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Daugeriopai didingas 
Kongresas

Rezoliucijos Amerikos Hie
rarki jai, spaudai ir tt.

Gedulo ir protesto pasninkas 
Veikėjų pensijų fondas

•
Federacijos šaukiamas 

Chicagoj įvyksiantis spalių
ir 18 dienomis Amerikos Lie
tuvių Katalikų Kongresas bus 
daugeriopai didingas. Chicagos 
lietuvių veikėjai judina vietinę 
visuomenę, kad ko didžiausia
me skaičiuje dalyvautų Kon
greso atidarymo bažnytinėse 
iškilmėse, kurios įvyks Chica
gos Arkidiecezijos šv. Vardo 
katedroj, Jo Eminencijai kar
dinolui Stritch preziduojant.

Delegatų, reikia tikėtis, bus 
iš visų didžiųjų Amerikos lietu
vių kolonijų. Tie delegatai į sa
vo kolonijas parsiveš ugnies, 
kurios jie pasisems didingame 
Kongrese ir ja uždegs savo ko
lonijų tautiečius.

Kas Kongrese bus kalbama, 
kas ten bus paduota svarsty
mui, tai tą žino Kongreso ren
gėjai. Delegatai žino savo įne
šimus.

Iš anksto galima sakyti, kad 
Kongreso balsas pasieks, Ro
mą, Washingtoną, Amerikos 
Hierarkiją, UNOs posėdžius 
Paryžiuje, Amerikos angliškąją 
katalikišką ir pasaulinę spau
dą. Tai bus Amerikos lietuvių 
balsas plačiajam pasauliui. Bet 
Kongresas tars savo žodį ir A- 
merikos plačiąjai 
suomenei.

•
Ką, be kito ko, 

turėtų pareikšti ,

Spalių 19 d. š. m., Chi
cago, UI., įvyks Lietuvių 
Kunigų vienybės seimas, 
kuris prasidės iškilmingo
mis pamaldomis Šv. Ka
zimiero Seserų Vienuoly
no koplyčioje.

Seimo posėdžiai įvyks 
minėto vienuolyno audito
rijoje.

Kunigų Vienybės Centro 
Valdyba tikisi, kad visi 
lietuviai kunigai dalyvaus 
seime.

Organizuojama LUKŠA ! 
Kuopa Lowellj

Lowell, Mass. — Dar tik 
savaitė, kaip Dr. V. A. 
Dambrava atvyko Lowe- 
llin, Mass. organizuoti 
Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienymo kuopą, o jau

lietuvių Vi

Kongresas
pasauliui ir

UJTjriAjmu l,tonu u

Kadangi nei Amerikos 
riausybė, nei kitų alijantų 
riausybės, nei visuomenės 
dai viešai neužsimena apie iš- raginkime, 
laisvinimą Europos vidurio ------

Lietuvių Delegacija Pas J. E- Kardinolų Stritch Jung. Valstybės Reikalauja 
Nuimti Berlyno Blokadą

j Paryžius, spalių 7 — Berlyne ,tai Jung. Valsty- 
Kaip žinoma, Rusijos pa- bes bus pasiruošusios tu- 
reigūnai pasiūlė atnaujin- rėti užsienio ministerių 

Į ti užsienio ministerių pa- susirinkimus ir juose dis- 
sitarimus dėl Berlyno ir kusuoti su Rusija įvairius 
visos Vokietijos. Priešina- klausimus, liečiančius Vo- 
si Jung. Tautų Saugumo kietiją.

į Tarybos nutarimui svars- -----------------
Įtyti Jung. Valstybių, An- 
I glijos ir Prancūzijos 
‘skundą prieš Rusiją. Ru
mšai sako, kad toks saugu- 
į mo tarybos nutarimas 
priešinasi Jungtinių Tau
tų čarteriui. į bedamas

Andrei Y. Višinskis, Ru- Convention Hali, 
sijos užsienio ministerio kė, kad vienybė, apie ku- 

nutarimo rią respublikonai kalba, 
tikrenybėje yra “didžiojo 
biznio vienybė”, kuri su
naikintų Amerikos lais
ves ir sugriautų Ameri
kos vadovybę link taikos. 

Prezidentas Trumanas 
buvo labai karštai sutik
tas ir sveikinamas. Poli
cijos apskaičiavimu, kai 
Prezidentas Truman va
žiavo per Philadelphia ir 
Camden, N. J., tai jį svei
kino 500,000 minia.

Trumanas Pajuokia Respu
blikonu "Vienybę"

Philadelphia, Pa. —Pre
zidentas Trumanas, kal- 

per radio iš 
pareiš-

Jo Eminencija Kardino’as Samuel Stritch, D. D., Chicagos Arkivyskupas, 
pasiekta gražaus laimėji- labai maloniai priėmė lietuvių katalikų delegaciją, nuvykusią kviesti Jo Ėmi
mo. Iki šiol kiekviena ap- nenciją globoti ALRK Federacijos šaukiamą Amerikos Lietuvių Katalikų 
lankyta šeima davė Susi- Kongresą Chicagoj, spalių 17-18 dd. š. m. Iš kairės į dešinę stovi — Stasys Pie- 
vienymui vieną ar dau- ža, Chicago Herald American laikraščio redaktorius - žurnalistas ir Lietuvių 
giau narių. Ypačiai džiu- Katalikų Kongreso Rengimo Komisijos pirmininkas; kun. Petras Cinikas, 
gu, kad prie Kat. Susi- MIC., “Marian” žurnalo redaktorius ir Kongreso publikacijos vedėjas; kun. 
vienymo buriasi susipra- prof. B. Urba, Kunigų Vienybės Chicagos provincijos pirmininkas ir Šv. Kazi- 
tęs vietos jaunimas, su- miero Seserų Vienuolyno kapelionas; Jo Eminencija Kardinolas Samuel A. 
prantąs katalikiškos ak- Stritch, D.D.; kun. Ignas Albavičius, ALRK Federacijos dvasios vadas ir Šv. An- 
cijos svarbą dabartiniu tano lietuvių par. klebonas, Cicero, III.; Leonardas Šimutis, ALRK Federacijos 
metu. sekretorius ir “Draugo” redaktorius.

Kas gi tie naujieji LRK-! Jo Eminencija sutiko Kongresą globoti ir pasakys pamokslą laike Šv. Va- 
SA nariai — dar išgirsi- landos, kuria pradės Kongresą, sekmadienį, spalių 17 d., 3 vai. po pietų Šv. Var
me. Šiandien tik pasvei- " 
kinkime Lowellio lietu-' 
vius - katalikus, ypačiai! 
jaunimą, linkėdami, kad 
per sekančią savaitę LU
KŠA Lowellio kuopos or- 

vy- ganizavimas galėtų būti j 
vy- sėkmingai baigtas, 
va- Rašykimės ir kitus pa-,

do Katedroje, Chicago, III.

NAMAI IR DARBAS DĖL 
15*000 TREMTINIŲ

•9

atstovas, po 
svarstyti skundą buvo iš
ėjęs iš susirinkimo ir kai 
kas manė, kad jis ir nebe
grįš. Bet sugrįžo ir daly
vauja kaip žiūrovas-klau- 
sovas. Ukrainos Manuils- 
kis taip pat nedalyvauja 
diskusijose.

Dr. Philip C. Jessup, 
kalbėdamas apie Jung. 
Valstybių bylą prieš Ru
siją, pareiškė, kad kaip 
tik Rusija nuims blokadą

fFMhingtoa, D. C. —Pa*- TnMMMa^y^Musitrauiuanči o 
gal apskaičiavimus Wa- atominės energijos žinovo 
shingtone Rusija ir jos Dr. Vannever Bush vietr. 
dominuojami kraštai turii 
5,200,000 ginkluotų vyrų.1

Taigi Rusija turi dides
nę armiją negu Vakarinė 
Europa ir Jung. Valsty
bės, įimant Ispaniją, 
Graikiją ir Skandinavų 
kraštus. Sakoma, kad tie 
kraštai turi maždaug apie 
4,400,000 ginkluotų vyrų, i

--------------------- i

--------------------------- Šiomis dienomis T. Dr.
Denver, Colorado —Pre-|manoma išsiųsti spalių 30 Klemensas Žalalis, O.F.M. 

latas Eduard E. Swans- * _
trom, Tautinės 
Apgyvendinimo Tarybos 
pirmininkas pareiškė tos

Katalikų

tautų iš Stalino vergijos, tai lai 13 Amerikos Eskimasil Dar ^Tarybos diecezijų pirmi-
Negrįžo Iš SibiroKongresas tam tikromis rezo

liucijomis kreipiasi į abu pre
zidentinius kandidatus — Tru- 
maną ir Dewey, į spaudą, į ra
dio kalbėtojus prašant viešai . _ -. - _ . „. ,
stoti už tautų laisvę, esančių susirūpinę dėl negrįžimo i 
anapus geležinės uždangos, Į 13 Eskimosų iš Sibiro, 
bent tiek, kiek stojama už Ko-Į ' _ -

ninku suvažiavime, kad 
“namai ir darbas gali bū- 

Nome, Alaska — Ame- ti tuoj suteikti dėl 15,000 
rikos pareigūnai Alaskoje tremtinių”.

! Prelatas taipgi pranešė 
(suvažiavusiems, kad pir- 

____ ~ __________ Jie per Beringo sąsmau- mas laivas su 880 tremti-
reįs, *K*inijo^" Turkijos,” Gral-1 ^4 padarė savo metinę nių, susidedančių iš kata- 
- - -^ Drekybos kelionę į Sibirą, likų, protestonų ir žydų

Krei”ptisr tam tikra rezoliuci-1bet dabar jau du mėnesiai apleis Bremerhaven, Vo- 
Osser-|Praėjo kaip turėjo sugrįš- kietiją spalių 24 d. Kita

Igrupė iš 500 tremtinių,

kijos laisvę.

ja į Vatikano organą ____
vatore Romano”, prašant daž-Į^L dar negrįžo.
nai priminti apie Europos vi
durio krikščioniškų tautų iš
laisvinimą.

Kreiptis tam tikra rezoliuci
ja į Amerikos Hierarkiją, pra
šant šių metų konferencijoje 
Washingtone įtraukti į savo 
viešą pareiškimą reikalavimą I VVashington, D. C. — ’ggin iš West Bedford, 
išlaisvinti Europos vidurio tau- prez Truman kviečia, da- Mass. yra šunų sudrasky
tas iš Stalino vergijos. bar Paryžiuje esantį ir

Prašyti Amerikos Hierarki- dalyvaujantį Jung. Tautų 
jos prisidėti prie ugdymo Pax posėdžiuose ir kituose 
Christi judėjimo. Prašyti tuo svarbiuose pasitarimuo- 
reikalu užsiminti šių metų vie- Lg Valstybės Sekretorių 
šajame Hierarkijos pareiškime. George Marshall. Kviečia 
Prašyti, kad tame pareiškime pasitarimams, Sekr. Mar- 

Tęsinys 2-rame puslap. shall’as į Washingtoną iš 
.------------------ Į Paryžiaus parskris šį šeš

tadienį.
Prezidentas Truman at

šaukė savo rinkimų va
jaus kalbas tą dieną ir sa
vo laiką paskyrė išklausy
ti Valstybės Sekretoriaus 
raportus bei pasitarti su 
juo.

PREZIDENTAS TRUMAN 
KVIEČIA MARSHALL’Ą 

IŠ PARYŽIAUS

d. “Mes tikimės — pareiš- iš Kennebunk Port, Me, 
kė Prelatas, kad 1949 me- išvažiavo į Kanadą profe- 
tais tarp 5000 ir 10,000 soriauti pranciškonų auk- 
tremtinių kas i 
galės atvykti į šią šalį. 
Mes bandysime daugiau
siai juos apgyvendinti ū- 
kiuose, bei mažuose mies
teliuose, nes čia ir butų 
stokos nejaučiama, kaip 
didmiesčiuose. Be to ir į- 
statymas reikalauja, kad 
30 nuoš. atvykstančiųjų 
būtų ūkininkai, bei 
kiu surištų įmonių 
ninkai”.

Šį suvažiavimą, 
tos rūšies laikytą 
ruošė, atidarė 
arkiv y s k u p a s 
Vehr.

mėnesis, ■ štojoj kunigų seminarijoj

su ū- 
darbi-

pirmą 
vaka- 

Denver’io 
i Urban

Siamo Karalius Gali 
Netekti Akies

ta. Jos lavonas buvo bai
siai sukandžiotas bei su
draskytas. Ji buvo pakly
dusi nuo savo motinos. Į- 
tariamieji šunes paimti 
policijos globon.

■ti Bilijoną

Montrealio mieste.
T. Klemensas yra teolo

gijos daktaras ir šv. Raš
to licenciatas, savo studi
jas baigęs Antonianum U- 
niversitete ir Biblicum in
stitute Romoje. Jam da
bar yra reikalingas kele- 
tos metų profesoriavimas 
prieš apginant disertaciją 
iš šv. Rašto. Apginti di
sertaciją ir gauti doktora
tą šioje mokslo šakoj yra 
labai sunkus ir retas daly
kas.

M.I.T. Prezidentas Vado
vaus Amerikos MoksTmin- 

tai ■ Tyrinėtojų Stabui

i Dr. Compton yra garsus 
fizikas, daug prisidėjęs 
prie atominės bombos pa
gaminimo ir prie kitokį į 
mokslinių išradimų lie
čiančių šios šalies saugu
mą. Mokslininkų štabas, 
kuriam Dr. Compton va
dovaus, dirba dėl Kariuo
menės, Laivyno ir Aviaci
jos darant naujus išradi
mus šios šalies apsaugai. 
Jo vietą M.I.T. įstaigoj e 
užims Dr. J. R. Kiilian, Jr.

Cambridge, Mass.—Gar
sios Mass. Institute of 
Technology prezidentas,

Mirė Buvęs Guh. Cross

Uraqanas Tik Truputį 
Palietė Floridų

Sūnys Sudraskė Mergaitę

Haverhill, Mass. — Su
lig medikalio egzaminato
riaus Dr. L. T. Stokes ma
nymu, rasta negyva 4 m. 
mergaitė, Margaretta Go-

Reikalaus Pastai 
Aiaskos Apsauoai

Lansanne, Šveicarija — 
Siamo karalius Phumi- 
phon Adulet gali netekti 
regėjimo savo dešinėj a- 
ky dėl susižeidimo auto
mobilio nelaimėj.

Ta nelaimė įvyko netoli 
šio miesto pirmadienį.

LDS N. Anglijos Apskrities 
SUVAŽIAVIMAS

Miami, Florida — Di
džioji audra — uraganas, 
pridaręs už $6,000,000 
nuostolių Kuboj, kur žu
vo 11 asmenų ir sužeista 
per 300, Floridą palietė 
tik truputį: audra pasuko 
į jūras, ir Florida išvengė 
jos smarkumo.

Tik kaikuriose vietose 
sugriovė keliolika namų 
ir patvindė kaikuriuos 
Miami priemiesčius.

prezidentas,! New Ilaven, Conn. — 
Dr. Kari T. Compton re- Keturis terminus buvęs 
zignavo iš savo pareigų., Conn. valstijos gubema- 
Jis užims šios šalies j torium ir Yale universite- 
mokslininkų tyrinėtojų j to “Dean Emeritus” mirė 
štabo vadovybę. Jį toms spalių 4 d. Palaidotas ket- 
pareigoms pakvietė Prez. virtadienį.

Lietuvių Katalikų Radio Valanda

Washington, D. C. — 
Sulig militarių vadų ir A- 
laskos gyventojų nusista
tymo, sekančiame Ameri
kos Kongrese bus reika
laujama paskirti bilijo
nas dolerių Aiaskos ap

Alaska, kuri randasi vi-įžiavimas. Nuošir d ž i a i mų. Tuoj surasta $4,000 
sai arti Rusijos, kurią es- kviečiame LDS kuopų at-i vertės išplėšto grobio ir 
kimosai pėsti bei mažais stovus, svečius ir viešnias pas vieną rasta net $1500 
laiveliais pasiekia, beveik 
neturi jokių įrengimų bei 
reikšmingų karinių bazių 
apsigynimui nuo užpuoli
mų.

Sekmadienį, šio mėnesic 
24 d., 1 vai. po pietų, Ne
kalto Prasidėjimo Švč. P. 
M. parapijos salėje, Cam
bridge, Mass., įvyks LDS 

į Naujosios Anglijos šuva-

Bostono ir Lowellio po
licijos detektyvai susekė 
ir suėmė 9 plėšikų būrį. 
Jie padarę daug apiplėši-

dalyvauti.
Kun. J. Bernatonis,

Antanas Zavackas, Pirm. 
Tomas Versiackas, Rašt.

pinigais.
Policija mano, kad su 

Dvasios Vadas’šiuo suėmimu bus galima 
| išaiškinti daug neišaiškin- 
‘tų apiplėšimų.

WESX—1230 kilocyeles — WVOM—1600 kilocyeles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, spalių 9 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.

SEKMADIENE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, spalių 10 dieną, 9 vai. rytą iš nau
jos radio stoties — WV0M, Brookline, Mass. (Bos
tono priemiesčio — 1600 kilocyeles) išgirsime Lietu
vių Katalikų Radio Valandos programą.

Kalbės kun. Petras šakalys.
Tą pačią dieną, 10:30 vai. rytą iš WESX, Salėm, 

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

Kalbės Tėvas Bernardinas Granslys, O.F.M.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1449
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BOMBOS IR ORLAIVIAI BUS 
KONTROLIUOJAMI RADIO

Lietuvių Kongreso Dalyviai 
Susirūpinkite Apsigyveni

mu Chicagoje

I

I

J. E. Kardinolo Samuel A. Stritch, D.D., Laiškas 
Amerikos Lietuviams

_______ JL
DABARTĖS PASTABOS

Valparaiso, Fla. — Per 
Armijos, Oro ir Laivyno 
pratybas tapo atskleista, 
kad ši šalis jau yra išvys
čiusi techniką, kaip per 
radio galima kontroliuoti 
raketinį orlaivį. Taip pat 
surasta būdas kaip kon
troliuoti su radio pagalba 
ir skrendančias bombas, 
kokiomis vokiečiai bom
bardavo Angliją praeita- simais 
me kare.

Taipgi išvystyta ir taip nių. 
vadinama “karščio bom-i Tremtiniai tikisi, kad 
ba”, kuri ten puola, kur naujasis direktorius tin- 
tik yra karščiausia vieta.:karnai supras tremtinių 
Su ja esą bus galima tiks- ] padėtį, 
liai pataikyti į dirbtuves, 
bei įmones, kurios naudo
ja šilumą elektros energi
jai pasigaminti. Pavyz
džiui, taikant su tokia 
bomba į laivą ji puls ne 
kur kitur, kaip tiesiai į 
laivo kaminą, 
karščiausia.

Išrasta ir 
bomba.

universitetą ir gilino stu
dijas Notre Dame univer
sitete. Karitatyvinį darbą 
Mr. Phylips Ryanas pra
dėjo 1932 metais Indiano
je. Nuo to laiko jis nuolat; 
dirbo privatinėse 
džios agentūrose, 
rūpinosi benamiais ir pa
keleivingais žmonėmis. 
Jis yra socialiniais klau- 

parašęs keletą 
knygų ir daugybę straips-

I

Pasmerkė Mirtin Ui 
Išdavystę

Los Angeles, Cal. — A- 
t merikoje gimęs japonas 

nes ten Tomoya Kawakita. po 11 
savaičių nusitęsusio teis-

televizijos mo teisėjo Wm. C. Mathes 
Prie jos pritaisy- tapo pasmerktas mirtin. 

tas televizijos perdavimo Karo metu jis tarnavo Ja- 
aparatas ir to aparato pa- ponįjai kaip perkalbėtojas 
galba galima matyti kur Oegama stovykloj, ir ten į 
ta bomba krenta. x~ 
bus galima matyti naktį 
bei apsiniaukusiame ore.

Išrasta ir naujos rūšies 
parašiutas, kurio, dėl 
slaptybės nei nebandoma 
apibudinti. Jis tinkamas 
nusileidimui iš stebėtinai 
greit skrendančių (grei
čiau ir už balsą) raketinių 
orlaivių.

Ir vis tai dėl tavęs, žmo
gau.

Naujas IRO Direktorius 
Amerikiečių Zonoj

Į sulig buvusių belaisvių 
’ liūdymų, pasižymėjęs sa

vo žiaurumais. Bet sulig 
teisėjo pareiškimo, jis 
mirtin nuteisiamas ne už 
žiaurumus, bet už savo 
šalies išdavystę, nes nuo 
1943 m. jis darė viską, 
kad pagelbėti Japonijai 
laimėti karą.

Lietuviški Maskvos dik
tatūros garbintojai turėtų 
šį Teismo nuosprendį nuo
lat prisiminti...

Nėr abejonės nemažai 
delegatų iš įvairių organi
zacijų atvyksta į Chicagą 
dalyvauti Amerikos Lie- 

į tuvių Kongrese, Chicago- 
Įje, spalio 17-18 dd. Kaip 

•’-visad buvo, taip ir dabar, 
Runos vįe3bučiai yra pilni ir. 

žmonės namuose yra susi
grūdę, tai delegatams reik 

i iš anksto’ apsirūpinti bu
tu.

Dauguma posėdžių bus 
Morrison Hotel, Chicago
je, tai tie, kurie nori ten 
apsigyventi, anksti kreip
kitės.

Kongreso rengimo ko
misija yra
Juozą Enčerį pirmininku 
butų komisijos. Ponas En- 
čeris stengsis aprūpinti 
visus kurie nori pas pri
vačius asmenius apsigy
venti kongreso laike. 
Kreipkitės pas jį anksti.

Morrison Hotel adresas:
MORRISON HOTEL
79 W. Madison St., 

Chicago, III.

Juozo Enčerio adresas:
Jos. Enčeris

4401 So. Mozart St..
Chicago 32. III.
Tel. LA 3-2973

paskirusi p.

PADĖKOS LAIŠKAS

"Indijonai" Laimėjo

Jo Eminencija pagei
dauja, kad visos lietu
vių katalikų parapijos, 
visos draugijos būtų 
atstovaujamos Ameri
kos Lietuvių Katalikų 
Kongrese spalių 17-18 
dd. š. m., Chicago, m. 
Jis pasiūlė ir obalsį 
Kongresui, būtent: —

oaptember 24th, 
My dear Father Albavicius:

1948

“Įsąmonėjimas katalikų 
gyventi geresnį ir tobu
lesnį šeimyninį gyveni
mą”. Šis laiškas, kaip 
matome, rašytas kun. 
Ignui Albavičiui, ALRK 
Federacijos Dva s i o s 
Vadui ir šv. Antano 
lietuvių par. klebonui, 
Cicero, UI.

I am much pleasad that the Lithuanian Catholic Congress will hold 
ita session* in Chicago to promote vigorous- Catholic life and activity 
smong Catholic s of Lithuanian descent in the United Statė*.

t

Your program will center largely on Cathdlic Action, and it* particu- 
lar theme will be the Christian Reatoration of the Home in Modern Soci- 
ety. If we want to do our bounden duty for the reign of Christ among men, 

nust make our start in the home. The basic evil of our time* i* that ' 
'tome ha* very widely lošt the Christian ideal. Our divorce record is, 

ional disgrace and points to the corruption of the home. Selfishnes* 
/ery largely destroyed the discipline of the home and indeed obscured 
'rimary purpose of marriage. Y.ou will do a great service to Holy 
ch if in your Congress you stress the sanctity and stability of the ' 
stian home. Catholics of Lithuanian descent have a fine Christian

horr.e tradition which they mušt continue so as to give to the world about 
•them the spectacle of Christ in the home. Your young people mušt be 
on guard against the evils which threaten their home and ready alway* 
to combat these evils. I think that your Congress will be a great bless- 
ing if you make the Christian home the particular theme in your program 
of Catholic Action.
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Asking God to bless you and all who take part in this Congress*

Sincerely your* in Christ*

Archbishop of Chicago

%

Rev. Ignatius Albaeicius 
1515 S. SOth Avenue 
Cicero* Illinois

i*

Pradžia 1-me posL
būtų reikalaujama, kad viso 
pasaulio katalikiškos tautos 
savo nesusipratimus ir ginčus 
ristų ne ginklu, o prie taikos 
stalo. Prašyti Hierarkijos pri
sidėti prie viso pasaulio katali
kų solidarumo ir krikščioniško 
sugyvenimo ugdymo.

Popiežiai yra išleidę teisin
gos, tveriančios taikos progra
mą. Katalikiškos, ne kokios 
parmazoniškos tautos, privalo 
imtis popiežių taikos programą 
vykinti.

Prašyti Amerikos Hierarki- 
os, kad savo šių metų bendra

me viešame pareiškime turėtų 
reikalavimą vykinti socijalį 
teisingumą katalikiškose šaly
se, o maišytose šalyse, kaip va 
Jungtinėse Valstybėse, katali
kų administruojamos įstaigos 
privalo remtis teisingumo dės
niais.

Popiežiai yra išleidę encikli
kas socijalio teisingumo reika
lais. Tą enciklikose išdėtą pro
gramą privalo pradėti vykinti 
ne pagoniškos, ne mahometo- 
niškos ne protestantiškos, o 
katalikiškos tautos.

Prašyti Vatikano organą 
“Osservatore Romano” nuola- 
tai byloti katalikiškų tautų 
vadams, jog jau seniai laikas 
nuo kalbų apie popiežių enci
klikas socijalio teisingumo ir 
teisingos, tveriančios taikos 
klausimais eiti prie darbų, 
prie jų vykinimo, ir kad kata
likiškų tautų vadų yra pareiga 
pirmiems tą pradėti daryti.

Buvusis amerikiečių zo
nos IRO direktorius Mr. 
P. B. Edwards iš eitųjų 
pareigų pasitraukė. Nuo 
rugsėjo 1 d. nauju ameri
kiečių zonos IRO direkto
rium paskirtas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus tarp
tautinių reikalų direkto
rius Mr. Philipas E. Rya- 
nas.

Mr. Philips Ryanas ka
ro metu buvo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pa
galbos užsieniui direkto
rius.. 1931 metais jis bai
gė katalikišką Fordhamo

Boston, Mass. — Cleve- 
land’o Indi jonai (baseball 
jauktas) laimėjo Ameri
can League base-ballo 
čampionatą i 
lygiai stovinčius Boston’o 
Red Sox jauktą.

Dabar vyksta žaidimai 
tarp Boston Braves ir 
Cleveland Indians už pa
saulini baseball čampio
natą. Pirmą susirėmimą 
laimėjo Bostoniečiai 1—0 
santikiu. Tąja “World Se- 
ries” proga Bostonas yra 
pilnas svečių iš Įvairių 
vietų.

nuveikdami (bininkas”.

Ponui 
“Darbininko” Redaktoriui 

So. Boston
Didžiai gerbiamas Pone 

Redaktoriau,
Labai prašau neatsisa

kyti paskelbti Jūsų reda
guojamam laikraštyje šią 
mano viešą padėką.

Gerasai Prieteliau,
Jau kuris laikas, kaip 

per Tavo kilnų norą, ma
ne lanko laikraštis “Dar-

SEN.GURNEY SIŪLO SUDA
RYTI APSIGYNIMO SUTARTI 

SU ISPANIJA
i.
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Malonu Yra Melstis iš 
Lietuviškos Maldaknyges! 

"Darbininko" Knygyne Galite įsigyti Puikiausių 
Lietuviškų Sekančių Maldaknygių:

1. DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS. antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls................................................................ $3.75
RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių ..................................................................... $3.00
MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J. 
Koncevičius, baltais ccleloido apdarais, 336 pusi. 
Kaina ......................................................................... $1.50
ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas", 288 pusi.....  $1.50

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 Mest Broadway, So. Boston 27, Mass.

2.

*>

4.

Šiuomi siunčiu $ ir prašau prisiųsti maldaknygę

Vardas

Adresas

Spaudą, o ypač lietuviš
ką, mėgstu ir ją labai 
branginu. Jeigu neturiu 
galimybių į ten pakliūti, 
tai bent “Darbininkas” 
mane, po sunkios dienos 
darbų ir rūpesčių, mane 
nuramina ir suteikia man 
gerą poilsį.

Jeigu neturėsiu gyveni
me progos Tau už tai at
siteisti, tai tikiu, kad 
Aukščiausias Tau už ma
ne atsiteis.

“Darbininkas” mane pui
kiai informuoja apie te
nykštį amerikoniškai - 
lietuviškai gyvenimą ir 
tuo esmi labai patenkin
tas.

Labai norėčiau ir Tave 
smulkiai informuoti apie] 
šveicarišką gyvenimą, lie
tuvius ir mano šeimą. To
dėl būk geras ir atsiliepk. 
Nemanyk, Tavęs neapsun
kinsiu prašymu nei afida- 
vitų nei kitų daiktų, nes 
gerai žinau, jog tai yra 
labai sunku.

Pasinaudodamas proga, 
“Darbininko” Ponui Re
daktoriui ir visiems Jo 
bendradarbiams reiškiu 
savo nuoširdžią padėką, 
už punktualų laikraščio 
siuntinėjimą.

Teikitės, Pone Redakto
riau, priimti mano aukš
tos pagarbos pareiškimą.

J. Kalvaitis.

Hashiugton, D. C. —Se
natorius Chan Gumey iš ; 
South Dakota turėjo pasi
kalbėjimą su šio krašto 
militariais vadais.

Šen. Gumey pasiūlė pla
ną, kad Jung. Valstybės 
ir kitas anti - komunisti
nis pasaulis, įskaitant ir 
Ispaniją sušauktų konfe
renciją ir sudarytų mili- 
tarę sąjungą.

Šen. Gumey yra Senato 
komisijos dėl ginkluotų 
jėgų pirmininkas. Jis bu
vo nuvykęs į Ispaniją ir 
pamatė ,kad gen. Franco 
nėra toks baisus, kaip kai 
kas jį piešia.

B-29 Ekspitodavo k 
Užmušt Devyii..

Waycross, Ga., spalių 7 
— B-29 bomberis lėktu
vas, lėkdamas virš šio 
miestelio, ekspliodavo ir 
9 žmones užmušė.

Šiuo didžiuliu B-29 lėk
tuvu darė bandymus su 
slaptais elektroniškais 
prietaisais.

Kas lengvai patiki blo
gu žmogumi, tas lengvai 
darosi pats blogas.

Uetsvtf Lsebetke
Stovykloj gyvenantieji 

lietuviai beveik jokių rei
kalų su vietos administra
cija neturi ir visiškai ne
susiduria.

Vietos vokiečių spauda 
tremtiniam labai nepalan
ki. Liepos mėn. pradžioje 
ji piktai puolė visus sve
timšalius. Akcijoj prieš 
tremtinius dalyvavo ir 
pats Lubecko miesto bur
mistras socialdemokratų 
laikraščiai.

Nuolatinių gyventojų 
skryningai praėjo. Atvyk
sta pavienių lietuvių iš 
rusų zonos. Jų visiškai 
nescrininguoja ir į stovy
klas nepriima.

Artimesnis kontaktas 
su anglų karine valdžia 
palaikoma tremtinių švie
timo ir teisinės globos sri
tyse.

Dėl burmistro puolimų 
pabaltiečiai įteikė memo
randumą. Pulk. Shadwell 
C. O. pareiškė, kad jis jau 
ir anksčiau dėl panašių 
incidentų yra daręs inter
venciją aukštesnėse britų 
administracijos įstaigose, 
tačiau be rezultatų, todėl 
Jis ir dabar abejojąs ar 
bus galima ką nors pa
siekti.

Artillery stovykloje bu
vo krata, kurioje dalyva
vo anglų MP ir vokiečių 
policija. Kratos metu at
imta per šimtą kiaulių. 
Kiaulių augintojams buvo 
iškelta anglų teisme byla, 
tačiau bylą tremtiniai lai
mėjo ir tremtiniam pada
ryti nuostoliai bus atly
ginti.

Lubecke beliko dvi lietu
vių stovyklos: Meesen su 
330 gyventojų ir Artillery 
— 438. Patalpos pakenčia
mos. Yra keletas barakų, 
kur jau blogesnės patal
pos. Maistas prastas, blo
gesnis nei vokiečių. Po va
liutos reformos darbo 
klausimas žymiai pasun
kėjo. Vokiečiai atleidinėja 
užsieniečius darbininkus, 
taip pat ir anglų įstaigos 
labai siaurina tremtinių 
etatus.

Eugene P. Irwin, Jr. nu
žudymu.

Minėtas pirklys gruo
džio mėnesy buvo iškvies
tas telefonu pirkti auto- 
mobiliaus. Jis su stambia 
suma pinigų išvyko ir 
daugiau nebegrįžo. Praei
tą pavasarį viename ežere 
rastas jo lavonas.

Rusai Organizuoja 400,000 
Vyrų Į Vokiečių Policijos 

Birius
Berlynas, spalių 7 —Ru

sijos Militarė Administra
cija ir vokiečiai komunis
tai organizuoja policijos 
būrius iš apie 400,000 vy
rų Rusijos zonoje.

Sakoma, kad rusai ir 
komunistai nori sudaryti 
didelę policijos jėgą kovai 
su opozicija — nekomu- 
nistais.

Kongresas savo visuomenei 
štai ką turėtų nutarti:

Lietuvos laisvinimą ir trem
tinių gelbėjimą statyti pirmon 
vieton.

Prie Federacijos ar Batfo į- 
kurti Lietuves veikėjų pensijų 
fondą. » kurio pensijos būtų 
mokamos Ark. Juozapui Skvi
reckui, Vydūnui, kanauninkui 
M. Vaitkui, prof. M. Biržiškai 
ir k.

Paskirti lietuvių tautos gedu
lo bei protesto dieną su pas
ninku. Ta diena galėtų būti 
liudėsio savaitės šeštadienis 
birželio mėnesyje, kada mini
me Maskvos barbarų įsiverži
mą į Lietuvą. Ant rytojaus, 
sekmadienį, bažnyčiose per pa
sninką sutaupytus pinigus su- 
kolektuoti nuo žmonių ir per
duoti Federacijai ar Balfui.

P. G.

DALYVAUKITE BALT 
VAJUJE!

IyiIiCTSC vijinn vjj VvilWwfwCT 
Kalėti

Boston—Teisėjas Frank 
Smith nuteisė visam gy
venimui kalėti rastus kal
tais John E. O’Toole, Jr. 
26 m. ir Michael DiMattio. 
Jie buvo rasti kaltais, tu
rėjusiais ką nors bendro 
su automobilių pirklio

60% DP Yra Darbingi
EUCOM civilių reikalų 

skyrius, norėdamas tiks
liai sužinoti DP asmenų 
profesinį pasiruošimą ir 
jų tinkamumą darbui, su
rinko visos amerikiečių 
zonos duomenis. Statisti
ka rodo, kad 607< DP tin
kami darbui. DP tarpe y- 
ra 226 profesijų žmonių.

40% darbiningų tremti
nių dirba ir dabar. Prie 
nedarbingųjų priskaitomi 
visi asmens nesulaukę 18 
metų ir vyresni kaip 65 
m.; nedarbingom laiko
mos ir namų šeimininkės. 
Apie 40% darbingųjų 
tremtinių gyvena stovyk
lose ir dirba IRO, okupa
cinės kariuomenės įstai
gose arba vokiečių ūkyje. 
IRO dedanti pastangas 
surasti darbo galimai di
desniam tremtinių skai
čiui, bet karinė vadovybė 
mananti, kad tokios dar
bo galimybės labai ribo
tos. Pilnai rankų darbą 
sunaudoti trukdo stovyk
linis gyvenimas bei sto
vyklų geografinis išdėsty
mas.

šiuo metu visoje Amerikoje 
vyksta BALF piniginis vajus. 
Vajuje kviečiami dalyvauti visi 
lietuviai ir lietuvių tremtinių 
draugai. Nuo vajaus pasiseki
mo pareis BALF galimybė 
tremtinius gelbėti. Kiekvienas 
BALF skyrius, kiekviena drau
gija. kiekvienas lietuvis ir mūs 
tautos draugas kviečiamas pats 
vajuje dalyvauti, ne vien savo 
auka, bet paraginkit ir kitus 
aukoti. Skyriai prašomi savo 
kolonijose suorganizuoti BALF 
vajaus komitetus. Į darbą į- 
traukite visus. Tik nuo vajaus 
pasisekimo pareis tremtiniams 
šalpa, imigracijos darbai ir vi
sa BALF veikla.

I vajaus komitetus mėginkite 
įtraukti ir gabius kitataučius, 
jau parodžiusius gabumo vajus 
sėkmingai ruošti. Patarimų, in
formacijų, kalbėtojų, vajams 
literatūros prašome kreiptis į 
BALF Centrą. Rašykite: — 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.,
105 Grand St, 

Brooklyn, 11, N. Y. 
Telefonai EVergroen 7-1422 ir 

EVergreen 7-1423.
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DARBININKAS
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Telephone SOuth Boston 8-2680

Už bilijonus nusipirko laukinį
• v

Verte A. Maceina.

VIRŠINIS IR VIDINIS 
RELIGINGUMAS

Kruvina Kova Dėl Valdžios
Rašo J. Kuzmickis

Kai paskutiniu laiku 
daugelyje valstybių, e- 
sančių ' už geležinės už
dangos, vyksta atkaklus 
valymas komunistų parti
jos aktyvistų, — nenorom 
prisimena Sovietų Rusijos 
komunistinis kelias. Ta
čiau niekad netenka abe-

“Aš esu relingas, tikrai viršinis religingumas 
religingas, bet kas vyksta 
'tarp mano sielos ir Dievo, 
to niekam nerodau. Juk 
tai kitiems nė nesvarbu. 
Religinis gyvenimas yra 
toks be galo lepus žmo
gaus sielos reiškinys, jog 
pasauliui rodyti jo nieku 
būdu negalima. Kiekvie-

Kiekvienam mieste ir miestely atsiranda taip va
dinamų “amžinų skolininkų”, kurie nuolatos skolina
si pinigų ar šiaip kokių daiktų, bet niekad jų negrąži
na. Tokių skolintųjų yra ir tautų tarpe. Kai pasauliui 
gręsė Hitlerio diktatūra ir jai likviduoti prireikė ant- nas tegul jį ugdo slaptoje, 
rojo pasaulinio karo, visos kariaujančios su naciais 
valstybės pritrūko pinigų ir karo reikmenų. Kur jų

t

nis relingumas, bet vidi
nius savo įsitikinimus 
reik drįsti parodyt ir iš 
viršaus. Šitie “viršutin iš
kurna?’ dažnai esti vidaus 
sustiprinimas ir pagilini
mas. Juk, rodos, savaime 
'suprantama, kad kūnas 
pats klaupia, kai siela 
pradeda su Dievu kalbėti! 

Kaip teisingai savo die
noraštyje yra parašęs 

Į grafas Stenhen v. Szeche- 
nyi, tas “didysis veng- 
įras”: “Savo jaunystę aš
.praleidau nieko nežinoda- joti, kokio tikslo siekia, 
'mas ir nieko neveikda- tie valymai. Jis, tas tiks- 

yra mas. Žinoma, nebuvau las, yra_ vienas ir tas pats 
j blogas ir sugedęs, bet ir kova dėl valdžios.

i daugybės 
(savo ydų, kurių turėjau.' 
į Labai ramiai žiūrėjau į 
{didžiąją žmogaus gyveni- 

Taigi aišku, kad lemian-'mo kovą ir mokiaus ta 
čios vertės gyvenimui ir .mintimi, kad sielai reikia 
įsitikinimams turi tik vi- ne tik klausyti savo vi
dinis religingumas. Bet iš daus balso, bet ir kreipti 
to dar negalima išvesti, dėmesio į viršines mūsų 
kad religines savo pažiū- religijos formas”.

Taigi nors ir tvirtinu, 
vidinis 

kurio 
virsta 

vis dėlto 
žiūrėk ir viršinių savo re
ligijos formų. Jei reiks 
išpažinti savo tikėjimą, 
negaišuok nė valandėlės! 
O turime prisipažinti, kad.

tik karikatūra, yra tikro-.
sios religijos prasmės iš-lneDastebėiau 
juokimas, norįs praplatin-inepas - ja 
ti klaidingą tikėjimo su
pratimą.

kur niekas neprieina, nie
kas nemato. Svarbiausia ... iras reiktų nuo kitų slėpti.skolinsi,, jei ne » Amerikos? Geraširdis Dėdė Šamas viduje būti rdigingam. kad s^arMauste

skolino visiems: Anglijai, Prancūzijai, Rusijai Ang- visa kita, visokį išoriniai d t’ kiekvienos gat-1 religingumas, b< 
lija ir Prancūzija vargais negalais mėgina kiek gali pasirodymai, visokios for- - . turėtume trf-'virSniai dalvkai
skolas atlyginti, o ko negali bent atsiprašo. Ar šiaip, mos, ceremonijos, - vis "J.SjSSuZ

be

ar taip, jos yra sukalbamos. Visai kitaip dalykai sto
vi su Rusija. Dėdė Šamas daugiausiai jai paskolino: 
Rusijai suteiktas lend-lease išneša 11 bilijonų dol. Dėl 
tokios milžiniškos sumos net bolševikiškos “garbės 
pojūtis”, turėtų nors kiek susirūpinti. Nieko pana
šaus. Tuo atžvilgiu bolševikai nebyliai ir kurtiniai. 
Jau per tris metus Amerikos vyriausybė primygtinai 
reikalauja, kad Rusija grąžintų skolą. Maskva nė žo
džio į tai neatsako. Ar tai gražu taip elgtis valstybei, 
kurios žemė užima šeštą dalį pasaulio žemynų? Ly
giagrečiai su medžiagine galybe turėtų eiti ir kultū
ros lygis bei garbės supratimas. Gi visas pasaulis ži
no, kokią kultūrą neša bolševikai ir ką reiškia jų 
“garbės” žodis. Negrąžinimas ir nepripažinimas to
kios milžiniškos skolos yra ne kas kita, tik begėdiška 
valstybinė vagystė. Ir dar Rusija reikalauja, kad Vo
kietija sumokėtų 10 bilijonų dol. už padarytus karo 
metu nuostolius, nors jau ji atsiėmė 7 bilijonus iš o- 
kupuotos Vokietijos zonos. Maskva užsipuola, kad 10 
bilijonų būtų grąžinta tuč tuojau, nelaukiant to laiko, 
kada vokiečiai tiek atsigriebs, kad galės skolą mokė
ti. Reiškia, bolševikai, nori dar daugiau pinigų iš A- 
merikos iščiulpti. Negana to, Maskva nori išstumti 
Alijantus iš Berlyno ir visokiais būdais provokuoja 
naują karą. Tai toks bolševikų dėkingumas už suteik
tą pagalbą, be kurios jie būtų karą pralaimėję. Už 11 
bilijonų Amerika nusipirko baisų priešą.

Negalima jokiu būdu suprasti, kodėl karo metu 
taip vergiškai prieš Rusiją tūpčiota. Pradžioje, kuo
met rusų armijos buvo skaudžiai pliekiamos, skubo
ta pagalba buvo iš tiesų reikalinga, nes reikėjo su
mušti Hitleris. Tačiau karui baigiantis ir vokiečių ar
mijai susmukus, tūpčiojimas prieš Maskvą buvo ne-

mituoti: štai koks aš reli-(bezdžioniavimu, 
gingas. Religinis gyveni
mas iš tikrųjų turi klestė
ti tarp Dievo ir mano sie
los. Bet patekus į draugi
ją, kur kalbama apie reli-

kartu kyla klausimas: už 
ką juos teisė ir žudė?

Atsakas labai papras
tas: diktatūra nepakenčia 
[opozicijos. Kur yra dikta
tūra, ten nėra opozicijos; 
kur yra demokratija, ten 

l būtinai egzistuoja ir opo
zicija.

KAIP ATSIRADO OPO
ZICIJA SOV. SĄJUNGOJ

i Bolševikų partijos vidu
je stipri opozicijos įtaka 
j pasireiškė 1920 - 1921 m., 
kada Rusijoje siautėjo 
baisus badas. Tada opozi
cija šito bado kaltę su- 

. _ - vertė partijos Centro Ko-
džioje, jis su Rohmo opo- mitetui, kaltindama jį ab- 
zicija susitvarkė per vie- soliutinės valdžios sieki- 
ną naktį. Stalino kruvino-mu, nepaisant masių ger- 
ji naktis tęsėsi dvejus me- būvio. Ypatingai stipriai 
tus (nuo 1936 m. rugpiū-;OpOZįcįja pasireiškė 1921 
čio iki 1938 m. kovo m kovo mėn. partijos dė
mėm): ji prasidėjo “troc- šimtąjame suvažiavime, 
kistinio - zinovievovski- Į Leninas sugniuždė opo- 
nio centro” vieša byla ir ziciją, manevruodamas 
Kamienievo nužudymu, ojęEP (Nauja Ekonomine 
baigėsi “antisovietinio de-[Politika). Tuo argumentu 
šiniojo — trockistinio blo- Leninas nuramino opozici- 
k°.” byla Bucharino eg- jos reikalavimus ir sutei

kė šviesesnių vilčių išba- 
P° i dėjusiai liaudžiai. Tuo pa-

HITLERIZMAS IR 
STALINIZMAS

Kai Hitleris pasiryžo 
patogiai įsitvirtinti val-

tai tik antraeiliai daly
kai...”

Taip kalba ir mano dau
gelis jaunuolių, net ir to
kių, kurių religingumas iš 
tikrųjų yra neabejotinas. 
O ar žinai, dėl ko jie taip 
mano? Dėl to, kad šitose 
jų pažiūrose yra ir tiesos.

“Religija, — jie sako,— 
yra be galo lepus žmo
gaus sielos reiškinys!” Ir 
yisai teisingai! “Svar
biausia viduje būti reli
gingam!” — Ir tai tiesa. 

' Aš pats nerandu pakan
kamai stiprių žodžių pa
peikti tam žmogui, kuris 
nežinia kokiu tikslu imasi 
viršinio maldingumo, pa
mėgdžioja religines prak
tikas, tuo tarpu sieloj kle
sti nedorybės ir dvasioj 
nėra nė vienos rimtos re
liginės minties.

Visa tai yra tiesa. Reli- kiai elgsies; bet jei, šim- pūtį paliesime, ką 
gingumas gali išsigimti į tams matant, L . 
tuščias išorines formas, į priklaupti prieš nešamą Įvilizacijai. 
beprasmiškas ceremoni- ligoniui Švenč. Sakramen-, kad krikščionybės 
jas, jeigu tik jam pritruk- tą arba prieš Mišių metu, buvusios. Kek tuomet pa- dink dabar, I 
sta vidinės šilimos ir nuo- pakeltą konsekruotą Ošti- šauliui trūktų kultūrinių baisi žmonijos gyvenime 
sakaus gyvenimo. Ne tas*ją, būsi nepateisinamas'

„..j-* ---- — 'yra religingas, kuris visa i bailys! Žinau, kad esi
dovanotina klaida, kurios jau nebegalima likviduoti. | gerkle gieda šventas gies-1 skaisčios sielos jaunikai- 
Viens rašąs karo istoriją generolas mėgina išteisinti ™ Vnrino ;«» no.
tuometinius Alijantų vadus. Sako, jie nežinoję su kuo 
turi reikalą. Tuo tarpu visiems gerai žinomas faktas, 
kad Jaltoj buvo parduotos Pabaltės tautos ir Lenkija, 
o Potsdame užgirta visi Stalino užgrobimai, neva su 
sąlyga, kad pavergtose valstybėse būtų įvykdyta de
mokratinė tvarka, kurios Alijantai taip ir nepajėgė 
išreikalauti. Neskanus veidmainiavimas. K.

zekucija.
I Hitlerinė spauda

giją, apie įsitikinimus ir daugelis katalikų nekartą Rohmo nužudymo nukan-:zia metu buvo Danaikinta 
dorovės dėsnius, savo ti-ir labai svyruoja: “sakyti, kintUosius pravardžiavo: j č^Ka ir suorganizuota
kėjimo gėdytis, dėl jo nesakyti”, 
rausti ir tylėti > ’ ’’
principams

. Tuo tarpu ki- pasileidėl i a i s,
— būtų!tatikiai šituo atžvilgiu v- ninkais, homoseksualis- y. •• • I j « v • •• ’

Uokaini- OGPU.
Tačiau Leninas suprato,

neištikimu-,ra daug paslankesni: jie tais; stalininė spauda sa- kad NEP _ kapitalistinio 
mas, bailumas ir nepatei-.net didžiuojasi savo tike-.vo aukas vadino: bandi- ūkio _ politika grąsina 
sinamas- nedrąsumas. , jjinm. šis mūsų gėdingu- j tais, šnipais, velnio išma-! ištraukti valdžios vadeles 

Į iš jo rankų. Dėl to 1923 
jog po karo,m jįs įsako kovoti su 

kiek palaimos rasta įrodymų, kad Troc-j Opazicija vėl iškyla, o 
.... _ ... ’ ooozi ,ja kursto žinios apie Lė

tu nenusiimsi kepures, šauliui per Situos du tuks-1Cionieriai - būtų mėginę nino liga Visiems aišku 
(“Religija yra mano vi-|taneiu metų, tikrai ras- tartis su Hitleriu. Dėl to kad kova dėl valdžios 
daus reikalas!’’) būsi bai- tum pagrindo šita religi-',------ —--------- -- ------  ki|s tarp ir staIi.

. .... m. .m. ..... ....» . .. ..... . .... ♦ , f Mozart, no> Stalinas pasirenka tik-
slesnį kelią, nes jis geriau 
pažįsta teroristinės revo
liucijos kelius. Be to, jis 
žino, kad lemiamoji kova 
vyks ne partijos suvažia
vime, 
mosc.

Ir įsivaiz- anksto įstūmė 
kokia liktų ninkus

- OGPU
_ •• • • V ' A. • V ** • . do, savo patikėtinui Lacis.muziejus ir iš- tas iš pasaulio Kristaus Trockįs to nepramatė ir... 

ui knksrinnis- Kmr^nic* , v-

sinamas nedrąsumas. i
Eidamas gatve su ki- mas yra pasidaręs tikrai tomis ir pan. 

taip tikinčiais draugais, “katalikiška liga”. p- ”
žinoma, nevesk ginčų apie. Bet jei tik gerai pasvar- vokiečių 
tikėjimo reikalus. Bet jei stytum, 
prieisite bažnyčią ir jei, krikščionybė suteikė pa- kis ar kiti Stalino

nenusiimsi kepurės. šauliui per šituos du tūks-įCiOnieriai būtų
I •__• • _ • I A V • , _ _ A A*T • -___  _ I , **<*•.«

“katalikiška liga”. Būdinga,
į archyvuose ne-! NEP.

lys ir bailiai paslėpsi savo ja pasigirti ir pasididžiuo-, trina, Bethoven, Mozart,! 
tikėjimą. Jei būdamas na- ti. įRossini. r
mie savo darbo kambarė-| Nesvarstysime čia reli- glaudos, našlaičių namai, 
lyj, klūpodamas melši sa- ginės ir dvasinės krikščio- auklėjamosios įstaigos — 
vo Dangiškąjį Tėvą, pui- nybės vertės, bet tik tru- vis tai išaugo iš viską api- 

davė mančios krikščionių mei- 
gėdysiesi mūsų religija žmonijos ei- lės. Mokyklų ir universite- 

. Įsivaizdink, tų pradžia irgi eina iš 
nėra krikščionybės.

politika grąsina

bet OGPU kulua- 
Dėl to jis jau iš 

* savo šali- 
i Če-Ka, o 1921 m. 
vadovavimą pave-

Rašo — Padangės Aras.

1. Kiekvienas, kuris kalbėdamas mano ro
žančių, šauksis į mane, nežus amžinai.

2. Tikrieji rožančiaus kalbėtojai džiaug
sis amžina garbe dangaus karalystėje.

3. Ką tik prašysite, kalbėdami rožančių, 
viską gausite, ir —

4. Tiems, kurie stengsis platinti rožan
čiaus pamaldumą, duosiu daug malonių vi
suose jų gyvenimo reikaluose.
ROŽANČIUS — KRIKŠČIONIŲ PAGALBA

Vėlesnieji pasaulio įvykiai aiškiai paro
dė, kad Marija ištęsėjo savo duotus pažadus. 
Magomėtonų puslaukinės tautos savo žiau
riais karais buvo pasiryžę sunaikinti visą 
Europos civilizaciją ir kultūrą. Tačiau Mari
jos rožančiaus pagalba krikščioniškos tau
tos net dvejose pergalėse juos taip sumušė, 
kad sunaikino jų galingą jūrių laivyną ir 
skaitlingas armijas sausžemyje, po kurių 
visai pranyko magomėtonų kariškoji galy
bė. Todėl ų* Popiežius Klemensas XI, pami
nėjimui šių dviejų pasaulio reikšmingų per
galių, taipgi išaukštinimui šv. Domininko ir 
palaimintojo Alano de Rupe nuopelnų, 1716 
m. įvedė visame katalikų pasaulyje šv. Ro
žančiaus šventę kasmet spalių mėn. 7 d.

Net ir mūsų pačių laikais turime aiškių

mes, jei jo siela kažin kur 
tuo metu laksto. Ne tas 
religingas, kurs daug mel
džiasi, dažnai eina į baž
nyčią, jei jis nuodėmėse 
gyvena, jei jo siela pilna 
puvėsių, jei jo širdis ne
myli savo artimo. Toks

tis ir pats niekados ne- 
pra dedi piktažodžiau
jančių kalbų; bet jei 
draugijoj kiti pradeda, ir 
tu kartu su jais juokiesi, 
parodai bailų neištikimu
mą savo principams. Štai, 
svarbiausia, žinoma, vidi-

įrodymų neapsakomos vertės ir begalinių 
malonių, kurias žmonija gauna iš Marijos, 
kalbant rožančių. Štai garsioje pietų Pran
cūzijos Liurdo šventovėje jinai net 18 sykių 
apsireiškė šv. Bernadetei 1858 m. sykiu kal
bėjo su ja rožančių ir pakartojo pageidavi
mą, kad visas pasaulis persiimtų šiuo išga- 
ninku rožančiaus pamaldumu.

Arba štai vėl— spalių 13 d., 1917 m., 
Portugalijos mieste vardu Fatima, apsireiš
kusi 3 mažiems vaikučiams, Marija ypatin
gai pabrėžė rožančiaus pamaldumo prakilnu
mą, save pavadindama ir karūnuodama šv. 
Rožančiaus Karaliene, kaip mes randame tą 
garbingą titulą Lauretaniškoje Marijos lita
nijoje. Štai jos pačios ištarti autentiški žo
džiai: “Aš esu šv. Rožančiaus karalienė ir 
atėjau čionai perspėti visus tikinčiuosius, 
kad pataisytų savo gyvenimą ir prašytų pa
sigailėjimo už jų nuodėmes. Jie turi liautis 
rūstinti mūsų Viešpatį, jau ir taip smarkiai 
užrūstintą. Jie privalo kalbėti rožančių”.

ŠEIMOS ROŽANČIUS
Taigi, kaip matome, šv. rožančius turi sa

vo begalinę vertingą praeitį. Pati Marija 
stropiai išpildė ir tebepildo visus savo paža
dus. Nesuskaitomus tūkstančius sykių ji iš
gelbėjo pavienius asmenis, atskiras šeimas, 
tautas ir pagaliau visą pasaulį nuo įvairiau
sių blogybų ir katastrofos per šv. rožan
čiaus nuopelnų galybę ir jo stebėtiną jėgą.

šiandien jis vėl pradeda užimti pasaulyje

vertybių, 
džiausius 
mesk iš jų krikščioniš- Kryžius! ’ pralošė " 1 ~
kuosius kūrinius: kaip Į Ne! Mano tikėjime nėra/
tuščios liks jųjų salės! nieko, ko turėčiau gūdy-Į PLATFORMA 46 
Reiktų sugriauti ir gra- tis. Man lieka tik juo i Kai Stalinas organizuo- 
žiausias katedras, nes jos džiaugtis ir didžiuotis, di-'Ja lemiančias jėgas, Leni- 
yra išaugusios iš krikš- džiuotis ta religija, kuri nas politikuoja ir ieško 
čionybės dvasios. Religija taip pakeitė žemės veidą politinių jėgų. Jis sujun- 
įkvėpė tokius muzikos ge-Jr taip gausiai palaimos S^a yis4 opoziciją ir skel- 
nijus, kaip Handel, Pales- suteikė visam pasauliui! I (Tąsa 8 pusi.)

atatinkamą sau garbės vietą. Mūsų dienose 
labai pakrypo blogan netik atskiri asmenys, 
kiek pačios šeimos. Visupirma reikia gelbėti 
nuo blogo šeimas, o per jas ir visą žmoniją. 
Pagaliau jas išgelbėsime ne per paprastą 
rožančiaus kalbėjimo būdą, bet tik per visos 
šeimos rožančių. Taigi pati kiekviena šeima 
turi kalbėti dažnai rožančių, kuris gelbės ją 
nuo blogo: šeimos rožančius gelbsti pačiai 
šeimai.

Pats rožančius savyje turi begalinę vertę 
per užtarimą ir motiniškai malonią globą 
pačios Marijos, šv. rožančiaus globėjos ir 
karalienės. Šeimos gi rožančius turi savyje 
naują galę, ypatybę. Jau pati šeima, kaipo 
visuomenis vienetas, turi savyje jėgą, nes iš 
tokių vienetų susideda draugijos, tautos, o 
iš jų visa pasaulio žmonija. Ši jėga trykšta 
iš visų šeimos narių tarpusavės meilės ir su
siklausymo. Ir kuomet šis vienetas sykiu ke
lia balsą, kalbant šeimos rožančių, galybė 
tokios maldos susijungia su kitomis pana
šiomis šeimomis, taip kad pati šeima jungia
si su besimeldžiančiu Kristumi, kuris aiškiai 
pasakė: “Kame du, ar trys susirenka mano 
vardu, ten ir Aš esu jųjų tarpe”.

Šie Kristaus aiškūs ir įtikinantieji žo
džiai, aišku aiškiausiai nurodo visiems ben
drai ir kiekvienam atskirai, — mokytiems ir 
bemoksliams — kaip arti yra pats Dieviš
kasis Sūnus su tos šeimos nariais, kurie Jo 
vardu susirinkę, pamaldžiai kalba rožančių. 
Juk jų žodžiai, jų balsas, tai yra paties

Kristaus balsas! Kiekviena malda yra tai 
sielos ir širdies pakėlimas prie visatos Su
tvėrėjo, tai yra nuoširdžiausis pasikalbėji
mas žmogaus su Dievu. O šv. rožančius yra 
pačios Marijos pasirinktas būdas ir kelias 
prie Išganytojo širdies. Ji yra jo meilingoji 
motinėlė, o kiekviena motina labai gerai ži
no kas labiausiai patinka jos sūnui!

Tokiu būdu, kada susirinkę tikintieji vie
nybės ir meilės būryje sudaro šeimos pasi
kalbėjimą su Dievu, pačios Marijos pasirink
tu keliu, aišku, kad maldos jėga įgauna dan
giškos šviesos. Taigi, šeimos narių labiau
siai galinga malda, tampriausis jos vienybės 
sanburys maldoje ir*yra tikriausis būdas 
išprašyti reikalingų malonių ir labiausiai 
patikti Dievui, sykiu ir jo motinai Marijai.

ROŽANČIUS — ŠEIMOS PRAKTIKA 
GYVENIME

Tėvelis, ypač motinėlė, suklaupę ant ke
lių maldoje, pamaldžiai mokina vaikučius, 
ar paaugusius, maldos, pasikalbėjimo su 
Dievu. Ir nuoširdi vaikelių malda patiems 
tėveliams tarsi aiškiai pakartoja Kristaus 
žodžius: “Kas nepriims Dievo karalystės, 
kaip vaikelis, tas negalės jos paveldėti”.

Vyras ir žmona, kurie tikrai gyvena šei
mos rožančiaus dvasioje, negali būti neišti
kimi viens kitam, arba gyventi mirtinos 
nuodėmės stovyje per ilgą laiką. Beprasmiai 
ginčai tarp šeimoje brolių ir seserų šioje 
maldos dvasioje turi užleisti kelią ramybei, 
taikai ir tarpusavei meilei namuose.
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BRIDGEPORT, CONN.
Blankų pildymas labai sėk

mingai eina. Jau yra išpildyta 
dėl apie 40 asmenų. Labai rei
kalingi
kas tik turite atliekamus pra
nešti į kleboniją. Taipgi pildy
kite visi blankas.

kambariai; stenkitės

Parapijos svetainė jau bai
giama dekoruoti (pentinti) ir 
dėl choro metinio koncerto bus 
jau užbaigta. Koncertas bus 
lapkričio 21 d. Programoj daly
vaus ir D.P., atvykę iš 
tijos. Bus įdomu išgirsti 
padainuos, ar pakalbės, 
vaidins.

Vokie- 
ką jie 
ar su-

Parapijos kunigai dabartiniu 
laiku lanko parapiją. Parapijie
čiai gausiai aukoja.

Rugsėjo 25 d. Moterų Sąjun
gos 29 kuopos narės pagerbė 
ip. Antaną ir Julijoną Tere- 
jeizus, jų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga. Są- 
jungietės suruošė “surprise 
party” jubiliatų namuose, kur 
dalyvavo daug narių ir svečių.

Visi dalyviai linkėjo jubilia
tam pp. Terebeizam geriausios 
sveikatos ir įteikė nemažai do
vanų. Jubiliatai nuoširdžiai vi
soms ir visiems padėkojo už 
sveikinimus, linkėjimus ir do
vanas.

p. J. Terebeizienė yra 29 
kuopos ilgametė finansų rašti
ninkė ir veikėja. Jos vyras pri
klauso prie LRKSA 134 kuo
pos. Jie išauklėjo gražiai lietu
viškoj - katalikiškoj dvasioj 
dukrelę Joaną. čia Augusi.

i

»

T?xas valstijoj Prezidentas Trumanas laike 
savo rinkiminių kalbų maršruto sutiko ir šį seną 
“Uncle Sam” Myers, 77 m. amž., kuris įteikė Pre
zidentui Trumanui “silver spurs” ir žadėjo res
publikonams duoti kietą “raidą”.

Ant kalno gluosnys

yra keletas gabių stu- 
atvykusių iš Vokietijos, 
jau planuoja mokintis.

HARTFORD, CONN
I

Jau 
dentų. 
Vieni 
Visi turi darbus, ir kitus savo
draugus mano atsitraukti, 
rai yra pagirtinas darbas 
neužmiršta savo artimo.

Tik-
kas

O.

BROOKLYN. N. Y

Minėjo Sidabrinį Jubiliejų

Spaiių 1 d., parapijos moky
klos salėje įvyko BALF sky
riaus susirinkimas — prakal
bos. Kalbėjo iš BALF Centro 
p. J. Valaitis ir adv. Petras 
Minkūnas. Pastarasis nesenai 
yra atvykęs iš tremties. Taipgi 
kalbėjo ir vietinis klebonas 
Prel. J. Ambotas.

Susirinkime dalyvavo mažas 
• būrelis BALF narių, nes nebu- 

i>":vo išgarsinta. Tačiau, kad ir 
būrelis sudėjo aukų

i

I
I

Ant kalno giuosnys. 
Pakalnėj šulnys.

Ten stovėjo mergužėlė
Pati sau viena. (2)

Jojo bernelis
Žirgo girdyti:

Sustok, palauk, mergužėle, 
Duok žirgui vandens.

Negaliu stovėt. 
Su tavim kalbėt,.

Šalta rasa, o aš basa,
Nušals kojelės.

I
i

■

Rugsėjo 4 d. pp. Antanas
Julijona Terebeizai. gyv. 180 mažas 
Hale Avė., minėjo savo 25 me-iS47.00. 
tų vedybinio gyvenimo sukak-i 
tį. Ta proga pusseserė p. O.| Sekmadienį, spalių 10 d. į- 
Zindzienė su giminėmis ir j vyks BALF’o parengimas — 
draugais pagelbininkais suruo-' bingo. Kviečia visus ateiti, 
šė puikią puotą pp. TerebeizusĮ ________
pagerbti pp. Žindžių namuose.' Spalių 3 d. vietiniai bimbinin- 
Richmond Hill. N. Y. Dalyvavo kai suruošė neva Henry Wal- 
daug svečių ir viešnių. Buvoųace “Rally” 
atvykę sesutė ir švogeris pp. J.! kambaryj. Bimbininkai 
J. Sluoksnaičiai iš
Conn. ir pusseserė p. O. Birai- karas įpiršti Wa!lace. Veltui jie; 
nienė.

pp. Terebeizai 
sveikinimų, linkėjimų ir 
nų. Dukrelė p. Joana įteikė gy-! 
vų rožių 25 bukietą.

Visi dalyviai buvo pavaišinti; 
skaniais valgiais. Pasistiprinus, 
p. S. Bujauskas pasveikino ju
biliatus ir svečius ir linkėjo pp. 
Terebeizam ilgiausių metų ir 
geriausių sėkmių. Po to pa
kvietė visą eilę draugių ir 
draugų, kurie nupynė pp. Tere
beizam gražiausius linkėjimų 
vainikus.

Baigiant programą, pp. Tere
beizai pareiškė didelį dėkingu
mą rengėjams, giminėms ir 
bendrai visiems dalyviams. Dė
kojo už sveikinimus, linkėji
mus ir dovanas. Po to visi 
linksminosi iki vėiumos. O. D.

L. A. P. klubo 
iš kai- 

aterbury. jįo neriasi, kad tik darbinin-

I

I I

s
bė. kad lietuvis gali taip pla
čiai išvystyti biznį.

Vieną dieną pa viešėj ?, išvy
ko į New York pasimatyti su 
pp. Tamošauskų sūnum Jonu. 
Jonas dirba New Yorke Ellisį 
Island laboratorijoj. Jis atlie
ka svarbų darbą. Du metu ir j 
pusę buvo West Point laborato-i 
rijoj, o iš ten vėl sugrįžo į EI- '■ 
lis Island.

—
G. E. kompanija žada perkel-

r

gavo
' karščiuojasi, nes tas 

daug i pataikūnas nebus išrinktas, 
dova- ‘

I
Į
j

Stalino' ti geležies dirbtuvę iš Indijos į

K. Valionis.

SCHENECTADY, N.Y
p. K. Rauleckis laukia gimi

nių atvažiuojant iš Vokietijos. 
Pas pp. Tamošauskus buvo at
vykę svečių iš Kanados —švo
geris Trumpa su žmona ir sū
num. Taipgi netikėtai buvo su
stoję pas pp. Tamošauskus 
brolio sūnus su žmona ir sū-

t

1

Schenectady, kur pastatė dide
lius gražius fabrikus.

Kaimynas.
i

i i
I

Vakarienė, Prakalbos ir šokiai I
Vietinis 

spalių 17 
Ansonijos 
atsilieka 
parėmimo. Vakarienės metu 
bus ir kalbų. Kalbėtoju yra! 
kviečiamas gen. Jonas Černius, j

ANSONiA, CONN.

78 skyrius 
vakarienę, 
niekad ne-:

.. .

BALF
d. rengia 
lietuviai 
nuo Lietuvos reikalų

Vakarienės
Kalbėtoju

num is Gary, Ind. Su jais daug p0 to bus gokįaį Rengimo ko
Jie važi-

Meksikoj, Kanadoj ir 
papasakojo, y- 

biznį. Sakė, kad 
milijoną doleriui 
metus. Tai gar-i————

metų kaip nesimatė, 
nėjo
daug naujienų 
pač apie savo 
biznyj padaro 
apivartos per

mitetas nuoširdžiai kviečia vi 
sus lietuvius, vietinius ir iš a 
pylinkės. dalyvauti šiame pa
rengime. Atsilankę prisidėsime' 
prie mūsų vargstančių tautie-: 
čių parėmimo. Vakarienė į- i 
vyksta spalių 17 d.. 6 vai. va
kare lietuvių bažnytinėje sve-' 
tainėje.

«

KOMITETAS
J. K.# I

~ ____ ___ ; i
I

I
I

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

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

Llmosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Nakt,

Senutė Mrs. Bessie Hale, 77 metų amžiaus, 
iš Los Angeles, Calif., nepasitikėjo stogų taisy
tojams užlopyti kiaurą stogą, bet pati užlipusi 
taiso stogą ir šiuo momentu kiek pavargus ilsisi 
sėdėdama ant kamino.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmenižkas Patarnavimas“ 

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dcxter 1952

Namų: PI. 6286

jtieną reikėjo sumokėti $455.00, 
o kur kiti valgiai ir gardumi- 

1 nai?
į Dabar visi lauks jau plačiai 
po visą Baltimore pagarsėjusio 
švč. Vardo vyrų dr-jos kas
inėtą rengiamo Oisterių Rosto, 
kurs įvyks sekmadienį, lapkri
čio 14 d. Į tą pramogą manoma 
atsilankys 1.000 žmonių, nes 
šv.' Alfonso parapijos Oisterių 
Puota yra garsiausia visame 
mieste. Prie progos kleb. kun. 
ddr. Mendelis nori viešai tarti 

Albertas Juškevi- ačiū visiems, kurie dirbo vaka- 
čius rūpinosi muzika, tad visi rienėje ir svečiams, kurie pare- 

....... . mė šią pirmutinę rudens para-
merikoniškai. Vakarienė buvo Pij°s pramogą.
gardžiai pagaminta. Buvo duo- Jaunimas Organizuojamas 
ta kalakutiena ir kumpis su Sekmadienį buvo pagarsinta 

i lietuvišku bulvių kugeliu. Šei- bažnyčioje, kad visi berniukai 
■mininkės dirbo per tris dienas, ir mergaitės nuo 14 iki 18 me-

Ltemeikis - Paškauskaite pijoje prasidėjo su rudens va-
Sekmadienį, spalio 3 d. kun. * kariene, į kurią atsilankė virš 

Antanas Dubinskas suteikė į 400 svečių. .
Moterystės Sakramentą Valen-jčius rūpinosi muzika, tad visi 
tinui Remeikiui ir Albinai Paš-igavo pašokti lietuviškai ir a- 
kauskaitei. Liudytojais buvo 
Jonas Kulokas ir Dolores Pe
čiulytė. Vestuvių puota įvyko 
šv. Petro par. svetainėje, ku
rioje dalyvavo arti 200 asme
nų. Mūsų kunigai negalėjo puo
toje dalyvauti, nes buvo pirmu
tinė rudens parapijos vakarie
nė parapijos salėje. Sveikiname 
naujavedžius ir linkime jiems 
ilgiausių metų jų naujame gy-

; venime.
! Parapijos Rudens Vakarienė 
i Veikimo sezonas mūsų para-

I kad tinkamai viską priruošti. 
Atsilankusieji įvertino jų pa
stangas ir ne vienas dėkojo už 
tokius gardžius valgius. Nors 
bilietai buvo $3.00, tačiau pelno 
bus mažai, nes viskas brangu. 
Girdėjau kleboną kun. Mende- 
lį sakant, kad už vieną kalaku-

tų amžiaus privalo susirinkti į 
parapijos svetainę, kur bus de
damos pastangos sutverti jų 
kuopą sulyg Arkivyskupijos 
CYO įstatų. Kun. Jonas Men
delis vadovauja šiam darbui, 
kurs yra vienas svarbiausių

Tęsinys 8-tame pusi.

Boston Gaso Ratos
Spalių 1, 1948 m. įsigalioja pakėlimas gaso kompanijos kainų, 

kurį pripažino Massachusetts Department of Public Utilities. Šis 
kainų pakėlimas yra tik du trečdaliai, to, ką Boston Gas bendrovė 
Lapkr. 14, 1947 reikalavo. Tuo metu mes turėjome mintyje pilną ap
tarnavimą dėl 295,000 kostumerių Didžiame Bostone. Nuo to laiko 
algos, materijolas ir kiti dalykai vis mums kainavo daugiau, 
me, kad mūsų klijantai supras, kad negalima 
teikti tinkamą aptarnavimą.

FAKTAI APIE ŠIUOS KAŠTUS:

be pakėlimo
Mano- 
kainų

1939 1948 Pakilo

Gaso aliejus vartojamas 
išdirbimui (per gal.)

$.0396 $.0993 151%
f

Kūrenamas Aliejus (per gal.) .0228 .0727 218%
Coke gesui padaryti

(per ton) 6.63 15.00 126%
Mūsų algos pakilo 86.2% kaip buvo 1939 m.
Ant mūsų nuosavybių taksai pakilo 43% kaip 1939 m.

Nors aplamai kainas pakėlėme, bet toli gražu jos nepadengia 
mums, to, kas yra pakilę.

Dviems trečdaliams mūsų naminių klijantų sąskaitos 
pakils, dėlei pabrangimo, bet daugiausiai 34 centai mė
nesiui, arba biski mažiau kaip centas į dieną.

Iš mums leistų kainų pakėlimo, Boston Gas pasilaikys tiktai 62r<. 
Kiti 38r/< Federalės valdžios taksoms.

MĖSŲ FINANSINĖ PADĖTIS
Be kainų pakėlimo ši kompanija praktiškai nieko neuždirbtų 

ant įvestuoto kapitalo. Kad ir kainos pakeltos, mes nematome, kad 
galima bus'gauti daugiau kaip 2'-2r> ant investuoto kapitalo, 1949 m.

MES VISI STOVIME VIENINGAI
Mes visi norime, matyti augantį Didįjį Bostoną. Viso to pagrin

das, turėti stiprias įstaigas, kurios tarnauja sveikatingumui, gero
vei ir šviesiai ateičiai. Kaipo viešo aptarnavimo Įstaiga, mes turime 
turėti pinigų ar kreditą plėtimui ir geram visuomenės aptarnavi
mui. Šiuo atveju mes prašėme kainų pakėlimo.

October 5, 1948

r

t

J

Jei naudojote už Oct.

TIPIŠKAS PALYGINIMAS GASO BILU
PAGAL SENŲ IR NAUJU KAINU

Kainos Nr. 1
Nekurtos Bilos Sena kaina Pakilo 

buvo

Rezidencijų 
Bilos Nauja 

Rata bus
1,000 m. ft. $2.16 Š2.02 $.14
2.000 cu. f L 3.58 3.24 .34
3,000 cu. ft. 4.79 4.25 .54
4,000 m. ft. 6.01 5.27 .74
5,000 cu. ft. 7.13 6.29 .81

10,000 cu. f t. 12.72 1L38 1.34
Palyginimas viršui parodo mūsų 

anvimą pagal Residence Rate No. 1,
rezidencijinių kostumerių aptar- 

„ t „ Bostone. Brookline, Chelsea.
Milton, Newton, Qu.incy, Somervil’e. IValtharh. Watertown, Wellesley 
ir Wcston. Šis palyginimas netinka industrijoms, šildantiems namus 
šiems miestams, Acton, Ayer. Bedford, Concord, Groton. Lincoln, 
Littleton, Sudbury ir VVayland. Kainų pakėlimo lakštai galima gauti 
mūsų ofisuose arba pareikalavus mes pasiųsime į namus. e

BOSTON CONSOLIDATED GAS COMPANY
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Kaip sulaukti ilgo, laimingo ir 
prasmingo gyvenimo

Savo patyrimą nusako garsusis rašy
tojas, prūsų lietuvių patriarchas Vy
dūnas, patsai sulaukęs 80 metų am
žiaus ir nepraradęs sveikatos bei pro

to šviežumo.
RYTPRŪSIŲ 

PATRIARCHAS
Mes turime lietuvį nuo

stabiai aukotos dvasinės 
kultūros žmogų tai Vydū
ną. Jisai gyvena taurų, 
drausmingą 
nuo mažens 
valgo mėsos 
turėjo pereiti 
kalėjimus, 
vokiečių 
kai jis stengėsi palaikyti 
lietuvybę Mažoje Lietuvo
je, Rytprūsiuose. Ir nežiū
rint tos jo neišpasakytai 
didelės duoklės lietuvių 
tautai, nežiūrint tų sun
kių gyvenimo sąlygų, Vy
dūnas jau peržengė 80 
metų amžiaus ir tebėra 
šviežios minties, gyvo gal
vojimo ir pilnas kūrybi
nės energijos. Štai nese
niai Detmolde, Vokietijo
je išėjo iš spaudos jo kny
ga “Tauresnio Žmonišku
mo Užtekėjimas”.

VEIDU Į DIDĮJĮ 
SLĖPINĮ

Čia jisai sprendžia prie
žastis, kodėl kyla karai. 
Jis atranda, kad karai tai 
gyvuliškojo žmogaus pra
siveržimas, ir kuo žmonės 
bus tauresni, geresni, tuo 
bus lengviau karų išveng
ti. Kartais žfnonės tiek 
daug į blogą pasineša, 
kad, kaip duoda suprasti 
Vydūnas, pati Kūrybos 
Galia (Dievas) ne tai kad 
žmones baudžia, bet auk
lėja kietesne rykšte.

Vydūnas sielojasi, kad 
žmonių širdis perdaug y- 
ra į žemę, į daiktus nu
kreipta. Žmonija būtų 
daug laimingesnė, jei joje 
būtų daugiau dieviškumo. 
Kaip Vydūnas kad rašo:
— Paskutiniais laikais 

žmogaus sąmonė buvusi 
vis daugiau smeigiama į 
daiktiškumą, turi laikytis 
augštojo ir atsigręžti į 
savo kilmę, per savo vidų 
į Didįjį Slėpinį, į visa go
biančią Galią. Tada žmo
nės būtų tobulesnio žmo
niškumo ir visai kitaip 
santykiuotų vieni su ki
tais.

gyvenimą; 
niekada ne
daug dirba, 

per nacių 
nuolat buvo 

persekiojamas,

MUSŲ IR ATEINANČIŲ 
KARTŲ LAIME

Ilgų metų gyvenimo pa
tyrimo pamokytas Vydū
nas, lyg savo testamentą; 
nori palikti lietuviams pa- ’ 
skatinimą vis siekti didės-1 
nės tobulybės:
— Ką vieno laiko žmo-' 

nės pasiekia, turi neštis į 
ateitį per naująją kartą. 
Ji turi tęsti žmonijos kili
mo taką. Kiekviena karta 
turi būti aukštesnis laips
nis į tobulesnį žmonišku
mą. Kur pasireiškia su
stingimas, stabdymas, čia 
ir sukyla visokie akstini- 
mai, kurių skaudžiausieji 
yra karai.

Paties 
mingas, 
skaistus 
geriausia 
nančioms
— Iš gašlių žmonių gali 

gimti tik gašlūs vaikai, iš

•

Vydūnas

pasidaro patiriama kilmė 
visa to, kas yra, kas gyva. 
Sąmonė yra jai tesiog at
sivėrusi. O toks jos atvi- 
! rūmas yra tai, kas vadin- 
itina tikyba. Tikybai pri- 
’ brendęs žmogus nuolatai 
'glaudžiasi į Didįjį Slėpinį, 
■ kuris yra nenuvokiama 
Išmintis bei Šviesa, neap
sakoma Meilė bei Malonė, 
šventa Valia bei Galia. 

, Vis jis to Didžiojo Slėpi
nio atsimena, vis gyvena 
Jam atsidavęs ir pasišven
tęs. Ir yra taip tikriausiai 
maldingas. Nesiliauja jis 
melstis visą savo amžių 
kiekvienu savo kvėpavi
mu. Toks žmogus tada ir 
tampa vis tinkamesne 
priemone apsireiškimams 

(Tojo, iš kurio, per Kurį ir 
Kuriuomi yra visa, kas 
yra. Nos toks žmogus ir 
gyvena ant žemės, vis dėl 

į to jis yra kūno, nuotai
kos, mąstymo, veikimo ir 

’ elgesio atžvilgiu tikriau- 
I sias Slėpiningojo Kūrėjo 

. apsireiškimas.

“Darbininko” 33-jų Metų Jubiliejinio 
Parengimo

Musical Show ir Šokiu Rėmėjai
Parengimas Įvyksta Lapių*. - Nov. 6, 

Maidpal BuMng Salėje, S». Boston, Mass.
Programą išpildys Šv. Pranciškaus parapijos 

Choras iš Lawrence, Mass., vadovybėje muziko Algio 
Šimkaus.

Šokiams gros pagarsėjusi Dirvallis Orchestra.
KONCERTO RĖMĖJAI —

Albert Keras, Coalmont B. C., Canada .............. 5.00
Stanislava Waitkus, Montello, Mass....................  5.00
Mrs. Elena Balcunas, Dorchester, Mass..................3.00
Švento Kazimiero Seserys, Silver Creek. Po, Pa. 2.00 
Rev. M. A. Pankus, New Britain, Conn..................2.00
Sister of St. Casimir, Minersville, Pa..................... 2.00
Rev. C. E. Paulonis, Lake Ronkonkoma, L.I. N.Y. 2.00 
Sisters of St. Casimir, Baltimore, Maryland.......2.00
Rev. I. Albavičius, Cicero, UI............................... 2.00
Agota Ručinskienė, Cleveland, Ohio .................. 2.00
Zenon Antulonis, Stoughton, Mass. v..................... 2.00
Joseph Vizynis, Londonderry, N. H. .................. 2.00
Mr. Adam Tamulewich, Waltham, Mass.............  2.00
Tarnas Tamulevičius, Branford, Conn................. 2.00
Rev. Jonas Jutkevičius, Worcester, Mass............. 2.00
Rt Rev. Msgr. J. Miliauskas, Scranton, Pa......... 2.00
P. Adams, South Boston, Mass..............   1.25
Mrs. C. Petrošius, Bristol, Conn. .........................  1.25
J. Šidlauskas, West Fitchburg, Mass......................1.00
Adomas Česnauskas, Brockton, Mass................... 1.00
Mrs. Kuras, Norwood, Mass...............................  1.00
J. Einingis, So. Boston, Mass............................... 1.00
Joseph Slatkevich, So. Boston, Mass......................1.00
J. Žukauskas, Amesbury, Mass............................ 1.00
Jurgis Klimas, Pottsville, Pa...............................  1.00
Ciprus Urbanas, Nashua, N. H...............................1.00
Mary Rinkus, Baltimore, Md...............................  1.00
Justina Jekavičienė, Taunton, Mass....................  1.00
M. Tamasuashe, Akron, Ohio ............................  1.00
Frances Jancius, Lawrence, Mass........................ 1.00
Mrs. Agnės Auksutis, Chicago, III......................... 1.00
M. Kazemekas, Gilbert Ville, Mass......................... 1.00
A. K. Masaitis, Westfield, Mass...........................  1.00
A. J. Klimaitis, Bridgeport, Conn........................ 1.00
F. Martinkus, Jamaica Plain, Mass.........................1.00
Mr. Pranas Razauskas, Baltimore, Md................  1.00
M. Razanauskas, Brooklyn, N. Y........................ 1.00
A. Zanavičius, Waterbury, Conn.............................1.00
Joseph Yakimavičius, Elizabeth, N. J. .......  1.00
Stephen Urban, Brighton, Mass...........................  1.00
Jonas Prakapas, Windsor, Ont. Canada................1.00
Anthony Švenčionis, Lowell, Mass........................ 1.00
Dr. A. Kazlauskas, Brdoklyn, N. Y....................  1.00
Jonas Šaukimas, Lowell, Mass........................... 1.00
Joseph Elias, Chicago, UI....................................... 1.00
Alexandra Dailidaitė, Windsor, Conn..................... 1.00
Mikolas Ramanauckas, Tampa, Florida................1.00
V. Staknys, Palo Alto, Calif....................................1.00
Lithuanian Furnitūra Co., So. Boston, Mass.........1.00
Mrs, A. Jankun, South Boston, Mass..................... 1.00
Ignas Rakauskas, Waterbury, Conn....................  1.00
Frank Jakaitis, Chicago, III....................................1.00
Katrine Vincius, Syracuse, N. Y.............................1.00
E. Jankauskas, Cambridge, Mass................  1.00
J. Yerusiavičius, Haverhill, Mass........................ 1.00
Mrs. Elveyra Greicienė, Cockrane, Ont. Canada ... 1.00 
Mrs. S. Busevvink, Detroit, Mich...........................  1.00
Joseph Svelnis, Kenosha, Wis...............   1.00
Mr. M. Gabys, No. Andover, Mass......................... 1.00
G. C. Stukas, So. Boston, Mass...............................1.00
Stanley Seone, Baldurnville, Mass........................ 1.00
Joseph Pocius, Dorchester, Mass.........................  1.00
Mrs. D. Ramonas, Waterbury, Conn....................  1.00
Marijona Kurtinaitienė, CleElum, Wash............. 1.00
George Ozelis, Port Jefferson, Station, L. I. N. Y. 1.00 
Mrs. Anna Zupkus, Waterbury, Conn..................... 1.00
J. Arodecpis, Waterbury, Conn............................ 1.00
Joseph Jakubauskas, Waterbury, Conn................  1.00
Mikolas Venskus, Greenfield, Mass......................... 1.00
A. J. Shaukis, Haverhill, Mass............................ 1.00
Jonas Endriulis, Chicago, UI...............................  1.00
Mrs. Amelia Pavilonis, So. Boston, Mass............. 1.00
Mrs. Ursula Jarosh, South Boston, Mass............. 1.00
Anna Skuzinskas, New York City, N. Y............. 1.00
Mrs. A. Antanaitis, Luzerne, Pa...........................  1.00
Ludvika Kauneckienė, Lewiston, Maine ..........  1.00
Mr. Izd. Ambrozaitis, Somerville, Mass..................1.00
Petronela Pileckienė, Brockton, Mass.................... 1.00
Mr. Peter Jakstys, Norwood, Mass. .................. 1.00
John Miller, Chester, Pa...................................... 1.00
Bernardas Jarkevičius, Haverhill, Mass............. 1.00
A. Musick, Haverhill, Mass..................................  1.00
Simonas Kudzma, Nashua, N. H........................ 1.00
E. Tamošūnienė, Athol, Mass............................... 1.00
Pranas Alšėnas, Toronto, Ont. Canada ........... 1.00
Mrs. P. Stasunas, Athol, Mass................................ 100
Mrs. J. Waslunas, Norwood, Mass.......................  1.00
Agnės Gibs, Chicago, III...................................... 1.00
John Delionis, Jersey City, N. J....................... 1.00
Jonas Ivanauskas, Phila., Pa............................... 1-00
Pranas Povilaitis, Waterbury, Conn................. 100
Mr.s. M. Karper, VVaterbury, Conn.................. 1.00

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame,

joms atsivertų ir leistųsi; SAULĖTOS GYVENIMO 
DIENOS

Sąmoningas tikybinis 
nėra daiktiš- gyvenimas* yra tai šviesa 

s ir lai-

biaurias mintis, kad ne- 
kibtų prie tokių minčių... 
Žmogus neturėtų žvalgy- 
ties, ar nepastebėtų, kas 
negera, nedora, niekšiška 
žmonėse ir žmonių gyve
nime. Vis jis turėtų pasi- 
stengt išvysti, kad ir la
bai maža — ko gero, kil
naus, tauraus kituose 
žmonėse, nors jie ir būtų 
supurvinti visokiais ne- 

Taip laikyda
masis žmogus savyje ir 
kaupia, kas yra gera ir, 
tampa versme visokiam! 
gerui. Bet kurs renkasi 
tik globumus, tas pasida
ro visokio niekšiškumo; 
plūdimu. Ir taip žmonės 
ryškiai skiriasi.
NEPAMIRŠTI GYVENI

MO TIKSLO
Kaip koks naujųjų laikų 

pranašas Vydūnas nori 
žmonių akis atkreipti į jų j 
svarbiausiąjį tikslą ir ra-; nebeatsiduoda 
šo:
— O žmogus pašauktas 

.skirtis su savo visa esme, 
su visu savo gyvumu ir su 
visu savo 
visu savo gyvenimu tei- 
giamajai, 
šviesiajai Kūrybos galiai miškas žmogaus pakiti- i reiškia Kūrybos
(taip Vydūnas vadina mas. Žmogaus !------- ~---- — -
Dievybę). Jam tai ir pasi- nuostabiai šviesėja. Žmo-Imu jai tarnauja. Tuo jis 
seka, jeigu jis vis tą atsi
mena, ir, palikdamas visa 
kas tamsu, drumsta, atsi
duoda šviesai savo vidi
niame kūrime, ir, nors tu
rėdamas santykiuoti su 
visokiomis mintimis, lai
kosi vis augštųjų.

SAUGOTI SĄŽINES 
GRYNUMĄ

Gryna sąžinė yra tik
riausias laimės šaltinis, 
ką Vydūnas išreiškia šiais 
žodžiais:

Į — Žmonės nuolat skun
džiasi dėl visokių negalių, 
ligų, skaudėjimų, kančių

žmogaus draus- 
tvarkingas ir 
gyvenimas yra 
dovana ir atei- 
kartoms:

žiaurių— žiaurūs, iš kvai- švarumais, 
lų — kvailučiai, ir tt. i 
Bet tauriems : 
gimsta ir taurūs 
maloniems — 
darbštiems —

ir tt. 
žmonėms 
i vaikai, 
malonūs, 

darbštūs... 
Taip naujosios kartos 
yra panašios į tas, iš•

vis 
ku-

patriar-

rių jos kyla.
KONTROLIUOTI 

MINTIS
Mūsų tautos

chas Vydūnas perspėja, 
kad išauklėtas, 
gas, taurus žmogus turi 
kontroliuoti ne vien savo 
elgesį ir kalbą, bet ir min
tis:
— Kokios yra žmogaus 

mintys, toks yra visas jo 
gyvumas, taip skelbiasi jo 
esimas ir visas jo veiki
mas. Minčių gyvenimas y- 
ra jo jėgainė. Iš minčių 
susikaupia visa žmogaus 
padėtis, kuriasi jo aplin
ka, tarpsta jo asmuo, jo 
sveikata, net jo vaikai ir 
jo, kaip ir jų, likimas. Sa
kytina tiesiog, kad minčių 
židinys yra visų žmonių 
apsireiškimų kalvė ir jų 
įsigalėjimo dirbtuvė... Bū
tina, kad žmogus vengtų 
įsigyti nešvarias, blogas,

kultūrin-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

jų būti žadinami šviesai i 
ir skaistumui... Gyvenimo j 
svarbumas i_Z__ 2_2__2 _____ _
kasis lobis, turtų susikro- žmogaus kelionėje 
vimas, ale vidinis šviesė-'mė. Apie tai Vydūnas 
jimas, taurėjimas. Toks' skelbia: 
vidinis pakitimas iš karto; 
gaivina.

TIKĖJIMAS, — ŽMO
GAUS JĖGA IR 

PAGUODA
Rašytojas Vydūnas ypa

tingai vertina tikėjimą. 
Savo šiame rašte dažnai 
cituoja Naująjį Testa
mentą ir apie ryšį su Die
vybe kalba:

— Tikėjimas... turi būti 
gyvas, nuoširdus, turi bū
ti visos sąmonės atsidavi
mas ir pasišventimas slė
piningajam viso Esimo 
Pagrindui. Tokiu savo ti
kėjimu tada žmogus savęs 

j neskiria daiktišk u m u i, 
‘ i tam, kas 

■juslus ir žmogaus vidinį 
gaivumą veikia,

gyvumu ir su

gyvinančiajai,

— Dar daugiau iš gyvos 
tikybos, vadinas iš tam 
tikro sąmoningumo švie
sos laipsnio, tenka žmo
gaus gyvenimui: kas šiaip 
dar niaukė jo mąstymą, 
galvojimą ir protavimą, 
kaip tamsios debesys ap
dengia saulės šviesą, tai 
dabar pasklinda ir virsta 
baltomis debesėlėmis, pro 
kurias visas saulės spin
duliavimas prasiveržia ir 
visą gyvenimą šildo ir nu
šviečia... Taurių žmonių 
vaikai skelbia ir be žo
džių, kad Dievas yra su 
jais, kad apsireiškia jais 
žmonijoje ir visame že
miškame gyvenime. Tokie 
žmonės todėl ir teisingai 
vadinami Dievo sūnumis, 

ale tam, netgi dievaičiais (Jono 
kas yra dvasiška, kas pa- Ev. 10, 34)... Esmiškasis 
tiriama savo pat sieloje, į žmogus liekasi su savo 
Iš tokio žmogaus nusista-1 valia visuomet Šventosios 
tymo, būtent iš gyvo tikė-i Valios ir Galios tamybo- 
jimo, pasidaro visai es-|je. Jis žino kad ji apsi-

I 
i

i

i veiks- 
sąmonėjmais, ir jis pilnu atsidavi-

gus tiesiog pabunda lyg tada yra žmonijoje ir vi- 
kitam, tikresniam gyveni- šame gyvume šildąs ir gy- 
mui. Jo sąmoningumas vinąs židinys.
pasiekia laipsnį, kuriame, Dr. J. Pnmskis.

English - Lithuanian Dictionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin-įir vargų, o neįstengia ieš- 

gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir koti ir surasti jų priežas- 
stiprus patarėjas. » čių. Tųjų yra labai daug

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, ir visokių. Bet vyriausio-
5_____ •______ 1__________ ___________ _____ _________________ •» ________ a____ įninku.

X

kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: sios glūdi žmonių nelabu- 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo me, jų vidiniame nešvaru- 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū-jne, jų atsidavime tam, 
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį kas yra gyvumo neigimas, 
skaičųj turime. Prašome skubiai užsisakyti. j Visos blogos mintys, visi

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, geiduliai ir kitos nešva
rios vidinės jėgos turi bū
ti paliekamos.

Vydūnas turi didelį gy
venimo patyrimą. Mums 
įdomu išgirsti jo dešimt
mečiais sutelktas patirtis. 
Sielos skaidrumą jis laiko 
gėrio ir laimės šaltiniu:
— Taurios, skaisčios min

tys šviečia ramiai, tarsi 
glūdotų susikaupu sios 
šviesųjį savo spinduliavi
mą, ir lauktų, kad žmonės

tik įdėk j konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

• Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadwoy So. Boston 27, Mass.

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

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

Du portretai
AKVARELE

Vėl skamba bažnyčios varpai 
Šventadienio saulėtą rytą, —
Gal vėl jis šventoriuj paklaus kaip andai — 
Kodėl aš ramunėm kaišyta,
Kodėl balto šilko skarelės kutus 
Širdis nerami man kilnoja...
Buvau aš per naktį gražiausius žodžius 
Ir jam atsakyt sugalvojus...
Dabar — alei vieną visus išbarsčiau 
Takely rasotam iš ryto...
Kas bus, Dievulėliau, kai vėl jis paklaus, 
Kodėl aš ramunėm kaišyta

.RAIŽINYS MEDYJE
Jūs man nesakot, kad aš aklas. Man vistiek. 
Aš jus keliais pačiais klaidžiaisiais surandu, 
kaip šmėkla peržengiu jūs slenkstį ir sustoju 
žaizdotom kojom 
ant blizgančių grindų.
Kodėl gi virtine skambių jūs juoko karolėlių 
staiga subyra ir sudūžta į šukes, 
kai aš prie vaišių stalo priartėju?
Argi dėl to, kad jūsų širdis praregiu tamsias, 
kaip drėgno raisto purvinas gelmes, 
įaudrintas karštu pagundos vėju?..
Jūs manot, kad aš aklas. Gali būt — 
esu toli nuo žemės šios švitėjimų blyškių, 
bet žydi paslaptys — spalvingos tartum gėlės 
juodoj bedugnėje akių...
Jūs nebijokit — aš ne šmėkla. Aš šaukiu, 
kaip balsas jūs gelmių slapčiausios celės...

Vlada Prosčiūnaitė.

“Darbininko” Administracija.
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Lietuvių Skyrius Tarptacti 
nėję Motery Parodoje

New Yorko Lietuvės mote-

r
I 

negauna jokio pelno. New Yor-j 
ko Tarybos sekretorius. Danie
lius Averka yra bilietų platini
mo komisijos pirmininkas.

Bilietus galima gauti iš laik-

rison; maršalka 
iš Nevvark.

Sodalietės nutaiė surengt su- »£? 
važiavimus kas mėnesį visose 
parapijose. Po susirinkimo Ba- 
yonnes Sodalietės gražiai priė
mė visus skaniais užkandžiais 

gėrimais. A.E.S.

DARBININKAS
L. Siuitas ■

i A*

I Kur Gete
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»*a

MMR®
6
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NORWOOO. MAS!
40 Valandų Atlaidai

t

Pereitos savaitės pabaigoje
rys. šiais metais, kaip ir praei- redakcijų, lietuviškų ra- — spalių 1. 2 ir 3 dd. šv. Jur-
ty, rengiasi dalyvauti Moterų dijo vaJandų vedėjų<

___ ____  Street.
1-4 dd. N y Lietuvių Informacijos ir svečių kunigų.
60 tau- centro, 233 Broadvvay. Nevv sakė kun.
Ameri-.yorke jjew Yorko Tarybos na- So. Boston, kun. A. Klimas 

rių. Komiteto narių ir kitų ku- Brockton. ir kun. K. Jenkus iš, 
71 Regiment rių vardai bus vėliau paskelbti. Loveli.

• . J ,

į*

Tarptautinėje parodoje, kuri Grand
vyks lapkričio mėn. 
Lietuviai bus viena iš 
tinių grupių ir įvairių 
kos organizacijų.

Paroda įvyks 
Armory. 34 gatvėj prie Park 
Avenue. New York City. Tiki
masi. kad šiais metais lankyto
jų skaičius padaugės, nes pa
roda minės savo 25 m. jubilie-; 
jų. Praeitais metais 150.000 
žmonių gėrėjosi puikiais eks
ponatais.

New Yorko Taryba praeita
me susirinkime nutarė šiais 
metais globoti parodą. Į Vyk
domąjį Komitetą buvo išrink
tos
Bronė Spudienė. Barbara Dar- 
lys ir Marijona Kižytė.

Susirinkimas 
stovių įvairių

Dr. Aldona • Šliupaitė,

BALF’o, gio lietuvių par. bažnyčioje į- 
Brooklyn. 1 vyko 40 Valandų atlaidai. Buvo 

Pamokslus
Al. Ahračinskas

8
i 
s 
s 
8

. n i Per visus tris vakarus vargo-1MV V Tarybos Parodos i. . , . ..... . „ . nais grojo, giedojo ir chorui <Vykdomasis Komitetas. |gvadovavo muzikas Mamertas, 
i Karbauskas iš Cambridge. j

Sodaliečių Susirinkimas   ;g
________ i p. Ona Maciene, po operaci-;

New Jersey Lietuvių Sodalie-:jos šv. Elzbietos ligoninėje, 
čių susirinkimas įvyko švento! sveiksta namuose. 
Mykolo parapijos salėj, Bayon- ———
ne. N. J. rugsėjo 26 dieną. Da-! šiomis dienomis išvyko pas 
lyvavo kun. J. Scharnas, kun.! gimines į Maine valstiją p. M. 
A. Kasperas ir kun. Budrec-• Balutienė ir jos duktė Onutė, 
kas. MIC. ir Sodalietės iš Ba- -------------
vonne. Elizabeth, Harrison -| Šią savaitę šventė savo 10 
Kearny. Jersey City ir Nevvark. metų vedybinio gyvenimo su-

Sodaliečių dvasios vadas kun. (kaktį pp. Pranas ir Sofija Ne-

iš 
iš

Bernardas Koraitis

Minkūnas. nesenai iš 
atvykęs BALF parei-

susirinkimas nebuvo

Centro reikalų vedėjas, ir adv. 
Petras 
tremties 
gūnas.

Nors
gausus, bet dalyvaujantieji su
dėjo $77.00 aukų lietuviams 
tremtiniams šelpti per BALF’ą. 
Aukavo šie: $6.00 — Alena 
Pakarklienė; po $5.00 — NN, 
D. Razulevičius, Marijona Ba- 

į bilienė. S. Razulevičius, Jonas 
vakare. Informacijos mininkė — A. Smigelskienė iš. Pirmadienį, balandžio 4 d. Į Pauplys, Aleksandras Navic- 
233 Broadvvay. Nevv No. Arlington; vice pirm. —A. Šv. Jurgio lietuvių par. svetai-,kas.

Bemeikaitė iš Elizabeth, protinėje įvyko BALF 22 skyriausi Po $2.00 — B. Adomaitienė, 
t t :x tr------ --------- ------------t_ 1— ’V Jonas PaUplyS,

pasakė F. Gikis, Pr. Kuras. M. Aidu- 
trumpą kalbą kun. Al. Janiu- konienė.

Komite- Grekštienė iš Bayonne; Sočiai nas ir pakvietė p. A. F. Knei-j Po $1.00

Komiteto, at- 
organizacijų ir J. Schamas gražiomis ceremo-. vins, gyv. E. Walpole. Jie gavo 

kooptuotų visuomenės veikėjų, nijomis įvesdino naują valdy-.daug sveikinimų ir linkėjimų, 
įvyks penktadienį, spalio 8 d., bą. kuri vedė susirinkimą: pir-j 
8 vai. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . .......................
Centre.
York City.

Padengti dalyvavimo išlai- rašt. — J. Laukaitytė iš Kear-1 susirinkimas ir prakalbos. Su- A. Navickas, 
čas. kurios gana aukštos. Ko- ny; ižd. — L. Chrestianienė iš'sirinkimą pradėjo ir

Newark. Korespondentė — M.mitetas tikisi iš anksto par
duoti daugeli bilietų. 1 
tas gauna nuošimtį už bilietus 
iš anksto parduotus, iš bilietų 
j varduotų prie durų Komitetas

Komitetas — M. Birknienė iš 
Kearny: Catholic Truth Komi
tetas — I. Kohanskaitė iš Har-

I — L. Paleviėius. 
žį vadovauti susirinkimui. Tu- Andrius Venskus, M. Minkevi- 
riningas ir įdomias kalbas pa- čius, K. Radzevičius. P. Kudir- 
sakė p. Jonas Valaitis. BALF ka, J. Dixon. J. Avižinis, J.

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 IŠSIMOKĖJIMUI -Mūsų krautuvė duoda kailinius leng
vais ir prieinamais išsimokėjimais. Išsimokėjimo terminas pritaikintas 
kiekvienai pagal jos pageidavimą.

/.tėjusios 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.

tSJ

•11 VASHINCTON STREET

BOSTON, MASS.

Smilgis, S. Akunevičienė, V. J. 
Kudirka, Jurgis Versiackas, 
Tekia Samson, Ur. Navickienė, 
A. Perekšlienė, kun. Al. Janiū
nas 
vičiūtė, 
Radzevičienė, L.
S. Jasionis, E. Prevelienė, P. J. tininką ir LDS 
Rakauskas, 
Vasiliūnienė, M.
Juozas Versiackas, 
liauskienė, G. Pazniokas. kun. J. Valantiejus ir kvietė

BALF 22 skyriaus valdyba visus i parapijos bazarą, kuris 
dėkoja visiems ir visoms auko- prasidės lapkričio 18 d. Mums 
tojams. yra skirta 20 diena — šešta-1

_________ dienis. Tą vakarą kviečiame 
visus narius tusirinkti j senąją ± 
mokyklą. Kuopa paskyrė $10. ^ da)yvav0 mBio.

. 'se ir bendrai priėmė šv. Komu. 
ir niją Svč. Panelės Rožancavos 

garbei.
į Po pietų pamaldų įvyko 
draugijos susirinkimas, kur 
taip pat gausiai dalyvavo na
rės. Išklausius įvairių praneši
mų, pasveikintą, p. O. Valin- 
čienė, uoli draugijos raštinin
kė, kuri šiomis dienomis tapo 
senutė, nes jos dukrelė p. Kie- 
ly susilaukė pirmojo sūnelio, 
ir ji yra šv. Rožančiaus dr-jos 
jauniausia narė. Todėl draugi
ja paskyrė dovanėlę iš iždo dėl 
naujo piliečio. Visos narės pa
linkėjo geriausios sveikatos 
jaunai šeimai.

Paskyrė iš iždo auką dėl gė
lių papuošimui altorių 40 Va
landų atlaidams. Taipgi paskir
ta auka šv. mišioms, kurios 
bus atnašaujamos lapkričio 
mėn. už mirusias nares. Prisi
minus apie ruošiamą laimės 
vakarą dėl tremtinių šelpimo, 
tuojau atsirado geraširdžių ir 
paaukojo po $1.00, būtent, Ona 
Valinčienė, M. Nevulienė, E. 
Yekienė, A. Kašėtienė, A. Min- 
gelienė, P. Šimkienė, M. Kavet- 
skienė, E. Pranckevičienė, A. 
Masiunienė, O. Ručinskienė, T. 
Toconienė, P. Kelpšaitė, V. 
Kasparavičienė, O. Radzevičie
nė, B. Mičiūnienė.

Į Visoms aukotojoms priklau
so nuoširdi padėka.

Rugsėjo 26 d. įvyko LDS 5
S. Babravičius, K. Babra- kuopos susirinkimas. Atkalbė-

B. Dovidauskienė, A. J°me maldą už a. a. Joną Toti- 
Dovidaitytė, U, buvusį ilgametį kuopos raš- 

Garbės narį.
A. F. Kneižys, M. Išrinkome laikinį raštininką p. 

Stelmokas. Nel1 Meškūnienę.
Iz. Vaši-1 Susirinkime dalyvavo ir kleb.

šeštadienį, spalių 9 d., 11
vai. rytą, Šv. Jurgio lietuvių įl'ba^ro.
par. bažnyčioje priims Mote-, Atstovės pp. Sapranienė 
rystės Sakramentą p. Adelė Meškūnienš išdavė raportą iš 
M. Dudaitė iš E. Walpole su p. LDS
Jonu A. Raudeliūnu iš Brigh-! kad kuopos susi.
ton. p. Jonas A. Raudeliunas rinkimai įvyksta ketvirtą gek. 
yra p. Estelos Sykes brolis. madienį mėnesio x yal pie.
Sveikiname! senosios mokyklos kamba-

ryj. Kviečiame visus narius da- 
Pereitą sekmadienį, spalių 3 lyvauti(

d. Moterystės Sakramentą Šv. > 
Petro lietuvių pAr. bažnyčioje,' 
So. Bostone, p. Juozas Rukšte-' 
lis, gyv. Austin St., su p. Raz- 
vadauskaite, gyv. So. Boston.
Sveikiname!

NEW BRITAIN. CONN.
LAIMES VAKARAS

A. L Tarybos vietinis sky
rius ruošia laimės vakarą sek
madienį, spalių 10 d., 4 vai. po 
pietų Šv. Andriejaus par. sa
lėje. Pelnas skiriamas lietu
viams tremtiniams šelpti per 
BALF’ą.

Komisija kviečia visus ateiti 
į šį parengimą ir išbandyti sa
vo laimę.

GAUSIAI DALYVAVO
Pereitą sekmadienį, spalių 3

Spalio 1 d. įvyko Federaci
jos ir BALF’o skyrių susirinki
mas. Pirm. komp. A. J. Alek- 
sis padalino lapelius, kuriais 

j kviečia į Lietuvių Katalikų 
Kongresą. Federacijos skyrius 
nutarė pasiųsti pasveikinimą 
su $25.00. P-lė Andrikytė per
skaitė pora laiškų. Po to nu
tarta pasiųsti sveikinimą BAL
F’o seimui su $10.00. Atsilankė 
kun. Pranskus ir kvietė Fede- 

r

racijos skyriaus atstovus į ba
zarą. Skyriui paskirta lapkričio 

Spalių 5 d. buvo suruoštas d vakaras Federacijos sky- 
shower” p. Oną No- riug paskyrt bazarui $35.00. 
Walpole pagerbti. į Aukų gauta sekančiai: Gyvo- 
šeštadienį sugrįžo iš jo Rožančiaus dr-ja $4.80; Tre- 
Airijos Msgr. Jere-

šeštadienį, spalių 2 d. lankėsi 
pas Norwoodiečius Seselė M. 
Simplicija (Kasparaitė) ir kita 
Sesutė iš Worcester. Jas atve
žė pp. Zumai. Ponia Zumienė 
yra buvusi Jasionytė. Pasta
rieji aplankė savo tėvelius.

“surprise 
vikaitę iš

Pereitą 
Romos ir 
miah F. Minihan, D. D. LL. D., 
Šv. Katrinos par. klebonas. 
Daugiau kaip 3,000 parapijie
čių ir miesto valdininkai jį pa
sitiko ir sveikino. $1.00; Bar-

tininkai — $2.50; Moterų Są
jungos kuopa $1.05; Rūtos — 
50c.,; Šv. Juozapo Maldos — 
$1.00; Vincas Ramažauskas — 
$5.00; Ona Kankolienė—$1.00; 
Juozas Žemaitis
borą Jodickytė $1.00. Viso — 
$17.80. Į

Į BALF skyrių pridavė au-
Sekmadienį, spalių 3 d., š.m., kų po $10.00 — pp. Valuckų 

Leonardui ir Blanche Kum- šeima, Mrs. Anne Trocchi. 
pams, gyv. Ames ir Websterj Federacijos ir BALF skyrių 
Sts., Montelloje buvo surengta valdyba dėkoja už aukas, 
surprizo parengimėlis, 
kos metų vedybinio ; 
sukakties proga. Tai įvyko jų 
gražiame 
ton, Mass. 

į Į tą parengimą susitarę jų 
artimieji suvažiavo iš Worces- 
ter, Cambridge ir Brockton, 
Mass. Netikėtai užklupti jubi- 
liejatai ligi ašarų buvo sujau
dinti. Nes tai buvo išlaikyta 

’ visoje pilnumoje paslaptis ir 
tas labiausiai darė įspūdį. Pa- 

' sisveikinę, sudėję linkėjimus 
I smagiai pasivaišino ir linksmi 
į visi grįžo iš kur kas buvo at-
• vykęs.

Pp. Kumpai yra veiklūs Šv. 
Roko parapijos darbuotėje ir 
tos parapijos organizacijose.

Šia proga ir Jūsų korespon
dentas linki ilgiausių metų!

BROCKTON, MASS.

jų iš
gyvenimo

vasamamyj, Kings-

Spalių 3 d. įvyko A. Lietuvių 
Tarybos Conn. apskrities at
stovų suvažiavimas. Tą pačią 
dieną įvyko ALRKS 11 kuopos 
kortavimo vakaras. Buvo susi
rinkę daug žmonių.

GILIAI UŽJAUČIAME
Reiškiame gilią užuojautą p. 

M. Poteliūnienei, gyv. Hart
ford, Conn.,* mirus jos myli
mam vyrui a. a. Juozui Pote- 
liiftiui. Lai Dievulis būna gai
lestingas jo vėlei, o paguoda 
bei suraminimas liūdinčiai žmo
nai ir giminėms. B.M.

Pm mus veikimas nesustoja Skaityki ir platinkite „7* ™ velR“n“ nesustoja. totB|iklgh# spaIld,_ htik- 
v"“ r“"'"“raiti “DartlninkąV
mas. Tik mes labai mažai gar- r 
ginamės.

Kleb. kun. J. Valantiejus sa
kė važiuosiąs į Lietuvių Kata
likų Kongresą. Į

Darbai pas mus pusėtinai ei
na. Bet yra ir bedarbių. Jaunas1 
darbininkas atleistas nuo darbo 
greit gauna kitą, bet senesnie
ji darbininkai netekę darbo jau 
kito negali gauti.

Korespondentas.

Albert R. Barter
Pirmiau — Popa Optleal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums iAesuminuoti akis t’ 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 2M

Tel. t-1»44
207 PARK BUILDING 

Worcester, Mum.
275 Mala St., Webuter, Mase.

t



Penldadienis,- Spalių JkvL 1248.

i vietinės žinios!
Pranešė Telefonu šauniai pasirodžius “Darbinin

ko” Minstrel Show.
Mr. Dirwallis iš Worcester, 

Mass. taipgi parašė, pranešda- 
I mas, kad jojo orchestros per
sonalas ir-gi šauniai ruošiasi 
groti “Darbininko” 
kurie įvyks tą pačią dieną po
Minstrel Show. Tat, visi ruoš
kitės į šį metinį ir šaunų pa-

šokiuose,

Muzikas Algis Šimkus (kom
pozitoriaus Stasio Šimkaus sū
nus) , telefonu “Darbininko” 
administratoriui paskambino, 
kad Šv. Pranciškaus parapijos 
choras, Lawrence, Mass. uoliai 
ruošiasi prie- metinio “Darbi
ninko” Minstrel Show, kuris į-
vyks lapkričio (Nov.) 6 dieną, rengimą, nes ten girdėsite gra- 
Municipal Building salėje. So. žų koncertą ir po koncerto ga- 
Bostone. Choristai ir solistai-ės lėsite linksmai ir maloniai pasi- 
dažnai daro repeticijas, kad'šokti. Įžanga nebrangi — tik 

Į $1.20 su taksais. Tik šokiams 
! 75c. su taksais.

DIDELE TALKA
DAKTARAI

S. Mickevich, Mr. J. 
kas ii* Mr. P. Bukota.

BROCKTONE — Mrs. Elena 
Liolienė, Mrs. Anna Gureckis, 
Mr. M. Kamandulis, Misa Julia 
Yakavonis, Mrs. M. Bartkevi- 
čienė, Mrs. Louise Mashidlaus- 
ky ir Anna Kasetta.

CAMBRIDGE — P. Radaitis, 
A. Bačinskienė, A. Zavackas, 
Mrs. A. Potembergas, A. Dau
kantas, Mrs. I. Ambrazaitis.

NORWOOD — V Kudirka, J. 
Versiackas. HAVERHILL— P. 
Jankauskas.
O. Akstinienė, 
LOWELL — 
DORCHESTER — M. Karčiau
skienė, Mrs. A. Nevera, Mrs. 
Mary Gailius, Mrs. O. Voveris, 
Mrs. J. Wollan, Mrs. D. Janus, 
Mrs B. Stravinsky, Mrs. A. 
skienė, Mrs. A. Neviera, Mrs.

SKIIRITV ąBONOS J

1
ATEITININKŲ DĖMESIUI

LAWRENCE — 
L. Venčienė. 

T. Versiackas.

TeL ŠOU 2805

I

I
!

tus:

rtene,

Mrs. C. Namaksy, šio meti- kus, Mrs. A. Alciauskas. NEW-

sunkiai dirbo prie Float’o ir 
šimteriopais būdais mums pa
gelbėjo; dėkojame p. Julian 
Arlauskui, gabiam mūsų meni
ninkui, kuris suplanavo ir su 
kitų pagelba paruošė Floatą, 
kuris laimėjo pažymėjimą kai
po vienas iš gražiausių Floatų 
parode, širdingai ačiū p. Ivaš- 
kienei už ilgą darbuotę ir su

Š. m. spalių 17 d., sekmadienį, 10 vai. ryte, Šv. 
Kazimiero Akademijoje, Marąuette Park, Chicagoje, 
įvyks Ateitininkų suvažiavimas, kurs bus pradėtas 
šv. mišiomis Akademijos koplyčioje.

Į suvažiavimą yra kviečiami visi Amerikoje gy
veną buvę Lietuvoje Ateitininkų organizacijos na
riai, likę ištikimais Ateitininkų idėjai.

Dalyvausiantieji ir ateitininkų susiorganizavimui 
pritariantieji prašomi pranešti kun. Ad. Stasiui, 4557 
So. Wood St., Chicago, III.

Organizatorių vardu: 
Prel. Jonas Balkūnas 
Kun. Adolfas Stasys 
Dr. Adolfas Darnusis 

Juozas B. Laučka
Dr. Vincas Šmulkštys

manų tvarkymą jaunuomenės
nio 44'Darbininko♦ > parengimo TON — Mrs. V. Shimkus.

LANKĖSI

; Rengimo Komisijos pirmininkei
j vadovaujant
I “Darbininko” prietelių į talką.

sutelkta daug

Talkininkai uoliai platina tikie

SOUTH BOSTONE:
Mrs. B. Gailiūnienė, O. Siau-

E. Marksienė, A. Ma

Kviečiame visų
gyti iš anksto.

tikietus įsi-
Rengė jau

ŽINUTES

ir Floatą; taipgi p. Ivaškai už
įvairius pasidarbavimus. Už
lietuvišką kryžių, nustebinanti
visus savo grožiu, esame dėkin-

ŽINUTES gi tremtiniams. Budreikai ir

Kunigas Virmauskis dėkojo
moterims ir merginoms už

Starinskui, ir taipgi p. Lengvi
nui, kurs daug dirbo ir dar pri
dėjo $9.50 lentom nupirkti. A-
čiū Motinai Ritai ir jos pagel-

yra pasiuntęs mandatų blankų. 
Kam jų neišteko, kreipkitės į 
BALF Centrą, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. Vieną man
dato kopiją siųskite Centrui, 
kitą įteikite delegatui. Į Seimą 
kviečiami svečiai ir draugijų 
atstovai.

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

(VAROS SKELBIMAI

Dr.J.LPasakarris
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Se rėdo mis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dienų.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymoar
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Bftauhvay, 

> So. Boston, Mum. 

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

jauskaitė, Feliksas Zaleskas, 
lEva Kuderauskienė, Miss Mary 
iKleponis, A. Kleponis, St. Con
tons, Mrs. M. Bernatonienė, 
Mrs. J. Petchell, A. Chaplick, 
A. Petkevich, Mrs. K. Masiulis, 
Mrs. Ona Ivaškienė, Miss V. 
Palonis, M. Venis, Mrs. A. Ja
nušonis, Miss Glineckis, Mr. V. 
Vakauzas, V. Brazauskas, Mrs. 
M. Bendzėvičienė. Mr. V. Va
latka, Mrs. J. Savickienė, Mr. 
L Svelnis, Miss Alice Plevokas,

/

” ĮVAIRŪS SKELBIMAI

gausų lankymasį į misijas. Jos 
einą ir suvažiuoją net iš toli, 
net iš kitų miestų. Čia kredi
tas ir misijonieriams.

Sekmadienį, 9 v. r. šv. mi
šios, bendra šv. Komunija ir 
pamokslas bus tai moterų ir 
merginų misijų.

Šios sėkmingos misijos baig
sis sekmadienį, spalių 10 d., 
2:30 v. p.p.

Vyrų ir vaikinų misijos pra
sidės pirmadienį, spalių 11 d., 
7:30 v .v.

TeL TROvbridge 6330

1 Repshis, M. B.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Trnnan arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

-rarSluUOua Daludl
Pardavėme namą ir krausto- 

mės į kitą miestą, todėlei iš
parduodame baldus, kurie yra 
gražūs, gero padarymo, daugu
moje turime iš Paine Furnitu- 

įre companijos Italian Walnut 
l bet room setą, 2 mahogany bed 
I room setai, living room 
: Westinhouse 6-šių kub.
šaldytuvas, mahogany 
kabinetas, bookcases,
karpetai, kambinuotas radio su 
gramafonu, laikrodžiai, 

■ niai paveikslai ir daug
mažesnių dalykų.

Wiliiam A. Amsie,
30 Carruth St., prie pat 

Ashmont Station.
Dorchester, Mass. (5-8)

Spalių 10 d., 2:30 v. p. p. šv. 
Kryžiaus katedroje bus teikia
mas Sutvirtinimo Sakramentas. 
Žmonės, kuriems reikia tą sa
kramentą priimti, kreipiasi 
prie vietinių kunigų.

Padėkos Žodis

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

|

setai, 
pėdų 

music 
stalai,

A.J.NAMAKSY
REAL E8TATE & 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS. 

Office Tek So. Boston 0948

Bes. 87 Oriole Street 
West Rozbury, Mase. 
Tel. Parkway 1233-W

A

I MOVERS —
- Insured and

Bonded 
£ Local & Long 

Distance 
Moving

826 - 828 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

sieni-
kitų

e*. Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.

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

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

220 E St., Tek ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
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Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams

Islington, Mosią
Tai. Dedham 1304-W

PRANAS GERULIKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

REIKALINGA
Pirmos Klasės Mechanikai 

Pilnas laikas dirbti. Gera alga, 
ligoje prižiūrėjimas. Gera pro
ga, geram vyrui. Reikalingi liu
dijimai. Atsišaukite asmeniai.

KOLL1GIAN MOTORS, INC.
456 Broadvvay, 

Cambridge, Mass.
(8-12)

linkės Komitetas liudija, kad 
Adelės Tanajauskienės šeima 
yra ekonominiu atžvilgiu sun
kioje padėtyje. Jos šiame laiš
ke — skelbime parašo tikrumą 
parašais ir antspaudu tvirtina. 
Seligenstadt n/Wurzburg.
1948 m. rugpiūčio 11 d.

• Petras Jurgaitis, 
Komiteto Pirmininkas

Jonas Mulokas,
Sekretorius.

Trečiadienį “Darbininke” lan
kėsi kun. Jonas Vaitekūnas, 

kun. Vaitekūnas paliko spau-' 
tremti-: 

ir apmo- 

dos darbus.
Tą dieną lankėsi p. Veronika 

Šimkienė, vadinama “tremti- Į

Providence, R. I. lietuvių para
pijos klebonas ir uolus “Darbi
ninko” platintojas ir rėmėjas.
Net ant jo bažnyčios iš lauko
yro iškaba: 44<Skaitykite “Dar-
bininką”. Atsilankymo proga,

dos darbų, atnaujino
niams Darbininką

!
i

bininkėms už gražus papuoši
mus; pp. Juozui Bakšiui ir Vla
dui Jonaičiui už Floato ženklą; 
ponioms Onai Pečiulienei, A. 
Masionytei ir N. švelnytei už 
darbą komitete; ir p. Steponui 
Kontautui už įvairias pagelbas, 
ir laidotuvių direktoriui D. Za- 
letskui, kurs žolynų pristatė 
Floatui. Nenoriu taipgi pamirš
ti, p. Yakavonio, kurs dosniai 
aukavo visas reikalingas len
tas Floatui. Komitetas yra y- 
patingai dėkingas p. Antanui 
Kneižiui ir visam “Darbininko” 
štabui už labai plačius garsini
mus parados ir So. Bostono 
Komiteto veikimo. Širdingai a- 
čiū ir visiems kitiems, kurie 
prisidėjo darbu, arba aukomis 
prie šito milžiniško jaunimo į- 
vykio.

Kun. Albertas Kontautas.

kėjo stambią sąskaitą už spau-
BALF Vajus

Spalių 1 d. BALF’o Centro 
nių motina". Ji tą dieną buvo įgaliotiniai p. Jonas Valaitis ir 
išsiuntus 6 didelius siuntinius į adv. P. Minkūnas, 
Vokietiją.

Taipgi lankėsi Tėvas Gabrie
lius, pasijonistas, kuris skelbia 
misijas Šv. Petro parapijoje.

Papildomoji Žinutė Prie 
BALF’o Vakarienės

Bostono BALF’o 17 skyriaus 
valdyba papildomai praneša, 
kad įvykusioje BALF’o vaka
rienėje sekmadienį, spalių 3 d. 
aukavo dar šie asmenys: Jonas 
Januškis $5.00 ir J. Vinciū- 
nas $2.00 iš Cambridge, Mass.

Be to, dar paaukojo labai 
gražų loterijai radio p. Frank 
G. Whitkens.

Mieli Tautiečiai!

Reikalingas
vidutiniai parapijai var
goninkas. Atsišaukite į 
“Darbininką”, 366 West 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

kuris nese
niai atvyko iš tremties, pradėjo 
vajaus maršrutą.

Spalių 1 d. parapijos mokyk
los salėje, Hartford, Conn., 
kalbėjo abu įgaliotiniai ir su
rinko lietuvių tremtinių šelpi
mui $47.00; spalių 2 d., Šv. 
Kazimiero lietuvių par. svetai
nėje, Providence, R. I. kalbėjo 
ir surinko $50.00, o sekmadie
nį, spalių 3 d., So. Bostone, 
dalyvavo BALF’o 17 skyriaus 
vakarienėje ir surinko $120.00.

Pirmadienį kalbėjo Norwoo- 
de ir surinko $77.00, o antra
dienį — Westfield, Mass.

Km norite jelflyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Realsfatinfokas

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

GRABORIAI

Jaunimo paradui užsibaigus, 
reiškiu širdingą padėkos žodį 
visiems, kurie prisidėjo prie iš
kilmių. Man buvo malonu apsi
imti tokį darbą, kuris davė jau
nimui progą viešai parodyti sa
vo katalikybę ir lietuvybę. Nuo 
pirmo Komiteto susirinkimo 
liepos mėnesį visi uoliai ir gra
žiai dirbo, paaukodami savo 
gabumus, savo laiką ir geriau
sias pastangas, kad So. Bosto
no lietuvių parapija galėtų gra
žiai pasirodyti Bažnyčios ir 
valdžios dignitarams ir Bosto
no visuomenei. Galime tikrinti, 
kad jų pastangos nebuvo vel
tui, kadangi mūsų parapijos 
Float’as, “Lietuvos Kova dėl 
Laisvės” buvo vienas iš penkio
likos gražiausių Floatų ir lai
mėjo pažymėjimo plaką. Taipgi 
mūsų dalyvavęs jaunimas, gra
žiai apsirėdęs ir tvarkingai 
maršuojąs, darė labai gražų į- 
spūdį visiems, kurie juos matė 
žygiuojančius. Jų gražus pasi
elgimas prieš parodos pradžią 
buvo tikrai girtinas, kadangi 
parado sumišime turėjo ilgai 
laukti šaltame ore, nevalgę, kol 
So. Bostono parapijos pradėjo 
maršuoti. Džiaugiamės jų kry- 
žeiviškomis ypatybėmis ir tiki
me, kad jie visados bus stiprūs 
ir drąsūs katalikai ir lietuviai.

Širdingai dėkoju visiems So. 
Bostono lietuviams už vieningą 
darbą ir gausias aukas parodos 
reikalams. Tiek daug žmonių, 
jaunieji ir senesnieji, prisidėjo 
prie parodos pasisekimo, kad 
negaliu juos visus išvardinti. 
Nežiūrint tai, norėčiau nors 
priminti kelius, kurie ypatingu 
būdu darbavosi, kad parodas 
pasisektų. Dėkoju klebonui 
kun. Virmauskiui už pagelbą, 
patarimus ir raginimus, kad 
viskas gražiai pavyktų. Taipgi 
dėkoju Juozui Matachinskui, 
kuris parūpino sunkvežimą,

Vyrai! Kodėl Ne?
Kodėl gamta draudžia gim

dymo kontrolę, (artificial birth 
control)? Kodėl yra priešinga 
Dievo, Bažnyčios ir doro§ įsa
kymams? Šv. Vardo Draugija 
bandys išrišti tą painų klausi
mą savo nariams ateinančiame 
susirinkime, sekmadienį po 9 
v. r. bažnytinėje salėje, W. 5th 
St. Daktaras Povilas Jakimavi
čius yra pakviestas kalbėti tuo 
reikalu: “Daktaras svarsto
Birth Control”. Tikime, kad 
visi Šv. Vardo draugijos nariai, 
senesnieji ir jaunieji, norės 
naudotis proga išgirsti įžymų 
lietuvį daktarą, buvusį Mass. 
Valstybės Sveikatos Komisio- 
nierių, kalbant apie svarbų šių 
dienų klausimą. Taipgi abelnai 
visi parapijos vyrai yra kvie
čiami priimti Šv. Komuniją mi
šiose 9:00 v. r. ir sykiu daly
vauti

Po Mišių duos ‘coffee ir do- 
nuts’, kad vyrai galėtų pasisti
printi.

susirinkime.

Gražiai pasirodė 
parodoje

Šv.

Kreipiuosi į Jus prašydama 
pagelbos savo šeimai. Esu naš
lė su trimis mažamečiais vai
kais: Juozas 14 m., Gediminas 
11 m. ir Jonas 10 m. Gaudami 
labai mažą maisto normą 
galime iš jos prasimaitinti, 
dėl prašau Gerb. Tautiečių 
remti mane maistu.

Iš anksto dėkinga:
Adelė Tanajauskienė

Mano antrašas:
Adelė Tanajauskienė 

(13a) Seligenstadt near 
Wureburg 

Lithuanian DP Camp 
US Zone Germany, Bavaria. 
L. T. B. Seligenstadt’o Apy-

DALYVAUKITE BALF 
SEIME CHICAGOJE

ne
ta
pą-

BALF skyriai šaukite susi
rinkimus, išrinkite delegatus, 
po 1 nuo 25 narių ir siųskite į 
Jūsų organizacijos Seimą.

Vieta: Hotel Morrison, prie 
Clark ir Madison 
Illinois.

Laikas:
nuo 2 vai. 
karo.

; Spalių -
ryto iki 5 vai. popiet.

į Šeiminis bankietas:
October 16 d. 8 vai. 
Hotel Morrison. prie i 
Madison Sts., Chicago.

Kiekvienam skyriui Centras

Sts., Chicago, I

Spalių 
popiet

- October 15 
iki 6 vai. va-

October 16 nuo 9 v.

Spalių- 
vakare, 

Clark ir

Draugijų Valdybų Adresai

Sekmadienį, spalių 3 d. 
Petro lietuvių par. jaunimas 
labai gražiai pasirodė Bostono 
Arkidiecezijos jaunimo parodo
je. Gražus, reikšmingas ‘Float’-I 
as’ atkreipė visų dėmesį. Nešė 
užrašą — “Uthuania’s Fight 
for Freedom”.

Pavergtą ir terorizuojamą 
Lietuvą vaizdavo šie: Močiutė 
— p. Juozapina Savickienė; 
jauna motinėlė — p. Beatriče 
Kanusky; rusų kareivis — Al
gis Mitkus; vaikučiai — Vac- 
las Vakauzas, 5 m. a. (tremti
nys), ir Stepanija Bernotaitė, 
5 m. amžiaus.

Pažymėtina, kad Sv. Petro 
lietuvių parapijos jaunimas ga
vo pažymėjimą už gražų ir į- 
spūdingą pasirodymą.

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. Sth St.. So. Boston, Maas. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — d. Galliūnlenč,

8 Winfield SL. So. Boston, Mass. 
Prot Rašt — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th SL, So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienfi,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
dm protokolu raštininke.

*V. JONO EV. BL. PA8ALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Pirmininkai — Juozas Svagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikto, 
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

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

i Fin. RaAt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavdčiua, 
699 E. Seventh SL, S. Boston, Masą

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos sal*J, 
492 E. 7th St.. So. Boston. Maas.

j Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra j

SOUTH BOSTON CAFE

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Bateamtrotojns
(Notary Public)

Patarnavimas dienų 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. Ki-6-6434.

Vincas Balukonis, Savininkas.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I:
\ S K s..

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

864 EaatBrotohray 
SOUTH BOSTON, MAM

D. A. Zslstskas, F. E. iaietakas 
Oratoriai Ir Balsamuctojal.

Patarnavimas dieną ir nakty. 
Kcpl/Ma tomis n Ims Dykai.

NOTART PUBLIC
W. 8OU Bcatof! 0818



Penktadienis. Spalių S d.. 1948

Kruvina Kova Dėl Valdžios
Pradžia 3-čiame pusi. ’ partijos suvažiavime pasi-

bia taip vadinamą “plat
formą 4S”. ši p’atforma 
jungia: trockistus, kai-,
riuosius trockistus. dar
bininkų opoziciją, centro 
demokratus.

Platformos yra šie dės
niai: a) vidinė demokra
tija partijoje; b) partijos 
narių teisė jungtis atski
romis frakcijomis; c) ma
žumu teisių ir minties pa
gerbimas; d) frakcinių 
susibūrimu atstovams žo
džio laisvė partijos rnasi-’ 
niuose susirinkimuose, so
vietų organizacijų ir pro
fesinių sąjungų susirinki
muose.

1924 m. partijos trylik-

1 rodo "Naujoji opozicija”, 
kurios priekyje atsistojo 
Zinovievas ir Kamienie
vas. Nepaisydama stalini
nių tezių apie "socializmo 
kūrimą viename krašte”, 
opozicija kalba apie neį
vykdomą socializmą tik
tai viename krašte ir ne
galimybę išnaudoti "vidu
tinio, kaipo revoliucijos 
sąjungininko”.

PLATFORMA 83
1927 m. visa opozicija 

susiburia ir pasivadina 
“platforma 83”. Platfor
ma pakartoja “naujosios 
opozicijos” dėsnį, jog esą 
negalima kurti socializmo 

tasis suvažiavimas atme- viename krašte ir siūlo: i 
ta visus “platformos” pa
siūlymus. Tuo pačiu metu 
miršta Leninas. Visiems 
pasidaro aišku, kad jo į- 
pėdiniu bus Stalinas.

1923 m. gegužės mėn. 
partijos suvažiavimas, o 
tuojau ir penktasis Ko- 
mintemo kongresas palai
ko Stalino kandidatūrą. 
Trockio platforma dar 
kartą atmetama. Staliną 
remia Dzieržinskis ir La- gatvėse, 
eis.

PERMANENTINĖS 
REVOLIUCIJOS 

TEORIJA

Linkime

slaugė Viktorija Juškelytė, o 
krikšto tėvas šeimos prietelis 
svetimtautis. Sveikiname ponus 
Juškelius.

Kleb. kun. dr. Mendelis pe- 
pereitą sekmadienį buvo nuvy
kęs Philadelphijon pas kun. 
Čepukaitį, kur jis pasakė pa- 

naujos

Pradžia 4-tame pu'
mūsų parapijoje. Ilgai ir se
niai yra laukiama, kad kas 
nors pradėtų burti mūsų jauni
mą į bendrą vienetą, 
gražaus pasisekimo.

Kada Sporto rateliai jau baigia savo baseball sezoną tai jų aukš
čiausius laimėjimų davinius pasiekę atlieka paskutinius susikirtimus 
ir tie aukščiaunsieji arba paskutinieji siekimai laimėjimo vadinami 
World Series yra labai populiarūs. Tą liudija ir šis paveikslas, kada bu
vo atidaryti įžangos tikietų pardavimo langeliai Braves Field, Bostone, 
jie buvo apgulti šios minios.

a) būtinai palaikyti pre
kybinius santykius su 
“apsupančiu kapitalizmu; 
b) kurti sovietų pramonę 
kapitalistinių koncesijų 
pagalba; c) nesiskubinti 
su ūkio kolektivizacija ir, 
reikalui esant, palaikyti 
kultūrinius ūkius. „ x • . .

1927 m. lapkričio 7 d. o- daro Bucharinas su Slep- partinį trockininkų darbą
• •• « •« B • A • B 1 1 V • • • •« • B B ▼pozicija 

Maskvos
demonstruoja 

ir Leningrado 
Tų pačių 
14 d. KC 
iš partijos

metų 
VKP 
Troc-

2 d.

lapkričio 
pašalina 
kį ir Zinovievą.

i 1927 m. gruodžio 
partijos XV suvažiavimas Uglanovas,

1924 m. rudenį Trockis patvirtina šį nutarimą ir chanovas, Polonskis ir k.
“Spalio pamokų” knygelė- pašalina daugiau: Radką, 
je skelbia “permanentinės Prieobraženskį, Rakovskį, bia savo 
(nenutrūkstamos) revo- Piatakovą, Serebriakovą, 
liucijos” mintį. Stalinas Smirnovą, Kamienievą, 
jam atsako “Apie leniniz- Sarkisą ir k. Nutariama 
mo pagrindus" knygele. Trockį ištremti į Alma- 
Šitoje savo brošiūroje jis Ata.
griebiasi rusų tautinės Pašalintieji iš partijos monės kūrimą ir daugiau 
savigarbos argumento ir skelbia spaudoje nusiže- dėmesio kreipti lengvajai 
kaltina Trockį, kad jis ne- minusį gailestį, atsižada pramonei; c) nevykdyti 
tikįs į rusų proletarijato Trockio, savo ligšiolinę kolektyvizacijos; d) ne- 
konstruktvvines jėgas ir veiklą laiko antipartine, o vykdyti kovos su “buožė- 
dėl to siekiąs pasaulinės ,trockizmą — antibolševi- mis”, kaip dar su perdaug 
revoliucijos, nesirūpinda- ' kine ir atisovietine ideolo- stipria jėga.
mas socializmo tarpimu gija, ir pasižada paklusti 
Rusijoje. ' daugumos nutarimams.

1925 m. balandžio mėn. Trockis savikritikos nera- 
rartijos XIV suvažiavime šo.
Trockis ir jo šalininkai Atsižvelgiant į viešą 
atlieka savikritiką ir atsi- gailestį, visi pašalintieji, 
sako frakcijinio dėsnio.

1925 m. gruodžio mėn. mami į partiją.

1

įdomybes
Mūsų parapijos Keturdešim- mokslą pašventinimo 

tė prasidės sekmadienį, spalio šv. Andriejaus lietuvių parapi- 
17 d. Visi laukiame kun. Vy- jos bažnyčios proga. Grįžo į 
tauto Žemaičio iš Kingston, laiką dalyvauti parapijos va- 
Penna., kurs yra pasižadėjęs karienėje.
pasakyti visus atlaidų pamoks- Ponia Kastantinavičienė ir 
lūs. Atlaidai prasidės 11 vai. ponia DeMaria rūpinasi sutver- 
ryte su iškilmingomis mišiomis ti mūsų mokyklą vaikučių lan- 
ir procesija. kančių tėvų kuopą. Pirmas sv-

Mokyklos vaikučiai gavo pir- sirinkimas įvyks sekmadienį, 
mus raportus antradienį, spa- spalio 10 d., 4:30 v. po pietų, 
lio 5 d. Klebonas vėl visiems Linkime pasisekimo jų garbin- 
priminė, kad jam ypač rūpi du gam užsimojimui, 
pažymiai pažymių kortoje, bū- Kareivių Motinų 

rengia savo metinę 
Lietuvių Svetainėje, 
Street, sekmadienį,
d. Tai pramoga, kurią visi Bal- 
timorės lietuviai privalo visa- 
širdžiai remti, nes Kareivių 
Motinos yra pilnai užsitarna
vusios visų dėkingumo ir įver
tinimo jų pastangų. Nepamirš-

Draugija 
vakarienę 

Hollins 
spalių 24

DEšINIOJI OPOZICIJA j Prieš šią platformą aš- Pikiel; Fritz, Olberg, Ber- 
1928 m. formuojasi “de- triai pasisako pats Stali- man; Lurie Natan, Lurie 

šinioji opozicija”. Ją su- nas, sulygindamas anti- Moizes.
Antrasis procesas įvyko 

kovu, Mareckiu, Ajchen-^su “dešiniųjų” veikla. Ir 1937 m. sausio 23-30 d. 
valdu ir Goldenbergu; vieni, ir antri esą remiasi pavadintas antisovietinio 
Tomskis su profesinių są- buože, klasių priešu. Kai- trockininkų centro proce-j 
jungų atstovais Mielni- rieji nedavertiną buožių su”.
čanskiu, Dogadovu; Riko-į pavojaus, dešinieji juos, Kaltinimo aktas kalti- 
vas su Smirnovu, Eis- pervertiną. no:
montu, Šmidtu;

Kotovas, U-

Itent, Pasielgimas ir Namų Dar
ybas. Jis sako, kad vaikutis ga
li būti silpnas istorijoj, geogra
fijoj arba bent kurioj kitoj 

; mokslo šakoje, bet kiekvienas 
J vaikutis gali tylėti kambaryje 
mokslo metu ir kiekvienas pri
valo atlikti jam skirtą namų 
darbą.

Sekmadienį, spalio 3 d. Mar- kitę dienos, spalių - Oct. 24 d. 
tyno ir Elžbietos Juškelių dūk-j Netikėtai atsilankė kun. Vik- 
relė pakrikštyta. Naujagimės toras Gidžiūnas, O.F.M. pake- 
krikšto motina buvo jos teta, lyje į Scranton, Penna. Jis tik 
——————— į buvo sustojęs mūsų bažnyčioje 

Kai šiandien daug kur, atlaikyti mišias, penktadienį, 
vyksta komunistų elito spalio 1 d.
valymas, nenorom kyla i žieminė tvarka prasidėjo sek- 
klausimas: ar tik ir jie madienį, spalio 3 d. Suma buvo 
nenusikalto nepaklusnu-'^0111 ir Stebuklingo Medali- 

sumažinti Imu , komunistM diktato-
nui....

su Smirnovu, Eis- pervertiną.
Jagoda, | 1929 m. lapkričio mėn. i a) susitarimu su Japo-

isuvažiavimas pašalina nijos ir Vokietijos vyriau- 
įBuchariną iš KC VKP (b) sybėmis; 
Politbiuro.

Trockį nutariama 
tremti iš Rusijos. Jis 
važiuoja į Turkiją.

VIEŠA ATGAILA
1934 m. sausio mėn. kov, Radek, 

partijos XVII suvažiavi- Sieriebriakov, 
me ir kairieji, ir dešinieji ski, V. Smirnov, Drobnis, 
atlieka viešą atgailą. Į Lypšic, Tomski, Mielni- 
tribūną iš eilės kopia Zi- čanski, Dogadov. 
novievas, "—’ -----1 '— ' -----* *
Radekas, 
kiti. Buvo tai laikotarpis, tisovietinio 
kada OGPU i * ‘
gai likvidavo sukilimus. Kaltinami buvo:* 
Tame pačiame suvažiavi-' pastangomis pakeisti 
me OGPU “įjungiamas” į SSSR santvarka; įvedimu 
NKVD.

1934 m. gruodžio mėn. 
nušaunamas Kirovas. Po 
to seka baisioji atsiskai
tymo naktis.

I Būdinga, jog viešuose 
procesuose, kurių : * 
čius vis auga, nieko nekal
bama apie ideologinius ir 
programinius skirtumus. 
Nuo tada visi opozicionie
riai kaltinami i .... . _.i

i 
i i

1929 m. opozicija skel- 
“platformą” su 

sekančiais nuostatais:
a) sulaikyti supramoni- 

nimo tempą, kuris naiki
na tautos jėgas; b) su
stabdyti sunkiosios pra-

v •

b) sabotavimu,!
I siekiant tikslo i_________

iš- SSSR karines jėgas; c) 
iš- glaudžiais ryšiais su hit

lerininkų partijos štabu, 
tarpininkaujant Trockiui. 

Buvo kaltinami: Piata- 
, Sokolnikov, 

Boguslav-

1948. IX. 29. 
P. S. Medžiaga imta iš J. 

Kowalewskio str.: “Kova dėl 
valdžios diktatūros sistemoje“.

kelio Novenos pamaldos lietu
viškai yra laikomos sekmadie
niais 4 vai. po pietų.

Kadangi kalendoriai nespėjo 
'ateiti į laiką, tai Kalėdojimas 
atidėtas kitai savaitei. Bet šis 

'V darbas tikrai bus pradėtas, jei 
• 'ne lis, spalio 13 d.

Jei
Šita platforma buvo pa

skelbta 1929 m. pradžioje 
KC plenumo posėdyje. Tai 
buvo aštrių klasinių ir 
tautinių kovų laikotarpis. 
Kaimiečiai nerimavo, o 

išskyrus Trockį, vėl prii- sukilimai plėtėsi Ukraino
je ir Kaukaze.

Kamienievas, I 1938 m. kovo 2-13 d. į-
Bucharinas ir vyko taip vadinamas “an- 

_________ > dešiniojo — 
negailestin- trockinio bloko procesas”.

»
*

Every s

t

n

I
RA PROTINGA apžiūrėti savo ka
rą reguliariai. Išmintingas vairuo
tojas lubrikuoja savo karą po kiek
vienos 1000 mailių ir nuodugnų "Phys- 
ical Exam" po 5000 mailių.

Pažiūrėk j savo Fordo spidametrą 
šiandien. Jeigu arti "5000" mailių įva
žiuota. atvežk jį į ••namus" pas mus 
Fordui duoti “Physicar’ — įjama nuo
dugnų inžino, ignition. electrical. rato 
ir stapčių peržiūrėjimą... ir pilną in
spekciją body, iš lauko ir vidaus.

Kada gausi šį įprotį, duokite mums 
peržiūrėti jūsų Fordą reguliariai, kuris 
užtikrins jums puikų važinėjimą. Yra 
geras dalykas patikrinti ‘‘mažus daly
kus". kurie paskui sudaro nesmagumų 
važinėjimui. Jūs būsite tikrai nuste
binti kiek per visą laiką prailgins 
Fordo tarnavimą, kada Fordas bus re
guliariai prižiūrimas.

Jūsų Fordo dyleris kviečia jus klau
sytis Fred Allen Show. sekmadienių 
vakarais—NBC network.

Klausykitės Ford Theater. penkta
dienių vakarais—CBS Network. Dėlei 
laiko, pažiūrėkite i laikraščius.

i “tautos ir 
valstybės išdavimu”. Pro

cesuose Višinskis kaltino 
juos šnipinėjimu ir ben
dradarbiavimu su užsieni
niais priešais.

VIEŠI TEISMO 
PROCESAI I

Pirmasis “trockininkų” 
serijos procesas suorgani
zuotas 1936 m. rugpiūčio 
mėn. Jis buvo pavadintas 
“trockininkų - zinovievų 
centro procesu”.

į Kaltinimo aktas kalti
no:

į a) Kirovo nužudymu;
b) veikla, siekiant nužu

dyti: Staliną, Molotovą, 
Kaganovičių, Vorošilovą, 
Ordžonikidzę, Ježovą (ku
ris buvo stalininkų nužu
dytas 1938 m.), Ždanovą, 
Kosiorą, Eichę (Aukšč. 
Karinio Teismo sprendi
mu pasmerktas mirti 1937 
m.), Postiševą, Beriją; 

Į c) organizavimu

kapitalizmo į SSSR; šni
pinėjimo akcija, sabotavi
mu ir kenkimu SSSR eko
nominiam pajėgumui; 
silpninimu SSSR gyny
bos ; rėmimu antisovieti- 

skai- niems užpuolikų; sudary
mu sutarčių su Vokietija, 
Anglija, Japonija, Lenki
ja tikslu — atplėšti nuo 
SSSR pasienio žemes; su
tikimu šnipinėti svetimie
siems SSSR; nužudymu 
Kuibiševo, Gorkio, Pieš- 
kovo, Mienžinskio (žudy- 

apkaltintas 
šefas — Ja-

Norite

Treat”
Vietoje

J^Č’ZT/ DYLIARIAI PAŽYSTA FORDUS GERIAUSIAI!

nėmis buvo 
.buvęs NKVD 
goda).

Į Kaltinami

Treatment”
i buvo 21. Iš 

jų mirties bausme nubau
sti 18: Bucharin, Rikov, 
Jagoda, Krestinskij, Ro- 
zenholc, Ivanov, Černov, 
Grinko, Zielinski, Ikra- 
mov, Hodžajev, šarango- 
vič, Zubariev, Bulanov, 
Levin, Kazakov, Maksi- 
mov, Klučkov.

Pletinov nubaustas 25, 
Rakovski — 20, Biessu- 
mov — 15 metų.

STALINO TRIUMFAS
Tačiau dar gyvas buvo 

didžiausias Stalino kon
kurentas Trockis, kuris 
gyveno Meksikoje.

Dėl to parinktu metu, 
kai visų dėmesys buvo su- 

i kitų telktas j karą, komunistų 
pasikėsinimų, sabotažu ir agentai Meksikoje nužudė 
veiklos, nukreiptos prieš Trockį. Laikas buvo tik- 
SSSR ekonominį potenci-1rai patogus: visų dėmesys 
jalą. ;buvo nukreiptas į hitle-

| Kaltinami T ............................................
įViev, Kotlinov, 
,cev; Draicer,

... Rūkykite
Old Golds

t

veiklos,

buvo: Žino- rizmą ir sąjungininkai už- 
Rumian- draudė skelbti “paskuti- 

Rainhold, niojo proceso” protokolus.


