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katalikiškos spaudos, ne
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Katedrų atstatymas
Sutarė

•
Per pirmąjį pasaulinį karą 

skaudžiai nukentėjo Belgijos ir 
Prancūzijos katedros. Jų atsta
tymo klausimas buvo patrau
kęs ne vien katalikų, o ir viso 
pasaulio demėsį. Prie jų atsta
tymo dėjosi ir nekatalikai. Tuo
met, ypač Reimso katedra ai
dėjo po visą pasaulį.

Po antrojo pasaulinio karo 
katedrų atstatymas tapo dides
niu klausimu, nes jų daugiau 
nukentėjo. Šiuo sykiu pasaulio 
dėmesį patraukė apgriauta 
Roueno katedra Prancūzijoj, 
apgadyta Koelno katedra Vo
kietijoj ir sugriautas Monte 
Cassino vienuolynas Italijoj.

Roueno katedros ir Monte 
Cassino vienuolyno atstatymas 
prasidėjo tuoj, kaip tik tose 
vietose pasibaigė kautynės.

Monte Cassino vienuolyno a- 
batas Ildefonso Rea, 60 metų 
amžiaus, yra pareiškęs “Šis 
vienuolynas buvo įkurtas 6-ta- 
me šimtmetyje. Keturis sykius 
jis buvo sunaikintas, bet kas 
sykis, kartais ankščiau, kartais 
vėliau, vis jis kėlėsi iš pelenų.”

Gen. McArthur niekada ne
sutardavo jokiuose klausimuo
se su Stalino atstovu Tokijo j. 
Bet dabar skelbiama, kad jų 
tarpe įvyko kopilniausias suta
rimas. Tas sutarimas įvyko, 
kai ėjosi apie Japonijos milita- 
ristų pakorimą. Čia abiejų nuo
monės supuolė.

•

Yra sakoma, kad Vokietijos 
naciai ir Japonijos militarįstai 
kai»U.mi tam, kad 
būsiančius agresorius. O tie 
korimo dekretai daromi daly
vaujant atstovams didžiausio 
agresoriaus — Stalino!

•

Grafo Bemadotte’o žudeikų 
suradimas ir jų nubaudimas 
jau niekam nerūpi.

•

Radio kalbėtojas H. V. Kal- 
tenborn, aiškindamas apie nu
tarimą iškarti Japonijos milita- 
ristus, statė tokį klausimą: 
“ar didesnę kriminalybę padarė 
suplenuotojai Pearl Harbor už
puolimo, ar sumanytojai mes
ti atomines bombas ant Hiro- 
shimą ir Nagasaki, kur žuvo 
daugiau, kaip pusę milijono ci
vilių žmonių?” P.G.
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5 MILIJONŲ 
SĄSKATTON

Brockton, Mass. — Vie- tybės nebepraleidžia pro 
nas dosnus asmuo, gerai 
pažįstamas kleb. kun. Pr. 
V. Strakauskui aukoja 
$35,000 Šv. Roko lietuvių 
parapijos naujos bažny
čios statymui su ta sąly
ga, kad parapijiečiai dar 
sudės $50,000 tam pačiam 
tikslui.

Kleb. kun. Strakauskas 
turįs čekį $35,000 sumoje, 
bet jis jos negalįs išmai
nyti kol nebus sudėta pa
rapijiečių dar $50,000.

Dabar parapijos naujos 
bažnyčios fonde yra — 
$73,000.00.

Kleb. kun. P. V. Stra
kauskas ir naujos bažny
čios statybos fondo komi
sija tvirtai tiki, kad para
pijiečiai, sudėję $73,000, 
lengvai sudės dar $50,000 
ir bus laimėta $35,000. 
Linkime geriausių sėk
mių.

savo zonas, iki rusai nenu- 
ims blokados nuo alijantų 
valdomų sekcijų Berlyne.

Taigi, jau rusai pradėjo 
pajusti lazdos antrąjį ga
lą.

FT’m
j i < iEuropoje PasIdUo Sakias 

tueti Amerikos Pkrigai
Copenhaga, Danija — 

Danijos vyriausybės poli
cija su pagalba Amerikos 
FBI ieško tarptautinės pi
nigų k’astuotojų šaikos. j

Europoj pasklido labai' 
daug Amerikos $50 dole
rių suklastuotų banknotų.

Daroma pastangos klas-1 
tuotojus susekti. Ieškoji-Į 
mas tų tarptautinių žuli- 
kų išsiplėtė ir po kitas 
Europos sostines.

■»

1

Sovietai Pradėto Jausti 
Savo Berlyno Blokados 

Pasekmes

Berlynas — Sovietų vy
riausybė Berlyne įsakė vi
soje rusų zonoje Vokieti
joje. sumažinti elektros .jfc*. 
gos vartojimą.

Visiems gyvenamiems 
namams elektra bus nu
kirsta po penkias valan
das į dieną, o krautuvėms 
ir raštinėms po devynias 
valandas į dieną. Dirbtu
vės turi užsidaryti po dvi 
dienas savaitėje. Tas da
roma dėl stokos anglių, 
tūrių demokratinės, vals-

Perpus Sumužino Karino- 
mtnčn ŠaukiiinyjŲ 

Skaičių
Washington, D. C. — A- 

merikos kariuomenė šau
kiamųjų naujokų skaičių 
sausio mėnesyj sumažino 
perpus. Vietoje 20,000 vy
rų bus pašaukta tik 
10,000

Kitas Laivas Su DP | Bostonu 
Atplauks Prieš Kalėdas

Boston, Mass. — Antra- lą išvietintų lietuvių gero- 
dienį, lapkričio 30 d., Fi- vei.
lene’s direktorių kamba-J šiame susirinkime daly- 
ryj įvyko Massachusetts Vavo ir A. F. Kneižys, ko- 
Displaced Persons Komi-misijos narys.
sijos susirinkimas. Vado-j ___________
vavo komisijos pirminin- il-j,. » If-Ukas p. H. D. Hodgkinson. J AtVyiO r OfLfl ClBIM) Rdl-Sck

Į šį susirinkimą specia
liai iš Washington, D. C.

I

įltŠU 1S» VV ČtiSillllgLOIi. M. .7'

{buvo atvykęs p. Ugo Ca- Čia atskrido Kinijos val- 
rusi, Chairman of the Uni- pytojo Čiang - Kai - šekio

Iš dešinės j kairę: Vyskupas V. Briz«vs, kardino
las F. SpePman, BALF’o Pirmininkas Kun. Dr. J. B. 
Končius ir Kun. Prelatas J. Balkūnas laukia atvyks
tančių tremtinių Spalio 30 d. New Yorko uoste. Pir
masis D. P’s. transportas atvyko laivu “Ceneral 
Black”.

J. E. Vyskupas Brizgys Bostone
Ketvirtadienį, gruodžio adv. Fingold ir keletai 

2 d. J. E. vyskupas Vin- valstijos policijos padėjė- 
centas Brizgys, kuris ne- jų. Po to sekė visa eilė a- 
seniai atvyko iš tremties, reštų. 
lydimas kun. K. Vasio. 
Ktinigų Vienybės pirmv, 
ninko, atvyko į Bostoną 
su vizitą. ;

Garbingasis trečias lan-j 
kėši “Darbininke” ir kle-‘ 
bonijoje pas kun. P. Vir- _____
mauską, Prelatą Dr. K. Housing 
Urbonavičių ir kt. i - -

Bostone Bus Pastatyta Už 
Penkias Dešimts Milijonu 

Oderiu Nauju Namu

Washington, D. C.

ted Statės Displaced Per- žmona. Ją pasitiko Vals-
- ' kuris tybės Sekretoriaus Mar- 

L SU
sons Commission, kuris tvDes beKreto 
aiškiai išdėstė valstijų ko- shallo žmona • •• _ « _ • i _ v xro Iflimnlzo iq iV
___________ _____ ____ kitais 
misijų veiklą visame kraš- valdininkais ir Kiniios at

stovais ir parsivežė na-te.
p. Ugo Carusi pranešė, mon< 

kad kitas laivas į Bostoną1 Manoma, kad ji atvyko 
atplauks gruodžio 21 d. ar prašyti pagalbos Kinijai 
pora dienų vėliau. 'prieš komunistus.

Massachusetts valstijos 
dėl išvietintų žmonių ko-' 
misija yra susirūpinus,! 
kad visi išvietinti žmonės,* 
kurie atvyksta į šią vals-' 
tiją, būtų aprūpinti butu

j Marshall Patikrinu Save 
Sveikatų

Boston, Mass. — Boston 
Authority pa

Urbonavičių ir kt.

Washington, D. C. —Su- 
ir darbu. Komisija koope- grįžęs iš Europos Ameri- 
ruos su kitomis valdžios kos Valstybių Sekretorius 
ir civilėmis agentūromis, George C. Marshall pasi- 
kurios rūpinasi išvietintų davė į Walter Reed ligoni- 
žmonių įkuūrdinimu. nę patikrinti savo sveika- 

Pažymėtina, kad šiame tą.
susirinkime kaikurie ko- Tas vėl sukėlė dauer kal- 
misijos nariai labai gra- bų ir snėliojimu anie Ma •- 
žiai atsiliepė apie lietuvių shallo pasitraukimą iš sr.- 
susiorganizavimą ir veik- va svarbių pąfręi;

mo esą 1
jų aprūpinimo. Kuomet 
Armija reikalavo paskirti 
$23,000,000 jos reikalams, 
tai Prez. Truman ją suma
žinęs iki $15,000,000. To
kią sumą Kongresas ir 
priėmė.

Dabar pasirodo, kad jie 
nėra pakankama Armijos 
numatytai programai.

Maine pas TT. Pranciško
nus.

Prasidėjo Revere Vatfnin- 
ku Bjfa

Vakarai Neužleis Berlyno Rusijai

naujų namų už $50,000,- 
000. Daugumoje statomi 
nauji namai būsią 3 aukš
tų. Jų vidutinė nuoma šei
mai būsianti $45—57.50 
mėnesiui.

Užbaigus šią namų sta
tybą butu krizė turėtų pa
sibaigti Bostone.

SAVĄJĄ BERLYNO 
VYRIAUSYBĘ

Z _______

Berlynas — Komunistai, 
pramatydami, kad jie vi
siškai pralaimės Berlyno 
miesto vyriausybės rinki-' 
muose, kurie įvyks gruo
džio 5 d., 
boikotuoti. Jie ėmė ir 
sirinko” Sovietų okupuo
toje sekcijoje miesto vy
riausybę komunistišku, 
būdu.
Sušauktame Opera House 

susirinkime, buvo pasiūly
ta komunistų parinkti 
kandidatai ir susirinku
siųjų rankų pakėlimu pa
siūlytieji kandidatai buvo 
išrinkti. Po to suruošė 
viešas demonstracijas, ne
va tai parodymui, kad 
“liaudis” pritaria jų iš
rinktiems valdininkams.

Vakarinių demokratijų 
valdininkai oficialiai pa
reiškė, kad jie tų komu- tą reikalą studijuoti.

nistinių “rinkimų” nepri
pažins.

Tokiu būdu, rusai visas 
pastangas, darytas mažes
niųjų valstijų Jungtinėse 

nusprendė juos Tautose dėl išrišimo Ber- 
“iš- lyno krizės, niekais pa

vertė.

Suffolk aukštesniame 
teisme prasidėjo Revere 
(Mass.) miesto valdininkų 
byla. Ją veda pats valsti
jos prokuroras Clarence 
Bames. Teismui pirminin
kauja teisėjas Felix Forte.

Keturi iš aštuonių kalti
namųjų yra to miesto Ta
rybos nariai. <

Stalino Žaislelis
baž-Rusų ortodoksinė

'nyčia neseniai šventė sa- 
’vo 500 metų sukaktį. Iš- 

rybos" nariai. Jie kaltina- kilmių proga Maskvoj įvy- 
mi kyšių ėmime dėl praverkusiame suvažiavime da- 
dimo naujų pamų staty- lyvavo ir pavergtųjų vals- 
bos veteranams ir protek- tybių atstovai. Tarp įneš- 
ciją visokiems nelega-; ‘ 
liams bizniams tame mies- 

jte.
Tuo reikalu per keletą; 

mėnesių buvo vedamas ty-Į 
rimas valstijos vadovau- * 
jant prokuroro padėjėjui lelis Stalino rankoj

Prez. Trumai Tareri Su 
Ex-Prez. Hooreriu

Washington, D. C. — 
Prezidentas Truman turė
jo beveik valandos laik ■> 
pasitarimą 
Prezidentu 
veriu.

Jis tarėsi 
kymą valdiško aparato ir 
vėliau Prezidentas pareiš
kė, kad jis sutinkąs su 
Hooverio pasiūlymais tuo 
reikalu.'

Hooveris buvo paskirtas

Trečiadienį, gruodžio 1 
d. įvyko socialdemokratų 
susirinkimas Amerikos 
sekcijoj. Komunistai puo
lė tą susirinkimą suardy
ti. Policija turėjo darbo 
atstatyti tvarką.

Jung. Valstybės, Brita
nija ir Prancūzija prane
šė Dr. Juan Atilio Bra- 
muglia, Jungtinių Tautų 
Susirinkimą pirmininkui, 
kad jos rusams nepasi
duos. Tai padarė tikslu 
atkreipti Jungtinių Tautų 
“neitralių” valstybių ko
misijos, kuri studijuoja 
Berlyno valiutą ir bloka
dą, dėmesį į tai, ką daro 
rusai Berlyne.

Paryžius — Vakarų val
stybių atstovai davė su
prasti visiems, kad jų jė
gos griebsis priemonių su
laikyti Sovietų Rusiją, ku
ri yra užsimojus Vakarų 
valstybių jėgas išstumti 
iš Berlyno.

Kaip žinoma, komunis
tai sudarė valdžią Berly
nui ir jau užgrobė miesto 
rotužę. Vakarų valstybių 
atstovai pareiškė, kad su
darymas tokios valdžios 
yra rusų pasiryžimas su
skaldyti miestą į dvi da
lis.

tų rezoliucijų viena pa
smerkė Vatikaną, antra 
paneigė anglu bažnyčios 
kunigų šventimų galią. 
Ortodoksų bažnyčia Rusi
joj dabar yra tikras žais-

su buvusiu 
Herbert Hoo-

apie pertvar-gavo 
nuo 

Krušinsko, 
Woodha- 

su tokiuo

BALF’o centras 
čekį sumoje $17.50 
gerb. K. J. 
8564 - 98th St. 
ven 21, N. Y 
užrašu:
— Kadangi BALF’as y- 

ra pasiryžęs sukelti lietu
vių šelpimui penkius mili
jonus, tai siunčiu nuo ma
nęs, mano žmonos ir duk
ters A. J. Smith po penki
nę, o nuo anūkės Barboros

•9 Katalikai Smerkia Šmeižikus
M. Smith 2y2 dolerio, nes 
jos tėvas ne lietuvis, taigi 
ir ji tiktai pusė lietuvai
tės — viso $17.50.

Jei ir daugiau būtų to
kių šeimų, tai ir BALF’o 
seimo nutarimas lengvai 
būtų įvykdytas.

jive
dough!

Opera Per Teteriiliu
New York — Pirmadie-į 

nį. lapkričio 29 d. Metro
politan Opera pradėjo sa
vo sezoną Verdi’s opera 
“Otelio”.

Pirmą kartą visas vaidi
nimas buvo parodytas per 
televiziją penkiuose mies
tuose, būtent, Bostone, 
Philadelphijoj, Baltimore, 
Washingtone ir New Yor
ke.

Washington, D. C. — vius, kad diskredituoti vi- 
Raudonieji komunistai ir są programą”, 
jų pakeleiviai be sustoji-' Jis sakė, kad “mano at- 
mo šmeižia tremtinius iš sakymas yra visiems kri- 
Pabaltijo kraštų, tvirtin- tikams, kad nueitų į tuos 
darni, būk jie talkininkavo laivus ir pamatytų atva- 
naciams karo metu ir esą žiavusius DP’s. Aš ten bu- 
kriminalistai nusikaltėliai.;vau. Aš garantuoju, kad 

.. . .. . .. !tie, kurie nueis, sužinos,Šiomis dienomis Natio- . \ nal Catholic Resettlement1^ 1
Couh 11 paruo rezoliucį-, jUQg sujįnojus ^ą jiems 
lio kraštu tremtiniu ?era reiškia Amerika, ištrauks 

■ - --- ■ - - iš akių, ne vien.
Taip pat anglai sutinka J?ia šn’ei^k?s'.lt.“r?j f™?*'i Msgr. Swanftrom pridė- 

Ih. 038 ,S ,Sviet,n- jo, kad kur tik išvietinti
U tžmones nuvažiavo ir apsi-
Msgr. Edward E. Swans-1 stojo, tai jie padarė į vi- 

trom iš New Yorko, kata
likų įkurdinimo tarybos 
direktorius, pa r e i š k ė, 
spaudai, išvietintų žmonių 
kaltintojai “paleido šū-

lietuviu Kataliku Radio Valanda
Ir Anglai

■U-M I *________nauMvliiMms
M I l M

Paryžius — Anglija at
siėmė savo reikalavimą 
Jungtinėse Tautose, kad ją, kuria apgina Pabalti- 
žydai grąžintų užimtą Pa-| * 
lestinoje Negeb tyrų sritį, vardą ir griežtai pasmer-

I ą • y  - * v * 1 1 • y  • i

pakeisti savo nusistaty
mą stovintį už priėmimą 
Bemadottes plano žydų - 
arabų santykių klausime, 
ir prisitaikinti prie Jung
tinių Valstybių nusistaty
mo, kurs yra palankesnis 
žydams nei arabams.

sus tokį gerą įspūdį, kad 
geresnio skelbimo negali
ma gauti šiai išvietintų 
žmonių atvežimo progra
mai.

WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, gruodžio 4 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.'

SEKMADIENfi LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, gruodžio 5 dieną, 9 vai. rytą iš nau
jos radio stoties — WV0M, Brookline, Mass. (Bos
tono priemiesčio — 1600 kilocycles) išgirsime Lietu
vių Katalikų Radio Valandos programą.

Kalbės Kun. J. švagždys, Jėzaus Nukryžiuotojo 
Vienuolyno Kapelionas.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 
siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrvood 7-1449
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GUDRIAI ORGANIZUOTA

Eltos Komunikatas
Vilniuje, Filaretų gatvė

je, prie MVD (Ministers- 
tvo Vnutrenmch Dįel) 
veikia ypatingasis skyrius 
OBO (Osobyj Bąnditskij 
Otdiel). kuriam vadovau
ja rusų majoras Sokdo- 
vas. Skyriaus uždavinys 
— provokuoti vietinius 
gyventojus, kad iššifruo
tų partizanus ir jų rėmė
jus ar prijaučiančius ir 
likviduotų jų veiklą. Šiam 
uždaviniui verbuojami lie
tuviai, lenkai, rusai, žy-Į 
dai (pastarieji apsimeta 
vokiečiais). Ypati n g a i 
stengiamasi pritraukti as
menis, dėl kurių nors as
meninių priežasčių pate
kusius į partizanų eiles ąr 
nelegalią padėtį. Provoka
cijai apmokyti asmens; 
veikia įvairiais metodais:' 
jie perrengiami partiza- 
nais, tariamai atvykusiais 
iš toliau lyšio ieškoti su . 
štabai, ; 
kautynių ir t.t. i 

kintų ę-yentojus, jie kar-.fikci^ kad raiui ki.
tais suhkviduoja tarybiniu g kraėto ar a
pareigūną. inscenizuoja. kraėt0 vahos 
kautynes su MVD, vaiz-

tui, pasirašytas “Lietu
vos prezidento prof. Dr. 

GRIAUNAMOJI VEKLAOBO ,.-p. 
į rėjusiu veikimu ir minė
tais reiškiniais Elta yra į- 

. galiota ir įpareigota pa- 
I lęšti *nėms partijoms (išskyrusi L ..Uctuvo>( Rezistencijos 

viešą!), atskiriems asme- Tautinė Tarvba„ ar dele. 
nims, stovintiems Lietu-
vos teisvinimo dsrbo prie-; £““įaures, 0P^OTtortw ,, 
kyje. , GUžnas, neturi nieko bendra

Tokio pat turinio raštas! nei &u krašto rezistencija nei 
prancūzų kalbą yra iš- su jos įgaliotais organais nž- 
siuntinėtas ir privatiems į stonuose, 
užsieniečiams, 
zacijų vadovybėms, skel
biant, kad Lietuvos diplo
matai, Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
tas ir Vykdomoji Taryba 
neturi teisės kalbėti Lie
tuvos vardu, kad minėtie
ji organai ir Lietuvos po-i 
Utinės partijos esą fašis-;

ar orgąni-: 2. Atsišaukimas su intkrvk- 
cijoans rezistaojaačiam kraš
tui, paskelbtos tariamojo Lie
tums prezidento prof. Dr. 
TaMhyrio, yra provokacinis' 
reiškinys.

i 3. Yra tikras dalykas, kad 
“Laeduvos Bezistencijos Tauti
nės Tarybos”, lygiai kaip “Me- 
tuyos Gelbėjuno Komiteto”, 

tinės ir norinčios atstaty-Į “VLAK-o užsienių skyriaus”, 
ti Lietuvoje fašistinę dik- “Baltijos Valstybių Atvadavi- 
tatūrą. Raštas . pasirašy- mo Komiteto”, “Rytprisių 
tas Tauro įr J. Girėno'Tautinės Tarybos” ir panašiais 
“Lietuvos i ... 
Tautinės Tarybos delega- į Gabrys - Paršaitis, 
___ l” vardu. Pažymėti-į Šveicarijoje, 
na, kad abudu vardai yra j

■ j pseudonimai, paimti iš į 
ar išblaškytais P°> Lietuvos partizanų slapv-į 
ų ”* Kad įti- vardžių, siekiant sudaryti

i
i

> Komiteto’*, 
Girėno Tautinės Tarybos” ir 

Rezistencijos fiktyviais vardais dengiasi p. J. 
gyvenąs

Toki
fikciją stengiasi su<

I

I

DARBININKAS

Paryžiaus Arkivyskupas Kardinolas Emanu- 
‘ satine Suhard, apžiūri Prancūzijos vąiku- 

ątvežtąs dovanojęs iš Jung. Valstybių, ir 
Amerikos draugiškumą

al Celestine Suhard - 
čiams _ _____
džiugiai pastebi didelį 
Prancūzijai.

I

B. L. Tautinių Šokių Grupes 
Parengimo Proga

Kai scenoje pasirodo kelioli
ka porų šokti “rugučių”, publi
ka nutyla ir ta senoji dar iš 
Lietuvos karta susijaudina. Ji 
jau mintimis Lietuvoje, ban
guojančiame rugių lauke mato 
kirtėjus, o po jais rinkėjas ir 
sunkius rugių pėdus.

i

i Kiek daug šitie tautiniai šo
kiai kalba apie lietuvišką dva
sią. Jie rodo nevien tik lietu- 

jvių tautos lyrizmą, bet tą nuo- 
. stabų sugebėjimą paversti pa- 
; prasčiausią darbą menu. Kas 
įgali būti paprastesnio ir mate- 
i......................  - ■ -

TIK SKUBI PAGALBA IŠGEL
BĖS TREMTINIUS

Kįekvicną kartą,
mes j Jus kreipėmės, Jūs J karto didesniais kiekiais,

I

kada į kad perkant maisto, iš

Kai šiandie tūkstančiai lietu
vių yra išblaškyti po svetimas 
šalis, o pasilikę tėvynėje yra 
žudomi ir naikinami, lietuvybės 
klausimas pasidaro ityn aktu 
alus. Nevienas lietuvis, tikrai 
mylįs savo praeitį ir šimtme
čiais sukurtą tėvų dvasią, yra 
giliai susirūpinęs, kaip tą turtą 
ir toliau išsaugoti, kaip jį per
duoti ir toms kartoms, kurios 
tik tėvų kraują nešioja savo 
gyslose, bet jau nebepažįsta ir „ 
nebegyvena tos tikrosios lietu
viškos dvasios.

Jie dažnai yra įsitikinę lietu-'rijalesnio, kaip kirsti rugius? 
vių tautą esant vieną iš nekul- O vistiek rugiapjūtė lietuviui 
turingiausių ir tamsiausių tau- yra džiaugsmo šventė. Jis ją 
tų. Tai yra didelė klaida. Jei sutinka su daina, dirba dainuo- 
bet kuri tauta gali pasigirti sa- damas ir baigia su daina, bei 
vo praeitimi ir savo tėvų su- dvasią pakeliančiomis apeigo- 
kurta dvasia, tai tik lietuvis mis. Daina jam nušluosto pra- 
tai gali. Nerasime tautos, taip kaitą, daina sudvasina tą juo- 
turtingos savo tautiniame me- dą darbą. Taip lietuvis sugeba 
ne, kuris pasireiškia visose sri- kiekvieną darbą paversti daina, 
tyse, kaip lietuvių tauta. O me-,o daina palengvina sielą, 
nas juk yra aukščiausia kultu-; 
ros apraiška. Tik reikia mokėti 
parodyti tą meną, kaip ir nelie
tuvis juomi susižavės ir pamils 
lietuvio vardą.

Taip kiekvienas susižavėjo 
lietuvišku menu, kam teko da
lyvauti ponios O. Ivaškienės 
surengtame Bostono Lietuvių 
Tautinių Šokių Grupės metinia
me parengime. Jokios kalbos, 
jokia propaganda tiek nepasa
kys apie Lietuvių tautą, kiek 
pasako vienas toks vakaras. 
Tie nuostabiai iškilmingi ir di
dingi tautiniai rūbai bylote by
loja apie lietuvių tautos rimtį 
ir kuklbmą. O mergaitės, ku
rios jais rėdosi ir kurios nėra 
mačiusios Lietuvos, didžiuojasi 
jais ir sau garbe skaito būti 
lietuvaitėmis.

i

buvote duosnūs. Dešimtys į firmos duoda dideles nuo- j
Al 11 l-1*n 4- 1 M i II i X...nri; - n_____________ V — 4- I4. Minėtais titulais ir vardais 

varoma destruktyvinė antilietu
viška akcija ir jos metodai vi
siškai atitinka OBO interesus 
ir metodus.

5. Kovojančios tautos ir Lie
tuvos valsty bės vardu tėra įga
lioti kalbėti užsieniuose tik Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas ir Lietuvos pasiunti-

iią pu j 
duoja anglų parasiutimn- ir kai kuriuose Juūgtinių 
kus lr «• . Valstybiųkus ir tt.

OBO veikla yra perkelta raščiuose paskelbtas atsi- ni*i — ir niekas kitas, nors bū- 
ir į užsienius, į tremtinių i šaukimas su instrukcijo- tų prisidengęs bet kuriuo titu- 
stovyklas. į čia gabena- mis režisuojančiam kraš- fa. 
miems provokatori a m s 
paruošti Vilniaus prie-j 
miestyje veikia pusės me-| 
tų mokykla. Kiekvienam i 
ją baigusiam duodamas; T. T - * . , ttspecialus uždavinys: sekti! Lietuvoje mes(pne kryžiaus, o Haunstet-
tremtinių gyvenimą, juos S”*?' lr JspudmgaVpa-,teno, jspudingiausiai. Baž- 
kompromituoti, kelt, ^. gerbdavo™ 'eluuų fcya-pyejoje, pne altoriau^de-^ 
suristi s^aaenU^mm*Jir «*>««»««, ypač,,tas partizano kapas su 

toi+i jįspūdingai pagerbdavome samanomis, šiek tiek gė-
sitSėjimą vidiniais ko-isavo laisvfe žOTOtojus. Hų, pastatytas prastas 
mitetais centriniais orsra- ’ savanorius ir partizanus, kryželis, greta svyrūnėlis

’ , .7®. liejusius ir paguldžiusius berželis, ant kryželio už-
asmenimis, sabotuoti kul- “ myllmos

- . nes Lietuvos laisvę. Trem- dvi žvakeles, salia šio ka-
urinę vei ą. _ tyje ir ši graži tradicija po tamsiai parengtas ka-

Sita diversantinė akcija nejjj<o pamįrštama. Jau tafelis, kur visuomet taip 
net turėjome keturis mi- pagerbiami mirusieji ar 
nėjimus, kada prisiminė- laidojami. Katafelis jokio 
tme ir Sibiro tyrlaukiuose įspūdžio nesudarė, tai 
mirusius ir žuvusius ir kasdieninės bažnytinės 
pavergtoje tėvynėje kalė- nuotaikos gedulo vaizdas, 
jimuose žudomus ir žūs- bet visų akis patraukė tas 
jtančius karžygius partiza- įspūdingas ir nepamiršta- 
įnus. Jau šiandien jie mas partizano kapas, ka- 

piais prakišama per vaka-ijr įįję krauju perkama tarus, akys plūdo ašarose 
rinių valstybių komunis- šiemet, itin buvo ir plaukė maldos už visus
tuo jaučią spaudą, šiai ak-‘graįiaį paminėtos Vėlinės- žuyusius. Liberą giedojo 
ei jai ranka į ranką talki- ■ pamaldomis, akademijo- kolonijos klebonas kun. B. 
na laikraštis “Messager mis menine, minėjimui Būdvytis ir gimnazijos 

pritaikinta, prog r a m a. kapelionas kun. V. Zaka- 
Taigi, kiekviena tremtyje rauskas. Pamaldas laikė 
kolonija vis įspūdingiau kleb. kun. B. Būdvytis ir 
paminėjo, bet, ypač, ispū- gražų, šventei pritaikintą 
dingiausiai, kas verta ir pamokslą pasakė gražbi- 
nors praėjus tai šventei, lys kap. kun. V. Zakaraus- 
paminėti. tai Augsburgo kas, iššaukęs visiems ne- 
abi — Hochfeldo ir Haun- sibaigiančias ašaras, net 
stetteno lietuvių koioni- *r Pa^ *r nesulaįkė ašarų, 
jos. Pirmoji - Hochfeldo Hstaj

lietuvių laik-

tūkstančiii
Jums dėkingi už Jūsų nuo
širdžią paramą.Jūsų gera
širdiškumas padrąsina 
mus dar kartą atsišaukti 
į Jūsų lietuviškas širdis ir 
prašyti skubios pagalbos 
tūkstančiams sergančių, 
išalkusių ir šąlančių lietu
vių. Baisioji džiovą tiesia 
savo negailestingas ran
kas į kūdikius. Ir jeigu 
mes jai nepastos.ime kelio, 
mūsų atžalynas bus pa
kirstas pačiuose gražiau
siuose metuose.

Ligi šiol aukas daugiau- 
Įsią rinkome daiktais. Pra
ktika parodė, kad pinigi
nės aukos daug daugiau

tre m t i n i ų į laidąs, ir žymiai sumažėja 
ė persiuntimo išlaidos. Už 

10 dolerių galėtų tremti
niai įsigyti dabar 15 dole
rių yertės maisto. Taigi 
nepagailėkite aukos ir ne
užmirškite, kad už vienui 
vienintelį dolerį galima 
nupirkti tiek duonos įr 
pieno, kad užtektų visai 
dienai penkiems alkaniems 
vaikams papenėti.

Būkite tikri, kad kiek
vienas doleris, kurį paau
kosite, eis tam tikslui, ku
riam Jūs skiriate. Kiekvie
na auka pasieks mūsų ne
laiminguosius tremtinius. 

Šiandien pat siųskite au-

I
i

lietuviš- 
scenoje. 
tautinį 
dvasią.

Daug ir kitų šokių bei dainų 
teko pamatyti gausiai publikai. 
Jeigu Bostono lietuviai dažnai 
turi progos pamatyti 
ką Amerikos jaunimą 
vaizduojantį Lietuvos 
meną, pakeliantį visų
tai yra tik garbingos ponios I- 
vaškienės nuopelnas. Kiek daug 
triūso ir vargo, kiek daug pa
sišventimo reikia įdėti, 
dant su mažyčiais, 
nemoka lietuviškai, 
ninant ir padarant 
sios

prade- 
kurie dar 

juos įsąmo- 
tikrais dva-

lietuviais!
T. B. Grauslys, O.F.M.

3JTR»
pagelbsti įremtiniams ne- ‘Be]
gu daiktinės. O tai dėlto,

yra palaikoma ir per 
jiems skiriamą Vilniuje 
leidžiamą laikraštį “Tėvy
nės Balsą’’. Jai talkina iš 
Šveicarijos ateinąs rota
torinis laikraštėlis “Tau
tos Sargyba’’. _ __ ___ , _ _ ___

Tarp nelietuvių šita de-|nus jau šiandien jie mas partizano kapas, ka- 
struktyvinė akcija protar-jmums visi mylimi ir savi da nei žodžio niekam ne- i-_ Į. ^ 

komunis-

mi, kada buvo tas pats1 
partizano kapas atkeltas 
iš bažnyčios ir taip pat į- 
rengtas, vęliavos aikštėje. 
Bet čia erdvė ir gėlių ne-į 
trūko ir žvakelių tūkstan-j 
čiai skendo. Čia minia rin-! 
kosi visą valandą ankš
čiau ir maldos nuotaikoje 
prisiminė visus ir ašaros 
liejosi, net ir syetimtau-

Bendram Amerikos Lietuvių 
Fondui 

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

POEZIJA. Parašė Jurgiu Bal
trušaitis. Išleido kun. Pr. M. 
Juras. 19948 m. “Darbininko" 
spauda. Knyga turi 270 pusi. 
Kaina $2.00.
‘ j LAISVI. Eilė-p. Mortos Chamskienes, kuri

sulaukus pagelbos iš Amerikos raščių rinkinys. Parašė Jonas 
pasijuto lyg dangaus kampelį Kmitas. Knyga turi 352 pusi. 

I pamačius.
Padidinkime savo šalpos nor- 

į mas ir siųskime tremtiniams, 
j kad tos mūsų dovanėlės nu- 
I šluostytų jų ašaras ir duotų 
(vilties jiems susilaukti iš ame
rikiečių brolių garantijų darbo 

Padėkos Žodis Cambridžiečiams ir buto- kad Jie ?aIėt4 atvykti
_________ į Amerika.

Dėkinga visiems
V. A. Shimkienė,

Tr. Parodos Vedėja, stituto leidinys. Kaina $2.00.

TranIHy IMMiiĮ N- 
ra* Cembridee lwo 

Sėk

‘■Darbininko” spauda. Knyga 
išleista 1948 m. Kaina $2.00.

NEMUNO ILGESYS, poezija. 
Parašė J. Aistis. Išleido Lietu
vos Pranciškonai. 78 pusi. Kai
na $1.00.

KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA 
— 12 istorijų ir 12 pasakų. Pa
rašė Antanas Vaičiulaitis. Kny
ga turi 288 pusi. Kultūros In-

Man labai malonu pažymėti,
« - • - — - - ičiąms, kada gyvena kartu ^pkričio 21, š. m. Nekalto

na laikraštis
Balte’’, leidžiamas taria
mai Lyonne (Prancūzijo
je). Taktikos sumetimais 
pasisakydamas prieš Lie
tuvos okupantų, visą savo 
veiklą šitas-laikraštis yra 
skyręs diskredituoti Lie
tuvos diplomatams, 
tuvos laisvinimo 
ei joms
Lietuvos Išlaisvinimo Ko- ______________________
mitetui ir Vykdomajai kolonija minėjimą prade- į.~ Stasys • Baranauskas, 
Tarybai, Lietuvos politi- jo pamaldomis ir eisena vargonams pritariant ži

nomam muzikui Jeroni
mui Kačinskui. Be to, 
smuiku solo grojo estas 
smuikininkas ir pritariant 
vargonais muz. J. Kačins
kui. Šiose įspūdingose pa
maldose dalyvavo ir vo
kiečių, kurie ir išspaudė 
ašarą, kada ir nemokėda
mi lietuvių kalbos, bet kai 
prisiminė ir savo 
žuvusiuosius- '

Lie- 
institu- 

Vyriausiajam

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS OUKTERŲ dr jos 

RO GLOBA MOTINOS 8VC.
Plrr»tr>inKė Evr MarksienA

67'. K Riji St.. So. Boston Ma.30 
Tol Sr- Boston I2»8

VJcA-Mrrnininkė - GailiūnlcnC. 
g Winf’»»ld St.. Su. Boston. LIasa

Prc-i il«#’ - O>d JvašJuen€
4 U* E ęth st.. So. Boston. Mm* 

Firiaru>o RaSt. — B. CūnienS.
2P St W Roxbury. MaM

T-l ParUw»v — 1864-W
Iždininkė — Ona Stauris,

61 Tarnf-a St.. Mattapan Mass 
Tv»rk-t»r* Ona krasauskas.

J 1 j<Rririger St... So Boston. Mass
— Klzb»eta Aukštikalnytė 

H SL. So Boston. .VU33
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų antradisąl tttoesio. 7:30 vai 
vakare. Piranijos E
8evp«tb «t. So. Rootaa. Mass

I
SV. JONO EV. BL. PASALP4NM 

ORAUGIJOS VALDYBA

; f*irrr.ininiui.’ — Juozu.” Svagždys.
, 801 6th SU. So. Boston. Mass
; Vįcc-P.rmininkas — Pranas Tuletkla.

702 E. 5th St.. Fo Bvston. Mass
■ Pn>t RaSt. — Jonas Glineckia.

5 Thomas Pk„ So. Boston. Mana.
Fin Rašt. — Aleksandras Ivaška.

440 E. Sixth St., So. Boston. Mass.
Iždininkas -Stasys K. GriganavKMus,

830 e. Seveath St., S. Boston, Mass

latviąi ir estai ir jie su
prato, prisimindami ir sa
vuosius. Prie kapo garbės 
sargybą ėjo skautai. Vė
liavos nuleidimo metu 
skardų ir gražų žodį tarė 
dramos aktorius J. Palu
binskas ir po to pagiedotą 
“Marija, Marija*’ ir tau
tos himnas. Nors šios pa
maldos ir baigėsi, bet mi
nia nesistengė skirstytis 
ir iki vėlyvos nakties ir 
vis didėjo žvakelių lieps
na, ypač, mažieji, lyg ko
kie angelaičiai jas deginė
jo ir saugojo. Taigi, šios 
įspūdingos Vėlinės, pager
biant brangiuosius karžy
gius partizanus, taip gra
žiai, taip didingai minė
tos, niekad jau nebus pa
mirštamos. Čia garbė- ten
ka gimnazijos kapelionui 
kun. Vaclovui Zakaraus
kui, sugalvojusiam įrengti 
partizano kapą ir įspūdin
gai pagerbti mūsų karžy
gius partizanus. Šį gražų 
pavyzdį pasekė ir vokiečių 
parapijos klebonas, kad 
pagerbti 
tautiečius

žuvusius savo 
ir įrengė di-

Tos dienos bažnyčioj partiza-
1 Vėlinių išvakarės ir bai-n0. ne^ nieko naujo

Vėlinėse pamaldos'nclncsda.mas; 0 J*
buvo kaip ir visuomet Ve- pasisavinęs. Kur be- 

Maršalka — o. Krasauskas, _ ,. „ . ^.„5 būsime, mes mokame pa-11 springer st, so. Boston. Mm įlinese, bet vakare kolom- gerbti savo
Draugija laiko susirinkimus kas tre-.joje bUVO 1F įspūdingas amiįnojj šviesa tešviečia 

žinoma, ne sa- mirusiems, o garbė — gy-

gosi.

2 v«| po pietų. Parapijai ullj. ■ . . ,
a 7U SL. So BoMon. ium deje, bet po atviru dangu-

mirusiems, o garbė — gy
viesiems.’ A. Jackūnas.

Pras. P. M. par. mokyklos sa
lėj buvo surengta Tremtinių 
Rankdarbių paroda, kuri labai 
buvo nuoširdžiai lankoma ir 
Cambridge žmonių su jų dva
sios vadais, kleb. kun. Pr. Juš- 
kaičių ir kun. Dauniu, remia
ma. Buvo gauta $59.50 auko
mis. kad sušelpus našles ir naš
laičius tremtyje. Visiems ačiū!

Laike parodos kun. Daunio 
rūpesčiu buvo išdalinti lapeliai 
su klausimais, kaip gali pagel
bėti lietuviams tremtiniams at- 

i vykti į Ameriką. Lapeliuose bu
vo pažymėta: Ar turi kambarį?
— dėl kelių? — Ar turi darbą?
— Ar žinai apie kitus, kurie 
galėtų į tuos klausimus teigia
mai atsakyti? — Už laivakor
tę užmoka valdžia. Pažymėję 
atsakymus lapeliuose prašomi 
suteikti informacijas kleboni- 
jon — 434 Windsor St., Cam
bridge, Mass.

Reikia pažymėti, kad dar pa
rodos metu buvo išpildyta 20- 
čiai asmenų darbo ir buto užti
krinimo blankos ir jau pasiųs
tos tą darbą vedančioms agen
tūroms.

Tai gražus mostas, nes mūsų 
broliai ir sesės tremtyje gyve
na skurde be rytdienos vilties 
ir tik mūsų amerikiečių nuošir
dumas jiems atneša vilties iš
bristi iš tos nelaimės. Naudoki
mės dabartine proga ir kvies- 
kime savuosius kol turime teisę 
ir galią.

šia proga pažymėsiu vieną iš 
daugelio gautų laiškų, būtent,

Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Projektas

Parankine ššs Koplyčras Statyki!
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 

garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bus įamžintas Naujoje Koplyčioje.

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

maldose. 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 Vardo 
daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Imrfiaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
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vertė A. Maceina.
KAM AŠ GYVENU?

LIETAUS LAŠAI
Seniai lietaus lašai taip bešnarejo rudenį 
Ir nuogos medžių šakos bevaitojo — 
Seniai, seniai jau taip mane bebudino 
Rudens giesmė liūdnoji.
Ak, čia tai ta pati tamsi ir nerami naktis, 
Kuri nevieną iš namų svetur išleido — 
Tie patys ir lietaus lašeliai amžiais kris, 
Tas pats ir liūdesys dengs veidą.
Tik medžiai po langais audroj linguos kiti, 
Dejonės draskomi/ šakų bus tokios sopulingos, 
Ir jos primins, kaip baisiai tu dabar kenti, 
O mano Lietuva, po sielvarto našta palinkus!
Primins, kad krinta tavo ašaros lietaus lašais, 
Kad skausmas Nemunu į jūras plaukia.
Ir klausiu, ar ilgai žiauri mirtis bežais, 
Išdraskiusi gimtus namus, kiemelį, lauką.
O sieloje tada bus neapsakomai sunku, 
Atrodys ,jog tikrai kažkas vaitoja —
Už lango gi audroj lietaus lašai kris ant šakų 
Ir verks šalis gimtoji.

— Rytų demokratija — 
sistema, kuri stengiami pa
daryti laimingais ko di
džiausi skaičių žmonių, 
nežiūrėdama, ar tai jiems 
patinga ar nepatinka...

Labai teisingai apie to
kią sistemą rašė Maurice 
Barries “L’ennemi dės 
lois” dar 1892 metais:

— Spėju, kad primes pa
sauliui dorovines taisyk
les, kaip primeta ūkines 
taisykles... Visuomenė bus 
virve atmatuota. Atnešite 
nelaisvę kiekvienam, kas 
tik nenasiduos jūsų gėrio 
ir grožio aptarimui, dau
gumos priimtam... Kiek 
daug nusikaltimų rengia
ma prieš atskirus asme
nis.

Šiandien tai jau vykdo
ma: kas ne su rytų demo
kratija, tas prieš ją. Ir 
vargas nepaklusniems!

PREZ. MASARIKAS IR 
BOLŠEVIZMAS

“Time and Tide”

i

Tautų perauklėjimas — sunkus ilgametis darbas. 
Gerai, jei perauklėjimas daroma taikiu, palankiu kul
tūrinimo būdu. Tačiau jis būna sėkmingas ne vien te
oretiniu įtikinėjimu. Teorija tik pusė darbo; kita ir 
tai pati svarbiausioji dalis atliekama tik ilgu kartaus 
prityrimo keliu. Tikros demokratinės tautos tik šimt
mečiais atsiekė sklandžią gerai subalansuotą demo
kratinę tvarką.

Jei tautų “perauklėjimas” eina prievartos keliu 
ir tai neigiama, atžagareiviška kryptimi, po veidmai
ningai “demokratine” iškaba, tai toks “] 
mas” ;
išprievartavimas, nešąs žmonijai medžiaginį ir dvasi
nį skurdą ir stumiąs ją į tamsią atožangą daugelį 
šimtmečių atgal. Bereikalo tą žiaurų savo darbą ko
munistai vadina perauklėjimu. Jam vardas — nežmo
niškas tautų sunaikinimas.

Tačiau ir demokratinis tautų perauklėjimas dide
lio takto ir kantrybės reikalingas. Jei jis atliekamas 
skubotai ir su tam tikru užsispyrimu, kad ši ar kita 
tauta būtinai turi būt sudemokratinta vos kelių metų 
bėgyje, tuo tikslu, kad visas pasaulis palaipsniui su
darytų vieną demokratinę šeimą, be pavydo, be tauti
nių aspiracijų ir be peštynių už savo tautines ribas ir 
interesus — tai toks užsimojimas nejučiomis iššaukia 
pasigailėjimo šypseną, kaip kiekviena neįvykdoma 
vaikiška svajonė. Kiekviena tauta turi ypatingų psi
chologinių savybių ir savotiškų pažiūrų į gyvenimo 
tvarką. Kai kurios dar nepriaugo iki demokratijos ly
gio, kai kurios vargu besiduos sudemokratinamos 
Prancūzai karštai myli laisvę ir individualiai jie yra 
demokratai, bet demokratiškai tvarkytis kaip ir ne
pajėgia. Panašiai ir lenkai yra nusigimę. Vokiečiai 
bandė demokratiškai valdytis, tačiau tą bandymą ne
galima vadinti pavykųsįu, nes vokiečiai stiprios cen- 
tralinės valdžios reikalingi. Demokratiškai vokiečius 
perauklėti trumpu laiku neįmanoma. Laikinai jie ga
li demokratais apsimesti, bet sustiprėję jie grįš prie 
savo ideologijos — ne naciškos, nes už ją pakanka
mai atkentėjo. Netoliesia tą patį ir apie japonus gali
ma pasakyti.

Apie kiniečių demokratiškumą netenka daug kal
bėti, nes tai dar painus klausimas, kuri Amerika gra
mozdiškai mėgino ir tebemėgina išrišti. Kinija jau 
buvo pradėjusi žygiuoti demokratinėn kryptin. Nu
vertė savo bogdichanus — imperatorius, pergyveno 
naminį karą ir pasiskelbė respublika. Bet štai įsivėlė, 
komunistai su savo veidmaininga “demokratija” ir 
pradėjo knistis po jaunos respublikos pamatais. Pas
kui užpuolė japonai po priedanga, kad nori sulikvi- 
duoti kilstantį Kinijoj komunizmą. Kilo ilgas, kruvi
nas, “nepaskelbtas” karas. Dar jam nepasibaigus, už
ėjo pasaulinis karas. Kinija natūraliai tapo Amerikos 
talkininkė prieš japonus. Svarbi tai buvo talkininkė, 
nes užlaikė savo sienose keletą milijonų japonų, ku
rie galėjo būti panaudoti prieš Ameriką. Žinoma, A- 
merika šelpė Kiniją, bet rezervuotai 
kad kinų nacionalistai susidėtų 
mo klaida. Jis sumanė sudemokratinti Kiniją, įstu- 
mo klaida. Jis sumanė sudfemokratinti Kiniją, įstu
miant į jos valdžią komunistus! Gen. čiang-Kai-šekas 
gerai žinojo, kad komunistai mirtini tautos priešai. 
Įsileisti juos į valdžią tai lyg įleisti būrį vilkų į avidę: 
tačiau jis turėjo skaitytis su Amerikos pagalba ir 
siūlė komunistams kelias nereikšmingas vietas val
džioj. Derybos nutrūko, nes komunistai reikalavo 
svarbiausių vietų. Roosevelto administracija buvo ne
patenkinta, ir Amerikos pagalba pradėjo mažėti.

Tokio “demokratinimo” rezultatai išėjo labai 
liūdni. Komunistams užaugo ragai ir nagai, Kinijos 
nacionalistai susilpnėjo, o Amerika prisivirė neska
nios košės, kurią nenoroms priversta valgyti.

laik-
perauklėji- raštyje prof. Hans Kohn 

yra ne kas kita, tik klastingas žmogaus teisių Į paske’be straipsnį 
Čekoslovakiją tarp 
ir Vakarų. Iš to straipsnio 
sužinome, kad miręs Čeko
slovakijos prez. T. G. Ma
sarikas labai neapkentė 
bolševizmo.

1920 m. “Lidove Novi- 
ny” T. G. Masarikas rašė: 
— Savo paties akimis 

mačiau bolševikų revoliu
cijos žiaurumus. Jie liudi
jo apie barbarišką pikta
darybę, apie kažką taip 
sakant žvėriško, bet di
džiausiu moraliniu pasi
piktinimu mane nuteikė

apie 
Rytų

'• I

su ta sąlyga, 
su komunistais —

K.

J. Kuzmickis.
I§ MANO UŽRAŠŲ

Rytų demokratija neklausia, kokios laimes nori žmonės. 
— Masarikas apie bolševizmu. — Menininkai atgailoja, 

o prokuroras daro nusikaltimus. — Moterystė ir 
komunistai. ,

L. Andriekus.

ŠTAI AŠ ATEINU...
(Prof. Dr. Kun. V. Tula- 

bos, lietuvių Šv. Kazimiero 
Kolegijos Romoj rektoriaus, 
kalba Lietuvių Katalikų Ra
dio Valandos programoje, 
sekmadienį, lapkr. 28 d. š. 
m. iš WV0M stoties, Brook
line, Mass.)

Viešpats Dievas per a-' 
paštalą Joną taip kalbėjo 
Filadelfijos bažny č i a i: 
“Aš žinau tavo darbus. 
Štai aš palikau ties tavim 
atviras duris, kurių nie
kas negali uždaryti, nes 
tu turi mažą galybę, ta
čiau laikei mano žodį ir 
neišsigynei mano vardo. 
Štai aš duosiu iš šėtono

žmonių sinagogos, kurie sakosi e-
nimo aukos.

1925 m. išleistoje “Sve- 
tova Revoluce” knygoje 
Masarikas rašė, kad bol
ševikai “buvo kalti dėl di
delių, betikslių sunaikini
mų. Ypatingai kaltinu 
juos orgijomis, naikinant 
žmogišką gyvenimą, visai 
pagal carų metodus. Bar-,į 
bariškumo laipsnis visuo-

Nežinau, ar tau pasitai- kam mes gyvename! Tad 
kė gyvenime toks rimtas 
ikimirksnis, kada iš tikrų-’ 
jų buvai priverstas pats 
save paklausti: “Iš tiesų, 
’:am gi aš gyvenu šiame 
nasauly?” Gal dar esi per 
jaunas į šį klausimą atsa- 

nepaisant tavo 
ši mintis jau '

‘džiausiu būdu palietė že
mę ir žmoniją. Europa ir 
Azija, Afrika ir Australi
ja kenčia ir vaitoja bai- 

j saus karo nuteriotos ir 
sunaikintos. Tik Amerika, 
'panašiai, kaip Filadelfijos 
į bažnyčia, Dievo gailestin
gumo rankos tapo apsau
gota. Dievo palaimos ir 
malonių durys ties ja liko 
atidarytos. Kai kitos viso 
pasaulio dalys kenčia vi
sokeriopą nedateklių A- 
merika pilna visokių gė
rybių ir turtų. Milijonai 
žmonių iš visų kraštų nu
skurę ir išbadėję kreipia 
akis šiandien į šį kraštą, 
ir puolę ant kelių maldau-

svar-
Vienas

sinagogos. Kurie sukosi e- ja paga!bos visa tai rado, 
są žydai ir nėra, bet >ne->kad Dįevas myli šią vals
uota; štai as padarysiu, tybę kaip kad Jis anuo. 

kad jie ateitų ir pultų po' t myl6jo FiIadelfijos
tavo kojomis; ir ne anos, bažnyčią. Jis myli ją dėl 
kad as tave myliu. Ka-!jo d‘ bų; dėl to gaiicstin. 

gumo ir geraširdiškumo, 
kurį rado šio krašto žmo
nės savo užjūrio varge at- 
sidūrusiems broliams. Du
rys ties Amerika tikrai 
yra atviros. Per jas įplau-

kad aš tave
dangi tu laikei mano kan
trybės žodį, tai ir aš ser
gėsiu tave nuo gundymo 
valandos, kurs turi ateiti 
į visą pasaulį ištirti visų 
gyvenančių žemėje. Štai.v v -J •• • • V 1 .7 « V/A***-/J A

ž^onės^vertina šlvo gvve- k! turi^kadStekas’nėra k‘® visokeriona Dievo ma' 
nimą ir artimo gyvySŲ 2špl,aukianimą ir artimo gyvyDę . |imtų tavo vainiko!”... 
RAŠYTOJO TROŠKIMAS ; Gundymo valandos atė- 

Kartą garsus prancūzų i io netik šv. Jono kartoms, 
rašytojas Georgeš Duha-Įbet ir mūsų. Jos skau- 
mel buvo paklaustas, kam 
jis rašo — išrinktiesiems 
ar visiems. Rašytojas at
sakė :
— Rašau nedaugeliui, bet 

norėčiau būti masės skai
tomas...

Apie rytų demokratijos 
rašytojus “New Leader” 
praėjusiais metais rašė:
— Menininkų likimas to

talitarinėje diktatūroje 
nėra laimingas. Jie yra 
policinės valstybės tarnai. 
Yra ne tik menininkais u- 

i niformoje, bet meninin- 
į kais pavojaus rūbuose. 
Kad išliktų gyvi, jie turi 
vergiškai laikytis nuolat 
besikeičiančios partinės 
linijos. Ir vargas tiems, 
kurie nuo tos linijos nu
klysta.

Šitą dėsnį geriausiai 
iliustruoja Sergijaus Ei- 
sensteino “vieša atgaila” 
komunistų “Kultūros ir 
gyvenimo” laikraštyje:
— Centrinis Komitetas 

teisingai mums nurodė, 
kad sovietų menininkai

Šių laikų toks skubus RYTŲ DEMOKRATIJA 
tempas, kad žmonės netu
ri laiko ir noro skaityti il
gų istorijų.

Šių laikų šūkis: trumpai’je taip aptaria rytų demo- 
ir aiškiai! ’kratiją:

Jumoristas Emery Ke- 
len viename “Christian 
Science Monitor” numery-

I

argi ne tam, kad pinigų 
prisirinktume ? Argi ne 
tam, kad gardžiai valgy
tume! Argi ne tam, kad 
smaguriautume ir spor

tuotume? Taip,
Bet taip būtu lengviau! 
Dievui tarnauti juk gana 
sunku. Sunku nugalėti kū
niškus mūsų norus. Visas 
gyvenimas tada virsta 
viena didžiule kova, jei 

i norime būti ištikimi savo 
Dievui. Taip, tai tiesa! 

‘Bet irgi nepajudinama tie
sa, kad žmogaus gyveni- 

• mo tikslas yra ne laikinis, 
bet amžinas. Ir jeigu man 
reikia kovoti, tai žinau, 
kad kovoju už didžiausią 
gėrį.

Prancūzijos karalius 
Karolius Protingasis pa
dėjo ant vieno stalo vai
niką, ant kito kardą ir ta
rė savo sūnui: “Rinkis!” 
Šis nieko nelaukdamas pa
ėmė kardą ir sušuko: — 
“Kardu aš ir vainiką iško
vosiu!” Ištikimu, Dievui 
pašvęstu gyvenimu aš lai
mėsiu dangiškosios gar
bės vainiką, — pasakyk 
sau ir tu, mano mielas!

Kiekvienas žmogus nori 
būti laimingas. Tai yra 
prigimtas visų troškimas. 
Reikia tik, kad tosios lai
mės mes ieškotume ten, 
kuriją.galima būtų rasti. 
Kūdikis josios ieško žaidi
muose, jaunuolis — pasi
linksminimuose, suaugęs 
vyras — piniguose. Bet nė 
vienas neranda. Laimin
gas, laimingas, kiekvienas 
nori būti laimingas. Argi 
tas laimingas, kurs turi 
daug pinigų? Ne, nes jis 

j vis nori jų daugiau ir dre
ba, kad tik jų neprarastų, 

i Ar laimingas tas, kurs ligi 
I ausų paskendęs kūno sma- 
iguriuose? Ne, nes jo sie
la jaučia baisią tuštuma 
ir staugte staugia, kai 

'praeina apsvaigimas. Tad 
j kur yra laimė? Kas yra 
laimė? Kas yra laimin
gas?

“Kaip manai, kas yra 
laimingiausias? — pa
klausė kartą Karolius IX 

i garsų Italijos poetą Tor- 
“Dievas!” — 

“Taip!”
• 7”

ne tam!

I

kyti, bet, 
amžiaus, 
skverbiasi į tavo sielą?

Dairaisi aplinkui ir ma
tai, kaip vargingai žmo
nės dirba dėl kasdieninės 
duonos. 50, 60, 70 metu jie 
faip vargs, o paskui? Pas
kui mirs! Ir galas! Argi 
mirtimi viskas jau ir bai
giasi? Iš tikrųjų, tad kam 
gi jie gyveno?

Štai nepaprastos 
bos klausimas!
žmogus, kuris visą gyve
nimą ieškojo tik smagu
rių, mirdamas pasakė: 
“Ant mano paminklo pa
rašykite: Čia guli tas, 
kurs mirė, nežinodamas 
kam gyveno”.

Vargšas! Kam yra sau
lė? Šviesti ir šildyti! Kam 
lietus lyja? Atgaivinti su
džiūvusią žemę. Kam au
ga miškas? Gryninti orą. 
Viskas šiame pasaulyj tu
ri tikslą.

Bet kam gyvena žmo
gus? Argi jojo buvimas 
jau neturėtų prasmės? 
Bedievis filosofas Scho- 

> penl^auer’is sako: “Neži
nia”. “Gyvenimas”, — ra
šo jis, — “galima pareikš
ti vienu žodžiu: ūkanos. 
Nei mokslas, nei menas 
nepasako man, kam aš gy
venu!”

Tad kas gali pasakyti?
Pasiimk katekizmą į 

ranką ir paskaityk pirmą 
eilutę: “Kam mes gyvena
me žemėje?” Aa, štai kur 
yra atsakymas! Toliau, 
toliau!.. Koks jis?.. “Mes 
gyvename žemėje, kad pa
žintume Dievą, Jį mylėtu
me, Jam tarnautume ir 
tuo būdu būtume išgany
ti”. Naujas pasaulis atsi
daro prieš tavo akis. Štai 
gyvenimo tikslas! Štai

visokeriopa parama ir pa
galba broliams, 
pasaulis gyvena 
vien tik iš šios 
Nelaimė būtų 
jei ji nutrūktų.

Kaip visi amerikiečiai, 
taip ypatingu būdu čia 
gyvenantieji lietuviai bu
vo ir tebėra kupini meilės 
ir geraširdiškumo savo 
broliams, kurie vargsta 
neaprašomą vargą Lietu
voje ir tremtyje. Mes, ku
rie patyrėme šį Jūsų geru
mą, broliai. Jums esame 
ir visada liksime begali
niai dėkingi.

Jūsų meilė tėvų žemei 
jungia Jus vienybėn iri 
skatina daryti visa, kad 
Lietuva vėl būtų atstatytai 
laisva ir nepriklausoma; i 
kad jos žemė nebūtų min
doma ir naikinama sveti
mųjų, I 
būtu tremiami į tolimus 
kraštus, laikomi vergais 

j ir be atodairos naikinami, 
j Visos šios rūšies Jūsų pa
stangos yra šventos, kaip 
šventos yra Lietuvos tei-

Šiandien 
ir laikosi 
paramos, 
žmonijai,draugai nusikalt i m a i s 

prieš žmoniškumą, o so
vietų vardu juos kaltino 

i prokuratorius gen. Ruden- 
Įko.

Goeringas ir jo draugai 
nuteisti: vieniems įvykdy
tas mirties sprendimas, 
kiti sėdi kalėjimuose. Ką 
gi veikia sovietų prokura
torius?

Kaip Hamburgo laikraš
tis “Die Welt” praneša, 
gen. Rudenko šiuo metu 
yra vienos sunkiausių 
darbų stovyklos Sachsen- 
hausene komendantas... 
Taigi, ką jis pats neseniai 
smerkė ir už ką reikalavo 
mirties bausmės, — dabar 
pats dirba.

Jam, tačiau, 
aišku, kokia bausmė 
laukia.

KĄ PROJEKTUOJA 
TEISINGUMO 
MINISTERIS?

Komunistų okupuotos sės gyventi ir būti sava- 
Cekoslovakijos teisingumo rankiai, ir pelno todėl 

!ministeris dr. Cepicka jau Jums visagalio Dievo pa-, 
I

I

turi būti 
jo

I
I

negali savo pareigų trak- parengė naujo įstatymo laimą. 
tuoti lengvabūdiškai ir projektą moterystės rei- 
neatsakingai. Filmų meno ‘
srities darbininkai turi gi
liai susimąstyti, ką dirba. 
Mūsų pagrindinė klaida 
yra ta, kad nevykdėme tų 
reikalavimų mūsų kūrybi
niam darbe.
KĄ VEIKIA PROKURA

TORIUS?
Kai Norinberge .buvo 

teisiamas Goeringas ir jo

žįstu. Kiekvienas Jūsų už
uojautos žodis laiške pa
rašytas, kiekvienas Jūsų

Jūsų meilė Jūsų gimi- 
kalu. I nėms ir 1

Pagal naująjį įstatymą, Jūsų užuojauta 1 
bažnytinės jungtuvės ne- tiems ragina Jus 
turės jokios įstatyminės tiems, kurie tikrai 
reikšmės ir bus palengvin- vo kaltės sunkiai 
ta persiskirti. gyvenimo nedalią

Ką gi: komunizmas nori riuose Vokietijoje, 
išsiauginti naujas paklus- venimas taip sunkus, kaip 
nias kartas, kurios nieko Jums sunku ir įsivaizduo- 
bendra neturėtų su tikėji- ti. Tai sakau, nes pats as- 
mu... 1948. XI. 17.1 meniškai tą gyvenimą pa

to Tasso. pasiųstas maisto pakete- 
lis, kiekviena kita Jūsų 
pastanga, o ypač afidavi- 
tų, bei darbo ir buto ga-

* rantija jiems suteikta, 
į lengvina jų vargus, paža- 
idina viltį ir norą gyventi 

kad jos vaikai ne-į!r dirbtitdt! sav? iC.m0s5
žinom, kad jų nuolatiniai 

iį jus kreipimąsi ir prašy
mai Jums darosi įkyrūs, 
bet neužmirškit, kad skęs
tantis ir už britvos stvėrė
si. Manau, kad kiekvienas 
jų padėtyj būdamas pana
šiai elgtųsi. Nepritrūkit, 
broliai, kantrybės ir gera
širdiškumo tiems, kurie 
daug vargo ir vargsta. 
Ilgesnis anų mūsų brolių 
pasilikimas lageriuose ga
lutinai sunaikins ju svei
katą ir pa’auš jų dvasią. 
Perdaug žuvo per šį karą 

1 mūsų tautos vaikų. Gelbė
kime bent tuos, kuriuos 
dar galim išgelbėti!

Pagaliau Jūsų meilė mū-
Tęsinys 7-tame pusi.

pažįstamiems, 
i kenčian- 

padėti 
be sa- 
kenčia 

lage- 
Ju gy-

i

atsakė poetas. “Taip! 
“bet tarp žmonių?" 
“Tas, kurs yra labiausiai 
panašus į Dievą!” — “Ge
rai, bet kokiu būdu šito 
panašumo būtų galima 
pasiekti? Ar jėga ir vals
tybės dydžiu?” — klausė 
karalius. — “Ne!” — at
sakė Tasso. — “Tik dory
bėms!”

O kokia išmintis trykšta 
iš 76 metų senelio Mykolo 
Angelo žodžių:

“Menkas mano laivelis tarp 
Vilnių šokio yra tik silpnutis 
žaislas; klaidus mano gyveni
mas jau krypsta į uostą, kur 
reiks mums duoti apyskaitą, 
kur išgirsime savo darbų įver
tinimą.

Dabar tik aš manau, kaip 
kvailos - buvo tos visos fanta
zijos, kurios dievino meną; 
kaip tušti buvo geismai, kurie 
tik sielą moka įskaudinti.

’ Pavargusi siela dabar jau 
ieško meilės, kuri dieviškais 
žvilgsniais maloniai mums tie

ksią nuo kryžiaus rankas...”
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GZRDE1T UETUVIU

CAMBRIDGE, MASS.

karnų rūbų atneškite į A. Dau
kanto krautuvę ir rūbai bus pa
siusti tremtiniams.

Tremtinių rėmėjai esate pra
šomi nekreipti dėmesio į kalbas 
apie atvykusius tremtinius, būk 
jie savo pavyzdžiu gadina trem
tinių rėmimo darbą. Supraski- 

■ me. juk ir mūsų tarpe yra vi-

Lai būna amžina ramybė jų 
vėlėm.

a

Ba-
ve-
Šia

BRIDGEPORT, CONN.
----------- iLapkričio 21 d. buvo pa

rapijos choro metinis koncer-

NASHUA.N.H. kad jis vėl galėtų darbuotis 
mūsų parapijoje.

pra- P- Ona Jekelienė, LDS 65 
kad kuopos narė, taip pat pergyve-

Šiomis dienomis gavome 
nešimą iš BALF Centro, 
neseniai atvykęs iš tremties no sunkią operaciją. Ligonė 
Gen. Juozas Černius, buvęs randasi Šv. Juozapo ligoninėje. 
Lietuvos premieras, yra pasi-. 
ryžęs aplankyti ir mūsų kolo-. 
niją su prakalbomis sekmadie
nį, gruodžio 12 d., 7:30 vai. va
kare. Prakalbos įvyks parapijos 
svetainėje, Temple Street. j

Vietinis BALF skyrius nuo
širdžiai kviečia visus vietinius 
ir iš apylinkės lietuvių kolonijų 
lietuvius į tas prakalbas atvyk
ti ir išklausyti įžymaus svečio, 
Gen. Černiaus kalbos apie pa- 
vergtą ir kenčiančią Lietuvą ir tik priešmetinis 

Kazlauskienė ir p. Ramanaus- lietuvius tremtinius, 
kienė iš New Haven, 
žmonių iš Ansonijos.

Parapijos kleb. kun. J. 
Kazlauskas ir vikaras kun. V.

Šiomis dienomis rimtai susir
go p. J. Vainienė, o p. M. Stas- tas. kurs tikrai gražiai pavyko, 
kevičienė puldama nusilaužė de- Žmonių buvo gana daug: pro
ginę ranką. Abi ligonės yra Ge-'grama graži: choras, vadovau- 
neral ligoninėje, ir jos yra šv. jamas A. Stanišausko, daug 
Rožančiaus <
Pasimelskime, kad Dievulis 
printų jas sveikatoje.

Pasimelskime ligonių gerovei.
N. H.

A. Stanišausko, 
draugijos narės, gražių dainų padainavo. Choro 

sti- solistai taip pat gražiai pasiro
dė. Choro mergaitės buvo gra
žiomis lietuviškomis suknelė
mis pasipuošusios. Akordionu 
pagrojo Vytalis Meškelė, ne- 

svečiuojasi pas vaišingą mūsų jaučius tremtyje. Tik pagalvo- ■ Far- bažnyčioje priėmė perinai atvykęs iš Vokietijos, 
parapijos kleboną. <“ 
pasakė gražų pamokslą. 40 va
landų atlaidai užsibaigė su iš
kilmingomis pamaldomis 7:30 
vai. vakare, sekmadienį, lapkri
čio 28 d.

Sekmadienį
^mišias 10 vai.
kęs iš Romos
jos Romoje
Dr. V. Tulaba. kuris šiuo tarpu Remkime savo brolius

iškilmingas šv.'šokių žmonių, o tremtiniai, per- 
atnašavo atvy- gyvenę tiek vargų, gali klaidą 

Lietuvių Kolegi- padaryti, heabejo, jie padary- 
Rektorius, kun. tas klaidas, susipratę, pataisys, 

badau- i

lietuviška porelė
Lapkričio 20 d., Šv. Andrie-

HARTFORD, CONN.
Lapkričio 20 d. p.p. J. T. 

niai, šventė savo 25 metų 
dybinio gyvenimo sukaktį, 
proga. 9 vai. rytą. N. P. par.
bažnyčioje p.p. Banių intencija 
atlaikytos šv. mišios. Taipgi tą 
dieną, vakare p.p. Banių gar
bei, surengtas bankietąs Co- 
lumbus svetainėje. Svetainė bu
vo pilna publikos pagerbti p.p. 
J. T. Banius.

Bankiete dalyvavo visi p.p. 
Banių giminės, draugai ir visi, 
kurie turi pažintis su p.p. Ba
niais.
kurie negalėjo dalyvauti 
jiems žinomų priežasčių.

p.p. Baniai, turi išauginę du 
sūnus. Aleksandrą, kuris yra 
jau vedęs, ir Albiną, kuris šiuo 
tarpu lanko Marianapolyj auk
štesnę mokyklą.

Sveikiname p.p. J. T. Banius 
ir linkime laimingai 
auksinio jubiliejaus.

žinoma, išskyrus tuos.
dėl

Antradienį, lapkričio 30 d. 
mūsų par. bažnyčioje prasidėjo] 
Novena prie Nekalto Prasidė
jimo. Novena baigsis gruodžio 
8 d. Pamaldos rytais ir vaka
rais. Noveną veda ir pamoks
lus sako, nesenai atvykęs iš 
tremties kun. J. Borevičius, 
S. J.

Jis taipgi kitę, kiek mažas siuntinėlis ga- į Moterystės Sakramentą p. Jo- i Taipgi Jonas Katkus, irgi ne-
_i_ _ _ ji:____________  i__ ' na s Matulevičius su n. Onute1______________ i__ , Vokietijos

Aj) ;Ausenkaite. Abu jaunuoliai yra'pasakė labai gražią kalbą DP 
; susipratę lietuviai ir turi gerus 
, darbus. Jonas yra baigęs pai- 
1 šybos mokslą su aukštais pa- 
: žymėjimais. Liudytojais buvo

- jaunosios sesutė Anelė ir jau-
, p. E. Ka-

li suteikti 
jančiai šeimai tremtyje.

džiaugsmo badau- nas Matulevičius su p. Onute _senjaj atvykęs

PADtKA

reikalu. Buvo ir iš apylinkės 
kolonijų svečių, kaip tai: p. E. 
p. Kazlauskas su dideliu būriu

Širdingiausiai dėkojame
mums surengtą 25 metų vedy-iį
binio gyvenimo sukakties pro-! įojo brolis Leonas, i “
ga — Jubiliejinį bankietą. Pir- įkaitė ir A. Steponaitis. _________ __ _____ ____ __ .

i miausia tariame padėkos žodį; Vestuvių bankietas įvyko In- Pranskietis taip pat dalyvavo 
' nit-rnininlrei n Anelei Amhm. I ...... . 1 1 "L.

Conn. ir
I

v.

Gruodžio 5 d., 1 vai. p.p. į- 
vyks priešmetinis Šv. Jono E- 
vangelisto draugijos susirinki
mas. Visų narių priedermė da
lyvauti. nes bus valdybos rinki
mas 1949 metams, ir taipgi 
svarbesni nutarimai, kuriuos 

susirinkimas 
tegali nuspręsti. Visi dalyvau
kite.

i

Parapijos klebonas ragina 
visus dalyvauti šioje Novenoje 
ir pasinaudoti teikiamomis Die- 

sulaukti VQ malonėmis.
Į ___________

Lapkričio 4 d. garnys aplan
kė p.p. A. V. Gilius, palikda
mas jiems gražų sūnų. Motina 
ir sūnelis randasi Mt. Auburn 
ligoninėje.

Sveikiname p.p. Gilius ir jų 
naujągimį sūnų.

vakare, 
įvyko

sugebėjo padaryti S115. 
pelno. Likęs nuo parer.- 
pelnas.

dėl kurio
perduotas tam

parengimas

veikia nauja 
pirm. A. Ba

Sekmadienį, lapkričio 28 d. 
pakrikštyta mūsų par. bažny
čioje p.p. A. E. Krukonių duk
tė. vardais — Eleonora - Mika
lina. Krikšto tėvais buvo V. 
Bakanauskas ir p-lė P. Valiūtė.

Taipgi tą dieną pakrikštyta 
p.p. H .V. Baxeneale (Četkaus- 
kaitės) duktė, vardais, Judita 
L. Krikšto tėvais buvo,. p. A.

i

Lapkričio 19 dienos 
parapijos svetainėje. 
Cambridge Moterų S-gos 22 kp. 
surengtas "Penny Sale'*. Ka
dangi buvo blogas oras ir 
smarkiai lijo lietus, tai publi
kos prisirinko neperdaugiau- 
siai. bet visgi darbščios Sąjun- 
gietės 
gryno 
gimo 
tikslui
buvo rengiamas.

Dabar kuopoje 
valdyba, būtent 
činskienė: vice-pirm. M. Zavec-
kienė; prot. ir fin. rast. V. Ka- 
per ir A. Lauėaitė; maršalka- £££ “

Praeitą savaitę Lietuvos 
tremtiniams pasiuntė per A. 
Daukantą maisto siuntinius se
kanti asmenys: kun. P. J. Juš
kaitis 3 siuntinius: p. P. Buro
kienė 2 siuntinius: p.p. F. M. 
Mankai 2 siuntinius; A. Zavec- 
kas 1 siuntinį, ir A. Daukantas 
3 siuntinius. Kurie norite pa
siusti badaujančiai šeimai mai
sto siuntinį Kalėdų šventėms, 
siųskite dabar. Rūbų rinkimas 

.vis dar tęsiamas. Turintieji lie-

M. Mažutaitytė. !
Sveikiname naują valdybą ir 

linkime geriausių sėkmių orga
nizacijos darbuotėje.

Penktadienį, lapkričio 26 d. 
su 9 vai. mišiomis mūsų par. 
bažnyčioje prasidėjo 40 vai. at
laidai. Pirmą, pamokslą pasakė 
kun. P. Šakalys; antrą kun. K. 
Vasys: trečią mūsų parapijos 
klebonas kun. P. J. Juškaitis; 
ketvirtą kun. Kontautas ir. pa
skutinį. sekmadienio vakare, 
kun. P. Strakauskas.

Į

Sekmadienį, lapkričio 28 d. 
kun. J. Bucevičius, MS., prane
šė iš sakyklos, kad mūsų myli
mas kleb. kun. dr. M. Cibulskis 
pereitą 
dideles 
žmonių 
lis jam

Praeitą savaitę Hartfordo 
vyskupijoj įvyko kunigų per
maina. Kun. B. Gauronskas iš 
Hartfordo perkeltas į Ansonia. 
Conn. Į Hartfordą iš Waterbu- 
rio atkeltas kun. P. Pranskus. 
Linkėtina abiem geros kloties 
naujose parapijose. Raport.

pirmininkei, p. Anelei Ambro- dian HiU Country ciub. kur da- koncerte.
zaitienei iš Somerville už jos lyvavo ir drau_ Choras labai dėkingas klebo-
tokį didelį pasiaukojimą ir pa-! ' įnui už gražų garsinimą. Žmo-
sidarhavimą* rengiant bankretą;| Jaunavedžiam linkime laimin-1ty™kyta"svetainė0 “toj' ori- 
.irdingiausj acm aname šen gos ateiUes. B.M.'klausė padėka klebonui,
mininkui p. Antanui Gedrimui 
iš Somerville. kuris taip nuo
širdžiai darbavosi; šeimininkei 
p. Sofijai Tovskienei už nuošir
dų ir rūpestingą šeimininkavi
mą tariame ačiū, ir jos vyrui, 
p. K. Towskiui už patarnavimą, 
ir visonfs šeimininkėms ir pa
tarnautojoms. būtent, pp. Am
brazaitienei, Towskienei. Kirs- 
lienei, G risk am, p. Kreivienei iš 
Arlington, Katarskių šeimai ir 
p. Stellai Plekavičiūtei; svočiai 
p. Savickienei tariame ačiū už 
gražų ir didelį tortą; svotui p. 
Stasiui Bagdonui ir seseriai iš 
Brocktono už gausų prisidėji
mą ir už “corsage”; pomeręei 
p. Visminienei ir pabroliui p. 
K. Adomkevičiui už gražias do
vanas.

Taipgi ačiū tariame savo sū
nums — Aleksandrui ir Albinui 
ir marčiai Nell’ei už rožių bu
kietą; p. Ambrozaitierjei už 
karūną; p. Pranui Vaitkus, lai
dotuvių direktoriui, už kėdžių 
paskolinimą; p.p. Puzinam, 
Cambridge Bottling kompani
jos savininkams, už malonų pa
tarnavimą; ačiū visiems ir vi
soms už gražias dovanas, bū
tent, pp. Ambrozaičiam, Gied-i 
rimam, Visminam, Daukantam, 
Tamošauskam, Savickam, Ka- 
tarskiam. Juozui Belekevičiui. 
K. Adomkevičiui, Janeliūnui, 
Ykasalam, Bagdonam, Bartke- 
vičiam, Dunphy, Juozui Katars- 
kiui, P. Savickam, Rudžiam, 
Einingiui, Marcilioniam, sūnum 
— Aleksandrui ir Albinui ir 
marčiai Nell’ei už dovanas, 
sveikinimus 
kartą tariame 
giausį ačiū, 
dėkos žodį reiškiame mūsų 
kleb. kun. Pr. J. Juškaičiui už 
šv. mišių atnašavimą mūsų in
tencija, ir taipgi už lėkščių pa
skolinimą. Visą ką Jūs dėl mū
sų padarėte, tai pasiliks mūsų 
širdyse visados. Lai Dievas vi
siems atlygina.

Juozas ir Teklė Baniai.

savaitę pergyveno dvi 
operacijas, ir prašė 

pasimelsti, kad Dievu- 
grąžintų sveikatą, ir

II

I

Duodama
išsimokėjimais

YRA GERA PRIEŽASTIS kodėl elek
tra virimas taip yra ekonomiškas. Dėlto, 
kad elektriką šiandien yra pigesnė, — išim
ta iš aukštų kainų.

Dėlei jūsų kišenės gerovės, palygink 
elektra virimą sudedant centą prie cento, 
dolerį prie dolerio su kitais virimo meto
dais.

Atsilankykit į artimiausi Edison Shop 
dabar.

!
i

Nell’ei už dovanas,' 
ir linkėjimus dar 

visiems širdin- 
Nuoširdžiausį pa-

| 
i 
i

Maine '
l

į LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

I
/ Auburn,

| LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

I
✓ 296 Oiiver St.
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E. W. Penley

The Frank L. AUen Lumtor Co.
Pristatytojai Statomosios Medžiagos 

Sankrovininkai ir Retaileriai
Fall River, Mass.

Linksmų Kalėdų Švenčių!

RUTLAND COUNTY

NATIONAL BANK

“Narys Federal Deposit Insurance Corporation"

Mirt
Lapkričio 15 d. mirė Teodora 

Zavackienė. Palaidota iškilmin
gai su trejomis šv. mišiomis iš 
Šv. Andriejaus par. bažnyčios.

Velionė paliko dideliame nu
liūdime sūnų Juozą ir dukterį 
Teodorą, seserį A. Sadosky, 
gyv. Hartforde, ir daug gimi
nių. Ji buvo pavyzdinga katali
kė, šv. Rožančiaus, Maldos A- 
paštalavimo draugijų ir AL Ta
rybos skyriaus narė, 
katalikiškos spaudos 
katalikiško veikimo.

rėmėja 
ir viso*

I

77 Merchants Row, Rutland, Vt

Tą pačią dieną mirė 
Vinikaitis, 50 m. amžiaus. Pa
laidotas iškilmingai. Paliko di
deliame nuliūdime žmoną, sūnų 
ir tris brolius. Velionis buvo 
gimęs ir augęs šiame krašte.

Kazys

. Gali Prijungti Bile Kur!

h i f| žili iII 1
■ B Į

Jūs galite būti užtikrinti 
kada yra Westinghouse

Westinghouse Roaster- 
Oven yra populiariškiau- 
sias Amerikoje elektriki- 
nis roasteris. Juo galima 
išvirti visus pietus, kepti 
turkę, kepti tortą lygiai ir 
lengvai, dėlto, kad jis tu
ri termostetinį kontrolių.

Turi setą stiklinių indų. 
Turi nuimamą Broilerį - 
Grid, šis Roasteris kepa, 
troškina ir verda su ma
žai vandens. Dabar gali
ma gauti artimiausiame 
jūsų Edison Shop.

Ateikite šiandien!

TIME-TEMP SHELF... teikia 
tinkamą temj>eratūrą ir nusta
to virimo ar kepimo laiką. 
Taipgi ja galima pasinaudoti 
kaipo naudinga lentyna.

BOSTON EDISON 'NlMG-<XC(FTf0M 

°* HIOM mices

*
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Apie mokslininkus, šventuosius ir Tėv. Kazimierą Kapuciną
— Nuostabi operacija: kaulo perkėlimas iš kojos į nugarą. — Mokslininkas, 

kurs tokias operacijas išrado. - Filosofas šv. Tomas Akvinietis apie atlai
dus. - Prancūzijos karaliaus perspėjimas, testamente įrašytas sūnui. - Sep- 
tyneri metai kaip mirė T. Kaz. Kapucinas; kaip jo atminimą pagerbsime.

__________________________

mirdamas palieka visą sa
vo neišpasakytą turtą ne
laimingųjų šelpimui, ir ji
sai paskiria administrato
rių, kuriam paveda tas 
vertybes duosniai naudoti. 
Daugelis kitų turtingųjų, 
matydami didelę artimo 
meilę šitokiame žygyje,, 
patys paaukoja dideles 
sumas, ir tas verybių fon
das, nors dalinamas, vis 
auga. Administratoriai vi
sada gauna tiek, kiek 
jiems reikia nelaimingųjų 
paramai ir apmokėjimui 
jų skolų. Štai tokia ir yra 
atlaidų istorija... Mirda
mas Jėzus paliko Bažny
čiai savo atsiteisimo nuo
pelnus, kurie, būdami Die
vo palikimu, sudaro, neiš
semiamą turtą, kurs yra 
paliktas tam, kad nelai
mingiesiems būtų skirsto
mas pagal reikalą. Marija 
ir kiti šventieji pridėjo 
savus nuopelnus tam pa
čiam tikslui, o jų nuopel
nai taipgi labai dideli. 
Štai iš kur tas didelis tur
tas, kurį Bažnyčia admi
nistruoja, kuriai yra pa
vestos jo dalinimas tokio
mis sąlygomis, kokias ji 
ras reikalinga. —

VERTINGAS TĖVO 
KAZIMIERO KAPUCINO 

DARBAS
Mes tik galime būti dė

kingi tam didžiam dvasi
nio gyvenimo ugdymui, 
kuriuo buvo Tėv. Kazimie
ras Kapucinas, kad jis tas 
atlaidais apdova notas 
maldas ir darbus surinko, 
išvertė ir pertiekė lietu
viškajai visuomenei.

Prieš pat paskutinį pa
saulinį karą popiežius vi
sus atlaidus iš pagrindu 
pertvarkė. Taip, kad ir 
tame tėvo kapucino išleis
tame atlaidų šaltinyje bu
vo būtinos atatinkamos 
pataisos. “Darbininkas” 
pasirūpino, kad tos patai
sos būtų padarytos. Da
bar išeina veikalas su 
nauju patvarkymu. Tai 
gražus mums dvasinis 
turtas, o taipgi tai gražus 
pagerbimas atminimo vie
no iš didžiųjų misijonie- 
rių lietuvių tautoje.

APIE KAUKUOLŲ, MI- 
SMONIERIŲ IR NAU

JUS KNYGNEŠIUS
Tėvas Kazimieras Kapu

cinas visiems, kurie tik 
yra klausę jo misijų, yra 
padaręs neužmirštamą į- 
spūdį. Ypatingai Lietuvo
je, kada bažnyčios liūliuo
davo pilnos žmonių, kaip 
prinokusių kviečių laukai, 
kai jisai išeidavo su kry
žiumi už vienuoliškos juo
stos, su kaukuole rankoje. 
Savo ugningais pamoks
lais jisai nuostabiai daug 
paveikė. Dabar, jau bus 
septyneri metai, kaip ta
sai lietuviškasis Auksa
burnis yra kapuose. Ta 
liūdnoji sukaktis bus tin
kamai paminėta čia Ame
rikoje perspausdinant jo 
kūrinį — Atlaidų šaltinį. 
Tai drauge bus paguoda 
ir mums patiems, nes toje 
knygoje yra tiek gražių 
maldų nelaimėje, sielvar
te, už tėvus, už mirusiuo
sius ar už mirštančius, 
taipgi — susituokusiųjų 
maldos ir net atlaidais ap-

s

VIENĄ DIENĄ — 
LIGONINĖJ...

Pašaukė, vieną dieną į 
• ligoninę. Kambary gulėjo 
dvi sergančiosios. Viena 
jų buvo apsupta kietu gip
so šarvu. Sveikesnioji aiš
kino:
— Jos buvo sunki opera

cija. ’ Buvo sugedę nugar
kaulio slanksteliai. Sun
kūs skausmai, negalėji
mas laisvai vaikščioti bū
rė jai tamsią ateitį. Pavy
ko susirasti ypatingai ge
rą kaulų specialistą, ko
kių tik trejetas yra pasau
lyje. Daktaras išėmė iš 
jos kojos ilgoką kaulo ga
balą ir įdėjo į vietas, kur 
buvo sugadinti nugarkau
lio slanksteliai. Dabar ji 
gerai gyja. Greit važiuos 
į namus. Yra davinių ti
kėti, kad ji jausis visiškai 
kaip kad nebūtų sirgusi.
NUOSTABŪS GYDYTO

JO ATRADIMAI
Tai nuostabi medicinos 

pagalba žmogui, ir mes 
lenkiame galvą prieš tuos, 
kurie šitokias operacijas 
įstengia padaryti, o dar 
labiau prieš tuos, kurie tą 
būdą atrado. Vienu iš to
kių pirmūnų buvo prof. 
Dr. Alexis Carrel. Jisai 
labai sėkmingai atskyrė 
audinius nuo gyvo orga
nizmo ir specialiame skys
tyje įstengė juos išlaikyti 
gyvus per ilgą laiką. Jisai 
davė pradžią gyVų lūži
nių perkėlimui iš vienos 
kūno dalies į kitą, kaip 
tas buvo padaryta su kau
lu anai nelaimingai mote
riai. Už tą savo svarbų į- 
našą mokslui Dr. Carrel 
laimėjo aukščiausi įverti
nimą, kokį tik mokslinin
kas gali pasiekti — Nobe
lio premiją. Tai labai gi
laus proto vyras, kurio 
dėmesys nesiriboja vien 
tik medicina.
NOBELIO LAUREATAS 

APIE MALDĄ
Aukštai vertindamas 

krikščionybę jisai parašė 
specialų veikalą apie mal
dą, kuriame skaitome:

— Malda atneša žmogui 
nusiraminimą. protinio 
veikimo atsinaujinimą, at
neša savotišką asmenybės rašė:

• V —

• v
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sužydėjimą. Kartais ji net 
palenkia prie heroizmo 
darbų. Tikinčiuosius ji pa
žymi lyg specilia antspau- 
da: žvilgsnio tyrumas, ra
mybė elgesy, džiaugsmo 
ir išraiškos skaidrumas, 
veikimo vyriškumas, o jei 
reikia — paprastas, nuo
lankus sutikimas kario ar 
kankinio mirties; tie daly
kai išduoda kokie glūdi 
turtai (maldos gyvenimu 
gyvenančio žmogaus) or
ganizmo ir dvasios gelmė
se. Šioje (maldos) įtakoje 
net ignorantas, net atsili
kęs ir silpnas geriau pa
naudoja savo protines ir 
dorovines jėgas. Atrodo, 
kad malda, pakelia aukš
čiau to minties laipsnio, 
kurį žmogus įgijo paveldė
jimu ar išauklėjimu. Tas 
ryšys su Dievu persunkia 
žmogų ramybės nuotaiko
mis. Ir ta ramybė iš jo 
spinduliuoja. Ir visur, kur 
tik jis eina, neša ramybę.

Tie garsiojo mūsų dienų 
mokslininko žodžiai verti 
dėmesio. Už tat mes su 
džiaugsmu suti n k a m e 
kiekvieną pastangą padė
ti žmonėms gyventi toje 
maldos dvasioje.

ŠVENTŲJŲ IR IŠLA
VINTŲJŲ KŪRINYS 
Šitokiomis skaidriomis 

nuotaikomis mes norime 
sutikti pasirodymą naujo 
leidinio: perspausdinimą
Tėvo Kapucino paruošto 
maldų veikalo — “Atlaidų 
Šaltinis”. Šioje knygoje 
sudėtosios maldos yra 
kurtos šimtmečiais. Jas 
sudarė šventos, Dievo 
moksluose išlavintos as
menybes, taigi — valios ir 
proto, dvasios ir intelekto 
milžinai, o Kristaus vieti
ninkai — popiežiai iš ben
drojo dvasinių turtų ir 
nuopelnų lobyno pritaikė 
joms atlaidus.

TOMO AKVINIEČIO 
ŽODIS

Gal būt mes neatkreipia
me reikiamo dėmesio į 
tuos dvasinius lobynus, 
kokiais yra atlaidai. Štai, 
šimtmečiais šviečiąs, visų 
pažiūrų mokslininkų ger
biamas krikščionybės filo
sofas Tomas Akvinietis

• v

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ
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ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne \ra be galo naudin
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedideli 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame S.............. ir prašome atsiųsti
mums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas.................................................................
Adresas............................................ -................
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A. f A. Misijonierius 
Tėvas Kazimieras 

Kapucinas

— Pagrindas, kodėl at
laidai tikrai turi reikšmę, 
yra vienybė mistiškojo 
kūno, kuriame daugelis 
savo atgailos 
daug daugiau 
kaip kad jų kaltė to rei
kalavo... Iš to viso ben
druomenės turto, dalina
ma atskiriems nariams, 
pagal malonę to, kurs pir
mauja tai bendruomenei. 
Kaip bausmės atleidimas 
galimas, kai kitas už tai 
atsiteisia, taip žmogui at
eina atleidimas, kai kitų 
atsiteisimas jam pritai
komas to, kurs turi ga
lios. —

BRANGAKMENIAIS 
PUOŠTAS ERŠKĖČIŲ 

VAINIKAS
Garsusis Europos rašy

tojas K. Adam sako:
— Atlaidai rodo ne tik 

kaltės sunkumą, nes rei
kės atsiteisti “iki paskuti
nio skatiko”, bet drauge 
rodo palaimingumą šven
tųjų bendravimo ir jėgą 
iš to išplaukiančiame at
siteisime už kitus. —

Labai gražiai 
klausimu rašo 
turinio veikalų autorius 
J. Klug:

— Dvasinė pažanga, at
laidais naudojantis, nesta
toma tik ant svetimų nuo
pelnų. Daugiausiai, ką bū
tų galima sakyti, kad at
laidų laimėtojas savo pa
ties erškėčių spygliais nu
sagstytą atgailos vainiką 
papuošia brangakmeniais 
iš Bažnyčios atsiteisimo 
lobyno.

Dėlto ir didieji žmonės 
atlaidus vertino, 
džiui, Šv. Ignacas 
kalbėjo:
— Tiems, 

Dievo meilės 
atlaidai yra 

: mas turtas 
kaip brangakmeniai. —

Prancūzijos gi karalius 
Šv. Liudvikas net testa- 

i mente priminė savajam 
i sūnui:

— Mano sūnau, 
mirški pasinaudoti 
tosios Bažnyčios 
dais. —

Rašytojas Bongioanni 
vaizdžiai nupasakoja tos 
tikybinės praktikos vertę 
Jisai rašo:

DVASINIS LOBYNAS
— Įsivaizduokite labai 

turtingą žmogų, kuris

darbais 
nupelnė,

atlaidų 
dvasinio

Pavyz-
Loyola

siekiakurie
ir Dangaus, 

neišmatuoja* 
ir brangūs

neuž- 
šven- 
atlai-

ręjj savo metini Žioplių Teat
rą. Tai buvo tikrai juokų vaka
ras. Visi dalyviai gan gerai at
liko savo roles ir susirinkusi 
publika prisijuokė iki sočiai. 
Ponia Darata Cučulytė Ado
maitienė jau antrą kartą pasi
rodė kaipo gabi režiserė. Girdė
jau, kad daugiau panašių vaka
rų pageidaujama turėti.

Dar visi laukia gražiausio vi
so sezono vakaro, būtent, Mo
kyklos Vaikučių Metinio Teat
ro. įvyks sekmadienį, gruodžio 
12 d. Šis vakaras, tai kimšte 
prikimš parapijinę salę, nes 
mūsų Sesutės ir vaikučiai moka 
kaip bilietus parduoti ir žmo
nes patenkinti. Girdėjau, kad 
bendradarbių dr-ja pagelbės 
Sesutėms su vakaro programa. 
Lauksime.

Į
K

Mirimai
Ą. a. Jonas Cesna, Baltimo- 

rės visuomenei gerai žinomas 
lietuvis, mirė ketvirtadienį, lap
kričio 18 d. Kuomet buvo jau
nas turėjo drabužių siuvyklą ir 
buvo įžymus kolonijos veikė
jas. Mirė po ilgos ligos. Palai
dotas iš Šv. Cecilijos bažnyčios, 
Wallbrook, Md. 
kričio 20 d. Lai 
ramybėje.

Penktadienį,
atsiskyrė su šiuo pasauliu a. a. vų moterystės ryšį, tai jis bu- 
Elžbieta Mendelienė, kunigų vo kviestas naujagimę apkrikš- 
Mendelių mamytė. Laidotuvės tyti. Jai buvo duotas vardas 
įvyko pirmadienį, lapkričio 22 Elaine Eleanore.
d. Prie didžiojo altoriaus giedo-Į Reikia tik pasveikinti naujų 
jo gedulos mišias kun. dr. Liu- katalikių tėvelius ir visoms 
dvikas Mendelis, mūsų parapi- trims šeimoms palinkėti daug 
jos klebonas. Jam pagelbėjo džiaugsmo iš naujagimių, 
kun. Juozas Giedra, Nekalto
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Prasidėjimo parapijos klebonas,' 
Washington, D. C. ir kun. Juo
zas Josaitis, šv. Petro bažny
čios vikaras. Prie šoninių alto
rių laikė mišias kun. Antanas 
Dubinskas ir kun. Jonas Men
delis. Bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Sanktuarijoj klūpojo net 
penki prelatai. Bažnyčioje ma
tėsi apie 50 kunigų ir daug Se
sučių vienuolių įvairių kongre
gacijų. Palaidota Holy Redee- 
mer kapinėse greta savo vyro 
a. a. Juozapo Mendelio. Reiš- minimą. Visiems yra žinoma ši 
kiame liūdinčiai šeimai širdin-i metinė pramoga ir visi jos lau- 
giausią užuojautą, o už mirų-,ka
sios vėlę tariame dięvobaimin-; Šeštadienį, lapkričio 20 d. 
gą Amžinąjį atilsį. | Parapijos Jaunimo Klubas tu-

A. a. Antanas Laucaitis, Hol-į 
lins Street, apleido šį pasaulį' 
pin^dienį, lapkričio 22 d. Bu-* 
vo laidotas iš šv. Alfonso baž
nyčios ketvirtadienį, lapkričio 
25 d. Kun. Antanas Dubinskas 
atnašavo mišias ir suteikė tin
kamą pamokinimą.

Paliko dideliame liūdesyje 
žmoną ir užaugusį sūnų. Ir sir
go ilgą laiką. Užbaigęs savo 
vargus ir skausmus lai ilsisi 
ramybėje. Visų mirusiųjų šei
mų nariams reiškiame giliausią 
užuojautą jų skausmo valando
je.

ir Marijonos 
Jai buvo 

arba Bi- 
buvo sve-

Tą pačią dieną kun. Jonas 
Mendelis pakrikštino dukrelę 
Charles Werner 
Leikiūtės Wemer.
duotas vardas Ruth, 
rutės. Krikšto tėvai 
timtaųčiai.

Lapkričio 28 d. 
Lietuvnikas ir Benedikta Jan-

Edvardas
•J \ ■»

šeštadienį, lap- kūnaitė atnešė į krikštą dukre- 
ilsisi Viešpaties lę Stasio ir Eleanoros Liętuvni- 

j kaitės Jankūnų. Kadangi kun. 
lapkričio 19 d. Antanas Dubinskas laimino tė-

Pramogos
Švč. Vardo dr-jos Oisterių 

Rostas, kaip buvo pranašauta, 
sutraukė arti 1,000 žmonių. 
Rengėjai buvo prisiruošę tiek 
svečių pavaišinti, kad viskas 
buvo suvalgyta ir išgerta. Tik
ro pelno parapijai neteko suži
noti, bet manoma, kad liks arti 
$1,000.00. Ypatinga garbė ir 
padėka priklauso kun. Antanui 
Dubinskui ir jo padėjėjams už 
tokį gražų draugišką pasilinks-

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
THE WILLIAM A. ALLEN CO.

/ 210 Main St
Mariboro, Mamchusetts
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Jubiliejai
Pereitą savaitę suėjo du gan 

svarbūs jubiliejai. Juozas ir 
Viktorija Gensevičiai lapkričio 
22 d. minėjo 40 metų vedybinio 
gyvenimo, o Vladas ir Magda
lena Bulotai apvaikščiojo 25 
metų sukaktį. Padėkos Dieną, 
lapkričio 25 d.

Abi poros yra gerai visų Bal- 
timorės lietuvių žinomos ir 
gerbiamos.

Sveikiname jubilijatus ir lin
kime Gensevičiam ir Bulotam 
ilgiausių metų ir gausiausių 
Dievo malonių jų gyvenime. Jų 
pavyzdys šeiminiško sugyveni
mo šviečia kaip saulė mūsų 
jaunosios kartos ženikams.

i

Krikštai
Sekmadienį, lapkričio 

kun. Antanas Dubinskas 
kė krikšto sakramentą 
Marijai Goodmuth,

21 d. 
sutei- 
Rožei 

dukrelei
Liudviko ir Albinos Zableckai- 
tės Goodmuth. Krikšto tėvais 
buvo Lee Huston ir naujagi
mės teta Anelė Kunigonienė.

Nuotrupos
Adventas. Kaip kitais metais 

taip ir šįmetą pirmos advento 
dienos bažnyčioje pašvęstos 
rinkliavai raupsuotiems. Jau 
penktas ar šeštas metas kaip 
mūsų klebonas renka aukas 
Kalėdų Fondui Pasaulio Raup
suotiems — “Christmas Leper 
Fund”. Kaipo geras ganytojas, 
jis duoda kitiems pavyzdį pa
aukodamas savo mėnesio algą 
tam tikslui. Girdėjau bažnyčio
je jį sakant: “Aš kitos sveika
tos apsaugos neturiu kaip 
raupsuotojų maldos”. Vietoj 
mokesčio kokiai apdraudos 
kompanijai, jis atiduoda $125. 
raupsuotojų rinkliavai. Rinklia
va užsibaigs gruodžio 8 d. Ne
kalto Prasidėjimo P-lės Švč. 
šventėje.

Sveikiname kun. Joną Men- 
delį minint 14 metų kunigystės. 
Jis buvo įšventintas kunigu 
Romoje, gruodžio 8 d. 1934 m. 
Jam teko laimė atnašauti savo 
pirmąsias iškilmingas mišias

(Tąsa 8 pusi.)

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

SEARS, ROEBUCK and CO.
Pirkite pas Sears ir sutaupykite

539 North St. Pittsfield, Mass.

I I
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
The Electrię Light Departnept 

South Hadley
Invites you To Locate In a Real New Engianti Town 
with all Conveniences Including Attractive Rates for 

Electricity
The Home of Mt. Holyoke College

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ! 
Wm. PROSSER & SON, Ine.

Lumber—Building and Roofing Material
943 PteMMit St — TeL 5-7491 — Fall River, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
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dovanoti pasižadėji m a i 
daugiau nebegerti.

Kiekvienu geru lietuviš
ku leidiniu mes džiaugia
mės, rekomenduojame lie
tuviškoms šeimoms ir tik 
laukiame naujųjų knygnę- 
šių, kurie pasišvęstų lietu
viško spausdinto žodžio 
skelbimui lietuviškose šei
mose.

Dr. J. Prunskis.

Pirkite pas Sears ir sutaupykite

102 Main St.,

į

SEARS, ROEBUCK and CO.

iGreenfield, Mass. i
__„_____ «

Linksmų Kalėdų Švenčių! 
LĄMBSON FURNITURE CO.

Complete Home Fumishings 
FUNERAL DIRECTORS 

Cor. Elm & Thomas Sts., VVestfield, Mass.
TeL — 22
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WATER8URY, COHH.

M ūsu Naujienėlės

Penktadienį, gruodžio 3 d., 
vai. vakare, choro kambaryje 
įvyks svarbus Federacijos ir 
BALF 2-jo skyriaus bendras 
susirinkimas.

J Buvęs U. S. armijos kapito
nas - kapelionas kun. A. Cabi- 

METINIS SUVAŽIAVIMAS tor paskirtas į Šv. Juozapo pa
rap. — Waterbury ir vietinis 
vikaras kun. P. Pronckus į — 
Hartford’ą. Abiem dvasios va
dams, linkime geriausių sėk
mių.

Lai būna garbė ALRK Susi- 
vienymo ir LDS Conn. apskri- 
čiams už paskirtas gausias au
kas. Lietuvos žmonių vargo su
mažinimo dėliai.

Lapkričio 21 d., Šv. Juozapo 
par. choras, prie šv. Cecilijos. 
— muzikos patronės buvo už
prašęs šv. mišias, “incorpore” 

ir turėjo 
su įvairia

I

LDS CONN. APSKRITIES

tinių vargus bei darbus, apie 
jųjų troškimus bei viltį į tėvy
nei Lietuvai šviesesnį rytojų.

Sekmadienį, lapkričio 21. šv. 
Juozapo mokyklos patalpose, 
Waterbury. Conn.. įvyko LDS 
Conn. apskrities metinis suva
žiavimas. Susirinkimą atidarė 
: pskr. pirm. Juozas Bernotas, 
šv. Juozapo parapijos klebonas. 
LDS Garbės Narys, kun. J. J. 
Valantiejus pasakė nuoširdžią 
pasveikinimo kalbą ir už miru
sio apskr. sekretoriaus Jono
Totilos vėlę sukalbėjo maldą. ’ globėjai. Kuopų organizatoriai 
Dalyvavo 21 delegatas ir 9 sve- šie: Petras 
čiai iš Hartford. New Haven ir 
IVaterbury, Conn.

Apskriėio valdyba 1949 me
tams išrinkta sekančiai: Juozas 
Bernotas, pirm.; Nelė Meškū- 
nienė, viee-pirm.: Stefanija Sa- 
pranienė. sekretorė; Kostantas 
Tamošiūnas, ižd.; Stasys Šrup- 
sas ir Juozas Bernotas, iždo

mišias.
- "** i priėmė šv. komuniją Norkūnas, t ,

Sekė įdomūs apskr. valdybos 
narių, seimo delegatų ir kuopų 
organizatorių raportai. New 
Haven atstovas Vladas Norkū- 

patiekė raportą iš sėkmin- 
trilypės gegužinės. įvvku- 
rugpiūčio 29. Sea Cliff 
New Haven. LDS. R. K.

DARBININKAS

Paminklui

i

Jokubauskas. Wa-
terburv; \ ladas 1.*,. nuuoo, ■. . ... . bendrus pusryčiusNew Haven. ir Andrius Patec-! , . , . ., i programa. Sis zvgis yra labai kis. Hartford. Naujosios vai- * . .. ~ ..„Z . pagirtinas. Choro pratimai į-dvbos nariai pareiškė daug gra- ° . j- ■ .. . 1 . . , , - įvyksta antradienių vakarais,žiu minčių ateities darbuotes' ... . ..._. Esančius ir naujus narius, kvie- deliai ir rimtas poseais baigtas. .. . , , ,: ciame j darbą!

Sekė puikus pobūvis. Vietinės! S< toi visos *«««*•
išrenka uolius atstovus į Fede
racijos ir Lietuvių Tarybos su
sirinkimus.

Gruodžio mėn. laikotarpiu į- 
vyks daugel įvairių “Christ- 
mas Partys”. Būtų pagirtina, 
kad prie progos ir išvietinti lie-

LDS narės pagamino vakarie
nei skaniausių valgių, įvairiau
sių gardumynų. Šeimininkavo 
mūsų nenuilstančios virėjos, 
kepėjos ponios Ona Šmotienė
ir Matilda Bekerienė. ir uolusis: 
kuopos pirm. Petras Jokubaus-'
kas. Kalbas pasakė kleb. ta. tuviai « galaų » 
J. J. Valantiejus.
Antanas Bružas.

Dilionis

I

Akstinas.

Tėvo Kazimiero Kapucino parinktos maldos
1. Iš spaudos išeina maldų knyga 

Atlaidų Šaltinis”. Tai yra viena iš pa
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo
je surinktos maldos yra sukurtos gar
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingu žmonių, ir didžiuma maldų 
esanti toje maldaknygėje, yra patiem 
popiežiaus apdovanota specialiais atlai
dais.

2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spaudai 
paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū
dį. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje, 
lo kapa mindžioja svetimųjų bolševikų kojos. įsigy
damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet! 
sueina 7 metai.

3. Šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių mal
dų į Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai
mėje, prašant ramybės, vedusiųjų maldos už tėvus, 
mirties atvėjuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova
notos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide
lėmis raidėmis.

5. Maldaknygė “Atlaidų Šaltinis” turės net 560 
puslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir
šeliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi
sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be 
to — bus įskaitytas į Rėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. Ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardi
nių, gimtadienio, sukaktuvių proga.

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 VVest Broathvay South Boston 27, Mass.

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas I

MEW BMTAIN. COHN.
Naujas klebonas

Mirus kleb. kun. M. Pankui, 
lapkričio 27 dieną atvyko į šv. 
Andriejaus parapiją skirtas 
naujas klebonas, kun. V. Kar
bauskas iš Ansonia, Conn.

Pereitą sekmadienį per visas 
ketvertas šv. mišias kun. J. 
Matutis perstatė parapijiečiams 
įaują kleboną, pažymėdamas 
'•o didelius ir gražius darbus, 
atliktus New Haven Šv. Kazi
miero lietuvių par. per 21 me
tus ir Ansonijoj šv. Antano lie
tuvių parapijos per 12 metų, 
lis sakė, kad Ansoniečiai su a- 
*;aromis išleido savo mylimą 
kleboną. New Britain’iečiai 
Ižiaugiasi gavę klebonu kun. V. 
Karkauską ir nuoširdžiai jį 
sveikina.

Naujas klebonas pasveikino 
savo naujus parapijiečius ir 
paskelbė būsiančią tvarką ir 
veiklą.

Naujam klebonui, kun. V. 
Karkauskui linkime stiprios 
sveikatos ir ilgiausių metų. Lai 
Dievas laimina jus ir mus vie
ningai dirbant Dievo garbei ir 
tautos gerovei.

6
me lietuvišką programą per ra
dio, kurios negirdėjome per 15 
metų, iš WKNB stoties, New 
Britain, Conn. Šios programos 
transliavimu rūpinasi Gintaro 
Vyrų klubas iš New Britain ir 
Piliečių klubas iš Hartford.

Pavyko
Pereitą sekmadienį įvyko šv. 

Rožančiaus draugijos laimės 
vakaras, kuris pavyko. Visos 
geros valios narės ne tik atsi
lankė, bet ir dovanėles suauko
jo, už ką joms reiškiame padė
ką, ypač p. .J. Kadziauskienei 
už stambią auką.

Į šį parengimą buvo atvykęs 
ir mūsų naujas klebonas, kun. 
V. Karkauskas, kurį sutiko 
gausiais aplodismentais ir pa
sveikino šios kilnios draugijos 
vardu.

Priešmetinis susirinkimas
Sekmadienį, gruodžio 5 d., 

tuoj po mišparų įvyks prieš
metinis Šv. Rožančiaus drau
gijos susirinkimas.

Visos narės kviečiamos da
lyvauti, nes bus perrenkama 
valdyba sekantiems metams.

B. M.

Nebus laimės, jei mūsų 
tautiečiai tebekenčia! Au-Iškilmingai švęsime

Gruodžio 5 d.
’ivęsime parapijos 
Andriejaus šventę, 
bus atnašaujamos 
šv. mišios; 3:30 vai. po pietų 
iškilmingi mišparai ir pamoks
las.

Patartina parapijiečiams gau
siai dalyvauti šiose iškilmėse.

Lietuvių radio programa
Sekmadienį, gruodžio 5 d., 10 

vai. rytą, pirmą kartą išgirsi-

iškilmingai i kaS siųskite 
globėjo šv. i

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akus ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944

267 PARK BUILDING
H’oreester, Mass.

275 Main St, Webster, Mass.

NORWOOD, MASS

ras
gos 
sios 
Inn.
Susivienymo ir Moterų Sąjun
gos Conn. apskričių naudai. Ly
giai pasidalinta $240.60 pelnas, 

.p. Norkūnas toliaus įnešė, kad 
susirinkimas nutartų ir 1949 
metų rengti gegužinę toj pa
čioj vietoj, birželio 26. vėl visų
trijų organizacijų. Įnešimas už- juozas 
girtas ir vienbalsiai priimtas.

Perskaitytas Garbės Nario žodį taip pat tarė kiekvienas 
komp. A. Aleksio pasveikinimo delegatas, svečias bei viešnia, 
laiškas su prašymu į
A. L. Tarybos ir BALF'o rei-‘;vėti tokia draugiška, jaukia 
kalams. Nubalsuota $25 Tarv-' nuotaika. Tai buvo ištikrųjų į ka, Jurgis Versiackas, Venskus 
bai, $25 Balfui ir $10 Šv. Juo- pavyzdingas ir įspūdingas su-

Perstatvtas važiavimas. Garbė LDS veikė- 
tremtinis Į jams

[Maurutis. Trumpą, reikšmingą j i
“Darbininko” Administracijai: —

Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti

josios Anglijos apskrities suva- 
paaukoti ’isi dalyviai tikrai buvo suža- žiavime. kuris įvyko So. Bos-

Pereitą sekmadienį LDS Nau- [ didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę —

tone, dalyvavo pp. V. J. Kudir-

Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.
Vardas ......................
Adresas

ir A. F. Kneižys.
zapo našlaičiams.
svečias kalbėtojas tremtinis i 
d-ras Vytautas Maurutis, kuris I 
vaizdžiai papasakojo apie trem-'

t Linksmų Kalėdų švenčių 
į SHAPIRO MOTORS, INC. ||

!; 631 North St. Pittsfield, Mass.

»•?!

i! 
£

C
Š

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ! 
i! 
i! 
i! 
i! REMICK’S

M. Andrikis
Korespondentė.

proga pas 
sugrįžę iš 
Bernardas 

Angelą M.

Padėkos šventės 
savo tėvelius buvo 
Kolegijų studentas 
Sykes ir studentė 
Kneižytė. Taipgi iš Seminarijos 
buvo parvažiavęs klierikas An
tanas P. Kneižys.

Angelą M. Kneižytė, grįžda
ma iš Kolegijos, buvo sustojus 
Hartford, Conn. pas gimines.

ley, 290 Nahatan St.; $10.00— 
Jennie Giondomenico, 30 Dean 
St.; lietuvišką sūrį — Marga- 
ret Dulkis, 26 Folan Avė., ir 
lietuvišką sūrį — Nickey De- 
Flaminis, 29 Tremont St.

Mūsų sportininkai nuošir
džiai dėkoja visiems už para
mą.

I --------
Kleb. kun. Feliksas E. Nor- Lapkričio 27 d. rylą, Šv. Jur- 

butas jau grįžo iš Camey ligo- gio lietuvių par. bažnyčioje bu-

rėjo įvykti choro praktika. Ta
čiau neįvyko, nes atėjo tik trys 
choristės, vargonininkas, vie
nas choristas ir dvasios vadas.

Artinasi Kalėdos. Choras tu
ri išmokti naujų giesmių ir ki
tas pakartoti, kad giedojimas 
būtų tikrai gražus. Kun. A. Ja
niūnas ir varg. Petras Rakaus
kas ragina visus ir visas — 
choro narius ir naujus, kurie 
turi balsus, amžius neskaito-

įMBBSSSS6SSSSSSS9SS6SiSS5SSSSSSSSH63S3S3H6SSSSaSXSSSSSSSSSS9SSSSSSSOSSSM8WtSiSMMSWSXSV

į LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ! Į
į MARBLE SAVINGS BANK

47 Merchants Row — Tel. — 653 — Rutland, Vt
1 “Narys Federal Deposit Insurance Corporation” J

5 LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ! |

t Capital Savings Bank and Trast Co.
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

5 Montpelier, Vermont |

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Redwood Fumiture Co., Ine.
Geros Rūšies Baldai

East Main St. Waterbury, Conn.

ninės ir su Dievo pagalba bai- vo užprašytos ir kun. A. Ja-[mas £a^ ^ūti ir žilagalviai, 
—------ •’ e- niūnas atnašavo gedulo giedo- ateiti antradienio vakare, gruo-

mišias su egzekvijomis ® ? valandą, į _
Pereitą šeštadienį daug Nor- už a. a. kun. Stepono P. Knei- J°s sa^ pasimokyti giedojimo, 

voodiečių buvo nuvykę į Bosto- žio ir visų Kneižių šeimos mi
ną pamatyti Boston Coflege ir rusių vėles. 
Holy Cross football ratelių žai- --------------
dimo. Teko pamatyti pp. An- Lapkričio 21 d., parapijos 
gėlą ir Aleną Pazniokaites. Juo- svetainėje įvyko LDS 3 kuopos 
zą Paznioką, pp. Smelstorius. surengtas vakarėlis kuopos 
Angelą Kneižytė, klieriką An- naudai, pp. Kneižiai parodė 

gražius judamus paveikslus. 
Trumpą kalbą pasakė Dr. Dam- 

parapijos brava, LRKSA organizatorius.
išdalino __
laimėto-1 Antradienį,

gia pasveikti.
tas šv. į parape

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

»!
♦!
i!
♦!
i!

The $
South Wey nouth Savings Bank $

I

taną Kneižį ir kitus.

Mūsų Šv. Jurgio
jaunieji sportininkai
šias dovanas ir šiems
jams: Kalakutą — Alice Coak- vakare, parapijos svetainėje tu- turėtų žinoti,

SOUTH \VEYMOUTH, MASS.

Šv. Jurgio lietuvių parapija 
prieš karą turėjo labai didelį 
chorą ir su gerais balsais cho
ristus. Kur jie dabar? Sako, 
dauguma apsivedė - ištekėjo. 
Tas neturėtų sulaikyti nuo gie
dojimo nei vyrų, nei moterų. 
Jeigu antradienio vakaras kam 
nepatogus, tai praneškite kun. 
Janiūnui arba p. Petrui Ra-

-------  ikauskui. Galima būtų pasirink- 
lapkričio 30 d. ti praktikai kitą vakarą. Visi 

, kad giedojimas 
yra dviguba malda.

į Tel. — 3-3107 į

į LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ! |
LINCOLN OIL CO. |

771 Bank St., New London, Conn. |

i

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

i

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių Tarybos 

skyrius ir šalpos fondo 38 sky
rius rengia kortavimo vakarą 
gruodžio 5 d., 4 vai. po pietų, 
šv. Jurgio parapijos salėje. 
Kviečia geraširdžius svečius at- 

' silankyti ir paremti. Koresp.
»

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

w.j.a
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas** 

SS1 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telaphone: 
Ofiso: Deorter 1952 

Namų: PI. D2M

i
nrąi
.‘•t..1

BURLINGTON SAVINGS 
BANK

BURLINGTON, VERMONT J
| “Narys Federal Deposit Insurance Corporation” |
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

The Brooklyn Savings Bank

j Danielson, Conn. 5

4

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

The Black Rock Bank & 
Trust Co.

Narys Federal Deposit Insurance Corp. 
2834 Fairfield Avė. Bridgeport, Conn.

Tel. — 6-1133
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JT’CC Į Lapkr. 25 d. jis tapo nugaben- Į 
i tas ligoninėn. Ten jis bandė ko- j 

Mire Antanas Mešiys. Gruo- ' V°ti Prieš nurtj;
džio 1 d., 
mirė ilgametis So. Bostono gy
ventojas, Antanas Mešiys. Jis 
buvo tvirtos sveikatos. Nuo 
1904 metų dirbo. Bostone, pas 
kriaučius. Kelioliką mėnesių 
atgal jį parvežė iš dirbtuvės 
sunegalėjusį. Nuo ligos sukrėti
mo jis neteko kalbos. Jis sirgo 
pas sūnų Joną, 914 E. 4th St.

i j 
Carney ligoninėje, yra 81 metų’ Gimęs
- - - ir augęs Jurgežerių kaime, Su

valkų Kalvarijos parapijoje. 
Vedė New Yorke. Bostone pa
laidojo savo žmoną Juozefiną 
(Sinkevičiūtę), ir išaugino 4 
sūnus ir 3 dukteris. Vienas jo 
sūnų yra misionierius Tėvas 
Antanas Mešiys, S. J., kurio a- 
kivaizdoje jis mirė.

Mūsų seniūnas yra pašarvo
tas pas laidotuvių direktorių 
Juozą Kasparą, 187 Dorchester 
St. Bus iškilmingai laidojamas 
iš šv. Petro parapijos bažny
čios, kurioje jis ilgus metus y-: 
ra giedojęs, gruodžio 4 d., 9 v.' 
r., Naujos Kalvarijos kapuose, j 

Visi Antano Mešlio prieteliai 
melskimės už jo nemirtingą vė-, 
lę.

DAKTARAI

SO 8-4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway 
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETR1STAI

447 W. Broadway
So. Boston. Mass.

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

Se rėdomus: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

Parvyko kun. Vengras. Šio
mis dienomis namon parvyko 
Argentinos lietuvių klebonas 
kun. Kazys Vengras, MIC. Su-Į 
stojo Chicagoje. Pasieks South 
Bostoną, gruod. 3 d. ar 4 d.

Gruod. 5 d. jis laikys dvejas 
šv. mišias, salėje. Parvyko pa
rapijos statybos reikalais. Grįš 
į savo parapiją po Kalėdų. Gai
la, kad jis negalėjo dalyvauti 
savo tėvelio laidojime, rūgs. 28 
dieną.

Sušalę ir alkani tremtinių vaikai laukia ateinant 
Kalėdų senelio. Šiandien pat ištieskime pagalbos ran- 

! ką, kad ir mūsų lietuviukai Europoje pajustų Šv. Ka
lėdų džiaugsmą.

Siųskite aukas:
United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.

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

Bostone Mokyklose Bus Štai M Meinu...
Tik Viena Sesija

ĮVAKOS SKELBIMAI

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS '

Lietuvis gydytojas ir chirurgas.
Naudoja valiausi, X-Ray aparatą

Pritaiko akinius.

534 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

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. Broadvvay

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

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury. Mass.

TEL. PA—7-1233-VV

i 
iĮ

Bostono viešose pradinėse 
mokyklose, po Kalėdų vaikams 
bus tik viena sesija, nuo 9 vai. 
iki 2 vai. Pietums bus leista 
tik pusė valandos.

Ligšiol vaikai buvo paleidžia
mi vienai valandai pietums, o 
po pietinė sesija tęsdavosi iki 3 
vai. Taip nubalsavo Mokyklų 
Komiteto nariai prisitaikydami 
pareikštam tėvų pageidavimui.

> ------ - _____

Pradžia 3-čiame pusi.
Motinai K. Bažnyčiai

Susilaukė Įpėdinio

Lapkričio 22 d., p.p. Matjoš- 
kai, gyvenantieji Center St.. 
Dorchestery, susilaukė sūnaus. 
Šią garnio dovaną priėmė Car- 
ney ligoninėje.

Naujagimis ir motina jaučia
si gerai. Tėvas džiaugiasi susi
laukęs “įpėdinio” o jų dukrelė 
Rūtelė džiaugiasi susilaukusi 
broliuko.

p. Matjoška yra užaugęs len
kų pavergtame Vilniuje ir to
dėl įpratęs kovotojas, o jo žmo
na Pilypaitė dirbo Amerikos 
Konsulate Kaune iki rusų oku
pacijos. Rap.

SU
ypatingu būdu paskatino 
Jus pagelbėti lietuviškai 
kunigijai ir klerikams, ku
rie atsidūrė tremtyje. 
Jums, Amerikos broliai, 
priklauso istorinė garbė ir 
amžinas dėkingumas Lie
tuvių tautos ir visos Baž
nyčios, kad suteikėt gali
mybę įsisteigti Romoje 
lietuvių šv. Kazimiero Ko
legijai. D. G. Kun. Anta
no Brįškos, Nekalto Pra
sidėjimo Čikagoje lietuvių 
parapijos klebono lėšomis

• v

PARSIDUODA Montelto, Mass. 
5 šeimų namas su krautuve. 
Taipgi fanu* Weymouth su 2 
šeimų namu. Viskas modemiš
kai įrengta. Barnė 80 pėdų ii? 
gio 31- akerių geros žemės tin
kama išdalyti totams. Peter J, 
Akunevich. Elm St., R. F. D'. 
Hahson, Mass. (11-30-3)

i _________________

Lietuvių tremtinių vaka
rienė pavyko

melodijų rinkinį, kokios yra į- 
jungtos į A. Vanagaičio “For- 
duką*”. Senai jį bostoniečiai bu-

Lapkričio 28 d., Municipal vo begoję ir tur būt pirmu 
Buildinge įvykęs Bostono Lie- kartu uip puikiai bedainuojant. 

,tuvių Tautinių Šokių Grupės: Naujos Anglijos Muzikos 
metinis parengimas iš visų pu- Konservatorijos studentė Alice 

j šių gerai pavyko. Salė buvo pil- pieVokaitė išpildė smuiko solo

Tautinių Šokių Grupės 
Parengimas Pavyko

šeštadienį, gruodžio 4 d., 7:30 
vai. vak., parapijos salėje. 492 
E. Tth St., Vyčių 17 kuopa 
ruošia Whist Party, bažnyčios 
taisos fondui. Visi prisidėkime, 
kad pelnas būtų didesnis. i . . T, . . _

; _________ ina zmoillū- įdomi menine prog- kurįnj jaj akompanavo muzikė
M. Akunevich. Važiuojant i b“V° ^ndžiai pravesta.; Tataronytė.

~ , 1 Ji buvo pradėta grupes vedėjos!Dorchester Avė., ant kampo’ T ... ... a -~, z, z. r, a O- Ivaskženes įžangos žodžiu iriWest 6th St. So. Bostone.
tesi iškaba John Akunereh. .,GrandMia..
Čia Jonas Akunevicius pardavi-' „ .. ... . ;, . .5. įrenos ir Vidos Lusycių eileras-nėja gasoliną, aliejų ir kitokius.,. T______________ A T, Į
reikmenis, automobiliams, 
ta pasidžiaugti, kad jaunosios 
kartos lietuviai bando 
Mums visiems pridera 
pagelbėti.

Patartina “Darbininko” agen-i.................... '7"' ““............. . ° . Įmuotų vyrų it ąžuolų sąstatu.

Pereitą šeštadienį, lapkr. 27 
d., Lietuvių salėje. So. Bostone, 
įvyko Bostono .Lietuvių Trem
tinių ratelio surengta vakarie
nė. Žmonių atėjo tiek daug, 
kad rengėjai ir prie geriausių 
norų negalėjo visų sutalpinti.

Rengėjai paskyrė pelną lietu
viams tremtiniams Vokietijoje.

; PAIEŠKAI" — Ona Burins- 
kiūtė - Jankauskienė paieško 

'savo brolio ir seserų Katrės ir 
_ Rožėę Burinskiūtės iš Puns- 
1 ko parapijos. Giliušių kaimo. 
Prašome atsišaukti: Mr. V. -------------------------------------------------- į

Kolegijai nupirktas na- i Yankauskas, 947 River St., 
mas, o Jūsų visų aukomis Hyde Park, Mass. (30-3) 
išlaikomi šioj Kolegijoj' 
besimokantys kun i g a i. j 
Pats šv. Tėvas įvertino; 
Kun. A. Brišką, suteikda
mas jam aukščiausį už 
nuopelnus B-čiai ordeną. 
Visiems kitiems gerada
riams aš kaip Kolegijos! 
Rektorius B-čios vardu iš 
širdies dėkoju.

Kolegija paties Popie
žiaus prižiūrima ir globo
jama, prie Apaštalų kapų, 
išauklės Lietuvai Apašta
lų dvasios kupinus kuni
gus, kurie pirmai progai: 
atsiradus grįš bolševikų 
nuteriotą ir sunaikintą tė
vynę, kad ją atstatytų ir 
dvasiškai atgaivintų.

Tie darbai, kuriuos nu-• v iš
ėję kunigai bus užskaityti 
V. Dievo ir Jums visiems, 
kurie prisidedat prie jųjų 
prirengimo ir išleidimo į 
kunigus. Jie meldžiasi 
šiandien ir jie melsis visa
dos už Jus mūsų bran
giausius geradarius.

Daug nuveikėte, daug 
padarėte gero ir Dievui ir 

į tautai ir vargstantiems 
Žiūrėkite, kad 

jūs^Į gerumas neišsektų, ir 
nesumažėtų. Atsiminkite 
V. Dievo ankščiau cituotą 
Įspėjimą: “Štai aš ateinu 
veikiai; laikyk ką turi, 
kad niekas nepaimtų tavo 
vainiko!”

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes

kreipkitės pas:

CHAS. UJKSIS
Realstatininkas

719 N. Van Net* Avė.,

Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI
i

i

S. Bansevi&B Ir Smus
Fanerai Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

Keleiviškas sandarietis “Ste
bėtojas” gruodžio 1 d. “Kelei- 
vyj” mokina “Darbininką" drą
sos. Suprantama, kad “Darbi
ninkas” negali tiek turėti drą
sos, kiek yra parodęs “Stebėto
jas”.r ----- —

Whist Party

i

I

CASPER
FUNERAL HO*

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass.

Josegh V.Cacper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius ir 
BaNsmuųtpjap 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1*37 
SOuth Boston 8-3960

|

• Sekė 4-5 m. “pipirų” bendra 
deklamacija, ir ‘.‘Staklelių” žai
dimas. Tautinius šokius “Kal
velį” pašoko-7-9 m. mergaitės; 
“Šustą” 12-13 m.; o “Rugu
čius” ir “Malūnėlį” grupės vy
riausieji 17-20 metų. Progra
moje dalyvavo virš 60 vietinių 
jaunuolių.

Programas baigtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais, kuriems 

i vadovavo Veteranų Vyn> Cho- 
įras — Glee Club, kurs galima 
sakyti patampa Naujos Angli
jos lietuvių pasididžiavimas.

Tarpe gausios publikos buvo 
atvykę net iš Kennebunk Port, 

!Me. Tėvai Pranciškonai, kun. 
Dr. Bernardinas Grauslys, 
kun. Dr. Viktoras Gidžiūnas ir 

zikos vadas Vincas BurtuUs. du broliai Pranciškonai. Taipgi 
- - -- _ buvo atsilankęs ir kun. A. Kon

tautas.
Dėlei laiko stokos, šį kartą, 

ilgametis daugeliui jaunuolių nebuvo pro- 
vargonininkas. “Graži Šalis” ei
lėraštį pasakė — Norma Raz- 
vadauskaitė, o solo šokį —“Ge
gutė” graciškai pašoko 8 m. 
Giedrutė Natkevičiūtė.

ičiai. Jaunasis Worcesterio Lie-! Ver- • 'tuvių Katalikų Veteranų Kazi-i 
, . imiero S. Kureišio Posto Vyrųkilti : J' Choras — Glee Club imponuo-

janciai pasirodė ne tik savo 
! dainavimu, bet puikiu unifor-

šeštadienį, gruodžio

i broliams, 
jūsį g

d.. 
lie-

tams palikti šioje lietuviškoje: T. ’ .. . , Jie vyriškai sudainavo
įstaigoje laikraščių. > Kareivėliai”

| “Šienapiūviai
■ “Serenada”
■ “Čigonų Gyvenimas” (Romany 
i Life) — Herberto. Pastaroms 
į dviem dainom pagelbėjo žymi
solistė, p-lė Diva M. Vignaly. 
Jų dainavimui dirigavo jų mu-

žvaigždžių susirėmimas. Šeš
tadienį, gruodžio 4 d., 1:30 v J 

i p. p., Braves Field, katalikiškų Į 
High School ir viešųjų Highį 
School futbolo rinktiniai žaidi-i 
kai grumsis dėl pirmenybės. Ti
kimasi daug žiūrėtojų.

Tikrai bus didelis įvykis visai 
diecezijai. Kad tik būtų geras 
oras. Žvaigždutės stengsis 

: rodyti ką gali.
pa

Visi skelbkite* -Darbininke'*.
Remklte tuos prof esi Joną lūs Ir 

nierius, kurie savo skelbimais remia 
•Darbinmką”.

nte

; 11

“Mes
— J. Žilevičiaus,

— V. Medonio,
— Rombergo ir

! Aušros Vartų parapijos vargo
nininkas. Pianu pritarė žymus 
muzikas Juozas Žemaitis, Šv.

Į Kazimiero parapijos i
gos atskirai programoje pasi
reikšti. Rap.

j
į

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St., Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.
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Ateitininkai Bostone

4 
7:30 vai. vakare, Šv. Petro 
tuvių parapijos salėje, 492 E. 
7th St.. Lietuvos Vyčių kuopa 
rengia Whist Party ir žaidimą 
pupomis.

Jaunimas yra surinkęs gra- ku 
žiu ir brangių dovanų ir jas iš
dalins laimingiems žaidėjams. 
Kviečia visus ateiti. Pelnas ski
riamas Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčios taisymo fon- 
dan. Auka tik 50 centų.

šešių Metų Sukaktis 
Baisios Tragedijos

ir iš užžiebto degtuko vėjo 
greitumu liepsna išsiplėtė po 
visą įstaigą, kurioje tą šešta
dienio vakarą linksminosi virš 
1.000 žmonių. Pusė jų žuvo, 
nes negalėjo pro užsikimšusias 
duris pabėgti.

į ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lapkričio 28 d., sukako lygiai 
šeši metai nuo baisios Cocoanut 
Grove tragedijos Bostone, kur 
žuvo 498 žmonės, susirinkę į 
tą pagarsėjusį “night club". 
Žuvusių tari>e buvo ir keletas 
lietuvių.

Ir po šiai dienai visoki eks
pertai negalėjo išaiškinti tos. 
baisios nelaimės priežasties, i

1
I

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

YAKAVONIS
r uneral Home

741 No. Main St. 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. WaHt
(Waitekūnas)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 H’ebster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir

Balsamuotojas
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir i kitus 
miestus.

Reikale šaukite; Tel. TR-6-8434.

KILBASŲ BANKIETAS
# *i, Gruodžio-Dec. 4,1948, A vai. vakare

Dorchester Lietuvių Piliečių Klūbas rengia

KILBASŲ BANKlET.y
Dorch. Liet. Pil. Klubo salėje, 1810-1812, Dorchester, Mass.

Bus skanių valgių ir gėrimų. Alaus bus pirmą syk iš krano. 
Gros šauni muzika kur galėsite linksmai ir maloniai 

praleisti laiką. RENGĖJAI.

“Muzikantai” — Visiems
Patiko z

Sekė vaidinimas A.
parašytos vienaveiksmės kome- tone ir jo apylinkėse
dijos paremtos ant Krylovo 
pasakėčios “Kvartetas", su dai
nomis ir šokiais. Ją tikrai ge- 
rąi suvaidino ir žmones prijuo
kino : Veronika Ivanauskaitė— 
“Beždžionė”, Marytė Prakapai- 

' tė — “Asilas”, Vytautas Dam
brauskas— “Ožys”, Aldis Kon
čius — Lokys, Vanda Grigana- 
vičiūtė — “Lakštingalė” ir Ma
mertas Simanavičius — “Pie
muo”. Kėlės dešimts vaikučių 
savo dalį veikale irgi gerai atli
ko.

Antroje daly, eilėraštį “Mo- alininkas;
čiutė” pasakė tremtinys našiai- 

i tis Vytautas Dambrauskas, 
Katalikų Veteranų Vyrų Cho
ras, muz. V. Burduliui vado
vaujant ir muz. J. Žemaičiui 
pianu akompanuojant išpildė 
typiškiausių lietuvių liaudies

Sekmadienį, lapkričio mėn. 
28 dieną So. Bostono Šv. Petro 
lietuvių parapijos mokyklos 

Busilo patalpose buvo susirinkę Bos- 
gyveną

Ateitininkai Sendraugiai, t. y. 
aukštuosius mokslus baigusieji 
ateitininkai.

Susirinkime buvo konstatuo
tas čia gyvenančių ateitininkų 
sendraugių skaičius, aptartos 
ateities veikimo gairės, įkurtas 
Lietuvių R. Kat. Ateitininkų 
Sendraugių Sąjungos 
skyrius ir išrinkta 
valdyba.

Į valdybą įėjo:
Kun. P. M. Juras — 
vadas; Stasys P. Lūšys — Pir- 

Birutė Martinkienė 
—Sekretorius; Kunigas A. Kli
mas — Iždininkas.

Linkime šiai kilniai ir daug 
nuopelnų turinčiai Katalikų In
teligentų organisacijai geros 
sėkmės ir gausios Dievo palai
mos darbuose. ‘

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

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

(Jžsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Bostone 
skyriaus

Dvasios

iGeriausia 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.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boeton 8-2609



mums Baltimorės lietuviams. 
Lauksime.

Klebonas 
prašo visų. . _

jos Romoje, atvy ksta į pagel- na, jjm-įuos kunigai kalėdodami 
^,,..1.,.., neap|anjc^ j.:ad maiOnėtų ateiti 

į kleboniją pasiimti kūčių plot-
bą mūsų kunigams gruodžio
18-26 dd. Komunistų kankinys.I
gyvenęs Romoje per pereitus ^jjų jr gavo katalikiškąjį ka- 
rinkimus, be abejo kun. dr. Tu-įlendorių GaIima tai 
laba turės daug ką papasakoti kurią dieną

.renki adiėiuš

už-

kun. dr. Mendelis 
kurie pertoli gyve-

NUOŠIRDUS VIEŠAS 
PADĖKOS ŽODIS

Mūsų mylimajai mamytei 
darius šio gyvenimo knygą,
man. kaipo vyriausiam Mende-

šeima džiaugiasi, kad jų mamy
tės noras buvo išpildytas. Dau
giau negu 500 mišių buvo už- 

jjonios Mendelienės

8

Pradžia 5-tame pusi.
mūsų pavergtoje Lietuvoje. Il
giausių metų. Tėveli Jonai! Įprašyta uz

Begalo linksma žinoti ii- pra-[ vg| ’
nešti, kad kun. dr. L. Tu-1 
laba, rektorius lietuvių Kolegi-

. i . ,1

I 
į

kad lių šeimos nariui tenka tarti 
daug padėkos žodis. Visupirmiausia 

vardan visų savo brolių ir sese
rų dėkoju visagaliui Dievui, 
kad Jis davė mums taip gerą, 
dorą, dievobaimingą ir draus-

Nesimatė mingą motiną, kuri visus rū-

Serga gan sunkiai: Veronika 
Andziulienė. Locust Point. Md.. 
Mažeikienė ir Galinaitienė. gyv. 
Hollins St. Taipgi kun. Šalkevi- 
čiaus mamytė. Girdėti, 
plaučių uždegimu gan
žmonių serga Baltimoreje. Lin
kime ligonėms veikiai pasveikti.' 

Vienas iš gražiausių dalykų 
ponios Mendelienės laidotuvėse.' 
tai trūkumas gėlių.
nė vienos gėlės nei kambaryje, pestingai išauklėjo katalikiška- 
kuriame ji buvo pašarvota, nei me tikėjime. Ačiū tam pačiam 
bažnyčioje prie karsto. Tai bu-. Dievui, kad Jis mums visiems 
vo velionės noras. Vien tik dva- leido taip ilgai džiaugtis jos 
sinės šv. mišių puokštės matė- motiniška draugija, jos patari- 
si prie jos karsto, 
krikščioniška. Nes 
pagonų, nekatalikų 
ne neturi šv. mišių 
jas neįvertina.

Tai tikrai 
gėlės, tai 

įprotis, ku- 
aukos arba

Visa Mendelių
...........

t Linksnių Kalėdų švenčių!

I

I
Merchants Cc-operative 

Bank

mais ir perspėjimais. Dievas ją 
pašaukė pas Save, kuomet jos 
vyriausias sūnus sulaukė 50 
metų, o jauniausias turi virš 
30.

Ačiū Dievui, kad man teko 
laimė, kaipo jos vyriausiam sū
nui ir kunigui, gyventi po ta 
pačia pastoge per paskutiniuo
sius jos gyvenimo 8 metus. 
Jos veidas buvo mano saulė, o 
jos motiniškas balsas, tai buvo 
muzika meno ausims ir širdžiai.
Su ja aš galėjau dalintis savo, 
džiaugsmais. Jai teko kiaušy-j 
ti mano, jau esant kunigu, kū-[ 

[dikiškų skundų. Ji buvo man’ 
[ Dievo didžiausia dovana mano 
apaštališkame darbe. Ji buvo 

į ■ mano įkvėpimas ir paskitini- 
mas kiekviename mano vfeiks- 

» .. Nors skausmas1

t
I

24 School St.

Antras Aukštas

Boston, Mass.

■ žygyje-

Pittsburge padirbtintas ritmas modelis taip 
vadinamo X-ray “telescope”. Tas laboratorijos pa
dirbtintas naujas modelis 500 kartų aiškiau nu
švies telescopo paveikslus negu dabartinis fluoro- 
seopes.

zi./ūc.a. ~ugevicius Lmuvo be 
miego šeštadienio naktį, o Ig
nas .Šalkauskas ir Aleksas Ur
bonavičius su Antanu lvoška, 
sūnumi, išbudėjo sekmadienį.

i
Kazimieras Kučauskas, laido

tuvių direktorius, su savo žmo
na ir sūnumi Karoliu atliko 
daugiau negu savo priedermę. 
Kaip šeštadienį, taip sekmadie
nį', dieną ir naktį, buvo arti šei
mos. kad būnant reikalui galė- 

!tų pagelbėti. Tūkstančiai žmo- 
■nių lankė mūsų mamytės kūną; 
I kaip Kazimieras Kučauskas, 
Į taip Julius Kastantinavičius ir 
.iStrazdauskų 
tvarka, 

[broliui 
[šeimos 
j jautą 
I

kam zakristijonam ir jų padė-jvo maldose, 
jėjams. Ačiū Rekų mamei ir'ddienės 
šilanskienei už pašiau kavimą, 
pagaminimą valgių per laidotu
ves ir po mišių. Ačiū poniai 
Margaret Loessel už jos pava
davimą laidotuvių dieną rašti
nėje. Ačiū parapijinėms draugi

Kuomet tik Men- 
vardas bus minimas, 

kuomet tik ta 10 vaikų lietu
viška motina ateis Jums j min
tį tarkite už jos vėlę “Amži
nąjį atilsį duok jai, Viešpatie”. 
Tad dar kartą tariu vardan 
Juozo ir dr. Krizstomo Mende- 
lių, vardu seserų Felicijos Pliu- 

Į ščikienės, Alicijos Mendelytės 
ir Ievos Vasiliauskienės vi- 
savo brolių kun. Jono. Prof. 
siems nuoširdžiausią AČIŪ;. Lai 

(dosnusis Dievas gausiausiu sa
vo saiku atlygina visiems už jų 
gailestingumą, rodyta mūsų 
mamytės Mendelienės ligoje ir 
mums visiems, jos vaikams, 
mūsų liūdesio ir skausmo va

landose. Lai ilsisi ji Viešpaties 
ramybėje iki mes vėl ją 'maty
sime.

Dėkingas iš širdies,
Kun. dr. Liudvikas Mendelis,

Šv. Alfonso Parapijos Klebonas

joms už mišias ir maldas. Ačiū 
mokyklos vaikučiams ir alto
riaus tarnams už jų šv. mišias 
ir maldas užprašytas už mūsų 
mamytės vėlę. Vienu žodžiu 
AČIO VISIEMS mūsų šeimos 
geradariams už jų mums rody
tą gailestingumą mūsų skaus
mo ir liūdesio valandoje. Kaipo 
kunigas, laikydamas Jėzų kon
sekruotoje Ostijoje šv. mišių 
metu, aš maldausiu palaimos 
visiems šiais žodžiais: “Teikis 
Viešpatie atmokėti amžinuoju 
gyvenimu visiems, kurie dėl 
Tavo vardo mums gera darė”. 
Esu tikras, kad mūsų mylimo
ji mamytė, kuri visuomet buvo 
dėkinga šiame gyvenime, neuž
mirš savo prietelių danguje.

Bet kadangi nežinomas mums 
Dievo teisingumas, tad savo 
padėkos žodį jungiu su prašy
mu. Jei mūsų mamytė nebūtų 
dar visiškai atsipalaidojusi iš 
savo kalčių, malonėkite visi, 
kurie ją pažinote, atsiminti sa-

broliai rūpinosi 
ir gelbėjo man ir mano 
kun. Jonui ir kitiems 

nariams matyti užuo- 
reiškiančius svečius iš

viso Baltimorės miesto. Reiš- 
i kiu širdingiausią AČIŪ p. Ku- 
čauskui už visas jo broliškas - 
draugiškas pastangas mūsų 
skausmą palengvinti. Niekad 
nepamiršiu jo gerumo ir rūpes
tingumo mūsų liūdesio valando
je.

! Negalima apleisti nepadėko- 
Įjus mano rūpestingai padėjėjai 

Katarinai 
Kuhlburn, svetimtautei, ir lie
tuvaitei p-lei Dolores Višniaus- 
kaitei — kuri šimteriopų būdu 
stengėsi aprūpinti tuos daly- 

klebonijoje buvo kus’ Iriuos aš pats nebūčiau

Kovoti už Lietuvos iš
laisvinimą ir Nepriklauso
mybę yra visos lietuvių 
tautos ir visų lietuviu, kur 
jie bebūtų, švenčiausia pa
reiga.

Prof. M. Krupavičius,
Lietuvos Išlaisvinimo

Komiteto Narys.

varsto mano krūtinę, tačiau ne- ma šypsena ir juokais pade jo * rast*nėje P*lei M. 
siskundžiu. bet Dievui dėkoju, ligonei šiek tiek pamiršti jos Ii- 
kad Jis ją išlaisvino 
skausmų, iš jos ilgos ligos.

Dviem šeimos asmenim pri
dera ypatinga padėka, būtent, 
mano broliui • gydytojui Dr. 
Krizostomui Mendeliui ir mano 
sesutei Felicijai Pliuščikienei. 
Tie du šeimos nariai savo rū
pestinga globa tikrai prailgino 
jos gyvenimą bent du metu, 
kuomet kiti gydytojai buvo at
sisakę. Ačiū širdingai Felicijos 
vyrui, mūsų švogeriui. Povilui 
Pliuščikui už jo pasiaukavimą, 
kad jis leido savo žmonai būti 
su savo motina per tris metus. 
Jis turėjo gyventi 
daug vargo panešti. Lai 
sis Dievas jam atlygina 
meilę ir gailestingumą 
visų dėliai.

Dėkoju 
kimąjam 
Antanui 
vendamas 
niekad nesiskundė, kad pasau- 

i liečiai gyvena draug su kuni
gais. bet pasielgė kaip jos pa- 

[ čios sūnus. Kai aš, ar brolis 
i kun. Jonas nebuvome namie 
arba vėlai atnašavome šv. mi- i 

[ šias. kun. Dubinskas kas rytą 
atnešdavo šv. Komuniją ir 
kart kartėmis atlankydavo ma
mą Mendelienę jos kambaryje. 
Niekad mes neužmiršime kun. 
Dubinsko gerumo mūsų myli
majai mamytei.

Ačiū vietinėms Sesutėms Ka- 
: zimierietėms, ypač Motinėlei 
j M. Immaculatai, Sesutėms — 
Annuncijatai, Edvardai, Aure
lijai. Marionėtai, Jeremijai, 
Baptistai, Assumptai, Leonė- 
tai, Dolores ir Marcelei, kurios 
lankė ją kasdien ir savo links- dienį. Jonas Grudžinskas ir Ka-

Ą LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

John McKenzie Packing

iš jos gą ir skausmus.
i Ačiū ypač Rozalijai Samoliū- 

. ' tei. kuri per visus metus savo 
darbuotės i
daugiau kaip duktė arba sesuo sugebėjęs. P-lė Kuhlbum my-
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| LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
ATHERTON FURNITURE COMPANY

s Pilnas Pasirinkimas Baldų
J 200 Lisbon St. — Tel. 2050 — Lewiston, Maine

| LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ! i

\

RED and WHITE FOOD STORES 
IN MAINE

I* Sponsored by

Hannaford Bros., Co.
PORTLAND, MAINE J

| LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ! |
| ATHERTON’S $
Z Ealdai, Kurie Sujungia Draugystėn *
£ 50 Free St. Portland, Maine J

*I/ LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!E
The Bohan, Landcrf Co.

I
i

1

> F
J 964 Cliapel St., New Haven, Conn. J

t.

; LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ! |

I
I

j DAY’S JEVVELERS AND OPTICIANS
J 81 Lfcbon St., Lewiston, Maine t
r >

mūsų mamytės negu samdinin- ^jo mūsų brangią mamytę, at- 
kė. Ne kartą, pavadavo ji mū
sų sesutę Feliciją i

jautė mūsų visų skausmą, ir 
užmiršo 
bet su

" ir per ilgą Per visas tris dienas
ponios Mendelienės ligą, kiek P°i’si- darbo valandas, 
galėjo, jai patarnavo. Tik Die- įtempimu rūpinosi, kad viskas 
vas Rozalijai tegali atlyginti sklandžiai būtų atlikta, 
už jos krikščionišką užuojautą,! aš esu visiems skolingas, 
kaip ligone:, taip ir jos šeimai.: Sunku visus atsiminti, visus 
Dėkojame visiems, kaip namiš- Į išvardinti, kuriems pridera pa-

Aš esu

Į
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CIarc nont National Bank
Commercial — Savings — Trust Accounts 

Christmas — Thrift
Member FDTC — FHA Mortgages 

Member Federal Reserve Bank ,
Claremont, N. H. t

vienas ir 
gera- 
už jo 
mūsų

nuoširdžiai savo išti- 
bendradarbiui kun. 

Dubinskui. kurs gy- 
klebonijoj ne tik

kiams taip parapijiečiams, ku
rie lankė mūsų mamytę, užpra
šė šv. mišias už jos sveikatą, 
darė visą tai, kas buvo galima, 
kad ligonei palengvinti.

Neišvengiama valanda išmu
šė penktadienio, lapkričio 19 d. 
rytą. 10:30 vai. jos sūnui gv-

Vyskupams Toolen 
už jų atsilahkymą. 
Vyskupams Bučiui 
už jų telegramas.

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
3SC W. BROAOWAY. SO. BOSTON, MASS.

4 ' Z

I

dytojui Krizostomui Mendeliui, laiškais.

dėka. Ačiū 
ir Shehan 
Ačiū J. E. 
ir Brizgiui
Ačiū prelatams J. Miliauskui ir 
J. Balkūnui, kun. Jakaičiui, 
Končiui ir Jurui už jų užuojau
tą prisiųsta telegramais ir 

Ačiū visiems lietu
viams dvasiškiams už jų tele- 
gramus, laiškus, ir žadėtas šv. 
mišias. Ačiū 
lietuvaitėms 
už jų kortas 
mvlimiemsi y.

Kalbant
laikant savo gimdytojos galvą 
prie jo krūtinės, mūsų Mende
lių mamytės vėlė buvo pašauk
ta iš šio pasaulio. Mes visi 
trys kunigai buvome jos mir
ties kambaryje: aš, kun. Jonas 
ir kul. Antanas Dubinskas. Se-'v^siems užprašytas šv. mi- 
sutė Felicija. Rozalija, Motina į šias. Esu tikras, 
Immaculata ir Jeremiją meldė-[negu šv. mišių
si prie mirštančios. Į

Per visus 20 metus savo ku
nigystės aš ne patyriau tiek 
užuojautos, tiek prieteliškumo, 
tiek krikščioniškos meilės, kaip 
kad mums visiems buvo rodo
ma per mūsų mamytės laidotu
ves. Antanas Strasdauskas,

I

apie rūkymo
visoms Sesutėms 
ir svetimtautėms 
ir maldas. Ačiū 
parapijiečiams ir

kad daugiau 
į bus atna

šauta už mūsų mylimos mamy
tės vėlę. Ačiū karsto nešėjams 
Valerijonui ir Antanui Straz- 
dauskams, Juliui Konstantina- 
vičiui, Juozui Kašinskui, Jonui 
Yonchai, Jerome Gollery, Jack 
Malone ir Edvard Mierzwicki 
už jų mūsų mamytei paskutinį

kaip tikras brolis, rūpinosi, kad i patarnavimą, 
per visas tris naktis kas nors; 
budėtų prie mamytės karsto.
Jis pats su Juliu Kastantinavi- giau negu 59 jų dalyvavo mūsų 
čiu atliko tą priedermę penkta- mamytės laidotuvių

Noriu padėkoti broliams ku
nigams už jų užuojautą. Dau-

A*

Išdirbėjai Maple Sugar—Kepintų Hamių ir 
Bacon-Lašiniukų J

Phone 202-203 Burlington, Vermont f

OSSSS3P1 OLIVER M. DEAN & SONS J
Pienininkystei Reikmenys

£ 37 Myrtle St. Tel. 4-9016 Worcester, Mass.
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malonumą •.

Old Gold
pasako

jūsųmišiose. 
Ačiū kun. dr. L. Tulabai už jo 
atvykimą į laidotuves. Taipgi 
kunigams — Pečiukevičiui ir 
Railai iš Philadelphijos. Dėko-

j ju kun. Juozui Giedrai ir kun. 
a [Juozui Josaičiui už jų pagalbą 
s gedulos mišiose, taipgi broliui 
8 Dominikonui kun. Kazimierui 
S i Žvirbliui už jo atvažiavimą iš 
«Į Washingtono. Ačiū p. Žadeikiui 
j už telegramą, bet ypatingą ačiū 
J ponams Rajeckams iš atstovy- 
4 bes Washingtone už jų dalyva

vimą laidotuvėse.
j

Ačiū vargoninkei poniai Fran- 
ces Brown ir mūsų didžiajam 
Chorui, kurs taip didingai gie
dojo šv. mišių metu. Ačiū Ivoš-

kalba

The Northside Bank & Trust Co

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd.
BALTTMORE 30. Md.

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

Narys Fedoral Deposit Insurance Corp.
BRISTOL, CONN.

Dėl “Treat99
vietoje “Treatment”

Rūkykite O LB GOLDS


