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Katalikas, kurs neremia ! 

katalikiškos spaudos, ne- < 
turi teisės vadintis geru ; 
Bažnyčios vaiku. j

Vyskupas Ketteleris. ' 
<į,----------- -------------------4;

Stalino patikėtinis prokuroras 
Višinskis Jungtinių Tautų sei
mą nesiliauja naudoti aršiausios 
bolševikinės propagandos tiks
lams. Dar niekas iš amerikiečių 
atitinkamai neatkirto į kaltina-! 
mąjj aktą, kuriame jis, lyg ka
ro kriminalistų teisme Niurn
berge, apkaltinęs eilę šios šalies 
žymių žmonių pamišėliais, ka
ro kurstytojais ir 
jais, reikalavo juos 
ir įkalinti. Tada, 
pats tinkamiausias
Jung. Tautų tribūnoje atvirai ir 
stipriai smogti Višinskiui atgal 
visiems žinomais faktais apie 
Sovietų politines šunybes ir 
kriminalus padrąsinant Hitlerį 
pradėti karą, pasidalinant Len
kiją ir Ealtijos valstybes, nesi
laikant tarptautinių sutarčių, 
vėliau užgrobiant didesnę Euro
pos dalį, naikinant pavergtų ša
lių geriausius žmones, plėšiant 
jų turtą, trukdant taikos atsta
tymą, kurstant prieš Vakarų 
pasaulį, organizuojant “civili
nius karus” Graikijoje ir Kini
joje, šnipinėjant Kanadą ir 
JAV ir daugybę panašių nusi
kaltimų. Pasaulis ir šios šalies 
visuomenė laukė, ar amerikie
čių delegatai turės drąsos pasa
kyti Višinskiui tiesą. Sakoma, 
kad tatai buvę pavesta poniai 
Rooseveltienei. Ji, teisybė, ban
dė Sovietams kai ką atsakyti, 
bet taip blankiai, taip nereikš
mingai, kad jos mandagūs žo
deliai skambėjo lyg pasiteisini
mas, lyg apgailestavimas, lyg 
atsiprašinėjimas.
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Padare Milijoninius Nuosto
lius.- Gaisrininkai, kareiviai ir 
civiliai žmones kovoja su ugni
mi dieną ir naktį. - Massacku- 
setts valstybėje pavyko gaisrus 
sukontroliuoti. - Maine valsty
bėje daugiausia nu k e n t e j o 
.t/"__ * i i r iKennebunkport - Biddeford

Lietuvos Pranciškonų naujas vienuolynas, kurį jie pirko rugsėjo 8 d. š. m., Kennebunk, Maine, yra gaisrų srity
je. Bandyta susisiekti telephonu, bet nebuvo galima. Taigi kol kas neturime žinių ar vienuolynas apsaugotas nuo 
ugnies? Žinios paduoda, kad Kennebunkport miestelis, kuris yra visai arti Pranciškonų vienuolyno, sunaikintas. 
Taipgi Campbell ūkis arti vienuolyno sudegė.

■ Dabar gerai. Sakykime, JAV: 
perdaug galingos ir taurios, 
kad paisytų kiekvieno bolševi
kų propagandisto kauksmo. Pa
sak Prez. Trumano, Višinskis, 
Gromyko ir kiti Maskvos dele
gatai su jų atsivežtomis pa
vergtųjų šalių lėlėmis perdaug 
nerimtai triukšmauja, todėl 
juos geriau ignoruoti. Gal būt. 
Tačiau, jei jau ignoruoti, tai ig
noruoti tikra žodžio prasme, ir 
nepavesti valstybės vardu kal
bėti tokioms poniutėms Eleono- 
roms, kurioms gal širdelė nelei
džia pasakyti kietesnį žodį to
kiam draugui Višinskiui. Saky
ti ir nepasakyti ką reikia ir 
kaip reikia, vadinas, tik sukom
promituoti atstovaujamą bylą.

Stoka atvirumo, stoka drąsos, 
stoka principų ir rizikos žudė ir 
tebežudo visą anglosaksų jx)Ii- 
tiką nuo tada, kai jie, bėdos 
verčiami, su Stalinu susidėjo 
tarsi su garbingu ir sau lygiu 
partneriu. Kompromisų, “apea- 
smentų". svetimomis žemėmis 
ir tautomis pirkliavimo, delsimo 
ir be atodairinio savo priešo rė
mimo taktika davė tokius rezul
tatus, kad turime tik nebaigtą 
karą, neatstatytą taiką, išnie
kintus kilniuosius principus, dėl 
kurių, sakoma, jaunimas buvo 
siunčiamas į frontus. Iš Wa- 
singtono dar kartą patariama 
būti kantriems. Sovietus su-

X

Dėl sausros ir karšto oro giriose kilo di
deli gaisrai Massachusetts, Maine ir New 
Hampshire valstybėse. Massachusetts vals
tybėje, ypač Fitchburge, Beverly, Royals- 
ton, Shrevvsbury, Dudley, Webster, Free- 

;dom, Svvansea, VVrentham, Norvvood. Glou- 
jcester, Rockport pavyko gaisrus sukontro
liuoti. Tačiau kitose vietose tebegręsia pa
vojus.

Maine valstybėje sudegė 300 vasarnamių 
ir kitokių namų 26,000 akerių srityje. Ken
nebunkport daugiausia nukentėjo. Sudegė 
180 vasarnamių. Vienas viršininkas pareiš
kė, kad tik didelis lietus arba stebuklas gali 
sulaikyti ugnį nuo išsiplėtimo į pietus ir ry
tus. Sakoma, kad vien Maine valstybėje pa
daryta už 3 milijonus dolerių nuostolių. 
Vieškeliai, kurie eina per girias, uždaryti. 
Giriose uždrausta medžioti ir grybauti, še- 

’ši šimtai žmonių liko be 
' namų Maine valstybėje. 
'Sudegė ir Campbell, gyv. 
I Route 9, New Biddeford 
•rd., šeimos namai ir ūkis, 
i Campbell yra tai šeima, 
kuri pardavė namus Lie
tuvos Prancišk o n a m s, 
Kennebunk, Maine.

j Goose Rocks Beach, la- 
»r» • v D bai gražus kurortas, visiš-Tyrinėjimo Komiteto Centras Bus ikai sunaikintas Beliko na- 

Salonike. Slavai Nuginkluoti ^Kaminai m medžių stie- 
i—,, „ i ___________

traukta iš Graikijos. Toji’ Tyrinėja Hollywood Veiklą 
rezoliucija 34 balsais prieš * * *
7 buvo atmesta. Po to. Su- Hashington> D c. _šio. 
smukimas 41 balsu prieš mįs dienomig j v

greso 
nės Veiklos 
Komitetas tyrinėja komu
nistu veiklą kino industri
joj, Hollyvvoode.

Pakviesti artistai liudi
ja, kad daugiausia komu-

Keturių Didžiųjų Konferencija IUrdin^XttKino Jung. Tautų Susirinkimas
Nepavyks, Sako Byrnes New York, spalių 23 — 

J. E. Kardinolas Spellman 
pasiuntė visiems arkidie- 

' cezijos klebonams laišką, 
skaitytiną per visas šv. 
mišias sekmadienį, kuria
me aiškiai pasako, kad ka
talikai negali žiūrėti kino 
paveikslo “Forever Am- 

su ramia sąžine.
, , t i x „ .. . , ’ Legion of Decency šiąkad Jung. X aisty-nes Rusija nenori koope-° k-

Ragina Vokiečių Taikos Konferen 
ciją Be Rusij os

40 Balsy Prieš 6 Nubalsavo 
Sudaryti Balkany Komitetą

Columbia, S. C., spalių Byrnes tvirtina, kad kitą 
23 — Buvęs valstybės se- mėnesį šaukiama 4 didžių- 
kretorius James F. Byrnes jų konferencija nepavyks, 
siūlo, I 
bės, Britanija ir Prancūzi- ruoti bendrai vokiečiams 
ja sušauktų tuojau Vokie- priimtinos taikos sutar
tuos taikos konferenciją, ties paruošimui. Jis sako; 
nežiūrint kaip į tai žiūrėtų kad trys vakarinės tautos 
Rusija. už metų vistiek turės
--------------------------------  šaukti tautų konferenciją, 

su-

• y

prasti, nepakenkti santykiams kurį paruoštų taikos 
ir pan.

Flushing Meadow, N. Y.
Jungtinių Tautų susirinki
me 40 balsais prieš 6 už- 
girta Jung. Valstybių re
zoliucija, kad būtų suda
rytas pastovus Balkanų 
komitetas su centru Salo- kad Graikija būtų apkal- 

Šiomis dienomis įvykę nike, kuris pagelbėtų iš-į tinta už pasienio susikir- 
, kad svetima ka-

Organizuoti Darbininkai 
Remia Marshall’o Planą

16 atmetė ir Rusijos rezo
liuciją, kuria ji reikalavo,

Ko’1-
Prieš - Ameri^oni-

Tyrinėjimo

tartį Vokietijai. Jis pata- Amerikos Darbo Federa- spręsti ginčus tarp Graiki- timus,
Demokratijos demoralizuoja- rja, kad Jung. Valstybės ir cijos (San Francisco, Cal.) jos, iš vienos pusės ir Ju- riuomenė būtų ištraukta, 

si. masėse vis daugiau atsiran- fcįtos valstybės padarytų ir (Boston, Mass.) goslavijos, ,A1U—
ra tokių, kurie daugiau ar ma- taiką, su Vokietija be Ru- seimai pasisakė už Mar- Bulgarijos, iš kitos pusės, 
žiau nejučiomis ima i 
kad gal gi Višinskio kaltinimuo- peruos, jis pastebėjo, kad statymui.

Mass.) goslavijos, Albanijos ir

manyti, sijos, jeigu Rusija nekoo- shall’o planą Europos at- 
•a i. — • i ofnfvmni

ir kad Jung. Tautos suda
rytų specialų komitetą 
prižiūrėti, kad iš užsienio nistų yra rašytojų grupė- 
teikiama ekonominė pa- se. Artistas Adolph Men- 
galba Graikijai būtų tik- jou ir kiti du liudininkai 
rai sunaudota “tik Graiki-! labai plačiai pasakojo aoie

Įkomunistu veiklą. Jie visi
Kadangi Jung. Valsty-’trys įvardijo kaikuriuos 

bių rezoliucija buvo bal-ųtartinus asmenis. Advo- 
suojama vardošaukiu, tai katą, kuris bandė perklau-

I -  .      — -— 1 - -J 1 , , i /1 , v, , „ 1 , r- -.z-tz-vz, .S

Vienuolika tautų susilai-
- - j-—— t-----—---- . . kė nuo balsavimo. Prieš

se ir esama tiesos, jei jie kaip jeigu Rusija po to nusi- Tai smūgis komunis- balsavo Rusija ir jos do- 
reikiant neatremiami. Kas su- statys laikyti rytinę Vo-i tams, kurie batlaižiauda- minuoiami kraštai — Če- . .
pranta žmonių psichologiją, tas kietijos sritį, tai kiti Ali-!™ Maskvai, griežtai smer- koslovakiia Lenkija Uk- JOS’ z™oniy reikalams 
npnanpips Voitairp žodžiu: “Me- u..„ kia Marshall’o nlana. raina Baltgudija ir J u0’o Kadansri Jung. X als

slavija.
Generalio Susirinkimo įr Rusįja reikalavo, kad sinėti liudininkus, jėga iš- 

specialus komitetas bus jos rezoliucija taip pat metė iš salės. Jis bandė 
siidarvtas iš Australijos, baty balsuojama vardo- apginti įvardintus komu-

nepaneigs Voltaire žodžių: “Me- jantai, jeigu bus reikalin- 
luokite, meluokite, o vis kas ga jung Tautų Saugumo 
nors prilips . Europoje ir ki- Tarybos daugumos vado- 
tuose kontinentuose paprasto vybėje panaudotų “pasku- 
piliečio galvon j>eršasi klausi- tinęs priemones” — vienu 
mas: kaip Amerika apgins pa- žodžiu ginklu ištrenkti TU- 
saulĮ. jei jau šiandien ji pati sa- gug j. Vokietijos, nors jis 
vęs (bent diplomatijoje) apgin
ti negali?

kia Marshall’o planą.

Mirė Balys Sruoga
Spaliu 19 d. pavergtoje sudarytas i

Lietuvos sostinėje, Vilnių-Brazilijoj Kinijos. Pran- k Be - irmininkas nistus.
• je, mirė rašytojas Balys euzijos. Didžiosios Britą- A r .... ,-------------
Isruoga. nijos, Meksikos, Olandi- ^r” Aranna, Brazilijos at_jpo

jos, Pakistano ir Jung. stovas, atsisakė tai daryti. balsavimui
RAMADIER SUDARĖ NAUTA Valstybių atstovų. Kaip Tai Višinsky smarkiai iš-, siūlymą, J Žinoma. Rusiia ir Lenkiia nlfidn Rrfi7iliin« atctnva

VALDŽIĄ PRANCŪZIJAI

sus iš Vokietijos, 
to ir nepasakė. Po to, Dr. Aranha leido

i Višinskio pa- 
i iš-j siūlymą, kuris buvo at- 

žinoma, Rusija ir Lenkija plūdo Brazilijos atstovą, mestas.
yra pareiškusios, kad jos------------------------------------------------------------------ —
neįeis į tą komitetą. Ta-

v • -x i - ., x • čiau, jeigu jos apsisvars-Paūžtus spalių 23 - tuojau Įteike prezidentui tyg v£,ljau gį’|f,s įdti
—1_ J • _ • • _ A_  IVineent Auriol užgyrimui. Rugai aiškiaį isakė !— o —--------- x„1 pauj RamacĮier yra so-

Jis pasiskubino
kaip spaudos naują ministrų^ kabinetą, ) Perorganizuoti vai d z i ą, ats’ovasJ Andr’j A GJroj šeštadienį, spalių 25 dieną. 1:15 vai. po pietų iš 

l“lls" myko Saugumo Taryboje WESX radio stoties vėl turėsime progą klausytis lietu- 
''Ten’jjau du kartu vetavo tokią viškos radio programos per visą valandą.

Kalbės svečias kalbėtojas, kun. Stasys Būdavas, 
poetas, nesenai atvykęs iš tremties — Europos.

DARBININKAS RADIO

Reikia pastebėti, jog darbie-’ 
tis britų delegatas vienintelis 
ryžosi nuo išdidžiųjų Kremliaus 
delegatų nutraukti maskę.' 
šiaip, jie Jung. Tautų |>osė- 
džiuose jaučiasi lyg tas smaug
lys. kuris užkerėjo trušį ir da- P° & valandų jo ministrų 
ro su juo ką norėdamas. Per Vi- atsistatydinimo, sudarė sialistas. 
šinskio kalbas, 1 
stebėtojai sako, susidaro įspū
dis, kad Sovietų prokuroras 
kalba ne laisviems delegatams, ,
o prievarta suvarytiems raudo- kalius socialistus ir vieną 
nosios diktatūros vergams. Ar nePriklausomą.

Itai būtų pranašinga naujo. Ministrų kabineto sąs-__ ,
Niurbergo pradžia? C. tatą premieras Ramadier kėjimą.

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

kad jie boikotuos tą komi- ŠESTADIENJ, 1:15—2:15 P. M. 
tetą ir jo darbą. Rusijos

. . .. . - . . . j . . .... . . -■ au5iu»ao Andrei A. Gro-kurj įtraukė septymus so-,kad joje nepasiliktų minis-1 - - _ . .
cialistus, tris respublikie-'teriai, kurie remia
čius (katalikus), du radi- Charles de Gaulle. {pat Jung. Valstybių rezo

liuciją.
Lenkijos delegacija pa

siūlė rezoliuciją, kad sve-' 366 West Broadtvay, • So. Boston 27. Mass.
1 Tel. SOUth Boston 2680 arba NORuood 1149

Būk ramus. Tu nesi vie
nas, jei tik turi tvirtą ti- <,w-

Carlyle.įtima kariuomenė būtų iš-1
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ĮVAIRIOS žiniosc

Ždanov Šaukia Raudonuosius 
Kovoti Jung. Valstybes

Mobilizacija Prasidėjo Visame 
Pasaulyj

Brazilija Nutraukė Diplo
matinius Santykius Su 

Rusija

ryšius su So-

...J*

1

XV-tasis Tėvų Marijonų Rėmėjų 
Seimas Marianapolyje

Kio de Janeiro, Brazilija, 
spalių 23 — Brazilijos val
džia visiškai nutraukė di
plomatinius 
vietų Rusija. Kiek ankš
čiau nutraukė Čilės vals-

Maskva. Rusija, spalių sį valstybės sekretorių tybė. Pramatoma, kad ir
Andrei A. Ždanov. James F. Byrnes, kaipo Argentina greitu laiku nu- 

Stalino patikimia u s i a s "karo prekiautojus”. Jis trauks ryšius su Rusija, 
tarnas, kuris jį atstovavo jau trečią kartą, smerkda- Brazilijos reikalus gins 
komunistų vadų konferen- mas Jung. Valstybių už- ir atstovaus Rusijoj Jung. 
ei joje. Varšuvoje, atsišau- sienio politiką. įvardija į- Valstybes, 
kė i viso pasaulio komu- žymius asmenis ir juos < 
nistus ir jų simoatizato- smerkia už "kriminalės prasidėjo komunistų gau-.vių par., Norwood, Mass., 
rius stoti į kovą prieš karo propagandos” sklei- dymas ir areštavimas. Či- bažnyčioje, pradedant So- 
Jung. Valstybes, kurios, dimą. 
Rusijos raudonųjų įsitiki
nimu. esą "siekia domi
nuoti pasaulį”.

Ždanov yra Rusijos Ko
munistų partijos Politbiū- 
ro narys. Jis oareiškė. kad 
Rusija vadovaus, kad su
griauti Marshall’o planą ir 
užkirsti kelią Jung. Vals
tybėms nuo prijungimo 
Europos. kaipo "49-tos 
valstybės". Jis sulygino 
Jung. Valstybes su Hitle- 
rizmu.

Iš Ždanovo kalbos aišku, 
kad Rusijos raudonasis 
diktatorius Stalinas įsakė 
savo pasekėjams pradėti 
karą prieš Jung. Valsty
bes.

Nebereikalo komunistai 
verčiasi ragožiumi, o 
kurie iš jų ruošiasi 
"dėdę Joe".

23 —

kai-
pas

Seimui skirtas spalių 12 d. 
sekmadienis buvo nuostabiai 
gražus ir Marianapolio ryškio
mis rudens spalvomis pasipuošę 
medžiai ir krūmai, atrodė, lauk
te laukė seimo atstovų ir sve
čių, kurių privažiavo per 120.

11 valandą Marianapolio Ko
legijos koplyčioje seimo daly
viams ir svečiams buvo laiko
mos iškilmingos šv. Mišios. Jas 
laikė ir progai pritaikintą pa- 

’ 1 Marianapolio

tapo kažkokia patrijotinių jaus
mų manifestacija.

Sekantį žodį tarė Marianapo
lio Vyresnysis ir Kolegijos 
Rektorius, kun. Dr. Jagminas. 
Jis atsiprašė seimą už nesklan
dumus, kurie galėję įvykti tik 
dėl to, kad jis savo pareigas 
paėmęs tik prieš pat mokslo 
metų pradžią. Šįmet mokykla 
padidėjusi ir mokinių turinti 
virš šimto. Išlaidos yra gana 
didelės, nes reikia maitinti apie 
130 asmenų. Viešpaties Dievo ir 
susipratusių lietuvių padeda
mas stengsis nešti savo parei
gas. Drauge pastebėjo, kad Ma- 
rianapolis yra ne vien TT. Ma
rijonų, bet ir visų Rėmėjų kūri
nys, dėl to visus Rėmėjus ir ki
tus geros valios lietuvius prašo 
jaustis, kaip namie, ir kiekviena 
proga užsukti pasisvečiuoti.

Toliau sekė sveikinimai. Pir
masis sveikino Rėmėjų garbės 
pirmininkas, kun. J. Valantie
jus. Jis patiekia pluoštą atsi
minimų apie arkiv. Matulevičių,

Kun. AL Abračinskas,
Naujosios Anglijos Soda
liečių Dvasios Vadas, Šv.
Petro lietuvių į 
Boston, vikaras, 
dienį, spalių 26 d ,

Čilės ir Brazilijos krašte vai. rytą, Šv. Jurgio lietu- ninkas, nuoširdžiai kviečiai 
Sodalietės ir visus dvasiš
kius ir vienuoles toje kon-j 

pa ferencijoje, kuri įvyks at- pie 2 vai. 30 min.

Kun. Feliksas E. Norbutas,

Šv. Jurgio lietuvių par./motsią ‘pasakė
’ c/ Norwood, Mass., klebonas,IVyresnysis ir Kolegijos rėkto- 

" sekma- Naujosios Anglijos Soda-rius- kun- Dr. A. Jagminas, asi-
•9

los anglies kasyklose ko- daliečių Konferenciją, at- 
munistai suorganizavo sė- našaus šv. mišias. P- 
dėjimo streiką.
pasiuntė kariuomenę, kad Dambrauskas, MIC. 
streikierius išmestų iš ka- 
sykių. Įvyko kruvinas su
sikirtimas.

Dr. Herbert V. Evatt. 
Australijos užsienio mi- 
nisteris, tuojau atkirto Vi
šinskiu! Jung. Tautų poli
tinio komiteto 57 narių su
sirinkime. pareikšdamas, 
kad Rusijos spauda ir ra
dio kursto karą "nuolati
niu. nesuvaldomu Jung. 
Valstybių puolimu".

\Varren R. Austin, Jung. 
Valstybių atstovas, sėdėjo 
sau ramiai ir visai nekrei- universitetą i U.S.A. 
pė dėmesio į Višinskio vie- Kitą. rugs. 7 d. sekmad. 
nos valandos ir 10 minučių visi stovykloje gyvenan- 
kalbą. Tik kai komitetas tieji lietuviai išklausė tė- 
užbaigė posėdį, Austin į- vo Grauslio laikomų šv. 
teikė spaudai ~ pareiškimą, mišių ir gražaus pamoks- 
kuriame jis pasakė, kad lo, kuriame tėvas priminė 
Višinskio kalba yra tai da- mūsų kenčiančią tėvynę, 
lis Rusijos spaudos ir ra- Graudžiai - liūdnai skam- 
dio propagandos, kurią bėjo Strazdelio 
skleidžia per mėnesius.

10:30 liečiu Konferencijos šeimi- stuoJamas kun- Marčiulionio ir 
kun. Barausko.

i Po pamaldų, seimo atstovai ir 
’ svečiai pietavo.

Seimo posėdžiai prasidėjo a- 
Atidarė TT.

Valdžia mokslą pasakys kun. J. einantį sekmadienį, daly- Marijonų Rėmėjų Centro Vai-
vauti. Providence 

klebonas, 
prašyda- 
pirminin-

veikimą, pagelbėt lietu
viams, skurdžiai gyvenan
tiems Vokietijos lageriuo
se. Taip pat paminėjo Bai- gįų metų Lietuvių Para- Norwoodietės jau pasi 
to daromas pastabas per- į j Sodaliečių Konferen-ruošusios priimti ir pa-j 
kelt Hamburgo Pabaltijo cija j ks sekmadienj, vaišinti visas lietuvaites dldel,ę u8du0t>.: 

spalių 26 d., Šv. Jurgio lie- Sodalietės. Norwoodo So-į 
tuvių par., Norwood, dalietės ir jų Dvasios Va- . ...
;Mass., kurios klebonu yra das kviečia ne tik Sodalie- .
kun. 1 — -
tas. Parapijos bažnyčia ir ir 
svetainė yra 
James Avė.

idybos pirmininkas, 
i lietuvių parapijos 
kun. J. Vaitekūnas, 
mas Rėmėjų garbės 

: ką sukalbėti maldą.

Tuoj po maldos, centro valdy- ir ypač apie pirmuosius Mari- 
bos pirmininkas tarė įžengia- jonus Jung. Valstybėse. Baig- 
mąjį žodį. Savo kalboje jis iškė- damas pastebėjo, kad paskuti

nė Marianapolio svarbą ir pa- niu laiku pradeda Washingtone 
stebėjo, kad TT. Marijonai turi pūsti mums palenkesni vėjai, 

sąmoninti A- tai kvietė visus nešti sunkų šios 
dienos kryžių, nes gal greit iš-merikos lietuvius per spaudą ir C__  _ ~ ~

mokyklą. Jų darbas yra didelis vis ir mums skaistus Velykų 
i ir tikslas yra kilnus. Jie nusi-

Feliksas E'”Norbu’ tes, bet~ii:7iįį5~dv^siŠkiiis^lng. didelČ8 mTlinčs *
vienuoles dalyvauti

prie St. mergaičių pamaldose ir
posėdžiuose.

“Pulkim 
ant kelių”, ramiai bei švel
niai "Marija. Marija” ir 
kt. liet, giąsmes. kurias 
sujaudinti giedojo mūsų 
vyrai vadovaujami chor
vedžio V. Verikaičio.

Tą pačią dieną suėję vy
rai pasidalino įspūdžais su 
tėvais. Visose kalbose bu
vo pareikštas pasigerėji
mas. nenuilstama Balfo 
pirm. dr. kun. Končiaus 
veikla, bei noras užmegsti 
santykius su U.S.A. lietu
viais bent laišku forma, 
nes mums, čia toli esan
tiems. būtų bent šiokia to- 

jsės. Mums buvo itin malo- kia paguoda bei moralinė 
mu tas dvi (rugsėjo 6-7) ■ ■ ■
; dienas praleisti su tėvais. 
Pirmą kartą 
šioj, toli nuo 

jtuviška daina, 
čiai ir aiškiai 
Tėvo Grauslio į mus 
tartieji žodžiai, 
džiaugėsi 
liūdną “Leiskit 
imeliodiją bei kt.
kuriose 
mūsų tėvynės 
grožis, bei ilgesys jos nete-

Truman Gražiausia 
Pasirėdęs

New York — The Fash- 
ion Foundation of Ameri-

Raudonieji Surado Dar Tris
"Karo Prekiautojus'

Lake Success, N. Y. —
Rusijos užsienių atstovas
Andrei Y. Višinsky sura- ca parinko 10 gražiausiai 
do Amerikos Kabinete dar pasirėdžiusių vyrų 1947 m. 
du nariu, būtent. Harri- 
man ir Forrestal, ir būvu-

Pamaldų Tvarka Sodaliečių Konferencijoje, 
Nonvood’e, Spalių 26 d., 1947 m.

Mišios — 10:30 A. M. — Kun. A. Abračinskas. Pamoks
lą sakys kun. J. Dambrauskas, M.I.C.

Paskaita — 3:00 P. M. (lygiai) — J. E. Vyskupas John 
J. Wright, D. D.

Palaiminimas — 5:00 P. M. — Bus kalbamas Rožan
čius, Konsekracijos Aktas, ir naujos valdybos iš
kilmingas įvesdinimas.
Nuoširdžiai kviečiame į Norwoodą’

Nonvoodo Sodalietės ir Dvasios Vadas.
Pirmoje vietoje stovi Pre
zidentas Trumanas. SVARBŪS SUVAŽIAVIMAI

LIETUVIŲ TREMTINIŲ
PADĖKA IŠ KANADOS

Š. m. rugsėjo 6 d. mes. 
naujai atvykę Kanadon 
tremtiniai, sulaukėm neti
kėtų. bet malonių svečių. 
Tą dieną mus aplankė iš 
U.S.A. atvykę Tėvas L. 
Andriekus, O.F.M. ir Tėv. 
B. Grauslys. O.F.M., kurie 
nežiūrint didžiulio atstu
mo, nei ilgos bei varginan
čios kelionės, nepatingėjo 
užsukt į mūsų, viduryj, 
plačiųjų Kanados miškų, 
esančią stovyklą. Ne tik 
aplankė, bet ir giedriu žo-' 
džiu paguodė mus, atvy
kusius iš tolimos Europos, kus. Tėvas Andriekus sa- 
kur liko mūsų kenčiantiįvo žodyje gana plačiai api- 
brangioji tėvynė, bei mūsų budino Amerikos lietuviu 
vargstantieji broliai ir se-1 bendrai ir Balfo atskirai

suskambėjo 
tėvynės, e- 

sančioj vietoj skambi lie- 
Raminan- 
skambėjo. 

pra- 
kuriais 

jis išgirdęs vėl 
į tėvynę” 

dainos, 
atsispindi visa 

meilė, jos
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

parama: atsiminus, kad 
mūsų broliai U.S.A. lietu
viai. nepamiršta mūsų.

Bet laikas bėgo greit ir 
laikas jau eit miegoti, nes 
mums rvt vėl reik eiti į 
mišką prie darbo, o sve
čiams važiuoti toliau kur 
jie dar ne vieną lietuvį 
nori aplankyti.

I Taigi š. m. rugs. 8 d. sve
čiai išvyko iš mūsų sto
vyklos.

Dėkingi esame jiems už 
tą trumpą laiką, kurį pra
buvo pas mus, nes kuo 
daugiau taip pasiaukojan
čių lietuvių yra, tuo mes 
'liekame atsparesni ir vie
ningesni savo mintyje ko
vojant už Lietuvos laisvę.

Vyt. Plačiakis.

PAIEŠKO

bar 
kių

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da- 
turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo- 
Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

MtWFacmikiat/iki
imi r» a

COOF’ERATIVE BANK
430 IIOADWAT • SOUTH BOSTON

rytas.

Labai gyvai, linksmai ir vaiz
džiai sveikino po jo Tėvas do
mininkonas Žvirblis, patarda
mas linksmai visus sunkumus ♦
sutikti ir laikytis devizo: šypso
tis ir apaštalauti. Ragina gera
darius būti dosniais, nes auka 
grąžinantį dešimteriopai. Pata
ria nenusiminti, nes tamsiausia 
visada yra kaip tik prieš aušrą. 

Po jo, kalbėjo Worcester Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 

' kun. A. Petraitis, kuris paste- 
. , . . , ‘ bėjo, kad pereitais metais sei-kun. domininkoną .. . . ...~. , mas pneme gražių rezoliucijų,St. Budavą ir p. . . , ...o jos ne visos buvo įvykdytos. 

Tuo pasakymu sveikintojas tu
rėjo galvoje pereitų metų rezo
liuciją sudaryti naujų Kolegijos 
pastatų fondą. Jis linkėjo, kad 
seimo nutarimai būtų praveda
mi praktikoje.

(Bus daugiau)

džiaginės visų lietuvių para
mos.

Kun. Vaitekūnas, po įžengia
mos kalbos, patiekė seimui pre
zidiumo ir komisijų sąstatą. 
Seimo prezidiumui pakvietė pir
mininkauti p. K. Čibirą, vice- 
pirmininkauti ponias Karinaus- 
kienę ir Ridikienę, o sekreto
riauti J. Aleksandravičių. Svei
kinimų komisijon pakvietė p. 
J. Raulinaitį ir p. J. Leonaitę 
o Rezoliucijų komisijon kun. J. 

i Valantiejų, 
Žvirblį, kun. 
Girdi jauską.

Seimo prezidiumo pirminin
kas, p. K. Čibiras, ilgus metus 
dirbęs TT. Marijonų vienuolyne 

jungos pirmininkai ir se-; Lietuvoje ir gerai susipažinęs
kretoriai; apskričių pirmi- su tos kongregacijos atgaivin- 
ninkai ir sekretoriai, ir vi-|toj°’ arkiv. J. Matulevičiaus as-. 
sų lietuvių katalikų laik- meniu ir veikla, labai vaizdžiai, 
raščių redaktoriai, 'nupiešė vienuolijos specifiškai

Kitas svarbus SUVaŽia- lietuvišką pobūdį. Jis pažymė-

Antradienį, lapkričio 4 
d., 10 vai. rytą, Hotel
Pennsylvania, New Yorke, 
įvyks svarbus ALRK Fe-i 
deracijos Tarybos suva
žiavimas. Į šį suvažiavimą 
yra kviečiami visi Federa-' vimas arba seimas įvyks j°. kad atgaivintojo didelis to- 
cijos Centro Valdybos na-lapkričio 5 ir 6 dienomis, liaregiškumas pasireiškia ir ta- 
riai; visų lietuvių katali- Hotel New Yorker, Newįme« kad įkūrė kongregacijos 
kų centralinių organizaci-; Yorke. Tai Bendrojo Ame- namus Jungtinėse Amerikos 
jų — Kunigų Vienybės J rikos Lietuvių Šalpos Fon-! Valstybėse. Prieš šį karą TT. 
LRKSA, ALRK Moterų !do skyrių atstovų seimas. Marijonai turėjo septynerius 
Sąjungos, LDS, Lietuvos' Svarbu, kad šiame seime namus Lietuvoje ir dar po vie
Vyčių, ALRK Blaivininkų,'dalyvautų visų skyrių at- nūs namus Latvijoje, Gudijoje. 
\T TZ 1m bu O «-* 1 r.4-/\Trn 4 T Iri ioc ivALRK Vargonininkų Są-i stovai.

__________
Pranciškos Sutkaitis, kilusios 

iš Lietuvos. Tumosesikės kai
mo, Sintautų par. Po pirmu vy
ru buvo Pranciška Kodziunienė. 
o po antru vyru Juckienė. Pir
miau gyveno Pittsburg, Pa. Ji 
pati arba kiti praneškite man 
šiuo adresu, nes yra svarbus: 
reikalas:

Mr. A. Sakai 
3026 So. 79th St. 

Philadclphia 42, Pa.

KEMPTENAS, BAVARIA

Amerikiečių Katalikų Dovanos 
Lietuvių Vaikučiams

Rugsėjo 10 d. lankėsi!. 
Kempteno lietuvių koloni
joje War Relief Services— 
National Catholic Welfare 
Conference atstovai ir at- < 
vežė lietuvių vaikučiams 
nemaža dovanų iš maisto 
produktų. Iškraunant iš 
sunkvežimio atvežtąsias 
dovanas, mažieji lakstė 
aplink ir džiaugėsi, kad jie 
yra nepamirštami.

Minėtos šalpos organi-j 
zacijos atstovai aplankė!

I

Remkite tuos profesi joną lūs ir biz
nierius, kurie savo skeltimais remia 
'•Darbininką”.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Lenkijos ir Mandžiūrijoje. Da
bar visi Marijonų namai Euro
poje (išskyrus Romą) ir Azijo
je yra bolševikų rankose, 
jei nebūtų kongregacijos 
Amerikoje, vienuolijai < 
grėstų toks pat likimas, 
buvo caristinėj Rusijoj

J. Kaškelis visų tautiečių 
vardu padėkojo tos orga
nizacijos atstovams už at
vežtąsias jųjų vaikučiams 
dovanas.

, tai, 
namų 
dabar 
koks 
prieš 

kongregacijos atnaujinimą, kai 
buvo belikęs tik vienas vienuo
lis marijonas, tėv. Senkus.

Po šios seimo prezidiumo pir
mininko kalbos, visas seimas

*

!
I

Marshall Atidėjo Planą 
Vykdyti Okupacines 

Sritis

Washington, D. C. — 
vTetos°praXioš<i"r gimnaii-i Valstyb^ Departamentas 
jos mokyklų mokinius kla-;Pr*nesa;.įad ., “"botam 
sese pamokų metu. Pra-!|aikui atldeJo. Asav° Pė
džios mokyklos vaikučiai, "us Pe"mtl Armijos o- 
atsidėkodami brangie- kaP«°W «"<=ių admims- 
siems geradariams, padai- traciJ3- 
navo lietuviškų dainelių.1 Priežastis — negali gau- 
Vietos lietuvių kolonijos ti tinkamų administrato- 
komiteto pirmininkas Dr.'rių.

Albert KBarker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

207 PARK BUILDING
Worcester, Mass.

275 Main St., H’ebster, Mass.

W.J.Chfchohn
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

.331 Smith St,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SV6.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — v.. GailiūnienS,
8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 

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

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

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

177 West 7th St., So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Krasauskas, 

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

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

antrų antradieni mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininke.

*V. JONO EV. BL. PA4ALPINĖ8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis, 
702 E. 5th St, So. Boston, Mass.

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St, So. Boston, Maaa.
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Kristus Karalius
Kristaus Karaliaus šventės proga savaime kyla 

mintis, kodėl tik neperseniai Bažnyčia tą iškilmę įstei
gė, kuomet jau nuo pačių krikščionybės įsikūrimo am
žių ta tiesa visų tikinčiųjų buvo išpažįstama. Dar Do
vydas savo psalmėse Kristų dažnai vadina Viešpačiu 
ir kartais karalium — juk Viešpats ir Karalius yra tas 
pats Aukščiausiojo Valdovo vardas. Gi jau pirmieji 
krikščionys kiekvieną maldą užbaigdavo žodžiais: per 
Kristų mūsų Viešpatį. Ir mes taip pat savo maldas bai
giame. Galėtume taip pat sakyti: per Kristų mūsų 
Karalių. Bet tie žodžiai kaž kaip neprigijo, gal dėlto, 
kad žodis “Karalius” lyg duoda kažkokią siauresnę 
valdžios reikšmę.

Kaip ten bebūtų, visi katalikai be mažiausios dve
jonės, be abejonės pripažįsta Kristui dievišką visaga
lybę ir teisę valdyti žmones pagal savo valią. Pats di
džiausias katalikiško gyvenimo uždavinys yra — pil
dyti Dievo, taigi ir Kristaus valią. Dėl to nėviens ka
talikas nesiginčvja. Kristų vadinama Dievu - Žmogu
mi, Viešpačiu, Karalium, Taikos Kunigaikščiu, Atpir
kėju, Išganytoju ir t.t. Tie vardai dažnai minimi mal-j 
dose, bet atskira iškilmė pašvenčiama tik Kristui Ka
raliui. Kodėl? Į

Šis klausimas paaiškės, kai atsiminsime, kad Ka
talikų Bažnyčia yra Kristaus Karalystė ant žemės, ir 
kad prieš tą Karalystę pasaulis atkakliai kovoja, ypač 
šiais laikais. Ta Kristaus Karalystė, t. y. Bažnyčia, 
turi savo uždavinį — išganyti žmonių sielas. Ji nėra 
koks negyvas, sustingęs kūnas, koks žodis be reikš
mės, kurį galima ignoruoti, apeiti be dėmesio, tarsi 
kokią nudėvėtą senovės pasaką, kuri tik mažus vaikus 
gali suidominti, sužavėti. Ne! Ji gyva ir veikli. Ji turi 
vaidinti ir vaidina vadovaujančią rolę tikybiniam ir 
doroviniam žmonių gyvenime. Ir tam savo pašaukime 
Kristaus Karalystė ant kiekvieno žingsnio susiduria 
su pasaulio dvasia, kuri yra tiesioginiai priešinga 
Kristaus dvasiai. Tad ir vyksta nuolatinė kova tarp 
Bažnyčios ir tų pasaulio valdovų, kurie yra užsikrėtę 
prieštikybine pasaulėžiūra.

Kristus Valdovas

DVIEJŲ SOSTŲ SUSITIKIMAS
CEZARIS

Kiekviename tikinčiųjų krašte yra du sostai katU: bei 
prezidento ir v\ą!-:i;po Praėjęs vieno rūmus randi ir kito, 'i ar du 
sostai, ant kurių sėdi labai skirtingi valdovai. Vienas .jų .aido ei- 
eilinį žmonių gyvenimą, o antras dvasinį. Pirmojo ta.: —• 
Cezario sostas, antrojo sostas - kunigo sostas. Pirmasis yra ap
suptas parlamento, senato, rninisterių, generolų. kariuomenės, 
|x>licijos ir daugybė, daegybės vaidininkų. Jo sostas laikosi ant 
armijos ir policijos jėgos. Tegu pasitraukia l*ei;t \ ienai die 
sa jo sosto apsauga, ir vakarop grius jo sostas u v 
mingumu ir išdidumu, išbyrės visi rūmų langai. Jei 
laikosi, jie laikosi todėl, kad piliečių kumščiai jų 
jei piliečiai iškilmių metu šaukia "valio" karaliui, 
kad jo rankose- valdžia, gali

Pastarasis l.eka 
ir mažus žmogelis, n-'i 

pil učiai.

netekusiam sosto? 
reikšmingas 

kuriai

Kunigo
cija. o žmonių sąžir.e 
vis dėlto ji
t

i vi- 
•su savo iškil- 
karalių šortai 
nepasiekia. Ir 
šaukia todėl, 

ia, jėga. Kas šaukia “valio” karaliui 
užmirštas, lieka vienišas, ne- 
jir n»-beturi te:. j<’.' val-

GANYTOJAS
bei vyskupo sostas laikosi ne kariuomene ir ne poli- 

’o nesaugo niekas nei dieną, nei naktį. Ir 
J s laikosi r.--t ir tada, kai griūva karalių sos-

kr-pas savo sosto saugotojas išvežamas į koncen- 
■ .» ;. .( tarnas kalėjiman, jis lieka lygiai gerbia

mas net daugiau gerbiamas ir ten. nes jo sostas keliau ja kartu 
su juo: jis visur ganytojas, jis visur vyskupas. Jei iš jo rankų 
atima ganytojo iškilmingą ženklą — pastoralą (lazdą), tai jis 
randa paprastą krūmų lazdą (vysk. Matulionis D : jei iš jo atima 
sutaną, neatima vyskupystės: jis lieka vyskupas ir kalinio rū
buos; jei iš jo atima katedrą, jis perkelia savo sostą į daržinę, 
baraką.

Jis valdo jam pavertus tikinčiuosius Kristaus vardu. Jam ne
be jos. Jam rei- 
jis jom aukojasi

reikalinga kariuomenė, nes jo sostas laikosi ir 
kalinga betgi tikinti žmonių širdis ir sąžinė, nes 
ir jomis laikosi.

LAIVAS IR KOMPASAS
Ganytojo ir karaliaus sostai yra ne tam.

stumdytų, o tam. kad abu sutartinai tam pačiam žmogui tarnau
ti!. Juk abu reikalingi: jei žmogų apiplėšė vagys, reikia valdovo 
{Milicijos ir jos jėgos; jei tas pats žmogus susirgo, reikia kunigo 
jo sielai gelbėti. Taip abu sostai padeda žmonėm, kuriems belie
ka gerbti vieną mylėti kita, nes kas gi spjaudo savo geradariui? 

Valstybė reikalinga yra Ganytojo, o Ganytojas valstybės. 
Reikia, kad Ganytojas vestų piliečius dvasinėn gerovėm nes ko
kia nauda valstybei, pav., iš valdininko, kurio nesąžiningumas

Nuoširdžiai dėkoju už rūbus, eikvoja iždą. Reikia Ganytojui valstybė:-: kur-; palaiko tvarką pi
liečių gyvenime.

Valstybė yra kaip laivas, pastatytas jos Išėšomis ir darbu ir 
jos tvarkomas, o Ganytojas, Bažnyčia yra kaip kompasas, rodąs 
kelią. Atimk kompasą, ir laivas paklys bekraščiam vandenyne. 
Ten. kur yra abu — ir laivas, ir kompasas, plaukia gyvenimas 
normaliai.

kad vienas kitą

PADĖKADvidešimt antrasis sekmadienis imi Sekminių (spalių 26)

Ponui A. Talentis, Gary, Ind.

LEKCIJA: Sv. Povilo Apaštalo laiško Pily piečiams

f

EVANGELIJA: Mato 22, 15-21 
I

Anuo metu: Parisiejai nuėję susitarė sugauti Jėzų kalboje. Mylimas Brolau, 
Jie siuntė pas jį savo mokytinių su Erodo šalininkais ir sakydino: j
Mokytojau, mes žinome, kad tu tiesakalbis ir mokai Dievo kelio kuriuos atsiuntei man. Rūbai 
tiesoje ir nė vienu nesirūpini, nes nežiūri žmonių asmens. Paša- labai gražūs, vertingi ir mano 
kyk tat mums, kaip tau rodosi: dera duoti ciesoriui mokestį, ar ūgiui visiškai pritiko. Abudu 
ne? Bet Jėzus, pažinęs jų nedorumą, tarė: Kam mane gundote. pakai atėjo kartu ir radau tvar- 
veidmainiai? Parodykite man mokesčio pinigą. Jie jam padavė koje viską. Puikus kostiumas, 
denarą. Jėzus jiems tarė: Kieno tas paveikslas ir įrašas0 Jie jam paltas ir baltiniai suteikė man 
sako: Ciesoriaus. Tuomet jis jiems tarė: Atiduokite tat. kas cie- didelį džiaugsmą ir pašalino 
soriaus, ciesoriui, ir, kas Dievo, Dievui. rūj>estingą baimę “iš kur gau

siu rūbus"? Graudu pasakyti, 
mielas brolau, kad šis Tavo gai
lestingumo elgesys taip pavei-

(Plbp. 1,6-11) i ke mane, kad aš rašau šį laiška
• 1 . .Broliai: Mes pasitikime Viešpatyje Jėzuje, kad tas. kurs su daug ašarų akyse ir skau- 

pradėjo jumyse tą gerą darbą, tobulins jį iki Jėzaus Kristaus die- dančia širdimi, net negaliu at- 
nai. Taip man ir teisinga apie jus visus manyti, nes aš turiu jus rasti tinkamesnių žodžių pa- 

pasaulio akivaizdon. Kristaus karalystė nesikiša į pa-!širdyje, jus. kurie visi ir mano kalėjime ir Evangelijos gynime ir reikšti šiai mano giliai padėkai. 
Saulio valstybių susitvarkymo formą. Valdovai gali1 patvirtinime esate mano džiaugsmo draugai. Nes Dievas yra Tai yra milžiniška parama, kuri 
vadintis bet kokiais sau tinkamais vardais ir ekonomi-1 man liudytojas, kaip aš jūsų visų trokštu giliausioje Jėzaus Kris- palengvins mano nuobodų, 
nius bei politinius valstybės reikalus gali tvarkyti pa-įtaus meilėje. To aš ir meldžiu, kad jūsų meilė labiau ir labiau skurdų tremties dienų gyveni- 
gal savo nuožiūrą, bet Bažnyčia turi daboti žmonių są- gausėtų žinojimu ir visokiu išmanymu, kad jūs brangintumėte ge- mą.
Žinės laisvę, čia tai jau Kristaus Karaliaus sritis. Są- resniuosius dalykus, kad būtumėte nesutepti ir nepeiktini Kris-! “Customs Declaration" įrodo 
Žinės dalykuose Kristus aukščiausias Karalius ir Jo taus dienai, pilni teisybės vaisiaus |>er Jėzų Kristų Dievo garbei rūbų vertę. Jas saugosiu, kol 
Karalystei niekad nebus galo. K. .ir gyriui. (sulauksiu geresnies ateities.

Štai kodėl Bažnyčia pastaraisiais laikais pabrėžia 
Kristaus karalystės teises ir pastato Kristų Karalių!

kuomet galėsiu pilnai atsilygin-’džių. sūnų Antano. Į Ameriką 
t pirmąjį didįjį 

karą. Atsiliepti prašau šiuo ad- 
’resu: Sgt. Kostas Naudžius 

1027 Lab. Serv. Co. at.
1906 Lab. Spv. Co.

A|k> 139 US. Army 
<;, P. M. N. Y. N. Y.

ti. O jūsų šio nuoširdaus gailės- išvykę prieš pat 
tingumo darbo niekuomet nepa
miršiu.

I! Dėkojus.
Juozas Juršėnas.

1947-X-12 d.
Reggio Emilia, Italia.

IEŠKO BROLIŲ

Karalystei niekad nebus galo. K. . ir gyriui.

Kostas Naudžius kilęs iš 
tuvos, Marijamj>olės apskr. 
Veiverių valsč. Skriaudžių km. 
(gimęs Pinciškių km.), 
brolių Juozo ir Andriaus Nau-

Gyvulys mokosi iš paty- 
.. irimo, žmogus ne, kadangi 

į savimeilė jam draudžia 
ieškoti nepasisekimo prie- 

•• žasčių savo paties būde ir 
ieško ’ elgesy

I F .W. Foerster.

PARTIZANAI

Staigmena
— Kam į viešbutį? Ar ne geriau į MVD na

mus? Ten viskas puikiai paruošta. Be to, jau
čiuosi tau skolingas už šią puikią vakarienę. 
Ir pas mane šio to atsiras. Gerai?

— Gerai, — abejingai atsakė Andriukas.
Jis atrodė išsiblaškęs, kažką įtemptai 

svarstąs. Atėjo tarnas su sąskaita. Andriu
kas išsitraukė stambų pluoštą popierinių pi
nigų, užsimokėjo ir davė tarnui tokį prideč- 
ką, kad tas net iki juostai nusilenkė.

Pochotinas žiūrėjo ir stebėjosi. Turtingas, 
nori pasirodyti. Matomai turi kokį tikslą. Bet 
koks tas jo tikslas? Kas, pagaliau, jis pats? 
Sakosi iš Maskvos atsiųstas. Pažiūrėsim, pa
žiūrėsim. Jau ten čekoj nuodugniai išnagri
nės, ko verti jo dokumentai. Kokia bet gi jam, 
Pochotinui, laiminga mintis atėjo į čeką jį 
pasikviesti. Ir apsiėmė durnelis. Matyt, tik
ras geltonsnapis. Bet .ko jis taip susimąstęs? 
Ar pavojų pajuto?

— Na, eiva, — paragino Pochotinas, maty
damas, kad Andriukas kažkodėl delsia.

— A! — Andriukas krūptelėjo, lyg iš mie
go pabudęs. — Gerai, gerai — einam.

Pasiėmė kepures, apsiaustus ir jau buvo 
beeiną į priemenę, kaip štai atsidarė šoninės 
durys, ir į vidų įsiveržė trys vyrai revolve
riais rankose.

— Rankas aukštyn!
Abudu komisarai taip sustulbo, kad ne iš 

karto paklausė įsakymo.
— Na! — stuktelėjo Pochotinui revolveriu 

į krūtinę užpuolikų vadas, neaukštas stam
bus vyras, žėrinčiom kaip žarijos akimis.

Pochotinas skubiai iškėlė rankas. Tą pat 
padarė ir Andriukas. Trys užpuolikai iškrėtė 
jų kišenes, pasiėmė jų revolverius, kitų daik
tų nekliudė.

— Kas čia per šposai ? — kreipėsi į Andriu
ką Pochotinas.

— Tylėt! — grasinančiai sušniokštė vadas.
Pochotinas nutilo. Andriukas tik pečiais 

gūžtelėjo. Jis vos sutramdė šypseną.
— Dabar eikit su manim! — vadas griežtai 

įsakė.
Visi išėjo iš valgyklos ir atsidūrė pas čia 

stovintį automobilį, kurios šoferis jau turė
jo užtaisytą motorą.

— Dabar į vidų! — įsakė vadas.
Andriukas greitai įšoko į mašiną. Pochoti

nas dar delsė.
— Na. — sušniokštė vadas.

Pochotinas, pajutęs, kad šaltas revolve
rio vamzdis stuktelėjo jam į pakaušį, taip pat 
sparčiai į automobilį įsirito. Juos pasodinta 

priekyje su šoferiu. Anie trys atsisėdo užpa
kaly.

— Partizanai? — sužnabždėjo Pochotinas 
Andriukui į ausį.

— Tylėt! — pasigirdo vado balsas.
Ir jie visu keliu tylėdami, nuvyko į Tauro 

stovyklą.
26.

Dėdė Piršlys
— Buvo karšta su tuo čekistu — ką? — 

pajuokavo Viktoras.
Andriukas nusispjovė.

— Fui! Dar iki šiol galva braška. Aš nege
riąs ir biauriuosi svaigalais, bet čia verkiant 
reikėjo, bent pradžioje, kol jo pastabumas 
atbuko. Paskui jau savo porcijas beveik be 
atodairos supildavau į šį guminį krepšiuką. 
Prie galo nė to nebereikėjo. Jis jau nebepaisė, 
ar aš savo eilę išlaikau. Vienas sau siurbė 
kaip ištroškęs kupranugaris. Vis dėlto ir man 
teko šiek tiek paragauti. Brr! Tai buvo sun
kiausia mano uždavinio dalis. Maniau neišlai
kysiu. Kur man negeriančiam išlaikyti su į- 
gudusiu girtuokliu! Žinai, visą laiką mel
džiausi į šv. Kazimierą. Išgelbėjo. Bet ir jūs 
savo rolę puikiai atlikote, tarsi kokiam teat
re.

— Buvo lengva, kai viską taip puikiai pri
ruošei. Tau buvo sunkoka?

— Reikėjo kiek įsitempti. Bet man daug 
pagelbėjo tas, kad turėjau progos išgirsti jo 
su poniomis pasikalbėjimą. Pačiam jo įsi- 
skystimavimo momente išeinu ant scenos. 
Tuojau atkišu jam dokumentus: atsiųstas iš 
Maskvos komisaras ištirti kai kurių parei

gūnų elgesį. Nuo to smūgio jis visai apsvai
go. Po to aš jį turėjau savo rankose, kaip ku
meliuką ant pavadžio.

— Patikėjo dokumentams?
— Pradžioje visiškai. Paskui tur būt pra

dėjo abejoti. Įsivaizduok, po vakarienės, jau 
beveik girtutėlis, pasiūlė man pernakvoti em- 
kavedistų namuose!

— Šitaip! Tai gal iš svetingumo norėjo ta
ve pavaišinti?

— Taip jis ir sakė. Bet man atrodo, kad 
prie noro pavaišinti prisidėjo ir noras mano 
dokumentus patikrinti. Tačiau aš jau nepai
siau. Žinojau, kad jūs visą finalą sėkmingai 
atliksite.

— Ačiū Dievui, ir mums pavyko.
— Yra kuo pasidžiaugti. Bet kažin kaip 

Geniukui pasisekė? Juk tai svarbiausias ir 
rūpimiausias dalykas.

— Geniukui tain pat pavyko. Neseniai pra
nešė, kad viskas išėjo laimingai. Buvo mažas 
susirėmimas...

— Susirėmimas?! Su kuo? — nervingai 
krūptelėjo Andriukas.

— Su kokiais ten istrebiteliais — komunis
tų banditais. Vienas jų nukautas, kits nelais
vėn paimtas. Mūsiškiai sveiki-gyvi.

— Ačiū Dievui! Kur jie dabar yra?
— Vyksta pas mus automobiliu. Tavo tėtis, 

mama, Aldona ir šoferis.
— Kaip gera, kaip gera! — džiūgavo An

driukas. — Kad tik kas kelionėj neatsitiktų.
— Nemanau. Važiavo visą naktį, tai bet 

kuriuo momentu turėtų čia būti.
— Tai gal jau pribuvo?
— Labai gali būt.
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Jos Gailestingumas
Išgelbės Mus

Sunki ir ilga Dievo baus-.mūsų ir savo Sūnaus, ji už- 
mė eina per šią ašarų pa- taria nusidėjėli prieš dan- 
kalnę. Bedievybės drumz- gaus Teisėją, ji 
lės. tartum limpamoji liga, esame praradę, 
užkrečia ramių žmonių pa- do priešą ir 
stoges. ardo r et krikščio- ginklus, 
niškų šeimų lizdus, užnuo- 
dyja jauna 
dis. Dėl nusidėjėlių

grąžina ką 
ji sukiup- 

sunaikino jo

Taigi pakelkim į tą Moti- 
nekaltas šir- ną savo širdžių tikėjimą, 

užkie- kalbėkim apie ją kitiems, 
tėjimo kerčia šiandien mi- veskim prie jos naujus bū- 

sielvar- rius, kurie siųstų į ją atsi- 
seneliai. a- prašymo maldas, kad ji 

apsaugotų Ameriką nuo 
bausmės rykštės, nušluos- 
tvtu mūsų kenčiančiu bro- 
lių ir seserų ašarotas akis 
ir sutramdytų pasaulio 
nedorėlius, kaip jau vieną 
kartą ji yra sutramdžiusi

I

Gailestingumo Motina, 
statula prie Varg. Seselių 
vienuolyno Thompson, Ct.

Mūsų Dainos

PERMALDAVIMO 
DIENOS

Toms malonėms išprašy
ti Nekaltai Pradėtosios 
Švč. Panos Marijos Seserų 
Kongregacija, kurios cen
tras yra Putnam, Connec- 
ticut. skelbia didžiojo Per
maldavimo dienas arba 
Noveną i Nekaltai Prad. 
Švč. P. Mariją. Šioji No ve
na prasidės 
kričio mėn. 
baigsis g__
Per devynias

lijonai nekaltųjų, 
tauja pavargę 
šaroja kūdikiai.

Ta skaudi rykštė plaka 
ir mūsų brangiąją Lietu
vą. Bedieviškieji okupan
tai trypia savo nešvario
mis kojomis mūsų šalelę— 
Marijos žemę, varo iš gim
tųjų namų mūsų brolius ir gundančio žalčio galvą, 
seseris, atplėšia tėvus nuo 
vaikų, meta į kalėjimų ur
vus. kankina ten. žudo, ar
ba tremia į amžino šalčio 
kraštus, kur jie išbarsto 
savo kaulus. Kiti vėl tūks
tančiais klajoja tarp Eu
ropos griuvėsių ir pasiilgi
mo žvilgsnilais žvelgia į 
Lietuvos pusę. laukdami, 
kada ten vėl patekės lais
vės saulutė.

Raudonųjų bedievių pir
štai. kaip girdim, nori įsi
kabinti ir į Amerikos že
me. Prisidengę nekaltos a- sus Novenos 
vieš kailiais beria jie čia laikomos šv. 
savo nedorąją sėklą. Nori karais prieš 
jie paskandinti ir visą pa- Sakramentą 
šaulį, kaip jau paskandino 
ir anas šalis, kur prispaus
ti žmonės dejuoja nuo ry
to ligi vakaro, kur iš bai
mės jie nesudeda akių per 
visa naktį i” r’-sisrar'de Motinos išprašyti, 
keliasi kiekvieną rytą...

Ir todėl šią sunkią valan
dą mes atsimenami Mariją, 
tą ramybės uostą audrin
goj jūroj, nes daug kartų 
ji yra pranešusi pamal
džioms sieloms, jog išpil
dys kiekvierą prašymą, 
kuris tik bus pavedamas 
jos Neperstojančiai Pa
galbai. Daug kartu. Nekal- 
tai Pradėtoji Švč. Pana 
Marija yra 
mūsų žemę, pradžiuginda 
m a žmones 
mals 
ji su 
Liurdą. dosniai bėrė savo 
malones Šiluvoje, 
keletą metų ji vėl į 
mūsų išvargintoj 
Girkalnio miestely 
dama kreiptis į 
Gailestingumo M

Ji vra Tarpiu

paspaudi

1
Tremtiniai ir išeiviai ti

kėjime randa stiprybę, bet 
dainoje randa lietuviškąjį 
atsparumą. Minėdami 400 
metų sukaktį nuo pasiro
dymo pirmosios lietuviš
kos knygos, lietuviai trem-

mų dainų. Vienos jų ski
riamos dainuoti lauke, ki
tos — namuose. Vienas iš 

i jų dainuoja mergeles, ki
tas — berneliai, dar kitas 
— chorai. Lietuviai daino
mis atžymėdavo Jonines 
ir Petrines, krikštynas ir tyje, kad ir didžiausiame 
vestuves, darbą ir pabaig- varge, leidžia laikraščius, 
tuves. Lopšinės ir girni- spausdina knygas ir ruo- 

.. ............. Daina buvo ir nės, staklinės ir skalbti- šia dainų šventes. Pasimo- 
nuolat ligšiol pasiliko neatskiria- nės, šienapiūčio ir rugia- kykim ir sekime jų gražų

z (Įžangos Žodis “Darbininko” Koncerte)

“Oi. dainos - dainelės jūs Visi širdies skausmai
mano patieka, pas jumis palieka”.

Nuo neatmenamų laikų ja, bet vargiai 
visų tautų liaudis dainuo- kurioje tiek daug

rasi

yra maloniai kviečiami 
bent kokia auka paremti 
šitą kilnų darbą.
MARIJOS VAIDILUTĖS
Šia proga norim pažymė

ti. kad Nekaltai Pradėto
sios Švč. Panos Marijos 
Seserų Kongregacija yra 
pati jaunoji Amerikoj. Ta
čiau savo pradžią ji ima 
garbingiausiais Lietuvos 
Nepriklausomybės pa
skelbimo metais. Taigi 
1918 m., švento atminimo 
arkivyskupui Jurgiui Ma
tulevičiui parašius Kon
gregacijos įstatus, spalių 
m. 15 dieną tuometinis 
Seinų, o dabar neseniai mi
ręs Vilkaviškio vyskupas 
Antanas Karosas kanoniš
kai įsteigė šią Kongrega-

šių metų lap-
29 dieną ir 

gruodžio m. 7 d.
dienas už vi-
dalyvius bus
Mišios, o va-
išstatytą šv.

kalbama No- 
vena ir šv. Rožančiaus da
lis. ISVClKaiUSŠios Kongregacijos Sese- ciją ir patvirtino jos įsta-j įingiausių 
rys, gausesnėms malo- -us; į j“VS

iš Gailestingumo 
yra pa- 

siryžusios pastatyti Ne
kaltai Pradėtosios Švč. 
Panos Marijos garbei Ko
plyčią. kur nuolat bus mel
džiamasi už Ameriką. Lie
tuvą ir visą pasaulį, 
pa*, i nepaliaujamąją 
rijos Pagalbą čia bus au
kojamos maldos už visus 
šios Kongregacijos Prie
delius — už Amžinuosius, 
Garbės Narius ir Rėmė- 

nužengusi į jus.
Negalėdamos vienos pa

čios šios koplyčios įrengti, 
Seselės kreipiasi į visas 
pamalūžiąsias sielas Ame
rikoj, kad jos savo auka 
prisidėtų prie šio garbingo 
Marijos Paminklo. Nese- 

Ibtas naujo- 
Statybos 

Tad visi A- 
merikos tikintieji, ypač

J

sa”o palaimi- 
ir stebuklais. Žengė 
maloniij gausybe i

o prieš 
pasirodė 
tėvynėj, niai yra paskali

• ragin- sios Koplyčios 
ją kaip Fondo Vajus, 

lotiną.
inke tarp oroliai ir seserys lietuviai

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

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

81.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
850.00 — taps Garbės Nariu 

taps Amžinuoju Nariu 
o kas 8500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

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

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

Aukas prašome siųsti:
Jmmaculate Conception Convent 

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

8100.00

Nuo pat savo Įsikūrimo į _ 
pradžios Kongregacija yra 
daug nuveikusi ne tik Baž
nyčios garbei, bet ir Lie
tuvos dvasinei stiprybei. 
Jau pačioj pradžioj Kon-j 
gregacija vedė namų ruo-Į 

TaiD šos kursus su valgykla in 
Ma- bažnytinių rūbų bei dailės j 

darbų dirbtuve. Marijam-1 
polėj Seselės ‘turėjo dideli ■ 

į “Šešupės” knygyną. Didelį! 
nuopelną turi ir ten pat 
buvusi Kongregacijos! 

!spaustuvė, kuri ne tiktai!
kitų raštus spausdino, bet 
ir pati savo pinigais bei i 
rūpesčiu leido geras kny-j 
gas ir laikraščius. Neuž-į 
mirštamą artimo meilės; 
paminklą Seselės yra pasi-Į 
stačiusios senelių prie-j 
glaudomis ir vaikų darže
liais. kurių bu'’o pristeig
ta įvairiausiose Lietuvos! 
vietose. Be viso to jos dar’; 
turėjo mokyklų, bendra-! 
bučių. Kai kurios Seserys! 
uoliai darbavosi įvairiose 
katalikiškose Liet u v o s 
draugijose, eidamos ten 
sunkias ir atsakingas pa
reigas. Trumpai tariant,: 
šios garbingos Kongrega-Į 
cijos darbai turi neįverti-i 
namų nuopelnų mūsų! 
krašto katalikybei ir tau-! 
tinei gerovei. Bet štai atė-i 
jo nelaimingieji 1940 me
tai, mūsų tėvynę užliejo į 
bedieviškojo bolševizmo’ 
tvanas, jis išardė tautos 
gyvenimą, išblaškė Sese-Į 
ris, atėmė sunkiu triūsu į-! 
sigytą jų turtą ir užslopi
no gražiai išbujojusį Kon
gregacijos darbą. O kelios 

i seserys pa tapo 
(naikinančio 
aukomis.

Ir šiandien 
Pradėtosios ; 
Marijos Seserų Kongrega
cija, kurios Motiniškas 
Namas yra Putnam, Ct., 
kantriai ir darbščiai varo 

(savo giliąją vagą, tamau-j 
damos ne tiktai Dievui, 
bet stiprindamos ir lietu
vybę šioje milžiniškoje ša
lyje. Jos užlaiko senelių

šalį, 
visų tautų liaudis dainuo- kurioje tiek daug ir įvai- 

rių dainų dainuotų, kaip 
prieglaudą (poilsio namus Lietuvoje. ] 
— Ręst Home). j ’ * __o__ c_____ _________
ruošia uždaras rekolekci- ma lietuvio palydovė, ra- pitičio, eitinės ir jotinės 
jas, vasarą surengia mer-minto ja, gražesnių pašau- dainos taip charakterin- 
gaičių stovyklą, kur jau- Rų nešėja, vargo lengvin- g°s> kad jomis negalima 
uosios Amerikos lietuvai
tės ne tiktai pasiilsi, bet 
gauna dar dvasinio ir tau
tinio peno. Be to, Seselės 
padeda Tėvams Pranciš
konams prie jų leidžiamo 
“Šv. Pranciškaus Varpe
lio”, globoja iš Vokietijos 

> stovyklų atvykusias lietu
vaites - našlaites. Ir dar 
kitokias pasiaukojimo pa- __ _______
ireigas eina šios neskait- susidurdamas su gamtos' 
dingos, bet uolios ir kan- reiškiniais 
įtrios Kongregacijos Sese- dvasios galiomis matyda- 
rys. • mas dvasinį pasaulį, pra-

Užtat kiekvienas nuošir- dėjo dievinti visas galybes 
dus Amerikos lietuvis ir ir visą gamtą. Vienus 

i katalikas kiek galėdamas daiktus sudievino, kitus 
Į turi padėti šiai Kongre- sužmonino. Mėnesio ir 
gacijai, o ypatingai pa- saulužės dainoje sakoma, 
Įremti jos darbą šiandien, kad: 
j kai čia ruošiamasi įkurti
Permaldavimo šventovę —' 
Nekaltai Pradėtosios Švč.
.Panos Marijos Koplyčią,1, 
ikur galės gausiai rinktis
Gailestingumo Motinos 
darbuotojai, prie Jos kojų;

J sudedami 
maldas bei

1 prašydami 
Į sveikatos bei

i r'-’
Kun. St. Būdavas. lietuviai turėjo atatinka-

net visa 
bolševizmo

Nekaltai
Švč. Panos

pavyzdį.
Lietuvių Darbininkų Są

junga šioje srityje JAV 
ima vadovaujančią rolę. 
Sutelkia vis daugiau pajė
gų tobulinimui laikraščio 
“Darbininko”; spausdina 
ir platina knygas; meno 
srityje panaudoja turimas 
ir naujas pajėgas.

Ir šioji meninė progra
ma paruošta ne vien pelno, 
bet ir meno sumetimais. 
LDS ir “Darbininko” va
dovybė mato, kad mišrūs 
chorai nyksta, jungtiniai 
chorai nebeorganizuoja- 
mi ir programoms nebesi- 
ruošiama visu rimtumu. 
Be tinkamos atrankos ir 
ne meniškai paruoštos dai
nos, dažniausiai lydimos 
džazo taip įkyrėjo lietu
viams, jog kartais ir į me
niškai paruoštus vakarus 
nebenori eiti.

LDS ir laikraščio “Dar
bininko” leidėjų vardu 
sveikinu dainos meno my
lėtojus ir mūsų rėmėjus ir 
dėkoju visiems, kurie kuo
mi nors prisidėjo prie šios 
meno puotos, Gėrėkimės,

toja. Istorija mums paša- atsigerėti.
koja apie vaidilas, kurie Gyvenimas susijęs su 
dainuodavo mūsų protėvių pavojais, vargais, nelai- 
žygdarbius. Dlugošius ir mėmis ir mirtimi. Todėl 
Strikovskis plačiai rašo, visos geriausios dainos 
kaip senovėje lietuviai ap- liūdesio ir ilgesio persunk- 
dainuodavę mirusius savo tos. Bet tas nuoširdus jau- 
vadus ir kunigaikščius; smas, tinkama meliodija 
paprastų žmonių raudoda- tenkina dainų kūrėją, dai- 
vę jų artimieji giminės. inininką, skaitytoją ir 

Žiloje senovėje lietuvis klausytoją.
Dainuodamas, lietuvis 

ir jėgomis, o ne tik sau širdį graudino, 
Į kaip Maironis rašo, bet ir 
visu gilumu ir išsiilgimu 
išreiškė savo meninį pa
mėgimą, grožio meilę ir 

j estetinį skonį. Kad lietu- 
iviškoji liaudies daina yra 
aukštos grožinės vertės, 
jau ne nuo šiandien paste
bėta. Didžiausieji pasaulio 
genijai, kaip Gothe, yra 
jomis žavėjęsi ir net savo 
kūryboj pakartoję”. Šim
tai tūkstančių liaudies 
dainų liudija apie -aukštą 
lietuvių muzikalinę kultū
rą.

Galinga lietuvių daina!
Lietuva nežus, kol jos dai- sotinkimės, grožėkimės ir 
nos aidės. Lietuviai tol gy- atsinaujinkime lietuviška 

laikui, progai ir asmeniui vuos, kol lietuviška daina dvasia.
skambės!

Mėnuo Saulužę vedė 
Pirmą pavasarėlį. 
Saulužė anksti kėlės. 
Mėnužis atsiskyrė.

Mėnuo viens vaikštinėjo, 
Aušrinę pamylėjo;
Perkuos, didžiai supykęs, 
J; kardu paaalyjo.
Daugiausiai turime

i

savo karštas 
troškimus ir 

sau ramybės,;
kitų reika- eiginių dainų. Kiekvienam 

malonių.

ap-

Kun. Pr. M. Juras.

ir gerbūviu. Žiūrėdama da toliau į ateitį, 
Edison kompanija pradėjo statyti Wey-

JAMES V. TONER
President

BOSTON EDISON COMPANY

Boston Edison 
eina kartu su didėjančiu 

Elektros vartojimu
Vakar Boston Edison Company paleido darban 

savo Mystic Stoty Everette trečiąjį turbo-induk
torių, pridėdama tuo būdu 50,000 kilowattų elek
tros prie savo sistemos.

“Mystic No. 1,” veikiąs nuo 1943 lapkričio, 
padėjo pakelt didžiausį 1944 metų krovinį. “Mys
tic No. 22", veikiąs nuo 1945 m. rugsėjo, padėjo 
patenkinti pokarines konversijos pirmuosius rei
kalavimus. “Mystic No. 3*, veikiąs nuo 1947 m. 
spalių, yra paruoštas žiemai, kuri gali pareika
lauti daugiau elektros negu iki šiol.

Kožnas Mystic Stoties vienetas yra modernus 
50.000 kilovvattų turbo-induktorius, kuris veikia 
su dideliu kuro taupumu, palengvindamas kuro, 
darbo ir taksų padėtį.

“Mystic No. 3” parodo, kad Boston Edison pa
sitiki Bostono Metropolijos ir Naujos Anglijos

augimu 
Boston 
mouth'e 1949 metams didžiausį turbo-induktorių 
visoj Naujoj Anglijoj.

Metai prieš Antrąjį Pasaulinį Karą. Boston 
Edison turėjo 350,000 kilowattų pajėgumą. Šian
dien turi jau 560,000 kilowattų. Gi 1949 metais 
turės jau apie 650,000 kilowattų. Augant ir ple- 
čianties Didžiajam Bostonui, kartu didės ir šitos 
kompanijos įmonė. Kaip ji buvo pasiruošus ka
rui ir pirmiems konversijos metams, taip Boston 
Edison įmonė bus pasiruošus ir ateity patenkinti 
visus elektros pareikalavimus savo aptarnauja
moj teritorijoj.
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Laimas Iš Haiti
..— Pietūs debesyse. — Juodukų turguje. — 
Nendrių lūšnelėse čia žmonės gyvena. — Va
karienė pas arkivyskupą. — Vienas kopiu į 
kalnus. — j

vyskupo rūmai... be stiklų languose.
Kur moterys rūko pypkes. — Arki-

KĄ DUODA VALGYT 
LĖKTUVE

Praskridus Jamaikos 
kalnus lėktuvo palydovė 
paklausė:

— Ar valgytumėte pietų?
— Jei tik duosite.
Šioje kelionėje tai buvo 

pirmi pietūs lėktuve. Lėk
tuvas vis skrido virš jūrų, 
virš salų ir debesų. Galin
gi keturi motorai jį trau
kė tvirtai, jautėmės sau
gūs, taigi ir pietums apeti
tas buvo neblogas.

Ant kelių pasidėjome 
pagalvėles, ant tų palydo
vė atnešusi padėjo tacą su 
pietumis. Virš tacos buvo 
užtiestas storokas popie
rius, kuriame buvo iškar
pytos skylutės pastatyti I 
puodukui, dubeniui ir ki
tiems dalykams taip, kad 
nors lėktuvas ir gerai su
siūbuotų, maistas neišsi- 
tėkštų. Suvalgiau kažko
kių miltų sriubą iš puodu
ko, dubenėlyje buvo geros 
mėsos ir daržovių, atski
rai lėkštelėj — salotos ir 
pamidorai, o mažyčiam 
popierio puoduke — dug
neliu apdengtas sosas mė
sai pagardinti. Mažuose 
popierėliuose buvo net 
druskos ir pipirų. Skaid
riame maišely 
“pineapple” ir kitame 
nedidelis obuolių “i 
Palydovė dar atnešė ka-~ 
vos, o mažuose

Ana, visa 
čia vėl me- 
pardavinėja 

kad riešku- 
vėl

dūktų. Kiek tik akys už
mato—žmonės verda, kaip 
skruzdėlyne, 
krūva puodų, 
džių anglis 
krūvelėmis,
čiom pasemtum. Ten 
būdelės pavėsyje ant tošių 
išsitiesusi miega jau pa
gyvenusi juoduke, o šaiia 
jos padėta nebaigta rūkyti 
pypkė. Čia daugelis mote
rų rūko, ir vis pypkes? 
Turguj didelis įvairumas. 
Pakraščiuose keletas bū
delių iš nendrių pastatytų, 
kur žmonės gyvena. Prie 
jų moterys valgyt verdasi, 
čia pat kūdikius maitina,' 
o aplinkui berniukai laks
to taip, kaip Dievas juos 
sutvėrė.

Daugelis moterų su pla- 
čiu briliu skribelėmis. Tai 
prie krabų, tai prie žuvų 
sėdi. Ant žuvų spiečiai 
musių tūpia. Kita, va, juo
duke renka ant žemės iš
barstytas pupeles ir kraū- 
na prie savo mažytėm 
krūvelėm suskirstytų pu- 

;pų.

Darbininko" Metinio 
Koncerto Rėmėjai

upokšniai išdžiūvę, takas 
lyg akmeniukais išpiltas. 
Vienoj dauboj dar yra 
purvo 
taškosi 
kų.

SUTINKU JUODUKĄ 
SU PEILIU

Nuo miesto gerokai ati
tolau. Vienas, kaskart 
aukštyn į kalnus. Po ma
no kojomis — žaliumynuo-. 
se skęstantis miestas, to-į 
liau — jūra. Slėnyje pa-, 
matau juoduką. Saugo gy-: 
įvulius ir tokį storą, ilgą 
i kaip kardas peilį turi, ku- 
! riuo džiunglėse krūmus 
kapoja. Nejauku. Bet jis 

į prancūziškai sako “Gerą 
dieną”. Smagiau.

Buvau netoli viršūnės po 
Į keletos valandų kopimo. 
Šilta. Atsisėdau pavėsyje,) 
o prakaitas taip ir pila. 
Šluostausi. Tokioj kaitroj 

I toliau kopti neįmanoma, 
i Pasigrožėjęs vaizdu, pasu
ku atgal. Žemyn statumo
je nulipti dar prasčiau.

. .. i-i-i Kad pasirisčiau — amen.
Daug kur me prietnjų ant kits ą1”!Niekas čia ir nesurastų.

Nutariau, jei slysiu, žlug- 
tersiu visu kūnu prie kal
no — lengviau susilaikyti 
Akmuo paslydo, ir aš sa
vo “planą” vykdydamas 
taip atsitrenkiau ranką, 
kad delne kraujas pasiro
dė. Antrą kartą paslydęs 
prisiplakiau visu minkšty- si^ič^s?S^'B^o^ M^ss^
mu prie žemes. Tiesiai į Joseph Stankevich, Dorchester, Mass. 
drėgną šlaito molj. Visas E Slatkevičienė, So. Boston, Mass. 
kumpis _ molinas, raudo- Geležiniene, So. Boston. Mass.

I

Estų Tremtiniai — Hans Mets ir Velly Al- 
likmaa džiaugiasi patekę j laisvės kraštą — Sa- 
vannah, Ga., po dviejų ir pusės mėnesių vargin
gos kelionės jura iš Švedijos kartu su kitais 21 
estų tremtiniu.

w •

ir vandens ir čia 
būrelis negrų vai-

JUODUKŲ VALSTYBĖ
Čia šilta, taigi daug dar

bo atliekama lauke. Ant 
kuolų tik pritaisytas sto
gelis nuo saulės apginti ir 

riekepia suka du juodukai dide- 
~ilį ratą, per kurį permestas 

pajus • i diržas suka tekinimo ma- 
’ a-Įšiną. Kitos vėl stalelį pasi- 

popierio stačiusios lauke siuva, 
puodukuose jau anksčiau * Dažnai gatve prajoja asi- 
buvo grietine ir cukrus,! jįuku moteris, į vieną pusęiruma^- 
taip kad lėktuve pietus bu-j ko-jas permetus. Haiti vra 
vo visiškai puikūs. Ir darjjuoduk‘u valstybė. Tik dvi 
buvo pasirengę pridėti, jei-valandas vaikščiojęs suti- 
kuris alkanas, bet atsakė- kau pirmą balta žmogų, 
me. kad nebenorime ir sau i juodukai — ainiai buvu- 
čiulpėme metinius saldai-įsįųjų vergų, taigi labai 
nius, kurie irgi buvo prijmaža kuo pasitenkina. Jų 
dėti prie pietų. Nieko už:iy§neigS >aį jg nendrių su- 
pietus ekstra mokėti ne- ‘ 
reikėjo, užteko, kad ture- Įįo krėstos 
jome lėktuvo tikietus. Pa-*Rekrčstos,’o kitos iš 
žymėtina, kad viskas labai b 
švariai — net šakutė r” 
peiliu, net dantims šakalė
lis — įvynioti į higienišką! 
popierių.

buvo grietine ir

“Darbininko” metinis koncertas įvykęs spalių 19 
d. praėjo su dideliu pasisekimu. Tai buvo tikra dainų 
šventė. Koncerto pasisekimui labai daug prisidėjo 
,LDS nariai, “Darbininko” skaitytojai ir šiaip kiti 
“Darbininko” prieteliai ir ręmėjai, paremdami jį fi
nansiniai.

Prieš koncerto visų rėmėjų vardų nesuspėjome 
“Darbininke” paskelbti, tai - gi tą atliksime, kad ir po 
koncerto.
Mrs. Eva Tvaska, Norvvood, Mass. ....................

i A. Majauskaitė, So. Boston, Mass.........................
Mike Minkevich, Norwood, Mass..........................
J. Janušonis, Pittsburgh, Pa................................
Kaz. Seigas, Brooklyn, N. Y................................
V. Razvadauskas, Nashua, N. H..........................
Mikalina Baravikas, New Britain, Conn. ............
Mrs. Rose Kirster, Brooklyn, N. Y.....................
Mrs. G. Ivanauskas, Detroit, Mich......................
Mrs. F. Maicin, Pittsburgh, Pa............................
Magdalene Bakunas, So. Boston, Mass...............
Joseph Burbulis, Hartford, Conn.........................
Mrs. E. Yankevciski, E. Millinocket, Maine 
Bernardas Naudžiūnas, Exeter, N. H..................
Frank Rashenskas, Kankakee, III.........................
Mrs. Charles Laurusaunis, Will Amette, Oregon 
J. Zavadskas, Haverhill, Mass. ..........................
Anthony Žekonis, Aurora, III...............................

i J. Akunevičius, Norvvood, Mass..........................
i Juozas Kleira, Montreal, Canada .......................
Ona Unguraitė, Phila., Pa....................................
Joseph Stadalnikas, Philadelohia, Pa..................

j N. N., Brooklyn, N. Y...........................................
P. Duoba, So. Boston, Mass. ..............................
Michael Simoniun, Boston, Mass.........................
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; ir rė-

Einu toliau.
tvoros gyvo, 
kaktuso. Štai 
matosi lova — 
nieko daugiau. Kitur —mėsa, toliau — tokia lyg 
daugumoj paklotos lovos, košelė, gal ten buvo ir kra-

Šilima žmones padaro bo kojelė — negalėjau su- , 
tingiais. Daugelis snūdu- prasti, bet buvo skanu; ta- 
riuoja nuvirtę ant šalygat- da — saldi manų kruopų ( 
vio, ant žemės. Daugelis košele, tada atskirai ap-i 
kauleliais žaidžia ar kor- dalino pasiimti sviesto su 
tomis. Moteris galima pa- duona, toliau — atėjo vai- 

j matyti piesta grūdančias. šiai: bananai ar apelsinai, 
Ką tik neša, beveik visi pagaliau arbata. Jei lietu-; 

viai ar amėrikiečiai daug! 
Į ką kartu sudėtų, tai pran-| 
cūzai nori padaryti įspūdį, 

Vienas sutiktas kunigas kad... daug — neša net 
man patarė, kad pirmas sviestą atskiru patiekalu, 
dalykas— prisistatyti vie- Daug geriama vandens, 
tos vyskupui. Užėjau. Ek- nes daug reikia prakaituo- 
scelencija buvo toks ma- ti. Prancūzai mėgsta van-į 
lonus pakviesti apsistoti denį maišyti su vynu, bet 
jo rūmuose. Ypatingi tai kaip mažai to vyno varto-! 

neperdidžiausis ja galima spręsti, kad ties 
namas, bet aplink visą —mumis šešiais buvo pasta- 
stulpai, kurie palaiko bai- tytas butelis vyno ir pa- 
konus su dailiomis balius- baigoje valgio tik geras 
tradomis (mūro tvorelė- stikliukas buvo nupiltas, 
mis). Tais balkonais gali- visas butelis stovėjo kaip! 
ma kiekviename aukšte pilnas. Jie tik nudažo van-! 
apeiti aplink namą. Ka- denį. 0 vandenio išgėrėme!

dygliuoto tos sudėtų lėkščių. Ant tų 
palapinėje uždėjo ketvirtą — su dar- 

tik lentos, žovių sriuba, po to sekė —

Ką tik neša, 
ant galvų užsidėję.

PAS ARKIVYSKUPĄ

?imaža kuo pasitenkina. Jų

HAITI
Pažvelgęs pro langą — 

pamačiau Haiti valstybės 
žaliuojančius kalnus. Jų' 
čia daug ir daug. Ne vel
tui ir Haiti vardas indėnų 
kalboje reiškęs “kalnuoto
ji”-

Iš lėktuvo labai gražu 
žiūrėti kaip upės įteka i 
jūrą: aplink įtaką jūroje 
toks geltonas puslankis 
nešamo smėlio, dumblo. 
Daug kur, gal nuo vario, 
labai mėlyna pakrantė ir 
dugnas. Jūros mėlynėje 
baltavo keletas būrinių 
laivelių.

Gal pats būdingiausis 
dalykas Haiti sostinėje 
Port-au-Prince yra turga
vietė. Iš kalnuose esančių 
lūšnelių čia sueina kreo
lai, juodukai su savo pre
kėmis. Sėdi ant kėdelių, o 
žemėje ant maišo, ant po- 
pierio pritinsta anksčių, 
vaisių, žirnių, pupelių ir 
visokiausių jų “ūkio” pro-

| nas Kaip dabar grįžti įlj_ p Markelionij So. Boston, Mass.......
i miestą taip baisiai atro_ Blanch Sinkievicz, Noruoodą Mass.......
jdanciam. Į John Avižinis, Norwood, Mass..............JUI1I1 V IZlIllb, UI VVOUCl, IvleLoo. ...........................

MAUDYNĖ KALNUOSE iMrs. Cecilia Laukaitis, Brooklyn, N. Y.
Atsiminiau, kad pakeliui ’Della Kiaurakis, Chicago, III.................

buvau užėjęs uoloje įdu- Mrs. Rose Paznonskas. Plymouth, Pa. 
bimą, pilną lietaus van- Rev. V. J. Sveinelis, Livingston, N. J. 
dens. Reikės skalbtis, nie- Anthony Yuncza, Trenton, N. J...........
ko nepadarysi. Susiieško- Michael Rodis, Norwood, Mass..............
jau, išsiskalbiau, išsimau-.A. Ruskis, Nonvood, Mass.....................

1 t*-  iki* 1  i i_________Q VC o 1i U i o ATdžiau. Nieko kalnuose nė- S. Kalvaitis, Kearnęy, N. J.........
ra aplinkui — ir :
kaip Adomas, kol dar to Mr. Striunikas, Dorchester, Mass. 
nelaimingojo obuolio ne-Elzbieta _Blass, Detroit, •Mich. .... 
buvo prarijęs. Tik staiga '' 
išgirstu ploną balselį:
— Bonjour, mon pėrė! į 

(Sveikas, tėveli), 
daugi tie balkonai priden- po pusantros pantės kiek-į Pakeliu akis — ant kal- 

---- iniuko virš manęs stovi 
juodas berniukas, su dar 

į KALNUS ijuodesniu puodu ant gal-
Port-au-Prince yra uos- vos. Turi marškinėlius, bet 

tas. Vienoj pusėj jūra, ki- jie tik grobius pridengia. Jonas Urbonas, Scranton, Pa. rri— J A I I__ ___ 1.1 Fnnnc’ i i > i c

sėdžiu, Mrs. M. Kamiczaitil, Sivanson, Sash, Can.
1 a A/l Vj 4- v i r- r-1 Ii/A v> • 4 * I a-a a-a a-a

Mrs. R. Rekašius, Chicago, III.......
Jonas Akulevičius, Providence, R. I.
Mrs. M. Veizgalienė, Camden, N. J......
M. Marcinkas, Cicero, III..................
Motiejus Ažubalis, Pittsfield. Mass....
Martin Benevičius, Nevv Haven, Conn.
A. Kareckas, Cicero, III........................
E. Lapenas, Athol, Mass. .................
D. Yonika, Brighton, Mass. .................

krašto vienas, 
metus 
stiklų 
sukai-!

"'pintos, tai iš žabų ir mo- »ia nuo lietaus, o 
klimatas per visus 
šiltas, tai languose 
nėra, tik įsklimbai 

tai senų skardu, tai tos lentelės, pro kurias vė
jelis pučia, 
virš durų sienoje, 
je — atviros angos 
tik daugiau oro i
Lubos aukštai _  dau- ūnk tik juodukai, kreolai, baltaveidį, spėja, kad “te-į
giau kaio 15 pėdu aukščio Truputį nejauku. Norėjau į velis”, nežiūrint ar jis turi 

! kambariai. Namas atrodo policininko paklausti, ar; ką ant savo nugaros, ar 
senas, bet vyskupo širdis saugu vienam beginkliam;nieko.

__________ , arba ir visai 
Įnekrėstos, o kitos iš lentų 
sukaltos. Stogas tai nen-

sujdrių, 1
I palmių šakų. Dažnai ma- 

-!tyt valgant ne iš dubens, o 
palmės didžiulio riešuto 
kiaušas jiems dubenį at
stoja.

JŲ PAPROČIAI
Prieinu bažnyčią, 

r ė, neprasta. Čia 
visi katalikai. Štai 
vyras prie I 
dega žvakutę ir prilipdo 
ją ant mūro laiptų ties di-i 
džiosiomis durimis, o nats ^įtu vyskupu.

Virš langų, toj — kalnai. Taip panoro Matyt, kalnuose mažai ki- Jonas Valentukevičius, Stoughton, Mass. 
palubė- man įkopti į tuos dangų tų baltųjų tesilanko, ” ° T’:— 
,j, kad remiančius kalnus. Anks-! (prancūzų kilmės) 1 
ir vėjo, tų rytą išėjau vienas. Ap-!gai, tai vaikas pamatęs 
- dau- ūnk tik juodukai, kreolai, baltaveidį, spėja, kad “C

Mūri-
beveik jauRa prancūzišku manda- baltajam kopti į juodukų! Berniukas minėjo motiną
vienas gumu gįuo metu pas Ek_ 

bažnyčios, už- scelenciją 
mas katekizmas ir 
čiuose visa komisija,

tik S. Rimaitė, Lawrence, Mass. 
kuni- Mrs. M. Bratonus, S. Boston, Mass.

A. Pacewic, Wilsonville, III................
W. Smith, Chicapee, Mass.....................
K. Jokubauskas, Montreal, Canada 
Josephine Adomaitis, Chicago. III. 
Anthony Phillips, Chicago, III. ..........
Mr. Antanas Olbikas, Cicero, III.
P. Mazonis, Chicago, III. ..............
Walter Jonės, Chelsea, Mass......
Mr. W. Kavaliauskas, Dalton, Pa. 
Magdalena Pash, Spencer, Mass.
Mrs. A. Simaitis, Phila., Pa. ...............
Rev. M. Kazėnas, Pittsburgh, Pa.
Mary F. Pajaujis, VVorcester, Mass. 
Mrs. J. Bridickas, McKus, Rocks, Pa. 
Mrs. J. Bennis, Cleveland, Ohio .........
Helen Masteka, E. Greenvick, R. I. ...... 

Sutin- ną peiliu ginkluotą juodą Peter Svirskas, Haverhill, Mass.

apgyventus kalnus, bet ir vandenį. Tos kreoliškos 
pamaniau, kad policinin- kalbos negali suprasti. Jei 
kas greičiausiai patars ne- jis atnešė man vandens at- 
ieškoti “trubelio”, o aš vis-įsigerti, pamatęs lipant 
tiek noriu kalnus pamaty- kalnais, tai tiek to, bet jei 
ti, tai ir išėjau iš miesto, jis atėjo vandens parsi- 
Kalnai nuaugę visokiais nešti iš tos uolos įdubimo, 
krūmokšniais ir didesniais tai gaila, kad aš gerokai jį 
nepažįstamais medžiais. Į ištaškiau ir sudrumsčiau. 
Tai šen, tai ten juodukų Pakeliui sutikau dar vie- 
skurdžios lūšnelės. 1" ' ,
įku tai moteris, ant galvų'vyrą. Jis paprašė pinigų, Martin Kasparavičius, Hudson, N. H. 
nešančias vaisius į turgų,Ibet taip gražiai, kaip visi K. Navickienė, Nevv Britain, Conn. 
I tai vyrus asiliuku kalkes kiti kad čia prašo. Tai nė Frank Jocas, So. Boston, Mass.....................
gabenančius. Haiti saloje nesiskubinau. Jei jau būtų A. Glebavičius, Gardner, Mass.
yra bananų, kakavos, ka- pradėjęs tuo peiliu mojuo- R. Zanevičius, E. Vandergrift, Pa.........
vos, medvilnės, cukrinių ti, būtų tekę kišenius iš- Mr. J. Aczas, Sr., Chicago, III. ...................
nendrių, tabako, yra gyvu- kratyti. Bet jis to nedarė. Mr. Adam Rakauskas, Dorchester, Mass. 
lių, kiaulių, vištų, bet žmo- ” ' *" Tr” ■-* --
nės iš vergijos laikų be ini
ciatyvos, kitur tingūs. Gy
vena kalnuose, išsimėtę, 
kad beveik neįmanoma vi-1 
sus vaikus į mokyklas su-Į 
rinkti, beraščių skaičius 
daug kur siekia 80%. Pa-į 

jie turėdami 
kitas kitam, o pas- menkas lūšneles, pro ku-

perredaguoja- 
sve- 

su
— rankas ištiesęs meldžia
si. Daugelis pardavinėja! 
šv. paveikslus, kryželius.; 
Moterys ant kaklų dauge
lis nešioja medalikėlius, 
kryželius, 

j Kadangi visi 
pasirodžiusį 
greit pastebi 
ranką angliškai prašo:
— Duok penkis centus.
Nenuostabu, neturtingi. 

Štai, stovi berniukas, ant 
stalo pasirėmęs. Jo kelnės mažais vienodo ūgio neg- 
taip suplyšusios, kad be-įriukais. Laimingi jie čia 
veik visa dešinioji šlaunis 
lauke. Kito marškiniai 
tiek sukritę, kad tik siū
les. kaip tinklu, laikosi. 
Bet jie nepaiso — negi šal
ta. Vistiek reikia orą kai-.
tuoti. Daugiau skylių —'neša vienas vienam vysku- sitenkina 
dar vėsiau. pui,

Tarp grytelių pamačiau kiau kitiems pagal rangą, rias aš ir lipau į kalnus, 
būreliu apstojusius juo- Buvo aukštų svečių, tai- Kalnų upokšnių išgrauž- 
džius. Prieinu — viduryjgi prancūziška virtuvė pa-'tos vagos, slėniai, apaugę, 
du boksuojasi. įsirodė visoj galybėj. Sėdo- kuriais geriausia kopti —

juodi, tai 
baltavo i d i 
ir tiesdami

IŠKILMINGA 
VAKARIENĖ

Vakarienei prie ilgo sta
lo susėdo Ekscelencijos 
vyskupai priešais kits ki
tą, o visus kitus kunigus 
(iš viso 14) vyskupas su
sodino pagal kiekvieno 
rangą, pasikviesdamas 
svečią lietuvį šalia savo 
dešinės. Gale stalo stovėjo
naaugęs negras su dviem' 

. . . ,

,__ ___  Laimingi jie čia
patekę — aprengti ir ne-' 
reikia kokiomis nuo kelio 

! surinktomis pupomis mis
ti. Negriukai stovi ranku
tes sunėrę ir laukia vys
kupo ženklo. Jį pamatę

I

Buvo aukštų svečių, tai- Kalnų upokšnių išgrauž-

Vakare — jaučiuosi ge- T. Venis, So. Boston. Mass........
rai išvargęs. Lipu į lovą, Joseph C. Bender, Detroit, Mich. 
kuri irgi ypatinga: kadan- Mrs. A. Aitchen, Granville, III. 
gi kambaryje daug angų “ 
ir visiems vabzdžiams ke
lias atviras, mano lova vi
sa apdengta tokiu plonu 
tinkleliu, kurs nuo lubų 
kabo ant virvutės, kokių 7 
pėdų aukštumoje išsisklei- 
sdamas ir apgaubdamas 
galvą ir kojas, visą geleži
nę lovą.

Dr. J. Prunskis.

F. Janunas, Cambridge. Mass, ..........................
K. Valuzis, Elizabeth, N. J. ..............................
Mrs. Stella Mack, Chester, Pa............................
Rev. I. Valančiūnas, Phila., Pa........................
Mrs. P. Aitutienė, Chicago, III.
Mrs. Vera Hruby, Banff Altą, Canada
Mrs. V. Kamarauskas, Chicago, III. ..................
O. Bazuska, Pittsburgh, Pa................................

Nuoširdžiai dėkojamo visiems prieteliams 
mėjams, kurie prisidėjote prie šio koncerto parėmimo.

“Darbininko” Adm.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

vauti. Tuo reikalu kitas susirin
kimas įvyks trečiadienio vaka
re, tuojau po Rožančiaus 
maldų.I

ii

WATERBURY, CONH
LDS Susirinkimas 

įvyks spalių 26 d., pirmą 
po pietų, šv. Juozapo par. 
mokyklos pataljose.

Prašome narius skaitlingai 
susirinkti ir atsivesti savo 
draugus. Kurie esate skolingi 
už “Darbininką" malonėkite 
atsilyginti šį mėnesį, kad nebū
tų sulaikytas. O “Darbininke", 
patys žinote, telpa svarbių, gra
žių pasiskaitymų, ir žinių, iš vi
so pasaulio. Taigi, negauti ‘Dar
bininko’ būtų labai nemalonu.

\ aid) ha.

val.
senos

te: pasistiprinimo — Angelą 
Rūkštelytė ir Bertha Bečiūnai- 
tė; dekoracijų — Angelą Paz- 
niokaitė. Eleonora Novikaitė, 
Eleonora Navickaitė. 
Pazniokaitė. Eugenija 
naitė. Adelė Vaikazaitė, 
na Mickūnaitė. Birutė
tė. Valentina Naujokaitė. Juo- 
zapina Adamonytė.

Moterys Sodalietės atėjo į pa
galbą mergaitėms. Jos ruošia 

kuriais pavai- 
viešnias. Vado-

Alena
Kavoly- 
Marijo- 
Kungy-

NORffOOD, MASS.
Vietinės Mergaitės Sodalie

tės smarkiai darbuojasi, kad 
priimti atstoves, kurios atvyks 
sekmadienį, spalių 26 d. į Nau
josios Anglijos Lietuvaičių So- 
daliečių Konferenciją. Šv. Jur
gio lietuvių parapijom

p. Ieva Jurgevičiūtė. Sodalie- 
yra Sodaliečių 

ruošimo komite- 
Įvairiose komisi- 
Sodalietės: priė-

ir publikacijos — Ona

skanius valgius, 
šins atstoves ir 
vauja pp. Alena Novikienė ir J. 
Bartulienė. o joms gelbsti šios 
ponios: Lyons. Mickunas, Rat- 
te. Paul. Bassett.
Sykes. Galio. Chubet 
žys.

Sodalietės atstovės

Svarbus BALF Susirinkimas
Trečiadienį, spalių 29 d.. 8 vai. 

vakare. Šv. Jurgio lietuvių par. 
svetainėje. St. James Avė.. į- 
vyks Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo 22 skyriaus susi
rinkimas. Tai bus priešseimi- 
nis susirinkimas. Visi BALF 
22 sk. nariai turėtų dalyvauti. 
Taipgi kviečiami ir visi tie lie
tuviai. kurie yra interesuoti 
Lietuvos tremtinių šelpimo dar
bu ir Lietuvos išlaisvinimo rei-! 
kalais.

1 Kviečiame visus ateiti ir 
simokėti metinį mokesnį 
taipgi, jeigu galite, paaukoti 
gal jiereito susirinkimo pa 
davimą. Šis mėnuo yra skiria-i 
mas našlaičių šelpimui.

Valdyba.
Navickas, 

ir Knei-
Federacijos 10 skyriaus susi

rinkimas iš priežasties Sodalie
čių Konferencijos ateinantį sek- 

jau pasi- madienį neįvyks. Bet įvyks lap-
žadėjo atvykti iš Brockton. So. kričio mėnesio pradžioje tuojau 
Boston. Cambridge, Nashua. po ALRK Federacijos Tarybos! 
Lovvell. Lavvrence. VVorcester. suvažiavimo New Yorke.

—

Pereitą sekmadienį nemažai 
Nonvoodiečių dalyvavo laikraš
čio “Darbininko" koncerte.

NEW HAVEN. CONN.

čių prefekte. 
Konferencijos 
to pirmininkė, 
jose yra šios 
mimo

Pirmadienio vakare, po Ro
žančiaus pamaldų. parapijos 
svetainėje įvyko pasitarimas 
dėl dalyvavimo Norwoodo 
miesto 75 metų sukakties minė
jime. Nutarta paradoje daly-Pazniokaitė ir Jonė. Vasiliūnai-

I

_____________________________________________________________________________________ O
'gimtadienį, šia proga Marytei patarnautojoms p. A. Cro-fves rinkliavą maisto ir pinigų, 

cker, p. V. Kasper ir p-lei G. kad galėtų pasiųsti Kalėdų do* 
Malinauskaitei ir vyrams, kurie varias.
nuoširdžiai darbe padėjo, — p.
J. Malinauskui ir- p. 1. 
zaiėiui. 'kaipgi širding 
L. Budrai, sav.
ir p
k. r
liti*J

sudaryta linksma surprizo par- 
■ ty ir įteiktu gražių dovanėlių. 

Dargiai gyvena So. icrville; 
augina sūnų Praną ir dukrą 

.Maryte. Abu jų vaikučiai lanko 
j aukštesnę mokyklą. Sveikiname 
p-lę M. Dargytę ir linkime vi: a- 

;dos turėti linksnius j imtadi* 
nius.

ekmadlenį, spalių 26 d.,
j tuoj jk) paskutiniųjų mišių 

parapijos svetainėje į- 
vietinio BALF 60 sk .
susirinkimas. Valdyba 
dalyvauti visus narius 

'ĮLĮS Si

; 12:10.Į
• vyksta
i J

niaus
. kviečia
ir taipgi ne narius ši: me susi
rinkime. Yra daug svarbių rei
kalų ir reikalinga išrinkti dele
gatai į BALF seimą lapkričio 
5-6 d.d. New Yorke. Kviečiami 
visi dalyvauti.

Šeštadienį, spalių 
A. P. Smitai gyv. 
šventė 30 metų 
gyvenimo sukaktį šia 
p p. Smitams iškeltas 
sur prizo bankietas. p p. 
iš savo vaikučių ir 
draugų susilaukė gražių i 
nų ir malonių sveikinimų.

j Taigi atsišaukiame į visus, 
Ambrų- kad sekmadienį išeidami iš baž- 

as ačiū p. nyčios paaukotute pagal išga-
Bristol Bakery, lės 

< Mėžiniui Brightoii Ba-j
u.-, aukas. Visiems

/; jungiečių.<

ačiū
A.D.

BROCKTON, MASS.

PADĖKA
Sekmadienį, rugpiūčio 2 d. 

apsives p. Aldoras V. Warabow, 
gyv.
•Ann Matulaityte, 
tone. Jungtuvės įvyks Šv. 
ko lietuvių par. 
11:30 vai. vidudienį 
šiomis.

Aldoras V. Warabow yra 
nūs p. Onos Warabow, kuri 
laidotuvių direktorė Erocktone 
ir Norvvoode.

24 Field St., su p. Marion 
gyv. Brock-

Ro- 
bažnyčioje
su šv. mi-

su
yra

šiucmi norime išreikšti širdin
giausią ačiū visiems, kurie pro
ga mūsų 30 metų vedybinio gy
venimo sukakties, surengtame 
surprizo bankiete. mus labai

i

gražiai pagerbė. Dėkojame savo 
dukrelei Petronėlei VValszczak 
ir žentui už gražų 30 rožių rin
ki::. Taipgi sūnui Antanui už 
gražų “corsage”. Širdingas A-!
čiū sesutei p. K. Paulauskienei Remkite tuos profesijonaius ir biz-

. nierius, kurie savo skelbimais remia 
ir jos vyrui uz gražias dovanas,'-oarbinmką”.
taipgi broliui G. Kučinskui ir, visi sfce>b«utž« “Darbininke". 

žmonai už 
delis ačiū 
člams už 
bankieto ir dovanas, 
kojame iš eilės

18 d. p. p. 
Somerviliuje, 

savo vedybinio 
proga 

šaunus
. Smitai

I Londonietė, Miss Ethel “ ,r.. gh"inių'
Eldred priprato dirbti sun- draugų T* 
kų vyrų darrją karo metu, ... . ,
tai ir karui pasibaigus te-; . ,

I bedirba ;n.ų Antaną ir dukterj Petronėlę.
i________ -______________________ ; p.p. Smitams rengiant surprizo

CAMBRIDGE MASS. Hkietą':bavo p.p. Ambrazaičiai. Sveiki
name p.p. Smitus ir linkime_ 
jiems laimingai sulaukti auksi-js*ems širdingą 
nio jubiliejaus.

G. Kučinskui ir 
gražias dovanas. Di- 
p.p. A. I. Ambrozai- 
surengimą surprizo 

Taipgi dė- 
sekantiems 

draugams už dovanas ir sveiki
nimus: p.p. Gedrimams, p.p. 
Jurkams, p.p. Rollins, p.p. Ka- 
tarskiams, p. Bogušienei. p.p. 
Baniams, p.p. Jankauskams, pp. 
Visminams ir p.p. Šukiams iš 

(Medfordo. Taipgi tariame vi- 
į padėką už su-i 

Įteiktas pinigines dovanas. Mes, 
! norime pareikšti, kad šitas surj 
prizas buvo mums vienas iš' i imaloniausių. Už Jūsų draugiš-i 

■kurną ir pasiaukojimą, gerbiant 
[mus, mes tik galime tarti vi-' 
'siems, o visiems širdingiausį. 
'ačiū. ;

Jums dėkingi, !
Antanas ir Petronėlė Smitai.' 

i 
i

E. V. WARABOW
Funeral Service

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

1156 Washington St., 
Nonvood, Mass.

Tel. Nonvood 1503
CAMBRIDGE, MASS40 Valandų Atlaidai Mūsų 

Parapijoj
Keturdešimtė mūsų parapijoj 

praėjo labai iškilmingai. Kiek
vieną rytą ir vakarą žmonės 
gausiai rinkosi į bažnytėlę. Tė-’ 
vo Prano Aukštikalnio, S. J..' 
pamokslai pridavė kiekvienam 
sustiprinimą ir padrąsinimą su
sijungti su savo Išganytojum.

Antradienio vakare, užbai
giant atlaidus, skaitlinga minia 
dvasiškių dalyvavo procesijoj. I 
su garbės palydovu Prelatu J. 
Ambotu.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras su savo vedėju varg. Aug. 
Rosselli buvo šauniai prisiruo- 
šęs giedoti mišparus.

i Šie atlaidai bei dvasinė puota 
suteikė parapijiečiams sustipri
nimą. ir davė progą pasinaudo
ti Dievo malonėmis, už ką pa
dėka priklauso mūsų gerajam 
klebonui kun. Ed. A. Gradeckui 
ir vikarui kun. A. Zanevičiui.

Spalių 11 d. šv. Juozaj>o par. 
bažnyčioje. Bostone, 
šio karo veteranasI

įkus. sūnus p.p.
Cambridge, su
sang. Jaunavedžiams liudijo p.'rų S-gos 22 kps..

Į S. Bartkus ir p-lė K. Beausang.
lUshers pareigas atliko p. J.
■ Petrušauskas ir p. F. Šilinis. 

a i Vestuvių bankrotas įvyko Le- 
nox viešbutyje. Bostone. Linki
me jaunavedžiams 
šio gyvenimo.

apsivedė 
p. L. Bart-, 

Eartkų. gyv.. 
p-le M. Beau- tainėje, įvyko Cambridge Mote- 

nn ’ ■ , bankietas ir
šokiai, p. A. Ambrazaitienė, 
rengimo komisijos pirmininkė, 
išreiškia širdingą padėką vi
siems atsilankusiems į parengi
mą. kuris Jūsų parama buvo 

laimingiau- sėkmingas. Taipgi kreditas pri
klauso pirm. p. J. Dainienei, 

į šeimininkėms, p. S. Griškienei, 
Spalių 17 d. p.p. F. A. Dargių p. A. Tamulynienei, p-lei A. 

dukrelė — Marytė šventė savo Laucaitei ir p. S. Tauskienei;

Spalių 11 d.. Columbus sve-

Lietuvos Vyčių 18 kuopos na
riai darbuojasi dėl vargstančių 
lietuvių tremtinių Europoje. 
Sekmadienį, spalių 26 d. jie pra-

I I

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorhis

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

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

■
i taisymo.

nelaukti

Bernardas Koraitis

į

1
Kur Galite Rasti Didesnį Kailinių Pasirinki

BOSTON MASS
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LOWELLIO LIETUVIAI, VISI KAIP VIENAS 
BALSUOKITE UŽ LIETUVIŲ DRAUGĄ 

JOHN JANAS
Į COUNCILLOR 

Lapkričio-Nov. 4 dienų 
Jis yra Pirmininkas Mokyklų Boardo ir Di

delis Lietuvių Prietelius ir Rėmėjas.

Parapijos Bazaras Pavyko 
į Šv. Kazimiero parapijos baza- 
. ras. nors iš pradžios nelabai 
buvo sėkmingas, bet užbaigoj 
pasirodė geresnės pasekmės, 
nes skaitlingai parapijiečiai at
silankė ir parėmė.

Klebonas pranešė, kad jielno 
liko SI.600. už ką visiems šir
dingai padėkojo.

I. J. FOX
Dabar I. J. FOX kailinių Firma turi vieną iš 

didžiausių pasirinkimų. Ten randasi 1948 m. 
mados kailinių ne šimtais, bet tūkstančiais. Čia 
rasi nuo mažiausio saizo iki didžiausio ir įvai
rių įvairiausių kainų.

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

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

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

411 WASHINGTON STREET



DARBININKASPenktadienig, Spalių 24, 1947

ŽINUTES

DAKTARAI

Tą pačią dieną buvo sužeistas, 
cukemėje, ir mirė lietuvis vy
ras. 62 m., gyvenęs vienų vie
nas 30 W. Broadway, So. Bos
tone. Dirbtuvė, apdraudos kom
panija ir policija ieško jo gimi
nių bei pažįstamų. Jo pravardė 
Juozas Čirvinskas.

VIETINES ŽINIOS
Lietuvs Generalinio Konsulato New 

Yorke Paieškomi Asmenys:

7

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Spalių 21 d., mirė Regina 
Druzdienė, 73 metų amž., pas 
savo sūnų Adomą, gyvenusi, 
502 E. 4th St. Ji paėjo iš Vil
niaus krašto. Amerikoje pragy
veno 55 metus. Paliko sūnų A- 
domą ir penkias dukras. Laido-

jama penktadienį, 9:15 v. r., iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios, 
Šv. Mykolo kapuose.

Melskimės už mirusius.
Penkiolika minučių prieš šį 

7 laidojimą sakomas misijų pa- 
? mokslas lietuviškai visiems ben

drai.

tar Plokščių parapijos. Apie 50- 
60 m. amž. Gyveno Pittsburge. 

| VAITKEVIČIUS, Adolfas ir 
Vladas.

VAITKUNIENE (Žilinskaitė) 
' Marija. Iš Ukmergės 
Deltuvo valšč. Laikiškių 

’ VALATKAITE, Elena 
1 nė. Abi ištekėjusios. Iš

♦------------------------ ■--------------------------------------------------- .

ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadvvay

8o. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

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

♦----------------------------------------------------

Tel. ŠOU 2805

Dr J. L Pasatams
DR. AMELIA E. RODO 

OPTOMETRISTAI 
447 Broadway 
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Mokyklų prieteliai: The Cyn- 
thia Donut Shop savininkai J. 
S. Martinkus ir M. Matačiūnas/ 
61 Valley St., Medford, Mass., Į 
kelintą kartą vaišina mūsų mo
kyklos vaikelius savo skaniais, 
pyragais ir pyragėliais.

Vaikučiai ir mokyklos vado
vybė reiškia padėkos žodį šiems 
dosniems biznieriams už taip 
dažnas ir dideles aukas. Linki 
Jiems geriausios kloties.

i Taip pat labai dėkoja mokyk
los vadovybė visiems mokyklos 

Iprieteliams bei geradariams. Jų

Kaip jau žinoma, Boston, Mass., spalių 1—5 
dd. š. m. įvyko įspūdingas Šv. Vardo draugijos 
Tautinis Seimas ir milžiniškas paradas. Šio Sei
mo šeimininku buvo J. E. Arkivyskupas Richard 
J. Cushing, D. D., Bostono arkivyskupijos valdy
tojas ir LDS Garbes Pirmininkas. Čia matome J. 
E. Arkivyskupą Cushing laikant vaikutį, kuris 
iš minios pribėgo prie jo pabučiuoti žiedą, kad 
jis galėtų geriau pamatyti paradą.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

DrJ. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Valandos4 2 iki 4 ir 7 iki 8.

darbuotę, 
už sunkvežimą, jo sūnui 
ir jo vairuotojui “Bob”.

tarpe dabar randasi šie asme
nys:

Juozas Balkauskas. Lucija 19 d., šv. Kryžiaus katedroje, 
Petruševičienė, R. ir V. Žuke- kaip kasmet. įvyko Misijų Sek- 

•vičiai, Kastantas Šidlauskas, madienio pamaldos. Šiose pa- 
■ Daktaras Edvardas Valiackas maldose dalyvauja katalikiškų 
į ir žmona, Juozas Trinka, Mar- mokyklų vaikai, pasipuošę vie- 
tinas ir Ieva Kudarauskai. Ona nuolių misionierių kostumais. 
Bačinskienė, S. Griganavičius ir iš šv. Petro parapijos mokyklų 

(žmona, Teklė Markevičienė, buvo papuoštos, 
ĮFitzpatrick šeima, ponai Nau- mokytojomis seselėmis 
’ jokai ir Daktaras Reynolds.

ypač p. V. Skudrini M Ji Padėka
imą, jo sūnui Vincui TdUCKd

I
i

Tol. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. KENmore 4433

Dr.Albert P. Kitais
Podiatrist - Chiropodist 

107 Massachusetts Avenue 
Boston, Mass. 

Prieš Mass. Avė. Station 

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

TALUNIENE, (Uogintaitė). |
Iš Gudžiūnų km. Linkuvos vai.
Šiaulių apskr. Gyveno New 
Yorke.

TAMKUS, Kazimieras. Iš Žei
mių km. Šiaulėnų valšč., Sim- 
lių apskr. Dirba anglių kasyk
loje.

TREČIOKAS, Domas.
TVARONAI, iš Biliūnų km. ges apskr. Vainuto valšč. Atvy- 

Raseinių apskr. Seniai gyvena ko į Ameriką 1928 m.
USA. į VALIKONIS, Adomas. Sūnus

UOGINTAITĖ, Emilija. Iš Jono. Apie 64 m. amžiaus. Iš 
Dučių km. Linkuvos valšč. Panevėžio apskr. Krekenavos

VAITKIENE, Ona (Kevelai- 
tytė). Iš Šakių apskr. Ilguvos

PARSIDUODA Jaftiaica Plain 
arti Egleston Sq. 3 šeimų kam
pinis 5-6-6 kambarių namas su 
garadžium, arti mokyklos ir 
bažnyčios, taipgi arti elevate- 

I riaus. Mrs. Mathei 198 Boyls- 
ton St. (24)

apskr. 
km. 
ir Bro- 
Taura-

REIKALINGA prie namų 
ruošos moteris ar mergina. Pui- 

j kus namai, geros sąlygos. Šau
kite tuojau — dieną ŠOU 6268, 
vakarais — Aspinwall 0580.

(20-t-31)

Emilija. Iš Jono. Apie 64 m.
Panevėžio apskr. 
valšč. Rabikių km.

VENCKUS, Vaclovas. Gimė
USA. Grįžo į Lietuvą su tėvais 
ir 1938 m. vienas, be tėvų atvy
ko į USA. Iš Ukmergės apskr.

VENCKUTE, Stasė, duktė 
širdžiai dėkoja visiems prisidė- J°no- Ukmergės. Išvyko į A- 
jusiems prie koncerto pasiseki- meriką 1926-8 m.
mo (sekmadienį, spalių 19). Y- VIKŠRIENE, Ona (Stikliūtė). 
patingas ačiū solistėms, Law-.Gyv. Chicago.
rence, Mass. vyrų chorui, akom- VILCINSKIENE, Ona (Masi- 
panistui, tvarkdariams ir tvark- lauskKitė). Arba jos brolis Pet- 
darėms, bilietų platintojams ir Z33*
platintojoms ir visiems rėmė- VINALIENE, Marcelė (Peš- 
• me kerytė). Lietuvoje gyveno priešjoms. j

Prisidėdami savo darbu ir 1914 m- Iš Mažeikių apskr. 
pinigu Jūs ne tik parėmėte laik- Tirkšli’* valšč’ G^rylių km. 
raštį “Darbininką”, bet ir dai-' VYŠNIAUSKIENE (Kaula- 

’ " ' " . Iš Silvestrų
j km. Tauragės apskr. Iš Lietu
vos išvažiavo 1925-26 m.

USONIENE.
Petronėlės Motina.
Lietuvos 1939
Kvarinskienę.

į ZAKARE VICIŪTE. 
čienė. Gyv. Bostone, Mass.

ŽALTAUSKAITE, Anastazi-
I

ja, Šilėnų km., Kauno apskr. Iš
vyko 1910-12.

ŽARSKŲ, Antano ir Adomo, 
iš Pasmodų km. Panevėžio ap.

ŽEMEIKIENE. Barbora. Gy
vena Chicago je.

ŽŪT AITE, Magdalena (Siui
tas), 56 m. amž. Išvyko prieš 

~ 30 m. Ištekėjus.
ŽILYS, Bronislavas. Atvyko 

'1926 m. Iš Tauragės apskr. Ši
lalės valšč. Dargalių km.

Ieškomieji arba apie juos ži-
■ nantieji maloniai prašomi atsi
liepti —
Lithuanian American Informa- 

tion Center, 233 Broadway, 
New York 7, N. Y.

PADĖKA
“Darbininko” vadovybė

i

į 
i

r

| A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadtvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

I

nuo-

i

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

Res. Šou. 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCo.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A. Long 

Distance 
Moving

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

nos meną. Dar kartą lietuviškas ^a^e2,’ O^tavija. 
ačiū.

Spalių 9 dieną, š. m. užmigo 
iViešpatės ramybėje mano myli- 

Spalių ma žmona ir Alfonso ir Prano 
motinėlė, Uršulė Šidlauskienė. 
Su skaudančia širdimi sutikome 
Dievo Valią ir guodėmės, kad’ 
po trumpos šiame gyvenime ke- ; 
lionės kaip mirusiai, taip ir 
mums visiems reiks vykti f am
žiną gyvenimą. Ramino ir guo
dė mus ir mūsų artimieji — gi
minės, kaimynai, draugai ir 
prieteliai. Šermenyse ir laidotu
vėse sutikome didelio nuoširdu
mo asmenų, kuriems nors ir Į 
kuklus mūsų padėkos žodis lai 
pareiškia, kad mes esame labai 

. ir labai jiems dėkingi. Dėkoja
me Prel. Dr. K. Urbonavičiui, 

prasi- Monsignorui Patrick J. Waters, 
Rev. M. J. Finnegan. Rev. John 

ikl šeštadieniui, L Bonn g } ° vpatingai kle.
r. įvyks iškilminga kan Pr.'Virmauskiui,

I

kun. Al. Abračinskui ir kun. A. 
Baltrušiūnui. Taipgi Šv. Vincen
to ir šv. Jono Draugijos karst- 
nešiams, laidotuvių direktoriui 
Juozui Kasperui; už viešas už- 

iuojautas — LDS ir “Darbinin
ko” štabui. Neužmirštamai nuo- 

Kristaus Karaliaus širdžiai dėkojame ir tiems, ku
bus paprastu rių vardų mes čia nesuminėjo- 
7, 8. 9, 10 ir me. bet mes juos turime mūsų 

mintyse ir širdyje.
Kastantas Šidlauskas, 

sūnūs Alfonsas ir Pranas.

“Darbininko” Vadovybė.

Mažytės vienuolėmis.
Mirė Juozas Jurėnas

Kvarinskienės
Išvyko iš 
aplankytim.

vienuolėmis 
Jėzaus 

Nukryžiuoto. Jonė Jankunavi- 
ičiūtė ir Pranciška Zaikytė. Tuo-

Organizuoja lietuviškas pa- rni dar Zaikytė pažymėtina, kad 
mokas. Lietuviai tremtiniai, ap- ji lanko 
sigyvenę So. Bostone, jų priete- 6th St., 
liai. organizuoja lietuviškas pa- ry. 
mokas. Pamokos .įvyks Šv. Pet
ro parapijos paminklinėje mo
kykloje (prie bažnyčios) porą: 
kartų savaitėje. Viena klasė 
bus skyriama profesionalams.! 
kita pradžiamoksliams. Dienas 
bei valandas galės pasirinkti! 
patys pamokų lankytojai.

_________
Vartotos popieros rinkimas, 

pereitą sekmadienį, buvo sėk
mingas. Garbė žmonėms už su- 
taupymą tiek daug popieros. 
Susidarys nemaža suma dėl 

iCamey ligoninės. J. E. Arki
vyskupas dėkoja visiems prie 
šio vajaus prisidėjusiems.

Mūsų parapijos vadovybė 
taip pat širdingai dėkoja So. 
Bostono lietuviams

mūsų mokyklą. I ir E. 
gyvendama Dorcheste-

Spalių 22 d., 4 v. p.p., j 
dėjo vaikų misijos. Jos bus lai
komos 4 v. p.p. 
kuomet 9 v .
jų baiga.

3 v. p. p. šeštadienį, bus kū
dikių laiminimo pamaldos.

Jaunimo nepaprastai sėkmin
gos misijos baigsis sekmadienį, 

! 3 v. p.p.
I
i

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

I Sekm., 
šventeje, mistos

, laiku iaikomos:
i 11:30; salėje, 8 ir 9:30 v. r.

9 v. šv. mišias giedos Tėvas 
Kidykas. S. J., Lietuvos Dukte
rų draugijos intencija.uz minimai . . .: 10 v. yra organizuotos visuo
menės šv. mišios. Šiose kviečia- 
me visų draugijų valdybas su 

'ženklais ir vėliavomis atstovau
ti. Bus daromas pasiaukojimo 

į aktas. Pamokslą pasakys ko
munistų kankintas Tėvas Jonas 
Borevičius, S. J. Šis tėvelis ora
torius pasakys pamokslus ir sa-: 
Įėję per abejas šv. mišias.

Mirė Jonas Valiackas

| T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 6651

B

9
».

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverąge Co.
Grafton Avė., Islington, Mass.

TeL Dedham 13O4-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Spalių 16 d. mirė Juozas 
rėnas. gyv. 75 G St., So. Bos
tone. Jis buvo viengungis. Pa
laidotas sekmadienį, spalių 19 
d. iš Šv. Petro lietuvių par. baž
nyčios Highland kapuose, Nor- 
wood. Mass. Tą pačią- dieną už 
velionio vėlęę įvyko šv. mišios 
9 vai. rytą.

j Velionis paliko dideliame nu
liūdime gimines — p. J. M. Tu- 
mavičienę ir jos dukteris — 
Gertrūdą Swiek ir Ireną Jurė
naitę.

A. a. Juozas Jurėnas dirbo So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos svetainėje.

Strigūnai Išvyksta 
Atostogų

Zinkevi-

I

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO
Balso - Iškalbos - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė, turinti 
Master of Arts in music laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lekci
jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar rašykite:

480 BOYLSTON ST., BOSTON
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass. 

Tel. Eliot 8222.

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė.,
Hollytvood 38, Calif.

Nejaugi manote, kad vie-j 
niems Dievas leido mirti

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

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

i

Žinomi So. Bostono stambūs 
biznieriai James ir Sofija Stri-Į 
gūnai, spalių 24 d. orlaiviu iš
skris į Chicagą į savo giminai- bekovojant už civilizaciją 
čio vestuves ir pasisvečiuoti ko- ir Bažnyčią, o kitiems su- 
kią savaitę pas savo gimines ir sidėjus rankas į kišenius 

, pažįstamus. Laimingos kelionės ilsėtis rožių patale?
ir smagių atostogų! j Ozą namas.

į Sutvarkymui Mirusiu Asmeny Turto 1 
! Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, j 
5 prie parko ir netoli jūros, mūrinis 9 šeimų, po 3 j 
$ kambarius, nesenei ištaisytas namas. Įplaukos: | 
i §4170.00, išlaidos su šiluma ir aptarnavimu, bei 
gi taxais $3300.00. Kaina: $20,000. Reik įnešti

$5000.00. Likusi: morgičius 4%. Kreipkitės pas:
Adv. F. J. Bagočius,

302 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Spalių 17 d. mirė savo na
muose, 75 G Street, So. Bosto
ne, Jonas V. Valiackas, 77 m. 
amžiaus, ilgametis biznierius. 
Velionis paėjo iš Natiškių kai
mo. Vabalninku parapijos.

! Palaidotas iškilmingai pirma
dienį, spalių 20 d. iš Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčios Naujos' 

, Kalvarijos kapuose.
; Velionis paliko dideliame nu
liūdime Pranę Valeckienę. sū- 

Susirgo ilgametė LDS 1-mos nūs Dr. Edvardą ir Aleksandrą 
kp. narė ir savo laiku buvusi ir dukterį p. Oną Antanelienę. 
veikli darbuotoja ir veikėja. Ji 
yra Dr. Dusevičiaus priežiūro-' 
je. P-nia šejefkienė yra stambi 
“Darbininko” rėmėja ir katali
kiškos spaudos palaikytoja. 
Linkime p. šejefkienei greitai 
pasveikti.

Serga K. šejefkienė

Hallotveen Costume Party

šeštadienį, spalių 25 d., Dor- 
chesterio Lietuvių Moterų Klū- 

i bas ruošia Halloween Costume 
Party, Klubo salėje 1812 Dor- 

įchester Avė., Dorchester, 
Mass., 7:00 vai. vak. Bus už- 

Į kandžiai ir šokiai. Nuoširdžiai 
visus kviečia dalyvauti.

• Rengėjai.

Dr. Juozo Antanėlio žmoną.

Apsivedė Cunys

i

Sekmadienį, spalių 19 d. apsi
vedė p. Jonas Cunys, gyv. 428 
W. Fourth St., su p. Viktorija 
Nienartowicz, gyv. Bostone. 
Jaunasis yra pp. Jono ir Marce
lės Cunių sūnus.

Vakarienė Pavyko

Amerikos Legiono Stepono 
Dariaus posto 
liary vakarienė 
dienį pavyko, 
jos pirmininke 
Cunienė.

Moterų Auxi- 
pereitą sekma- 
Šios organizaci- 
yra p. Bronė

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

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

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

j

ii Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Bafakanis, Savininkas.

251 West Broadmy,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

380'/2 West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK® 

Lietuvių Graborius-Balsamuotoja* 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Bostcrt 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PJJBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
8OU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai. 

NOTARY PUBUC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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DĖMESIUI!

J
BAYONHE. N. J

Parapija Minės 40 Jie: ų 
Sukaktį

J. Wa’sh. S.T.D., J.C.D.

GZRDF77 LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

LDS Conn. Apskričio 
Kuopoms

Ilgiąusių Metų 
spalių 19 d. 
lietuvaitė. L 
Praną Hornack.

Dubinskas priė
mė jaunųjų pasižadėjimus ir 
atnašavo šv. mišias jų intenci
ja. šliūbo metu jirie altoriaus 
stovėjo kleb. kun. dr. Mendelis. 
jo brolis kun. Jonas Mendelis ir 
kun. misijonierius. tėvas Vikto
ras Gidžiūnas. Liudytojais buvo 
Paulius H, meck ir jaunosios 
sesutė Ceciiia VVitte. Puota į- 
vyko Lietuvių 
tarp kitų svečių atsi 
gi visi kunigai. Sveikiname jau- riame bažnyčios paprastą Am- 
navedžius. Linkime jiems ii- žinąjį Atilsį. Juozas Kašinskas 
giausių metų ir gausiausių Die- rūpinosi laidotuvių tvarka. Lai 
vo malonių jų naujame gyveni- mirusios ilsisi Viešpaties ramy- 
me. beje.

__________________

Sekmadienį. 
Adelė \Vitte. 
sau už vyrą 
Kun. Antanas

Į Morta Grečienė per daugel me- 
p-lė tų gyvenanti Arnold. Md., apie 

paėmė 20 mylių nuo Baltimorės. Palai- I
dota ketvirtadienį, spalių 23 d. 
Laidotuvės buvo gan iškilmin
gos. su trejomis mišiomis. Prie 
didžiojo altoriaus buvo atna
šaujamos iškilmingos gedulio 
mišios. Kun. dr. Mendelis sutei
kė paskutinę absoliuciją ir pa
sakė kelius suraminimo žodžius 
likusiems šeimos nariams.

Kaip Gražulienės. taip Grečie- 
nės giminėms reiškiame užuo- 

svetainėje. kur jautą jų liūdesio ir skausmo va- 
„t.;!ankė taip- landoje. Už mirusiųjų vėles ta-

Lietuvos Ministras puik. I'ovilas Žadeikis New 
Yorko miesto Valdybos priėmimų salė e aukoja BALF 
aukų riekėjai p-lei Rūtai A'/orkaitei. S'ovi: p-lė Adelė 
Daužickaitė, p-'ė Joan Jacobi. Prie Ministro stovi oo- 
nia Bronė Brundzienė, BALF Nevv Yorko apskrities 
pirm. Jono Brundzo žmona, p-lė Aldona Valaitytė, 
p-lė Adelė Garbanauskaitė ir dešinėje su dėžute ran
koj Ona Valaitienė. Photo by Peter Urban.

Kaip jau esame pastebėję 
, “Darbininke”, LDS Conn. ap
skrities suvažiavimas įvyks šių

kaktuvės praeis kur kas iškil- metų lapkričio 9 d., New llaven, 
mingiau. Visi šios parapijos na- Conn. Tą dieną, Šv. Kazimiero 
riai, buvę parapijiečiai, kaimy- parap. bažnyčioje, 10 vai. rytą, 

jnai ir svečiai yra nuoširdžiai įvyks giedotos šv. mišios už gy- 
kviečiami sukaktuvėse daly- vus ir mirusius apskr. narius. 

Š. m. lapkričio 1 d. per Visųivau^j 1 vap po pietų, tos parap. sve-
Šventųjų šventę šv. Myk< lo lie-Į ________ tainėje, 339 Green St., prasidės
tuvių parapija minės si vo 40j j^ūsų parapijos bažnytėlėje suvažiavimo sesija. Kviečiame 
metų sukaktuves. Ta dieną, 10 kiekvieną trečiadienį įvyksta 6 atstovus ir svečius skaitlingai 
\al. rylą įvyks iškilmingos šv.'novenog pamaldos į Šv. P. Ma- dalyvauti.

rijos Stebuklingąjį Medalikėlį. Prašome kuopų valdybų paši
lki šiol buvo tik 5. bet, dalyvau- rūpinti, kad kuopos būtu atsto
jančių patogumui, buvo įvestos vaujamos šiame suvažiavime, 
dar vienos. Iš jų vienos yra lai- Kuopų organizatoriams apskri- 
komos lietuviškai, o kitos —an- tis atlygina kelionės lėšas į su- 
gliškai.

vai. rytą įvyks iškilmingos šv.' 
mišios, kuriose maloniai sutiko 
dalyvauti Netvarko ark; vysku
pas Ordinaras J. E. arki v. Tho- 
mrs
Tos pačios dienos vakare, 6:30 
vai., įvyks iškilmingas

PRANEŠIMAS
i

Svarbus Moterų Sąjungos Conn. į 
Apskrities Suvažiavimas

------------ I

važiavimą. Taigi, jei turite nau
dingų sumanymų, malonėkite 
juos priduoti suvažiavimui.

J. V. Bernotas, Apskr. Pirm.
J. S. Totilas, Apskr. Rašt.

CLEVELAND, OHIO

A. a. Gražulienė ir Grečienė
Net dvejos laidotuvės įvyko 

mūsų parapijoj šią savaitę. Sek
madienį mirė senukė Marijona 
Gražulienė. Ši buvo laidota tre
čiadienį. spalių 22 d. Kun. Jonas 
Mendelis atnašavo ir nulydėjo 
kūną į kapus.

Pirmadienį, spalių 29 d. mirė

fccz2S Kssinskas
Ine. 

laidotuvių 
DIREKTORIUS

Kristaus Karaliaus Iškilmė
šį metą rimtai imtasi prie mi

nėjimo Kristaus Karaliaus die
nos. Parapijos kunigai pasiuntė 
atvirutes visoms parapijos šei
moms. ragindami vyrus daly
vauti viešame Kristaus Kara
liaus pagerbime. Atvirutėje bu
vo pažymėta, kad virš 20.000 
Baltimorės katalikų vyrų reikš 
savo pagarbą Kristui Karaliui 
ir kad kiekvienas vyras, kurs 
skaito save kataliku, privalėtų 
dalyvauti šiame viešame pasi- 
rodvme.

60? Washington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokiu reikalu. 
Patarnavimas L>wną ir Naktį.

i

Jaunųjų šėrininkų Vakaras
į Šeštadienį, spalių 18 d. jauno- 
' ji Lietuvių Svetainės šėrininkų 
įkarta surengė vakarą, kurio

pelnas buvo skiriamas reikalin- nųjų pastangas pagerinti daly- 
giems pataisymams ir bendrai 
svetainės pagerinimams. Bilie
tai buvo $2.25. Svečių susirinko 
arti 400. Euvo atsilankęs ir mū
sų klebonas. Mačiau sėdėjo su 
Domininku Mačiuliu, Salės Ben
drovės pirmininku. Jaunasis Vi- 
šinskas buvo vakaro vedėjas. 
Perstatė kaip Mačiulį, taip kun. 
dr. Mendelį kalbėti. Kalbos bu
vo draugiškos.
tvirčiau užmezgė bendro veiki
mo mazgą. Kun. dr. Mendelis 
pakartojo p. Mačiulio žodžius, 
kad šv. Alfonso bažnyčia tai re
liginis Baltimorės lietuvių cen
tras. o Lietuvių svetainė tai 
privalo būti visuomeninio gyve
nimo sūkurys. Užgirdamas jau-

kus svetainėje, kun. dr. Mende- 
lis paaukavo $100.00 tam gra
žiam sumanymui. Susirinkusieji 
linksminosi iki vidurnakčiui. 
Knygyne buvo maža, bet graži 
paroda lietuviškų rankdarbių,
kurie buvo įdomūs visiems ma- d. 
tyti. Sveikiname rengėjus šio Hildai reiškiame 
vakaro. Tikrai pageidaujama, uojautą. 
kad Lietuvių svetainė užimtų tą

K urs duos 
rezuitatus ?

' (|iicslions (o ask yourself
f z

before vou buv a ,x

] geriausius virimo

:"*<• gauti 
kitokių mes 
Sasinį pečių turin
• :ir.s tikrai jus patenkins.

■ įlyje geriausias pečius, 
gasu tai

puikų 
ų. vra

pasaulinio

kepsnį 
geriau- 
į "CP"

9
Isiko vir-

6

•) o.

mentas su
las virimas

Kuris turi moderniįk įausius 
tiškus įtaisus ?

us automatiškai
:atišką šildymo kontrolį.

aikrodį. kuris 1 
jums n*-san

automa-

i ankie- 
tas šv. .Juozapo salėje. Be to, 
šiai sukakčiai paminėti . us iš
leista sukaktuvine knyga Nors 
pu. .... . _y kolo
šventė rugsėjo 29 d. buvo iškil
mingai atšvęsta, tačiau šios su- 
----- ------------------------------------ Į
kurie girdėjo. Ypač Dievui ir Moterų Sąjungos Conn. vals- 
žmonėms dėkojo mūsų klebo- tijos apskrities metinis ir po 
nas už tuos gražius įspūdžius, šeiminis suvažiavimas įvyks 
kuriuos jis įsigijo atlaidų, metu, lapkričio - Nov. 9 d., 1947 Šv. 

Andriejaus parapijos svetainė
je. 336 Church St., New Britain, 
Conn. Prasidės 1 valandą po 
pietų.

Šv. Mišios intencija gyvų ir 
mirusių narių bus atnašauja
mos 11 valandą rytą. Būtų la
bai malonu, kad atstovės galė
tų atsilankyti ir išklausyti šv. 
Mišių.

Kviečiu visas kuopas skaitlin
gai atstovių prisiųsti ir paga
minti naudingų įnešimų apskri
ties ir visos organizacijos gero
vei.

Atstovės vykdamos į suvažia
vimą, prašomos pasiimti su sa
vim ženklelius, kurie vartojami 
suvažiavimo metu.

M. Jok u bai tė,
Mot. Są-gos Conn. Apskr. Rašt.

Nuotrupos
Sunkiai serga Bon Secours li

goninėje Jonas Mandravickas. 
Jam padaryta neišvengiama o- 
peracija jienktadienį. spalių 17 

Susirūpinusiai jo dukrelei 
giliausią už-

Ponia Stasė Kašinskienė dar 
Šis vakaras dar svarbią vietą, kuri jai pridera, tebėra John Hopkins ligoninėje, 

visuomeninio Nėra tikros žinios, kuomet ligo
nė galės grįžti namo. Kaip vy- 

iras Juozas, taip ponios Kašins- 
kienės trys dukrelės laukia jos 
atleidimo iš ligoninės.

ŽIOPLIŲ BALIUS įvyks šeš
tadienį. spalių 25 d. Kiek tenka 
sužinoti p-lė Darata Cučulytė 
ir Albertas Juškevičius užtikri
na visus, kad dar tokio vakaro 
nėra buvę Baltimorėje. Bilietas 
tik 50 centų. Vakaras bus įdo
mus iš to atžvilgio, kad gal pir
mą kartą bus bandoma sujung
ti vaidinime dvi kalbas — lietu
višką ir anglišką. Tikrai lauksi
me.

Sveikiname Kazį Wilchinskį.

Kuris padaro virimą švariausiu ir vė
siausiu?
Gasą vartoti virimui yra 
riau. vėsiau ir lengviau. G 
1 ivritas pečius momentaliai į. 
taupo šilumos ir kurą.

Kuris yra ekonomiškiausias
Naujas Gasinis pečius yra 
su “CP“ ir atatinkąs pečių 
dili, kuris kainuoja mažiau 
yra stebėtinai ekonomiškas.

operuoti ? 
padarytas 

standa r- 
bet jis

pasirinki-Kuris turi įvairių modelių 
mą ?
Šiandien jūs turite labai platų madų 
ir modelių pasirinkimui Gasinio pe
čiaus. turinčio “CP" antspaudą ir vi
sus moderniškiausius automatiškus į- 
rengimus. Jums bus labai malonu pa
matyti tokį pečių su 
naujausiais įrengimais.
•ikrai būsi nustebintas
■ New Freedom Gas Kitchen"!
Reikia priminti, kad parodytas mode
lis nevisuomet bus galima gauti pasi
pirkti jūsų kaimyninėje krautuvėje 
arba pas ko-operatyvus ir gaso dyle- 
rius. bet jūs galėsite panašų pečių tu
rinti “CP” ženklą gauti skelbiamuose 
pardavimuose.

vėliausiais ir
Jį pamatęs 

ir pasirinksi

užsidega. 
. tu- 
kon-

HEAR OUIZZING THl W!V(S” We«k4ay Morning* WNAC 10 to 10:15

COMPANYCONSOLIDATED
nr J or/r Cn-npcrtitinp 

Ih-tiler

ę/oi fdsicr. fina: 
filly automatu' 
cookiną.. chaose a.

D. M. Nes. Pagalbos Parūpi ja

Lapkričio - Nov. 16 d., sekma
dienį, Šv. Cecilijos bažn. choras 
vaidins operetę "Katriutės Gin
tarai”, su dainomis ir šokiais. 
Ši operetė yra lietuviškos dva
sios ir perstato Lietuvos rugia- 
piūtės laiką. Vaidinime “Katriu
tės Gintarai” dalyvaus apie 30 
asmenų. Visas pelnas nuo minė
to vakaro eis naujos bažnyčios 
varpams. Rugiagėle.

būti lietuviško 
veikimo centru.

tikrai

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

BOSTON
’OO APL1NGTON STREET HUBbord 7600

O, šventoji Puota!
Mūsų Keturdešimtė 

buvo dvasinė puotL. Gal nė vie
nais metais įstatymo altorius 
nebuvo taip gražiai išpuoštas ir 
oras taip šiltas ir gražus. Kun. 
dr. Viktoras Gidžiūnas pradėjo 
šias trijų dienų iškilmes sekma
dienį. spalių 19 d. atnašauda
mas iškilmingas mišias. Jam 
pagelbėjo kun. Antanas Dubin
skas ir kun. Jonas Mendelis. 
Klebonas, kun. dr. Mendelis, pa-i 
darė pranešimus ir tarė kvieti
mo žodį. Procesija, gabių Sesu
čių Kazimieriečių surengta, bu- Šv. Vardo dr-jos maršalką, ir 
vo tikrai meninga. j jo žmoną, sulaukus naujos duk-

Pirmadienį ir antradienį ma- terš. Tai yra penkta mergaitė 
tant tas žmonių minias lankant toje šeimoje. Kaip sako, con- 
šv. Alfonso bažnyčią ir daly- gratulations Charlie and Ber- 
vaujant pamaldose ne vienam tha.
priminė laimingesnius laikus' Kaip kunigai skelbia. Dievui 
mūsų tėvynėje Lietuvoje. Buvo teikiant gražų orą, o jiems ge- 
daug mišių kas rytas, daug iš- ras sveikatas, kalėdojimas — 
pažinčių išklausyta ir daug stip- metinis parapijiečių lankymas, 
rino savo sielą šv. Komunija. į jau beveik užbaigtas. Klebonas 
Atlaidai užsibaigė antradienio'sako, kad kiekvieną metą jis 

kad šis i 
I

|
Į

į vakare. Misijonierius kun. Vik-'daugiau yra įsitikinęs,
‘toras Gidžiūnas sakė visus at- darbas tai yra vienas svarbiau- 
laidų pamokslus. Džiaugėsi visi, šių pastoracijoje uždavinių.

Name

Address

City Zone

Mail this coupon to: THE MARION 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III.

Write For A Trial Copy of 
u

First Issue out Dec. 15th., 1947.
Send me a free copy of “THE MARIAN” □ 
Enclosed find $1.00 for 1 year Subscription 

of “THE MARIAN” □

THE MARIAN” 
Subscribe to “The Marian” 
The new and different English monthly magazine 

for all Americans of Lithuanian descent.

Statė

Old Gold’s Dalinys
Alfabetiškai Skaitant

Reiškia MALONUMAS
arbinti, telegrafuoti 

arba atbulai skaityti, tai 
vienatinę reikšmę turi ci- 
garetai, kurie patenkina 
jūsų skonį.

Old Gold reiškia malonu
mą. Ir mes esame visai tik
ri. kad jie atsakys jūsų 
reikalavimam.

Kaip? Pasidėkavojant ge
rinusiems tabakams. Sen
dinant. sumaišant ir per- 
d.ibant juos į cigaretus, 
su visu mūsų patyrimu be
veik |>er 200 metų.

Dėka visų mūsų nuošir
džių pastangų išdirbinėji- 
me 
šiam
žmonės gali pagaminti.

Old Gold geriau- 
rūkymui, kokį tik

Old Gold yra geri. Labai 
geri. Jei jūs dar jų neban- 
dėt iš priežasties paprati
mo prie kitų, tai pasukite 
biskį iš kelio. Tyliai pri- 
slinkite prie Old Gold.

Prie senų rūkalų jūs ga
lite visada grįžti. Bet mes 
manome, kad taip nebus.

PADARYTI
populiaraus vardo tabako išdirbystėje 

per arti 200 metų.

1 RI A rMI ST

.... . Old Gold

i TREAT


