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Šiemet, kaip primena plačiai 
žinomas Amerikos katalikų sa
vaitraštis “The Register”, suei
na 30 metų, kai baigta surink
ti, suredaguoti ir išleisti Kano
niškų Teisių Kodeksą arba baž
nytinių įstatymų rinkinį. Minė
tas savaitraštis rašo, kad tas 
veikalas esąs “Greatest Legal 
Work Of Our Time”. Veikalas 
susideda iš 2,314 kanonų.

Kanonai arba bažnytiniai į- 
statymai pradėta formuluoti 
jau pirmajame šimtmetyje. 
Laikui einant, reikalams kylant, 
tų kanonų skaičius vis didėjo 
ir daugėjo. “The Register” da
ro pastabą, kad dabartinis ka
nonų kodeksas nėra baigtas 
dalykas. Gyvenimas iššaukia 
naujus reikalus, kuriuos reikia 
tvarkyti. Priseina tada formu
luoti naujus kanonus. Bet 
“The Register” nemini nei vie
no iš tų gyvenimo reikalų, ku
riems tvarkyti reikia formu
luoti kanonus arba įstatymus.

•
Kai kas Romos Katalikų 

Bažnyčią vadina diktatoriška. 
R. K. Bažnyčia nesigiria demo
kratiškumu. Bet reikia atsi
minti, kad italų priežodis skel
bia : popiežius ir 
daugiau išmano, i 
popiežius. Na, o seniau Rusijoj 
nebuvo sakoma, 
mužikas daugiau išmano, negu 
vienas caras. Dabar ten nesa
koma, kad Stalinas ir kolchozi- _________ ____ ____ _ _

fflužfctttr ttmaAb, *B6gu|žftldti jiems" gfesęs

Amerika Ir Anglija Siųs Daugiau
Karinių Orlaivių Vokietijon

Paryžius — Amerika ir 
Anglija greit siųs dides
nius kiekius savo karinių 
orlaivių į Vokietiją. Nu
trūkus Maskvos pasitari
mams Berlyno krizės rei
kalu, ir tą visą reikalą pa
vedus svarstyti Jung. 
Tautų Saugumo Tarybai, 
nėra žinoma, kaip į tai re
aguos Sovietų Rusija.

Todėl dėl visokių gali
mybių ir netikėtinumų 
nuspręsta žymiai sutvir
tinti oro apsaugą Vokie
tijoje.

gruoti. Už tai rabinas tei
kia didelį kreditą Ameri-, 
kos kariuomenei už tokį J 
humanitarišką darbą. I

t

AtomK-''šnermtos Komi- i
s:fai W*«dė Tartis 

Su Dviem Unijom

prasčiokas 
negu vienas

kad caras ir

vienas Stalinas. Tad Katalikų 
Bažnyčioj žmonėms 'duodama 
laisvės ir iniciatyvos nepalygi
namai daugiau, negu buvo duo
dama prie caro, arba negu da
bar prie Stalino.

Katalikų Bažnyčioj ir pras
čiokas arba parapijietis turi 
teisę kelti klausimą apie tai, 
kuo papildyti kanoniškas teises. 
Parapijietis turi balsą ir dog- 
matų formulavime. Popiežius, 
prieš skelbiant kokį nors dog- 
matą, atsiklausia viso pasaulio 
vyskupų ir visų tikinčiųjų nuo
monės. Dabar Katalikų Bažny
čioj yra svarstymas apie Dan
gun Ėmimo Panelės švč. pa
skelbimą dogmatu. Popiežius 
tuo reikalu atsiklausė viso pa
saulio vyskupų ir tikinčiųjų.

•
Romos Katalikų Bažnyčios 

nariai, matantieji spragą kano
niškose teisėse, gali ir net pri
valo apie tai kelti balsą, at
kreipti Bažnyčios autoritetų į 
tai dėmesį ir prašyti formuluo
ti naujus kanonus. Iki šiol per- 
mažai tikintieji ta teise naudo
josi. Mes, lietuviai nuo seniai 
žinome, kad lenkų santykiai su 
mūsų tauta nebuvo ir nėra 
krikščioniški. Visas pasaulis 
žino, kad lenkų ir ukrainiečių 
santykiai nebuvo krikščioniški.

Tęsinys 2-rame puslap.

nough!
■' k:

Amernos Ranuoinene
Išgelbėjo 6.000 Žydy

HuoRnsų

Rabinas Aaron 
rašo Boston Globė, kaip 
Amerikos kariuomenė iš
gelbėjo 6,000 žydų nuo 
rusų pavojaus. Tie žydai 
pabėgėliai buvę atsidūrę 
Berlyne, ir rusams uždė
jus blokadą ant Berlyno 
jie niekur negalėję išva-

Dector

liūdnas likimas likti ant 
visados už “geležinės sie
nos”. Bet dėka Amerikos 
kariuomenės vadovybės 
Vokietijoje jie visi tapo 
išgelbėti išvežti iš Berly
no orlaiviais į amerikiečių 
zoną, iš kur jie galėsią e- 
migruoti į Palestiną, A- 
meriką ar kitas šalis.

Būdami Rusijos zonoje 
jie negalėję niekur emi

Jo Šventenybė, Popiežius Pius XII
ragina katalikus atvirai,

60,000 Jaunuolių Maršuos
Katalikų Jaunimo Paradoje

Lietuviškas kryžius paradoje - vaiz
duos pavergtą ir terorizuojamą

Lietuvą
Sekmadienį, spalių 3 d.

įvyks milžiniškas Katali
kų Jaunimo paradas Bos

globėju yra J. E. Arki

Wasliinrrton, D. C. -‘-A- 
tominės Energijos Komi
sija paskelbė savo spren
dimą b^i patvarkyma kad. 
tos unijos, kurių viršinin-j 
kai nėra padarę pareiškiu 
mų afidavituose, kad jie Į 
nėra komunistai, negali 
būti pripažintos ten, kur 
darbas liečia atominės e-; 
nergijos sritį.

Tuo remdamosi, Komi-! 
sija įsakė General Elec- 
tric Co. nepripažinti CIO 
unijos jos naujoje Knolls 
II Atominės Jėgos labora
torijos Schenectady, N. Y. 
Tokį pat įsakymą davei __
Chicagos Universitetui AMERIKOS LIETUVIU KATA- 
nepripažinti CIO. United ---- , tt ■ h j.ii

dažnai
šai išpažinti tikėjimą”. J. E. Arkivyskupas A. Ci- 
cognani, Apaštališkas Delegatas, Jo Šventenybės 
vardu laimina Bostono Katalikų Jaunimą ir jo para
dą įvykstančią sekmadienį, spalių 3 d. š. m., Boston, 
Mass.

linksmai ir vie-

tone. Iš ryto jaunuoliai iš
klausys šv. mišių ir ben
drai priims šv. Komuniją
savo parapijų bažnyčiose,
o vidudienį (12 vai.) pra
sidės paradas Bostono
gatvėse. Maršuoti pradės
Beacon St. nuo Hereforde
St.

Jeigu tą dieną lytų, tai
paradas nukeliamas į se
kantį sekmadienį,
10 d.

spalių

globėju yra J. E. Arki
vyskupas Richard J. Cu
shing, D. D.
vyskupas Richard J. Cu
shing, D. D.

Bostono Aerodrome Sprogo

Argonne National Labo-] 
ratorijoje.

Komisijos pirm. David 
E. Lilienthal parašė Gene- 
rai Electric Co. preziden
tui, C. E. Wilson, kad U. 
E. (United Electrical ir 
Machine Workers) unijos 
viršininkai neišpildė Taft- 
Hartley įstatymo nuosta
to, tai yra nepadarė pa
reiškimo, kad jie nekomu- 
nistai.

(Kongresas Įvyksta Spaliu 17-18 d.d„ Chicagoje)

ruošiamas nepa-

REIKALAUJA TRAUKTI ATSA 
KOMYBEN ATOMINES BOM

BOS ŠNIPUS
Washington, D. C. — 

Kongreso prieš Ameriko- 1 
ninės veiklos tyrimo ko
mitetas pareikalavo, kad < 
penki asmenys būtų tuo
jau patraukti atsakomy
bėn už espionažo veiklą 
bei atominės bombos ga
minimo paslapčių išdavi
mą Rusijos diplomati
niams atstovams. Jų tar
pe esą du mokslininkai, 
būtent, Dr. Clarence P. 
Hishey ir Dr. John H. 
Chapin. Kiti yra Steve 
Nelson Amerikos Komu-| 
nistų Partijos viršininkas 
Pennsylvanijoj, Arthur 
Aleksandrovich Adams 
profesionalis ir aukštas 
Rusijos šnipas, kurs ma
noma dabar yra pabėgęs į 
Rusiją, ir Marčia Sand 
Hishey, buvusi žmona Dr. 
Hishey.

Išvardintų asmenų kal
tinimų įrodymų Komite
tas esąs atskleidęs bei su
sekęs pakankamai. Be to 
vienas mokslininkas įvar
dinamas tik kaipo “X” tu
rės būti arba apkaltintas 
arba nuo įtarimo paliuo- 
suotas.

Be to Komitetas kaltina 
Trumano administraciją 
trukdyme susekime tokių 
elementų.

Tuo reikalu Komitetas 
išleido ir paskelbė savo 
20.000 žodžių raportą.

Antra diena Amerikos 
Liet. Kongrese pasižymės 
tvarkymu įvairių Federa
cijos biznio reikalų, bet 
vakare
prastas koncertas Šv. Ka
zimiero Akademijos salė
je.

Sesuo Bernarda, Šv. Ka
zimiero Akademijos or
kestras vedėja, ruošia a- 
kademikių muzikalinę da
lį. Be to akademikės 
stengsis paįvairinti kon
certą Spalių 18 d., su gra
žiais lietuviškais šokiais, 
spalvinguose lietuviškuo
se kostumuose.

įvairinimas, Šv. Kazimie
ro Akademijos salėje, 
prie 17-tos ir Rackwell 
gatvių, Chicagoje. Tikie- 
tų kaina prieinama; visi 
delegatai ir svečiai galės 
atsilankyti.

Lietuva Tapusi Rusų 
Raketų Bazė

Chicago — Vietos spau
da cituoja Lietuvos Kon
sulo, Dr. Petro Daužvar- 
džio pareiškimus, kad Lie
tuva ir kitos Pabaltijo ša- 

|lys tapusios Sovietų Rusi- 
Lietuvos Vyčiai, vado-

Laikraščiai Pakėlė Kainas 
Rd 7Centų

Los Angeles, California 
— Vietos dienraščiai “The 
Los Angeles Times” ir 
“Examiner” pakėlė savo 
laikraščių kainas nuo 5c 
iki 7c kopijai. Tą privertę 
juos daryti nuolatinio 
reikmenų kainų kilimas.

vybėje Leonardo Simučio, 
Jr., papuoš koncertą sko
ningai parinktomis lietu
viškomis dainomis. Dau
gelis mūsų esame girdėję 
Vyčių Chorą, bet šiam 
koncertui ruošiamos nau
jos dainos.

Algirdas Brazis, Chica
gos Operos artistas, dai
nuos solo tą patį vakarą 
ir taipgi prisidės prie Vy
čių Choro išpildyme kai- 
kurių dainų dalių.

Atsiminkite, antros die
nos vakare Amerikos Lie
tuvių Kongreso (Spalių 
18 d.) bus koncertinis pa-

Baltijos pakraščiu Rusija 
yra įrengus 9 raketų V-l 
ir V-2 iššovimo stotis, o 
Klaipėdos uoste yra įren
gus didelę submarinų ba
zę.

Raketų stotys yra į- 
rengtos Vilniuje, Mažei
kiuose, Prienuose, Kronš- 
tade, Talline, Paldiškiuo- 
se, Liepojuje ir Klaipėdo
je-
Į Rusija įsitvirtina save 
Baltijos pakraščiuose var
todama vergus darbinin
kus.

ALASKA GALI BOTI UŽIMTA 
Į VIENĄ DIENĄ

Sesi Milijonai Merių 
Paskola Čekoslovakijai

Washington, D. C. — rašiutais ant Amerikos 
Sulig Paul Herring Jung.imilitarių bazių. Jie jas vi- 
Valstybių deputuoto Mar-’sas lengvai užimtų, 
šalo, Kodiak, Alaskoje pa
reiškimo, visa Alaska gali 
būti užimta į vieną dieną, padarė, norėdamas užak- 
Tam tereikią tik 3,000 ka- centuoti kaip silpnos yra 
reivių, kurie netikėtai bū- apsauga Aleskai nuo gali- 
tų nuleisti iš orlaivių pa- mo užpuolimo iš Rusijos.

Tą pareiškimą Herring

Bostono Aerodrome Sprogo 
Gazolino Sunkvežimis

Antradienio vakare, Lo- 
gano aerodrome, East 
Bostone, Mass. sprogo pil
nas gazolino sunkvežimis. 
Dėka aerodromo gaisri
ninkų sumanumui išveng
ta baisios katastrofos. 
Sprogimas įvyko tarp 
.dfviejų angalų pilnų orlai
viais, virš požemy esan
čiais gazolino kubilais, 
laikančiais 30,000 galionų

Gudino Sunkvežimis
Antradienio vakare, Lo-

gano aerodrome, East
Bostone, Mass. sprogo pil
nas gazolino sunkvežimis.
Dėka aerodromo gaisri
ninkų sumanumui išveng-
ta baisios
Sprogimas

I

katastrofos.
įvyko tarp

dfviejų angalų pilnų orlai
viais, virš požemy esan-Šis paradas yra ruošia , 

mas atžymėjimui Katali- čiais 
kų Jaunimo Organizacijos laikančiais 30,000 galionų 
dešimties metų sukaktį. gazolino. . , 
Jaunimo obalsis: Dievui1 Sprogimo priežastis bv- 
ir Tėvynei. Jaunuoliai iki vusi, iškasto ravo atžym- - 
25 metų amžiaus viešai iš- jirnui uždegti žibinta’, 
pažins tikėjimą. Apskai- jU liepsnos užsidegė 
čiuojama. kad parade da- išsiliejusio gaspliro dujcs 
lyvaus mažiausia 60,000 h* u&fegė 4000 galionų gc.~ 
jaunuolių. Parados papuo- žolino sunkvežimį, 
šąląs bus apie 77 ‘float’ai’ 
ir 75 atskiri muzikos vie
netai. r 
parapijos, 
jaunimas turės savo gra
žiai papuoštą vežimą komunistinė 
(float) su lietuvišku kry- žydo visoje 
žiu. Tai atvaizduos pa- Ten jau atidaryta Kon- 
vergtą ir kenčiančią Lie- centracijos 
tuvą. Parade dalyvaus vi- Kladnoje, 
sų lietuvių ir kitų tautų Karlovace. 
parapijų jaunimas iš vi- daromi 
sos Bostono Arkidiecezi- riai” bei asmenys neprisi- 
jos. įtaiką prie “darbir.inkiš-

Pažymėtina, kad šis ka- kos tvarkos”, 
talikų jaunimo paradas j Taip, lietuviams yra go
bus filmuojamas. Didžio- rai žinoma kuo kvepia to
sios Kino įstaigos atsiun- klos Hitlerio ir Stalino 
čia savo specialius foto- koncentracijos darbo ste- 
grafus, kurie nufilmuos/vykios, kur priešingi rėži- 
ir paskui rodys tuos pa- mui žmonės yra kankina- 
veikslus didžiuose kino mi ir marinami. Reiškia, 
teatruose. I.ių susilaukė ir Čekoslova-

Šios milžiniškos parados kija.

kubilais,

Čekoslovakijoj Įsteigiama
ošs? Pr ^entrodjos Stovyklos

Praga — Čekoslovakijoj 
tvarka pra- 

pilnumoje.

sto vykios 
Pardubice ir 
Ten būsią už- 

visi “reakcionic-

lietuvių Katalikų Radio Valanda
WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.
Šeštadienį, spalių 2 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

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

Kalbės p. Stasys Mockus.
SEKMADIENE LIETUVIŲ KATALIKŲ 

RADIO VALANDA
Sekmadienį, spalių 3 dieną, 9 vai. rytą iš nau- 
radio stoties — WV0M, Brookline, Mass. (Bos- 

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

Kalbės kun. Petras šakalys ir p. Pranas Razva- 
dauskas.

Tą pačią dieną, 10:30 vai. rytą iš WESX, Salėm, 
Mass. taip pat turėsime progą klausytis gražios ir 
turiningos radio programos.

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

leisti Čekoslovakijai spe- siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
cialė komisija vyks į Če
koslovakiją vietoje padėtį 
nuodugniai ištirti. >

Washington, D. C. —In- 
temational Mo n e t a r y 
Fund bei World Bank su
teikė Čekoslovakijai — 
$6,000,000 paskolą. Tai 
pirmutinė Rusijos sateli
tinė šalis gauna tokią pa
skolą. j

Pirm pinigai bus per

LHTTUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1449
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ĮVAIRIOS žinios
AMBASADORIUS RUSIJAI 
TURĖJO PASIKALBĖJIMĄ 

SU PREZ. TRUMANU

Traukinių Nelaimėje Ko
rėjoj Žuvo p.p. Janeliūnų 

Simus

Įvykusioje traukinių nelaimė
je, Amerikiečių valdomoj Korė
jos daly, kurioje žuvo 39 Ame- 

j rikos kariai, žuvusiųjų tarpe 
1 yra ir 'jaunas lietuvis Steponas 

. amžiaus, ži
nomų p.p. Janeliūnų sūnus, iš 
South Bostono.

Jaunasis karys buvo savano
riai įstojęs į kariuomenę. Žuvu- 

Prezi-:net pastebėjęs, ir tt. i siojo palaikai bus parvežti pa- 
kuriuo' Mūsų manymu, kad Hit-j . . _ . _* Pp. Steponui ir Onai Janeliu-

nams ir jų dukrelei Alenutei, 
dėl jų sūnaus ir brolio tragin- 
go žuvimo reiškiame užuojau
ta.

vo-Bonham, Texas — Ame-, le ris pabėgo didžiuoju 
rikos ambasadorius Rusi- kiečių submarinu į Persi 
jai Walter Bedell Smithijos įlanką ir apsigyvenęs - -
buvo nuskridęs į Texas, su savo štabu kurioje 
kad pasimatyti su Prez. draugingai nusiteikusioj 
Trumanu, kurs yra rinki- šaly darąs planus pasaulį! 
mų vajaus kelionėje. Jis užvaldyti. Jis tokį įtarti-1 
turėjo arti trijų valandų ną submariną iš orlaivio 
pasikalbėjimą su 1 —
dentu traukinys, 
metu jis, beabejo, supa- leris ir būtų gyvas, tai tas 
žindino Prezidentą su vė- pasauliui jokio pavojaus 
liausiais įvykiais Rusijos nesudaro, nes jis bejėgis : 
reikalu ir išdavė asmeninį — be karinės mašinos, 
raportą iš ilgai vestų pa- Gyvas Hitleris dabar ne- 
sitarimų su Stalinu ir Mo- besudarytų didesnės reik-, 
lotovu. Maskvoje. šmės už Bimbą.

Po to ambasadorius lai
kraštininkams pareiškė,; 
kad padėtis su Rusija yra 
labai rimta. Bet tas dar 
nereiškiąs kad esame ka
ro išvakarėse. :

m_j»— A-------- -t.— A—m—vadina AmeriKOS*Anglijos 
Agentu

Sako, Kad Hitleris Esąs 
ujToS

Los Angeles — Spauda 
paskelbė buvusio Ameri
kos Armijos lakūno, ma
joro Al Seidentop tvirtini
mą, kad Adolfas Hitleris 
esąs gyvas ir planuojąs 
pasaulį užvaldyti. Jo tvir
tu manymu esą, kad Hit-

i 
f

DJVRBININKAS

“Darbininko” 33 metų jubi- 
toks 

Todėl 
iš visų apylin-

DABARTIES RASIAMSpasakojo vienas kunigas, 
kad jis parapijiečių buvo 
įspėtas, jog viena dažnai 
einanti išpažinties asme
nybė, yra seksotas. Kiek 
vėliau, per dažnus tardy
mus NKVD. įstaigos, šis 
kunigas įsitikino, kad jis 
buvo per tą asmenį laike 
išpažinties šnipinėjamas.

Net kalėjimuose ir kon
centracijos stovykloj So- 
lovki salose, kur jis vė
liau pateko, ten irgi rado 
vartojant tą patį sekimo 
būdą. Čia seksotai paren
kami iš kalinių tarpo arba 
atsiunčiami laisvi šnipai, 
kurie apsimetę kaliniais, 
apsigyvena jų tarpe. Čia 
jie yra ypatingai pavojin
gi jauniems ir neprityru- 
siems kaliniams, kurie 
galvodami radę čia drau
gą, kuriam gali pasitikėti, 
iškalba jam viską ką gal
voja ir turi savo širdyje. 
Šis “draugas”, žinoma, 
padaro tam tikras išvadas 
ir praneša ten kur jam 
reikia.

Būna kad ir patys NK
VD agentai visuose kalė
jimuose, ypatingai dėl sė
dinčių vienutėse (-kur 
skirta sėdėti tik vienam 
atskirai) dažnai naudoja 
visuose kalėjimuose pri
imtą stuksenimo būdą t. 
y. susikalbėti su kaimynu 
už sienos Morzės abėcėlės 
ženklais. Dažnas pakliūva 
į nelaimę, kuris, pasitikė
jęs kaimynu, įsileidžia su 
juo į atvirą kalbą.

Pradžia 1-me puaL

Tą pat galima pasakyti apie 
santykius tarp kitų katalikiškų 
tautų: tarp lenkų ir čekų, tarp 
čekų ir slavokų, tarp austrų ir 
vengrų, tarp italų ir prancūzų, 
tarp vokiečių ir prancūzų. Tos 
katalikiškos tautos atvejų at
vejais savo nesusipratimams 
išrišti griebdavosi ginklo. O 
Bažnyčios kanonuose nėra pa
rėdymų, įsakančių ne ginklu, o 
)rie taikos stalo rišti tarptauti
nius klausimus. Nėra griežto 
reikalavimo, kad katalikiškos 
tautos privalo būtinai krikščio
niškai sugyventi.

Ruošiamės prie didingo A- 
merikos Lietuvių Katalikų 
Kongreso. Tai ir proga katali
kiškų tautų santykiavimo klau
simą iškelti. Proga nutarti 
kreiptis į Amerikos hierarchi
ją, prašant tą dalyką paimti 
savo dėmesin, svarstyti jį hie
rarchijos metinėje konferenci- 
oje, laikomoje lapkričio mėne

sį Washingtone, padaryti nuta
rimą ir jį įtraukti į tą proga 
išleidžiamą viešą pareiškimą. 
Ilgainiui tas nutarimas ir atsi
durtų į kanonų kodeksą.

Jei kartais būtų rasta, kad 
pačiam Kongresui netinka to
kiu sumanymu kreiptis tiesiai į 
hierarchiją, tai lai Kongresas 
nutaria, kad visos lietuvių ko- 
onijos savo diecezijose suda

rytų komitetus, kurie prieš 
minėtą hierarchijos konferenci
ją ir kreiptųsi į savo vietos 
Kardinolus, Arkivyskupus ir 
Vyskupus su prašymu daryti 
žygius ir nutarimus, reikalau- 
ančius likviduoti visus nesusi

pratimus katalikiškų tautų tar
pe taikiu būdu — derybų keliu 
ir sudaryti visų katalikiškų 
tautų bendrą frontą.

Demokratų partijos kandidatai — Presiden- 
tas Trumanas (vidury) ir Šen. Alben W. Barkley, 
paduoda viens kitam ranką, kad lapkričio rinki
muose jie bus išrinkti j prezidentus ir i viceprezi
dentus. Prezidentas Trumanas savo 9,500 milių 
kelionėje J aplankys 19 valstijų ir kalbės apie 15 
kartų į djehą. Ji lydi jo duktė Margareta.I liejaus parengimas bus 

I kokio senai visi laukia.
Maskva —Maskvos laik- į jj ir ruošiasi, 

raščiai vadina žymųjį Bei- kių. seni ir jauni, suplaukti, 
gijos valstybininką, da
bartinį jos ministerį pir-Show ir šokiai - Balius, 
mininką Paul 
Spaak “gerai žinomu An- lišką spektaklį, 
glų - Amerikiečių 
agentu”.

Ministeris Spaak 
kė žymią kalbą 
Tautų posėdy, kurioje jis ziko Algio Šimkaus (tai sūnus 
ragino Rusiją iš naujo garsiojo Lietuvos kompozito- 
pradėti pasitarimus su-riaus Stasio Šimkaus). 
Vakarinėmis tautomis. Po koncerto, 9 vai. prasidės

Į šokiai - balius ir tęsis iki vi- 
idurnakčio. Čia galės visi pasi
šokti ir pasivaišinti. Šokiams 
griežti atvyksta Jono Dirvelio 
orkestras iš Worcester, Mass.

Be to laikas,- lapkričio 6, šeš
tadienis — visiems patogus: ir 
prieš pasiruošti ir po pailsėti.

Todėl ir iš tolimesnių koloni
jų ruoškitės į šį didįjį, šaunųjį 
“Darbininko” metinį parengi
mą. lapkričio 6 d., 7 vai. vaka- 

Įre, Municipal Buildinge, East 
Broadway. South Bostone.

Kvieslys.

Tai bus Koncertas - Musical 
Kon- 

Henri; certinę dalį — įdomų muzika- 
' . t kuris visiems

bloko patiks, visus sužavės, išpildys 
'pagarsėjęs Šv. Pranciškaus pa- 

pasa- rapijos choras iš Lawrence, 
Jung. Mass. vadovybėje gabaus mu-

Jungtinių Tautų Taryba Išklau 
sys Kaltinimus Prieš Maskva

Paryžius — Jungtinių [ stybės, Britanija ir Pran- 
Tautų Saugumo Taryba j cūzi ja iškėlė daugiau kal- 
susirinks pirmadienį, spa-Į tinimų prieš Rusiją ir 
lių 4 d. svarstyti Jung.-juos įteikė Generaliam Se- 
Valstybių. ~ 
Prancūzijos 
kaltinimus 
dėl Berlyno

Vakarų valstybės kalti
na Rusiją ir teigia, kad 
toks jos elgesys gręsia 
tarptautinei taikai ir sau-j 
gurnui.

Rugsėjo 29 d. Jung. Val-1

Britanijos irikretoriui Trygve Lie. Kal- 
jai įteiktus tina, kad Rusija sulaužė 

prieš Maskvą Čarterio 2 straipsnį, 
blokados. -----------------

15 Lietuvoje Sušaudytą 
Kunigų

Lankėsi

SEKSOTAT)

*) Sekretnyje sotrudniki — slaptieji bendra
darbiai. (slaptos policijos agentai).

Vienas niekšingiausių 
būdų, kurio griebiasi bol
ševikai savo valdžios iš
laikymui bei sustiprini
mui, yra seksotų tinklo 
tarnyba. Jį sudaryta ki
taip, negu bolševikai, gal
vojančių žmonių slaptam 
sekimui. Šiam darbui as
menis parenka NKVD pa
reigūnai (taip vadinasi 
sovietuose vidaus reikalų 
komisariatas - ministeri
ja — kurios žinioje yra 
slapto sekimo skyrius), 
iš žmonių įvairių visuome
nės sluogsnių, dažniausia 
turinčių savo draugų ar
ba bendradarbių pasitikė
jimą. Kadangi šį judošiš- 
ką darbą niekas nenori

Antradienį, rūgs. 28 d. “Dar- 
” lankėsi art. Viktoras 

ir art. Leonas Nor
is Chica-

Parašė Juozas Prauskis. Iš- bininke 
leista 1942 m. Tai dokumentali- Benderis 
nis bolševikų žvėriškumo įrody- man (Namavičius) 
mas. Kaina — 15c. 1 go.

Art. Viktoras Benderis yra 
labai gerai pažįstamas Bostono 
ir apylinkės lietuviams dar iš 
tų metų kada jis dainavo Lie
tuvių Radio Valandos koncerte 
Jordan Hali, Bostone. Dabar 
art. Benderis yra “Show Boat” 
vaidintojų grupės vedėjas, šis 
veikalas yra vaidinamas Opera 
House, Bostone. šeštadienį 
bus paskutinis spektaklis. 
Bostono vyks į Providence.

Iš

Iškilmingas Atidarymas 
BRANGINYBIŲ- 

JEWELRY KRAUTUVES
Mes persikraustėme į naują vietą, kurią ištaisėme labai moderniš

kai. puikiau kaip pačiame vidurmiestyje.
Mūsų krautuvėje galite gauti plačiausį pasirinkimą įvairių įvairiau- 
firmų laikrodėlių, žiedų, bronzalietų, auskarių ir kitokių dalykų.
Taipgi mes turime platų pasirinkimą Radios, Fonografų, ir TELE-

VISION. Atidarymo proga bus duodama tam tikra nuolaida.

šių

ATIDARYMO DIENA:
Penktadienis ir Šeštadienis, Spalių-Oct. 1 ir 2 d.d.

LAUKIAME VISŲ ATSILANKANT

WHITKINS JEWELRY
Pranas Vaitkus, savininkas

312 We$t Brudway, — Tel. SO. 8-2155 — So. Bosten, Mass.

d. 
A.

Ketvirtadienį, rugsėjo 30 
lankėsi “Darbininke” Dr. V. 

trys mė- 
tremties. 
Lietuvių 

ir lanko-

Dambrava, kuris tik 
nėšiai kaip atvyko iš 
Jis dabar darbuojasi 
Katalikų Susivienyme 
si Naujoje Anglijoje ir šią sa
vaitę darbuojasi Lowell, Mass.

PAIEŠKO
Ieškau savo dviejų brolių Ka

zio ir Jurgio Milušauskų, apie 
50 metų amžiaus, gimusių Lie
tuvoje, Pošvenčio kaimo, o iš
vykusių iš Strielčių kaimo, to 
pat Marijampolės apskrities. 
Abudu yra vaikai Simano ir 
Jagnieškos Juodytės Milušaus
kų. Juodu yra gyvenę Chicago 
ir Detroit miestuose. Žinantieji 
apie juos arba jie patys prašo
mi atsiliepti broliui— Mataušui 
Milušauskui, (16) Hanau a. M. 
Lamboystr. 84, Haus 12c-17, 
Germany, US Zone.

Pranas Buivydas, sūnus Al
bino iš Ilakių. ieško savo sesers 
Adolfinos Buivydaitės - Radvi
lienės, išvykusios prieš 30 me
tų į Bostoną. Mass. Atsiliepi
mą pranešti T. Bernardinui 
Grausliui, Franciscan Monas- 
tery, Kennebunk Port, Maine.

dirbti, bolševikai numaty
tus seksotų tarnybon as- ; 
menis, teroru bei įvairiais • 
gazdinimais, priverčia su
tikti būti jų bendradar- ■ 
biais.

Suprantama, kad šis se
kimas ir šnipinėjimas pri
valo būti atliekamas at
sargiai ir slaptai, kad ne
kiltų įtarimo, jog jie yra 
slaptais agentais. Prieš 
pradedant savo niekšą 
tarnybą, seksotas priver
čiamas duoti raštišką pa
sižadėjimą, kad griežčiau
siai laikysis slaptumo ir 
kad už paslapties neišlai- 
kymą, jam gresia mirties 
bausmė, kaip už valstybės 
paslapties išdavimą.

Seksotų tinklas taip pla
čiai yra išplėstas, kad jis 
prasiskverbė ne tik į la
biausiai uždarų visuome
nės sluogsnių tarpą, į įvai
rias draugijas, ne tik į 
gerų pažįstamų ir draugų 
tarpą, bet netgi į šeimas. 
Tuo būdu nepasitikėjimas, 
įtarinėjimas ir neapykan
ta įsigyveno net tarp žmo
nių, kuriuos jungik ne tik 
draugystės, bet ir kraujo 
ryšiai, jau nekalbant apie 
nieko bendro tarp savęs 
neturinčius žmones.

KAS PENKTAS PILIE
TIS YRA SEKSOTAS 

' Toks sekimas buvo pa
galiau tiek išplėstas, kad 
be perdėjimo galima pasa
kyti, jog kiekvienas penk
tas Sov. Sąjungos pilietis 
yra seksotas. Tokia padė
tis įgalino valdžią galuti
nai pavergti visuomenę ir 
paversti visus gyventojus 
paklusniais nekalbančiais 
robotais. Visas šis didžiu
lis kraštas virto tylinčių, 
viens kitą įtariančių, ne
pasitikinčių ir viens kitą 
bijančių vergų milžinišku 
būriu.

Bet ir tylėjimas čia ne- 
visuomet išganingas, ka
dangi ir už tai gali būti 
kiekvienas pilietis įtartas 
ir suimtas, primetant, 
kad turi kokias priešvals
tybines užmačias ir su
manymus. Net išpažintis 
neišvengia sekimo. Prisi- 
metę dideliu dievotumu, 
patys bolševikų šnipai 
dažnai eina išpažinties, 
stengdamiesi ištraukti ko
kį nors žodį iš kunigo, kad j aukščiausi valdžios parei- 
galėtų jį apkaltinti. Man gūnai) netik dėl rytojaus,

SEKSOTAI SUGALVO
JA NUSIKALTIMĄ

Noras užsitarnauti kalė- 
imo administracijai, vil- 
is, kad už šį niekšingą , 

darbą bus sutrumpintas 
sėdėjimo laikas, padidin
ąs maisto davinys, arba 
bus skirtas lengvesnis 
darbas, yra tai akstinai, 
kurie paskatina silpnesnio 
būdo kalinius imtis šio 
juodo darbo, pražudymui 
tokių pat nelaimingų, kaip 
jis, žmonių.

Dažnas seksotų, neturė
damas pakankamos kalti
namos medžiagos, kartais 
norėdamas įtikti savo vir
šininkui, o kartu išvengti 
bausmės už neveiklumą, 
apkaltina pirmą iš eilės, 
pat sugalvodamas nusi
kaltimą, kurio anas visai 
nepadarė.

Čia dažnai pasitaiko ir 
juokingų nuotikių; atsi
tinka tai tada, kai sekso
tas pradeda sekti ir de- 
nuncijuoti kitą, nežinoda
mas, jog anas kitas esąs 
taip pat seksotas, kuriam 
pavedė šnipinėti jį patį..

Retai kuriam seksotui 
pasiseka laimingai išsi
sukti iš tų geležinių rep
lių, į kurias jis per save, 
o dažnainiausia per prie
vartą, įkliuvo. Daugumos 
jų likimas taip pat iš ank-

■ sto išspręstas: dingsta be 
i pėdsakų. Paprastai prime- 
i tama kaltė, kad yra “pra-
sikalbėjęs” (reiškia išda- 

, vęs valstybės paslaptį).
■ Daroma tai tuomet, kai iii 
jo jau viskas “iščiulpta” 
ir bolševikams jo patarna
vimai daugiau nebereika-

■ lingi.
Šio rafinuoto šnipinėji

mo būdas iššaukė siaubi, 
ir baimę visuose be išim
ties Sov. Rusijoj gyvento
juose, kadangi areštai, de
portacijos, mirties spren
dimai ir paprastai dingi
mai žmonių iš gatvių, dar
boviečių bei pasilinksmi
nimo vietų, tapo kasdieni
niu įprastu reiškiniu. Nie
kas nėra tikras (net ir

“Vienyk*” pranešė, kad S 
Vokietijos sugrįžo veikėjas Ka
zys Baltramaitis iš Elizabeth, 
N. J. Jis Vokietijoj buvo, kai- 
x) NCWC atstovas ir lankė lie
tuvių tremtinių stovyklas. Jis 
pareiškė, kad, girdi, jei ameri
kiečiai savo akimis pamatytų 
tuos nelaiminguosius, tai jie iš 
karto 100 kartų taptų duosnes- 
niais.

Žinoma, būtų tokių, kurie to
kiais taptų. Bet dauguma liktų 
tokiais, kokie dabar yra. Prisi
minkime palyginimą apie Lozo
rių ir Bagočių. Ten pasakyta, 
kad jei kas neklauso Mozės ir 
pranašų, tas netikės, jei kas ir 
iš numirusių prisikels. Tad jei 
kas neklauso Kristaus įsakymo 
artimą mylėti, tai tas nepaisys 
vargšų, jei juos ir savo akimis 
pamatys. Ar nesame girdėję a- 
pie tremtinius, patekusius į A- 
meriką ir užmiršusius savo 
draugus tremtyje? Tokie ver
čiau būt atsidūrę Sibiran, ne 
Amerikon. PjG.
bet ir dėl šios dienos, nes 
kiekvienu laiku ir kiekvie
noj vietoj, gali būti suim
tas, dažniausia ant visa
dos, kadangi didžioji dau
guma suimtųjų, jau nie
kad namo negrįžta.

Visoje Sov, Sąjungoje, 
nuo pirmųjų bolševikų įsi
galėjimo dienų, veikia šis 
nežmoniškas, baisus, nie
kur iki tol pasaulyje neži
nomas ir negirdėtas seki
mo būdas.

Teroras, prievarta, pa
taikavimas bei materija- 
linė nauda, taip skurdžio
je Sov. Sąjungos bOMėje, 
tam sėkmingai talkinin
kauja.

Lttsvgfait* IMHAm
Tai visai tokios pat flriMų 

maldos, kokios totyrtfari kal
bamos. Šioje knyfdljt jas tA- 
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.
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vei tas žmogus būtų fizi
niai ar dvasiniai palūžęs 

!— jame visados pasilieka 
i Visagalio išminties bei Jo 
'gerumo žymės. Todėl šv. 
.Pranciškus su ta pačia 
meile laimina savo gimtą 

1 Asyžiaus miestą, lenkiasi

LDS SEIMO REZOLIUCIJOS

priimtos šeštadienį ir sekmadienį, rugsėjo 18 
ir 19 dd., š. m.

DARBININKAS
366 West Broadvay, South Boston, Mass.'

Telephone SOuth Boston 8-2680
|

Tai Vis Karo Pasekmės
“Karas kainavo Amerikai 157 milijonus dol. die

nai, per penkis su viršum metus. Tačiau nesiduoda 
apskaičiuojama, kiek žmonių mažiau ar daugiau su
sirgo proto bei nervų ligomis, kurios kilo dėl pernelyg 
didelio įsitempimo, stebint ir pergyvenant karo bai-! 
senybes”, — taip pasakė Amerikos Psychiatrų Są
jungos Profesorius William C. Menninger.

Profesorius, be abejo, stebėjo tik proto ligoninių 
pacijentus, o jau padarė tokią liūdną išvadą. Jei jis 
ištyrinėtų visus dalyvavusius karo veiksmuose vete
ranus, tai matytų, kad jų didžiumos psichika jau iš
stumta iš normalios vagos. Prieš demobilizuosiant A- 
merikos armiją, gen. Eisenhower kreipėsi į visuome
nę su prašymu, kad grįžtančius karius traktuotų 
kaip pilnai normalius žmones. Visuomenė mėgino sek
ti jo patarimą, bet veikiai patyrė, kad taikant grįžu- 
siems iš fronto vyrams žodį “normalus”, reik jį jau 
kitoniškai suprasti... Jie kiek drūti stengėsi atrody
ti normaliais, bet — retai kuriam tai pavyko. Prirei
kė ilgo laiko, kol atsigriebė, ir tai toli gražu ne visi. 
Tėvai, ypač mamos, susirūpinę žiūri į savo vaikus. 
Linguoja galvas: rodos tie, o nebe tie. Buvo geri, klus
nūs, kai kurie pamaldūs. Dabar — ką čia šnekėt, tik 
ranka numot. Gerai dar, jeigu visai girtuoklybėj, ar-

ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS
I (Jo šventės proga)

LDS Seimas atsišaukia! 
visas kuopas ir į visus 

minėti

komunizmu ir nurodo tik
rą kelią darbininkams į 
gerovę pagal Katalikų 
Bažnyčios mokslą.

Kadangi jaunimas yra 
mūsų tautos ateitis ir,

Kadangi LDS ir kitų or
ganizacijų ateitis priklau
so nuo mūsų jaunimo;

Todėl LDS Seimas atsi- 
santvarkoje, kada į ją yra! LDS Seimas pakartoja šaukia į visą mūsų katali- 
žvelgiama meilės akim,' pereitų seimų pageidavi- kišką jaunimą, ypač į Lie- 
visi kūriniai tampa bro- mus ir prašymus: a) .tuvos Vyčių organizaciją 
liai ir seserys. Taip iuos Remti LDS Akcijos Komi- ir Sodalicijos draugijas ir 
ir vadino šv. Pranciškus.! siją ir jos numatytus dar- kviečia jaunuolius - jau- 
Iš to kilo jo džiaugsmas, bus ir pastangas, būtent, nuoles įsirašyti į LDS ir 
kuris padarė jį visiems J atgaivinti LDS anmiru- bendrai dirbti tą kilnų 
mielu. jsias kuopas ir steigti nau- darbininkijos darbą.

{ Iš kitos pusės Pranciš-!jas, kur jų dar nėra; b) į 
kus nesidrovi pasirodvti kviečia ir ragina visus na- 
ir kenčiąs. Kantriai pa- rius surasti 
keltas skausmas yra ant- LDS organizaciją nors po 
ras labai svarbus jo as- vieną naują narir c) nla- 
menybės bruožas. Tikroji tinti 
jo priežastis yra ribotas ką”, kuris veda kovą su 
žmogiškos prigimties pa- i 
jėgumas tobulėti. Jeigu i-.ku. Skaidrus dangus, mel- 
ki šiol tebėra neišmatuo- svi kalnai, ilgesingos dai- 
tos dangaus erdvės, neiš- neles jį įtikins, kad tarp 
tirta jūrų gelmė, tai ką tų senų alyvmedžių p’az- 
bekalbėti apie kilniuosius da pranciškoniška dvasia, 
sielos polėkius, kurie ne-'Jam atrodys, jog paukš- 
nori pripažinti ribų. Ir šv. čiai pritaria dainuoian- 
Pranciškus ne kartą susi- čiam Pranciškui ir kažko- 
dūrė su realybe. Jis skau- kia ramybė užvaldys šir- dėkoja

i

i

prie apleisto raupsuotojo, narius vieningai 
kalbasi su visuomenes pa- savo organizacijos Globė- 
razitais — plėšikais. iJ° Šv. Juozapo ir Lietu

i

i vos Nepriklausomybės
. neteisinga būtų pa- j šventę vasario 16 atatin-j 

miršti ir neprotingus tva- , karnomis pamaldomis,! 
rinius, nes ir jie yra su- į prakalbomis ir masiniais 
tverti to paties Visagalio.j susirinkimais. 
Jo harmoningoje visatos! -----------

Į
ir įrašyti į

organą “Darbinin-

LDS Garbės Nariai
LDS Seimas už nenuils

tantį ir nuoširdų pasidar- 
bavima organizacijai ir 
laikraščiui “Darbininkui” 
per ilgus metus pakelia 
Garbės Nariais p. Hilarą 
Balutį ir d. Oną Paznio- 
kaitę, LDS 3 kuopos na
rius, Norwood, Mass.. ir n. 
Joną Vaičiūną, LDS 74 
kp. narį, Manchester, N. 
H.

i

Niekas negalėtų paneig-kuje žėrįs kūdikiškas nuo- 
ti, kad šv. Pranciškus, jau lankumas padarė jį pana- 

ba kituose nusižengimuose nepaskendę, bet keistai su- PrĮeš 700 metų numiręs, šų į gėlę, kuri visados žy- 
simąstę, niūrūs, pikti, miegant nervingai šūkauja, iki šiol nebūtų gyvas. Visi di, nors kartais ir turi pa- 
draskosi, kiek išsigėrę už ginklo griebiasi. Kiek tai 
gražaus jaunimo sugadyta! Ir ne vieni tik kariai — 
kiek nekovojančių žmonių amžinai sunegalėjo, ne 
laiku paseno, gyvenimui nebetinka... O kiek nekaltai 
žuvo...

Nepaminėjo profesorius, kiek sunaikinta valsty
binio ir privatinio turto, kiek tautų pavergta ir kru-

Padėkos
Seimas nuoširdžiai 

preleerentams — 
džiau, kaip kiti žmonės dį. Tuomet jau bus aišku, kun. Aloyzui Klimui, mo- 
pajuto ir išgyveno tą ką reiškia tikras pranciš- deratoriui; Seserei M. Au- 
žmogiškos prigimties ne- koniškas linksmumas. gustai; p. T. Mažeikienei, 
galią kilant prie idealo.1' Ir iei<m tasai keleivis, ir p. Juliai Jakavonytei už 
Tai yra bendra visų mirjdar labiau norėdamas pa- pareikštas gražias ir gi- 
tingųjų tragedija. Ji pa-įžinti šv. Pranciškų, nebi- lias mintis tema: “Tobu- 
lietė ir Pranciškų, bet ne-jos žengti ant rūstaus Al- lioji Darbininkų šeima” 
įstūmė į pesimizmą. Tie- vernos kalno, :------~~ 4:------------
sa, kartais griežtos atgai- ten į stigmatų 

t jisai atrodo di-'arba sustojęs
, tačiau ir prie smailiojo

LDS

mato jį, kaip kadaise Ita- linkti nuo rytinės rasos 
lijos laukais, einantį gru- lašų. Gilus neturtas jį 
biuoju žmonijos istorijos mums perstato, kaip laiš
keliu, 
mene ir religiniame gyve- mai galintį giedoti ant ak- fone 
nime ■ *•*-«—
sakai. Priešų ;

vinam terore tebelaikoma. Kiek primeluota, sulaužy- ~ net netikintieji jį ger- lig angelų, turinčiu teise skaudžių kančios savo širdį ir šaltus šiur- ždžiui, prelatui Jonui Am-
ta sutarčių, apgauta veidmainingais pažadais, kad bia- tiesiai žvelgt j Kūrėją. O va]andų išsilieja dar skai- nulius, riedančius kūnu, botui ir kun. A. Janiūnui
kariaujama už tautų laisvę, o galų gale pasirodė, kad Jeigu atsitiko taip, aiš- meilė jį daro panašų serą- dresnįu džiaugsmu. Meilė Tenai jį užvaldys savo- „ __________ ___
buvo kovota, idant įstūmus žmoniją į didesnį skurdą, ku, kad šventame Pran- finams, kurie amžinai de- įr kančia padarė šv. Pran- tiškas mirties jausmas ir Pr. M. Jurui ir kun. F.

ciškų artimą visu laikų noras atgailoti. Tuomet Norbutui.
žmonėms, kurių daugelis jam atrodys, kad mato 
savo silpnybėje atrodo skulptoriaus DeHa Robbia 
prieš ji, kaip pageltę ru- atsigaunantį nukryžiuotą 
denio lapai prieš pavasa- Kristų, kurio kūnas dvel- 
rį išsiskleidusi žiedą. kia gyvybe, meilumu žiba j 

Bet tie du labai ryškūs veidas. Tuojau pat jisai;
šv. Pranciškaus asmeny- pamatys Išganytojo ran-; 
bės bruožai dar jo pilnai kas atsipalaiduojant 
neapibudina. Norintiems kryžiaus 
jį gerai pažinti žymusis menką žmogelį.

Visur — poezijoje, vą girių paukštelį, links-
jisai įėjės ir prašo, kad jie savo pa- 
koplvtėlę skaitąs pavestu “Darbi- 
maldoje ninko” Redakcijai, 
akmens, Dėkoja pamokslinin-— pasilieka jo pėd- mens, ant šakos ir padan- įįįaį graudus ____ ,__  _____ __________ ___

. neturi gėje. Skaistumas jį iškelia įaį j: verčįa daryti meilė,! pajus smarkiau plakančią kams — kun. Jonui Švag-
ioii ii licr nn<w»ln , tuainčin teitu* «____,__ ._______. ». 1_____ ±_ -._ix__ ___ i n__ »____________i *____

tiesiai žvelgt į Kūrėją. O va]andų išsilieja dar skai- nulius,
į. meile jį daro panašų serą- dresniu džiaugsmu. Meilė Tenai jį užvaldys ir celebrantams — kun.

ga karščiausia antgamti- 
, ko žmonės ieško, ugnim; Šita ir yra pa

sakoma, kad armijos mūšius laimi, o diplomatai ka- kas jų sieloms brangu ir grindinė šviesa nuostabia- 
rą prakiša. Būta taip seniau, bet niekad taip kvailai artima. Jo asmenyje ture- me šv. Pranciškaus dory- 
ir negarbingai nesuklysta kaip pastarajame kare. Vy- jo koncentruotis tai, kas - o
rai kariavo, pusberniai apie taiką tarėsi. Dabar ir lai- labiausiai iškelia žmogaus truputėlį prigęstų, 
mėtojai turi užmokėti — kol kas pinigais, L 
krauju. Tik Berlyną prisiminus reikia rausti, o ką jau gimties tragediją, 
bekalbėti apie kitas nesuskaitomas klaidas...

Tai vis karo pasekmės.

į sunkesnę nelaisvę. ciškuje turėjo būti kas
O kiek strateginių ir politinių klaidų padaryta, nors, I LDS Seimas nuoširdžiai 

dėkoja visiems ‘Darbinin
ko’ bendradarbiams trem- 

• Europoje ir šiame 
?i krašte už straipsnius , ei- 

• les ir korespondencijas, 
i kuriais ir kuriomis puošia 
LDS organą ‘Darbininką’, 
ypatingą padėką reiškia 
j. P. Prelatui Dr. Kazi- 

' mierui Urbonavičiui už
ta, vargsta per 75,000 lietuvių tremtinių. Jie yra praė-lys, lūžęs prizmėje, suži-apsireiškia tvariniuose, da vieną patarimą: aplan-Kristaus lūpų šį kvieti-j^a.kcinius ir kitokius
jusio karo aukos. Jie yra komunizmo ir nugalėto na- ba įvairiausiomis spalvo- Giliai žvelgdamas į Visa- kyti Asyžių ir Alvernos mą: “Ir tu, f
cizmo kankiniai. Jie visko neteko — savo tėvynės, savo mis. galio darbus, Asyžiaus kalną. Kada toks keleivis, mane, kaip sekė šv. Pran-
artimųjų, savo pastogės, savo rūbų. Jie apdriskę, alka- Taip, iš tikrųjų ji nuo- Šventasis lengvai supran- eidamas siauromis Ašy- ciškus”. 
ni, visų niekinami. stabiai ten žibėjo. Metus ta, kad didelės meilės yra žiaus miesto gatvelėmis,

Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti į šio Šventojo gyvenimą verti 
per BALF skyrius, savo organizacijas ir įstaigas, ku- greitą žvilgsnį, net sunku nes ir jie paeina iš Jo ran- matys prastutę šv. Darni- meili užbaigia 
rios gautas aukas persiunčia BALF centrui, arba tuo- pasakyti, kuri spalva yra kos. Žinoma, po Dievo di- jono bažnytėlę, išvys atei- džiulį veikalą apie didyjį sai Seimo Rengimo Komi- 
jau siųskime sekančiu adresu:

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.
105 Grand St., Brooklyn 11. N. Y.

bių spektre. Jeigu ji tik 
, savo 

paskui kilnumą ir pažymi jo°pri- žėrėjimo nustotų ir kitos
Dar įvairiaspalvės dorybės.

daugiau—Asyžiaus Varg- Suprantama, šv. Pran- 
K. dienyje turėjo pasireikšti ciškaus meilė pirmiausiai 
— ypatinga Dievo malonė, kyla į visatos Kūrėją — _____

Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Prancūzijoje, kuri išrinko žmogaus šie- Dievą, kurio galybė, iš- šių laikų pranciškonas T. liau atrodys tam keleiviui, 
Danijoje, Belgijoje ir kitose Europos valstybėse skurs- loję, kaip saulės spindu- mintis, gerumas ir grožis Augustinas Gemelli duo- kad jis girdi iš mirštančio!"”

nuo
ir apkabinant 

Ir paga-

žmogau, sek straipsnius.
LDS Seimas reiškia pa

dėką Šv. Jurgio lietuvių 
Maždaug šitokiais žo- par. klebonui kun. F. E. 

ir kiti sutvėrimai, išgirs linksmą dainą, pa- džiais T. Augustinas Ge- Norbutui, 
savo di-j

N o r w o o d,
Mass., LDS 3 kuopai ir vi-

dominuojanti arba, kuri džiausią pagarba tenka nantį basą pranciškoną, meilės ir skausmo vyrą— 
dorybė skaitytųsi pagrin- žmogui, nešiojančiam Jo jis gaus įspūdi, lyg būtų Šv. J*ranciškų Asyžietį, 
dinė. šventajame Pranciš-' paveikslą. Visai nesvarbu, susitikęs patį šv. Pranciš- T. L. Andriekus, O.F.M. šes.

sijai už Seimo surengimą, 
malonų priėmimą ir vai-

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

34.
Atkaklus Laiškas

— Ar tau dar negana?! — klausimu atsa
kė Balaganovas.

Politrukas valandėlę tylėjo, paskui tarė:
— Labai panašų literatūros kąsnelį aš esu 

skaitęs sovietų spaudoj. Ne tai pas Ehren- 
burgą, ne tai pas Sobolevą. O gal abudu ne- 
toliesia taip rašė.

— Sovietų rašytojai koliotų Sovietų Są
jungą?! Sapnuoji, Kuzma Kuzmič.

— Jie koliojo vokiečius.
— A! Tai kas kita. Ir tie lietuviški ban

ditai pritaikė tą bolševikams?
— Nesvarbu, ar jie pritaikė, ar patys iš

galvojo. Ir lietuviams galėjo ateit toks pat 
įkvėpimas. Juk mato mūsų darbus. Tiesiog 
rašyte nurašyta kasdienis mūsų gyvenimas. 
Visa rusų tauta godžiai tą skaito ir taiko 
ne vokiečiams, bet bolševikams. Ir Stalinas

tai žino, kad rašytojai piešte piešė bolševikų 
juodus darbus. Bet jis nieko negali padaryti, 
nes čia apie vokiečius kalbama.

— Ką tu čia plepi? Kaip patriotingi rašy
tojai galėtų turėti tokį išdavikišką tikslą!

— Dėlto, kad jie patriotingi; jie kolioja 
bolševikus, kurie žudo rusų tautą. Tamsta 
dar abejoji, kad jie rfe vokiečiams, o rusams 
tai taiko? Tik įsigalvok į šį laiško sakinį. 
Parodyk, kaip ten. Ot štai: “nė aklieji gam
tos gaivalai neatnešė žmonijai tiek kančių, 
kiek piktos valios žmonės, užsimanę pa
vergt pasaulį”. Gerai atsimenu, kad pana
šius žodžius Sobolevas rašė 1947 m., kuomet 
vokiečiai jau buvo sunaikinti ir apie pasau
lio pavergimą nebegalėjo svajoti. O kas gi 
dabar siekia pasaulį pavergti, ar ne bolševi
kai? Tai kam gi tie žodžiai tinka? Niekam 
daugiau, tik Maskvai.

— Ir vėl su sdvo šmeižtais išlendi, — ta
rė Balaganovas, bet jau nebe tvirtu balsu.
— Ir dar politrukas. Ar tai gražu?

— Gražu - negražu, bet tai faktai, ne 
šmeižtas. Patarčiau tamstai daugiau sovieti
nės literatūros skaityti. O kad aš politrukas
— ką gi: liūdna politruko pareiga saviš
kiams akis atidaryti.

— Į ką akis atidaryti? — jau nebe piktai

Balaganovas paklausė.
Nugi sakiau, kad bolševikų laivas skęsta.

— Kam tą skęstantį laivą vis man kaišio- 
ji? Ar nori, kad aš kaip ta žiurkė iš jo bėg- 
ciau?

Politruko veidas surimtėjo, net nuliūdo.
— Ne, Boris Gliebič. Mes ne žiurkės. Mes 

kapitonai. Mūsų pareiga skęsti drauge su 
laivu.

— Sukeitus rankas žiūrėti, kaip jis skęs
ta?

— Anaiptol. Net skęstant kovoti iki — 
nuopolio.

— Iš kur čia tas nuopolis? Sovietų Sąjun
ga ant uolos pastatyta.

— Šitaip? Pirmą syk tai girdžiu. Tik Ro
mos Bažnyčia skelbiasi ant uolos pastatyta. 
Ir štai...

Politrukas į kažką įsiklausė. Staiga pra
bilo:

— Boris Gliebič, ar girdite kaip varpas 
skamba?

— Koks varpas?
— Nežinau. Kažkoks, kažkur. Vos girdėt, 

bet įtempus klausą galima nugirst.
Ir iš tiesų kažkur toli priemiesty gaudė 

varpas, su kažkokiu dusliai tysliu atogarsiu. 
Tos apylinkės tautosakoj išsilaikė padavi

mas, kad labai seniai į vieną bažnyčią buvo 
laiveliu gabenamas varpas. Ištikus audrai, 
laivelis su varpu Nemune paskendo. Įsitai
syta kitas varpas. Tačiau ir anas, skenduo
lis, nenutilo. Kai naujuoju varpu skambina
ma, ir anas kartais aidu atsiliepia. Senieji 
kaimiečiai užtikrina, kad skenduolio aidėji
me aiškiai girdimi žodžiai: brolau, skendau.

Abu komisarai įtempę ausis klausėsi. Žy
miai susijaudinęs politrukas atsiliepė:

— Ar nepastebi, Boris Gliebič, kad varpo 
aidėjime aiškiai kartojasi vis tas pats žodis: 
doloi, doloi? (Šalin, šalin).

— Ir vėl kažką nusvajojai. Ką gi doloi?
— Bolševizmą!...
Dabar jau Balaganovas piktai susijaudi

no.
— Tarsi koks juodvarnis užsispyrei parsi

kviesti nelaimę!
Politrukas nieko neatsakė. Lyg užkerėtas 

jis įsiklausė į duslų varpo gaudimą.
Balaganovas širdo.

— Iš kur tas varpas? Kaip jis išdrįsta? 
Kada nutils?

Varpas nenutilo. Ir juo daugiau komisa
ras niršo, juo primygtiniau varpas kartojo: 
šelauk! šelauk! šelauk!

Galas.
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Visiems pasisotinus skaniais dvasios vadams malon4 Pri'

relės, kuri buvo pakrikštyta 
sekmadienį, rugsėjo 26 d. Wil- 
liam Wheeler ir naujagimės te
ta Elena Nemzek buvo krikšto 
tėvais, o kun. Antinas Dubins-

NEW BRITAM, CONN.

čienė ir pakvietė kleb. kun. m. |dovanėles‘ 
Pankų atkalbėti maldą.

i GIRDĖTI LIETUVIU 
I KOLONIJOSE

Jubiliejinis bankietas pavyko

Sekmadienį, rugsėjo 26 d.
ALRK Moterų Sąjungos 38 
kuopos jubiliejinis — 25 metų 
gyvavimo sukakties proga ban
kietas pavyko. Ryte. 9:30 vai. 
Šv. Andriejaus lietuvių • par. 
bažnyčios buvo atnašaujamos 
šv .mišios visų narių intencija.
Visos narės priėmė bendrai šv. programą. 
Komuniją.

Vakare. 6 valandą, parapijos 
salėje įvyko bankietas. Dalyva
vo gražus būrys vietinių ir iš 
apylinkių svečių ir viešnių.

Bankieto programą pradėjo 
kuopos pirmininkė p. J. Valin-

nienė trumpai apibudino kuo
pos istoriją. Sveikinimo kalbas 
pasakė p. A. Tamošaitienė ban
kieto rengimo komisijos vardu
ir p. O. Jenienė šeimininkių 
vardu.

p. J. Valinčienė. kuopos pir
mininkė, buvo vakaro progra
mos vedėja. Ji nuoširdžiai dė
kojo visiems dalyviams ir pasi
darbavusiems ir tuo užbaigė 
------------- po to linksmintasi 
iki vėlumos.

Šia proga kuopos valdyba 
reiškia viešą padėką visoms 
sesėms Sąjungietėms iš Conn. 
apskrities už dalyvavimą mūsų 
jubiliejinėje šventėje; dėkoja 
už sveikinimus, linkėjimus ir 

dėkoja vietinėms 
I draugijoms. Taipgi dėkojame

Sodalie- 
sudainavo keletą 

liaudies dainelių. Po dainų se
kė sveikinimų kalbos, kurias 
pasakė klebonas kun. M. Pan
kus. laišku sveikino 1 
Matutis, p. M. Jokubaitė svei
kino ALRK Moterų Sąjungos 
Conn. apskrities vardu ir įtei
kė apskrities dovanėlę. Taipgi 
sveikino ir dovanėles įteikė p. 
R. Mončiūnienė nuo Moterų Są
jungos 17 kp. iš Hartford; p. 
M. Karinauskienė nuo 43 kp. 
iš Waterbury; nuo 33 kp. New 
Haven (atstovės pavardės ne
pasižymėjau) ; iš So. Manches- 
ter ir Manchester 28 ir 57 kp. 
sveikino laiškais ir prisiuntė j Z 
dovanėles; p. E. Yakienė nuo *' 
Šv. Rožančiaus draugijos: p. ** 
K. Mocevičienė i 
draugijos, ir p. M. Balinskienė 
nuo Moterų klubo, p. B. Mičiū-

valgiais, jaunesniųjų 
čių choras

tarimą: dėkojame Seselėms
Pranciškietėms už paramą, ir 
taipgi komisijai ir šeiminin
kėms; dėkojame p. M. Kava
liauskienei, mūsų mylimai na- 

kun J reb už rankU darbo dovaną — 
i mezginius, kurie buvo išleisti 
'laimėjimui. Tą dovaną laimėjo 
'M. Marcin iš Manchester. B.M.

CAMBRIDGE, MASS

Šis labai charakteringas vaizdas, kuris pa
rodo Prezidentą Trumaną laikantį penkių metukų 
mergytę Katherine Melburn, iš Dexter, Iowa, kur 
jis sustojo laike savo maršruto pasakyti kalbą.

Svelkiname Kazį*ir Eugeni- dieni Sesutės klausėsi garsių 
ją Kauneckius susilaukus dūk-' mokytojų kas link metodikos 

ir pažangos moksle.
Lankėsi Baltimore je garsusis į 

dainininkas Rapolas Juška. Jis! 
dabar atstovauja garsią muzi
kos įstaigą Bostone. Atsilanky- 

kas suteikė krikšto Sakramen- mo proga jis sveikino mūsų 
tą. Linkime daug džiaugsmo iš parapijos kunigus, nes per dau- 
naujos katalikės susilaukti jos gel metų Rapolas užėmė vargo- 
tėvams ponams Kauneckams. , nininko vietą šv. Alfonso pa- 

Gauta žinia, kad Martynas rapijoj.
Juškelis liko tėvu. Jo žmona' 
susilaukė dukters. Džiaugiasi 
Juškelių močiutė ir visi gimi
nės iš Martyno laimės.

Mokytojos Sesutes turėjo sa
vo metinį INSTITUTE pereitą 
penktadienį ir šeštadienį. J. M. 
arkivyskupas Keough atidarė 
šias dviejų dienų pamokas Se
sutėms su šv. mišiomis. Per dvi

įmetus. Teko sužinoti, kad ši 
j gabi mergaitė specilizuoja bio- 
■ logi jo j.
į Klierikas Juozas Antoszewski 
{pereitą savaitę išvyko į šv. 
Marijos Seminariją pradėti te
ologiją. Jei Dievas laimins Juo
zo žygius tai į keturius metus 
susilauksim naujo darbininko 

i Kristaus vynuogyne. Reikalin- 
įga pasimelsti, kad Dievas su
teiktų Juozui ištvermę jo pasi
ryžime.

Spalių mėnuo. Mūsų kunigai 
rengiasi pradėti kalėdojimą, 
metinį parapijiečių lankymą. 
Esant lietuviams po visą mies
tą išsiblaškius, tai yra milži
niškas ir didelis darbas, tačiau 
mūšų klebonas yra pasiryžęs, 
kad bent vieną kartą į metus 
visos lietuviškos šeimos būtų 
aplankytos Baltimorėje.

: turite rūbų tai bus iš jūsų pa- 
iimti. p.p. S. A. Pilkoniai taip
ogi praeitą savaitę pasiuntė Vo
kietijon porą siuntinių rūbų 
vienai šeimai ir, aukavo 3 dol. 
Visiems aukotojams tremtinių 
vardu, širdingas ačiū.

✓

tą dieną ir pagelbėti joms pa
daryti šį suvažiavimą sėkmin
gu.

i

ii I
I

kelių savaičių 
prie darbo p-lė
P-iei Grybaitei,

i Baltimoriečiai laukė pirmos 
“•parapijos rudens vakarienės, 

kuri įvyks sekmadienį, spalių 3 
d. Girdėjau, kad klėb. kun. dr. 
Mendelis turi užsakęs 700 sva
rų kalakutienos mėsos. Viskas 
yra rengiama dėl 500 žmonių. 
Kadangi tai bus pirma sezono 
pramoga, manoma, kad gal ir 
daugiau svečių atsilankys.

Sekmadienį, spalių 3 d. mi
nint P-lės Švč. Rožančinės at
laidus grįžtama prie žieminės 
tvarkos. Suma 11 vai. bus gie
dota su įstatymu Švč. Sakra
mento,

Rugsėjo 25 d. iš vienos čia:per visą popietį iki po pamaldų 
radio stoties kalbėjo veikėjas, Į 4 vai. vakare.
p. Antanas Kaniušis ir ragino 
gelbėti mūsų nelaimingus lietu- Notre Dame College, 
vius tremtinius, išpildant blan- rėje, 
kas užtikrinant jiems butą ir 
pažadant pagelbėti surasti 
bą.

Juozas MsmsKas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

602 Washington BK d. 
BALTIMORE 30, Md. 
Tel. Lexington 8595 

Llmotinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

proga. Ši4 knygą galima įsigy
ti nuo autoriaus, rašant tokiu , 
adresu: Rev. Pr. Vasiliauskas, 
Vilią Joseph Maria, Newtown. 
Pa. Knygos kaina — $1.50.

t
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FuntftureCe.
MOVERS— 
iMured and 

Bonded 
Local A Long 

Dtstance 
Moving 

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

Federacijos Susirinkimas
Rūgs. 26 d. po mišių įvyko 

Fed. Skyriaus 
Nutarta 
rengimą

Kurs bus garbinamas
susirinkimas, 

koki nors pa-ruošti
įgyti pinigų pagelbėti 
tremtiniams.

grįžo į 
Baltimo- 

mokslo

Dolores Pečiulytėvakacijų
M. C-ry- Lietuvos 

nesant

Sekmadienį, rugsėjo 26 d. šio
■ Karo veteranas J. Petrušaus-
• kas. sūnus p.p. E. J. Petru- 
jšauskų. gyv. Cambridžiuje. lėk- 
įtuvu išvyko į Floridą. Jaunuo- 
' lis J. Petrušauskas Floridoj
Miami universitete tęs prieš ■ Grybaitę, 
karą nutrauktas studijas. Lin-I --------------

į Ateinantį sekmadienį, 
į spalių 3 d. N. P.
i 8:30 vai. šv. mišios bus atna-

Šią savaitę pasiusta Į New • šaujamos Moterų
. Yorką Balfo Centran 7 siunti- i
niai rūbų. Pasiusti rūbai yra.

■ kurias jūs geraširdžiai lietuviai 
suaukavote per A. Daukantą. 
Dabar ateinant žiemai, visi esa-
I. - ■te prašomi 
kiek galite, 
se jie labai 
broliams ir
Rūbus atneškite į Daukanto liaus:

• krautuvę arba praneškite, kad i Balfo 
| kėlus 
tunui

Po 
grįžo 
baite, 
namie, jos pareigos klebonijoje
ėjo p. Saulėnienė iš Brocktono. 
Sveikiname sugrįžusią p-lę M.

nuo šv. Onos kime p' J’ Petrušaaskui geriau-į

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas’’ 

331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. I.

Teiephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

šių sėkmių moksle.
t. y. 

bažnyčioje

Sodalicijos 
intencijai. Per mišias, moterys 
Sodalietės. taipgi alumniečiai 
bendrai priims šv. Komuniją.

Šaltėjant orui, ir mūsų para
pijoje veikla gyvėja. Tuoj ne
užilgo Įvyksta parapijos meti- 

inis parengimas. Moterų Sąjun-

aukoti rūbų kas
nes žiemos šalčiuo- 
bus reikalingi jūsų 
seserims tremtyje, ga ruošiasi prie maskaradų ba- 

atneškite

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS I 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — G. GailiūnienC, 
8 tVinfield St.. So. Boston, Mass.

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

Finansų RaSt. — B. Cūnienė, 
29 Gould SL, W. Roxbury, Mass.

Tel. Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St., Mattapan. MaS3.
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
n«.« protokolu mirtininke

Į *V. JONO EV. BL. PASALPIN6S 
DRAUGIJOS VALDYBAj

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

Vlce-Pirmininkas — Pranas Tuleikls. 
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

1 492 E. 7t.h St... So. Boston. Majm.

I
i

SEARS, ROEBUCK and CO

Fall River

pradėti antrus
Didžiojo Choro Susirinkimas
Rūgs. 26 d. įvyko didžiojo 

choro susirinkimas. Nutarta 
ruošti “weenie roast". Komisi- 
jon yra sekanti: p-lės Alena 
Bomilaitė, Ona Saulenaitė, 
Juozas Sabaliauskas ir Juozas 
Varanauskas.

Prakalbos
Spalių 31 d. vakare yra 

šiamos prakalbos ir paroda. Vi
si yra kviečiami ateiti pamatyti 
kun. K. Jenkaus įvairius su
rinktus dalykėlius 
ir pasiklausyti kalbos, 
bus 
vių

ruo-

Taipgi 
rodomi paveikslai iš lietu- 
tremtinių gyvenimo.

HARTFORD, CONN

dar- Jį 
XX.

296 OHver St

The Frank L. Allen Lumber Co.
Building Mateliais 

Fall River, Mass.

Spalių 3 d. įvyks Šv. 
Ev. draugijos svarbus susirin
kimas 1 vai. po pietų.

Penktadienio vakare, spalių • 
1 d. parapijos mokyklos salėje j 
įvyks svarbios prakalbos. At
vyksta svečias kalbėtojas, tik 
ką atvykęs iš Vokietijos, buvęs 
Raudonojo Kryžiaus viršinin-

iš Lietuvos j fcu p Petras Minkūnas.

Federacijos skyrius ir 
skyrius bruzda, kad su- 
užtenkamai lėšų pasiun- 
delegato į Chicagą —Fe-i išvyks busai nuo bažnyčios su 

ideracijos Kongresą ir Balfo jaunimu į Bostoną dalyvauti 
seimą. Prie pasiuntimo delega- j 
to Į Kongresą norintieji prisi-' 

■ dėti su aukomis, galite Įteikti į 
aukas p. B. Jakučiui, A. Dau-[

I kantui. P. Radaičiui ir A. Za
I

I veckui.
• reikalinga mažiausiai
i Tai visi bendrai mėginkime ją 
sukelti ir pasiųsti iš mūsų ko
lonijos bent vieną delegatą Chi- 
cagon.

Jaunimo Paroda
Spalių 3 d., 2:30 vai. po piet

“Youth Parade”.

Tretininką Tridium
Spalių 1 d., prasidės Treti- 

- ninku Tridium. Ves kun. K. 
Delegato pasiuntimai į Jenkus. Visos tretininkės yra

175 dol.! raginamos dalyvauti pamaldo- 
Braškaitė.se.

A.D.
PHILADELPHIA, PA.

L0WRL, MASS

B ------

Wm. Prossert & Son, Ine.
Lumber — Building and Roofing Material

J 943 Pleasant St — Tel. 5-7491 — Fall River, Mass.

Merginų Sodalicijos Veikla
Rūgs. 22 d. Įvyko Merginų 

Sodalicijos pamaldos ir mėnesi
nis susirinkimas. Išrinktos de
legatės į Sodalicijos metinį su
sirinkimą, kuris įvyks Aušros 
Vartų parapijoje spalių 17 d. 
Taipgi nutarta ruošti “theatre 
party” ir centinį kermošių.

Kortavimo Vakaras

Massachusetts

RUTLAND SAVINGS BANK
Jncorporatcd 1850

Member P'edera! Deposit Insurance Corporation

Rutland, Vermont

Sears, Roebūck and Compariy

New Bedford's Complete Department Store

Jono

(4)

dei

(2)
Tikros Fordo Dalys
padarytos, kad tiktų ir ilgiau 
tvertų... Reiškia sutaupymą.

Forde Išlavinti 
Mechanikai

pažysta Fordą geriausiai. Jie žino kaip 
pataisyti jį už mažiausią kainą... kad su
taupius jums pinigų.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
kitus pakviesti. Report

Rugsėjo 24 dieną mirė Pre
latas Rilemonas Tarnovskis, 
vietinės Ukrainų Katalikiškos - 

lUnijotų diecezijos kancleris, 86 
m. amžiaus, savo rezidencijoj 
adresu: 816 N. Franklin St.

Palaidotas rugsėjo 28 d. po 
iškilmingų gedulo pamaldų iš 
Ukrainų Unijotų Nekalto Pra
sidėjimo Švč. P. Marijos Kate
dros.

Velionis Prelatas F. Tamovs- 
’kis buvo kunuigu 59 metus. Į 
i Ameriką atvyko 1911 m. Re-

Moterų Sąjungos kuopos kor-■ ąuiescat in pace!... Jam ir “In 
tavimo vakaras Įvyko rūgs. 23 memoriam aetemum!..’’ K. V. 
d. Būrelis atsilankusių grįžo! 
namon su pasitenkinimu, o lai-j 
mingieji su dovanomis.

Moterų Sąjungos Choras
Rūgs. 21 d. Moterų Sąjungos'tas Mykolas 

choro grupė susirinko parapi
jos svetainėje ir nutarė rengti 
kokią nors programą metiniam 
suvažiavimui, kuris įvyks spa
lių 10 d.

Šios kolonijos skyrius kvie
čia visas Sąjungietes atvykti “Tėvynės

Lenkų dienraštyj “Dziennik 
jChicagoski” rugsėjo 21 d. lai- 
:doje tilpo pranešimas, kad įžy
mus lietuvis dvasiškis, Prela-

Krušas šįmet 
švenčia savo trigubą jubiliejų. '

Vietiniame lenkų savaitraštyj Į 
“Gwiazda” rugsėjo 30 d. tilpo j 
eilėraštis pagarbai kun. Prano; 
Vasiliausko, jo puikios knygos; 

Ilgesy j” išleidimo'

i

907 Purchase Street New Bedford, Mass

DAUGIAU JĖGOS
SU MUSU SPECIALIAIS 4 RIAIS 

ATVEJAIS FORDO APTARNAVIME!
• - •

Gaukit Tikrą Fordo Ru 
dons Tune-Up Dabar!

Neduokite užleistam inžinui sugadin
ti jums vairavimą. Leiskite mums 
prirengti jūsų Fordą rudeniniu! vai
ravimui. Tuomet jūs pasidžiaugsite 
jo važiavimu ir vairavimu. Jūs gau
site geresnį 4-rių atvėjų Fordo aptar
navimą.

(3)
Dirbtuves Užgirtos 

Metodes
yra suplanuotos Fordo inžinierių, kad 
viskas būtų geriau, greičiau atliktas 

ms sutaupytų.

Specialus Fordo 
įrankiai

skubaus darbo, kad viską 
pertikrintų... kad sutaupius dar.
bv aptarnavime.

•rMMti

Greitas . ____
Lengvos tilygos



taįaiaia&jsttiin 1a. ims

musyzemę
Garsusis lakuhis Lindbergas prama 
to naują karį ir iškelia priemones, ku
rios atneštų dVasinj žhioHijos atsinau 

jinimą; jis verčia mokslo stabus ir 
atstato Dievo teises.

drąsiuoju skridi-

Lindbergh

mirštamą gairbę. Jisai pa
sižymėjo riė tik drąsa, bet 
ir didėliu ’ domėjimusi 
mokslo klausimais. Kai

Savo dfąsiubjū skridi
mu iš Nėw Yorko į Pary
žių Chkrles f 
(1927 m.) nusipelnė ne-

1938 m. apsigyveho vieno
je saloje netoli Anglijos, 
drauge su garsiuoju atra
dėju Alex Garrel (Nobelio 
laureatu) jie darė moksli
nius eksperimentus, ypač 
su, vadinamąja, geležine 
širdimi. Sekančiais me
tais jisai sugrįžo į USA ir 
čia vyriausybės buvo pa
kviestas specialiu aero-( 
nautikos (oriai vininkys- 
tės) patarėju.

KĄ JIS PATYRĖ LĖK
TUVŲ ATAKOSE 

Karo metu jisai dalyva
vo fronto misijose, matei 
baisius sunaikinimus. Jei
gu jisai seniau dievino 
mokslą, tai dabar pamatė, 
kad techniškoji mokslo 

- pažanga aukštesniu doro
vingumu nepašventinta, 
atsigręžta prieš patį žmo
gų ir grąso sunaikinti da
bartinę civilieaciją. Tų gi
lių pergyvenimų paveik-j 
tas jisai neseniai parašė! 
knygą “Of Flight and; 
Life” (Apie skridimą ir’ 
gyvenimą”).

ALIAMO ŽENKLAI
Čia jisai drąsiai skelbia:

— Mokslo žmogaus tra
gedija yra ta, kad jisai 
nesurado būdo savo pa-; 
ties išradimus nukreipti į! 
konstruktyvinį (teigiamąJ 
kūrybingą) tikslą... Žmo-I 
gus išvystė tokią sistemą,; 
kurioje jo šios dienos ir' 
rytojaus saugumas pri
klauso nuo kalimo ginklų, 
kurie jį sunaikins užpo
ryt. Jis liko taip užhipno
tizuotas mokslo ieškoji
mu, kad tęsia išradimus 
ir bandymus, nors jie ve
da į jo paties sunaikini
mą. Mokslo raktu žmogus 
paleido jėgas, kurių nebe
įstengia vėl beuždaryti”.

Ir juo toliau, tuo klai
kesnis vaizdas ateitin:
—. Yra aliarmuojančių 

Ženklų, kad modemiškų 
išradimų savininkai gali 
išnaikinti visą gyvybę 
plačiose žemės paviršiaus 
srityse. Kaikurie moksli
ninkai net pranašauja, 
kad žmogus suras jėgą iš
sprogdinti pačią mūsų

v •

• w

sprogdinti pačią 
planetą — Žemę.
LENGVAI GALI KILTI 
KARAS TARP SSSR IR 

USA.
Lindbergas apgailestau

ja, kad Rusijoje dabar mi
lijonai žmonių yra kon- 

i centracijos lageriuose, ir 
i jiems teisingumo apsauga 
netaikoma. Prisiminda
mas tarptautinę padėtį, 
Lindbergas primena, kad 
istorija mus moko, jog 
kai tik pasaulyje atsiran
da dvi priešingos galybės, 
neapseinama be karo. 
Taip buvo su Persija ir 
Graikija, su Kartagina ir 
Roma, su Vokietija ir An
glija, su Japonija ir USA. 
Jis duoda suprasti, kad 
lengvai gali kilti karas 
tarp Rusijos ir USA, ir 

. net tvirtina, kad mes ne
žinome, kiek priešų sabo- 
tažninkai jau yra prislėpę 
bombų ir dar labiau mir- 
tingesnių ginklų mūsų 
miestuose. Tačiau jis per
spėja:

i — Anksčiau ar vėliau, 
i tautos, kurios perdaug 
! svarbos priduoda jėgai, 
susilaukia katastrofos... 
Didžiosios kariautojų tau
tos šimtmečių bėgyje tiek 
kartų užkariavo tais lai
kais žinomą pasaulį, kac 
paskiau neišvengiamai 
mirtų savo sukurtos ug
nies pelenuose.

MATUOTI DIEVIŠKO
MIS SVARSTYKLĖMIS
Todėl, norėdamas pa

saulio dėmesį nukreipti į 
tikresnes vertybes, Lind
bergas rašo:
— Galutinoje sąskaitoje 

mūsų ateitis priklauso 
nuo mūsų pačių, nuo mū-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

Prezidentas Trumanas iš savo traukinio, kuriuo jis vyksta su kal
bų maršrutu kalba į entuziastingą Hugo, Colorado, žmonių minią.

£
Datbitiitiko” 33-jų Metų Jubilifejinio 

Parengimo
Musical Show ir Šokių Rėmėjai
Parengimas Įvyksta Lapkr. - Nov. 6, 

MtoiMpal BdMng SOje,». Sostui, Mass.
GARBES RĖMĖJAI:

Intehnational Cafe, sav. Pranas Razvadauskas ir J. 
Genevičius, So. Boston, Mass.

Third Street Cafe, Albinas Neviera, So. Boston Mass. 
Strand Cafe, K. Pocius ir V. Tautvaiša, So. Boston. 
Alėx Goniprow, Marblehead, Mass.
Vincas Zinkevičius, Brockton, Mass.
Boston Beer Co., — Mr. & Mrs. J. Sakevičius, parda

vėjas, So. Boston, Mass.
RĖMĖJAI:

sų sugebėjimų, nuo mūsų 
būdo ir idealų.

Gręsiant katastrofoms, 
Lindbergas išsigelbėjimą 
mato mokslo bendravime 
su religija. Jis sako:

— Religija, mokslo neap- 
valdoma viduramž i a i s 
mus nevedė į nekrikščio-į 
niškas tortūras, gi moks
las religijos neapvaldo- 
mas mums prieš akis sta
to šiurpią atominės bom
bos jėgą... Civilizacijos 
kokybė pareina nuo pu
siausvyros tarp kūno, 
minties ir dvasios tauto
je, ir viskas turi būti ma
tuota daugiau dieviško
mis, kaip žmogiškomis 
svarstyklėmis.
MODERNUSIS ŽMOGtJS

Skaidrejimas
Jeigu apsinešė žiedas auksinis 
Apnašu šlako ir dulkių pilkų, 
Šveisk jį lig spindint jo žibančiam gryniui, 
Žavinčiam žvilgsnį jaunystės akių.
Mėlyną dangų ir tyrąjį grožį
Saugo juk saulės skaidrusis šypsnys. 
Audrai praėjus, triūsias ir ruošias
Žiedus prikelti vėl burtų žynys.
Visa taip kyla iš dugno į aukštį, 
Plaunąs didingoj skaidrumo versmėj; 
Saulėn iškildamas mėlynas paukštis 
Dailiai skaitrėja vienatvės giesmėj.
Drumstą išskyręs iš meilės tyrosios, 
Semsi palaimą rieškučiom pilnom,
Dangų prilenksi, vaivorykštėm juosies, 
Džiaugsies jaunatvės bėgistom kalvom.
Liesies į amžiną Meilės Šaltinį
Tobulo džiaugsmo ir laimės patirt, 
Šveisdamas žiedą brangiausią — auksinį — 
Duotą tau žemėj iš rūdžių išskirt.Žmogaus charakterio ■ 

auklėjime didelės įtakos 
Lindbergas pripažįsta 
Kristaus pamokslams ir 
kankinių paliktam įkvėpi
mui. Tačiau moderniuo
sius iškrypimus jis taip 
nusako:

■ t l

— Gyvendamas nuomo
jamuose butuose, už
tvenkdamas kelius ir tu
nelius... vaikų mintis per
kraudamas technikinėmis 
žiniomis, taikos rutiną pa- -
įvairindamas karo bom-į iltims, 
bas nešančių lėktuvų tra-j Lindbergas visą musų 
tėjimu ir sprogimų praga- dienų gyvenimą norėtų 
rais kovų laukuose, mo- Pasukti nauja kryptimi: 

žmogus kūno — Mes turime nustoti 
sveikatą ir dvasios laisvę gyvenimo aukštumo laip-į
dernusis žmogus kūno

aukoja savo laiko moksli
niam stabui”.

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,u. 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

3SG WmI Braadwoy So. Boston 27, Mass.

MOKSLO STABAS
Lindbergas kelia balsą 

prieš modernųjį supago- 
nė jimą:
— Technikinį 

žmogus iškėlė 
Dievui nugręždamas nu
garą... Ir jeigu mokslas 
nebus kontroliuojamas di
desnės moralinės jėgos, 
jis pasidarys pirmiesiems 
krikščionims pranašau
tuoju Antikristu. Jeigu 
mes dar norime išgelbėti 
tą likusią civilizacijos da
lį nuo žlugimo..., mes turi
me ją kontroliuoti filoso
fiją, kuri siektų toliau už 
materializmą, — filosofi
ją, kuri būtų įleidusi šak
nis į žmogaus būdą ir ku
ri būtų maitinama amži
nosiomis Dievo tiesomis..* 
Ta filosofija turėtų būti 
pakankamai stipri moks
lą padaryti žmogaus tar
nu, o ne viešpačiu. Ji turi 
būti pakankamai išmin
tinga, kad mus, vakarų

VIENYBEN SU DIEVU i būdas menkėja sykiu su 
Ir viltį Lindbergas matol??myb?s.kiU,nu- 

reliriioie- Ciau’ kaiP Sy^1^3 £el’
- ši ir yra kibirkštis,medicinos ste- ................ . buklai iškreipiami į biolo- 

i ginio karo žmogžudiškus 
. Aš mačiau, kaip 

mokslas, kurį aš garbinau 
ir aviaciją, kurią aš mylė
jau, naikina civilizaciją, 
kuriai, aš tikėjausi, jie

■ kurią aš lal- 
kiau pastovia kaip pati 

^žemė... Kodėl, klausiu aš 
savęs, turiu aš savo gyve
nimą paskirti aviacijos iš
vystymui, jeigu lėktuvai 
turės griauti tautas, ku
rios juos gamina? Kam 
dirbti dėl stabo, kurio 
vardas mokslas, jeigu jis 
reikalauja paaukoti mies
tus, pilnus vaikų; jeigu ji
sai iš žmonių daro robo
tus (savotiškas mašinas) 

’ ir jų akis aptemdo Dievo 
; atžvilgiu? Kokios gi dirb-

kurią kiekvienas vyras ar 
moteris gali „ išduoti, ge- ... . 
riau sakant — turi išduo-;
ti, jei mūsų civilizacija 
bus tęsiama: tą pradinę 
jėgą, tą supratimą, tą vie
nybę su Dievu, kurios ne-! .
gali pakeisti joks kitas “t 5

— Mes turime nustoti i

snį matuoti automobiliais, 
gamybos kiekiais ir įplau
kų doleriais. Mes turime 
suprasti, kad fabriko pro
dukcija mažiau svarbi, 
kaip jo darbininkų būdas, 
kurį fabrikas vienaip ar 
kitaip auklėja ir — kaip 

i gaminių padariniai

į

I
i

mokslą tų ____ .............. ..... .
į sostą, tautoje... Jeigu mūsų civi- itinės dovanos gali patei-

lizacija turi tarpti, mes sinti tą aptemdymą žmo- 
tUrimfe mūsų žmonėms gauspazmrų, apmarinimą
patikrinti fizinį saugumą, i J° jausmų, tą mirtiną nai- 
kūno pajėgumą ir dvasinę! kiminą, _ kurį modernioji __ nr'jmnnp atnpap9 Kaktaspramonė atnešė? Kokios 

gi karinės pergalės gali 
atlyginti už civilizacijos 
praradimą? Kad mes išsi
laikytume, ilgiau negu 
laikų ribos, mes turime 
nukreipti savo žvilgsnį a- 
napus aviacijos greičio ir 
jėgos, anapus materiali
nės mokslo galybės. Da
bar aš suprantu, kad nors. 
Dievo negalima taip ap-j 
čiuopiamai jausti, kaip as 
norėjau vaikystėje, jo bu
vimas jaučiamas kiekvie
name regėjime, kiekvie
name veiksme, kiekviena- 

tiek pagyvenęs, kad galiu me atsitikime.” 
patirti ankstybuosius pa-

ramybę, kuri išplaukia iš 
artimo ryšio kaip su že
me, taip ir Su Dangumi.”

JAUNATVĖJE IR 
DABAR

Apie save Lindbergas 
sakosi:

— Aš užaugau kaip mok
slo sekėjas. Aš žinau, kokį 
žavesį jis turi... Jaunatvė
je mokslas man buvo 
svarbesnis kaip žmogus, 
ar kaip Dievas... Kaip 

i daugelis moderniojo jau- 
Inimo, aš garbinau moks
lą... Dabar gi aš jau esu
> 
I !

A. Tyruolis. South Boston Cafe — Vincas Balukonis, So. Boston. 
Blinstrubs Village — Stanley Blinstrubs, So. Boston. 
L Street Tavern — James Strigūnas, So. Boston. 
Peter & Diek Tavern, Petras Jarvis ir Richard Šliuzas, 

South Boston, Mass.
Siver Cafe — S. Zaveckas, So. Boston, Mass. 
Blinker Cafe — Juozas Ykasala, Brockton, Mass.

UŽ KNYGUTES PRISIUNTĖ SEKANTI — 
Alex Goniprow, Marblehead, Mass...........
Mrs. A. Shay, No. Andover, Mass...........
Francisėan Fathėrs, Kennebunk Port, Me. 
Jos. Zupkauskas, Mattapan, Mass............
Mrs. C. Rdzauckas, Brooklyn, N. Y........
B. Cvirka, Ont. Canada ...........................
Joseph Zavadskas, Haverhill, Mass. ......
Kun. Pr. .Virmauskis, So. Bciston, Mass. 
Rev. L. Mendelis, Baltimore, Md...............
Kun. J. Valantiejus, Waterbury, Conn. ... 
Ądv. Conštine Akstens, Boston, Mass. ... 
Antanas Dzekevičius, Providence, R. I. ... 
John Yusbaine, Johnson City, N. Y........
Ona Kazlauciūnienė, Camden, N. J...........
Ignas Šalkauskas, Baltimore, Md............
Mrs. Magdalena Posk, Spencer, Mass........
Mrs. P. Rosemus, Scranton, Pa...............
Sister Mary Anthony, Wilmington, Dėl. ... 
M. A. Cuinytė, Holdemess, N. H...............
Mrs. S. Žvalgaitis, Phila., Pa....................
Ona Skirkevičienė, Nashua, N. H.............
W. Znaidowsky, Laconia, N. H................
Joseph Schultz, Woburn, Mass.................
Peter A. Stanis, Hudson, Mass.................
Elizabeth Railo, Millinocket, Me...............
Mike Bulkevičius, Northampton, Mass. ... 
Petras Zubrys, Hamilton Ont., Canada ... 
Antanas Baltrušytis, Lewiston, Me........
A.Babulis, Brockton, Mass. ....................
Miss Barches, Phila., Pa. ........................
K Awaryon, Manchester, N. H...............
M. Veizgilienė, Camden, N. J...................
Mary Jaskel, Lawrence, Mass..................
A. Grasas, Ont. Canada ........................... .
Anna Kidulos, Detroit, Mich.....................
J. Taparauskas, Lawrence, Mass..............
Mrs. E. Kvedera, Baltimore, Md...............
T. Gigenienė, W. Lynn, Mass....................
B. Gailiūnienė, So. Boston, Mass..............
S. Kibartas, Phila., Pa..............................
Dr. E. Waliackas, Marblehead, Mass........
Mary Remutis, Dorchester, Mass.............
Albina Zadakis, Rumford, Me..................
J. Yerasevičius, Lawrence, Mass.............
Peter Karosas, Nashua, N. H..................
A. Praselaitis, Hamilton, Ont. Canada ...
W. Rosedoffky, Nashua, N. H..................
W. M. Chose, Hartford, Conn..................
B. Karvelis, Montello^ Mass......................
A. Kavalauskas, Brockton, Mass..............
V. Yatwin, Athol, Mass.............................
E. Shimkus, Cleveland, Ohio...................
V. Galubeckas, No. Chelmsford, Mass. ... 
A. Česnauskas, Brockton, Mass...............
A. Pilesky, Fitchburg, Mass.....................
Kaz. Karčiauskas, Dorchester, Mass. 
A. Tarau.skas, Baltimore ,Md...................
Frank Kazlauskas, Chicago, III...............
Mary Aikus, N. Chicago, III.....................
J: Kralskienė, Chester, Pa.......................
John Shilosky, Brooklyn, N. Y..............
Jacob Patkus, Hudson, Mass...................
A. V. Sedliavičienė, Hudson, Mass..........
Mrs. E. Mitchell, Montreal, Canada........
J. Brandza, Rego Park, L. I., N. Y..........

Į Z. Zekienė, Waukegan, III.........................
’Apolonia Sykes, Abington, Mass..............

T t Juozas Jenulevičius, Mt. Carmel, Pa. ......Ir dabar Lindbergas ra- John Kashet Wegtfield, Mass..............

M

tautas, sulaikytų nuo sau-i darinius mokslinio mate- gina gilesnių studijų, prie
žudiško karo prieš kits rializmo (kai tikima tik nuošalumo* ir maldos, </. L>et)e® s\ »

a-a a__m_____ ________ ________ _____________a_____ ' . _ . •__  ___ .___ • Vincas Greičius. Sr., Clevela

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

Vardas..................................................................
Adresas.................................... „.......... ...................

kitą... Ant tos filosofijos. medžiaga, kai atmetamas! 
tiesų mes turim išugdyti antgamtinis pasaulis). Aš 
tikėjimą, kurs atsilaikytų 
prieš šių laikų materializ
mą. Mūsų civilizacijos iš
silaikymas pareina tiuo 
jos kokybės, o kokybė pa
reina nuo pusiašvyros, 
kurią dabar sunaikina iš-i darbininkijos pasididžia- 
sišokimai mokslo vardu. *vimas nyksta ir žmogaus

stebėjau, kaip žmogus pa
verčiamas tik mašinos 
krumpleliu fabrikuose, 
kurie, buvo tikimasi, pra- 

; turtins žmogaus gy veni- 
• mą. Aš stebėjau, kaip

I

prie paskirų asmenų ir vi
si} tautų atgimimo D>evu- 
je.

Tai paties laiko balsas 
ir kaikurie dienraščiai 
(pavyzdžiui, Chicago Dai- 
ly News) tą Lindbergo 
pranašišką šauksmą, tą jo 
knygą persispausdina išti
sai.
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Vincas Greičius, Sr., Cleveland, Ohio ...............
J. Gailius, VVaterbury, Conn.'........... ..................
Mrs. B. Miciūnas, New Britain, Conn..............
Jonas Maziliauskas, Toronto, Ont. Canada 
Kazys Luinis, Dorchester, Mass........................
T. Kisielienė, Nashua, N. H. ...............................
Kazys Rimkevičius, Coniston, Ont. Canada 
Antanas Šeputis, Ralphton, Ont. Canada .......

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
“Darbininko” Administracija.
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‘Darbininko” 33-jų Metų Jubiliejinis Parengimas

KOlfflIAS-KAl ŠUTO R SMI
Šeštadieni, Lapkričio-November 6 d., 1948

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

VADOVAUJANT MUZIKUI ALGIUI ŠIMKUI

Šokiams Gros John Dirwallio Orkestrą. Koncertas prasidės 7 vai. - 9 vai. Šokiai iki vėlumos 
Įžanga Į Koncertą ir Šokius $1.20 su taksais. Visus nuoširdžiai kviečia — RENGĖJAI

priėmė delegatus ir sve- 
Suvažiavime lankėsi gar- 
svečiai ir vyčiai — kun. 
Jutkevičius. Centro Dva-

Taip pat dėkojame visoms 
aukotojoms ir aukotojams.Tre- 
čias šių metų parapijos pikni
kas davė daug daugiau pelno 
už pereitus du piknikus. Šio 
trečio pikniko pelnas 
dol. 17 centų.

Parapijos moterys 
daugiau pasidarbuoti

parapijos skolų atmokėji- 
Ačiū šeimininkėms.

p. Vaclas Sereika, buvęs var- P-lė Florencija yra pp. Adolpoviams tremtiniams. Daug kas
klausia apie blankas, kurias gonininkas, kuris keli mėnesiai ir Marcelės Kavaliauskų dukre- 
turime išpildyti, kad iš trem- atgal išvyko ir apsigyveno New lė. Ji priklausė prie Sodalicijos, 
ties galėtų atvykti daugiau lie- Jersey valstijoje, sveikina vi- Lietuvos Vyčių kuopos. Ji bu- 
tuvių. Ateikite į prakalbas ir sus Norwoodiečius ir linki ge- vo valdybose ir daug jose vei- 
gausite visas informacijas. iriausių sėkmių. ikė. P-nas Charles R. Dwane y-

———---- „ A • -------------- 'ra geras ir doras vaikinas.
pp. Smelstonai gyv. Heaton. šiomis dienomis apsivedė p.l ™ .. .......

Avė., sugrįžo praleidę atosto- py. Jankauskas su p. Elizabeth tevellal ^av®’
gas Maine ir New York valuti-i A. SuBivan st jLy, par.1““1'“' ‘s‘ele Saun'ą .vedybų 
jose. I

I

Į 
yra 500!

II 
žada ir į 
ateityje i

džiai 
čius. 
bingi 
J. C.
sios vadas iš Worcester, Mass., 
kun. Mykolas Tamulevičius, N. 
A. Apskrities Dvasios vadas, 
kun. Morkūnas, Marianapolis,

.__ .. kun. Kacevičius, vikaras Šv.— tremti- .
— - Kazimiero parapijos, tėvas M.

, ir kiti. Juozas
I
I Lola. pirmininkas, vedė susi
rinkimą. o sekretoriavo p-lės 
A. Marksaitė ir B. Ciočytė.

Vaškas. Worcester, 
Mass., ruošiasi prie naujų na- 

jrių gavimo ateinančiais metais, 
į Vyčiai daug diskusavo kas 
link tremtinių gelbėjimo, ir pa
sižadėjo darbuotis taip, kaip ir' 
praeityje. T ‘ w 
nutarimai ir programa nusta
tyta dėl ateinančių metų. Se
kantis suvažiavimas įvyks ba-

; vargo ir rūpesčių
’niams atvykt į USA. Taip pat P*
.sužinosite kas tuo reikalu Wor- Morkūnas,
testery jau padaryta.

Lietuvių Tremtinių Įkurdini-' Visas pelnas skiriamas trem- . _ _
mo komitetas Worcesterv tinius įkurdinimo reikalams. 
(Mass.i ateinantį sekmadienį, , Rengėjai. __
spalių 3 dieną. 4 vai. po pietų Į ----------------------
Aušros Vartų parapijos salėje! Anglijos LlOtU
rengia didelį susirinkimą su į-f ** *
domia programa.

Tremtinių įkurdinimo reikalu
kalbės komiteto
Mrs. J. Mack. apie 
nimą ir kambarius, 
žys. apie piniginius 
J. Kiškis f jis yra ir vakaro ve
dėjas) apie darbo parūpinimą 
tremtiniams, p. V. Kuraiša. 
Taip pat 
Worcestery

Meninėje
Kazimiero
vadovaujamas muziko 
maičio; solo dainuos Joe Zin- 
kus. Eelen FeliceLti ir Eobby Mišiomis. Vyčių Seimo rapor-j
Ilickey pašoks: Theressa Povi-.tus išdavė F. Grendelytė ir J.į 
huskas pagros akordionu. o
Isabel Porter. 4 metų mergaitė, šiasi prie Bowling tournament, mininkavo Julia Januškevičienė (7:30 vai. vakare ateikite į Šv. 
padaiduos.

Kviečiami dalyvauti visi \Vor- 
c'-.;ter:o ir apylinkių lietuviai. 
I’ž mažą įeigą — 50 et. suau- 
p,'.siena ir 25 et. vaikams — 
re tik maloniai praleisite la,ką. 
Let ir sužinosite kas reikia da
ryti. kad padėt

D’delis S’jsjrinkiras 

tfarcestery

pirmininkė 
apgyvendi- 
p. A. Bla- 
reikalus. p.

būtent.
I 

Maine, 
terbury, 

i Boston.
ir So.

. p. v. 
kalbės vėliausiai į 
atvykęs tremtinys, 
dalyje dalyvaus šv. 
parapijos choras, i

J. Že-

; vos Vyčių Apskrities

pusmetinis suvažiavimas įvyko 
sekmadienį, rugsėjo 26 d., Šv.
Kazimiero par. svetainėje. 
Smith St.. Providence. R. I. At-' 
stovų iš visų apskrities kuopų, landžio mėn., 1949. So. Boston, 

Lewiston, Mass. Ritualo komisijos narys, 
J. Krasinskas taipgi ruošiasi 
prie

Brockton,
Hartford. Conn., Wa- 
Conn., Athol, South 
Cambridge. Worcester 
Worcester, Norwood,

Westfield, Lawrence, ir Provi
dence. R. I. dalyvavo daug.

Suvažiavimas pradėtas šv. 
ir Eobby Mišiomis. Vyčių

i 
t 
■:

dėl
mo.

Padaryta ' svarbūs

didelio darbo. A. E. L.

NASHUA.K.H.
Piknikas pasisekė

HORtfOOO, MASS.
Svarbus Susirinkimas. Kalbės 

BALFo įgaliotiniai iš 
New Yorko

Pirmadienį, spalių 4 dieną.

[bažnyčioje, E. Walpole. Vestai PU°U Jurgio betuvn, para- 
i ... ... t pijos svetainėje. Bankietas bu-. vių puota įvyko Lietuvių sve-' ., . .šios savaitės nahai^niA ~ , . . ■ ivo blaivus. Dalyvavo klebonasssios savaites paDaigoje grjz- Dalyvavo gimimų ir1, _

Pa“ svečių iš 
Mi- wood,

Į Canton,

i ■ 
j
t
t,
i 
t

i

kun. F. Norbutas ir vikaras 
_ ,,, , , „ kun. A. Janiūnas, ir apie 150E. Walpole, Brockton, .. . ,. . . .. ..J_ ... .svečių vietinių ir is kitų mies-Franklm, Worcester, . , TT 4. , _._ . _ . . tų — New York, Hartford, Ct.,Lawrence ir Frammgham. -j «________ Providence, Boston, Lynn, Dor- 

Pakartojame: BALF susirin-ichester, Belmoht, Newton, De- 
kimas ir prakalbos įvyks pir-ldham ir Walpole. Visi gražiai 
madienį, spalių 4 d., 7:30 vai. į linksminosi ir turėjo malonų 
vakare, Šv. Jurgio lietuvių par. i 
svetainėje, St. James Avė.' 
Kviečiame visus dalyvauti.

Gražios Vestuvės
Rugsėjo 11 dieną Šv. Jurgio 

į parapijos bažnyčioje 
Sykes, adv. Benjamino Sykes Priėmė^ Moterystės Sakramentą 
žmonos, brolis, gyv. Bond St., 
Norwoode.

ta iš Europos Sv. Katrinos 
rapijos klebonas, Prelatas 
nihan.

Spalių 9 d., 11 vai. rytą,
Jurgio lietuvių parapijos baž- 

’ j nyčioje Moterystės Sakramen- 
7:30 vai. vakare, parapijos sve-;tą prijms p Adel- jš

, su p. Jonu A.
i Raudeliūnu, gyv. Brighton, 
Mass. Vestuvių pokilis įvyks 
“The Bell House”, Sharon, 
Mass. p. Jonas Raudeliunas iš 
profesijos yra mokytojas ir

Bendro Amerikos Šalpos Fon-; 
do (BALF) 22 skyriaus susi-j 
rinkimas ir prakalbos. Kalbės 
neseniai iš tremties atvykęs p J 
Petras Minkūnas ir p. J. Va-1 
laitis, BALF Centro vedėjas.

Šiais laikais mes norime gau
ti daugiau žinių, kaip mes gali
me iš tremties atvežti į Jungti
nes Valstybes daugiau lietuvių, 
kaip mes jiems galime pagelbė
ti. Į visus tuos klausimus atsa
kys atvykusieji iš New Yorko 
BALF Centro atstovai pp. Pet-,

t

Šv.

vaistininkas. Jis yra p. Estellos ’ Sėtuvių
I
I

Pereitą sekmadienį parapijos’
moterys surengė milžinišką ras Minkūnas ir Jonas Valaitis.

Matachinskas. Apskritis ruo- pikniką parapijos naudai. Šei-, Taigi pirmadienį, spalių 4 d.,

j Jurgio lietuvių parapijos sve- 
J. Januškevičienė ir E. Ta- tainę St. James Avė. pasiklau- 

išreikšti širdin- syti kalbų ir jeigu turėsite ko- 
, tai galėsite pa

klausti kalbėtojų.
Ateidami, nežiūrint to, kad 

jokios įžangos nebus, atsineš- 
|kite dolerį kitą paaukoti lietu-

kuris įvyks spalių 10 ir “Lea-pr Elzbieta Tamulonis. 
dership Course" dėl narių —| 
Šv. Jurgio parapijos svetainė-, mulonis nori 
je, Norwood, Mass. Sporto va- giausius linkėjimus visoms mo- kių klausimų, 
das yra Steponas Kontautas. jterims, kurios gražiai pasidar- 

103 kp., vadovybėje kun. J. bavo priimdamos pikniko daly- 
Vaitekūno. garbės nario, ir B. vius ir pavaišindamos skaniais

— be didelio Ciočytė. pirm, kuopos, nuošir- valgiais ir gėrimais.

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.

Bernardas Koraitis

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

411 VASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

Keturiosdešimt Valandų at
laidai Šv. Jurgio lietuvių para- 

bažnyčioje, St. James 
prasidės penktadienį,

__ I
Florecija Kavaliauskaitė su p. I 
Charles R. Dwane. Klebonas! 
kun. F. Norbutas suteikė Mote-| 

■ rystės Sakramentą. Liudytojais 
buvo pirmas pabrolis jaunojo 
brolis, jaunosios brolis inž.- E. 
A. Kavaliauskas ir pusbrolis I . W A v* .. 1 -r^

laiką. Tas parodo, kad žmonės 
gali turėti linksmą laiką ir be 
svaiginančių gėrimų.

Jaunieji išvyko praleisti ve
dybines atostogas į Washing- 
ton, D. C., New York, ir kitur.

Tad linkiu jaunai porelei 
linksmo ir laimingo vedybinio 

i gyvenimo. Žvalgas.

I
! pi jos
! Avė.,
Į spalių 1 d. ir baigsis sekmadie- ^in^- A.. Kavaliauskas. Pomergės 
įnį, spalių 3 d. Visi lietuviai ka-į 
j LuiKai privatu uaiyvauu auai-j

I

jaunosios artima giminaitė 
talikai privalo dalyvauti atlai- į P- Kilmonaitė iš Lynn, Mass. ir 
duose. Bus svečių kunigų. j jaunojo seseris p.p. A. ir J. 

i Dwane. Jaunavedžių intencija 
■ buvo atnašaujamos šv. mišios.Moterų Sąjungos 27 kuopos 

susirinkimas įvyks spalių 4 d., 
7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėje. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

Šią savaitę grįžo į Dartmouth 
Kolegiją, Hanover, N. H. p.p. 
adv. Benjamino ir Estellos 
Sykes, gyv. Bond St., sūnus 
Bernardas tęsti antrus mokslo 
metus.

Spalių 1 d. minėjo savo gim
tadienį p. Elena Novikienė, 
gyv. 25 St. George Avė. Są- 
jungietės sveikina savo narę ir 
finansų raštininkę.

Rugsėjo 27 d. vakare, para
pijos svetainėje įvyko lietuvių 
berniukų susirinkimas, kad su
organizuoti “basket bąli” rate
lį. Šiam susirinkimui vadova
vo kun. A. Jeniūnas.

Jaunuolis Henry Karšis, gyv. 
Folan Avė., savanoriai įstojo į 
Dėdės Šamo Air Corps ir da
bar atlieka basic training San 
Antonio, Texas. Gal yra ir 
daugiau jaunuolių, kurie sava
noriai įstojo ir tarnauja Dėdei 
Šamui. Praneškite.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akta.
Room 20S 

Tel. 4-1M4
207 PARK BUILDING

Worcester, Mass.
275 Main St., Webster, Maso.

Šiuomi siunčiu $ ir prašau prisiųsti maldaknygę

Vardas
Adresas__

Lietuviškos Maldaknygės! 
"DarbinMo" Knygyne Galite įsigyti Puikiausių 

Lletuvišky Sekančiu Maldaknygių: 
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 pusi.
Kaina ....................................................................... $1.50
ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas”, 288 pusi.....$1.50

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Šventoji Valanda ir Paradas
Jaunimo iškilmės prasideda'ti ir sykiu išreikšti savo meilę 

šiandien, penktadienį parapijos dėl Kristaus Šv. Sakramente, 
jaunuomenės susirinkimu 7:00 Tikime, kad Choras, Sodalietės 
v. v. Bus kalbama apie parado ir Vyčiai skaitlingai dalyvaus 
tvarką, laiką ir vietą, kur susi- savo ypatingose apeigose, 
tikti. 7:30 v. v. įvyks Jaunimo Sekmadienį visi jaunuoliai ir 
Šventoji Valanda. Visi jauni- jaunuolės yra raginami daly- 
kaičiai ir mergaitės, kurie da- vauti šv. mišiose 9:00 v. r. ir 
lyvaus parade, jų tėvai ir vai- sykiu priimti Jėzų šv. Sakra- 
kučiai yra kviečiami atsilanky- mente. Po pietų 3:00 v. visi 

parado dalyviai sueis 
Petro bažnyčios,DAKTARAI

Tel TROwbridge 8330

J. Rėpsite, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Tnman arti Centrai Są.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

IN8URANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Offlce Tel. So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
Tsl. Parkway 1233-W

prie Šv. 
kur bus pla

čiau paaiškinta apie parados 
tvarką. Visi sykiu nuvažiuos 
gatvekarais į Bostoną dalyvau
ti arkidiecezijos jaunimo iškil
mėse. Iš Subway išlipsime Co- 
pley stotyje ir nueisime į So. 
Bostono parapijų vietą ant 
Commonvvealth Avė., prie Ar- 
lington St. Reikia stebėti, kad 
bus kita vieta negu ankščiau 
buvo pranešta. 4:30 v. jau bū
sime prisiruošę maršuoti. Jau
nikaičiai parade nešios tam
sias kelines ir baltus marški
nius; mergaitės nešios tamsias 
sukneles ir baltas bliuskeles. 
Šaltame ore būtų gerai pasi
vilkti ką šiltesnio po marški
niais arba bliuskelėmis.

|
I
sta. Lietuviškas kryžius 
ypatingo styliaus ir stebėtino 
grožio. Visi lietuviai turės kuo 
džiaugtis, matydami tokį lietu
viško meno ir kultūros darbą. 
So. Bostono tremtiniai daug 
darbuojasi, kad tas kryžius 
nustebintų netik lietuvius, bet 
jr svetimtaučius. Inžinierius 

i Budreika padarė kryžiaus pro
jektą, o ponas Starinskas išdir- 

ąbo tuos planus. P. Lengvinas 
i daug prisideda prie kryžiaus 
nupirkdamas ir aukodamas len
tų ir dar ilgas valandas dirbda- 

'mas. P. Arlauskas ir sūnus 
stropiai dirba suruošti Floatą. 
Trečiadienį, vakare salėje suė
jo dirbti: Motina Rita, p. Sta- 
kutienė ir duktė Rita, Regina

• Arlauskas, Jeanne Glineckis, 
į Emilija Valtis, Marija Klepo- 
niūtė, ir Anna Nevroniūtė. 
Taipgi aukos plaukia dėl Floa- 
to statymo; klebonas kun. Vir
mauskis aukavo $19, Pranciš-

| konų Tretininkų Brolija auka- 
!vo $5. Daunių šeima — $5. Šir

dingai dėkojame visiems už pa
sidarbavimą ir aukas.

I 
i

i 
I
1 t

■ milžiniška katalikiško jaunimo 
'paroda — žygiuotė. Joje daly
vauja ir lietuvių Šv. Petro pa- 
I rapijos jaunimas nuo 12 iki 25 
m. amžiaus. Šios parodos žiū-

Parapijos Floatas gerai vyk-
yra

Bukite Žygiuoto jų, O Ne 
Žiūrėtojų Eilėse

GELBĖKIME TREMTINIUS!
Išgirsti visas informacijas - šį Sekmadienį, spalių 3d., įvykstančioje BALF vaka
rienėje visi dalyvaukime! Kalbės Balto Įgaliotinis p. P. Minkūnas ir J. Valaitis.

ir kapuose 
Visi gailimėsi, 
atskristi į savo

BALF’o 17 SKYRIAUS METINIS 
BANKIETAS
 ♦----------------------------------------------------

Be abejo gerb. mūsų laikraš
čio skaitytojams teko pastebė
ti laikraščio skiltyse, kad 
BALF’o 17 skyrius š. m. spalių 

ir!3 dieną, 6 vai. vakaro, Lietu-
| . -------------- . - - - — - ----------

Vargšas senelis tremtyje tu
ri viltį tik savo broliuose ir se
sėse Amerikiečiuose. Neužvil
kime jo ir jam padėkime, pasių
sdami per BALF’o darbuoto
jus jam maisto ir drabužių!

Sekmadienį, spalių 3, 6 vai. 
vakare, Lietuvių Piliečių drau
gijos (klubo) svetainėje, E ir 
Silver gatvės, South Bostone, 
įvyks šauni vakarienė ir BAL
Fo vajaus atidarymas. Daly
vaukime kas tik galime, nes 
padėdami savo artilhiems, pasi- merginų 
tarnausime Dievui ir Tėvynei.

Kartonas buvo sanktuarijume. 
Brolis Jonas Banys grojo var
gonais ir giedojo. Žmonių na
muose, bažnyčioje 
lankėsi daug, 
kad negalėjo
mylimo tėvelio iškilmingą lai
dojimą iš Argentinos kun. Ka
zys Vengras, MIC. Jis beabejo 
atlaikė laidojimo mišias i 
daug kitų mišių savo tolimoje j™* Piliečių draugijos salėje, E 
parapijoje. Melskimės visi už *r Silver Street kampas, South 
gyvus įr mirusius. i Bostone, rengia grandiozinę į

_______ 'metinę vakarienę - bankietą.:
Pirmadienį, Šv. Vardo drau-šiuo bankietu BLF’as atidaro' 

'gijos Dvasios Vadai turėjo-savo metini maisto ir
■konferenciją ir pietus, Vendo- rūh* mūsV broIiai«s trem- 
| me viešbuty. Kalbėjo Ąrkivys- kiniams, dar tebevargstantiems Tremtyje gyvendami mūsų

tinos diktatorius Peron pasirį- 
žo susibičiuliauti su Stalinu* 
tai Stalinas kaipo tos bičiulys- 

įtės svarbiausią sąlygą pastatė,, 
kad Lietuvos Atstovybė Argen
tinoje būtų uždaryta. Diktato-' 
rius Peron tą sąlygą priėmė ir 
į 24 vai. privertė Lietuvos At-’ 
stovybę likviduotis. Ji persikė*. 
lė į draugingą Uruguajų ir da
bar yra vienintelė Lietuvos At
stovybė visai Pietų Amerikai. ;

Rapc

Remklte tuo» profesijonalu* ir biz • 
Mitrius, kurie savo skelbimais rsmiC 
“Darbininką**.

'kūpąs Richard J. Cushing, ir Austrijos stovyk- broliai ir sesės ir jų vaikučiai,
D. Dalyvavo ir lietuvių šv.' ^O8e rem^- Tūkstančiai alkanų tikisi iš mūsų to, ką jiems būtų 
Vardo draugijų dvasios vadai mūsų brolių ir s68"*’ tūkstan- davus tėvynė. Nepamirškime jų 
kunigai.

rėš didelės minios žmonių. To
dėl labai svarbu, kad lietuviai 
puikiai ir skaitlingai pasirody
tų. Lietuviai turės puikų 
“floatą” su lietuvišku kryžiu
mi ir tt. Dalis jaunimo žygiuos 
lietuviškuose kostiumuose. Ša
lę Amerikos vėliavos bus neša
ma ir Lietuvos trispalvė.

Todėl lietuviai tėvai turėtų 
pasirūpinti, kad jų vaikai, kad 
jų jaunimas būtų žygiuptojų, o. 
ne žiūrėtojų, eilėse. Juo lietu
vių skaičius parodoje bus gau
sesnis tuo geriau save prieš ki
tataučius užsirekomenduosime 
kaipo susipratusi, organizuota 
tauta. Rap.

i

ŽINUTES

Šį sekmadienį Bostone įvyks

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 

pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ūkams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

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

220 E St, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
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Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.

Grafton Avew Islfagton. Mass.
TeL Dedham 1304-W

PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

IVAIROS SKELBIMAI

čiai skurstančių ir ligų kamuo- nelaimės dienose! 
jamų vaikučių tiesia savo ran- Sekmadienį, spalių 3 d., š. m.

■ kūtes ir kreipia savo žvilgsnius 6 vai. vakare. Lietuvių piliečių 
į užjūrio lietuvius, maldaudami draugijos (klubo) salėje, E ir 
pagalbos. Išgirskime jų šauks- Silver St., South Bostone, ren- 
mą ir skubėkime jiems į pa- giama šauni vakarienė tremti- 
galbą. Šiuo metu ypatingai nių reikalams. Kviečiami visi 
svarbu kuodaugiausiai išpildyti dalyvauti, 
darbo ir butų pažymėjimų, ku-i 
riais remiantis mūsų 
galės pasiekti šį Laisvės Kraš-

- - ,tą, pabėgdami nuo bolševikinio
Tėvai pasionistai — kun. Gab- f-eroro ,r įšgelbėdami savo gy- 
nelis Jeskelevičius ir kun. Ge- vybę.
raidas Motejūnaa

Šiedu misijonieriai sakys vi
sus pamokslus sekmadienį. Pir
madienį, 7:30 vai. vak., iškal
būs Tėveliai pradės skelbti mi
sijas moterims.

Šiomis dienomis, Romoje,' 
Tautiniame Stadijume, 150,000 

išklausė šv. mišių. 
Vyskupas Urbani eelebravo 
šias viešas šv. mišias. Dalyva
vo 600 kunigų.

Atvažiuoja Mteijoaieriai. Šeš
tadienį, spalių 2 d., atvažiuoja

Kas norite Įsigyti SauMtoje 
Califomljoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas: 

aus. LIKSIS 
Realstatininkas 

710 N. Van Nesą Ave^ 
Hollyvood 38, Calif.

broliai ligonines ir t.t. Padėkime jam. 
-- - I 5. Mūsų talentingas ir uolus 

vadas reikalauja, kad parapijos 
būtų gero gyvenimo, stiprios, 
susipratusios, vieningos ir vei- 

įklios. Kad jos turėtų 
bažnyčias, mokyklas, 
organizacijas ir tt. 
mės parapijoje taip, 

i kad aukuojasi diecezijoje ir už 
___ Į diecezijos. Tai’ įvertinkime* ii* 

būsite 'tikririi'seksime s*™ energingą ir gerą 
visais tremtinių vad^ teiP kaiP reikėtų kely

GRASOMAI

tinkamas 
pamokas, 
Aukuoki- 

kaip jis

Daug kam kylą neaiškumų/ 
kaip tokias blankas užpildyti ir 
kur jas siųsti. Atvykdami į 
BALFo 17 skyriaus metinę va
karienę netik maloniai praleisi
te laiką tarp' draugų ir pažįsta
mų, bet kartu 

Dėkui Seimo Komisijai. Pra- painformuoti 
ėjusią vasarą buvo Bostone lai- reikalais, 
komi du seimai. SLA seimo! specialiai atvažiuoja 
rengimo komisijai pirminin
kavo gabus advokatas veikė
jas K. Kalinauskas. Jis, Ame
rikos madą sekdamas, užkvie
tė vietinį kunigą atkalbėti mal
dą atidarant seimą ir prade
dant seimo bankietą. Kaiku- 
riems šis dalykas nepatiko. Di
džiumai patiko ir toji didžiuma 
sveikino advokatą Kalinauską 
už šį nepaprastą įvykį.

LRKSA seimą rengė Naujos 
Anglijos apskritys, o pirminin
kavo kitas gabus advokatas vi- 
suomeninkas J. Grigalius. Trys 
katalikų seimo parengimai bu
vo taip sėkmingi, kad liko daug 
pelno. Už tai sveikiname pir
mininką ir visus ir visas seimo 
rengėjus - rengėjas.

Visa komisija yra sveikinti
na ir su paskirstimu parengi- 

įmų uždarbio. Jie davė $1001 
Carney ligoninėje, $50.00 ‘Dar
bininkui’, $50.00 Lietuvių Ra
dio Valandai. Likusius perdavė 
apskričiui.

Komisija taip 
$50.00 Šv. Petro 
įvairias patalpas.

i ta ir didelė auka tapo pavesta

i
i

Kitas pavyzdys. Esame rašę 
apie didelį žmonių pritarimą 
mūsų parapijos mokykloms. 
Eina vaikelių net iš Dorcheste- 
rio. Vienas berniokas atvažiuo
ja nuo Mass. avė. Ir jau antri 
metai. Motina čia gimusi, pa
reiškė .kad visi kuo maloniau
siai atsineša mokykloms. Iš 
tikrųjų gražios mokyklos. Geri 
vaikai ir jų tėvai. — Visi turė
tų prisidėti prie tokio tinkamo 
auklėjimo jaunosios kartos.

Iškilmingas palaidojimas. An
tradienį, 9 v. r., Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje buvo laiko
mos iškilmingos a. a. Antano 
Vengro palaidojimo pamaldos. 
Iš vakaro, į šermenis atsilankė 
kun. Jonas Skrodenis, MIC. 
kun. Albinas šeputa, 
profesorius E. Dowe, iš 
napolis kolegijos, kun. 
tas Abračinskas ir kun. 
tas Kontautas. i u uiuvn. auna iuįsu Į/avvoia |

Antradienio ryte, kun. P. A.{mokyklų fondui. Šiaip sekmin-1 
Virmauskis atėjo į namus irga komisija, savo sumanumu ir 
atkalbėjo išlydėjimo maldas. į darbštumu nuveikė didelį vi- 
Bažnyčioje, prie durių velionį suomeninį darbą ir parėmė lie- 
pasitiko ir atlydėjo prie alto-jtuviškas, labdaringas, ir moks-' 
riaus giedodami 9 kunigai ir lo įstaigas. Už tai jai priklau- 
brolis. Jie visi atgiedojo egzek-! so didelis dėkų, 
vijas. Šv. mišias atgiedojo Pro- -
vinciolas kun. Jonas Jaučius, Jaunimas palinko prie Kry-i 
MIC., deakonu jam patarnavo1 žinos. South Bostono lietuvių 
kun. Albertas Abračinskas,. jaunuomenėje kilo mintis pasi- 
subdeakonu kun. Kazys Jen- dirbdinti didelį lietuvišką kry
kus. Ceremonijoriumi buvo žiu ir pasku šį kryžių eiti per 
kun. Albertas Kontautas. Prie j Bostoną diecezijos Jaunuome- 
šoninių altorių laikė šventas nes parade, spalių 3 d. Senieji 
mišias rektorius kun. Dr. Al*.šį kryžių baigia dirbti, šis kry-‘ 
fonsas Jagminas, MIC., ir kun. žius taip įspūdingas, kad ma- į 
Jonas Skrodenis, MIC.

Kun. Virmauskis, kun. A. prie lietuviškų įstaigų. 
Baltrušiūnas ir kun. Petras kryptis.

mic.: 
Maria- 
Alber- 
Alber-

pat paskyrė 
parapijai už 
Šioji netikė-

nes į šią vakarienę
BALFo 

Centro atstovas p. Valaitis, ku
ris išsamiai išaiškins visus rū
pimus klausimus. Be to. šios 
vakarienės metu kalbės nesenai 
iš tremties atvykęs BALFo į- 
galiotinis p. Petras Minkūnas.

Korespondentas.

noma jį pastoviai pastatyti 
Gera

Dievo pažinimo ir tarnavimo.

Serga Tremtinė 
Jakutienė

kelinta savaitė 
sunkiai serga

rim-kaip 
tremtinė 
Randasi

i I

Jau 
tai ir 
Prokseda Jakutienė. 
Carney ligoninėje.

Pp. Jakučiai augina du vai
kučius. Vyresnis jau lanko Šv. 
Petro par. lietuvių mokyklą.

Rap.

Sekime gerą vadą. Jo Eksce
lencija Richard J. Cushing, 
D. D. Arkivyskupas Bostono 
yra tinkamas mūsų vadas. Jis 
stengiasi pagelbėti kiekvienai 
grupei ir asmeniui. Visiems au
kojasi save pontifikuodamas 
šv. mišias, skelbdamas Dievo; 
žodį pamoksluose, laikydamas' Lietuvių jaunimas t 
Šv. Valandą, duodamas konfe- ■ maršuoti tik po lietuvių 
rencijas, sakydamas prakalbas,1 Petro parapijos vėliava, 
teikdamas patarimus, lankyda-1 gelis lietuvių jaunuolių lanko 
mas ligonius ir paguodos rei-, katalikiškas mokyklas, kurios 
kalingus — sėkmingai vesda-, dalyvaus milžiniškoje katalikų 
mas milijoną katalikų pažinti jaunimo parodoje šį sekmadie- 
Dtevą. Tai jo vyskupiškas šū- j nį Bostono gatvėmis. Lietuvių 
kis. Jo kilnių darbų atspindys jaunuoliai turėtų visi pereiti iš 
šviečia netik mūsų diecezijoje, tų mokyklų į lietuvių šv. Pet- 
provincijoje bei šaly, bet visa
me pasauly. Tikrai mūsų visų

; mylimas Arkivyskupas Cush- 
!ing yra geras vadas. Sekime 
'jį. Mes jį seksime, jei remsime 
jo darbus bei sumanymus:

1. J. E. Arkivyskupas kvie
čia visą diecezijos jaunuomenę 
atlikti šv. Valandą, priimti šv. 
Komuniją ir išeiti parade. Pa
gerbkime jį darbu.

2. Jo Ekscelencija kviečia vi
sus balsuoti ir tai tinkamai. Se
kime savo vadą balsavimu vie
ton gyrimų.

3. J. E. rūpinasi, kad 
talikai lankytų savas 
las. Stengtųsi išmokti 
Ganytojo išganingą 
Klausykime jo balso. . 
kia į laimę.

4. Mūsų geras vadas, kaip 
Šv. Vincentas Paulietis ir Šv. 
Pranciškus Asižietis, stato baž
nyčias. mokyklas, prieglaudas.

Lietuvių Jaunimas Po 
Lietuvių šv. Petro Para

pijos Vėliava

I

I

turėtų 
j šv.| 

Dau-Į

YAKAVONIS ,
Fanerai Home

741 No. Maro St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tei. Brockton 8-1960

I
. ro parapijos skyrių ir tuomi 
padidinti lietuvių jaunimo eiles.

; Kitaip, pavieniai jie dings kita- 
' taučių bangose ir lietuviams iš 
■ to garbės nebus.

Čia tėvai turėtų pasirūpinti,1 
kad jų vaikai visi maršuotų ir 
marguotų su lietuviais.

Susidomėjęs.

Čibiras Lietuvos Atsto
vybės Attache

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Bahamuotojas
• CNotary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukyte: Tel. K i-6-6434.

visi ka- 
mokyk- 
Gerojo 

mokslą. 
Jis šau-

Žurnalistas Kazys Čibiras,, 
buvęs vienas iš “Darbininko” 
redaktorių, prisiuntė laišką Dr. 
Pr. Galiniui. Jame jis sveikina 
visus bostoniečius. Dabar jis 
dirbąs kaipo attache Lietuvos 
atstovybėje Montevideo, Urug
vajuje, kur jis veda spaudos— 
informacijos skyrių. Ten Lie
tuvos atstovu yra St. Grauži
nis, buvęs pirmiau Argentino
je-

ZALETSKAS
FUNERAL HOMK

MM EaažBravtoay 
SOUTH BOSTON MASS 

D. A. Zaletekas, F. E. žaictekM 
Oratoriai Ir BalsamuotoJaL

Patarnavimas dieną ir naktį. 
KapIjrCta tormanlma Dykai.

* NOTART PUBUC
Tai. 8OU Boaton 0818



Teakiadienis. SpaLų 1 d.,

APIE SENĄ LIETUVIŲ 
SKANDALĄ

8

Vedybų klausimas pri- gojo mūsų tautinę gyvy- 
klauso prie pačių jaut- bę ištisus šimtmečius. Ji 
riaušių ir kartu rimčiau- išsaugojo ją sunkiausiais, 
šių. Apie jį kalba kunigas, laikais, kai lietuviškumas 
tėvai, mokytojai ir gatvės buvo vejamas lauk iš vie- 
vaikai. Pastariesiems ve- šo gyvenimo, įstaigų ir 
dybos yra kutenantis pa- net bažnyčių. Lietuvišku- 
sismaginimas, o rimtai mo gi saugojimas dabar 
žiūrintiems jis yra gyvy- argi ne tai pačiai motinai 
binės reikšmės klausimas, atitenka ir vėl? Daug kur 

Ypač jis yra svarbus nėra lietuviškos mokyk- 
dabar, kai daugybė lietu- los, bažnyčios. Kas gi tad 
vių atsidūrė svetimųjų gali išsaugoti lietuvišku- 
skruzdėlyne. Yra pastebė- mą, jei ne lietuvė motina 
tas labai nepageidautinas tikroji tautos vaidilutė? 
reiškinys visoje lietuvių Ar bereikia dar klausti, 
išeivijoj, net ir pačioj jau- kad to negalės padaryti 
niausioj, 
lietuviškumo. Kol žmonės ra išaugusi 
buvo visi krūvoje savame židiny, ir 
krašte, tol lietuvis tuok- gali būti 
davosi su lietuvaite. Iš- saugotoja, 
girsdavom, tiesa, retkar- Vedybų klausime neuž- 
čiais, kad koks nors aukš- tenka simpatijų. Tai greit 
tas pareigūnas vesdavo praeinantis dalykas. Prof. 
svetimtautę, bet tai buvo Elisonas a. a. sakydavo 

savo mokiniams: “Nesi
žavėkite perdaug kasomis lose, 
ir akimis”, 
rimtai i 
nes vedybos nėra grynai laidą, 
asmeninis dalykas. Suža-i šis, grar'ai 
dėtiniai per vedybas tam-!paruoštas i 
pa tėvais, o tėvų pareigos vertingas leidinys,* yra "iš- jrečkui, kuris taipogi šiuo! 
ir atsakingumas tiek tau- leistas " * “ * —A-------A------------
tai, tiek Dievui yra ne pa
sismaginimas ir ne sim
patijų reikalas, o fizinės, 
dvasinės ir tautinės gyvy
bės reikalas. Koks nuopel
nas lietuviui, jei jo vaikai 
tampa nelietuviais? Ne 
vienas gailisi tai pamatęs 
po 10 ar 15 metų, bet tada 
būna jau pervėlu. Dabar 
yra laikas pagalvoti. Gy-! jų‘ ‘ maloninga " dovana lotynų kalbą ir, tik po to, 
venimo paprasčiausia tai- tremtiniams Lietuvos Ka- daugelis tautų jį išsivertė 

-----uiiikuma. iį savas kalbas. Su džiaug- 
paskum veikti, o ne at-Į jos aprobata yra uždė- įSmu» tuo pačiu, konsta- 

ita paties veikalo vertėjo,įjojame faktą, kad ir mes 
Šiandien yra---aiškiai !j. e. Kauno Arkivyskupo turime Naująjį Testamen-

I
I 

nepaisymas jokia svetimtautė? Ji nė-Į 
lietuviškam | 

ji nemoka, ne-' 
lietuviškumo j 

r

Jung. Valstybių Armijos Oro jėgos minėjo pirmą gimtadienį jet- 
propellerio F-86 kovotojo sukaktį, kuris šiandien užregistravo greitį 
670 milių į valandą. Vaizdas parodo to skridimo lakūną ir kitus tarny
bos vyrus prie nutūpusio lėktuvo. Minėjimas įvyko Muroc, Cal.

Pr A Iscu
LINKSMA ŽINIA PASAULIEČIŲ 

RANKOSE
Prieš kurį laiką, mūsų 

tremtiniai, gyveną Vokie
tijos, Austrijos ir kitose 
Vakarų Europos stovyk- 

yra gavę į rankas!

Metropolito Juozapo Skvi
recko.

Imdamas šį brangų vei
kalą į rankas, kiekvienas 

__ o _____ , , „ . . tremtinys turi būti dėkin- 
b“.__ Jis kviesdavo_didelę dovaną — Naujojo Į gas mūsų Dideliam Moks-
žiūrėti į reikalą, Testamento ketvirt ą j ą lininkui, tyliam Dievo

Tarnui, Veikalo Vertėjui, 
1 techniškai J- E. Arkivyskupui Met-
ir ypatingai ropolitui Juozapui Skvi-

išimtys. Dabar gi, kai mū
sų vyrai atsidūrė užsieny, 
vedybos su svetimtautė
mis pasidarė dažnas ir 
per dažnas reiškinys. Sim
patijos su svetimtautėm 
mezgasi kažkaip lengviau 
— kartais iš reikalo kar
tais ir be to. Belgijoje gy- 
teną lietuviai vyrai, kaip 
girdėt, skundžiasi lietu
vaičių nebuvimu ir veda 
tą, kuri pasitaiko. Betgi 
ar ne tas pats Vokietijoj, 
kur lietuvaičių netrūksta? 
Štai toj pačioj stovykloj 
tiek ir tiek lietuvaičių, o 
mūsų vyrai, žiūrėk, par
sigabena kokią svetimtau
tę, kurios praeities niekas 
nežino ir nė nesiteirauja. _
Iš to yra kilę jau daug syklė yra: pirma galvoti,kalikams, 
nesupratimų, nes vėliau 
paaiškėjo, kad į reikalą virkščiai, 
pažiūrėta perdaug nerim
tai. Prieš vedybas nebuvo konstatuotas faktas, kad;
pagalvota, kad sužadėtinė} prancūzų tauta nyksta, prancūzui tėra pasisma- 
turės būti šeimos motina netekdami kasmet 50,000 ginimas.

_____ “Lux” leidyklos. metu yra tremtinys...
■ Atspaustas Schwabenver-| Tik Jo kruopščiu darbu 
lag AG. spaustuvėj, Stutt-Įmes turime galimybę sa- 
garte Wuertt. Tiražas 
12,000 ekze m p 1 i o r i ų. 
Spausdinimo data žymi
ma 1947 m.

Ši brangi tikintiesiems 
knyga yra išleista su A- 

! merikos R. Katalikų Vys
kupų parama ir yra kaip miausiai buvo išverstas į 

ClJų .................... ...................

va kalba naudotis Šven
tuoju Raštu.

Senasis Įstatymas yra 
buvęs hebrajų kalba, 

■ Naujasis Testamentas — 
' buvo parašvtas graikiš
kai. šis Raštas — pir-

i

-----------------— tą savo kalba.
tėra pasisma- Lietuviškai Naujojo Te

lš jų plaukian-'stamento išleidžiama jau 
bei šeimos židinio saugo- tautiečių. Be kitų priežas- čios pareigas jam nepake- ketvirtoji laida ' " "
to ja — vaidilutė. Ši parei- čių, reikia pabrėžti ypač,....................................... —-
ga yra seniausia ir giliau-! nerimtą prancūzų pažiūrą: 
šia. Lietuvė motina išsau- į vedybas. Jos dažnam

ir ji iš- 
aplinku- 

ti vadinama ‘laisvąja mei- moj, ypatingose sąlygose
liui, ir jis bevelija užsiim-, leista ypatingoj

BŪSIMO!! DAINA
Ruduo, išaudęs aukso 
Kilimą ant šakų, 
Išklojo, — ar sulauksi 
Pareinančių taku?
Ar grįš, parnešę viltį,
Ar džiaugsmas vėl sriuvens, 
Ar širdžiai leis sušilti 
Išvėtytai rudens?
Nesikelia velionys, 
Nors liūdi jų, gailies — 
Negrįžta iš kelionės 
Po svetimas šalis.
Dar sykį obels žiedus 
Sukriaus ir nužydės, 
Užsnigs šešėlių pėdos 
Ant vienišos širdies.
O jie sugrįš į sodžių 
Ir prieklėty sustos, 
Kartos dainas pažodžiui 
Jaunystės prarastos.
Dainuos, raudos ir guosis 
O niekas nepritars. 
Net žodis mylimosios, 
Nei mirusios sesers.
Tada, ilgai nedelsę,
Pakils ir iškeliaus, 
Toliau nuo skausmo kelsis, 
Nuo liūdesio toliau.
Nebus kur besušilti, 
O širdys jiems užkais.
Klajos daina beviltė 
Kalneliais ir miškais.

Vincas Jonikas.

Laiškas Draugijoms
Šiuomi kviečiame Tamstų garbingąją Draugiją 

dalyvauti Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos šau
kiamame Amerikos Lietuvių Katalikų Kongrese, ku
ris bus 1948 m. spaliu 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 
Arkivyskupas. Po pamaldų pirmasis iškilmingas Kon
greso posėdis bus Katedros Auditorijoj. Jame galė3 
dalyvauti neribotas atstovų ir svečių skaičius.

Antroji diena — spalių 18 d. yra skiriama išim
tinai A. L. R. K. Federacijos reikalams. Posėdžiai bu3 
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 

i (kuopą ar klubą) atstovaus.
ALRKF kongresan atstovų gali siųsti: draugijos 

! ar organizacijos, turinčios iki 50 narių, vieną atstovą, 
i virš 50 narių du atstovus. ALRKF apskritys siunčia 
Į 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 tautoš religinius 
iir tautinius klausimus ir stipriai susiorganizuoti Ka
talikų Akcijos ir Lietuvos laisvinimo darbams.

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

Prašome paremti ir Kongresinį Koncertą, kuris 
bus spalių 18 d., 7:30 vakare, Šv. Kazimiero Akadem1- 
jos Auditorijoj.

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH
Vincas Balukonis, Savininkas.

258 Vest Broadvay.

Pagamina gerus lietuviškus pietus J 
užlaiko geriausi alų. vyną ir degti- f 
nę. ir visiems draugiškai ir manda- J 

giai patarnauja j

South Boston, Mass. į

cių okupacijos laikais, pa- džius, su triukšmu atsida- 
čiam Kauno Sunkiųjų 
Darbų Kalėjime. Į vieną 
kamerą kalėjimo prižiū
rėtojas įstūmė jauną ka-

(vu lubius miuus ^ugiiiia- linį. Kameroje buvo ir ki- 
Jei pasitaiky-(atgaivinsiu” (Mt. 11, 28).jme žodyje apie Naujojo tas kalinys, tik dar be 

lengvapėdiškumo j Šie žodžiai — yra iš E- Testamento knygas. Juos teismo — tardomas. Nau-

i nūdie- sinešė rankoj ir nedidelio 
ir mums formato veikalą— knygą.

į Skaitomą vietą jis buvo

— tremtyje.. 
“Ateikite pas

r 
r

rė kameros durys ir jis la
bai skubiai buvo išves
tas... Mat, per klaidą, nu- 
smerktasis buvo patalpin
tas ne į mirtininkų kame
rą, bet į tardomųjų. Sku
biai jį ištraukiant iš ka
meros— nebuvo spėta pa
siimti nei knygos. Ji liko 
gulėti ant narų... Kai pa
sižiūrėjo tardomasis kas 

____ 1 _ _ * ’ , vos per knyga — tai buvo 
nelai- įžengęs į kamerą, susmu- Šventasis Raštas...

i Taigi, Šventasis Raštas 
yra ir bus visų kenčian
čiųjų ir nuskriaustųjų 
vienintelė paguoda. 
Toronto, 1948. 9. 10.

Ruduo išaus iš aukso 
Jų kelio kilimus, — 
Negrįš, o veltui lauksi 
Širdelei šilimos.

virtosios laidos įžanginia-

le’.
I Lietuvių dabartinė būk
lė yra perdaug rimta, kad si, kurie vargstate ir esa- 
jie galėtų sekti nerimtom te apsunkinti, ir aš Jus 
pažiūrom, 
davo 1
Tėvynėje, dabar nelaikąs vangeli jos ir, manau, gal čia noriu ir pacituoti, kaip jasis kameros svečias, at- 

labai reikšmingus i 
niam pasauliui 
lietuviams.

Štai, jie: “Kai pasaulis pirštu atsiskyręs ir, 
tebėra paskendęs i.„__ / __ 1 *
mėse, kai milijonų kare ko kampe, ant narų, ir ė- 
žuvusių kraujas dar nėra mė godžiai skaityti, ras- 
visai išdžiūvęs, kai tūks- tam kameroje draugui 
tančiais ir net šimtais netgi “Labą dieną” nepa- 
tūkstančių ir milijonais sakęs. Žinoma, šis stebė- 
skaičiuojamos baisaus ka- josi tuo. Kai jis jau baigė 
ro aukos, kai Jūs matote skaityti skirsni, pakėlė a- 
ir girdite daug dalykų, kis ir paklausė: 
panašių į Kristaus myli
mojo mokytinio Šv. Jono'pįntasV

mane vi-

tokiam nusiteikimui. Sve- niekad jie nebuvo taip ak-* 
timam skruzdėlyne reikia tualūs lietuviams, kaip: 
žūt būt išsaugot savus šiuo metu — gyvenant 
narvelius jaunas lietu viš-| tremtyje, 
kas šeimas: Prieš šimtą 
metų tūkstančiui lietuvių džiai yra dargi paduoti 
gimdavo 45 kūdikiai, mir-| Naujojo Testamento ket-

Labai reikšmingi žo-

davo 32 - 34 asmenys
> (per metus). Dabar (19391RAGANIAUS KNYGA 
■m. statistika) gimsta 26, per mažai mane pamokei 
O miršta 14 - 15. Šis San- išminties, geroji mama,— 

i tykis išeivijoj gali kristi, vėtros iškvietė į šokį 
I 3of* Haliniai! miiau taiitna -r . •_ ________
nenaudai. Tad sąmoningo!

! lietuvio-ės, akis tepažiūri 
atvirai ir nuoširdžiai į 
vedybas kaip į labai rim-

Kelly Bros., Ine.
Manufacturers of

! MAPLE FURNITURE
į 45 Logan St. Gardner, Mass.

tą gyvybinį mūsų tautinio

Brockton Boef & Provision Co., Ine.
Wholesale Meats and Provisions

Dairy Producta S
\
* 146 Center St. Brockton, Mass. i
f ?

!

dar daugiau mūsų tautos Tr akiraty sutemo.
_______________

j Bet gyvenimas pasiūlė 
Man raganiškąją knygą. 
Daug ten paslapčių begulį, 
Daug jau sąmonėn įstrigo.
Kodėl, ašaroms lynojant, 
Magdalenos liūdnos klūpo 
Supratau, jau. sužinojau

aprašytuosius Jo Apreiš
kime, nenusiminkite. Ieš-

I 
i

— “Už ką jūs čia patal-

— Aš esu tardomas... —* 
gavo atsakymą.

M
* U.S. •

Nichols and Stone
Manufacturers of

Windsor Chairs

išlikimo klausimą. Ir tai 
sakau vien lietuviškos gy
vybės vardan, neieškoda
mas daryti kam nors pa- iš paties raganiaus lūpų, 
stabą ir kartu atsiminda-' . . ...
mas seną romėnų teisybę: *iip 
didesni draugas tiesa!” ; Kį rytojaus boMtai griūva, 

i Kai eina reikalas apie ™
lietuvių garbės gynimą,! Kožnas kelias turi kalną, 
visos lietuvių plunksnos Kožnas kalnas ir pakalnę, 
Stoja jos ginti. Kai iškyla Ir nuo žemės ir nuo balno 
kuri negerovė mūsų tar- J Juk nušauna laimės elnią, 
pe, tos pačios plunksnos 
turi jai užkirst kelią. Juk 
ir romėnai sakydavo: 
Draugą peik slaptoje, 
girk viešumoje. Visuomet 
didžiuosimės savo lietu
viškumu, bet šalinsime 
nuo jo dėmes, kurios tem
do jo šviesą.

E * >

i 82 Logan Street, Gardner, Mass. i
| VIU JM O V

U1'* Vikt. Gaudrimas.

liuoauua įauuvo

i Kai žvaigždės kur kelią rodo 
Nevilties čionai nelieka, 
Vargo nokstančiuose soduos 
Laimę lydausi iš nieko.

Pamilau benamio dalią, 
Papratau svetur nakvot, 
Kol jėgas kitiems išdalęs 
Bepasieksiu kelio stotį.

Vincu Jonikas.

kokiu sau paguodos pas, _ Su manimi _ yra blo- 
Tą Kurs yra visuomet ar-!giau.. _ prakalbo toliau 
ti Jūsų ir Kurs yra paša- naujagįs kameros svečias, 
kęs: “Kur yra du ar trys aj jau sprendimo ir 
susirinkę mano vardu, ten esu nuteistas... mirti... i 
as psn ui tnrrw» fMr 18 __ . • »• »aš esu jų tarpe” (Mt. 18, 
20).

Šie žodžiai labai gražiai 
pasako, kokią gadynę da-! 
barties žmonija gyvena ir| 
kokiose apystovose ran-' 
dasi, o, taip pat, jie pasa
ko ir kur link žmonijai 
sukti gyvenimo vairą. 
Tremtiniai, kaip šios pa
saulio tragedijos liudyto
jai, turėtų itin džiaugtis 
turėdami rankose tą di
džiąją Dievo dovaną, tą 
linksmąją žinią savo ran
kose.

Kažkur ir kažkada esu 
girdėjęs pasakojant tokį 
atsitikimėlį. Tai "buvo na-

Baigiant jam šiuos žo-

CLARK S MARKET \
GEORGE THERRIN, Prop. 

Meats - Groceries - Provisions 
Free Delivery Service i

362 Amherst St. — TeL 8030 — Manchester, N. H.

SKURITY

The Lin^uist Hardware Co.
Lumber - Paints - Harvare - Doors - Windows 

Roofing & Mason’s Supplies 
Box Shooks — Rock Wool

Iii. Laconia 827
s 23 Bayside_Ct.,. .. Lakeport, N, H.I

e

i


