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baigiasi dienos šviesos 
taupymo laikas. Taigi šeš
tadienio vakare, eidami 
gultų, pasukite savo laik
rodžių rodykles vieną va
landą atgal.

Įtakingas Tremtiniams 
Ginti Komitetas

Londonas (LAIC) —Pa
saulio spauda praneša apie

Sekmadienį, rugsėjo 29 susidariusį Londono trem- 
d. pamaldos ir kiti įvykiai y”l!įms C" ’ ? 1
bus pagal Eastepn Stand- (Refugee Defense Com-

ginti komitetą

ard Time (rytiniu pasto
viu laiku).

Argi Lietuva Būtų Pasmerk
ta Mirčiai?

New York (LAIC) —Ši
tokia antrašte įsidėjo 
straipsnį ispanų kalba 
laikraštis “EI Espanel”, 
smulkiai nupasakodamas 
kaip klastingai Lietuva 
buvo bolševikų okupuota. 
Straipsnyje panaudota vi
sa eilė dokumentų ir reiš
kiama daug simpatijos 
Lietuvai. Apskritai, pas
kutiniu laiku žymiai pa
daugėjo ispanų spaudoje 
žinių kiekis apie Lietuvą. 
Neseniai ispanų pasiunti
nybės biuletenis Washing- 
tone įdėjo žinią apie Lietu
voje 1941 m. nužudytus 
kunigus ir kitus lietuvių 
persekiojimus.

Meksikoj vienas žurna
las išspausdino M. Gudelio 
straipsnį apie žiaurią ir 
neteisingą raudonąją Bal
tijos kraštų okupaciją, gi 
Argentinos dienraštis “EI 
Pueblo” įsidėjo Dr. J. 
Prunskio straipsnį apie 
koncentracijos stovyklas 
Rusijoje. Ispanišką to 
straipsnio vertimą parūpi
no žinomas lietuvis žurna
listas Verax — Čibiras.

imittee) kurs pasistatė už 
tikslą tremtinius ginti 
nuo persekiojimo ir kurs 
tremtiniams gelbės leng
viau perkentėti didžiojo 
laukimo laiką. Komitete 
dirba visa eilė pasižymė
jusių asmenų turinčių at
sakingas vietas parlamen
te ir lordų rūmuose, o taip 
oat visų pakraipų rašyto
jų ir žurnalistų. Komitetui 
nirmininkauja Beveridge, 
jį pavaduoja Sir Clifford 
Heathcote - Smith. Komi
tetas anglu valdžios pri
pažintas. Jam numatonia 
plati veikimo dirva.

Bakas Iš Slire

Chicago (LAIC) — Čia 
gautas vienos tremtinės 
laiškas iš Sibiro. Jį nusi- • 
skundžia, kad už gauna- J 
mus per paštą siuntinius! 
jai tenka labai daug muito 
mokėti. Iš laiško matyti, 
kad Sibiro tremtiniams 
trūksta pačių reikalin
giausių dalykų — prašo 
atsiųsti ir pinigų, ir kas
dienio vartojimo dalykų, i 
kaip šukų, siūlų, dantims:

»•

Čilė Sutiktu Priimti 25,000 
Lietuvių Tremtinių

TEL. SOUth Boston 2680PENKTADIENIS (Friday), RUGSĖJIS (September), 27 D., 1946 M.

Nenori Jung. Valstybių Dalyvavimo

šiuos laivus nusipirko su pagalba UNRRA Kinijos žuvininkai nuo
Jung. Valstybių Laivyno. Jie savo jėgomis iš San Pedro, Calif., perplaukė 
Pacifiką ir tarnauja Kinijos žuviniftkams.

Lake Suceess, N. Y., rug-. gentūras. Komisijos ir a- 
sėjo 26 — Rusija atmetė fgentūrų pareiga būtų pri- 
visus pasiūlymus Europos.žiūrėti ir tvarkyti Euro- 
ekonomijos atstatymui.! pos prekybos, namų ir in-
Anglijos ir Amerikos at-. dustrijos atstatymo dar- 
stovai paruošė planą ben-jbą. Rusija visam tam pla- 
dram Europos ekonomijos nui pasipriešino, 
atstatymui 
Jungtinių Tautų ekono
mistams.

Jungtinių Tautų ekono
mistai, peržiūrėję tą pla
ną, pasiūlė J. T. Ekonomi
nei ir Socialiai Tarybai jį 
priimti ir sudaryti centra- 

: linę koordinacijos komisi
ją ir speciales naujas a-

ir jį įteikė' Be to, Rusija nenori, kad 
Jung. Valstybės įeitų į tą 
centralinę koordinacijos 
komisiją, nes tai esą Eu
ropos komisija.

Amerikos ginklai, mais
tas ir pinigai Rusijai rei
kalingi, bet jos dalyvavi
mas Europos komisijoj tai 
jai nepageidaujamas.

GALIMA SIŪSTI REIKMENŲ 
MISIJONIERIAMS-JAPONIJOJE

4?

DARBININKAI NESUTINKA 
UŽBAIGTI STREIKĄ

Reikalauja Pirmiau Atšaukti 
Draudimą

__ ____ _____ __________ Pittsburgh, Pa., rūgs. 26 
miltelių, nosiniu ir skepe- — ^ia streikuoja Duąues- 
taičių, drabužių ir t.t. ne Light kompanijos dar- 
Laiškas iš Sibiro paprastu bininkai,* Dėl šio streiko 
paštu eina apie pusantro nedirba 36,500 darbinin- 
mėnesio. Patarimus, kas ir kų, 
kaip reikalinga tremti- elektros jėgos, 
niams siųsti duoda Sočiai; Streikuoja 
Service Bureau, 
Broadway, Room 
New York 7, N. Y.

Roma (LAIC) — Susipa
žinęs Romoje su lietuviais 
kunigais tremtiniais ir at- 
jausdamas lietuvių sunkią 
padėtį, Čilės kardinolas 
pakvietė 20 lietuvių kuni
gų vykti Čilėn, pažadėda
mas visas kelionės lėšas 
padengti. Be to, grįžęs į 
Čilę naujasis kardinolas 
paveikė Čilės vyriausybę 
sutikti priimti 25,000 lietu
vių tremtinių, kuriems jau 
ir apgyvendinimo vieta 
esanti numatyta. Kiek gir
dėjome, trys lietuviai ku
nigai jau besirengia vykti 
į Čilę.

Kaip Žinome-, aukščiau
sieji Lietuvai vaduoti veik
sniai daro žygius Lietuvos 
tremtiniams kompaktiniu 
būdu apgyvendinti Euro
poje.

Be to, nenugalimų sun
kumų sutinkama ir su 
transportacija per jurą. tik tar^au^ni tastituci- Lčn A mb-nes oi* hritii ImJ 47 eI jų, aktyviai dalyvaujant 

Amerikai ir, D.. Britanijai.

Teikis atmint mus savo 
širdyje, melski už mus Die
vą, sveika Marija! .

apie 3,500 
233, darbininkų. Darbininkai 

3012, reikalauja pakelti algas 20 
nuošimčiu. Kompanija siū
lo 5 nuoš. virš 18 centų į 
valandą pakeltų balandžio 
mėnesį.

Teismas paskelbė drau-

Bostonui Spalių 27
Boston, Mass.— Spalių

25—29 dienomis įvyks

tremtinio transportacijai 
ir jo įkurdinimui kukliai 
po $1,000., nurodytas ma
ses į Čilę pargabenti jau 
susidarytų $25,000,000!

Kaip matome; Čilį vy-

Krikščioniškos Doktrinos 
Brolijos 8-tas seimas. At
vyks daugiau kaip 150 Ie- 
rarchijos narių iš įvairių 
Vakarinio Pusrutulio vie
tų.

Sekmadienio vakare, 
spalių 27 d. Jo Šventenybė 
Popiežius Pijus XII kalbės

J. T. Taryba Atmetė Rusijos 
Pasiūlymų

Lake Suceess, N. Y. — 
Jung. Tautų Saugumo Ta-

Tokio — Virš 700 sve- gai ir vienuolės, kurių yra 
timtaučių kunigų, brolių ir, 1300, taipgi reikalauja pa- 
seselių vienuolių misi jo- šalpos ir paramos, kad jie 
nierių pergyveno karo bai- galėtų toliau vesti jų dva- 
senybes Japonijoje, ir ka- sinį darbą, 
dangi jie visi susilpnėjo:----------------

ryba 7 balsais prieš 2 at- sveikatoje, valdžia davė: Kataliku Alrrįjftc Mokykla 
- metė Rusijos pasiūlymą, leidimą jiems naudotis • ci_.jZ.į...

kad Jung. Valstybės, Ang- prisiųstu maistu, drabu- luiCjO IŲ,jUU JlUūCTTų

dimą streikuoti. Unijos' 
pirmininkas George L. 
Mueller išėjo prieš tą teis
mo draudimą* (tnjūhction) 
ir jį pavadino tik kaipo “a 
scrap of paper”. Teismas 
įsakė Mueller’į areštuoti, 
ir jį nūteisė metams į ka-

lija ir Prancūzija praneštų žiais ir medikamentais iš 
kiek jos turi kariuomenės bile kurios valstybės, tik 
įvairiuose kraštuose. į ne iš Vokietijos. „ „  ____

Keista, ar ne? Rusija rei-į Manoma, kad šis gailės-^kykla. Šią vasarą dalyva- 
kalauja, kad kitos valsty- tingas valdžios leidimas vo 10,300 studentų iš 43’ 
bes išduotų, o p pati neno-j§gejbės daugelį misijonie-valstybių, iš Kanados, 
n išduoti, kiek ji laiko ka- rfų nuo baisių žiemos sun- Meksikos, ir Pietų Ameri- 
niiomenės Lietuvoje, Lat- kenybių. Japoniečiai kuni- kos.

St. Lou's — Jau 16-tas 
.metas kai gyvuoja Katali
kų Akcijos vasarinė mo- 

• kvkla Šia

ri išduoti, kiek ji laiko ka-1

vijoje .Estijoje, ir kituose
kuriuosė žmo-lėjimą už teismo panieki-j kraštuose, -------

nimą. Mueller, nuėjęs į ka-'nės neturi jokios laisvės. 
Įėjimą, apsigalvojo ir teis- ----------------
m° atsiprašė. Teisėjas jį Daužau Dėmesio Sergan-
išleido iš kalėjimo daly
vauti streikierių susirinki
me, įsakydamas jam ir vi
sam komitetui, kad jie kai- (LAIC) — Lietuvos Rau- 
bintų darbininkus užbaigti donasis Kryžius nutarė di-

tiems DP VofcieHįaie
Vakarų Vokietija

PALAI •IXJO 5 NUŠAUTUS LA
KŪNUS JUGOSLAVIJOJ

Laidotuvėse Dalyvavo Aukštieji 
Karininkai

džiausio dėmesio skirti Washington, D. C., rugs. kui į raštu paduotus klau- 

ypač susirgusiems TB miĮįtarėmis apeigomis pa- tiniu metu karo pavojaus 
'. . . •»> ’r . * idiviv/jv, v, muviinve ianu- nėra.

dėjo ateiti ir BALF5as. • ' nUS> kuriuos jugoslavai Į
_ i nušovė Jugoslavijoj, Ar-j.

• lingtono Tautiniuose ka-!!1 
puošė. '

Laidojimo maldas 
skaitė katalikų 
tantų kapelionai.

Laidotuvėse dalyvavo į-tarp Vakarinių jėgų ir Ru- 
t žymūs karininkai ir valdi- sijos yra galimas. Jis ne- 
ninkai, ir taipgi žuvusiųjų manąs, kad atominė bom- 
lakūnų šeimos. Jugoslavi- ba būtų tokia pavojinga, 
jos ambasadorius nebuvo kaip kaikurie apie ją ma- 
pakviestas dalyvauti 
dotuvėse. Tačiau jis 
reiškė savo “asmeninę 
uo jautą”.

streiką.
Balsuojant, 1777 darbi- sergantiems tremtiniams, 26 — Vakar iškilmingai su simus, tvirtina, kad dabar- 

ninkai pasisakė prieš kom- ypač susirgusiems ___ _______
panijos pasiūlymą, 402 — (džiova). Pagalbon paža- laidojo 5 Amerikosi lakū- 
už. i- in
ninkai pasisakė prieš kom-

Jugoslavijos Raudonieji Apkalti 
no Arkivyskupą Stėpinac

Rusija karo nenori, nes 
jis jai būtų nenaudingas, 

i Šūkavimus apie naujo ka
tro pavojus esą darą poli- 

at‘,tiniai karo žvalgai. Stali-

Ar-

ir protes-.nas pareiškė įsitikinimą, 
I kad bendradarbiavimas

Belgradas, Jugoslavija, 
rūgs. 26 — Kaip jau žino-JAaiįS XXXCX VV*44V9 • J . X. W^7XV'<4XVXO A iJUO ZiaXMVQ • --- —r j——---------

riausybės kvietimas, tuom per radio, kada apie 8,000 ma Jugoslavijos raudonų- 
4-nin ;»• liaVn rrMiin L-«i; b-;*-; ♦r,L-o i in vadn Tito nnliriin nrpš-tarpu, taip ir lieka gražiu 

mostu.
Ir dar kartą pasitvirtina, 

kad tremtinių masinis ap
gyvendinimas svetur gali 

i būt sėkmingai pravestas
Be Amerikos ar britų lai-į 
vyno pagalbos, didesnio 
kiekio asmenų pergabeni
mas užjurin visiškai neį
manomas. Taip pat lieka 
neaišku kas padengs fi
nansines išlaidas. Skaitant

atstovų ir keli kiti tūks-ijų vado Tito policija areš- 
tančiai žmonių bus susi- tavo Arkivyskupą Aloizą 
rinkę į Boston Garden. \ \

J. E. arkivyskupas Ri- tino jį už 
chard J. Cushing, D. D., nusikaltimus prieš visuo- 
seimo šeimininkas, kalbės Į menę.” 
tame seime tema: “To Re- 
store Ali Things 
Christ.”

Stėpinac. Tito režimas kal- 
“kriminališkus

Teismo diena kol kas ne
paskelbta.

Popiežiaus pasiuntinys 
vyskupas Joseph Hurley 
iš St. Augustine, Fla., kaip 
praneša, jau yra nuvykęs į 
Zagreb, Jugoslaviją, ir jis 
tyrinėja visą padėtį. Vi
siems yra žinoma, kad 
Maskvos sudaryta Jugo
slavijos Tito raudonoji' 
valdžia terorizuoja ir kan
kina krikščioniškos 
zacijos gynėjus.

Pažymėtina, kad

lai- no. Netrukus ir kitos vals- 
pa.' tybės pasigamins tokių 
už- bombų.bombų.

THIS WE E K!

Lietimų Radio Programa
§E§TADIEN|, 1ri5—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES—WESX,SALĖM, MASS.

šeštadienį, rugsėjo 28 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Radio programa. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzika, pranešimai ir kalbelės plauks oro bangomis iš 
WESX stoties, Salėm, Mass.

Trumpą kalbelę pasakys adv. Juozas Cunys, Suf- 
folk County Distrikto prokuroro štabo narys.

% Visais šios radio programos reik a 1 a i s kreip
kitės šiuo adresui;Darbifl^nkų Radio, 366 W. Broad- 
waytJSo. BosttMLŽL Mara. Telephonai: SOUth Boston 2680 trbaNOfRMfc 1SK-

Po septynių dienų kalini- 
in mo, Tito valdžios teismas 

paskelbė kaltinimo aktą.
— Arkivyskupas , Stėpinac 

kaltinamas už “bendra
darbiavimą ir gelbėjimą 
centralinei Ustaši — kry
žiuočių grupei — visame 
krašte laike karo ir po 
karo.” Taipgi “kooperavęs 
ir gelbėjęs taip vadinamai 
Kroatų ■ ' nepriklausomai 
valstybei, vad. AntePave- 
litch.” Be to, jis “Kroati
joj, Bosnioj ir Hercegovi
noj organizavęs ir prievar
ta- vertęs ortodoksus pri
imti katalikų tikėjimą”, i# Stepipac visuomet buvo 

Boston dar kelius kitus kaltinai.—'** — —Vi

Karo Pavojaus Nėra, 
Sako Stalinas

%

arki- Maskva, Rusija r- Pre- I

vyskupas Stėpinac buvo mieras Stalinas, atsakyda- 
areštuotas tuojau po Ju- ma3 Anglijos laikraštinin-

Stalinas sako, kad Ame
rikos kariuomenės ištrau
kimas yra būtina taikos 
sąlyga. Jeigu taip, tai ir 
Rusijos kariuomenės iš
traukimas iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir kitų 
valstybių yra būtina tai
kos sąlyga.

goslayijos Vyskupų gany
tojiško laiško paskelbimo, 
kuriame buvo reikalauja
ma, kad jaunimui duotų 
krikščionišką mokslą ir 
taipgi užtikrinta religinės 
laisvės pagrindinės teisės. Į 

Religinių Žinių Tarnyba 
praneša, kad arkivyskupas

nusiteikęs prieš nacius ir 
mus jam primeta. ,<!■ gynęs žmonių teises.

Mirus kun. Petrui Vaitekūnui, Lietuvoje, 
LDS Centro Valdyba, “Darbininko” Redakcija ir 
Administracija reiškia gilią užuojautą velionio 
mylimam broliui kun. Jonui Vaitekūnui, Provi
dence, R. I. lietuvių par. klebonui ir nuoširdžiam 
LDS ir “Darbininko” rėmėjui.

Lai a. a. kun. Petro Vaitekūno vėlei Dievu
lis suteikia amžiną ramybę.
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įvairios žinios

Darbai
Pirmadienį, rugsėjo 23 

d. grįžo iš Washington, D. 
C., kur įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos susirin
kimas, adv. Jonas J. Gri- 
galus ir p. Juozas Arlaus
kas. Jiedu papasakojo, kad 
ALT yra gavusi žinių iš 
Europos, kad ten yra susi
darius laikinoji koalicinė 
Lietuvos Vyriausybė, kuri 
rūpinasi Lietuvos nepri
klausomybės atgavimu. 
Jai būtinai reikalinga fi
nansinė parama. Todėl A- 
merikos Lietuvių Taryba 
nutarė ir paskelbė aukų 
rinkimo vajų. Užsibrėžta 
surinkti $250,000 iki Vasa
rio 16,1947.

ALT susirinkime taip gi 
dalyvavo p. K. Jurgeliūnas 
iš Brockton. Mass.. ir p. S. 
Micheisonas iš Milton, 
Mass. «

Suvažiavime ------------------- -------------
25 nariai. Vykdomasis Ko-'gctojas ir "reakcionierių” 
mitetas padarė praneši-.partijos vadų, kurie pla- 
mus apie ALT veiklą. nuoja kitą karą, priešas.

Suvažiavimo proga įteik-Į Vadinasi, Maskva siūlo 
ti memorandumai Lietu-1 VVallace’ui diplomą.

$10,000 Auka Popiežiaus

Kiti 
tremti-

vos bei lietuvių reikalais. 
Prez. Trumanui įteiktas 
raštas Lietuvos nepriklau
somybės klausimu, 
memorandumai
nių ir belaisvių reikalais.

Į ALT valdybą perrink
ti: L. Šimutis, pirm.;' adv. 
Wm. Laukaitis. P. Pivariū- 
nas ir Dr. Montvydas, vice 
'pirm.; Dr. P. Grigaitis, 
isekr.; M. Vaidyla, ižd.; V. 
Kvetkus. Dr. M. Vinikas ir 
Stilsonas. iždo globėjais.

Pirmininkas, sekretorius 
ir iždininkas sudaro Vyk- 
domąjį Komitetą.

HashteftteR, D. rūgs, 
i 26 — Arkivyskupas Atidė
to Giovanni Cicogftfthi, A- 
paštališkas Dėl e g a t A s 
Jung. Valstybėms, vakar 
gavo 110,000 čekį nuo 
Daughters of Isabella or
ganizacijos. Toji auka ski
riama Popiežiaus Pijaus 
XII fondan Šelpimui ba
daujančių ir Šelpimo rei
kalingų žmonių.

—- - - i , - - r - • Z ‘

Atvyto
t l i.» 1- .

Boston, Mass. — Šiomis 
dienomis iš Airijos atvyko 
įžymus airių dainininkas 

i Michael O’Higgins, kuris 
■rugsėjo 25 d., lydimas de- 
: ivgavijva laimvoi paj v. 
1 arkivyskupą Richard J. 
Į Cushing, D. D,, Guberna
torių Tobin ir MayorąCur- 
ley.

« * r . t

M

Rusijos Laikraštis Užgirio jlegacijos lankėsi pas J. E 
tfallace Politiką

Maskva, rūgs. 26 — Ru-s 
sijos valdžios oficialus or-' 
ganas Pravda rašo, Sekmadienį, rūgs. 29 d.,
Wallace yra Prezidento, vakare, Symphony Hali į-

I TTolitilrOS $911.1__ i_ _ _________ __  j______ į Johyi

Barry Dienos paminėji
mas.
35 m.
dalyvaus programoje.

dalyvavo (Roosevelto politikos sau-• vyks Commodore
i
I

Michael O’Higgins, 
amž., dainininkas

1

LIETUVIŲ PABĖGĖLIAI
ŠVEDŲ ŽEMES VIEŠNAGĖJE

ANGLIJA PASIŪLĖ STALINUI 
PRATĘSTI SUTARTĮ

700,000 Lenkt Dalyvavo
Pamaldose

Washington, D. C., rūgs, karo Graikijos kalnuose 
26 — Anglijos užsienio po- yra kaltos Jugoslavija ir 
sekretorius Hector McNeil Albanija, 
pareiškė viltį, kad Rusijos 
premjeras Stalinas savo 
draugiškumo pareiškimą 
Vakarinėms valstybėms 
parems, priimdamas du 
kart padarytą pasiūlymą 
pratęsti Anglijos - Rusijos 
savitarpinės pagalbos su
tartį, būtent, nuo 20 metų 
iki 50 metų.

Britų užsienio sekreto
rius Bevin jau esą įrodęs 
gerą valią link Rusijos pa
kartodamas pasiūlymą tą 
sutartį pratęsti.

Varšuva — Slaptos po
licijos sekami, 700,000 len
kų katalikų, susirinko iš 
visų Lenkijos' kraštų prie 
Čenstakavos Panelės Šven-

Slavų raudonieji gelbsti čiausios šventovės ir pCr 
Graikijos sukilėliams. Ju- iškilmingas pamaldas pa
gosią vi ja ir Albanija pri- vedė Lenkiją Panelės Švč. 
stato ginklų sukilėliams, 'globoje.

Graikijos prem i e r a s 
Tsaldaris taip pat pasakė, 
kad svetimųjų įtaka suke
lia netvarką ir karą.

40,000 Darbininkų Neteks 
Darbo Laivyne

Graikų Vadas Kaltina 
Jugoslaviją Ir Albaniją

• Londonas rūgs. 26 — 
Graikijos ambasados pa
reigūnas pareiškė, kad dėl

IVashington, D. C., rūgs. 
26 — John L. Sullivan, 
Laivyno posekretorius, 
praneša, kad iki šių metų 
pabaigos Laivynas atleis 
nuo darbo apie 40,000 civi
lių darbininkų dėl “biudže
to sumažinimo.”

v •

' Tai buvo įspūdingiausias 
; ir didžiausias suvažiavi- 
;mas maldininkų Lenkijoje. 
Dalyvavo 42 vyskupu ir 
du kardinolu. Tikintieji 

Į netik protestavo komunis
tų valdžiai, bet taipgi pa
reiškė savo karštą tikėji
mą ir pamaldumą Panelei 
Švenčiausiai. Kardinolo 
Hlond vadovybėje, lenkai 
nepripažįsta komunistų 
valdžios jų krašto užgro
bimo.

McConnack kinlMji P> 
naikinti Mėsos Kainą 

Kontrolę
\

UŽUOJAUTA
Marianapolio Kolegijos vadovybė ir Kolegijos 
Rėmėjų Centro valdyba reiškia gilios užuojautos 
žodžius nuoširdžiam Kolegijos rėmėjui ir Kole
gijos Rėmėjų Centro pirmininkui kun. Jonui 
Vaitekūnui dėl jo brolio a. a. kun. Petro Vaite
kūno, gyv. Lietuvoje, mirties.

Šv. mišios bus atnašaujamos už velionį Ma
rianapolio koplyčioje, Thompson, Conn., pirma
dienį, rugsėjo 30 d. š. m.

Į

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. 6th St.. So. Boston. Ma33.
8 Winfield St., So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. — B Cūr.ienė.
29 Gould St., W. Roxbury. Ma33. 

Tel. Parkway—1864-tV 
Iždininkė — Ona Stanmliūtė,

177 We»t 7th St.. So. Boston. Ma33. 
Tvarkdarė — Ona Krasauska.s.

11 Springer St.. So. Boston Ma33. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

•V JONO EV. BU PAtALPINfct 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkai — Juolai Svagtdys,
601 6th St, So. Borton, Mala

Vlce-Plrmininkai — Pranai TuMkB
702 E. 5tb St., So. BoMoa, MmL

Prot Ra£t — Jonai OUnecMi,
5 Thomas Pk., So. Boiton, Mim

Fin. Ra5t. — Aleksandrai Ivaika,
440 E. Slxth St, So. Boiton, Mm

Iždininkas—Stasys K Griganavtttua, 
699 E. Seventft St., So. Boiton, Mm

Maršalka — Jonai Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Mm

Draugija laiko susirinkimų* kai Ut 
čią sekmadienį kiekvieno mtoeslc 
2 vai. po plftų. l’arapljos saM, 

I 492 E Ttb St. So Boston. Mm

Kaip karo veteranai pritrūko butų tai Kent 
Statė University studentai, Kent, Ohio, pradėjo 
namų statybos veteranams pagreitinimo vajų. 
Čia matome karo veteraną pasistačiusį lovą te
atro koridoriuje su šiuo plakatu.

Su Švedija mūsų tėvynę nių iš pabėgėlių gyvenimo, 
skiria plati, audringa Bal- atsiminimų iš bolševikinio 
tija, bet ir ten vikingų že- teroro laikų bei gaunamų 
mėn šis praūžęs vėtringas žinių iš raudonojo teroro 
karas atbloškė dalį mūsų 
Lietuvos nelaimės vaikų. 
Dalis tremtinių į Švediją 
pateko nuo raudonosios 
hydros iš Rytų siaubo ku
kliais švėjų laiveliais per 
Baltiją močiutę, kiti per 
Suomijos neišbrendamas 
samany kščių pelkinus,
treti buvę nacių kankiniais 
išspruko iš kalnuotos Nor
vegijos.

Jau antri metai baigiasi, 
kaip Švedų žemė pradėjo 
teikti viešnagę karo nu
blokštiems mūsų tautie
čiams.

Žadėdamas gerbiamiems 
“Darbininko” s k a Ryto
jams duoti ateity straips-

antru kartu sukaustytos 
tėvynės Lietuvos, šiuo 
kartu trumpai patieksiu 
davinių iš Lietuvių pabė
gėlių gyvenimo Švedijoje.

Dabartiniu metu lietuvių 
Švedijoje yra virš keturių 
šimtų, tai mažiau lemta 
buvo čia prisiglausti mū
siškiam, negu estam ir lat
viam (estų per 25 tūkst., 
latvių apie 5 tūkst.).

Visi Pabaltiečiai pabėgė
liai, taigi ir lietuviai jau 
nuo 1945 m. gegužės mėn. 
išėję iš lagerių ir gyvena 
pasklidę po Švediją priva
čiai, laisvi, taip sakant 
Spelnydamiesi 
kaitų duonos 

! ko Švedijoje 
'liais čia taip

Prezidiumą sudarė iš sekan
čių: Juozas Bulevičius, pirmi
ninkas; adv. Antanas Young ir 
inž. Antanas Mažeika, pagelbi- 
ninkai; Agnietė Saučiūnaitė ir 
Irena Keršytė, raštininkės; Ed
mundas Butkevičius — maršal
ka.

Mandatų ir Rezoliucijų komi- 
kun.

C. Jutkevičius, Juozas 
iš Čikago, Longinas 

Švelnis iš U. S. Army, Elena 
Plečiūraitė iš Newark, Mykolas 
Norkūnas, Vyčių Tėvas, Vincas 
Montvilas, Worcester.

Gauta sveikinimai: Kun. Pra
no Juro — Kunigų Vienybės 
pirmininko, Konsulo Dr. Petro 
Daužvardžio, Konsulo (garbės) 
adv. Antano O. Shallnos, Lietu-

pabėgėlių antrašus ir duoti Vy
čiams. Tai bus proga visiems 
susirašinėti su broliais pabėgė
lių kraštuose. Taipgi buvo kal
bėta apie seniorų ir jaunamečių 
grupes Vyčiuose. Sveikinimo 
laiškai buvo pasiusti Spring- 
fieldo vyskupui ir valstybės nytis juoaaaarDių 
Gubernatoriui Tobin. Rezoliuci- duoną fabrikuose 
jas Lietuvos klausimu pagamino m^s Ūkyj. 
adv. Antanas Young, kurias 
seimas vienbalsiai priėmė.

Nauja L. Vyčių Centro val
dyba:

Juozas Bulevičius, — pirm.; 
Adv. Ant. Young — lst vice
pirmininkas; Jack Juozaitis — 
2nd vice-pirm.; Juzė Adams 
(Newark) — Protokolo Rašti
ninkė; Liudvika Totilaitė (C. 
116, Worcester), finansų rašt.; 
Juozas Matačinskas (So. Bos
ton), ir kun. Modestas (Greene, 
Me.) — Iždo Globėjai. Adv. 
Juozas J. Grish — Legalis Pa
tarėjas. Felicija Grendelytė 
(So. Boston), — Ritualo komi
sijoj.

116-ta kuopa suruošė įvai
rius parengimus dalyvius pa
linksminti —

“savo pra- 
kąsnį”. Įvy- 
su pabėge- 
todėl, kad 

Švedija yra dalinai žemės
ūkio, bet daugiausiai pra
monės kraštas ir visur la
bai stinga darbo rankų. 
Taigi visi lietuviai pabėgė
liai ir inteligentai turi pel
nytis juodadarbių amatu 

bei že-

Boston, Mass. —John W. 
McCormack, J. V. Atstovų 
Buto daugumos vadas, rei
kalauja, kad mėsos ir kitų 
maisto produktų, kurių 
sunku dabar gauti, kainų 
kontrolė būtų panaikinta 
60 dienų.

Gubernatorius Maurice 
J. Tobin ir kiti valdžios 

• pareigūnai taip pat reika- 
j lauja, kad būtų panaikinta 
mėsos kainų kontrolė kaip 
galima greičiau.

Kai žinoma, pritrūkus 
mėsos, ligoninėse vartoja 
arklieną mėsą. Darbinin
kai, dirbantieji sunkius 
darbus ir negaudany mė
sos, meta darbus, kaip pa
vyzdžiui angliakasiai.

Lietuvią.Skautų Sąskrydis
Vakarų Vokietija (USA 

Zona) — Nurenberge, a- 
merikiečių zonoje, įvyko 
visuotinis lietuvių tremti
nių skautų sąskrydis su 
meniniais ir sportiniais 
pasirodymais. Pasižymė
jusiems UNRRA padalina 
dovanas.

Lietuvos-Vyčių 33-čias seimas Po įžanginės kalbos, pirminin- 
užsibaigė iškilmingai šauniu kas pakvietė kleb. kun. K. Vasį 
bankietu Shęraton viešbutyje, atkalbėti maldą, po maldos visi 
Worcester, Mass.' Virš 300 dele-, atgiedojo Amerikos, Lietuvos ir 
gatų-čių ir svečių dalyvavo. Į Vyčių himnus, muzikui Vincui 
Prie garbės stalo sėdėjo sekan-1 Burduliui akompanuojant pla
tieji: J. V. Senatorius David I. nu. Po to įvyko naujos Lietuvos 
Walsh; kleb. kun. K. A. Vasys, Vyčių vėliavos šventinimas. Pa- 
seimo šeimininkas; James Mar- šventino kun. K. A. Vasys. 
shall, Gubernatoriaus Tobin at- Krikšto tėvai buvo Antanas Ma- 
stovas; p. Juozas Lola, toast- žeika iš Pittsburgo ir Agnietė 
masteris; kun. Justinas Vaškys, Saučiūnaitė iš Čikagos. 
O.F.M., iš .Greene, Maine; kun.! 
Jonas C. Jutkevičius; kun. Ed
vardas Bulevįčius iš Pittsburgo; • 
kun. Vincas Puidokas iš West- 
fiekio; kun. Stasys Raila iš Phi- 
laddphijos; kun. J. J. Bakanas 
iš Athol; kun. M. Tamulevičius ■ 
iš Worcester; kun. Alb. Ab- 
račinskas iš So. Boston; p. Pra
nas Razvadauskas, buvęs ilga
metis L. Vyčių Centro pirminin- sija: kun. Stasys Raila, 
kas, su žmona; p. Juozas Bule-Į Jonas 
vičius, naujas L. Vyčių pirmi- Klimas 
ninkas.

Senatorius Walsh buvo svar
biausias kalbėtojas ir savo kal
ba visus sužavėjo. Jis ragino 
Vyčius būti tikrais Vyčiais to 
žodžio pilnoje prasmėje. “Jūsų 
tėvai atvažiavo čia be jokio 
skatiko, o vienok paliko jums 
paveldėjimą, kurio pinigais ne
galima nupirkti. Tas paveldėji- vos Ministerio Pulk. Povyk> Ža
rnas — tai yra jūsų tikėjimas, deikio, Benedikto Jakučio, Blai- 
jūsų lietuviškas kraujas, meile 
lietuviškos kultūros ir papročių, 
(vertinkite tą visą. Mylėkite sa
vo gimtąją kalbą. Tas, kurs, 
mano, kad gali būti geru tėvy
nės piliečiu be kalbos, apsirin
ka, nes gyvenimas rodo, kad, 
kur tik kas praranda savo kal
bą, tai praranda viską”.

Kun. Vaškys, O.F.M., taip 
pat kalbėjo apie jaunimo bei 
Lietuvos Vyčių idealus. Jis 
džiaugėsi, kad iš Lewiston, Me. 
atvažiavo net 12 jaunuolių, ku
riems seimas atidarė naują pa
saulį.

Aušros Vartų Bažnyčioje
Seimas prasidėjo penktadienį 

rūgs. 20 d. su iškilmingomis mi- 
iaomis, kurias atnašavo. buvęs 
kariuomenės kapelionas. tkun. 
Jurgis Vilčiauskas. Asistavo — 
kun. Modestas Stepaitis, OFM. 
iš Greene, Maine ir kun. Alfon- 
sas Volungis iš Worcester. Kun. 
Jonas, C. Jutkevičius, N. A. 
apskričio Dvasios Vadas, pasa
kė atitinkamą pamokslą.

Po mišių įvyko bendri pusry
čiai visiems susirinkusiems pa- 
rapijos salėje. Po pusryčių įvy
ko pirmoji sesija. Panelė Ireną 
Uršytė, 116-tos kuopos vice
pirmininkė, sveikino visus daly
vius ir perstatė Centro Pirmi
ninką p. Pianą Razvadauską. tuvių Informacijos Centro gauti

vininkų Draugijos pirmininko, 
Antaninos Wackell, N. A. Mote
rų Sąjungos, kun. Mykolo Ke
mėšio, adv. Antano Milerio ir 
kitų.

Sesijos įvyko šeštadienį ir sek
madienį po piet. šeštadienį, baž
nyčioje įvyko šv. mišios už vi
sus mirusius narius, kurias at
našavo kun. Stasys Raila. Sek
madienį sumą, Vyčių intencija, 
atnašavo kun. Modestas, O.F.M. 
iš Greene, Maine. Prieš sumą 
visi susirinko salėje ir paskui, 
Vincui Burduliui grojant mar
šą, visi įmaršavo į bažnyčią su 
Vyčių vėliava priešakyje. Po 
mišių įvyko pamaldos. Visi at
kartojo bendrą maldą už Lietu
vą ir už taiką ir Vyčių pasiau
kojimo maldą. Po atgiedojimo 
Marijos giesmės, kun. K. A. 
Vasys įteikė ketvirtąjį laipsnį 
12 narių: 7 iš Worcesterio ir 5 
iš So. Bostono.

Seimas buvo gausus atstovais, 
kurių buvo virš 150, o sekma
dienį su svečiais buvo net 300. 
Diskusijos gražiai ėjosi ir pa
daryta daug nutarimų. Kun. 
Stasys Raila apsiėmė rūpintis 
“Vyties” pagerinimu. Kun. Jo
nas Jutkevičius išrinktas vado
vauti naujai Lietuvos Reika
lams komisijai. Nutarta iš Lie-

Ketvirtadienį — parapijos sa
lėje buvo, susipažinimo vakaras 
ir šokiai..

Penktadienį — ‘Mystery ride’ 
— išvažiavimas į artimą Ster- 
ling miesčiuką.

šeštadienį — vaidinimas 
“Knightmares of 1946”, kurs 
patiko visiems. Juokų buvo la
bai daug ir visi stebėjosi, kad 
116-ta kuopa turi tiek daug ga
bių vaidintojų.

Sekmadienį — bankietas. Po 
to visi išsiskirstė: vieni į stotį 
gauti traukinį į savo namus, 
kiti dar pernakvojo ir tik pirma
dienį išvažiavo.

Nors ir pavargę buvo, tačiau 
džiaugėsi, kad seimas buvo gau
sus ir naudingas. Įgavę naujos 
Vytiškos dvasios, tikimės, kad 
sugrįžę būsime pavyzdingais 
Vyčiais ir dėsime pastangų pa
traukti visą lietuvišką jaunimą 
prie Lietuvos Vyčių.

Kuomet mes buvome la
geriuose, tai buv. Lietuvos 
Komiteto pareigūnai lan- 

. kydami mus informavo, 
i kad Švedijoje esą galima 
gauti darbo miškuose ir 
.pas ūkininkus už bernus 
• ir mergas, fabrikuose sun
ku esą įlisti. Ir tie parei- 

įgūnai, mokėdami puikiai 
švedų kalbą ir išgyvenę 
kelerius metus, bet tiek 
domėjosi lietuvių pabėgė
lių buitimi, kad toliau 
Stockholmo nebuvo iškėlę 
koją, taigi nieko ir nesiin- 
formavo.’ Todėl pirmas lie
tuvių darbas buvo kruvi
nais pirštais kirsti Švedi
jos miškus. Šeimos gi su 
menku atlyginimu buvo 
patekusios pas ūkininkus/ 
kur daugeliui neįprastas 
darbas buvo labai sunkus.

Bet kaip sakoma, kad 
kaip patys lietuviai iš la
gerių “išėjo į žmones” ir 
pamatė sąlygas, tuoj pa
stebėjo, kad Švedijos pra
monė, fabrikai su daug 
palankesnėm sąlygoms 
šaukiasi darbo jėgos. Tai
gi šiandieną nei vieno lie
tuvio nėra nei akmenuo
tuose miškuose, nei pas 
ūkininkus, bet visi dirba 
fabrikuose. Sąlygos čia 
kiek žmoniškesnės ir vieni 
geriau uždirba, bet daugu
ma, ypač kur šeimos su 
mažais vaikais ir vieni šei
mai turi uždirbti duoną, 
tai tie sunkiai lydi išeivio 
dalią ir tenka labai “susi
spausti”.

Štai aš šiandieną paduo
du faktus, kiek čia yra ga- 

(Tęsinys 3-čiame puslanyj)

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

COOPerativeBankI
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Publlahed Tuesday and Friday eacept Holidays such a*
New Year, Good Friday, Memorial Day. Independence Day. 

Labor Day, Thankagiving and Christtn&a
----------- by------------  

BAINT JOaEPH'S LITHUANIAN H. C. ASSOCIATION OF LABOR
M Mcond-claM matter Sept. 12. 191S at the poat office at Boiton. 

Mm under the Act of March S. 1870.
Aeeoptanca for malMng at ipedal rate of poitage provtded for in Section 1108 

Act of October 8. 1917. authorized on July 12. 1918
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metame-------------- $4.00
Viena kart eavaltOje metama.... $2.00 
Užeieny metame __________  $5 00
Užsieny 1 kart aa-tlj metame $2.50

$4.00

DARBININKAS
086 We«t Broadway, South Boston,

Telephone SOUth Boston 2680

Kodėl Maskva Karo Prisibijo?

DARBININKAS

i

I

I 
i 
i

LL . U i/J PABĖGĖLIAI
2EMES VIEŠI JAGtiJE

(Pradžia 2-rarn ? pusi.) 
limvhių pragyventi pabė
gėliui, kuris viską palikęs 
tėvynėje Lietuvoje, pate
ko čia kaip stovi. O tokk 
čia pateko visi, nes nešė
mo plėšrios Rvtu hydror 
savo cvvvbes. Fabrike už
dirbti galima, dirbant su 

! viršvalandžiais nuo 7 vai. 
! ’’yto iki 7 vai. vakaro, t. y. 
pugaištant po 12 vai. į die- 

^ą per mėnesi iki 280—320 
:r. Š'o straipsnio autorius 
>er 12 mėnesių vedė savo

sį kainuoja kr. 112,30. Bu
tas, kuras ir šviesa mėne
siui išeina kr. 49,10; įv. 
mokesčiai (kaip ligonių 
kasa ir kt. kr. 16,90. Taigi 
dar neteko už praeitus me
tus mokėti apyvartos mo
kesčių valdžiai, kurie čia 

i“Dar>iauna” darbininkus.
I x *■Įvairios kitos smulkios ū- 
kinės išlaidos kr. 92.49. 
ToHu būdu vid. pragv^v. 
minimumas yra 290,79 kr. 
Uždirbant veik daugiau- 

j.siai kr. 300 per mėnesį, tik 
'tą dieną galima stumti. O 

43,70. dabar mums klausimai su-, 
maisto ka galvas i.š kur nusipirkti

I vaikam kokį rūbelį ir sau

ragvvenimo minimumo 
šlaidų užrašus trijų asme

nų šeimai (su mažu ’• ėdi
kiu), tai išlaidos išrodo 
tain: vidutiniai vienam 
mėnesiui kainuoja — pic
as kr. 15,60; mėsos pro- 

luktai — kr. 20,45: į vai
nos daržovės ir vaisiai — 
kr. 32.97; duona, miltai — 
kr. 16,58; įvairūs kiti mai
sto produktai kr. 
Taigi vidutiniai 
produktai 3 asm. (nesuau
gusiam vienam) per mėne-reikia gi apsirengti. Tai 

į čia ir yra problema, kad 
ivienam šeimos nariui, kur 
l maži vaikai ir žmona nega- 

Ryškiąnt plačiau viršuj pastatytus klausimus, tu- jį dirbti, kaip reikės išsi
versti? Todėl mums neto
lima ateitis ir kvaršiną 
galvą, kad šioje viešnagėje 
ilgiau tverti negalima. Ne-, 
vedusiems, kurie gyvena 
vieni, Švedijoje galima vi-

šventa pareiga ir didelė 
ATSAKOMYBĖ

I
I

Energingesnės užsienio politikos vaisiai jau reiš
kiasi. Rusijos akiplėšiškumas atslūgsta, Sovietų drūt- 
melagystė nebedaro įspūdžio. Iki dantų apsiginklavęs 
raudonarmietis baisus tik ramiems gyventojams. Juo 
drąsiau Alijantai pasistato, juo labiau aiškėja Sovietų 
nenoras kariauti. Ir nenori, ir bijo. Tam yra daug prie- ■ 
žaščių. Jų svarbiausia — kad rusų masės susidūrė su 
Europa, ir joms atsidarė akys į bolševikų propagandos 
melagystes apie tariamą kapitalistinių tautų skurdą.; 
Raudonarmiečiai savo akimis pamatė, kad yra kaip 
tik priešingai: tai Rusijos liaudis kenčia vergiškos bau
džiavos skurdą, o Europos tautos tarsi kokiam rojuj 
gyvena. Sovietų vyriausybė su tokiais susipratėliais 
žinojo kaip elgtis. Atvaryti raudonarmiečių garnizo
nai į Pabaltės kraštus 1939 m. nebegrįžo į Rusiją pa
pasakoti, kaip gera pas “kapitalistus” gyventi. Juos iš
siuntė į Suomijos karo frontą. Ten jie žuvo. Dabar to 
nebegalima padaryti, nes pabuvojusių Europoj rau-i 
donarmiečių jau nebe desėtkai tūkstančių, bet ištisi ( 
milijonai. Kur juos bepadėti, kaip likviduoti? Siųsti į 
priverstinus vergiškus darbus į koncentracijos sto
vyklas? Bet ten jau dejuoja 17 milijonų tamsių vergų.: 
Nauji atėjūnai užkrės juos laisvės dvasia — ir tuomet 
kokia pajėga suvaldys 20 milijonų susipratusių vergų, į vjet, _ Hoteį Pennsy|vitatoi New York City. ' ' 
kuriems gyvenimas ar šiaip ar taip nebepakenčiamas?, r................... ........ - ... . .
Tiesa, tos kareivių masės tebelaikomos drausmėj kul- žymėtoj vietoj įvyks tai, kas mums visiems turi rūpėti, 
1 j_... ii__ ... j i a._ ___  — Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas. ________ ___  _______ _______

■ Suprantama, kad visi kongrese dalyvauti negalėsi-'žodį jam pasiųskite, jei išgalite, ir piniginės aukelės aprūpindavo 
me. Bet, jei esame nariai bent vienos lietuvių katalikų nepasigailėkite. Tai kongreso dalyvius paskatins dau-į “Svetur”, 
'draugijos, pasirūpinkime, kad toji draugija- ar draugi- giau dirbti ir tinkamesnes gaires mūsų bendrai veiklai' Dabar tveriasi Lietuvių 

Kita priežastis — pavergtų tautų klausimas. Ru- jos siųstų savo atstovus į kongresą. Tuo būdu ir mes nustatyti. • Švedijoj Draugija, kuriai
sija tiek jų prisigrobė, kad nebegali suvirškinti. Ir visi būsime reprezentuojami. Bet jei kurie iš mūsų ga-i Chicaga yra gana toli nuo New Yorko. Tačiau or- mes teikiame daugiau vil- 
virškinimo priemonės perdaug nudėvėtos ir nesudėtin- lime patys važiuoti į kongresą, neišsisukinėkime, va-ganizuotoji Chicagos lietuvių katalikų visuomenė kon- čių.
gos. Ji duoda tik tą, ką turi, t. y. komunizmą, kurį taip žiuokime, dalyvaukime. gresu rimtai domisi. A.L.R.K. Federacijos apskritis no' Šiaip mūsų dvasinio gv-
melagingai išgarsina, kad iš tolo atrodo patrauklus,! Ir vėl čia gal būt pastatysite klausimą, kodėl taip tik atstovus išrinko, bet ir auką kongresui paskyrė, venimo gaivintoju ir trem- 
bet arčiau susidūrus, atsiskleidžia tikrojoj savo esmė-, jau yra svarbus tasai kongresas, kodėl mes jame turi- Paskyrė auką ($25.00) ir ALRK Federacijos 23 sky- tinio karčios dalios ramin- 
je, laukiniam žiaurume ir pilniausiam ekonominiam! 
sunegalėjime. Tai kažkoks klaikus smauglys, apie ku-' 
rį nė pasakose nebuvo girdėta. Susigyventi su juo ne
begalima. Tai tiesioginis mirties pradas, barbariško 
ardymo padarinys, stumiąs civilizaciją šimtmečiais 
atgal. Tokiu traukučiu nepatrauksi. Komunistai ne kragtų, ir visur kitur girdime duslius savo kraujo bro- masonis, 222 So. 9th St., Brooklyn 11, N. Y. 
nemėgina patraukti. Geležine uždanga apsitvėrę, ma- balsus šaukiant pagalbos. Į jų balsą mums reikia! _______ _ __________ ______ ______ _________
nydami, kad tamsoje nieks jų darbų nemato bolševikai atsiliepti darbu ir auka. Tai mūsų šventa krikščioniška1 rūpintis kongreso reikalais ypatingu būdu, nes antroji

rėkime galvoje ir tą faktą, kad Lietuvai esant katali
kiškam kraštui ir žinant, kad ten žiauriausiomis prie
monėmis yra naikinama katalikybė, mes, kaipo lietu
viai ir katalikai, viską metę į šalį turime stoti į darbą 

; katalikiškai Lietuvai gelbėti. Neužmirškime, kad ceri 
'krikščionys vyksta į pagonų kraštus, kad vieną kitą 
■ asmenį laimėti Kristaus Bažnyčiai. Bet kokiu užside- dutiniškai pragyventi. Bet 
. - A-__ — — — ■*- A - - - - - -
I
I

Anglijos didžiulis laivas — Queen Elizabeth, 
pertaisomas iš karinio karių vežiojimo laivo j pa- 
sažierinį taikos metui laivą.

gimu mes turime pulti į darbą, 1
visa katalikiškoji tauta yra naikinama, kuomet mūsų kurių vyras 
kraujo broliai yra kankinami ir žudomi. Sunku net ba fabrike, 
įsivaizduoti, kaip didelė yra mūsų pareiga ir atsako- pragyvenimo sąlygos ge-

kuomet matome, kad tiems, kurie yra bevaikiai, 
ir žmona dir- 

tai Švedijoje

Katalikiškoji Lietuva Saukia Mus
Kodėl Svarbus Yra Lietuvių 

Katalikų Kongresas?

Kiekvienas sąmoningas lietuvis katalikas turėtų 
gerai įsidėmėti į š. m. spalių mėn. 20 ir 21 dd. Taip pat 
ir vietą — Hotel Pennsylvania, New York City.

Paklausite kodėl? Todėl, kad tomis dienomis ir pa-
kosvaidžių pagalba, bet jų dvasia jau palaužta. Gi bol- būtent 
ševikų vadai puikiai atsimena, kaip atrodė dvasiniai, 
sužalota caro armija 1917 m.

imybė- ros ir jei tik negręstų siau-
Dėl to tai yra šaukiamas Amerikos Lietuvių Ka- bas jį komunistinių Rytų, 

jtalikų Kongresas. Jo tikslas bus sujungti visas musų tai visai gerai galima čia 
jėgas ir sukoordinuoti mūsų pastangas, vedančias prie pasilaikyti.
to, kad tik daugiau nudirbtume, kad tik daugiau pa- Tai šiuo kartu truputis 
galbos suteiktumėm savo nelaimingiems broliams, kad žinių apie mūsų ekonominį 
tik arčiau priartinti tą dieną, kurią Lietuvos žmonės ir 
'vėl galės pradėti gyventi laisvu ir nepriklausomu gy
venimu.

Neužmirškime ir to fakto, kad nuo lietuvių kata
likų susiorganiazvimo ir vieningumo daug pareis visos 
lietuvių tautos pastangų pasisekimas.

JEI NEATVYKSIT, TAI BENT ŽODELI
PRISIŲSKIT

Atsižvelgiant į tą didįjį kongreso tikslą, visi ke
liai turėtų vesti muš į New Yorką, spalių mėn. 20 d.

būvį.
Tuo pačiu kelis žodžius 

apie mūsų dvasinį bei kul
tūrinį gyvenimą. Lietuviai 

, daugiausia gyvena susi- 
i grupavę. Didesnės koloni- 
i jėlės susidarą Stockholme, 
Ėskilstunoje, Bodafors - 
Nassjo ir Lunde, Orebro.

I Pradžioje veikė Lietuvių 
Tie, kurie į kongresą neatvyksite, bent sveikinimo Šalpos Komitetas, kuris 

' ’ » laikraščiu

me dalyvauti ir juo domėtis? ‘rius (Šv. Jurgio par.). Be abejojimo, jų gražų pavyzdį tĄl.11 tenka laikyti vienin-
Į šiuos klausimus galima atsakyti keliais tik žo- paseks ir kitos organizacijos bei draugijos. 1 tūlį bešališką dvasios vadą

džiais. ( • Važiuojantiems į Amerikos Lietuvių Katalikų ^un- Juozą Tadarauską,
Jei mes esame geri lietuviai ir dargi geri katalikai, Kongresą primintina, kad kambariais iš anksto pasi- Theol. lič., kuris vienintė- 

■ mes jokiu būdu negalime sėdėti ramiai sudėję rankas, rūpintų. Tuo reikalu rašykit — Hotel Pennsylvania ar- bs aplanko Švedijos pro- 
kuomet ir iš pavergtosios Lietuvos, ir iš Sibiro šaltų ba Kongreso Rengimo Komisijos sekretoriui — J. Tu- vincijų vargstančias kolo- 

i nijas ir mūsų buitin įneša 
A.L.R.K. Federacijos apskritys ir skyriai turėtų šviesesnių vilties kibirkš- 

į tėlių.
Plačiau anie mūsų kultū

rinį merdėjimą b :i dvasi-
ir lietuviška pareiga.grūste grūda tą savo “skanumyną” į pavergtų žmonių

gerkles. Galima įsivaizduoti, kas įvyktų, jei kartais iš- „us> av<XIOVMIllcU5 „ xa«,
tiktų karas. Visos raudonosios armijos pasijustų esą visų šalių partizanai desperatiškai prieš užgrobikus vietoje sumanymai ir pasiūlymai. Į kongresą suvažiuo- ni būvį sekančiu kartu, 
priešų žemėse. Kiek jos padarė skriaudų, smurtų, žu- ‘ 
dynių! Kiek keršto žmonėse sukėlė! Jeigu jau dabar

diena yra skiriama išimtinai Federacijos reikalams. 
Bus svarstomas ir naujo statuto projektas. Tad, bus !

kovoja, tai kas būtų karo metu. Maskva tai mato ir ka- kime'pasiruošę.
ro bijosi, nes tai būtų jos galo pradžia. K. Į Leonardas šimutis, ALRKF sekretorius.

Aukštaitis.
Švedija, 1946, IX, 15 d.

Padangės Aras

ŠV.ONAISBEAUPRE
Šv. Onos Gyvenimas
SVARBESNIEJI ĮVYKIAI

Šv. Onos iš Beaupre istorijoje. —
1881 m. — Popiež. Leono XIII Legatas pa

šventina šv. Onos stebuklingą stovylą.
1885 m. — Bažnyčia pagražinta dviem aukš

tais bokštais.
1886 m. — Didžiulė šv. Onos stovyla pastaty

ta ant stogo tarpe bokštų.
1887 m. — Bažnyčia, geguž. mėn. 5 d. tampa 

“Bazilika Mažoji” titulu.
1887 m. — Popiežiaus Legatas karūnuoja ste

buklingą šv. Onos stovylą.
1889 m. — Bazilikos pakonsekravimas sykiu 

su naujais 7 altoriais.
1891 m. — Įrengimas “Šventųjų Trepu”, su 

31-ais laiptais.
1892 m. — Įsigyta šv. Onos didžioji relikvija, 

dovana pop. Leono XIII.
1869 m. — Pastatymas ir pašventinimas ba

zilikos pirmųjų vargonų.
1896 m. — Seminarijos “Juvenalo” įsteigi

mas.
1901 m. — Naujosios Anglijos šventkelionė: 

20 kunigų ir 2,600 maldininkų.
1909 m. — Pirmoji U.S.A. šventkelionė: 28 

vysk., 300 kunigų, 160,500 maldininkų.

1914 m. — Pirmosios stacijos ant gražių 
šventyklos kalnelių.

1922 m. — Didysis gaisras sunaikina bazili
ką, vienuolyną ir juvėnatą.

1923 m. — Dabartinės bazilikos kertinio ak
mens pašventinimas.

1926 m. — Lapkr. mėn. 8 d. gaisras sunaikina 
laikinąją, medinę baziliką.

1929 m. — Skaitlingiausioji iš visų šventke
lionė — 600,000 žmonių.

1930 m. — Senatorija dėl liguistų maldininkų 
įrengta.

1934 m. — Dabartinės šv. Onos bazilikos ati- 
rymas.

1946 m. — “Šv. Ona iš Beaupre” — pirmasis 
ir platus aprašymas lietuvių kalboje — 
Padangės Aras — Kun. S. J. Vembrė.

Tai taip bendrai bruožais ir neskaitlingais 
žodeliais suglaudus atrodo garbingas šv. O- 
nos asmuo, jos pavyzdingas ir tikrai tobulas, 
šventas gyvenimas, kuris turi būti sektinas 
visiems, ypač vedusiems; pagaliau jos prakil
nios asmenybės garbinimo pradžia, išsivys
tymas šimtmečių bėgyje, ypač garbingoji ir 
gausiais, didžiais stebuklais visoje Ameriko
je ir Europoje išgarsėjusi, gražiosios Kana
dos Beaupre stebuklingoji vieta, kurią verta 
aplankyti kiekvienam krikščioniui ir katali
kui.

Šio menko veikalėlio rašėjas, nuoširdžiai 
pageidauja, trokšta ir pagaliau pilnai jausis 
visais žvilgsniais atlygintas už savo gana 
sunkų, įkyrų ir ilgas valandas sugaišto laiko 
kantrų darbą, jei šios brangia, mylima ir

skambiąja lietuvių kalba išreikštos visiems 
naudingos žinelės, netaps “tyruose skamban
čiais žodžiais”, bet atsieks savo vienatinį 
tikslą, būtent: geresnis ir nuoširdesnis susi
pažinimas su pačiu šv. Onos asmeniu, jos pa
mylėjimas, pagaliau visų padarytų ir šian
dien jos daromų stebuklų, gausių maldų ir 
žmonijos prašymų išklausymo įvertinimas, 
— o per tą visą, didesnė ir aukštesnė tebūnie 
Dievui garbė ir šlovė, visiems gi šių žodžių 
skaitytojams gausi dvasinė nauda.

Taigi šiemet minint jos garbingas 1920 
metų mirties sukaktuves, siekiant gerovės 
žemiškuose reikaluose, gyvenime naudingo 
pasisekimo ir amžinojo sielų išganymo, mes 
visi — broliai ir seses lietuviai, kasdien savo 
mintyse, maldose ir darbuose skubėkime prie 
stebukladarės, gerosios šv. Onos iš Beaupre. 
Per ją prie Marijos, o per Mariją prie V. Jė
zaus, mūsų visų gyvenime amžinojo tikslo ir 
gausaus užmokesnio po mirties.

Geroji stebukladarė šv. Ona, melskis už 
mus, padėk mums visuose mūsų reikaluose, 
ypač pagelbėk, kad tavo prakilnioji garbė 
plėstusi ir maloniai platintusi netik mūsų vi
sų lietuvių tarpe čionai, brangioje Amerikoje 
ir katalikiškoje Kanadoje, bet taipgi ir numy
lėtoje mūsų tėvų, prosenelių žemėje, Marijos 
krašte, Lietuvoje!

Padangės Aras —
Kun. S. J. Vembrė.

Šv. Onos šventėje,
Liepos 26 d., 1946 m.

(Pabaiga) •

Giriamas šuo “Blackie”, kuris išgelbėjo vai
ką nuo paskendimo Detroit upėje.. Mrs. C. E. 
Rickerd, kairėj.

r
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Aukos Bažnyčios Dažymui
Paskučiausios aukos bažny

čios atnaujinimui buvo įteiktos 
sekančių asmenų: Kazlauskai. 
W. Lesington St.. $10.00: Jur
gis ir Agota Orantai $10.00; 
Pranas Rush $10.00: Pranas ir 
Elžbieta Ramoškai $15.00; Ve
ronika Masundukienė $10.00; 
Liudvika Skabickienė $5.00; 
Matas ir Veronika Frankai 
$10.00: Marijona Mažeikaitė 
$15.00: Maskeričių šeima $35.- 
00: Jonas ir Antosė Ivanauskai 
$10.00: Marijona Kupinienė
$5.00. Kunigai nuoširdžiai dėko
ja šiems parapijos geradariams.

ir mergaitės yra 
ateiti i parapijos 
kas trečialienio va
rai. iki 10 vai. va-

Mezgimo - Siuvimo - Nėrimo 
Klubas

Dėka kun. dr. Mendelio sesu
tės Felicijos Pliuščikienės pa
stangoms. įsteigtas mergaičių - 
moterų mezgimo - siuvimo - nė
rimo klubas. Nuo 13 metų iki 
70 moteris 
kviečiamos 
kambarius 
karą nuo 8
kare. Pirmas toks susibūrimas 
įvyko trečiadienį, rugsėjo 18 d. 
Pradžia daug žada. Kurios mo- 
kaą, pamokins kitas, kurios ne
moka, išmoks įvairių rankdar
bių. Sveikiname ponią Pliušči- 
kienę ir linkime jai gražiausių 
sėkmių jos gražiam užmanyme, 
kad šis naujas klubas augtų ir 
gyvuotų ir savo gražiais rank
darbiais visai parapijai galėtų 
pasigirti.

šešių Vakarų Pamokos
Sekmadienį, 8 vai. vakare kun. 

misijonorius Bowling pradėjo 
šešių vakarų katalikų tikybos 
aiškinimą. Bažnyčia buvo be
veik pilna žmonių. Jų tarpe bu
vo daug nekataiikų. Mūsų para
pijai yra didele garbe, kad J. M. 
Arkivyskupas Curley išrinko ją 
būti centru visam Baltimorės 
miestui darbuotis tarp nekatali- 
kų. Paskaitos bus laikomos pir
madieniais. antradieniais, tre
čiadieniais ir ketvirtadieniais. 
Kun. Bowling pašvęs visą laiką 
šiam darbui. Manoma, kad šis 
darbas savo laiku išduos gau
sius atsivertimo vaisius. Dieve 
laimink šias naminių misijų pa
stangas.

Penktadienį kun. Dubinskas ir į 
Švč. Vardo dr-jos valdyba turė
jo pasitarimus kas link metinio 
Oisterių Rosto. Šįmet yra sun
kiau su valgiais negu buvo karo 
metu. Klausimas, ar bus galima 
turėti šią metinę puotą.

Planai yra daromi, kad įam
žinti mūsų parapijos karių var
dus bronzo lentoje, kuri bus pa
kabinta prie bažnyčios sienos 
lauke. Karių vardai ir pavardės 
yra tikrinami, kad. jie būtų iš- 
slibizuoti ant lentos taip, kaip 
ant “discharge" popierų. Lenta 
kainuos $2.600.00.

P-lė Pranciška Šedbaraitė ren
giasi važiuoti į Lietuvių Kon
gresą spalių mėn. New Yorke. 
Ji atstovaus parapijos jaunimo 
klubą ir parapijos chorą.

40 valandų atlaidai įvyks spa
lių 20. 21. 22 dd. Sekmadienį 
kunigai pranešė, kad visos at
laidų mišios jau užimtos. Tėvas 
Pasijonistas, kun. Geraldas Mo- 
tėjunas sakys visus atlaidų pa
mokslus. Tai bus pirmas šio mi- 
sijonieriaus apsilankymas mūsų 
parapijoj.

Lapkričio mėn. turėsime sve
čią - vyskupą J. M. Vincentą 
Waters iš Raleigh. North Caro- 
lina. Jis kalbės mūsų bažnyčioje 
lapkričio 10. 11 ir 12 dd. Jo 
vyskupija randasi Amerikos mi
sijų krašte. Užimdama visą 
North Carolinos valstybę, Ra- 
liegh vyskupija teturi tiktai 
12.885 katalikus, mažiau negu 
viena iš didesnių mūsų didžiuose 
miestuose parapijų. Bus įdomu 
išgirsti apie jo misijų darbą.

mas darbą* paląankč jo sveika
tai, ir 1927 m. atsisakė nuo pa
rapijos Kaune ir buvo paskir
tas į Jonavą. Čia jis vėl rado 
labai sulenkėjusius žmones ir 
nebuvo jokio organiaatyvio vei
kimo. Miestas labai mišrus: 
dauguma lenkuojanti, tai vėl 
žydai ir socialistai. O vienok, 
rodos, 1936 m. jis vienbalsiai 
buvo išrinktas Jonavos miesto 

i burmistru (mayor) ir išbuvo 
'iki pat bolševikų pirmos okupa-
jei jos, atlikdamas miestui labai 
!daug žymių pagerinimų.

A. a. kun. Petras buvo labai!
būdoj „ I žmo-

jautrios širdies, švelnaus 
į ir nepaprastai mandagus 
gus. Jį pilna širdimi gerbė ir 
mylėjo ne tiktai paprasti varg
šai žmonės, bet ir puošnių salio- 
nų ponai ir aistringi politikai, 

j Dėl to savo būdo švelnumo ir 
sielos krikščioniškumo jis nie
kados neturėdavo jokių priešų. 
Pas jį nuolatos svečiuodavos 
netik Krikščionių Demokratų 
vadai, bet ir idėjiniai priešingų 
srovių šulai.

Savo santykiuose su kitų įsi
tikinimų žmonėmis jis laikyda

vosi šios .taisyklės: Peik savo Lenkai tai išgirdę, maldinges- 
priešo klą-įdaš, nurodyk kame'ni puola ant kelių ir mušasi į 

klysta, tačiau visu kantrumu 1 
pakęsk jo mažesnes ydas ir j 
krikščioniškai mylėk kiekvieną i 
žmogų,* tada tiktai iš priešo j 
liks tavo draugu. Ir jis visus I 
žmones tikrai mylėjo, o jį visi. 
Taip jam pavyko išvesti lenkų : 
kalbą iš bažnyčių Kaune ir Jo- i 
navoje. Kai jis pradėjo Kaune 
Švč. Trejybės baž. sakyti lietu
viškus pamokslus, tai lenkuo
jantieji buvo labai sujudę. Kar
tais reikėdavo valandą išstovėti 
sakykloje, nes kaip tiktai pra
deda kalbėti lietuviškai, lenkai 
gieda ir gieda lenkiškai. Jis sto
vi ir laukia kol išsigiedos. Kar- mas leidosi atgal į numylėtą 
tais pritaria, kartais šypsosi. Lietuvą, prie savo mylimų žmo- 
Kai jau visas mokamas giesmes nių, kartu su jais vargti, kentė- 
išgieda, tada jis švelniai, labai ^ti ir dėl jų dar labai ankstyvai 
taisiklinga lenkų kalba pastebi: ; mirti.
Jau pabaigėte, ačiū Dievui, vis
gi šiuomi tamstos parodote, 
kad lenkai yra aukštos kultūros 
žmonės, tačiau nepamirškite, 
kad ir gražiai skambanti gies
mių žodžiai, bet einanti iš kerš
tingų širdžių su piktais jaus-j numylėtai Lietuvai naujo ir gar
niais Dievui nepatinka. ibingo prisikėlimo.

. - - .. —t -

krūtinę, o piktesni nešasi lauk 
iš bažnyčios. Ir taip po kelių 
mėnesių nepaprastos kantrybės 
ir takto lenkų kalba apleido 
bažnyčias Kaune ir Jonavoje 
be didesnių nesusipratimų, 
nors tose bažnyčiose ta kalba 
skambėjo per daug gentkarčių.

1939 m. vasarą a. a. velionis 
buvo atsilankęs pas savo brolį 
į Providence, R. I. Bet kaip tik
tai kilo karas jis tuojaus pasi
ryžo grįžti į Lietuvą. Nors jo 
brolis kunigas ir vietos vysku
pas bandė prikalbėti, kad čia 
pasiliktų, bet jis nieko nęboda-

A. a. kun. Petro Vaitekūno 
mirtimi mūsų tauta neteko dar 
vieno labai kilnaus kunigo, tau
raus bei šviesaus lietuvio tėvy
nainio. Lai ilsisi Viešpaties ra
mybėje ir išmeldžia nuo Dievo

ATSUKIT LAIKRODŽIUS ATGAL!
(R. I.) lietuvių 
kun. Jonas Vai-

Providence 
par. klebonas, 
tekūnas gavo žinią iš Lietuvos, 
kad tenai gegužės mėn. miręs 
jo brolis kun. Petras.

A. a. velionis buvo gimęs rūgs. 
17 d., 1889 m. Kikonyse, Kupiš
kio par., Panevėžio ap. Jis buvo 
vienuoliktasis iš 12-kos Abdono 
ir Elzbietos (Plačenytės) Vaite
kūnų vaikas.

Smulkios Žinelės
Kun. dr. Mendelis grįžo iš sa

vaitės rekolekcijų pilnas energi
jos, uolumo ir naujų minčių, 
kad praplatinus savo apaštališ- 
kąjį darbą dar plačiau Baltimo- 
rės mieste.

Tretininkės ir Emilija Kripie- 
nė jau aukavo po 85.00 Ketur- 
dešimtės Atlaidų gėlėms.

Girdėjau, kad mokyklos vai
kučiai tikisi turėti pikniką 
Druid Hill parke. Pirm negu o- 
ras atšals, mūsų kunigai nori, 
kad vaikučiai ir Sesutės atsi
kvėptų po mėnesio sunkaus 
darbo.

Ketvirtadienio vakarą įvyko 
susirinkimas visų, kurie dirbs 
parapijinei vakarienei sekma
dienį, spalių 6 d. Patsai klebo
nas pirmininkauja. Virėjų pir
mininkė yra ponia Anelė Paš- 
kauskienė. Jos pirmutinė padė
jėja yra Ona Ivoškienė.

Juozas Kastetas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Llmoslnai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

Mūsų klebonas kun. dr. Men
delis šią savaitę pasiuntė vi
siems parapiiječiams sekantį 
laišką, kuriame jis ragina visus 
prie karštos maldos, kad išpra
šytų taiką ir išlaisvintų Lietu
vą. Po karo žmones apsileido, 
aptingo maldoje. Visiems žino
ma. kad ne vienas taip karštai 
nebesimeldžia, kaip per karą. 
Kaip tik šiame apsileidime mal
doje ir atgailoje gresia mums 
didžiausias pavojus. Laimėjo
me karą, bet nesimelsdami tik
rai pralaimėsime taiką. Tad bū
kime atsargūs.

1946 m. rugsėjo 24 d. 
Mylimieji 1

Garbė Jėzui Kristui 1 Skau
dus likimas mūsų nelaimingos 
tėvynės Lietuvos, apverktina 
padėtis mūsų viengenčių išblaš
kytų po visus pasaulio kampus, 
ir nebuvimas pasaulyje taikos 
verčia rašyti Jums šį laišką.

Kaip liūdna darosi pamąsčius, 
kad mes visi manėme, kad ka
ro užbaiga, nacizmo ir fašizmo 
pergalėjimas, suteiks pasau
liui taiką, o mūsų tėvynei Lie
tuvai laisvę. Deja, metai ir dau
giau jau praėjo kaip mūsų pa
sišventę jaunuoliai sutraškino 
vokiečių ir japonų ginkluotas 
jėgas, tačiau taikos, ramybės 
visiems lygios laisvės niekur 
dar nesimato. Europoje vergija, 
o čia Amerikoje įvairūs nesusi
pratimai tarp darbdavių ir dar
bininkų.

Hitlerio rudasis nacizmas, 
Mussolinio juodasis fašizmas 
guli perblokštas, bet raudonasis 
bedieviškas Lenino - Stalino ko
munizmas. kaip koks pragaro 
slibinas,' kelia savo baisią galvą 
ir savo žiotimis nori visą žmoni
ją praryti, ją pavergti, ją su- 
bedievinti. Sovietų Rusijos va
dai nenori taikos. Per mėnesius 
pasikalbėjimų mūsų krašto at
stovas Byrnes ir Sovietų Molo
tovas neišrišo nė vieno klausi
mo.

par. Panevėžio ap. Tais pačiais 
metais tėvas mirė ir paliko šei
mą labai sunkioje padėtyje. Ta
čiau kilni motina nusprendė 
vaikus mokyti kad ir vargdama 
ir brisdama į skolas.

Velionis kun. Petras buvo 
linkęs į mokslą. Per dvi žiemas 
jis baigė Subačiaus pradžios 
mokyklą. Paskui per du metu Į 
turėjo dirbti sunkius ūkio dar-;

1900 m. jo tėvas pardavė ūkį bug 1906 m nuvyko Vilniun 
Kikonyse ir nusipirko dalį pali- aukštesniems tiks-
varko Papiliuose. Subačiaus 1911 m Kunigų

x x Jminarijon Kaune, o per karą.Kaip pasauliui, taip Lietuvai , .... . o., \ i - 1 nutraukus Sem. mokslui, jisateitis tamsi. Skaitant laikras- • r» * i u- -^ . .. i persikėle į Petrapilį, kur birze-cius visus rimtai protaujančius ., . . . , lio 16 d., 1916 m. buvo jsvęstasžmones baime ima. Ko susilauk-1. . . , . . ,kunigu. Baigęs kunigo mokslą
• Petrapilio Dvasinėje Akademi
joje. jis buvo paskirtas mokyk- 

Įlų kapelionu Velyžiuje, Vitebs
ko gub. 1917 m. aktingai atsto
vavo Velyžiaus lietuvius visuo

tiniame visų Rusijos lietuvių! 
I seime Petrapilyj, kur buvo iš
spręsta. kad pasilikę Lietuvoje 
veikėjai paskelbtų Lietuvos ne
priklausomybę kitoms val- 

Idžioms, kas ir buvo padaryta 
vas. 18 d.. 1918 m.

sime? Stalinas, kaip koks anti-; 
kristus, iš Kremliaus tvirtovės 
duoda įsakymus,' o jo padėję-, 
jai visuose pasaulio kampuose 
su tikrai velnišku uolumu juos 
pildo. Šv. Tėvas, Kristaus vie
tininkas, persergsti visus, kad 
pragariškos galybės po komu
nizmo vėliava deda pastangas, 
kad sunaikinti Dievo karaliją 
čia ant žemės ir ragina Dievo 
sūnus subrusti, stoti į kovą su 
šiuo priešu.

Kaip? Kokiais ginklais gali
me mes pergalėti Liuciferių ir 
jo sūnus? Tais pačiais, kuriais 
mūsų tėvų tėvai Muravjovo ir 
kitų tironų laikais pergalėjo. 
Prieš visus mūsų tautos smau
gimus jie šaukė: “Dievas mūsų 
Gelbėtojas ir Tvirtybė“. Jie 
meldėsi, jie atgailavo, jie ken
tėjo. ir Dievas savo laiku at
siuntė jiems savo galingą pagal
bą. Laikai mainosi, bet Dievas demokratai, 
nesimaino. Jo išmintinga Ap
vaizda, kuri rūpinasi lauko žo
lele. nemažiau rūpinasi pavienių 
žmonių ir tautų likimu.

Tad šaukiu aš Jus, mylimasis- 
mylimoji, prie maldos. Nuo spa
lių mėn. 1 d. mūsų bažnyčioje 
prasideda KRYŽIAUS KARAS 
MALDOS. Per visas novenos 
pamaldas, po visų mišių, po į-

1919 m. sugrįžo jau į Nepri
klausomą Lietuvą ir buvo pa
skirtas vikaru Kvėdarnon, Tau
ragės ap. Čia jis labai uoliai 
darbavosi organizavime jauni
mo, kooperacijinių įmonių tvė
rimu ir su labai ugningomis 
rinktinėmis kalbomis, renkant 
atstovus į Steigiamąjį Seimą. 
Jo dėka Tauragės ap. ko ne vi
si atstovai buvo krikščionys

y.

Grįžk, o, laike,
Grįžk atgal,
Lėk į priekį tu lėčiau. 
(Leisk vargdieniui 
Pamiegoti kiek ilgiau!)

29 RŪGS 1 VAL. RYTO
Eastem Standard Laiku

Standard Laiką, ir gaunam 
dėlę daugiau pamiegot.

29 RŪGS. 2 VAL. RYTO
Daylight Saving Laiku

Ištiesų, mes grąžinam Laiką at- 
gal, kuomet atsukam valandą " nuo 
Daylight Saving Laiko į Eastern 

valan-

• Duok dažnai
akiniai pade*.

BOSTON EDIS0N*c°mpany
Elektra padaro daugiau, o kainuoja mažiau, negu kiti dalykai

mokykis.
žėrinčiu lempųVentrk

Dabar ateina trumpesnių dienų ir 
ilgesnių naktų laikotarpis, kuomet 
namuose ir prie darbo reikės dau
giau šviesos.

Taigi patikrinkit savo lempas ir 
šviesų įrengimą tuoj. Ar turit tin
kamą lemputę kožnam “socketui”? 
Ar visos senos ir aptemusios lem
putės pakeistos naujom ir šviesiom? 
Ar nušluostytos dulkės nuo lempų 
ir reflektorių? Jos sulaiko šviesą. 
Nuvalyt jas lengva, bet naudos bus 
daug, nes bus daugiau šviesos per 
ilgą rudenį, žiemą ir pavasari.

AKIŲ {TEMPIMAS 
VEIKIA KŪDIKIUS

1920 m. jis buvo atkeltas į 
Kauną ir paskirtas vikaru prie 

, Švč. Trejybės bažnyčios. Čia 
i vėl rado labai plačią dirvą viso- 
kiariopai veiklai. Mat tada Kau-į 

nas buvo perdėm lenkiškas, i 
Taigi jis visu uolumu ėmė dar
buotis jo atlietuvinimu.

! 1922 m. jam buvo pavesta į-!
vairių kitų pamaldų bus siunčia- steigti Kaune, Žaliakalnyj nau- 
mos karštos maldos pas Dievą, J4 parapiją ir sudaryti iš įžy- 
prašant pasauliui teisingos ir mesniųjų veikėjų komitetą Pa- 
pastovios taikos ir 1______
laisvės.
bus atnašaujama spalių mėn. už Būdamas Kaune, jis ne tiktai 
atsivertimą Rusijos; kiti TRIS uoliai rūpinosi savo parapijos 
ŠIMTAI už mūsų maldininkų 
reikalus, ypatingas ŠIMTAS 
MIŠIŲ bus aukojama už išlais
vinimą Lietuvos, jos nelaimin
gus žmones, ir Jūsų asmeninius 
reikalus. Grąžinkite intencijų 
lapelį, o tapsite dalininkais 
SEPTYNIŲ ŠIMTŲ MIŠIŲ. Tai 
darykite dar šiandien.

Jus mylintis,
Kun. dr. Liudvikas Mendelis. I

Lietuvai minklinei Prisikėlimo bažnyčiai
TRIS ŠIMTAI MIŠIŲ statyti Kaune.

Būdamas Kaune, jis ne tiktai

reikalais, bet lankė Vytauto 
Did. universitetą ir jame baigė 
bažnyčios ir civilių teisių fakul
tetus. Taip sunkus ir sudėtin-

AMERICAN 
RED CROSS

Bendrai, mokyklose kas penktas vaikas
4 turi nesveikas akis. Įpratęs amžiais gyventi laukuose, žmogus da nepritaikė savo 
akių prie žemesnės šviesos namuose. ,

turi silpnas akis. Kolegijose iš 10 studentų

Laimei, mokslas įveda saulės šviesą į namus. Gi mokslas apie akis parodo, kaip 
naudotis namų šviesa nevarginant akių. Žemiau vra 4 taisykles akims taupyti.

*• Skaityk, 
modernios lempos.

preSakiu t šviesą

3. Venck SeJėUU. Darbas ar 
būt gerai apšviesta.
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Mano Pirmoji Diena Meksikoje
— Neįprasti papročiai. — Gyva meksikiečių 

turgaviete. — Geriu kokoso palmės pienų. — 
“Du latrai". — Pažintis su meksikiečiais. — 
Maudyne pežeminė|e upėje. — Vakaras Juka- 
tane sostinės gatvėse. — Vėjo malūnų miestas.

Palmės pavėsyje
Buvo jau po keturių va

landų nakties, kai mes pa
siekėme Jukatano sostinę 
Meridą, Meksikoje. Va
žiuojant automobiliu į 
viešbutį, matėsi mūrinės, 
vietomis baltai dažytos 
pietiečių trobos. Gatvės 
buvo tuščios ir reikėjo ge
rokai pasibelsti, kol atsi
darė “I-tza” viešbučio du
rys.

Meksikos viešbučių pato
gumu — negaliu atsistebė
ti. Užmokėjau 15 pezetų 
parai (apie 3 dolerius) ir 
man davė ne vieną, o tris 
kambarius: prieškamba
ris, miegamasis, salionėlis 
ir dar ketvirtas — prausy
kla. Dvi spintos, astuonios 
kėdės ir keletas stalų. Lu
bų aukštumas — nema
žiau penkiolikos pėdų, tai
gi erdvės daug. Už lango— 
plačiai išsišakojusi palmė.

Persekiojimams 
praėjus 

Pasitenkinęs keturių va
landų miegu, ryto nuėjau į 
katedrą. Meksikiečių pa
maldumu — negaliu atsi
stebėti : bažnyčioj tiek 
daug jų atsilankiusių, 
daugelyje namų, daugely
je parduotuvių — Guada- 
lupės D. Motinos ir Šv. Jė
zaus Širdies paveikslai,
mano paties kambaryje 
pagarbioj vietoj Šv. Anta
nas, o viešbučio puošnių 
koridorių sienos, kaip reli
ginio ir meksikoniško me
no muziejus. Katedros zo- 
kristijoje susitikome su 
meksikonu monsignoru ir 
jis taip buvo prietelingas, 
sužinojęs, kad esu lietuvis: 
ėmė ir apsikabino. Aš jau 
mįslinau, kad mudviem 
reikės pasibučiuoti, bet jis 
tik nusijuokė ir išsiskyrė
me. Katedra jau keturių 
šimtų metų senumo, aukš
ta, storų sienų, stambių 
kolonų.

Miesto gatvėse
Labai įdomu pavaikščio

ti Meksikos miestelio gat
vėmis. Vyrai beveik visi 
apsirengę taip, kaip Chica- 
goj ar kituose miestuose, 
tik jų vietinių skribėlių 
briliai platesni, daugiau

matosi baltos spalvos dra
bužių ir aprėdalas men
kesnis Daugelis ir moterų, 
ypač jaunųjų, rėdosi euro
pietiškai, bet vyresniųjų 
daugelis su tokiomis ilgo
mis, baltomis sukniomis. 
Jos kaip marškiniai — pa
siūtos kabo, kaip maišas, 
be jokio įlenkimo, be jokio 
pritaikymo prie liemens. 
Tų suknių ir rankovių ga
lai papuošti margaspal
viais išsiuvinėjimais. Be 
to, dar per kokį pussprindį 
žemyn kyšo marškinių 
“karbatkos”, gal meksi
kietės nori pasididžiuoti 
gražiais mezginiais.

Galvai prisidengti turi 
ilgą ir platų ne tai šaliką, 
ne tai sįtarą. Su tuo tai vi
saip galima iškombinuoti: 
kartais pridengia galvą, 
nuleidžia per nugarą kitą 
šoną, apsupa aplink lieme
nį ir galus užmeta ant pe
čių — atrodo lyg su stores
ne bliuskute, ar su “svede- 
riu”. O kita — apsisupa, 
lyg su juosta, permeta ga
lus per pečius ir žygiuoja.

Turgavietėje
Parduotuvės — nuosta

biai pilnos visokiausių pre
kių. Tačiau įdomiausia — 
turgavietė. Čia, kaip Lie
tuvos “škaplerninkų” bū
dos su batais, su medžia
gomis ir tūkstančiais viso
kių suvenyrų ir kasdienio 
gyvenimo reikmenų. Dau
gybė vaisių. Juos pardavi
nėja ir daugybė suskurdu
sių moterėlių, kurios susė
dusios ant šalygatvio, pa
siklojusios ant žemės po
pierėlius, atskaičiusios ant 
jų po lygų kiekį tokių kaip 
ir žalsvų vyšnių, tik imk 
ir valgyk, jei nebijai dul
kių ir musių, kurių čia ne
trūksta. Švaros čia mažai 
kas paiso. Antai viename 
skersgatvyje darbininkai 
apgulę būdelę, kur kepa to
kius plonus blynelius. Ki
tas pardavėjas kabina su 
pirštais kokios tai košelės 
iš vieno puodo, kabina su 
pirštais iš kito puodo, už
deda tą blyną susuka kaip 
cigarą ir paduoda pirštais 
pirkėjui, kurs sau skaniai 
valgo...

DXS«IfflKRX8

Tarptautinis Polo za.......... vėl atgavo savo vietą ir vėl žaidžiamas.
Jis pebuvo žaidžiamas nuo 1939 m. Jį lošia įvairios tautos Westbury, N. 
Y. Čia matosi žaidžiančius Meksikiečius su Argentiniečiais.

— Žmonės kalba, kad čia 
gyvena du latrai...

Matyt ir čia “politikie
rių” nemėgsta.

Modernus parkas iš 
kurio kalba senovė
Pasiekiame vadinamą, 

Amerikos parką, tik bai
giamą įruošti, modemiš
ką. Čia su nepaprastu su
gebėjimu pagautas ir per
duotas senobinių Meksikos 
paminklų, piramidžių sti
lius, net raidės užrašuose 
ir tos darniai, pritaikytai 
stilizuotos. Čia įrengti fon
tanai, parodų pavilionas— 
biblioteka, teatras po at-

Prie būdų
Daugybė čia gėrimų, ne

trūksta nė “Coca Colos”. 
Karšta, temperatūra netoli 
šimto, bet sausa, tai ken
tėti galima, bet už tat ger
ti norisi, tai ir aš pripuo
lęs prie vienos būdos išge
riu pieno, prie kitos — o- 
rendžių sunkos, prie tre
čios — kokoso palmės pie
no. Duoda didžiulį stiklą 
už 20 centąvų (apie 5 cen
tus). Jis toks baltas, kiek 
salsteli, primena aguonų 
pieno skonį.

Žmonės čia nesivaržo — 
daugelis susėdę ant gatvių 
paliaj sienas, kiti išsitiesę viru dangumi. Pagerbiant 
ant žemės pavėsyje Kuli, Amerikos valstybes, kiek-
motinos, kurių čia kaip bi
čių avilyje, kai reikia mai
tina savo kūdikius. Niekas 
čia neskuba ir nesivaržo.

Burtininkas
Ties turgaviete perties- 

tas šniūras skersai gatvę 
ir ant jo užkabintas gaba
las raudonų marškinių ar 
kito drabužio — suprask, 
čia nevalia važiuoti. Gat
vėse daug kur sėdi po ke
letą elgetų rankas tiesda
mi, bet jais mažai kas do
misi, tik kokia senutė pi
nigėlį įmeta, o žmonių mi
nia grūdasi antai apie bur
tininką, kurs gatvėje krei
da apsirėžęs sau ketur
kampį dėsto kortas ant 
žemės, nupiešia mėnulį ir 
kitus paslaptingos galybės 
ženklus.

B

Maloniam BALF Skyrių Dėmesiui
Besiartinančio BALF Seimo išvakarėse, norime 

pasidalinti sekančiomis žiniomis:
1. SEIMO REIKALAI

BALF Seimas bus spalių-October 18-19 d.d., penk
tadienį ir šeštadienį, Hotel McAlpin, 34th Street ir 
Broadway, New Yorke. Seimo posėdžiai bus pradėti 
10 vai. ryte, atstovų registracija bus nuo 9 vai. ryto.

Seime sprendžiamą balsą turės tik BALF skyrių 
teisėtai išrinkti atstovai. Pakartojame: skyriai renka 
{•o vieną atstovą nuo 25 pilnai užsimokėjusių narių. 
Skyriai, kurie neturi 25 narių, gali rinkti po vieną ats
tovą.

Apie atstovų išrinkimą reikia tuojau pranešti 
BALF Valdybai. Visi atstovai turi būti aprūpinti įga
liojimo raštais.

Būtų labai gražu, jei skyrių atstovai galėtu atvež
ti savo sveikinimus, paremtus pasižadėjimais būsi
miems vajaus arba jau gatavas dovanas.

Seimas bus užbaigtas spalių 19 d. vakariene, ku
rioje tikimasi turėti visus seimo atstovus ir svečius iš 
vietos ir apylinkės. Jei iš skyrių vyks ne tik atstovai,

i bet ir svečiai, būtų gera žinoti, kokiam skaičiui daly
vių palikti vietų vakarienėje.

2. BALF PIRMININKO KELIONĖ
BALF pirm. kun. Dr. Juozas B. Končius jau ruo

šiasi grįžti iš Europos į New Yorką. Rugsėjo 10 d. šal- 
įpos reikalais lankėsi Belgijoje, iš ten nuvyko į Pary- 
Įžių. Rugsėjo 11 d. pirmininkas Paryžiuje buvo priim- 
įtas Amerikos Senato Užsienio Komisijos pirm. Senato- 
įriaus Tom Connaly, kuriam išdėstė lietuvių tautos 
lopius reikalus ir įteikė atitinkamą memorandumą. Iš 
Paryžiaus rugsėjo 13 d. jis išvyko dar į Vokietiją. Iš 
ten dar vyks Austrijon ir Šveicarijon ir po to jau leisis 
kelionėn į New Yorką, kad suskubtų į BALF Seimą. ,

Seimo dalyviai bus pirmieji, kuriems BALF pir
mininkas suteiks pranešimų iš savo kelionės ir lanky
mosi pas lietuvius tremtinius.

3. BŪTINAI REIKALINGI VAJAI

klausiu

Laike Army Air Forces Dienos, kuri įvyko 
Fort Totten, N. Y., šis helicopter’is išgelbsti “pa
klydusius jūrėse’” keturis vyrus. Tas parodo, 
kaip helicopter’is veikia prie menamų atsitikimų.

Požeminės žuvys
Žiūriu, atplaukia būrelis 

žuvų, tokių juodų, su di
delėmis galvomis.
— Ar jūs čia jas specia

liai įveisėte? 
direktoriaus.
— Ne, jos pačios atplau

ktą kaip ir vanduo — neži
nia iš kur. Kartais jų čia i 
po trejetą šimtų suplau-į 
kia.

Gerai, kad viršuje įtai
syta elektra, o tai būtų
tamsu tame urve. Atsi-į Esame visiems skyriams išsiuntinėję atsišaukimo 
duoda lyg sieros kvapu, lakštus, lietuvių ir anglų kalbomis, kuriuose prašoma 
Šoku į vandenį — atrodo J lietuviams dovanų - drabužių, avalynės, maisto, mo- 
kad jame daug ištirpusių kyklos reikmenų ir t.t. Tie atsišaukimai taikinti pla- 
mineralų, “sunkus” ir, jei i čia jai Amerikos visuomenei, bet jie savo tikslo nepa
tik esi kiek įpratęs, jame sieks, jei BALF skyriai, organizacijų vadai ir įtakingi 
visiškai lengva gulėti'asmens nesiims organizavimo darbo, 
aukštielninkam išsitiesus,: Vasara jau pasibaigė. Dabar daug patogesnis lai-
nejudinant nei rankų, nei kas darbui, todėl iš širdies kviečiame ir prašome arti- 
kojų. Taškausi ir nardau, miausiai galimu laiku pravesti didesnius reikalingų 
tik pasinėrus nedrąsu to- daiktų rinkimo vajus. Atsiminkime, re nepamatysime, 
liau plaukti, kad kartais kaip užklups žiema, tas baisiausias metų laikotarpis 
nenuneštų vanduo su sro- apdriskusiam, silpnai apsirengusiam lietuviui.’ Dirb- 
vele į tuos nežinomus po
žemio urvus, kur būtų 
Amen, kur niekas ir tavo 
kūno nesurastų. O gal tos 
angos užtaisytos, gal pa
vojaus nėra, bet aš to ne
žinojau ir nebuvc jokio 
noro plaukti artyn ir vie
toje dalyką ištirti...

Pažintis su meksi- 
konais

Išlipus vėl atgal “į sau-[nių atvirukų platintojais ir iš anksto pranešti, kokį 
lę” klube prie stalo sėdėjo skaičių atvirukų skyriai sutinka išplatinti. Atvirukų 

Antroji staigmena, tai ketvertas meksikonu ir i pavyzdžius bus galima pamatyti BALF Seime.
gurkšnojo kokius gaivius; Visiems BALF Skyriams linkime gražiausio pasi
gėrimus. Pakvietė ir mus, sekimo taip garbingame lietuvių šalpos darbe, 
amerikonus. Užsisakėme 
“džindžirėlės”, kuri čia 
vadinama “topo — club”.; 
Kai norėjome užsimokėti, 
meksikonai nesutiko 
mes svečiai. Pasiūlė 
savo automobiliu pavežti, 
kur reikia. Nuvykome ap- 
Unkyti kito gražiai jreng- Apie šŽtą'ra- ■
to klubo ir čia mes jau pa- , d vakarc „žfjau baž.---------- topo.elub lr n _ eil.s Spažinčių

i užėjau apie septintą —tas 
... . . pats. Dar kartą užėjau aš-

>5ial -Lin?-Sr^ ir tuntą valandą — kunigai 
į viešbutį. Pake- jar vjg tebeklauso. Dau- - -A _ _ _ » l--------- ------ j

guma jaunų žmonių, mok
sleivių su baltomis blius- 
kutėmis ir raudonais sijo
nėliais (mokyklos čia d^l 
karščio nuo 11 vai. iki tre- 

i čios vidurdienį turi per
trauką ir dideliems rūpi 
tada “sietą” turėti). Baž
nyčioje moterys prisiden
gusios plonais juodais ša
likėliais. Daugeliui ant 
kaklų žiba medalikėliai. 
Kas galėjo tikėtis tiek pa
maldumo Jukatane?

Dr. J. Prunskis.

vienai skirtas specialus, 
plonas, bet aukštas mūro 
stulpas, kuriame iš vir
šaus šalies žemėlapio si
luetas, per vidurį stilizuo
toms raidėms šalies para
šas, apačioje — šalies her
bas. Be to — speciali par
ko dalis vaikams su viso
keriopais jų žaislais. Nesi- 

i tikėjau tokį modemišką 
[įrengimą rasti provincijos 
miestely. Kad galėtų tą 
aplankyti mūsų lietuviški 
inžinieriai, architektai ir 
savo akimis pamatyti, 
kaip galima liaudies sti
liumi moderniškiausius 
pastatus įrengti.

Požeminė upėI 
i i
l vėl bebaigiamas įrengti 
sporto, pramogų klubas, 
kurs ypač tuo įdomus, kad 
turi maudymosi baseiną 

i požeminėj upėj. Sako, kad 
I Jukatane esama nemažai 
i tokių požeminių jipių. Nie
kas nežino, iš kur vanduo 
ateina ir kur jis bėga, tik

Kur tik, kokiam tik mie
ste kelionėje sustojau, vis 
netrūksta amerikiečių tu
ristų. Tai ir čia, Meridoje, w _
susidarėme grupelė, pasiė- jame požeminiame mil- 
meme vežėją ir išvykome žiniškame urve mato jį te-

--~t_ Arkliukas kant Už tat Merida turi
daugybę spaminių vėjo

miesto žiūrėti. Arkliukas' 
mažytis, prakaituoja, bet _ 
vis klapsi, bėga. Karieta' maĮūnų ant aukštų geleži- 
aukšta, siaura, su stogeliu, nįų stiebų. Tie malūnai ir 

nn«karę į visas1 pcmpuoja tą požeminį van- 
uždangalai, jenį namų reikalams.

nuo kurio nusikarę į visas; 
puses odos i 
taip, kad net ir lietui užė
jus nebūtų pavojaus su
šlapti. Mes juos užmetamu 
ant stogelio, kad būtų dau-! 
giau vėjo. Patenkame į toj požemio upėj. Sutiko, 
turtuolių miesto dalį. Mū- nors šiaip dar publikai ne- 
ro namai, šviesūs, su nu- buvo atdaras. Įtaisytos 
augusiomis palmėmis ir puikios kabinos, su bėgan- 
gražiai karpytomis gyva- čiu vandeniu, persirengti, 
tvorėmis. Antai ant mažy- Priėjęs prie angos nulipu 
tės laktos tupi taipgi mar-: žemyn giliai po žeme. Čia 
gaspalvė papūga, nei neju-: šlifuotomis plytomis iš- 
da, rodos iškamša, o ji gy- J klota aikštelė ir platokas 
va — uodegos plunksnos prūdas požeminės upės 
tik lengvai siūbuoja. Ve- vandens. Skaidrus jis. kad 
žėjas rodo į du puikius na- dugne gali matyti mažiau- 
mus, kur gyvena du guber- sį akmenėlį, o gylio —‘ apie 
natoriai ar kokie kiti auk- šešetą pėdų. Šonuose ne
šti valdininkai, vienas vie- žymios angos iš kur van- 
noj gatvės pusėj, kitas ki- duo atbėga 
toj, ir sako mums apie 
juos:

Požeminė maudynė
Paprašiau to kurorto di

rektorių leisti išsimaudyti

ir kur toliau
nuteka, o aplinkui visas 
prūdas apgaubtas uola.-

kime dabar, kad žiemai kenčiantieji gautų ir pakenčia- 
mesnio maisto ir šiltesnio drabužio bei apavo.

4. KALĖDINIAI ATVIRUKAI
Malonu pranešti visiems lietuvių šalpos bendra

darbiams, kad netrukus turėsime gražiu lietuviškų ka
lėdinių atvirukų. Šie atvirukai yra laimėję buvusiam 
konteste pirmas vietas. Jie bus keturių spalvų, su lie
tuviškais ir angliškais kalėdinių sveikinimų užrašais. 
Atvirukų kaina labai prieinama: 8 atvirukų rinkinys 
už SI. (kiekvieno atviruko po 2 kopijas).

Gautas iš atvirukų platinimo pelnas eis šelpimo 
[reikalams. Visus skyrius prašome būti Fondo kalėdi-

---------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

tara, o aplink jį būrelis su 
populiaria daina. Žmonės 

T-j vėl valgo tuos pirštais su-
suktus blynus ir geria ko
koso palmių pieną. Tai bu
vo išvakarės prieš pirmąjį

rupinome “topo-club 
“pino”, vis tos “džindžirė- 
lės”.

Meksikonai linksmi ir 
veža mus ■ 
liui sustoja ties kokiu vėl 
klubu ir tempia uz ranko
vių — eime, dabar mes 
“fundinam”.

Matom, kad čia gali ko-i 
kios komplikacijos susida
ryti. Paleidžiam juos į vi- 

o mes, amerikiečiai, 
siaurais šalygat- 
savo apsistojimo

dų, 
dumiam 
viais į 
vietas.

I

Vakare
Kai išėjau vakare trum

pam pasivaikščiojimui — 
buvo tas pats gyvumas.

Daugelyje krautuvių, ' 
vieton sienos į gatvę — at
viras plotas. Visos prekės 
aikštėj. Vienoj kitoj ta
vernoj pro atviras duris 
matėsi meksikonas su gi-

I

BALF VALDYBA.

I
II
I

I

COAL SHOW — Everythtng 
that Jan:ce Frazier vears is 
made of coal, including ccs- 
tume jevelry. Miss Frazier 
vas hostess at coal ex':r.b:- 
tion at Blufield. W.Va„ a-d 
vas crowned “Miss

■--*•'** - 4

Apsišvietęs žmogus yra 
tas, kuris žino savo šio gy
venimo uždavinį ir kiek 
galėdamas stengiasi jį at
likti. L. Tolstojus.
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So. Boston High School Auditorijoje,
3 Vai. Po

MUZIKAS 
POVILAS SAKAS

DARBININKAS

Pagerbti Įžymų Poetą'“Vytis ir Erelis” Autorių 
Vyriausi “Darbininko” Redaktorių

Kun. Dr. K. Urbonavičių

KONCERTAS
RUOŠIAMAS “DARBININKO” I 

Į 
I

OPEROS ARTISTE 
BIRUTA RAMOŠKAITĖ

Sekmadienį, Lapkr ičio-November 3,1946

Thomas Pk, So. Boston, Mass
———A——■ ■ ■ i—■■ i

Programą išpildys pagarsėjusi operos artistė Biruta Ramoškaitė; Šv. Pranciškaus Par. Mišrus Choras, vadovybėje 
muziko Povilo Sako; Dr. Juozas Antanėlis; Antanina Grabijoliūtė; Stella Raznauskaitė; Iz. Zalubaitė; pasakys eiles Stu
dentė Bronė Budreikaitė, nesenai atvykusi iš Paryžiaus. Taipgi bus ir kitų įžymių artistų. Visus nuoširdžiai kviečiame į šias 
pagerbtuves - šaunų koncertą. RENGĖJAI

KAS— _
GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE ‘ j

įdėjo komiteto nariai, būtent.’field išpildė dainų ir šokių pro-’mą. Taigi svarbu, kad į susirin- 
pp. Juozas Mičiuta, Aleksandras gramą. Grojo akordionu p. J. į kimą ateitų visi nariai ir ben- 
Steponkevičius ir Albertas Ta- Rodakas. Lietuvaičių grupės drai visi lietuviai, kurie šelpė,j X ■ **V^*«A *»***»• Vk* , | 7 * ’

mulis. Puošimo darbe daugiau- paveikslas tilpo vietiniame ang- šelpia ir yra pasiryžę šelpti sa- 
cioi rlivkvk nnntorva _ Anto. i_ ii_ _____ »a___ 1 -_t—*_ •_ tmzvrUuo ičklnobtriiic nn tricn no _šiai dirbo moterys — pp. Anta- ių kalba laikraštyj, o viršuj pa- vuosius, išblaškytus po visą pa- 
nina Steponkevičienė, Matilda veikslo buvo uždėta šioki ant- šaulį. Tikimės turėti svečius ar 
Tamulienė. Liudvisė Aguonienė, rašte: “These Lithuanian Giria viešnias kalbėto jus.
Ona Dagilienė ir daug kitų, ku-,Wear Pretty Clothes”. Iš visųl Visi lietuviai kviečiami įsira- 

■ T’n vrzi+’riLrrv ciTri vrrvf’i A Ai ti a a _ 1*_ _ _ i__i? w ‘ ~ ‘ ~ ~~ * * * *_ . , . _ irių vardų neteko sužinoti- Ačlū tentų, galima sakyti, lietuviai syti į BALF organizaciją. Na-LIETUVIAI Gk AS<TAT P ASIRO- visoms ir visiems, ypatingai P-1 gražiausiai pasirodė. Per gar- riai moka tik vieną dolerį me- 
Juozui Mičiutai, kuris paskolino siakalbius buvo pasakyta Tūptu- tams, 
sunkvežimį (truck) ir davė visąivos trumpa istorija — kaip Lie-‘ 
medžiagą, darbą, taip gi jo sū-j

DE PARODOJE

Greenfield, Mass. — Rugsėjo 
2 d. (Labor Day> šiame mieste j 
įvyko didelis paradas priimti ir, 
pagerbti karius - veteranus.; 
Parade dalyvavo ir lietuviai. ■ 
Saldžiausios Širdies V. Jėzaus 
draug 
puoštą ------------- ----------
niškomis ir lietuviškomis spal
vomis ir Amerikos ir Lietuvos 
vėliavomis floatą (sunkvežimį I. 
ant kurio buvo pastatyta lietu-

. ... ; Pranasugi ja turėjo labai gražiai pa-;
...... .. (Lietuvestą tautinėmis — amenko-. _

.1 Sekmadienį, rugsėjo 29 d., 4 
l : įuva kentėjo nuo priešų, kaip va.l. P° pietų, Šv. Jurgio lietu

viška bakūžė. Prie bakūžės bu- nums ir šeimininkei, kurie taip Lietuva, būdama laisva ir ne-jVių par. svetainėje, St. James 
vo puikus gėlių darželis, šonuo
se vėliavos. Bakūžėje buvo mo
tina — Matilda Tamulienė. lau
kianti sūnaus sugrįžtančio iš 

'karo tarnybos. Du kareiviai —
> Vaitkus stovėjo prie 

ros vėliavos ir Vincas Mi
čiuta — prie Amerikos vėliavos. 
Taipgi bakūžėje buvo du se
niausi nariai.

pat daug prisidėjo darbu, kad: 
iškelti lietuvių vardą. Jiems vi
siems širdingai ačiū.

Taipgi dalyvavo ir šv. Onos 
draugija. Josios valdyba važia
vo gražiai papuoštu automobi
liu, o visos kitos narės — kata- sirodėme 
likęs moterys maršavo gražio
je tvarkoje ir darė gražų įspūdį.

Septynių tautų grupės išpildė 
Daug laiko pašventė ir darbo programą. Lietuvaitės iš Deer-

Kailinius Geriausia Pirkti 
DABAR!

t *

* 1

\ i

»■ '4-
L

&

I Bernardas Koraitis

I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje, 
pataria Naujosios Anglijos ponioms ir panelėms 
įsigyti kailinius dabar, nes žiemos metu jau nė
ra tokio plataus pasirinkimo kaip dabar.

Mūsų krautuvėje dabartiniu laiku yra vienas 
iš didžiausių ir plačiausių pasirinkimų — čia 
rasite visokių “šaižų” ir rūšių. Taigi, ateikite į I. 
J. Fox krautuvę ir prisimieruokite naujausios 
mados kailinius prieinamomis kainomis ir pirki
mo sąlygomis.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis at
stovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
expertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius 
gausite 10 nuošimtį nuolaidos.

Taipgi mes išmainome senus kailinius į naujus ir už senuosius duoda
me gerą nuolaidą. Pasinaudokite momentu! Įsigykite kailinius prieš žie
mą. __

iri vi «I1 VASHINGTON street.
BOSTON. MASS.

Edvardas Poškus, 
aplankyti namus,

MANCHESTER, N. H.
Mano Padėkos Žodis

Tariu širdingiausį ačiū savo 
broliui kun. P. Vaičiūnui už at
vykimą ir suteikimą man ir ma
no vyrui Moterystės Sakramen
to ir atnašavimą šv. mišių mūsų 
intencija rugpiūčio 31 d. Šv. 
Juozapo Katedros koplyčioje, 
10 vai. rytą. Dėkoju visiems 
mūsų draugams ir pažįsta
miems už dalyvavimą jungtuvė- 

į se — šv. mišiose ir mūsų tėvelių 
suruoštoje puotoje, už sveikini
mus, linkėjimus ir dovanas.

Širdingai dėkoju ir tiems, ku
rie dėl kokių nors priežasčių ne
galėjo asmeniai atvykti, bet pri
siuntė savo sveikinimus, linkė
jimus ir dovanas, būtent: pp. 
Mitchell, Nashua, N. H.; pp. 
Skarupskam, Glastonbury, Ct.; 
kun. K. Žvirbliui, O. P., Provi
dence College; Sister Adella, 

iConcord, N. H.; pp. Kneižiam, 
i Nonvood, Mass.; Seselėm Gre- 
gory ir Hilda, Kazimierietėm, 
Chicago, III.; kun. J. McDo- 
nough, Tilton, N. H. Taipgi šir
dingai dėkoju už sveikinimus 
telegramomis: kun. J. Vaitekū
nui, Providence, R. I.;
Domininkui iš Albany, N.

Par- Sister Mauritia, Mt. St.
■ College.

Dar kartą ačiū visiems
soms.

BALF'Avė., visi dalyvaukime
122 skyriaus susirinkime.

Sekmadienį, rugsėjo 22 d. ap
sivedė veteranas Albertas Ruk
štelis, gyv. Austin St., su p. Vik- 

: iš Stoneham. 
ir iškėlėme lietuvių jungtuvės įvyko Šv. Patriko 

Lietuvos vardą. A. Dėdinas.' -...............

priklausoma, gražiai ir laimin
gai tvarkėsi, ir dabar, būdama 
Rusijos vergijoje, kenčia vargą, 
badą ir išniekinimą.

Garbė draugijom ir visiems
lietuviams, kad taip gražiai pa- ' torį ja Koprek

i. ir

NORIOM), MASS.
40 Valandų Atlaidai

Spalių 4, 5 ir 6 dd., Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje įvyks 
40 Valandų atlaidai. Pamokslus 

| sakys svečiai kunigai. Penkta- 
idienio vakare — kun. J. Vaite- 
j kūnas iš Providence, R. I.; šeš- 
j tadienio vakare — kun. A. Bal- 
triušiūnas iš Millis; sekmadie
nio vakare 

Į iš Brockton.
i Vakarais pamaldos ir pamoks
lai įvyks 7:30 vai. Patartina 
siems pasinaudoti atlaidais.

1

par. bažnyčioje. Liudininkais 
buvo jaunojo brolis Juozas 
Rukštelis ir jaunosios sesutė p. 
Koprek.

šeštadienį, rugsėjo 21 d., Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 
Moterystės Sakramentą priėmė 
p. Pranciška Patinskaitė, gyv. 
Concord Avė., su p. William 
Costello. Liudininkais buvo p. 
David Butters ir jaunosios se
sutė p. Joana Patinskaitė.

Sveikiname abi poreles ir lin-
— kun. F. Norbutas kįme malonaus vedybinio gyve

nimo.

į
I i

S. 
tė

i

I Broliui 
Y., ir 
Mary

Į generalį vajaus komitetą 
išrinkta: Dr. A. F. Budreckas, 
Bronius P. Bartkevičius, Julia 
K. Yakavonytė, Dr. J. Bernata
vičius, p-nios: A. F. Budreckie- 
nė, J. Kvaraciejienė, M. Mashi- 
dlauskienė, Adomas Barauskas, 
Vincas Mazgelis, P. Couble, M. 
Tumonis, Vytautas Yakavonis, 
J. Lola, F. Jenunas, p-lė Ona 
Norkiūtė ir

Nutarta
prašant parapijiečius prisidėti 
prie bažnyčios statymo fondo. 
Į šį komitetą įeina sekanti as
menys: Florencija Tamulevi
čiūtė, Ann Thomas, Lena Ma
tulytė, Albina Thomas, F. Bal- 
chunas, J. Juzėnas, Thomas Pi- 
leskis, Alb. Yezukevičius, L. 
Drusinskas , Ch. Sheputa, S.. 
Couble, Al. Pocius, Dolores; 
Couble, M. Chesnul, Ad. Bata- 
kis, Titą Tautkus, Al. J. Bag
donas, A. Bukunt, C. Poškus, 
Mrs. J. Bernatavičius, Allan 
Ross, A. Rosevičius, Al. Eme- 
rick, J. Shimkus, J. Martus, Nel- 
lie McCarthy, Emilia Oksiūtė, 

Sviokla, Em. Yarmalavičiū- 
ir p-nia F. Barry.

Šv. Vardo Draugija 
Stoja Darban

Pereitą savaitę Šv. Roko
salėje, vadovaujant Dvasios va
dui kun. Juozui Petrauskui, įvy
ko Šv. Vardo draugijos specia- 
lis susirinkimas, pasitarti, kaip 
geriausia prisidėjus ir pasidar
bavus naujos bažnyčios staty
bos fondui. Susirinkimui vado
vavo pirm. Antenas Akstinas.

Nutarta spalių (October) 24 
ir 25 dd. rengti didelį bazarą, 
kuriame bus leidžiama laimėji
mui daug paukščių, sūriu ir ki
tokių dalykų. Pusė pelno bus 
paskirta statybos fondui ir pu
sė draugijai. Bazaro rengimui 
sudarytas Komitetas iš sekan
čių asmenų:

Kazimieras Yakavonis, P. 
Couble, V. Matekaitis, J. Paša- 
karnis, M. Grigas, F. Dūkštą ir
E. Tautkus.

Į specialų darbo komisiją iš
rinkta: M. Svirskas, A. Sinke
vičius, A. Peldžius, K. Cirbulė- 
nas, Ad. Petkus, J. Barkauskas,
F. Budreskis ir P. Danyla.

Bazaras prasidės 6 vai. vaka
re. Kviečiami visi prisidėti.

žvalgaitis.

ir vi-

vi-

Svarbūs Susirinkimai
Sekmadienį, rugsėjo 29 

tuojau po sumos, maždaug apie 
11:30 vai. vidudienį, Šv. Jurgio 
lietuvių par. svetainėje įvyks 
svarbus ALRK.
skyriaus svarbus susirinkimas.

Visų draugijų atstovai kvie
čiami tame susirinkime daly- 

! vauti. Bus kalbama apie Ameri- 
Į “ - . . . — . •—

I

d.,

kos Lietuvių Katalikų Kongre
są. kuris įvyks spalių 20-21 dd., 
New Yorke, ir renkami atstovai 
ar atstovas į Kongresą.

Tą pačią dieną ir toje pačioje 
parapijos salėje, 4 vai. po pietų 
įvyks Bendro Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo 22 skyriaus 
susirinkimas. BALF seimas į- 
vyks spalių 18 ir 19 dd., New 
Yorke. Mūsų skyrius turėtų 
būtinai išrinkti atstovus į sei-

BROCKTON, MASS.
Numato Statyti Naują Bažny

čią Ateinantį Pavasarį.
Pereitą savaitę buvo sušauk

tas jaunųjų vyrų, moterų ir 
merginų susirinkimas parapijos 
salėj/ pasitarti, kaip greičiau

Federacijos sukėlus naujos bažnyčios staty
mui fondą. Susirinko virš 250 
asmenų, kurie nuoširdžiai svars
tė fondo sukėlimą.

Nauja bažnyčia numatyta 
statyti už $100,000. Iki šiol jau 
surinkta $33,000.00 su viršum. 
Klebonas kun. J. S. Švagždys 
pranešė, kad bažnyčia galima 
statyti, turint $50,600.00 cash. 
Likusius galima pasiskolinti. 
Reiškia, belieka sukelti tik 
$17,000 ir bažnyčia bus pradėta 
statyti.

Brocktoniečių entuziazmas 
yra didelis. Taigi neabejotina, 
kad iki pavasario bus sukelta 
$17,000.

Dėkinga,
Jane (Vaičiūnaitė) Timmins.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co. 

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

dirbtinas akis |
Room 2OS

Tel. C-1944
397 Main St.,

WORCESTER. MASS. 1
275 Main St., Webster, Mase

L J
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Tapo iškilmingai palaidota iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios 
rūgs. 26 d., 9 vai. r., Naujos 
Kalvarijos kapuose.

4 *

■ ŽINUTES

“Apple Pandowdy-»that vonderfui . .40 the son< goes and heso
it is, in person! Jųicy apples, enriehed Mth mpjhues snd spices . . . 
topped with cru8ty-brown pastry that moks in' your mouth. Serve it 
warm with cream, to bring out all the fragrant atomas and flavor— 
truly a dessert worth singing about. ,

Apples are plentiful this year, and here’sAjwanderful tąsted reeipę for 
a fine'old American favorite—Apple Pand^ądyl

Kun. Dr. K. Urbonavičių Pagerbti 
KONCERTAS

Rūgs. 23 d., mirė miesto ligo- 
nihėje trumpai sunkiai pasirgu
si, Petronėlė Stripinienė (An- 
drušaaiienė - Augustauskaitė) , 
60 metų, gyv. gyv. 185 Gold St. 
Paėjo Vištyčių parapijos. Ame
rikoje pragyveno apie 30 metų.

DAKTARAI

Sou 4476

Dr. Joseph F. AntaneKs
OPTOMETRI8TA8

515 E. Broadway
So. Boston, Maso.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
Šeštadieniais Nuo 2 Iki t-tat.

TeL ŠOU 2805

Dr J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODO

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Se rėdo mis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

(REPŠYS) 
Lietuvis Gydytojas 
Z7S HARVARD STREET 

Kampas Tnman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 9—8.

Aukos. Aukavo mokyklų fon- 
dan Julė - Juozas Bakūnai $10, 
po $5. — Pranas Steckis, Vik
toras Medonis, Vincentas Vosy
lius, Uršulė Svirinavičienė, Izi
dorius Venis, Juozas Kasper, J. 
Gudaitė, B. Kas, Stanley Gaide- 
mavičius, Mykolas Venis, Stasė 
Grudinskas.

Pereitą sekmadienį, salėje, 
žmonės aukavo $25, bažnyčioje, 
$193.

Bažnyčios taisai aukavo po 
$100 — Julė - Juozas Bakūnai 
ir Marijona Poskel; po $50. — 
Elzbieta - Juozas Leščinskai ir 
N.N., po $25. — Agota - Anta
nas Palaimai, Ona Jokūbas 
Breivai, Katrina - Jurgis Raz- 
vadauskai, ir Kontautų šeima; 
po $10. — Jonas Račkauskas, 
Pranas Steckis, Adelė - Jonas 
Mažeikai, Antanas Saveikis, O- 
na Krasauskienė, ir Antanina 
Stanaitienė po $5. — Victor 
Whitkens, Mr. and Mrs. Joseph 
Savišky, R. Kazirskienė, Mag
dalena - Jurgis Plenskai, ir A- 
melija Marcinauskaitė; Beat
riče Chestnut $3, Pranas Lingis 
$2. Ačiū.

Taip pat nuoširdus ačiū 
BALF skyriaus darbuotojoms 
ir prieteliams už puikią ir sėk
mingą Whist Party mokyklų 
fondo naudai surengtą, 
21 d.

k
■/

■
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Apple Pandovvdy
įį cup hot water
i cup sifted Emergency flcur 

l’į teaspoons bakin; powde?
Jį teaspoon salt
Jį cup Spry 
lį cup milk (about)

4 large tart apples, pared t
and sliced thin

% cup sugar
% teaspoon ei n namon
U teaspoon salt *

1 tablespoon ^flour 
3/4 cup molas^es

Fili Spry-coated oblong baking dish, 10 x 6 x 2 inches, with sliced 
apples. Mix sugar, cinnamon, salt, and flour thoroughly. Add molasses 
and hot water to dry ingredients, mix thoroughly, and pour over apples., 
Bake in hot oven (425° F.) 25 minutes.

Meanwhile sift flour v.-ith baking powder and salt. Cut in Spry fine. 
Add milk, mixing to a soft dough. Knead lightly about 20 seconds. Roli 
dough into a rectangle about Va inch thiek. Fit dough over cooked 
apple mixture. Prick top all over with fork. Bake in hot oven (425 °F.), 
20-25 minutes. Serve warm with cream. Scrvps R

I

rūgs.

rekolekcijos prasidės spalių 1!
;d., 7:30 v. v. Jos baigsis spalių;
3 d., vakare. . . j

Priėmimas kandidatų Broli- 
jon įvyks spalių 4 d., 7 v. v.

6

Lankėsi
Pirmadienį, rugsėjo 

grįždami iš L. Vyčių

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE A INSURANCE 

414 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

Offloe Tel. Se. Reeton 0848

Mūsų 
kitais

Kviečiame į misijas, 
bažnyčioje įvyksta kaip 
metais, trijų savaičių misijos. 
Šįmet Misijos prasidės rūgs. 30 
d.,. 7:30 v. v. Pirmoji savaitė 
misijų bus skelbiama vyrams ir 
merginoms bei moterims, kurie 
nori angliškų pamokslų. Kvie
čiame visus gerai atlikti misijas 
ir atsivesti kitus į misijas. *

Pirmą misijų savaitę ves kun. 
Antanas Mažukna, MIC., antras 
dvi savaiti — kun. dr. Juozapas 
Vaitkevičius, MIC.

Visi pasinaudokime misijomis.

Vizitacija įvyks spalių 
4:15 vai. p. p.

NAUJA PORELĖ

Sekmadienį, rugsėjo 29 
m., Šv. Petro lietuvių par. baž
nyčioje, 1 vai. po pietų priims 
Moterystės Sakramentą p. Ma^ 
rijona Tuleikaitė su p. Jurgiu 
Sinkevičių, abu gyv. So. Bosto-' 
ne.

pp. Tuleikiai yra LDS nariai j 
ir nuoširdūs “Darbininko” rė
mėjai. Jie išauklėjo tris dukre- 
les, kurių viena yra ištekėjus' 
ir auklėja dukrelę Carrol.

d.

Res. 37 Oriole Street 
Weet Rexbnry, Mate.
TeL P*rkway 1233-W Tretininkų Brolijos metinės

Pristatome Alų ir-Toniką
Mes turime 11-koa rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir

Sveiksta

!
i
!
:
!
< 

piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

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

220 E St, TeL ŠOU 8141, So. Boston, Mass.

i! 
i! 
i! 
i! 
i!

Lapkričio (Nov.) 3 d., So. Bos- Petronėlė Svilienė, M. Karčiaus- 
ton High Sehool Auditorijoje, ■ kienė. Eva Kuderauskienė, Vin- 
įvyks šaunus koncertas, rengia- cas Valatka, Feliksas Zaleskas, 
mas laikraščio 
pagerbti Amerikos lietuvių iš
eivijos veteraną, {Kietą ir publi- Bartkevičienė, 
cistą — kun. Dr. K. Urbonavi- Elena Loiienė ir Ona Norkiūtė. 
čių - Joną Kmitą, kurio stam
bus veikalas — “Vytis ir Ere
lis” už poros savaičių išeis iš ri
šyklos.

Koncerto programą išpildys:. 
operos artistė Biruta Ramoškai- į 
tė iš New Yorko, Šv. Pranciš- Į 
kaus par. mišrus choras, vado- vaisa ii- Kazys Pocius, 
vybėje muzike Povile Sako iš; So. Boston Cafe — 
Lawrence, Mass., dr. Juozas Balukonis.
Antanėlis, Antanina Grabijoliū- A. J. Namaksy, Real Estaiti- 
tė, Stella Raznauskaitė, Izabelė ninkas.

i

Zalubaitė ir studentė Bronė1 I RĖMĖJUS:1 *

Budreikaitė, kuri nesenai atvy- • Blinstrulis — Stanley 
ko iš Paryžiaus. j trubs.

Paskelbus šį koncertą, tuojau i Adv. F/Bagočius. 
atsirado nuoširdžių kaip “Dar-1 Franklin Club iš Brockton, 
bininko” taip ir kun. Dr. Urbo- į Mass.
navičiaus prietelių, kurie stojo I Silver Cafe — Silvestras Za- 
į talką, platinti koncerto bilie- vackas. 
tus, būtent:

So. Bostone: Valerija Palonis,1 liau.

“Darbininko” B. Gailiunienė, A. Majauskaitė. 
Brocktone: Ona Kašėtaitė, M.

O. Gureckienė,

bauskaitės) Deres; rūgs. 8, Jo
ana, duktė Jono ir Vandos 
(Dambrauskaitės) Tamulynų;

; rugsėjo 15, Patricija, duktė 
Juozo ir Pranės (Kuklevičiūtės) 
Zdanavičių; rūgs. 22, James, 
sūnus Jono ir Blanche (Vitkaus
kaitės) Dunn.

Lavvrence, Mass.: L. Venčienė 
ir p-nia Švenčionienė.

ĮSTOJO Į KONCERTO 
GARBĖS RĖMĖJUS:

Strand Cafe — Vincas Taut-

Vincas
i

Blins-

Kiti rėmėjai bus paskelbti ve-

Mirimai
Rugpjūčio 29, ligoninėje po 

keletos mėnesių sirgimo, mirė 
Povilas Gaigalas. Palaidotas iš
kilmingai su ketveriomis mišio- 
mis rugsėjo 2, šv. Mykolo ka
puose.

Rugsėjo 11. po ilgos ligos, mi
rė Juozas Bitinas. Palaidotas iš 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios 
rugsėjo 14.

Rugsėjo 8. Cambridge turėjo 
dideliausias iškilmes, dedikuo
dami Northon Sq. Petro Sara-’ 

■ po skverą. . Vietinis.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA merginos dirb

ti prie sporto drabužių ant flo- 
ro. Lengvas darbas. Geras atly
ginimas. Atsišaukite: MARCIA- 
LEE SPORTSVVEAR, 49 Ben- 
nett St., Boston 4-th fl. Hub. 
6545. (27-1-4).

i

Vestuvės

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą dilimą, šildydama ga
lingai. ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz >1.00; 4-oz. 
22.00. Ekstra didelė dėžė l«-oz. #5.00. 

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

Veikimas Prasidėjo savo vaikučius tik į parapijinę
Šio mėnesio pradžioje mūsų mokyklą, 

parapijos mokykla pradėjo jau 
dvidešimtus metus savo gyva.vi- 
mo. Vaikučių skaičius didėja.
Šįmet daug daugiau vaikučių Praeitą mėnesį įstojo į Mote- 
užsiregistravo. Visvien dar ran- rystės Kiomą sekantieji: rugp. 

jdasi tokių lietuvių, kurie siun- 4, Stanislovas Bayko su Nellie 
•čia savo vaikus į viešas “Public Ona Stantackaite. Rugp. 11, 
Schools”. Pamiršta jie, kad' ga- Arthur Stanley Bronislawski su 
lėdami siųsti katalikiškon mo- Juozapina Kontrimaite. 
kyklon, o nesiūsdami užsitrau- 25, Louis P. Totino su Juliona 
kia Bažnyčios bausmę — netu- Sutkiūte. Rugp. 
rėdamį teisės gauti išrišimą. Tai 
svarbi bausmė.

Mūsų Seselės, Jėzaus Nukry- 
žiutojo Kongergacijos, jau pui
kiai užsirekomendavo Cambrid- 
ge’iuje. Mūsų mokyklą vaikai 
baigę pasižymi aukštesniose 
mokyklose: ar viešose ar para
pijinėse kaipo gabiausi. Vienais 
metais net viešai {>er Radio p. 
Downey, High School viršinin
kas, išgyrė mūsų mokyklos mo
kinius. Kun. R. Quinlan. vysku
pijos mokyklų viršininkas, irgi 
išgyrė mūsų mokyklos moki- 

inius ir Seseles, mokytojas. To
dėl visi lietuviai parapijiečiai 

‘privalėtų tą suprasti ir siųsti

23 d., 
seimo, 

jVVorcester, Mass., sustojo Bos- 
. tone ir lankėsi “Darbininke” d.,‘ kun. Justinas Vaškys, Pranciš

konų viršininkas, ir L. Vyčių 
>2 kp. Lewiston, Me., atstovai, 
būtent, pirm. Henry Reidman, 
Alg. J. Vaitonis, Stasys Adams, 
Antanas Rudokas: Stasė Pau
lauskaitė ir Adelė Vasiliauskai
tė. Kartu su Lewistoniečiais bu
vo atvykęs ir kun. S. Raila iš 
Philadelphia, Pa.

Ketvirtadienį, rūgs. 26, lan
kėsi viešnia-vytė p-lė Šaučiūnai- 
tė iš Chicagos, lydima p-lės Ma
linauskaitės iš Cambridge. P-lė 
Šaučiūnaitė vyko iš L. Vyčių 
Seimo, kuris įvyko Worcester, j 
Mass.

Taipgi ketvirtadienį lankėsi 57 
ilgamečiai “Darbininko” skaity-!

‘tojai ir rėmėjai Juozas P. Kavo- 
■ lynas ir J. Trinka. Atsilankymo, 
proga atsilygino už Aušros 
Vartų Švč. P. Marijos paveiks-' 
lą.

Tą dieną lankėsi Tėvas Mika
lauskas, pranciškonas, lydimas 
kun. F. Norbuto. Tėvas Mika
lauskas grįžta iš misijų 

įGreene, Me.

š.

lietu-Pranas G. VVhitkens, 
brangenybių pardavėjas, 
West Broadway, So. Bos- i 
buvo pasidavęs operacijai

Jau baigia!
I 
i
I

P-
vis
321
ton.
Carney ligoninėje.
pasveikti ir grįžo savo krautu- 
vėn dirbti.

Rugp.

------------------------------------ -----------------------------

129 Šou 4918

m Fmifwe Ct.
MOVERS — 
Insurod and

Bondad
Loęal A Long

Diatanco 
Movlng 

336 - 328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

25, Antanas 
Rutkauskas su Mary Narinke- 
vičiūte. Rugp. 26. Arthur T. 
Moore su Bridget Adomaitytė.
Rugp. 31. James Corkery su! 
Marie Kaučikaite. Rugp. 1, Lio
nei C. Hartford su Alberta Jes-I 
kutyte. Rugsėjo 7, James Car-j 
roll su Alicija Karlonaite.

Praeitame ir šiame pakriks-j 
tyta: rugp. 3. Jonas J., sūnus; 
Jono ir Marijonos (Tamulynai-j 
tės) Jurgeliūnų; rugp. 9, Lionei 
C., sūnus Lionei ir Grace (Har- 
baugh) Hartford (convert); 
rugp. 11, Richard D., sūnus Fe- 
lixo ir Genovaitės (Gaigalas) 
Žilonių; rugsėjo 1, Richardas, 
sūnus Bernardo ir Alice (Ski-

i

REIKALINGA patyręs 
dirbti greer.housėje. 
tovus. Atlyginimas

'TON GARDENING
i Mass.

vyras 
Darbas pas- 
geras. BOS- 
CO. Waban.

(20-24-27)

St. Boston FirniHiire Co.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380% West Broadway,
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas gera*. 
Pristatymas skubus.SUHūlkMirė Janusas

Susilaukė Sūnelio

I

i

2

T

GBABOBIAI

Geriausia Ulelfa Vyram* ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE 
VINCAS BALUKONfS, 

Savininkas

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

giai patarnauja.
Sortfi Bestai, Mass.

Rugsėjo 22 d. mirė Pranas A. 
Janusas, sūnus Antano ir Anta-j 
ninos (Čivilytės) Janusų, gyv.į 
12 Tucker Avė., East Lexing- 
ton, Mass. Palaidotas iškilmin
gai iš Saldžiausios Širdies par. 
bažnyčios trečiadienį, rugsėjo 
25 d.

A. a. Pranas A. Janušas buvo 
antrojo pasaulinio karo vetera-. 
nas, įžymus sportininkas.

Rugsėjo 19 d. pp. Vincas ir 
Margaret Kohanskai, gyv. Co
lumbia Village, Dorchester, su
silaukė sūnelio. Dabar pp. Ko
hanskai augina dukrelę Daratu- 
kę ir naujagimį sūnelį.

Ketvirtadienį, rūgs. 26 d. mo
tinėlė su sūneliu grįžo iš ligo- 
inės į namus ir yra geroje svei
katoje.

ATSIDARO PANEDELI
8 Šiurpios Lenktynės Kasdien

RUGSĖJO 30 IKI SPALIŲ 26

USnMKyKlM TOniKO FOB RUS 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams/ 
Kainos prieinamose

Myopia Club Beverage Co.
Grailon AvOh. ,, bHngton Mass. -

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERU LSKIS, Namų Tel. Dedham 130^-R

2
O

*

Pirmos Dienos Ypatybė

The Governor’sHandicap
Pridėta $7.500 o

Daily Iiouble Baigias 1:10 P. M.
Po to iki 1:30 P. M.

World Senes Pasėkos
Inningas po Inningo

Nuvažiuot galima EI, B. & M", ir Bušai*
Daug Nemokamos Vietos Karams

S. Barose vičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graboriuą Ir 
Baisa muutejM 

Turi Notaro TMmS

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Reeton 2980 
8ūnaua gyvenamoji vieta — 

SSS Dorchecter Ava. 
Tat COLumbia 2837

CASPER
FUNERAL HOME
18/ Dorohester Street 

South Boston, Masu 

Jaseph V.Casper 
(KASPER AB) 

Laidotuvių Direktorius k 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nokt] 

Koplyčia šermenims Dykai 
TM. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3990

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

D. A. Zaletskas, B. E. Zaletskas 
G ra bortai ir Balsamuotojal 

Patarnavfchaa dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. »OU Boston 0019 

ŠOU Boston 2000
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PAGERBĖ KUN. M. A. PANKŲ

Jo 40 netų kunigavimo sukakties 
proga

Rug- nagaičio "Kur Sapnų Grožybė", 
minčių visų 

širdyse kai Barbora Darlys iš
pildė Banaičio "Malda už Tėvy
nę". ir Mary Kizis sudainavo 
visiems Lietuvoje gimusiems 
dainelę "Kur Bakūžė Samano
ta". Artistėms akompanavo 
pianu Edna Sheppard.

New Britain, Conn. —
sėjo 22 d.. 11 vai. rytą. kun. M. Kilo daug gražių 
A. Pankus atnašavo iškilmingas 
šv. mišias Šv. Andriejaus baž
nyčioje. Jam asistavo kun. Ma
tutis. deakonas. ir kun. Bene- 
sevičius, sub-deakonas. Kun. 
Jurgis Inčiura iš Kingston. Pa., 
buvo apeigų vedėjas. Kun. Nor
bertas Pakalnis. Erooklyn. N. 
Y., pasakė pamokslą, apibudin
damas kunigo reikšmę parapi
jos gyvenime. Nupiešė vaizdžiai 
kun. Pankaus darbus Bažnyčiai 
ir Tautai. Sanktuarijoje buvo 
ir Monsinjoras Juozas Miliaus
kas. Scranton. Penn. Šv. Cecili
jos choras, p-nios Isabellės De
gutienės vadovybėje. įspūdingai 
giedojo mišias, ypač “Vivat- 
vivat, pastor bonus".

n . : BRIDGEPORT. CONN.
_• iš Ila.r.-. ___  . , - į. i. į ■

Neverk Eliza- Praeitą antradienį labai iškil
mingai užsibaigė 40 vai. atlai- 

kuniras Šar- daL Kleb. kun. J. Vį itazlauskaa 
seselės ir so- 

daug gerų 
Visos stengsis iš- 

ir surengti bendrą 
pramogą vieną kartą mėnesyj.

Po susirinkimo A. Peterytė ir 
E. Pamperyte pavaišino vieš
nias gardžiais, valgiais. A.E.S.

22 d. antrą vrl
Dalyvavo £od: Veji 

son - Kė»my, 
teth ir Eayoane.

Dvasios V?das 
nas. Prancišk'etės 
dalietės apsvarstė 
sumanymų, 
vien dirbt

f

BALF Seiirm V^kar’ene 
Ne* Yorko

buvo užkvietęs daug kunigų. 
Per atlaidus pamokslus vaka
rais ir rytais sakė pranciškonas 
Tėvas Juvenalis Liauta. Cho
ras, vad. A. Stanišauskui, miš
parus atliko gražiai. Procesiją 
tvarkė kun. V. Pranckietis.

Po paskutinių mišparų chorr.; 
turėjo linksmą vakarėlį, kur*r 
svečiai kunigai atsilankė h- 
sveikino už gražų giedojimą.

1 Praeitą ketvirtadienį palaido
tas Jonas Romas, sulaukęs apie 
90 metelių. Palaidotas iš Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčios.

BALF Seimas bes baigtas 
jaukia vakariene, kuri įvyks 
spalių - October 19 d. McAlpin 
viešbutyje. 7 vai. vak. Vakarie
nėje dalyvaus daug įžymių sve
čių.

; Šalia kelių svarbių* kalbų, me
ninę programą išpildys artistė 
Barbara Darlvs ir pianistė Cied- 
ra Gudauskienė.

Rugsėjo 29 d. prasidės mir’- 
jos dviejų savaičių, kurias ,vts 
misijonorius Geraldas. Manau, 
kad daug žmonių lankysis į šias 
misijas.

Choras pradės rengtis prie sa
vo metinio vakaro, kurs įvyl s 
lapkričio pabaigoje. Numatoma 
šį rudenį pasimainyti su k'. u 
parapijų chorais programoi.'.is. 
O jaunimas tą myli.

s

Kariai, kurie savanoriai pasižadėjo vykti į Alaską žiemos manevrams, 
peržiūri šiltos avalynės dalykus.

WATERBURY, CONN

Vakare gi. susirinko į parapi
jos svetainę netoli 400 žmonių. 
Dalyvavo svečių iš Pennsylvani- 
jos, Bridgeport. Stamford. New 
Haven. Dalyvavo J. E. Vysku
pas Henry J. OBrien. Hartford 
ordinarius. Taip pat miesto ma- 
yoras Henry J. Gtviazda. Prog
rama prasidėjo su perstatymu 
vakaro vedėjo, kuriuo buvo kun. 
Gradeckis iš New Haven’o. Šv. 
Cecilijos choras, p-nios Degu
tienės vadovybėje, išpildė tris 
dainas, būtent, “Vivat-vivat!” 
"Priimkie. Tėve"; ir Strauss’o 
“Blue Danube". Visus tris minė
tus numerius labai gražiai iš
pildė. Sekė parapijos vaikučių 
linkėjimai: btūent. a I delegatai 
iš šv. Andriejaus parapijos; b» 
Linkėjimai... G. Tronosky ir M. 
Kiškis; c) Geroji kunigo ran
ka... Joan OBright. Svarbiau
sią dalį programos išpildė at
vykusios iš New York’o artis
tės. Barbora Darlys. soprano, 
ir Mary Kizis. contralto. Abi 
žvaigždės labai patiko publikai. 
Ypač puikiai dainavo “Tėvynės 
Meilė Nemari" (Naujalio): Va-

LDS Mišios ir Keturdešimtė Į
LDS 5 kp. užprašytos giedotos 

šv. mišios, už gyvus ir mirusius 
narius. įvyks sekmadienį, rug
sėjo 29 d.. 10 vaL rylą. šv. Juo
zapo parap. bažnyčioje. Per mi
šias giedos Moterą Sąjungos

Sekė dvasiškijos linkėjimai 
kun. M. A. Pankui. Tarp kitų 
kalbėtojų buvo kun. Balkūnas. į 
Maspeth. L. I.: Monsinjoras Mi
liauskas. Scranton: Monsinjoras 
Ambotas. Hartford. Conn. Visi 
kalbėtojai linkėjo klebonui kun. 
Pankui ilgiausių metų, sveika-, 
tos ir dar daug metų Dievo vy- 
nyne. Ponas Antanas Mičiūnas. 
parapijos trustistas. vardu visų 
parapijos draugijų ir pavienių 
žmonių įteikė kun. M. A. Pan
kui čekį kaipo Šv. Andriejaus 
parapijos žmonių dovaną savo 
klebonui. įvertindami ką jis yra 
nuveikęs jų tarpe per paskuti
nius septynius metus. Galutinai choras, 
pats klebonas kun. M. A. Pan- Toje bažnyčioje tą dieną 11 
kus savo kalboje išreiškė gilius vai. rylą bus iškilmingos mišios, 
jausmus už tokį jam suruoštą su kuriomis prasidės 40 vai. at- 
bankietą. Visa programa baigė- laidai. Per šias mišias giedos 
si publikai dainuojant Ameri- Lietuvos Vyčių choras. Abiem 
kos ir Lietuvos himnus. choram vadovaus komp. A. A-

leksis. ' •i j
Sekanti kunigai dalyvavo: — Kleb. kun. J. J. Valantiejus 

Vyskupas Henry J. O’Brien; nuoširdžiai kviečia visus parapi-1 
kun. Pankus; kunigai — Bal- jonus skaitlingai lankyli bažny- 
kūnas. Aleksiūnas. Bružas; čią laike šių atlaidų. 
Monsinjorai Miliauskas ir Am- Mišios ir pamaldos bažnyeio- 
botas; kunigai — Aukštikalnis, je tą dieną prasidės senu laiku. 
S. J., Pakalnis. Vilčiauskas. Ab
romaitis. M. S., Cibulskis. M. S., i 
Gradeckis. Gauronskas, Valan-j 
tie jus. Sabulis. Hacket, Matutis. ■ 
Benesevičius, Vaitekūnas. Pa- 
redna. M. S.. Ražaitis. Prano
kus. Pranskaitis. Powers, Skro
denis. Karlonas. Kuprevičius. 
MIC., Andriuška. MIC., Inčiura, 
Zanavičius, Mulready.

Ilgiausių metų kun. Pankui!

HARTFORD, CONN.

bažnyčią, stovinčią pačiame MIC., ir kun. Juozas Kuprevi- 
Connecticut sostinės centre,.ga- čius, MIC., iš Thompson, Conn., 
vau gražų įspūdį. 'nes jąunasis mokėsi Marianapo-

Klebonas, Prelatas J. Ambo- lio kolegijoje. Vėliau ėjo mokė
tas, labai maloniai ir nuoširdžiai lūs Katalikų Universitete ir 
priėmė. Pastebėjau jame didelį Tu?ts kolegijoj. Atlikęs karo 
patriotiškumą, domėjimąsi Lie- tarnybą, r 
tuva, o šiandien jis giliai atjau- ligoninėje, o dabar turi savo o- 
čia ir pergyvena skaudžią ir fisą 559 Zion St.. Hartford. 
tragišką Tėvynės padėtį. Tris Vestuvių bankietas įvyko Dr. 
kartus yra aplankęs ir apvaži- Gailiūno švogerio įstaigoje 
nėjęs kiekvieną Lietuvos kam- Havvthorne Inn. Eerlin Turn- 
pelį. pike. Svečių dalyvavo apie 150.

| Jis yra šios parapijos pirma- jų tarjje buvo dvasiškių ir pro- 
sis klebonas, kuriai su pasi- fesionalų.
šventimu dirba ir vadovauja. Jaunavedžiam linkėtina links- 
Jam padeda du vikarai: kun. B. maus, laimingo ir sėkmingo 
Gauronskas ir kun. P. Sabulis. gyvenimo. Dr. Gailuno tėvai y- 

i Prie parapijos yra lietuviška ra ilgamečiai LDS organizacijos 
mokykla ir Seselių Pranciškie- nariai. Jie turi pirmos rūšies 
čių Vienuolynas, įkurti Monsin- restaurantą, Park ir Broad St., 
joro J. Amboto. Aplankiau Se- Hartford. Rap.
sėlių vienuolyną ir jų gražią ir j

j kuklią koplytėlę. Visur pastebė-į 
jau lietuviškumą, kurio taip Į 
trokštu ir visiems apie jį kalbu, i

Padaręs Trečiojo Ordino Tre
tininkių vizitaciją,

Artistė Darlys yra visiems ge- 
pianistė kompozitorė. Ji r.ese- 

,sada malonu išgirsti. Giedra 
Gudauskienė New Yorke pasi
rodys pirmą kartą kaip gabi 

lipanistė kompozitorė. Ji nese
niai atvyko iš Vakarų Euroįx>s 
ir apsigyveno Ch’cagoje.

Vakarienės bilietų dar galima 
gauti pas platintojus: J. Ginkų, 

J.
VI. Dilį

3-JuJ- 
praktikavo Hartfordo j. gaevičių (Eiizabethe),

Brundzą, J. Jankienę, 
(Newarke ir E. Orange. N. J.),’ 
V. Stašinskienę, Pr. Lap enę, 
St. Subatienę, Ambrazaitytę - —: 
Jolkowski, N. Stilsonienę, O.

: Valaitienę, J. Jokubavičių (Pa- 
tersone), K. Baltramaitį (Eliza- 
bethe), BALF sandėlyje, 101 
Grand St., Brooklyne ir BALF 
Centro raštinėje, 19 West 44th 
St., New York, N. Y. Bilietas 

. kaštuoja $5.00. j
I ----------- i

į

KEARNY, H. J

REIKALINGA
į lietuvis aptiekorius, dirbti j 
l BENDLERIO APTIEKOJE, |

l 2 Congress Avė., Waterbury,Ct. |
| (27-304) | i

Svarbus Prašymas
Amerikos Raudonojo Kry- čias bei veikiančias. Jų dvasios 

žiaus Lietuvių skyrius nutarė 
surengti vakarėlį, grįžusių iš 
karo tarnybos vyrų ir merginų 
pagerbimui. Bet neturint antra
šų negalima pasiųsti 
tai prašo Hartfordo 
kės tarnavusių karo 
prisiųsti savo vardą 
iki spalių 10 d. Amerikos 
donojo Kryžiaus Lietuvių 
riaus raštininkei adresu:

Mrs. V. Petraitis,
550 Broad St.. Hartford, Conn. ko Naugatuck Šv. Pranciškaus 

------------- par. bažnyčioje. Moterystės Sa-j
Pirmą kartą aplankęs šią lie- kramentą suteikė tos parapijos , 

tuvių koloniją ir jos parapiją, klebonas kun. George Dunn. A-Į 
kuri turi naują, didelę ir gražią sistavo kun. Vincas Andriuška,'

Moterų Sodalicija rengia pir
mutinį balių spalių 26 d., L. A. 

radau gana p c salčje 134 gchmyler avė.
skaittagas ir puikiai Al. Pavydįs orchestra gros lie-į

kvietimų, 
ir apylin- 
tarnyboje 
ir adresą

Rau-

Direktoriumi oficialiai buvo pa
skirtas kun. Benediktas Gau- 
ronskas. kuris maloniai sutiko 
joms vadovauti.J v

Barnabas Marija. ..

Dar viena rimta lietuviška 
porelė

Savaitė atgal apsivedė Dr. J. 
sky- z. Gailiūnas, dantistas, su lie

tuvaite p-le P. M. Vilkaitė iš 
'Naugatuck, Conn. Šliūbas įvy-

Gerkliai Gyduolė, Ne!
Rūkymo malonumas, Taip! X

tuviškus ir angliškus šokius. Į- 
žanga vaikams ir suaugusiems 
65c.

šis parengimas bus “Halio-1 
ween ir Barn Dance”. Bus daug 
įvairiai apsirengusių. Narės! 
rengia labai juokingas vestuves. 
Duos dovaną asmeniui, kuris 
daugiausia obuolių pavogs.

Iš anksto kviečia visus iš artii 
ir toli atsilankyti, nes visi tu
rės progą linksmai praleisti va
karą. Trys šeimininkės paga
mins valgių. Galėsite užkąst, iš
sigerti ir smagiai pasišokti.

■ d ■ ■

Vestuvių “surprise shover” 
buvo surengtas dėl Adelės Jan
kauskaitės iš Harrison, N. J.,; 
rugsėjo 7, darey salėje, ir dėl 
Mildred Juozapaičiūtčs iš Kear-i 
ny. N. J., rugsėjo 12, L. A. P. C.1 
salėje.

Abi lietuvaitės dėkoja visiems 
atsilankusiems už gražias dova
nas.

i

Tai 01d Golds Tvirtinimas!
i

UO kokio laiko Tamsta turi rūkyti cigare- 
tą dėl jo gydymo vertės, laboratorijų bandymų ir 
kitų šj>osų? Ar ne malonumas svarbiausia?

Žinoma! Ir OLD GOLDS yra ypatingai, kad 
Tamstai duoti rūkymo malonumą. Visi vėliausi 
mokslo išradimai yra sukoncentruoti tik tam... 
pagaminti cigaretą, kuris būtų pats pilniausis ge
rumo .švelnumo, ir tikro rūkymo malonumo!

Z.r tas Tamstai aišku0 Ar ta mintis prabangin- V 
go. aukščiausios rūšies tabako jo pačiame geru
me neduoda atsakyyno? Tada OLD GOLDS yra 
Tamstos cigaretai. Užsidegk vieną — Tamstai jis 
patiks! ________________ ________ .

Jei jūs Norite 
“Trecrt" Vietoje 
"TreatmenU." 

Rūkyk O.Gs!
populiaraus vardo tabako

iadirbyaMje per arti 200 metų

Parapijos didel s vakaras ■- 
vyks spalių pabaigoje — - vien: ; 
vakaras vietoje bazaro. Tad m - 
nau, kad svetainė bus kupin >, 
nes rengėjai jau dabar tuo* i 
rūpinasi.

Kun. V. Pranckietis lankė pa
rapijiečius. Surašinėjo šiemas 
ir pavienius. • O.

Moterų Sąjungos 
ir N. H. valstybių 
suvažiavimas įvyks

Apskričio Suvažiavimas
ALRK

Mass., Me. 
apskrities
spalių 13 dieną 1946 m. Nek. Pr. 
P. Šv. par. salėje, 432 Windsor 
St., Cambridge, Mass. Pradžia 
pirmą valandą po pietų.

Kadangi bus svarbus metinis 
suvažiavimas ir naujos valdybos 
rinkimai, tai kuopos prašomos 
prisiųsti skaitlingai, atstovių. 
Raportai iš kuopų veikimo per 

i pastaruosius. metus bus išklau
syti. Raportai turi būti priruoš- 

įvyks sekmadienį, šių metų, ti raštu.
sjAlių - Oct. 27 d., Hartford,
Conn. j

8:30 vai. rytą, Švč. Trejybės 
parapijos bažnyčioje įvyks šv. 
mišios už gyvus ir mirusius na
rius.

Pirmą vai. po pietų prasidės 
suvažiavimo posėdis Švč. Trejy
bės parap. svetainėje, 339 Capi- 
tol Avė.

Taigi prašome visas kuopas garbei. Pradžioje 
prisiųsti atstovus, pagaminti į- miai aprašyta 
nešimus — naudingi sumany- Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil
mai visados pageidaujami su- niuje paveikslo istorija, 
važiavime.

Valdyba:
Prel. J. <J. Ambotas, Dv. Vadas 
Juozas Bernotas, pirmininkas 

Jonas Totilas, raštininkas.

Walter Visčius iš Kearny, N. 
J. apsivedė su p. Ieva Savalony- 
te iš Nutley, N. J. rugsėjo 21 ■ 
d. Šv. Marijos par. bažnyčioj. 
Nutley, N. J.

Vestuvių puota įvyko Šv. Jur
gio salėje, Newark, N. J.

Ponia Žitkuvienė paaukavo 
$50.00 dėl atnaujinimo Sal

džiausios Jėzaus Širdies stovyk- 
; los. už kurią visi parapijiečiai 
jai dėkoja.

Rugsėjo 22, laike 9 valandos 
mišių kun. Vaicekauskas pa
šventino šią gražiai atnaujintą 
stovylą.

New Jersey Sodaliečių Sąjun
gos susirinkimas įvyko rugsėjo

LDS Conn. Apskričio 
Suvažiavimas

Antanina M. Wackell,
Mass., Me. ir N. H. apskr. rast.

Novena
AUŠROS VARTŲ DIEVO 

MOTINOS GARBEI

Ką tik išėjo iš spaudos Nove
na Aušros Vartų Dievo Motinos 

novenos įdo- 
stebuklingojo

Kny
gutės , kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas“,
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Masu/

(Amertcan Red Cross Photo) 

THIS JUNIOR RED CROSS boy i* tevouring a luneh packed at h«m« 
according to the best nutrition standards. Red Croaa Nutrition Aidea 
checkedlanches in bis sehool, advisinc agatas! wa.ste, so that under- 

nourbhed children overseas may have their shara.




