendruomenės narys.

Petras Tamulionis,
Bambergo Apylinkės

Komiteto pirmininkas.
Bambergas, 1948. 7. 23 d.

VAITYNAS, Bronius ir Juo-

VALATKA, 
ideikonių km., 
taus ap.

VAŠTAKA, 
Juozo, iš Kamajų vi.

VAŠTAKAITE, Nastė, 
ir Veronikos

Mykolas, iš Me- 
Jezno vi.,

Jonas,

Aly-

sūnus

duktė
iš

Vai broli, broli
Vai broli, broli, broleli mano, 
Balnok bėrą žirgelį!

Pasibalnojęs bėrą žirgelį, 
Jok per lygius laukelius.

O kai prijosi margą dvarelį — 
Pastatyki žirgelį.

O pasistatęs bėrą žirgelį, 
Pasiklaus: uošvelio:

“Oi uošvi, uošvi, uošveli mano, 
Ar man duosi dukrelę?”

Konstantino 
Kamajų vi.

VELIČKA,
bališkės km.

VENSKAITE
Zosė, ir vyras Pabiržis, Ber
nardas, abu iš Rumšiškių, Kau
no ap.

VESERYTES, seserys Roza
lijos Bumšienės.

VTZGAITIS, Kazimieras.
VOLFOVIC, Robert, iš Garg

ždų m., Kretingos ap.

Antanas, iš Sa- 
Švenčionių ap.

Pabiržienė,

Pastaruoju laiku Meškuičio 
slapyvardžiu ir vėl išėjo iš 
spaudos rinkinys raštų, kun. 
Prano Vasiliausko parašytų 
antrašte: “Tėvynės Ilgesyje”. 
Perskaičius, drąsiai galima sa
kyti, kad tai yra rinkinys per
lų meilės linkui tėvynės, Lietu
vos, nes ir pradžia jo yra to
kia:

“Lietuva, mylimoji tėvynė, 
tu toli už plačiųjų jūrių, tačiau 
mano širdis linksta tavo pusėn, 
mano
kokia tu esi baisaus priešo už
gulta, tamsybių apdengta, drą- 
skoma į kąsnelius ir be pasi
gailėjimo smaugiama...”

Žodžiu, toje knygoje yra su
talpinti kun. Prano Vasiliausko 
raštai, kuriuos 
čiūnas iš Tabor 
na... Evangelija; 
lietuviška.. Toji 
ir iš techniško
patraukli — 9x6, 
puslapių. Patartina 
tiesiog nuo autoriaus antrašu: 
Rev. Pr. Vasiliauskas, Vilią Jo- 
seph Maria. Newton, Pa. Jos 
kaina pusantro dolerio. K.V.

siela tave mato tokia,

p. Juozas Ba- 
Farmos vadi- 
suprantama: 

knyga taipogi 
atžvilgio yra 

suvirš 200 
ją įsigyti

August 1 Sale I t
me Sutvirtinimo Sakra
mentą. Drauge tą pat die
ną priėmė Sutvirtinimo 
Sakramentą ir jo sūnus, 
11 metų Antanukas.

MODERNUSIS 
APAŠTALAS

Dabar, patsai jausda
masis laimingas atradęs 
tiesą, rašytojas ėmė per 
radiją populiarinti krikš
čionybę. Jisai organizavo 
skaitymą per radiją iš
traukų iš Šventojo Rašto, 
skaitymą dramatizuotų 
ištraukų iš Kristaus gy-į4» 
venimo, dramatizuotų E- j 
vangelijų palyginimų. De- •-* 
šimtį metų studijavęs a- 
pie Kristaus gyvenimą, 
jis vis dar randa ką nors 
papildyti, ką naujo įnešti. 
Jau ketvertas metų, kaip 
jisai redaguoja religinius

e .

Bernardas Koraitis

Šį Rugpiūčio mėnesį, I. J. FOX kompani
ja skelbia didelį moteriškų kailinių išpardavi
mą. Šiame išpardavime kailinių kainos labai 
sumažintos. Nelaukite žiemos — pirkite kaili
nius dabar. Žinote, kad žiemą kailiniai daug 
brangesni ir jų yra mažesnis pasirinkimas 
kaip dabar. Taigi, naudokitės August lst Sale! 
Įsigykite kailinius šiandien. Mūsų krautuvėje 
yra plačiausias vėliausios mados moteriškų 
kailinių pasirinkimas.

Atėjusios j krautuvę visuomet rei
kalaukite, kad Jums patarnautų šios 
krautuvės lietuvis atstovas Bernardas 
Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir 
žinovas. Per jį pirkdamos kailinius dar 
gausite 10% nuolaidos. Lauksime jūs at
silankančių.

•11 vashington street -
BOSTON, MASS.
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Juoku V;

DIDŽIAUSIAS, GRAŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS

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

THATCHER STREET, BROCKTON, MASS.

PRADŽIA
valandą rytą iškilmingos Šven
tos Mišios, Pamokslas ir Palai
minimas.

PROGRAMA
SIMAM DOVANOMIS
Orkestro* Koncertas — (Band Con 

ceri)

Valgių—Gėrimų—Užkandžių ir tt. 
Visokių Pamarginimų Visų Dienų 

KVIEČIAME VISUS ATVYKTI.

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

programas, kad visiems būtų ge
riausios dienos atostogos.

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

VISI ATVAŽIUOKITE — 
O MES UŽTIKRINAM "Goed Time

Norwood, Mass.

LIETUVIAI SPORTININKAI 
ORGANIZUOJASI

Širdingai Kviečiame Visus Į Conn. 
Valstijos Trii’j Apskričių Gegužinę
Jau viskas yra priruošta ge- mins mūsų darbščios šeiminin- 

gnžinei, kurią rengia Moterų kės.
Sąjungos. Darbininkų Sųjungoc ----- --------------- ------ ----- ..
ir Susivienymo Lietuvių Ameri- sus šios valstijos lietuvius at- 
koų Conn. Apskričiai. Įvyks vykti į šią Lietuvių Dieną ir 
rugpiūčio - August 29 d., Sea maloniai laiką praleisti. 1 
Cliff Inn Cove St., Morris pasimatymo gegužinėje. j
Cove. Conn. '

. IKviečiame jaunus ir senus ( 
dalyvauti, nes visi turės progą! 
smagiai pasilinksminti, pasi-' 
matyti su savo kaimynais 
giminėmis, kurių labai seniai 47 Bank St., Montello, gražiai 
nėra matę. Be to. jaunimas ga- atžymėjo savo 15-kos metų ve
lės smagiai pasišokti ir susipa- dybinio gyvenimo sukaktį. Jų 
žir.ti su įvairių kolonijų jauni- draugai suruošė ta proga' jiems 
mu. Jaunieji važiuodami neuž- surprizo bankietą jų pačių pui- 
mirškite ir savo tėvelius pa- kioje rezidencijoj, jaukiame so- 
k žiesti važiuoti, nes ir jie čia delyje. P-nai Cinikai augina 
turės progą tyrame ore malo- sūnų Edviną ir gražiai darbuo
tai laiką praleisti, pasiklausy- jasi Šv. Roko parapijoj ir įvai- 
t; įdo nių kalbų, kurias sakys riose draugijase. 
Generolas Jonas Černius, Dr. 
Šmulkštys ir klebonas kun. A.
E. Gradeckas; taipgi pasiklau
syti lietuviškų dainelių, kurias 
sudainuos Šv. Kazimiero para
pijos choras. Na gi, ką jau be- 
kalbėti apie vaišes. Bus įvairių na Yesukevičienė, Lucy Ston- 
v.ilgių ir gėrimų, kuriuos paga- kienė. Anna Walouk ir Mary

Jauni lietuviai berniukai iš Pranas Kneižys, Henry Kar- 
Norwoodo ir apylinkės lietuvių 
kolonijų kaip Brockton, Cam
bridge ir Nashua, New Hamp
shire turi suorganizavę savo 

i parapijoj sporto ratelius, base
ball žaidėjus. Išrodo, kad lietu- 

. Ivių parapijos baseball sporto
New Haveniečiai kviečia vi-'^^ ga[ pra|enks nMe.

niai buvusį lietuvių parapijos
'jT jVyčių baseball ratelį. Šv. Jur-

® gio parapijos baseballininkai
■ didžiuojasi savo padėjėjais — 
i coaches: Gasperu Paznioku ir 
Mykolu Marks. Mykolas Marks 
yra buvęs South Bostono Vy- 

' čių baseball žaidimo catcher. 
Gasperas ir Mykolas yra ne 

i vien gabūs, žaidimo padėjėjai, 
bet ir Šv. Jurgio Vyčių nariai.

Šv. Jurgio par. baseball spor
tininkai susidaro iš smarkių 

‘.“berniukų, kaip: Jonas Stadal- 
nikas, Juozas Minkevičius, Pra
nas Novikas, Kazys Mikšis,

I _____________________________

Kvieslys M.

BROCKTON, MASS.
šeštadienį, rugp. 21 d., Ponai 

ir Simonas ir Rožė Cinikai, gyv.

Jie yra ilga
mečiai Montello gyventojai ir 
todėl nestebėtina, kad juos su
tiko su surprizo bankietu. Šei
mininkių tarpe matėsi ponios 
Emily Wallace, Tefilia Aksti- 
nienė, Betrice Danielienė, Ele-

“DARBININKO” METINIS 
PARENGIMAS

MINSTREL SHOVV ir ŠOKIAI

• I

f

»

I 
I 
f

•t
I
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Šestadienį,
Lapkričio-November 6, 1948

Mmicipal Building Salėje,
SO. BOSTON, MASS.

Koncertinė dalis prasidės 7 vai. 
šokiai — 9 vaL 

Visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti 
RENGĖJAI.

shis, Walter Gctovičius. Jie bu
vo nuvykę liepos 18-tą dieną į 
Brockton, Mass. žaisti base
ball su Šv. Roko parapijos lie
tuviais, kurių tarpe matėsi jų 
gabūs padėjėjai — Petras Cou- 
ble ir tokie pasižymėję sporti
ninkai, kaip Couble, Kazlaus
kas, Akstinas, Motekaitis, Kas- 
peras ir Bentonas. Tą dieną šv. 
Jurgio par. baseballininkai iš 
Norwood nugalėjo šv. Roko 
par. baseballįninkus žaidime 
8—6.

t

Sekmadienį liepos 25-tą die
ną Brocktoniečiai atvyko į 
Norwoodą, kur Šv. Roko par. 
sportininkai laimėjo 7—6. A- 
bu parapijos sporto rateliai, 
Šv. Roko ir šv. Jurgio turės 
savo paskutinį žaidimą Brock
tone, rugsėjo mėnesyje spręsti 
championatą dėl šių 1948 m.

Pereitą sekmadienį didelė mi
nia žmonių susirinko Nashua, 
N. H., kur šv. Jurgio par. 
sportininkai iš Norwood nuvy
ko žaisti baseball su Šv. Kazi
miero parapijos sportininkais. 
Nashua’s Vyčiai padeda savo 
parapijos baseballininkams ir 
tikrai tenai lietuvių sportinin
kų entuziazmas yra labai dide
lis. Edvardas Kiselius yra Na
shua’s lietuvių Šv. Kazimiero

ta “surprise shover” pagerbti 
p. A. Dudaitę, gyv. E. Wal- 
pole, adv. Sykes sekretorę. Ji 
ruošiasi priimti Moterystės Sa
kramentą spalių 9 d. su p. Jo
nu Raudeliūnu iš Brighton, 
Mass. p. Jonas Raudeliūnas y- 
ra p. Estellos Sykes, 
Sykes žmonos, brolis 
ninkas.

NORVOOD, MASS.
ISTORINIS ĮVYKIS MUSŲ 

KOLONIJOJE
Šįmet, rugsėjo-Sept. 18 ir 19 

dd., Šv. Jurgio lietuvių parapi
joj įvyks LDS (Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos) metinis sei
mas. Tai istorinis įvykis mūsų 
kolonijoj. Mes turėjome seime
lių, suvažiavimų, bet pirmą 
kartą turėsime centralinės or
ganizacijos seimą.

Kleb. kun. F. E. Norbutas 
labai nuoširdžiai priėmė LDS 
seimą ir paragino LDS 3 kuo
pos narius pasidarbuoti — pri
imti atstovus ir jiems parūpin
ti nakvynes.

Pereitą sekmadienį įvyko 
LDS 3 kuopos susirinkimas. 
Kuopos pirmininkas p. E. 
lutis paaiškino susirinkimo 

-- r------o— —j----- ~—,slą. Išrinko seimo rengimo
Elemer Szatmari iš Ven-,misiją kurios pirmininke 
grijos, plaukikas, irgi at- p a. Smilgienė. Komisija nori 
sisakė grįsti ir prašė An- anksto sužinoti kiek, kas iš 
glijos valdžios leidimo pa-; kurios LDS kuopos atvyks į 
silikti._____________________ 'seimą, nes mūsų miestelyj nė-

. . Ira tokių viešbučių, kad bet ka-Kazimiero lietuvių parapijos i , ... .. .. . .
baseballininkų ilgą laimėjimų į 
rekordą. Walter Gotovičius, Šv. 
Jurgio par. pitcheris prašalino 
septyniolika sportininkų iš šv. 
Kazimiero grupės laike šio žai
dimo ir jis davė tiktai tris pa- 
taikimus — hits.

Tarp sportininkų Olim
piadoje atsirado ir tokių, 
kurie atsisakė grįžti į sa
vo pavergtas tėvynes. Šis

silikti.

Kunavičienė. Ant stalų puikiai 
gėlėmis papuoštų matėsi gau
siai valgių ir gėrimų, kurių tar
pe prie to parengimo kaltinin
kų švietė kristalinės dovanos ir 
puotos tortas. Tai jubiliejatų 
pagerbimui dovanos. Stalus ap
sėdo gausus būrys svečių ir 
viešnių.

Pažymėtina, kad Simonas Ci
nikas paeina iš Lietuvos Mar
cinkonių parapijos, o Rožė parapijos baseballininkų padė- 
Svetkaitė - Cirukienė nuo Drus- j jėjas — coach. Edvardas yra 
kininkų - Ratnyčios. įbrolis pagarsėjusių footballi-

Jiems linkėtina ilgiausių me-į ninku Holy Cross ir Bostono 
tų! Rap.' Kolegijos universitetuose, Vy-
, ■ ■ ■ ■ , . į tauto Kissell ir ‘Butch’ Kissell.

Tarpe šv. Kazimiero lietuvių 
par. baseballininkų matėsi ga
būs sportininkai, kaip: Naces- 
kis, Ulčiskas, Kopka, Tartalis 
ir Ulčiskas. Didelė minia Na
shua’s lietuvių ir svetimtaučių 
buvo patenkinti gražiu žaidimu. 
Garbė lietuvių parapijos Vy
čiams ir jų sportininkams. Šv. 

' Jurgio parapijos lietuviai iš, 
Norwood, Mass. laimėjo 3—2, į 
nugalėdami šv. Kazimiero pa-: 
rapijos lietuvius iš Nashua’s' 
miesto, New Hampshire valsty
bėje. Savo laimėjimu Šv. Jur
gio par. ratelis perlaužė Šv.

HARTFORD, COHN. 
Laivakorčių Agentūra 

Parduoda laivakortes, siunčia pi
nigus j visus k raitus, atstovauja 
geriausias apdraudos kompani
jas. Rūpinasi atitraukimu tremti
nių ii Vokietijos ir kitur. Pada
ro affidavitus, kvietimus ir kitus 
Notarialius raitus. Parduoda ir 
užraio visus lietuvių lai k raičius.

Laiškais ar asmeniikal 
kreipkitės:

J. Sekys Agency
444 Broad Str., 

Hartford 6, Conn.

t

adv. B. 
ir vaisti-

buvo nu*

Ba- 
tik- 
ko- 
yra

: nakvynei.
LDS 3 kuopos seimo rengimo 

komisija atsišaukia į visus iš 
anksto pranešti vardus atsto
vų. Rašykite šiuo adresu: — 
Mrs. A. Smilgis, 50 Tremont 
St., Norwood, Mass. Telepho- 
nas — NOrwood 7-0583-M.

Norwoode yra trys LDS Gar
bės nariai, kurie pagelbės Sei
mo Rengimo Komisijai atitin-

Pereitą sekmadienį 
vykę pas adv. ir p. B. Sykes į 
Green Harbor, Mass., kur jie 
turi puikų vasarnamį, pp. Knei- 
žiai, jų dukrelės Angelą ir Ma
rytė ir sūnus Vincukas ir p. A. 
Pazniokaitė. p. Angelą Kneižy- 
tė praleido savaitės pabaigą 
pas savo draugę Brant Rock— 
Marshfield, Mass.

Pereitą sekmadienį Šv. Jur
gio lietuvių par. altoriaus ber- 

iniukai buvo nuvykę į Nashua, 
N. H. žaisti baseball su Šv. Ka
zimiero par. berniukais. Nor- 
woodiečiai laimėjo. Kartu su 
berniukais buvo nuvykęs jų va
das kun. A. Jeniūnas ir klieri
kas Antanas P. Kneižys.

Šiomis dienomis pp. Pešinai, 
gyv. 1364 Wa8hington St., su
silaukė naujagimio sūnaus. Po
nia Pešinienė po tėvais yra O- 
kulevičiūtė. Sveikiname!

Ateinantį sekmadienį, rugp.
29 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos, Nashua, N. H., spor
tininkai atvyks į Norwoodą 
žaisti baseball su Šv. Jurgio į karnai prisiruošti ir priimti Sei- 
lietuvių parapijos sportininkais :— ------ “*“*-----
trečią valandą p. p. Daug žmo
nių nori pamatyti žaidimą.

Tikrai išrodo, 1
parapijų sportininkai yra neo- 
ficiališkai sudarę savo LIETU-

mp atstovus - atstoves.
Sesuo M. Simplicija (Kaspa-

žaidimą. Norwoodietė) šiomis die- Į jungiečių
kad lietuvių___ . _ . . . . Mass., Nnomis paskirta į Šv. Kazimiero' 

lietuvių parapiją, Worcester,

Rugpiūčio 21 d. mirė Kazys 
Vakna, 58 m. amžiaus, gyv. 
999 Washington St. Palaidotas 
trečiadienį, rugp. 25 d. iš Wa- 
rabow Funeral Home Highland 
kapinėse. Paliko žmoną Elzbie
tą Valmienę ir brolį Domininką 
Vataną.

Sekmadienį, rugpiūčio 29 d. 
daug Nonvoodiečių, ypač Są- 

" j ruošiasi dalyvauti 
,____ _ N. H. ir Maine Moterų
■ Sąjungos apskrities piknike, 
kuris įvyks Aušros Vartų para-

VIŲ PARAPIJŲ KATALIKŲ, k'ebC’nU ln”' P*i°s l»rke- P™ bažnyčios.
ORGANI- 

praplėsti tą 
Paremkime

JAUNUOMENES 
ZACIJĄ ir tikisi 
veikimą ateityje, 
savo lietuvių parapijos jauni
mą. Jurgis.

Rugpiūčio 19 d. buvo suruoš-
Vietinės Sąjungietės kviečia 

visus važiuoti.

BALF METINIS SEIMAS
CSN.

Albert R. Barter
Pirmiau — Popa Optlcal Co.

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

dirbtinas akis.
Room 20«

Tol. «-1»44

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main SL, Webster, Mass.

I I Į

Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo Di
rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į- 
vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš
butyje, Chicago, III.

Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi
jos ir visi lietuvių šalpos darbo rėmėjai maloniai pra
šomi ruoštis dalyvauti BALF seime.

Kun. Dr. Juozas B. Končius, 
BALF Pirmininkas 
Nora M. Gugienė, 
BALF Sekretorė. 4
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4 Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

ŽINUTES
Išvažiuoja į Parapiją. Šiomis 

dienomis kun. Dr. Antoninas 
Jurgelaitis, O. P., gavo nuo 
savo viršininko paskirimą. Jis 
šio mėnesio pabaigoje išvažiuo
ja kapelionautų ir mokytojau
tų, į Kolegiją Santo Domingo, 
Ciurar Trujillo, Dominican Re- 
public. Ši graži sala glūdi neto
li Jamaica salos, kurioje dar
buojasi kitas South Bostonie-

tis misionierius Tėvas Pranas 
Jakimavičius, S. J.

Trečias South Bostonietis Tė
vas Kazys Vengras, MIC., kle
bonauja Argentinoje.

DAKTARAI
«

Prašė gelbėti. Kunigai bažny
čioje prašė visų žmonių gelbėti 
tremtinius, kviečiant juos Ame
rikon pas save. Reikią kvieti
me pažymėti, kad rūpinsis gau
ti tremtiniui ar tremtiniams 
darbą ir butą.

Kvietimui blankos galima 
gauti bažnyčioje, klebonijoje, 
“Darbininke”, Balto Centre ir 
skyriuje.

Pildant kvietimo blanką ne
reikia eiti pas advokatą, ar pri
siekti. Pats sau vienas, priva- 
tiškai gali ją išpildyti ir pa
siųsti Centran.

Pereitą
buvo skelbiama

ŠOU 4471

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
šeštadieniais nuo 2 iki 8-tal.

>----------------------------------

kJtsefh F. Antante
OPTOMETRI8TA8
515 E.Broadway 

So. Boston, Maso.

TeL ŠOU 2805 ,

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

OPTOMETRISTAI
447 Broadway
So. Boston, Mass. 

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto Iki 7 vaL vakare.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Broadvray,’ 
80. Boston, Mass.

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Skelbė bažnyčioje, 
sekmadienį, 
bažnyčioje, kad ekonomas Juo
zas Kazickas, originaliai iš Si
biro, dabar iš garsaus Yale 
Universiteto, lankėsi So. Bos
tone, LRKSA reikalais.

So. Bostone yra trys Lietu
vių Katalikų Susivienymo Ame
rikoje kuopos. Viena jų laiko 
susirinkimus po bažnyčia, kiek
vieną antrą sekmadienį mėne
sio, po sumai. Kita laiko susi
rinkimus “Darbininko” patal
pose. Trečia laiko savo susirin
kimus privatiniuose namuose. 
Beabejo veikėjas svečias Juo
zas 
šias 
ryti

I

Pagerbti a. a. AL BLOŽ|, lietuvių sporto žvaigždę, 
žuvusį n Pasauliniame Kare.

Pamatykite Bėgimo kontestų. Prasidės 3 vai. Laimė
jusiems bus duodama AL BLOŽIO taurė ir medaliai.

ŠIS PUIKUS PIKNIKAS ĮVYKS

Ruoffiao-Auo.29,1948
ROMUVOS PARKE. Mostelio, Mau.

Ateikite, atvažiuokite ir kitus atsivežkite, pakvė
puoti tyru oru; susitiksite senus pažystamus ir pada
rysite pažintis su naujais.

Gros Al Stevens orkestrą lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Skanūs valgiai ir sotūs gėrimai. Jauni
mas Jus vaišins ir priims kaip tikrus svečius ir vieš
nias.

Važiuodami imkite Route 28 iki Montello, Mass. 
Ten rasite ženklus, rodančius į parką.

Bušai išeis nuo “Darbininko” 1 vaL dieną.

Nuoširdžiai visus kviečia
RENGEJAL

RIMD2IUVIENE - Kazimie- 
raitytė, Viktorija, iš Joniškio 
vi., Šiaulių ap.

RUNCELIS - Grinkaitė, Ksa
vera.

SALAD2IUS, Adomas, iš 
Vyžuonų parap., Utenos

ŠALČIUS, Juozas, iš 
niūkių km., Prienų vi., 
jampolės ap.

ŠALKAUSKAS, Antanas, Jo- 
nas ir Juozas, iš Kalesnikų 
km., Simno vi., Alytaus

SAVICKIS, Mataušas, 
tano, iš Raseinių ap.

SENULIS, Kazys, iš
km., Šeduvos parap., Panevėžio 
ap., ir jo vaikai.

SIRTAUTAITE, Bronė, 
Stonų km., Raseinių ap.

SKRIBICKI, Ferdinand 
Vilius.

SKULMAN, Olga ir jos duk
tė Flora.

ŠMIDTKE, Emilis, jo žmona

ap. 
šalti- 
Mari-

ap. 
s. An-

Velžių

STADAU - Vencelytė, Matil- 
de, iš Kaziškės km., Tauragės 
apskr.

STARINSKAS, Juozas ir 
Starinskaitė, Ona, iš Beigeriš- 
kių km., Tauragės ap.

STEPONKUS, Kazys, iš Pa- 
šaltonio km., Raseinių ap.

STULGAITE - Lane, Jadvy
ga.

SUBAČIŪTE, iš Kamarūnų 
km., Leipalingio vL, Lazdijų

TAMOŠAITIS, Antanas, 
Tauragės ap.

TAMUŠEVIČIUS, Antanas 
Tamuševičiūtė, Marija,

a. 
iš

PARSIDUODA
Montello, Mass. geroje vietoje 
7 kambarių namas su visais *|- 
taisymais. Namas labai gerame 
stovyje, 2 karų garadžius Ir 
kiti namai. Vienas užrenduotai, 
neša rendos $300.00 metame. 
Geroje vietoje, 2 minutės iki 
miesto centro. Galite pirkti su 
mažu įnešimu ant išsimokėj- 
mo. Po nupirkimo namo, saw- 
ninkas išsikraustis į savaitę 
laiko. Kreipkitės pas K. Biels
kis, 198 N. Cary St., Montelto, 
Mass. Tel. Brockton 8-0850-M.

(2T)

Kazickas atlankys visas 
kuopos ir padės joms va
jų darbą pirmyn.
Susivienymą apdraudos —

insurance dėlei gali prisirašyti 
maži ir dideli lietuviai katalikai.

vėl jis gavo iš 
su Prezidento 

būti nariu

Eikite būriais. Kai kurie tė- kas, 72 metų, savo 
vėliai mano, kad jų vaikams 
eiti kelis blokus j mūsų para
pijos mokyklą, I ir E- 6th St, 
yra perdaug riziko. Tas nevi
sai tiesa. Vaikai nestovi prie 
namų. Jie gan toli nuo namų 
nueina. Pavyzdžiui, į Gavin 
mokyklą prie F ir 7th Sts. su
eina į 6, 7 ir 8 skyrių bernai
čiai ir mergaitės iš viso South 
Bostono.

Štai iš kur sueina vaikučiai į 
mūsų mokyklą, I ir E. 6th St.: 
16 Nonąuest St., Dorchester, 
801 Washington St, Dorches
ter, 40 „Oceaiv: .Sųuantum, 
Mass., 18T^ftofeĖester St., 109 
Bolton 
181 D 
E. 4th

iš

ir

ir 
iš 

Kriaumenų km., Obelių vL, Ro
kiškio a.

TARVYDĄVIČIUS, Jurgis ir 
Vincas ir Tarvydavičiūtė, Ma
rijona, iš Kuprių km., Jūžintų 
vi., Rokiškio ap.

TRUŠKAUSKAS, 
ir Petras, iš Kauno

VAIČTUVIENE,

REIKALINGA

TeL TROurbrldge 8330

■ LRepshis.M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Imnan arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

(VAROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
Tol. Parkway 1233-W

Ir vėl paskirtas. Biznierius ir 
veikėjas p. Vincas Skudris bu
vo per karą Draft Board na
rys. Dabar ir 
Washingtono
parašu paskyrimą 
So. Boston Draft Board.

Vincas Skudris yra labai ge
ros širdies žmogus ir jautrus 
lietuvis. Prie to jis yra suma
nus ir įtakingas. Lietuviams 
drafteriaans ir jų tėvams ponas 
Skudris yra daug gero padaręs. 
Jis neatsisakys gerą padaryti 
ir toliau, kam tik jis galės.

Prašė Apaštalauti. Nekal
čiausios Marijos Širdies šven
tės proga pereitą sekmadienį, 
vietiniai kunigai prašė pakal
binti tėvus leisti, ir vaikus ei
ti, į katalikišką mokyklą.

Mūsų parapijos mokyklos 
prasidės rūgs. 9 d., 9 v. r. Die
na prieš yra Panos Marijos Gi
mimo didelė šventė. Todėlei 
vaikai ir tėvai kviečiami sueiti 
salėn pasimelsti 9 v. r. O rūgs. 
9 d. vaikai sueis tiesiai moky
klon.

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

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

220 E St, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
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Užsbakykite Tonika Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.

Myopia Club Beverage Co.
GroftonAva^ UUngton. Mass.

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

namuose, 
301 D St. Paėjo juokės para
pijos. Amerikoje pragyveno 44 
metus. Paliko žmoną Uršulę 
(Kasparavičiūtę), dukterį Ur
šulė Rams, anūkus ir du bro
liu. Pašarvota^.., pas laidotuvių 
direktorių D. A» Zaletską, 564 
Broadway. Iškilmingai laidoja
mas rugp. 28 <L, 9 v. r., iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios, šv. 
Benedikto kapuose. Melskimės 
už mirusius.

I

Karolina Fylipytė ir sesuo Ber-į Charbine, Mandžiūrijoje. 
ta Bitkerienė, visi iš Tauragės 
aB

ŠMITAITE - Wilembrecht, 
Adolfina, iš Nemakščių, Rasei
nių ap.

ŠNEIDERIS, Juozas, sūnus 
Petronės Šneiderienės ir anū
kas Emilijos Puškienės, prašo 
atsiliepti gimines.

I

St., So. Boston, Mass.,
St., 502 E. 4th St, 442
St., 850 E. 4th St., 119 

G St., 401 E. 5th St, 702 E.
5th St., 182 Gold St, 65 Story 
St, 11 Jenkins St., 564 E. 2nd 
St., ir iš kitur.

Prašome vaikučių eiti į-šią 
mokyklą, iš visur, būriais. At
veskite mokyklon vieni kitus 
lietuviškai - draugiškai.

Ruošia stalą. Ponia Stakutie- 
nė ir kitos So. Bostoniškės rė
mėjos Seselių Jėzaus Nukry
žiuoto labai uoliai darbuojasi 
prirengti stalą su įvairiomis gė
rybėmis metiniame išvažiavi
me, prie motiniško namo, 
Thatcher St., Brocktone. Šis 
šio sezono paskutinis visuome
nės išvažiavimas įvyksta Darbo 
Dienoje, rūgs. 6 d.

Atvyko p. Gudienė iš 
Chicagos

Ksaveras 
ap.

gyvenusi

BATŲDIRBEIAI
GOODYEAR STYČIARIAI 

ASAMBLIARIAI 
KULNŲ DARYTOJAI 
MASHINE CUTTERS 

SKIVERIAI 
VIRŠAUS STIČIARIAI

VAITKEVIČIUS, Leonas, iš 
Vaineikių km., Joniškio vi.

VAITKEVIČIŪTE, Emilija, 
iš Kulokų km., Liudvinavo p., 
Marijampolės ap.

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

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

Saukiasi pagalbos

EAGLE 8HOE CO. ;
80 Paris St, Everett X

EV 9-0034 Z
(27-31)

< a*
yra vyrąs 
So. BostD- 
Geras pęl- 
“Darbinm- 

(20-t-Ži)

Res. Šou. 3729 Sau 4S1Š

UTTiUffindn ruminire U).

REIKALINGAS 
išvežiojimui toniko 
ne. Turintis troką. 
nas. Atsišaukite į 
ką”.

Trečiadienį, rugp. 25 d. atvy
ko iš Chicagos p. Uršulė Gu-rele, 11 m. amžiaus, kreipiuosi 
dienė, poetė. Ji atvyko pas sa-.į lietuvius amerikiečius, kurie 
vo sesutę ir švogerį pp. Joną ir galite man padėti,
Sofiją Glineckius, gyv. 5 Tho- pasižadėjimą duoti man butą, 
mas Park, ir sekmadienį, rug
piūčio 29 d. dalyvaus pp. 
neckių dukrelės Eleonoros, 
kytojos vestuvėse.

p. Eleonora Glineckaitė,
kytoja, išteka u? p. Albino 
Jervis, gyv. So. Boston. Jung
tuvės įvyks sekmadienį, 2 vai. 
po pietų, Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje.

Esu tautietė tremtinė su dūk- Į

j 
iprisiųskite

Rugp. 26 d., ilgus metus sir
gusi, mirė Franklin Ręst Home, 
Braintree, Masš. Antanina Ky- 

•* E r •" bartienė, 58 metų, gyv. 448 E. 
8th St. Paliko dukterį. Yra pa
šarvota, 564 E. Broadway.

Iškilmingai laidojama rugp. 
28 d., 9:45 v. r., iš Šv. Petro 
parapijos bažnyčios Naujos 
Kalvarijos kapuose. Melskimės 
už gyvus ir mirusius.

I

Baigia vidų. — šią vasarą 
darbuotojai pasiryžo padaryti 
reikiamas pataisas Seserų Vie
nuolyne. Dėka ponams Lengvi
nui, Jarušaičiui, Stočkui, Ra- 
dzevečiui ir Norvaišai Vienuo
lyno viduje darbas jau baigia
mas. Tik iš lauko vienas kitas 
savanoris turės kiek padirbėti. 
Visi kviečiami.

_________
j žiurin, nematau. Peržvel
giau pereitą “Darbininką”. Nie
ko apie Vyčių išvažiavimą ne
matau. Nors ir nematau, bet 
žinau, kad metinis Vyčių Aps
krities išvažiavimas įvyksta 
rugp. 29 d., 12 vai. d., Romu
vos parke, Montelloje. Busai iš
eina nuo “Darbininko”, 1 vai. 
p.p. Žiūrėsiu. Gal ką nSrs pa
matysiu išvažiavime.

Telefonu sužinota, kad alta- 
ristams atostogos sekasi. Visi 
sveiki ir linksmi. Visi puikiai 
naudojasi gaivinančiomis aplin
kybėmis.

Rugp. 25 d., mirė, ilgai sir
gęs, Petras Povilas Galinaus-

PAGERBS {ŽYMŲ LIETUVĮ 
SPORTININ^Ą-HEROJŲ

* Sekmadienį, rugpiūčio - Aug. 
29 d., Romuvos parke, Brock
ton - Montello, Mass., L. Vyčių 
N. A. apskrities savo išvažiavi
me — piknike pagerbs a. a. Lt. 
Al. Bložį, kuris žuvo antrame 
pasauliniame kare Vokietijoje. 
Jis buvo tik 26 m. amžiaus, į- 
žymus sportininkas ir gavęs 
labai daug taurių ir medalių už 
pasižymėjimus sporte.

Lt. Al. Bložis žuvo Vosges 
kalnuose, Prancūzijoj, sausio

‘ 31, 1945 m., ieškodamas savo 
sužeisto viršilos. Žinia apie jo 
mirtį sujaudino ne tik jo tėve
lius bet ir visą mūsų išeiviją, 
ypač jaunimą. Jo tėveliai gavo 
laišką nuo jo rašyta vasario 6 
d., kuriame buvo įdėta ir $34.- 
50 Kalėdų dovanoms mamytei. 
Spėja, kad jis tą laišką para
šė, bet vienas jo draugų jį iš
siuntė.

L. Vyčių Pikniko Rengimo 
Komisija kviečia visus Naujo
sios Anglijos lietuvius atva
žiuoti į Romuvos parką, Mon
tello, Mass., -sekmadienį, rug
piūčio 29 d. pagerbti žuvusį į- 
žymų sportininką - herojų, Al. 
Bložį. Tikrai būtų patriotinga 
ir gražu matyti lietuvius, suva
žiavusius iš įvairių lietuvių ko
lonijų, kur ne tik pagerbsime 
mūšų jaunuolį sportininką, bet 
ir su jaunimu praleisime links
mai laiką gražiame parke ir 
tyrame ore. Bus įdomi ir gra
ži programa. Jaunimas — Vy
čiai pavaišins visus skaniais 
užkandžiais ir įvairiais gėri
mais.

L. Vyčių Pikniko Rengimo 
Komisija.

Gli-
mo-

mo-

kad aš galėčiau persikelti iš to 
skurdaus likimo į Ameriką. Aš 
sau ir dukrelei uždirbsiu pra
gyvenimą ir atsiteisiu už pa
galbą.

Mano antrašas:
Marija Vaitiekaitienė 
Schwenningen am. N.

Hafner Str. 7, French Zone 
Germany

IV. JONO EV. BU PASALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Plrmlninkas — Pranas TuieUda,
702 E. 5th St, So. Boston, Mass.

Prot Rašt. — Jonas Glineckis, 
S Thomas Pk., So. Boston, Maaa

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavlčius, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Mana

Maršalka — 0. Krasauskas,
11 Springer St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadien} kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salftj, 
492 E. 7th St. So. Boston. Maaa

, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Naujas Biznis So. Bostone

Atidarymas Augusi 24,1948John Ropotas
MEN'S and BOT'S WEAR

Didžiausis pasirinkimas drapanų berniukams ir 
marškinių bei kitokių reikmenų vyrams.

740 E. Broadway, So. Boston
netoli “L” Street

XXXXXXXXX '•
■ '

Goriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.

Sadh Boston, Mass.

MOVERS— 
Insured and 

Bond«l 
Local & Lon* 

Distanc. 
Moving

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

Kas norite Įsigyti Saulėtojo 
Califomyoj. Namus ar hitas • r ♦

nuosavybes
' kreipkitčs pas:

CHAS. LUKSB
Realstatininkas

710 N. Van NessAve^ 
HoUyvood 38, Calif.

Ai

i 

t 
t
6 

t

YAKAVONIS .
Fanerai Home

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį * 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tol. Brockton 8-1590 o

ZALETSKAS
FUNKRAL HOMB

564 EMtBrawlway 
SOUTH BOSTON, MASS

O. A. Zatdtskas, F. C. žsmtskM 
Oratoriai Ir Balsamuotojal.

' Patarnavimas dieną ir naktį 
KoptJ>Ibi bermanlms Dykai.

NOTART PUHLJC
Tai. 8OU Boston 08K



F«nktadien;$. Rugp. 27. 1948

Svarbus tautų patyrimas
- Ypatingoji generolo Leclerc dova

na. - Tyrinėjimai vaikų kaštavę - 
100,000 dolerių. - Dešimt tūkstančių 
saužudžių ir bilijonas išvogtų dolerių 
-Žinios iš Brazilijos, Guatemalos, 
Meksikos, Belgijos, Olandijos ir Itali- 
jos.

au’?rj.r..ą gauram- i o j i 
grv.p’ sa*~> asmenybę pa- 
tolu i' o ’ 0'5, kai tuo tar-l 
pu r Ii i į auklėjimą gau-1 
narčios "rūpės pažanga* 
siekė F5‘5 procentus.! 
Taip kad moksliškais ek-j 
sperimentais yra nustaty
tas dah kas, jog religinis 
au" liejimas daro didesnę 

•{įtaką. Tą jaučia net ir 
■nuo Bažnyčios nutolę tė- 

> {vai ir daugelis iš ju savo

j.-.ą

I

I

i

tarna. Juk vaikas, auklė
jamas nagai tikybos dės- 

.................. nius, tvri visus tuos pa- 
VIETON PALEISTI Dl - Į Religinį auklėjimą jisai čius akstinus būti peru ir 

da” vier ą labai svarbų 
iviršaus: kad visada ir vi
sur ji mato Dievas, kad{ 
nuo jo vienokio ar kitokio 
elgesio priklauso jo amži
natvė.

I

MAIS, SKYRĖ VYSKU- skelbė esant didžiausia 
PUI i valstybinio gyvenimo ap-

Europos laikraščiai pra- sauga nuo iškrypimų. Jis 
neša, kad generolas Le- kalbėjo: 
clerc per visą savo gyve- — Permažai įvertinama 
nimą, iki mirties nerūkė tas. kad protingas tikėji- 
ir taip sutaupomus pini- mas į Dievą yra didžiau- 
gus dėjo į krūvą. Visa su- šioji kliūtis, kuri diktato- 
sidėjusi suma, kuri siekė riam pastoja kelią”, 
net 8100 frankų, buvo per-1 
duota Amiens vyskupui laikų diktatoriai, 
su nurodymu: Stalinas ar Hitleris.
— Laisvosioms katalikų tik įsigalėjo, į kurį

mokykloms. kraštą įkėlė koją,
Šitaip generolas vertino pirma stengėsi suardyti 

katalikų auklėjimą. religinį auklėjimą, katali-
Greit mokyklų varpelis kų mokyklas, 

šauki ^mokyklosSsuoląP ir SVA tyrInSim 4IXIAI 

visų mūsų uždavinys nu-j TYKIĄ ĖJIMAI
kreipti juos į lietuviškas Amerikoje veikia^ ypa- 
savas mokyklas.

NEPANIEKINKIM 
TĖVŲ ATMINIMO

Čia jie išgirs apie tėvų 
žemę Lietuvą, čia turės ir 
lietuvių kalbos pamokas. 
Tos mokyklos su tokiu 
vargu mūsų tėvų ir sene- 
hų statytos ir — Įžeistu- buvo paskelbti 1924 metui 
me jų šventą atminimą,____ • ___ ________ I
kad jų pasiaukojimą p~ 
niekinę jaunuosius lietu
vius atiduotume auklėti į 
svetimas rankas.

Kur ir nėra lietuviškos 
mokyklos, bent pasirūpin
kime, kad jauniesiems 
studijozams būtų parink
ta katalikiškoji auklėjimo 
įstaiga.

PREZIDENTO ŽODIS
Amerikos prezidentas religija. Antroji grupė ga- 

Coolidge kitados yra gra- vo moralinį auklėjimą rė
žiai pasakęs: miantis tikybinėmis tieso-
— Intelektualinė pažam mis, kaip jos randamos 

ga tik padidins sumišimą, Šventajame Rašte.
jeigu jos nelydės moralinė Po nustatyto laiko vėl 
pažanga, ir aš nežinau ki- buvb padarytas moksliš- 
to moralinės 
nio, kaip tas. kurs išplau- mas. ir rezultatai buvo to
kia iš religijos. kie, kad vadinamąjį, etinį

-a įgM.ri

r
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Kvietimas i A. L K. Kongresą

Štai dėl ko ir naujųjų 
kaip 
kur 
tik 

visų

tinga tyrinėjimų įstaiga: 
The Institute on Sočiai 
and Religious Surveys. 
Tas institutas paskyrė 
net S100,000 dolerių ir per 
trejus metus tyrinėjo ko
kios kas įtakos turi į jau
nuomenės auklėjimą, į 
jaunimo būdą. Rezultatai I

i 
I

COLLIER’S TYRINĖJI
MAI

Prieš kiek metų Ameri
kos magazinas Collier’s 
tyrinėjo amerikiečių nuo
monę apie religinį ir mo
ralinį švietimą mokyklo
se. Suvesdamas gautuo
sius atsakymus teisėjų, 
finansininkų, daktarų, 
psichologų, redaktorių, ū- 
kininkų, darbininkų, mo
kytojų, advokatų, baus
mės įstaigų prižiūrėtojų, 
detektyvų, keliautojų, val
džios žmonių, politikų ir 
paprastųjų žmonių, įvai
rių tikybų ir įvairių luo
mų, laikraštis pabrėžia: 
apie 10,000 žmonių kas
met Amerikoje miršta nu
sižudydami. Tas saužudy- 
bių paradas turi būti su
stabdytas. Apie bilijonas 
dolerių kasmet apgaulin
gai išvagiama... Tai vis

Šios dvi amerikietės panelės Tokio, Japonijoj 
turi milžinišką darbą, nes jos turi išversti iš japo
nų į anglų kalbą tonus dokumentų. Jos tuose po
pieriuose paskendę.

’ vasario mėnesyje. Mums 
Pa' ypatingai įdomus vienas

• • • • CL 1*3 V CLCL • • X CLX V XO
iU Paty.ntmas: !v.a,P°se ženklai, kad reikia Ameri- krąsto vietose vaikai bu- kel0 dorovinį au.
vo padalinti Į dvi grupi. P kajp‘dau.koje pakelti dorovinį au-

buvo duo- 
švietimas,

Vienai grupei 
dama “etinis 
kad išugdžius supratimą 
blogio ir gėrio ir kad iš
dirbus būdo tvirtumą”; 
tačiau tas auklėjimas bu
vo vykdomas be ryšio su

Laiškas Draugijoms
Šiuomi kviečiame Tamstų garbingąją Draugiją 

dalyvauti Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos šau
kiamame Amerikos Lietuvių Katalikų Kongrese, ku
ris bus 1948 m. spalių mėn. (October) 17 ir 18 dieno
mis, Hotel Morrison, Chicago, 111.

Pirmoji Kongreso diena — spalių 17 d. prasidės 
Šventąja Valanda 3 vai. po pietų Švento Vardo Kate
droj. Šventojoj Valandoj dalyvaus ir pamokslą pasa
kys Jo Em. Kardinolas Samuel A. Stritch, Chicagos 
Arkivyskupas. Po pamaldų pirmasis iškilmingas Kon
greso posėdis bus Katedros Auditorijoj. Jame galČ3 
dalyvauti neribotas atstovų ir svečių skaičius.

Antroji diena — spalių 18 d. yra skiriama išim
tinai A. L. R. K. Federacijos reikalams. Posėdžiai bus 
Morrison viešbutyje. Dalyvauti su sprendžiamu hal
su galės tik tų organizacijų ir draugijų atstovai, ku
rios yra A.L.R.K. Federacijos narėmis. Taigi, jei 
Tamstų Draugija dar nėra Federaciojs nare, kviečia
me užsimokėti vieną dolerį metams ir tada per abi 
Kongreso dienas Tamstų atstovai teisėtai Draugiją 
(kuopą ar klubą) atstovaus.

į ALRKF kongresan atstovų gali siųsti: draugijos 
ar organizacijos, turinčios iki 50 narių, vieną atstovą, 
virš 50 narių du atstovus. ALRKF apskritys siunčia 
po 5 atstovus, skyriai po 2. Centrinių organizacijų 
centrui, turį iki 1,000 narių — 1 ir po vieną atstovą 
nuo kiekvieno sekančio 1,000 narių ar jo dalies, nema
žesnės, kaip 100.

Kongreso tikslas: aptarti mūsų tautos religinius 
ir tautinius klausimus ir stipriai susiorganizuoti Ka
talikų Akcijos ir Lietuvos laisvinimo darbams.

ALRKF Centro Vaidyba: 
Kun. Ignas Albavičins, Dvasios Vadas 
Antanas F. Kneižys, Pirmininkas, 
A. J. Aleksis, Vice-pirmininkas, 
Matas Zujus, Vice-pirmininkas, 
Prelatas Jonas Balkūnas, Iždininkas, 
Leonardas šimutis, Sekretorius.
Kun. Pranciškus Juras, Juozas Laučka 
ir prof. A. Vaičiulaitis — nariai.

P. S. Visais Kongreso reikalais prašome kreiptis

BELGIJA, OLANDIJA,
ITALIJA

Kitas Brazilijos valsty
bės vyras: Švietimo mi- 
nisteris Pranciškus Cam- 
pos pažymėjo, kad dauge
lis tautų per paskutinius 
30-40 metų bandė auklėji
mą be religijos ir dabar 
grįžta vėl prie religinio 
auklėjimo, nes tas padeda 
paruošti geresnius pilie
čius. Jis kalbėjo:
— Modernios tautos be

veik be išimčių visos prie- imtas įstatymas, kad vy- 
mė įstatymus, pagerbian- riausybė sutinka finan- į Leonardą Šimutį, ALRKFir Kongreso Rengimo Ro
čius religinę 
brukdamas 
(betikybinį) 
mokyklas, o 
tikybinį švietimą, 
derintųsi su šeimos gyve- kyklų ir pradėjo juos leis- krikščionybei 
nimu... Kaikurios iš jų, ti į privatines, bažnytines, kad šį rudenį lietuviškųjų

kaip Belgija, Olandija ir 
Italija, kaikuriam laikui 
išbandžiusios sekuilarinį 
(betikybinį) auklėjimą 
vėl atitaisė savo mokyklų 
įstatymus, nes ten, kaip 
ir kitur buvo pastebėta, 
kad (betikybinio) auklė
jimo rezultatai yra žalin
gi”

KAM PATIKĖTI TUOS, 
KURIE MUMS BRAN

GIAUSI ’
Kai Belgijos buvo pri-

2334 South Oakley Avenue, Chi-laisvę, ne suoti ir privačias mokyk- miteto Sekretorių 
sekuliarinį las, jei tik bus išeinamos cago 8, Illinois.

auklėjimą į valstybės nustatytoji pro- ------------------ ;—
priimdamos grama, 61% tėvų atsiėmė Ir mums, kaip lietuvy- šeimų vaikai tepasuka į 

kurs vaikus iš valstybinių mo- bes meilė, taip ištikimybė savas lietuviškas parapiji- 
diktuoja, nes mokyklas.

. pr. J. Prauskis.
{gelis pareiškė, sustinrini- 
Įmas religinio auklėjimo 
čia daug padėtų.

POSŪKIAI PIETŲ 
AMERIKOJE

Tą daugelis valstybių 
supranta. Imkime kad ir 
tokią Meksiką, kur jau 
nuo daugelio metų mark
sistų ir kitų iškrypimų į- 
takoje net siautė religinis 
persekiojimas. Vis dėlto 
Meksikos parlamentasjėgos šalti- kas asmenybės tyrinėji- 1942 metų sausio m5nesy. 

. . , , ,. .. ’ je priėmė įstatymą, kadkie, kad vadinamą^, etini Jnet\,a|džl0!! moįyk’lose y. 
ra uždrausta prieštikybi- 
nis auklėjimas.

Guatemala dar 1913 me
tais įvedė nuostatą į savo 
konstituciją, kad nevalia 
pravesti jokio įstatymo, 
kurs kliudytų Bažnyčios 
laisvę ar jos teises; tas 
apima ir religinįo moky
mo, auklėjimo laisvę.

Nikaraguos parlamen
tas 1911 metais pareiškė, 
kad religija, kurią prakti- 

• kuoja beveik visi jų tau
tos žmonės, yra valstybės 

{religija ir švietimo minis- 
iteriui įsakė religijos dės-

Parašė Kun. J. Baltrušaitis

Dvasiškoji Kolonija

Ši knygutė yra labai naudinga kiek
vienam perskaityti. Joje nurodoma kaip 
galima ir dvasiniu būdu priimti Šv. Ko
muniją, Knygutė 32 puslapių. Kaina 25c.

Užsakymus siųskite: 
“DARBININKAS”, 

366 IV. Broaduay, So. Boston 27, Mass.

teriui įsakė religijos dės
tymą grąžinti į mokyklas.

Brazilijos auklėjimo mi- 
nisteris Gustavo Capane- 
ma, kalbėdamas apie savo 

į krašte pravedamas švieti
mo reformas, pažymėjo, 
kad auklėjimas daug yra 
nukentėjęs ir kad auklėji- 

;mo sistema, paremta reli
gija, yra geriausia ir sėk
mingiausia išugdyti darb
štumą ir patriotizmą. Jis 
netgi pabrėžė, kad ir Bra
zilijai jau laikas pasimo
kyti iš Prancūzijos, jog 
“valstybės agnosticizmas 
(abejingumas, priešingu
mas tikybai) buvo prie
žastimi nusmukimo tos 
kitados galingos ir gar
bingos tautos”.

Elektros bus gana tūkstančiams

jaus pareikalavimus. Iki 1952 bus pridėta astuoni šim

tai ir trisdešimts-keturi tūkstančiai kiloivattų elek

tros pajėgumo prie Naujosios Anglijos namų, komer

cijos ir pramonės aptarnavimo — visa tai planuoja ir

naujų namų Naujoj Anglijoj, nes mūsų elektros |mo- 

nės labai plečia savo pajėgumą, kad patenkinti ryto-

OAR STATOMA!

Daugiau elektros— 334,000 
KILOWATTŲ Sausiau—pa
gamins Naujosios Anglijos 
elektros jmonOs 1B52 me
tais! Si plitimo programa 
pakels mūsų teiių kaimy
nių valstijų išteklius iki 
KETURIŲ MILIONŲ KI
LOVATŲ su virtum— gau
si atsarga šviesiai elektros 
ateistai.

patiekia...

ELEKTRA 
jūsų jau LAUKS!

electric light and powęr
OF NBW INGLAND

companies
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