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Sieksią Draudimo SoaiBtu- 
rininkams Streikuoti

kitur 
riau-

kon-

Paskutinis bandymas
Be» Dievo... 
Taikos žudikai 
•

Iz>ndone už iškilmingo taikos 
konferencijos stalo dar kartą 
susėdo “keturi didieji”. Anot 
prancūzų, tai esąs paskutinio 
bandymo paskutinis bandymas. 
Konferencijų jau buvo daug, o 
taikos kaip nėra, taip nėra. 
Priešingai, juo toliau, juo dau
giau kalbama ne apie taiką, o 
apie karą. Ir ne tik kalbama. 
Kai kuriose šalyse žvanga kru
vini ginklai “pilietinio karo” 
dievaičio šlovei, kitur eina sku
biausi pasiruošimai, dar 
tautos skęsta suirutėje, 
šėse, skurde ir žudynėse.

Kokia gali būti taikos
ferencijų sėkmė, kada skaičiuo
jami jau ne metai, o tik mėne
siai iki naujo pasaulinio karo 
pi-asiveržimo ? Dabartine pa
saulio būklė yra daug klaikes
nė, kaip prieš antrąjį pasaulinį 
karą. Dabartiniu metu 40 tau
tų išleidžiančios karui besiruoš- 
damos 27,500 milijonų dolerių, 
arba 30% daugiau negu 1938 
metais, Hitlerio agresijų išva
karėse. Į šią sumą įeinančios 
“tik paprastos karinės išlai
dos”, neskaitant astronominių 
sumų atominiams ir bakteri
niams ginklams gaminti...

•
šios, kaip manoma, paskuti

nės taikos konferencijos proga 
JAV katalikų vyskupai savo 
rašte tikintiesiems pabrėžia, 
kad dabartinių pasaulio ekono
minių, politinių, moralinių ir 
kitų nelaimių priežastis yra 
praktiškas Dievo pašalinimas 
iš žmonių mąstymo ir gyveni
mo. čia pat prisimena vaizde
lis, londoniškio Times aprašy
tas po nepavykusios Maskvos 
konferencijos. “Bevinas, žio
vaudamas, lyg pats savęs klau
sia: — Kus mes esame? Bi- 
dauit tai užgirdęs taria: —Die
vas Tėvas težino... Bevinas: — 
Aš nežinojau, jog Dievas daly
vavo mūsų pasitarimuose”. Ko
respondentas gi nuo savęs pri
deda: “Tikrai Viešpats toje 
konferencijoje nedalyvavo”. O 
šventraštyje juk sakoma: “Be 
manęs jūs nieko negalite”...

Labai maža vilties, kad ir 
šiuose Londono pasitarimuose 
bus prieita prie ko nors gero. 
Parengiamieji darbai, trukę 
daugelį mėnesių .buvo visiškai 
nevaisingi; netgi dėl darbo
tvarkės nesusitarta. Taikos su
tarčių paruošimas ir pasirašy
mas su Vokietija ir Austrija 
yra tas užburtas mazgas, kurio 
laimingas atrišimas priverstų 
bolševikus atitraukti savo ka
riuomenę, policiją ir jos pasta
tytas vietines lėles iš visos vi
durio ir pietryčių Europos. Bet 
grobuoniškieji Maskvos valdo
vai to gera valia, žinoma, nie
kad nepadarys. Jiems juk rūpi 
vis daugiau tautų paskandinti 
kraujo ir skurdo klane, jie ren
gia vergijos pančius jau Itali
jai ir Prancūzijai, jie svajoja 
apie pasaulinio komunizmo dik
tatūrą, tai kaip tokie grobuo-

Chicago. UI., lapkr. 26— 
čia sustreikavo šešių 
dienraščiu raidžiu rinkė
jai. Streikienai priklauso 
Amerikos Darbo Federa
cijos uniiai. Jie reikalau
ja pakeiti savaitinę alga 
nuo $85.50 iki $100 dieni
niams darbininkams ir j 
nuo $91 iki $106 — nakti-1 
niams.

Laikrnščių leidėjai tei
gia, kad pagrindinis gin
čas nėra a’gų pakėlimas, 
bet sutarties "asirašymas. 
Unija atsisakė pasirašyti 
sutart’. kad leidėjai nega
lėtų jai taikyti Taft - 
Hartley įstatymo.

Taigi dabar Tautinės 
Darbo Santykių Tarybos 
generalis patarėjas, Ro
bert N. Denham studijuo
ja ginčą ir įstatymus. Jei
gu pasirodytų, kad šis 
streikas laužo įstatymus, 
tai būtų visas reikalas 
perduotas teismui, pra
šant jo uždrausti spaus
tuvininkams streikuoti.

Iššluos Lauk Komai tus
Iš HoHywoodo

New York, lapkr. 26 — 
Kino industrijos penkios- 
dešimt vadų per dvi die
nas posėdžiavo Waldorf - 
Astoria viešbutyj ir vien
balsiai nutarė prašalinti 
dešimtį asmenų, kurie bu
vo apkaltinti Washing- 
tone už Kongreso panie
kinimą.

Taipgi didžiosios kino 
industrijos kompani jos 
vienbalsiai pasisaakė ne
samdyti komunistų arba 
jų pakeleivių kino indus
trijos darbui.
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Keturių Didžiųjų Ministrų Tary 
bos Konferencija Prasidėjo

- Priėmė Šešių Punktų Darbotvarkę.
- Rusija Nori Atidėti Austrijos Su 

tarties ir Reparacijų Svarstymų.

—Ištikus potvyniui Freeport,Vaikams sportavimas, tėvams rūpestis.
N. Y., šie jaunieji turėjo tikro malonumo laiveliu paplaukioti po gatves, 
kaip tuo tarpu tėvai gelbėjo iš skiepų kas tik įmanoma, kad apsaugojus 
nuo sunaikinimo.

Londonas, lapkr. 26 — Į Paaiškėjo, kad Rusija 
Vakar prasidėjo keturių nori Austrijos taikos su- 
didžiųjų užsienio ministrų. tarties ir reparacijų svar- 
tarybos konferencija, ku- stymus atidėti, 
rios svarbiausias darbas 
yra paruošti taikos su-; 
tartis Vokietijai ir Aus
trijai. 

Į Visi keturi užsienio mi
nistrai be didelių ginčų kričio 26 — 
priėmė šešių punkų dar- bių pašto generalis virši- 
botvarkę, kas visus nuste- ninkas Robert E. Hanne- 
bino. Štai ji: !gan pasitraukė iš tarny-

j 1) Taikos komisijos ra- bos. Jis savo laiške Pre- 
i portas Austrijos klausi- zidentui Trumanui pareis
imu. 2) Ekonominiai prin- kė, kad jis nori grižti į 
•cipai, įimant reparacijas.Į privatų gyvenimą. Vėliau

Pašto Generalis Viršininkas 
Atsistatydino

VVashington, D. C., lap- 
__ __  ■ Jung. Valsty-

Katalikas Sudarė Prancūzijos
i

J. V. Sekretorius Caro 
Daktaratų

Oxford, Anglija — 
Valstybių sekret orius 
George C. Marshall tapo

Paryžius — Leon Blu- 1919 m. išrenkamas par-
mui, socialistui, 1
parlamento pasitikėjimo, sudarytos valdžios < 
prezidentas Vincent Au- džiausiąs rūpestis ir dar-for(io Universitetas.

cipai, įimant
}3) Vokietijos tuolaikinės pranešė, kad jis norįs pa- 
i organizacijos *------1— ............
tikslas. “
taikos sutarties Vokieti-' yra sporto sindikato vir- 

jjai (sienos ir procedūra), šininkas, kuris nupirko 
5) Jung. Valstybių pa-(st. Louis Cardinals rateli 
ruoštos nuginklavimo ir įr ūkio klubus už $3,500,-

Hannegan 
pašto vir- 

gruodžio

1 forma ir švęsti visą savo laiką di-
4) Paruošimas deliai baseball lygai. Jis

y 1 UUOLUO illlg AllftlO.

?ng* demilitarizav i m o---------------------- sutar- 000. Robert E. 
ties svarstymas (Byrnes pasitrauks nuo

;apdovanotas garbės dak- " Parei^
negavus lamentan. Dabar jo ir jovaro laipsniu. ~Tą laipsnį Jas>- 6> H281®"10 Mini.s.tr.ų 1 d.

valdžios di- iom autnivs earcncic jtarybos Maskvos sesijoje; Prezidentasj. M laipoių tarvbos Maskvos sesiioie;di-;jam suteikė garsusis Ox-
riol paskyrė Robert Schu- bas numalšinti komunis- i Sekretorius George C reikalu įvyk-Įpašto viršininko
man, kataliką ir finansų tų sukurstytu^ darbinin- Marąhall pasakė svarbią 

a .a.. kus atst^kįpti tvarką kalbą susirinkusiems pro-
— 'fesoriamsą diplomatams

ministerį, sudaryti minis
trų kabinetą. Už Schuma-trų kabinetą. Už Schuma- krašte.
no programą parlamente Generalės Darbo Konfe- įr studentams universite- 
paduota 412 balsų, o prieš deracijos atstovai lankėsi to patalpose.

Trumanas 
padarytų nutarimų dėmi-;paskyrė pirmą generalio-----I ...................................................... , asjsten.
dymas. j tą Donaldson generaliu

Anglijos užsienio sekrę-įpašto viršininku, kuris 
torius Bevin pirmininką-: pašte pradėjo dirbti kaipo 
vo pirmoje sesijoje. Uaiškų nešiotojas.

nys pasitrauks iš sričių, kurios 
jau po jų kruvinuoju batu? 
Molotovas nors kartą nemela
vo, kai dar 1939 metais jis vie
nam rumunų diplomatui prisi
pažino: “Raudonoji armija iš 
jos užimtų kraštų nesitrauks 
nė žingsnio, net ir tada, jei 
tuos kraštus ji būtų užėmus 
per klaidą”... č.

— 184.
Robert Schuman pavy

ko sudaryti valdžią. Į 
naują valdžią neįleido ko
munistų nei de gaullistų. 
Tačiau Charles de Gaulle 
ir jo šalininkai nutarė 
remti premierą Schumaną 
ir jo sudarytą valdžią. 
Tik komunistai pasiliko 
opozicijoje. Visos kitos 
partijos :_ ___
darbiauti.

Naujas premieras Ro
bert Schuman yra 61 me
tų amžiaus, įžymus veikė
jas ir finansierius. Jis nuo

Robert ipas premierą 
Schuman ir ; 
reikalavimą, kad pakeltų I________ „ kadlkpakJe“! RespuMkonas Siūto Mar-
geležinkelių darbininkams shali'o Pianą Pavesti 

Pffiečių Badavimui
VVashington, D. C. —

ATSTOVŲ BUTO KOMITETAS 
SUMAŽINO PAŠALPĄ 

EUROPAIalgas 25 nuošimčiu. Tuoj! 
po to apsilankymo Gele
žinkeliečių Federaci jos 
komitetas įsakė išeiti į Atstovų Buto narys, res- 
s5rpj^* gcležinke- publikonas iš Illinois, Les- užsienio Reikalų Komite- nigai nepatektų

IVashington, D. C., lap- slovakijos unijų vadams 
į kričio 26 — Atstovų Buto pinigų, kad kartais tie pi

liečiai išeis į streiką, tai lie C. Arendš ragina, kad tas nubaisaVo sumažinti nistų rankas.
suparalizuos visą indus- Marshall o planas butų, Prancūzijai, ir, Amerikos darbininkų u-

l riuovi AJCLl Į/aoaip/CJ aaajvzbj A-avaivavaiv vm* 1

000,000. Tačiau nubalsavo $160,000 atsargą, kuri bu
vo naudojama karo metu 
nuvargintom darbininkų 
unijom atstatyti. Čekams 
darbininkams taip pat bu
vo skirta. Bet dabar nega
li jiems duoti pinigų, nes 
jų unijos yra komunistų 
dominuojamos.

. planas būtų.^j^ .... ... ......................_......... „
JfĮP. P^stas referendumui uz"!Ąustrijai pašalpą $108,- nijos Londono banke turi

kai kur jau pasi- Labai abejojama, kad diot7$60,00ojo0o' Kinijai. 
ka^J?.a^n.in;^1 KaiP žinoma, Adminis

tracija reikalavo skirti 
$597,000,000 Italijai, Aus
trijai ir Prancūzijai, ir 
Senato Komitetas tą su
mą užgyrė. Taigi Senatas 
yra nusiteikęs priimti pa
siūlytą sumą, kurią jo kO-, 
mitetas užgyrė, neatsi-; 
žiūrėdamas į Atstovu Bu- 
jto komiteto nutarimą.

—

sutiko bendra-.. .. ,. ..., nori išbandyti savo galią, girti. 
Tačiau kai kur jau pasi- F*1

• v t — r “ “ “ - * " “• reiske, l
neklauso komunistų įsa- mas gaus daugumos pri- 
kymų. tarimą.

j. e. arkivyskupo laiškas, Jungtinių Tautų Komitetas
skaitytas bažnyčiose Sekm., lapk. 23 ir primintinas 

Sekmadienį, lapkričio 30 d. Nubalsavo Padalinti Palestinų
Mano brangieji broliai: ------------------------

Pirmasis Adventų Sekmadienis yra nuo seniai į- Lake Success, N. Y., lap- nos padalinimą, visas rei- 
prasta diena rinkti aukas Katalikų Universitetui Wa- kričio 
shingtone ir kitoms aukštesnio mokslo įstaigoms. Tautų generalio susirinki 
Taigi šiais metais tas Adventų rinkliavos Sekmadie- mo Palestinos reikalu ko 
nis bus lapkričio 30 d.

Palaikyti Katalikų Universitetą VVashingtone Šv. dalinti Palestiną 25 bal- 
Tėvas įpareigojo visus Amerikos katalikus. Mūsų Ar- sais prieš 13; 17 atstovų
kivyskupijos katalikų pareiga yra proporcinga skai
čiui jos gyventojų, ir mes visados pilnai ją atlikda
vom. Šiais metais, kai Universiteto išlaikymo lėšos 
žymiai padidėjo, mes jaučiamės turėsią būti daug 
duosr-esni.

Kad nereikėtų daryti dviejų atskirų rinkliavų — 
VVashingtono Universitetui ir mūsų Arkivyskupijos lyvaujančių ir balsuojan- 
mokslo įstaigoms, mes kiek gausiau aukokime Ad-

Nuteisė Karininkę Ui 
Kyšių Ėmimą

26 I

I 

mitetas užgyrė planą pa-!

Jungtinių į kalas bus pavestas saugu
mo tarybai, kuri turi ga
lią priimti ar atmesti.

susilaikė nuo balsavimo.
Jeigu komiteto balsavi

mas pasikartotų Jungti
nių Tautų generaliame 
susirinkime, kur reikalau
jama dviejų trečdalių da-

čių atstovų, tai Palestinos

Popiežius Sveiltas
Roma, lapkr. 26 — Kai- 

1 kurie laikraščiai paskelbė, 
kad Jo šventenybė Popie
žius Pijus XII “sunkiai 
serga”. Tačiau Vatikanas 
tas žinias užginčija, ir sa
ko, kad J. Š. Popiežius Pi
jus XII jaučiasi gerai ir

į į Trieste — Šiomis dieno-
| Amerikos Darbininku Unijos mis Majoras

MaAiAe PSnimi f akame ! chardson iš
pripažintas 
šių ėmimą 
penkių metų 
darbų kalėjimu, $3,000 pi
nigine pabauda ir negar
bingu atleidimu iš ka
riuomenės.

Neduos Pinigų Čekams
Londonas, Anglija —

> dienomis Ameri
kos Darbo Federacija ir 
CIO pasiuntė telegramą 
savo atstovams į Europą, 
kuria įsako neduoti čeko-

(Šiomis
II
I
I

Edvvard Ri- 
Philadelphia, 
kaltu už ky- 
ir nuteistas 

sunkiųjų

Lietuvių Radio Programa
1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM. MASS. 

ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.
—Šeštadienį, lapkričio 29 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

lietuvių radio programa. Lietuviškos liaudies dainos, 
j muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai plauks oro

Šią savaitę iš priežas-įbangomis į visų lietuvių namus, kuriuos tik tos ban- 
ties Padėkos Dienos šven-gos pasiekia, 
tės išleidžiame tik vieną P 
“Darbininko” numerį.

Linkime visiems malo- 366 VVest Broadtvay. 
nių švenčių!

I 
jmokslo įstaigoms, mes kiek gausiau aukokime aū- cių atstovų, tai raiesnnos ™

ventų kolektai; tuo būdu aprūpinsime ir Katalikų U- padalinimo klausimas bū- į atlieka normalius dienos 
niversiteto ir mūsų pačių reikalus, bent dalinai. tų atmestas, ir tai tik dėl darbus.

Vargu tėra svarbesnių dalykų, kaip tinkamas iš
laikymas katalikiškų mokslo įstaigų. Mūsų žmonės 
visuomet su noru tas įstaigas rėmė. Aš žinau, kad ir 
šiuo kartu jie gausiai parems Katalikų Universitetą 
Washingtone ir mūsų Arkivyskupijos aukštesniąsias 
mokyklas. Visa širdimi aš laiminu tuos, kurie jas 
šelps,

Jūsų ištikimas Kristuje, 
f RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

vieno balso.
Spėjama, kad generalia- 

me susirinkime susidarys 
du trečdaliai balsų už Pa
lestinos padalinimą j ara
bų ir žydų valstybes, nes 
iš susirikusiųjų nuo bal
savimo gali atsirasti vie
nas kitas balsas. Susirin
kimui nubalsavus Palesti-

Tik Vienas "Darbininko"
M----------S-

Pasiklausykime programos.
DARBININKAS RADIO

So. Boston 27, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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■VAIRIOS ŽINIOS
Cr

BROCKTONIEČIAI PAGERBĖ
SAVO DVASIOS TĖVĄ

Žiupsnelis {spūdžių Iš Klebono Kunigo Jono S 
Švagždžio Pagerbimo Bankieto, Brocktone

Kun. Jonas S. švagždys

nes tai
Toji

| kalbų buvo pakviestas pats va- 
ikaro garbės svečias kun. Jonas 
'švagždys. Jis giliai sujaudintas 
Įtarė, kad jam belieka tik padė
koti. Bet čia pat pabrėžė, kad 
ne už pagerbimą kaipo asmens.

i tik kaipo TĖVO. Nes Dievas 
■prižadėjo visiems už TĖVO pa
gerbimą — ilgaamžystę. Todėl, 
kada jis šiandien jau sulaukė 
65 metų amžiaus ir 41 metų 
kunigavimo sukakties, o taip 
pat ii 29 metai kaip šioje para
pijoje su tėvišku nuoširdumu 
stengiasi vesti geruoju keliu į 
išganymą visus jam pavestus ir 
tuos, kurie nori juomi sekti, 
kad laimėjus amžiną gyvenimą, 
kad ir nenoroms prisiėmęs šį 
parengimą, linki visiems* Aukš
čiausiojo prižadą už pagerbimą 
TĖVO — ilgaamžystę.

Dar daug gražių minčių pa
reiškė garbės svečias, kurias 
išsinešė to bankieto dalyviai 

savo 
kas

DARBININKAS

Miss Gertrude Lawren^ of Cape Cod now starring in “Tonight at 
8:30” at the Shubert Theater sėlis the flrst 1947 sheet of Christmas 
Seals to Governor Robert F. Bradford. In so doing Misa Lavrrence 
voiees hope that her fellow residents of New England will generously 
buy and uae these Christmaa Seals which support the voluntary 
tuberculosis associations of the Bay Statė.

Grtfo to. Pr. M. Įui—
Lapkričio 21 d. grįžo iš Chi

cagos kun. Pr. M. Juras, LDS 
Centro pirmininkas. Jis ten 
lietuviškos knygos 400 metų 
paminėjimo proga pasakė turi
ningą kalbą.

Siūlo Nerimk Vizą Rusijos 
Turistams

KEMPTENAS, BAVARIA

Vokiečių Spauda Apie Lietuvių 
Meno Pajėgas

nuo-

i

Teroristinė Tvaria Rusijos 
Zonoje

F r auk for t On The Main, 
Vokietijoje, lapkr. 26 — 
Pabėgę iš Rusijos zonos 
Liberalų Demokratų par
tijos nariai į Jung. Vals
tybių zoną, pasakoja, kad 
Rusijos zonoje vokiečiai 
karininkai remia rusų po
litinę teroro taktiką.

Visi tie, kurie nepritaria 
rusų komunistų terorui, 
skelbiami kaipo sabotaž- 
ninkai, areštuojami ir tre
miami į Rusiją.

Tai buvo Sekmadienį. lapkri
čio 23 d., š. m.. 5 vai. vakare. 
Visa Ames ir Sawtelie Avė. 
kryžkelė ir artimos gatvelės 
užsipildė automobiliais. Vieti
niai pėksti pro tuos automibi- 
lius veržėsi į Šv. Roko parapi
jos naują svetainę, kuri gra
žioj pakilumoj švietė, kaip nu
švitusi naujamartė. Mano ke
lias ėjo irgi ta pačia kryptimi 
ir todėl patekau į ją gan pa
tenkintas. nes ten pastebėjau 
daugybę pažįstamų mielų vei
dų. Tuo jaus suūžėjo visa sėdin
čiųjų auditorija, tai buvo ženk
las. kad jau garbės svečias čia 
pat ir štai jis linksmu veidu 
žengia į priekį, tai visų myli
mas klebonas kun. J. švagždys.
Susirinkusieji nuoširdžiai ploja Jaus dienos sukakčiai, 
ir akimis lydi tikėdamiesi, kad Šv. Jono nuo kryžiaus, 
ir jo veido šypsnio spindulėlis diena yra kun. Jono švagždžio 
atradijuos į juos dvasios spar
nais. Jį lydi Jo Prakilnybė Pre
latas 
čius. 
Kun.
Feliksas Norbutas.
Baltrušiūnas. Kun. Janušonis. 
Kun. Saulenas. Kun. Bernato
nis. Kun. Sakelis. Dr. ir ponia 
Budreckis. Dr. ir ponia Kvara
ciejus. Tvarką nuolat prižiūrė
jo Juozas Treinavičius. Julia 
Yakavonytė ir Bronis Bartke
vičius. Prie gražiai papuoštų 
stalų patarnavo būrelis jaunų
jų mergaičių. •

Bankieto programai vado- Į 
vau ja kun. Janušonis. Jis pa-1 
kvietė J. P. Prelatą Urbonavi
čių vadovauti maldai. Palinko 
■visų dalyvių gaivos ir vienu at
sidūsėjimu maldavo Aukščiau- 
sį. kad Jis laimintų tas dova
nas. kurios buvo čia pat pa
tiektos visų pasistiprinimui.

Šiuo momentu šeimininkės 
su visu patarnautojų štabu pa
rodė didelio įgudimo ir skonin
go paruošimo tokiai miniai 
žmonių skanios vakarienės. Ro
dos magiškai suplaukė tos pil
nos valgių iėkštės ir skanėsiai. 

Stalai papuošti sukaktuvinin
ko pagerbimo 
varpais ant 
"Sveikinimas 
bonui — eilės 
pai. Toliaus 
randame 
Leiskit į 
Lietuva 
bendram 
diencijai.

Čia pat pakyla toastmasteris 
ir supažindina garbės stalo sve
čius ir kviečia Sv. Pranciškaus 
par.. iš Lawrence. Mass.. kle
boną kun. P. M. Jurą tarti sa
vo žodį, 
bet turiningai pabrėžia, 
kun. švagždys yra visiems 
nomas visuomenininkas, nes jis 
visur kalba savo darbais, 
yra vadovavęs 
kos katalikų 
ganizacijoms - 
bei. LDS ir “Darbininkui" laik
raščiui nutiesė tinkamą toną. 
Federacijai. Susivienymo Dva-į 
sios Vadu ir kas svarbiausia, 
jis šiandie yra mokytojų moky-1 
to jas. Nukr. Jėzaus Seselių ka- apsistojo pas gimines: P. vių Fondo, kurie pagelbė- 
jielionas. Ir taip nuoširdžiai ir o. Box 86. Zim, Minneso- jo atvykusiems su forma- 
stipnai užakcentavęs kun. Ju
ras gerb. svečio didžius nuo-.
luinus jo didžių darbų, linkėjo pilietė, apsistojo: 2228 Sa- 
dar ilgus metus šviesti 
darbais visai išeivijai.

Toliaus tarė savo svarų žodį apsistojo pas
J. Pr. Prelatas Dr. K. Urboną- Saraah 
vičius. Jis čia pažymėjo, kad p, 
šis parengimu;- taikomas ryto-’

Dr. Kazimieras Urbonavi- 
Kun. Pranas Virmauskis.

Pranas M. Juras. Kun. 
Kun. A.

savo širdyse ir jas nešios 
mintyse taikydami savo 
dieniam gyvenime.

Visą tą pokylio pakylią
įtaiką apvainikavo Seselių ir 
■ choro paruošta meno progra
ma. Ten matėsi lietuviškos mo
kyklos vaisiai. Ten buvo subė
gę net trys gertos, kaip tą pa
stebėjo pats garbės svečias.

Tikrai vaisingi šios rūšies pa- 
, nes juose pasimato

ir gimtadienis ir vardadienis. 
Kalbėtojas padarė išvadą, kad 
kun. Švagždžio gilus ir moks
liškas sugebėjimas plaukia iš 
Šv. Jono nuo kryžiaus mokslo. 
Su savo linkėjimais Prelatas rengimai, 
perdavė linkėjimus ir nuo kun. kaip to ūkininko metų vaisiai. 
P. Juškaičio. O kad buvo gilus rudenėlis tai

Sekė dainavimas ir kiti para- liudijo ir puošnioje estradoje 
pijiečių sveikinimai. Su gražia milžiniško didumo pageltę ru- 
daina pasirodė Adomas Barau- dens lapai, kuriuose buvo nu- 
skas. p. Janušas. p. Mazgelie- 
nė ir kiti su choru.

Po nuoširdžių sveikinimų ir ME:

piešta ir visų nuoširdžiai kar
tojamos raidės — SVEIKINA-

Matęs.

ATVYKO 32 LIETUVIAI 
IŠ VOKIETIJOS

Kemptene leidžiamas vo
kiečių laikraštis gražiai 
aprašo bažnytinės muzi
kos koncertą Šv. Lauryno 
bažnyčioje, kuriuo buvusi 
užbaigta Šv. Sosto Delega
to kan. F. Kapočiaus gar
bei suruošta lietuviams 
reikšminga šventė.

Kemptene išleidžiamas 
vokiečių laikraštis apie 
minėtą koncertą rašo (šio 
laikraščio pavadinimas —; 
“Der Allgaeuer”, skiria
mas didžiulės srities “All-j 
gaeu”— Alguvos gyvento
jams) :

“...St. Daugėlienė savo 
programos atlikime su su- mas jr didelis ramstis išsi- 
dvasintu religiniu susitel- laikymui tarp svetimųjų

atminimui žaliais 
kurių randame: 
Didž. Gerb. Kle- 
— Vardinių Var- 
verėiame lapą ir

programos dainas — 
Tėvynę. Du broliukai. 

Tėvynė Mūsų, 
giedojimui visai

Tai
au

Kun. Juras trumpai, 
kad 

ži-

Jis
visoms Ameri- 

ccntralinčms or- 
- Kun. Vicny-

tiniu metu stengdavosi 
kiekvienas, kad jųjų vai
kai baigtų bent keturias 
gimnazijos (High School) 
klases ir žemės ūkio ar 
ruošos (mergaitėms!) mo-
kyklas ir tik tada leisdavo j policininkus
savo vaikams ūkininkauti. 
0! Jei šis karas nebūtų 
Lietuvos palietęs, — ji žy- 
dėte žydėtų dabar ir visais 
atžvilgiais jau būtų pra
lenkusi Vokietiją ir kitas 
Vakarų Europos valstybės 
— tautas. Ir dabar nė ne
susilyginti Vakarų Euro
pos gyventojams su lietu- įjūris "yra
viais savo dvasine kultū
ra! Tai mūsų pasididžiavi-

Lapkričio 20 d. laivu t nai apsistojo pas p. Valic- 
Marine Tiger atvyko 32 kus Newarke, o toliau 
lietuviai, kurių 10 JAV j vyksta pas žmoną: 4240 
piliečiai repatrijantai, o S. Maplewood Avė., Chi- 
likusieji su imigracijos vi-įeago, III. Iki pat išvykimo 
zomis. Dėl audrų laivas Dr. 
pavėlavo šešias paras. At-į~ 
vykusieji išsiskirstė pasj 
gimines bei draugus:

Stasys Abramavičius su 
vaikais Gražina - Marija 
ir Stasiu, visi JAV pilie
čiai. apsistojo pas gimi
nes: 1227 Bell Avė., 
Braddock, Pa.

Katelė profesoriavo 
Baltijos Unive r s i t e t e 
Hamburge. Jis yra vienas 
labiausiai pasižymėjusių šiluma, 
veterinarijos specialistų.

Viktoras ir Filomena
Navickai apsistojo 
sūnų, 282

N. Hartford, Conn.

pas
Hudson St.•T

Algimantas Penkauskas
Antanina Bendorienė su apsistojo, 2228 Sarah St., 

dukrelėm Aušrele ir Jura Pittsburgh, Pa. 
ir sūnum Pauliu, visi JAV ” 
piliečiai, laikinai apsisto- sistojo. 
j- Yorke, o toliau
ruošiasi keliauti į Los An
geles, Calif.

Petras Bernotavičius ap-

Valentinas Remeikis ap- 
, 714 W. Lombard

St.. Baltimore, Md.
Pranas Strodomskis su 

sūnum Juozu, abu JAV 
piliečiai, ir dukra Vanda 

Sištojo71345’s.'“49'st’ Ci- 
cero_. III.

Pranas Burška 
jo: 111 Carver 
VVaterbury, Conn.

Dr. Romualdas
■das, su žmona .
i apsistojo pas ponus Bui- 
vydus 291 — 61 Street, 
Brooklyn, N. Y.

1 Vytautas ir Janina Gnr- apsistojo, 
kos su sūnum Arvydu lai- field, Detroit, Mich. 
kinai apsistojo New Yor
ke, Catholic Comm. for 
Refugees globoje.

Vytautas ir 
Janulaičiai su
Kazimieru ir

jo New Yorke,

apsisto- 
Street,

Buivy-
Barbora

Salomėja 
sūnumis 

Mindaugu

savo

Hartford, Conn.
Jonas Vidžiūnas su duk

ra Daiva apsistojo, 710 N. 
Van Ness Avė., Los Ange
les. Calif.

Vanda Viskerienė apsi- 
16856 Littlefield, 

Dctroit, Mich.
i Aleksandra Žemaitienė

16856 Little-

Atvykusius be giminių 
ir draugų pasitiko Lietu
vos Gen. Konsulato New 
Yorke attache A. Simutis 
ir Ona Valaitienė nuo 
Bendro Amerikos Lietu-

L.G.K.ta. lumais.
Barbora Jusienč, JAV

Aš nenorėčiau nustoti 
rah St., Pittsburgh, Pa. tos laimės tikėti busimąjį 

Aleksandra Jucevičienė gyvenimą. Aš pasakyčiau 
sūnų, 2228 net, kad visi, kurie nesitiki 

St. . Pittsburgh. busimojo gyvenimo, yra 
šiam gyvenimui mirę.

Dr.. Vincas Katelė laiki-1 Goetfae

kimu sugiedojo Bach’ “Ari 
tu esi” ir Moniuškos “Do
mine, Domine”, kur ji savo 
gryną ir pajėgų įvairuo- 
jančioj kantilenoj išlavin
tą mezzo - sopraną pilnai 
išvystė — išreiškė. Sopra
nas Bičkienė Moniuškos 
giesmę — “O, Visagali” ir 
Verdi maldą iš operos “O- 
tello” perdavė su spindu-’ 
liuojančiu ryškumu ir gi-į 
liai paveikiančia dvasine 

Mendelssohn’o 
“Ecce Panis” ir Grabows- 
kio “Avė Maria” abi me-j 
nininkės davė religinius 
duetus, kurie skambiame 
ir dinamiškame atlikime 
parodė aukštą balsų suge
bėjimą. P. Armonas gies
mės veikimą pakeldamas 
prisidėjo patiekdamas du 
solo burtus su nuostabiu 
švelnumu ir žydinčiu tono 
grožiu meistriškos violon
čelės, kam menininkas bu
vo pasirinkęs Haendel’io 
“Largo” ir Sųuire “Mal
da”...”

Minėtas vokiečių laik
raštis įvairiomis progo
mis nepasigaili vietos ir 
gražiai, maloniai atsilie
pia apie lietuvius, jųjų 
ruošiamas šventes, kon
certus, bažnytinės muzi
kos valandėlės ir kit. Aps
kritai, lietuviai turi gerą 
vardą vokiečių tarpe ir y- 
ra labiausiai mėgiami iš 
visų užsieniečių. Jie mėgs-į vos 
ta mus ir dėl to, kad mes ’ 
kaip ir jie (bavariečiai) e- 
same Romos Katalikų ti
kybos. Be to, jie labai ste
bisi, — iš kur pas mus 
tiek daug aukštų žmonių: 
daktarai, inžinieriai, pro
fesoriai, mokytojai ir t. t., 
o paprastų žmonių visai 
nesą. Čia Bavarijoj retas 
kuris ūkininkas leidžia sa
vo vaikus į mokslą, — jie 
pasitenkina pradžios mo
kykla, o apie aukštesnį 
mokslą nė negalvoja. 
Mūsų gi ūkininkai pasku-

ir kovoje dėl tėvynės lais
vės. L. Valiukas.

Bhnyj Drangai- 
PoAHkoj Priešai

Šiomis dienomis buvo 
žinių, kad Prezidentas 

j Trumanas nėra linkęs su
laikyti įvairių gaminių 
I pardavimą ir siuntimą 
(Rusijai.
Į Šią savaitę, kaip prane- 
iša, Maskvoje prasidės An- 
iglijos ir Rusijos derybos 
dėl naujos prekybos su
tarties.

Kruvinos Riaušės Persime
tė | ĮtaCįos 'Batį''

Roma, lapkr. 26 — Nuo 
pradžios šio mėnesio Ita
lijoje siaučia riaušės ir 
kraujo praliejimas. Šio
mis dienomis riaušės per
simetė į Calabrią, į pieti
nę Italiją, vadinamą “ba
tą”. Riaušininkai suėmė 

i Bisignano 
miestelyj ir tapo to mies
telio valdytojais. Tačiau 
susikirtime su policija du 
komunistai buvo užmušti 
ir daug sužeistų.

Kituose mieste 1 i u o s e 
taip pat siaučia riaušės. 
Komunistai, matyt, turi į- 
sakymą iš Kominterno, 

i Maskvos kon
trolėje, riaušėmis suardy
ti tvarką ir nuversti val
džią, nes balsavimais to 
negalėjo padaryti.

Dabar visos komunistų 
kanuolės nukreiptos į Ita
liją ir Prancūziją. Jeigu 
komunistams pav y k t ų 
tuodu kraštus sugriauti, 
tai būtų didelis Maskvos 
laimėjimas.

Washington, D. C. — 
Kongresmanas Thomas A. 
Jenkins, respubliko nas, 
siūlo uždrausti įleidimo 
Amerikon vizas Rusijos 
lankytojams, ir ne tik Ru
sijos, bet ir Čekoslovaki
jos, Vengrijos, Rumuni
jos, Bulgarijos, Albanijos, 
Jugoslavijos ir Lenkijos.

Kaip žinoma, Rusija ne
įsileidžia lankytojų iš A- 
merikos. Taigi p. Jenkins 
pasiūlymas priimti nas, 
nes atvykusieji iš Rusijos 
ir jos dominuojamų kraš
tų tik šnipinėja Ameriko
je-

Thomas A. Jenkins taip 
pat reikalauja įleisti A- 
merikon tik tiek Rusijos 
valdžios atstovų, kiek Ru
sija įleidžia Amerikos at
stovų. Vadinasi, turi būti 
lygybė.

uen. Meyers fsipūnuojo
VVashmgton, D. C. —At

sargos gen. Bennett E. 
Meyers, kurį klausinėjo 
Senato investigacijos ko
mitetas, karo metu įvai
riais būdais pinigavosi. 
Jis bandė įvelti ir gen. H. 
H. Arnold į tas suktybes. 
Bet gen. Arnold pareiškė 
komitetui, kad Meyers 
niekad nesitaręs dėl fi
nansinių jo transakcijų, 
ir kad gen. Meyers pareiš
kimai komitetui šiuo rei
kalu esą melagingi.

Generalis 
Tom Clark
kad teismas patrauktų 
gen. Meyers atsakomybėn 
už padarytus nusikalti
mus.

Karo aviacijos sekreto
rius.W.,Stuart Symington 
įsakė atimti iš gen. Ben
nett E. Meyers medalius 
ir ordenus, kuriuos jis y- 
ra gavęs būdamas kari
ninku.

prokuroras 
reikalauja,

Žydai Užmigtai____ 9___DotSBVNMI
Dėl Palestinos

Tel Aviv, Palestina — 
Žydai džiaugiasi, kad 
Jungtinių Tautų Komite-. 
tas nubalsavo padalinti 
Palestiną į arabų it žydų 
valstybes.

Žydų Agentūra Dėl Pa
lestinos jau paskelbė va
jų, kad sukelti $2,000,000 
apsigynimui.

Minės 78 Gimtadienį
Gruodžio 1 d. š. m. p. 

Mykolas Norkūnas, gyv. 
Lawrence, Mass., įžymus 
visuomenininkas, Lietu- 

i Vyčių organizacijos 
įsteigėjas — Garbės na
rys ir lietuvių katalikų 
spaudos bendradarbis ir 
rėmėjas, minės savo 78-tą 
gimtadienį.

p. Mykolas Norkūnas 
tebėra jaunas žmogus, tik 
jam vargas, kad kurčias. 
Jis tcbesisieloja Vyčiais 
ir kitomis mūsų organi
zacijomis. Yra ilgametis 
“Darbininko” skaitytojas 
ir bendradarbis.

Sveikiname p. M. Nor
kūną ir linkime Dievo pa
laimos.

Aš Sviltiiiu
Štai blėsta naktis, teka laisvė. 
Ji spindulius beria aplink. 
Skubėk į tautas, į belaisves. 
Ir laukiantiems ten pasakyk:
“Kad šilimą, meilę ir šviesą 
Bers saulė visiems iš dangaus. 
Supras žmonija didžią tiesą 
Ir Laisvės Varpai visur gaus".
Aš sveikinu kaitriąją ugnį,
Į ugnį keliauju ir aš.
Per audrą, ugnis, per bedugnę 
Į laisvę visus mus nuneš.

At. Kairys.

Bradoj Paskirtas Sabo 
Viršininku

VVashington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas pa
skyrė gen. Omar N. Brad- 
ley, Veteranų Administra
cijos viršininką, į vietą 
gen. Eisenhower.

Gen. Bradley vietą už
ims gen. Carl R. Gray, 
respublikonas ir Chicago 
& North Western Railway 
Co. vice prezidentas.
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Seserų Kengregacija 
rraso josiį ragalta
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems 
Vienuolijos reikalams:

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbes Nariu 

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
Vardo daro mums gerai

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
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Apgaulės Meistrai kur j»er^alę atnešė anglir 
ir amerikiečių kariu<»iue ; 
.ne, tuojau atgavo pilną j 

« * . . • « i * -jlaisvę Prancūzija, Berija,I
- Kas tai yra devynių kraštų KomteiormasTįOlandija, Danija, Liuk-, 
Ar tai kas nors naujo? — Visai no. — Tai tik ;semburgas... Bet. ten, kur 
senojo Komintemo dalies atidengimas.

____ .________________ ,_______ i
RAMYBE DOSNIOSIOS 

ŠIRDIES ŽMONĖMS!

įžengė sovietų kariuome
nė, Europos tautų išlais
vinimo manifesto neliko 

o o. kaip Mas- nė skutelio, ir dvylika vi-
tybių komunistiniai laik- k vos vaidyba: kai privalo, _yr*? ir rytų Europos val- 
raščiai su Maskvos ‘Prav- — nuduoda, kad nusilei- *......

■da’ priekyje paskelbė, jog džia; kai tik gali, — vėl 
166 Broadwav, South Boston Masu P° paslaDtingų pasitari- grįžta prie savo doktri-

Triephone SOUth Boston 2680 mų Lenkijoje (Sląske) tų
devynių valstybių komu-

!/• I Iv IZ Ail • nistai įsteigė bendrą in
formacinį biurą su buvei
ne Bielgrade.

! Tos devynios valstybės 
yra: Rusija, įlenki ja, Če
koslovakija, Veng rija, 
Bulgarija, Rumunija, Ju
goslavija, Italija ir Pran
cūzija. Pirmąsias septy
nias valstybes valdo ko
munistinės vyriausybės; 
paskutinėse dviejose jie 
sudaro griežtą opoziciją, 
vykdydami visus 
kvos įsakymus.

Minėtas
informacinis biuras (Ko- 
minformas) yra ne kas 
kita, kaip atnaujintas Ko- iniciatyva. Tada Rusija 
minternas. ...

PASAULIS GALVOJO, 
KAD TIKĖTINA...

Keturi metai atgal, 1943

OotDMtle yearly--------------------- $5.00 Amerikoje metame ___________ $5.00
Domestic once per week yearly $3.00 Vieną kart savaitėje metama. $3.00
“ _ ____________  $5.50 Užsieny metams ...................... $5.50
■*oreign once per week yearly $3.50 ■ Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS

Foreign yearly —

Kaip Ir Iš Kur Gema Atbuliniai

Nustebo pasaulis, kai tojų dėmes/? 
spalių 5 d. devynių vals- Ne kas kita

stybių nateko į sunkią so
vietu nelaisvę.

Dabar lygiai tas pats į- 
vyko su 1943 m. tariamai 
paleistu Kominternu. Ta
da visai paprastai buvo 
paslėnę ji Maskvoje ir pa- 

Taciau tai nėra vienin- skelbė, kad jau neegzis- 
telis atsitikimas, kad Ru- tuo ja. Tačiau 1947 m. spa- 
sija meistriškai keičia sa- lių mėn., kada Maskva vėl 
vo iškabas... ramiausiai gali

Panašiai buvo Atlanto leisti, Komintemas 
Chartos atveju.

Atlanto Charta, kuri pa
žadėjo visoms Jungtinėms 
Tautoms, kovojančioms 
prieš Vokietiją, kad jų te
ritorijos nebus liečiamos 
ir jokia valdymosi forma 
joms nebus iš šalies pri
mesta, buvo paskelbta 
1941 m. rugpiūčio 14 d. 
Roosevelto ir Churchillio

nos.
PAVYZDŽIŲ YRA IR 

DAUGIAU

Valstybės Sekretorius George Marshall, išvvkda- 
mas j Londono konferenciją, pareiškė turįs maža vil
ties susitarti su Rusija. Tai būsiąs paskutinis ban
dymas. Jei nepavyks, tai Amerika, Anglija ir Prancū
zija jau be Rusijos aptars taikos klausimą su Vokie
tija, nes neįmanoma ilgiau tęsti esamą Europoje ne
tvarką ir skurdą. Esminiam klausime visos trvs vals
tybės sutinka, būtent, kad reikia sujungti visas tris 
okuDacijos zonas ir duoti Vokietijai galimybės sava
rankiškai tvarkyti savo ekonominį gyvenimą, žinoma, 
akyliai dabojant ,kad vokiečių tauta vėl nepradėtų 
daryti kokių militarinių užsimojimų. Visi supranta, 
kad Vokietija, savo centralinės pozicijos dėka, yra 

’ širdis ir raktas visos Europos pramonės. Vokiečių 
tautai esant įnelaisvintai ir suvaržytai, Europos atsi
statymas yra neįmanomas. Jos skurdui didėjant, visa 
Europa nuslinks į neviltingą sunegalėjimą, o tas ga
li sudaryti pasaulinę krizę. Todėl viso civilizuoto pa
saulio interesas reikalauja, kad esamoji Europos pa- m. gegužės 15 d., kada ka- 
dėtis ko veikiausiai būtų pataisyta. Ir taip jau peril- ras gaivališkai siautėjo, 
gai laukta. iš Maskvos buvo praneš-

Visi geros valios žmonės tą supranta. Ir komu- ta, jog ką tik įvyko Ko- 
nistai supranta. O bet gi deda visas pastangas ko ii- mintemo Vadovybės po- 
giausiai trukdyti taiką su Vokietija ir neleisti pašau- sėdis, kuriame nutarta jį 
liui grįžti į normalų gyvenimą. Rodos be galo keista, paleisti. Šitas pranešimas 
kad sveiko proto žmonės būtų taip priešingi taikiam viso pasaulio, o ypačiai 
normaliam žmonijos gyvenimui. Bet bolševikai tiek Amerikos ir Anglijos, bu- 
yra parodę protinio bei dvasinio nenormalumo, kad vo sutiktas su neslepiamu 
civilizuota žmonija nieko kito iš jų nebelaukia, kaip džiaugsmu. Tikrai buvo 
tik gatvinių riaušių, neteisėtų streikų .sabotažų, klas- nemalonu ir pikta, kad 
tų, smurto ir ardymo esamos valstybių tvarkos. Re- Maskvoje egzistavo orga- 
voliucija ir po jos tautų nelaisvė ir amžinas skurdas— nizacija, kuri dirigavo Vi
tai karščiausias ir kilniausias bolševikų idealas. sų valstybių komunistų 

Kai tik buvo paskelbtas Marshallo planas duoti veiklą.
finansinės paramos Europai atsistatyti, bolševikai Tuo metu (1943 m. ge- 
nesidrovėjo viešai pasisakyti, kad jie visomis išgalė- gūžės mėn.) Rusija, kru- 
mis stengsis tą sumanymą suardyti. Ir ardo visu žiau- vinai privedusi sunkų ką
ramu, keldami tokias riaušes Prancūzijoj ir Italijoj, 
kad policija nebesugeba jų numalšinti ir tenka šauk
tis kariuomenės pagalbos. Viskas priklauso, kokia ten 
kariuomenė ir kiek jos yra. Jei kariuomenė ištikima, 
tai nereikia labai didelio jos skaičiaus riaušėms nu
malšinti. Bet jei kariuomenė bent dalinai supropagan- 
duota, tuomet revoliucija neišvengiama. Daug taip 
pat priklauso nuo gyventojų nusiteikimo. Girdėti, 
kad Prancūzijoj prieš komunistinis nusiteikimas di
dėja. Tai jau svarbus reiškinys.

Mas-

sau tai 
pasi

rodė Kominformo pavida
le, kalbėdamas vienos da
lies — devynių valstybių 
komunistų — vardu.

KOMINFORMAS 
ĮKVĖPĖ

Artinasi Kalėdos, ramybėc ir džiaugsmo šventė. 
Nuo Atlanto ligi Pacifiko sužėrės kalėdinės eglutės, 
skleisdamos aplink save meilę ir šilimą, tikėjimą ii* 
viltį. Milijonai žmonių džiaugsis sulaukę tų švenčių 
ir siųs padėkos žodžius Aukščiausiajam Meilės Sklei
dėjui, prašydami tikros ir pastovios taikos sau ir vi
sai žmonijai.

I Lietuvių tautos nariai, deja, ne visi galės tomis 
šventėmis pilnai pasidžiaugti, ne visus juos atlankys 
Kalėdų Senelis ir ne visi turės žibančią eglutę ir so- 
tesnį duonos kąsnį ant kalėdinio stalo.

šimtai tūkstančių mūsų brolių ir seserų ištremtų 
jėga ir prievarta iš savo numylėtos tėvų žemės į toli
mąjį, šaltąjį Sibirą žiauriam likimui ir mirčiai, o kiti 
vėl klaidžioja, kaip šešėliai po Europos griuvėsius be 
šiltesnės pastogės, suplyšusiais drabužiais, alkani ir 
išblyškę. Jų vaikučiai jau kelinti metai, kai nemato 
Kalėdų Senelio, nei jo taip laukiamų dovanėlių. Jų eg
lutės tamsios ir liūdnos, kaip jų vargšana dalia, nes 
jie neturi kuomi jų papuošti, nė žvakučių uždegti.

Jų vargais ir nelaimėmis pats Dangus beldžiasi į 
mūsų širdis ir jausmus, į mūsų artimo meilę ir gerą 
valią. Džiaugiamės, gyvendami šalyje, kur visko yra 
su pertekliumi, kur nuolat uždirbama naujas pinigas 
ir galima juo laisvai pasinaudoti kam tik norima. Ta-

Suorganizuotas Komin- čiau nepamirškime, kad už tai turime būti dėkingi ne 
formas įkvėpė viso pašau- vieni sau, bet ir tiems savo tautiečiams, kurie, kovo- 
lio komunistus. Spaudi- darni už savo tėvynės laisvę, kovoja ir aukojasi už vi- 
mas dar padidėjo. Teis- sų žmonių, vadinasi, ir už mūsų krašto, už mūsų ge
niuose pagausėjo ‘liaudies rovę ir ateitį. Priešas šiandien yra bendras, kova su 
priešų’ bylų, atsirado dar juo taip pat. Amerika visu savo milžinišku ūkiniu pa- 
daugiau tariamų reakci- jėgumu remia vargstančią ir kovojančią Europą, o 
jonistų ir kapitalizmo ver- mes remkime savo brolius ir seseris tremtinius Euro- 
gų, o paskutiniai demo- poje, negalinčius pasidžiaugti net Kalėdų šventėmis, 
kratijos mohikanai—Len- Jiems stinga visko: maisto, drabužių, vaistų, o
kijos Mikolaičikas, Ven-' vaikučiams žaislų ir pagerinimo jų liesiam ir skur- 
grijos Pfeifferis — pabė- džiam Kalėdų stalui.
go į vakarus, kad nebūtų Į Siųskite todėl BALF’o Kalėdiniam Seneliui, kuris 
paskersti “kaip avinai”. perduos vargstantiems tremtiniams, kalėdinių dova- 

Rusija, minėdama bol- nėlių atskirais pakietukais su prisegtais Jūsų sveiki- 
ševikinės revoliucijos 30 mimais ir adresais, kieno yra dovanėlės, duokite savo 
metų sukaktį, turėjo pro- dovanų, tfuokit dovanų pinigais, už kuriuos bus nu
gos pasiklausyti Komin- pirkta dovanų ir nusiųsta tremtiniams su jūsų sveiki- 
formo įkvėpto Molotovo nimais ir linkėjimais.
griausmingos kalbos. Mo-Į Pasistenkime, kad šios jau ketvirtos tremtiniams 
lotovas šaukė: liūdnos ir tamsios Kalėdos būtų linksmesnės, o jų vai-
— Dabartiniu metu pa- kučius galėtų aplankyti jūsų dosnios širdies pasiųs- 

saulio scena padalinta į tas BALF’o Kalėdinis Senelis su gausiomis dovanėlė- 
dvi grupes; vienos prieky- mis.
je stovi JA Valstybes ir Laukdamas galimai daugiau aukų Kalėdiniam 
D. Britanija, siekiančios BALF’o Seneliui, linkiu visiems dosniesiems aukoto- 
kapitalizmo sustiprinimo jams linksmų Kalėdų švenčių, taikos ir ramybės, 
ir vadovaujančios anti - 
demokratinėms jėgoms; 
joms talkininkauja žinomi P.

kaip reakcinio socializmo va- 
Europą dai. Sovietų Sąjunga re- 

Įprezentuoja priešingą tai- ~
Dar 1945 m., karo pa-,kos stovyklą...

baigos išvakarėse, P 
jos valdovas Stalinas bu-!labai drąsiai 
vo priverstas kartu i "* ’* 
Rooseveltu ir Churchilliu 
pasirašyti garsųjį Prane-

Iš šalies žiūrint, tenka stebėtis, iš kur gimsta tie1 Dabar, du metai su vir- Šimą apie Europos išlais- 
atbuliniai gaivalai, kurie taip atkakliai kovoja prieš šum po karo, kai Rusija vinimą. Jame buvo žada- 
taiką ir žmonijos gerbūvį? K. vėl jaučiasi vidiniai tvir- ma visoms Europos tau-
-------------------------------------------------------------------- : ta, Maskva sugalvojo pa- toms, išlaisvintoms iš po

Sekime pavyzdžiu Amerikos graikų ir žydų, kurie1 rodyti, jog Kominternas Vokietijos jungo — kaip 
visu nuoširdumu dosniai ir gausiai aukoja saviesiems Į veikia... Kominformo pa- vakaruose ,taip ir rytuose 

vidale. — neliečiamybė, laisvė ir
Kas šiame reikale la- nepriklausomybė.

biausiai patraukia stebė- Ir iš tikrųjų: vakaruose,

sušelpti.
United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.

105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Jonė Vingėlaitė.

Motina
Aldona peržvelgė išsirikiavusią jaunimo 

eilę ir nusišypsojo. Kaip jų veidai spindi!
Pro atdarą langą žvelgia birželio saulė ir 

girdėti šūviai. Čia pat, arti, vaikštinėję gat
vėmis, važinėja tankais, skraido lėktuvais 
Mirtis.

— Ir jūs nebijot mirti, sese, — sako jai 
vaikinas, gavęs iš jos raščiuką. Ir jo žvilgs
nyje pagarba ir susižavėjimas.

Mergina žvilgterėjo rimtai į einantį mir
ti ligšiol nežinomą didvyrį ir tarė ramiu bal
su:

— Aš taip pat, kaip ir jūs, prisiekiau prieš 
kryžių ir trispalvę. Sekantis? Sesės pavar
dė, vardas, užsiėmimas? —

— Birutė Kaspariūnaitė, gimnazistė.
Švelnus septyniolikinės balsas pagauna 

Aldoną. Kaspariūnaitė, departamento direk
torius vienintelė dukrelė. O kur direktorius? 
Kodėl jo šitoj eilėj nematyti? Ar jisai, kaip 
ir daugelis aukštųjų pareigūnų, dera kailį, 
nors meška dar miške tebėra?

— Ar tu su tėvų žinia čion atėjai? — susi
domėjo Aldona.

Mergaitė išraudo ir nuleido akis.
— Net bet prašau man leisti atlikti savo

komunistinis

vos antras mėnuo karia
vo. Vokiečiai žaibiniais 
smūgiais artėjo prie Le
ningrado ir Maskvos. 
Chartos pažadai viliojo ir 
siaubo apimtą Rusiją. Dėl 
to ir Rusija, kartu su ki
tomis Jungtinėmis Tauto
mis, 1942 m. sausio 
Chartą pasirašė.

Tačiau 1943 m. 
vokiečiai pradėjo trauktis 
iš Rusijos, Atlanto Char
ta tapo Maskvai ne tik 
nereikalinga, bet net ne
naudinga, nes ji norėjo 
užimti svetimas teritori
jas ir pastatyti savo ma- 
rijonetines vyriausybes. 
Ir taip nuo to laiko Rusi
ja apie Atlanto Chartą 
tyli...

KAD JIS BUTŲ
PASKUTINIS...

Panašiai buvo ir,

1 d. I 
kada

ro laiką iki pusės, labai 
reikalavo kitų valstybių 
paramos ir simpatijos, bolševikai sako, 
Dėl to buvo pašalintas pa- išlaisvinant... 
grindinis kliuvinys iš ke- 

;lio — paskelbta, kad Ko- 
| minternas daugiau nebe- 
j veikia, nors pasaulis jau
tė ir tada, kad tai tik ap- 

igaulingas manevras.

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas.

S. Visas aukas siųskite tokiu adresu:
United Lithuanian Relief Fund of America, Ine. 

105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

v •

pareigą. Aš esu baigusi sanitarijos kursus. 
Ir jau dviem sužeistiesiem pagelbėjau.

Ką gi? Užtat tas išpurtęs medis sveiką 
atžalą išleido. Tų atžalų atsiras daugiau. Ir 
sužaliuos, pražydės naujais žiedais Lietuva. 
Laisvės vėjas išpurtys ,išblaškys puvėsių 
kvapą.

— Gerai, — trumpai teištarė Aldona. 
Tegu ji eina drauge su kitais, tegu.
Čia pat sėdįs partizanų štabo adjutantas, 

jaunas studentas, išklausęs pranešimą tele
fonu, padiktavo:

— Darbininkas Jonas Narbutas ir studen
tas Vytautas Gaputis, gynę Aleksoto tiltą 
nuo susprogdinimo, žuvo. Gimnazistas Pet
ras Juodeikis sužeistas.

Aldona atžymėjo tai sąraše, ir jos veidas 
apsiniaukė. Žuvusiųjų skaičius auga.

Ji vėl žvilgterėjo į didėjančią savanorių 
eilę. Nė vieno ši žinia nenubaidė. Laisvės 
troškimas stipresnis už mirties baimę. O 
laisvė jau arti... Dar vienas spustelėjimas ir 
atėjūno batai nebetremps gimtosios žemės.

Adjutantas, pasivadindamas slapyvar
džiu, duoda kažkam telefonu įsakymą pa
siųsti, kur reikia, pagelbą.

* ♦ * ,

Ji buvo išėjusi namo pasilsėti. Antra nak
tis be miego, tačiau ji užmerkti akių nebe
gali. Užtvinęs jos širdį džiaugsmas ir išjau- 
dinti nervai neleidžia užmigti. Ir visi štabe

Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Prancūzijoje, 
Rusi- j Labai daug pasakyta. Ir Danijoje, Belgijoje ir kitose Europos valstybėse skurs- 
„ u.. j—pasakyta, ta, vargsta per 75,000 lietuvių tremtinių. Jie yra praė-

su! Tačiau šitais žodžiais gali jusio karo aukos. Jie yra komunizmo ir nugalėto na- 
” tikėti nebent tik sovieti- cizmo kankiniai. Jie visko neteko — savo tėvynės, savo 

nio rojaus gyventojai, ku- artimųjų, savo pastogės, savo rūbų. Jie apdriskę, alka- 
rie nieko apie platesnį pa- ni, visų niekinami.
šaulį nežino. I Aukokime pagal savo galimumų. Kiekviena auka

Mes gi matome priešin- bus nuoširdžiai įvertinta ir sunaudota švenčiausiam 
gą vaizdą: dabar kaip tik tikslui — alkanam papenėti, trokštančiam pagirdyti, 
visas pasaulis pradeda pa- nuogam pridengti.
žinti tikrąjį komunizmo Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti 
veidą ir kaip įmanydamas per BALF skyrius, savo organizacijas ir įstaigas, ku- 
stengiasi demaskuoti jį. Į

Jonas Gailins, j jau siųskime sekančiu adresu:
rios gautas aukas persiunčia BALF centrui, arba tuo-

atsisakinėja poilsio. Pereitą naktį adjutantą 
ji varu išvarė porai valandų pasilsėti. Jis 
vos bepajėgė kalbėti. Taip buvo išvargęs. 
Tačiau jo veidas tebešvietė.

Ne, ji nenustygsta namie. Eina atgal į 
štabą ir galvoja, kodėl ji tokia lengva. Kaž
kokia jėga ją kilnoja ir neša, kaip plunks
ną. Žmonės, žiūrėdami į ją, pagarbiai nusi
šypso. Tai todėl, kad jie mato trispalvę juos
tą prie jos švarko rankovės prisegtą. Kai 
kurių žvilgsniai reiškia neapykantą ir bai- 
mę.

O ten, toliau, Mickevičiaus gatve, vos be
pavilkdami kojas, slenka belaisviai. Pilki, iš
kankinti šešėliai.

Vytauto Didžiojo muziejaus bokšte jau 
plevėsuoja Vytis. Paskutinis besileidžiančios 
saulės spindulys pagerbė nežinomojo karei
vio kapą.

“Marija, Marija, skaisčiausia lelija”, — 
sidabriniais garsais suskambino brolių ame
rikiečių varpai vakarinę maldą.

Gal rytoj jau prasidės tikras nežinomojo 
kareivio kapo pagerbimas. Naujas gyveni
mas vos teprasideda.

Tra-ta-ta-ta... nuaidėjo gatvėje.
Aldona žvilgterėjo į gatvės sankryžą. Na

gi ,tanko vamzdis į ją atsuktas. Instinkty
viai pritūpė ji prie kiosko. Nutratėjo pro ša
lį. Dar Mirtis tebekeliauja gatvėmis. Jos juo
di sparnai tebeplazda viršum Lietuvos.

Adjutantas, linksmai nusiteikęs, kalba 
telefonu. Prie jo sėdi dvi skautės. Tai Aldo
nos draugės, trijulės nariai.

— Priešas skubiai traukiasi, — šnabžda 
viena iš trijulės Aldonai ir jos akys juokiasi.

— Dabar galėtumėt kavos išgerti, — kal
ba Aldona, paduodama adjutantui ir drau
gėms po puodelį juodos kavos. Adjutantas 
tik gurkštelėjo ir vėl kelia telefono rageli. 
Merginos taip pat karts nuo karto pavilgo 
lūpas ir toliau dirba.

— Panelės, padėkit man surasti mano sū
nų. Trečia diena nepareina namo, — krei
piasi į merginas vidutinio amžiaus, vargin
gai, bet švariai apsirengusi moteris, stovin
ti eilėje, tarp jaunimo.

— Jūs manot, kad jis taip pat išėjo į par
tizanus? — pasiteiravo Aldona.

— Ne tik manau, bet ir žinau tikrai, pa
nelyte. Jis atsisveikino su manim, tardamas: 
“Mama ,aš einu vaduoti Lietuvą nuo “išva
duotojų” ir tu manęs nesulaikysi”. Aš ir ne
maniau jo laikyti. Tegu vaduoja. Bet jis pa
žadėjo kitą dieną man pasirodyti. Ir jau ant
ra diena laukiu ir nesusilaukiu savo balan
dėlio.

Aldona paprašė ją sėstis ir įsikniso į są
rašus. Peržiūrėjo gyvųjų sąrašą — nerado, 
peržvelgė žuvusiųjų sąrašą — tokios pavar
dės neužtiko.

(Bus daugiau)
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MŪSŲ SODALIETĖS
$------------------------------------------------------------- —---------- Į

SODALICIJOS METIMO SEIMO ATGARSIAI !
■

VALDYBOMS

(Tęsinys)

Esu girdėjęs tokį išsireiški
mą. kam čia sunkiai

(8) Perstatyk tokius suma
nymus, kurie būtų Sodalietėms 
dvasiškai naudingi visam gy
venimui.

darbuo
tis? Mūsų Sodalicija silpnėja.:
mergaitės nesidomė ja Sodalici- ■ ' Pradedant naują semes-
jos reikalais ir t.t. Ar taip kal
basi Jūsų Sodalietės? Štai pa
tarimai — apgalvokite — įvyk- 
dinkite.

(1) Kaipo valdybos narės. 
Jums rūpi, kad Jūsų Sodalici
ja augtų ir stiprėtų. Didesnė 
tos naštos dalis, išugdyti ir su
stiprinti Sodaliciją. puola ant 
Jūsų pečių. Tad. trys dalykai 
būtinai reikalingi valdyboms. 
1. Malda. 2. Žinojimas savo pa
reigų. 3. Pasišventimas.

(2) Kiekviena prefekte pri
valo turėti, taip vadinamą. Pa
risti Sodalist’s Red Book. Įsi
gyk ir naudokis jąja. Sutaupys 
daug energijos ir laiko, ir rasi 
joje daug patarimų.

(3) Studijuok Sodalicijos 
konstituciją. Nė viena negali 
sėkmingai vadovauti, jei nežino 
valdybos teisių, ir kaip draugi
ja turėtų būti valdoma. Jei Jū
sų Sodalicija neturi savo kons
titucijos ir atskirų įstatymų, 
sudarykite ir patvirtinkite tuo
jau.

(4) Susipažink su Sodalicijos 
įrankiais ir tegul kitos valdy
bos narės bei sekcijos vadės 
jaisiais naudojasi — Red Book. 
Work Chart. Leader s Service. 
The Queen's Work. 
The Green Book.

(5) Įprask vartoti 
mes, vieton aš.

(6) Susipažink pati 
viena Sodalicijos 
draugiška su visomis, saugokis 
šališkumo ir favoritiškumo.

(7) Viena iš valdybos parei
gų yra perstatyti narėms nau
jų projektų arba sumanymų. 
Kartu turite atsižvelgti į tai. 
kad tie sumanymai būtų sude
rinami su Sodalicijos idealais 
ir taptų tobulybės įrankiais 
kiekvienai Sodalietei.

S.S.C.A..

žodį —

su kiek- 
nare. Būk

’ I 
trą. perskaitykite Sodalicijos 
nuveiktus darbus per praėju
sius mėnesius. Tai bus inspira
cija tolimesniam veikimui. Jei 
randasi trukumų, paskatink 
dvigubai darbuotis ateityje.

(10) Kad Sodalicijos mitin
gai būtų įdomūs, sėkmingi ir į-1 
vairūs, reikia planuoti juos iš 
anksto. Už tat specialus valdy
bos susirinkimas turėtų įvykti 
savaitė prieš bendrą Sodalici
jos susirinkimą.

i (11) Paįvairinkite maldas, 
atidarant mitingus. Be to. pas
kirkite tos dienos maldas ypa
tingai intencijai, kaip tai: už 
Kunigus. Bažnyčią, Taiką ir tt.

(12) Sėkminga Sodalicija 
sprendžiama ne tiek iš skai
čiaus narių, kaip iš narių uolu- • 
mo ir susidomėjimo. Ištirti pa
sekmes mitingų, programų ir 
t.t. pasiteiraukite narių, kaip 
patiko susirinkimas? Gal peril
gai užsitęsė? Kame trūkumai? 
Gal narės nepasitenkino kurios 
vaidybos narės pasielgimu? Sa
varankiškai elgiasi? Ar mitin
gai planuojami nuodugniai? Ar 
planingai vedami? Kaip ir kuo 
galime mitingus pagyvinti?

(13) Kiekviena mergaitė, ku
ri įstoja į Sodaliciją, turi tiks
lą. Sodalicijos tikslas yra ieš
koti tobulumo per Mariją, pa
dėti kitoms eiti šventumo ke
liais. ir skleisti Kristaus moks
lą pasaulyje. Jūs. kaipo orga
nizacijos vadai, privalote joms 
tarnauti ir padėti joms atsiekti 
Sodalicijos idealus.

(14 i Dažnai klausinėk ir ty
rinėk ko narės pageidauja so-

“Aš esu Nekaltas Prasidėjimas’’.

Worcesterio Vilniaus Aušros Vartų Parį 
Sodalicijos Istorija

1925—1947

pi)OS

----------
1947 m. 'veikalų pavadinimai:

Valdyba: ! Piloto Duktė (4 ar 5 sykius),
• Pirm. — Ver. Jurgelionytė, Šventoji Bernadeta, Liurdo 

Vice-pirm. - R. Keršytė, Stebuklas (3 ar 4 sykius), The 
Sekretorė— Mare. Miškinytė. Lašt of the \ estei Virgins (2 
Iždininkė — Aid. Vereskaitė. sykiu),
Beano lošimas kiekvieną sa

vaitę per visą gavėnią.
2. Rogučių sportas

Patricija (3 ar 4 sy
kius), Marija Magdalietė. Šv. 
Cecilija, Šv. Agnietė, School 
Dažė, komedija, ir kiti maži 
dalykėliai.

Sodaliečių veikla
1. Karo metu kiekviena soda-* 

lietė 
nors 
kurį

2.
Šv. Tėvui.

3. Dvasinės puokštės parapi
jos kunigams įvairiomis progo
mis.

4. Sodalicijos atstovės daly- 
katalikiškųjų

organizacijų Federacijos posė
džiuose.

5. Nariai kasmet prenume
ruoja “Queens Work”.

6. Visos sodalietės priklauso 
Šv. Rožančiaus rateliams ir 
kortelės išdalinamos kasmet.

7. Aušros Vartų Sodalicija 
prisidėjo prie “Queens Work” 
Namo Statybos Fondo 1946 m. 
($25.00).

8. Sodalietei ištekant arba į- 
stojant į vienuolyną įteikiama 
dovana. Kai miršta sodalietės 
tėvas ar motina, Sodalicija au
koja už mirusiojo sielą Šv. Mi
šias. Jei miršta sodalietė, visos 
Sodalicijos narės bendrai kalba 
Šv. Rožančių, dalyvauja Šv.

> Mišiose ir laidotuvėse.
ir pačių mergaičiųĮ Kiekvienais metais gruodžio 
Todėl jis paprastai i mėn. 8 d., švč. Panelės Nekal- 

prižiūri ir vadovauja religinei to Prasidėjimo šventėje visa 
veiklai, palikdamas atsakomy- Sodalicija bendrai priima Šv. 

dalykus pačioms Komuniją, dalyvauja Šv. Mišio- 
Kun. Jutkevičius se ir vakare }>er pamaldas at- 
patarėjas Marijos naujina savo pasiaukojimą ŠVČ. 

| Panelei ir oficialiai priima jau- 
Tęsinys 8-tame pusl.

New

6. Mėnesiniai pasilinksmini
mai po susirinkimų.

7. Metinis išvažiavimas.
1940 m.

Valdyba:
Pirminin.—Eleonora Keršytė,
Vice-pirm. — I. Balikonytė,
Sekretorė — E. Jpgytė,
Ižd.— Petronėlė Marcinkiūtė. Į
1. Įsteigta klausimų dėžutė Hampshire valst.

(religinių kl.). Klausimus aiš-j 3. Ekskursija į Piloto 
kino per susirinkimus Kun. Va- terš vaidinimą Bostone, 
sys.

2. Metinis vaidinimas gavė
nioje.

3. Metinis išvažiavimas.
1941 nu

Valdyba:
Pirmininkė — E. Keršytė, 
Vice-pirm. — I. Balikonytė.
Sekretorė — I. Keršytė, 
Iždininkė — V. Jurgelionytė. I 9. Loterija (5 rankdarbių do- vau ja parapijos
1. Bankietas.

I

2. Metinis vaidinimas gavė
nioje.

Duk-

4. Savaitgalio rekolekcijos 
Thompsone, Conn.

5. Gegužinė mėn. procesija.
6. Popietinė arbatėlė moti-fI 

noms.
7. Dalyvavimas N. Anglijos 

Apskr. šokiuose Bostone, Ken- 
more viešbutyje.

j 8. Metinis išvažiavimas.

buvo pasirinkusi kurio 
savo parapijos kareivį, už 
ji ypatingai meldėsi. 
Kasmet dvasinė puokštė

t

RED. PASTABA
Patariame persiskaityti Dr. J. Prunskio straip

snį (5 pusl.) “Apie ką galvoja mergaitės Europo- 
je”, ypač pritaikytą sodalietėms.

»
4. — Metinė Queens Work 

I prenumerata.
I 5. — Gavėnios vaidinimas 
į Verbų sekmadienį.

6. — Metinis išvažiavimas 
(Outing) — iškyla, ekskursija.

1936 m.
Valdyba:
Pirminin.—Teofilė Simonytė, 
Vice-pirm.
Sekretorė — F. Zakaraitė, 
Iždininkė — N. Smolskytė.
Paaukota $50.00 naujosios 

bažnyčios fondui.
2. — Beano lošimas.
3. — Metinis gavėnios vaidi

nimas.
4. — Metinis išvažiavimas.

Marijos Vaikelių Draugija

i Marijos Vaikelių D-ja čia gy- 
Ivuoja nuo 1925 metų ir yra ne1 
kas kitas kaip tik pirmasis So- j 
dalicijos skyrius. Gia priklau-I 
so visos mergaitės, baigusios 
katekizacijos mokyklą , maž
daug apie 13 metų amžiaus, 

.išbūna ligi 16 metų amžiaus, 
mergaitėms, atlieka kas mėne- 

'sis išpažintį ir komuniją, iš
klauso tikybos pamokų mėne
siniuose susirinkimuose ir da
lyvauja su Sodalietėmis visose 
iškilmėse. Draugija 
skolų vajui paaukojo 
nyčios gi išbaigimui

. kojus 8100.

L. Totilaitč,

Sodalicija

parapijos
$25. Baž- 
buvo au-

Sodalicija išsivystė iš 
jos Vaikelių Draugijos 
metais ir buvo

1937 m.

1942 m.
Valdyba:
Pirmininkė — E. Keršytė, 
Vice-pirm. — P. Banionytė, 
Sekretorė — I. Keršytė, 
Iždininkė — V. Jurgelionytė.
1. Žaidimas rutuliais.
2. Metinis vaidinimas 

nioje.

i

I
I 
j 
i 
Į

Mari- 
1932

inkorporuota 
cialės ir rekreacijos atžvilgiu. 1934 metais. Čia priklauso vien

(15) Organizuokite Studijų tik merginos nuo 16 metų am- 
Ratelius. Įveskite klausimų pe- žiaus ir laikosi žinomų 
riodą mitinguose.

(16) Priminkite narėms apie 
Vasarinius Katalikiškosios Ak
cijos kursus. Praginkite daly-

neteko Kris-. vauti.
Genovaitė Zekevičiūtė,

(Bus daugiau)

Vakarai i„
taus, nuo to jie turi žūti. Į

Dostojevskis

ATSIMINK

visame 
įstatų, 

gyveni- 
išpažin-

vanos).
Aušros Vartų Sodalicijos 

I pradžia siekia pirmąsias para
pijos įsisteigimo dienas. Sodali
ciją įsteigė Kun. Čaplikas apie 
1925 m., tuojau po to. kai baž
nyčia buvo pastatyta, tačiau 
tik 1935 m. ji buvo įregistruo
ta Vyriausioje Sodalici joje 
(Prima Primaria) Romoje. 
KUn. Vasys, dabartinis Sodali
cijos dvasios vadas, suprasda
mas reikšmę prisijungimo prie 
Vyriausiosios Sodalicijos, jį į- 
vykdė. Čia reikia pažymėti, kad

I

gavė-

1943 m.
Valdyba:
Pirmininkė — P. Banionytė,
Vice-pirm. — P. Marcinkutė, kun. Vasys visada labai inte- 
Sekretore — I. Keršytė, 
Iždininkė — V. Jurgelionytė.
Įsteigtas religinių studijų 

klubas.
2. Nutarta duoti dovaną ište

kančiai sodalietei — kryžių.
Komiškas vaidinimas.

4. Gegužinė procesija.
Metinis vaidinimas

resavosi ir rūpinosi sodalicija. 
Nors jis visada yra pasiruošęs 
padėti, pamokyti ir padrąsinti 
mergaites, tačiau jis visada no
ri matyti 
iniciatyvą.

3.

5. 
nioje.

gavė-

i

bę už kitus 
sodalietėms. 
yra dvasios 

l Vaikelių.
Sodaliečių vaidintų scenos

¥

Visą Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

Ui

Valdyba:
Pirmininkė—F. Zakaraitė, 
Vice-pirm.—B. Spirkovičiūtė. 
Sekretorė— A. Nedzveckaitė, 
Iždininkė — N. Smolskytė.
1. — Halloween šokiai.
2. — Žaidimas rutuliais (bow- 

iing).
3. — Metinis gavėnios vaidi

nimas.
4. — Mėnesiniai pasilinksmi

nimai po susirinkimų.
5.

moti-

gavė-

“ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $2.00 metams.

“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

1944 m.
Valdyba:
Pirmininkė — Irena Keršytė, 
Vice-pirm. — Vikt. Giraitė, 
Sekretorė — Rita Keršytė, 
Iždininkė — Virg. Volungytė.
1. Žiemos karnavalas.
2. Mėnesiniai pasilinksmini

mai.
3. Sodaliečių rankdarbių ba- 

zaras.
4. Giužinėjimas ratukais.
5. Loterija.
6. Popietinė arbatėlė

noms.
7. Gegužinė procesija.
8. Metinis vaidinimas 

nioje.
Kadangi karo metu buvo su

varžytas važinėjimas į tolimus j 
pajūrius, sodalietės savo išky
las darydavo kur nors savo a- 
pylinkėje: parkuose, ūkiuose ir 
panašiai.

1945 m.
Valdyba:
Pirm. — Alb. Matačinskaitė, 

Vice-pirm. — P. Banionytė, 
Sekretorė — M. Miškinytė, 
Iždininkė — P. Marcinkute.
1. $50.00 paaukota parapijos 

naujajai bažnyčiai.
2. Arbatėlė ir madingų dra

bužių paroda (Fashion Show).
3. Atidaryta rankd a r b i ų 

krautuvėlė kalėdinėms dova
noms.

4. Siuvimo ratelis Raudonojo 
Kryžiaus naudai.

5. Gegužės mėn. procesija.
6. Metinis vaidinimas gavė

nioje.

i pasaulyje Sodalicijos 
kurie reikalauja doro 
mo. bent kas mėnesis 
ties ir komunijos ir lankymosi
mėnesiniuose susirinkimuose. 
Draugija veikia labai gyvai. 
; Kas metai atlieka Gavėnioje 
l religinį vaidinimą parapijos 
naudai, savo reikalams turi ru
deninį parengimą. iškilmingai j 
švenčia metinę Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. šventę ir 
sodaliečių diena gegužės mė
nesyje; tose dienose eina in

Metinis

1938

išvažiavimas.
m. ————“7

Piūtis didele, bet darbininkų maža! į

Lietuvių Tauta Mirties Povo- i
juje, Neapleiskime Jos!

Lietuvių Tautai šiuo me
tu kenčiant ir esant iš
sklaidytai po platųjį pasau
lį. reikalinga daugiau kuni
gų, vienuolių, kurie visomis 
jėgomis pasišvęstų savo 

kenčiančiai tremties keliu 
einančiai Tautai!

Lietuvos Pranciškonai y- 
ra ypatingu būdu susirūpi
nę padėti savo tautiečiams, 
bet neturėdami pakankamai 
kunigų, negali pilnai iSvya- 
tyti savo veikimo.

TAT KVIEČIAME 
JAUNUOLIUS, 

norinčius pasišvęsti Dievo 
garbei ir Lietuvių Tautos 
gerovei, stoti į
LIETUVOS PR ANGĮ IKO

NŲ SV. ANTANO į
VIENUOLYNĄ 

Kennebunk Port, Maine.

KADA NAUJI NUMERIAI PRASIDEDA ...

Laikinoji 
Plokštelė

Turi Būt
Nuimta Nuo

DI AL

Telefomį

Kai gausit naują Bostono 
telefonų knygą (tai bus žinia, kad reikia pakeis
ti numerių tvarką), tuojau nuimkit nuo savo 
dial telefono laikinąją taudonai-baltą plokštelę 
su numeriais ir imkit vartoti tą numerį, kurs 
yra ant pastovios baltai-juodos plokštelės.

Nuimti senąją plokštelę lengva—galima tai 
padaryt nagu ar šiaip kuo.

Atsiminkit... juodai-balta plokštelė turi jūsų 
nauja numerį. Tą numerį reikia paduot telefo
nistei skambinant long distance—arba Išduo
dant savo telefono numerį draugams.

Kadangi nauja numerių tvarka liečia visus 
Bostono ir apylinkės centralinių vardus, tai 
prieš telefonuojant visada įsitikink kokį numerį 
skambint.

NEW EMCLAND TELEFNONE I TELECIAFH COMFANY

y

F. Zakaraitė,
T. Simonytė, 

Giraitė,

Valdyba: 
Pirmininke — 
Vice-pirm. — 
Sekretorė — V.
Iždininkė — N. Smolskytė. 
1. Juze Grigaitytė 

corpore prie komunijos, proce- vienuolyną, 
siją, bendrus pusryčius arba 
arbatėlę. Susirinkimai su pa
maldomis ir pamokslu, 
nės diskusijos, svarstomi drau
gijos reikalai ir draugijinis pa
silinksminimas. Dalvvauia ir 
rengia rajoninius kongresus. 
Bažnyčios reikalams draugija 
yra paaukojus $150.00 bažny
čios išbaigimui ir dabar skoių 
vajui $50.00.

1935 — gegužės mėn.
Sodalicija padalinta į dvi 

kuopas.
1. — Abiejų kuopų susirinki

mai daromi kiekvieno mėnesio
I pirmąjį antradienį. Kiekviena 
kuopa turi savo valdybą.

2. — Abi kuopos 7:30 vai. 
i vakare kalba rožančių ir lita
niją Aušros Vartų bažnyčioje, 
išklauso pamokslą ir įk> pamal
dų turi savo susirinkimus para
pijos salėje, po bažnyčia.

į Valdyba:
! Pirmininkė- Juzė Kašėtaitė,
į Vice-pirm. — T. Simonyte,
| Sekretorė — F. Zakaraitė.

Iždininkė — N. Smolskytė.
3. — Nario mokestis 5 ct.: 

mėnesiui.

įstojo į

šokiai. 
Mariana*

2. Valentino dienos
3. Paaukota $10.00

religi- polio Kolegijai Thompsone.
4. Sodalicija įrašyta į Vykdo

mąją Tarybą.
5. Metinis išvažiavimas.
6. Skatikinis pardavimas 

(Penny Sale).
7. Metinis gavėnios vaidini

mas.
, 8. Mėnesiniai pasilinksmini*
mai po susirinkimų.

Naujosios Anglijos Sodalici- 
jų Sąjungos antrasis metinis Į 
suvažiavimas įvyko pas Aušros 
Vaitų sodalietės: Šv. Mišios, 
posėdis, bankietas parapijos 
salėje su linksmąja programa.

1939 m.
Valdyba:
Pirmininkė — F. Zakaraitė.
Vice-pirm. — J. Kašėtaite, 
Sekretore — P.
Iždininke — N. Smolskytė.
1. Giužinėjimas ratukais.
2. Pinigai atidėti vargonams 

(parap. bažnyčiai).
3. Gegužiniai šokiai.
4. Komiškas vaidinimas.
5. Metinis vaidinimas gavė

nioje.

Marcinkiūtč,

1946 m.
Valdyba:
Pirmininkė — V. Jurgeliony- 

tė, ji yra taip pat ir N. A. aps
krities pirmininkė;

Vice-pirm. — L. Miškinytė, 
Sekretorė — M. Miškinytė, 
Iždininkė— Iren. Balikonytė. 
Naujosios Anglijos Apskr.
1. Pietūs su šokiais, Cam

bridge, Mass.
2. Popietinė arbatėlė moti

noms.
3. Gegužinė procesija.
4. Išvažiavimas į pajūrį.
5. Savaitgalio rekolekcijos 

Brocktone.
6. Metinis vaidinimas gavė

nioje.
7. Bazaras.

PRIIMAMI
Lietuvių katalikų šeimų sūnūs baigę bent 

DVI HIGH SCHOOL KLASES. 
Jaunuoliai Tremtiniai 

priimami baigę astuonias gimnazijos klases su 
lotynų kalba.

Kandidatai, įstoję į Pranciškonų Ordiną ir atlikę 
vienų metų naujokyną,

Tėvų Pranciškonų Kolegijose ir Seminarijose 
Vienuolyno lėšomis 

ruošis kilniam apaštalavimo darbui.
Į Lietuvos Pranciškonų Vienuolyną taip pat priimami 

kandidatai į brolius.
Dėl priėmimo sąlygų prašome kreiptis sekančiu 

adresu:
Very Rev. Justin Vaškys, O.F.M 

Franciscan Monastery 
Kennebunk Port, Maine.
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b) išmokslinimą, atitin
kanti jos gabumams;

c) išlavinimą, kur ją 
morališkai ir materiališ
kai paruoštų atlikti mo
ters pareigas šeimos židi
nyje;

d) paruošimą profesi
nėms socialinėms parei
goms, kurias turi atlikti 
už šeimos ribų.

Toksai išauklėjimas tu
ri būti pagrįstas teisėtu 
tėvų autoritetu ir kiekvie
nai jaunuolei turi garan
tuoti galimybę laisvai pa
sirinkti mokyklą ir jauni
mo organizacijas, kurios 
labiau atitinka jos gyve
nimo idealams;

3) laisvai, be jokios prie
vartos pasirinkti savo gy
venimo luomą (mergystę 
ar moterystę);

4) būti sėkmingai ap
ginta prieš bet kokią for
mą viešos nedorovės, ku
ri galėtų sudaryti pavojų 
jos moraliniam aukštumui 
(kaip kad tokiais pavo
jais yra parnografinė pro
paganda, prostitucija ir 
t. t.).

PO KARO ZIGZAGŲ — 
TIESIUOJU KELIU

Karas ir okupacija Eu
ropos moterų ir mergai
čių mintį ir širdį išmušė 
iš normalių vėžių, bet la
bai klystume, jei manytu
me, kad- jos nemąsto nie
ko gilesnio, konstrukty- 
viško.

Štai, Romoje įvyko ka
talikų mergaičių kongre
sas, kuris išėjo į pasaulį 
su labai reikšminga de
klaracija. Čia ir paduoda
me jos vertingą iš Vatika
no laikraščio “L’Osserva- 
tore Romano”.
— Mes, pasaulio katali

kės mergaitės, visų rasių 
ir visų socialinių klasių, 
suprasdamos savo dabar
ties ir ateities misijos 
svarbumą, atjausdamos 
ant mūsų krintančią at
sakomybę ir žinodamos 
savo vaidmenį, kurį turi
me atlikti atstatyme ir iš
laikyme teisingos bei pas
tovios taikos, kuri garan
tuotų žmonijos medžiagi
nę tf moralinę gerovę ir 
teises pavienių asmenų 
bei šeimų: konstatuoja
me, kad pasaulyje dar nė
ra taikos, ypač dėl to, kad 
nėra ištikimumo tiesai, 
teisingumui, meilei, tvar
kai, nėra saugumo;

Mes tikime, kad mote
rys, o ypač katalikės mer
gaitės, gali pagelbėti su-'” 
rasti išeitį iš tos padėties, 
jei tik broliškai jungsis " 
to tikslo siekime...

KO REIKALAUJA 
MERGAITĖS

(Suprasdamos paties mai turi būti paremti pa
laiko mums diktuojamą garba asmens laisvei; 
pareigą) mes skelbiame; 2) dirbti sąlygose, ku- 
sekančią deklaraciją, ku--rios garantuoja pagarbą 
ri sudaro katalikų mer- žmogaus asmeniui ir ku- 
gaičių statutą: ‘rios saugios jos fizinei

Kiekviena mergaitė, ir moralinei sveikatai;
kaip žmoniškoji asmeny-1 Tam tikslui: 
bė turi teisę :

1) dėka geros socialinio 
gyvenimo organizacijos 
turėti sąlygas, patogias 
savo sveikatos išsaugoji
mui ir savo fiziniam išsi
vystymui, nepamiršdama 
savo neprarandamų asme
ninių teisių, savo prigim
ties ir savo busimųjų pa
reigų — šeimininkės ir 
motinos.

2) Gauti išauklėjimą, 
kurs iš vystytų jos asme
nybę ir kurs apimtų:

a) moralinį ir religinį 
auklėjimą, kurs pilnai a- 
titiktų kiekvienos sąžinę;

w r
M < Ji*• . a|:

• > • ■. į. v . .£

Gyvenimas Kalkutoj. — Iš priežasties trūkumo prekiavimui reik
menų Kalkutoje uždaryta gatvė, kurioje matosi dvi karvės besiusian
čios ir žmonių judėjimas labai mažas. Sakoma ši miesto dalis yra var
gingiausia.

DARBININKŲ TEISĖS
Kaip profesinė darbinin- 

ikė kiekviena mergaitė tu
ri teisę:

1) laisvai pasirinkti dar- 
ibą pagal savo sugebėji- 
mus ir palinkimus; pagal 

ekonomines galimy
bes jai turi būti pasiekia- 

jmos visos profesijos, su
derinamos su jos pašau
kimu.

Profesiniai patvarky-

i

a) keliame balsą, kad 
kiekvienoje šalyje būtų 
sudaryta sanitarinė kon
trolė ir toksai profesinis 
paruošimas, kurs atitiktų 
momento reikalavimams 

:ir galimybėms;
b) reikalaujame, 

į būtų suvienodintas vyrų 
S ir moterų atlyginimas, pa
gal darbo rūšį ir atlieka
mą darbą; tačiau tas ne
kliudo teikti specialias 
pašalpas darbininkams ir 
darbininkėms, turintiems 
didesnes šeima,

profesinėse organizaci
jose turi būti atstovauja-

esLDS. N. A.
METINIS SUVAŽIAVIMAS

įvyks Gruodžio 14 d., 1947, 1 vai. po pietų, Šv. Pet
ro par. bažnytinėje svetainėje, W. 5th St., So. Bos
ton, Mass.

Kviečiamos visos LDS kuopos išrinkti savo atsto
vus į šį metinį suvažiavimą. Kviečiami į suvažiavimą 
ir mūsų Gerbiamieji visuomenininkai, veikėjai, dva
siškiai, profesionalai ir biznieriai. Bendroji lietuviš
kai - katalikiška veikla lai suįdomina kiekvieną lietu
vį. šis suvažiavimas galės pasisakyti už žieminio se
zono veiklos planus. Nes piūtis didelė ir darbininkų 
reikia daug.

LDS N. A. A. Valdyba:
Dvasios Vadas — Kun. Pr. Juškaitis 

Pirm. — A. Zavatskas 
Rašt. — T. Versiackas

Gražios Ir Vertingos Knygos

organiza- siekti, kad būtų sudaryta’lyku laiko įgimtąją teisę, 
kurios šaltiniu yra Die- 

griež-ivas; ypač tikimės suburti 
- - - - j jaunuoles, kurios 

nedorovingumo būdamos krikščionėmis ti
ki į Jėzų Atpirkėją.

MERGAIČIŲ PAREIGOS Mes jaučiamės galinčios 
Pripažįstame, kad šioms kalbėti vardan milijonų 

teisėms iš mūsų pusės a- jaunuolių, kurios yra na- 
titinka sekančios parei- rėmis to paties katalikų 
gOS: tikėjimo, nežiūrint kokiai

Kaip žmogaus asmeniui: rasei ar klasei jos pri- 
pagerbti savo kilnumą ir,klausytų.

mos mergaičių 
cijos, morališkai sveika atmos-

profesinio darbo dieno- fera visuomenėje, (_ 
se turi būti reikiamos tai užgniaužiant bet kokį visas 
pertraukos poilsiui ir viešojo 
sveikatos palaikymui, lai- pasireiškimą, 
svalaikiai jų kultūrinei 
pažangai ir religinių pa
reigų atlikimui.

Pilietinis ir šeimos gy
venimas kaip pilietė, mer
gaitė turi teisę:

1) bendrosios gerovės 
ribose dėtis, į organizaci
jas;

2) tiesioginiai dalyvauti 
viešajame gyvenime atlie
kant pareigas, atitinka
mas jos prigimčiai ir jos 

I šeimyninei padėčiai,
3) naudotis pilnomis po

litinėmis laisvėmis, ypač 
balsavimo teise; bet koks 
sąmoningas mergaičių iš
skyrimas yra neleistinas. 
Į Kaip busimoji žmona ir 
;motina kiekviena mergai
tė privalo turėti: 
I 1) įstatymais garantuo
tą laisvę pasirinkti vyrą 
šeimos gyvenimui;

2) teisę į ekonominę pa
galbą, kuri įgalintų suda
ryti šeimą; turi būti pra- -• viešuoiu krašto!matytas reikiamas kraitis rysmm su viešuoju Krašto, 
ir Dakankamos lėšos ku- gVvcnimu ir dalyvauti ja- įr paKanKamob įcsob, ku ... . -j- ir

“Darbininkas” Tamstai 
siūlo pasirinkti šių gerų 
knygų ir knygelių:

Didysis Ramybės 
Šaltinis

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

jSaujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai

dyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą, 
na — $3.50.

Anglų Kolbos 
Mokytojas

Norintiems angliškai
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliaujant 
traukiniu, pas gydytoją, pas 
siuvėją, krautuvėje ir panašiai. 
Knyga turi 174 puslapius, stip
riu viršeliu. Knygos kaina tik

Kai-

pagal

ugdyti savo fizines, proti-l Mes esame įsitikinusios, $2.00.
nes ir dorines galias. >kad tik krikščioniškoji _ __ „ _

.. ........................... Švč. P. Marijos Apsi
reiškimai Liurae

Kaip profesinė darbi- pasaulėžiūra, kada ji per- 
ninkė: teikti bendruome- sunks asmenis, šeimas, 
nei savo j “ 
pagal savo sugebėjimus ir 
moterišką pašau k i m ą; 
tam tikslui atlikti ji pri
valo pasiekti profesinį pa
siruošimą, suprasti savo 
atsakingumą ir savo pro
fesines pareigas; 
aktyviai 
unijose 
džiuose, 
niškoje 
profesinės 
pažangos.

i Kaip pilietė: suprasti; 
kokią neša atsakomybę

____ asmenis, _ 
pilną tarnybą profesijas, valstybes 

~ tarptautinę T

bet nevisi žino tų nepaprastų į- 
vykių istoriją. Pasižymėjęs ti
kėjimo klausimuose mokslinin
kas vysk. Būčys rašo apie tai 
nepaprastai įdomiai ir aiškiai. 
Kiekvienas šią knygą perskai
tęs bus giliai sujaudintas. Gra
žiai išleista, su daugybe pa
veikslų. Amerikos lietuviams 
Apsireiškimai Liurde taip pati
ko, kad jie jau baigia išpirkti 
trečią laidą. Kaina $3.50.

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir 

išleido kun. J. K. Miliauskas, 
1937 m. Kaina — 20c.

Katalikiškoji Lietuva
Parašė kun. Dr. K. Gečys, 

1946 m. 575 pusi.
Stambus veikalas iš šešių da

lių. Aprašoma krikščionybės 
keliai į Lietuvą, reformacijos 
sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca- 
ristinės Rusijos okupacijos lai
kais, Šventoji Lietuva, Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940), Nebaigta lietu
vių tautos Golgota (1940 - 
1046). Pridėta labai svarbūs do-

kad

| mūsų
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panau jinimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da-

‘ “ —- - - -

kių Jums abligačijų išaiškinsime visas smulkme
nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

!
!
I . . _______ ,______ „_____
! bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- 
! r * • ■ ......................

privalo 
dalyvauti darbo 
ir kituose sąjū- 
kurie, krikščio-, 

dvasioje, siekia 
ir socialinės

ir Parašė vysk. Petras Būčys, M. kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga naudin
ga ir labai gražiai atrodo. Kai- 

— $4.00.

Užsakymus siųsaite:
DARBININKAS

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

tarptautinę bendruome-. I- C. “Darbininko” leidinys. ( 
nę, galės pašalinti dabar-:1943 m- 510 Pusl- 
tinius sunkiusius pavojus,: Daug kas girdėjo apie Liurdą Ina 
kurie kybo virš pasaulio, > Jame įvykstančius stebuklus, 
ir galės paruošti dirvą lai- i ' ~~ ' '
kotarpiui sutarimo ir tai-'kę dirbti ir kovoti vieny- 
kos; ir tada visi geros va-į beje”, 
lios žmonės būsime palin-' Dr. J. Prunskis.

me kiek leidžia padėtis ir 
galimybės,

paremti kiekvienas pa-'
rios yra būtinos sudarant 
šeimą;

3) garantiją, kad jos sį£ngas> kurios visuome- 
naujoje šeimoje s i * ngje siekia, iškelti teises; . 

teisės priklauso moterl)’ vaikų' !
, . / P . ’ P ,. i Kaip busimoji žmona ir 
^“Tir j^moStai 
ko kilnumo pagerbimas); itį%. stengiantis pasiekti;

b) jos savybės kaip vy- reikl.am« supraUmą apie| 
ro drauges ir bendnmn- - > »•kės, taigi - jos teisė ef-H Xpac skrupulingai pa- 
fektyviai dalyvauti šei- slruoslant seruos gyveni- 
mos autoriteto vykdyme ™“į . aukiati iki
ypač kas liečia vaikų auk- ' aaak atl

‘kimus ir skaistybės, švel
numo bei supratimo dova
nas, kurios yra gražiau
siu jaunuolės papuošalu, 

kovoti su visu tuo, kas 
pavojinga šeimų, moterų, 
vaikų gerovei.
SUBURTI VISO PAŠAU- 

- L1O MERGAITES
Kad pasiimtume pilną 

atsakomybę prieš Dievą, 
artimą ir visuomenę, mes 
manome, kad mums pri
valu pažinti tas teises ir 
pareigas.

Mes tikime, kad galėsi
me po tų mūsiškių prin
cipų vėliava suburti visą 
pasaulio moterišką jauni
mą, kuris pagrindiniu da-

<

To siekdamos reikalau-' 
jame, kad šalyse, kur dar 
nėra pripažinta susituo
kusiųjų lygybė, būtų su
darytos teisinės garanti
jos, kurios pažabotų vyro 
sauvaliavimą ir kurios

SAVO FORDĄ
MŪSŲ ŽIEMINIS APTARNAVI MAS SUTAUPYS JUMS PINIGUI

• Nelauk iki žiemo* bėdos privers Jums 

karą paruošti žiemai. Nuvesk jūsų For

dą į vietą, kur duos tikrą ir teisingą 

Fordui žieminį aptarnavimą, lengvais iš- 

simokėjimais, keturiais budais sutaupan

čiais pinigų ir bėdų:

ii
i 1 moteriai suteiktų teisę va- 
i dovauti ir rūpintis šeimos 
j' reikalais, jei bus nustaty

ta, kad vyras to nesugeba 
padaryti.

4) Pamažu turi būti ei
nama prie tokios sociali
nės ir ūkinės santvarkos, 
kuri moteriai leistų atlik
ti namų karalienės ir vai
kų auklėtojos misiją.

5) Viešieji valstybės or
ganai ir kitos socialinės 
institucijos turi darniai

i 
J 
i

1 I

I 
išplaukite ir 
Pripilkite 
radiatorių su 
Anti-Freeze.

—

Nustatyk 
Carburetorj

Išvalykite ir 
Patikrinkite 

Spark 
Plugs.

Patikrmk
Distributorių

'’akeibk
i iicmos 

Lubrikaciją.

1. Tikros Fordo Dalys

2. Fordo išlavinti Mechanikai

3. Dirbtuves Pripaiinti Metodai

4. Specialūs Fordo įrankiai.



D A r? B i N i it R A S

GIRDĖTI LIETUVIU] 
KOLONIJOSE *.|

VYKSTAME J KONFERENCIJĄ
(Tretininkų Dėmesiui)

Kaip visur ir visais laikais. ’ 
taip ir Amerikoje, šv. Pranciš- 

mvlėtojai ir sekėjai, kil- 
idealo vedami, suvažiuo- 

rengiamas konferencijas, 
atsinaujinus serafiškoje

ksus 
naus 
j* į 
kad 
dvasioje, kad gavus tikslesnių 
nurodymų savo ir kitų pašven
timui. Niekados užtektinai ne- 
pažinsime nuostabaus mūsų Se- 
rafiškojo Tėvo gyvenimo ir jo 
troškimų bei uždavinių. ku
riuos paliko savo mylimiems 
Tretininkams atlikti. Dar ir 
šiandie šv. Pranciškus tebekal
ba uždegančiais žodžiais į Tre
tininkų širdis. kviesdamas 
skleisti broliškos meilės gyve
nimą šeimoje ir visuomenėje, 
ko šiandien taip labai pasigen
dama. Užtat Šv. Pranciškus 
kreipiasi į jus. Tretininkai, jis 
pats jus kviečia į šią nepapras
tą Konferenciją, kuri 
š. m. gruodžio mėn. 7 d.
p. p. Angelų Karalienė* para
pijoje, Brooklyne, N. Y., pas 
kun. kleboną J. AJeksiūną, ku
ris ją ir globos, vadovaujant 
tėv. Dr. Viktorui Gidžiūnui, O. 
F. M.

» Kad toji konferencija geriau 
pavyktų, prieš ją bus laikomos 
trijų dieną šv. Rekolekcijos, 
pradedant gruodžio 4 d.. 7 vai. 
vakare. Jas ves garsus pamok
slininkas.

Tretininkų misija yra kilni 
ir šventa, nes čia neina kalba 
apie nusidėjėlių atvertimą, bet Į 
apie sielų pašventimą, siekiant 
tobulybės.

Linkime kuo skaitlingiausiai 
joje dalyvauti iš Brooklyno, 
New Yorko ir visos New Jer- 
sey valstybės, šv. Pranciškus 
tesuteikia gausių malonių vi- į 
siems dalyviams.

Tėv. M. Barnabas O.F.M.;

MIRĖ LIETUVIS 
KORESPONDENTAS

įvyks
1 vai.

I
i

i
I

t
1
i
i

A Gumauskas
i Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

i

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
demiškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.

J

TBB ■SS"

Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Grupės

NORWOOD, MASS
Mirimai

Lapkričio d. mirė 
, 56 m.

Avė.

Ignas 
. Jenkevičius, 56 m. amžiaus, 
gyv. 27 Oolah Avė. Velionis 
buvo pašarvotas Warabow Fu-! 
neral Home, 1156 Washington 
St. Palaidotas iškilmingai lap
kričio 24 d. iš šv. Jurgio lietu
vių par bažnyčios Highland ka
puose. *

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvą Juozą, gyv. West Virgi
nia, sūnų Juozą, dukterį Oną ir 
seserį Rakelę Karnilienę, gyv. 
Nonvoode, ir du brolius — Do
mininką, gyv.
Praną, 
taipgi 

, Aleną,

MENO VAKARAS
SEKMADIENI,

Lapkričio-Nov. 30 d., 1947
Pradžia 3 vai. po pietų.

PATRICK GAVIN MOKYKLOS AUDITORIJOJ
arba 7th ir Dorchester St. S. Boston, Mass.

E. Orange, N. J. — Spalių
26 d. mirė Jurgis F. Vaškevi
čius. gyv. 96 Hillcrest terrace, Kampa« F Jj 7fll SL
49 m. amžiaus. Jis buvo nuo
1918 m. Newarko ir New Yor
ko laikraščių
Gimęs Newarke,

;james parapijinę moKysią. is urna uictuiu v t-rgijtrs rauciuusc. aui
pat jaunų dienų priklausė prie jų ir kitų šposų. Dalyvaus akordionų kvartetas.
švč. Trejybės lietuvių parapi-i Čia matoma Grupės dalis yra demonstravusi gražiuosius lietuvių tautinius 
jos šv. Cecilijos choro ir L. Vy- šokius kitataučių festivaluose ne tik Bostone, bet Philadelphijoj, Clevelande ir 
čių 29 kuopos. įSt. Louis, Mo. Ji be kitko pašoks ir šiuos tautinius šokius: Lenciūgėlį, Malūnėlį,

šermenyse ir laidotuvėse da- Rugučius, Žąselę, Blezdingėlę, Jonkelį, Kepurinę, Kalvelį, Kubilą ir žemaičių Mi- 
lyvavo labai daug kunigų, vai- kitą. Įžanga su taksais $1.00 ir $1.50.I * 'fdžios žmonių, laikraštininkų ir
giminių, tarp kurių buvo kun.

įDr. M. Ražaitis ir kun. Dr. J.
Vaškas. Taipgi dalyvavo kun.

; M. Kemėžis. kur.. Pr. Garmus
į ir daug kitų.
Į Palaidotas iškilmingai su šv.
I mišiomis, kurias atnašavo gi
minaitis kun. Dr. J. Vaškas, ir

■ jis taipgi atkalbėjo maldas ka-
į puošė.

Paliko dideliame nuliūdime

Nepaprastai įdomią ir įvairią programą išpildys ši Tautinių Šokių Grupė va- 
korespondentas. dovybėje Onos IVaškienės ir svečiai artistai: Vytautas F. Beliajus ir Charlotte 

baigęs St. G. Shork - šarkiūtė. Programoje bus apie 70 dalyvių. Bus išpildyta gražus vaiz- 
James parapijinę mokyklą. Iš delis Lietuva Vergijos Pančiuose. Mažyčiai atliks savo dalį žaidimų, deklamaci-

’ dovaną — p. Raymondas Vitai- 
•tis, Jr., ir trečią dovaną — 
j Miss Frances Ferrarer, abu iš 
Norwood.

Pranešėju buvo p. Valentinas 
Balutis, policininkas.' | ------
Draugijų atstovų susirinkimas

Sekmadienį, lapkričio 30 d., 
3:30 vai. po pietų, parapijos 
svetainėje įvyks draugijų at
stovų susirinkimas parapijos 
“Reunion” reikalu.

E. Bostone, ir 
gyv. West Virginia, 

anūkus — Juozą, Jr. ir 
ir daug giminių.

Per visą šią savaitę yra ren
kamas maistas dėl nuo karo 
nukentėjusių ir badaujančių 
Europos žmonių. Aukokite į- 
vairius
canned milk, meat, fish, vege- 
tables. ' Aukojamą maistą at
neškite į parapijos svetainę va
karais iki 8 vai.

Lapkričio 21 d. staigiai mirė 
Pranciška Amelia Viesulienė, 
gyv. 25 Fairview Road. Velio- 

jnė buvo pašarvota savo na
muose. Palaidota iškilmingai 

į antradienį, lapkričio 25 d. iš 
Šv. Jurgio lietuvių 

Į nyčios Kalvarijos
Brockton, Mass.

Paliko dideliame 
savo mylimą vyrą Kazį Viesu
lą, kuris tebeserga nuo auto- 
mobiliaus sužeidimo ir jis yra 
Ispanijos karo veteranas, sū
nus Kazį ir Joną ir jų šeimas, 
dukterį Prancišką Bruzgienę, 
gyv. Los Angeles, Cal., ir jos 
šeimą, kuri dėl ligos negalėjo 
atvykti į savo mamytės laido
tuves, ir dukterį Oną. Laidotu
vėse patarnavo Warabow Fu
neral Home — Ona Warabow 
ir sūnus, 1156 Washington St.

par. baž- 
kapuose,

nuliūdime

“Canned Foods” k. t.

Padėkos šventėje šv. mišios 
su egzekvijomis buvo atnašau
jamos už Ketvirčių ir Okulevi- 
čių šeimų vėles, šeštadienį, 
lapkričio 29 d., 7:15 vai. rytą 
įvyks egzekvijos ir šv. mišios 
už a. a. kun. Stepono Kneižio 
vėlę. pp. Pazniokų auka.

p. Alena Novikienė, gyv. St. 
George Avė., dar tebėra Nor- 
woodo ligoninėje, bet jos svei
kata žymiai sustiprėjo, p. So
fija Nevinskienė, gyv. Tremont 
St., sunkiai serga ir guli Nor- 
woodo ligoninėje. Pasimelski- 
me, kad Dievulis grąžintų svei
katą.

BRIDGEPORT, CONN.

Kviečiame visus j šį mūsų jaunųjų parengimą atsilankyti.
B. L. Tautinių šokių Grupė.

PHILADELPHIA, PA
Didelės Vestuvės

Lapkričio 22 d. apie 1 vai. 
rytą, išlipus iš autobuso ir ei
nant North Pearl St., Brock
ton, Mass. automobiliu mirti
nai sužeidė ir nuvežus į ligoni
nę mirė Marijona (Verbickai- 
tė) Shapman (šakunienė), gyv. 
Brockton, Mass. Velionė buvo 
pašarvota Warabow Funeral 
Home, Brockton ir Nonvood. 
Palaidota lapkričio 25 d. iš šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčios, 
Highland kapuose. f ir vyrų, ir solistai padainavo

Paliko dideliame nuliūdime gražių dainų. Solo dainavo p. 
dukterį Amelią Yaklich, motiną L. Argustienė, p. A. Dulbiūtė, 
Aleną Bernatavičienę iš Law-įj. Bernotas, p. J. Batcevičius, 
rence; brolį Martiną Verbicką p. Sitavičius. Duetus: p. O. Ra- 

į iš Lawrence, ir seserį — Katri- i 
ną Borisienę, Lawrence, Mass.

Praeitą sekmadienį, lapkričio 
23, parapijos choro metinis pa
rengimas buvo labai sėkmin
gas. Operetė suvaidinta labai 
gražiai. Vaidino Kotryna An- 
driulaitienė, O. Yanuš, P. Sita- 
vičius, A. Klimaitis ir P. Eino
ris. Žmonių buvo pilna 
nė, ir visi užsiganėdino 
tojais.

Po vaidinimo, chorai,
Į ir vyrų,

I 
nemalonus ir sunkus darbas 
parapijos skolas nors kiek su
mažinti ir atmokėti. Ir kaip tik 
tais laikais nedarbas užėjo; 
anglies kasyklos užsidarė; pra
gyvenimas visiems buvo bega
lo sunkus.

Tačiau sunkus darbas, kaip 
ir kryžius, tik iš tolo atrodo 
nepakeliamas. Laikui bėgant, 

! darbai pagerėjo ir saulutė vėl 
prašvito. Visiems geriems pa
rapijiečiams į talką stojant, 
kun. Klevinskas ne tik sumaži
no parapijos skolą, bet ir ją vi
siškai atmokėjo.

Šiandieną Minersvillės lietu
viai džiaugiasi. Parapijos sko
la atmokėta; paskolos raštai 
bus sudeginti!

Kun. A. J. Neverauskas.

Blaswick ir Pranė Sincavage.
Vestuvių skaitlingas pokylis 

Kazimiero parap. 
Svečių priėjo pilna 
Vestuvėse dalyvavo 
I. Valančiūnas, kun. 
kun. V. Vėžys. Prieš

svetai- 
vaidin-Sekmadienį, lapkričio 16 

11-tą vai. rytą. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje įvyko iš
kilmingos vestuvės laidotuvių 
direktoriaus p. Mykolo Bigenio 
su p-le Marijona Žitkiūte (Ma

d.,
mišrus

įvyko Šv. 
svetainėje, 
svetainė, 
kleb. kun. 
S. Raila ir
valgant į susirinkusius kun. I. 
Valančiūnas prabilo su “Tėve 
mūsų...” ir po valgio vėl pra
bilo su trumpa sveikinimo ir 

kun. V. Vėžys, knkėjimų kalba.
Prie skanių valgių ir gėrimų 

į šokiams, vestuvi- 
ir svečiai linksminosi 

iki vėlumos, Įlinkėdami jaunai, 
gražiai lietuvių porelei gražaus 
malonaus sugyvenimo. Taipgi 
šių žodžių rašėjas irgi sveiki
na ir 
kolui 
go

r i
savo žmoną. Alice Lynch Vaš- ry Žitkus) iš Sugar Notch, Pa. 
kevičienę. seną motinėlę. Bar- Moterystės Sakramentą su mi- 
borą Vaškevičienę, tris brolius šiomis suteikė

* — Antaną, Praną ir Vincą, ir Bažnyčia specialiai buvo gra-'
4 dvi seseris — Mrs. Margareta žiai išpuošta gėlėmis ir palmė- ir muzikos 
Grevis iš Irvington ir Mrs. An- mis. Žmonių buvo pilna bažny- ninkai ir 
na Statz iš Fanwood. čia.

Lai Dievas suteikia jo vėlei Pabroliais ir pomergėmis bu-' 
amžiną ramybę. Likusiems nu- vo: Edvardas Timinskas ir 
liūdime reiškiame gilią užuo- Mary Lakauskas. Antanas Žit- 

' jautą. kus ir Ruth Palchuk, Pranas
i

ii

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalinsri akiniai l®i« 
kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

297 PARK BUILDING
Worcester, Mass.

275 Main St.. Hebster, Mass.

ir

t

dvilaitė ir P. Sitavičius, Ona 
Yanuš ir Sitavičius ir broliai 
Jurkšaičiai. Charam vadovavo 
muz. A. Stanišauskas.

Choras labai dėkingas klebo- 
kun. J. V. Kazlauskui už

Vyčių parengimas pavyko j
Pirmadienio vakare, lapkri-, 

čio 24 d., parapijos svetainėje nui 
įvyko L. Vyčių 27 kuopos pa- gražų garsinimą bažnyčioje, ir 
rengimas — kortavimas. Nors atsilankymą į koncertą. Kle- 
oras buvo lietingas ir audrin- j bonas visuomet chorui užjau- 
gas, bet susirinko nemažai kor-'čia už gražų giedojimą bažny- 
tavimo mėgėjų. Jaunimas tu-1 čioje. Choras ruoš koncertą 
rėjo daug brangių dovanų, ku- j su vaidinimu parapijos naudai, 
rias laimingieji gavo. Ypač ka- Darbuotis apsiėmė — V. Brile- 
lakutai prieš Padėkos Dieną , vičius, Mikuckis ir O. Lučins- 
laimingiems sutaupys keletą 
dolerių.

Vyčiai išplatino nemažai ti- 
kietėlių su trim dovanom. Pir
mą dovaną laimėjo Miss Nan- 
cy Comfort iš Walpole; antrą

linki jaunavedžiams My- 
ir Marijonai gražaus, il- 
malonaus sugyvenimo.

F. P.♦5 ♦♦♦

T 
T ❖ i

i Lapkričio 30 d., 4-tą vai. po 
♦j* piet Šv. Pranciškaus par. baž- 
♦|* nyčioje įvyks pašventinimas 
*♦* naujų bažnvčios langų ir naujų 
| vargonų. 
*f i:_____ii.
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Kur Galite Rasti Didesnį Kailinių Pasirinki

I. J. FOX

r

Bernardas Koraitis

Dabar I. J. FOX kailinių Firma turi vieną iš 
didžiausių pasirinkimų. Ten randasi 1948 m. 
mados kailinių ne šimtais, bet tūkstančiais. Čia 
rasi nuo mažiausio saizo iki didžiausio ir įvai
rių įvairiausių kainų.

Patariame Naujosios Anglijos Ponioms ir 
Panelėms įsigyti kailinius dabar — nelaukti 
žiemos, kada nėra tokio didelio pasirinkimo ir 
kada kainos pakyla aukštyn. Dabar yra ge
riausias laikas pirkti elegantiškus kailinius I. 
J. Fox kailinių krautuvėje, kur gausite tikrą ir

malonų patarnavimą. Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis atstovas, kuris yra kailinių eks
pertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius dar sutaupysite 10 nuošim
čių nuolaidos.

Taipgi, senus kailinius mes išmainome į naujus, duodami didelę 
nuolaidą. Kam dėvėti senus ir nunešiotus 
kailinius, kada ga’ite pigiai ir lengvomis 
sąlygomis nupirkti naujus? Ateikite į 
mūsų krautuvę šiandien ir įsitikinkite, 
kaip pigiai ir lengvu būdu galite įsigyti 
1948 metų madnus kailinius. BOSTON. MASS.

411 WASHINGTON STREET

MINERSYILLE, PA

Kun. K. Rakauskas, dabarti- 
> Šv. Juozapo

Šv. Pran- 
pasakysciškaus par. vikaras, 

♦L pamokslėlį.
♦f* ] Vakare, 8-tą vai.,
♦j* mokyklos svetainėje 

paprastos
moc noro

parapijos 
įvyks ne- 

iškilmės — degini- 
mas parapijos paskolos raštų. 

*|* Parapijos skolą, kuri buvo su- 
*t* virš $100.000.00, šiandieną jau 
Jį atmokėta!
Jt Dabar Minersvillės lietuviai 

turi savo bažnyčią, kleboniją, 
„I* mokyklą ir seserims namą.

Bet, aiškus dalykas, tokius di- 
delius ir gražius rūmus pasta- 

XiY
YY
Y 
Y*Y
Y
Y❖

Vakare, 8-tą vai.,

WATtMURY, CONN.
Šv. Juozapo parapijos Apaš

talavimo Maldos draugija, se
nesniųjų ir jaunesniųjų skyriai 
nutarė kenuotą maistą siųsti 
Lietuvos tremtiniams. Tam tik
slui sekmadienį, lapkričio 16 d. 
susirinko į pp. Girdzijauskų 
namus ir sudarė pirmą siunti
nį. Pasidarbavo šios: O. Gir
dzijauskienė, S. Dumšienė, M. 
Šambarienė, ir p-lės A. Mažu- 
kaitytės.

Šis labdaringas darbas tęsia
mas. M.S.

Svarbus Susirinkimas
p. Jonas Stasilionis iš Harri- 

son, N. J. praneša, kad Šv. 
Jurgio draugijos svarbus susi- 

i rinkimas įvyks lapkričio 28 d. 
(savo svetainėje. Visi nariai tu
pėtų dalyvauti.

tydinti reikėjo nemažai pinigų, 
nes viskas tais laikais, kaip ir 
dabar, buvo gan brangu.

Kunigo Karaliaus klebonavi
mo metais parapija mūrais ir 
namų statymu pasižymėjo; 
kunigo Klevinsko klebonavimo 
metais parapija visą tą didelę 
užtrauktą skolą atmokėjo.

Taip, kun. Klevinskui teko

»

W.J.Oiisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas"

331 SmithSt,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

kienė.

Pora lietuvių nelaimių. Topi- 
kas gatvėje automobilio už
muštas, ir Snapaitis nuskendo 
jūroje. O.

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

ROBIS BEVERĄGE CO.
J. ARLAUSKAS - J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E SL, Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

I ■ -..................~ ' i
i

Goriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas

251 W«t Brtadmj,

i
Pagamina gerus lietuviškus pietus. 1 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- ' 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- į* 

giai patarnauja.
South Boston, Mass. I



VIETINĖS ŽINIOS
ZINUTFS

k

DAKTARAI

» t

Lapkr. 21 d., mirė, sunkiai 
tris savaites sirgusi, Sofija 
Rupkelienė, 69 metų amž., savo 
namuose 607 E. 8th St. Ameri
koje pragyveno 47 metus. Pali
ko vyrą Praną, tris dukteris ir 
tris sūnus. Palaidota iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios, lap-

--------------------------------------------
ŠOU 4478

Dr. Joseoh F. Antanėlis
OPTOMETRlSTAS
SIS E. Broadvay 

Be. Boston, Mass.
Oflao Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir Penktadieniai!
Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 

Šeštadieniais nuo 2 Iki 8-tai.
4---------------------------

e

-*

DARBIMINKAS
BALF Parengimas

kričio 24 d., 9 vai. r. Naujos 
Kalvarijos kapuose.

Tą pačią dieną mirė ilgai sir- 
’gęs Jokūbas Breiva, 63 metų 
amž., Carney ligoninėje, gyv. 
406 k St. Paėjo Karsokiškių 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 43 metus. Iškilmingai palai
dotas lapkr. 25 d., 9 v. r., iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios, 
Kalvarijos kapuose, Brocktone. 

į Taip pat tą dieną staiga mi
rė Karolina Benkis, 57 metų 
amž., miesto ligoninėje, gyv. 
884 Broadvvay. Paėjo Alizavos 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 35 metus. Palaidota iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios, lap
kričio 24 d., 10 v. r., Naujos 
Kalvarijos kapuose. Paliko tris 
sūnus.

tėvelis, išleis*

I Lapkr. 23 d., Antanina Mos- 
teikytė ištekėjo už Charles A. 
McManus, gyv. 844 E. Broad- 
way. Antaninos
damas dukrą už vyro, paauko
jo mokyklų fondui’ $50.00.

| Tą dieną Bronislovas Rač
kauskas apsivedė su Ona Ma
žeikaite, gyv. 314 West 4th St. 
Jaunasis paukojo mokyklos 
fondui $10.00.

6 ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.SeynMor
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
584 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mmb. 

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TeL TROrbridge 6330

J. Rėpsite, M

Tel. KENmore 4433

Dr. Albert P. Klburis
Podiatrist - Chiropodist 

107 Massachusetts Avenue 
Boston, Mass.

Prieš Mass. Avė. Statien 

Valandos šiokiomis Dienomis: 
12:30 P. M. — 7:00 P. M. 
Valandos šeštadieniais: 
12:30 P. M. — 3:30 P. M.

Lapkričio 30 d., 6 vai. vaka- 
j re, Lietuvių salėje įvyks šio 

skyriaus metinė vakarienė, su 
puikia programa, kurią išpildys 
didžiumoje nesenai atvykę 
tremtiniai ir įžymūs svečiai. 
Bus dainų, deklamacijų ir ki
tokių naujanybių. Dėl vaka
rienės įsigykite tikfetus iš ank
sto pas skyriaus 
platintojus.

Iš Parengimo į-BALF’o ’ gilai gražiai auklėja dvi duk-
Bankietą reles — Aleną ir Adelę ir sūnų.
_________ Pranuką.

I Jubiliatai gavo daug sveikini- 
Lapkričio 30 d., So. Bostone mų, linkėjimų ir dovanų nuo 

įvyksta du parengimai, būtent, giminių ir artimųjų. Sveikina- 
3-čią vai. po pietų Patrick Ga- me Jubiliatus! 
vin mokyklos auditorijoj įvyks
ta Bostono Lietuvių Tautinių Tremtini* Padėka 
Šokių Grupės metinis parengi- EftrmMbB

mas, dalyvaujant Vytautui Be- "
valdvba bei liajui 1Š ChicaSos ir Charlotte

Rap.

-------------------------------------------- (•)

A. J. N AMAKSY
REAL ESTATĖ A 

INSURANCE 

409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury. Mass 
Tel. Parkway 1233-Wį

B
Šiomis dienomis p. B. Mičiū- 

nienė. LDS Garbės narė, gyv. 
New Britain, Conn., gavo pa
dėkos laišką nuo lietuvio trem-; 
tinio. J. Strazdo ir jo šeimos iš I 
Austrijos. Dėkoja už siuntinė- į 
liūs su dovanėlėmis. Tarp kitko| 
rašo: “Tą dieną mums buvo di
delė šeimos džiaugsmo šventė, 
o labiausia džiaugėsi mūsų ma
žieji tremtinukai. nes jie buvo 
daugiausia apdovanoti. Jie iš 
džiaugsmo taip šoko, kad mūsų 

j kaimynai gyveną apačioj net 
^protestą pakėlė".

į Toliau rašo: “Mūsų padėką
Šiomis dienomis pp. William mes perkelsime į maldą ir pra- 
Sofija (Znotmaitė) Skaisgi-

«Shork - Šarkiūtei iš Chestnut 
Hill, Mass. Po šio parengimo 
svečiai artistai ir reikia tikėtis 
didžiuma žmonių vyks 
17-to skyriaus metinį 
tą įvykstantį Lietuvių 
kur įdomią programą 
tremtiniai. Bus ir kalbėtojas. 
Čia po bankieto visiems bus 
proga asmeniai susipažinti.

Rap.

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO 
Balso - Iškalbos - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė, turinti 
Master of Arts in music laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lekci
jas. Josios mokykla yra pripažin- 

i ta veteranų mokinimui. Dėl infor- 
' macijų telefonuokite ar rašykite:

480 BOYLStON ST., BOSTON 
KENmore 3571 

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass.

Tel. Eliot 8222.

į BALF
Bankie- 

salėje, 
išpildysBostono Pašto viršininkas, 

Patrick J. Connelly ragina vi
sus kaip galima anksčiau siųs
ti Kalėdinius sveikinimus ir 
dovanas, jeigu norite, kad jie 
būtų pristatyti prieš Kalėdas.

Taipgi pašto viršininkas ma
to reikalą dar kartą priminti, 
kad visus siuntinius gerai ap
vyniotų, surištų ir užrašytų 
aiškiai adresus.

Šiais laikais labai daug adre
sų pasikeitė. Taigi siųsdami 
Kalėdinius sveikininfus, prilip- 
dykite 3c. pašto ženklelį, kad 
paštas, nesuradęs adresato nu-Į 

įės"metiniame” parengime, lap-į r‘xl>tu >»»
kričio - Nov. 30 d., 1<M7, Pat- Pairti Kalėdines atvirutes ar 
rieš Gavin auditorijoj, So. Bos-j| Cll tone, kaipo viešnia artistė. Jai i 
akompanus p-lė Nemaksytė, ži
nomų real estate biznierių pp. 
Narna ksių dukrelė.

Charlotte GerakHne Shork 
(sarki ūtė)

Lyrinis Sopranas
Yra talentinga lietuvaitė daini
ninkė, kuri šiais metais baigia 
Naujos Anglijos Muzikos Kon
servatoriją ir yra jau gana 
plačiai pasižymėjusi kitataučių 
tarpe, savo balsu, asmenybe ir 
veiklumu muzikos srity. (Jos 
tėvelis per daugelį metų profe
soriauja Bostono Kolegijoj). 
Lietuvių tarpe ji pirmu kartu 
pasirodys savo talentu Bostono 
Lietuvių Tautinių Šokių Gru-

buvo
Sese-
įspū-

Lapkr. 23 d., kaip 
skelbta Dramos Ratelis, 
rų mokytojų vadovybėje, 
dingai perstatė gražų scenos
veikalą “Akloji mergelė”. Žmo
gių buvo daug. Pelno mokyklų 
fondui liko virš šimtas dolerių.

Ema maisto vajus. Daug So. 
Bostoniečių dalyvauja Ameri
kos Katalikų maisto rinkimo 
vajuje Europos baduoliams. 
Gailestingi žmonės neša maisto 
dėžes ir dėželes po bažnyčia. 
Aukoja ir pinigais tam tikslui. 
Būtų gerai, kad kiekvienas vai- 

’kas ar suaugęs žmogus pauko- 
tų bent mažą gabalėlį maisto 
badu mirštantiems vaikams.

Šiuo tar- 
nuolatos 
kaip to- 

daug au-

■

Minėjo Sidabrinį 
Jubiliejų

ir
lai, gyv. Dorchester. Mass., mi
nėjo savo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį, pp. Skais-

šysime Dievą, kad 
Jums visada geras 
apsaugotų Jus nuo 
laimės, kokia ištiko

Jis būtų 
ir kad Jis 
tokios ne
muš.”

laiškelius. Neužlipdytų vokų 
Kalėdinėmis atvirutėmis 

paštas negrąžina.

Draugijų Valdybų Adresai

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKS1S
Realstatininkas

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS I 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — v.. Gailiūnienė,

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

440 E. 6th St., So. Boston, Mass.
, . . . ’ i Finansų Rašt. — B. Cūnienė. minėjo savo 35 metų vedybinio, 2» Gould st., w. Roxbury, Mass. 

gyvenimo sukaktį. Šia proga ' udimŽ^ o^staiiJŽūS 
jų dukrelės ir žentai — Anelė 177 West 7th st., So. Boston, Mass.

Ir vėl pyragų. Aną syk dėko- ir Andrius MarceDoniai ir Ge- ^u s^rtogTr su SlSS^Mass. 
jau ponui Martinkui ir jo part- novaitė ir Vincas 'Kudirkai ir k^gl -EIz^ Aukštikalnyte,

. nu h. at, so. Boston. Mass.
uz pyragai- anūkai savo tėvelius pagerbti Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų antradienį mėnesio, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi< 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So Boston. Mass

t

Lietuvos Raudonąjį Kryžių. 
Reiškia žmonėse gyvuoja šven
čių dvasia.

Minėjo 35 Metų Sukaktį
pp. Jurgis ir Magdalena Va

latkai, gyv. Roslindale, Mass.

i

neriui Matačiūnui
čius mokyklos vaikeliams —, suruošė vaišes, kuriose dalyva-
pasakė. kad dar jų ateisią ir į vo pp Valatkų artimieji ir gi-' . . ,
, -. j. ’ j e> Visais draugijos reikalais kreipkitėsdaugiau. šiandien randame l minės. Gavo daug sveikinimų, na# Drotnkoiu raštininke 
prie mokyklos durų didžiausią. linkėjimų ir dovanų, už ką 
dėžę įvairių pyragaičių su ant-1 nuoširdžiai dėkoja, 
rašų
Shop,
Made
Medford, Mass.”

Abiejų mokyklų vaikeliai yra
labai dėkingi visiems jų priete-
liams.

I
jie

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Plrmininkas — Pranas TuleUdz 
702 F. 5th St., So. Boston, Mass.

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 A Sixth SL, So. Boston, Mass

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

Maršalka — Jonas Zafkis,
787 E. Broadway, So. Boston, Mass

vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

i

So. Boston FumHure Co.
Matrosai naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

SBOVo West Broadvrsy,
Tel. ŠOU 2758

Remkite tuos profes! joną lūs ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
‘Darbininką”.

“The Cynthia Donut j
14 Varieties of Handį 

Donuts, 61 Valley St., Į Užsakė Tremtiniams 
KnygŲ

Aukoja baduohams. 
pu ypatingai, bet ir 
randasi gerų asmenų, 
kia ponia Šimkienė,
kuojančių Europos badaujan
tiems žmonėms — ypač vai
kams. Antanas Norvaiša, taip 
pat randasi pavienių būry, 
kurs dažnai pasiunčia maisto, 
drabužių ir avalinės.

Draugijos taip pat rūpinasi. 
Balf’o skyriai tai jau pirmoje 
šelpimo vietoje. Kas savaitę 
siunčia rūbų dėžes. Šiuom tar
pu prisidėjo su siuntiniais Vy
čiai, šv. Vincento labdarių 
draugija, Sodalietės ir Choras. 
Vieni išsiuntė reikmenų per

Atskris Orlaiviu

Vytautas F. Beliajus pranešė, 
kad jis į Bostoną iš Chicagos 
atskris orlaiviu šeštadienį, po 
pietų ir dalyvaus Tautinių Šo
kių Grupės paskutinėse prakti
kose. Rap.

Žinomas lietuviškos knygos 
mėgėjas, Pranas Lingis, kaipo 
Kalėdų dovaną. lietuviams 
tremtiniams užsakė 2 egz. 
“Kristaus Sekimas” ir 1 egz. 
“Evangelijos". P-nas Lingis 
jau nepirmą kartą tai padaro, 
Jis jau yra išsiuntęs knygų už 
keliasdešimts dolerių. Būtų ge
ra, kad ir kiti pasektų p. Lin-i 
gio gražų pavyzdį.

DR. SISTO D’AMBROSO
Praneša, kad atidaro ofisą savo praktikai 

CHIROPODY - PODIATRY 
65 South Main St, Waterbury, Conn.

Tel. 4-0794 — Valandos — 9:30 iki 5:30 J

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

j T. SULLIVAN, INC.
| • Petras Jakubėnas, savininkas
L 323W.Bffoadway, So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 6651

GRABORIAI

S.BarasevičiusirSūmB
i • V

MOTERIS RAGEI,BININK8 
Lietuvių Graborius-Balssmuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
80. BOSTON. MASS

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

ĮVAIRUS SKELBIMAI
REIKALINGAS BETAS. — 

Keturių asmenų lietuvių šeimai 
reikalingas butas. Kas turite 
išnuomavimui maloniai prašo
mi parašyti P. O. Box 72, Dor
chester 22, Mass., arba pašau
kite telefonu GENeva 1121.

REIKALINGA Patyrę CUR- 
TAIN OPERATORIAI, pasto
vus darbas, darbo sąlygos pui
kios.

MODERN CI RTAIN CO.
77 North Washington St.,

Boston. (21-t-9)

Domisi Tremtiniais
Sekmadienį (lapkr. 23) į 

tremtinių būrelio svetainę at
vyko Bostono laikraščių repor
teris Miss Mary K. Fitzgerald. 
Domėdamosi DP likimu ir to
mis priežastimis, kurios dauge
liui Europos žmonių neleidžia 
grįžti į savo tėvynes, korespon
dentė turėjo progos plačiau pa- 

I sikalbėti su kai kuriais buvu
siais DP mūsų tautiečiais. Kor.

I

SUTVARKYMUI MIRUSIŲJŲ PALIKIMŲ
Reikalingos informacijos nuo giminių, draugų ir pažįs

tamų sekančių nesenei mirusių lietuvių:
ANTHONY LLSKALSKAS

Gyveno 174 Botton St., So. Boston, Mass. 
JOSEPH SCHERVINSKAS - ŠIRVINSKAS. 
Gyveno 30 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

JEAN V. YANKOWICZ
Gyveno 24 Davis St., Boston. Sakoma, kad jis buvo 

aptiekorins.
reikalingos Public Administratoriui ir Teis- 
susižinoti su manim. Visų teisės bus pilnai

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass 

Joseph M.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Baisamuotojas 

NOTARY PJUBUIC 
Patarnavimas Dienų ir NaktJ 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

Šios žinios 
mui, ir prašau 
apsaugotos.

g ADV. F. J. BAGOCIUS,
a 362 W. Broadvvay, South Boston, Mass. |

OLD GOD CIGARETAI (TEIKTI DOVANŲ BE SKIRTUMO ĮSITIKINIMŲ IR TAUTYBES

REIKALINGA merginos nuo 
25*35 metų. 60c į valandą pra
džioje. Pasikalbėti galima tik 
pirmadieniais.

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Mažu St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Baisamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. Brockton 8-1580

Į

I

t V. WARABOW
Fanerai Serviee

24 Field SL, Brockton, Mass.
Tel. Brockton 2005 

1158 Washington St, 
Nonvood, Mass.

Tel. Nonvood 1503

ASSOCIATED FOLDING 
BON CO.

24-28 Binford St., 
So. Boston. Hub. 6369 

(21-28)
i

R«s. Scu. 3728 Šou 4618

LimURraR runinurc to.

*<BB«KSMHm0WWHOCSB«SB8SBtW8SHSSSSHBSS6KSM««W»S^^

MOVERS — 
Incured and 

Bonded 
Local A Lonfl 

Distance 
Movlng

328 - 328 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Užsisakykite Toniko Pas Mas
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverąge Co.
■HenAve. Ullngton. Man.

T.L Dedham 1304-W
PRANAS GHRUL8KIS, Namų Tek Dedham 1304-R

Šioje fotografijoje matote grupę žmonių susidedančių iš įvairių tautų, skirtingų re
ligijų ir skirtingų nuomonių. Bet jie visi yra linksmi ir- patenkinti, gyvendami Suvieny
tose Amerikos Valstijose. Ši fotografija buvo nuimta VVomen’s IntcrnationaI Ex|>osition 
New Yorke. kuri nesenai užsidarė, šiame paveiksle yra moterys iš 18-kos skirtingų ša
lių: Armėnijos, Danijos. Estijos, Suomijos, Prancūzijos. Vokietijos. Graikijos. Grenados 
(W. L), Guatemala. Italijos, Japonijos, Jugoslavijos, Latvijos, Lietuvos, Mexico, Nor
vegijos. Lenkijos ir Švedijos. Paveikslas buvo nuimta^ geroje nuotaikoje.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

584 Esat Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Baisa m uoto Jai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

BOU Boston 2808



CAMBRIDGE, MASS
pa

Novena
Panos Marijos Nekalto

40 Vai. Atlaidai
Lapkričio 28. 29 ir 30 dieno-

»

: GIRDflT jUKTuKru! 
KOLONIJOSE

[Andriekus. Jis nesenai yra at- 
! vykęs iš Romos, pagarsėjęs, 
i kaipo nepaprastai geras 
! mokslininkas.

40 vai. atlaidai baigsis sek- 
mis įvyks Nekalto Prasidėjimo madienio vakare. 7:30, su pro- 
bažnvčioje 40 valandų švč. Sa- cesįja jr pamokslu. Per visas 

bus klausoma išpažintys 
ir vakarais.

bažnyčioje 40 valandų švč. Sa
kramento Adoracijos atlaidai. djenas 
Prasidės penktadienį, lapkr. 28. rvtnis 
9 vai. rytą su iškilmingomis j 
šv. mišiomis ir procesija.

Vakarais bus iškilmingi miš- įv- 
parai ir pamokslai 7:30 vai. Prasidėjimo garbei novena pra- 
Rytais pamaldos ir pamokslai gįjės šeštadienį, lapkr. 29. va- 
9 valandą. Pamokslus sakys kare. Per tą visą laiką nuo lap- 
Tėvas Pranciškonas Leonardas knčio 2§ iki gruodžio 8. bus 

metinės parapijos Rekolekcijos. 
Visiems bus gera proga sutvar
kyti savo dvasinį gyvenimą. 
Tad raginama visus gausiai 
lankytis ir dalyvauti tose dva
sinėse puotose — rytais ir va
karais.

Worceseterio Vilniaus Auš
ros Variu Pa’aniios Soda- 

licijos Istorija
Pradžia 4-tame pir'.

nesniąsias nares į vyresniųjų ■ Sekmadienį, lapkričio 30. bus 
Sodaliciją. Motinos Diena ū', rinkliava Katalikų Universite- 
viso pasaulio Sodaliečių diena ĮUj jr vyskupijos palaikymui 
yra švenčiamos sykiu. Rytą so- aukštesnio mokslo. Yra begalo 
dalietės dalyvauja šv. Mišiose; SVarbi rinkliava, todėl Jo Eks- 
ir priima šv. Komuniją. Po pi^-j celencija Arkivyskupas
tų. prieš gegužines pamaldas. !gausiai aukoti. 
būna procesija ir Švč. Panelės 
statulos vainikavimas, švč. Pa
nelės vainikavimo garbė sutei
kiama prefektei. kuri, pasipuo
šusi ilga melsva suknele ir si- jįų. Florence su Blamv ir Lil- 
dabrine karūna, neša ant šilki-' lian su Eselioniu.
nio_ satino pagalvėlės Švč. Pa- Lapkr. 23. panelė Ona Ra- 
nelės v ainiką. Ją lydi dvi ma- kauskaitė ištekėjo už Angiulo. 
žos mergytės su gėlėmis ir So-! 
dalicijos valdybos narės, ne
šančias pagalvėlės kaspinus. 
Visos ilgomis suknelėmis. Po 
jų eina visos kitos sodalietės.; 
Jos neša rankose gėlių puokš
tes, kurias palieka 
Panelės kojų, 
apeigų esti pamaldos ir vaišės kinių Valio! 
sodaliečių motinoms su links
ma programa

Šiuo 
klauso 
prisideda 
vakarienę 
vaidinimo 
skiriamas 
dalyvauja 
čių vaidinime, 
neseniai pakeltas iki 10 ct. mė
nesiui. Sodalietės priima Šv. 
Komuniją kiekvieno mėnesio 
pirmąjį sekmadienį. Daugumas 
sodaliečių priklauso parapijos 
chorui.

Rita Keršytė,
Aušros Vartų Sodalicijos 

vice-prefektė.

prašo

Vestuvės
Lapkričio 16 įvyko “double 

svedding” dviejų George pane-

Visas poreles amžinu ryšiu 
surišo kleb. kun. Juškaitis.

Mokykla
šiemet mūsų mokykla. Jė- 

Izaus Nukryžiuoto Seselių per 
prie Svc., 21 metus vadovaujama, žymiai 

Po vainikavimo padidėjo. Jau yra arti 200 mo-

ma. 
metu 
100 narių.

rengiant 
ir pikniką.

gavėnioje 
parapijai.

Naujas Kryžius
Sodalicijai pri-* Mūsų bažnyčia turėjo nepa-

Sodalicija prastai aukštą kryžių. Laike 
parapijos audros 1938 m. vos nenuvertė. 

Metinio
pelnas

Sodalietės
metiniame parapijie-

Nario mokestis

Mažasis visur turi didžiausias teises. Štai keturių metų Allen Hills 
iš Highgate, Ontario, įėjęs j savo tėvo gyvulių tvartą ir suradęs kibiru- 
ką su maistu daro inspekciją. Veršiukas ir šuo nelabai patenkinti tokio 
“boso” darbu, bet matomai kenčia. ///// // i'lli) //

nina Rimšienė, Jurgis Burbulis. 
L. Virbickas. Mykolas Anus- 
kevičius. J. Kiūrąs. V. Sima
navičius. U. Šiurkus, N. N., 
N. W. aukavo po mažiau.

Naujas kryžius kainavo $630.
Būtų labai gr ažu, kad ir dau-1 
giau tokių geradarių rastųsi, 
kad ir jų doleris ant kryžiaus 
spindėtų. Vietinis.[

LOWEIL, MASS
Lapkričio 5 

Chmelniskas ir 
pasaulinio karo 
Nasutavičius. a.

d. mirė K. 
jaunas antro 
veteranas, V. 
a. K. Chmel-

nickas buvo vienas pirmųjų lie
tuvių, apsigyvenusių Lowell’yj. 
Priklausė prie lietuvių organi
zacijų. Palaidotas iš Šv. Juoza
po lietuvių parapijos bažny
čios. Paliko nuliūdime keturiasv 
dukteris ir vieną sūnų.

nenu- 
suma- 
ir už-: 
sulig j
Da- r

Kiekvienai audrai iškilus, bu
vo rimto pavojaus, kad 
verstų, šiemet klebonas 
nė tą kryžių sutrumpinti 
dėti naują proporcionalį 
bažnyčios architektūros,
bar visi džiaugiasi, kad naujas 
auksuotas kryžius net ir nak- 
tį puikiai spindi.

Aukos Naujam Kryžiui
Mateušas Norbutas, 

šventinant kryžių buvo 
aukavo $100.00. Kiti.

! Mikalina Kazlauskienė.

kuris 
kūmas, 
būtent.

Anta-

.giliausią užuojautą. Lai gailės-1 kad šiek tiek pelno padaryti 
ungasis Dievas juos vėsus ra- 
Kiifia jų liūdesio valandoje Uz

. levuko Fjenesiunn veję tisus 
kviečiame

' Atilsį.
i

Šiomis dienomis atvyko iš 
Vokietijos Dr. P. Kraučiūnas, 
kuris tarnavo Amerikos ka
riuomenėje. Jis mano apsigy
venti šiame mieste. Ši kolonija 
jau turės du daktarus. Linki
me abiem geriausių sėkmių.

\STAR
'ALE

beer

parapijos naudai.
\ Niįotfupiirš

sukalbėti Amžinąjį' Magdalena Kostumauskienė 
■randasi miltiniam pade ūme 

_______ jMaryland General ligoninėje.
Povilas Edvardas Radauskas [Kun. Jonas Mendelis sutrikę 

S jai paskutinius sakraiin-ntus.I • I
i Marcelė I-Jridiekienė, kuri: i 
sunki operacija buvo padaryta 
toj pačioj ligoninėj, iavč-ia/.i 

p kiek geriau. Klebonas ją atlan- 
|kė j>ereitą jienktadienį.
i Maisto vajus prasidė io sek- 
; rnadienį.
nyčioje buvo skiriama tam ti 
slui.
tuos
jstas
imas

Sekmadienj, lapkr. 23 d. kun 
dr. Mendelis suteikė krikšto sa
kramentą Kazio ir Margaretos 
Radauskų sūnui. Krikšto tėvais 
buvo Marė Radauskaitė ir 
ras Karceski. Sveikiname.III

i
Į Kun.
dėkoja 
tinoms
Sąrašo

i

i

i Ilgiausių Metu! niausiu 
'kl 'Paskutinis prieš Adventą .* 

šliūbas įvyko sekmadienį, lap-C 
kričio 23 d. Jaunuolis Marty
nas Juškelis vedė sau už žmo
ną p-lę Reginą Fortman. Jau
nosios brolis kun. Fortman pri
ėmė jaunųjų pasižadėjimus, 
šliūbo metu prie altoriaus sto
vėjo visi kunigai, kleb. kun. 
dr. Mendelis. 
kun. Jonas Mendelis ir misijo- 
nierius kun. Sellman. Kun. 
Fortman atnašavo mišias jau
nųjų intencija. Mišių metu jau
nosios gimines giedojo prie 
vargonų.

Povilas, jaunojo brolis. Vik
torija, jaunojo sesutė, buvo liu
dininkais. Puota buvo kukli, j 
kurioje dalyvavo tik artimiau
sieji jaunavedžių giminės. Sek
madienio vakarą jaunieji išvy
ko į New York. Sveikiname po- 

Direkto- nus Juškelius. Linkime jiems:

Klebonas Dėkoja
dr. Mendelis nuoširdžiai 
lietuviškoms karių mo- 
už auką karių Garbės 
lėšų padengimui.

Sekmadienį, lapkričio 23 d. j 
buvo rodomi judamieji paveiks
lai parapijos salėje, kuri buvo 
pilna žmonių. Ne tik įdomus 
buvo Garbės Sąrašo atidengi
mo dienos paveikslas, bet tuo 
pačiu kartu buvo rodomi mūsų 
parapijos auksinio jubiliejaus 
iškilmių nuotraukos 1938 m. 
Visi stebėjosi kiek asmenų, ku
rie buvo gyvi tais metais, o jų 
šiandien nėra mūsų tarpe. J. 
M. Arkivyskupas Mykolas Cur-’ 
ley. celebrantas jubiliejaus iš
kilmių, pašauktas amžinybėn, i 

■Arti jo matėsi mūsų patriar- 
! cha, išeivijos šulas, per 50 me-' 
tų klebonavęs, kun. Juozas Lie- 
tuvnikas. Iš pasauliečių a. a. 
Jonas Jankūnas, gydytojų Buč- 
nių tėvas, Tamašauskas, Mu
rauskas ir daug kitų.

Ne mažesnį ačiū taria klebo- 
i nas Altoriaus
Dr-jos moterims 
dų vainikams, 
širdžiai visiems, 
kė sekmadienį ir kurie dirbo,'

Antroji kolekta baž-

Surinkta arti $200.00. Už 
pinigus bus nupirkta mai- 
dėžėse, kurs bus siunčia- 
budaujantiems Euru|>oje.

s Devynių Dienų Novena užsi
baigė antradienį, lapkričio 25 
d. Kaip misijonieriai, taip vie
tiniai kunigai buvo labai paten
kinti maldininkų skaitliumi, 
kurie lankė novenos pamaldas 
kasdieną, 
kas dieną 
dienas.

Atletų
Juozo Kašinsko,
rių Rostą trečiadienį, lapkr. 26. 

i BALF rengia vakarą šešta
dienį, lapkričio 29 d., lietuvių 
svetainėje. Pelnas lietuvių 
tremtinių šelpimui.

Jų buvo arti 5000 
per visas devynias

klubas, vadovybėje 
turėjo Oiste-

Juozas Kastetas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

ir Rožančiaus 
už auką Kalė- 
Dėkoja visa- 
kurie atsilan-

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Diena ir Naktį.

Įsigyk Angliškai-Lietuvišką Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas,
ištikimiausių, tad 

kleb. kun. dr. Mendelis rūpino- j 
si, kad tėvukas Benešiūnas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas, 
būtų palaidotas iškilmingai. Į Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra
Trejos mišios buvo atnašauja-Į *t*e^v’enam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4".

400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Trejos mišios buvo atnašauja-1’t^e^tv’enam kalingas. Jo formatas-dydis: 
... ' mO nnetnniii • efinvnaia atiHalrln arviaremos prie trijų altorių, o pne 

didžiojo altoriaus mišios su a- 
sista. Penki kunigai priėmė kū
ną prie bažnyčios durių ir visi 

kl b kun g*®dojo egzekvijas.
kun. Dubinskas, Juozas Kašinskas rūpinosi 

laidotuvėmis. Jo name kūnas 
buvo pašarvotas. Kadangi Be- 
nešiūnų visa šeima 
tikinti, tad velionio 
tesi daug dvasinių 
prašytų šv. mišių.
visiems

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

yra giliai 
karste įna

gėlių, už- 
Reiškiame

šeimai ir giminėms

Šiuomi siunčiame $ 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas — . ...

ir prašome atsiųsti mums Angliš-

Adresas___

DLK Vvtautos klubas meti
niame susirinkime išrinko 1948 
m. sekančią valdybą: pirm. Jo
nas Rusas: vice pirm. L. Pau
lauskas; ižd. S. Salėnas; prot. 
rašt. R. Staniulionis. 1_____
riai — M. Jankevičius, J. Ver- ilgiausių metų ir gausiausių

_ •— ----------- •siackas, J. Kasparavičius. P. Dievo malonių jų naujame gy- 
Saulėnas ir B. Baumilas. Įvenime.

Nutarta duoti finansinę pa-' ■ ■ ■
galbą lietuviams moksleiviams,■ A. a. Stasys Benešiūnas 
kurie neišgali eiti į aukštesnę Į šeštadienį, lapkričio 22 d. po 
— T. ■ ,. ,---- ..... x--------- ,•— visįerns

žinomas
mokyklą. Išrinkta komisija trumpos ligos mirė 
tam darbui — Dr. V. Kriau-, Baltimoriečiams gerai 
čiūnas, L. Paulauskas ir V. Ra- senas gyventojas ir ilgametis 
manauskas.
stipendiją, kreipkitės pas komi
sijos narius.

Minėjo Vedybinio Gyvenimo
Sukaktį

Šios kolonijos įžymi ir pa-> 
vyzdinga šeima, pp. Andrius ir, 
Antanina Vilkišiai minėjo savo! 
40 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jų sūnūs, dukterys ir 
žentai suruošė šaunią puotą, 
klūbo salėje, savo tėvelius pa
gerbti. Dalyvavo apie 300 žmo
nių.

pp. Vilkišiai ir jų šeima dar
buojasi gražiai lietuvių katali
kų organizacijose. Jie išauklėjo 
tris sūnus ir penkias dukteris 
ir jau susilaukė 14 anūkų.

Sukakties minėjimo proga 
pp. Vilkišiai gavo daug sveiki
nimų, linkėjimų ir dovanų. Bu
vo svečių - viešnių ir iš kitų 
kolonijų.

Vyt. Ramanauskas.

Norintieji gauti (šv. Alfonso parapijos narys, 
a. a. Stasys Benešiūnas. Paliko 
dideliame nuliūdime žmoną Elž
bietą, sūnūs — gydytoją Juo
zą Benešiūną, Stasį, Antaną ir 
dukterį ponią Agotą Adams, 

i Taipgi žentą Pijų ir daug anū
kų. Senukas buvo jau arti 80 
metų amžiaus. i

Laidotuvės įvyko antradienį, 
lapkričio 25 d. Kadangi Bene- 
šiūnų šeima yra viena iš se- 

I
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IPaieško

Edvardo Lileikio, kilusio iš 
Lietuvos, Pavandenio kaimo, 
Varnių valšč. Iš Lietuvos išvy
ko po pirmojo pasaulinio karo 
ir gyveno Utica, N. Y. pas dė
dę Antaną Lileikį. Praneškite 
jo adresą, nes yra svarbių ži-j 
nių. Rašykite: Mrs. Ona Mali
nauskienė, 19 Florence St.,Į 
Nevv Britain, Conn. i
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01d Gold ruošia
tiktai vienatini dalyką

Pasaulyj Geriausi
Tabaką!
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eieškokite kokios nors medikalės 
nuosavybės j Old Gold. Mūsų vienatinė nuo
savybė yra rinktinių tabakų auginimas.

Ir mes tuos tabako lapus prižiūrime su 
nuoširdumu! Beveik jau du šimtai metų 
kai mes žinome kaip juos prirengti... ir 
kiekviena rūšis apsaugota... ir tą viską su
dėjus, teikia jums neaprubežiuotą malonu
mą ir nieko daugiau.

Ar jūs pageidaujate tokio rūkymo? Ar 
jūs esate skubūs dėl turtingo, lengvo taba
ko pačios aukščiausios tobulybės? Tuomet 
užsirūkykite Old Gold — dėl Malonumo iš 
didžiosios raidės M!

' ■1 k 01d Gold


