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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris. į
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DARBININKAS
AMERIKOS tŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

seniai yra sakoma, kad 
būti ir nematyti popie- 
tai neįsivaizduojamas
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Milžiniškieji Bomberiai 
Išskrido Alaskon 

Bandymams
Pen-Tuscon, Arizona.

ki milžiniškieji Amerikos 
bomberiai — B-50 išskrido 
Alaskon. Čia jie su savo į- 
gulomis bus išbandyti ope- 
ravimui pačioje šiaurėje, 
dideliuose šalčiuose. Jų ba
zė bus netoli Fairbanks, 
Alaska.

Popiežiaus žodis
Ant sielių į Niagaros krioklį 
Komunistų laimėjimas 

Kinijoj
•

Nuo 
Romoj 
žiaus
daiktas. Dabar tas posakis tru
putį papildomas. Dabar neįsi
vaizduojama, kad žymesnis a- 
merikietis neaplankytų popie
žiaus, nuvykęs Europon. Va, 
Eric Johston, Amerikos judžių 
sąjungos prezidentas, aplankęs 
Angliją, Ispaniją, Prancūziją, 
Čekoslovakiją, Rusiją, Vokieti
ją, Švediją, Šveicariją, Jugo
slaviją, užsuko Romon ir ap
lankė popiežių. Apie jo pasi
matymą su popiežium plačiai 
buvo rašoma laikraščiuose. Be 
kito ko ta proga popiežius pa
reiškė, kad darbininkijos ge
rovės kėlimas visame pasauly
je tai geriausia priemonė pa
stoti kelią komunizmui.

•

Dabar va jums vaizdelis iš 
lietuvių tremtinių gyvenimo. 
Rašo vienas kunigas, labai pa
sižymėjęs savo veikla.

“Negaliu susilaikyti vėl nepa
dėkojęs Tamstai už nuolatinę 
srovę amerikoniškų laikraščių. 
Jų labai pasiilgo lietuvių skai
tykla. Mat iki šiol gautus spau
dinius perskaitęs perduodavau 
sergantiems džiova tautiečiams.

“Kas galėtų atsakyti, kodėl 
mūsų tautiečių taip didelis nuo
šimtis serga džiova? Kas de
šimtas žmogus jau yra bakte
rijų gerokai apgriaužtas, o ki
tas ir mirtinai sužalotas. Aiš
ku, karatt, žiMirųs išgyveni- Laivyno valdininkų.

Policininkas Atgaivino 
Užtroškus! Kūdikį

Kuomet Margareta Ccn- 
nolly, gyvenanti Somervil- 
le, Mass., išėjo į krautuvę, 
tai sugrįžusi už 10 minutų 
rado savo 6 mėnesių kūdi
kį užtrenkusį savo lovutė
je, ir matomai negyvą. De
speracijos šauksmą išgir
dę kaimynai pašaukė poli
ciją. Policininkas Gamet 
L. Reid pradėjo su savo 
burna kvėpuoti kvapą į kū
dikio burnytę ir tokiu bū
du kūdikį atgaivino.

Kinijos Miestuose 7408 
Amerikiečių

Tel. SOuth Boston 8-2680 PENKTADIENIS (Friday), LAPKRIČIO (November), 12 D., 1948 M.
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Vėliausios žinios prane
ša, kad Kinijos miestuo
se gyvena 7408 amerikie
čiai. Šios skaitlinės neapi
ma ambasados, konsula
to, Ekonominės Koopera
cijos personalo, Armijos

mai, blogas maistas,' stovyklų 
kamšatis, neviltis, tėvynės il
gesys. Daug mūsų tautiečių 
jau yra tik pageltę lapai.

“Jūsų USA šiaurėje yra upe 
su Niagaros kriokliu. Tai va. 
įsivaizduok, kad ta upe pavan
deniui plaukia sieliai, silpnai 
surišti rąstai. Ant tų sielių bū
rių būriai žmonių: vyrų, mote
rų ir vaikų. Sieliai artėja j 
krioklį. Nuo kranto žiūrovai 
mėto plaukiantiesiems ir ne
laimingiesiems šį bei tą: vieni 
maisto trupinius, kiti virves 
Vienam kitam stipriam vyriš
kiui po geros maudynės pasise
ka įsikibus į virvę išplaukti į 
krantą. Kartais vienas kitas 
vyras išneša vaikutį ant pečių 
ar žmoną ištempia. Sieliai - gi 
nestovėdami artėja į krioklį. 
Gerų žmonių grupė bando at
skirti bent dalį sielių ir pri
plakti prie Amerikos krantų. 
Bet pats tų sielių pagrindas, 
pats centras neabejotinai artė
ja į krioklį. Ot ant tų viduri
nių sielių sėdžiu ir aš, sėdi 
tūkstančiai mano tautiečių, ku
rie neturi sveikatos, neturi gi
minių, nei draugų. Tokiems 
nei virvės, nei duonos trupinio 
nėra kas išmestų. O krioklys 
jau šniokščia, ūžia putoja. Gil
tinė jau ištiesus savo grubias,

Kadangi amerikiečiai 
ruošiasi apleisti Kiniją 
tai buvo visi įspėti. Bet a- 
pie puse virš minėto skai
čiaus 
kurie 
niją.

yra misionieriai, 
nemano apleisti Ki-

Bostone Sustreikavo Laivu 
Krovėjai

Tel. SOuth Boston 8-2680 SIX CENTS.

Naujas Raudonųjų Grasinimas
Stato Pavojun Susisiekimu

Berlynas. — Rusai pas-1 militaris gubernatorius 
kelbė naują grasinimą Va- į Lucius D. Clay ir Britani- 
karų Demokratijoms, Ber- jos gub. Sir Brian Robert- 
lyno blokados reikale. Jie son. Tas įstatymas labai 
pagrąsino, jei kuris iš jų‘greit įsigalios. Tas po- 
orlaivių vežąs reikmenis į tvarkis manoma veiks a- 
laisvąją Berlyno zoną nu- bipusiai — teiks gausesnį 
kryps nuo savo korido- kiekį gamybos ir stiprins 
riaus, tai rusų orlaiviai (Vokietijos atsistatymą, 
priversią jį nusileisti. j Prancūzija tuomi po- 

j Amerika oficialiai pa- tvarkiu pareiškė nepasi
reiškė, kad ji laikys rusus tenkinimą ir pareiškė, 
atsakomingais už sužeidi- kad Vakarinės valstybės 
mą amerikiečių lakūnų pasilaikytų kontrolę tos 
bei padarytą žalą jos or
laiviams pildant savo nau
jąjį grąsinimą.

didžiulės industrijos.

Kontroliavimas Ruhr 
; bijos Pradam Dafinam 

Vokiečių Kontroliavžniui

Prez. Trumams Nevyks 
Pasimatyt Su Stalinu

Tęsinys 2-rame puslap.

o

Klišė — Iš "4v, Pr. Varpelis"

Pirmojo pasaulinio karo Paliaubų dienos mintys mus 
nukelia į Lietuvos šiandieninę buitį. Mes dvasioje nuvykę- 
į tėviškės sodybas girdime vaitojančius brolius ir seses, ir 
senučius žilgalvėlius bei taurųjį tėvų žemės gynėją, karį— 
partizaną. Ten girdimi kalba į mus... į mus šioje šalyj — 
Broliai ir sesės, mes kovojame gyventi ar mirti. Laikomės 
įsikibę dantimis savo tėvų žemės. Visko nustojome. Skar
malais dengiamės, šiuo tuo maitinamės. Gaisrai ir kančios 
mus užgrūdino kaip plieną. Laisvė ir tėvų žemės meilė sta
toma aukščiau už gyvybę. Okupantai jaučia savo dienų ga- 

i savo dienas, jie jrisa stato ant kortos. Mes 
~ Tar viską jau padėjote ant tėvyhės aukuro, 

kad taptume laisvi... Be žodžių jūsų akyse ir darbuose iš- 
skaitysime kuo prisidėjote, ką padarėte, kad mūsų tėvynė 
taptų laisva. Mes neslepiame savo atvirumo, nes kalbame 
mirties konvulsijose. Tad lai bendroji pasiryžimo ir savo 
teisių gynimo mintis mus stiprina prie Nukryžiuotojo ko
jų ir lai dangaus teisingumas padeda mūsų pastangoms — 
atsteigiant mūsų tėvynę laisvą ir nepriklausomą.

Z

Key West, Florida, lap
kričio 11 — Spaudoje bu
vo spėliojančių žinių, kad 

Frankfurt, Vokietija — Prez. Trumanas skris j 
Jungtinių Valstybių ir Maskvą pasimatyti su 
Britanijos okupuotose Vo- Stalinu. Bet Prezidento 
kieti jos zonose valdžios Trumano spaudos sekre- 
dalinai perleido Ruhr Va-Aoriaus asistentas Eben 
lley industriją sudarytam i Ayers, pareiškė, kad Pre- 
industrijiniam “super bo-zidentas Trumanas pasi- 
ard’o” kontroliavimui. Žy-lieka prie savo pasiūlymo 
gis tas padarytas, kad ga- Kcu-
vus daugiausiai kiek gali
ma anglies, geležies ir 
plieno produktų.

Tą perleidimo įstatymą 
paruošė Jung. Valstybių]

pasimatyti su Stalinu bet 
kada Washingtone. Prez. 
Trumanas esą pasiruošęs 
kalbėti visais klausimais. 
Kol kas toks pasimaty
mas nėra numatytas.

Bullitt Išvyko Kinijon 
Su Berlynu

Jungtinės Tautos Pasmerkė
Boston, Mass. Virš 300; 

laivų krovėjų išėjo į strei- Į 
ką, tuomi sulaikydami 
krovimo darbą šešiuose 
laivuose, dabar esančiuose 
Bostono uoste, ir supara-; Tautų Politinis Komitetas 
lyžuodami prieplaukos ’ *-
normalų judėjimą. Jie išė
jo į streiką reikšdami sim- 
Datiją New Yorke strei
kuojantiems la i va k r o- 
viams. Ten jų streikuoja 
apie 10,000. Jų streikas e- 
sąs nelegalus, nes jje strei
kuoja prieš savo unijos 
valdybos sudarytą sutartį 
su eksporteriais.

Paryžius. — Jungtynių

po ilgų įkalbų ir aštrių gin- 
! čų priėmė rezoliuciją 
^smerkiančią Sovietų Rusi
jos satelitus už kišimąsi į 
Graikijos vidaus reikalus 
— remiant ir organizuo
jant komunistų gorilas nu
vertimui dabartinės vy
riausybės. Rezoliucijoj į- 
vardinama Albanija, Bul
garija ir Jugoslavija, kai-

t

prasižen- 
.. Rezoliu-

po papildančios 
gimus prieš taiką 
cija priimta 48 balsais 
prieš 6. Prieš balsavo tik 
Rusijos valdomų tautų 
blokas.

Mirusios Moters Kambary 
Rasta $21,000

Malden, Mass.. — Mirų-1 1 T

įsios našlės Bridget O’ Cal- 
laghan, prastutėliame

NEPAPRASTAI DAUG RUSU in S5.00 i savaite rnndns

KARIŠKIŲ PABĖGA
Berlynas. — New York 

Times ir Boston Herald 
atstovas Drew Middleton, 
paskelbė, kad per pereitus 
3 mėnesius nepaprastai 
daug rusų kariškių pabė
ga į vakarinę zeną. Pabė
gusių tarpe yra aukštos ir 
žemesnės rangos karinin
kų, valdininkų ir paprastų 
kareivių. Pabėgimų skai
čius padidėja, kuomet pa- 
sklysta gandai, rusų tarpe, 
kad kariuomenės daliniai 
būsią išsiunčiami atgal į 
Rusiją, t. y., pakeičiami 
kitais.

Nors tikras pabėgusių 
skaičius yra laikomas 
slaptybėje, bet jam tekę 
sužinoti iš vieno patikėti
no pareigūno, kad tik į vie-

ną mėnesį praeitą vasarą l 
tokių rusų dezertyrų skai
čius siekęs apie 10,000 ka-

jo $5.00 į savaitę rendos 
rasta $21,000 pinigais. 
Juos užtiko medikalis ty
rėjas su pclicistu, kuomet 

i jie tikrino jos mirties prie
žastį. Kambarys užant
spauduotas, ir vėliau busrtškių ir civilių. Tas paro- *■ilhoi „.„i. ieškoma daugiau pinigų.

I

dąs labai žemą moralę ru
sų kariuomenėje.

Sulig susitarimu su ru
sais, amerikiečiai pagau
tus rusus pabėgėlius turi 
grąžinti atgal, todėl jie a- 
merikiečių zonoje pasisle
pia vokiečių tarpe, bet an
glai tokio susitarimo ne
turi.

Be to sovietų valdininkų’gen. Raymond W. 
tarpe išsivystęs kyšių ė-!pareiškė, kad _ •___ _________ _ t M •. •

i Rasti pinigai perduoti Vie
šajam administratoriui.

Į Bostono viešųjų mokyk
lų mokytojai reikalauja 
algų pakėlimo. Šiems me
tams reikalauja visiems 
mokytojams pakelti algas 
lygiai, būtent po $512. O 
vėliau mokytojams prade
dant su $2,500 ir $2,900 
alga jas nuolat didinti iki 
bus pasiektas maksimu
mas $5.900 į metus. Rei
kalavimas svarstomas.

Atvyksta Daug Lentai
Tremtinių

I
Washington. — William 

C. Bullitt išskrido orlaiviu 
Kinijon. Jis ten ištirs pa-; 
dėtį ir praneš Kongresui. 
Esą Valstybės Departmen- 
te buvę daroma pastangų 
šią Biullitto misiją sulai
kyti. Bullitt, kaip žinoma 
buvo pirmas šios šalies 
ambasadorius Rusijai at
naujinus su ta komunistų 
šalim santykius. Vėliau 
buvo ambasadorium Pran
cūzijai. Nors buvo patiki
mas Roosevelto 
nys ir draugas, 
nis Rooseveltas 
mų nepaklausė
reikaluose. Jis iš arti su
sipažinęs su Rusijos ko
munistų tvarka, nebijojo 
teisybės žodžio viešai pa
sakyti. Užtai buvo prara- Su tuo straipsniu turėtų
dęs Roosevelto draugišku-, būti supažindintas mūsų 
imą. jaunimas.

Įdomus Straipsnis Ap!e 
Lietuvos Partizanus

pasiunti- 
bet vėlio
jo patari- 

Rusijos

Washington. Valstybės 
Departmentas paskelbė, 
kad laivas “General Bun- 
dy” su 802 tremtiniais 
Bostoną pasieks Lapkričio 
18 d. Daugiau kaip pusė, 
427 esą lenkai. Taigi Bos
tonas ir jo apylinkė susi
lauks daug lenkų tremti
nių.

Įdomu, kiek bus lietu
vių?..

IR GYDYTOJAI BUS 
DRAFTUOJAMI

Lietuvių Informaciios 
Biuro leidžiamame “Li- 
thuanian Bulletin“ Rug
pjūčio - Spaliu mėn. laido
je, š. m., vėl įdėtas įdomu ; 
(anglų kalba) straipsni i 
iš Lietuvos Partizanu vei
kimo. Aprašoma tik vieno! 
dienos pergyveni nas. vie
noje partizanų karininkų 
lavinimo stovykloje miš
kuose. Ji buvo užpulta ru
sų tą dieną. Straipsnis i- 
liustruotas tos stovyklos 
partizanų nuotraukomis. 
Jų veidai pridengti, kad 
priešas neatpažintų.

Lietuvių Katalikų Radio Valanda
I

didelisPulkininkas Lawrence 
A Patter, vardu Armijos 
vyriausio chirurgo,majoro 

“T Blioo 
nebūsią 

mimas, papirkimas valdi- . kitos išeities, kaip draf- mą skaičių gydytojų, 
ninku. Todėl taip lengva tuoti gydytojus. Ligšiol Tam reikalui be abejo 
esą rusams pabėgti, kad labai mažai gydytojų te- Jnaujasai Kongresas turės 
jie galį papirkti savo vai-Įstojo į Armiją. Tuom tar-’praplėsti priverstino ka- 
dininkus. 'pu kariuomenės skaičius *reiviavimo įstatymą.

didėja. Susidaręs 
trukumas gydytojų, dėl 
prižiūrėjimo mūsų jaunų 
kareivių sveikatos. Todėl 
prisieisią draftuoti reikia-

WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, lapkr. 13 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

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

SEKMADIENI; LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, lapkr. 14 dieną, 9 vai. rytą iš nau- 
radio stoties — WVOM, Brookline, Mass. (Bos

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

Kalbės Kun. Pr. M. Juras, LDS Centro pirmininkas.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass.
Telepbonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrvood 7-1449

jos
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V&ldyba —
Kur. J. Bernatonis,

Dvasios Vadas
Aataaas Zaveckaa,

Pirmininkas
Tarnas Versiackas,

Sekretorius.

u

IR VĖL DUSŲ BELAISVIS 
IŠŠOKO PRO LANGĄ

Vienna, Austrija — Ru- sauliečiai atvykti į šį 
sų bolševikų suimtas aus- važiavimą, 
tras Bohem, laikomas jų 
štabo patalpose, miesto 
centre, iššoka pro langą 
nuo viršutinio aukšto ant 
šalygatno ir užsimušė. 
Mirdamas susirinkusiems 
prie jo žmonėms pasakė 
pavardę ir prašė pranešti 
jo žmonai. Taipgi pasakė, 
kad jis rusų buvo kalina
mas ir įtariamas esąs šni
pu. Reiškia, Bohem pasi
elgė taip, kaip rusė Oksa
na Kaser.xina, kuri iššoko Paul G. Hoffman, šios ša- 
pro langą iš Rusų Konsu- lies užrubežinis rėmėjas ir 
lato New Yoi ke, Rugpiū- viršininkas pla n u o j ą s 
čio 3 d.

ECA VkSuHas Hoftaa, 
Ruošiasi Skrist Į Kinija

VVashington, lapkr. 11—

DABARTĖS PASTABOS

LDS Naujos A. Apskrities 
SunSarimts

vykti į Kiniją dėl susida
riusios ten desperatiškos 
padėties.

Į
i
Į
i

vyiiuTis Koncnis iskiito 
Pro Langg

So. Boston, Mass., lapkr.
11 — Naktį, iš trečiadie
nio į ketvirtadienį, Vy
tautas Končius, gyv. 328 

visos LDS E St., So. Bostone, iškri-

įvyks lapkričio 28 d., 1 
vai. p. p., Šv. Petro par. j 
mokykloje (prie bažny
čios), West 5th St., South 
Boston, Mass.

Kviečiamos
kuopos išrinkti gausiai to iš savo gyvenamo bu- 
atstovų ir atvykti į susi- ’ to lango ir policijos . iš
rinkimą. Kviečiami ir mū- šauktas ambulansas nuve- 
sų dvasios vadai ir pa-lžė miesto ligoninėn.

Eltos Žinios Apie Padėtį

Admkustradja

mo mm., V. Augustinaitis 
— gyvulininkystės min 
M. Liubincovas — statybi
nių medž. min., J. Čygas — 
mėsos ir pieno pram. min., 
Teodin — indust. min., A. 
Drobnys — Finansų min., 
Ponamariovas — miškų 
pram. min., Lursnaitis — 
tautos mait. min., Ratoms- 
kis — užsienių reik, min., 
Bartašiūnas — vid. reik, 
min., šumauškas — valst. 
plano kom. pirm., Snieč
kus — LKP sekretorius. 
Na, žinoma, ir J. Paleckis.
— Kas yra tikrieji valdo

vai?
— Vyriausias yra Ščer

bakovas — kom. partijos 
patikėtinis Lietuvos reika
lams.

Kokia yra proporcija 
tarp lietuvių ir kitašalių 
krašto administracijoje?

— Aukštuose postuose 
proporcija 30:70 lietuvių 
nenaudai. Žemesniuose 
pusiau. Miestuose vyrauja 
rusai ir žydai. Provincijoje 
vyrauja lietuviai. MVD 
(vidaus reikalų min.) auk
štesniame personale vy
rauja svetimieji, žemes
niame lietuviai. MGB (val
stybės saugumo min.) — 
lietuvių tik apie 15G.

— Ką veikia vadinamoji 
užs. reikalų ministerija?

— Beveik nefunkcionuo
ja. Jos egzistavimas tik 
propagandinis. Visos fun
kcijos, kurias turėtų ši mi
nisterija atlikti, atlieka
mas per Maskvą. Dėl to ir 

------- apie^ tarnautojų, sudėtį šiai

i
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Pradžia 1-me pttsL 
kaulėtas rankas. Jos dalgis aš
triai išpustytas.

“Galite lengvai įsivaizduoti, 
kaip veržiasi virvę sugriebti, 
ant laimingo sielio užkopti.

“Tai ne pasaka, ne sapnas, o 
tikrovė. Vokiečiai nepasiliktų 
nei vieno tremtinio. Jie tokie 
buvo ,tokie ir liks. Prie pirmos 
progos jie atiduotų mus ru
sams”.

Lai šis vaizdelis paakstina 
kiekvieną iš mūs didinti pa
stangas padėti ant sielių esan
tiems tautiečiams.

• Sugrįžęs iš Europos ECA Administratorius praneša laikraštininkų 
konferencijoje, kad Prancūzijos angliakasių streiką diriguoja Maskva. 
Taipgi pranešė, kad tolimesnei Europos paramai naujas Kongresas bus 
prašomas skirti $1,200,000,000.

Nežinomo Lietuvio Skundas
broliams ir sesėms, esantiems už tėvynės ribų

— Ar dabartinė Lietuvos tarp lietuvių komunistų, 
okupacija nė administraci-' —Kas yra oficialieji 
ja remiasi vietiniais gy- krašto valdovai, žymieji 
ventojais ar svetimšaliais? pareigūnai?

— Dabartinė okupacija Gedvilas min. pirm.. Pi
ne randa gausesnio kolia- sarevas — vicep., Sokolo- 
borantų elemento. Nuošir- vas II-as vicep., Malajevas 
džiai bolševikam talkina 
tik buvę kriminalistai. At
sakingesni postai patikimi 
tik rusams kemunistams. 
Net ir komunistai lietuviai 
neturi Maskvos pasitikę ji- mės ūkio min., 
mo. 1948 m. vasarą, darant 
“pročystką” buvo pašalin
ti iš pa . eigų 
Kauno ap. partijos CK se
kretorius Grigalevičius ir 
partiečiai Vabalius ir 1 
•liauskas. Ant 
nes nuc taikos jaučiamos ir <min., J. Žiugžda — švieti-

— III-as vicep., Pupeikis
— sekret., K. Andrijaitis
— maisto pram. min., S. 
Škc dinas — viet. pram. 
min.,, V. Vildžiūnas — že-

Sviesčio- 
vas — "komunalinio ūkio 
min., S. Banaitis — svei- 

ir nubausti katos aps. min., D. Jafino- 
'~m' vas — valstybės saug. mi

nis te ris, A. Alkemavičius 
Bie- — technikiniu kult, min., 

kominformi-• Ivaškevičius — prekybos

•»

I Malonu Yra Melstis iš 
Lietuviškos Maldaknygės! 

"Darbininko" Knygyne Galite Įsigyti Puikiausiu
Lietuviškų Sekančių Maldaknygių:

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

$66 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.
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ministerijai sunku ką pa
sakyti. Šviet. min. Žiugž
dos sūnus yra paruoštas 
Maskvoje diplomatinei 
tarnybai prie JAV, tačiau 
jis vis vaikščiojo be posto.

— Kas valdo susisieki
mą? Ar susisiekimas yra 
laisvas ar reikalingi leidi
mai?

— Susisiekimas priklau
so bendram Tarybų Sąjun
gos tinklui. Geležinkelių 
administracijoj tarnauto
jai daugiausia rusai. Visų 
didesnių stočių viršininkai 
yra rusai. Susisiekimas po 
kraštą nėra trukdomas iki 
200 kilom., išskyrus tas 
vietas, kurios vadinamos 
“draudžiamos zonos” (tai 
pasleninės prie Lenkijos ir 
pajūrio sritys). Į šias sri
tis įvažiuoti ir iš jų išva
žiuoti gyventojam be spe
cialių MVD leidimų drau
džiama. Kelionės pažymė
jimus apskritai išduoda 
pačios įstaigos, kuriose 
tarnaujama, jei vykstama 
į nedraudžiamą zoną. Su 
Rytprūsiais jokios sienos 
nėra. Kelionės formalumai 
į ten taikomi tie patys, 
kaip ir į kitas vietas. Kiek
vienu atveju gera pasirū- 

$3.75 pinti komandiruotę, nors 
kelionė ir nesiektų 200 km. 
Į Latviją galima vykti taip 
pat be specialių leidimų. Į 

‘Gudiją ir Rusijos gilumą 
galima vykti su vietos 
MVD ar vietos vykdomųjų 
'komitetų pažymėjimais. 
Lėktuvu kelionei reikalin
ga paprastų komandiruo
čių.

mūsų galvas. Užmerkiame 
akis su pilna burna šven
tos žemės, kad kiti ją la
biau pamiltų. Ir mylime ją. 
prieš visą pasaulį didžiuo
jamės. Ant tėvynės auku
ro per tris metus padėjo
me daugiau kaip 100,000 
brolių ir sesių. Pusė jų Si
bire, pusė guli savoj žeme
lėj. Mes keliame galvas 
aukštai, prieš 200 milijo
nų moderniškai ginkluotą 
okupantą, kovojame už; 
Tėvų Žemę trys milijonai.; 
Nė vienas kraštas už lais
vę nėra tiek paguldęs au
kų per., tris . metus., kaip 
mes. Mes laimėsime, mūsų 
reikalas teisingas. Tėvynė 
laisvę atikus.

Tiek aukų nėgali bude
liams praeiti veltui. Pava
saris eina Nemuno kran
tais. Nebeužtvenksi upės 
bėgimo. Garbė mūsų kovo
tojams, Ikurių senųjų jau 
tik menkas likutis. Kaip 
didvyriškai jie guodžia 
mūsų mažuosius. Garbė 
kunigams (iš 1000 likusių

šiuomi siunčiu $ .... ir prašau prisiųsti maklaknygę

Vardas
Adresas

Kai Kinijos centrinės val
džios frontas prieš komunistus 
neatsilaikė ir susmuko, kai a- 
merikiečiams įsakyta iš Kinijos 
bėgti tai Japonijoj pradėta vy
kinti mirties dekretai taip va
dinamiems karo kriminalis
tams. Rusijos agresija prieš 
Kiniją didesnė, jos žiaurumai 
baisesni, negu japonų, bet čia 
niekas nesako, kad Rusijos 
kriminalistams reikia tą pat 
padaryti, kas daroma japo
nams. P.G.

lietuviškos. Kiekvieną par
sidavėlį, šnipą mes kišame 
po velėna.

Mes liūdime, matydami 
į mūsų senius generolus, 
ipulkininkus pasislėpusius 
skudurais apsidengusius, 
gatves šluojančius, gyvu
lius ' ganančius. Vargšai 

j žmonės. Jie per ilgai caro 
I jungą nešė, per daug caro 
! nagaikų lupti. Bijo garbin
gai mirti.

Broliai ir sesės, nepama
nykite, kad mes tapome 
žiaurūs. Su plėšraisiais 
žvėrimis nėra kitos kalbos. 
Nei vienas nekrinta neper- 

; spėtas. Tik kai aukų skai
čius nesiliauja ir išgama 
neturi nei lašelio sąžinės, 
mes turime juk gintis. O- 
įkupantai nebūtų taip bai
sūs, jie nemoka mūsų kal
bos, nepažįsta mūsų tau
tos ir mūsų vietos sąlygų. 
Tik vietiniai ištautėję vi
sokį išgamos, svieto perė
jūnai prisideda prie mūsų 
išdavimų šimtais. Mes gi
namės. Mūsų didžioji ne
laimė, kad kai buvome 
laisvi, jiems buvome ge
resni kaip sau.

Per trejis metus mes ap-

Sveikiname jus, laikinai 
netekusius tėvynės Lietu
vos. Pasveikinimui tiesia
me rankas. Jos kruvinos, 
kaip ir mes patys. Nebijo
kite susiteršti. Tai mūsų 
pačių kraujas, per trejis 
metus okupantų - azijatų 
liejamas. Liejame ne la
šais, bet upeliais. Tėvynė
je ir žemė ir dangaus mė
lynė apšviesta mūsų sody
bų gaisrais — vien krau
jas. Vasarą nesuskumba 
saulė kraujo išdžiovinti, 
žiemą: speigai — jos su
šaldyti. Mūsų motinų ir 
vaikų, ašaros, 'kada jie ap
juosia mūsų kaklą, api
plauna mūsų pasruvusį 
kraują,to mes, pažvelgę į 
gaisrus ir smurto veiks
mus, užmirštame kovos 
nuovargį ir dar su didesne 
jėga giname tėvų žemę. 
Broliai ir sesės, nepama
nykite, kad aš jus noriu 
graudenti, perdėti tautos 
kančias. 1940 - 41 metai. 
Jūsų išgyventi, tėra tik še
šėlis dabartinės kovos. Jo
kia vaizduotė ar plunksna' per trejis metus — jų 400 
jos pavaizduoti negali. Ant i Sibire ar pogrindyje), ku- 
miestelių aikščių apiplėšti, ■ rie skatina mus tėvynės 
nuogi guli mūsų vyrų la-:meilei. Tik vienas tebėra 
vonai. Budeliai juos pa- laisvas vyskupas. Koks o- 
smaugė. Jie nori mus at- kupantų smurtas. Garbė 
grasyti nuo tėvų žemės. Iš mūsų jaunuoliams moki- 
langų seka. Gal kas atsi- niams, kurie augo laisvoje 

Tai žabangos nau- tėvynėje ir nenešė okupan
to taip ke- to saitų, šešiolikmečiai su

rakintomis rankomis drą
siai, pakėlę galvas, eina 
mirti už tautų laisvę. Mū
sų senolių didvyrių aukos 
neprilygsta prieš tų jau
nuolių drąsą ir panieką o- 
kupantams. (Nebuvo atsi
tikimo, kad iki mirties 
mušamieji ir kankinami 
išduotų savuosius. Kas 
laisvės ragavo vergu ne
mirs.

ŠNIPĄ — PO VELENĄ 
Atvyko suimti Lietuvos 

Tėvų Pranciškonų Kretin
goje. Varpai sušaukė žmo
nes. Budeliai tėvą vienuoli 
subadė ir vos gyvą įmetė Į 
sunkvežimį.

Minia čekistus apmėtė 
akmenimis. Antrieji Kra
žiai. Broliai ir sesės, di- 
džiuokimės laisve, kuri da
vė tiek daug didvyrių. Ko
voje netekę rankų, nors 
dantimis kandame oku
pantą. Jie mūsų bijo. Pas
kirai nesirodo, duris laiko 
ant kelių užraktų. Mes di

džiuojamės, kad partijai

t

I
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valdžia nedirbančiuosius 
baudžia. Jis lengviau su- 
medžioja duonos kąsnį. 
Mes dirbame nuo tamsos 
iki tamsos. Paskui bėga
me korteles apiprekinti, 
kad gautume kažkuo pri
maišytos juodos, šlapios 
duonas kąsnį. Cukrų, svie
stą, mėsą mūsų vaikai se
nai užmiršo. Paskui nors 
kojos linksta ir sąnariai 
dreba mes sukame į agit- 
punktą paklausyti paskai
tos, ką Stalinas pasakė, 
kas bus už penkerių metų. 
Naktį grįžtame būryje laz
domis ginkluoti, kad mili
cijos ar kareivių atstovai 
užpuolę iš pašalų neuž
muštų, nenurengtų. Nere
tai dėl skylėto palto neten
kama gyvybės. Iš tolo len- 
kiamės, pamatę nakčia 
gatvėje priešais ateinantį 
siluetą. Naktį “tikrina” 
mūsų dokumentus, kitaip 
sakant, apiplėšia. Ir kontr-

kurtome nuo šaukimo apie revoliucionierium būsi, jei 
ateisiantį per penkmečio kam pasiskųsi, kad val- 
planą rojų. Bet kasmet vis džios pareigūnai apiplėšė, 
blogiau. Lombarde užsta-1 pęe praeities ir mūsų 
tome paskutinį paltą, kad .“milicija”. Daugumas va- 
jį pirktų komunistas, o gys, girtuokliai krimina-

šauks. 
joms aiikoms. 
iias dienas. Motina, suža
dėtinė, sesuo neištveria 
neap’sikabinus lavono. Ta
da šimtai budelių, kaip al
kanų vilkų gauja, puola 
gimines ir net pažįstamus. 
Naujos Sibiro aukos. Jokia 
mokykla, jekia darbovietė 
jų nepriims. Sibiras ar 
miškas lieka jų prieglau
da. Nerasime vienkiemio, 
buto ar net kambario, ku
riame nevyktų baisioji 
tautos tragedija. Be padė
ties, amžiaus, luomų skir
tumų visiems 10 — 15 me
tų Sibiro katorgos. Tokios 
Sibiro katorgos, kurią vos 
pasiekę pusė krinta.

UŽMERKIAME AKIS 
SU PILNA BURNA 
ŠVENTOS ŽEMES 

Mus baudžia už viską. 
Mes taip mylime savo tė
vynę Lietuvą, kad geriau 
čia krintame kiek galima 
brangiau pardavę gyvybę, 
kaip vykstam į Sibirą. Nes 
tikime, kad mūsų lavonais 
patręšta Lietuvos žemelė 
bus trąšesnė ateities vie-'parsidavėlių lietuvių yra 
nybei, ir tėvų žemės mei-1nedaug. Joks prievartavi- 
lei. Mes dantimis įsikandę mas ar smurtas jų eilių 
laikomės Tėvų Žemės, kol nedidina. Daugumas pa- 

Šv. Ambroziejus. okupanto buožė sudaužo vardžių šiose eilėse yra ne-

Pinigas turi didesnę ver
tę varguolių bliūdeliuose, 
negu turtingųjų piniginė
se. Saugokitės, kad ken
čiančiųjų gerovė nebūtų 
laikoma uždaryta jūsų 
seifuose, pinigų spintose.

mes pavalgydintume vai
ką.

CUKRŲ, SVIESTĄ 
MŪSŲ VAIKAI SEN AI 

UŽMIRŠO
Mes dirbdami per kiau

ras dienas, uždirbame tik 
dešimtą dalį to, nuo ko ba
du nemirtume.

Laimingas pas mus tas, 
kurs nieko nedirba, nors

listai.
Mes dar neturime pasto

vios elektros, vandens ir 
vargu ar greit turėsime. 
Mūsų namų tvoros, durys, 
kambarių pertvėrimai ir 
net langų rėmai sukūrenti. 
Centralinis šildymas ne
veikia, stogai kiauri. O 
dirbame išsijuosę penk
mečiui. Bus daugiau

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ
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■ gaus prigimčiai. Jis api
ma ne tik viršinius mūsų 

į darbus ir veiksmus, bet; 
nc-t ir slaptingiausias mū
sų mintis. Tai iš tikrųjų 
yra griežčiausia religija, 
bet ji mane žavi tuo, kad 
šituo savo griežtumu mi
lijonams žmonių nurodo 
gyvenimo prasmę ir tiks-' 
lą”.

A. a. Kun. Antano Kaupo amžino poilsio vietaPraėjusieji rinkimai atskleidė keletą netikėtų! 
dalykų: Visų pirma, taip vadinamas šiaudinis balsa
vimas bei pravestas laikraščių kvotimas, kiek kuris' 
kandidatas gali gaut balsų, nieko apytikriai neatspė
ja, kartais dar gali, kuriam kandidatui žalos padary
ti, kaip ir šiuo atveju atsitiko. Dewey buvo numaty
tas didžiuomenės išrinktasis. Jo šalininkai viešai pa
skelbė, kad jis turi laimėti, ir rinkimai tik būsią rei
kiamas formalumas. Kaip matėme, išėjo kaip tik prie
šingai: iš pat pradžių Trumanas išėjo priekin ir nie
kados nebuvo pralenktas. Dewey’o šalininkams teko! 
tik stebėtis ir klausti: kas čia pasidarė? Gi iš tikrųjų! 
nieko ypatingo nepasidarė, tik pasikartojo paprastas' 
faktas, kad respublikonai turėjo perdaug pasitikėjimo' 
ir nepakankamai aiškiai išdirbo savo režimo progra- 
mą, ypač darbo klausimu ir užsienių politikos reika
lais. Tačiau ne tik tas vienas neapdairumas jiems pa
kenkė. Jie permažai atkreipė dėmesio į demokratų spalių 27 d. 1913 m. Ro-

Kun. Antanas Kaupas,
jo mirties 35 metų stabdai paminėti

Rašo VAIDEVUTIS
Cor ad cor loąuitur spaudoje, organiza c i j ų 
(širdis kalba į širdį) sambūriuose, posėdžių ar 

Iš Kard. Neįmano antkapio, pasitarimų salėse... 
RODOS, TIK VAKAR I

JIS MIRĖ...
Kun. Ant. Kaupas išsi- kryžiai, 

skyrė iš gyvųjų tarpo lūs, keliai ir takeliai..

Prieš save matai didelį 
mirusiųjų miestą: visur 

mauzoliejai, gė- 
.....................  A- 

pie 30,000 mūsų kraujo 
partijos pajėgumą ir Trumano asmenybės savybės, dos, tai buvo tik vakar, žmonių — senų ir jaunu, timosi įstaigų. 
Manyta, kad demokratų partija visai sunegalėjus ir tačiau šįmet spalių 27 d. įvairaus luomo ir pašauki- r“' 
Trumanas esąs persiauro maštabo politikas. Respu- sukanka nuo 
blikonams teko skaudžiai nusivilti. jau 35 metai!

Užsienio politikoj Trumanas, tiesa, iki europinio, Kun. Kaupas 
lygio neišaugo, bet kuris kitas politikas būtų išaugęs? nas — pačiame 
Byrnes? Marshallas? Vandenberg? Connelly? Dulles? dvasinių galiu 
Jie visi dar tebeauga ir iš karčių prityrimų mokosi, me — gyvenęs tik apie 43 
Yra vilties, kad kada nors įsigilins į tikrą Europos ir metus, tačiau jo nuopel- 
Kinijos padėtį, kad tik nebūtų pervėlu. Trumanas irgi nai Bažnyčiai ir tautai y- 
prie jų kategorijos priklauso. Bet namų politikoj jis ra milžiniški, 
pasirodė jei ne sumanesnis, tai praktiškesnis. Panau- Kiek kartų man tenka 
dojo nemaža demagogijos, bet kas rinkimų metu jos atsilankyti lietuvių 
nenaudoja? Tegu Trumano demagogija mažai ką vi- Kazimiero 1

Vertė A. Maceina.; Tokios kalbos aš laukiu 
RINKIS! |ir« tavęs!

I Senoviniais krikščiony
bės laikais gyveno rymie
tis kareivis, vardu Mari
jus, kuris dėl savo narsu
mo buvo pramintas “vi- 
tis militaris” — “viršinin
ko ramstis”. Jis pateisino 
šitą pavadinimą ir, pirmai 
progai pasitaikius, buvo 
išrinktas viršininku.

Bet štai ateina vienau 
kareivis, Marijaus prieši
ninkas, ir praneša: “Mari
jus yra krikščionis! Jin 
negali būti viršininkas! 
Jo vieta priklauso man!” 
Marijus paklaustas nenei
gia: “Taip, aš esu krikš
čionis!” Jam duota trys 
valandos pagalvoti.

Marijus aolankė vysku
pą ir prašė patarimo. 
Vyskupas nusivedė jį i 
bažnyčią, atsegė nuo jo

Anais laikais truko dvasi
ninkų, buvo maža pasau

linės inteligentijos
Socialiniam, ideologi

niam gyvenimui kurti, su
daryti stiprią srovę, duoti 
impulso veikimui ir nu- 
statvti gaires ateičiai iš-j iš šiandieninės 
eivijoje buvo reikalinga 
jėga — šviesi, kuriamoji, 
pagrįsta geležinės logikos 
principais, be svyravimų 
į perdėtus kraštutinumus 
— krikščioniškoje dvasio
je. Prasidėjus emigracijos 
bangai iš caristinės Lie
tuvos į USA prieš 40-50- 
60 metų, mūsų žmonės ne
turėjo vadovybės, nei sa
vo organizacijų, nei švie-

Tiesa, buvo steigiamos 
mo — yra suplaukusių į parapijos, bet trūko veik-! 
šią tylos ir ramybės vie- lių dvasininkų; buvo jun-Į 
tą atsigulti ir, pasitrau
kus iš viešojo gyvenimo, 
baigus žemiškąją, nors ir 
trumpą, kelionę, amžinai 
ilsėtis. Čia randi užmigu
sius Viešpatyje kun. M. 
Kriaučiūną, kun. Dr. Sta- 
niukyną, kun. Pr. Serafi- 

šv. ną, kun. Dr. Varnagirį, 
kapinėse Chi- kun. Al. Skripkų, kun. J. krašte,

suomenę" paveikė — kiti neskaniai dėl "jos susiraukė— cagoje, tiek kartų širdis Vaičiūną, motiną Mariją šviestis, kultūrėti. Tačiau 
bet buvo tokių punktų, kurie paveikė, pav. pasižadėji- suvirpa 1 
mas panaikinti Tafto - Hartley tariamai “prieš darbi- skrieja 
ninkišką” bilių. Toks pasižadėjimas kai kurioms uni- žvilgsnis krinta 
jams labai patrauklus. kuriame

Kaip ten bebūtų — ar Trumanas laimėjo savo žium ilsisi mirtingos lie
pa jėgomis ,ar demokratų partijos vadų gabumais — kanos vieno iš žymiausiu- 
jis laimėjo, ir to visuomenei užtenka. Laimėtojo nieks jų Lietuvos sūnų, — A. 
neteisia. Jam dovanojama visokie praeities neprietek- Kaupo, šviesaus kunigo,*dirbta, daug svajota, 
liai ir klaidos. Į jį pradedama kitoniškai žiūrėti. Lai- didžio rašytojo, 
mėjo, reiškia buvo už kitus vertingesnis. Pabaiga vai- ko veikėjo...
nikuoja darbą, sako romėnų patarlė, ir už tą sekmin- į
gai atliktą darbą jį sveikinama.

Dar vieną dalyką rinkimai atskleidė — tai visiš- čia ramiai miega ilga ei- 
ką Wallace’o susmukimą. Balsavime jis vos milijoną iė mūsų pionierių — apie 
balsų tegavo ir nevieno elektorinio atstovo. Jo pa- 30 kunigų, apie tiek sese- 
stangų rezultatas — grynas nulius. O kiek piktos ir lių kazimieriečiu, daugy- 
karčios demagogijos jis yra pavartojęs! Tai tikras, bė pasauliečių, kurių var-

šio įvykio

mirė jau- 
fizinių ir 
subrendi-

tarnas didelis trūkumas i 
pasauliečių inteligentų. O, 
ir pats pastoracinis dar
bas vyko pasenusiais me
todais, neturėjome savo 
mokyklų, nei tinkamos 
spaudos.

Mūsų tautiečiai, susibū
rę kolonijomis laisvame 

ieškojo progų

likas jaunuolis yra mano 
idealas. O kad tokių žmo
nių būtų kuo daugiausia! 
Tokia jaunuomenė tėvy
nei turi daug daugiau 
reikšmes, negu metalo 
kalnai, negu visoki fabri
kai, geležinkeliai, ekspor
tas ir bendrai visos žemės 
gėrybės. Ir aš tikiu, kad 
'...................... > jaunuo
menės išaugs nemaža to
kių sąmoningai religingų 
žmonių.

Jei mes paklaustume 
šiandie suaugusius: “Pa
sakyk, drauge, kodėl tu 
esi katalikas? — 
daugelis atsakytų: 

į to, kad mano tėvai 
buvo, ir šitą religija aš iš 
jų esu paveldėjęs!” Bet tu 
neturi taip atsakyti! Už- šono kardą ir laikydamas 
augęs tu turi sakyti: “Ko
dėl esu katalikas? Dėl to, 
kad noriu! Dėl to, kad 
šventai esu įsitikinęs, jog 

i katalikų tikėjimas yra 
paremtas dieviškąja tie
sa, kad jaučiu, jog tik ka
talikiškąja religija pagri
stas gyvenimas gali būti landų ir pranešė savo nu- 
laimingas. Aš ne iš įpro- sistatymą. Marijus buvo 
čio esu katalikas, ne dėl nuteistas.
to, kad katalikų apeigo- Rinkis!—sakys tau gy
mis esu pakrikštytas, ne venimas, šis supuvęs nau- 

įdėl to, kad toki buvo ma- jų laikų gyvenimas: sa- 
no tėvai (tai būtu maži kys šimtą kartų į dieną.

— sakys tau — 
/ norėdamos į- 

mas ir jog jis yra didžiau- traukti tave į nedorus po- 
sias mano turtas. Žinoma, kalbius.
tai dar nėra svarbiausias Rinkis! — sakys f lieso-

deja, 
“Dėl 
toki

jį vienoje rankoje, o E- 
vangelijų knygą antroje, 
tarė: “Rinkis! Rinkis tarp 
Evangelijos ir kariškio 
garbės! Rinkis taro gvve- 
nimo ir mirties!’’ Kareivis 
ištiesė ranką į Evangeli
ją. Jis nelaukė nė trijų va-

liūdesiu,, npntys Kaupaitę... Ir taip be galo nebuvo nei tinkamų sąly- nuopelnai), bet kad žinau, Rinkis! 
praeitin, akių —tai vis asmenybės, kiek- gų, nei direktyvų. Jaunu- jog čia yra tikrasis tikėji- držiferjbs,

į kapą, 
po kukliu kry-

dinamiš-

------------------------------ ---------------------------- ,, -- . ------------- ’ ' -r----------

vienam lietuviui brangios, tė besiformuojanti bažny- 
nepamirštamos mūsų šir- čia buvo persilpna mases 
dyse, kaip gražiausia ne- auklėti: visokio plauko o- iVI
tolimos praeities rūmų portunistams iš kairiojo;mano turtas. Žinoma, tai fine skaityba: tetiki, tuo 
mozaika. Buvo daug jų sparno buvo lengva jas j dar nėra svarbiausias ma- tarpu aš tau sakau: “Die-

■” ‘ Į suvedžioti klaidingais šū-;no religijos teisingumo į- vas mirė!”
Bet tie, kurie arčiau pa-' kiais. rodymas, bet esu isitiki- Rinkis! sakvs moder-

žino kun. A. Kaupą, ilgiau' Prasidėjo degeneracijos nęs, kad joks tikėjimas niški romanai, kinai, teat- 
sustos prie jo kapo...! tie laikotarpis Dr. J. Šliupo---- : - s.
su ypatingu pietizmu nu- vadovybėje; daugelis išsi
lenks prieš ji savo galvą, žadėjo brangiausio savo 
kaip prieš didi savo am- bočių palikimo — tikėji- 
žiaus atstovą ir vadąjmo, paneigė krikščioniš- 
kaip prieš galingą mūsų josios dorovės normas, 

______ __ _ _ visuomenės sąmonės for- ■ skelbė atvirą kovą prieš
ant Maskvos kurpalio ištemptas, klasių kovos kursty- dai. rodos, dar taip nese- muotoją ne tik šiame švenčiausius mūsų tautos 
tojas. Amerika jam davė griežtą lemiantį atsakymą: niai su pagarba ir meile(krašte, Amerikoje — bet idealus, 
tokia politika jai neskani ir nepriimtina. K..buvo linksniuojami mūsų ir pačioj Lietuvoj. I (Bus daugiau)

v •Lietuviai gali džiugtis, 
turėdami tokias kapines.

sustos prie jo kapo...! tie laikotarpis Dr. J. Šliupo taip gerai neatitinka kil- rai, puikiu stiliumi žade 
niausiu sielos troškimų, darni tau aukso kalnus, 
kaip katalikiškasis. Die
višką jojo kilmę matau ir' dorovingas

Rinkis! — Ar nori būti 
j jaun u o 1 i s, 

tame, kad jojo globoj, jo skaisčia siela ir didinga 
įsakymų laikydamies iš-Į valia einąs per pasauli ir 
auga geriausi, kilniausių:nepaisąs leng’-anė d ž i u
nusistatymų žmonės, nors j nuomonės, ar ištižęs, sv- 
šis tikėjimas nė kiek ne-'mintas moderniškojo gy- 
pataikauja pažeistai žmo-ivenimo vergas?

Laiškai iš okupuotos Lietuvos

Lietuvos Respublikos Romos kataliku laiškas 

Šventajam Tėvui Pijui XII 
Vatikane

Šv. Tėve, katflikų Ganytojau!
Mes, Lietuvos Respublikos Romos katalikai, šau

kiamės Jūsų Šventenybės užtarymo. Mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus pavedimu esi visų mūsų katalikų Va
das ir Ganytojas.

Naikinami, terorizuojami, alkani, nuogi, krau
juose paplūdę, likę be jokiu net žmoniškų natūralių 
teisių, nuo pasaulio visiškai izoliuoti, prašome Jūsų 
globos ir pagalbos. Gyvename aštuntus teroro ir smur
to okupacijos metus. Gyvybės kaina perduodame 
Jums savo tautos kančių istorijos raštą, rodydami XX 
amžiaus bedievybės — komunizmo gėdą, demaskuo
dami pasaulio akyse niekšingąjį melą apie Tarybų 
Sąjungoje religijos laisvę. Kol baisus okupantų smur
tas mūsų nepasmaugė, rašome tikrąją tiesą, savo tau
tos žiauriąją tragediją. Šis raštas yra mūsų Tėvynės 
mirties testamentas.

Mūsų Tėvynė Lietuva Vytauto Didžiojo laikais 
buvo didelė ir galinga. Varnos mūšyje, gindama krikš
čionybę, sulaikė turkų veržimąsi į Europą. Mūsų gra
ži kalba yra vienintelė senovės indų-sanskritų lieka
na. Mūsų šalis nėra turtinga, bet darbščių lietuvių ran
komis ji išmaitino ir aprėdė savo žemės vaikus. Balti
jos jūra švelniai skalauja mūsų žemės pakratį. Mus 
beveik iš visų pusių supa nekatalikiškos tautos. Rusų 
carų imperializmas šimtametinėse kovose mūsų ra

mią tautą naikino ir siaubė, kol, susidėję su prūsais ir 
austrais, pasidalijo mūsų kraštą. Caras jėga norėjo 
mus surusinti ir suprovaslavinti. Pusę šimtmečio bu
vo uždraudęs lotynų raidėmis spaudą, kad mes įpras
tume prie rusiško raidyno. Nuostabiai atspari buvo 
mūsų tauta. Trys didieji sukilimai kardu ir ugnimi 
buvo sutriuškinti. Joki pažadai aukštos vietos lietu
vio nesuviliojo. Knygnešiai iš užsienio slapta nešė lie
tuvišką knygą. Rusų surengtomis Kražių skerdynė
mis stebėjosi visas pasaulis, kur lietuvių tauta paro
dė meilę Katalikų Bažnyčiai ir Tėvų Žemei.

Po didžiojjo karo mus užplūdo iš visų pusių bol
ševikų — azijatų ordos. Kol tapome laisvi tūkstančiai 
jaunuolių turėjo paguldyti savo galvas. Laisvoje Tė
vynėje nebepriskaitėme pilnų trijų milijonų žmonių. 
Per 23 laisvės metus ne tik kad toli palikome Rytų 
kraštus, bet konkuravome ir su Vakarais. Deja, 1939 
metais pasaulinis karas iš visų pusių apsupo mūsų 
darbščią ir ramią tautą. Per Lenkiją vėl priartėjo 
200 milijonų azijatų — bolševikų. Iš karto tik bazės, 
o vėliau visiška okupacija. Trys milijonai prieš 200 
milijonų galėjome tik mirti už laisvę.

Laimingi tie, kurie mirė ir nemato kas dabar Tė
vynėje vyksta. Sv. Tėve, atleisk mums, kad mes gy
vieji, pavydime įnirusiems. Ką mes išgyvename, jokia 
žmogaus vaizduotė nėra to sukūrusi ir negali sukurti. 
Tai primena senovės didžiausius totorių antplūdžius.

Iš mūsų atėmė netik žemę, namus, sunaikino 
miestus, vienkiemius, bet atėmė net ir minties laisvę, 
protavimą. Mus pavertė visiškais dvasios vergais. Mū
sų kultūra pasuko mažiausiai šimtmečiu atgal. Mes 
turime tikėti praeito amžiaus visokioms nesąmonėms, 
kurias seniai persirgome. Žiūrėdami į apiplyšusius 
okupantus, mes turime tikėti, kad pas juos visko yra, 
kad tik pas juos tėra kultūra, kad visame pasaulyje 
badas ir vargas, kad tik jų dėka mes dabar geriausiai

gyvename, nors mūsų vaikai jau užmiršo, kas yra 
cukrus, mėsa, sviestas. Okupantai išrinko mums “sei
mą” buvusių vagių, svetimtaučių, girtuoklių, įvairių 
perėjūnų, vantiuristų sudėtyje. Tiek kandidatų, kiek 
“seimo” narių. Patys juos išstatė, patys surašė ir dur
tuvais varė už juos “balsuoti”. Mus išdidžią lietuvių 
tautą. Dieve, kokios baisos buvo dienos! Į debesis lė
kė balsavimo patalpos. Salia urnų kraujo upeliai te
kėjo. Žemė krauju pasruvo. Kas laisvės ragavo, ver
gijoj nebus. Tas nevertas laisvės, kas negina jos. Pat
riotai, nepergyvendami tos dienos patys krito durtu
vais persiverdami širdis. Nuo okupanto tankų, lėktu
vų ūžimo, dundėjo mūsų miestai ir kaimai. O vis dėl
to nebalsavome. Okupantų melas perviršijo įsivaiz
davimą. Jie paskelbė mūsų “vienbalsį” prašymą įsi
jungti į Tarybų Sąjungą. Tai buvo smurto ir gėdos 
valanda. Šv. Tėve, kada okupantas su savo tankais ir 
durtuvais pridusino, tai mūsų žemė, akmenys, uolos 
šaukė prieš baisiąją klastą. Audros su perkūnijomis 
griaudė ir drebino žemę prieš tą baisųjjį melą. Tos 
baisios dienos tūkstančius lietuvių Sibiro katorgose 
pražudė. O vis dėlto, mes didžiuojamės, kad laisvę 
labiau mylime, kaip savo gyvybę.

1941 metų birželio mėn. per tris dienas dienas be 
teismo, be tardymo, sugaudė su vaikais, seneliais, li
goniais apie 40.000 lietuvių, sukimšo į galvijinius va
gonus ir be duonos kąsnio, be vandens išvežė į Sibi
rą. Tos 3 dienos lietuviams liks amžiams siaubo die
nomis. Mes matėme pakelėse išmetamus senelių la
vonus, naujagimius kūdikius. Ir šiandien mūsų akyse 
skamba alpstančiųjų vagonuose priešmirtinės giesmės 
gaida. Mūsų akys matė bučiuojančius paskutinį kar
tą Tėvų Žemę. Tai matėme patys. Žiūrėjome į dangų 
ir lūpos šnabždėjo Galybių Viešpačiui priesaiką — 
Laisvė arba mirtis. Anų metų okupacijos balansas 
daugiau kaip 100,000 aukų.

Po to seka vokiška, o dar vėliau sugrįžta azijatiš
ka okupacija. Kenčiame naują azijatų dabartinį 
smurtą. Tada buvo tik gaivališkas siautimas, dabar gi 
jau planingas tautos išnaikinimas, surusinimas. Tim 
tikslui Įgyvendinti skiriamas maždaug dešimties me
tu, laikotarpis. Dar šeši metai ir mūsų tautos turi ne
būti.

85 procentai lietuvių tautos yra Rymo katalikai. 
Religijos įtaka buvo ir yra labai stipri. Mūsų tautoje 
yra ypatinga pagarba reiškiama Šv. Marijai. Anot Pi
jaus XI Lietuva yra Marijjos žemė. Mūsų krašto pa
kelėse labai daug kryžių smūtkelių. Tai tautos kan
čios simbolis. Bolševizmas gerai žino, kad kol nepa
kirs religijos Įtakos, tol tauta bus atspari. Todėl reli
gijai ir tenka smarkiausias smūgis. Pagal bolševikų 
vadus, religija taip priešinga bolševizmui, kaip van
duo-ir ugnis. Todėl prieš karą Tarybų Sąjungoje buvo 
panaikintos visos religijos ir jų papročiai. 1943 me
tais susidarė naujos aplinkybės. Užsienio opinijai pa
taisyti oficialiai buvo leista religijos kulto laisvė, 
ypač provoslavų bažnyčiai. Svarbiausias motyvas — 
per Maskvos patriarchą sujungti įvairių tautų ' bul
garų. graikų, rumunų, airijų ir pan.) provoslavus. su
stiprinti provoslavizmą ir tuo būdu plėsti tose tauto
se savo įtaką. Laikinai leisdami religijos kultą, jie 
apsidraudė, kad religija tarnautų tik komunizmo su
stiprinimui ir imperializmo Įtakai svetur. Naujai pas
kirti provoslavų šventikai vargu kuo skirias: nu > 
NKVD žvalgybos agentų. Jų pareiga per cerkvę pra
vesti valižios mintis, pranešinėti žmonių nuotaikas ir 
nurodyti nepatikimuosius. Klausant naujų šventiku 
pamaksiu neįmanoma rasti bent dalelę krikščioniško 
mokslo Tik neapykanta kitoms santvarkoms, kerštas, 
melas ir bolševikinė propaganda. Dievas yra savotiš
kai rusiškas, panašus Leninui. Provoslavų bažnyčia 
yra tik žvalgybos Įstaiga po religine iškaba. B. d.
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Garbingas Svečias

DARBININKAS 

PIRMUTINIS METINIS KONCERTAS

Per tris dienas mūsų parapi
jos žmones ir novenų maldinin
kai džiaugėsi J. E. Vyskupo 
Ričardo Gerow buvimu mūsų 
tarpte. Per tas tris dienas, lap
kričio 7-9 d., malonusis Gany
tojas. Natchez, i 
vyskupijos prašė maldų ir au
kų tos vyskupijos misijoms.

tai atsivertimai būtų gan skait
lingi. Jis prašė visų maldų ir 
aukų. Kunigai per visas nove- 
nas prašė maldininkų atminti 
Vyskupo Gerow misijų reikalus 
savo maldose. Aukų per tris 
dienas sudėta $3,000.00. J. E.

I

Mississippi. vNskuPas Gerow po kiekvienų
pamaldų stovėjo bažnyčios 
įpriemenyje. kad žmonės galėtų 
j su juo pasimatyti, pasisveikin-

Natchez vyskupija tai tikrai jtį įr j0 palaiminimą gauti. Jis 
misijų šalis. L žūnanti visą Mi- ankščiau pranešė, kad asme- 
ssissippi valstiją, plotas 46.000 njaį jįs nenori jokių aukų. Jei 
ketvirtainių mylių. Natchez !^as norj jį medžiaginiai pagel- 
vyskupija turi 40.000 katalikų i į tai prįvalo Įmesti savo au- 
iš dviejų milijonų gyventojų. jją rinkliavos metu. Mūsų kle- 
arba mažiau negu vieną kata- bonas kun. dr. Mendelis kaip 
liką kiekvienai ketvirtaininiai kiekvienais metais' paaukavo 
myliai. Vyskupui Gerove savo lapkričio

Gyventojų Vyskupija skaito mėn algą S125.00.
du milijonų, padalintų pusiau: 
vienas milijonas baltųjų ir vie-! Vyskupas Gerove negalėjo at- 
nas milijonas juodžių. Iš to mi. sigerėti nei žmoni'J maldingu- 
Iijono juodžių tėra tik 5.000 !nu nei & dosnumu. Jis žadė- 
kataliku. Vvskupijoje randasi!* Pats meistis geradarių 
82 apskričiai (eounties). Iš tu intencijas ir prašyti, kad mo- 
82 apskričių. 53 apskričiai ne- k>’ki^ vaikučiai atmintų 
turi juose gyvenančio katali-1 A^onso ParaPij°s žmones ir 
kiško kunigo. 33 apskričiai, du sus maldininkus.
arba trys kart didesnis plotas : 
žemės negu Lietuva, neturi ne-Į 
vienos katalikiškos bažnyčios. > šią savaitę turėjome net 
67 apskričiai neturi katalikis- jas laidotuves. Pirmadienį, 
kos mokyklos. ikričio 8 d. kun. Antanas

Tokį liūdną tikybinį vaizdą jbinskas atnašavo gėdulos 
nupiešė žilgalvis vyskupas Na-1 šias už a. a. Simą Preibį. kurs 
tčhez vyskupijos. Tik du gy-įmirė labai staigiai nuo širdies 
ventojai iš kiekvieno šimto Į ligos. Paliko dideliame nuliūdi- 
Mississippi valstijos yra kata- me žmoną ir šeimą. Palaidotas 
likai. Bet Į 24 metus per ku- Loudon Park kapinėse, 
iroos teks Gert>W^ -Trečiadienį. -lapkričio 10 d.
būti ganytoju Natchez ryšku- kUn. Jonas Mendelis atgiedojo 
pi jos katalikų Bažnyčia padarė egzekvi jas ir aukavo šv. mišias 
daug pažangos. Šiandien neka- už vėlę Juozo Miliausko, kuris 
talikai nebeskersakiuoja ant 
vyskupo arba katalikų kunigų. 
Kaip baltieji taip juodžiai ne- 
kataiikai su noru siunčia savo 
vaikučius į Sesučių mokamą
sias mokyklas, iš kurių mokyk
lų gaunama daug atsivertimų.

Vyskupas aiškino, kad būtų 
galimybės turėti katalikiškas 
mokyklas gyvenimo centruose

Savaitės Mirimai

šv.
vi-

tre- 
lap- 
Du- 
mi-

mirė miesto ligoninėje. Velio- 
; nis turbūt neturėjo jokių gimi
nių. Juozas Kašinskas rūpinosi 
visais nabašninko reikalais.

I

Juozas Kasiosios
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd,
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexmgton 8595

Limcsina: <iėl visokių reikalų.
■ Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Katalikų Veteranų, Kazimie- visa eile lietuviškų šokių. Wor- naly pagelbės choro dainomis, kartą pasirodys Worcesterio 
ro S. Kureišo Postas 456 ren- cesterio, Aušrelės Vyrų Cho-! Šv. Kazimiero parapijos mu- tarpe; bet yra labai žinoma 
gia savo pirmą koncertą. Auš- ras, po vadovyste Jono Dirve- zikos vedėjas. Juozas Žemaitis, visose Jungtinėse Valstybėse, 
ros Vartų parapijos svetainėje, lio, prisidės prie programos su akompanuc* pianu. ypač Naujoje Anglijoje.
Worcester, Mass., sekmadienį. įvairiomis dainomis. Šis vakaras bus vienas iš į- Tad prašome visų paremti
lapkričio (November) 14-tą Taip pat Katalikų Veteranų domiausių parengimų. Visos mūsų linksmą lietuvišką vaka- 
dieną, 1948 m.. 7 valandą va- Posto Vyrų Choras po vado- dainos, lietuviškos ir angliškos, rą, nes turėsite progą pamaty-
kare. So. Bostono. Tautiškų vyste Vinco Burdulio, patieks yra naujausios ir gražiausios, ti gražių lietuviškų šokių, ir iš- 
Šokių grupė po vadovyste p. O- gražių dainų. Solistė, Diva Vig- Grupė iš Bostono dar pirmą girsti malonių lietuviškų dainų, 
uos Ivaškienės, pasirodys su

Ketvirtadienj. lapkričio 10 d. 
a. a. Jurgis Šyla buvo laidoja
mas iš mūsų bažnyčios. Tai bu- 

;VO senas Baltimorės lietuvis vi- 
į sienas gerai žinomas, sulaukęs 
i netoli 80 metų amžiaus. Paliko 

žmoną ir suaugusią

Du Nauji Katalikai į
Kun. Antanas Dubinskas. 

sekmadienį, lapkričio 7 d. su-i1 
teikė krikšto sakramentą Ber
nardo ir Marės Akelaitytės 
Nuth sūnui, kuris gavo vardą 
Bernardo Enriko. Krikšto tė
vais buvo Jonas Nuth ir Alora 
Kendrikaitė.
Manuelio ir Alvertos Jovaišai-5 
tės Brocato 
tyta. Jai duotas vardas Barbo
ros Onos. Krikšto tėvais buvo 
Antanas Mazza ir naujagimės 
teta Veronika Lombardi.

Sveikiname naujagimių tėve
lius. Linkime abiem šeimom 
daug džiaugsmo iš savo naujų 
katalikų, kad jie augtų metuo- 

išmintyje ir Dievo malonė-se. 
je-

trijų mirusiųjų vėles 
visus sukalbėti die-

Amžinąjį Atilsį.

nuliūdime 
šeimą.

Už visų 
kviečiame
vobaimin^ą
Šeimoms ir giminėms atsisky
rusių jų su šiuo pasauliui reiš
kiame giliausią užuojautą jų 
skausmo ir liūdesio valandoje, 

i Lai gerasis Viešpats juos rami
na ir juos paguodžia.

Prieš pat rinkimus susirūpino motinos bal
suotojos, kur jos palias savo mažyčius. Sugalvo
jo skubiausiai registruoti sėdėtojas - prižiūrėto
jas vaikučių, kurios išleistų motinas balsuoti. Šis 
vaizdas parodo tos akcijos paveikslą.

pasaulio: šv. mišios tik mus 
jungė su kitais šio pasaulio 
gyventojais. O neapsakoma šv. 
mišių vertė katalikiškai šir
džiai!

Kelionė per vandenyną užė
mė penkias dienas. Laive val
gis buvo kuo geriausias. Jis 
buvo Amerikoje supirktas. Val
gėme ne tik tris paprastus 
kartus į dieną, bet sulyg ang
lų mados apie 4 vai. po pietų 
turėjome arbatėlę su pyragė
liais.

Kelionės metu, kad mus tin
kamai priruošti toms vietoms, 
kurias buvo mums skirta lan
kyti, paskaitos buvo duodamos 
kasdieną vyskupų ir kunigų, 
kurie jau ne pirmą kartą lankė 
Europą. Tos paskaitos žymiai 
mums vėliau pagelbėjo supras
ti įvairių kraštų istoriją ir jų 
įpročius ir įvertinti tų kraštų 
meną.

Dienos metu jei nelijo galė
jome žaisti ant denio ar sėdė
ti denio kėdėje kvėpuojant tyru 
gaivinančiu jūrų oru. Vakarais 
buvo lenktynės, muzika, šokiai, 
judamieji paveikslai ir ameri
kiečiams gerai žinomas Bingo.

Laikas bėgo žaibo greitumu, 
kad ne kiek nenusibodo marių 
kelionė. Tiesa pasakius, nejusti 
nejutome kaip išaušo rytas ir 
štai mes pamatėme Prancūzi
jos krantus. Kadangi didysis 
Cherbourgo uostas buvo baisiai 
sužalotas karo metu ir dar nė
ra atstatytas, tad Queen Man’ 
negalėjo privažiuoti prie pat 
kranto, bet visi pasažieriai bu
vo persodinti į laivelius ir nu
gabenti į miestą. Cherbourge 
laukė traukinys, kuriuo mes 
visi buvome nugabenti į Pary
žių. Važuojant traukiniu gavo
me progą,matyti Lisieux baž
nyčią, kur šv. Teresėlė, Mažoji 
Jėzaus Gėlelė, praleido savo 
dienas. Atvykus j Paryžių at
siradome naujame pasaulyje, 
bet apt» tai parašysiu vėliau.

IIŠ MANO 1948 METŲ KELIONĖS į tą tam tikrai skirtuose kam-

I UŽRAŠŲ ŽIUPSNYS VAIZDŲ£
rėjo paskyrę ypatingus kam- 

1 barius net ir žydų pamaldoms, 
į Aš tą sužinojau pirmą rytą 

kurios ant kelionės, kuomet beieškodama 
smalsumą, katalikų koplytėlės patekau į 
prisijungti žydu rabino maldnamį kur ji-

Rašo ULIJONA VALCECKAITE, Baltimore, Md.
■ tikras brošiūras.
i tiek sukėlė mano
' kad aš pasiryžau
• prie tos kelionės maldininkų ir sai turėjo savo pamaldas, 
draug su jais atlankyti šventas! ,, 7 . T „ Į Nepaprasto įspūdžio daro sv.i vietas .kaip tai Liurdą, Romą,1 ... . . .. misios atnašautos ant manų.,

a vą ir itas. įjaudinantis vaioHa« yra matyti
Mes išvykome iš New Yorko kunigą laikant šv. mišias to- 

modemišku Queen Mary laivu., kiose aplinkybėse. Esu tikra, 
__------ -------  Kūdikis būdama karts nuo kar- kaj žmones pirmais krikščio-
matyti Europą. *° girdėjau savo tėvelius paša- nybėg amžiais neįvertino šv.

; vilnys mįšjų auką daugiau negu 
už laivą, kaip šventkeleiviai ant to laivo. Mes 

visi jautėmės atskirti nuo viso

Per Mares: iš New Yorko 
į Paryžių

Aš nesapnuoti nesapnavau, 
nei manyti nemaniau, kad ga
lėčiau, kada nors savo amžiu
je lankyti tas vietas apie ku
rias aš tik knygose skaičiau 

j arba paskaitose girdėjau. Tie
sa, daug įdomių vietų čia yra: 
Amerikoje, bet mano didelis 
noras buvo i 
Štai, išgirdus, kad J. E. Arki- lojant kaip jų laikais 
vyskupas Richardas J. Cu- ^uvo didesnės 

. shing. iš Bostono, rengia šv. ^os v^nys k^° virš laivo. Bet 
kelionę į Romą, nutariau pla- ^0 metų laikotarpis tą visą pa-, 
čiau apie tą kelionę sužinoti, j maine.
Aplankiau American Express Queen Mary laivas 12 metų 

P° Co. vietinį ofisą, gavau tam senum° sveria virš 81.000 to- 
vyrų dr-jos ----------------------------------------  nų. Jis turi 1020 pėdų ilgio ir

žinomas lietuvis, 135 pėdas aukščio. Kad tinka- 
nevieno jubi- mai viską aprūpinti jis veža 

cjii c?o trim xriv*c» 2,000 darbinin- 
Nepailsk! kų. šis marių milžinas plaukia 
Krikščioniškų ’ ramiai be jokio supimo, šiame

Tą pačią dieną

duktė buvo krikš-

Metinis Oisterių Kostas

Didžioji Oisterių puota 
globa švč. Vardo 1_ 
įvyks sekmadienį, lapkričio 14Įsiems gerai 
d. Kun. Dubinskas dr-jos dva-: kuris neapleidžia 
sios vadas praneša, kad vis- ■ liejaus jis matėsi tose iškilmė- su savim virš 
kas priruošta vienam tūkstan
čiui svečių. Jo rūpestingi padė
jėjai turi užsakę 500 svarų 
dešrų pas Albertą Žilinską. 
Oisterių užsakyta 150 bušelių. 
Alaus 40 statynių. Kumpių 100 
svarų. Coca - Cola ir Hires gė
rimų 40 dėžių. Tai tik stambes
nieji dalykai. Virš 100 darbi
ninkų dirbs šitoje pramogoje. 
Tad nevienas neprivalėtų ap
leisti šio šeimyniško pasilinks
minimo. Bilietas $3.00.

Trumpos Žinutės
Iškilmingoji 9 dienų Stebuk

lingo Medalio Novena įvyks 
kitą savaitę, lapkričio 15-23 d. 
Pamaldos bus laikomos 5 kar
tus kiekvieną dieną. Du misijo- 
nieriai iš New Yorko sakys 
pamokslus. Kunigai ragina vi
sus atlikti šią noveną ne tik 
savo intencijoms bet melstis už 
pasaulinę taiką, atsivertimą 
Rusijos, ir gerovę mūsų pačių 
Amerikos, kad Dievas saugotų 
Ameriką nuo komunizmo ver
gijos.

Mūsų klebonas kun. dr. Men
delis pereitą sekmadienį daly
vavo deimantiniame jubiliejuje 
Švč. Jėzaus širdies parapijos, 
Highlandtovvn ,Md. Tą parapi
ją gražiai tvarko
demptoristai, tie patys kuni
gai, kurie rūpinosi šv. Alfonso 
bažnyčia pirm negu ji buvo pa
vesta lietuviams. Arkivysku
pas atnašavo šv. mišias ir virš 
100 kunigų buvo susirinkę iš
kilmėse. Jonas Grudzinskas. vi-

Tėvai Re-

se. Bravo, Jonai.
Calvert Hali

Mokyklų Brolių vedama moky-. “Marių Viešbutyje" arba palo- 
kla dėkoja kun. Antanui Du-,ciuje yra įvairių įvairiausi pa- 
binskui už jo malonų priėmimą į togumai, kaip 
ir jaudinantį pamokslą paša- knygynai, vaikų 
kyta 700 studentams, kurie su- dimosi prūdas, 
sirinko šv. Alfonso bažnyčion I veikslai, banka, 
apvainikuoti rožančines pamal-! formacijos centrai, 
das. Tai buvo įspūdingas regi-,kos valgyklos, 
nis. pilna bažnyčia jaunuolių, mo vietos ir taip toliau, 
kalbant Marijos rožančių, pra- ” ” ' ‘"
šant pasauliui pastovios taikos. 2:26 vai. ryte, daug vėliau ne-

Jaunimo klubas rengia teat- gu buvo manoma, nes reikėjo 
rą, kuris bus statomas šešta-' laukti jūrų pakylimo iki tas 
dienį. lapkričio 20 d. Ponia Da
rata Adomaitienė yra teatro 
režisorė. Lauksime.

Kun. Jonas Mendelis uoliai 
darbuojasi su nauja jaunimo 
grupe nuo 14 iki 18 metų am
žiaus. Skundžiasi, kad neužtek- 
tinai gauna paramos iš senes
niųjų parapijos narių. Jam vie
nam gan sunku tvarkyti naujai 
organizuojama kuopa.

Parapijos sodalietės rengiasi 
atlikti susitelkimo dieną sek
madienį, lapkričio 21 d. Bilietai 
$1.25. Rekolekcijos įvyks Ca- 
tholic High School nuo 10 vai. 
ryte iki 4:30 v. po pietų. Visos 
narės yra kviečiamos dalyvau
ti.

Klieriko Juozo Antoszewskio 
brolis Stanislovas rengiasi pri
imti moterystės sakramentą 
lapkričio 25 d. Kadangi jaunoji 
priklausė prie šv. Martino pa
rapijos tad šliūbas įvyks šv. 
Martino bažnyčioje. Sveikina
me Stasį!

tai elevatoriai, 
darželis, mau- 
judamieji pa- 
telefonai. in- 

moderniš- 
įvairios sėdėji-

i
i

i

New Yorko uostą apleidome

milžiniškas laivas galėjo išva
žiuoti. Apleidžiant uostą dau
gel pasažierių pamiršo apie' 
miegą, kad atsisveikinti su 
LAISVES DIEVAITE — "Sta-Į 
tue of Liberty”. Visiems buvo, 
įdomu palyginti jausmus ap-' 
leidžiant Ameriką ir grįžtanti 
atgal:

Laivas buvo pripildytas ke-! 
liauninkais. Iš viso 1,900 as-i 
menų vyko Europon. Maldi- 

jninkai sudarė 550 asmenų gru- 
!pę. Jie buvo iš visų Amerikos 
kampų, nes tai buvo Tautinis 
Pasirodymas šv. kelionėje, ku
rio tikslas buvo reikalauti da-| 
bartinio šv. Tėvo, kad Pius X 
būtų paskelbtas šventuoju. Mū-J 
sų grupėje buvo vienas Arki-] 
vyskupas. 4 vyskupai, prelatai! 
ir daug dvasiškių. Visi švent-j 
keleiviai sudarė linksmą šeimą.:

Kadangi šita buvo šv. kelio
nė ir mes šventkeleiviai. tai 
mūsų patogumui buvo atna
šaujamos mišios kiekvieną ry-

I

Lawrence & Methuen, 
Mass.

Chandler's Flower Sbop
“Gėlės Įvairioms Progoms”

162 Essex St.

LAWRENCE, MASS.

1

F. X. Robichaid
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

1 Lowell St., Methuen, Mass.

Lovvell, Mass.

Harry Bass, Ine.
l’nited Cloak & Suit Co.

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI
166 Centrai St.,

. LOWELL, MASS.

Bancroft Radine Store,
Ine.,

Importuoti ir Naminiai

Gėrimai; Vynai, Cordials,

Alus ir Ale.

578 South St., Athol, Mass.

Tel. 770

Manchester, N. H.

C. A. Hottt Co., loc.
Vertingi baldai, ir kilimai

Cor. Valley and Wilson Sts.

Manchester, N. H. Tel. 1880
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Tebėra gyvos dvi seserys 
Sv. Teresėlės

- Viena sulaukė 87 m. amžiaus, ki
ta - 79. - Senesnioji yra vienuolyno 
viršininke, abidvi karmelites. - Kę jos 
sako apie savo sesutę, šventąją.- Kaip 
jos praleido bombardavimo dienas. - 
Per 60 metų tik kartą buvo išvykusi už 
vienuolyno, vyskupui įsakius. - Celi

nos pieštasai paveikslas.
MILIJONAI PRIEŠ JĄ faktus.
KLUMPA ANT KELIŲ
Kai Šventoji 

Vaikelio Jėzaus 
gulėjo artimos 
patale, aplinkui 
kusioms seselėms 
tarė tyliu balsu: 

— Mano darbas 
po mano mirties. Dangaus 
laiką aš praleisiu gera da
rydama ant žemės. Aš da
rysiu, kad iš Dangaus 
kristų rožių lietus. Tuoj 
po mirties pasaulis pa
žins mane...”

Tie šventosios žodžiai— 
pranašiški. Vargiai ar 
kurio kito šventojo gar
sas taip greit išsiplatino, 
kaip Šv. Teresėlės. Ji mi
rė prieš 50 metų (1897), 
teturėdama tik 24 metus 
amžiaus, gyvenimą 
leidusi už sandarių 
meličių vienuolyno sienų. 
O šiandieną, vargiai ar y- 
ra pasaulyje katalikų baž
nyčia ar koplyčia, kur ne
būtų jos stovylos ar pa
veikslo ,milijonuose na
mų jos atvaizdas ir mili
jonai žmonių nešioja jos 
medalikėlį ar turi ką nors, 
kas primena tą ypatingą 
šventąją.

PAULINA, IR CELINA
Įdomu, kad dar tebegy

vena dvi Šv. Teresėlės se
serys: Paulina ir Celina. 
Kai 1897 metais mirė Šv. 
Teresėlė, dar tebegyveno 
keturios jos sesutės, visos 
vienuolės. Tačiau, iš jų— 
Marija mirė Lisieux mies
te 1940 metais, Leonė mi
rė 1941 metais Caen mies
te. Dabar tebegyvenan
čios seserys — Paulina y- 
ra 87 metų amžiaus (gi
musi 1861 m. rūgs. 7 d.), 
o Celina — 79 metų am
žiaus (gimusi 1869 m. bal. 
28 d.). Jos gyvena kietą 
karmelites gyvenimą, nie
kada neišeidamos iš savo 
vienuolyno — laikydamos 
kliauszūrą, daug pasnin
kaudama ir daug nusima- 
rindamos, ir vis dėlto su
laukė tokio amžiaus. Vie
nas amerikietis kunigas, 
karmelitas tėvas A. H. 
Dolan keletą kartų jas ap
lankė, su jomis kalbėjosi 
ir savo įspūdžius aprašė 
keletoje veikalų, kurių 
naujasis “The sisters of 
St. Therese today” išleis
tas tiktai šiais metais. Iš 
jo ir semiame sekančius

Teresėlė 
Gėlelė 

mirties 
susirin- 
ji pra-

prasidės

pra- 
kar-

v •

Šv. Teresėlės se
suo Paulina yra vyresnio
ji karmeličių vienuolyno 
Lisieux mieste, to paties, 
kuriame gyveno ir mirė, 
kur yra šventosios relik
vijos Šv. Teresėlės.

KĄ MANĖ, APIE ŠV. 
TERESĖLĘ KAI JI DAR 

GYVENO
Paulinos vienuoliškas 

vardas yra Motina Agnie
tė. Jos tai ir paklausė 
kun. A. Dolan:
— Sakykite, ar esant gy

vai Mažajai Gėlelei laikė 
kitos seserys ją šventąja?
— Jos tik žiūrėjo į ją 

kaip į tobulą vienuolę, bet 
nemanau, kad būtų ją lai
kiusios šventąja, kuri bus 
kanonizuota.
— Bet, Motinėle,— klau

sė toliau kun. Dolan, kar
melitas, — ar jos pastebė
jo ką nors ypatingesnio, 
nepaprasto jos gyvenime?
— O, taip, jos žinojo, 

kad ji nebuvo tik papras
ta sesuo. Ji buvo taip ne
paprastai saldi ir maloni, 
kad jos žinojo jog ji tobu
lai eina dorybių keliu.
— Bet jūs, Motinėle, ku

ri jai buvote antroji mo
tina (Šv. Teresėlės motu
tė anksti 
bojo jos vyresnė 
Paulina), kuria ji taip pa
sitikėjo, ar jūs jautėte, 
kad Dievas jai parinko j 
specialią misiją?
— Taip, tėve. Aš žino-! 

jau, kad mano mažoji se
sutė nebuvo tik eilinė to
bula vienuolė. Aš žinojau, 
kad Dievas mano mažajai 
seselei suteikė 
čiausias 
lones. 
jutau, 
šakoti 
“Mano 
mano mirties... 
lietumi rožių (malonių).. 
Tada aš supratau, kad tie 
žodžiai buvo įkvėpti jai iš 
aukščiau, ir nuo to laiko 
neišspruko iš jos lūpų nei 
vienas posakis, kurio aš 
ne būčiau rūpestingai at
žymėjusi. Jau tada žino
jau, o dabar dar aiškiau 
žinau, kad Dievas ją bu
vo parinkęs specialiai mi-

1 sijai moderniajame pa- 
! šaulyje. —

SU JOMIS KALBĖDA
MAS VEIDŲ NEMATAI

> Šv. Teresėlė mylėjo sa- 
j vo sesutes. Pavyzdžiui,

sukniu m b a 
Per komuniją

v
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Šis būrys DP su senyvo amžiaus senute žy
giuoja į pirmą tremtinių transportinį laivą Gene
ral Black, .kad juomi sulig JAV Kongreso įstaty
mu pasiejus laisvės žemę. Tas laivas sekmadienį, 
spalių 31 d. atvežė 813 tremtinių.

mirė ir ją glo-
sesuo

savo re- 
ir rinktines ma- 

Bet ypač aš tą pa
kai ji pradėjo pa
savo pranašystes: 
darbas prasidės po 

Aš lysių M

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ. ĮSIGYK —
“ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS“

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius. stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
3M W. BROADWAY, SO. SOSTON, MASS.

sesutę Celiną vadino “ma
žoji mano kūdikystės 
draugė ir saldusis mano 
sielos aidas”.

Abidvi gyvosios Šv. Te
resėlės sesutės gyvena pa
gal griežtas karmeličių 
regulas. Jos dabar taip 
garsios ,kad jų maldų ieš
ko net popiežiai ir kardi
nolai. Visi gi žino, kad jos 
turi savo seserį Danguje. 
Norinčių jas pamatyti ir 
pasikalbėti yra tiek daug, 
kad negalint visų paten
kinti dabar visiškai už
drausta joms rodytis, tik 
ypatingais atvejais pada
romos išimties. Bet ir ta
da, karmeličių papročių, 
su jomis pasikalba tik 
pro grotas, kurios yra už
tiestos tamsiu audeklu, 
taip, kad jų veidų negali 
matyti. Kas rytą, jos 
drauge su visomis seseri
mis klauso Šv. Mišių. Kai 
kalba “Confiteor”, iš nu
sižeminimo 
ant žemės.
atidaromos krotelės, kad 
kunigas galėtų joms į- 
duoti Šv. Ostiją. Pirmoji 
Komuniją priima motinė
lė Agnietė (Paulina), nes 
ji yra vienuolyno vyres
nioji. Ką pergyveno kuni
gas, duodamas jai Šv. Ko
muniją, galime jausti iš 
to jo aprašymo:
— Aš jaučiau, kad duo

du Komuniją šventąjai, 
šventajai, kuri išauklėjo 

; šventąją (Teresėlę). Aš 
daviau Šv. Komuniją, tai, 
kuri paruošė žemę Maža
jai Gėlelei, kuri globojo ir 
laistė mažąjį pumpurą, 

, kol rožė (Teresėlė) sužy- 
’ dėjo visame savo dvasi- 
, niame grožyje ir dangiš

kame puikume.
Labai, labai retai kas 

iš kunigų, be Sesehų kape
liono, gauna teisę atlaiky
ti Mišias Lisieux seselėms 
karmelitėms. Amerikietis 
kunigas, kuris tą laimę 
buvo pasiekęs, atsiliepia:
— Aš jaučiausi, kad tą 

rytą man lyg buvo su
teikta privilegija įeiti į 
Dangaus kamputį.

KARO AUDROSE
Į Lisieux miestelis, karo 
metu gerokai sunaikintas. 
Iš senosios geležinkelio 
stoties beliko tik viena 
siena. Beveik visi mieste
lio namai sudaužyti: čia 
sienoje patrankos sviedi- 
nis didžiulę skylę išnešęs, 
ten namas tik su puse sto
go, kitur vėl tik rūsys te- 
pasilikęs. Pelenai, griuvė
siai. Lisieux buvo apmė
tytas padegamosi o m i s 
bombomis ir priešais vie
nuolyno koplyčią liepsnos 
viską sunaikino. Toj gi 
pusėj, kur Šv. Teresėlės 
vienuolynas ir koplyčia, 
ugnis nudegino iki pat 
vienuolyno, iš abiejų pu
sių ,tik karmeličių vienuo
lynas išlikęs nesunaikin
tas.
KAIP DABAR ATRODO 

ŠV. TERESĖLĖS 
SESUTĖS

Šv. Teresėlės seserys tu
rėjo pergyventi tuos vi
sus karo pavojus, bet tas 
nepaveikė į jas kaip nors 
ypatingai. Nors viena jau 
turi 87, kita 79 metus.
— Jos atrodo kaip mie

los močiutės, bet jos ne
kalba ir nesielgia kaip se
nos moterys, — taip rašo 
kun. Doian jas pernai me
tais aplankęs. — Paulinos 
balsas yra muzikališkai 
skambus ir tyras, jos ju
desiai gyvi. Ji pilna ener
gijos. Nors Celinos jude
siuose jau atsispindi metų 
našta, bet ji linksma ir 
gyva. Jos papasakojo, kad

1944 metų vasarą visas 
miestas pergyveno ypa
tingą bombardavimą. Jau 
pirmą bombardavimo die
ną daugelis bombų krito į 
vienuolyno sodą, bet ne
sprogo. Tačiau daugelis 
jų išrovė medžius ir iš
svaidė akmenis tvoros, 
buvusios aplink vienuoly
ną. Padegamosioms bom
boms sukėlus gaisrus vie
nuolyno kapelionas pata
rė seselėms apleisti vie
nuolyno pastatus, bet jos 
nesutiko, tikėdamos i o s, 
kad Šv. Teresėlė jas glo
bos.

LIEPSNŲ NAKTIS
Sekančią naktį liepsnos 

siautė vėl, ir vėjas jas pū
tė tiesiai į vienuolyną. At
vyko nuo vyskupo pasiun
tinys su įsakymu, kad se
selės apleistų vienuolyną 
ir persikeltų į statomo
sios bazilikos patalpas. 
Seselės skubiai susirinko 
prie išėjimo durų. Jas ve
dė motinėlė Agnietė (šv. 
Teresėlės sesuo Paulina). 
Tai buvo pirmas kartas 
po 60 metų, kad ji peržen
gė slenkstį, vedantį už 
vienuolyno sienų. Kaip 
1884 metais ji čia pada
rė įžadus, taip ir nebuvo 
išėjusi iš vienuolyno rū
mų. Taip yra su visomis 
seselėmis karmelitėmis. 
Kasdienius pirkinius ir 
kitus reikmenis jos atlie
ka kitų bendruomenių se
selės, prie jų gyvenančios, 
o jos veda griežtą, uždarą 
gyvenimą. Gretomis po 
dvi, drauge su savo kape
lionu, nuvyko į bazilikos 
patalpas. Jų širdys buvo 
apsunkusios, nes nebuvo 
galima suspėti išnešti nei 
Šv. Teresėlės archyvų, nei 
jos palaikų, nieko; buvo 
pavojus, kad liepsnos gali, 
viską sunaikinti.

KELIOS SAVAITĖS 
IŠTRĖMIMO

Jos einant, iš šalių švie
tė gaisrų ugnys, aplinkui 
krito bombos. Tačiau se
serys nebuvo sužeistos, 
atvyko į tą didžiulę Šv. 
Teresėlės garbei statomą
ją baziliką. Sustojo Dievo 
Motinos koplyčioje, į de
šinę nuo didžiojo alto
riaus. Tenai jos išbuvo 
nuo 1944 metų birželio 7 
dienos iki rugp. 27 dienos, 
nes kasdien miestas buvo 
bombarduojamas iš oro ir 
patrankų svied i n i a i s. 
Bombos buvo taip galin
gos, kad visa bazilika dre
bėdavo. Prisiglaudusios 
naujoje vietoje seserys iš 
ryto klausydavo keletos 
Mišių, kalbėdavo savo 
maldas, meditu o d a v o.

I

Praėjus bombardavi
mams, vėl sugrįžo į savo 
vienuolyną, kurs išliko ne
paliestas, sugriau tame 
mieste.

CELINOS PIEŠTAS 
PAVEIKSLAS 
* • • ' f • t r

Celina, antroji Šv. Tere
sėlės tebegyvenanti sesuo, 
yra gera menininkė. Ypač 
yra pagarsėjęs jos paveik
slas Kristaus veido, kurį 
ji nupiešė iš fotografijos, 
kokia buvo padaryta iš 
drobulės, kurioje buvo su
vyniotas Kristaus kūnas 
ir kuri saugoma Turino 
mieste. Mintis tokį pa
veikslą nupiešti jai atėjo, 
kada ji sužinojo, jog vie
nuolyne jai bus parenka
mas vardas: “Genovaite, 
Šv. Jėzaus Veido”. Pa
veikslą ji piešė keletą me
tų ir 1905 metais padova
nojo popiežiui Pijui X, 
kurs labai apsidžiaugė. 
Dabar pasaulyje yra pa
plitusių daug kopijų to 
Šv. ""
nos

Teresėlės sesers Celi- 
pieštojo paveikslo.

DIEVO SODŲ 
KVEPĖJIME

Taigi, ir dabar Lisieux 
miestelyje tebegyvena dvi 
tikros Šv. Teresėlės sese
rys. Apalankiusieji Car- 
melio vienuolyną asmenys 
jį vadina Dievo sodnais. 
Ir šių eilučių autoriui te
ko aplankyti, savo akimis 
matyti Šv. Teresėlės vie
nuolyną, kur dabar guli 
jos relikvijos, kur tebe
gyvena jos sesutės, teko 
lankyti naujai statomą 
puikią baziliką. Galiu pa
tvirtinti, kad teisingai 
rašo tėvas karmelitas 
kun. Dolan, kai jisai sa-' 
ko:

— Ar būdamas Lisieux 
mieste laikai mišias sese
rų koplyčioje; ar būni pa- 

j laiminime, ar svečių kam- 
I baryje kalbiesi su seseri
mis, jauti Dievo sodų 
dvelkimą, jauti aukšto 
šventumo, gilaus dvasi
nio gyvenimo, pasaulio iš
sižadėjimo kvepejimą. Tas 
aštrių Karmelio aukštu
mų kvepėjimas padaro, 
kad nebėra įmanoma ieš
koti to, kas žema, sukelia 
pasibiaurėjimą nuodėme. 
Viskas, kas nesiderina su 
jų aukštais idealais ,atro- 

, do nebepageidaujami ir 
i paniekos verti dalykai. — 

O kai atsisveikini su 
tikromis Šv. Teresėlės se
sutėmis, jos mėgsta pasa
kyti:

t — Lai mano mažoji šven- 
i ta seselė, Šv. Teresė, visa- 
i da laiko Jus savo saldžio- 
> je globoje.
,1 Dr. J. Pninskis.

Parengimo
KONCERTO RĖMĖJAI —

A. Majauskaitė, So. Boston, Mass..........................10.00
George W. McShane Co., So. Boston, Mass.........6.00
Vincas Zinkevičius, Montello, Mass..................... 6.00
Mrs. Karčiauskas, Dorchester, Mass..................... 5.00 
Wm. Owirka, Dorchester, Mass............................ 5.00
Mrs. Namaksy, W. Roxbury, Mass......................... 5.00
Lewis Roberts, Boston, Mass................................ 5.00
Aldona Cox, Newark, Delaware .........................  3.00
J. Kudarauskas, Brighton, Mass......................... 3.00
Amelia Pavilionis, South Boston, Mass.................. 2.00
Rev. K. Žvirblis, O. P., Washington, D. C.............. 2.00
Mrs. Anna Griganavičius, South Boston, Mass. 2.00 
Mrs. Veronika Trinkienč, South Boston, Mass.... 2.00
M. Kristaponis, Dorchester, Mass........................  2.00
Mrs. Paznibkas, Norwood, Mass..............................2.00
Marijona PSkinienė, Cambridge, Mass...................2.00
J. Markūnas, Cambridge, Mass............................  2.00
T. Tattan, Boston, Mass......................................... 2.00
Sisters of St. Casimir, Cicero, UI............................. 2.00
Joseph Rutkauskas, Brockton, Mass..................... 1.20
Barbara Gurskis, Kenosha, Wisc......................... 1.00
Walter Bukauskas, Cicero, UI................................ 1.00
Mrs. D. Babonis, Shrewsbury, Mass................ _... 1.00
Monica Varzinskas, Dorchester, Mass.................  1.00
V. Sestavičius, Norwood, Mass. ..........  _. 1.00
Mrs. P. Babravičius, Norwood, Mass..................._ 1.00
C. J. Krušinskas, Woodhaven, N. Y..................... 1.00
C. J. Grigas, Montello, Mass...................................  1.00
J. Petrauskas, South Boston, Mass..........................1.00
M. Norbutas, Cambridge, Mass.......... .................  1.00
Peter Rodaitis, Cambridge, Mass. ..............  1.00
R. Kondrot, Levviston, Maine .................................1.00
John Saulenas, North Abington, Mass................. 1.00
Mrs. S. Gendvilenie, Arlington Hts., Mass.............. 1.00
Mrs. Mary Bush, Hartford, Ccnn...... .............. 1.00
Anne Szymuch, So. Norwalk, Conn..................... 1.00
Mrs. Anna Stankus, Woodhaven, N. Y................. 1.00
Anthony Paulekas, Washington, Penn. ..............  1.00
Johii Chiakavich, Nanty, Penn ..........................  1.00
Mary Gorski, So. Boston, Mass............................  1.00
S. Šimulis, Chicago, UI........................................... 1.00
Jos. Mackevičius, Cambridge, Mass..................... 1.00
G. Unguraitis, Brooklyn, N. Y. .............................1.00
A. Mickevičius, Brooklyn, N. Y............................ 1.00
Mrs. M. Karenauskas, Waterbury, Conn............. 1.00
Jos. Šalkauskas, Athol, Mass................................ 1.00
Antanas Dundulis, Norwood, Mass......................... 1.00
Simonas Cerebiejus, Maspeth, N. Y....................  1.00
Stanislaus Pocus, Belmont, Mass......................... 1.00-
S. Blazėvičius, Lovtfell, Mass. ............................1.00
Anthony & Elizabeth Ragutis, Lawrence, Mass. 1.00 
t Kackauskas, Cambridged, Mass................  1.00
K. Poszkus, South Boston, Mass............................. 1.00
Anthony Warapecky, New Bedford, Mass..............1.00
Mrs. N. Parcauskas, Dorchester, Mass.................. 1.00
F. Prybuszauckas, Brockton, Mass..................... 1.00
Mrs. Lėmbutas, Phila., Pa. ...................................... 1.00
S. Mažeika, Phila., Pa............................................. 1.00 
Agies Zilohis, So. Windsor, Conn......................... 1.00 
Mrs. M. Quader, Port Washington, Wisc. .......... 1.00
Mrs. J. Burneika, Bristol, Conn......... .............. 1.00
Ona Rusteikienė, South Boston, Mass..................... 1.00
J. Laudinskas, Montreal, Canada......................... 1.00
John Daniels, South Boston, Mass........................ 1.00
Julia Usawicz, East Bridgewater, Mass..................1.00
Mrs. Stella Žukauskas ,South Boston, Mass......... 1.00
Mr. Bernatonis, So. Boston, Mass......  ............. 1.00
John Cunis, So. Boston, Mass...............................  1.00
Mr. A. Šeplis, Maspeth, N. Y...............................  1.00
Ąugust Sanda, Dorchester, Mass.............................1.00
j. A. Klimas, Chicago, m....................................... 1.00
Leon Starkus, Brighton, Mass...............................  1.00
B. J. Palby, West Roxbury, Mass........................ 1.00
Albina Chebatoris, Philadelphia, Pa....................  1.00
Jonas Endulinas, E. Hartford, Conn..................... 1.00 
Joe Chuchulka, Cleveiand, Ohio .........................  1.00
E. Papais, Roslindale, Mass. ......  1.00
Thomas Versiackas, Lowell, Mass........................ 1.00
Elzbieta Galvingienė, So. Boston, Mass................  1.00
Mr. A. Miliauskas, Cambridge, Mass....................  1.00
Mrs. Leščinskas, So. Boston, Mass< ...................... 1.00
JuĮia Burdulis, So. Boston, Mass........................  1.00
Anthony Petkevičius, So. Boston, Mass.................. 1.00
J. Uždavinis, So. Boston, Mass. ...................... 1.00
Kazlauskas, New Haven, Conn............................ 1.00
P. Wedluga, Worcester, Mass................................ 1.00
Mrs. Marks, So. Boston, Mass................................ 100
?. Valeckienė, So. Boston, Mass............................ 100
Joe Kudarauskas, So. Boston, Mass....................  1.00
Mrs. Brazauskas, So. Boston, Mass.................. ’.. 100
Joe Casper, So. Boston, Mass. ...... .....................  100
Mary Tamulaitis, So. Boston, Mass......................... 1.00
P. Zeunges, Lawrence, Mass..... .............................  1.00
Vincas Neviera, So. Boston, Mass........................ 150
0. Beleskas, Dorchester, Mass...............................  1.00
E. Darjiėtis, Se. Boston, Mass...............................  100
Mrs. M. Simon, So. Boston, Mass...........................  100
S. Neviąra, Dorchester, Mass. ............................. 100
Mrs. V. Shimkus, Newton, Mass...........................  100
Joeeph Kibart, Brockton, Mass............................ 1.00
Juozas Januška, Watęrbury, Conn.......................  100
Mrs. Anna Klimas, fceabody, Mass.......................  1.00
V. Petraitis, Sunderland, Mass............................ 100

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
“Darbininko" Viri -
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KEMMEBUHK PORT, K. į
Iš Pittsburgh, Pa., į Kenne

bunk Port, Me., atvyko T. Bar
nabas Mikalauskas, OFM., 
“Lietuvių Žinių” redaktorius ir 
čia tikisi ilgesnį laiką pasisve
čiuoti. i

Lietuvių Kadro Valanda Margumvnų Vakares

Kinopaveikslai - Dainos
ŠOKIAI

dovanėlėms tremtiniams už jū
rių. Tikiu, kad šį darbą galėsi
me sėkmingai atlikti jei visos 

.lietuvaitės vieningai stos į dar
ybą.

DĖKOJA
Mūsų seselėms ir vėl teko 

patirti geradarių palankias šir
dis mūsų įstaigos gerovei. Ap-! 
turėjome nepaprastai stambią 
$591.26 auką. Už tokį stebėti-;’ 
ną dosnumą taip < 
reikštą nesugebame ______
tinkamai padėkoti 34-tos Lie-j 
tuvų Dienos 
metais.
Schuylkill 
nia:

Garbės
P. Česnai. Mahanoy City. 
Pirmininkui — kun.
Batučiui, Tamaųua. Pa.; 
Pirmininkui — kun. 
kui, New Philadelphia, 
Iždininkui — kun. C. J. 
kauskui. Mahanoy City. Pa., 
Raštininkui — kun. P. P. Lau-j 
makiui, St. Clair. Pa. Spaudos 
Reporteriui — kun. J. A. Ne- 
verauskui, Shenandoah. Pa.

Priimkite mūsų kuklų bet 
nuoširdų ačiū už šią didelę 
auką.

Motina M. Dovydą, 
Viršininkė

Šv. Pranciškaus Seserys 
Pittsburgh. Pa.

į Norwoodo jaunime, rašykitės 
(prie lietuvių R. K. Susivienymc 
i Amerikoje. Nes daug gėriai 
yra priklausyti prie savo tau 
tos organizacijų, negu prie sve- 

'timtaučių. Kultūringų .tautų 
žmones, ypatingai jaunimas 

da’-nai pa- ivisuomet rašosi ir reme save 
■ žodžiais.

HEW BRITAM CONN
Lapkričio 4 d. vakare, įvyko 

ALT vietinio skyriaus mėnesi
nis susirinkimas. Išklausyta į- 
vairūs pranešimai, nutarta 
ruošti prakalbas artimiausioj 
ateityj. Paskirta $100 pasiųsti 

’ tautos organizacijas. Mūs lie- i BALF Centrui tremtinių reika- 
tuvių tauta nėra atsilikusi, tai lams. Šiuo laiku platinami do- 
nėra gėda rašytis jaunimui į vanų vokeliai, kurių pelnas 
lietuvių organizaciją, tik garbė skiriamas tremtinių reikalams, 
tam jaunimui, kuris myli save; Kviečiami visi remti šiuos rei

kalus.

ŠEŠTADIENI,

Lapkričio-Nov. 13 d., 1948
Lietuvi:; KJubo Svetainėje

Valdybai, 1948: 
Lakeivood Park, j

Countv. Pennsvlva- ----  ----------- ----- j
Tėvų kalbą ir organizacijas.

Tėveliai ir mamytės, paragin-j 
pa i kitę savo sūnus ir dukras ra-l 

i šytis į Susivienvmą. Žvalgas. ■

Moterystės Sakramentą ruo
šiasi priimti p-lė Ona Novikai- 
tė, gyv. E. VValpole, Mass., su! 
p. Juozu Nevins iš Norwood, | 

i Mass.
Jungtuvės įvyks lapkričio 14 

d., Šv. Jurgio lietuvių parapijos; 
bažnyčioje, 4 vai. po pietų.

Pirmininkui — kun.

Dr.

Alb.

C. A. 
Vice- 
Biels- 

Pa. 
Ka

i

Neseniai sugrįžo iš savo va
sarnamio New Hampshire vals
tijoje p.p. Kazys ir Petronėlė 
Naujokaičiai, gyv. Lewis Avė. 
Jie ten išbuvo visą 
dalį, rudens sezono.

vasarą ir

NORWOOD. MASS

Moterų Sąjungos ir Gildo 
Susirinkimai

Moterų Sąjungos 33-čios kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 18 d., tai yra ketvir
tadienio vakarą, į kurį visos 
sąjungietės kviečiamos atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų, 
kuriuos reikalinga aptarti.

Tą patį vakarą Moterų Gil- 
!das laikys savo mėnesinį susi 
(rinkimą. Po susirinkimo įvyki 

į bendros vaišės Moterų Sąjun
gos ir Moterų Gildo. Čia bui

P. Yus- 
Clement 
Coz, Al- 
Josephi-

lace TUKIS sporto aikštė. Nes 
jis pirmas žuvęs iš šio miesto 
karys ir jo vardas pirmasis di
delėms raidėms atžymėtas. Ki
ti žuvusiųjų vardai seka: — 
Francis Kibart, Frank A. Shar- 
kis, George Borris, Jonas Ven- 
slauskas, Edward F. Tarvainis, 
Woodrow J. Vareika, Anthony 
Yarmalovich, Francis 
kaitis, Bronis Podzon, 
V. Mazgelis, Edward 
bert C. Kalishauskas,
”ie Leonard, Adolph P. Kulie- 
>is and Adolph Milutis.

Atidengus paminklą motino'; 
jei tėvai iš eilės artinosi prie 
to paminklą ir ten sudėjo savo 
nintis, ašaras ir gėlių puokš
tes. Tos dedikacijos dalyvi į 
tarpe, kurių buvo virš 2000, 
natėsi rasojančias akis ir nu- 
’iūdusius veidus. Taip tie mūsų 
nylimieji sūnus ir dukros ati
davė savo gyvybę už žmonijos 
laisvę. Lai jų atmintis negęsta 
mūsų širdyse ir lai amžinoji 
Viešpaties ramybė jiems švie- 

per amžius! J-nas.

25 Camden St., 
West Lynu, 

7:20 valandą vakare

Dain. Jonas Tamulionis

Kviečiame visus ateiti j 
Lietuvių Radio Valandos
rėmėjų parengimą pamaty- l,ro«a maloniai visoras 1'ralelst

laiką. Mti paveikslų, pasiklausyti 
lietuviūkų dainuškų ir link
smai pašokti. Įžanga $1.00 
priskaitant ir ta sas.

Šokiams gros Jonas Ta
mulionis ir jo orkestrą iš 
Nashua, N. H. Dainuos 
dain. Jonas Tamulionis. Ju
damus garsinius paveiks
lus parodys Antanas Knei
žys, Lietuvių Radio Valan
dos vedėjas.

PRANEŠIMASIš šv. Rožančiaus draugijos 
Susirinkimo

Lapkričio 7-tą įvyko šios 
i draugijos mėnesinis susirinki
mas, dalyvavo skaitlingai na- 

i rių, pasimelsta už mirusį a. a. 
kleboną kun. M. Pankų. Prisi- 

1 minta maldoje ir draugijos na
rės ligonės bei kenčianti tėvy- 

Į nė Lietuva.
! Išklausius įvairius praneši
mus, išrinkta darbininkės dėl 

: būsiančio laimės vakaro^ kuris 
| įvyks lapkričio 28-tą parapijos 
salėje po pietinių pamaldų, 4-tą 
vai. Susipratusios narės paža
dėjo aukų bei dovanėlių. Ačiū 
visoms. Paskirta 10 dol. dėl 
paramos Lietuvos tremtinių. 
Auka pasiųsta į BALF. j

Lapkričio 5-tą, penktadienio

i

Šio parengimo pelnas skiriamas Lietuvių Radio 
Valandos 'išlaikymui. Tamstos klausote lietuvių radio 
programų iš WESX, Salėm (1230 kilocykles) šešta
dieniais nuo 1:15 iki 2:15 vai. po pietų ir sekmadie
niais iš WVOM, Brookline (1600 kilocykles), 9 vai. 
rytą.

hfW HAVEN, COHN VAI NEDVELK

Sekmadienį, lapkričio 21 d., 1 
vai. po pietų, Šv. Juozapo pa
rapijos mokyklos auditorijoje 
John St., Waterbury, Conn. į- 
vyks LDS Conn. apskrities su
važiavimas.

Šv. mišios apskrities intenci
jai bus atnašaujamos 10 vai. 
rytą, Šv. Juozapo bažnyčioje.

Suvažiavimas yra svarbus 
ir kviečiame visas LDS kuopas 
išrinkti ir atsiųsti atstovus bei 
atstoves, svečius ir viešnias 
dalyvauti.

Juozas Bernotą,
Apskrities Pirm.

Neil A. Meskunas,
L. Raštininkė.

Ha

AMSOHIA, CONN.

BALF Ansonijos skyrius su- 
’engė vakarienę lietuvių šalpos 
reikalams, kuri įvyko spalių 
17 d. š. m. Vakarienės metu 
kalbėjo vietinis klebonas kun. 
V. Karkauskas. Antras buvo 
pakviestas kalbėti buvęs Lietu
vos premjeras generolas Jonas 
Černius. Jis pasakė gražią pa- 
trijotišką kalbą apie Lietuvos 
gyvavimą nepriklausomybės 
laikais ir dabartinę padėtį. A- 
pibudino ir išvietintų lietuvių 
vargus. Publikos atsilankė ne
mažai. Pelno padaryta $208.52. 
Į Centrą pasiųsta $200.00. Ren
gimo komitetas širdingai dėko
ja klebonui už garsinimus baž
nyčioje ir už visus patarnavi
mus. Dėkojame gen. J. Černiui 
už gražią kalbą ir visiems pri- 
sidėjusiems prie šio parengimo 
pasisekimo.

Am. L. T. skyrius jau iš 
anksto rengiasi prie Lietuvos 
nepriklausomybės minėj i m o 
Vasario 16. Išrinktas ir komi
tetas. Į komitetą įeina K. Sa
vickienė, S. Bujanauskas ir J. 
Kantautas. J. K.

Vai nedvelk, nedvelk, vėjeli, 
Vyšnių žiede, vai nešelk, 
Ir nukrisdamas žiedeli 
Mano džiaugsmo neprikelk...

Vai nejudinki lapelių, 
Te šis vakaras kvapnus.
Kaip aukas, į dangų kelia 
Mano džiaugsmą ir sapnus...
Te balta, šalta, bejausmė 
Nusišypso pilnatis — 
Teužmiega mano džiaugsmas, 
Teužmiega ši naktis...

J. Aistis.

gyv. An-p. Kulbokienę, 
Place, atvyko 
su sūneliu iš tremties Lmėsinis susirinkimas M. Apas- 

talavimo brolijos. Ši brolija 
; gražiai pasižymi malda už tė- 
vynę Lietuvą. Kiekvieną dieną 

kuris jvykojyra aukojama šv. Komunija,

. » • ------- * —X-------------------------------- |
jos ginai- va)jarą pama]dų įvyko mė-

Šv. Vardo draugijos šv. 
šios ir šv. Komunija sekmadie
nį. lapkr. 14 d., 9 vai. rytą. 
Kviečiami visi Šv. Vardo drau-’ 
gijos nariai dalyvauti šv. mi-Į 
šiose ir priimti šv. Komuniją. 
Šv. mišios bus atnašaujamos 
už gyvus ir mirusius narįus.. 
Po šv. mišių įvyks susirinki
mas. Visi kviečiami dalyvauti.

Klebonas kun. F. E. Norbu
tas ir kun. A. F. Janiūnas, šv. 
Vardo draugijos dvasios vadas, 
nori, kad visi parapijos vyrai.' penKtaaienj sesraaienj ir seK- 
ypatingai jaunimas prisirašytų ■ madienį parapijos salėje, 18022 smulkiais. Suaukota 
prie šv. Vardo draugijos. nesįNeff Rd. Penktadienį, lapkri- 
kada ■vyrai bus tvirti savo ti
kėjime tada ir didžiausios tikė
jimo priešų pastangos nenuga
lės Kristaus Bažnyčios. Tad vi
si stokime į Kristaus kareivių 
eiles.

mi-

Mes katalikai visuomet turi
me budėti, rašytis į lietuvių 
katalikų organizacijas. Dabar 
pas mus eina lietuvių R. K. 
Susivienymo Amerikoje va
jus — naujų narių prirašinėji
mas. Šiomis dienomis pas mus 
lankosi iš Centro organizato- 
r ai prirašinėdami į Susivieny- 
r.ią narius į apdraudos ir pa
šalpos skyrius. Kiekvienam yra 
reikalinga apsidrausti savo gy
vybę ir sveikatą. Tad brangus statymo fondui.

Pas 
drews 
naitis 
spalių

Sekmadienį .lapkričio 7 d., 
"Darbininko” Akcijos komisi-l 
jos susirinkime, I 1
So. Bostone, dalyvavo kleb. išklausoma šv 
kun. F. Norbutas ir p-lė Ona 
Pazniokaitė.

mišios ir daug

Kun. M. Pankui Mirus
Skaudi žinia apie a. a. kuni

go M. Pankaus mirtį pasiekė 
visus parapijiečius žaibo grei
tumu, nors jau visiems buvo ži
noma, kad velionis nesveikavo, 
bet visgi dar nestikėtina, kad 
mirtis atskirs taip greitai iš

įvairių maldų aukojama. Pa- vyvųjų tarpo, nes tik prieš dvi 
skyrė auka šv. mišioms už a. a. savaites dalyvavo mūsų para- 
kleboną kun. M. Pankų.

Sekančios narės aukavo siun
tinėjimui “žvaigždės” tremti
niams: $2.00 — T. Zavackienė;

BROCKTON. MASS
Pereitą sekmadienį, lapkričio 
d., Brocktono lietuviai ypa-

pa-
pijoj, 40 valandų atlaidų už
baigime.
Pankaus šios parapijos parapi
jiečiai yra susijaudinę ir apim
ti liūdesio, prisimindami, kad 
velionis per kelis metus eida
mas klebono pareigas mūsų pa-1 

į
i 
i

Dėl mirties kun. M.CLEVELAND, ORIO
Naujos parapijos "bazaras
Naujoji parapija rengia taip po $1.00 — O. Zarambienė. A. 

vadinamą metinį “bazarą” šį Sakalauskienė. G. Čekanaus- 
penktadienį šeštadienį ir sek-i kienė. B. Mičiūnienė, kitos 

$8.00 ir rapijoj pasidarbavo dėl žmoni- 
adminis- jos sielų išganymo. Taipgi bu- 
aukoto- vo geras tėvynainis. Liūdesio 

: valandoje New Britain’o para
pijiečiams pareiškiam gilią už-, 
uojautą netekus savo gerojo 
klebono. Kun. Mato Pankaus 

j vėlei maldausim gerojo Dangiš
ko Tėvo amžinos ramybės 
dangaus karalijoje.

čio - Nov. 12 dieną skanios ir 
šviežios žuvies vakarienė bus 
galima gauti pradedant 5:30 
vakare, šeštadienį, lapkr. 13, 
“bazaro” pradžia bus 6 vai. 
vakaro, o sekmadienį, lapkričio 
14. tuojau po pietų — 2 vai. 
Kiekvieną vakarą bus traukia
mi bilietai ir duodami užkan- 

idžiai. Yra progos laimėti tele- 
: vizijos aparatas $450 vertės, 
siuvamoji mašina $280 vertės, 

’ skalbiamoji

pasiųsta “žvaigždės’ 
tracijai. Ačiū visoms 
joms.

Šiomis dienomis J. E. Vysku
pas H. J. 0’Brien paskyrė kun. 
J. Matutį šv. Andriejaus para-- 
pijos administratorium, kolI 
bus paskirtas busimasis klebo
nas. Sveikinam kun. J. Matutį, 
ir linkim sėkmių. Iš ALT Susirinkimo

Šiomis dienomis rimtai susir- Svarbus Amerikos Lietuvių 
go p. Izabelė Degutienė, buvusi Tarybos vietinio skyriaus susi

mažina $199.95 šv. Andriejaus par. vargoninin- rinkimas įvyko lapkričio 4 d. 
vertės ir daugiau vertingų da- kė, ligonė randasi General Ii- parapijos svetainėje. Pirminin- 
lykų sumoje 1000 dolerių ver- goninėj, jos motinėlė, p. O. ’ kas M. Vokietaitis atidarė šu
tės. Clevelando lietuviai yra Jenkeliūnienė randasi namuose ■ sirinkimą ir paaiškino šio susi- 
maloniai kviečiami į mūsų pa- su sulaužyta koja, kurią susi-[ rinkimo tikslą, būtent, kad kai- 
rapijos “bazarą”. Pelnas yra laužė puldama kelios savaitės; kurių draugijų išrinkti atstovai 
skiriamas naujos bažnyčios atgal. Linkėtina abiem ligonėm i nedalyvauja Tarybos susirinki- 

Rengėjai. susilaukti sveikatos. B.M. Įmuose, kada jie yra šaukiami.

Vyrai, Padarykit Suprizą

Šiame reikale nutarta atsi
kreipti į visas lietuviškas drau
gijas. kurioms rūpi Lietuvos li
kimas ir jos sūnų bei dukrų li
kimas tremtyje, išrinkti skait- 
lingiaus atstovų-vių, kad būtų 
galima skaitlingiaus susirinkti 
ir pasitarti apie platesnę veik
lą mūsų tautos reikalu.

Būtų labai malonu, kad prie 
mūsų veikimo prisidėtų ir 
tremtiniai, kurie apsigyveno 
mūsų kolonijoj, nes savo 
gyventais sunkumais bei 
gaiš galėtų patarti kaip 
turim veikti, kad atgavus
sų Tėvynei nepriklausomybę.

Svarbu visiems atstovams bei 
l atstovėms .kurie bus iš draugi- 
j jų išrinkti žinoti, kad sekantis 
j svarbus ir metinis Tarybos su- 
I sirinkimas įvyks gruodžio 9 d. 
i Visi veikėjai, veikėjos ir geros 
j širdies lietuviai bei lietuvaitės, 
■ kuriems rūpi Lietuva ir jos li- 

kviečiami atsilankyti 
’ sekantį susirinkimą.

per
var
ines 
mū-

par. 
Pra- 

atnašavo už 
karius šv. Mišias ir 

progai gražų pa-

susirinko minia
Šv. Roko par. sa-

i

su-

7
tingomis pamaldomis ir iškil
minga procesija atidengė žuvu- 
siems antrame pasauliniame 
kare sūnums ir dukroms 
minklą.

10 vai. rytą Šv. Roko 
bažnyčioje klebonas kun. 
nas Strakauskas 
žuvusius
pasakė tai 
mokslą.

Po pietų 
žmonių prie

i lės iš kur prasidėjo procesija— 
Sawtelle avė., Arthur St., In
tervale St., Ames St., Webster 
St. į taip vadinamą Ward 6 
sporto aikštę. Toje aikštėje pa
statytas 6 pėdų akmens pa
minklas kuriame įbrėžta žuvu
sių karių vardai.

Procesijoje dalyvavo klebo
nas kun. Pr. Strakauskas, 
miesto mayoras J. Downey, 
Rep. Asiaf, Councilor Muilins 
ir Highway Commissioner Ma- 
guire. Paminklą atidengė ma
yoras Downey. Pasakyta eilė 
jaudinančių kalbų. Kalbėjo — 
kleb. kun. P. Strakauskas. ma
yoras Downey, Rep. Asiaf, 
Councilor Muilins, panelė Julia 
Jakavonytė, miesto assesorių 
tarybos pirmininkė, Dr. Algird 
Waitkus ir adv. Leonard Ta
rnui.

Šiomis ceremonijos bei dedi
kacija šio paminklo šis parkas 
bei sporto aikštė vadinsis Wal-

I

l KLAUSYKITE J
"Lietuvos Atsiminimų" Radijo Valandų

Bendro šalpos Skyriaus 
Susirinkimas

BALF vietinio skyriaus 
sirinkimas įvyko lapkričio 4 d.
Pirmininkė M. Jokubaitė pra
nešė, kad BALF seimui pasiųs
ta dovana $15.00. Savo paža
dėtą metinę duoklę, — $10.00, 
sumokėjo Mykolas ir Adelė 
Medeliai. Nuoširdžiai ačiū po
nam Medeliam už jųjų gerą 
širdį ir prijautimą tremtinių. 

, Nors abudu yra čia gimę ir au- 
! gę, bet visuomet remia viską, 
kas yra lietuviška. Būtų malo
nu, kad ir daugiaus atsirastų 
tokių geros širdies lietuvių. 

| Kadangi artinasi Kalėdų 
šventės ir šalta žiema, nutarta 
kviesti visas New Haven’o lie- 
tuves moteris ir merginas stoti 

A BALF vietiniam skyriui į pa- 
tll VASHINGTO.N STREET Sjgalbą surengti kortavimo vaka-

BOSTON, MASS. $įrą su dovanomis dėl sukėlimo
mūsų ko,onijoj Kalčdų

Už keleto savaičių susilauksime Kalėdų. Vyrai galvoja, ką čia nupir- f 
kus savo žmonoms Kalėdų dovanų. Nėra abejonės, kad geriausiai ir dau- | 
giausiai bus įvertinta Kalėdų dovana, tai I. J. FOX elegantiški kailiniai. | 
Taigi mes ir siūlome vyrams dabar nupirkti kailinius ir padėti iki Kalė- | 
dų pas mus, o paskui prieš Kalėdas įteikti žmonai. Jei kailiniai netiktų, 3 
atmainysime be jokio vargo.

Atsilankykite pasikalbėti į mūsų krautuvę su šios firmos lietuviu at- | 
ir žinovas. Jis 5stotai p. Bernardu Koraičiu, kuris yra kailinių expertas

Jums patars kaip lengvai galima kailinius įgyti ir. kaip galima išrinkti 
kailinius, kad jie atatiktų žmonos figūrai. Jis yra šiame klausime tikras 
expertas.

Kailiniai tai geriausia dovana, nes ji tvers ne vienus metus, bet per 
ilgą laiką. Taigi, vietoje pirkti kokias ne
reikšmingas dovanas — nupirkite savo 
žmonai ar sužadėtiniai elegantiškus kaili- , 
nius, už kuriuos ji bus Jums labai dėkinga. (

Per B. Koraitį pirkdamos dar sutau
pysite 10% nuolaidos.

4

iESTADIENIAIS, 5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVD (A.M.) 
1330 kil., 5000 watts 

TREČIADIENIAIS, 5:30 iki 6:00 v.v.

429 WALNUT ST.. Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360
5 PASTABA: Trečiadienio radijo prog- 

ramos prasidės Spalių (Oct.) 20 d., 

/ 1948. Tai bus pirmosios Lietuviikos 

K kultūriškos programos leidžiamos per 

J F. M. Radiją Jungtinėse Valstybėse!

5 Jos bus pritaikintos Amerikiečiams 

S ir Lietuviškam Jaunimui...

Stotis WGYN (F. M.)
97.9 meg., 20,000 watts

Direk.—Jokūbas J. Štokas
f



VIETINES ŽINIOS
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________________ DARBINIKEAS
Į šį metą vyskupas suteiks Su-' 
itvirtinimo Sakramentą.
Į Parapijos salėje 492 E. 7th
St., pamokos vaikams vykdo
mos šeštadieniais 9 v. r.

2

ZINUTĖS
Patikrins Vaiky lankymasį. 

Sekmadienį, kunigai skelbė vai
kų tikrinimą Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje, kurie dalyvauja 
vaikų šv. mišiose, sekmadie
niais, 9 v. r. Nuo šio laiko vai
keliai turėtų užimti jiems pa
skirtus suolus. Jų vardai bus 
surašinėjami.

Vaikų surašąs taip pat bus 
vedamas ir salėje. Čia vaikų

šv. mišios yra laikomos 8 v. r.' 
Tėvai buvo prašomi padėti 

šią tvarką įvykdinti.

DAKTARAI

Pamokos. Sekmadieniais, po 
vaikų mūsų paminklinėje mo
kykloje, vaikai yra mokomi ka
tekizmo. Ir tai visi lietuvių vai-j 
kai. Tie, kurie mokosi anglis-i 
kai. Ir tie, kurie nori mokytis 
lietuviškai. Tie, kurie daug ži-1 
no ir tie, kurie mažai težino. Ir 
tie, kurie dar nieko nežino.

Ypatingai šį metą vaikai pri
valėtų mokytis katekizmo, nes

80 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOM ETRISTAS

515 E. Broadway
South Boston, Mara.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

Tel. SO 8-2805

Dr. 1L Pasekantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadway
Sa. Boston. Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. 1 C. SeyiNur
LANDŽIUS

Lietuvio gydytojas ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

584 E. Broadffay, 
South Boston, Mkss.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0948

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

i

i

Kun. Jenkus, South Bostone. 
Sekmadienį, lapkr. 14 d., apie 
pietus, kun. Kazimieras Jenkus 
atvažiuoja išdėstyti Lietuvių 
Tremty Tautodailės parodos, 
bažnytinėje salėje, W. 5th St., 
So. Bostone.

Žmonės turės progos pama
tyti mūsų brangių tremtinių— 
varguose vykdomus darbus ir 
jų kultūrą svetimųjų tarpe.

Po mišparų, kurie prasidės 2 
v. p.p., kun. K. Jenkus duos 

i iliustruojamą paskaitą apie lie
tuvių gyvenimą tremty, 

i Šis įdomus parengimas yra; 
į Lietuvos Dukterų draugijos' 
vadovybėje. Savo paskutiniame; 

1 susirii

Kapelionas Kun. Kazimie
ras K. Jenkus

Sekmadienį, Lapkričio 14 d., 
i2:30 vai. po pietų,• bažnytinėje 
• salėje, S. Bostone, duos įdomią, 
iilustruotą paskaitą iš savo pa
tyrimų karo metu. Kapitonas 
kun. Jenkus, kaipo Amerikos 

cavu ^uuu.a.uv kapelionas buvo
irinkime draugija smulkme- ... n .... . , _

; niškai 
'parengimo dalykus.
i Draugija ketina duoti dalį šio 
I parengimo uždarbio ” bažnyčios, 
! taisymo fondan. į

Prie progos galima paminėti, ■ 
kad praeitame susirinkime j 
draugija išrinko dvi atstoves į 

i Bostono Lietuvių namų komi
tetą. kuris tveriasi su pagelba 
Lietuvių Piliečių Draugijos.

Lapkričio 19 d. tuoj po vaka
rinių pamaldų, parapijos sve
tainėje įvyksta Moterų S-gos 
22 kuopos “Penny Sale” vaka
ras. Sąjungietės sparčiai ruo
šiasi, kad parengimas būtų 
sėkmingas. Jau surinkta gražių 
prizų, kūnų užteks visiems. Į- 
žangos prizui sąjungietės ski
ria didelį kalakutą. Sąjungietės 
kviečia visus dalyvauti jų pa
rengime. Šį sekmadienį, t. y. 
lapkričio 14 d. tuoj po paskuti
nių mišių parapijos svetainėje 
įvyksta sąjungiečių svarbus 
susirinkimas. Visos narės kvie
čiamos dalyvauti susirinkime, 
nes bus tartasi parengimo rei
kalais.

i4 d. iš Šv. Marijos bažnyčios
■ palaidojamas Šv. Mykolo ka- 
' puošė. Velionis paliko nuliūdi- 
1 me keturias seseris. Laidotuvė- 
!se patarnavo direktorius p. P.
• Waitkus, kurio naujoje koply-
■ čioje velionis buvo pašarvotas. 
; Likusioms nuliūdime velionio
seserims reiškiame užuojautą.

Sekmadienį, lapkričio 7 d., 
Cambridge moterų sodalicija 
turėjo savo intencijai šv. mi
šias ir visos bendrąi priėmė 

jšv. Komuniją. Po mišių svetai-. 
į nėję įvyko susirinkimas, kur 
j prirašyta naujų narių. Sodalie- 
įtės gražiai pasirodė.

IŠSIRENDAVOJA 2 kamba
riai dėl dviejų viengungių žmo
nių, ar vedusios poros. Geroj 
vietoj, arti subway. Kreiptis: 

Mr. Victor Zicka, 
80 Corbett Street, 
Dorchester, Mass.

Šaukti: BLU — 9875
8-12

Ros. SO 8-3729 SO 8-4S18

LithuanianFtimfture Co.

b
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MOVERS — 
ln«ur*d and

i
L i n»ureo a

Bonded
| Local A Long 

Otstance
B Moving

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

• įvairiose Pacifiko salose (Japo- aptare šio nepaprasto; ,unijos fronte i, o vėliau, porą 
metų išbuvo Vokietijoje, kur 

' daug pagelbėjo lietuviams 
i tremtiniams ir gerai susipažino 

j ;su tremtinių gyvenimu.
Be paskaitos kun. Jenkus pri- 

ruoš įdomią tremtinių rank
darbių parodą, iš brangių lie
tuvių dailės vertybių. Atsilan
kiusieji į paskaitas galės ir šią 

į nepaprastą parodą pamatyti.

gija-
Mirė ir palaidotas. Trečiadie- Į Ruošia Lietuvos Dukterų Drau- 

Inį tapo iškilmingai palaidotas 
Petras Čaplikas. Jis buvo pla
čiai žinomas kaipo vienas iš 
pirmųjų lietuvių Bostone, drau
gingas, ir drausmingas. Daug 
lietuvių eidavo pas jį įvairiais 
reikalais.

Sykį atėjo į Petro Čapliko

Eva Kudarauskienė,
r

ko” koncerto tikietų pardavi- 
pasiekusi rekordo “Darbinin- 
nėjime. P-nia Kudarauskienė 
tikrai sėkminga pardavinėjime 
tikietų ir jai tos laimės reikia
ne pavydėti, bet linkėti ir to-'aludę jo trys draugai. Vienas' 
liau sėkmingai darbuotis tarpe; atrodė dar neturįs 21 metų. į 
Southbostoniečių. į Tai jis savo dviem svečiam at-

Ponia Eva Kudarauskienė' nešė po stiklą alaus. O trečiam 
South Bostone gyvena per padėjo stiklą pieno. Šis protes- 
daug metų ir jai ne pirmas sy--tavo kalbėdamas, kad jis yra 
kis pasidarbuoti. Jos didis nuo- senesnis. Bet nieko negelbėjo, 
širdumas visuomeniškoje veik- Petras reikalavo metrikų. Ir 
loję liūdija jos gražų ir šeimy- tiek. Tas parodo kaip" geras 

buvo pilietis Petras Čaplikas.
Pasimelskime Petro gerovei.

nišką gyvenimą. P-nia Eva yra 
ištekėjusi už Martyno Kuda- 
rausko prieš 33 metus. Ji iš
augino dukerlę Onutę ir sūnų 
Juozuką. Onutė baigusi High 
School dirba Bostone teisininkų 
ofise. Juozukas energingai varo 
savo darbą pardavinėdamas 
lietuviškus laikraščius, ir sėk
mingai platindamas

i “Darbininką”.
; Ponai Martynas ir 
darauskai paeina iš

I Alytaus apskrities,
parapijos. Martynas .kilęs iš 
Gudakiemio, o Eva iš Samuniš- 
kių Rudnios. P-nia Kudaraus
kienė be LDS priklauso dar 
prie Lietuvos Dukterų dr-jos,

, Šv. Jono Ev. pašalpinės, Saldž. 
Širdies pas. dr-jos, Maldos A- 
paštalavimo ir k.

Nepaprastos energijos ir sėk
mingos darbuotės veikėją lai 
būna leista pasveikinti ir palin
kėti jai su visa šeima ilgiausių 
metų!

laikraštį

Eva Ku- 
Lietuvos

Merkinės

Moterys subruzdo. Paliaubos 
Dienoje Šv. Petro parapijos 
moterų ir merginų kliubas už
sakė šv. mišias už žuvusius 
kareivius.

Moterų Sodalicija rengia 
Whist Party su paiflargini- 
mais, šeštadienį, lapkričio 13 
d., 8 vai. vakare, parapijos sa
lėje, 492 E. 7th St. Ir dar prie 
durų padėsią kalakutą — įžan
gos dovanai.

5
IPristatome Alų ir Toniką

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

KORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKA, Savininkas

Tel. SO 8*3141, So. Boston, Mass.220 E St.,

Moterų Sąjungos kuopa ren
gia vakarą, lapkr. 28 d.

O Lietuvos Dukterų Draugija 
jau nuo seniai yra įsijudinusi 
su tremtinių paroda, lapkr. 14 
d., 2:30 vai. p.p.

“Atsiverčiau”. Viena mokyta 
jauna ponia Dorchesterietė ap- 
sikaltino save kas link South 
Bostono lietuvių bažnyčios tai
symo. Ji vis buvusi nuomonės, 
kad šią bažnyčią nebebus gali
ma padaryti patrauklia. Dabar 
ji matanti, kad šioji atnaujinta 
bažnyčia bus labai graži. Ji 
baigė savo džiaugsmą: “Aš at
siverčiau”.

Kitą savaitę matysime dau
giau patrauklių grožybių lubo
se ir naujas artistiškai derina
mas šviesas. Bažnytėlėje ma
tysime naujo grožio kiekvieną 
dieną — iki bus sudėta nauji 
langai iš vidaus.

Praeitą sekmadienį. Cambrid
ge įvyko vartotos popieros rin- Į 
kimas. Cambridžiečžiai gražiai 

j į šį vajų atsiliepė, nes prie visų 
Vistejumenė.lietuVHi nam,i’ matėsi krūvos 

vartotos popieros. Ypatingai 
j šiame popieros rinkime, pasi- 
’darbavo p. M. Norbutas ir 
' Jakučių šeima.

Lapkričio 1 d. mirė Antanas
V. Šimkus. Velionis lapkričio į 
------------------------------------------- į t----- I

Municipal Buildinge. pasirodys : 
su gražiomis dainomis.

Gražus mainas ir bendradar- jviciene-

Jau apie mėnuo 
sunkiai serga 
nė gyv. prie 
Cambridge. 
šiuo tarpu 
Statė ligoninėje. Linkime p. F. i 
Vistejūnienei greitai pasveikti 
ir grįžti į namus.

laiko, kaip; 
p. F. Vistejunie-i 
Windsor g-vės, 
F. 1 

randasi Lakville

pp.

pa-
se-

Grafton Avė Islington, Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERLLSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Užsisakyite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Prie Lietuvių Bažnyčios 
Prasideda Naujų Namų 

Statyba

Kas norite įsigyti Sau lotoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė.,
Hollywood 38, Calif.Šią savaitę tremtiniams 

siuntė maisto ir drapanų 
į kanti asmens: pp. F. Mankai, 
J. Morkūnai, P. Burokienė ir. 
drapanų aukavo p. M. Urbona- 

Kas turite atliekamų 
drapanų. prašomiII

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnos
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SOuth Boston 8-2590
AVenue 2-2484

biavimas. Rap.

Metinis Parengimas
I

atnešti į 
Daukanto krautuvę ir jos bus 
pasiųstos tremtiniams. Visiems 
aukotojams iš anksto tremtinių 

Bostono Lietuvių Tautinių So- vardu, širdingas ačiū.
kių Grupės Metinis Parengi-' 
mas Įvyks Lapkričio 28 d., 3 į 
vai. po pietų, Municipal Build
ing salėje.

Bus suvaidinta linksma ko- '
mediją Muzikantai , kurioje par]or getai. Abu naujai perda- 
dalyvauja lokys, ožys, asilas ir j-yįį par(juosiu pigiai, nes pats 
beždžionė. Yra pakviesta Kata- ,juog perdariau. Galite matyti 
likų Veteranų Vyrų Choras — kasdieną, 333 E. St., So. Bos- 
Glee Club iš Worcester, Mass. tone. Vakarais galite telefonuo- 
Vietiniai grupės dalyviai at- ti gO 8-5331. (12-16-19)
liks savo dalį. - Rap.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA 1-nas trijų 

šmotų ir vienas 2-jų šmotų

screen-

mėn. 27 
vai vak.

SO. BOSTONO TREM
TINIAI RUOŠIA PASI

LINKSMINIMĄ
Tik už $1.00 nepaprastą va

karienė, nematyta — negirdėta 
programa ir šokiai. Kalbės ką 
tik pagal naująjį bilių atvykę 
tremtiniai, advokatas Adakris 
Petrauskas, žinomo muziko ir 
kompozitoriaus Miko Petrausko 
sūnus. Ką tik iš Europos atvykę 
mūsų tautiečiai visiems išsa
miai išaiškins kaip vyksta emi
gracija pagal naująjį bilių? Jie 
Jums pasakys ir šį tą apie daž
nai minimus įvairius 
ing’us.

S. m. lapkričio-Nov. 
dieną, šeštadienį. 7.00
“Lietuvių Piliečių Klūbo” salė
je, So. Boston. “E” St. įvyksta 
pirmas tremtinių SURUM — 
BURUM.

Tai pirmutinė tokia pigi pro
ga pavalgyti, pasižiūrėti, pasi
klausyti, pasišokti, laimėti do
vanų, kitus pamatyti ir save 
parodyti.

Daug esate girdėję apie D.P. 
— “Dievo Paukštelius” Vokie
tijoje. Dabar turėsite progos 
tuos “Paukštelius” pamatyti sa
vo akimis, išgirsti jų čiulbesio 
ir paragauti originalaus jų le
salo. Ir visa tai tik už $1.00.

Pelnas skiriamas Kalėdiniams 
siuntiniams į Vokietiją siųsti.

Atėję tikrai nesigailėsite!
Tremtinių Ratelio Valdyba

LANKĖSI

lankėsi su 
laivu atvy- 
Petrauskas.
Petrausko,

I

Pirmadienį, lapkričio 8 d., š. 
m., “Darbininke” 
pirmuoju tremtinių 
kęs adv. Adakris 
sūnus komp. Miko
su mažu sūneliu Algimantu. Jį 
atlydėjo p. Bendoraitis, gyv. 
108 Fuller St., Dorchester, 
Mass., pas kurį p. Adakris 
Petrauskas yra atvykęs ir ap
sistojęs.

Bostoniečiai Vyksta j 
VVorcesterį

South Bostone apie lietuvių 
bažnyčią, ant ilgokai dirvona
vusio. prieš karą nugriautu na
mų žemės ploto, prasidėjo nau
jų namų statyba. Mašinomis 
kasami namų rūsiai, ir greit 
pradės kilti jų sienos. Tai bus 
taip vadinamas “housing pro- 
ject”, bei “valdžios namai”. 
Juose apsigyventi pirmenybę 
turės karo veteranų šeimos.

Šį sekmadienį, Lapkričio 14 
Bostone jaunimo būrys — 

tautinių šokių grupė, apie 20 
asmenų, vyksta į Worcesterį 
dalyvauti Katalikų Veteranų 
Posto ruošiamame koncerte. 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Jie ten pašoks lietuvių tauti
nius šokius.

Katalikų Veteranų šaunusis 
vyrų choras — Glee Club atsi
lygindami. atvyks į Bostoną 
Lapkričio 28 ir tautinių šokių 
grupės metiniame parengime

d.

I I 
I I

Spalių 3-mos dienos parengi- J 
mėlis Indijos našlaičiams gerai.73 Bromley St., Jamaica Plain 
pavyko. i parsiduoda 3 šeimų mūrinis na-

Didelė dėka mūsų klebonui mas, likusią skolą $3250 išsi- 
rūpestingai prisidėjusiam visa- mokėsite rendomis. Namas 
me kame. Abiem jauniem kuni- naujai išpoperiuotas ir išpen- 
gam ir seselėm. Didelis dėkui tytas. Telef. CA 7-2976 arba 
p. M. Bernatonienei, p-lei A. GA 7-4032. 
Varžinskaitei ir p. K. Peškie-' 
nei už gausias aukas. Taipgi p. i 
G. Martinkienei,’ p. V. Trinkie-Į 
nei, p. B. Znotinienei, p. K.; 
Stakutienei, p. O. Gaputienei, 
p. Kazlauskienei iš Dorch., p. 
K. Čiurlionienei, p. R. Rusec- 
kienei, p. M. Sutkienei. p. J.
Gudaitei, p. A. Sapaliui, p. Sta- Lengvi 
kučiūtei ir Sandžiūtei.

Rengėjai.

PADĖKA Real Estate Pardavimas 
$500 ĮMOKĖTI — 
4 KAMB. TUŠTI

(arti 
stip- 
bal-

$900 ĮMOKĖTI 4 TUŠTI 
KAMBARIAI

49 Fulda St.. Roxbury 
2789 Wash. St.) 3 šeimų 
rus 1-mos klasės namas;
tos vanos ir sinkos, naujai iš- 
pentintas, bargenas $4450. 

. I o. i išsimokė jimai. Telef.
CA 7-1734 arba LA-3-2535
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Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6 V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė, 

<25 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienč,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. Ratt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sth St., So. Boston, Mass. 

Finansų Raltt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
twu* nrotokolu raMlnlnjce

•V. JONO EV. SL. PA4ALPIN88
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys, 
601 6th St., So. Boston, Man.

Vice-Pirmlninkas — Pranas Tuleikto. 
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckia, 
5 Thomas Pk., So. Boaton, Mass

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sbcth SL, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičiua, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Maso

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos saMj. 
4ft? E 7th St.. So Boaton. Maso

*

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Botson, Mase.

Jeeph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenim^ Dykai 
Tel. SO 8-1437

SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS 
Funeral Home

741 No. Main St. 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia. Šermenims Dykai 
Tel. Brockton 8-1580

VAITT
FUNERAL HOME

30 Erneno* Avė. 
Brockton, Mase.

Edward J. Wattt
(Waitekūnas)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 33M

■s

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

-- ---------- -------- - ——w —-

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WeiwUr Avė., 
Cambridge, Maas.

PRANAS WAfTKU8
Laidotai vią Direktorių ir 

■BbBBMNtejBB
(Notary PuMic)

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia ter- 
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas le- 
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačias ir j kitus 
miestus.

Reikale laukite; Tel. TR-4-6434

ZALETSKAS
FVNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

PaUHiavImas dieną ir naktį.
Koplyčia Urmenlms Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

SOuth Boston 1-2609
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Padėkime Lietuviams Rašytojams
Tremtiniams

Jru seniai Jūs girdit? straipsnius, guodžia pabė- 
broiių tremtinių pagalbos 
šauksmo bs’sus, kurie 
skrenda į šį kraštą iš Vo
kietijos griuvėsių, šaltum 
Austrijos kalnų ir kitų 
Euroros vietų. Jų pasi
skundimus šiek tiek nura
mino Amerikoje paskelb
tasis bilius. Laimingesnie
ji dabar kaip nors ištruks 
iš anos, paniekinimo, bai
mės ir visokio skurdo pa
kalnės. Ir tai pasiseks tak
tai tiems, kurie Amerikoj 
turi giminių, pažįstamu ar 
užtarė iu.

!lo Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Projektai

8

JAV Lietuviu Rašytoju 
Draugija stovėdama 
šiuos ivx kius ir rūpesčius, 
kreipiasi į Jūsų patriotiš
kas širdis. Neseniai mes 
gavome Lio-uvių Rašvtojų 
tremt’niu Draugiios s°ra
sa. i5 ku^'o patvrfme. kad 
didelė š’u užs: pelniusių 
žmonių dalis k< kas netu
ri jokios progos patekti i 
Amerika. Jie visi prašo
laukia Jūsų pagalbos. Ju 
visų vardu mes kreipiamės 
į Amerikos lietuvišką vi
suomenę.

Mes ypatingai norime 
pabrėžti, kad
tojai Lietuvos 
užima garbumą 
mirštamą vietą, 
įai atsimename, 
tuviai rašytojai 
ramino 
brolius
žiauriaisiais 
persokių ji m o 
visą Ne 
laikotarpį raš 
no Lietuves v

i A —

dūlius ir drąsina tikėti į 
būsimą Neprikla u s o m ą 
Lietuvą.

Tad prašome Jus — atei
kite mums talkon. Patys 
ar per savo pažįstamus pa
rakite šiems užsitarnavu
siems žmonėms darbo ir 
buto garantijų. Jie ir ju 
šeimos sutinka čia dirbti 
visokį darba ir nebus Jums 
našta. Jūs išgelbėsite mū
sų brolius lietuvius, pa
drąsinsite jų plunksnas!' 
kurios laisvu nuo tiesiogi
nio darbo laiku dirbs Ame
rikos lietuvių, o taip pat ir 
mūsų visu brangiosios Lie
tuvos ateičiai.

čia pat skelbiame sąrašą 
tų tremtinių rašytojų, ku
rie tuoj pat reikalingi dar
bo ir buto garantijų. Kas 
norėtų šiuo reikalu gauti 
platesnių informacijų ar 
paaiškinimų, prašome 
kreiptis šiuo adresu: JAV 
Lietuvių! Rašytojų Draugi
ja, 
lege.

liuor' D.i!.’. na Jan '.Onytėj 
(1975 3 8, Kaunasi ir Henrika 
- Paulina Janu'.onytė (1947 3. 
21, Braunschweig), ?”v. (20)
Braunschveig. In den Langen 
Hofen ?8, b. Sackring

Henrikas Nagys (1920 1012, 
Mažeikiai). Augustinas Nagvs 
(1892, Mažeikiai), Antanina 
Nagienė (1893. Latvija), Zinai
da Nagvtė ( 1927.7 5, Mažei
kiai » ir Emilija Grundmanis 
(1865, Latvija), gvv. (14b) 
Pfuliingen/Wuert. Schlosstr. 22 

Pranas Naujokaitis ( 1905.10.

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

SIVICKAS, Stasys, iš Prienų ; USAITE, Antanina, iš Mon- 
m , Marijampclčs ap. įtviliškių km., Krakių vi., Ko-

SKIREIKIS, Jonas ir žmona dainių ap.
SKIREIKIENE - Meilvtė, Gus-! VAICEKAUSKAITE, Julė, 
tė, iš Jurbarko. kilusi iš Viliosiu km, Šiaulėnų

ŠTEINAS, Jonas, s. Jono, iš v., Šiaulių ap.
Puotkrliu km., Skuodo vl., Kre
tingos ap.

STUKAS, Petras, buvęs su 
JAV armija Regensburge, prieš

ir
ir

musu rasy- 
is^orijo1’? 
ir r>euž- 

Labai ge
zai p lie- 

plunksna 
drąsino 
seseris

rusu
) laikais.

ule ūso m v b ė

mūsų 
anais 
c°ru 

y» 
S

tojai garsi- 
.rdą ir auk

lėjo naująją kartą. Kruvi
nosiomis bolševiku ir vo
kiečių okupacijų dienomis 
patrijątai rašytojai taip 
pat kė'ė ir šiandien tebe
kelia teisingumo šauksmą. 
Ir tremties rašytojas, nors 
skursdamas ir alkdamas, 
rašo knygas, laikraščių

Parc-miime šios Koplyčios Statybą!
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 

gervei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau- 
nlauzlos Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — S103.C0. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 

v_.-<L.s tas įamžintas Naujoje Koplyčioje.tu

Aukokime Marijai už Lietuvą!
Visi geradariai, gyvi ir mirusieji atmenami 

maldės?. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos Šv. Mišios, laikomos novenos, kalbamas rožančius, 
einami kryžiaus keliai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mu minima.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immnculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.

seserų
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c c Marianapolis Col- j<1923.1.9. Kybartai > 
Thompson. Conn.

J. Aistis
JA. V Lietuvių Rašytojų
Draugijos Pirmininkas

St. Būdavas
JAV Lietuvių Rašytojų
Draugijos Sekretorius

2. Papartynai), Antanina Užu- karą New Jersey’ . 
pytė - Naujokaitienė (1907.1J.
25. Svediškiai), Gediminas An
tanas Naujokaitis < 1940 3.26 
Ukmergei ir Dalia MaHia Nau- 
jokaitvtė (1944 3 16. Ukmergė) 
gyv. (21 a> Augustdorf / Det- 
mcl D.P. Lager.

VAIŠNORAS, Jonas, 
žerėlių vi., šakių ap., 
kės km.

VAITKUS, Mykolas 
ras, iš Vielaičių km., 
vi., Telšių ap.

VASILIAUSKAS, ir 
tė Elena, gyv. Wisconsin. 

' VILKELIS, gyvenęs Milwaa-

iš Pre- 
Urliklt

ir Pct-
Rletavo

> ir kiti,
bei SUBAČIENE ir Subačytė,
Stasė.

SUTKAITIS, Jonas, iš Budvi- 
liškių km., Kidulių vi., Šakių a. kee, Wisc.

ŠVILPA, Juozapas, iš Sigu-' VISOCKIS, Jonas, iš Sta’z- 
tenų km., Pakruojo vi., Šiaulių linkių, Jezno vi.
(Panevėžio) ap. ! VISOCKIS, Juozas, iš Vede-

SVYLAS, Andriejus iš Jurge- km., Andriejavo vi., Kre-
niškių km., Joniškėlio parap., dingos ap.
gyv. New Yorke. ' YKASALA, Vaclovas, iš Per-

STOŠKUS, Anicetas, iš Per- loj°s> Alytaus ap.
lojos, Alytaus ap. ' ŽELNYS, Jonas, iš Rimaišrį

Petronėlė Orintaitė - Janu
tienė (1905 2.18, L'eoalotai), 
Kazys Janutis (1912.2 14, Stri- 
piniai) ir Donatas - Deimantas 
Janutis (1941.6 5, Vilnius), gy
vena (13) Augsburg/Hochfeld. 
Richthofenstr. 30.

Karei? Požeraitė (1903.8 6, 
Krasnikas, Lenkija), (13a)
Eichstaett, Hindenburg E 182 d.

Juozas Petrėnas (1897.3.19. 
Degučiai) ir Algimantas Petrė
nas (1925.8.21), gyv. (24a) 
Luebeck, Artillery Kaserne, D. 
P. Camp.

Petras Pilka ( 1908.8.1, Galai) 
Emilija Matelytė - Pilkienė 

“‘(1910.11.14, Lyglaukiai) ir Lu- 
______, Kau

nas), gyv. (14b) Ravensburg, 
Muehlstr. 19. b. Rust.

Henrikas Radauskas (1910.4. 
'i 23, Krokuva, Lenkija) ir Viera 

Sotnikovaitė - Radauskienė 
(1903.18, Šiauliai) gyv. (14b) 
Reutlingen, Seestr. 11, b. Rei- 
ber.

į Antanas Rimydis (1905.3.2, 
I Tytuvėnai), g. (24) Geesthacht 
|7 Elbe, Edmundstahl, Susanen-

ir Ginta-' Gražvyda - Regina Giedraitytė ana pnkait- ^933 3.25, 
ras Augustinavičius 1 1947. Ra- (1931.6.7, Kaunas) ir Agota — 

Lvensburg. Vokietija), gyv. j Viktorija Vasiliauskaitė (1906.
1 14b 1 Ravensburg. Marienplatz;3.22, Narkūnai), gyv. (21a) 

Augustdorf b. Detmold, D. P.
( 1913.7.25, Camp. Bar. 33. . •

Balys Gražulis (1914.12.10,

i

I

- - • j ŽELNYS, Jonas, iš Rimaišių
STOŠKUS, Juozas, iš Perlo- km ’ Ramygalos vi., Panevėžio 

apskr.
ZIGMANTĄ, Juozas.

• ŽIGULIS, Juozas ir Amelija,

jos, Alytaus ap. 
ŠVEDAS, Adomas, 

km., Marcinkonių vi.
iš Žirių

ŠVEDAS, Petras, iš Radziš- * Joniškio vl., Šiaulių ap.
THOMAS - Bossaitė, Berta, d.1 ŽILINSKAS, Jonas ir sese- 

Fridricho, iš Virbalio ^’s Žilinskaitės, Cecilija, Kons-
TOLIUŠIS, Kazys, iš Pakapio tanciJa^Ma&dalena ir Marijo- 

km., Švėkšnos vl., Tauragės ap. !na’ Į 
j TVERIJONAS, Kazimieras, s. viškio ap"
I................. - ■ ■ I ŽIULPAITfi - Nagienė, iš

(Leckavos, Mažeikių ap.
ZUBRYS, Jurgis, iš Šeduvos, 

; Panevėžio ap.
ŽUTAS, Juozas, Konstanti

nas, ir Bronislava, iš Pikelių 
Mažeikių ap.

Ieškomieji ar apie Juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Litbuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

- - - - ' — - ■ na, iš Pajevonio parap., Vilka-
TVERIJONAS, Kazimieras, s. viškio ap’ 

Vinco, iš Raseinių ap. 
kių km., Punsko - Mockuvos v. 
Seinų - Suvalkų ap.

TIZENCHAUZAS, Viktoras, 
iš Panevėžio, gyvenęs So. Mor- 
gan St., Chicago, III.

UŠČIAUSKAITE, M., iš 
gaunės dv., Šešuolių vl., 
mergės ap.

ŪSELIS, Domas, iš Kalkiškės
km., Švėkšnos vl.

I 
|6.

Ona Balčiūnienė 
Burokaraistėlė 1. Bronius Bal- 

i čiūnas (1910.7.1, Plikionys) ir Varėna), Marija Ponelytė-Gra- 
Algimantas Balčiūnas ( 1916.11. žulienė (1919.6.2, Čita, Rusija)

< 14a > Fell-iir Rimantas Gražulis (1941.3. j 
Beethoven 29, Kaunas). gyv. (14b) Tros- 

singen, Marktplatz 19. į,
Kotryna Grigaitytė - Grau-.haus.

(1910.7.26, Būdežeriai) 
Graudušis (1914.9.24, 

Raimondas Graudušis 
Kaunas), ir Rūta

Graudušytė (1944.12.10, Ipho- 
fen. Vokietija), gyv. (14a) Fell- (13) Augsburg 
bach/Stuttgart, Jahnstr. 11.

Jonas Grinius ( 1902.2.21, Gi
minėliai > ir Alina Miliušytė —

IR JŲ ŠEIMŲ SĄRAŠAS
Vytautas Alantas ( 1902.6.18. 

Sidabravas'. Irena Baleišvtė — 
Alantienė 1924.4.13. Kaunas) 
ir Algimantas Alantas ( 1944.3. 
3. Vilnius', gyv. i 14a • Dorn- 
stadt b. Ulm. D.P. Camp. Vo
kietija.

Juzė Augustaitvtė-Vaičiūnie- 
nė 1895.7.28. Mažučiai) ir Jo- 
nas-Anustozas Vaičiūnas 
8 17. Kaunas), gyv.
Schweinfurt. DP Camp. Vokie
tija.

Balys Augustinavičius 1 1917. 
8.4. Tallinn. Estijai. Valerija 
Kamaitytė - Augustinavičienė

(1920.
i 13a >

Čia matome Anglijos kara’ių ir kara’ienę lai
te a idammo Parlamento. Pažymėtina yra tas, 

ad kakalius Parlamentą atidarė su darbo minis- 
13iio p: ..'va alba, kuria reikalauja Parlamen
to, ra.-i virt ’ plieno industriją. Čia prisimena 
; alygi^irtr ■: kai Ti o už'm? Jugoslaviją, tai bū- 
t Inai veri 2 t*/ * y d kalbą, kad Michailo-
ičius ša . . davi :as. o Ti o sektinas. Tai buvo

jažo mintas - Llichailovičiaus autoritetas, bet 
j • karaliaus. Tą >a’i mano ir Anglijos konserva- 
tvvai ir jie pasilak" kovosią prieš nusavinimą.

A.C

parap.,
Uk-

%

Mes esame
Antanas Škėma (1911.11.29, 

Lodz, Lenkija), Janina Ciolke- 
vičiūte - Škėmienė (1907.12.22. 
Ryga, Latvija • ir Kristina Škė- 
maitė (1940.6.21, Vilnius), gyv.

Hochfeld,
K oi Ima n 7, Vokietija.

Stasys Tamulaitis ( 1909.1.23, 
Sutkiskiai), gyv. (21) Blom-

Wilhelmas Storosta-Vydūnas
(1868.3.22, Jonaičiai), gyv. 21aGmuend. Bismark Kaserne.

Antanas Gustaitis (1907.3.12, Detmold. Moltkestr. 36.
Simanas Urbonas ( 1907.10.

RAŠYTOJŲ TREMTINIŲ 27. Kaunas) , gyv. 
bach b. Stuttgart. 
strasse 16.

Benediktas Eabrauskas (1910
7 1. Akseliškė >. Gražina Tulaus-! dušienė 
kaitė - Babrauskienė (1908.7. Į Mikas 
20. Lekėčiai) ir Vytenis - Gau-*Žardė), 
dentas Babrauskas ( 1946.6.4,! (1943 8 30. 
Ravensburg. Vokietijai, gyv. 
( 14b) Ravensburg / Weingar- 
ten. St. Konradstr. 34.

Mykolas Biržiška ( 1882.8.24, 
Viekšniai 1 ir Bronislava Šėmv-
tė - Biržiškienė (1879.10.1. Vii- Grinienė (1916.4.28. Tver, Ru- berg / Lippe, Jahnstr 6. 
nius); Vaclovas Biržiška (1884. sijai, gyv. (14a) Schwaebische 
12.2. Viekšniai), visi gyvena 
(24b) Pinneberg b. Hamburg,
Baltic University, Vilnius Hali. Gustaičiai), Aleksandra Zdana-į

Medardas Bavarskas (1924.6. ■ vičiūtė - Gustaitienė (1905.11.9 Į19, Ingavangis), Ona Šaulytė - 
8. Kėdainiai), gyvena (14a)- 
Schweinfurt.Fr. Schubert Str. ‘ taitis ------------ , ----- c----- ,
18-5. įgyv. (14b) Ravensburg, Unter-'(1935.6.23, Kaunas), Danutė

Kazys Bradūnas (1917.2.11,jebreitestr. 9. 'Urbonaitė (1936.15, Kaunas),
Kiršai), Kazimiera Padolskytė! Jurgis Jankus (1906.7.27, Bi- Gražina Urbonaitė (1938.11.20, 

ir Rūta Urbonaitė 
Vilnius), gyv. 13a 

Jankus Schweinfurt, Schubertstr. 14a, 
Virgi- i DP Camp.
Rasei-

Jurbarkas) ir Algimantas Gus- Urbonienė (1908.5.21, Radvi- 
(1937.8.31, Klaipėda), liškis), Algimantas Urbonas 

, Kaunas), 
i Urbonaitė (1936.15,

— Bradūnienė (1918.3. Ketur-'liūnai», Kotryna Grabaitė-Jan- Kaunas), 
valakiai), Jurgis Bradūnas Į kienė (1906.1.8, Peterburgas,1 (1942.3.2, 
(1876.8.15, šakiai),. Ona Kra- Rusija), Eugenijus 
kaitytė - Bradūnienė (1882.4.5,1(1930.5.24, Juotkėnai), 
Kiršai). Juozas Bradūnas (1921'liūs Jankus (1932.1.15, 
10.23. Kiršai), ir Ona Bradų-!
naitė (1924.4.10. Kiršai), gyv. (1937.6.24, Kaunas), Saulius -čiūtė - Balčiūnienė (1898.2.28 
(13b, Muenchen, Muelbaurstr. Jonas Jankus (1945.6.12, Lune- Malaikiškiai) ir Birutė Jasine- 
36/1. įburg, Vokietija) ir Almis Rai- vičiūtė (1928.10.28, Ignotiškis),

Jeronimas Cicėnas (1909.7.24, mondas Jankus (1945.6.12, Lu- gyv. 13b Augsburg/Haunstette, 
neburg, Vokietija), gyv. (20a) Flascherstr. 46, D. P. Camp. 
Dedelsdorf ūeb. Wittingen, DP 
Camp.

Paulius Jurkus
2. Kalvarija), ( 
Gmuend, Bismarkstr. 1.

Viktoras Kamantauskas (1899
10.16, Rumšiškės), Irena Ei-

niai), Saulius-Jonas
Juozas Balčiūnas (1891.3.18,

Jankus Rokiškis), Aleksandra Radzevi-
I

i

Mykolas Vaitkus (1883.10.27, 
Gargždai) gyv. 13b Kehlheim/ 

(1916.7.27, Donau, Hemauerstr. G102.
gyv. Schwaeb. Į Stepas Povilavičius (1905.11. 
l"*~ * .25, šikšniai), Vanda Luneckai-

tė - Povilavičienė (1913.10.4, 
Riga, Latvija), Teisutis Povila
vičius (1937.7.13, Kaunas) ir 
Žibutė Povilavičiūtė (1943.4.18 
Vilnius), gyv. 13b Memmingen, 
Airport, D.P. Camp.

| Emilis Skujenieks (1903.4.14, 
(1908.3.3, j Marijus Katiliškis (1919.3.1, Bauske, Latvija) ir Vilma Buks

Geršvinė'. Petronėlė Vinickaitė;
- Cicėniene ( 1919.12.2, Palny- 
čia i ir Raminta - Marija Cicė- 
naitė ( 1943.4.5, Vilnius), gyv. 
( 24b > Itzehoe. Olixdorferstr. 2.

Alfonsas Čipkus (1919.7.15,
Nemakščiai), Aleksandra Lau
cevičiūtė - Čipkienė ( 1922.4.25,
Kuršėnai) ir sūnus gimęs 1947 maitytė-Kamantauskienė (1904 
12. gyv. (17b) Freiburg i. Br.,'10.12, Kaunasi ir Irenijus-Ma- 
Auf der Aardt 3, b. Krug. 1 rija Kamantauskas (1928.2.22,

Povilas Gaučys (1901.11.25, Kaunas), gyv. (14b) Tuebin-
Vyžuonos), Emilija Semenavi- gen, Herrenbergerstr. 65.
čiūtė - Gaučienė
Glasgow. Škotija), Algimantas (Kurdeikiai), gyv. (16) Hanau — Skujenieks (1904.4.14, Riga. 
Gaučys (1943.1.24, Mažeikiai) ,a M., DP Camp, 7 c 33. (Latvija), gyv. 24 Geesthacht /
ir Marija Žakytė - Semenavičie-j 
nė (1883.1.17, Akmenė), gyv. Palionės) ir Nelė Mazalaitė
(16) Hanau a. M., D.P. Camp. Krūminienė (1907.8.20, Darbe tulaitytė - Rannit....

Antanas Giedraitis (1892.4.4, nai) gyv. (24) Geesthacht/El- 
Lukšiai). įliuminata Vasiliaus- be. Spakenberg I, DPCamp. 
kaitė - Giedraitienė (1892.2.15. Į Juozas Mikuckis (1891.9.27, 
Narkūnai), Iliuminata - Danutė Zauniškiai), Paulina Vakselytė r_____
Giedraitytė (1923.6.6, Kaunas),'— Mikuckienė.(1907.12.22, Ve- širdys jį išgelbsti.

Juozas Kruminas (1914.1.26,! Elbe, Spackenberg 3, DPCamp. 
! Aleksis Rannit ir Gražina Ma- 

gyv. 17b 
"Freiburg i. Br. Landsknechtstr.
16.

Galvos .pasaulį valdo,

tabokos vyrai..

medicinos vyrai..

01d Gold
yra padaryti

pasilinks
minimui!

j

vietoje “Treatment
Rūkykite OLB GOLtfS

Schweinfurt.Fr

