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Spalių 18 ir 19 dd. š. m., 
I "c/ lųin viešbuty j, New 
Yorke, įvyksta Bendro A- 
i rerikos Lietuvių šąlpos 
1 rmdo u rmas seimas.

Spalių 20 ir 21 dd. š. m
I ermsyivania viešbutyjj Wash'ngt3n, spalių 17 — 
I ew Yorke, įvyks Ameri- Pirmadienio vakare presi- 
kos Lietuvių Katalikų dentas Harry S. Truman, 
I'ongresas, ALRK Federa-Į 
c'jos vadovybėje.

Sveikiname BALF seimą! 
ir Am. Lietuvių Katalikų 
Kongresą ir linkime ge
riausių sėkmių.
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Prezidentes Panaikino 
Misos Katrai?

•*DarbinWio". Koncerte 
Mainuos MlSana 

Griškaitė

kalbėdamas per radio i ša
lies gyventojus pareiškė, 
kad jis seniai buvęs suši- 
rūpiręs mėsos trūkumu.! 
Jis svarstęs įvairius būdus 
kaip tą trūkumą pašalinti, 
ir priėjęs išvados, kad yra! 
tiktai vienas būdas, tai nu-! 
imti kainu kontrolę nuoimti kainų kontrolę 
mėsų.

Į Jis toliau pareiškė, kad 
j kontrolė ir nuo kitų — 
• duktu bus nuimta Pasikeitus operoje dieno- greit kaip bus gaUma. 

tvarkei, Biruta Ramoškai- 
tė negali atvykti. Tuomet! 
koncerto rengimo •’komisi- • ISJulineS Japonijoje UI 
ja susitarė su New Yorko ŽUVUSIUS AmerlIlOS KaritS 
operos artiste Susana Grl-i ----------
skaitė, kuri Southbosto-i Fukuoka, Janonija —Žu- 
niečiams ir apylinkei jau vusių Japoniečių karių gi- 
yra pažįstama ir mylima, minių komitetas užprašė 

Ruoškimės visi į koncer- iškilmingas Pontifikales 
tą, kuris įvyks lapkričio - Gedulo mišias už žuvusius 
Nov. 3 d., So. Boston High Amerikos karius r“"' 
School Auditorijoje. 1 . _ _ _

pro- 
taip

TEL. SOUth Boston 2680 PADIENIS (Friday), SPALIŲ (October),18 D., 1946 M.
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TEL. SOUth Boston 2680

Buvusio komunisto balsas:

NKVD (policijos) tarnyboje esančios gražuo
lės. — Dorovinio gyvenimo nupuolimas Sovie
tuose. — juodoji rinka Maskvoje. — Kg jis paty
rė apie du rusų metropolitu. — Darbininkai gy
vena bulvėmis ir juoda duona, komisarai gau
na pyragų, čekoliadų ir kaviarns. — Du anek
dotai — Kainos Maskvoje. » Raudonojoj sosti
nėj pardavinėja okupuotose šalyse išgrobtus 
daiktus.

__________________________________

Kariuomenė Išvežė Nacių 
Lavonus

Nurenberg, Vokietija — 
Spalių 17 — Pakartų ir nu
sinuodijusio nacių lavonai 
buvo sukrauti į karišką 
sunkvežimį ir lydint gin
kluotiems kariškiems au
tomobiliams buvo iš kalė
jimo išvežti. ] 
bus palaidoti nebus viešai 
skelbiama.

Užsibaigus Tarptautiniam Karo Kriminalistų teismui Nuernborge, 
iš 21 kaltinamųjų buvo trys išteisinti, tai jiems Amerikos pulkininkas 

Andrus išduoda dokumentus į laisvę. Isį kairės į dešinę: HaZs Fritsche, 
Pulk. .Audrus, Franz Von Paperi ir Hjalmar Schacht.

Anglija Nesikiša Į Irano i
Reikale

MASKVOJE įgyvenus, telefonais ir ki-
Kubos laikraštininkas, (tokiomis progomis pradė- 

rašytojas R. Miralles, kaip’** J'- net vidurnaktj, ata- 
jau žinome, buvo kovojan-! 
tis komunistas, energin
gas Sovietų Rusijos ir bol
ševikiškos santvarkos gy
nėjas; tačiau pagyvenęs 
Maskvoje netoli dešimties 
mėnesių ir geriau pažinęs 
sovietų diktatūrą, savo ta
lentą pašventė atskleidi- , 
mui jos niekšybių, parašy
damas knygą: “Hacia don- 
de va Rusia” (Ediciones 
Miralles, Mexico, 1946 m•r 
246 pusi., kaina 10 pezų — 
apie du amerikonišku dole
riu).

,‘r

i
i kuoti” moterys. Nesunku 
jam buvo susekti, kad čia 
yra bolševikų policijos — 
NKVD — tarnybon paim
tos palaido gyvenimo gra
žuolės, kurioms skirtas už
davinys — sueiti į artimus 
ryšius su užsieniečiais ir 
iš jų iššnipinėti paslaptis.
“LAISVOSIOS MEILES” 

PROPOGANDA
Su įtūžimu Mira^s rašo, 

\ltad komunistai giriasi pa
naikinę savo krašte pros
tituciją, bet tikrumoje jų 

! pačių valdinės įstaigos tu- 
Atvykus į Maskvą bu- ri prostitučių pulkus, ku- 

vau laikinai patalpintas 
ankštame bute Nacionali
nio viešbučio, trečiame 
aukšte. Mokėjau keturis 
dolerius už kambarį, netu
rintį nei ventiliacijos, nei 
vanos ir taip mažytį, kad 
vos sutilpo jame dvi lo
vos.”

V • • Išioje 
vyskupijoje. Vyskupas Fu- 
kahori, japon ietis, atlaikė 
šv. mišias ir jam asistavo 
vien japoniečiai kunigai ir (Anglijos užsienių reikalų 
vienuoliai.

i Pamaldose dalyvavo pro- parlamentui, kad sovietų 
vincijos gubernatorius ir užmetimai būk anglai ban- 
miesto viršininkas. Japo- do padėti sukilėliams Ira
niečių buvo pilna katedra, no pietų dalyje, yra Rusi- 

merikos katalikai kapelio- ja nesikiša ir nenori kištis jimas nesiliauja. Jis sakė,! Vyskupas Hurley aplan- 
naį jį Irano reikalus. kad šešiems vyskupams kė arkivyskupą Aloysius

uždrausta lankyti jų vys- Stepinatz, Zagreb kalėji-
me, kur jį rado išbalusį, 

Jis pasakojo, kad Spala- sumenkėjusį, bet nepalau- 
to vyskupo automobilis bu- žiamo nusistatymo. Arki- 
vo šešių ginkluotų vyrų vyskupas pareiškė, kad 
sulaikytas ir automobilio jam neleidžiama atnešti 
padangos buvo supiausty- maisto iš namų kaip kalė
tos. Vyskupas buvo grą- jimo viršininkai buvo pa- 
sintas ir įsakyta jam to- skelbę.

________________ ij
Londonas, spalių 17 — !

ministeris Eevin, pareiškė

i

važiuoti.Belgradas, spalių 17 __________ ________________ j.. ____________________

Vyskupas Patriėk Hurley, Kada vyskupas protesta- 
Popiežiaus atstovas Jugo- vo Jugoslavijos 
slavijoje praneša, kad Baž- kams jie atsakė,

■ liau nebandyti

valdinin- 
kad jie 

Į pamaldas atsilankė du A-i jos "prasimanymas. Angli- nyčios ir kunigtf persekio- ineko negali darvti.

Kur lavonai VATIKANAS JNTKA- nieko negali difįtT.'
nebus viešai V 1HvV>AJ Jis Dasakoio kad i

Nauja Japonijos 
Konstitucija

VO JUGOSLAVŲ 
VALDININKUS

Roma, spalių 17 — Vati-
Tokyo, Japonija, spalių kanas ekskomunikavo vi- 

17 — Japonų nauja konsti- sus tuos Jugoslavijos val- 
tucija bus paskelbta lap
kričio 3 d. Ji įeis galion už 
šešių mėnesių po paskelbi
mo.

Rusai Didina Biudžetą

dininkus, kurie aktyviai ar 
moraliai prisidėjo prie nu
teisimo arkivyskupo Alo- 
ysius Stepinatz. Vatikanas 
vardų neminėjo, bet eksko- 
munikavimas liečia visus 
katalikus, kurie neteisin
gai pasmerkė arkivyskupą 
Stepinatz.

metu katedrai daug nuo
stolio padarė lėktuvų bom
bardavimai. Tačiau, kapi
nėse, viduje griuvėsių, vėl 
šįmet pražydėjo pagarsė- 
jusis Hildesheim rožių me-; 
delis.

Eisenhower Trieste

Anglai Rado Sovietų Sutartį Su
Naciais - Pasidalinti Lenkiją

Dar Gyvuoja
Cologne, Vokietija—Prie

Maskva, spalių 17 — A. 
G. Zverev, finansų minis
teris pristatė padidintą1 
biudžetą vyriausiam sovie- 1,000 Mctll RoŽIll MedellS 
tui patvirtinti. “Pravda” 
vadina tą biudžetą nauju 
penkių metu planu. Padi
dintos išlaidos transportą- milžiniškos katedros kani- 
cijos, pramonės ir mokyk- nėse vėl pražydėjo rožių 
lų reikalų. Skelbiama, kad medelis, kuris buvo paso- 
karo reikalams biudžetas, dintas 9-tame amžiuje, t. 
esąs sumažintas. y., prieš 1,000 metų. Karo

Amerikos Kariuomenės Laikraš 
tis Smerkia Sovietus

ugnis ir buvo padegta ben
dra Maskvos - Berlyno su
tartimi. Jeigu Berlyno na
ciai susilaukė tarptautinio 
teismo pasekmių, tai kodėl

Londonas, spalių 17 —
Anglijos Užsienių Reikalų 
Ministerija turi Maskvos-
Berlyno sutarties tekstą, 
kuria einant Sovietu Rusi- x _
ja pasidalino Lenkiją su .to teismo turi išvengti So- 
Vokiečių naciais. Sutartis vietų Rusijos diktatoriai, 
buvo sudaryta 1939 me-į Reikia manyti, kad laikas 
tais. Rusija griežtai pro-! ateis ir nacių bendrinin-

Gorizia,, spalių 17 — Ge
nerolas Eisenhower ap
lankė ir apžiūrėjo Morgan 
liniją, kuri skiria Jugosla
viją nuo Italijos. Savo kal
boje kariams jis pasakė, testuoja prieš paskelbimą Į kams atsisėsti ant kaltina-1 
kad Amerikos kariuomenė tos sutarties teksto. Jau'mųjų suolo, nes jų darbe- 
privalo stovėti sargyboje tas faktas liudija, kad So- liai lyginasi nacių dar- 
tol,_ kol Jungtinės Tautos vįetų Rusijos valdyto jai ■ bams.
galės įsteigti demokratiš- buvo susigiminiavę ir su-Į

1,000 RUBLIŲ UŽ 
PIETUS

Tačiau čia dar neperblo- 
giausia, palyginus su tuo, 
ką jis rado kituose viešbu
čiuose. Pavyzdžiui Mas
kvos viešbutyje, orkestro 
salėje vieneri pietūs kaš
tuoja 1,000 rublių (85 do
leriai, diplomatiniu kur
su).

Miralles labai pasipikti-i 
no, kai jam vos tenai apsi-

I

rios nieko nedirba, o gau
na pagerintą maistą, leng
vas gyvenimo sąlygas ir 
visokias išimtis ir jos nu
kreipiamos i atvykstan
čius užsieniečius. Dorovi
nis gyvenimas Sovietuose 
yra nupuolęs, rašo Miral
les, ir už tą kaltina bolše
vikų režimą, kurs per 20 
metų propogavo laisvąją 
meilę.
METROPOLITAS MIKA

LOJUS IR PATRIAR
CHAS SERGIJUS

Betyrinėdamas kitus mo
ralinio gyvenimo veiks
mus, Miralles surinko fak
tus apie Rusijos Bažnyčią, 
patalpindamas juos sky
riuje : “Ortodoksų Bažny- 

Tęsįnys 5-tame pusi.

tol, i
galės įsteigti demokratiš
kas valdžias.

Nesurinko Milijono

buvo susigiminiavę ir su-j
sitarę pradėti tautų ir vai-j Minėtas sutarties doku- 
stybių naikinimą. Taigi įmentas buvo anglų rastas 
antrojo pasauliino karo vokiečių archyvuose.

KETURIŲ MINISTERIŲ POSĖ
DŽIAI NEW YORKE

Paryžius, Prancūzija — 
Spalių 17 — Keturių di-

DARBO FEDERACIJA ŠELPS džiųjų valstybių užsienių 
J reikalų ministeriai nutarė

Vienna, spalių 17 — A- 
merikos kariuomenės laik
raštis vokiečių kalboje, 
“Wiener Kurier” savo edi- 
toriale griežtai smerkia 
Rusijos politiką Austrijo
je.

Laikraštis rašo, kad Ru
sija savo zonoje yra kon
fiskavus ir paėmus savo 
kontrolėn tūkstančius hek
tarų žemės ir atsisako apie 
tai suteikti žinių. Toliau 
laikraštis rašo, kad Rusija 
yra išplėšus iš Austrijos 
jų kariuomenės palaiky
mui 70,000 tonų grūdų, riuomenė elgiasi nepaisy- 
10,000 tonų * daržovių ir dama jokių įstatymų ir 
vaisiu, 1,000 tonų pieno ir plėšia šalį be pasigailėji- 
pieniškų produktų, 20,000 mo.

Washington, spalių 17 — 
Kongreso komisija tyrinė
dama CIO — PAC atrado, 
kad tiktai 170,000 dolerių 
tebuvo surinkta į fondą, o
kuris turėjo siekti milijo- Amerikos Darbo Federaci- 5,000 dolerių kas mėnesį, f tnnfo.
ną dolerių dėl išlaidų agi-jos seimas nutarė dėti vi- Austrijos ir Vokietijos P 
tacijai ateinančiuose rin- sas pastangas, kad padėti 
kimuose. !

I

EUROPOS DARBININKUS

tonų mėsos, 6,000,000 kiau
šinių, 100,000 tonų pašaro. 
Iš 1946 metų derliaus yra 
apskaičiuojama, kad So
vietų Rusija pasisavino 
153,000 tonų.

Toliau laikraštis rašo, 
kad iš Rusijos zonos dingo 
51,000 galvijų, 59,000 kiau
lių, 22,000 arklių, 5,000 a- 
vių, 400,000 vištų, 500 tro- 
kų ir 2,000 vežimų, kartu tas pagaliau nuėmė kainų Federaciją, kuri esanti iš- 
su dideliu skaičiumi ūkio 
mašinų.

Laikraštis duoda supras
ti, kad Sovietų Rusijos ka-

susirinkti New Yorke, lap
kričio 4 d., ir galutinai nu- 

... i- . .. „ statyti taikos sutartis,Chicago, III., spalių 17 — paskyrė tuojaus duoti po dėmesin teiktus
mnrilrnn Tinrnn MOHOroni- SlHMl fi/"ii OPI 11 *
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Europos darbininkų uni
joms kovoti prieš tuos, ku- 

Mėsos Pramonė Džiaugiasi rie bando pavergti laisvas 
_______ unijas po komunizmo jun-

Chicago, III., spalių 17— S11-
Mėsos pramonin inkai Rezoliucijos griežtai pa- 
džiaugiasi, kad preziden- smerkė Pasaulinę Unijų

— - * * « • w « •• . • 1 • • v

darbininkams sušelpti.
i

i Maištai Ir Žudynės Indijoje,

Calcutta, spalių 17 — Ti
kybinės riaušės tęsiasi 
Bengal apskrityje. Prane-

rencijos, kuri šiomis die
nomis baigė savo darbą 
Paryžiuje.

Numatoma, kad tie patys 
ministeriai turės susirink
ti sausio mėnesį Londone, 
kad paruošti taikos sutar
tį su Vokietija.

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

šeštadienį, spalių 19 d., 1:15 vai. rytą įvyks Lietu- 
šama, kad šios riaušės yra vių radio programa. Per visą valandą oro bangomis 
■dar baisesnės kaip tos ku- plauks į Jūsų, Gerbiamieji skaitytojai namus lietuviš- 

pranešimai ir
-   —-’V  Išvaža. c

kontrolę nuo mėsų. Jie mįslas Rusijos diktatorių! rios įvyko neseniai Calcu- kos liaudies dainos, muzikos kūriniai, 
tvirtina, kad ims 90 dienų,i:~ 1—- ’*:1-----— 4------- - —1-----  —1
kol vėl mėsa pradės nor
maliai plaukti į krautuves. 
Jie numato, kad kainos, 
nors dabar gali pakilti, bet i mvt c ii l a. o ▼ v u net n 11 ir illUHHid ovciiuvvązo.
jos pradės kristi apie vi-Green pareiškė, kad Ame-j Pasiųsta I_ 2__.
durį žiemos. i rikos Darbo Federacijamalšinti riaušininkus.

ir, kuri laike savo trumpo itta mieste, kur buvo 5,000 sveikinimai, 
gyvavimo aiškiai parodė, užmuštų.
kad ji remia Rusijos gruo-

Trumpą kalbelę pasakys p. A. J. Namaksy iš So. 
Pranešama, kad riauši- Bostono.

buonišką užsienių politiką, ninkai žudo, plėšia, degina
^Villiamųr niekina šventoves, 

kariuomenė way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
‘2680 arba NORwood 1449.

Prezid e n t a s
Visais šios radio programos reik a 1 a i s kreip

kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad-
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I įvairios žinios
DARBININKASPenktadienis. Spalių 18. 1946 ___
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Programa

i

PotockiaI Areštuoti

IDBDES LIETUVIO
AKTUALIJOS

Katalikiškos Akcijos 
Medalis Žydui

New York, N. Y. — A- Spalių 21 d. — Pirmadie- 
merikos Lietuvių Katalikų nį, spalių 21 d., 8.30 vai. ry- 
Kongresas įvyksta spalių to Aušros Vartų bažnyčio- 
20 ir 21 dienomis New Yor- je bus pamaldos 
ke, “Pennsylvanijos” vieš
buty, 7th Avė. ir 32nd St.

Kongresą globoją J. E. 
kardinolas Francis Spell- 
man.

Pamaldos — Spalių 20 d., 
kongreso proga įvyks iš
kilmingos pamaldos Auš
ros Vartų bažnyčioje 10:- 
45 vai. ryte. Mišias atna
šaus kun. Ign. Albavičius, 
pamokslą sakys neseniai iš 
Europos atvykęs kun. V. 
Karalevičius. Pamaldose 
dalyvaus J. E. vyskupas 
Stephen Donahue, atsto
vaudamas kongreso globė
ją kardinolą Spellmaną.

Posėdžiai — Kongreso 
posėdžiai bus pradėti 2 vai. 
po pietų. “Pennsylvanijos” 
viešbutyj. Posėdžiai yra 
vieši, ir juose kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti visi 
lietuviai katalikai.

Kalbas pasakys vysku
pas Stephen Donahue. Lie
tuvos ministeris \Vashing- 
tone P. Žadeikis. Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirm. L. 
Šimutis. BALF pirm. kun. 
Dr. J. Končius, Kunigų 
Vienybės pirm. kun. P. Ju
ras, iš Argentinos atvykęs 
žurnalistas K. Čibiras ir iš 
Europos atplaukęs inž. Br. 
Butginas.

Koncertas — Spalių 20 d. 
8 vai. vakare “Pennsylva
nijos” viešbuty rengiamas 
dainos ir muzikos 
tas.

Programą atliks 
dainininkė Polvna
pianistė Birutė Nasvytytė- 
Smetonienė, Angelų Kara
lienės ir Apreiškimo pa
rapijų chorai. Savo kūri
nių skaitys Marija Aukš- 
taitė, J. Aistis - Aleksan
dravičius ir A. Vaičiulai
tis. Chorams vadovauja P. 
Dulkė ir K. Strumskis.

už miru
sius Federacijos narius.

Po pamaldų prasidės Fe
deracijos posėdžiai, ku
riuose dalyvaus draugijų 
įgalioti atstovai.

Antradienį, spalių 22 d., 
yra numatyta maldininkų 
kelionė prie pirmos ameri
kietės šventosios. Motinos 
Cabrini, grabo. New Yor
ke.

Amerikos Lietuvių Ka
talikų Kongresą šaukia 
A.L.R.K. Federacija.

St. Bonaventūre, N. Y 
Kas metą, Šv. Bonaventū
ros Kolegija įteikia pasau- 
lioniui medalį už pasižy
mėjimą ir veikimą Katali
kiškoje Akcijoje. Tas nusi
pelnęs asmuo šįmet yra 
žydas ir buvęs socialistas, 
kuris nugalėjęs daugybę 
kliūčių, įstojo į Katalikų 
Bažnyčią ir nenuilstamai 
važinėjo savo automobi- 
lium ir davė religinias pa
skaitas viešame ore per 
garsiakalbius. To asmens 
vardas, David Goldstein.

tris ketvirčius 
Jugoslavija pri

maldavo,

Kunigas Lanko Savo 
Parapiją Lėktuvu

Varšuva, spalių 17 — 
Spauda praneša, kad gra
fas Andrejus Potockis ir 
jo žmona, Marijona, viena 
iš seniausių ir pirmiau tur
tingiausių šeimų Lenkijoje 
tapo areštuoti. Jie yra kal
tinami už bandymą pa
bėgti iš Lenkijos ir kartu 
išsivežti 61 dėžę prikrautų 
jų šeimos brangenybių. 
Vienoje dėžėje rasta 275 
brangūs paveikslai.

Jung. Valstybių laivas Helen Modjeska, 
7,00, matomas perpus pertrauktas laike labai 
stiprios audros, kuri siautė Anglijos pakraščiais. 
Audros stiprumas siekęs 100 mylių į valandą. 
To laivo kapitonas tuojaus miręs, o laivas nu
skendo.

New York — Šią savaitę, 
“Look” laikraštyje, pasi
rodė ilgokas ir įdomiai pa
veiksluotas iliustruotas 
straipsnelis apie kun. F.
Stadtmueller, šv. Juozapo t 
par. kleboną, kurio parapi-, 
joje yra net 11 misijų, Newi 
Mexico valstybėje. Kas ’ 
sekmadienį, kunigas kle
bonas aplanko savo lėktų- Oficialiai buvo paskelbta 
vu tris misijas ir ten atlai- parlamento atstovų rinki
ko šv. mišias. Lėktuvu jis maj lapkričio 19 d. Bus 
gali per penkioliką minu- renkami 414 atstovų, 
čių pasiekti savo misijas ir j ___________
aplankyti ligonius. Pir- CufajLį DLAftnn ČVMltimiK miau automobilium reikė-- ^**T®’*“IHmOHOdTCiniHMS 

(jo pašvęsti 3 valandas ke- 
lionei. Taigi matome kad 

j ir lėktuvas yra labai pa-' 
rankus įrankis platinti 
Dievo žodį.

Rumunijos Balsavimai

Bucharest, spalių 17 —

Naujos Anglijos Sodaliečių 
Suvažiavimas Pavyko

Rinkimai Prancūzijoje
operos 

Stoska.

atstovus lapkričio 10 d. j 
Parlamentas susirinkęs 
lapkričio 28 d., išrinks pre
zidentą.

koncer-

185 Kandidatams
Washington — Nepapra

stose iškilmėse Nekalto 
Prasidėjimo Tautinėje 
šventovėje, 317 jaunuolių 
priėmė mažesniuosius ir 
didesniuosius šventimus. 
Iš jų, 132 apturėjo “ordir 
nes minores”, ir 185 buvo

Sekmadienį, spalių 13 dieną 
suvažiavo Sodalietės iš Brock
ton, Cambridge, Lawrence, Lo- 
well, Nashua. Nonvood. So. 
Boston, ir Worcester į jų meti
nį seimą, kurs įvyko Lawrence. 
Mass., Šv. Pranciškaus parapi
joje. Iš viso buvo suvirš šimtas 
delegatų.

Visos sodalietės einant proce
sijoje į bažnyčią sugiedojo, —

Paryžius, Prancūzija —
Spalių 17 — Prancūzija įšventinti sub-diakonais ir 

t. y. “ordines

I
II

priėmusi savo naują kons- diakonais, 
įtituciją rinks parlamento majores”.
atstovus lapkričio 10 d.i __

8 Šiurpūs 
Reisai Kasdien

Subatos Įdomybė

Spalių 19

The
PURITAN

HAN'DICAP

Pridėta $10,000

Naujas Laikas iki 1:10 
Baily Double Baigias 12:50

EI—B, 4 M. ir Bušai

Tiesiai iki Vietos

Daug Vietos Karams Dykai

Jungtinių Tautų Biudžetas

New York, spalių 17 — 
John B. Hutson generalio 
sekretoriaus Jung. Tautų 
padėjėjas pareiškė, kad 
Jung. Tautų biudžetas 
1947 metams sieks 20 mili
jonų dolerių ir, kad ta su
ma gali būti padidinta jei 

i Jungtinės Tautos nutartų 
: pradėti kitus darbus, ku
rie dabar nėra numatyti.

Pradėjo Rinktis Tautų 
Atstovai

Europos, 
migtinai prašė, 
kad Amerika siųstų gink
lus. Anglija tuo pačiu lai
ku skubėjo siųsti šimtus 

'uniformų kareiviams, o 
Rusija tepasiuntė tik vie
ną uniformą, lygiai tokią, 
kokią dėvėjo Stalinas. Ji 
buvo asmeniškai įteikta 
Titui. Nuo tos valandos 
Titas tapo maršalas - pa
kalikas. Maskvos tarnas.

Stalinas trynė rankas ir 
raitė ūsus, džiaugdamasis, 
kad Amerika siunčia gink
lus, o Anglija uniformas, o 
jis tepasitenkino paskir
damas Titą vadu, kuris sa
vo laiku išvys karalių Pet
rą ir paskelbs Jugoslaviją 
komunistine respublika.

Laike karo Amerika pa
dėjo milijonus dolerių dėl 
Jugoslavijos, o UNRRA 
teikė valgį, išleisdama 429 
milijonus dolerių. Stalinas 
džiaugėsi, kad komunisti
nė Tito kariuomenė galės 
atsistoti tvirtai ant kojų 
ir tapti galinga.

— Ištikrųjų, kaip gražiai 
; ir sumaniai apstatė Ame
riką! Na, sakyk, ką dabar 
|Stalinas veikia?
j — Dabar Stalinai yra la- 
įbai užimtas baisiu azardo 
žaidimu: jis deda visas pa
stangas kaip galima toliau

I

— Tai šelmis tas malūni- užėmusi 
ninkas, kraipydamas gal
vą, tarė Kaributas.
— Nesistebėk, sėsdamas 

kalbėjo dėdė, pasaulyje y- 
ra ir blogesnių žmonių. 
Dažnai už gerą atsimoka
ma blogu. Tau noriu pri
minti vieną įvykį iš senes
nių laikų.

Vienas nelaimingas žmo
gus (elgeta) užėjo į Vys
kupo rūmus, Paryžiuje, 
prašydamas išmaldos. Jo 
Ekscelencija jam davė 
penkius frankus. Ką jis 
padarė? Nuėjęs į krautu
vę, nusipirko revolverį, su
grįžo ir peršovė vyskupą, 
savo geradarį. Ar šis kri
minalinis nusikaltimas 
nieko tau neprimena?
— O taip! lygiai taip pa-i 

sielgė Jugoslavija prieš 
Ameriką. Ar ne tiesa? A- 
merika jai davė ginklus, 
maistą, rūbus, o ji ką pa
darė? Niekše! Su tais pa
čiais ginklais pasikėsino 
prieš jos gyvybę. Peršovė 
ją. Jos geriausi penki sū
nūs, karžygiai, liko nužu
dyti išdavikiškai. Jie ne
krito kare nuo priešo kul
kos, o dabar, taikos laiku, 
turėjo padėti galvas ir pra
lieti kraują nuo neva drau
giškos...
— Nesakyk to

“draugiškos”, nes 
netiesą, sakyk nuo bešir-: £ nes tuo tar- dzio priešo, žmogžudžio 
rankos.

_ i ' • a • _ • aj •

žodžio ’ 
kalbi“Marija, Marija”. Apskričio pir

mininkė, Sadie Kaziliūnaitė, pa
dėjo ant Marijos altoriaus gra
žią rožių puokštę ir tada soda
lietės sukalbėjo pasiaukavimo 
aktą į Panelę Švenčiausią.

j Iškilmingas šv. mišias atna
šavo kun. F. Kenstavičius. Jam 
padėjo su asista, kun. A. Abra- 
činskas, deakonas ir kun. J. 
Bernatonis, sub-deakonas. Kun.

■ A. Abračinskas, Naujos Angli
jos Sodaliečių dvasios vadas, 
pasakė pamokslą, “Marija, mū
sų Motina”. Po šv. mišių buvo 
pietūs.

Sesijos atidarytos malda pu
sę po pirmos. Kun. P. Juras, vie- . _ ...
tinis klebonas, savo sveikinimo tas dar nereiškia pasaulio į Trumpam išsiblašky- 
kalba paliko labai gražių minčių 
apie pašaukimą į Seseles.

Ona Norkiūtė perskaitė perei
tų metų konferencijos protoko
lą. Visos Prefektės išdavė ra
portą apie Sodaliečių veikimą 

’ parapijose.
Kun. F. Norbutas iš Brock- 

_ - -M • ton labai suinteresavo sodalie-
PdkOTC 10 HutCIStlĮ NdCIĮĮ . tęs savo paskaita. Po kun. F.

Norbuto paskaitos sekė sodalie
čių reikalų apsvarstymas ir dis- 

, kusi jos. Nauja valdyba išrink- 
įta: Prefekte — Vera Jurgelio- 
nytė iš So. Worcester; vice-pre- 

) fektė — Genevieve Zekevičiūtė 
j iš Cambridge; raštininkė —Vir- 
gima Petraitis iš So. Boston; 
kasininkė — Sadie Kaziliūnaitė

Amerika Sustabdė Kreditus 
Čekoslovakijai

I

Washington, spalių 17 —Į 
Amerika buvo leidusi Če
koslovakijai 50 milijonų 
dolerių kredito pirkimui 
kariuomenei atliekamų 
reikmenų. Paaiškėjus, kad 
Čekoslovakai gautus iš A- 
merikos reikmenis parda
vė Austrijai dar su 10 mi
lijonų pelno. Amerikos val
džia tuojaus visus kredi
tus Čekoslovakijai sulaikė

pu galėtų daug laimėti pa- 
. i vergtose valstybėse ir iš- 

„ Sakai tiesą. Atsipra-:meginti Amerikos kantry- 
sau uz mano neapgalvotą 
išsireiškimą, bet aš pridė-į — Tas tavo pasakojimas 
jau žodelį neva. 'apie politiką, norėčiau ži-
— O šiandien tas pats noti, ar turi ką bendro su 

kriminalistas nuteisė ne- pasaulio pabaiga?
kaltą vyskupą Stepinač. • — Be abejo, ar neskaitei 
Ar tai ne pasaulio pabai- šv. Rašte, kad tauta sukils 
ga? Ar girdėjai ką Pary- prieš tautą? Kaip tik no- 
žiuje papasakojo vienas rėjau įrodyti faktais, kad 
anglų karininkas? i prie to einama.
— Ne. j — Papasakok ką nors į-
— Pasiklausyk kokie da- domesnio, perdaug sunki 

lykai pasaulyje dedasi, bet j ši kajba.

pabaigą, tik niekšiškumą i mui papasakosiu apie Tar- 
ir juodą nedėkingumą. Jisįzano sūnų.
pasakojo, kad laike šio ka-1 (Bus daugiau) 
ro, kada Vokietija buvo Paulius Ramutis.

i

New York, spalių 17 — 
Jau pradėjo rinktis tautų 
atstovai, kurie dalyvaus 
Jung. Tautų konferencijo
je, kuri prasidės kitą tre
čiadienį, New Yorke. Pir
mieji atskrido orlaiviu 11 
atstovų iš Rusijos ir Balt- 
gudijos.

Amerikos atstovai irgi 
pradėjo rinktis ir apsistos 
Pennsylvanijos viešbutyje, 
kur įvyks ir lietuvių kata
likų konferencija.

Grįžo Byrnes
Paryžius, spalių 17 — A- 

merikos Užsienių Reikalų 
sekretorius Byrnes grįžo 
iš Paryžiaus lėktuvu į A- 
meriką. Apie Taikos Kon
ferencijos darbus sekreto
rius Byrnes padarys pra
nešimą per radio.

Vadų
Nuremberg, spalių 17 — 

Trečiadienį, spalių 16 d., 
šio miesto kalėjime buvo 
pakarti 10 nacių vadų, ku
riuos Tarptautinis teismas 
buvo nuteisęs mirčiai. Vie
nuoliktasis, Herman Goe- 
ring, suspėjo nusinuodyti. iš LaWrence.

Užbaigę sesijas, visos susirin-
----------'---------------------- ------------------------------------------ -------- </ — 1 vv & vuvv,

tik dvi valandas prieš tai r'" ’
kada jis turėjo būti pakar-. ro bažnyčion gaut palaiminimą 
tas.

lauky Kainų Kontrolė 
Panaikinta

Washington, spalių 17 — 
Valdžia paskelbė, kad nuo 
šios dienos kainų kontrolė 
nuimama nuo visų taukų 
ir valgomų aliejų. Tas da
roma dėl to, kad nuėmus 
kainų kontrolę nuo mėsų 
nebegalima išlaikyti kon
trolės ant taukų ir aliejų.

/

t

9 IŠ 10 PASKOLOS 
PRAŠYTOJU YRA 
PATENKINAMI

Cash Paskolos
Bankas skolina žemais 
nuošimčiais asmeniams • 
reikalams lengvai ir privačiai savo 24

Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažam 
sveikam bizniui

The O^atianal
Shawmut Bank

South Boston Branch, 474 West Broadvvay

Siūlo Taiką
Nanking, spalių 17 —Ge- 

neralissimo Chiang Kai- 
Shek pasiūlė Kinijos ko
munistams sąlygas, kurias 
jiems priėmus, Kinijos va
das pareiškė, kad jis nu
trauks civilinį karą su ko
munistais.

Švč. Sakramentu ir sukalbėti 
rožančių ir litaniją prie Panelės 
Švenčiausios.

Po pamaldų, visos grįžo į sa
lę vakarienei. Malonu buvo ma
tyt taip daug kunigų mūsų tar
pe, būtent: kun. P. Juras, kun. 
P. Strakauskas, kun. J. Berna
tonis, kun. J. Bucevičius, kun. 

i F. Norbutas, kun. A. Baltrušiū- 
įnas, kun. A. Janušonis, kun. F. 
Kenstavičius, ir kun. A. Abra- 
činskas.

Kun. P. Strakauskas, vardu 
visų kunigų, pasakė įdomią kal
bą apie Sodalicijos veikimą mū
sų parapijose.

Užbaigė programą dainomis. 
Sodalietės grįžo į savo parapijas 
pasiryžusios gyventi pagal So
dalicijos obalsį — “Per Mariją 
arčiau prie Jėzaus” ir stengtis, 
kiek galima uždegti kitų širdy
se meilės liepsną dėl Marijos.

A. A.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

Čo operative Bank
430 BROADWAT • IOUTR BOSTON
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SUBSCRIP’riON RA TĘS
•mestic yearly ____ ___ ___

•omestic once per week yearly 
'oreign yeerly ______ _____
•'>reien once per weelr vearly

$4.00 
$2.00
$5.00
$2 50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams __________  $4.0
Vieną kart savaitėje metama... $2.0
Užsieny metams ................  $5.0(
Užsieny 1 k&rt <£-tėj metams $2.5i*

DARBININKAS
<66 West Broadway, South Boston, Maaa

Telephone SOUth Boston 2680

Rusų Liaudis Bruzda
as, kuris pradėjo veikti tą pačią dieną, kai buvo pa

vietėj trijų centų —penki centai. Nauja oro pašto tvarka
Skrajojantis Pašt 

kelta kaina 
padvigubino persiuntimų greitumą.

3
4

K. Kongresas 
kHai Paminėti

Prie didžiųjų ir k ’niųjų ALRKF DARBAI 
' neri’ os I ie'?’<ų Kata- '

For?
(' Cl O fb y»

FeJe’-a'ė 5< s
I

Dar prieš karą vienas rašytojas pareiškė, kad jei 
Rusija kada nors susikaus su Vakarų Europa, tai bus 
nugalėta. Bet jeigu ji fizinį karą laimėtų, tai vis vien 
pralaimės dvasinę kovą, nes jos armijos, susidūrusios i 
su vakarų civilizacija, parsineš namo asmeninės lais
vės idėją ir sugriaus esamą bolševistirę vergovę. Isto
rija du kartu įrodžiusi, kad susidūrusios su Europa, 
rusų masės pasigenda laisvės. Septynerių metų kare. 
(1756-63) carienės Elžbietos armijos kariavo prieš: 
Prūsų karalių Fridriką II. Kariavo gan sėkmingai, net 
patį Berlyną rusai buvo paėmę. Jie pasitraukė iš Vo
kietijos tik tuomet, kai Elžbietai mirus, naujas caras 
Petras III nutraukė karą. Kaip tik do to karo, vienuo
likai metų praslinkus, Rusijoj kilo Pugačevo maištas, 
nes Pu.gačevas ir pabuvojusi Vokietijoj kazokija užsi
krėtė laisvės dvasia. Maištas sėkmingai plito, ir pačiai 
Maskvai gręsė pavojus, nes carienės Katarinos II ka
riuomenė nenoromis prieš maištininkus kovojo. Tik po 
nepaprastų pastangų Pugačevas buvo nugalėtas ir nu
galabytas 1775 m. Antras pavyzdys — Napoleono įsi
brovimas. Po ilgų kautynių Napoleonas buvo išvary
tas; rusų armijos įsibrovė paskui jį į Vokietiją, galų 
gale atsidūrė Paryžiuje. Caras Aleksandras trijumfar 
vo, bet — rusų armijos karininkai parsinešė laisvės 
pradus ir suorganizavo “dekabristų” sąmokslą, kurs 
vos-vos nenuvertė nuo sosto Nikalojų I.

Dabar — raudonoji armija taip pat atsidūrė Ber
lyne. Tiesa, ji būtų atsidūrusi Omske ar Irkutske, jei 
ne Alijantų pagalba — tankai, orlaiviai, šautuvai, amu
nicija, maistas, antras frontas Italijoj, trečias Pran
cūzijoj bei Vokietijoj. Bolševikai tos pagalbos nepripa
žįsta, tarsi jos nebūtų buvę. Bet — žodžiai pasilieka žo
džiais, faktai — faktais. Kaip ten bebūtų, bolševikai 
jaučiasi fizinio karo laimėtojais. Bet kaip su dvasinė
mis kautynėmis? Tur būt re kaip toj srity jiems seka-, 
si, nes užsitvėrė geležine uždanga ir tam tamsiam mil-j 
žiniškam kalėjime — nuo Vladivostoko iki Dunojaus, 
— fizine pajėga mėgina pasmaugti žmonijos dvasią. 
Tai labai prasta priemonė vesti žmones į taiką ir tvar
ką. Teroro botagas įvaro į žmonių širdis baimę, bet su 
baime ir kerštą, kurs auga, vystosi, bręsta ir tik laukia 
progos pasireikštu Rusų tauta jau ištisą ketvirtį šimt
mečio velka bolševikų jungą. Tautų gyvenime tai ne- 
perilgiausias laikotarpis, bet rusams jis be galo įkirė- 
jo. Jie laukė bet kokio atoslūgio. Karo metu ta proga 
atėjo. Vadai suprato, kad reikia atsišaukti į tautos pa- 
trijotizmą, kiek atliuosuoti bedievybės ir nelaisvės 
varžtus. Buvo lyg numanu, kad komunistinis režimas 
kiek sušvelnėjo. Bet, karui pasibaigus, komunistų va
dai vėl mėgina diržus suveržti. Tai nebelengva. Karo 
metu varžtai labai atsiliuosavo. Su pasibaisėjimu pa
stebėta, kad visoj Sovietijoj pasireiškė savanaudišku
mas, noras pasipelnyti, visokių rūšių žulikystės, vagi- 
šiavimai, sabotažas ir bendras ekonominis susmuki
mas.

Gerai informuotas žurnalas “World Report” štai 
ką rašo:

“Sovietų Rusijos valdovai valo savo namus. Jie 
pasiryžo labai plačiai pertvarkyti Sovietų administra
ciją, pramonę, žemdirbystę ir propagandą. Valo visas 
valstybės pakampes, kurios karo metu buvo apleistos. __ __ __________ _ ___ ________  ________
Šeimos nariai baudžiami už nevykusį pareigų ėjimą/tama, kaip vienuolyne šv. Tere- nyčioje. kiekvienas narys ir, ki- MISIJŲ DARBAS

os I ie':n
•eso t' 's’u n^isi- 

s-bus 
r?;-::i

metų sukakti.
Jau paskelbtas L'e'uvių 

Kataliku Kongreso ra- 
9Ti» dinis tikslas vra: stin- 
riau suorganizuoti lietu- 
* iu kataliku veik'ą Lietu
vai laisvinti, religinėms ir 
tautinėms brangenybėms 
išlaikyti ir išjudinti visą 
mūsų visuomenę koordi
nuotai ir vieningai dirbti 
visus tuos darbus, kuriuos 
dirbti mus šaukia Dievas 
ir Tėvynė.

Lietuvių Katalikų Fede
racija tais visais darbais ir 

, kiek tik išgalė
dama, rūpinosi per ketu
riasdešimt metų. Todėl 
kaip tik ir pritiko, kad šie
met sušaukti kongresą ir 

‘paminėti jes garbingą su
kaktį.

Kongreso išvakarėse ne
bus pro šalį mesti vieną, 
kitą žvilgsnį į ALRKF 
darbais turtingą praeitį. 
KELI ISTORIJOS

i

Anais laikais rėdau g te
buvo lietuviu parapijų, o 
lietuvių mokyklų visai ne
būta. Todėl Federacijos 
vyriausiu rūoesčiu buvo— 
skatinti savo tautiečius 
organizuotis į parapijas, 
steigti lietuvių mokyklas. 
Kad palengvinti mokyklų 
steigimą ir išlaikymą, kun. 
A. Staniukynas aukojosi, 
kad įsteigti seserų vienuo
lių kongregaciją, kuri mū
sų mokykloms mokytojas 
ruoštų. Pirmoji įsisteigė 
Šv. Kazimiero Seserų kon
gregacija, ją pasekė kitos. 
Taip kad šiandien ir lietu
vių parapijų turime daug, 
ir mokyklos (pradžios, vi
durinės ir Kunigų Semina
rija) veikia, ir mokytojų 
joms netrūksta.
KOVOJA DĖL 
LIETUVOS LAISVĖS

Kolosaliniai didelį vaid
menį ALRKF suvaidino 
pirmojo pasaulio karo me
tu ir tuoj po karo. Jos ini
ciatyva ir rūpesčiu buvo 
suorganizuotas Tautos 
Fondas, surinkęs Lietuvai 
šelpti ir jai nepriklauso
mybę iškovoti apie 700,000 
dolerių. Šis fondas ir nuo 
karo nukentėjusius lietu
vius šelpė, ir tremtinių 

vaikų prie- 
ir lietu- 

informacijų biurus 
jų atstovai iš 32 kolonijų, kiek Europoj tiek Ameri- 
Pažymėtina, kad organiza- koj finansavo, ir įvairio-

sies vra

Jo įsakymą: Eikite į visą pa
saulį ir skelbkite Evangeliją vi
sam sutvėrimui...! Kristus įver
tino apaštalų darbą. Jiems davė 
amžiną laimę. Neveltui Jis irgi 
nori visų, net ir mažutėlių pa-___ u____
galbos. Dvasiniame darbe reikia, reikalais, 
dvasinių jėgų. Ko daugiau tų 
___  _ to ge- 

užkariautoms rjau bįe užsiėmimai sekasi. Ra
dio programų transliavimo žmo
gus nesenai sužinojo. Dabar, ‘ 
kada nori transliuoti programą 
iš dviejų arba daugiau vietų i 
tuo pačiu laiku, sujungia vieną 
su kita stotį ir transliuoja. Pa
našiai, naujai gimusi siela su
stiprina dvasinę malonės jėgą, 
kad galėtų daugiau veikti ir to
liau keliauti.

suteikia pašvenčiamąją malonę. 
Dievo Sūnystą, ta siela stoja į 
darbą sykiu su visais tėvų ir 
tėvų žemės atsižadėjusiais mi
si jonierais. Ji eina skelbti Dievo jėgų dedasi prie darbo, 

įžodį tamsumo
sieloms. Krikšto inde katalikas

I -.................................

Nuo pat pirmųjų krikščiony-į 
bės dienų, tikėjimas pasirodė 
netikėtose vietose, ir netikėtais 
laikais. Be to, ko žmogus dau
giau mokinasi, to jis randa dau
giau nuostabumų tame tikėji
me. Kristui gimusiam Betlieju
je, neatėjo Jį garbinti rašto ži- gauna apaštalo paliepimą pridė- 
novai arba žydų kunigai, bet ka- ti savo naujai 
raliai iš tolimų kraštų. Ant kry- prie pasaulio atpirkimo, 
žiaus, kada Kristus baigė atpir- Bažnyčios vieningumas rė
kimo darbą Jį garbino ne apaš- miasį Krikšto sakramentu. Šis 
talai, bet žmogžudys, plėšikas sakramentas žmogui teikia ne 
ir romėnų pulkininkas. Pasibai- įįk pašvenčiamąją malonę bei 
gus kami, tūlas sužeistas Ame- Dievo Sūnystą, bet matomai 
rikos kariuomenės leitenantas ženklina jojo tikėjimą ir Dievo 
rado tą tikėjimą ant mažos Pa- Bažnyčiai paklusnumą. Vande- 
cifiko salos, kur tas tikėjimas 
išgelbėjo jam gyvastį. Tos salos 
gyventojai kėsinosi užmušti ap
alpusį leitenantą, kol nepamatė

! jo medalikėlio — ir taip supra
to, jog karininkas nesąs japo
nas priešas. Misijonierius buvo 
aplankęs tą salą ir šiandien tas 
karininkas dėkoja Dievui ir ne- 

(pažįstamam misijonieriui. Kata
likybė pasirodė keistose vietose. 
O tos katalikybės nuostabumai 
— štai tikėjimas, kurs siuntinė
ja skelbti Evangeliją misijų narys saugoja viso kūno gerovę, 
kraštuose naujai gimusius kū- visi žmogaus kūno sąnariai, pa- 

įdikius! Štai tikėjimas, kurs ti- vieniai ir kartu, šelpia kūno 
į kintiems sako, kad visi yra sveikatą. Taip pat ir Kristaus 
siunčiami toli nuo namų skelbti Mistiniame Kūne, tikras sąna- 

j Dievo žodį pagonims, kad sve- ryS stengiasi sustiprinti visą 
tima kalba kalbėtų dar savosios Kūną, 
neišmokęs, kad aiškintų dan
gaus karalystės teisybes, kada 
pats nepajėgia jjersižegnoti' 

j Žmogui, tą išgirdusiam, gali 
ateiti mintis, kad čia jau koks 
rašytojo šposas. Juk niekados 
tokių misijonierių paveikslų ne
matyti katalikiškoj spaudoj. A- 
pie kūdikių veikimus misijų lau- sam pasaulyje gali daugiau nu- 
kuose netenka girdėti. Ir toliau veikti Dievo garbei, 
katalikas gali sakyti, kad pats 
nesąs misijonierius. Taigi, kam 
kalbėti apie bendrą katalikų 

'misiją? Misijų laukuose reikia 
suaugusių vyrų, įšventintų ku
nigų, pasišventusių moterų; mi
sijų kraštai nėra kūdikių dar- susijungia su savo Galva, Atpir- 
bavietė. Ištikrųjų, galima įsi- kėju Kristumi. Per krikštą žmo- 
vaizduoti kaip malda ir kentė- gus matomai tampa socialiu 
jimai gali išprašyti iš Dievo ma- Dievo Bažnyčios nariu, ir Kris- 
lonės Evangelijos platinimo pa- taus nematomu dvasiniu sąna- 
sisekimui. Šiuo atveju supran- riu. O kadangi “šventoje Baž- DVEJOPAS

gautą stiprybę

I

niu ir šv. Dvasia jis tampa Kris
taus Mistinio Kūno nariu, nes 
kartu su visais kitais Kristuje 
pakrikštytais, jis gyvena vieno
je Dvasioje, viename Kūne (1 
Kor. 12/13). Kaip menka ran
kelė arba kojelė nuo pat gimimo 
valandos stengiasi atsitraukti 
nuo to, kurs rodosi pavojinga, 
kaip gerklelė, nors žodžio nega
li ištarti, verkia, kada koja ar 
pilvelis nesveikauja, taip pat ir 
menkiausias Kristaus Kūno'są-

Šitas stiprumas ateina iš Kris
taus apsivilkimo. Tie. kurie yra 
pakrikštyti Kristuje apsivilko 
Kristumi (Gal. 3/27), ir tuomi 
pats Kristus truputį užaugo, 
apturi daugiau stiprumo. Su 
tuo stiprumu ir su tuo augimu, 
tas Kristaus Mistinis Kūnas vi-

BRUOŽAI
ALRKF įsisteigė 1906 m. 

balandžio 17 ir 18 dd., Wil- 
jkes Barre, Pa., specialiai 
sušauktame Amerikos lie- mokyklas bei 
tuvių katalikų kongrese, glaudas užlaikė, 
kuriame dalyvavo draugi- vių

Taigi, Katalikų Bažnyčia turi 
misijonierius nuo pat lopšelio— 
tikri misijonieriai, tikrai dirbda
mi Dievo vynuogyne kaipo tikri 
Dievo Mistinio Kūno sąnariai. 
Vienok, nei kūdikio koja, nei 
ranka nenustoja dirbti savo kū
no gerovei, kada užauga. Anaip- cįjOs tikslas ir dabar tebė-^mis delegacijomis tautos 
tol — daugiau dirba. Visados, ra toks pat, koks buvo nu-' reikalais lėšas parūpino, 
net ir suaugusio žmogaus ranka statytas pirmame kongrc- visą propagandos darbą 
neša maistą į bumą, kojos ne- se; rūpintis švietimu, gel- palaikė, ir net Lietuvos de- 
ša žmogų, kur protas veda. Jei Įj^ti, steigti ir palaikyti legacijos į Taikos Konfe- 
koją skauda, akis tuojaus žiūri mokyklas, platinti spaudą, renciją Paryžiuje lėšas pa- 
kame dalykas, ir pirštai tarnau- šelpti Lietuvą. Šiuos visus dengė. Tuo būdu ir šalpos 
ja kojai ją suraminti, kiek gali- reikalus pirmame kongre- srityje ir kovose dėl Lietu- 
ma. Dievo Kūnas irgi yra įvai- se plačiai nušvietė turiniu- vos laisvės ir repriklauso- 
rių sąnarių sudėtas, i 
sąnariai yra sveiki, ;
Veikiantis katalikas ne tik sten- pas kua A. Milukas, kun 
giasi vengti nuostolių tam Kū- p pautienius, P. J. Sutkus 
nui, bet ieško priemonių to Kū- j pranaičiūtė, kun. K. Ur- 
no padėtį gerinti. Kada Dievo bonavičius, J. Jonaitis. 
Bažnyčia per savo įgaliotinius, 
popiežius, vyskupus ir kunigus, 
prašo maldų, štai Dievo Kūno 
sąnarys prisirengęs sudėti ran-

Panašiai, 
krikštą vadiname irgi ‘suvieni
jimą’ su Kristaus Mistiniu Kū
nu, kurs yra Katalikų Bažny
čia, anot šv. Povilo mokinimų. 
Kiekvienas pakrikštytas žmo
gus, suvienytas su Bažnyčia,

ir jei tie grais referatais kun. dr. A. mybės Federacijos įsteig- 
jie veikia, staniukynas, kun. A. Kau- tas Tautos Fondas nepa

prastai daug nusipelnė.
Šalia Tautos Fondo, Fe

deracijos rūpesčiu, buvo 
suorganizuota Amerikos 
Lietuvių Taryba. Ji dirbo 
išimtinai tuos darbus, ku
rie turėjo ryšį su Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomy
bės atsteigimu. Ji siuntė

pas, kun. A. Milukas, kun.
1

i
I

Savo užsibrėžtiems tiks- 
’ lams Federacija paliko iš

tikima visais laikais. Tuoj
kas melstis; Jėzaus Širdis mal- P° Pirmojo kongreso buvo o.vl.vv

• _• pasaulio paruoštas ir kur reikia pa- delesracija’ j Europą. išga-
nusidėjimus per sv. Komunijos La Ir ra 1 r-» • 
priėmimą, ir štai veiklus ir svei-.J 
kos dvasios katalikas dažnai va-lkiją nuo 
ateis prie Dievo Stalo, kad nors atstatyti 
savo pavyzdžiu parodytų kelią Lenkijos.
į tikrą Dievo meilę. Kur tik;
Dievo pamokinimą randa, tenai 
Mistinio Kūno sąnarys siekia 
išpildyti Dievo Valią, būk tai 
dvasinėje srityje, būk tai socia
liniame gyvenime, darbe, šeimy
noje, draugavime, civiliame ir 
politiniame gyvenime.

dauja atlyginimo už
> memorandumas 

reikalaujant atskirti Su-*vo pasimatymą su Prezi- 
, . dentu Wilsonu, įsteigė ir

planuojamos užla.ike informacijų biurą 
autonomines (Vašingtone, vėliau perėju- 

_ sį abiejų tarybų (katalikų 
že ir tautininkų) Egzekuty- 
,„o vinio Komiteto žinion. 
”ia| Federacija buvo suorga

nizavusi prie Tautos Fon
do svarbią sekciją — Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
rėmėjus, kurie surinko 
daug rūbų ir $39,000 pini
gais Lietuvos vargšams 
sušelpti.
BARAS KULTŪROS 
DIRVOJE

Šią vasarą besilankąs A- 
merikoje J. E. vyskupas P. 

.—o---- ----  ---- , . .. Būčys, dėkodamas ALR-
j jie labai įvertina dvasinę pagal- ną ir sielą nešti šviesą į tamsu- K F UŽ nudirbtus darbus 

ir žmonių prakilnume. Jie savo 
jėgas Dievo tarnyboj eikvoja, 
o skatikus jie išdalina kaip 
šykštuoliai, nes skatikų mažai 
yra. Bet remdamies Dievo dos
numu. jie prižada davėjams 
šimteriopą nuošimtį, amžiną at- 
mokėjimą. nes ką padarysi vie
nam mažutėliui Dievo vardu.
Dievui padarei. Tai Dievo žodis. 

Krikščioni, kaip tu įvertini 
savo Krikštą ir savo kilnų pa-

patys neužsų)elno nei savo že
miškosios gyvybės. nei savo 
dangiško atgimimo. Nežinia 
kieno aukos ir maldos jiems iš
prašė tą brangią Kristaus ma
lonę. Jų mintys ir jų stengimąsi 
nuolatos ieško progos kitam 
atnešti tą pačią malonę. Visa
galis Dievas gali apsieiti be 

išmonių aukų, bet savo gailes
tingume ir gerume. Jis kviečia 
žmogų bendrauti su Savim at
pirkimo darbe. Tūkstančiai jau
nuolių pasidavė tam darbui, pa- 

Nėra abejonės, kad švęsdami Jam laiką, mintis, kū-

nesąžiningumą ir nutolimą nuo griežtų komunizmo sėlė misijas užtardavo. Bet kū- tą neša ir yra kitų 
principų, žodžiu, eina pilnas Rusijos atsovietinimas. dikiui dirbti misiponieriaus dar- (šv. Greg. 
Savikritikos pilna Sovietų spauda. Tai oficijalus, Mas-', 
kvos nurodytas vajus, kaip atsakymas į kilstantį ne-; 
pasitenkinimą skurdžiu gyvenimu, pareigūnų sukty
bėmis; į baimę dėl būsimo karo ir į bendrą nusiminimą 
bei dvasios nuopuoli. Pats Stalinas girdi tą bendrą tau
tos murmėjimą ir mėgina į jį reaguoti.

“Kolchozų užvaizdai teisiami už pasisavinimą že
mės ir vagystę gyvulių, užgrobimą viešų pinigų ir at
gaivinimą privatinės nuosavybės principo. Pramonės 
viršininkai kaltinami suklastavimu produkcijos skait
menų, pasisavinimu “bonusų” bei neužtarnautų dova
nų už savo neva gerą tarnybą, ir sulaikymu reikiamo 
užmokesnio darbininkams. Kareiviams ir jurininkams. 
įsakyta užlaikyti griežtesnę drausmę ir atiduoti tinka
mą pagarbą vyresniesiems. Smarkiai užsipuolama ant 
rašytojų, muzikų, teatro ir judamųjų paveikslų vedėjų komunizmui į sveikatą. Pamačiusi kiek šviesos ir tie-Į 
už persilpną vykdymą savo kuriniuose komunistinės sos, rusų tauta pasispardė. Nelengva bus ją pažaboti, pridera Dievo Kūną auginti ir'šaukimą? 
propagandos ir pamėgimą buržuazinės krypties temų;! K.' stiprinti. Jie atmena, jog jie i T. VI. K. Jeskevičius, S. J.

Didysis), 
bą. naujagimiui atvesti prie Die- žiausias krikštytas 
vo pagonių sielas — tai ištikrų- tampa tolimiausio 
jų stebinantis dalykas.
RANKA DIRBA, 
KCNAS DIRBA

Iriaus padėjėju.

• BENDRAVIMAS
i Taip Kristus įvertina Savo

Vienok, tai yra teisybė. Nuo Kūno sąnarius, kad nuo pat 
tos valandos, kada Į>er krikštą pradžios jų dieviškojo gyveni- 
vanduo nuplauna gimtąją nuo- mo. Jisai naudojasi jų pagalbos 
dėmę nuo kūdikio sielos, ir jai atpirkimo darbe. Jie irgi girdi

I 
i 
i 
i

nešamas" , jr štai ateina Misijų Sekma- 
net ma- dienis, kada Dievo siusti misi- 
kūdikėlis jonieriai prašo ne tik ypatingos 

misijonie- dvasinės pagalbos, bet ir me- 
: džiaginės.

bą. Misijų laukuose jie mato, mus. pilnai pasitikėdami Dievo 
kaip Dievo malonė veikia. Vie
nok, kariauti prieš tamsybių 
galiūnus šiame pasaulyje reikia 
ir medžiagos: maisto, vaisių, 
kelionės priemonių, drabužių,

, ... . , ... . _ , . reikmenų prie Dievo tarnavimodaugelis komunistų partijos pareigūnų prarado tamy- įr bažnvt-lių mokyklų moky. 
bas už nepakankamą komunistinį uolumą.’ |tojų _ žodžiu darbininkų ir pi.

Ir taip toliau. Nėra čia vietos išdėstyti visą to va- nigų Tokius atsišaukimus tikin-

i 
I
I

lymo programą, bet jau iš to bendro vaizdo aišku, kad tigj’ Dievo Kūno sąnariai neat- 
rusų liaudies susidūrimas su Vakarų Europa neišėjo mes, nes jie supranta, kad viso-'

Į kiomis geromis priemonėmis (

K.' stiprinti. Jie atmena, jog jie i

Lietuvos gerovei, ypatin
gai stipriai pabrėžė dėkin
gumą už suteiktą paramą 
katalikų inteligentų Lietu
vai paruošti. Šiam tikslui 
yra išleista iš Tautos Fon-

Tęsinys 4-tame pusi.

. MJVtTERAN’S
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Dėkoja už
AUŠROS VARTŲ

Dievo. Motinos Paveikslų

Laikraštis “Darbininkas” išleido gražų, menišką 
Aušros V artų Dievo Motinos paveikslą ir pasiuntė sa
vo skaitytojams ir LDS nariams. Gavusieji minėtą 
paveikslą, labai patenkinti ir daugelis pareiškė "Dar
bininkui” padėką už jo išleidimą ir prisiuntė laikraš
čio paramai aukų, šią savaitę gavome paramos iš se- 
Bella Neapalis. Lavvreice. Mass. ............................ 6.00
Pr. Saputienė, Brooklyn, N. Y..............................  5.00
Mr. & Mrs. Peter Merovich. Castle Shannon. Pa.....5.00
Ag. Jaškienė. Wilkes - Barre. Pa...........................
Mrs. M. Januškevičius, Phila., Pa..........................
Mr. & Mrs. A. Dervinis. Stoughton, Mass. ..........
Mrs. A. Šikšnius, Hillside, N. J..............................
Barbora Pilvinis. Dorchester. Mass.......................
Mrs. P. Bobel, Rumford. R. I..................................
Francis Jusis, Cleveland. Ohio ............................
B. Tatariunas, No. Ąndower, Mass........................
C. Aleksiūnas, E. Vandergrift. Pa. .......................
Agota Kučinskienė, Cleveland. Ohio.....................
M. Platakis, Chicago, III. ...................................
C. Leaga, Detroit, Mich.........................................
Barbora Kapočius. Chicago. III. ...........................
Adomas Tamulevičius. VValtham. Mass.................
Ona Bucinskienė. Roxbury, Mass.........................
J. Selokas. Bristol, Conn.........................................
Mrs. N. Budris. Port Chester, N. Y........................
K. Grigas. Brockton. Mass.....................................
Peter Grina. Latvrence. Mass..................................
Frances Marcin. Pittsburgh, Pa...........................
Frana Yurkus. Benton, III......................................
Stephanie Feliszak. Chicago. III..............................
O. Andrulionis. Phila.. Pa......................................
V. Džigas. Hutson. Mass.........................................
Rev. J. V. Inčiura. Kingston. Pa...........................
Rev. Jonas Bernatonis, La\vrence. Mass................
Felix Kraunelis. So. Boston. Mass. .....................
Mrs. Domicella Stepanaitis. VVaterbury. Conn.....
Mrs. K. Morkūnienė. \Vorcester, Mass....................
Seselės Pranciškietės .Maspeth. N. Y....................
Mrs. B. Veriga. Hartford. Conn.............................
Mrs. D. Y’eksevičienė. Scranton. Pa........................
Mrs. E. Lomer. No. Easton, Mass.........................
Mr. & Mrs. John Sosinavage. Minersville, Pa. 
V. Lankelis. Burlington, N. J.................................
Stanley Spudulis, New Britain, Conn....................
Apal. Sinkevičienė. No. Quincy, Mass....................
Jonas Grigas. Stoughton. Mass.............................
M. Razgavičienė. So. Boston, Mass........................
Tėv. Kaz. Žvirblis. Providence, R. I. .....................
J. Kniciūnas, E. Millinocket, Me...........................
Vincent Kazlauskas. Detroit, Mich........................
Mrs. Agnės Sataitis. Baltimore. Md.......................
Mrs. A. Čižauskienė, Mollenauer, Pa....................
Jurgis Klimas. Pottsville, Pa.................................
Alexander Laukaitis, Cambridge, Mass.
M. Yotkus. Chicago, III..........................................
Ona Tamošaitis, Manchester, Conn.......................
Amilia Dusevičienė. VVorcester. Mass...................
A. Čižauskas, Sheboygan, Wisc.............................
Mrs. EI. Laukowsky, Cicero, III.............................
Mary Simonavičienė, Stoughton, Mass. ..............
J. Naujokas, Chicago. III.......................................
St. P. Vaičaitis, Providence. R. I.
John Padegimas, Somerville, Conn.......................
Pins Peter VVicker, Pittsfield, Mass.......................
VVm. Stanulonis. Newton Falls, Ohio....................
J. Olkovikienė, Manchester, N. H..........................
M. Franckus. Lewiston, Me..................................
Agota VVeisengoff, Baltimore, Md.........................
Mrs. Monika Aboyas, Scranton, Pa.......................
Mrs. E.
Martha 
Mrs. C. 
Gabriel
Agnės Ališauskas, Scranton, Pa. 
Viktorija Stankevičius, Brooklyn,.......
V. Romazas. Plansville, Conn................
T. G. Venis. So. Boston, Mass.............
Ag. Kalašinskaitė, Chicago, Iii.............
B. Paplauskas. Methuen, Mass. 
Antanette Adomavičius, Chicago, UI.

'mpkslininkų ir politikų 
sferose.

į Iš šių kelių čia suminėtų 
faktų matome, kad ALR- 

santvajjkos ^grąžinimo Lie- per 49 metų dirbdama, 
tuvojeą. dėl: visos eilės ki-. Svarbų vaidmenį suvaidi- 
tų religinių ir tautinių rei-jno lietuvių religiniame ir 

f ' tautiniame bei viftuomeni-

1 A.L.R.K. Federacijai 40 Metų
—

Pradžia 3-čiame pusi.
do ir, apskritai, iš Federa- 
įcijos apie $100,000.00. j kalu •
1 Paminėtinas ir savo lai- **•; / .
ku veikęs prie Federacijos DABARTIS IR ATEI- 
Tautos iždas. TIES PERSPEKTYVOS

ALRKF tiksluose buvo^ Antrojo pasaulio karo 
svarbus punktas — įsteig
ti lietuvių bernaičių kole
giją Amerikoje. Tam rei
kalui buvo sudaryta spe
ciali komisija ir suorgani
zuotas fondas. Tiesa, tai 
'nebuvo stipri pradžia, ta-

PRIE BALF AMBULANSO — Kairėje stovintis čiau buvo geru padrąsini- 
ambulansas įteikiamas Italijos lietuviams tremtiniams mu Tėvams Marijonams 

imtis iniciatyvos steigti 
kolegiją, nes organizuotos 
visuomenės parama buvo

Romoje.

Savickas. Elizabeth, N. J......
Wesosky, VVitherbee. N. Y.
Aukštikalnis. Gardner, Mass 
Glebus, VValpole, Mass.........

A. Knistautienė ir A. Balch, Chicago, III.........
K. Kairis, Brooklyn, N. Y...............................
Petras Rodaitis, Cambridge, Mass................
Matas Norbutas, Cambridge, Mass. ..............

2^ Į Mrs. Žukauskienė, So. Boston, Mass.2 qo Antanas Slevis, Chelsea, Mass........................
9 Miss B. Godaitė, VVaterbury, Conn................
n nniZ. Žekienė, Waukegan, III...............................
2 ^ Mrs. C. Razauskas, Brooklyn, N. Y................
9 no A. Yuknas, Middleboro, Mass........................
2 i J. Delionis, Jersey City, N. J...........................
9*00 J. Pateckas, Wilkes-Barre, Pa........................

J- Samoska, Chicago, III...................................2 qo Mrs. T. Mažeika, Chicago, III...........................
2*nn V. Krasauskas, Lawrence, Mass....................
9 Mrs. K. Pakštis, Brighton, Mass....................
5’oo ^rs- B. Kas, Roslindale, Mass............ ...........
2qq P. Sinkevičius, Providence, R. I......................
9‘zyx A. Neveraitė, Mattapan, Mass........................
9 Q0 D. Karoblis, Athol, Mass................................

Geo Dowdorowicz, Methuen, Mass. ..............
2 J. Martinkus, Chicago, III...............................9 qq M. Čepulis, VVaterbury, Mass........................
9 oo Kun. Vincas Abromaitis, Braddock, Pa.........
2 oo F- Wolanga. Lawrence, Mass..........................2 qo J- Tumasonis, Brooklyn, N. Y........................
9 nf) M. Žylinskas, Waterbury, Conn......................
9' Mrs. A. Petkus, Chicago, III..........................2*qo N. N., Elmhurst, Pa.........................................

‘oo Valentas Čepulionis, Rosindale, Mass............
’ooįMagd. Bakūniūtė, So. Boston, Mass...............
’oo'Elz. Gruodienė, So. Boston, Mass...................2 qq Mat. Abraitis, VVaterbury, Conn...................
■'oo i Motiejus Trečiokas, Dorchester, Mass...........

2oo'V- Naujokaitis, Norwood, Mass....................
i Em. Slatkevičienė, So. Boston, Mass...............

oo i Mary Jankauskienė, So. Boston, Mass..........
9'oo Sisters of Jesus Crucified, So. Boston ,Mass. 
9’ 'Jonas Zdanauskas, Shenandoah, Pa...............

P. Samsonienė, Brockton, Mass. ................
Beatriče Zamaitis, Brockton, Mass. ..........

■“Z? A. Bikulcienė, Lewiston, Me..........................
T? Julius Baronas, Brockton, Mass...................
' Victoras Simanavičius, Manchester, N. H. ... 

19? Joseph Svveetay, Great Bind, Pa. ...........
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25

Rev. C. Paulonis, Brooklyn, N. Y. ... 
’oo'E. Schlafer, Baltimore, Md.............
• C. Klimkaitis, Worcester, Mass. ... 

l'opįM. Tamačauskienė, Akron, Ohio 
100 O. Gaputienė, So. Boston, Mass. 1’q0 Mrs. Rosalie Yrshus, Linden, N. J. 
1.00 ~
1.00

Mrs. Alvira Čepienė, Nashua, N. H.......
Domcelė Saramatienė, Nashua, N. H ... 
Mrs. N. Daukantas, Brooklyn, N. Y.......
Miss M. Kašėtaitė, VVaterbury, Conn. .. 
Mrs. P. Petkevičius, Scranton, Pa.......
E. Ambrose, Brooklyn, N. Y..................

į K. Remencius, Brooklyn, N. Y..............
; Anthony Yurksaitis, Waterville, Conn. 
Anne Zakarauskas, Scranton, Pa. 
įKatrina Aleksiunienė, Norwood, Mass. 
Sophie Jegelevicz, Bristol, Conn. ........

1 ^Mrs. A. Juyukonis, Everett, Mass.........

DALINA MAISTĄ — BALF atstovas Paryžiuje 
išdalina Amerikos lietuvių išsiųstą maistą lietuviams 
tremtiniams.

Mrs. E. Jurgutaitienė, Kansas City, Kansas 
Mrs. Teofilė Stučienė, Brooklyn, N. Y........
Anthony Navickas, Chicago 44, III.............

' E. Nakutis, Gardner, Mass..........................
Miss S. Velička, Buchland, Conn................
Antanas Zautra, Nashua, N. H. ................
O. Mikaitienė, Phila., Pa.............................
T. Sarkienė, Phila., Pa.................................
Frank Zdanie, VVaterbury, Conn. ..............
Juoz. Turauckas, Phila., Pa........................
Stanley Uždavinis, Lawrence, Mass..........
Petras Stubeda, VV. Somerville, Mass........
N. Jodka, Lawrence, Mass.........................
M. Norvaišaitė, Chicago, III.......................
Petras Budvitis, VVorcester, Mass.............
Anthony Venckus, Turners Falls, Mass.
Mrs. A. Zitkienė, Harrison, N. J...............

I Mrs. Frances Yasas, Norristovcn, Pa. 
j Mrs. W. Latvenas, Athol, Mass...................
įSalomia Andrulis, Athol, Mass. .................
įAnna Yucevičius, Chicago, III.
Zigmas Kristaponis, Phila., Pa. ................
J. Gudelevičius, Hartford, Conn................
Bemard Pūras, E. Boston, Mass................

tautiniame bei visuomeni
niame gyvenime. Nema
žesnis yra jos vaidmuo ir 
dabar. Nesumažės jis ir at
eityje. Amerikos Lietuviųmetu Federacija taip patiK reso jvykgtančio spa. 

buvo pirmoji kuri puotai h mėn 20 ir 21 dd New 
« vyta I mriiTTn^
gelbėti. Ji pirmoji prade- 
in šalnos darha ii nirmnii ... .

į įvairius darbus Lietuvai

1.00 ________
1.00 užtikrinta.
1.00
1.00 ORGANIZACIJOS
1.00 IR SPAUDA
1.00: Federacija nėra be nuo- 
100 pelnų organizuojant lietu- 
1-00 vaites į Moterų Sąjungą, 
1.00 jaunimą į L. Vyčius, dar- 1 . _ • LDg Neten_

jo šalpos darbą, ji pirmoji 
ėmėsi iniciatyvos sujungti 
visas lietuvių patriotines 
grupes ir organizacijas, 
kad bendromis jėgomis pa
dėti Lietuvos žmonėms iš
kovoti šventas teises į lais- 
,vą ir nepriklausomą gyve
nimą. Dar prieš susida
rant Amerikos Lietuvių 
Tarybai, ji gana platų ba
rą tautai gelbėti išvarė, į- 
steigdama Lietuvai Gelbė
ti Fondą ir Kultūrinį Ins
titutą, garsinusi Lietuvos j

Yorke (Hotel Pennsylva- 
, vienas iš svarbiųjų 

tikslų bus, kad ne tik pa
minėti ALRKF garbingą 
sukaktį, bet kad dar labiau 
sustiprinti jos veiklą.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF sekretorius.

l-OO 'bininkus — į LDS. Neten-
1-OO.ka užmiršti ir to fakto,
1-00 kad ir “Draugą” įsteigė tie

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la- 

I peliai. Knygutės kaina 20c. Už- 
I sakymus siųskite: “Darbinin-

- ---------366 W. Broadway, So.
vardą kitataučių tarpe, Boston. Mas®.

XX<XVX XX X_XX V4V

1.00 patys garbingieji pionie- * 
1-00 riai, kurie prieš keturias-! 
1.00 dešimtį metų suorganiza-! 
1.00 vo ALRK Federaciją.
1.00 “Draugas” gi yra lyg ir tė- 
1.00 yas vįSų kitų mūsų, Ame- 
l-00įrikos lietuvių katalikų,
1-00. liakraščių.
1.00 j Trumpame stra i p s n y
1-001 sunku yra suminėti visus 
100 plačiu mastu veikusios or- 
1 -Organizacijos darbus. Daug 
1-00 ‘ sielotasi dėl pavergtojo 
1.00 Vilniaus, dėl demokratinės 
1.00-
1.00:
1.00 j
1.00
1.00
1.001
l.OOį
1.00 [
1.001
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 
l.ool
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00' 
i.oo!
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 Į 
l.OOį 
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 i
1.00
l.OOį
1.00;
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 

. 1.00 
. l.ool

1.00 
. 1.00 
. 1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00>
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ALRK Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, lapkričio 17 d., 2 vai. p.p., P. Šv. N. P. 

parapijos svetainėje, 432 Windsor g-vė, Cambridge, 
Mass. įvyks Naujos Anglijos Federacijos Apskričio 
metinis suvažiavimas. Skyriai, katalikiškų draugijų 
sąryšiai ir visos katalikiškos draugijos, raginamos 
prisiųsti skaitlingai delegatų-čių. Suvažiavimas svar
bus. Mūsų visų pareiga surasti jėgų gyvesnei katali
kiškai veiklai.

Kun. J. Vaitekūnas, Dvasios Vadas 
A. Daukantas, Pirmininkas 

B. Jakutis, Raštininkas

Kas kur, Telefono kompanija padeda 
daugiau aptarnautojų ant party lines

Kada telefono reikmenų ir materijolo yra trūku
mas, mes turime padalyti telefono aptarnavimą, padė
dami daugiau aptarnautojų ant party lines. Vietose, 
kur mes turime galimybės įdėti telefonų linijas, mes 
stengiamės suteikti geriausį patarnavimą.

Dabartiniu laiku, daugiau kaip 7 iš 10 telefonų 
naudotojų Naujoje Anglijoje turi party lines ir trum
pu laiku telefonų skaičius padaugės ,bėgyje keleto mė
nesių. Šis žygis yra visiems įdomus. Taipgi, mes pra
šome, kad tamstos darytumėte kuo trumpiausius pa
sikalbėjimus telefonu, kad suteikus progos kitiems te- 

* lefonu pasinaudoti.

NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH CO
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Buvusio komunisto balsas:

Sovietijoje išnaudojimas ir bai
siausios sąlygos, kokias teko 

matyti.
Pradžia 1-įname puslapyj 

čia Sovietų Valstybės tar
nyboje”. Čia jis pažymi, 
kaip Kievo ir Galičiaus 
metropolitas Nifcalojus 
bando palaikyti Stalino 
autoritetą liaudyje, skelb
damas, kad Sovietų val
džia paties Dievo esanti 
pastatyta.
— Kas dėl patriarcho 

Sergijaus, — rašo Miral- 
les, — kaip užsieniečiai, 
taip ir rusai yra vienodos 
nuomonės, kad po savo iš
laisvinimo iš ilgo kalinimo 
valstybės kalėjimuose, ne
beturi valios ir nustojo 
patsai savarankiškai gal
voti (pusi. 50).

Miralles rado progos ap
lankyti ir katalikų kunigą 
tėvą Brown, kurs jam, kad 
tebėra ta pati religinė prie
spauda, kaip seniau. Viso
je Rusijoje (prieš prijun
gimą kaikurių žemių šio 
karo metu) buvę, be kata
likų bažnyčios Maskvoje, 
tik penkios kitos katalikų 
bažnyčios: viena Ukraino
je, kita Odesoje, viena 
Baltgudijoje ir dvi krašto 
viduje.

SPEKULIACIJA 
MASKVOJE

Prisimindamas gyveni
mo sąlygas Rusijoje, Mi
ralles rašo:
— Maskva yra pavirtus! 

didžiule juodąja rinka... 
Visi Kremliaus miesto gy
ventojai spekuliuoja vie
nokiu ar kitokiu būdu ir 
yra aukomis tos nežabotos 
spekuliacijos... (pusi. 55).

Juodojoj rinkoj, kaip ra
šo Miralles, spekuliuojama 
visokiausiais dalykais: ki
no ir teatro tikėtais, taba
ku, vodka ir gėrimais, žai
slais, valgiu, drabužiais ir 
batais, knygomis, netgi 
tuščiais buteliais ir senais 
laikraščiais:
— Tuo būdu kaikas karo 

metu susikrovė pasakiš
kus turtus. Mažiau skru
pulingų valdžios tarnauto
jų praturtėjimas apmokė
tas visas tautos bado ir 
skurdo kaina (pusi. 55).

VALSTYBĖ — 
IŠNAUDOTOJA

Sunkiausi padarė įspūdį 
į Miralles tai tas, kad ta 
juodoji rinka yra “altruis
tinė (artimo meilės) misi
ja, vienintelė tos rūšies vi
same pasaulyje: ji konku
ruoja su valstybe, parduo
dama žemesnėmis kaino
mis, negu valdžios parduo
tuvėse nustatyto s i o s”, 
(pusi. 56).

Mat valdžios krautuvėse 
(“Gastronoms”, “Komer- 
česki”) net vartoti daly
kai dažnai parduodami ki
ti net šimtą kartų bran
giau, negu jų tikroji kai
na (pusi. 56). Aukštesnie
ji valdininkai, bolševikų 
apdovanotieji medaliais 
“herojai” gauna tuos pa
čius dalykus žymiai pi
giau nusipirkti, o paskiau 
— spekuliuoja, parduoda 
juodojoj rinkoj, vis dar 
parduodami kiek mažesne 
kaina, kaip valdžios par
duotuvėse.

APIE RUSIJOS 
DARBININKĄ

Darbininkai normalio
mis kainomis gauna tik su 
kortelėmis: kasdien gauna 
truputį daugiau svaro 
duonos ir per mėnesį 5% 
svarų mėsos, 1% svarų 
cukraus, svarą druskos, 2 
svaru taukų, 3 dėžutes 
degtukų. Ir viskas. Blo
giausia, kad parduotuvės 
dažnai kokių dalykų netu
ri, tenka imti pakaitalus 
arija laukti. Net patsai Mi
ralles kaikuriomis dieno
mis iki vakaro turėjo lauk
ti, kad nusipirktų duonos. 
Rusijos darbininkas skur
sta, jo svarbiausia mais
tas — bulvės ir juoda duo
na.

KOMISARŲ DAVINYS
Tačiau aukštesni sovietų 

valdininkai, partijos pa
reigūnai turi specialias 
krautuves (magazin so 
ipropuskom) — į kurias į- 
I einama tik su specialiu lei
dimu. Jiems valia gauti 
per mėnesį virš 50 svarų 
baltos duonos; apie 10 sva-

Veteranai Byron Chedester ir J. E. Franks iš Ft. Worth, Texas, dėl 
stokos medžiagos negalėdami pastatyti automobiliams pataranvimo sto
ties, tai jie nupirko iš Dėdės Šamo pertekliaus didžiulį orlaivį ir pavertė 
stoties pastatu. Už orlaivį sumokėjo $500 ir už atvežimą $100.

Kviečiamos Sodalietės iš Bay-. Į BALF metinį suvažiavimą iš 
onne, Elizabeth, Newark, Pater- — - ------->->—
son ir Harrison - Kearny, nepra- 
l?ist šio vakaro. Kviečiamos so- 
dalietės ir New Yorko valsty
bės atsilankyti kaipo viešnios.

A. E. S.

mūsų parapijos išrinkti delega
tai ponas, ir ponia Mičiūnai. 
P-nia Mičiūnienė taip pat daly
vaus ir Katalikų Kongrese, kū- 
ris prasidės sekmadienį ‘ Penn- 
sylvanijos" viešbutyje. New 
York'e.

NEW BRITAIN, CONN.

Fat Needed Here^Too!
• A * v

Frank Wil«on, of Cibaon, Long laland. ia about to hand-acracn anathar 
eolor onto waflpaper at Inez Croom, Ine., N«w York City. Both paint 
and papor requir« f a ta and oila in their manufacture. Juat anothar 
reaaon for aalvaging every drop of uaed cooking fat. lt makca ahor» 
aupplies availabla aooner. ------ “ —------- ------

rų cukraus ir čekolado, a- 
pie 10 svarų mėsos, apie 10 
svarų žuvies ar kavialų, 
6% svarų sviesto ir kitų 
reikmenų daugiau ir piges
nėmis kainomis, (pusi. 56- 
58). Sunkiausis gi gyveni
mas SSSR darbininkų. Jų 
mėnesinė alga svyruoja 
tarp 300 ir 600 rublių, gi 
tose valstybinėse krautu
vėse be kortelių parduo
damo sviesto kilogramas 
(2y2 svarų) kaštuoja 850 
rublių! (pusi. 59).

DU ANEKDOTAI
Rusai neturi laisvės reik

šti protesto dėl to pusba
džiu leidžiamo gyvenimo, 
tai nors savo tulžį išlieja 
karčiais pajuokos anekdo
tais, kurie eina iš lūpų į 
lūpas.

Keletą iš jų paduoda Mi
ralles:
— “Trys didieji” kartą 

ėmė svarstyti, kaip nu- j 
bausti karo kriminalistus. 1 
“Hitlerį tai reikia pakar- ; 
ti,” ' sakąs Churchillis. 
“Humaniškiau būtų paso
dinus į elektros kėdę”, pra- ' 
taręs Rooseveltas. “Na, 
ne, — prabilęs Stalinas, — 
palikime jį gyventi ant 
mūsų kortelių, skirtų se
neliams ir nedirbantiems. 
(Nereikia sakyti, prideda 
Miralles, kad tas reiškia 
lėtą, bet tikrą mirtį iš ba
do).

Kitas anekdotas:
— Stalinas Kremliuje su

rengė puotą. Pasibaigus! 
prabangiomis vaišėmis 
svečiai atsisveikindami dė
kojo “Spasibo za vaš čai” 
(ačiū už jūsų arbatą). Sta
linas supykęs ir sakąs sa
vo sekretoriui: “Kaip tai 
— dėkui už arbatą? Juk 
buvo mėsos, sviesto, kitų 
dalykų?!” Sekretorius at
sakęs: “Taip, bet jie duoda 
suprasti, kad tik arbata 
mūsų”... (pusi. 60).

APIE DRABUŽIUS 
IR BATUS

Kalbėdamas apie Rusijos 
žmonių apsirengimą Mira
lles pabrėžia:

; — Rusų darbininkai dėvi 
'labai skurdžiai, tai blo- 
igiausiai apsirengę žmonės, 
kokius tik teko matyti, i 
Kokia gyvenimo ironija,1 
kai kalbama, kad jie yra 

i nugalėtojai, šeimininkai 
krašte. Drabužių skurdu- 

! mas — visuotinas. Iš kiek- 
: vienų dešimties piliečių, 
kuriuos sutinkame gatvė
je tik kokie du ar trys turi 
batus gerame stovyje, 
(pusi. 65).

KOMISARAI PERKA, 
DARBININKAI — Ž1CRI

Miralles Maskvoje matė 
basus, beelgetaujančius 
vaikus. Yra valdžios krau
tuvių, kur apstu autuvo ir 
drabužių, bet jos pirmiau
sia skirtos komisarams, 
vicekomisarams, genero
lams bei pulkininkams,

• v

I

ioTlME 
VALSTYBIŲ ZIMIIS c

X

I

H ARRISON-KE ARN  Y, N. J. |‘l Sv;.Onos ?r Motinos
1 Sopulingos draugijoms, kurių 
j velionė buvo narė. Taria ačiū ir 

iš Har iaukotoiams gėles ir mišias, 
t, ’ . . 'Nuoširdi padėka B. ShawkoniuiBuvo pašarvota 1

| už laidotuvių patarnavimą. Po 
'laidotuvių buvo pusryčiai Šv. 
iVardo salėje.

1——— II

! Spalių 12. Amelia Juozapavi
čiūtė iš Kearny. susituokė su 
Isoac Reiff iš Clarendon, Pa.

!

i
l

—
Spalių 11, mirė Marijona Yan-I 

kauskienė, 58 m. amž., 
rison, *N. Y.
B. Shawkonis koplyčioje. Palai
dota spalių 15, iš Dievo Motinos! 
Sopulingos bažnyčios, Holy Se- 
pulcher kapinėse.

Nuliūdime liko vyras Mykolas, 
kurio sveikata silpna, sūnus 
Mykolas, Jr., Juozas ir Vincas, 
ir dukterys — Helen, Emily, Li- 
llian, Marijona Millerienė, Julia 
Lipkienė ir Adelė Krutulienė.

Velionės šeima dėkuoja vi
siems atsilankusiems, taip pat

Kareiviams - veteranams pa
gerbti komisija smarkiai veikia. 
Nutarta kviesti garbingais sve
čiais vietinius kunigus. Guber
natorių ir miesto mayorą. Pa
gerbimas rengiamas tik lietu- 

jviams veteranams, bet jei jie 
vedę svetimtautę moterį vistiek 

į prašomi atvykti poroje kartu, 
i Vedama registracija, kuri baig
sis spalių 31 d. Bus įteikta bi

lietai ir paaiškinta apie patį pa- 
I rengimą. Kviečiami užregistruo- 
jti ir tuos karius, kurie yra tar- 
■ nyboj ar mokykloj, kad ir ne
gali pribūti. Jiems bus suteikta 
įtinkamos dovanos. Draugijos ir 
biznieriai duosniai aukoja šiam 

; parengimui. Kviečiami prisidėti 
1 ir tie, kurie ligi šiol dar neturė
jo progos. Daugiau žinių apie šį 
parengimą bus suteikta vėliau.

M. V-irf.

Sekmadienį, spalių 13 d.. Mo
terų Sąjunga suruošė vakarėlį 
parapijos svetainėje. Pribuvo 
gražus būrelis žmonių.

Sekmadienį po piet taip pat 
Tretininkės turėjo susirinkimą. 
Jvyko traukimas dėl dovanos 
dėl kurios buvo išdalinti bilietai.

Spalių mėnesio pamaldos šv. 
rožančiaus įvyksta kas sekma
dienį 3:30 po piet ir kas trečia
dienio ir penktadienio 7:30 va
karais.

BRID6EP0RT, CONN.

i
I

Spalių 13. Šv. Vardo draugi-

HEW BRITAIN. CONN.

Praeitą savaitę baigėsi iškil
mingai dviejų savaičių misijos, 
kurias vedė Tėvas Geraldas C. 
Pasijonistas. Gražūs pamokslai 
lietuviški ir angliški sutraukė 
žmones į bažnyčią netik lietu
vius bet ir svetimtaučius. Žmo
nės misijomis labai patenkinti ir 
bus ilgai atminčiai tie gražūs 
pamokinanti misijų pamokslai. 
Taipgi buvo gražus visos minios 
giedojimas. Daugiaus tokių me
tinių misijų, kurios tikrai yra 
gaivinanti šventa rasa.

Keturiasdešimts valandų at
laidai iškilmingai prasidės Šv. 
Andriejaus bažnyčioje spalių 
20 dieną ir baigsis antradienio 
vakare, spalių 22 d. Atlaidai bus 
atidaryti su procesija ir litanija 
kaip ir baigsis. Tėvas Viktoras 
Gidžiūnas, OFM., pasakys pa

jos nariai ėjo bendrai prie šv. i mokslus . Jis taip pat pradės 
Komunijos jx?r 8 vai. šv. mišias, spalių 23 d., vakare Tretininkų 
kurios buvo atnašaujamos jų in-I rekolekcijas. Gi Kristaus Kara- 
tencija.

----------------------------------------- Į N. J. Sodaliečių Sąjunga tu- 
pasižymėju.siems komunis-'rės savo pirmutinį susirinkimą 
tų partijos nariams ir jų 
šeimoms.

Krautuvei atsidarius —

I

liaus šventėje, spalių 27 d., ant
roji Connecticut valstybės Tre
tininkų Konferencija įvyks mū
sų bažnyčioje. Tikimės, kad bus 
delegatų iš visų Connecticut 
Lietuvių parapijų. Tą dieną ir 

r- £ai’sus. pribus Tėvas Justinas Vaškys. 
jie pirmieji turi teisę įeiti. ■ KaIbet°Jas kun- w- Fie,ds 1S Se- O F M

džiaugiasi ton Hal1 CoIle8e-

Į BALF Seimą, kuris įvyks 
New Yorke spalių 18, ir 19 d., 
iš vietinio Šaipos Fondo Sky
riaus išrinkti atstovai — A. 
Stanišauskas ir Jonas Stanis- 
lauskas. Taipgi nutarta suteik
ti laike seimo auką $25.00 Lie
tuvos šalpos reikalams.

lapkričio 6 d.. 7:45 vakare, L.A.
P.C. salėj, 134 Schuyler avė 
Kearny, N. J. Kalbės

Darbininkas
bent po jų pirmuoju pate
kęs, ir dėl to turi ilgai 
laukti išlikęs 
prižadėjęs kitu atveju ati
dirbti. Kainos tokios, ^ad 
už kaklaraištį reikia mo
kėti 60 rublių, už porą ba
tų 3 ar 4 tūkstančiai rub
lių, o jau kailiniai — 20-30 
tūkstančių rublių, net siū
lų špulelė ir ta kaštuoja 50 
rublių. Vyriškų drabužių 
eilutė kaštuoja 5-6,000 
rublių, o laikrodis - žadin
tuvas, nikelinis, nuo 6 iki 
10 tūkstančių rublių.

Tie daiktai darbo žmo
nėms daugumoj neįperka
mi. Daugelis jų, vis tiek, 
ateina nors pasižiūrėti tų 
dalykų, kuriais jie savo 
gyvenime neturi laimės 
naudotis (pusi. 67—68).
PARDAVINĖJA

IŠGROBTUS DALYKUS
Tose valdžios krautuvė

se, kaip toliau rašo Miral
les, galima matyti daug 
dalykų, paeinančių iš tų 
šalių, kurias “išlaisvino”i 
Rusija, o taipgi įvairių a- 
merikoniškos gamybos 

i daiktų, kuriuos pardavė į- 
I vairių pasiuntinybių na
riai.

Juodojoj rinkoj pardavi- ventą vietą toliau kaip 50. 
nėjami dalykai taipgi yra km. (apie 30 mylių) 
daugiausiai 
kurias yra Įžygiavusi rau
donoji armija (pusi. 71): dimas 
galima matyti uniformuo
tus pariegūnus ar kariškos 
išvaizdos kaimiečius, ku
rie siūlo parduoti persis- Taip, kad tasai buvęs ko
kas kojines, austriškus ba- munistas, pagyvenęs Rusi
mus, vokiškus grožio daly- joje, vadina Sovietų žemę 
kus ar odinius rumuniškus didžiuliu 
švarkus (psul. 72).

Rusijos CZ---- i ’
bar pradėjo suprasti, kad nų būtybių, kurios gyvena 
jų gyvenimo lygis žemes-' baisiausiose sąlygose, ko- 
nis, kaip Vakarų Europos kias tik man teko matyti”, 
kaimynu ir pasinaudoda-i<7 i A.

Po to seks linksmesnė dali 
dainos, šokiai ir užkandžiai, 

iš darbo ir "
mi, spekuliuodami išgrob
tais dalykais nori pagerin
ti savo apsirengimą, (pusi. 
72).

Į

I

UŽSIENIETIS TURI 
GAUTI LEIDIMĄ

NAUJAI PAŽINČIAI
Rusijos vyriausybė žino 

apie tą- savo žmonių skur
dą, ir, nenorėdama, kad už-' 
sienis apie tai sužinotų, Ia-: 
bai stropiai budi, kad už
sieniečiai neturėtų ryšių 
su Rusijos žmonėmis.

— Užsienietis diplomatas 
gyvena Maskvoje kaip di
deliame kalėjime, — rašo 
tas buvęs komunistas Mi
ralles. (pusi. 74).

— Kiekvienas iš mūsų 
(diplomatų), kai norėjome 
susipažinti su kuo nors iš 
Rusijos, turėjome raštu 
kreiptis į Protokolą (Už
sienio komisarijato sky
rių) ir daugelyje atvejų jų 
leidimas pavėluodavo at
eiti ištisus mėnesius arba 
ir visai neateidavo, — rašo 
Miralles. (pusi. 74).

I

Parapijos choras pradės reng
tis prie savo metinio vakaro, 
kuris įvyks lapkričio pabaigoje. 
Būtų gerai, kad jaunimas rašy
tus! į chorą, kurie turi balsus ir 
myli dainuoti.

Sveikiname

Ed-
sau

Sekmadienį, spalių 13 d. 
wardas Mačinskas paėmė 
už moterį parapijos choro gies
mininkę p-lę Uršulę Petrikaitę. 
Kun. Antanas Dubinskas priė
mė jaunųjų pasižadėjimus. A- 
lexander Wanek ir p-lė Eleano- 
ra Petrikaitė, jaunosios sesutė, 
buvo liudytojais. Klebonas kun.' 
dr. Mendelis pagelbėjo su šliū- 
bo apeigomis, bet negalėjo būti 
ant mišių, kadangi buvo apsiė
męs iš seniau vadovauti susitel
kimo dienai Catholic High 
School. Kun. Dubinskas atnašar- 
vo mišias už jaunavedžių inten
cijas. Vestuvių puota įvyko lie
tuvių svetainėje. Hollins St.

■ Virš 200 svečių dalyvavo puoto- 
Ije. Abudu mūsų parapijos kuni- 

— Išvykti iŠ Maskvos ar gai atvyko į vakarienę.’ Puotai 
nukeliauti į kokią apgy-: užsibaigus, jaunieji išvažiavo į

I

kas vakarą 8 vai.. Išpažintis 
bus klausomos jx> mišparų ir 

! rytais Į>er visas mišias. Sesutės 
Kazimierietės jau prisiruošu- 
sios tinkamai papuošti sostą 
Eucharistijos Karaliui. Jau po- 

! ra savaičių kaip maldos yra 
! siunčiamos Dievui prašant gra- 
; žaus oro atlaidų dienoms, nes 
i Keturdešimtč mūsų parapijoj 
(turi lygią svarbą su Kalėdų ir 

1 Velykų iškilmėmis.

Žinių - Žinutes
i šeštadienį, spalių 12 d. Karo- 
| liūs Norutis paėmė sau už gy- 
įvenimo draugę Isabelle Stuikie- 
• nę. Abu našliai nutarė moterys
tėje ieškoti to bendro gyvenimo 
suramino ir palengvinimo gy

venimo naštos. Juozas ir Zofija 
! Matukaičiai buvo liudytojais, o 

i - - . ...................... -! kun. dr. Mendelis bažnyčios_____ jaunieji išvažiavo į
-- v i o u vardu laimino Noručių gyveni-,New York. Sveikiname pp. Ma- * ®-7
už'činskus. Ilgiau^ motų ir daug™ suUrti' Sveikiname.

Dievo malonių jų naujam gyve
nime ' į Nėra žmogaus, kuris bū-

_______tų visiškai blogas, nė nėra 
žmogaus, kuris būtij visis- 

K. J. N.

km. (apie 30 mylių) 
iš tų šaiių, į Maskvos buvo reikalingas 

“propuskas”, policijos lei- 
(net užsienio pa-j 

siuntinybių nariams), su: 
nusistebėjimu rašo Mirai-i 
les. (psul. 75).

munistas, pagyvenęs Rusi-

kalėjimu (pusi.
221), “kur vyksta nedoras 

gyventojai da- išnaudojimas ištisų milijo-

•M

Dr. J .Prauskis.

Parapijos Kefnrdršimtr
Kas metai trečias spalių mėn. ^ai geras, 

sekmadienis yra svarbi diena 
mūsų parapijos gyvenime. Tai 
pradžia 40 Valandų Adoracijos j 
Atlaidų. Spalių 20 d. įvyks ši! 
didelė iškilmė- Kaip bažnytinis! 
choras, taip mokyklos vaikučiai į 
yra pilnai prisirengę šiems at- • 
laidams. Kun. Geraldas Motie
jūnas. misijonierius tėvas Pasi
jonistas. sakys visus atlaidų pa
mokslus. Mišparai bus giedami

Juozas Masintas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.

TeL Lexington 8595 
Ltmoolnal ddl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį



IS. 1916 6f'r.)"aa;en;s.

3 Vai. Po Pietų

So. Boston High School Auditorijoje,
1

NORIOOD, MASS. W. PHILADELPHIA, PA.

Pereitą sekmadienį, mirė Jo
nas Petrauskas, 37 m. amž. Pa
liko dideliam nuliūdime moterį, 
tėvelius, 3 brolius ir seserį

NO. ABINGTON, MASS.

Thomas Pk, So. Boston, Mass.

RUOŠIAMAS “DARBININKO”

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

Kun. Dr. K. Urbonavičių

MUZIKAS 
POVILAS SAKAS

KONCERTAS OPEROS ARTISTE 
SUSANA G KIŠKAITE

Sekmadienį, Lapkričio-November 3,1946

Programą išpildys operos artistė Susana Griskaitė ir puikus Šv. Pranciškaus Par. Mišrus Choras, vadovybėje 
uziko Povilo Sako; Dr. Juozas Antanėlis; Antanina Grabijoliūtė; Stella Raznauskaitė; Iz. Zalubaitė; pasakys eiles Stu

dentė Bronė Budreikaitė, nesenai atvykusi iš Paryžiaus. Taipgi bus ir kitų įžymių artistų. Visus nuoširdžiai kviečiame į šias 
pagerbtuves - šaunų koncertą. RENGĖJAI.

GZRDE17 LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

kas ir V. Naujokaitė surinko 
S134.40. Vėliau iždininkui pri
davė $1.00. Taigi viso surinkta 
$135.40.

Programos vedėju buvo sky
riaus pirmininkas Antanas F. 
Kneižys.

LAWRENCE, MASS
«

Mirė a. a. Antanas Vaitkūnas. 
Palaidotas iš šv. Pranciškaus 
parapijos bažnyčios spalių 17 d. 
Paliko 
kučius. 
kad a.
jciška.
lietuviškai gražiai kalba pati ir 
josios vaikai, kurių vyriausis 
yra apie 11 metų.

nė. Liudvika Venčienė. Pranas 
Vencius. Kazys Čibiras. O sek
madienį. spalių 20 d., išvažiuo
ja kun. J. Bernatonis.

žmoną ir keturius vai-
Čia galima pastebėti, 

a. mirusio žmona Pran- 
i;ors kitatautė išmokusi

Spalių 12 5.. apsivedė slaugė 
Lena Korosaitė su Aifred 
Franz. Moterystės Sakramentą 
priėmė laike šv. mišių. Linkime 
jiem ilgiausių laimingiausių me
tų. —

j Trečiadienio vakarą, spalių 
Iš mūsų kolonijos išvyko da- 16 d., tėvelis J. Bernatonis pra- 

lyvauti ~ 
c i jos Kongrese

P. M. Jaras. Ona Akstinie- daugiausia jaunimo.U’

I

•4

I
1

BALF Prakalbos Pavyko — 
Surinkta Aukų $135.40

Sekmadienį, spalių 13 dieną 
įvyko BALF 22 skyriaus pra
kalbos šv. Jurgio lietuvių par. 
svetainėje. Turiningas kalbas 
pasakė pp. Aleksandravičiai iš 
Marianapolio Kolegijos, kurie 
pereitais metais atvyko iš Euro- riuos stotyje patiko p. A. F. 
pos. p. Kazys Čibiras, neseniai Kneižys. 
atvykęs iš Argentinos, ir vieti- Versiackus. Po prakalbų pp. A- 
nis klebonas kun. S. P. Kneižis. 
p. Valentina Naujokaitė, našlai
tė, neseniai atvežta iš Europos, 
pasakė eiles ir padainavo liau
dies dainelių. Varg. V. Sereika 
taipgi padainavo keletą dainelių. 
Dainininkam akompanavo p. Jo
nė Vasiliūnaitė.

Padaryta rinkliava šelpimui

Kalbėtojai pp. J. Aleksandra- 
vičiai ir p. K. Čibiras atvyko 
traukiniu iš Marianapolio, ku-

Lankėsi pas pp. J.

Prieš kurį laiką atidarė Plum- 
bing ir kitų reikmenų krautu
vę, lietuvis Bronis Kasevičius. 
Gimęs ir augęs No. Abingtone. 
Gera proga lietuviams įsigyti 
reikiamų dalykų.

leksandravičiai iš Nonvoodo 
traukiniu grįžo į Marianapolį.

p. Kazys Čibiras nakvojo pas 
pp. Kurus, gyv. Willow St. pp. 
Kūrai labai maloniai priėmė ir 
pavaišino tikrai lietuviška ir; 
skania vakariene. Kaip žinoma, ; 
pp. Kūrai yra priglaudę našiai-'

Šiomis dienomis sunkiai su
sirgo Jonas Saulėnas, kun. Si
meono Saulėno tėvelis.

i BALF’o seime. Federa- dėjo diskusijų ir pamokų kla- Lietuvos žmonių nuo karo nu- tę p Valentiną Naujokaitę. Ji 
mūsų klebonas sės. Tose pamokose dalyvauja kentėjusių. Rinkėjai — J. Peža, jabai džiaugiasi patekus į nuo- 

Aušrelė. B. Adomaitienė, G. Kakanaus- širdžios šeimos namus.

Kailinius Geriausia Pirkti 
DABAR!

f
*

■j '*

Bernardas Koraitis

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

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

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

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

• _ •

«

411 uashington street
BOSTON, MASS.

Iš vietinės Maldos Apaštala
vimo kuopos promotorės buvo 
nuvykusios į Maldos Apaštala
vimo kongresą, kuris įvyko So. 
Bostone. Kuopa gražiai veikia.

O. Perekslis.
»

p. Va
lentina papasakojo apie savo 
patyrimus ir pergyvenimus pa
vergtoje Lietuvoje ir ištremime.

Iš Nonvoodo p. K. Čibiras, at
sisveikinęs su nuoširdžiais šei
mininkais pp. Kurais, vyko kar- bas Mikalauskas, lydimas kun. 
tu su p. Kneižiu į So. Bostoną J. Petrausko iš Brocktono, pas 
pirmadienio rytą.

WEST HANOVER.MASS.

Misijos
Sekmadienį, spalių 20 d., pra

sidės misijos šv. Rapolo bažny
čioje, 85 ir Tinicum Avė. Vy
rams ir moterims misijos tęsis 
per ištisą savaitę, 
sekmadienį, spalių 27 d. Misijas 
ves gabus ir įžymus pamoksli
ninkas, misijonierius Tėvas An
tanas Bružas, La Salietis iš 
Hartford, Conn. Visi pamokslai 
bus sakomi lietuvių kalboje.

Kunigas Juozas Neverauskas, 
kuris patarnauja Rapoliečių 
dvasiniems reikalams, ir misi
jonierius Tėvas Bružas nuošir
džiai kviečia ir ragina visus 
West Philadelphijiečius koskait- 
lingiausiai dalyvauti visose pa
maldose, ir pasinaudoti misijų 
malonėmis, kurios ypatingai 
plaukia šiuo malonės metu. Vi
siems bus gera proga pasiklau
syti lietuviškų pamokslų.

Šiomis dienomis lankėsi vie
nuolis pranciškonas kun. Bama

Mykolą Balčiūnus, p.p. Balčiū- 
! nai yra dėdės pranciškono Mi-

Į BALF seimą, kuris įvyksta kalausko. Svečiui iš Lietuvos 
New Yorke, yra išvykę pp. Jur- buvo iškelti puikūs pietūs. Se- 
gis Versiackas ir A. F. Kneižys. kančią dieną pranciškonas ap- 
Dalyvaus ir Am. Lietuvių Kata- lankė pp. Šatus, kur taipgi bu

vo gražiai vaišintas ir ten suti
ko daug artimųjų, kurie buvo 
atvykę ir iš toliau.

Padaręs gražų ir netikėtą vi
zitą pas savo gimines pranciš
konas išvyko į savo vienuolyną, 
Greene, Maine. O.

likų Kongrese.

Sekmadienį, spalių 20 d. 
terų Sodalicijos Komunijos 
na.

Mo- 
die-

PROVIDENCE, R. I.
Susirgo

Šiomis dienomis sunkiai susir
go p. Marijona Vaitkūnienė, 
gyv. Smith St. p. M. Vaitkūnie
nė buvo labai pavyzdinga ir 
veikli parapijietė. Jos dukrelė 
Juzefina yra žymi solistė ir mu
zikė, choro narė. Choras ir var
gonininkas p. Stasevičius reiš
kia užuojautą savo narei dėl 
motinėlės susirgimo ir linki li
gonei greit pasveikti. Lai Die
vulis grąžina p. Marijonai Vait- 
kūnienei sveikatėlę ir namiš
kiams motinėlę! Rap.

PHILADftPHIA, PA.

p.

Novena
Sekmadienį, spalių 13 d., užsi

baigė novena į Fatimos Šven
čiausią Panelę. Per ištisas de
vynias dienas, tikintieji ir tikin
čiosios gausiai lankė pamaldas, 
ir pasinaudojo įvairiomis Dievo 
malonėmis. Novenos pamaldos 
buvo laikomos po piet vaiku- 

o vakarais — suaugu-

na Neverauskaitė ir Albinas 
Rauba sumainė aukso žiedus 
spalių 16 d. Ona Neverauskaitė 
yra sesuo kunigo Juozo Neve- 
rausko, šv. Rapolo parapijos vi
karo, kuris sutiekė jaunai porai 
moterystės Sakramentą. Pabro- 

į lis buvo Jurgis Neverauskas, o 
ir užsibaigs pamergg — jo žmona — Birutė.

į Altoriai buvo gražiai papuoš
ti gėlėmis, kurias meniškai su
taisė gėlininkas Alfonsas Gilius, 
iš Seeond ir Tasker gatv., Phi- 
ladelphia.

Po šliūbinių šv. mišių, įvyko 
šaunūs pietūs jaunavedės na
muose. Po vedybų jaunavedžiai 

į ketina praleisti kiek laiko Ber- 
mūdos saloje.

I Lapkričio 9 d.„ šv. Raj>olo pa- 
j rapi jos bažnyčioje Steponas 
Gudeliūnas apsives su Dorothy 

jGroody. Steponas neseniai grį- 
|žo iš Europos, tarnavęs Dėdei 
Šamui kelis metus.

Linkime jaunavedžiams ge
riausio pasisekimo ir laimės 
moterystės luome. Žvalgas.

čiams, 
siems.

Darbai
darbai dar neperblo-Čionais 

giausi. Dirba beveik visi, tiktai 
“pelės” dabar daug ką mažes
nės negu karės metu.

kas Link Naujos Bažnyčios
Nauja šv. Rapolo bažnyčia vis 

dar nestatoma. Mat, vis trūksta 
ne tik medžiagos, bet dar tin
kamos medžiagos, vienok kaip 
tik leis aplinkybės, darbas bus 
pradėtas, ir varomas iki pabai
gos. Kasoje yra suvirš 90,000 
dolerių, kuri suma buvo surink-

Ką tik išėjo iš spaudos Nove
na Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 
Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broadvvay,

So. Boston 27, Massj '

Balsas Jaunos Veikėjos

Spalių 11 d., čia vienas vien
gentis apturėjo laišką iš gar
saus mainierių Šenadorio nuo 
nenuilstamos kovotojos plunks
na už Lietuvos laisvę, panelės | ta ir aukota per du metu. Ge-Į 
Pranės Siedlikų, kuri tarp kit- ros širdies žmonės nesigailėjo' 
ko ir taip rašo:

“I shall be moving from She- tikslui, 
nandoah next week. Therefore 
my new address from now will 
be: 16569 Ilene avė., Detroit 21, 
Mich. - N. F.

dirbti ir aukoti tokiam kilniam'

Vedybos
Pranciškaus parapijosŠv.

bažnyčioje, Minersville, Pa., O-

i



Penktadienis, Spalių 18, 1946

ĮVAIRUS skelbimai

ZINUTĖS

REIKALINGA

VIETINES ŽINIOS

Aukos.— Mokyklolos fondan 
aukavo Stanislovas Malašiūnas 
$10. Po $1. — Antanina Grabi- 
joliūtė, Mrs. J. Mitchel, Jr., Ma
rijona Ekamienė, N. N., Jurgis 
Razvadauskas, Mr. & Mrs. Trin
ka G. M artink lene, Ona Kibar-

tienė, Agota Kalinauskaitė, J. 
Tierney, W. J. Jakštas, Jonąs 
Baltrušiūnas, Simonas Razva
dauskas, Ignas Grubinskas, Jo
nas Venis, Marijona Tamulai- 
tienė, Ona Ulčinskienė $4. Ačiū.

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAB

515 E. Broadway
So. Boston, Mass. 

Ofiso Valandos Uskyrui 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 Iki 9-tal 
Šeštadieniai* Nuo 2 IK* S-tal.

šeštadienį, Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje šv. mišios gieda
mos sekančiomis intencijomis:

7 v. r. — Marcelės Palubec
kienės vėlei; 7:30 v. r., Jono Ja-| 
nuškevičiaus vėlei; 8 vai. r., už; 

įvėlęs Antano, Kazimiero ir Ža
lių visos šeimos vėles; 9 vai. r., 
Stefanijos Alasevičienės ir šei
mos vėles.

MUNCHENE — BALF sandėlyje Vokietijoje, lie
tuvių komisija drabužiams dalinti ruošiMsi patikrinti 
gautą iš Amerikos siuntinį. Drabužiai, apavas ir kiti 
daiktai matyti pasienyje.

■' 1 1 " 1,1 f • 1 I 1  .................... J — ■ ——o

Lietuvos Generalinio Konsulato New

TeL ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

TeL TROwbridg« 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampu Tnman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir S—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY 
REAL E ŠTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offico Til. to. Boston 0MB

Res. 37 Oriole Street
W«st Rozbury, Mm
TeL Parkvay 1233-W

—

PARSIDUODA 9-nių šeimy
nų apartmentas su visais įren
gimais. apšildomas karštu van
deniu. Apartmentas geras ir ge
roje vietoje. Galite pasiteirauti 
telefonu — COL 6506 ar aplan
kyti asmeniškai 467 Columbia 
Road, Dorchester. Mass.

Moterų Sąjungos Suvažiavimas > kus jaunuoles prie tos organi- 
Spalių 13, Mass., New Hamp- zacijos.

shire ir Maine Moterų Sąjun- Kitas suvažiavimas nutarta 
'os apskričio suvažiavimas į- laikyti Hudson, Mass.

vyko Cambridg’iuje lietuvių pa
rapijos patalpose. Posėdžiai pra
sidėjo 1:30 vai. po piet, su mal
da, kuri, atkalbėjo vietos klebo
nas kun. P. Juškaitis. Tuoj bu
vo atstovių registracija padary
ta. Iš įvairių kuopų pribuvo de- 
egačių suvirš 40. Apskričio val

dyba vadovavo posėdžiams.
Susivažiavimą sveikino klebo

nas kun. P. Juškaitis, linkėda
mas geriausios sėkmės padary
me praktiškų nutarimų, kaip su
traukti jaunas merginas - mote
rėles į Moterų Sąjungą. Posė
džiai praėjo labai gražioj, pa
vyzdingoj tvarkoj. Nauja aps
kričio pirmininkė tapo išrinkta 
p. Venčienė iš Lawrence.

Baigus sesijas maldą sukalbė
jo klebonas kun. P. Juškaitis.

Communion Breakfast
Spalių 13, Šv. Vardo draugi

jos nariai, per 8:30 vai. šv. mi
šias, priėmė šv. Komuniją. La
bai gražus ir skaitlingas vyrų 
būrys dalyvavo.

Tuoj po šv. mišių visi vyrai 
susirinko parapijos salėn. Ten 
buvo parengta skanūs pusry
čiai. Dalyvavo visi trys parapi
jos kunigai; klebonas P. Juškai
tis, J. Daunis ir P. Bekša — vi
karai.

Į Pusryčius pavalgę padarė mė- 
, nesinį susirinkimą. Apkalbėta 
įvairūs klausimai ir padaryta 
valdybos rinkimai. Pirmininku 
išrinktas Vincas Sabas, jo pa- 
gelbininku Aleksandras Stankū
nas, raštininku Steponas Jaku
tis, 
Al.

i tas
10.

HOVEY’S reikalauja patyru
sių FITERIŲ. Atsišaukite: — 
Miss Brovvn. Employment Of- 
fice — 3-čias aukštas. (18)

REIKALINGA mergina prie 
lengvo darbo po pietų dirbti ke- 
letai valandų. Atsišaukite: — 
Quik Mfg. Co., 339 W. Broad- 
way, So. Boston ant antro aukš
to. Atsišaukite tarp 5 ir 6 vai. 
p. m. (18)

Yorke Paieškomi Asmenys:
----------------------------- L

JUŠKIENE - Gideikaitė, Bro- 
nislava, vyras Juškus, Stanislo
vas ir vaikai Jonas ir Genovaitė, 
gyv. Lawrence, Mass.

KABAŠINSKAS, Stasys ir 
Vincas, gimę Amerikoje, gyve
no Lietuvoje Birštono vai., Aly
taus aps., vėliau grįžo Ameri
kon.

KALPAKIENE - Karnauskai- 
įtė, Dorotėja, gyv. Binghamton, 
• Cleveland St.
j KAMOVSKY, Frank, iš Kuni
giškių km., Kruonio vai., gyv. 

‘ Brooklyne.
I KASPARAVIČIUS, Pranas, 
iš Šakių parapijos.

KAŠĖTA, Adomas, iš Nedzin- 
Cafe tarnautojas, didelis “Dar- gės parap., Alytaus aps. 
bininko” prietelius pranešė, kad KAŠĖTA, Jurgis, gyvenęs 
paimtuosius 20 tikietų visus Orange, N. J., ir Kašėta, 
pardavęs. Jei kurie daugiau no- zas.

bus persta- j rįtų jų įsigyti prašome kreiptis • KAVALIAUSKIENE - 
, tomas puikus naujas scenos: pas p. zaieską j strand Cafe, nionytė, Adelė, iš Katkų 
į veikalas minėti Kristaus Kara-iar|,a Įęįtus tikietų platintojus. Kėdainių aps., gyv. rodos 
liaus šventę. Šio didžiulio pa-i

■ rengimo pelnas £is parapijos 
' mokyklų fondan.
I _________________

; "Darbininko" Redaktorius
Į 
Į

9 vai. r., parapijos salėje, 492 
E. 7th St. įvyksta Katekizmo

i i 
pamokos vaikams.

Sekmadienj, 3 vai. p. p., baig
sis vyrų - vaikinų misijos. Jos 
labai sėkmingai eina šią savai
tę, vadovybėje kun. dr. J. Vait
kevičiaus, MIC.

Kitą sekmadienį, spalių 27 d., 
yra Kristaus Karaliaus didelė 
metinė šventė. 10 vai. ryte, šv. 
Petro par. bažnyčioje, per sumą 
sueis visų draugijų valdybos su 

išklau- 
isyti šv. mišių bendrai ir pamok- 
' slo.I
I 2:30 v. p. p., bus giedami Miš- 
1 parai ir atkalbamas aktas žmo
nių giminės pasiaukojimo V. J. 
Švenč. Širdžiai.

Po to. maždaug 3:30 vai. p.p. 
į bažnytinėje salėje.

į ženklais ir vėliavomis —

<

JUREVIČIUS, Antanas, iš 
Panemunėlio, Rokiškio aps., : 
gyv. Čikagoje.

JURGILIENĖ - Dajoraitė, 
Petronėlė, iš Šilalės vai., Tau
ragės aps.

JURGUTIENE, Konstancija, 
gyv. Čikagoje.

JURGUTIS, Adomas.
JURGUTIS, Juozas, gyv. Či

kagoje, kur buvo tramvajaus1 
(trolley) mašinistas.

JURKUTAITIS, Andrius.

iždininku išrinktas senasis 
Marcin - Marcinkevičius. Ki- 
susirinkimas įvyks lapkričio

i
"Darbininko" Koncerto 
Tikietai Gerai Platinasi

Feliksas Zaleskas, Strand

Juo-

Sta- 
km., 
New

Išskrido Į NewYorią
Ketvirtadienį, spalių 17 d., 

anksti rytą A. F. Kneižys, “Dar
bininko” redaktorius, orlaivių 
išskrido iš Bostono į New Yor- 
ką. Kelionė truks 50 minučių. 
Dalyvaus BALF’o seime ir Ka
talikų Kongrese. Grįš antradie
nį, spalių 22 d.

Antanina Majauskaitė ir Ma- Yorke. 
rijona Karčiauskienė smarkiai KAVALIŪNAS, Jurgis, 
lenktyniuojasi tikietų pardavi- rolis ir Klemensas, kilę iš Anyk- 
nėjime. ščių vai., Ukmergės aps.. gyv.

Eva Kuderaūskienė pranešė. Detroit, Mich.
kad jai irgi gerai sekasi tikietus 
platinti.

Susirinkimas 
Paankstinamas

Ka

Pristatome Alų ir Toniką
? Mes turime ll-kos rūšių alaus ir Įvairių tonikų. Mes alų ir 
J toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r ir piknikams patarnavimas skubu* ir mandagus. Šaukite:

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

220 E St, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

II
i! 
i! 
i! 
Ii 
i! Jį

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE 
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

258 West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Užsisokyidte Toniko Pat Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Cck
GraftonAv... , Islingion Mau.

Tel. Dedham 1304-W
PRAHAS OBRULSKIS, Namų Tel. Dedham lSOį-R

Vakarienė
Vietinė kuopa delegatėms su

rengė skanią vakarienę, kurio
je dalyvavo visos delegatės ir 
vietos kunigai: klebonas P. Juš- 
kaitis ir P. Bekša, vikaras. Po 
užkandžių j
Kalbėjo abudu kunigai, buvusi 'tinental viešbutyje. Cambridge, 
ir naujoji pirmininkės ir ponia Mass. (Harvard Sųuare). Ban- 
Liutkienė iš Worcester, Mass. kietas prasidės
Visų kalbos lietė: kaip išaugi- Bus skanių valgių, gražus pro- 
nus Moterų Sąjungą ir pritrau- gramas — choras pateiks jaus-

Balius
j Lapkričio 11, Armistice die
noje įvyks mūsų grįžusių karei- 

prasidėjo kalbos. vjų pagerbimo bankietas —Con-

7 vai. vakare.

KAZLAUSKIENE - Kilnaitė, 
Rap. Magdė, iš Būdviečių Gudelių 

! km., Pilviškių vai., Vilkaviškio 
aps.. gyv. Brooklyne.

KEZES, Mykolas ir Kezes - 
Žemaitytė, Stefanija, Čikagoje.

Šv. Jono BĮ .E. pašalpinės dr-: KILNA. Juozas ir Kilnaitė, 
jos susirinkimas įvyks sekm. Ona, iš Pilviškių vai., Vilkaviš- 
spalių 20 d. š. m. 1 vaL po pietų, kio aps.
Ta iyra vieną valandą anksčiau,' 
kaip paprastai. Tas daroma iš 
priežasties užbaigimo vyrų mi
sijų, kad visi galėtų dalyvauti, i 
Susirinkimas, kaip žinoma, į- 
vyksta parapijos salėje, 492 
7th St., So. Boston, Mass.

Jonas GJineckis,
prot. raštininkas.

E.

I

i

PARSIDUODA South Bosto
ne 3-jų šeimynų namas su 4-5-5 
kambariais. Irgi 2-jų šeimynų 
namas su 4-4 kambariais su 
krautuve. 3 garadžiai. Geras in- 
vestmentas. Atsišaukite — 
BLU 6872. (25)

IŠSIRENDAVOJA dėl mažos 
šeimynos 4 kambarių flatas. 
Renda prieinama. Atsišaukite, 
vakare, 303 Canton St.. No. 
Randolph, Mass. Tel. 0177-W.

(18-21-25)
I

I
jmingų dainų: svečiai savo kal
bose apibudins Lietuvos reika- 
lūs. Pasižadėję dalyvauti: J. E.

^a* i Gubernatorius Tobin, miesto 
'’ mayoras J. Lynch, miesto ma- 

pavardės nežino- nagerįs p. Atkinson, buvęs ir

Juozas, broliai Paulinos Miko- 
levičienės.

KORŽENIAUSKAITES.
rija ir Elena, dukterys Mykolo, 
ištekėjusių i 
mos, kil. iš Žiežmarių vai., Tra-1 naujasis poiiciįos chiefas. 
kų aps. Balius baigsis linksmais šo- 

KRIŠČIOKAITIS, Pranas, ir kuriems gros viena iš ge-
jo septyni sūnūs, kilę iš Papar- riausių orkestrų. Lapkričio 11, 
tynų km., Šakių aps. turėjo ei- gaiėsite skaniai pasivalgyti ir 
ororofii «. « .« . . . .

iš

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta 
daug skirtingų elementų, turi sa

vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai. ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašyki
te j dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

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

KIMEKLIS, Benonas.
KIŪRĄS, Jonas, kilęs iš Pa

nevėžio m.
KLEMKA, Vytautas, kilęs iš 

Panemunio vai., gyv. Brooklyne.
KLIMAS, Anna.
KLIORE, Ignas, Tomas ir Ol- 

ga, gyv. Bend, Illinois.
KOCHANOVSKY, Albinas ir

garėtų dirbtuvę Čikagoje, vė- nnksmai pasišokti. 
liau persikėlė Califomijon.

KRIVINSKAS, Jurgis ir Kri- 
vinskaitė, duktė Vinco, 
Maksvitienės, kilę iš Jankų vai. 
Šakių aps.

KUDARAUSKAS, Adomas, iš 
Merkinės parapijos.

KULIKAUSKAS, Vincas ar 
Jonas Garbaliauskų ar Jakaičių 
giminaitis. Taisymai

KUMETA, Jonasą iš Vaitka-' Praeitam pirmadienyj pradėta 
balių km., Vilkaviškio aps. taisyti klebonija — sienos iš

KUMETA, Juozas, iš Vyšty- oro apkalama celobricks. Tas 
čio, Vilkaviškio aps.. gyv. Čika- darbas 8«taupįs maliavojimą 

per 25 metus ir padarys namą 
daug šiltesni žiemos metu — 

j kas irgi daug kuro sutaupįs. O 
namas bus taip kaip mūrinis.

I — Panašus darbas bus daro
ma ir su vienuolynu.

Visi daly-
vaukite.

Toje dienoje 9 vai. ryte bus 
8681101 iškilmingos militarės šv. mišios 

• už žuvusius kareivius. Visi pa
tarnautojai prie mišių bus ka
reiviai. Raginami koskaitlin- 
giausiai dalyvauti kaip bažny
čioje taip ir baliuje. Kvieslys.

Res. Šou 3729 Šou 4619

an Furniture Co.
MOVER8 — 
Insured and

Bondod
Local A Long 

Distanoe 
Moving 

326.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

Draugijų Valdybų Adresai

goję.
KUŠLEIKIENE, Ona, duktė 

Jono, iš Radviliškio.
KVEDARAITES, Juzė ir Pra

nė, viena ištekėjusi už Vinco 
Stogio, dukterys Marijonos Rip- 
skytės, gyv. rodos Brooklyne.

KVEDARAS, Kazimieras, sū
nus Marijonos Ripskytės.

KYLERTIENE

So. Boston FumitureCo.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380% West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skobtu.

GRABOR1AI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.»

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. GailiGnienė, 
Prot. RaSt. — Ona I Vaškienė, 

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

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

Tel. Parkvvay—1864-Vv 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

177 West 7th St.. So. Boston, Man.
Tvarkdare — Ona Krasauskas, 

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raėtintnkfc

JAU ATIDARYTA

LAUNDERETTE
SELF - SERVICE LAUNDRY

21 Naujų BENDIX Skalbiamų Mašinų
JO Svaru Drabužiu už 25c. .Mes duodame ir muilą
W. .r Viskas automatiškai.

ŠOU 9611 " < .
380 W. Broadwayf So. Boston, Mass.

Spalių 14, mokyklos miesto 
gydytojas pertikrino mūsų mo
kyklos vaikučių sveikatą. Pagy- 

Venckutė, rė, kad mūsų mokyklos vaiku-
Marcelė, iš Rietavo vai., Telšių čiai, švariausi ir kad sveikatoje 
aps. stipriausi. Už švarą dėka sese-

LAPIENIS, Jonas, sūnus Juo- lems mokytojoms. Jos rūpinasi, 
zo, iš Alotų km., Šimonių vai., 
Panevėžio aps.

LENONAVIČIUS, Jonas ir 
Leonavičius. Juozas, kilę ar tu
rį giminių Kalvarijos vai., Ma
rijampolės aps.

LISIKAITE, Magdalena, ište
kėjusios pavardė nežinoma, iš 
Kirsnakaviznos km.. Marijam
polės aps.

LIŽAS (Ližaitis), Juozas, sū-|s,< 
nūs Vinco. i’°

LUBINSKAS, Jonas, sūnus 
Jono, iš Vaitkabalių km., Vilka
viškio aps.

MARTYNAITIENE - Oran- 
caitė, Cecilija, iš Tauragės aps.

MERKYS (Mierkys), Juozas, 
iš Vyžuonų vai., Utenos aps.

MIEUTAVTČIUS, Vaclovas ir 
Vladas, sūnus Petro, kilę nuo 
Šilą vos.

MIKALONIS. Julius.
Ieškomieji ar apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliep
ti:
Consulate General of Lithuania

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

(Bus daugiau)

kad vaikučiai netik reikalingą 
mokslą įgytų, bet ir švariai iš
moktų save užsilaikyti.

kuni-

S. Barase vietas ir Sūnus
MOTERIS FAGELBININKE 

Lietuvių Graborius Ir 
Baisa m uotoju 

Turi Notaro Tetai*

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2980 
SOaaus gyvenamoji vieta — 

S3S Dorchester A v*. 
Tel. COLumbia 2527

Spalių 20 — Misijų 
Sekmadienis

Praeitam sekmadienyj 
gai skaitė J. E. Arcivyskupo
laišką — skelbianti kolektą Mi
sijų reikalams. Kiekvienas ne
šiojantis kataliko vardą, priva- 
.j gausiai, sulyg išgalės misijų 
kolektoje aukoti. Pr.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA kepykloje dar

bininkai patyrę arba nepatyrę 
išmokti darbą. Geros valandos. 
Atlyginimas geras. Gera vieta. 
H. J. SEILER CO.. 110 Norvvay 
St., Boston. (18)

CASPER |
FUNĖRAL KOME
187 Dorchester Street 

South Boiton, M—B, 
Joseph V.Casper 

(KASPERAB) 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas 
NOTART PUBLIC 

Patarnavimai Dieną ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. ŠOU Boston 1437
BOU Boston 3960

REIKALINGI
užlaidų operatoriai su patyrimu. 
Darbas geras. Atlyginimas tin
kamas. Atsišaukite —

HUB CURTAIN CO..
75 Kneeland St., Boston, Mass.

(18-22)1

ZALETSKAS
FUNERAL KOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletekas, F. E. ZaletskM 
Graborial Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTART PUBUC 
Tol. BOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2000



i

kalbėjo sky-

broliai lietu- 
nuo svetimo

HARTFORD. CONH susirinkę
reikalais spalių (Oct.) 
1946 m 
vo pageidavimą,
merikos lietuvių 
ganizacijos. iki

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

€

Prakalbos Pavyko
Lietuvių Tarybos skyriaus 

prakalbos įvyko spalių 6 d., lie
tuvių mokyklos svetainėje.

Kalbėjo neseniai atvykę iš Eu
ropos J. Aleksandravičius ir Dr. 
J. Vileišis. Abu kalbėtojai pa
aiškino apie dabartinį lietuvių 
gyvenimą Europoje ir Iietuvoje. 
ir kiek ten mūsų 
viai turi iškentėti 
jungo.

Taipgi trumpai
riaus pirm. V. Brvnga ir Prela
tas J. Ambotas. Ragino visus 
lietuvius stoti į darbą dėl Lietu
vos nepriklausomybės atgavi-
mo. 1

Šv. Cecilijos choras, vad. var- , 
gonininko J. Balsio, sudainavo 
kelias daineles.

Padaryta rinkliava aukų. Au- , 
kavo šie: Gailiūnas $10.00: Pre
latas J. Ambotas £4.00: po $2. 
— K. Vailionis. J. Laurinaitis, 
p.p. X.. A. Supis, p. ir p. Kurti
naitis. L. Kazunas. Mr. Patec- 
kis. Mr. & Mrs. Kavaliauskas. 
Mr. & Mrs. Skarupskas. ir Mr. 
Sagevičius. Po S 1.00 — Burbu
lis. Zaikauskas. Mrs. Kundrotie- 
nė. A. Urbonas. P. Vincas. Bu- 
jauskas. Walon, Deltuva E.. 
Mančiūnas, Burtaliauskas. Ber- 
nilas. Banaičiai. K. Tamošiūnas. 
A. Sabeika. Montvilas. A. Ger
butavičius. J. Bacevičius. A. Sa- 
vulionis. Vailkus. Bolviečius, 
Andruliūnas. šrupša. V. Bryn-į 
ga. Gechas. Kazunas. Navitskas.. 
Zilonis, 
Petraitis, 
kienė. M.
raitienė. Uzenas. Jusinskas. Ce- 
batorius. Unekančius. 
Semonas J. Mančiūnas. 
naitienė, Mališauskienė, 
kienė. Matulevičienė. V. 
lis. ir A. Galickis.

Viso aukų surinkta virš $90. 
Po to Vice Pirm. L. Kazūnas 
perskaitė sekančio turinio pa
gamintą atsišaukimą į kitų 
miestų lietuvius, kurį visi vien
balsiai priėmė.

Lietuvos vadavimo
6 d., 

viešai pareiškiame sa- 
kad visos A- 
pat rijote s or- 

šioliai veiku
sios Lietuvos vadavimo naudai, 
subendrintų savo spėkas ir 
veiktų visos kartu. Trumpoje 
ateityje prasidės pasaulio tau
tų taikos konferencija. Į šitą 
tautų konferenciją Amerikos 
lietuviams priseis kreiptis ieš
kant Lietuvai užtarimo, pasi- 
liuosavimui iš svetimos prie
spaudos. Mes esame įsitikinę, 
kad Amerikos lietuviai galės su
lošti svarbią rolę savo senosios 
tėvynės naudai, jeigu visi dirb
sime vieningai ir bendrai. Eiki
me į pasaulio tautas ieškoti Lie
tuvai priklausančių teisių visi 
bendrai. Mūsų vienintelis ir sti
priausias ginklas už Lietuvos 
laisvę, tai mūsų bendras darbas, 
bendras nusistatymas ir ben-.

Les Angeles uoste, at yko žuvininku laivai, kurie atgabeno daugybę 
sardinių žyvyčių. Esą buvęs istorinis pasisekimas jas gaudyti. Todėl ir 
siūloma, kad trūkstant mėsos, valgyti daugiau žuvies.

dras troškimas, tai vėl' sulaukti 
laisvos Lietuvos. Užtat visi j 
bendrą darbą už laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą! i

Korespondentas.

ROCHĖSTER, H. Y
šv. Jurgio Lietuvių Parapijos 

Jubiliejus

Balchunas. Pugžlis.
M. Pateckaitė. T. Ba-
Karalaukaitė. V’. Pet-

Gaučas.
Rauli-
Sabec- 

Vaičiu-

Bendro Veikimo Reikalu 
Pareiškimas

Mes Hartford. Conn. lietuviai

Antroji Connecticut Valstybės
Šv. Pranciškaus Mylėtojų Ir Tretininkų

KONFERENCIJA,
globojant

Kun. Kleb. M. Pankui,
įvyksta 

Kristaus Karaliaus Šventėje, 
Spalių 27 dieną

Šv. Andriejaus parapijoje, New Britain, Conn., 
396 Church ir Stanley Strs.

KONFERENCIJOS PROGRAMA:
1 P. M. — Šv. Andriejaus parapijos salėje — Ansonijos, Bridge- 
port. Hartford, New Britain. New Haven ir Waterbury, Tretinin
kų Kongregacijų Tarybų posėdis.
3 P. M. — Šv. Andriejaus par. bažnyčioje — pamokslas, iškilmin
gas įžadų atnaujinimas, maldos, giesmės ir Generalė Absoliucija.
4 P. M. — šv. Andriejaus par. salėje — Tėv. Dr. Viktoro Gidžiū
no. O.F.M. paskaita: “šių Dienu Tretininkų Uždaviniai Pagal 
Popiežiaus Pijaus XII Nurodymus.”

T£V. JUSTINO VAŠKIO, O.F.M. 
trumpas referatas:

“Trečiasis Ordinas Ir Taika”.
Paklausimai, maldos ir užbaiga. 

PRIEŠ KONFERENCIJĄ — 
Spalių 23—27 d.

Tretininkų Rekolekcijos
Pamokslai rytais — 9 vai., vakarais — 7:30 vai.
Šv. Andriejaus Parapijos40 Valandų Atlaidai:

Spalių 26—22 d.

KONFERENCIJOJE DALYVAUS:
Kunigai Klebonai, Asistentai. Šv. Pranciškaus Mylėtojai ir Tre
tininkai iš sekančių Connecticut valstybės Lietuvių parapijų: 

Ansonia, Bridgeport, Hartford, New Britain, New Haven ir 
Waterbury.

PER SERAFIŠKĄ ŠV. PRANCIŠKAUS MEILĘ Į TAIKĄ!

Spalių 20-tą dieną. 1946 m., 
Šv. Petro ir Povilo draugija, 
šios parapijos įkūrėja, rengia 
šaunų bankietą paminėjimui 40 
metų sukaktį nuo parapijos į- 
kūrimo. Iš draugijos yra išrink
tas komitetas, kuriam vadovau
ja ilgametis pirmininkas Jonas 
P. Levickas. Nariai: Dominin
kas Rovas, Petras Krajeris, \ 
Juozas Jančis, Bernardas Du- 
bickas, Pranas Šūkis, Kazys 
Zlotkus. Vincas Butrimas ir An
tanas Letkauskas. Šie visi vyrai 
dirba išsijuosę ir nuoširdžiai 
kad tas minėjimas būtų sėkmin
gas.

Tą pačią dieną 11 vai. bus 
atnašaujamos iškilmingos šv. 
mišios, kuriose dalyvaus visos 
vyrų ir moterų draugijos su vė
liavomis. Pamokslą sakys kun. automobiliu Daudai nuvežė ir į 
J. Cekavičius, ką tik atvažiavęs Kanadą (Toronto), kur pas gi- 
iš Vokietijos.

Trumpa Parapijos Organiza
vimo Istorija

Degutis, Jcuas ^auUioiis, 
j jis Senkus. Mikokis Veptis, 
, Petras Gudelis, Ignas Kairys, 
į Juozas Taraiškevičįus, Juozus 
jNovikas, Dominikai Rovas, 
| Juozas B.aknys, Petras Piku- 
nas, Petras Krajeris, Vincas 
Butrimas, Kazys A r.driuskevi- 
čius, Viktdlus Danilevičius ete.

Pirmutiniu Šv. Jurgio parapi- 
jps klebonu buvo kun. Vince s 
Vizgirda. Jis inkorporavo para
piją sausio 12 d., 1903. Prie in
korporavimo trustistais buvo 
Vladas Stankevičius ir Marti
nas Stuška. Kun. V. Vizgirda su 
trustistais ir kitais parapijas 
darbuotojais labai daug nuvei
kė. Antru klebonu buvo kun. 
Juozas Krasniekas. Jis nėr savo 
trumpą klebonavimą irgi jaunu
tei parapijai daug gerą padarė. 
Trečiuoju klebonu buvo kun. 
Juozas Kasakaitis, nuo 1910- 
1930. Jis per savo dvidešimts 
metų klebonavimo parapiją iš
augino. Tai buvo aukštos sielos 
kunigas ir lietuvis. Jo nuveiktų 
darbų niekad negalima užmiršti. 
Prie kun. J. Kasakaičio buvo į- 
sigyta daugiau žemės ir pasta
tyta bažnyčia, mokykla ir salė 
(vienas pastatas) 1910 metais. 
Jis pastatė ir gražią kleboniją 
1925 metais. Kun. J. Kasakai- 
čiui mirus balandžio 23 dieną, 
1930 metais, buvo paskirtas kle
bonu kun. Jonas 
labai sėkmingai 
savo geraisiais 
susiklausimas ir

įvimas labai pavyzdingas. Ir dė
ka to 1935 metais pastatyta 
nauja ir praktiška bažnyčia, 
kuri dabar yra dekoruojama 
vieno žymaus dailininko iš Mon- 
treal, Canada; taipgi ir nauji 
vargonai jau yra dirbami. Kle
bono padėjėju - asistentu yra 
kun. Pranas Valiukevičius, o 
trustistais Jonas P. Levickas ir 
Stasys Kazakevičius ir jų pa- 
gelbininkais, kaip tai Juozas 
Baranauskas* Petras Gudelis, 
Petras Krajeris, Petras G. Pi- 
kunas, Petras Skilinskas, Vin
cas Apanavičius ir daug kitų 
vyrų ir moterų, kurie bei kurios 
visuomet noriai parapijos nau
dai dirba. Dievas jų gerų darbų 
neužmirš.

Visiems, kuo nors prisidėju- 
siems, ar darbu ar aukomis ta
riame širdingą ačiū, o už miru
sius tariam — Amžiną atilsį 
duok jiems Viešpatie! “Aras”.

8S—“ ■■ L 
jcent Ražaitis,, vikarai Šv. Juo:.- - 
;po parapijoje; Frank Shaknai- 
! tis, Vyčių pirm.; Znthon/
Dereškevich’, Šv. Jėzaus Vardo 
dr-jos pirm.; ir Paul Kauneck.’s, 
choro represėntantas.

Mr. Ira VVillianąs parodė savo 
gabumą su “Magic Tricks” ir 
Paul Kauneckis su monologu.

Vakarienę surengė Federaci
jos ir Tėvų bei Savųjų dr-ja.

Rengimo komisija suside t. 
sekančiai: pirm. p. Anelė Jer. - 
šaitienė, Matilda Baker. B.°rb>- 

,ra Gurklis, Ona Jankauskas, 
j Elzbieta Mataliūnas, Paulina 
Naujevičius, Rožė Shembreskis, 
Ona Šmotas, Marijona Stanke
vičienė, Uršulė Žilinskas, Vero
nika Žukauskas, Ona Barkaus
kas, Alena Barkauskas, Marce- 
la Andrikis, Magdalena Kari- 
nauskas, Nell Meskunas, Ste
phania Sapranas, Aldona Mazu
kaitis, Petras Jokubauskas, 
Petras Liubinas, Juozas Be r- 
notas, Juozas Žemaitis ir An
tanas Shambaris.

Pagelbininkės buvo — Anr a 
Grish, Louise Wasilauskas, Do- 
rothy Mažeika, Anastasia Ve.), 
rauskas, Mary Casgriff, A.nr.a 
Sinkevich, Dorothy Budris, M..- 
ry Rakauskas, Helen Rakaus
kas, Anna Ruoff ir Pranas Bu?_- 
revičius,

Bakšys, kuris 
darbuojasi su 
parapijiečiais; 
bendradarbia-

Juozas ir Teresė Daudai, 
Bochester, N. Y.

Ilgamečiai “Darbininko” skai
tytojai, geri lietuviai patriotai, 
lietuvių parapijos, organizacijų 
ir įstaigų rėmėjai.

South Bostoniečiai Petras ir 
Levusė Romanskiai, Daudų gi
minaičiai praeitą rugpjūčio mė
nesį, pas p.p. Daudus dvi savai
tes laiko svečiavosi ir buvo ka
rališkai vaišinami. Savo gražiu

Jie Mus Vadina WQ. G
Ne “M. D

Bandyk Old Golds
Dėl Smagumo!

e yduolės, gydymas, gerklės saugojimas 
— ar jie tiktai nepamiršta, kad Tamsta rū
kai tiktai dėl malonumo?

Na. Old Golds rūpinasi tiktai malonumu. 
Vėliausi mokslo išradimai yra panaudojami 
duoti Tamstai tiktai tikriausį malonumą.

Taigi, jei malonumas, švelnumas, ge
riausios rūšies tabakai aukščiausiame sko
nio stovyje yra tas ką Tamsta pageidauji 
— rūkyk Old Golds. Jie Tamstą patenkins.

_ . populiaraus vardo tabako
t'j-it Uišdirbystėje per arti 200 matų

Jei Jūs Norite “Treot" 
Vietoje “Treatment^." 

Rfik¥k O.Gs!
e

Įminės ir pažįstamus keletą die
nų svečiavosi. Už tai p.p. Ro- 

! manskiai reiškia savo širdingą
■ Kiek man teko sužinoti lietu- Padėką pp. Daudams už tokį 
viai čionai atsirado 1882 metais. ma^onil priėmimą ir vaišinimą. 
Jų buvo 4 ar 5 šeimynos ir apie
on on ~ ■ • r-, j ■ i-l Pirmutiniais šios draugijos20-30 pavienių. Didesnis skai-! \

vadais buvo: pirm. Juozas viz- cius pribuvo apie 1904 ir 1906 1' . , .... baras, rašt. Juozas Rickis irmetus. Bene daugiausiai tam
- , - ižd. Adomas Butrimas,pasitarnavo tuometiniai laikraš

čiai. kuriuose buvo talpinama 
korespondencijos.

Kun.
Y. buvo 

i pindavo
■ kalais. 
i kun.
i
cius

i cius.
I
klausydavo išpažinčių ir atlaiky- 1906 m. 
davo pamaldas, o pamokslais buvo nutarta 
stiprindavo mūsų dvasinį gyve- višką parapiją.
nimą ir gaudavom pamokų or- ganizuojamos parapijos prisira- 
ganizuotis. Bažnytines savo pa- šė 140 lietuviai, kaipo pirmieji 

' reigas atlikdavome kaimyninėj parapijos šulai. Spalių 14 dieną, 
! Holy Redeemer bažnyčioje. Jos, 1906 m. buvo išrinkta pirmutinė 
klebonas kun. Pr. Staub. vokie- i 
tis, buvo labai palankus ir nuo-: 
širdus lietuviams. Jis daug gerą > 
padarė savo patarimais. Kai 
lietuvių komitetas nueidavo pas 
jį su prašymu, kad lietuviams 
leistų savo bažnyčioj pasikvies
ti lietuvį kunigą, tai visuomet 
maloniai sutikdavo ir patarė or
ganizuoti lietuvišką katalikišką 
draugiją. Lietuviai paklausė ir 
balandžio 2 dieną, 1905 m. tapo

K
suorganizuota Šv. Petro ir Po
vilo draugija. Per pirmąjį jos 
susirinkimą prisirašė 28 nariai. 
Bet už pusantrų metų jau ši 
draugija turėjo 150 narius. Ji 
augo ir bujojo. Šiandien ji turi 
kapitalo apie $21,000.00; narių 
220. Ir bėgyj 40 metų ši draugi
ja suaukavo parapijai $4,030.80. 
Šios aukos kalba už save — tas 
įrodo, kad šv. Petro ir Povilo 
draugijai visuomet rūpėjo para
pijos gerovė. Dievas jų duosnių 
aukų neužmirš. _ _ .

*
✓ o

Conn. Moterų Sąjungos meti
nis suvažiavimas įvyko Šv. Ka
zimiero parapijoje, New. Haven, 
Conn. Spalių 13 d., 1946. Atsto
vės Moterų Sąjungos 43-čios 
kp. Waterbury, Conn., buvo — 
Joan Gluodenis, Anna Matijo- 
saitis, Stephania Dumša, Mary 
Budzinauskas ir Mary Fortier.

“Community Chest” vajus 
prasidėjo spalių 14 d., 1946, su 
vakariene Y.M.C.A. gymnasium. 
Dalyvavo suvirš 700 žmonių, 
susidedant iš įvairių tautų. Šv. 
Juozapo parapijos Našlaitnamį 
representavo John W. Jenusai
tis, miesto Taxų commissioner, 
panelės Albina Jurkūnas, Aldo
na Mazukaitis ir Marcelis An- 
drikis; ponios Katherine Ro
mon, Stephania Sapranas, Nell 
Meskunas, Mary Fortier ir Mal
vina Lasky. Mūsų klebonas kun. 
J. J. Valantiejus yra našlaitna- 
mio viršininkas.

Moterų Sąjungos choro susi
rinkimas įvyko spalių 10 d., pas 
Anelę Meskunas, ir ne papras
toj vietoj, nes dar neužbaigė 
maliavoti choro kambarį. Ka
dangi šis buvo pirmas posėdis 
po vakacijų, tai buvo labai 
daug svarstymų kaslink atei
nančių metų veikimo.

Pirm. Stephania Scpranienė 
vedė susirinkimą ir po susirin
kimo buvo skanių užkandžių ir 
pasidalinimas gražių minčių.

“Audra”.

VATERBURY, CONN.Rugsėjo 9-tą dieną, 1906 me
lais draugijos susirinkime buvo 

a. a. Adomo Butrimo 
organizuoti lietuvių 
įnešimas vienbalsiai 
Išrinkta komitetas 

plakatus sušaukimui 
lietuvių katalikų susi-

i
Molekaitis, Albany, N. paduotas 
pirmutinis, kuris aprū- įnešimas, 
lietuvius dvasiniais rei- parapiją; 
Vėliau buvo pakviesti: priimtas. 
Urbonavičius, kun. Gri- padaryti 

kun. Juozas Židanavi- visuotinoI
metu iš- rinkimo, kuris įvyko spalių 7 d., 

, ***. Šiame susirinkime ir
’uuvu iiuioiLa kurti savo lietu- 

------- . Prie naujai or- 
I

K. 
ir 
kurie gavėnios

I
Į

Maldos Apaštalystės dr-jos 
šv. mišios bus atnašaujamos 
spalių 27 d., 1946, 8 vai. ryte 
pagerbimui Kristaus Karaliaus. 
Narės priims šv. Komuniją in- 
corpore. Po šv. mišių bus su
rengta skanūs pusryčiai šv. Juo
zapo parapijos svetainėje.

Pirm. p. Ona Girdzijauskas ir 
Aldona Mazukaitis nuoširdžiai 
kviečia visas nares koskaitlin- 
giausiai atsilankyti.

S. Sapranas.

valdyba, kuri rūpinosi organi
zavimo reikalais. Valdybon įėjo 
šie darbštūs lietuviai: pirm. 
Vladas Stankevičius (Stanley), 
rašt. Juozas Rickis ir ižd. Anta
nas Stučka. Kolektoriais išrink
ti: Juozas Rickis ir Adomas 
Butrimas, kurie perėjo visą lie
tuvių koloniją rinkdami aukas. 
Naujos parapijos susirinkimai 
buvo laikomi dažnai. Tie susi
rinkimai buvo tvarkingi ir vai
singi. Nuolatos buvo renkamos 
aukos po namus. Kai pavargda
vo vieni kolektoriai ar valdybos 
nariai, tai rinkdavo kitus. Vyrai, 
dirbo su didžiausiu pasišventi
mu. Šia proga malonu priminti 
anų darbuotojų vardus, ypač 
pirmutinių kolektorių: Juozas 
Mocejunas, Pranas Sukis. Ste
ponas Platakis, Simonas Moce
junas, Vincas Barila. Vincas Ži
linskas, Mikas Žemaitis, And
rius Grybauskas, Antanas Ba
ranauskas, Pranas ir Adomas

Spalių 13 d., 1946 m. įvyko 
vakarienė pagerbimui Šv. Juo
zapo parapijos sugrįžusių karei
vių. Dalyvavo suvirš 200 karei
vių — Edmund Jenušaitis, bu- 
vusis kapitonas kariuomenėje, o 
dabar studentas Columbia Uni- 
versity buvo vakaro vedėjas.

Įvairių ir įdomių kalbų pasa
kė Waterburio mayoras John 
S. Monagon, kun. George Vil- 
čiauskas, buvusis kapelionas ka
riuomenėje; kun. J. J. Valan- 
tiejus; John W. Jenusaitis 
miesto Taxe Commissioner; 
Vincent Stankus, komandierius 
Clarence Balanda, Katalikų Ve
teranų Post; John W. Stokes, 
komandierius Sylvester J. Sto
kes Post Lietuvių Legionų A- 
merikoje; Aleksandras J. Alek
sis, vakaro pirm.; Norbert A- 
leksis, buvusi major Army Air 
Corps; kun. Benedict Benesevi- 
čius, New Britam, Conn.; kun. 
Pranas Pranskus ir kun. Vin-

LDS Conn. Apskritis 
Suvažiavimas

įvyks sekmadienį, šių meti, 
spalių - Oct. 27 d., Hartfor ’., 
Conn.

8:30 vai. rytą, Švč. Trejybė 3 
parapijos bažnyčioje įvyks šv. 
mišios už gyvus ir mirusius na
rius.

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

Taigi prašome visas kuoprs 
prisiųsti atstovus, pagaminti į- 
nešimus — naudingi sumany
mai visados pageidaujami su
važiavime.

Valdyba:
f

Prel. J. J. Ambotas, Dv. Vadas 
Juozas Bernotas, pirmininkas 

Jonas Totilas, r aštinink?'
/

AMERICAN 
RED CROSS




