
Katalikas, kury neremia 
katalikiškos spaudos, n*> 
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteterta.
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Taikos mobilizacija 
Komunistai jau įgriso 
Kiaušiniai, tomeitės ir prezi

dentiniai kandidatai
•

Nuo rugp. 30 dienos iki rug
sėjo 18 dienos Amerikoj vyksta 
surašinėjimas vyrų nuo 18 iki 
25 metų amžiaus. Apskaičiuo
jama, kad tokių vyrų atsirasią 
arti 10 milijonų. Jų ėmimas ar- 
mijon prasidės lapkričio mėne
sį. Spėjama, kad tą mėnesį bus 
paimta armijon apie 10 tūks
tančių.

Šį vyrų armijon pašaukimą 
vyriausybė vadina taikos mobi
lizacija. Aiškinama, kad tai da
roma ne karui, o tam, kad ka
ro išvengti. Toks aiškinimas 
kai kam gal ir patinka, bet ki
tiems toli gražu ne. Jei būtų 
sakoma, kad mobilizacija skel
biama visoms tautoms išjais- 
vinti iš po Maskvos despotų 
vergijos, Atlanto Carteriui įvy
kinti, tai būtų kas kita. O da
bar ryšius su pravedama mobi
lizacija apie tą pagrindinį rei
kalą tylima, kaip ir iki šiol. 
Todėl vis lieka baimė, kad Wa- 
shingtonas gali su Maskvos ti
ronais susigerinti, susitaikinti, 
paliekant jiems jau atiduotas 
žemes ir tautas.

Vienas garsus Amerikos ra
dio kalbėtojas apvažiavo Ame
riką automobilium. Savo kal
boje apie tą kelionę pasakojo, 
kad matėsi ir kalbėjosi su vi
sokiausiais žmonėmis. Bendra 
jo išvada yra ta, kad visose A- 
merikos dalyse pas visus žmo
nes radęs tą, kad komunistai

SVEIKINAME

Rugsėjo 9, 10, 11 ir 12 
dd. š. m., Detroit, Mich. į- 
vyksta Lietuvos Vyčių 
35-tas seimas. L. Vyčių 
organizacija yra tai mūsų 
gražiausias jaunimo žie
das.

Rugsėjo 12 d., Mariana- 
polio Kolegijoj, Thomp- 
son, Conn., įvyksta tos 
Kolegijos Rėmėjų seimas.

Sveikiname L. Vyčių ir 
Kolegijos Rėmėjų seimus 
ir linkime Dievo palaimos.

“Nubaudė" Už Priešingu
mų Rusijos Blokui

PENKTADIENIS (Friday), RUGSĖJIS (September), 10 D., 1948 M
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Washington, D. C. — 
Kongreso komitetui tyri- j 
nėjančiam Rusų šnipijadą! 
tapo atskleista buvusio 
Valstybes Sekretoriaus a- 
sistento A. A. Berle, Jr., 
kad jis tapęs “nubaustas” 
už priešingumą Rusijos: 
blokui Valstybės Departa
mente ir iš ten tapęs pas
kirtas atstovu į Braziliją.

Kuomet buvęs komunis
tų kurjeris Chambers jam 
privačiai pasakęs apie vei-’ 
kusią slaptą komunistų e-! 
litinę celę vyriausybėje, ir 
kad jų tarpe buvęs aukš- Marshairas sakė.kadko- 
tas to departamento pa
reigūnas Hiss ir kuomet 
jis tai pasakęs Dean A- 
cheson, tai šis asmeniškai 
patvirtinęs, kad su Hiss

Kaip Progresyvių Partijos kandidatas į šios šalies prezidentus Hcrry 
Wallace nuvyko su prakalbomis į North Carolina ten ji klausyte j .i ; a- 
vaišino žaliais kiaušiniais ir prinokusiomis tomaitėmis. Aišku t s > .1- 
bėtojui baisiai nepatiko. Jis atsišaukė į tos valstijos valdžią duoti j; m 
apsaugą nuo lekiančių jo link kiaušinių ir tomaičių. Jis JOS iilvAv y t 
laukė, nes šis vaizdas tai liudija. Lietuvių patarlė sako: jėga mei’ės rcp.i 
versi. Nors jėgą labai plačiai praktikuoja visas raudonasis pasau’is.

MARSHALL’AS RAGINA TVIR- Komunistai SmatiJ Nu- 
TAI LAIKYTIS PRIEŠ KOMU
NISTŲ SPAUDIMĄ BERLYNE
Washington, D. C. — 

Valstybės sekret orius

munistų pastangos su
griauti konferencijas Ber
lyno klausimu turi būti 
stipriai atremtos.

Komunistų pu o 1 i m a s

Byrnes nieko naujo nepa
sakė. Rusija sulaužė visas 
sutartis, kurias buvo pa
sirašius su Lię|uva ir ki
tomis valstybėmis. Lietu
vą užgrobė iri tebelaiko 
didžiausioje vergijoje.

Tel. SOuth Eoston 8-2680 SIX CENTS.

Premjero Schumano Kabinetas 
Atsistatydino

Premieras išlaikė savo žodį: “Nega
vęs parlamento daugumos pritarimo, 

atsistatydinsiu”.
I

Prancūzijos prezidentas paskyrė Oueuille sudaryti mi-
nlsterių kabinetą.—Tačiau abejojama, kad jam 

pavyktų tai padaryti.
Paryžius, Prancūzija —(

I
■
i 
I

I

Rugsėjo 7 d. įvyko pran
cūzų parlamento susirin
kimas, kur premieras Ro- 
;bert Schuman atsišaukė į Į 
į visus, kad atsižiūrėtų į; 
savo krašto krizę ir dirb- 

■ tų vieningai. Jis nereika- Komunistinės valdžios mi- 
lavo pasitikėjimo nei ko Hcija, gerai apginkluota, 

{kito, tik vieningumo. Kri- stropiai saugojo, kad nei 
zės reikalu jis negavo vienas tos valdžios opo-

Komunistų Milicija Neleido 
Sokolams Dalyvauti Bene- 

s'o Laidotuvėse

Prague, Čekoslovakija—

kentėjo Britų darbininku j gavęs daugumos, įteikė lyvautų Beneš’o, buvusio 
Kongrese

Margate, Anglija — Ko
munistai, įsibriovę ir “už-

prezidentui Vincent Au- to krašto prezidento, lai- 
riol kolektyvę rezignaciją, dotuvėse.
Jis išlaikė savo žodį, kad
jeigu jis negaus daugu-

i Priežastis: tikra ar įsi
vaizduota, būk komunisti- 

i esą 
riaušes

♦

besiplečiąs. Prie to žmones pri- 
vedus Maskvos agresija, šnipų 
susekimai ir naminių komunis
tų šunybės. Žmonės neįmaną, 
kaip biaurėtis ir baisėtis tuo, 
kad Amerikoj galėjo atsirasti 
tokių, kurie pastatė’ svetimą, 
despotišką šalį aukščiau už sa
vąją laisvą šalį. Žmonės saką, 
kad tokius reikėtų tik sugaudy
ti ir “išdumpyti” į Stalino ka
ralystę.

Tai geras ženklas. Geriau vė
liau, negu niekad. Geriau vėlus 
nubudimas, negu miegojimas 
iki Baltieji Rūmai taps antru 
Kremlium.

•

Wallace yra toks žmogus, a- 
pie kurį blogų žinių sulaukti 
negalima. Kai jis laiko prakal
bas šiaurinėse valstybėse ir 
kai jis tose vietose būna Mas
kvos garbintojų triukšmingai 
pasitinkamas, kai jam tada 
šaukiama valio, tai gerai. Tas 
sąmonina plačiąją Amerikos 
visuomenę. Ta visuomenė tada 
ima dairytis ir pamato, kokia 
biauri šunvotė užaugus ant jos 
kūno. Visuomenė tada supran
ta, kad ką nors reikia daryti.

Kai Wallace pietinėse valsty
bėse pasitinkamas ir vaišina
mas žaliais kiaušiniais ir to- 
meitėmis, kai jam šaukiama 
“važiuok Maskvon”, tai irgi ge
ras daiktas. Tada pats Wallace, 
Amerikos visuomenė ir visas 
pasaulis pamato, kaip jis tam

Tęsinys 2-rame pusi.

Rusijos ‘appeasinimą’. Už 
priešingumą tam blokui 
jis tapęs pralaimėtoju.

Dabar Kongreso Komi
tetas pakvies Dean Ache- 
son apie tai liudyti. Lig- 
šiol netik Chambers, bet 
taip pat Elizabeth Bent- 
ley ir Budenz, buvę ko
munistai, yra liudiję, kad 
Alger Hiss veikęs su slap
tąja komunistų grupe Wa- 
shingtone, užimd amas 
aukštas valdžioje vietas.

Nuo BoBeviky Pabėgęs 
Diplomatas Vedė 

Amerikiete

ti keturių didžiųjų milita
rės valdžios gubernatorių 
konferencijas. Marshall’as 
ragina tvirtai laikytis ir 
atremti komunistų spau
dimą.

Visiems yra supranta
ma, kad komunistai kelia 
riaušes Berlyne su pilnu 
Rusijos militarės valdžios 
žinia ir pagalba. Ir jeigu 
taip yra, tai kokiems ga
lams Vakarų Valstybių 
militariai gubernatoriai 
konferuoja su rusais, kur 
komunistai kelia riaušes, 
rusų milicininkai suiminė- 
ja ir kidnapina vokiečius 
policininkus.

užsiėmę kėlimu neramu
mų Malajoj ir Afrikos ir 
Azijos kraštuose, buvo į 
pareikšta Britų Darbinin- 

jkų Unijos metiniame kon- 
gTCūcr i — 

I šiame Britų Darbininkų 
(Unijos kongrese komunis-l 

South Bostono cukernės tai bandė pasmerkti Mar- 
“Domino” streikas, kurs shall’o planą ir gauti Pa-

Stretas \

A-Northport, N. Y.
lexander Barmine, buvęs 
Sovietų Armijos genero
las, o vėliau Rusijos ats
tovas Graikijoje, ir kaip 
daugelis “nebegrįžęs” at
gal į Maskvą, bet atvykęs 
į Ameriką, dabar apsivedė 
Edith Kermit Roosevelt. 
Nuotaka yra buvusio 
prez. Theodore Roosevelto 
anūkė.

kariavę”’Pasaulio Darbi- mos Parlamente> jis atsi" nes valdžios priešai 

jų agentai dabar yra labai kla^ Seku-
llTCirmo Izolimn nnramii- ° *

SKURITYM

man būtų reikalavęs par
lamento pasitikėjimo ir jo 
nebūtų gavęs, tai sulig 
konstitucijos turėtų pa-j 
leisti parlamentą. į

Prezidentas Vincent Au-' 
riol (socialistas), pasita
ręs su vadais, paskyrė 
Henri Queuille, veteraną! 
radikalą, kuris gal būti

terijose negu kuris kitas 
parlamento narys. Bet la-i 
įbai abejojama, kad jam1 
j pavyktų sudaryti naują 
‘valdžią, nes radikalai turi 
mažiausia atstovų parla
mente.

Prieš premiero Schuma- 
n’o kabinetą balsavo ko- 

i munistai, de gaule’istai, 
radikalai ir kitų mažumų, 
ir jie surinko 295 balsus 
prieš 289.

I Visame krašte susidarė 
Prancūzijos 

frankas (pinigas) smar- 
ikiai nupuolė. Iždas prisi- 
i bijo, kad ir Marshall’o 
planui gali pakenkti. Do
lerių sumažėjimas yra di
džiausias Prancūzijos rū
pestis.

•V

prasidėjo kovo 29 d. pasi- šaulio Darbininkų Unijų b d j * inte j 
baigė pralaimėjimu. .Federacijos uzgynmą, bet J v & 1

Darbininkai turėjo grįž- visiškai pralaimėjo. Tos
■ti negavę nei cento algų Federacijos prezidentas 
'pakėlimo. Streikas tapo o- Deakin išėjo prieš komu-
Įficialiai atšauktas. nistus.

SULAIKĖ CANADOS CIO 
ATSTOVUS

jo pritrukti, nes šis streiNew York — Amerikos
Imigracijos pareigūnai su-į kas suparaližavo jo pri 
laikė iš Kanados atvyks- 
tančius unijų atstovus da- Į 
lyvauti United Electrical ■

; Workers;Sovietai NesRaiko Sutarčių ! and Machine
unijos metinėje

.-:j

y '''

I' ■I

f 
Įistatymą.

Darbdaviai kaltina uni- . . • -, , . . . rimta krize,ją, kad jos nariai — strei- *__ K_
kieriai sulaužė Taft - Har-

_. NLRB tu- 
spręsti kaltinimus.

----------- I (CIO) >
Seattle, Wash. — James konvencijoje vykstančio-

F. Byrnes,
Valstybių valstybės 
kretorius, 
Rusija sulaužė beveik vi
sas sutartis, kurias ji bu
vo pasirašiusi karo metu muš* asmenis. O~tie ~ka?na- RugsėJ° 3 d- mil*ė buvęs 
su Alijantais, liečiančias “np.:Čekoslovakijos preziden-
Rytų Europą. IpageMauTmais” | tas Eduard Beneš. Velio-

Mums, lietuviams P- : . . |nis padarė didelę klaidą,
į Minėta Unija galima sa- į manydamas, kad savo tė-

RUSIJA REIKALAUJA TARTIS

buvęs JungJje šią savaitę New Yorke. 
se"l Jie sulaikyti remiantis! 

pareiškė, kad imigracijos įstatymu, pa
gal kurį į šią šalį galima! 
įsileisti tik pageidauja-‘

rės

Mirė Beneš

Prague, Čekoslovakija—

Čekoslovakijos

Ir vėl šis Robert Shu- 
man, Prancūzijai sudarė 
ministerių kabinetą. Jis 
yra katalikas. Tačiau jo 
kabinetas neilkai išsilaikė.

Lietuviu Katalikų Radio Valanda

ITALIJOS KOLONIJŲ 
REIKALU

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ♦- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Washington, D. C. —Nei Bomba Sprogo Ka

WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, rūgs. 11 d., 1:15 vai. po pietų įvyksvynės

likimą sujungęs su Rusi-' _ .
ja ir nukreipęs nuo Vaka- Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies dainos, 

Sunkvežimiu Kompanijos I rų jų sustiprės muzikos kuninicii, prHncsima,i, svcikinuiiHi plauks oroi i

KaHina StreiHerius

iš šio nei iš to Rusija pa
reikalavo pradėti pasitari
mus Italijos kolonijų rei
kalu.

Amerikos ir Anglijos'd-

bangomis į visų namus, kuriuos tik' jos pasieks.
SEKMADIENft LIETUVIŲ KATALIKŲ 

RADIO VALANDA
Sekmadienį, rugsėjo 12 d., 9 vai. rytą iš nau

jos radio stoties — WVOM, Brookline, Mass. (Bos
tono priemiesčio — 1600 kilocycles) išgirsime Lietu
vių Katalikų Radio Valandos programą.

Kalbės kun. A. Kontautas iš So. Boston.
Tą pačią dieną, 10:30 vai. rytą iš WESX, Salėm, 

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

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

siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOruood 7-1449

Bet apsivylė. Viską pra
laimėjo.

Ir velionis matyt nežino
jo, kad “meška” tik tuo
met pasitenkina, kuomet 
savo auką visiškai sudo- 
roja. Taip atsitiko ir su 
Čekoslovakija. j

Beneš mirė dideliame 
nusivylime, turėjęs savo 

! prezidento vietą užleisti 
Maskvos kvislingui Gott- 
waldui.

tll New York 
darbdavių 
įdavė Tautinei 
Santykiavimo 
kaltinimus prieš s>uun.vc- 
žimių vairuotojų Lokalą 
807, International Bro- 
therhood of Teamsters, . 
AFL.

nę Schwerine, bolševikų jau antra savaitė kaip 
okupacinėje zonoje. streikuoja sunkvežimių

Bombos sprogimas raš- vairuotojai New Yorke ir 
tinę apgriovė ir langus iš- New Jersey. Kol kas mai- 
daužė, bet žmonių nesu- sto trukumo nėra, bet jei 
žeidė. streikas užsitęs, tai gali

Raštinėje
—————>

Berlynas — Rugsėjo 6 
naktį mesta bomba 

vyriausybės pareiškė savo sprogo ir apgriovė komu- 
sutikimą tuos pasitarimus dominuojamos vo-
pradėti, tik Amerikos vy- kiečių organizacijos ^rašti- 
riausybė pareiškė savo a-Į 
bejonę, ar tie pasitarimai 
atneš kokią naudą, kuo
met Rusija tuo klausimu 
jokių naujų bei konkrečių! 
pasiūlymų neturi.

— Penkios 
organizacijos 

Darbo 
Tary b a i 

sunkve-

Galutinis visos išminties 
ir viso mokslo žodis yra 
'malda. Poetas Milašius.
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J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
skaitytinas Sekmadienį, rūgs. 12 d.

DARBININKAS

MYLIMIEJI KRISTUJE:
Dar kartą kreipiuosi į jus religinio auklėjimo 

reikalu. Jums nėra nieko svarbesnio kaip gerai su
prasti Kristaus mokslą; gi mums nėra didesnės parei
gos kaip tinkamai tą Kristaus mokslą jums išdėstyti. 
Dabar kaip tiktai tinkamiausias laikas, nes jau atsi
daro mokyklos ir katalikiško auklėjimo uždavinys 
reikalauja mūs visų dėmesio. Taip pat artėja ir kate
kizmo šventė, kuri bus minima Sekmadienį, rugsėjo 
devynioliktą dieną.

Pirmiausioji atsakomybė religinio vaikų auklė
jimo tenka tėvams. Iš prigimties ir iš Dievo malonės 
tėvai ypatingu būdu yra įgalioti tą uždavinį atlikti. 
Krikščionių namai turi būt šventovė, kur turi žydėti 
pamaldumas ir visokios dorybės ir kur Kristus turi 
būt palaipsniui įgyvendomas mažutėlių sielose jų tė
vų dievobaimingais žodžiais ir geru pavyzdžiu. Kate
kizmo pamokos, bendros maldos, religiški paveikslai, 
pamaldumo pratimai, skaitymas katalikiškų knygų: 
ir laikraščių — visos tos priemonės įkvepia vaikams- 
tą religinę dvasią, kuri sudaro katalikiškos šeimos! 
gyvenimo sielą. Jei tėvai ir namų aplinka tų dalykų 
vaikams nesuteikia, tai tą apsileidimą nieks kitas 
pilnai neprašalys.

Mūsų katalikiškos mokyklos dapildo katalikų 
šeimos darbą. Jose katalikišką auklėjimą suteikia 
kunigai, vienuoliai broliai ir vienuolės seserys. Tam 
darbui jie yra specialiai paruošti ir greta mokslinio 
išsilavinimo jie duoda vaikams pamaldaus gyvenimo 
pavyzdį. Tose mokyklose, lygiai kaip savo šeimose, 
vaikai gyvena religinėj aplinkoj ir pratinasi prakti
kuoti tikybą būsimam savo gyvenime.

Yra daug vaikų, kurie nebegali lankyti katalikiš
kų mokyklų, bet tai nereiškia, kad jie negali gauti re
liginio auklėjimo. Jų katalikišku išauklėjimu taip pat 
turi rūpintis tėvai, vyskupai ir klebonai. Krikščioniš
ko Mokslo Draugija, veikianti per Arkivyskupijos 
Kanceliariją, ir parapijiniai jos skyriai gali daug pa
gelbėti aprūpinti tikybinėmis pamokomis viešųjų 
mokyklų vaikus. Mokymo būdas turi būt pritaikomas 
susidariusioms aplinkybėms. Vaikai gali būt mokomi 
namie, parapijų svetainėse, arba net viešose mokyklo
se pertraukų metu, susitarus su mokyklų vadovybe;
taip pat religinių diskusijų klubuose arba tikybinių premierą vadina “karo po- 
korespondencijų pamokose. Visos šios priemonės turi litikierium” ir jo vyriau- 
būt vartojamos, kad nė vienas vaikelis nebūtų palik-Jsybę kaipo

*— —11--- ką”. Jie kaltinami,

iau jiems jšdėsto_tikė- 
jimo tiesas, paskatina praktikuoti jas savo gyvenime 
ir moko kaip tikėjimo dalykus reikia kitiems išaiškin
ti. Jau pora metų, kai keletas tokių klubų naudingai 
veikia mūsų Arkivyskupijoje.

Norėčiau paraginti, kad pamaldieji pasauliečiai 
pasisiūlytų Kunigams ir Vienuolėms kiek galima pa
dėti Krikščioniškojo Mokslo Draugijai sėkmingiau 
dirbti apaštalavimo darbą: būti tėvais, savo vaikų 
mokytojais; pasauliečiais, religinio mokslo dėstyto
jais; Diskusijų Klubų vedėjais bei nariais; namų lan-i 
kytojais ir sąrašų rinkėjais; nekatalikų apaštalais ir Į 
šiaip jau įvairiuose Draugijos reikaluose patarnauto-i 
jais. Tuo būdu, visiems bus atvira Katalikiškos Ak
cijos dirva ir daug progų įsigyti gausius atlaidus. Be 
to, jūsų uolus bendradarbiavimas daug pasitarnaus > nurodo, kad pirmiau ko- tikos. Aiškiau pasakius, 

’ 1 kad jie likviduotų Tito ir
jo pasekėjus.

Šiuo metu Jungtinėse Valstybėse eina jaunų
jų vyrų surašinėjimas. Šis vaizdas parodo vieną 
iš daugelio tokių scenų. Viena puse stalo sėdi vai
kinai atsakymui į paklausimus ir priešais juos 
blankų išpildytojai ir išpildytojos.

RUSAI IR KOMUNISTAI PUO 
LA SUOMIJOS VYRIAUSYBĘ

ventojų gimines iš Euro
pos. Tokių giminių, nuo 
bal. 1 d. jau atvyko 6,000. 
Grupėmis į įvairias indus
trijas yra atvykę 18,717 
tremtinių. Virš 700 naš- 

komunistų valdomos par-|laičių tapo priimta į kana- 
tijos — 
kratų” 
dos.

“Liaudies Demokratai” 
savo manifeste Suomijos

Helsinki, Suomija — 
j Naujoji Suomijos vyriau
sybė, sudaryta iš Sočiai - 
Demokratų partijos, su 
premieru Carl A. Fager- 

• holm prieky, yra puolama
U

ir Rusijos spau-
Liaudies Demo-! diečių namus užaugini- 

:mui.

Rusifc Spauda Vėl

tas be galimybės išmokti tikėjimo dalykų.
Religinių Diskusijų klubai yra labai naudingi ir

^UgUfilem^kaUUkain^^ik........................‘ -

Komunistai Berlyne Vėl Pasielgė 
Komunistiškai - Pažadėjo Sau

gumą, Paskui Suėmė

Amerikos,

DABARTIES PASTABOS
(Pradžia 1-me puriapyj) 

tikros visuomenės dalies yra 
įvertinamas.

Prez. Truman ir visuomenės 
opinijos reiškėjai nupeikė kiau
šinių ir tomeičių svaidymą į 
Wallace. Girdi, kaip mes prieš 
pasaulį pasirodome? Girdi, va
romės už lygybės ir laisvės įve
dimą po visą pasaulį, o va kas 
darosi pačioj Amerikoj, žodžio 
ir susirinkimų laisvė paneigia
ma. Girdi, Italijai Amerika pa
tarus su komunistais kovoti 
argumentais, o ne prievartavi
mais. Ir štai pasirodo, kad 
merika nepraktikuoja to, 
kitiems pataria.

Ko verti tie priminimai?
šuns nugriaužto

Berlynas — Komunistai delį būrį policininkų. To 
Berlyne vėl įrodė naivumą nepaisant, šį kartą “mi
tų, kurie tiki, kad su jais niai” į pagelbą atėjo rusų 
galima tartis, bei kad jų policija ir kareiviai ir jė- 
oficialus žodis bei užtikri- gos būdu daug tų polici- 
nimas ką nors reikštų. į ninku suėmė ir surakinę

Rusų - komunistų virši- geležiuose nusigabeno. Ki- 
ninkai sutiko praleisti ir ti pasislėpė
jų saugumą užtikrino 19- Anglijos atstovų raštinė- 
kai policininkų iš alijantų se. Bet jie buvo apsupti ir 
sekcijos ten sugrįžti. Ir 
kuomet jie, lydimi alijan
tų atstovų, grįžo atgal, 
rusų kareiviai su savo po
licija užpuolė, apsupo ir 
suėmę nusigabeno juos.

Šio viso reikalo istorija 
yra tokia. Berlynas yra 
valdomas pačių vokiečių 
išrinktos valdžios. Bet tos 
valdžios rinkimuose ko
munistai gavo mažiausiai 
balsų. Todėl Berlyno mie
sto taryboje didžiumoje 
yra ne komunistai. Miesto 
rotušė (city hall) randasi 
rusų valdomoje sekcijoje. 
Rusai, matyt, norėdami tą 
visą valdžią pasigrobti į 
savo komunistiškas ran
kas pradėjo organizuoti 
neva “minios puolimus” 
:os miesto vyriausybės, 
kuri susirinkdavo į miesto 
rotužę sovietų sekcijoje 
reikalų svarstyti.

Toje rotušėje turi savo 
atstovus 
Amerikos, Anglijos 
Prancūzijos karinės 
riausybės. Kad tarybos 
narius apginti nuo tos mi
nios puolimų, alijantai iš 
savo sekcijos pasiuntė di-

jiems nebuvo leista išeiti 
nei maisto gauti.

Prancūzų komandantui 
tarpininkauja n t, buvo 
gauta rusų aukštosios va
dovybės sutikimas tuos 
apsuptuosius vokiečių po
licininkus saugiai parga
benti atgal į alijantų sek
ciją. Bet čia būta komu
nistiškos apgaulės. Vyks
tant jiems atgal, jie buvo 
rusų kareivių užpulti ir 
suimti. Alijantų gi atsto
vams buvo leista sugrįžti.

Tai šitokį paniekinimą 
ir įžeidimą nuo rusų turi 
kęsti Amerika, Anglija ir 
Prancūzija už tai, kad no
rima būtinai su Rusija 
taikoje sugyventi.

Kanada Auga Gyventojais

A- 
ką

Jie

Truman nupeikė 
tai natūralu. Juk 
pasirengęs vesti

neverti nei 
kaulo.

Kad Prez. 
riaušininkus, 
jis pats yra
plačią kampaniją ir pasakyti 
daug prakalbų. Tad jei kiauši
nių ir tomeičių svaidymas įeis 
madon, tai tuo patim ir Prezi
dentas galėtų būt pavaišintas. 
Ar jam tokios vaišės būtų ma
lonios ?

Bet principinis VVallace’o gy
nimas yra šūviai pro šalį. Tas 
paaiškės per palyginimą. Tegu 
Amerikoj atsiranda šalia raudo 
no jo Wallace rūdas arba juodas 
VVallace. Tegu čia atsiranda 
tiek jam sekėjų, kaip raudona
jam Wallace’ui. Tegu rudasis 
VVallace esti pavaišinamas 
kiaušiniais ir tomeitėmis. Ar 
dabartiniai raudonojo Walla- 
ce'o užtarėjai panašiai užtarau- 
tų ir gintų rudojo Wallace’o 
laisvę ? Niekuomet. Ištikrų jų 
rūdas VVallace čia negalėtų nei 
pirmo žingsnio žengti. Tad rau
donojo VVallace’o gynėjai yra 
apakėliai, neišmanėliai ir veid
mainiai.

Laisvės užsipelno tik tie, ku
rie savo oponentams pripažįsta 
laisvę. Komunistai, naciai ir fa
šistai tokios laisvės nepripažįs
ta. Todėl jie visi lygiai neužsi
pelno laisvės demokratiškose 
šalyse. P. G.

Ottawa — Tik per vie
nus metus laiko, kurie pa- 

bei tarpininkus J sibaigė geg. 31, 1948, Ka- 
ir,

vy-
nados gyventojų skaičius 
padidėjo 301,000.

Dabar Kanada jau turi 
12,883,000 gyventojų, o 
1941 m. teturėjo tik 
11,507,000 gyventojų.

Maskva, Rusija — Rusi
jos komunistų partijos 
laikraštis įtalpino straips
nį, kuris užėmė to laikraš
čio

“prieš rusiš- 
‘, kaip i 

buvę priešingi prieš Rusi
jos siūlomą_ “militarę pa
galbą .ir V ' "
paktą” praeitą bal. mėne
sį. Gi rusų “Literaturnaja 
Gazeta” vadina šį Suomi- rįų 
jos Kabinetą “Hitlerio ka<į jjs raudonas 
broliais”. L___ '

Premieras Fagerholm,'bekiauso tirono Stalino ir 
remiamas Konservatyvų, ’veda anti - Sovietinę pali- 
Liberalų, Žemdirbių ir tiką.
išvedu partijų atsako: Tas laikraštis sako, kad 
įtięms puolimams, kad jis maršalas Tito susidėjęs su 
i bando turėti vyriausybę iš “imperialistais” ir atsi- 
savo srities specialistų, o šaukia į jugoslavus, kad 
ne politikierių. Be to jis jįe “nusikratytų” jo poli-

draygįx%umo]me
, kuria- 

iai pasmer
kė maršalą Tito, Jugosla
vijos raudonąjį diktato- 

Pasmerkė ne už tai, 
— ko

munistas, bet kad jis ne-

t)

Brazilijos cukrus

apaštališkai dvasiški jos darbuotei. i munistų kontroliuojama
Mes melsimės, kad Dievas gausiai palaimintų policija nelegališkai šnipi- 

jūsų pastangas — dideles ar mažas — tokiam visų .nėjusi slaptai klausyda-i 
svarbiausiam užsimojimui paremti, ir kad Jo malonė:mosi pašnekėsiu telefonu 

! ir be to jau buvo sudariu
si kortelių indeksą dėl 
80,000 piliečių, kurie buvo 
“įtariami” kaip galį įsto
ti į “nelegales organizaci
jas”. ’ .
(trukdymui, 
bando sukurstyti įvairius 
streikus.

visuomet stiprintų jūsų uolumą Krikščioniškojo 
Mokslo ugdymą.

Jums atsidavęs Kristuje,
i R1CHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

Žinios Apie BALF Seimg
BALF seimas įvyksta 

spalių 15-16 d.d. Chicago
je Morrison viešbuty. Sei- 

Vyriausybės darbo Prasidėsi spalių 15 d., 
komunistai 2 P° plet'1:

Ikasmet, kas atatinka 
maždaug penktąją dalį vi
so Lietuvos ploto. Cuk
raus pasėliai kas metai 
didėja. Vidutiniškai ant 
vieno hektaro užauga apie 
40 tonų nugenėtų ir nuva
lytų nendrių iš kurių iš
traukiama po 2400 kiĮo- 
gramų cukraus nuo kiek
vieno

i

I i Baigiant seimą, spalių 
,16 d. vakare bus iškilmin- 
gan bankietas taip pat 

■ Morrison viešbuty, kuria
me žadėjo dalyvauti Chi
cagos Kardinolas Samuel 
Stritch. Taip pat yra pa
kviestas gubemator i u s 

- - . . - Chicagos
Quincy, VVaymouth, Hull,'y.es*'?s netaisyklingai va'* miesto Mayoras Kennelly 

automobilistų !ir kiti gy^ svečiai.
i................. .f i

Voveris Aptemdė
7 Miestus

I

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

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

hektaro.
J. Antanaitis.
“Mūsų Lietuva”

(Bus daugiau)

Brazilijoje, kaip ir viso
je tropikų juostoje, cuk
rus auga nendrėse. Toji 
nendrė nepanaši į šiaurėje 
augančią ir tik palygini
mui naudingą “lieknąją” 
nendrelę.

Cukrinė nendrė yra ke- 
liametis augalas, sodina
mas į dirvą krūmais, ku
rie augdami pasiekia iki 
dviejų metrų naudingo ū- 
gio ir kerojasi į visas pu
ses. Kiekviename krūme f 
užauga po keletą, kartais 
iki 10 —stiebų, kurie svy
ra į visas puses.

Tos nendrės sodinamos 
lapkričio mėnesį ir turi 
augti porą metų kol gali 
būti kertamos. Vėliau jau 
galima kirsti kas metai 
po vieną kartą paeiliui 
penketą — septynetą me
tų. Vėliau augalas išsieik
voja ir tenka atsodinti 
naujais. Tačiau Brazilijo
je yra vietų, kaip pav. 
Mato Grosso, kur dėka 
palankaus klimato ir der
lingos žemės cukrinė nen
drė gali būti kertama iki 
penkiolikos metų be atso
dinimo naujais krūmais.

Kirtimas prasideda apie 
liepos mėnesį ir tęsiasi iki 
gruodžio — sausio mėne
sio, žiūrint vietos klima
to: karštesnėje šiaurėje 
derliaus ėmimo laikas bū
na ilgesnis, vėsesnėje pie
tų Brazilijos dalyje der
liaus valymas yra trum
pesnis.

Cukrinė nendrė visur 
tropikuose, o ypatingai 
Brazilijoje, yra netik sal
dus augalas, bet kartu 
reiškia milžinišką maisto 
ir turto šaltinį. Čia cukra- 
švendre apsodinti plotai 

'siekia iki 580,000 hektarų

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

— $3.75.

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mass.

Malonu Yra Melstis iš 
Lietuviškos Maldaknygės! 
Darolnmko Knygyne wlite Įsigyti rumausiy 

I * -*—— ** -*— ueiuTisKŲ aeuncių mKHUiygm:
DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls.............................................................. $3.75
RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių ..................................... -..............................  $3.00
MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J. 
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 336 pusk 
Kaina ........................................................................... $1.50
ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas”, 288 pusi......$1.50

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway, So. Boston TT, Mass.

"Vajus" Davė Gerus 
Rezultatus

Į

Ii

vaianaos, praaeaani o:oo > _ , , -.nvitsKia guw
į v. vakare. Tas palietė:— Green,
| QuiIlO , VV AVllUJULll, 11U11,

Randolph. Holbrook, Hin- ziuojancių
■gham. ir Cohassett. Tą
i padarė voveris per klaidą' rezultatas — apie
! užšokdama ant 110,000110’000 Pabaudos tikietų.
voltų transformerio, ir

Darbo dienoje, 7 miestai 
neturėjo elektros šviesos 
ir jėgos beveik per pusę 
valandos, pradedant 6:35 Darbo dienos šventėse, i

1.

■

Dr. Peter Ženki, buvęs 
Čekoslovakijos Benešo 
partijos ministeris pirmi
ninkas. atvykęs j Londoną 
pareiškė reporteriams: — 
“Paskutinieji šeši mėne
siai gyvenimo prie raudo
nųjų jam ir jo šeimai bu
vę blogesni, negu šeši mė
nesiai pergyventi Buchen- 
vvald’o koncentracijos sto
vykloje”.

tuomi jį išsprogdindama.! Kanadai Jau Atvyko 
Gaisro, trafiko signalai,! 
telefonai ir dvi radio sto-į 
tys, buvo trumpam laikui 
suparalyžuotos.

Mūrininkams $271 Dieni

New York — Aukščiau
sias šios valstijos teismas 
pripažino teisėta, arbitra- 
cijos būdu pasiektą sutar
tį. sulik kurios mūrinin
kai gaus po S27.00 į dieną, 
už 8 valandų darbo dieną.

30,78$ Tremtiniai
Ottaua, Canada — Ka

syklų ir Resuarsų Depart- 
mentas, kurio žinioje yra 
pravedimas ir vykdymas 
imigracijos, paskelbė, kad 
į kelis metus laiko į Ka
nadą jau atvyko 30,785 
tremtiniai iš Europos.

Tik per keturis mėne
sius, prieš liepos 31, 1948, 
atvyko 16,535 tremtiniai.

B? to Kanada yra nusi
stačiusi įsileisti savo gy-

Visi prašomi ruoštis sei
mui; organizacijos rinkite 
atstovus, nepasigailėkite 
paskirti aukų, nes reika
lai dideli. Tremtinių šelpi
mas ir imigracijos vykdy
mas pareikalaus daug 
darbo ir aukų.

Delegatai iš toliau re
zervuokite kambarius tuo
jau, rašant — Morrison 
įHotel, Clark and Madison 
Streets, Chicago, III.

Kas norėtų apsigyventi 
pas privačius žmones, ra
šykite priėmimo komisijos 
pirmininkui 
Pumputis, 4433 S. Camp- 
bell ave., Chicago 32, III.

•' Spaudos Komisija.

Frank

2.

3.

4.

šiuomi siunčiu $

Vardas ....
Adresas —.

ir prašau prisiųsti maldaknygę
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Andrei Zdanov

Vertė A. Maceina.

“INDIVIDU ALIŠKOJI
PASAULĖŽIŪRA”

naujuosius namus Lietu
vos jėzuitų viršininkas A- 
merikoje yra priglaustas 
didelio prietelio kun. kle
bono J. Šaulinsko Rose- 
lande. Todėl visus laiškus 
dabar reikia siųsti šiuo 
adresu: Rev. J. Kidykas, 
S. J., 10809 S. Statė Str. 
Chicago 18, Illinois. Kai 
apsigyvensime savo vie
nuolyne, tada pranešime 
naująjį adresą.

Iš anksto dėkuojame vi
siems ir kiekvienam mū
sų būsimam geradariui ir 
geradarei.

Su tikra pagarba
Tėvas Jonas Kidykas, SJ.

Per praėjusius 17 metų mės tuomi ką turime, tai 
vienas iš Lietuvos jėzuitų savo maldomis, Mišių au- 

! komis ir uoliu darbu Kris
taus karalystei platinti. 
Visų geradarių vardai bus 
surašyti vienuolyno kny
gose, už juos bus laiko
mos kas savaitę mišios 
vienuolyno koplyčioje, o 
kas dieną visi ordeno na
riai, (jų yra šiuo metu 

, virš 28 tūkstančių) jungs 
audra užklupo virš 30 Lie- su mumis savo maldas už 
tuvos jėzuitų įvairiose pa- geradarių reikalus, 
šaulio dalyse. Dėl visiems! 
žinomos priežasties nė • 
vienas jų dar negali grįžti į 
gimtinėn. Bet kadangi vi
si turime nepalaužiamą 
viltį anksčiau ar vėliau i 
sulaukti laisvos Lietuvos,

tėvų nuolatos darbavosi1 
Amerikos lietuvių tarpe. 
Iš pradžių tėvas Jonas 
Bružikas, o paskutinius 11 
metų tėvas Jonas Kidy
kas. Ir vienas ir antras 
gyveno prisiglaudę Ame
rikos jėzuitų vienuolynuo
se.

Neseniai praūžusio karo
Ypatinga kiekvieno jau- aukšto žiūri į savo tikėji- 

nuolio brendimo metais mą, greit pavadina “dva- 
(16-18 m.) žymė yra ne- singu”, “išsilavinusiu”,

> noras būti tuo tarpu tam, kurs lieka 
savarankiš kam. “M a n ištikimas savo religijai, 

! Man prisega “fanatiko” vardą, 
patinza tik tas ką aš pats tįk pasvarstyk tru-
esu sugalvojęs. 'pūtį, ir pamatysi šitų nuo-

Tabai mon^ neteisingumą.
Daugeli ių šituo' Kalbėsiu aiškiai. Tavo

> metais gali 
ja neiti kitų pramintais greit pasitaikyti, kad pra- 
keliais, nors jie ir pačio dėsi abejoti apie vieną ar 
Išganvtojo būtų nurodyti, kitą religinį klausimą: 
Jie sugalvoja dėsnių vie- “Religijos pamokose mus 
nas už kitą kvailesnių, taip ir taip mokė, bet tai 
kad tik nepripažintų to, yra priešinga naujausiems 
ką kiti prieš juos yra mo-, gamtos mokslo davi- 
kę. Bet no vienų kitų me-’niams!” Gali pasitaikyti, 

, nurimsta kad vieną ar kitą Bažny- 
į palaikysi

Didžiai visus nustebino žinia apie Ždanovo mirtį? suvaldomas 
Už Sovietijos sienų vargu kam teko su Ždanovu su-', * - - ■
sitikti ir spręsti apie jo fizinę išvaizdą bei sveikatą,
• . .v j • j v. • . . j incno iivzLUibet iš spaudoje pasirodančių jo atvaizdų buvo numa- 
nu, kad tai stambus, žaliukas, gerai nusiganęs bolše
vikų pareigūnas, kuriam netrūksta šio pasaulio pato- ( ^To^iau n uoliai nėra ne- 
gumų. Ir tas marksistinės pasaulėžiūros vykdytojas, u; licrūsti
kuriam be abejo nesigailėta mediciniškos pagalbos, iįgQstį ’
bejėgiškai miršta, vos sulaukęs 52 metų, pačiame pa- iaįku r"puola*tikra manb brendimo 
sisekimo ir garbės aukštume. Tiesa, pasaulyje būna r > .. .
tokių staigmenų: širdies liga, sunki operacija, koks 
nelaimingas atsitikimas. Tik ot, kad oficialinis Sovie
tų pranešimas labai šykštus: mirė po labai sunkios 
ligos. Kokia liga? ar ilgai sirgo? ar padaryta opera
cija? Nežinia. Čia kažkas neaišku. Tačiau pažiūrėki
me į Ždanovo Sovietijai nuopelnus. Gal kas paaiškės.

Ždanovas buvo stambiausias taip vadinamų “jau- į _ 
naturkių” vadas. Kas gi tie sovietiški jaunaturkiai?ltų’jie''subręsta,* l._....... ......
Tai Stalino išugdyti vaikai, bet išdrįsę eiti savais ke- ir pamato kad tas kelias,’čios įsakymą i ‘ ‘
liais. Tai tarsi vištos išperėti antukai. Višta manė, kuris ved^ į Kristų (nors/‘per daug griežtu” arba 
kad jie tikri jos vaikai, o čia jie plūduriuoja vandeny,....................................  -
gi vištai tik tenka ant kranto straksėti ir kvaksėti, j ‘ ~

Ilgą laiką Ždanovas buvo tvarkoj: klusnus Stali- ^krai 'apsimoka eiti, 
no tarnas, be to, labai sumanus ir ryžtingas jo planų: > aLSluuI1^ vai, um-
vykdytojas. Vieną kartą Ždanovo žvaigždė lyg ir ap- no mfeĮaSt įr nepaniekink ___,____  _____ ,
temo. Jis įkalbėjo politbiūrui pradėti karą su Suomi- brendimo metais savo ti- kiais atvejais labai stip- ia - 40 m \ rusai cravn i kaili , - - • _ ,1 J . , . _

juo ir šimtai milijonų ė- i “pasenusiu”. Gal būt kad 
i jo) yra vienintelis, kuriuo ir bažnytinėse įstaigose 

i pastebėsi daug žmogiškų 
Taigi atsimink tai, ma- klaidų ir net sugedimo.

: Būk, mano mielas, to-
ja (1939 - 40 m.). Pradžioje rusai tiek gavo į kailį, 
kad atrodė Sovietų milžinas vargu bepajėgs nugalėti 
nykštuką (proporcija: Rusija turi 180 milijonų gy
ventojų, Suomija tik 3 milijonus — vadinasi, 60 rusų 
prieš vieną suomį). Vargais negalais, praradę apie 
pusę milijono karių, rusai karą laimėjo, bet Ždanovas, 
tokio negarbingo žygio sumanytojas, nustojo populia
rumo. Tačiau paskutinio karo metu Ždanovas atsi-.taiįkų religijos 
griebė: apgynė Leningradą nuo ilgo, atkaklaus puo- \ad ir tavo “1________ ___________ ____ ______
limo. Nuo to laiko Ždanovas vis kopė aukštyn, kol iš- kumas” negali būti kliūti- čionybėj negaliu rinktis: 
kilo į pačias Sovietų viršūnes: buvo išrinktas genera- mį Įavo tikėjimui.
liu komunistų partijos sekretorium. Čia jis išvystė 1
nepaprastą veiklumą, tapo Kominformo galva ir 
griežtai pasmerkė Tito trockizmą”.

Rodos, viskas ėjo pagal Stalino liniją. Tačiau 
Ždanovas vienam dalyke neapdairiai suklydo: sutapo 
su “jaunaturkiais”, kurių politika — stumia Rusiją į 
karingus žygius prieš Vakarų demokratiją, kol Vaka
rai kariaut nepasiruošę, bet taip pat supranta, kad ir 
Rusijai dar prireiks 5-8 metų pilnai prisiruošti. Tuo 
būdu, “jaunaturkių” politika Stalinui neparanki, ypač 
tuomi, kad “jaunaturkiai” stiprėja ir veržiasi iš po 
diktatoriaus kontrolės. Be to, Ždanovo populiarumas 
tiek buvo išaugęs, kad viešoji opinija jį skyrė Stali
no įpėdiniu. Pigu suprasti, kad tokia visuomenės nuo
monė, jau patekusi į užsienio spaudą, Stalinui džiaug- mokslo šydu; o 
smo nesuteikė. Ir Ždanovui reikėjo atsiminti, kad bė- saulis jaunuolį, 
da tam, kurio populiarumas siekia susilyginti su dik----------------------
tatoriaus populiarumu. Sovietų pareigūną, kaip Ždanovas. O bet gi pasimirė.

Nieks mirti nenori. O ką jau bekalbėti apie tokį Natūraliai, ar po sunkios operacijos? Sovietai sako, 
sveiką, žaliuką, garbės ir valdžios ištroškusį aukštą kad po sunkios ligos. Tegu bus ir taip — kol kas. K.

v .
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Iki bus galima įeiti į

Kvietimas į A. L. K. Kongresą

Parašė Jonas limitas

PARTIZANAI <
Antroji dalis

32.
Skaudus Netikėtumas

Kirša gulėjo be žado. Apie jį triūsinėjo 
čekistas ir keletas istrebitelių. Čekistas pasi
lenkęs čiupinėjo jo pulsą. Istrebiteliai ne
kantriai laukė.

— Dar gyvas?
Čekistas atsitiesė. Tai buvo jaunas petin

gas vyrukas. Jo akys sakyte sakė: kas jums 
galvoj? Bet balsas buvo ramus.

— Taip, jis vyras, tik laikinai apalpęs. 
Tuojau atsigaus. Aš smogiau taip, kad ne- 
užmuščiau. Jis mums reikalingas.

— Mums dar reikalingesnis, — pareiškė 
vienas istrebitelis.

Čekisto skruostai susitraukė.
— Jums reikalingesnis? Kokiem galam? 

Istrebiteliai susižvelgė. Jų akyse žėrėjo 
keršto kibirkštys.

— Kokiem galam? Ar nematai, tovarišč, 
kad čia guli trys mūsų draugai? Vienas ne
gyvas, du sunkiai sužeisti. Pats gi matei, 
kas juos nukovė.

— Labai gaila, — atsakė čekistas. — Bet

_____________  _______y Šiuomi kviečiame Tamstų garbingąją Draugiją 
kur bus didelis kunigų ir dalyvauti Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos šau- 
vienuolių trūkumas, tai 
reikia ir tėvams jėzui
tams rengtis būsimiems 
atstatymo darbams, rei
kia ir jiems prisidėti prie 
darbų į tremtį patekusių 
brolių seserų labui.

Todėl Romos 1_____ _ . _
kams pageidaujant ir Jo £reso posėdis bus Katedros Auditorijoj. Jame galės 
Eminencijai Čikagos Kar- ’ "
dinolui S. Stritch labai 
nuoširdžiai priimant, Lie
tuvos jėzuitai įsigijome 
namus 8101 S. Champlain 
Avenue, Chicago 19, Illi- 
nois. Po kokio mėnesio 
juose apsigyvens misio
nieriai tėvai J. Borevičius 
ir J. Kidykas, vėliau dar 
atvyks tėvai turintieji! 
lankyti Čikagos universi-

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

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 

viršinin- Arkivyskupas. Po pamaldų pirmasis iškilmingas Kon-

kėjimo vien dėl to, kad ne rus! Tai yra sielos bandy
tu jį sugalvojai. Atsimink,, mai, kurie dar tau neduo- tetus ir tie, kuriems teks 
kad ir prieš tave buvo di-:da teisės iš gryno užsi- 
džių sielų, kurios tyrinėjo;spyrimo susidaryti “sava- 
svarbiuosius gyvenimo rankišką” religiją. Geriau 
klausimus, ir jeigu jos nu-šitaip galvok: Savo moks- 
sižeminusios nusilenkė ka-jlo saugojimą Išganytojas

i tiesoms,' paliko Bažnyčiai. Tai ži- 
savarankiš- nau ir tikiu. To<dėl krikš-

— - • « • • • « ' M « * M A < * * « • • «
fczv. J XXC7£^CLXJL* X 11JAL1D • 

į šitas daiktas gražus, šitas 
Suprantu, kad nelengva suprantamas, todėl juos

dalyvauti neribotas atstovų ir svečių skaičius. 
Antroji diena — spalių 18 d. yra skiriama išim

tinai A. L. R. K. Federacijos reikalams. Posėdžiai bus 
Morrison viešbutyje. Dalyvauti su sprendžiamu bal
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.

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 
pirktas skolon. Namų į- ir tautinius klausimus ir stipriai susiorganizuoti Ka- 
rengimui viskas reikalin- talikų Akcijos ir Lietuvos laisvinimo darbams.

keliauti į misijų kraštus 
Kristaus Evang. skelbti.

Kiekviena pradžia sun
ki. Sunki ir mūsų įsikūri
mo pradžia. Namas yra

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

Prašome paremti ir Kongresinį Koncertą, kuris 
‘moderniškas’, džiai kreipiamės į visus'bus spalių 18 d., 7:30 vakare, šv. Kazimiero Akadem1- 
ar ‘individua- Amerikos lietuvius katali-! jos Auditorijoj.

prašydami padėti l Amerikos Lietuvių Katalikų Kongreso Rengimo 
i įsikurti ir Komitetas: Kun. Ig. Albavičhis, ALRKF Dvasios Va- 

namų pirkimo das; Kun. B. Urba, Kunigų Vienybės Chicagos Pro-

ga, nieko neturime: ir 
koplyčia, ir virtuvė, ir in
dai valgyti, ir baldai ir lo- 

įtikinti 16-18 metų jau- priimsiu; šitas sunkokas,tvos ir patalynė, žodžiu sa- 
nuoli, kuris mano esą di- šitas nesuprantamas, to-jkant visko reikia, o savo 
dėlė garbė susidaryti “in-'dėl į juos netikėsiu. Ne! nieko neturime. Pasitikė- 
dividuališką pasaulėžiū-' Aš negaliu būti ketvirta-1 darni Dievo Apvaizda ir
rą” iš dar gerai nesupras-daliu, trečdaliu ar puse, lietuvių katalikų gera šir- 
tų posakių, iš nevisai su- krikščionis, o toliau ‘stab-.dimi, nuolankiai ir nuošir- 
virškintų filosofiškų raš- meldys’, 
tų ir neįrodytų gamtos ‘pažangus’ 
mokslo hipotezių. Šiandie lūs’. Aš turiu būti visu kus į, 
religinį abejingumą ir do- 100 procentų katalikas, * mums kukliai 
rinį palaidumą nuo viešo-nes Dievas apreiškė man išmokėti i___r___________ ,______ _____,___ __________ ____o_____
sios nuomonės akių labai ne tik šitą ar kitą tikėji- skolą. Kiekviena, tiek ma-Jvincijos Pirmininkas; Stasys Pieža, Komiteto Pirmi- 
lengva pridengti skystu mo tiesą, bet visą tiesą žesnė, tiek didesnė dova-; ninkas; dr. V. Balanda, Vice-Pirmininkas; Leonardas 

šiandie pa- paliko saugoti ir skelbti 
, kuris iš Katalikų Bažnyčiai.
•

jei ne aš, tai tas banditas būtų tris daugiau 
nukovęs. Aš jį parbloškiau ir išgelbėjau ma
žiausiai tris gyvybes. Taigi jis man priklau
so. Aš jums jo neduosiu.

Pasigirdo pikti istrebitelių protestai.
— Kaip tai mums neduosi? O kas užmo

kės už mūsų draugų kraują? Duok mums jį 
tuojau! Norime su juo pažaisti. Davai!

Ir supo jį grasinančiu ratu.
— Tylėt! — užgriovė čekistas, atkišda

mas du revolveriu — savo ir Kiršos.— Trau
kitės atgal!

Istrebiteliai sustojo, bet atgal nesitrau
kė. Jie niūriai žiūrėjo ir piktai šniokštė. Tuo 
tarpu čekistas pasirausė Kiršos kišenėse ir 
ištraukė rankinę granatą. Istrebitelių akys 
įtartinai žvelgė į gausėjantį čekisto apsigin
klavimą.

— Klausykit, jūs žiopliai! Jūs matote, kad 
čia ne paprastas banditas, bet lietuvių parti
zanas. Jis atėjo pas šitą mūsų tautietį ūki
ninką ne vogt ir ne plėšti, tik jį perspėt, kad 
kraustytųsi į Rusiją. Jis čia atėjo ne savo 
valia, o viršininkų atsiųstas., Reiškia, pas 
juos yra organizacija. Mums čekistams svar
bu sužinoti, kur yra ta jų organizacija. Tad 
mes jį turime tardyti ir kankinti, kad išduo
tų savo vadus. O kai viską iš jo iškvosime, 
atiduosime jums. Tada darykite su juo ką 
norite, jis mums nebebus reikalingas. Bet 
dabar labai reikalingas, ir aš čekos vardu 
turiu jį pasiimti. O jei norėsite prievarta jį 
atsiimti, tai aš šaudysiu iš šių dviejų revol

na ar auka bus priimama šimutis ir E. Samienė, Sekretoriai; B. Nenartonis, Iž
dininkas.

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

su gilia padėka. Būdami 
elgetos, niekada negalėsi
me savo geradariams at
silyginti žemiškomis gė
rybėmis. Bet mes dalysi-

verių ir paskui paleisiu į jus granatą. Su
prantama?

Istrebiteliams perdaug buvo suprantama. 
Gerai žinojo, ką reiškia rankinė granata. Ir, 
iš viso, jie nenorėjo su čekistu prasidėti. Če
ką moka keršyt. Tik reikia užsitikrinti, ar 
čeką belaisvį jiems grąžins. Čekistas jiems 
tai pažadėjo.

— Sakiau gi, kad grąžins, kai jis bus jau 
nereikalingas. Juk čeką supranta, kad jūs 
turite teisę su juo atsilyginti.

Istrebiteliai pagaliau nurimo. Tuo tarpu 
Kiršai sugrįžo sąmonė. Atidarė akis ir tuo
jau griebėsi už galvos. Pakaušyje jautė to
kį skausmą, kad negalėjo atsiminti, kas jam 
atsitiko. Pagaliau mintys pradėjo tvarkytis. 
Prisiminė, kad Gegužis jį atsiuntė perspėti 
šį atsiųstą iš Rusijos kacapą, idant išsineš
dintų iš lietuviško ūkio, kitaip jam gręsia 
mirties pavojus. Kacapas atrodė labai nusi
gandęs ir nužemintai teisinosi, kad ne savo 
valia į šitą ūkį įsibrovė. Kirša buvo neper
maldaujamas. Turi išeiti ir tiek. Toks parti
zanų tribunolo įsakymas. Tai pareiškęs, Kir
ša jau norėjo eiti, kaip štai į namus įsiveržė 
būrys istrebitelių ir šoko jį paimti. Kirša 
pradėjo šaudyti. Viens kits maskolis krito, 
bet tuo tarpu jis pajuto pakaušyje baisų 
smūgį ir neteko sąmonės. Dabar atidaręs a- 
kis, suprato neviltingą savo padėtį. Nebėr 
galimybės nuo mirties išsigelbėti.

— Kaip jautiesi, — prisilenkė prie jo če
kistas.

Kirša tylėjo. Nematė reikalo su būsimu 
savo budeliu kalbėti. Tačiau čekistas priki
šo lūpas prie jo ausies ir vos girdimai su
šnabždėjo:

— Nebijok, tovarišč, aš tave išgelbėsiu.
Kirša net krūptelėjo. Kas jis toks būtų? 

Pažiūrėjo į veidą — kažkur matytas. Norė
jo atsiminti, bet pajuto galvoje tokį skaus
mą, kad sudejavo.

— Vandens! — griežtai įsakė čekistas.
Atnešta vandens. Kirša atsigėrė ir paju

to, kad jėgos jam grįžta. Ypač mintis, jog 
yra galimybės išsigelbėti, suteikė jam tiek 
gajumo, kad ir skausmą pamiršo.
— Dėkui! — nuoširdžiai tarė čekistui, kurs 

labai rūščiai jam mirktelėjo. Kirša suprato 
klaidą padaręs, parodydamas savo priešui 
nuoširdumo, nes istrebiteliai išsprogusiomis 
akimis į jį žiūrėjo.

— Klausykit, vyrai! — prakalbėjo čekisi 
tas į istrebitelius: — aš manau, kad mūsų 
belaisvis veikiai atsistos ant kojų ir galės 
su manim eit į čekos nuovadą. Jums nebe
reiks mus lydėti, nebent jei norėtumėt dėl 
atsargumo duot vieną kitą palydovą. Esu 
tikras, kad aš vienas jį suvaldysiu — aš gin
kluotas, jis beginklis ir dar gi sužalotas. Ta
čiau, jei kelyje susidurtume su banditais,, 
tai — Na, kurie iš jūs norėtumėt su manim 
eiti?

£Bus daugiau).



DARBININKASPenktadienis. Rugsėjo 10, 1948

lietuvių salėje, o Rothen-

mūsų
gražias

burg sudėjo savo gėles ant Ma-

Mahoney vestuvių puota į- 
Vincas Mi- vyko

par. bažnyčioje. 
Md.,

f

Savaitė» šliūbai
šeštadienį, rugsėjo 4 d. šv. rijos altoriaus. 

Klemento 
Lansdovne.
liauskas. Bayard St.. vedė sau burg kuklesnis pasisvečiavimas 
už žmoną p-lę Agnės Grace, buvo pas jaunosios vedusią se- 
Jaunojo brolis Juozas ir jauno- sutę 2103 W. Saratoga St. Visi 
sios sesutė Rita buvo liudyto- trys kunigai atsilankė į abejas 
jais jų naujo gyvenimo sutar- vestuvių iškilmes, Zerkauskų 
ties. mamytė, atvykusi iš Shenan-

Sekmadienį. rugsėjo 5 d. įvy- doah. Penna. į savo dukrelės 
ko net du šliūbai su mišiomis vestuves, labai dėkojo 
šv. Alfonso par. bažnyčioje, parapijos kunigams už 
Prieš mišias 10 v. p-lė Loretta iškilmes. 
Starinskaitė paėmė sau už vy- Sveikiname visas tris
rą Jokūbą Mahoney. Liudyto- ir linkime naujavedžiams il- 
jais buvo Paul Auber ir jauno- giausių metų ir gausiausių Die- 
sios pusseserė Fay Garcia. vo malonių jų naujam gyveni- 
Kun. Antanas Dubinskas laimi
no jų moterystę ir atnašavo šv. 
mišias jaunavedžių intencija.

Nespėjo išeiti pirma pora. 
Juozas Rothen-

poreles

me.

Parapijos Mirimai
Graudžios begalo buvo laido

tuvės žuvusio kario jaunuoliokaip atvyko
burg ir p-lė Adelė Zerkauskai- Juozo Weisengoff, kurio kūnas 
tė. Klebonas kun. dr. Mendelis buvo pargabentas iš Philippinų 
priėmė jaunųjų pasižadėjimus, salų. Juozas žuvo sausio 27 d. 
Jiems liudytojais buvo Jokū- 1945 m. Laidotuvės įvyko šeš- 
bas Maguire. Jr. ir jaunosios tadienį. rugsėjo 4 d. Žuvusio 
sesutė p-lė Leonora Zerkaus-. kario pusbrolis kun. dr. Jonas 
kaitė. lWeisengoff. šv. Rašto dėstyto-

Per abu šliūbu visi trys ku- į jas Katalikų Universitete. Wa- 
nigai stovėjo prie altoriaus. Šv. shmgtone. atnašavo šv. mišias 
mišių metu solistė gražiai gie- prie didžiojo altoriaus. Tuo pa-1 
dojo prie vargonų. Po mišių čiu laiku kun. Antanas Dubins-į 
Adelė Zerkauskaitė Rothen- kas ir kun. Jonas Mendelis lai-

Tėvų Marijonų Kolegijos

1
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atlaidų choras pradės 
metinio pa- 

lapkričio 
Pramato- 
ir svečių, 
Europos, 

a

rugs. 19, 20, ir 21 d. Kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas pakvietė gar
sų pamokslininką.

Po
ruoštis prie savo 
rengimo, kuris įvyks 
paskutinį sekmadienį, 
ma programoje turėti 
neseniai atvykusių išNEWARK N 1 kiūte iš Aušros Vartų par.,

* * Worcester, Mass. Jungtuvių pa-
L. Vyčių 29 kuopa sižadėjimai įvyko Aušros Var

tų par. bažnyčioje, Worcester. 
Vestuvių bankietąs šumniai su
rengtas įvyko Montelloje. Da
lyvavo gražus būrys svečių ir 
viešnių iš arti ir toli. Povestu
vinei kelionei jaunieji išvyko į 
Kanadą. Sugrįžęs apsigyvens 
Brocktone.

Ponai Petras ir Marcelė Mi
liauskai yra Šv. Roko parapijos 
nuoširdūs veikėjas ir rėmėjai. 
Taipgi ilgamečiai LDS nariai ir 
nuoširdūs katalikiškų organiza
cijų bei veikimo rėmėjai.

Linkėtina pasisekimo jaunie
siems jų naujuose užsimoji- 

Rap.

Vietinė 
pereitame susirinkime išrinko 
atstovus į L. Vyčių seimą, ku
ris įvyksta šios savaitės pabai
goje Detroit, Mich. Atstovais 
yra šie: p-lė Alena Statkiūtė ir 
p. Pranas Vaškas.

Kaikurie kiti taip pat plana
vo vykti į seimą.

■ ■ ■ —
Rugpiūčio 21 d. buvo suruoš

tos išleistuvės p. Edmundui 
Daukšiui, kuris išvyko į Los 
Angeles, Cal., Prudential Insu- 
rance kompanijos skiriamas 
ten dirbti. Jis keletą mėnesių 
dirbo tos kompanijos centrali- 
niame ofise.

! Mes, Vyčiai apgailestaujame muose-
Tokią porą sudarė visiems netek? uolaus darbininko mūsų. Antradienį, rūgs. 7 d., išvyko 

veikimuose. savanoriai į karo tarnybą Ado-
Išleistuvėse dalyvavo ne tik mas Batakis, gyv. 26 Ridge St., 

už vietiniai, bet ir L. Vyčių Cen- l. Vyčių vietinės kuopos pir- 
UJV.VO. n.tainmė, ,j— ------ - »’tro- Vyti8. Edmundas Daukšys mininkas įr žymus jaunimo tar
autos pamokslėlį pasakė kun. piūčio 15 d. 10 vai. ryte buvo gavo daug sveikinimų, linkėji- pe veikėjas. Jis yra baigęs 

' “ Brocktono High School 1943 ir
iš Skraidymo

Rūgs. 4 d., pasitraukė iš karalienės sosto O- 
landijos karalienė Wilhelmina. Jos vietą dabar 
užėmė ši paveiksle matoma Princess Juliana.

kė mišias prie šoninių altorių.
Kun. dr. Mendelis padėjo gie-' Baltimoreje žinomi ir visų ger- 
doti egzekvijas ir pagelbėjo pri- biami Kazimieras ir Teklė Kup- 
ėmime ir išleidime kūno iš baž- riūnai. Padėkoti Dievui i 
nyčios. Pritaikintą pilną užuo-Įjiems suteiktas malones rug-

Dubinskas po mišių. Palaidotas 
; National valdžios kapinėse.
Kazimieras Kučauskas rūpino
si laidotuvių tvarka. Kaip tė
vams. taip visiems žuvusio ka
rio Juozo giminėms reiškiame 
giliausią užuojautą. Nedera

' atnašaujamos iškilmingos mi-.dovanU-
šios. Kun. Antanas Dubinskas1 Linkime geriausių sėkmių gavęs diplomą
buvo celebrantas, o kun. Jonas nauj°Je vietoje ir tęsti-tą gra- mokyklos Norwood’e. Jis išvy- 

■ Mendelis ir Pranciškonas kun. darbą su Vyčiais Los Ange- ko tiesiog į karinė Oro mokyk-

Tradkijinė Conn. Valstijos 
Gegužinė Šauniai Pavyko

Cliff

va-

Rugpiūčio 29 d., Sea 
Inn nuo pat ankstyvo ryto 
pradėjo iš visų apylinkių 
žiuoti lietuviai į trijų apskričių
gegužinę bei Lietuvių Dieną, 
kurią surengė Moterų Sąjun
gos, Darbininkų Sąjungos, ir 
Susivienymo Lietuvių Romos 
Katalikų Amerikoj Conn. aps
kričiai.

Rodos, kad ir pati gamta pri
tarė šiam parengimui, nes die
na buvo šilta, saulėta ir graži. 
Vieni anksčiau, kiti vėliau at
važiavę su kaimynais bei gimi
nėmis vaišinosi ir dalinosi die
nos įspūdžiai, kiti šoko links
minosi. Autobusai tuojau po 
pietų atvažiavo su savo skait
linga delegacija iš Waterbury, 
lydimi klebono kun. J. Valan- 
tiejaus. New Britain’iečiai neat
siliko, jiems vadovavo darbš
čioji sąjungietė Bronė Mičiū- 
nienė. Rodos, kad nesirado 
miesto bei miestelio, iš kurio 
nebūtų buvę lietuvių šioje gra
žioje gegužinėje. Mačiau ir 
mūsų nenuilstantį veikėją, Pr. 
Ziurinską iš Danbury, Conn.

4:30 valandą po pietų prasi
dėjo programa, kuriai vadova
vo rengimo komisijos narė M. 
Jokubaitė, pasakydama įžangi
nę kalbą ir šios gegužinės tiks- 

i lą. Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovybėje varg. Aug. 
Rosselli, sudainavo Amerikos 
ir Lietuvos himnus ir kelias 
liaudies daineles. Kalbas pasa
kė šios dienos garbės svečiai: 
kun. J. Valantiejus, gen. Jonas 
Černius, kuris specialiai buvo 
kviestas, taipgi ponia Černienė 
kalbėjo apie tremtinių proble
mą.

Programai užsibaigus, visi 
maloniai vaišinosi, šoko ir dali
nosi dienos įspūdžiais. Saulutei 
leidžiantis, pradėjo į namučius 
skirstyties. Jobo Dukra.

Pranciškus Giedgaudas jo pa-des kuopoje.
dėjėjai. Atnaujinimui Įžadų į!
sanktuariją susėjo ne tik jubi-l L' V>’člų kuol>os raetinis I>ik’ 

^nikas įvyko rugp. 29 d. Belle 
• Meade, N. J. Visi linksmai pra-įr vyrais.

„ leido laiką. F.V.nes
! ____ _____ ___

lą San Antonio, Texas. 
Pasisekimo!

Šv. Roko parapijinė mokyklai 
pradėjo savo darbą trečiadienį, 
rūgs. 8, su šv. mišiomis parapi- 

ijos bažnyčioje. Šiais metais pa
rapijinė mokykla pradeda savo I 
darbą su penkiomis klasėmis.

Koresp.

BMD6EP0RT, CONN.
Teko sutikti neseniai atvyku

si iš Vokietijos buvusį Lietu- 
į vos aukštą karininką Joną 

kuris yra apsigyvenęs 
savo brolį Bridgeporte ir, 

i jau dirba. Jis džiaugiasi, kad i 
pateko į šią laimingą Amerikos j 
šalelę. Pasikalbėjus, pasižadėjo į 
stoti į vietinį kolonijos lietu
višką tautišką darbą. Taipgi1 
žada atsikviesti iš Vokietijos ’ 
įžymų asmenį, kuris gali būtų1 
tikrai garbė šiai kolonijai.

Choras jau pradėjo pamokas 
pranešama, dėl 40 vai. atlaidų, kurie įvyks 

vi--

praleisti nepaminėjus, kad visi liatai, bet jų sūnūs ir dukterys 
karsto nešėjai buvo lietuviai le
gionieriai Lietuvių Posto 154. 
Amžinąjį atilsį duok Juozo vė
lei. Viešpatie. Jis žuvo už mūsų 
laisvę. Lai ilsisi ramybėje.

Antradienį, rugsėjo 7 d. su 
trejomis mišiomis palaidota a. 
a. Ona Polijanskienė. per il
giausius metus gyvenusi Curtis 
Bay, Md. Mirė aprūpinta šv. 
Sakramentais Maryland Gene
ral ligoninėje. Sirgo virš dviejų 

! metų. Paliko dideliam nuliūdi- 
;me vyrą ir užaugusią šeimyną.

dr. Mendelis vadovavo 
laidotuvėse. Jis giedojo mišias 

i prie didžiojo altoriaus: jo bro-

i

Rugsėjo 12 d., 1948
DIENOTVARKE

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

kur pažymėtos geradarių pavardės.
12:30 — Bendri pietūs Seimo dalyviams.

i su savo žmonomis
Tai buvo gražus reginys, 
išispildė bažnyčios malda ves
tuvių dienoje, kurioje yra pra
šoma naujavedžiams palaimos, i 
kad jie matytų vaikų vaikus' 
iki trečiosios ir ketvirtosios 
kartos.

Per mišias rinktinis kvarte
tas giedojo prie vargonų. Jubi-l 
liejaus puota įvyko lietuvių sa-' 
Įėję, dalyvavo arti 200 asmenų., 
Sveikiname jubiliatus Kupriu- :praieido ŠV. Marijos ‘seminarf-

BROCKTON, MASS
Pirmadienį, rūgs. 6 

Day), š. m.„ apsivedė 
P. Miliauskas, sūnus 
Marcelės Miliauskų, 

įCanton St., su Suzana

• į

(Labor i 
Antanas • 
Petro ir 
gyv. 25

Piatu-

i
I

nūs. Linkime jiems 
kiems pagyventi 10 
galėtų deimantinį 
švęsti taip linksmai

dar svei- 
metų, kad 

jubiliejų 
tarp savų- 

2:00 — Seimo posėdžiai. Pertraukoje bus traukia-■ į kun jonas Mendelis ir tėvas N- ngiaushi met4 tėvukui 
mos laimėjimų knygutės S200.00 vertės. ■ jU0Zapiotis laikė mišias prie šo- zimierni ir mamytei Teklei 

Kolegijos Rėmėjų Skyriai kviečiami gausiai da- ninių altorių Juozas Kašins. priūnams!
lyvauti netik siųsdami savo delegatus bet patys at-lkas buvo laidotuvių direkto.! 

. - - • • ■ • ’• a • --------- i i

Ka- 
Ku-

vykdami su pažįstamais, prieteliais pasvarstyti svar
bius klausimus artimus kiekvienam lietuviui.

Seimo Rengimo Komisija
Kun. Jonas Vaitekūnas,

Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.

NUOTRUPOS

Pirmadienį iki šeštadienio 
{DOMIOS

BROCKT°n
zflSk F A1R7
(II

ARKLIŲ LENKTYNĖS
8 Šiurpulingos Lenktynes kasdien. 

Daily Double 1:45 Prasideda 2:00

Jzanga 75c pridedant taksus — 
Vaikams 25c pridedant taksus

Dalyvaukite Dideliame

QUIZ SHOW
Didelės Dovanos^

KAK.NJVALAS Kiekvieną dieną
MIDHAY

LIVESTOCK EXHIBITS
Didžiausia Agrikultūros Paroda N. A,

valstybes paroda

Sešt. Rūgs. 11 Sekm. Rūgs. 12
JIMMIE LVNCH’S

AUTO ĮDOMI PARODA

ir Grožio Ir Madų Paroda
ir General Electrie “House of Magic” 
ir Televizijos Teatras (X pėdų screen) 
ir Gelžkelių Modelis
ir sūnų Paroda—Batų Paroda— 

GčRų Paroda

Vfau’&ų/asufi GREAlĖST OUTDOOR EVENT!

nūs. Jo namuose buvo pašar- Didehs gaigras įvyko geton 
votas velionės kūnas. Nulydėta Hlgh gchool pirmadienį< 
j šv. Kryžiaus kapines, kur be- -n H Taj allkštpsnp
veik visi Curtis Bay-iečiai 
dojasi..

Ona Polijanskienė buvo 
vyzdinga katalikė. Kuomet 
vo sveika ir dirbo ji šelpė 
nuolynus. davė aukas, 
gan stambias, geriems 
lams. Nebuvo turtinga, bet šel
pė visus pagal savo išgalės. Lai 
gailestingasis Viešpats jai at
lygina už jos geraširdingumą. 
Reikšdami velionės šeimai už
uojautą, esame tikri, kad ji bus 
atminta maldose tų, kurie jai 
gyvenant datyrę jos dosnumą. 
Lai ilsisi Viešpaties ramybėje.

j savo vaikučių savo mokyklon. iKatk 
Kun. Dubinskas šią savaitę' o__ .__ 7 pas

į joj atlikdamas metines kunigų 
į rekolekcijas. Grįžo penktadienį.

Šią savaitę buvo pasiųsti laiš
kai parapijiečiams su vakarie-į 
nes bilietais. Ši pirma rudens 
pramoga įvyks sekmadienį, 
spalių 3 d.

Taip pat šią savaitę buvo pa
siųsti laiškai Novenos maldi
ninkams, kuriame

f • « .. -

jo 6 d. Tai mergaičių aukštesnė kad sPa11^ mėn- mišios 12 v. vi . .

~ x“i Atsisaukimas D. G. Klebonus
.. , - . »- kad Dievas sausrotu Amerika' •galima priimti mokines trečia

dienį. Reiškiame užuojautą mo-

lai_, mokykla.

pa- 
bu- 
vie-

dažnai 
tiks-

kad Dievas saugotų Ameriką'
nuo bedieviško komunizmo. 300aieni. KeisKiame užuojautą mo-,---- -------------- ---------------- i

kyklos vedėjoms - Sisters of mišių bus atnašaujama už pa-1 
Charity maldininkų reikalus. Prašy-'

Mūsų vaikučiai grįžę trečia- mus Salima siųstl ir iš kltų 
dienį, rugsėjo 8 d. ras mokyk- miest4- Lietuviams gyvenan- 
lą atnaujintą. Per visą vasarą tiems kitose kolonijose, kurie 
kambariai buvo valomi ir dažo- Pagedauja, yra siunčiama do
mi taip, kad visas namas švita vanai labai Sraži Stebuklingo 
ir blizga. Mūsų parapijinė mo-: Medalikėlio Novenos knygute 
kykla yra nemokama, tad nėra įietuTvi|kai- kreipkitės pas Rev.
: J L. J. Mendelis, 114 Saratoga

įssiteisimmo jei kas neleidžia st„ Baltimore 1, Md.

Mūsų vaikučiai

Tėvai Marijonai praneša, kad šiuo laiku yra ruo
šiamas naujas Tėvų Marijonų Misijonierių misijų, re
kolekcijų, novenų ir keturdešimčių maršrutas. Šiam 
darbui išimtinai yra priskirti kun. Antanas Mažukna, 
MIC. ir kun. Pranas Bulovas, MIC.

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

Kun. Antanas V. Mažukna, MIC 
Marian Hills Seminary 

Hinsdale, III.

v •

•9

XGarbingas Jubiliejus j
Nors jau beveik mėnuo pra-' 

ėjo kaip Kazimieras ir Teklėj 
Kupriūnai šventė auksinį jubi
liejų savo vedybinio gyvenimo, 
tačiau neteko skaityti laikraš
čiuose apie šią garbingą jubi
liatų sukaktį. Šiais laikais tai 
nepaprastas dalykas, 
išgyventų 50 metų 
kad išauklėtų gražią 
ieškodami divorsų ir 
mų; kad viską Dievui aukotų 
kas įvyko jų ilgame gyvenime.

kad pora 
sutikime; 
šeimą ne- 
atsiskyri-

Juozas Kaslnskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 M’ashington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinat dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

NOMINUOKITE WORCESTERIO MAYORĄ 
[Mes Jeff SUHvan 
❖ 
t .y 
?: y 
i 
i i 
X
♦L ant demokratiško tikieto prie pavardės CHARLES F. JEFF SULLIVAN.

X

i

I 
i
i

| Lt. Governor Demokratišku Tikietu
Nominacijos Antradienį, Rūgs. - Sept. 14 d.

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

Jeff Sullivan
Aldarman Joseph J. Grigaitis. 32 Houghton St., Worcester, Mass.

e
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Svarbus patyrusio mokslininko

- Kaip seniai gyvybė ir žmonės yra 
ant žemės? - Ar vakarų civilizacija 
pasuks saužudybes keliu? - Pagarba 
pranašams ir šventiesiems. - Istorijos 
filosofo mintys apie Bažnyčios reikš
mę ir ateitį.

PATYRĘS MOKSLI
NINKAS

— Žmonės, nežinantieji 
istorijos, visada pasilieka 
vaikais, — sako lotynų 
priežodis; — vaikas ta 
prasme, kad jiems reikia 
ieškoti patyrimų, kartais 
labai Skausmingų, tokiuo
se dalykuose, kurie pavie
nių asmenų ir tautų jau 
seniai ištirti ir išbandyti.

Vienu iš pasaulyje pa
garsėjusių istorikų, kurs 
ypač domisi kultūros rei
kalais ir kurs žmonijai at
skleidžia šimtmečių paty
rimą yra prof. Arnold J. 
Toynbee. Jisai yra 59 me-; 
tų amžiaus. 1

— Ir Vakarų civilizacijai 
gali pasekti tiekos dauge
lio kitų civilizacijų kelią, 
jei taip pasirinks, įvykdy- 
dama saužudybę.

ŠVENTIEJI PRALEN
KIA POETUS IR FILO

SOFUS
Ieškodamas pastovių 

vertybių, kurios būtų at
rama civilizacijai, profe
sorius rašo:

— Dalininkų ir rašytojų 
darbai pragyvena darbus 
biznierių, karių ir valsty
bininkų; poetų ir filosofų 

I atminimas ilgiau išlieka 
;kaip istorikų, kai tuo tar- 

šventieji

I

Šie Dėdės Šamo Laivyno kariai pereitos vasaro metu iš Anapolio 
Laivyno Akademijos buvo išvykę USS Missouri karo laivu ir giriasi tu
rėję gerus laikus. Vien tik šie veidai liūdyja, kad Laivynas turi jėgų.

b- ' i v

Gražina Tulauskaite. tarp tikinčiojo sielos
Rūkai

uų o™. Savu laiku!Pu Pranaš,aL.ir .. .
* . • • x - . -viršija aukščiau įsvardy-nuvykęs j vietą studijavo . .J„

graikų ir romėnų kultū
ras, ilgus metus profeso
riavo, paskiau Britų vy
riausybės buvo pakviestas 
patarėju prie Užsienio 
Reikalų Ministerijos. Kaip 
ekspertas dalyvavo Pary
žiaus konferencijoje po 
Didžiojo karo, o paskuti
niu laikotarpiu buvo Britų 
Užsienių Reikalų Ministe
rijos studijų departamen
to Direktoriumi. Taigi, jo 
išsilavinimas ir patyrimas 
platus, ką pripažino net ir 
valstybinės įstaigos.

Neseniai Oxfordo uni
versitetas išleido jo naują 
veikalą “Civilization on 
trial”. (Bandymų dienos 
mūsų civilizacijai).
KAIP SENIAI ŽMOGUS 
GYVENA ANT ŽEMĖS
Čia jisai iškelia, kad 

mokslininkų apskaičiavi
mu, gyvybė ant žemės jau 
yra nemažiau kaip 500 —; 
800 milijonų metų, gi kaip 
žmonės ant žemės gyvena 
bus jau apie 100,000 metų, 
nuo vidurio akmens am
žiaus.

Mokslininkas Toynbee 
yra ištyrinėjęs 21 civili
zaciją, jų kilimą ir žlugi
mą. Ir dabartinei, vakarų 
civilizacijai, yra dabar di
delis pavojus. Profesorius 
pažymi:

tus ir ilgiausiai už kitus 
jų įtaka jaučiama.

IŠSIGELBĖJIMAS 
RELIGIJOJE

Matydamas pavojų da
bartinei civilizacijai, iš

Kalnuos rūkai, kely rūkai — 
Dangaus nei žemės nematai.

O saulė slapstos taip toli,
Kad jos paršaukti negali. 

Skaitai žingsnius savos širdies 
Ir toks čia vienišas jauties,

Kad rodos, bristum per marias 
Gintaro tėviškės surast,

Kur žydi Nemuno krantai, 
Kur tu jaunystė palikai.

• *

VISATA
i žvaigždes ant dangaus
matome ne tokiose padė
tyse, kurias jos dabar už
ima, bet tose padėtyse, 
kuriose jos buvo, išlei
džiant mūsų regimuosius 
spindulius. Vadinasi, jei
gu matome žvaigždę, iš 
kurios šviesa eina šimtą 
metų, tai toji žvaigždė to
je vietoje buvo tik prieš 
šimtą metų, o kur ji yra 
dabar, tai matys žmones 

Mat, tos žvaigždės tik po šimtą metų. Tą pa-

(Tęsinys)

Vadinasi, su plikomis aki- 
i kis galima priskaityti 
žvaigždžių apie šešetą 
tūkstančių. Bet per padi
dinamuosius stiklus dar 
daugiau jų ' galima pri
skaityti.

Be žvaigždžių ant dan
gaus matome dar baltas 
dėmes bei ruožus. Tie ruo
žai yra sudaryti iš žvaigž
džių. r “ 
per milžinišką tolį atrodo, tį galime pasakyti apie 
kad yra viena prie kitos kiekvieną žvaigždę. Tokiu 
ir negalima jų atskirti būdu žvaigždžių pasaulio 
vieną nuo kitos. Vienas iš vaizdas yra tikrovėje ne 
tų didžiausiųjų ruožų, ku- toks, kokį jį matome. Tai- 
ris eina per visą dangų, gi, Visatos vaizdą, kuriuo 
yra vadinamas Paukščių taip žavimės, tikrenybėje 
Taku. Tokių panašių sis- nepažįstame. Ir aiškus da- 
temų į Paukščių Taką yra lykas, kad jo niekas ir 
daug. Vien Paukščių Take niekumet nepažins.

J yra priskaitoma miliio-i tn * i a.* • 4-

— nai žvaigždžių. Tokiu bu-i , . . “ . . . ,• zi.. „„/me krintant žvaigždes,ir du, kaip matome, antį. ... . .r - ---- i kurios palieka paskui sa-
. Ypač 

siela-'aus ^’m^kStamkų“-irud«"i. * Pavasarį dažnai 
„ r o -r r -matirri ziancr ui Lrrinrsinr

netikinčiojo, mokslininkas dangaus yra žvaigždžių i t . r11 P" 
rašo: labai daug, bet jų skai-! ve,sviesias z^mes-
— Krikščioniška

dar tebebūdama ant že- rodymus yra aprėžto di- 
mės, gali pasiekti didesnį dūmo.
kiekį žmogaus didžiausio raIP TOLI ŽVAIGŽDĖS 
gef.lo’..negu. tą S»li pago-| NUO ŽEMĖS
niskoii siela savo zemis-; __ , , , . , .
koje egzistencijoje. L,??1® S“™38: kalp

matyti daug jų krintant.
Krintančios žvaigždės 

yra ne kas kita, kaip tie 
dangaus akmenys, kurių 
daugybė, kaip kokios dul
kės laksto dangaus erdvė-

..........----- J-., is ________________

karų ir iš kurios klasės! 
pasinešimo pirmauti prieš 
visus kitus, prof. Toyn-i J
bee savo vieną knygos 
skyrių užbaigia nurodyda
mas viltį krikščionybėje:

— Išsigelbėjimas mums 
dar gali būti atneštas 
krikščionybės ir kitų di
džiųjų religijų...

Kol dar dabartinė kul
tūra nėra galutinai sužlu
gusi, vilties 
rašo:

— Kur dar 
ten yra dar 
Dievo pagalba, bent tam 
tikrame laipsnyje žmogus 
yra savo likimo valdovas.

Istorijos bėgyje jisai į- 
žvelgia žmogaus veiksmų 
ir Dievo įtakos pėdsakus 
(p. 38) ir paneigia mintį,! 
kad viskas yra tik likimo 
padarinys.

TRYS VILTIES ŠALTI
NIAI, SVARBIAUSIS —

RELIGIJA
Kaip istorikas jisai liu

dija, kad net dvidešimts 
iki šiol iškilusių civilizaci
jų sužlugo, bet jis pabrė
žia, kad tas nereiškia, jog

I

„ . .. , toli tos žvaigždės yra nuo !je Kai jįe pakliūva į mu-
Knip galutinę išvadą žemės? Reikia pasakyti, ;sų oro sluoksnį, tai žemė 

kad žvaigždės yra nevie-ljuos pritraukia, ir jie be- •
— Taigi, religijos istori- nodame tolyje nuo Žemės, i lėkdami trinasi į oro da- 

Veingartenas, 1946. II. 16. ! nė pažanga šiame pašau-Nuo arčiausios žvaigždės; ieiytes, nuo ko įkaista, 
— lyje, pasireiškianti iškili- šviesa eina per 4 ir treč- netgi sudega. Tos krintan-

ir pač jų aukščiausios — kia žinoti, kad šviesa per narnos meteorais. Kai ka
tu Į krikščionybės, gali atneš-sekundę padaro 300,000 da akmenys nesuskumba 

su tikrumu kilometrų kelio. Pagalvo- sudegti ir nukrinta že- 
kad at- kitę, koks yra tai tolis, mėn.

mokslininkas skelbia:

I

į dabartinė krikščioniškoji (dama hierarchijos skydą mu aukštųjų religijų, y- dalį metų iki Žemės. Rei- čios žvaigždes yra vadi-
v.vmz.auja taipgi turi. ir popiežiaus šalmą; 
žlugti. Kas gi išgelbės nuo' galbūt pasąmoninis 
pražūties? Prof esorius ‘ šarvų, L
primena reikalą sudaryti' apsivilko, tikslas 
tarptautinio P—JJ

kuriais Bažnyčia i t*, ir beveik i
„ , M , — ar, galime tvirtinti, kad at- kitę, koks yra tai tolis,

bendradar- Dievo intencija (jeigu jūs neš — neišmatuojamą pa- kurį šviesa padaro per Nauji mokslo šaltiniai
ibiavimo sistemą su api-1 geriau linkę į tokios rū- gerinimą žmonių sociali- 4 ir vieną trečdalį metų. 

-----valstybes sies kalbą) —>ra labai nio gyvenimo sąlygose ant Tai yra be galo milžiniS- 
i u s y b e J praktiškas: išsilaikyti ii-Žemės”. kas tolis. Tuo tarpu tėra

vis yra. Jis

yra gyvastis, 
ir viltis; su

mančia visas
savotiška vyria u s y b e. ’ praktiškas:
“Dvasios gyvenime — vi- giau negu stipriausios šio 
są pasaulietišką statybą pasaulio svietiškosios ins- 
pravesti ant religijos pa- titucijos, neišskiriant nė 

Jeigu mes 
visas insti-

Mokslininkas Toynbee, tik vienintelė tokia žvaig- 
kaip matome, yra ne tik ždė, nuo kurios taip švie- 
istorikas, bet jisai pa tie- sa greitai ateina. Yra to
kia ir istorijos filosofiją, kių žvaigždžių, nuo kurių 
kurią nelengva skaityti, šviesa eina dešimtimis, 
dar sunkiau išversti, bet šimtais, tūkstančiais, mi- 

___ ______ _______________ _____ ___ _ Tai iš to 
tris šviesesnės ateities vii- ' aš manau, kad institucijos minga, kaip kultūrų ir ei- galima suprasti, kokie tai

pravesti ant religijos pa- titucijos, 
grindo”. Ūkiniame gyveni- civilizacijų, 
me — rasti vidurį tarp peržvelgsime 
laisvųjų įmonių ir sočia-tucijas, kokias tik mes ži-. 
f • z-'* a— a a . __ I — -
i<tiovųj4 puuinų ii ouvia’ iuLijao, rvv7r\i<xo ci-n. nivo <♦*-. ~*** ^b***—.*^^ ---------------------- ——, -----------------------

lizmo. Suminėjęs visas tas nome dabar ir praeityje, J kuri yra įdomi ir reikš- Ii jonais metų.

tis, profesorius pabrėžia, sukurtos ar priimtos krik- j vilizacijų tyrinėjimo besą- milžiniški dangaus kūnai
i -i-v ___ ___________________________________ i_ - ______ _ j_________ • * l<r4-r4>-« Ii tirJ-vrrv*«o 4170 i crrrrloc inimikad iš visų tų uždavinių, ščionybės yra atspariau-: lyginis liūdymas už dide- yra tos žvaigždės, jeigu 

ir labiausiai patva- lę, palaimingą religijos į- tokiuose toliuose dar gali-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI ■ LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

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

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

religijos reikalas yra 
svarbiausias. Jis labai; 

i vertina šventųjų charak
terio taurumą ir sako:
— Aš galiu mąstyti apie 

tam tikrus šventuosius ir 
išminčius, kurie, kaip man 
rodosi, savo asmeniškame 
gyvenime, pasiekė tikslą, 
bentgi tokį, kokį aš galiu 
įsivaizduoti žmogaus tiks
lu galint būti.

Jis pakartotinai pabrė
žia, kad žmonijos ateitis, 
jei ji iš viso kokią ateitį 
dar turi, glūdi religijoje, 
(p. 159).

I ŽMONIJOS VIENYBĖS 
IŠSIILGIMAS

Šviesesnes ateities viltis 
neštų žmonijos vienybė. 
Prof. Toynbee taip nusa
ko kur jos galima ieškoti:
— Socialinio suvienijimo 

negalima rasti nei techni
koje, nei ekonomikoje; ne
rasi jos nei karų nei poli
tikos keliais beeidamas, 
bet ji glūdi religijos lau
kuose.

BAŽNYČIOS IR JOS 
IŠTAIGŲ ATEITIS

Tas mokslininkas pa
gerbia krikščionybės tie
sas apie gimtąją nuodė
mę, Trejybę, apreiškimą, 
Dievo malonę, ir Jėzaus 
vardą skelbia tūkstan
čiais metų būsiant bran
gų. Jisai rašo:
— Savo tradicinėje for

moje Bažnyčia stovi gin
kluota Mišių ietimi, turė-

siosi____  _ ____________— 1_—_ _ . ___ ___
rios iš visų, kurias mes ži- taką istorijos bėgyje

. . • • • * 1______-i 1-
i ir

jos šviesesnės ateities kūri- 
pralenkdamos me. Dr. J. Prunskis.

nome ir, tikriausiai, 
išsilaikys, 
visas kitas”.

Šitoksai istoriko liudy- 
mas yra įdomus.

ma jas matyti.
Iš žvaigždžių pasaulio 

nagrinėjimo matome, kad

skelbia, kad toji erdvė, 
kur' yra išsidėstę dan
gaus kūnai, didėja, kitaip 
tariant, dangaus kūnų er
dvė plinta.

Tai toks, apgraibomis 
kalbant, yra Visatos vaiz
das.

(Pabaiga)

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
įvyks tuojau po AL- 

RK Federacijos Kongre
so, būtent, antradienį, 
spalių 19 d. š. m., Chica
go, III.

KRISTUS IR BAŽNY
ČIA; ŠVIESA IR 

MALONĖ
Bet jisai eina dar toliau, 

rašydamas:
— Ką Kristus, su prana

šais prieš jį ir su šventai
siais po jo, paliko Bažny
čiai, ir ką Bažnyčia, išsi
vysčiusi į nepalyginamai 
sėkmingą instituciją, su
geba pati sutelkti, išlai
kyti ir pertiekti kita kitą 
sekančioms krikščio n i ų 
kartoms, yra tai augantis 
šviesos ir malonės fondas. 
Šviesa čia reiškia — atra
dimas, ar apreiškimas, ar 
apreikštas atradimas tik
rosios Dievo prigimtis ir 
tikrojo žmogaus tikslo čia, 
ir anapus. Malonė gi reiš-j 
kia valią ar įkvėpimą ari 
įkvėptą valią siekti arti-j 
mesnio bendravimo su 
Dievu ir darytis vis ma
žiau skirtingu nuo Jo. Šio-j 
se didėjančiose dvasinėse 
galimybėse sieloms, jų i 
kelyje per Žemės gyveni-i 
mą tikrai yra neišsiąma-' 
mos galimybes pažangos 
šiame pasaulyje.

KRIKŠČIONYBĖ IR 
SOCIALINĖ PAŽANGA

Darydamas palyginimų

TELEPHONE RINGS

WHEN HIS

Atsakyti Telefoną?

NiW INGLAND

Kodėl Neduodi Jam 
Apie Minutę

Gal jis neužgirdo skambinant 
telefoną pirmu syk — ar už
ėmė kiek laiko prie jo prieiti. 
Išvengti apvylimo iš jūs pu
sės — yra gerai duoti apie 
šešias sekundes laiko jam at
sakyti.
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1 Nuoširdi Padėka
I
i

Paminklinio Lietuvos Pran
ciškonų Šv. Antano vienuolyno 
ir koplyčios pašventinimo die
na, Žolinėse, rugpiūčio 15 d., 

.Kennebunk Port, Maine praėjo 
• nepaprastai įspūdingai. Istori- 
|nėse iškilmėse dalyvavo du 
vyskupai, prelatai, daugybė ku
nigų ir vienuolių ir apie 5000 
žmonių, atvykusių iš visos A- 
merikos ir Kanados.

Tiek lietuviai, tiek svetim
taučiai buvo sužavėti gražio
mis pašventinimo apeigomis, 

^>as1’ puikiu giedojimu ir turininga 
Lietuvių Dienos programa, 

į Jei visos iškilmės gražiai 
praėjo, tai tik dėka mūsų ge
raširdžių ir darbščiųjų Rėmėjų, 
Geradarių ir mūsų Prietelių. 
Jiems visiems reiškiame gilią 

__ , ... padėką. Gerasis Dievas jiemsKitos dienos įdomybes buvo:; . . •.. . . visiems gausiai teatlygina,vargonų muzika, orkestras kon
certas. juokų numeriai ir šokių 
pasismaginimai. Įvairiuose na
mukuose dalyviai sotinosi ir 
šnekučiavosi. Tai buvo ideališ
ka proga pažintims atnaujinti 
bei naujas užmegsti.

Komitetas, kad ir gausus, 
bet turėjo darbo su pirmininku 
Broniu 
Kitos parapijų komisijos 

dalyvavo kapelionas kun. Jonas b- gražiai
švagždys. Po mišių buvo su- Gavosi, 
teiktas palaiminimas Švč. Sa
kramentu. Dienos momentui 
pritaikintą pamokslą pasakė 
svečias kunigas Pranas Bulovą.' 
MIC.. iš MarianaiK>lio Kolegi- sv
-ios dedama vaikučių katekizacijos

„.. . . . j j-- v pamokos. JKitais metais šio didžiulio r
• -• . abu asistentai: kun. Jonas Ber-‘lietuvių suvažiavimo proga at- 1, . . v- . , - , natonis ir kun. Petras Šakalis.vykdavo ir J. E. Arkivyskupas °

Cushing. D.D.. bet šiais metais
Jo Ekscelencija yra išvykęs su rugsėjo 5 d. Amelija 
maldininkų ekskursija į Euro- ilgametė Sodalietė. su Wilfred 
pą. Gagnon.

Dienos programos puošmena 
buvo mažamečių pasirodymas 
su lėliu vežimukais ir triračiais. 
Iš 60-ties vienetų teisėjai išrin
ko keletą, kurie buvo apdova
noti iš eilės nuo aukštesnės že
myn dovanomis. Dovanas gavo 
beveik visi vežimukai. Tik laip
sniškai mažesnės vertės. Tikrai 
būta tuose vežimukuose pui
kaus mer.o. Po parados Brock
ton Ferų programos komiteto 
atstovas pakvietė visą vežimu-

Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Rėmėjų
Piknikas Puikiai Pavyko

Dalyvavo Apie 3000 Minia iš Naujosios 
Anglijos ir Toliaus

Rugsėjo 6 diena, š. m. išaušo kų paradą dalyvauti Ferų 
nepaprastai graži ir linksmutė, rodymuose, kurie prasideda už: 
Tai Darbo Dienos šventė. Iš vi- kelių dienų.
sų Naujosios Anglijos kolonijų! Už šių vežimukų parados su- 
ir toliaus automobiliais ir bu- organizavimą didelis kreditas 
sais Jėzaus Nukryžiuotojo Se- tenka poniai Samsonienei. kuri 
sėlių Rėmėjai ir prieteliai sku- taip rūpestingai juos suorgani- 
bėjo į tos Vienuolijos Centrą, zavo.
Thatcher St., Brockton. Mass.

Roko 
Stra-

Dešimtai išmušus Šv. 
par. klebonas kun. Pr. 
kauskas su asista: kun. Al. Ab- 
račinsku. kun. A. Janiūnu išė
jo atnašauti iškilmingas šv. mi
šias. Juos lydėjo klierikai — 
Juozas Svirskas. Antanas Knei- 
žys, Jr.. ir Edmundas Sviokla. 
Taipgi altoristai Antanas Bu- 
kantis. Edvinas Čirukas ir D. 
Wallace. Arkikunigu asistoje ®

Nuoširdžiai dėjome J. E. 
Portlando Vyskupui Danieliui 
J. Feeney. D. D. už dalyvavi
mą iškilmių Mišiose ir Šv. An
tano vienuolyno ir koplyčios 
pašventinimą. Gili padėka J. E. 

į Kinijos Vyskupui Louis P. Du- 
’ rand, O.F.M. už dalyvavimą iš

kilmingose Mišiose ir už suteik
tą palaiminimą su Švenč. Sa
kramentu.

Tariame nuoširdžią padėką: 
Kun. Kleb. Juozui Valantiejui 
už iškilmingųjų Mišių atlaiky- 
mą, Tėv. K. Žvirbliui, O. P. už 
pamokslą. Už dalyvavimą iškil
mėse prelatams: J. Ambotui ir 

Pranciškaus parapijoje pra- , d g Tėvų Man.

Bartkevičiu priešaky. •
ture
dar-

LAUBICE. MASS.
Sekmadienį. rugsėjo 12 d..

“DARBININKO” METINIS 
PARENGIMAS

MINSTR0. SHOW ir ŠOKIAI

f AMRRilMsf > komisija visiems taria širdingą
riMj. |ačiū aukag Taipgi ači- p

P. Waitkui, kuris paskolino kė- '• 
dės dėl autobusų, kurių buvo 
du iš Cambridžiaus. Tikrai ma
lonu matyti, kad Cambridžie
čiai pradeda vieningiau dar
buotis, kur vienybė ten galy
bė.

Šeštadienį,
Lapkričio-November 6, 1948

Municipal BuikRng Salėje,
SO. BOSTON, MASS.

Koncertine dalis prasidės 7 vaL 
Šokiai — 9 vaL 

Visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti 
RENGĖJAI.

Rugsėjo 3 d. mirė Juozas Mi- 
nalga. Velionis rugsėjo 6 d. iš 
N. P. bažnyčios, su trejomis 
šv. mišiomis, palaidotas šv. 
Mykolo kapuose. Velionis pali
ko nuliūdime žmoną Prancišką 
ir sūnų Aleksandrą, ir brolį 

' Praną. Velioniui paskutinį pa
tarnavimą suteikė laidotuvių 

j direktorius p. P. Waitkus, ku
rio koplyčioje velionis buvo pa
šarvotas, 197 Webster avė. 
Likusiai nuliūdime velionio šei- 

I
mai reiškiame užuojautą.'

Šiomis dienomis, lėktuvu grį
žo iš Floridos p.p. P. Baigai. 
Jie Floridoje išbuvo dvi savai
tes, besimaudydami 
maudynėse ir viešėdami 
vo sūnų.

Miami
pas sa-

I

HARTrORD, CONN.
Laivakorčių Agentūra Į 

Parduoda laivakortes, siunčia pi- j 
nigus i visus kraštus, atstovauja 
geriausias apdraudos kompani-į 
jas. Rūpinasi atitraukimu tremti- ’ 
nių iš Vokietijos ir kitur. Pada- 
-o affidavitus. kvietimus ir kitus 
Notaralius raštus. Parduoda ir. 
užrašo visus lietuvių laikraščius.

Laiškais ar asmeniškai 
kreipkitės:

J. Sekys Agency
444 Broad Str.,

Hartford 6, Conn.

V

'c

5
3

Rugsėjo 4 d. garnys aplan-i 
kė p.p. P. M. Waitkus, palik
damas jiems gražią dukrelę, p. 
M. Waitkienė ir naujagimė du
krelė i 
ninėje. Dukrelė ir mamytė jau-į 
čiasi puikiausiai ir tuoj grįžta į: 
namus.

pp. Waitkai augina sūnų Ri
chardą, o dabar augins ir duk
rą. Reikia priminti, kad p. P. 
Waitkus, graborius, yra veiklus 
ir parapijoj. Mums Cambri- 
džiečiams yra malonu turėti to
kius asmenis, kaip p.p. Wait- 
kus. Sveikiname p.p. P. M. 
Waitkus ir jų naujagimę duk
relę.

; Taipgi lėktuvu 
cagos p.p. A. S. 
S. Gužauskienė, 
Chicagos, atvežė

grįžo
Gužauskai. p. 
grįždama iš 
savo motinė-

iš Chi-

“‘1 AUtU.™ P- E. Petrušauskienei dova-
|nų, nes mat būta jos gimtadie
nio. Linkėjimai p. Petrušaus- 
kienei ir nuo mūsų.

tienei, Norwood, Mass.; S. Ri- 
maitei, Lawrence, Mass.; P. 
Svirskas, Haverhill, Mass. Mr. 
Vaičiūnas, Manchester, N. H.; 
Mrs. Mitchell, Nashua, N. H.

Baigdami, dar kartą dėkoja- 
vardus. kurie tiek daug dirbo į me visiems už atvykimą į iškil- 
iškilmių metu ar tai prie vai- mes, 
giU. L’ ' - 
virtuvėje ir prie stalų, ar dirb
dami prie Levistono stalo, ar! 
prie bilietų pardavimo.

I

Savo patarnavimais labai 
daug padėjo ir kitų kolonijų 
lietuviai ir lietuvės. Sunku jų 
visų pavardės čia išskaičiuoti. 
Jiems visiems priklauso mūsų 
didelis dėkingumas. Paminėtini 
iš toliau atvykusieji darbinin- 
kai-ės: Ona Šarkaitė, Brooklyn, 
N. Y.;
York, N. 
Brooklyn, 
nienė ir 
nė iš So.
Bartkevičius, Brockton, Mass.; 
Mrs. O. Skirmontienė, Brock
ton, Mass.; Mrs. Čiužienė, 
Brockton, Mass.; Mrs, K. Liu
tikienė, Amsterdam, N. 
Nuoširdus dėkui Mr. Mrs. 
raičiams, Worcester, Mass., 
rie su dideliu pasišventimu 
bo parengimo metu. Nuoširdus 
dėkui Miss Stulginskaitei, Wa- 
terbury, Conn., Mrs. M. Kari- 
nauskienei už pagalbą iškilmių 
metu. Taipgi Marytei Peldžiū- 
tei ir A. Peldžiui.

Tariame nuoširdų dėkui J.

soms reiškiame gilią padėką už 
pasišventimą ir pagalbą. Prie 
stalų labai daug patarnavo jau
nosios levistonietės. Dėkui 
Joms. Trūkstant vietos, sunku 
čia paminėti visų lewistoniečių j

už pagalbą ir duosnias 
gėrimų ar patarnaudami aukas šv. Antano vienuolynui 

ir koplyčiai.
šv. Antanai, gausiai atlygink 

tiems, kurie Tavo vardu daro 
mums gera.

Visa širdimi dėkingi, 
Lietuvos Pranciškonai, 

Kennebunk Port, Maine.

NORIOM, MASS.

I

Pas p.p. K. A. Tamulynus 
svečiavosi su šeima p. A. Ta- 
mulynienės sesutė iš Virginia 
valstijos.

p.p. Tamulynų vaikučiai, Ka
ziukas ir Onytė praleido vasa
ros atostogas Virginia valsti
joje ir grįždami į namus atvežė 
tėveliams svečių.

jonų Provincijolui J. Jančiui; 
: M. Pankui, K. Va

giui, A. Petraičiui, Magnui Ka
zėnui, J. Vaitekūnui, P. Jurui, 
J. Švagždžiui, J. Bobinui, St. 
Būdavui ir kitiems kunigams, 
vienuoliams ir vienuolėms.

Prie Šv. Antano vienuolyno 
... _ į pašventinimo iškilmių padidini-Darbo Dienoje iš musų pa- I . T. . .mo ir Lietuvių Dienos progra- rapijos važiavo du busai r** - 

daug privačių automobilių į 
Nukryžiuotojo Seselių Rėmėjų 
pikniką Brockton, Mass.

kurioms vadovauja

Moterystės luoman įstojo 
Bučiūtė,

girnos praturtinimo nepaprastai 
daug prisidėjo D. G. Kun. N. 
Pakalnio atsiųstasis Lietuvių 

■ Apreiškimo parapijos Brook- 
Šv. Vardo draugija turėjo į lyn, N. Y. choras. Už gražų 

Palangoje savo pikniką ir tekoi giedojimą iškilmingųjų Mišių 
girdėti, kad padarė apie $200 Įmetu ir lietuviškų dainų kon- 
gryno pelno. i certą nuoširdžiai dėkojame 

] chorui, jo gabiam vedėjui P.

O. Sveikatienė, New 
Y.; Filomena Strolė, 
N. Y.; Mrs. Gailiū- 
Mrs. P. Vasiliauskie- 

Boston, Mass.; B.

komisija, kurios pir- 
yra p. A. Smilgienė, 
kaip geriausia priimti! 
ir svečius. Tik apgai- 
kad iki šiol iš tolimes-

Y. 
Gi- 
ku- 
dir-

LDS Metinis Seimas Čia Pat

Vietinės LDS 3 kuopos Seimo 
Rengimo 
mininke 
planuoja 
atstovus 
lestauja,
nių kolonijų mažai atstovų už
siregistravo.

Dar kartą atsišaukia į visus, 
kad tuojau praneštumėte kas, 
iš kur ir kiek atstovų atvažiuo- 

' ja. Praneškite komisijos pirmi
ninkei šiuo adresu: Mrs. A. 

1 Smilgienė, 50 Tremont St, Nor- 
wood, Mass.

Rugsėjo 6 d. Brocktone įvyko 
prie N. J. Seselių Vienuolyno 
Rėmėjų piknikas. Piknike šiais 
metais pasirodė ir Cambridge, 
nes turėjo savo stalą. Prie sta
lo darbavosi p.p. Daukantai ir 
p.p. Kadaičiai, padedant p. M. 
Norbutui. Bilietus pardavinėjo 
p. M. Skirienė ir p-lės M. Min- 
kevičiūtė ir Bubliauskaitė. Y- 

i patingai daug pasidarbavo p. 
M. Skirienė, kuri tik už vieną 
dovaną surinko 18 dol. Aukų 
rinkime stropiai pasidarbavo p. 
A. Bačinskienė, kurios pastan
gomis gauta daug gražių dova
nų. Ačiū p.p. Plekavičiams, ku
rie aukavo 5 dol. Taipgi auko
mis prisidėjo sekanti asmenys: 
Kadaičiai, Daukantai, p.p. P. 
R. Mankai iš kurių aukos su-

Rugsėjo 12 d. t. y. 
dienį, 8:30 vai. įvyksta 
par. bažnyčioje Šv.

sekma- 
N. P. 
Vardo 

draugijos mišios ir bendra šv.
Komunija. Visi nariai raginami 
dalyvauti mišiose ir bendroje 
Komunijoje.

Kad palengvinus mūsų para

Šv. Pranciškaus parapijos Sakui ir visiems choro solis- Kumpai, St. Griganavičiui ir A. 
choras, vadovaujant muzikui tams. Nuoširdus 
Algiui Šimkui, pradėjo ruoštis Dr. P. Padalskiui už 
prie “Darbininko” koncerto, kalbą. ___ __  „__,___,_____ , __
Stengiasi išmokti naujų dar ne-i Mūsų gili padėka priklauso klamavimą per radio priklau- 
girdėtų dainų. Taipgi ruošiasi Mrs. Onai Ivaškienei i_ J. _ 
pagražinti savo parapijos baž- dovaujamai Bostono Jaunųjų’ 
nyčios iškilmes naujomis 
mėmis.

Auiiipdi, oi. ongaiiiįviuiui ir 21.

dėkui Prof.' Peldžiui už puikią reklamą 
patriotinę “Darbininke”. Antanui Knei- 

jžiui už gražų mūsų iškilmių re-

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 13 
d., 7:30 vai. vakare, parapijos 
svetainėje, 26 St. James Avė.

Susirinkimas labai svarbus. 
Todėl kviečiame visas nares 
dalyvauti. Valdyba.

Kad palengvinus mūsų para
pijinės mokyklos talpos sąly
gas, neparapijiečių vaikai bus 
priimami tik užsimokėję 15 dol. 
mokestį. Priklausantiems prie 
parapijos jokių mokesčių ne
bus. Tas palengvins mūsų vai
kučiams, nes svetimtaučiai pa
žindami mūsų mokyklos nau
dingumą, užpildo mūsų moky
klą savo vaikais, užimdami 
mūsų vaikučių vietas. Tas bu
vo reikalinga senai padaryti, 
nes mes turime užtenkamai ir 

i savo vaikučių. A.D.

pijinės mokyklos talpos sąly
gas, neparapijiečių vaikai bus
priimami tik užsimokėję 15 dol.
mokestį.
parapijos
bus. Tas
kučiams,

Priklausantiems prie
jokių mokesčių ne

palengvins mūsų vai-
nes svetimtaučiai pa-

žindami mūsų mokyklos nau
dingumą, užpildo mūsų moky-

savo vaikais, užimdami___________ __ _ klą
rinkta 20 dol. "pilno; Janiūnis, mūsų vaikučių vietas. Tas bu-

vo reikalinga senai padaryti,p. P. Burokienė, Zaveckienė, 
Raulinaitienė, Karpavičienė, i 
Kapivodienė, Budra Bakery, į 
Brighton Bakery, p. Preškinie- 
nė aukavo 2 dol. ir maisto, 
Mockevičienė ir p. Virbickienė.

Cambridžiečiai netik gražiai 
pasirodė suteikdami aukas, bet 
gražiai parėmė savo stalą pa
čiame piknike. Jūsų visų pa
stangomis ir iš sudėtų 
mums pasisekė sudaryti 
Cambridžiaus stalo, N. J. 
lems $160.00 uždarbio.

nes mes turime užtenkamai ir
įsavo vaikučių. A.D.

ir jos va- so mūsų ypatingas dėkingumas. 
Nuoširdus dėkui visiems eks-

Šokikų Grupei, kuri savo tau- kursi jų vadams, kurie daug 
tiniais šokiais sužavėjo visus darbo įdėjo organizuodami iš į- 
iškilmių dalyvius, ypatingai vairių vietų išvažiavimą busais. 
susirinkusius svetimtaučius va- Reiškiame padėką ekskursijų 
sarotojus ir turistus. įvadams: Kun. K. Vasiui; Kun.

Visus iškilmėms valgius pa- J. Valantiejui; A. Ivaškai, St. 
ruošė Švenč. P. Marijos Neper- Griganavičiui, Boston, Mass.; 
stojančios Pagalbos Draugijos E. Liolienei, E. Bobulienei, M. 
Lewiston, Maine narės vado- Kamenduliui, Brockton, Mass. 
vaujant Mrs. Valerijai Čiužie-1 (Brocktoniečiai turėjo net at- 
nei. Jos nepaprastu uolumu pa- skirą stalą); B. Jakučiui, Cam- 

Aušrelė. tarnavo ir prie stalų. Joms vi- bridge, Mass. Mrs. B. Adomai-

gies-

Palaidojęs Savo Šeimą Mirė 
Sulaukęs 94

Mirė vienas seniausių parapi
jiečių a. a. Augustas Stravins
kas. Mirė turėdamas 94 metų 
amžiaus. Jo visi sūnūs ir duk
terys jau seniai palaidoti. Tai
gi a. a. Augustas pranoko vi
sus.

Kur Galima Gauti Didesnį Pasirinkimą Kaip Pas I. J. FOX?1
I. J. FOX, viena iš didžiausių kailinių firmų Amerikoje, turi savo 

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

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

ir

Pas pp. Kamilas, gyv. 33 
Tremont St., lankėsi Seselės 
Domininkonės iš Brooklyn, N. 
Y. — Seselės M. Laurene
Seselė M. Elena. Seselė M. Lau
rene yra pp. Jenkevičių dukre
le, gyv. E. Boston, Mass., ir p. 
Kamilienės giminaitė.

aukų
nuo

Sese- 
Stalo

I

Darbo Dienoje daug Norwoo- 
diečių dalyvavo Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seselių Vienuolyno rė
mėjų piknike, Brockton, Mass.

Rugsėjo 8 d. vakare P. Švč. 
Marijos Gimimo šventėje turė
jo pamaldas ir “Birthday Par
ty” Jos garbei moterys Sodalie- 
tės.

Į

Rugsėjo 11 d., 10:00 vai. ry
tą, Šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčioje priims Moterystės Sa
kramentą p. Florencija Kovai 
(Kavaliauskaitė) su p. Charles 
Raymond Divane, abu iš Nor- 
wood. šv. mišios bus atnašau
jamos jaunavedžių intencija.

Vestuvių bankietas įvyks pa
rapijos svetainėje, St. James 
Avė.

BALF METINIS SEIMAS
Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo Di

rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į- 
vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš
butyje, Chicago, UI.

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.

į

Balsuokite už

Bernardas Koraitis
t

Atėjusios į krautuvę visuomet reika
laukite, kad jums patarnautų šios firmos 
lietuvis atstovas BERNARDAS KORAI- 
TIS, kuris yra kailinių ekspertas ir žino
vas. Per jį pirkdamos kailinius galėsite 
sutaupyti 10% nuolaidos. BOSTON, MASS.

Albert k Barter
Pirmiau — Popa Optleal Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 4-1044
207 P ARK BUILDING

Worcester, Mus.
275 Main St, Webnter, Mana.

Už mažesnius nuosavy
bių taksus, daugiau ir 
geresnius namus, aukš
tesnes valdininkų algas, 
geresnį pagerinimą se
niems, daugiau Valsty
bės Kolegijų, baigu
siems High School’es 

Lietuvių prietelius

į Į GUBERNATORIUS

EDWARD M. ROWE
" George L. Culbert 263 Bailey St., Lawrence, Mass.
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VIETINĖS ŽINIOS
f 1 f • f • • Prie bažnyčios durų Vytės 

surašinėjo jaunuomenę diecezi
jos paradui, spalių 3 d. įvyks
tančiam.

PAummur 
nėse kolonijose, tai SusMsny- 
mas greit padvigubėtų narių 
skaičiumi Bap.

Mirė Militarėje Tarnyboje

ŽINUTES Rūgs. 4 d., ištekėjo Ona Sta- 
nislovaitytė už Karolio Jensen, 
gyv. 44 Aspimvall Rd.,

. chester, Mass. Ji yra vienturtė 
duktė ponios Marcelės Stanislo- 
vaitienės.

Atoidarė Mokyklos. Rūgs. 9 
d., atsidarė mokslo metui Bos
tono mokyklos. Viešos mokyk-

ssesšsss
Iš LDS l-mo« Kuopos 

Smiriii Irimo

ts
1

NAIJJASBIZMERIUS 
SO. BOSTONE (VAROS SKELBIMAI

Rūgs. 7 d., mirė, mėnesį sir
gusi, Domicėlė Marčiulaitienė, 
po pirmu vyru Pakalienė, po 
tėvais Paulionytė, 60 metų am-, 
žiaus, savo namuose, 126 O St. 
Pašarvota pas laidotuvių direk
torius, D. A. Zaletskus, 564 E..** kūdikiai: 
Broadway. Paliko vyrą Igną.: Juozas Albinas, Juozo ir Va- 
T&irii'mingai bus laidojama iš terijos (Petrulytės) Shertikų, 
Šv. Petro parapijos bažnyčios, 220 Gold St.
nigs. 9 d., Šv. Mykolo kapuose.1 Karolina Dijana, Juozo ir 
Melskimės už mirusius. (Kazimiero (Jakubauskaitės)

Gumbauskų, gyv. 11a I St.
Katrė Marija, Vinco ir Onos 

(Gaputytės) Kleponių, 
4058 Washington St., Roslin- 
dale. 

I
I

Rūgs. 5 d., tapo pakrikštyti

DAKTARAI

TeL ŠOU 2809

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

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay 
So. Boston, .Mas*.

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

Se rėdo mis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai dieną.

REIKALINGA patyrę ME- - 
CHANIKAI prie Crysler karų. _ 
Gera alga, darbas pastovus, 
apmokamos vakacijos; apdrau- 
da ir mokami bonai. Turi būti L 
patyręs ir atsakingas darbinin- 7 
kas. Atsiliepkite pas “Bob” 
Service Manager.

ALLSTON MOTOR CO.

Rūgs. 5 d., 2 vai. po pietų 
"Darbininko” patalpose, įvyko 
LDS 1-mos kuopos susirinki
mas. Buvo svarstyta LDS Cen
tro Seimo reikalai ir išrinkta 
keletas atstovų. Kai kurių pa
likta atsiklausti asmeniškai. 
Kadangi Seimas įvyksta šešta
dienį ir sekmadienį, pramatoma 
atstovų atvyks nemažas būrys 
iš Mouth Bostono. Ponas Vin
cas Valatka prižadėjo savo au
tomobiliu nuvežti ir parvežti 
didžiausią būrį. Tikrai reikia 
dėkoti Vincui ir jo žmonelei ūži
nuoširdumą organizacijos labui.1 Rugpiūčio 24 d. Jonas Ropo

jąs atidarė vyrų ir berniukų 
rūbų krautuvę 740 E. Broad- 

jway, So. Bostone. Tai yra ne- 
i toli “L” street, šalia Casper's 

fė Beauty Salon. Krautuvė yra 
lie- i labai modemiškai įrengta ir 

bus viena iš prašiausiu visam

Rugsėjo 6 d. š. m. mirė Ed
vardas J. Katis, 30 metų am
žiaus, būdamas Jung. Valstybių 
Laivyno — Marinų tarnyboje. 
Jis buvo antrojo pasaulinio ka
ro veteranas, bet užbaigęs ka
ro tarnybą vėl įsirašė į mari
nus. Jis buvo Quantico, Virgi
nia.

Jaunuolis paliko dideliame 
nuliūdime motinėlę Prancišką 
T. Katienę, gyv. 12 Hartford 
St, Dorchester, dvi seseris ir 
brolį.

Velionies kūnas parvež
tas šią savaitę ir pašarvotas 
Juozo Kaspero — Casper Fune- 
ral Home koplyčioje, 187 Dor
chester St

Laidojamas šeštadienį, rūgs. 
11 d., 10 vai. rytą iš Šv. Petro 

Mt.

D°r' los tuštėja. Parapijinės moky
klos perpilnos. Didžiuma jų ne
gali visų norinčių patalpinti.

Šv. Petro ir Povilo airių mo
kykla priimdinėjo vaikučius 
rūgs. 7 d. Viena motina, iš St. 
Kevins parapijos, Dorchester, 
taxi atvežė savo mergaitę sep
tinto skyriaus į minimą Šv. 
Petro ir Povilo mokyklą.

Mūsų lietuviškos mokyklos 
prasidėjo su pamaldomis, Pa
nos Marijos Gimimo dieną, 9 
vai. r., parapijos salėje, 492 E. 

8YV- 7th St. Vaikų priėjo pilni sky
riai. Šią savaitė dar bus galima 
vaikučių priimti į kaikuriuos 
skyrius.

Mūsų mokykloje, I ir E. 6th 
St., randasi šie bernaičiams ir 
mergaitėms skyriai: Vaikų 
Darželis, I, n, m, IV ir V; 
mokykloje prie lietuviškos baž
nyčios yra Vaikų Darželis, I, 
VI ir VII skyriai.

Visus skyrius mokina lietu
vaitės kolegiją baigusios Sese
rys Jėzaus Nukryžiuotojo.

Sekmadienį visose diecezijos 
bažnyčiose bus skaitomas Jo

183 Brighton Avė., Allston, 
Mass.

Lietuviškas Kryžius 
Brocktono Fėruose

REIKALINGAS kepėjas, kep
ti lietuvišką duoną. Nuolatinis 
darbas, geras atlyginimas. At
sišaukite : Plekavičius,

763 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

(10-13)

I

Šiais metais Brocktono 
ruošė (Brockton Fair) prie 
tuviško namelio bus pastatytas ■ bus viena iš gražiausių visam 
lietuviškas kryžius. Kryžiaus' So. Bostone. Krautuvė vadinasi 
projektą pagamino ir jį dirbdi- John Ropotas Men’s and Boys’ 
na su broektoniečių pagalba, Wear. 
inžinierius Eugenijus Manomai-! 
tis. Jis taip pat padarė kaiku-' 
rias pataisas lietuviško namelio: 
jį labiau "sulietuvindamas”.

Ferų atidarymo dienoje, 
rugsėjo 12 d., po pietų, prie to' 
namelio ir kryžiaus įvyks lietu
viška programa. Be kitko ten 
bus pašokta lietuvių tautiniai 
šokiai, kuriuos atliks Bostono 
Liet T. Š. grupė.

Namely bus įdomi lietuvių 
meno paroda. Rap.

Dėkojo. Vietiniai kunigai dė
kojo žmonėms už gausų auko
jimą bažnyčios taisai, mokyk
lų ir mokytojų palaikymui. 
Rūgs. 5 d., mokyklai suaukavo 
$310.00, kaikurie aukavo po 
$5 ir po $10.

j Jie taip pat dėkojo tėvams ir 
gyrė juos už uolų vaikučių re
gistravimą į lietuvių mokyk
las. Suregistruota labai daug 
vaikučių. Bus didžiausias me
tas.

i Specialę padėką pareiškė po- j Ekscelencijos Richard J. Cu- 
nams adv. Juozui ir Marijonai 1 
Gailiams už papuošimą gėlėmis 
altorių savo Jubiliejaus proga. ! 
Adv. Juozas pasakojo, kad jo 1 
kaimynai turi įprotį padabinti 
savo bažnyčios altorius gėlė- 

;mis savo 25 metų vedybinio 
: gyvenimo sukakties proga.
i Išvažiavo redaktorius. Tėvas
1 Antanas Mešlis, S. J., kurs pui- 
ikiai redaguoja “žvaigždę” Jė-j 
izaus širdies Pasiuntinį, rūgs. 7 
j d., apleido So. Bostoną. Jo se- 
isutė su šeima išvežė jį NewI 
jYorkan. Iš ten jis keliaus Ro- 
jmon, kur visų tautų šios rūšies 
! laikraščių redaktoriai laikys 
■ nepaprastą seimą. Tėvas Meš
lis sugrįš už mėnesio. Didžiuo- 

! james tėvu Mėšlių kaipo redak
torių ir atstovu. Melskimės jo 
naudai ir lauksime jo sveiko

I ..1 grjštant.
Į

—I
Į Išvažiavo Misionierius. Tėvas 
! Pranas Aukštikalnis, S. J., išly- 
. dėjęs savo bendradarbį Tėvą 
'Mešlį į tolimą kelionę, tą pačią 
! dieną apleido savo tėviškę ir 
išvažiavo darbuotis į Pennsyl- 
vanią. Jis grįš pasitikti prie 
laivo, sugrįžusio Tėvo Mešlio.

I

DrJ. C. Seymoir
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.

TeL TROwbridge 8330

J. Repshis, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Iranan arti Centrai Sų.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6-8.

{VAROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tet So. Boston 0948

Bea. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Ma** 
Tel. Parkway 1233-W

I

lietuvių par. bažnyčios 
Hope kapinėse.

PADĖKA

shing, D. D. laiškas apie kata
likiškas mokyklas. Katalikams 
yra gera šio laiško nurodymus 
sekti.

Iš So. Bostono penki žmonių 
pilni busai nuvažiavo į metinį 
Seselių Jėzaus Nukryžiuotojo 
pikniką, Thatcher St., Brock
ton, Mass. Žinoma, daug važia
vo automobiliais.

South Bostoniečiai turėjo di
delį stalą. Veikimų komisijos 
jau buvo viešai išvardytos. Čia 
tik išvardysiu šiuos, per ponias 
Gruodienę ir Švedienę, prisidė
jusius prie stalo gerybių įgiji
mo: Dr. Duserick, Dr. Sey- 
mour, Dr. Mikalionis, Dr. Cas
per, Dr. Kapochy, Dr. Jak- 
mauh, Lithuanian Fumiture 
Co., J. Murphy, A. L. Sullivans 
Shoe, Butkus, Bronė Lissell, 
Jakavonienė, V. Balukonienė, 
W. J. Jakštas, Lasty Baker 
Co., Neuronis, J. Jakštas.

Visi aukotojai, darbuotojai ir 
važiuotojai gražiai pasitarnavo 
paremdami Seserų rimtus dar
bus.

Rugpiūčio 27 d. mirė Elzbieta 
Kavolienė, gyv. 62 G. Street 
Likę dideliame nuliūdime velio
nės vyras Ciprijonas Kavolis, 
sūnus Jonas Ovirka, dvi dukte
ris — Alena Caddle ir Ona 
Kroli, podukra Bronė Dilienė ir 
posūnis Kleopas Kavolis, sese
rys — Ieva Borris, Agota Mar- 
čiulaitienė ir Agnieška Talavin- 
skienė nuoširdžiai dėkojame pa
rapijos kunigam Už dvasinį pa
tarnavimą; dėkojame už šv. 
mišias, gėles, dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse, ypač dė
kojame mūsų kaimynei p. T. 
Asmenskienei, leuri suteikė 
mums visokiariopą pagalbą lai
ke ligos ir laidotuvių. Taipgi 
dėkojame dėdei Adomui Owir- 
kai, laidotuvių direktoriui, 
Cambridge, Mass^'/už malonų 
patarnavimą.

Dar kartą dėkojame visiems, 
kurie kokiu nors būdu mums 
pagelbėjo skaudžioje nuliūdimo 
valandoje. , j

Nuliūdę
Ciprijonas Kavolis ir šeima.

So. Bostono Knygyno 
Skyriaus Valandos

Jonas Ropotas yra palygina
mai naujas žmogus So. Bosto- 

ine. Seniau jis gyveno Pietų A- 
i merikoje, Egypte ir Anglijoje, 
t__ ___ panašius biznius.
Jvairių kraštų patyrimas jam 
padės čia moderniškai įsireng
ti. Jis kalba lietuviškai, angliš
kai, itališkai, ispaniškai, pran
cūziškai ir kitomis kalbomis, ir 

[tas padės jam aptarnauti dau
giakalbę amerikonišką publi
ką. Jonas Ropolas yra nevedęs 
ir yra kilęs iš Lietuvos, iš Kė
dainių apskrities. Linkime pa
sisekimo naujam biznieriui.

Knygyno vadovybė praneša, 
kad So. Bostono Knygyno sky
riaus, E St. ir W. Broadway, i 
atidarymo žiemos valandos bus į ^*4 savaitę į St. Louis, Mo. 
sekančia tvarka, pradedant ^en lankyti Centrai Missoury 
pirmadienį, rugsėjo 13 d.: Statė kolegiją išvyko Elena

Pirmadienį iki penktadienio' Čenčiūtė, Tautinių šokių grupės
9 vai. rytą iki 9 vai. vakare.

i Lankėsi

Išvyko Į St. Loti i s

smuikininkė, kur ji dalyvauja
Penktadienj — 9 vai. rytą iki nuo jaunų dienų. Ji taipgi bu-

movers — 
Insured and 

Bondad 
Local & Long 

Dtatanc* 
Moving

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

Ka* norite Įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namu* ar kitas 

nuosavybe* 
kreipkitčs pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

GRABORIAI

Kunigai pranešė, bažnyčioje, 
kad yra, prie kolektorių stale
lių, lapelių tremtiniams pa
kviesti. Ragino žmones pasiim- 
šyti tremtinio ir savo vardą ir 
antrašą, pabrėžti, kad rūpinsis 
su atvykusiu tremtiniu kas 
link jo darbo ir buto gavimo. 
Ir pasiųsti juos Balfui.

Sekmadienį, rūgs. 12 d., 9 v. 
r., šv. Vardo draugija išklau
sys šv. mišių, priims šv. Komu
niją ir laikys svarbų susirinki
mą. Kviečiame visus narius da
lyvauti ir naujus prirašyti.

Po Sumai bus laikomas susi
rinkimas L. R. K. S. A. kuo
pos. Kiekvienam katalikui lie
tuviui yra proga apsidrausti 
pas savuosius.

Pereitos savaitės pabaigoje 
lankėsi kun. Dr. J. Prunskis, 
iš Chicago, UI., kuris nuvyko į 
Kennebunk Port, Maine, pas 
Tėvus Pranciškonus.

Trečiadienį, lankėsi L. Vyčių 
organizatorius Mykolas Norkū
nas iš Latfrence, kuris nuvyko 
į Lietuvos Vyčių Seimą, Det
roit, Mich.

6 vai. vakare.
Šeštadienį — 9 vai. rytą iki 1 

vai. po pietų.
Knygyne yra didelis lietuviš

kų knygų pasirinkimas.
“Darbininko” skaitytojai yra

kviečiami užeiti į knygyną ir 
pamatyti išdirbinių parodą. 
Šiuos išdirbinius išstatė paro
dai So. Bostono Merginų klu
bas, parodydamas merginų iš
dirbinius vasaros metu, vado
vaujant Miss Mary Sweeney, 
direktorei, ir Mrs. Helena Cy- 
bulsky, gyv. 324 E Street.

Išdirbiniai bus knygyne 
rugsėjo 25 d.

vo So. Bostono High School or- 
kestroje geriausia smuikininkė- 

' solistė ir dalyvavo mokyklų 
Simfonijos orkestroje.

Su ja išvyko, tą pačią kolegi- 
lankyti ir Rita Savickaitė.

Rap.
ją

KLIORię GIMINĖMS

iki

blzRemklte tuo* profesi joną lu* Ir 
Atariu*, kurta «av* *k«llMmata remta 
“Darbininką”.

Visi įkalbki!!* “Darbininke”.

Išvyksta f Chicagą

Gerai Sekėsi Darbuotis

Petras Kliorys, sūnus Kons
tantino. kilęs iš Žeimių m., Kė
dainių apskr., paieško savo gi
minių. gyvenančių Amerikoje. 
Žinantieji prašomi pranešti šio 
laikraščio redakcijai.

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

S. Baraseviūus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKS 

Lietuvių Graborius-Bataamuotojaa 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
80. BOSTON, MAS& 

“ TbLSOUth Boston 2990
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Av*.
TeL COLumbta 2937

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mas*. 

Joseph W. Casper 
(KA8PERA8) 

L* Motu vi ų Direktorių* P
Bal**muotoia* 

NOTARY PJL’BUC 
Patarnavlm** Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenim* Dykai 

T*l. 8OU Bo«ton 1437 
ŠOU Bo*ton 3960

I
 Pristatome Alų ir Toniką

Mes tarime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėmė 
br piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

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

220 E St, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
»90000000O(9000M0000000000000000M000000000SM0000M00tJ0fi

>/ 

s

UžsisokyHte Tonika Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Mainos prioinaMos*

Myoįna Club Beverage Co. Į 

■AmiA**. bllngto*.Mom. |
T*L Dediam 1304-Vr 1 |

PRANAŠI GERUUJKI8, Namų Tel. Dedham 1304-R

South Bostone keletą savai
čių gyveno ir darbavosi Juozas 
Kazickas, LRK Susivienymo 
Amerikoje generalis organiza
torius.

Praėjusia Susivienymo sei
mas ir jo įdomūs jaunimui pa
rengimai simpatingai nuteikė 
šios apylinkės lietuvius Katali
kų Susivienymo atžvilgiu. Į 
trumpą laiką gavo kelesdešimts 
naujų ir žymių narių. Kadangi 
p. J. Kazickas pats yra tremti
nys, tik prieš pusantrų metų 
atvykęs, tai prirašė beveik vi
sus vietos tremtinius su viso
mis šeimomis. i

Gaila, kad jis turi išvykti at
gal į Yale Universitetą, kur jis 
specializuojasi eko n o m i j os 
moksluose ir ruošiasi profesū
rai. Be to duoda daug paskaitų 
įvairiems intelektualų klubams 
apie Lietuvą ir komunizmą.

Jei jis tokiu tempu pasidar
buotų po keletą mėnesių didės*

Šios savaitės gale į Chicagą 
išvyksta, ten laikinai apsigy
venti inžinierius Jonas Vasys, 
Bostone apsigyvenusių tremti
nių ratelio pirmiųfokas. Tąja 
proga rūgs. 5 d. jo artimieji 
buvo suruošę jam kuklias iš
leistuves.

Inž. Vasys iš tremties atvyko 
prieš pusantrų metų. Jis yra 
pergyvenęs abiejų Lietuvos o- 
kupantų, bolševikų ir nacių 
kalinimus ir tardymus.

Pirmoje bolševikų okupacijo
je jam dar Kauno Universiteto 
studentu esant jis buvo bolše
vikų suimtas ir ilgai tardytas 
ir kalintas. Tik vokiečiams už
puolus rusus jis iš kalėjimo 
pasiliuosavo. Tik per plauką 
nebuvo išvežtas į "Červenę”.

Prie nacių baigęs inžinieriaus 
mokslus ir turėdamas darbą 
Lietuvoje dalyvavo pogrindžio 
veikloje. Naciams tą susekus, 
jis su kitais tapo nacių suim
tas ir tardytas. Jų galybės su
žlugimas jį išgelbėjo it mir
ties. Z >7

Bostone būdamas dalyvavo 
lietuvių veikioje. B*p.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
HrmininkS — Eva MarksienS,

889 E. 8th BL, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boaton 1298.

Vle*-Plrminink! — G. Galliūnienč,
8 Wtafl*ld SL, So. Boston, Ma**. 

Prot lteit — Ona IvaSkienė,
449 E. Mh SL, So. Boston. Kasa 

finansų Raft. — B. Cūnienč,
28 GouM SL. W. Roxbury, Mana. 

T*L Parkvvay — 1864-W 
ItdininkS — Ona Šiauria,

91 Tampa St, Mattapan. Mass. 
Tvarkdar* — Ona Krasauskas,

11 Springer St, So. Boston, Mass. 
Kaso* GL — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

antrą antradieni mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

VlMta draugijos reikalais kreipkiU* 
pas protokolų raMinink*.

•V. JONO EV. BL. PA6ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiui, 
699 E. Seventh SL, S. Boston, Mase

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th SL. So. Boston. Man* |

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balnkonis. Savininkas.

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

giai patarnauja.

251 Vesi Broadmy, South Boston, Mass.

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main SL
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

WAITKUS '
FUNERAL HOME

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
< Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
I miestus.

Reikale šaukyte: Tel. Ki-6-6434.

t



Penktadienis. Kuršėje 10. lę^S

Pasikalbėjimas su Kun. J
Vaitekūnu

- Apie tris “revoliucijas”, kuriose jis 
dalyvavo. - Lietuvis, kurs primicijas 

atlaike Jeruzalėje. -

Rėmėjų pirmininko žodis dėl aukš
čiausios lietuvių mokslo įstaigos 

laisvame pasaulyje

DARBININKAS

CJ. menk os

oLie tuviai
IO Kini

Kun. Jonas Vaitekūnas,
Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos, Providence, R. I.. 
klebonas, nuoširdus laik
raščio “Darbininko” rė
mėjas ir Marianapolio Ko-

APIE WALLACE IR 
KIAUŠINIUS |

Mielas ir simpatingas 
tas Kikonių Jonas Vaite
kūnas. buvęs Kupiškio 
bernaitis, o dabar kunigas 
ir Providence lietuvių pa
rapijos klebonas. Skrieji 
su juo automobiliu Nau
josios Anglijos vieške
liais. jis tau pripasakos 
šimtus atsitikimų, karš
tai, pergyvendamas, net 
protarpiais ku m š t i m i 
trenkdamas į vairo buožę: 
o jei klauso radijo, tai čia 
pat pasakys “taip”, ar 
“ne”, gerai, kad VVallace’ą 
apmėtė kiaušiniais, ar už
protestuos. kad taip nerei
kia daryti.
‘REVOLIUCIONIERIUS’
Sunku berasti už jį karš

tesnį patriotą — lietuvį.
Jau pradžios mokykloje legijos Rėmėjų draugijos 
jis sukėlė revoliuciją orios pirmininkas, kviečia visus 
atkeltą maskolių mokyto- į tos draugijos seimą, ku- 
ją. kurs 
kalbą iš mokyklos, 
liau. kai 
žingsnius pasilikti La Sa- 
letto vienuolyno bendruo
menėje. ištaiga apleido mingomis šv 
todėl, kad buvo imta vie- vai. rytą, 
šai visiems skaityti Pel- džiai “ prasidės 
czaro “Pijaus XI gyveni- pietų, 
mas”, kur buvo daugiau 
lenkų proragandos. negu 
žinių apie tą didįjį popie
žių.

I ietuvoje. kai papūtė 
šalti diktatūros vėjai, kai 
liko suvalstybinti skautai, 
uždaryta katalikų moks
leivių “Ateitininkų” są
junga. jisai mokytoju su
važiavime ir bažnyčioje 
pakėlė taip stiprų protes
to balsą, kad per 48 valan
das gavo isakvmą apleis
ti... savo tėvų žemę.

Principui jisai šimtu 
procentų ištikimas ir at
sidavęs. Tos ištvermės ir 
ugnies iisai pasisėmė dar 
tada, kai gavęs kunigo 
šventimus pirmųjų savo 
Mišių laikyti nuvyko į Je
ruzalę, Vetykų metu.

RĖMĖJAI

išvedė lietuvių ris įvyks sekmadienį, rug-
Vė- sėjo 12 d. š. m., Mariana-

buvo padaręs polio Kolegijoj. Thomp- 
son, Conn.

Seimas prasidės iškil- . yra 
z. mišiomis 11 knygų 
o seimo j "

2 vai. po

_________ ______ J—

LDS Apskričių ir Kuopų Dėmesiui _ _ _ _ _ _ « •
šeštadieni ir sekmadienį. rugsėjo-SepL 13 

ir 19 dd. š. nu šv. furgio lietuvių parapijoj. Nor- 
wood« Massw įvyks (Lietuvių Darbininkų
Sąjungos) metinis seimas.

i Seimas prasidės iškilmingomis šv. mišio
le KOLUMBIJOS LIETU-Į Tat kreipiamės į jus mįs šeštadienį, rugp. 18 d., 10 vai. rytą Šv. Jur- 

VIŲ GYVENIMO (mieli broliai ir sesės, į gįo lietuvių parapijos bažnyčioje, St. James 
A„." „a;: JaJas/sį* p""p11“

lietuviško darbo, pasiūs-1
darni bent kokį mažą tau- aPslg^ ir kuopas išrinkti atstovus ! seimą, 
tišką eksponatą ar auką’ . Kiekviena LDS kuopa gali išrinkti ir jga- 
išlaidų padengimui. Už vi- lioti į Seimą po vieną atstovą. Kuopos, kurios 
są būsime labai labai dė- turi daugiau kaip 10 narių, gali įgalioti po 
kingi. {vieną atstovą nuo kiekvienų 10 narių. Apskri-

i Visos parodos najanos čiai gali įgalioti po du atstovu. Atstovai turi 
eis tremtinių naudai. Fks- gauti įgaliojimus su kuopos ar apskrities val- 
ponatus reikalinga būtinai dybos: Dvasios Vado, Pirmininko ir Raštinin- 
siųsti oro pašta, nes pa- * “ ‘
prastu neateis laiku. Iš

rika — Lietuvių kolonija 
pamažu auga. Lietuvių 
Saleziečių pastangomis 
jau rado Kolumbijoje 
prieglaudą 5 lietuviai ku
nigai ir 45 pasauliečiai, 
kelios šeimos su mažais 
vaikais. I aukiama kitu 20 
asmenų. Komitetas turi ir 
kitiems maždaug 600 as
menį) leidimus apsigyve
nimui Kolumbijoje.

I ietuvių kolonijos bran- 
duolis i 
mieste ir jo apylinkėse,- 
šaltesnio klimato zonoie. 
Jau vra padaryta žvgių, 
kad būtų paskirtas lietu
viams savas kunigas ka
pelionas, taip kad greitu 
laiku vos beužsimesganti 
lietuvių kolonija turės sa
vas lietuviškas pamaldas.' 
Pradėtas taip kultūrinis: 

. 25 liepos lietu-
I

Kun. Dr. Juozas Prunskis, 
įžymus žurnalistas, ilga
metis ir uolus “Darbinin
ko” bendradarbis, šiomis 
dienomis atvvko iš Chica- 
gos praleisti atostogas 
Naujoje Anglijoje.

Kun. Dr. Prunskis nėra 
toks žurnalistas, kad jis 
ga’ėtų ramiai ilsėtis. At
vykęs : Bostoną, lankėsi 
“Darbininke”, klebonijo
je ir pas kaikuriuos kitus 
asmenis spaudos reika
lais. Nuvykęs į Providen
ce. R. I. pas kleb. kun. Jo
ną Vaitekūną turėjo su 
juo pasikalbėjimą, kuris 
čia telpa. Iš Providence 
buvo nuvykęs į Kenne-; ve^^rnas- 
bunkport. Maine, pas TT. viai turėjo savo lietuvišką 
Pranciškonus, o iš ten tre-pusvalandį, _
w , • » • . •• • v 1 a /Ar* t o n > iciadier.j. rugsėjo 8 d. grįžo 
į Bostoną, o iš Bostono, 
atlikęs svarbius spaudos 
darbus, ketvirtadieni, rug
sėjo 9 d. išvyko į Chicagą.

Kun. Dr. J. Prunskis ra
šo ne tik “Darbininkui”, 
bet ir kitiems lietuvių ka
talikų laikraščiams. Be to 
jis atlieka sielų ganytoja- 
vimo darbą Šv. Jurgio lie
tuvių parapijoje, Chicago. 

iskil- m . yra parašęs ] 
is 11 knygų ir brošiūrų. Vė- Jies- , , Kopūstėlių
posė- įjausiai parašvta jo knyaą į Kolumbijos Lietuvių Ko- mergės ap.

ko parašais.
Norwoodas yra mažas miestelis. Neturi

Bogotoj “broliai6 lauk^ dideU'» ™§>učių kur būtų galima apsistoti 
=- « U .. atstovams. Seimo Rengimo Komisija yra pasi-

Kun. Mvk. Tamošiūnas. ™oš"? ,visus apgyvendinti pas priva-
Eksnonatus siusti šiuo cias seimas. Tik reikia is anksto komisijai pra- 

antrašu:
K. M. M. Tamošiūnas

Colegio Salesiano dėl Suf ragio
Medellin. Colombia. S. A.

nešti kas, kiek ir iš kur atvyksta. Pranešti ga
lite komisijos pirmininkei p. A. SmllgieneL 50 
Tremont SU Norwo<xL Mass^ arba LDS Cent
ro sekretoriui. 360 W. Broadway, So. Boston 27. 
Mass.

Sekmadienį, rugsėjo 19 d., 10:30 vai. rytą, 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje bus

ABRAMAVIČIUS, Vincas, iš
, kitas Vidgirių km., Gražiškių vai, ,LDS narius Ro pietų 2 valandą, parapijos sve- 

ruošiamas Tautos šventė- Vilkaviškio ap., jo žmona, dūk- "js forumas, kalbama tema, tobu-
je. tė ir sūnūs Juozas ir Vincas. iff®įf Darbininkų Botu* ■ Prelegentai bus. to-

Rugsėjo pabaigoje Me- ’ antanavičicte . žemai- vos, motina, duktė, vienuolė ir kunigas: p. Juo- 
dellino mieste ruošiama tienė, Magdalena, iš Kušlikių as B. Laučka iš New York; p. T. Mažeikiene iš 
rinkliava lietuvių tremti- km., Sintautų vi., šakių ap. įWorcester; p. Julia Jakavonyte iš Brockton; Se
nių naudai. Tąja proga aukštkalniene - Mote- šuo Augusta iš Putnam, Conn., ir kun. Aloyzas 
vienas Saleziečių rengia kute (Mockutė?), Ona, iš Po- Klimas iš Brockton.
tautinę parodėlę— pirmas tokšlių km., Sartininkų vi., I _____ £ “
viešas lietuvių pasirody- Tauragės ap., gyv. Philadelphi- $vČ. Sakramentu. ~ 
mas Kolumbijoje. Pasiro- joje. j šiais laikais labai daug darbininkų ne-
dyme ir paruosime akty- ---- "----- * -.............. - —
viai dalyvauja mūsų tau- ko vi., Ukmergės ap.

keletą tietės, atvykusios iš trem-j BAGOčlūNAS, Juozas, iš 
Kopūstėlių km., Pašilės vi., Uk-

PAIEŠKOJIMAI

Forumai pasibaigus. įvyks palaiminimas

lš Kavars* dirba šeštadieniais. Taigi šeštadienis ir sek- 
madienis yra labai patogios dienos dalyvau
ti seime. Visi atstovai iš Naujosios Anglijos la
ibai lengvai galės sugrįžti į darbą pirmadienį. 

Jo iš toliau — antradienį. Kviečiame ir tikimės, 
' i kad visos LDS kuopos ir apskričiai bus atsto

vaujamos LDS seime.
Dar kartą prašome iš anksto pranešti kas 

įmesnius kraštus, išrūpinti tė, iš Klovainių parap., Šiaulių ir kiek atvažiuoja į LDS seimą. Taipgi prašo- 
-------------------- iį porą dieriif‘leidimą į Ko- ap. ’---- ------- - --------------------- ----------------”—--------- 1 

’ ’ ■ ■ , kur apsigyvenę į BALEŽENTIS, Pranas,
ir svečiai sten- galėtų važinėti po visą Seirijų vi., Alytaus ap., 

kad ta į-;Pietų Ameriką. Lietuvis. Brazilijoje.
staiga klestėtu, bujotų. i ---------- Į BARANAUSKAS, Jonas, iš

A PI* Kolumbijos Lietuvių pra- Alovės, Alytaus ap.
Ar Ir. CLMriJUNUb šymas j Jungtinių Valsty-

— Yra kuo pasidžiaugti,l . .
— klausinėjamas vėl pa-; Lietuvius Patriotus:
sakoja kun. J. Vaitekū-J 
nas: Marianapolio Kole«ri- Je rengiamės viešai pasi-

’"**i su mūsų tautine 
visokeriopu būdu remti Jn“ai‘s‘75tuo“i'?'‘”sau"tremtinių nau- 

aip^ v.en.n e ę mokslo įstaigų tarpe. Mū-:*bi rinkliavos metu rug- lietuvių bermusų aukštą- t ■---- «= 1------«-- —
ją mokslo įstaigą. Juk tai 
mūsų lietuviškasis univer
sitetas Amerikoje. Drau- 
gija tuo tikslu, patiems ,, 
tėvams marijonams malo
niai padedant, kasmet lie
pos ketvirtą surengia lie

jo rūpesčiu Providence tuvių dieną, o rudenį — 
mieste išaugo stilinga seimą. Čia kolegijos vado-

“PRIE VILTIES KR Y- mitetas yra pasiryžęs, jei į BALANDžIOTE - Zubrickie- 
ŽIAUS” išleido kun. Pr. Čiurlionio Ansamblio gru- nė, Marija, iš Marijampolės ap., 

“ M. Juras, LDS Centro ir P? negaus bendrai įvažia- gyv. Chicagoje.
jis kunigų Vienybes pirmi- vimo į kitur jiems tinka-i BALČIŪNIENE - Jaseliūnai- 

ninkas.
nauja bažnyčia, bet 
nori statyti kitas bažny
čias — mūsų jaunimo šir
dyse, štai kodėl 
nėr eilę metų yra Lietuvių dalVviai 
Marianapolio y-1—~~—
Rėmėjų draugijos pirmi
ninkas. Draugija rugsėjo 
12 d. turės savo seimą ir 
klausinėjamas, tuo reika
lu kun. J. Vaitekūnas pa
sakojo:

D.„uojc.; kk^las - ja čempijo-; r°dYti

jis jau Vybė išduoda apvskaitą, o lumbiją,
___ e L_ _

Kolegijos gįasį paremti.

me naujus sumanymus organizacijos gerovei 
iš siųsti iš anksto, kad dar prieš seimą galėtume 

gyv- įtalpinti į organą "Darbininką".
I LDS Centro Valdyba

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

sų sportininkai 
vadovybėje Vasiliausko, iš 
Mt. Carmel, kurs pats mo-( 
kosi Marianapolio įstaigo
je. Marianapolis išleido 
daugiau, kaip 1,200 auk
lėtinių. Visi jaunesnieji 
marijonai yra 
auklėtiniai.

Tas Mums Vvras
•r

Demokratai, nominuokite!

Patyrusį Lyderį, 
Hon. Charles F.JEFF 

SULŲ VAN
į LT. GOVER 4OR

4 Metus Tarnavo House of 
Representatives

C-is — Senate tarnavo

V/orcesterio Mayoia;
Einąs Antrą Terminą

PRIMARIES ANTRADIENĮ, SEPT. 14 d.
Jeremiah W. Suihvan. 501 Cambridge St.. VVorcester. Mass.

HON. CHARLES F. JEFFE SILIJVAN X

BARAVYKIENE - Valašins-
kaitė, Felicija, iš Ukmergės, iš Akmenės vi., gyv. Elizabeth- Kupreliškių km., Paežerių vi.

; Vilkaviškio ap.
1 DRAUGELIS, Pranas, iš Pa
ežerių vi., Vilkaviškio ap., Kup
reliškių km.

1 DRAUGELIS, Vincas, nuo 
Marijampolės, brolis Kazio.

DRAUGELYTE - Bendikienė, 
Adele, iš Kupreliškių km., Pae
žerių vi., Vilkaviškio ap.

DRUKTENIS, iš Kaltinėnų, 
Tauragės ap.

I GABALIS, Pranas, iš Tirkš
lių vi., Mažeikių ap.

GEŠTAUTAS, Juozas ir Kle
mensas.

GIČEVSKAITE, Marija, gim. 
Daugpilyje, Latvijoje, sesuo 
Magdalenos Garlauskienės.

Ieškomieji ar apie ’uos žinan* 
Į tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Pirma kartą Kolumbijo- ir sūnus Viktoras - Vy- port, N. J.
• tautas. i __ I
'■ w BUTKUS, Kazimieras, iš Pa-BARISAUCKIENE, Marija, ... , ’

RAotnnn PlleS V1” ŠlaU11U »P •. £5™- Dll-gyv. Bostone. i Oelesbv
BENDIKIENE - Draugelytė, ’ u^esDy. (

Adele, kil. iš Paežerių vi., Vii-j 
kaviškio ap., gyv. Floridoje.

BENKIS- Mackeliūnaitė, Chi
cagoje.

BIELEVIČIUS, Jonas, sūnus
Vinco, gyvenęs Kapčiamiesčio
vi., Seinų ap.

BIELIAUSKAS, Jonas,
Klivinės km., Igliškėlio - Jova- čiūtė, Paulian, ir 
ravo vi., Marijampolės ap.

I

ruošėsi ski° 25 u* spaliu 12 dieno
mis. Joje dalyvauja atvy
kę iš tremties mūsų darb
ščios lietuvaitės, bet ka
dangi mūsų dar maža, tai 
ir jėgos silpnos.

ČEPLIAUSKIS, Jonas ir 
Juozapas, ir Čepliauskaitė, 
Monika, iš Viduklės vi., Rasei
nių ap.

ČERNIAUSKAITE 
kienė, Kristina,

(Ukmergės ap.
iš į CHACHENKO

- Valel
is Želvos vi.,

vykti. Svarbu, kad lietu
viai tėvai savo vaikus nu
kreiptų į šią jstaigą. Iš jų

kolegijos 
Ir aliumnų 

šiandieną yra žmonių į- 
vairiose profesijose. Sve
timtaučiai tiek šią moky
kla įvertina, kad jie vieni 
užtvintų ją, tačiau pirme
nybė paliekama lietu
viams. Ir jeigu svetimieji 
ja domisi, tai tuo labiau 
privalo interesuotis lietu
viai.

LIETUVYBĖS ŠIRDIS
— Man, — kalbėjo kun. 

J. Vaitekūnas, — teko as
meniškai susidurti su bai
gusiais Marianapolį. Tęs
dami toliau j--*--1- 
sunkumų neturi, o klasi- mis akių vis nesumerkęs 
niuose dalykuose — net mąsto apie katalikų akci-į 
ima pirmenybę.

Marianapolis — lietuvy
bės širdis. Tai mūsų aukš
čiausioji lietuviška mo
kykla, ką turime Ameri
koje. Yra puikus knygy
nas. Mokyklos vadovybė 
eilei lietuvių inteligentų - 
tremtinių pagelbėjo at-

ir iš visų kitų, laukiame,! BILIS, Juozas, sūnus Tado, 
kad gausiau atsilankys į' BRAUSE - žiedaitytė, Ona, 
seimą, kur parodys susiin-1 ^imusi Anglijoje, gyveno Sey- 
teresavimą tos lietuvių į-mour, Conn., vėliau ištekėjo 
staigos pažanga ir ją pa- antru kart-
rems. Užkaitinę savo šir-Į BURCIKAITE - Grybienė, O- 

liau išsiskirstę po lietuviš-1 BURKAUSKIENE - Ružaitė, 
kas kolonijas pagyvins ir Morta, ir jos sesuo Elzbieta, 

i plės Kolegijos Rėmėjui
skyrius. Juk tai gyvybinis!
lietuvių tautos reikalas!* • *

Tai mintys, kurias pa
sakojo kun. J. Vaitekū- 

mokslą, jie nas. Dažnai jis ilgai nakti
mi n Irinai- mia airiu via npaiimArlrpa>

dis seimo posėdžiuose vė- na- » Rudaminos vi., Seinų ap.

- Grigulevi- 
vyras Phili- 

pas, gyveno Chester, Pa.
DAILIDIENE - Šeporaitytė,

Veronika, iš Geisteriškių km.,
Vilkaviškio ap., gyv. Brookly-
ne.

DEGUTIS, Juozas, s. Adomo, 
iš Kalvarijos ap.

DIRSE, iš. Šėtos, Kėdainių a.' Consulate General of Lithuania
DRAUGELIENE - Platanie- 41 Mest 82nd Street

nė - Tamošaitytė, Uršulė, iš' New York 24, N. Y.

Rūkant Dexter "uždega" tikros
Kokybės šį puikų 9c. cigarą!

ją, apie lietuviškos spau-' 
dos ateitį, o dabar — ke-l 
lia balsą: Lietuvoje nak-į 
tis, bet tegu skaidriu ži
buriu sužėruoja mūsų 
aukščiausioji švietimo į-' 
staiga laisvame, naujame 
pasaulyje! •

Dr. J. Prunskis.

PABANDYK JJ!
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