
^^alartiei 
l^a^taljos

Katalikas, kurs neremia ! 
katalikiškos spaudos, ne- i 
turi teisės vadintis geru 1 
Bažnyčios vaiku. ;

Vyskupas Ketteleris. j 
♦---------------------------------- 4;

Tunelis be išeities 
Vėžio žingsniu 
Vainikas...

Anglų maršalas Montgomery, 
kalbėdamas EI Alemein mūšio 
veteranams prisipažino, kad 
jam dabartinė pasaulio padėtis 
atrodanti panaši į tamsų tune
lį, kurio išėjimo angos dar ne
matyti. Tie tikslai ir tie keliai, 
kurie tyruose aname sprendžia
mame mūšyje atrodė taip aiš
kūs, dabar, trejetui metų pras
linkus, susipainiojo pasaulio 
sostinėse, 
tribūnoje. Maršalas sako, mu-l 
myse turi atgimti didvyriškoji 
tyrų dvasia, arba žūsime chao
se ir vergijoje.

Kad pasaulis pergyvena dar 
nematytą politinę, dorinę, reli
ginę - dvasinę krizę, tą visi ma
to, bet mažai nusimanančių, 1 
kaip iš pelkės išbristi ir dar' 
mažiau vadovų, kuriais prisikė
limo reikalingas pasaulis galė
tų pasitikėti... Amerika yra 
prisiėmusi nepaprastą atsako
mybę už demokratijos ir krikš
čioniškosios kultūros išgelbėji
mą nuo raudonojo, 
nuo rudojo tvano, 
pačių amerikiečių 
daugiau atsiranda 
reikšmingų) susirūpinimo bal
sų: ar nepervėlu, ar tokiam už
daviniui esam subrendę, ar ži-i 
nome ką ir kaip tuč tuojau tu-' 
rime daryti.

•
Nepaprastoji Kongreso sesi

ja šaukiama tik lapkričio 17 d. I 
Atsižvelgiant į politinius įvy-! 
kius pasaulyje, ypač į labai: 
sunkią ekonominę būklę Euro-' 
poje, rimtų stebėtojų manymu. 1 
Kongresas turėjo savo atosto
gas nutraukti jau prieš porą 
mėnesių. Kodėl demokratija tu
ri vis delsti, svyruoti ir dažnai
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DAR HEVELU
Kurie iš Gerb. “Darbi

ninko” Skaitytojų ar LDS 
Narių neturėjote progos 
dalyvau t i “Darbininko” 
metiniame koncerte arba 
įstoti į Koncerto Rėmėjus, 
dabar tą galite padaryti. 
Visų Koncerto Rėmėjų 
vardai yra skelbiami ir 
bus paskelbti laikraštyje 

diplomatijoje, UN, “Darbininke”.
“Darbininko” 

Administracija.

lygiai kaip 
tačiau net 
tarpe vis 
(ir labai

Tik Demokrstiiu Vieningu* 
mas Gali Išmušti Komuniz

mą Iš Jo Tikslų
Boston, lankr. 6 — Arki

vyskupas Paul Yu-Pin iš 
Nanking. Kinijos, kalbė- 
dabas katalikų susirinki-) 
me pareiškė, kad Kinija 
šiandien veda žūt-būtinę 
kovą prieš Sovietų Rusi
jos komunizmą už pašau-! 
lio laisvę.

“Kovos Kinijoje atrodo 
Ikaip civilinis karas”, —jis 
sakė, — bet ištikrųjų, Ki
nija kariauja pradinį mū
ši trečiojo pasaulinio ka- 
jro už demokratijas. Gali
mas dalykas, kad trečiasis 
pasaulinis karas nesiplės 
toliau, jei demokratijos 

i vieningai padės viena ki-'

IC L I B R A R Y
/"l /*' K r T

o _ ; T >' • J r- -n
> T '' t e t .- ■•1 • i S I Q U

- . 0 21 K A S S 25

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

<1------ ---------------------------------------------------------A

Published every
TUESDAY and FRIDAY 

3M Broadway, S. Bocton 27, Mm.
•----------------------------- i

DARBININKAS
Lithuanian S«mi-Weekly 

Newspaper

SIX CENTSTeL SOUth Boston 2680Tel. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday), LAPKRITIS (November),7 D., 1947 M.

ALRK Federacijos Tarybos

į-

čia parodo Jung. Valstybių Armijos inžinierijos ir kitokius reik
menis Leghorn uoste supakuotus ir paruoštus išvežimui laivais iš Itali
jos. Pagal taikos sutarti, Aiijantų personalas ir Įvairūs įrengimai, ku
rie nėra pripažinti perviršiu, turi būti išvežti iš Italijos iki gruodžio 15 
dienos š. m.

■'“h!KS*** Laisvose Demokratinėse Šalyse i'JiiL ilk
Nusistatymo Raudonieji Pralaimi Rinkimuose

Antradienį, lapkr. 4 d., gali paveikti į Rusijos 
'Pennsylvania viešbuty, valdžią, kad ji eitų iš vie- 
New Yorke, įvyko ALRK no su kitomis valstybė- 

! Federacijos Tarybos šuva- mis. Bet jis toliau pabrė
žia vimas. 'žė, kad jei nebus galima

į Vadovavo Centro Valdy- bendrai su Sov. Rusija su- 
ba. Dalyvavo 22 atstovai, daryti taikos sutarties su 

Nutarta pravesti Fede- Vokietija, tai Amerika, 
racijos vajų. Vajaus metu Anglija ir Prancūzija tu- 
sukelti $10,000. Vajui va- retų vienos sudaryti tokią 
dovaus Federacijos Veiki- sutartį ir kartu tarp savęs 
mo Komisija, kurion įėjo sudaryti 40 metų sutartį, 

į kun. J. Balkūnas, kun. P. kuri neleistų Vokietijai iš 
'Juras ir A. F. Kneižys su naujo apsiginkluoti, 
teise kviesti daugiau as- “ ;
menų į Komisiją, ir Cen-i Bdigddini Tdmyb$ D6Qd 
tro Valdyba. j

l Sudaryta tremtinių rei
kalais rūpintis komisija, į 
kurią įeina kun. J. Balkū
nas, J. B. Laučka ir J. Bo- 
ley, kuri taip pat turi tei
sę kooptuoti daugiau na
rių į komisiją.

Federacijos Kongresą ,
• kitais metais skelbti Chi- kitko, rašo, kad Rusijos 
' cagoje, o jei neprisiimtų, kareiviai baigdami savo 
tai Cicero arba Waterbury tarnybą tankiai pabėga is 

'arba Pittsburgh. 
j Suvažiavimas buvo 
ningas ir sklandus.

Iš Kariaomenes
Austen Lake, Boston A- 

merican dienraščio kores
pondentas šiuom tarpu 
lankosi Vokietijoje, palei 
Amerikiečių - Rusų sieną 

i ir savo patyrimus aprašo 
minėtame laikrašty. Be

į kariuomenės į amerikiečių 
zoną. Jie pamatę kaip 
žmonės gyvena civilizuo
tose šalyse, kad ir karo 
nuteriotose, nebenori bei 
baisėjasi grįžti į Rusiją, į 
savo namus, prie komu
nistinio gyvenimo. Tik dė- 

N. C.,tja, amerikiečiai pildydami 
sutartį su rusais tokius 
pabėgėlius grąžina

turi-

Taikos Sutartis Vokietijai 
Su Sov. Rusija, Ar Be Jos

VVashington, lapkr. 6 — 
i toms pastatyti vieningą, National Labor Relations 
i tvirtą frontą prieš tą nau- Board praneša, kad ji yra 
iją užpuoliką ir ", . " .
I Rusijos komunizmas ne- iš unijų viršininkų, kad ropoję šiomis dienomis, 
pasieks savo tikslo, — pa- jie nėra komunistai, kaip aiškiai parode^komunistų 
šaulio užviešpatavimo”. reikalauja Taft - Hartley pralaimėjimus Italijo j e, 

Arkivyskupas Yu-Pin įstatymas. Daugiaus i a i Norvegijoje ,Dan i j o j e, 
^sustojo trumpam laikui gauta iš Darbo Federaci- Prancūzijoje, šveicarijo-
Bostone, pakeliui į Romą, jos viršininkų, antroje je ir Anglijoje.

* Pavyzdžiui, Danijoje jie
turėjo 18 atstovų parla
mente, bet šiuose rinki
muose gavo tiktai 9 atsto- — Bostono laikinasis ma- 
vus. yoras praneša, kad jo ži-
|---------------- niomis miesto išlaidos

Extra Naujiena

Londonas, lapkr. 6 — giškumą” prisiima tiknau- lAvaiu piaiivou, ja j a u ----------------------------------------y  *------------- o

Sovietų gavusi 19,306 pareiškimų Rinkimai, kurie įvyko Eu- ginklu pavergtos tautos, o
............................................... ........ -------------------------- paskutinieji Europos vals- __ valstv- 

tybių rinkimai šluoja lauk 
tuos vergijos agentus.

VVinston Salėm,

ru-

S Kur jisai aplankys Šventą! vietoje yra CIO ir kitos... .... .. „„ ....... , s ..

Didesnės Išlaidos— 
Didesni Ir Mokesčiai

bės Sekretorius Byrnes y-
į ra tos nuomonės, kad kan- sams, kad ir žinomam li- 
, trybė ir griežtumas dar kimui.
I

šai veikia gero laikrodžio tiks
lumu, nepaprastai gudriai ir 
atkakliai? Pirmoje eilėje eks
tra susirinkęs Kongresas svar
stys ekonominės pagalbos tei
kimą Italijai ir Prancūzijai, 
kur Maskvos kurstoma ir pa
laikoma komunizmo grėsmė 
kiekvieną valandą gali išsilieti 
į revoliucijas, civilinį karą ir 
baigtis dėdės Juozo diktatūra. 
Bet jei ir čia būtų jau pavėluo
ta, tada su Europa ir Azija ku
riam, gal net ir ilgam laikui, 
bus baigta. Pati Amerika tada 
atsidurtų lyg tvankiame kam
bary .kuriam dargi gaisras gre
sia. Tokiame kambary niekas 
negalės ramiai ir patogiai sėdė
ti ir snausti...

nepriklausomos unijos.
Boston, Mass., lapkr.

• • •

Raudonieji Naikina Opozicijų
Vengrijoje

6 i jonai Dolerių Vertės Aukso

Kai Sovietų delegatai Jungti
nių Tautų seime akivaizdžiai 
gaišina laiką nuolatinėmis prie
kabėmis prie demokratinių 
valstybių, o šių atstovai nieko 
kito, atrodo, nepajėgia, kaip tik 
teisintis, gintis ir niekingų 
kompromisėlių ieškoti (prisi
minkim tik vienbalsę rezoliuci
ją apie “karo kurstytojus”), 
Maskva dirba abiemis ranko-. 
mis pasiruošti naujam karui ir 
sunaikinti kiekvieną reikšmin
gesnį nekomunistą jos paverg-

Budapest, lapkr. 6 — 1 Raudonųjų valdžia jau . .
Vengrijos komunist i n ė buvo pradėjusi žygius at- • Vėliausios žinios iš bo- 
valdžia praneša, kad jų imti Nepriklausomybės _ RUS1JOS 1 
vienintelis likęs opozicinis partijos 49 parlamento at- kad Molotovas 
priešas, Zoltan Pfeiffer, stovų vietas, 
47 metų amžiaus, vadas partija buvo 
Vengrijos Nepriklauso- rugpiūčio 31 d. rinkimuo- 
mybės partijos, pabėgo į se. 
užsienį. Jau buvęs išduo-( 
tas įsakymas jį 
tuo jaus, kaip būtų buvusi! 
atimta jo neliečiamybė! 
kaipo parlamento atstovo.

kurias ta pabrėžęs dėl atomi- 
laimėjusi n®s bombos gaminimo jog 

tai nėra jau jokia paslap
tis ir jos padirbimas yra 
žinomas. Taipgi Moloto
vas gyrėsi, kad Sov. Rusi
ja su visais gyvena drau
gingai ir dabartinis laikas 

Varšuva, lapkr. 6 —Len- gyvenamas kai visi pa
kų raudonųjų valdžia pa- šaulio keliai veda į komu- 
skelbė 
kuriuo, 
teisės

uždėjo ant bulgaro . . ■....... ............... — e—----------------O kiek sektoms, kaip^ ir Katalikų ra žinoma kaip pagaminti, dienį, lapkr 5 d, 9 vai.'nis. 
prieš tai Washingtonls oficia- Bažnyčiai Aišku, kad tas bet šnipų tinklas sieke rytą ^ew Yorker viešbu-! 
liai pripažino (tuo pačiu ir pa-^roma- kad kenkti kata-j Kanadoje tos bombos pla- tyj. išklausyta raportai —' 

gengės vai- h.kams uz_Ui, kad jie at-,nų. Kas liečia “draugišku- valdybos, komisijų ir ve-

rareštuot?: Raudonieji Pataikau ja 
Sekt .MM

r

tose šalyse. Tai buvo lyg pasi
tyčiojimas iš demokratijos kan
kinių. kada du atsakingi ame
rikiečiai i
Petkovo kapo vainiką.

yoras praneša, 
niomis miesto 
1948 metais bus $15,000,- Washington, lapkr. 6 — bių pareiškė savo preten- 
000.00 didesnės kaip šiais šiomis dienomis pasirašy- zijas į šį turtą,
metais. Priežastis to esan- ta sutartis tarp Amerikos,! ---------------
ti — algų pakėlimas ir Anglijos, Prancūzijos ir Ifthn £ Vinanf

_____ aukštesnės kainos. Tas Austrijos, einant kuria,) F™111 q*
praneša, reiškia, kad kitais metais Austrijai bus atiduota a-j Concord, N. H., lapkr. 6

’ mokesčiai bus žymiai di- pie $26,000,000.00 vertės šiandien buvo palaidotas
dėsni kaip šiais metais. aukso, kuris buvo atimtas John G. Winant, kuris sa- 

----------------- iš nacių okupavus Vokie- vo ranka nutraukė savo 
• Iš Čokoslovakijos ko- tiją. Prancūzija jau gavo gyvybės siūlą. Jis karo 

munistai praneša, kad jie $104,000,000.00 to aukso, metu buvo Jungtinių Val- 
laimėjo valdžios vairą ir Iš viso to aukso buvo at- stybių ambasad o r i u m 
tuomi tas kraštas yra vi- imta $330,000,000.00 ver- Į Londone. Prieš tai jis bu- 
siškos komunistų valdžioj, tės ir jau dešimtis valsty-, vo tris kartus išrinktas 

New Hampshire valstybės 
gubernatorium. Kaikurį 
laiką jis buvo narys So
čiai Security Board ir užė
mė kitas aukštas valdiš-įstatymą, einant nizmą.

duodamos lygios Tai eilinė komunistų 
Evangelistų, Mari- daina. Jie jau seniai giria- 
ir Nezaležninkų si ,kad atominė bomba y- susirinkimas įvyko trečia- Br. Budginas ir

New York, N. Y., lapkr..vardienė ir S Michelso- kas vietas Jis buvo pir. 
6 d. — BALF Direktorių nas. Rašt. — Iz. Rovaitė, m0jo pasaulinio karo ve

teranas ir todėl buvo pa
laidotas su militarinėm

Lietuvos apeigom.

X
teisino) Dimitrovo 
džią. nusiųsdamas 
galiotą ministerį.

Ss^Maut ‘Žp tie^J KOMUNISTINES VALDŽIOS 
talistai su mumis skaitosi! Ne-!
žiūrint, kad mes darom ką no
rim, nežiūrint savo popierinių 
protestų .jie vistiek su mumis 
santykius palaiko. O jei ant to
kio Petkovo kapo jie deda vai- klausimas apie apskundi-j Taikos sutartyse 
niką, tai tik įrodo, kad jis bu- ]__ ~____ __  ~__ ____ _ ______________- _
vo jų šnipas, pilnai vertas pa- valstybes, kurios buvo na- jusios gerbti asmenų lais- 
korimo bausmės”... ir nereikia cių talkininkės už sulau- vę ir užtikrinti pagrindi-

ten savo į sisako Pūsti komunistų mą” tai gana pažymėti, <jėjo 
Pavergtųjų dūdon-_____________________ jog tą komunistų “drau-

į Seimą sveikino
i atstovai ir taipgi VLIKO Pastaraisiais laikais, pa- 

T • h '"ti kt atst. Dr. Podolskis ir ALT šlijus jo sveikatai, jis butai puvo atliktas irm §įmutis. ,vo atsisakęs nuo visų tar-
paruošiamasis darbas Sei- . nybų ir rašinėjo savo atsi-
mui. Valdybos raportai. Da- minimus

Seimas prasidėjo tą pa-;^vau^a aP*e 150 atstovų, j jQ §eįma gavo daUg ug.
TAT TAIKYK CT TTADTTC dieną, 2:45 vai. p.p. to-* Beje seimą sveikino Pre- uojautos telegramų, tarpe

□UinAlU ije pa^ioje vietoje. Seimą latas Swanstrom, NCWC kitų nuo prezidento Tru-
--------------------------- atidarė kun. Dr. Končius. War Relief vedėjas. man ir Anglijos karaliaus.

London, lapkr. 6 — Par-;sios prieš taikos sutarties Maldai vadovavo — Prel. 
lamente buvo iškeltas laužymą. J. Ambotas.

j šios . • -
mą Jungtinėms Tautoms! valstybės buvo 'Minis" 

tras P. Žadeikis; 
Ambotas; Gen.

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

SEŠTADIENJ, 1:15—2:15 P.M.Prel. J. 
Kon. J. 
P. Dauž- 

J. Miliaus
kas; Dr. Pr. Padolskis.

Veikiantis — vedėjas 
; pa- 

p. Dauž-

būti pranašu spėjant .kad gana žymą taikos sutarties. Y- nes teises, kaip spaudos, _ , v
greit tokios scenos įvyks nepatingai Bulgarija, Ven-'žodžio, tikybos, politikos Budrys; nKo.ns’ 
tik Sofijoje — panašiai atsitiks grija ir Rumunija, kurių'ir susirinkimų. Lordas yardl^L
greit tokios scenos įvyks ne'

komunistinėsRomoje ir Paryžiuje, jei demo
kratijos su imperialistiniu bol- persekioja taip 
ševizmu “’------” X1*- ‘-1- •
iki šiol...

“kovos" tik taip, kaip nekomunistinio 
C. tymo asmenis,

va ld ž i o SiVansittart ypatingai kal-
skaudžiai tino tas tris valstybes už ______

nusista-jnuolatinį laužymą taikos komp. A. J. Aleksis; 
nusikaltu-'sutarčių. ♦ gelbininkai

šeštadienį, lapkričio 8 dieną, 1:15 vai. po pietų iš 
WESX radio stoties vėl turėsime progą klausytis lie
tuviškos radio programos per visą valandą.

DARBININKAS RADIO
366 West Broadway, So. Boston 27, Mara.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORnood 1449
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KEMPTEN, BAVARIA

sporto vadovu vyrams, o 
ponia Puzinauskienė — 

_______ _ sporto vadove moterims. 
Beveik nuo pat pradžios Pavesta žymesniems spor- 

Kempteno kolonijos gyva- tininkams savaitės bėgy- 
ivimo, veikė čia du sporto je sušaukti atskirų sporto 
klubai: “Šarūnas”
(Geležinkelininkų Sporto rinkti iš savo tarpo sekci- 
Klūbas). Bet šie minimi jų vadovus. Numatyta iš 
klubai neapėmė - nekulti- sporto bičiulių tarpo suda- 
vavo visų sporto šakų, o ryto Klubo Tarybą ir Klū- 
antra — dalis šarūniečių bo Garbės Teismą*. Šiam 
pasišovė vykti Kanados naujajam klubui kviečia- 
miško darbams.
dosi reikalas visus liku
sius sportininkus suburti 
į vieną klubą, kuris galėtų 
tinkamai atstovauti 
Kempteno lietuvių koloni
jai sporto srityje prieš ki
tas kolonijas, vokiečius ir 
amerikiečių karius. Kemp- 
teniečiai sportininkai jau 
gerą barą yra išvarę Lie
tuvos vardo garsinime a- 

(merikiečių karių ir kitų 
kitataučių tarpe. Kam gi 

' nežinoma buvo sportinin
kų ir sporto mėgėjų tarpe 
Vokietijoj ir už jos ribų no lietuvių kolonijos išvy- 
šaunioji “Šarūno” krepši- ko į USA du nusipelnę šiai 
ninku komanda! Be pralai- kolonijai asmenys: Dr. 
mėjimo skynė per dviejus Karvelienė - Kalvaitytė ir 
metus Vokietijoj pergalę jos vyras St. Karvelis. A- 
— jai turėjo nusilenkti ir bu jie yra taurūs tautiečiai 
stipriausios amerikiečių ir daug prisidėjo savo dar- 
karių krepšininkų koman- bu prie sunkaus DP gyve- 
dos. Valio! Šarūniečiams! nimo savo tautiečiams. Dr. 
Rugsėjo mėn. 7 d. vietos Karvelienė 
lietuvių komiteto narys ma ne tik lietuviams trem- 
švietimo ir kultūros reika- tiniams, bet ir kitų tauty- 
lams Leonas Pračkaila su- bių išvietintiesiems asme- 
šaukia visų čia esančių lie- nims. Ji, iki pat išvykimo 
tuvių sportininkų bei spor- dienos, dirbo vietos DP li
to mėgėjų susirinkimą. Vi- goninėje (hospital), —ve
si prieina vienos išvados, dė rentgeno spindulių ka- 
kad visus čia esančius binetą. Čia ji parodė dide- 
sportininkus suburti į vie-Įlio pasišventimo visų 
ną klubą, kuriam patys;tremtinių labui: su didele 
sportininkai pasirenka se-! meile dirbo savo profesinį 
novės Lietuvos karžygio,'darbą ir atėjo kiekvienam 
Punios kunigaikščio Mar- tremtiniui į pagalbą. St. 
gio vardą. Tuoj išrenkama i Karvelis irgi labai daug 
ir naujojo Kempteno spor- i pasidarbavo Kempteno lie
to klubo “Margis” valdy- tuvių kolonijai: ilgą laiką 
ba, kurion pagal balsų buvo revizijos komisijoje 
daugumą įeina: J. Šileikis;kaip jos pirmininkas ar 
(sporto bičiulis, šachmati-: narys, įsteigė kolonijos 
ninkas), Ant. Puzinaus- paštą ir jam vadovavo a- 
kas (didelis sporto bičių- ’pie pusantrų metų laiko, 
lis, šauniojo krepšininko: Kempteniečiai šiems bran- 
Zenono Puzinausko dėdė) giems kolonijos nariams 
ir Leonas Pračkaila. Be to, ir kartu puikiems tautos 
išrenkami ir sporto vado- sūnums — nariams reiškia 
vai vyrams ir moterims, j didžią padėką,. linki geros 
Al. Osteika išrenkamas sėkmės USA ir greito su- 
-------------------------------- grįžimo į savo tėvų kraštą 
gauta “clearance report” — Nepriklausomą Lietu- 
iš kariuomenės viršinin- vą. Sėkmės ir ilgiausių 
kų.------------------------------metų! L. Valiukas.

i ĮSTEIGTAS NAUJAS 
SPORTO KLUBAS 

“MARGIS”

i ir GSK šakų sportininkus ir išsi-

isu sovietais 
Kalba kaimuose ir 

miestuose. Paverg tieji 
kaip 

nes įsitikinę.

Biloxi, Miss., lapkr. 6 —'merikiečių 
Bostono Arkivyskupas Ri- karą, 
chard J. Cushing, kalbė
damas Katalikų Kongrese žmonės karo laukia, 
pasiūlė, kad šis Trečias išganymo, 
Rajoninis Confraternity kad jam kilus komunisti- 
of Christian Doctrine nis režimas žlugs ir bus 
Kongresas priimtų pagei- atgauta laisvė, 
davimą, kad Katalikų 1----
Bažnyčia paskelbtų Popie
žių Pius X šventuoju. Po
piežius Pius X valdė Ka
talikų Bažnyčią nuo 1903 
iki 1914 metų.

Gamta* Apie Kari Ir
Lūkesčiai

New York (LAIC) —
Lietuvoj, Lenkijoj ir visoj 
Sovietų Rusijoj plačiai 
kalbama apie artėjantį a-

i
Katalikų Apie karą viešai kalba 

!ir patys bolševikai. Štai, i 
iš. m. balandžio mėn., buvo 
lenkų komunistų mitingas 
Suvalkuose. Vienas iš va
dų viešai rėkė, kad Ame-i 
rika ruošiasi karui, kad ji į 
nori užpulti Sov. Sąjungą.) 
Tas pats mitingierius pa-' 

i reiškė, kad Lenkija nepra- 
Įšo ir nenori jokios para
mos iš Amerikos, jai nesą 
reikalingi amerikoniški 
skudurai ir kitokios kapi
talistų atmatos.

PRAMATOMOS AUKŠTOS 
KAINOS IKI 1950

Tad, ra- mas dvasios vadovas (ku- 
visus liku- nigas) ir gydytojas. Sėk

mės Kempteno margie- 
čiams!

Kempteno išvietintųjų 
stovyklose buvo pasireiš- 
kusios kai kurios vaikų e- 
pidemijos. Sąryšyje su 
tuo, buvo nutrauktas dar
bas visose mokyklose. Bet 
dabar epidemijų pavojus 
praėjo, ir nuo rugsėjo mė
nesio 8 d. vėl pradedamas 
darbas visose mokyklose.

Rugsėjo 6 d. iš Kempte-

BALF'ai Tremtiniai 
Dėkoja

(Iš P. Minkūno laiškų)
Poetas kan. M. Vaitkus 

rašo: “Šiandien visai neti
kėtai gavau iš Tamstų pa
ketą su gražiais—skaniais 
daikteliais. Nuoširdžiau
siai ačiū už brangią dova-[ 
ną! Tegu Dievulis Jus lai
mina, kad ir manęs vieni
šo nepamiršote. Nuošir
džiai linkiu gražiausios 
kloties!” .

Vilius Storasta — Vydū
nas: “Gavau šiandien Jū-j 
sų siuntinį, sakau širdin-

igą ačiū. Ypatinga, kadi 
taip ilgai keliavo siunti-j 
nys. Bet nepaliestas man; 

'teko. Ir vis iš naujo man: 
primena, kokiu malonumu1 
manęs atsiminta. Buvo 
mano kūnelis paskutiniu 
laiku kiek susilpęs, bet, ro
dos. atsigaus. Tikiu, kad ir 
visai žmonijai — todėl ir 
lietuvių tautai — užtekės 
šviesi diena, kad patirs, 
kaip ji gobiama Amžino
sios Malonės. Daug širdin
gų sveikinimų”.

V. Anysas iš Kiel: “Ga
vau paketą, už kurį širdin
gai dėkoju. Dabar ypatin
gai ši parama man yra 
brangi, nes mūsų duktė 
Gražina susirgo tuberku- 
liozu”.

Stud. Pranas Baranaus
kas iš Greven: “Labai nu
džiugau gavęs dovanas. E- 
su neapsakomai dėkingas.

i

Suo-

•

VVashington, lapkr. 6 — moka 389 kartus daugiau 
Žemės Ūkio departamento už maistą, kaip jos mokė- 
valdininkai praneša, kad jo 1937 metais; 640 kar- 
ūkininkai gaus aukštas tus daugiau Vengrijoje; 
kainas už savo produktus 734 kartus daugiau
net iki 1949 ar 1950 metų, mijoje! 847 kartus dau- 
Jų manymu, Europos pro- giau Bulgarijoje; 
dukcija nepasieks prieš- kartus daugiau Prancūzi- 
karinės gamybos iki 1950 joje; 2533 kartus daugiau 
ar 1951 metų, 
tas reikalavimas grūdų daugiau Lenkijoje. 
Europai, išpučia kainas.

Pragyvenimo Kainų 
Pakilimo Laiptai

1260

Di. Aldona Šliūpaitė paruošia parodai dailininko Kulviečio j 
pagamintus lietuviškus kryžius. Šie kryžiai išstatyti Tarptauti
nėje Moterų Parodoje, lietuvių skyriuje. Nevv Yorke.

Paroda vyksta 71st Regiment Armory Nevv Yorke (34 ir 
Park Avė.) ir bus atdara visą savaitę, nuo lapkr. 3 iki lapkr. 9 
d.*, tarp 11 vaL ryto iki 11 v. v.

I

Nepapras- Kinijoje ir 16,245 kartus Tai sulaukiau tuo laiku, 
kai visiškai neturėjau ko 
valgyti. Pas mus sveikam 
žmogui susirksti duonos, 
kurios gauname maža ir y-

Lake Snccess, N. Y. — 
lapkričio 6 
Tautų statistikos žiniomis 
paskelbtomis šiandien, pa
rodo, kad per pastaruo-^ 
sius metus pragyvenimo 
kainos žymiai pakilo 54 
valstybėse. Amerikos da-! 
bartinės kainos yra 54 ’ 
nuošimčius aukšt e s n ė s 
kaip 1941 metais.

Kainos labiausiai yra 
pakilusios karo nuterio- 
tose valstybėse. Italijoje 
kainos dabar yra 5079 
kartais aukštesnės kaip 
1938 metais.

Šeimininkės Austrijoje

Jungtinių
u • •

Britų šalyse kainos ma- 
. žiau pakilo kaip kituose 

kraštuose. Pavyz d ži u i, 
Kanadoje nuo 1937 metų 
kainos pakilo 38 nuošim
čiais. Šveicarijoje, Nor
vegijoje, Danijoje ir Šve
dijoje irgi kainų pakili
mas yra mažesnis.

• v

Šiomis dienomis Jung-
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ĮŽŪLŪS SOV. RUSIJOS PUOLI- 
MAS DEMOKRATIJŲ - NORAS 

PAVERGTI PASAULI 
f________________________________________________

York, lapkr. 6 — lu, buvo užklausta ar ve- 
Gubernatorius Thomas E. teranas, kuris apsiveda 
Dewey, kalbėdamas veikė- kada pasitraukia iš ka- 

už Marshallo planą, bet transportacijos savo žmo- 
reikalavo, 
teikiama pašalpa 
valstybėms būtų 
žiūra bepartyvės 
konų komisijos.

Jis pareiškė, kad 
tai puola Anieriką 
būdais, i

ra brangi, esti sunku, bet į lais, su tikslu įbauginti 
man, giminių ir artimų jų į valstybes ant tiek, kad jos 
neturint ir praradus svei
katą, liko neįmanoma. O 
taip norėčiau sustiprėti, 
tęsti ir baigti žurnalisti
kos studijas ir į numylėtą 
Lietuvą grįžti”.

Prackys Adolfas, Bis- 
chofsgruen sanatorija: —

susirinkime pasisakė riuomenės, gali prašyti 
'------” r - - - - -

kad ateityje nai. Kariuomenė ir Laivy- 
Europos nas nutarė, kad tokis ve- 
po prie- teranas negali 
Ameri- transportacijos, 

apsivedė jSo atleidimo iš 
Sovie- kariuomenės.

__ visais . .
išskiriant gink-- Kvotos Paskyrimas

prašyti 
jeigu jie

j

pasiduotų Sovietų vado-. . . * . - Primintina, kad visi
vybei ir su tikslu atbaidy- tvarkymai, kurie įėjo

buvo pažįsta-

•
tinių Tautų susirinkime 
puolė Jung. Valstybes dėl 
spaudimo, kad Jungtinės 
Tautos įsikištų į Korėjos 
reikalus. Tam Sov. Rusija 
labai priešinga ir ji tuo 
reikalu prakišo.

Jauniausia Lietuv, ^ 
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 

8100.00 — 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 Statytoji^ knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

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

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
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pa-
________7____ga- 

ti Ameriką nuo teikimo i§n nuo rugsėjo 10 d. 1946 
pageltos -------L —
žmonėms. 24 d. 1946 m', ū

Vienintelis karo pavo- mPnvbe kvotoie
jus esąs, Sovietų nusista- niams, kuriuos
tymas, kuris galįs pakar- • -■

Sanatorijos lietuvių — Ii- toti klaidas Kaiserio 1914 
gonių vardu reiškiu nuo- metais ir Hitlerio ir Mus- 

už atsiųs- solini 1939 metais. Suda
rymas pasaulio iš tvirtų 
ir laisvų valstybių esąs _ 
tikriausias būdas išvengi- Mažiausia 
mui karo. preference”

širdžią padėką 
tas dovanas. Siuntinėlio 
turinys buvo labai gerai 
sudarytas, nes jame buvo 
visa tai ko labiausiai 
mums stigo. Tarp konden
suoto pieno, vaisių sirupo 
ir šokolado radome net 
mėsos. Visi tuo labai 
džiaugėsi.

Kitataučiai: lenkai, estai
ir* latviai lakaiir latviai labai stebėjosi, 
kad lietuviai šventėms ga
vo dovanų iš savo tautie
čių, gyvenančių toli Ame-j 
rikoje”.

I

vargstantiems m jr pataisyti gruodžio 
duoda pir- 

; tremti- 
Presi- 

dent’s Directive iš gruo
džio 22 d. 1945 m. minėjo. 
Dabartiniu laiku Valsty
bės Departamento Vizos 
Skyrius duoda pirmenybę 
tremtiniams sekančiai: 

80% “non- 
r_______ dalies mėne-

Gubematorius pasakė, sjn§s kvotos paskyrimas 
kad Sov. Rusija, su pasiti- rezervuotas tremtiniams, 

kurie yra vietiniai kraš
tų, kur pilna vizos tarny
ba dar neatnaujinta. Pav. 
tas liečia tremtinius iš 
Austrijos, Estonijos, Lat
vijos ir Lietuvos. Minimu
mas iš 51% ‘non-prefer- 
ence’ dalies mėnesinės 
kvotos paskyrimo rezer
vuota tremtiniams, kurie 

, kur

kėjimu mano, kad mums 
nepasiseks ir kad jų talki
ninkai, — vargas ir badas 
sukels revoliucijas po vi
są pasaulį.
Valdžia Parūpina Transpor- 
tacijįKaroJaunavedūM

T__ Ca—Ž-! CJramJ sociated Press pranešė,1 vuora. tremtiniams,
irCwWinWI JITPpia JCKJHII įęaj “kariuomenė pasakė JT3, viel-iniai kraštų,

Sovietai išgalvojo viso- karo jaunavedėms užsie- tarnyba veikia, kaip 
kias pinkles kad tik kaip nyje, kad jos vykdamos Vei^&riJa, du'

______ i Visi tremtiniai skaitomi 
mokėti visas kelionės įš- UŽregisttyoti pagal gruo- 
laidas”. Ta žinutė netei- dzi° ?? d- J1?- (kada

I

nors sužinojus tremtinių į Jung. Valstybes pas sa-, 
gimines pasilikusias Lie- vo vyrus, turi pačios už-* 
ituvoje. Šiomis dienomis 
,kažkokiu būdu pateko vi- 
!sa elė tremtiniams laiškų 
neva iš tėvynės pas sovie
tų ryšių karininkus vaka
rų Vokietijoje. Jie skelbia 
per stovyklas, kad ta

ikiems tai tremtiniams yra 
ipas sovietų ryšių karinin
ką laiškų, kuriuos ten ga

ili atsiimti. Tuo būdu jiems 
pavyktų nustatyti, kad 
laiško autorius tikrai turi 
vakarų Vokietijoje trem
tinį giminę ar pažįstamą. 
Na, žinoma tokį tai išaiš
kinę su juo atsiskaitytų 
kaip pas sovietus priimtu, 
jei ne kulka į pakaušį, tai 
Sibiro vergovė.

singa. Karo jaunavedės jPrezidentas išleido direk- 
turi priimti valdžios tran-%yv4)- Yra daugelis fak- 
sportaciją, kada ji joms 'toriu, pagal kuriuos vizos

Vienas yra 
turi užsimokėti ‘už tikYba, nes Prezidentas į-

siūloma, arba vėliau pa-'“duodamos, 
čios 
transportaciją. Jeigu jau
navedė užmoka už savo 
transportaciją.

sakė, kad “vizos turi būti 
dalinamos teisingai tarpeuž ___

---- ji negali ^onių įvairių tikybų ir 
prašyti valdžios sugrąžin- tautybių . Konsulas irgi 
ti jos užmokėtus pinigus, prielankiau priimti

Įvizos prašymą tremtinio, 
kuris turi brolius ir sese-jeigu vietinės valdžios jei 

buvo siūloma. ,
Kita žinutė, kad tik ka-ns Jung. Valstybėse negu 

ro jaunavedės, kurios jau su tolimesnėm 
sutiko vykti į Jung. Vals- nčm. Reikia atsiminti, kad 
tybes, bus atvežtos į šį 
šalį irgi klaidinga. -. - - v

Sąryšyje su šiuo reika- tremtinių, pakol nebus įs-

to su tolimesnėm gimi-

Amerikos Konsulai ne
svarstys vizos aplikacijos
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

i
!
!
!

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panau jinimo planas.

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da

! 
!
!

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo-

!
!
1
1

kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme
nas. Pasaukite SOUth Boston 0379

tJ i Amilk’ M 61 ’ 
Co operative Bark
i i

!

Geriausia Užeiga Vyrams ir Metodam yra
SOUTH BOSTON CAFE

I

Vincas Balukonis, Savininkas.

i 251 lest Braadw«y,
i

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

giai patarnauja.

Saito tatai, Mas.

1
1

1
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•AINY JORERH'8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
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DARBININKAS
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Dvidešimt ketvirtasis sekmadienis po Sekminių (Lapkričio 9) 
EVANGELIJA: Mato 13, 24-30

Anuo metu: Jėzus pasakė minioms šitą prilyginimą: Dan
gaus karalystė panaši į žmogų, kurs pasėjo savo dirvoje geros 
sėklos. Bet žmonėms bemiegant, atėjo jo neprietelis, pasėjo 
kviečiuose raugių ir nuėjo sau. Kai želmuo paaugo ir užmezgė 
vaisių, tuomet pasirodė ir raugės, šeimininko tarnai atėjo ir jam 
tarė: Viešpatie, argi ne gerą sėklą pasėjai savo dirvoje? Iš kur 
gi atsirado raugių? Jis jiems atsakė: Tai padarė žmogus neprie
telis. Tarnai jam sakė: Jei nori, mes eisime ir išrinksime jas?

Baltijos Kraštų Tragedija
’agal Hitlerio -Stalino Planą

tijos valstybių klausimo 
aspektu.

Dabartiniu metu galėtų 
atrodyti, kad tokis svars
tymas, kuris išeina iš tei
sės taško, teturi tik teore
tinės prasmės. Tai dau
giau ar mažiau teisybė. 
Brutali rusų praktika sie
kia visu spartumu sunai
kinti baltų tautas, kol dar 

savo paskutine knyga pa- Vakarų taikos meilė nesi
rodė Baltijos kraštam bi- konkretizuoja 
čiulišką pasitarnavimą, 

Jis atsakė: Ne, kad kartais, rinkdami rauges, neišrautumėte‘kurio iŠ prancūzų puses 
draug su jomis ir kviečių. Palikite vienus ir kitas augti iki pjū- buvo seniai galima laukti, 
čiai; pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: Pirma išrinkite rau- Pirmiausia jis Lietuvos 
ges ir suriškite jas į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite j pavyzdžiu nagrinėja Bal

tijos valstybių okupaciją 
tarptautinės teisės atžvil
giu. Jis įrodo, kad šita da
bar vis trunkanti okupa
cija tarptautinę teisę fla- čia glūdi trijų Baltijos 
grantiškai pažeidžia. Do-Įvalstybių likimo tragiką 
kumentų paskelbimas ge
ros valios žmonėm paleng
vina orientuotis šiuo Bal-

Šveicarų “Die Tat” 1947 
m. rūgs. 16 d. vietoje re
cenzijos apie Henry de 
Chambon knygą “La tra- 
gedie dės nation balti- 
ques”, išleistą Paryžiuje, 
parašė straipsnį:

“Henry de Chambon, 
kuriam priklauso keletas 
knygų apie Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir Suomiją,

Tautinis Padorumo Legijonas pasmerkė filmą, 
“Forever Amber”, kaipo prieštaraujančią moralybei 
ir todėl netinkamą rodyti katalikams. Taigi Vysku
pai - Ganytojai: Kardinolas Spellman ir Arkivysku
pas Cushing perspėja katalikus, kad minėto kruta- 
mojo ir kalbamojo paveikslo neitų žiūrėti. Savaime 
suprantama, kad katalikams privalu savo Ganytojo 
perspėjimo klausyti.

Kyla klausimas, kuriais sumetimais krutamųjų 
paveikslų promotoriai taip yra linkę kino meną teršti 
nepadoriais vaizdais? Pirmiausiai, be abejo, juos stu
mia į tą kryptį noras pasipelnyti. Jie žino, kad neat- kas turi prieš ką nors skundą. Kaip Viešpats atleido jums, taip 
sakinga minia kaip tiktai daugiausiai pageidauja to- ir jūs. Bet visų pirma turėkite meilę, kuri yra tobulumo ryšys, 
kių paveikslų, kurie padirgina žemiausius Žmogaus j Kristaus ramybė, į kurią jūs esate pašaukti, kaip vienas kūnas,! 
instinktus. Gatvinė minia tokius paveikslus noriau- teviešpatauja jūsų širdyse. Būkite dėkingi. Kristaus žodis tegv- IMa||Bmi MmII—« 
šiai lanko. Žinoma, promotoriai supranta, kad per- vena jumyse apsčiai; visokia išmintimi mokykite vieni kitus irį1 n*”*1"1

mano kluoną.

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Koloslečiams 
(Kolos. 3, 12-17)

Broliai: Apsivilkite jūs, kaip Dievo išrinktieji ir mylimieji, 
širdingu gailestingumu, maloningumu, nuolankumu, kuklumu ir 
kantrumu; pakęskite vieni kitus ir vienas kitam atleiskite, jei1

• v

veiksmais; 
šiandien ji daugiau sveria, 
kaip gera teisė, kuri nega
li būti paremta kumsčia. 
Chambono knygos tikroji 
vertė iškils ateityje, jeigu 
bus prieita ligi to, kad 
bus pašalintas ir šitas 
karčiausias Stalino - Hit
lerio susitarimo vaisius, 

trijų Baltijos
t •ir didžioji principinė reik
šmė: 1939 m. tarp Rusijos 
ir Vakarų nepasiekta su
sitarimo, nes vakarų vals-

3
•ryšių akivaizdoje ženklai 
!— prancūzų kalbos insti- 
itutui Kaune, Rygoj, Tar
tu ; prancūzų mokslinin
kai: Henri Hauser, prof. 
Schmittlein, L. Villecourt. 
Prancūzai ne tik davė, bet 
ir .gavo. Prancūzijoj, Ang
lijoj, Italijoj yra pažįsta
mi visokiausi baltų verti
mai tuo tarpu, kai Šveica
rija esanti pavyzdingo 
“apšviestojo” nežinomojo 
rolėje. Laikraštis primena 
prof. Schmittleino dabar
tinį postą, kuris įgalinęs 

’ daugel baltų studijuoti u- 
niversitetuose. Baigia:

“Chambono knyga pran
cūzams gal būt vėl pri
mins, kad toks Giraudone 
ar toks Jaloux savo ro
manam įkvėpimo susirado 
Estijoj, kaip ir 19 amž. 

; vidury Ihales Dernard sa- 
’ vo kūrybai; kad žinomiau- 
’ sias Pabaltijo dailininkas 
grafikas Eduard Wiiralt 

; jau ilgus metus kuria Pa
ryžiuje ir kad Heriot kita
dos atidarė Aristido 
Briando koledžą Rygoje. 
Toliau galima čia dar pri
minti, kad vienas iš įžy-

daug jau gramozdiškai atskleista ne moralybė gali su- drąsinkite psalmėmis, imnais ir dvasinėmis giesmėmis, giedoda- išjodamas mylimas į karą, 
sidurti SU valstybes uždraudimu, taigi jie stengiasi mi, malonei padedant, Dievui savo širdyse. Visa, ką jūs darote Paliko mane našlaitę, 
gudriu būdu šlykščius dalykus taip atvaizduoti, kad; žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus Kristaus var- Atskrido raibas sakalėlis,

.___ .. _,___ . _ ___ . ________ r- . . . ................... ...............

Paliko mane našlaitę.

7^’ miausių moderniosios ka-tybes atsisakė įmesti i talikiškųos Prancūzijos po- 
Rusųos nasrus Estiją, _ Mu .j buvo 
Latviją ir Lietuvą Tada « ,

dviprasmės kalbos ir sušvelnyti nepadorūs judesiai du, dėkodami per jį Dievui ir Tėvui, 
atrodytų kaip meno kūriniai. Tuo būdu pasaulinė vai- viešpatį, 
džia ne;žiūri ten “nieko blogo” ir panašioms filmoms 
leidžia viešai pasirodyti. Tačiau dvasinė vyriausybė 
turi akilesnę akį ir budresnę sąžinę. Dvasios vadai 
tokiame “mene” įžiūri didelį pavojų, nes rafinuotas 
bei nudailintas nemoralumas kur kas daugiau patrau
kia negu kokia tiesioginė storžieviška šlykštynė. Su
prantama, kad dvasiškija kišasi ne tam, kad suga
dintų promotoriams biznį, bet tam, kad apdraustų ti
kinčiuosius nuo papiktinimų ir pagundų.

Yra dar viens ne menkesnis sumetimas. Dalykas 
toks, kad kongresinis Holywoodo veiklos tardymas 
išvilko faktą, jog tarp filmų promotorių yra nemaža 
komunistų. Gi komunistų tikslas visiems žinomas: 
įgyvendinti Amerikoj bolševizmą. Kino labai gera 
tam priemonė. Teatruose bei krutamuose paveiksluo
se lengva pravesti du dalyku: sovietišką propagandą 
ir tvirkinimą Amerikos gyventojų nemorališkomis fil- 
momis. Gi dorovinis sunegalėjimas kaip tik tinka
miausia dirva bolševizmui plėstis. Tad lankymas ne
švarių teatrų paruošia komunizmui dirvą. Kitais žo
džiais, žmogus lankąs nešvarias, filmas prisideda prie 
ardymo demokratinės Jungtinių Valstybių santvar
kos. Dar toliau išvadą tęsiant, jis nejučiomis tampa 
netiesioginiu savo krašto išdaviku. Gi priešingai, kurs 
panašių teatrų vengia, tas ir savo dorovę bei sąžinę 
apsaugoja, ir apsunkina komunistų uždavinį — įgy
vendinti Amerikoj bolševizmą. K.

I

Aukokime pagal savo galimumų. Kiekviena auka 
bus nuoširdžiai įvertinta ir sunaudota švenčiausiam 
tikslui — alkanam papenėti, trokštančiam pagirdyti, 
nuogam pridengti.

Duokime savo auką lietuviams tremtiniams šelpti 
per BALF skyrius, savo organizacijas ir įstaigas, ku-

Per Jėzų Kristų, musų

PRADŽIOJ IR PABAIGOJ
“PIRMA 16 TAVO KUPRINES”

Du išėjo kelionėn. Abu ėjo į tą patį miestą, tuo pačiu ke-

Atnešė margą laiškelį.

Kai aš pradėjau laišką skaityti, 
Žiūriu, kad mylimo nebėr. 
Parpuoliau ant juodos žemelės 
Ir ėmiau gailiai raudoti.

liu ir tuo pačiu reikalu. Į kuprines buvo įsidėję užkandos, kadi®*’ žeme, žemele mano, 
išalkę bei pavargę pasistiprintų. Kelyje abudu taip susibičiulia-!^ur dėjai mano bernelį? 
vo, taip vienas kitą pamėgo, kad pirmasis vakarop draugiškai Paėmei mano bernužėlį, 
pasiūlė: “Pirma valgykim iš Tavo kuprinės, o kai joj nieko ne-j^a’m^ ’r mane našlaitę, 
bebus, valgysim iš mano”. Mielai sutiko antrasis. Tiktai koks žemelė tarė, našlaitę barė: 
nustebimas buvo antrojo, kai sekantį rytą pusryčiams pirmasis [»ran ^ar nelaikąs žemėj put, 
nebesiūlė savo kuprinės, nes ji buvo tuščia... Ėmė, mat, pirma- Tl^ai gyvensi, jauny našlaite, 
sis ir suvalgė viską nakties metu, kad antrajam tuo būdu nieko Kitų bernelių nemylės’, 
netektų iš jo taip branginamos kuprinės...

Abu ėjo tuo pačiu keliu ir tuo pačiu tikslu, irtflc kelyje iš- ?ai,a? e?*U P*1,sodą, 
siskyrė. Abiejų kelias liko tas pats, tačiau jiedu nebegalėjo eiti au steiaiiu jo,
kartu: išsiskyrė, nes tarp jų atsirado vienas, kurio artumas liko' ™anv neruno 718 ® »
nepakeliamas. Tas ano suktumas pasirodė betgi ne pačioj kė-j- 38 netunu myimo-
lio pradžioj, o daug vėliau, besiartinant prie miesto. . . į Kad aš pavirsčiau raiba gegute,

Taip jau yra gyvenime: sėji žmogus grynus kviečius, o vė-'Nuskrisčiau toli į kapus, 
liau pastebi, kad ten ir kūkalių atsirado. Augimo pradžioj ne- Ir pasiklausčiau aš bernelio, 
gali atskirti kviečio nuo kūkalio, tik varpoms atsiradus .išeina Ar jam neilgu be manęs.

Ant jojo kapo, ant jo kapelio 
Pražydo graži gėlė: 
Žaliais lapeliais, rausvais žiede-

- ' r [Ižais —

Stalinas ir Molotovas 
kreipėsi į Hitlerį, kuris 
norimą parašą mielai da
vė. Baltijos valstybių iš
prievartavimas šiandien 
yra vienintelis dalykas, 
kas išliko iš Hitlerio su
kurtų aktų. Ir Vakarų pa
saulis, kuris 1939 m. buvo 
likęs ištikimas teisei ir la
biau rizikavęs susilaukti 
Hitlerio - Stalino sąjun-. 
gos bei iš jos einančio ka
ro, nekaip paaukoti šias 
tris taikingas tautas, fonsą Orvidą, kilusį iš Traupiu, 
vis dėlto dar šiandien te- Ukmergės apskr., Lietuvoje, į 
betoleruoja šitą besitę- jav nuvykusį po Pirmojo Dė
siantį nelemtos Hitlerio - džiojo karo. Rašyti: Mrs. Eu- 
Stalino sąjungos padari- genijai Izokaitienei (šluotai- 

tei), DP Camp Wehnen, (23)
Toliau laikraštis pašte- OFEN bei Oldenburg i/O„ Bri- 

bi, kad Chambono knyga tish Zone’ Allemagne. 
neliksianti be įtakos Pran-' 
cūzijoje. Prancūzijos san-j 
tykiai su Baltijos valsty
bėm, ypač su katalikiška 
Lietuva buvę ypatingai 
artimi. Nuo Napoleono 
laikų susimezgę ryšiai nie-, 
kados nebuvo nutrūkę. Tų

tus jis mirė, bet jo kūry
ba Prancūzijoje turi daug 
gerbėjų.

Pats Henry de Cham- 
bon, daug sykių su ypa
tingom misijom iš Quai 
d’Orsay siųstas į Baltijos 
valstybes, buvo pats tin
kamasis žmogus šiai kny
gai parašyti”. St. Devenis.

v •

Paieškojimai
Prašomas atsiliepti Kun. Al-

Ieškau giminių ir pažįstamų. 
S/Sgt. Edv. Kamėnas 

4065 Labor Service Company 
(Lith.) (Guard) 

APO 800 US Army, Germany.

piktoji sėkla aikštėn. Ir kvietys, ir kūkalis auga kartų yiena»! A 
šalia kito, vienoj dirvoj, minta tais pačiais, syvais, o užauga ne- _ 
vienodi: kvietys maitina, kūkalis gi nuodija. Taip išsiskiria tuo-. - 
du augalu tik kelio pabaigoj savo skirtingais vaisiais.

KUO DENGIASI PIKTOJI SĖKLA* .
Niekad gera sėkla nebūna vienai šalia jos vis'atsiranda ir „
priešininkė. Ji atsiranda tyliai, nepastebimai ir auga tol, pradžioje jos abi taip panašios. Be to, pikto sėkla greičiau suge- Šiaulių apskr. paieško pusbro- 
sėjėjas pastebėjęs ją išrauna. Tai nepaprastas piktosios sėk- ba išsisukti iš naikintojo rankų, ir tuo būdu nukentėtų tik ge- lių: Vytauto Budraičio ir Ele- 
savumas — mokėt prisiderint ir pasinaudot gera dirva. Ji roji sėkla. Reikia tad laukti aiškaus išsiskyrimo. nos Budraitytės, Broocklyne ar

Tai mane mylėdamas žuvo. Juozas Budraitis, sūnus Pra
no, kilęs iš Vaiguvos valsčiaus,

jos
kol
los_______ _____ ,_____ ____ - * ■ - .______ _____________ ____ ,________________.____ _ .
ilgai slepiasi nuo budėtojo akių, nes gerumo kaukė dengia J$.j, Žmonių draugija, pastebėjusi savo tarpe nusidėjėlį, norėtų Bostone. 
Kitaip liktų jinai greit pastebėta ir išskirta. Ji lieka visur ,prtt- tuoj pat jį išskirti, kaip nevertą narį. Gilesnė praktika betgi yra Adr.: 247 A. C. C. O. 65 D. P.

F ______________ _________j_________, . „ _______u„ r___ o , mama kaip geras svečias: vaišinama ir gerbiama, nes gerumo linkusi neskubėti su pasmerkimu, nes pasmerkimas yra lengvas, A.C.S. (24a) Stade B.A. O. R.
rios gautas aukas persiunčia BALF centrui, arba tuo-'skraistė slepia jos tikrąjį veidą. Sunku todėl ją atskirti nuo tik- skaudus, bet ir pavojingas ginklas. Ir jis juo pavojingesnis ran-i 
jau siųskime sekančiu adresu: rosios sėklos. Juk ir netikras pinigas maišosi taip tikrųjų, nes ko j .linkusioj greit pasmerkti, nes ji dažnai pataiko ne į piktą,

_ • _ •   U V • A « • V S S _ • _ ’ • •• . • A A • A _ _ •• A _ ■ • V' « _ • « • V «• * • • ____ • A _ A • •

Antanas Sasnauskas iš Gus-
Sekime pavyzdžiu Amerikos graikų ir žydų, kurie sunku jį atskirti. Tik specijalisto akis jį pastebi ir išskiria iš o į gerą daigą. Juk šalia daigų yra ir pasvirusių, tačiau tai nėra čionių k.. Butrimonių v., ieško- 

V1SU nuoširdumu dosniai ir gausiai aukoja saviesiems tikrųjų tarpo. kūkaliai. Smerkianti gi ranka kaip tik labai dažnai pataiko į mas Felikso Pempės. Rašyti:—
Uolūs pikto naikintojai norėtų užgniaužti piktą daigą pačioj(tuos pasvirusius daigus, kurie gal ir panašūs į pikto sėklą, ta-! D. P. Baltic Camp, 

pradžioj, tačiau tai pavojingas uolumas. Reikia pirma leist išeit čiau jie tokie nėra. Reikia tad palaukti pjūties, kol paaiškės, kol (20b) VVtenstedt” u. Leben- 
pikto sėklai aikštėn, kitaip gali būti sunaikinta ir gera sėkla, nes} pasvirę daigai atsigaus, o piktoji sėkla parodys vaisius. G J stedt, (Braunschw), Germany.

sušelpti. 
United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.

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

PARTIZANAI

Teismas
Pašaukta liudyti Gegužis. Jis trumpai pa

reiškė, kad Pochotinas nepriklausė prie bu
delių grupės, t. y. nevedė belaisvių sušaudy
ti. Jis buvo paprasčiausias popierinis nulius, 
neturįs jokios įtakos čekos viršūnėse. Šiaip 
apie jo būdą mažai ką žinąs. Tik teko nu
girsti, kad mėgstąs išsigerti ir vaidinti Don 
Žuano rolę, kas komunistams nepatinka, nes 
tai atsiduoda buržujų kultūra. Tas nekliudo 
čekos pareigūnams pralenkti Pochotiną gir
tuokliavime ir paleistuvystėje ,bet jie tai at

lieka pirmykščiu gyvulišku būdu. Pochoti
nas gi ieškąs lėbavime kažkokio meniškumo. 
Iš viso ,jo poelgis esąs nepilnai bolševikiš
kas. Jis esąs reikalingas nuodugnaus per
auklėjimo. Tokius tipus čekistai tik laikinai 
pakenčia ir laukte laukia progos juos likvi
duoti.

Tuomi liudininkų paklausinėjimai užsi
baigė. Po trumpo pasitarimo teisėjai nu
sprendė ,kad Pochotiną, kaipo neparodžiusį 
bolševikiško žiaurumo, nėra už ką mirtimi 
nubausti. Užteks jam kalėti ir dirbti kas bus 
įsakyta.

Pochotinas, nesuprasdamas lietuvių kal
bos, matomai kankinosi teismo metu. Jo a- 
kys neramiai skraidė į visas puses, norėda
mos išskaityti iš teisėjų ir liudininkų veidų, 
kas apie jį kalbama ir koks bus galutinis 
teismo nuosprendis. Kada jam rusiškai pra
nešta, kad išvengė mirties bausmės, jo veide 
pasireiškė neapsakomas džiaugsmas ir aša
ra per veidą nuriedėjo. Ir visiems teismo da
lyviams ant širdies palengvėjo, kad nepri
reikė žmogų nužudyti. Bet ant to džiaugsmo 
užslinko liūdesio šešėlis. Eugenija paklausė, 
kada bus teisiamas tas istrebitelis, kurį jie 
areštavo ir čia atsigabeno.

— Jau jis nuteistas, — tarė Viktoras.
— Kalėti?
~ Ne. Jisai jau likviduotas. Istrebiteliams 

nėra pasigailėjimo.
Eugenija nulenkė galvą. Tur būt labai 

sunku žudyti žmones, kad ir nusikaltusius...
28.

Vedybos
Skubus ir nuoširdus Eugenijos palaimini

mas, Andriukui ir Aldonai suteiktas, priver
tė tą laimingą porą apsivesti, nežiūrint to, 
kad dėl bolševikų teroro nebuvo galima nė 
žmoniškų vestuvių suruošti. Pradžioje buvo 
planuota Pilėnuose apsivesti, bet tokioj ma
žoj stovykloj nebuvo kapeliono, o pastatyti 
pavojun kokį kitą parapijos kunigą nė Eu
genija, nė jaunavedžiai nenorėjo, nes už su
teiktas partizanams vedybų ceremonijas bet 
kokiam kunigui gręsė tikra mirtis. Tauro gi 
stovykloje buvo įrengta koplytėlė ir gyveno 
pastovus kapelionas. Pagaliau ir visi gimi
nės buvo čia susirinkę: abudu tėvai, Vikto
ras ir Geniukas. Pribuvo taip pat ir Gegužis 
su Žaliuku, abu nevedę senberniai.

Jaunieji atrodė labai laimingi. Andriukas

Lietuvos karininko uniformoje, o Aldonai 
Eugenija parūpino puošnią vedybų suknelę, 
su mažu rūtų vainikėliu į velioną įpintu. Bu
vo nemaža rūpesčio, kur jai gauti pamergę, 
nes ieškoti jos giminių buvo pavojinga. Bet 
atsirado jauna studentė telefonistė, vardu 
Emilija Brūzgaitė, judri atletiška brunetė, 
kariškai apsitaisius. Andriukui pabroliavo 
Geniukas. Vedybų apeigos buvo nuoširdžiai 
graudžios, beveik liūdnos. Tačiau tas liūde
sys labai tiko esamoms aplinkybėms: pa
vergtoji ir marinamoji Lietuva laimino vie
ną savo sūnų ir dukrų, kad išugdytų būrelį 
laisvosios Lietuvos piliečių. Ta mintimi per
siėmė visi vedybų dalyviai. Bet to momento 
kilmingumas nekliudė jiems gėrėtis gražia, 
laiminga jaunavedžių porele. Pastebėta, kad 
ir pabrolys su pamerge taip pat sudaro tin
kamą porelę. Eugenija jau beveik buvo ma
niusi ir juos palaiminti, bet atsiminus, kad 
pamergės kaip ir nepažįsta, susilaikė ir savo 
laiminimą toliau atidėjo. Net Viktoras atro
dė susijaudinęs. Jo veide taip ir ryškėjo nė 
tai nekantrumas, nė tai apgailestavimas, ko
dėl ir jis negali būti panašių iškilmių kalti
ninkas.

(Bus daugiau)
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iš sakyklos 
mūsų vysku-

(Didinga lietuvių manifestacija 
Marijos garbei Altottinge)

šioji Marijos šventovė Ba
varijoje. Ši vietovė jau 
nuo 9 šimtmečio yra pa
garsėjusi savo stebuklais 
ir žmonių maldų išklausy
mu.

Šiais metais, rugsėjo 
8-tąją, Šv. P. Marijos gi
mimo dieną, kuri simbo
liškai sutampa ir su mūsų 
Tautos švente, visais ke
liai ir keleliais, iš visų 
Vokietijos zonų, čia su
plaukė trijų tūkstančių 
lietuvių tremtinių maldi
ninkų minia. Jie iš visur 
čia suvažiavo išprašyti iš 
Marijos mūsų Tėvynei lai
svę ir permaldauti Dievo 
Motiną už kaltes. Tai bu
vo maldos, atgailos ir pa
siaukojimo Nekalčiausia- 

. jai Marijos širdžiai mani- 

. festacinė kelionė.
Jau iš vakaro perskrodė 

Šv. Magdalenos bažnyčios 
skliautus besiveržianti iš 
maldininkų krūtinių ga
linga Marijos garbei gies
mė “Marija, Marija, pa
lengvink vergiją, išgelbėk rūpesčių turi, 
žmoniją. išgelbėk 
priešo baisaus’”...

Tos giesmės 
verždamiesi iš 
maldininkų krūtinių aidė
jo Vokietijos žemės [ 
dangėje, o jų aidas gal at
simušė mūsų Tėvynės 
šventovėse: Aušros Var
tuose, Šiluvoj, Žemaičių 
Kalvarijoj ir kitur...

Rytojaus dieną maldi-

ninku skaičius dar padi
dėjo. Į didingąją Marijos 

. garbei manifestaciją at- 
vyko Sodeikos vado vau ja-

- mas Lietuvių Tautinis 
Ansamblis ir aukštoji mū
sų dvasinė vadovybė: J.
E. Vysk. Dr. V. Padolskis, 
šv. Sosto Delegatas Kan.
F. Kapočius ir broliško
sios latvių tautos katali
kiškieji bažnyčios digni
toriai: 
Rancens 
Delegatas 
rinovisch. 
tremtinių 
Altottinge 
kunigų.

Bazilikoj 
nuskambėjo 
po J. E. Padolskio reikš
mingi pamokslo žodžiai, i
Jis kalbėjo: “Tėvynėj gy-‘ 
vendamas lietuvis 8 rug
sėjo keliauja į Šiluvą. Jis 
ten keliauja, kad išlietų ir 
išsakytų Marijai skaus-1 
mus ir suramintų savo 
širdį.- Tačiau ir- tremtyje 
mūsų žmonės to paties ,
ieško, nes, čia gyvendami, savo stebuklingosios sveri- slininkas. Klausytojų aky-'goji Marijos statula, ir j

J. E. Vysk. Dr. 
ir jų Tautinis 

Kan. Dr. Lau- 
Iš visos mūsų 
dvasiškijos — 
dalyvavo 50

Atsisveikinimo vaizdas — Iraniečių karalaitė Achraf, prieš išvyks
tant į savo kraštą, atėjo į Baltuosius Rūmus atsisveikinti su Prezidentu 
Truman. Prezidentas Truman įteikė “Legion of Merit” ženklą ir raštą 
jos broliui už suorganizavimą resorsų karo metu.

I statulą, dar buvo pasimel- sčiau kabo pne įėjimo į 
ste ir pašventintas Šilu- Stebuklingąją Koplytėlę 
vos Stebuklingosios Ma- durų. Jį ten pakabino 

! rijos paveikslas, kurį Al- Muhldorfo lietuviai. Pa- 
tottingo šventovės bažny- veikslas atžymėtas atitin- 
itinė vyriausybė leido pa- karnų tekstu lietuvių ir 
kabinti koplyčioje, gar- vokiečių kalbomis ir pa- 
bingoje vietoje, šalia ste- puoštas vytimi ir tautine 
« ti?_________To i urvai a
bingoje vietoje, šalia ste- puoštas vytimi ir tautine 
buklingojo altoriaus. Ta juosta.
proga, į maldininkus tarė po iškilmių, maldininkai 
žodį Šv. Sosto Delegatas visais keliais skirstėsi į 
Kan. Kapočius. Po pamok- skurdžias savo tremties 
slinio žodžio, jis nuošir- buveines.
džiai padėkojo visiems 
procesijos dalyviams už 
dalyvavimą didingame 
maldos žygyje, vietos baž
nytinei vyriausybei už pa
lankų mūsų maldininkų 

i ekskursijos priėmimą ir 
globą, Sodeikos ansamb
liui ir visiems prisidėju- 
siems prie Maldos ir At
gailos žygio į Altottingą 
surengimą. Ypatinga pa
dėka buvo išreikšta misi- 
jonieriui Tėvui J. Bruži- 
kui, S. J., kuris gal dau
giausia prie to darbo pri
sidėjo.

Po to buvo sugiedota 
giesmė “Apsaugok Aukš
čiausias” ir tuo metu Ste
buklingoji Marijos statula 
ir Šiluvos Šv. Mergelės pa
veikslas įnešti į koplytė
lės vidų. Visos iškilmės 
(baigtos Tautos Himnu ir 
Giesme “Marija, Marija!”

Pažymėtina, kad mūsų 
Aušros Vartų šv. P. Mari
jos paveikslas jau iš ank-

Baigiant šias kelias pa
stabas apie didingąjį lie
tuvių maldininkų žygį į 
stebuklingąjį Altottingą, 
pasakytina, kad tie trys 
tūkstančiai lietuvių mal
dininkų buvo lyg ir visos 
mūsų tautos narių, nežiū
rint kur jie bebūtų išblaš
kyti po pasaulį, atstovai. 
Jų balsas ir pagalbos 
šauksmas į Šv. Mergelę 
Mariją buvo visos mūsų 
tautos šauksmas jos užta
rymo pas Dievą. Tad, te
mato Jos gailestingosios 
akys iš Aukštojo Dangaus 
mūsų šio meto vargus ir 
nelaimes, kurios slegia 
mūsų nūdienę buitį...

Pranys Alšėnas.

Nejaugi manote, kad vie
niems Dievas leido mirti 
bekovojant už civilizaciją 
ir Bažnyčią, o kitiems su
sidėjus rankas į kišenius 
ilsėtis rožių patale?

Ozanamas.

šv. Sosto Delegatas ja pa-j 
laimino maldininkus.

Po to, visiems balsiai 
kalbant nustatytus teksto 

įžodžius, buvo padarytas 
; iškilmingas pasiauko ji-

jmas Nekalčiausiajai Ma- 
rijos Širdžiai, įgaliotinių | nes jį yra geras kaIbo8 J £0^ mtartteT

. w Mea siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką žodyną, kuris yra
. « ------ , r------ - visam pa- “ekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4".

mes čia ir suplaukėm di- me. nes ji pati — asme- aminkai visi priėmė ir sv. sauiiui pagarsinti Mari- į00 Puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
ją, kaip Tremtinių Motiną' ’ dab^r, Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00.

laiŠką ra!^i ‘ 
tuvišką Žodyną? ir tuoJaus gausite puikų Anghškai-Lie-

Užsakymus siųskite;
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.

jie dar daugiau vargų ir tovės — Šiluvos!”... 
1_1. Svarbiau-! Toliau savo 

nuo sia, kad iš jų šiuo metu me žodyje J. E.
yra išplėšta pati didžiau- vyskupas

se žibėjo ašaros, besiklau- 
turininga- sant šių žodžių.

mūsų Po pamokslo Vyskupas, 
išreiškė viltį, asistuojant didingai dva- 

posmai. sia brangenybė — Tėvy- kad vis dėlto ateis valan- siškių asistai, atlaikė pon- 
• - - - — - - • tifikalines Mišias. Pamal

dų metu galingai aidėjo 
pa- mums Tėvynės laisvę, kad gali ji būti bedievių pa- bazilikos skliautuose So- 

palengvintų mūsų vargus, vergta.

laisvalietuvių dč— da, kuomet vėl bus
“Kad Marija grąžintų Lietuva, nes amžinai ne-

„ Marijos širdis deikos ansamblio giesmių pasirašytas plynus šv.!
— išprašyti šių malonių— trumfuos — mes tuo tiki- lr solistų garsai. Čia mai- »jėvui prašant 1

____ i -   ji?  _________ •? a.? ______ iri c? i ny»iomo ir cit _ - \ *
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įsigyk Angliškai-Lietuvišką Žodyną 
Engfish-Lithuanian Dictionary

žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
Y- - —----- ——* J XI OLipiUO paV«BXCJC».
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 

: 6 coliai per 4".

aulomalic conlrbls... 
smokeless broilin^... c*

džiulė maldininkų minia. * niškai tą yra pareiškusi Komuniją.
Suplaukėm čia, nes šiuo prieš trisdešimt metų Fa- Vidurdienio 
metu negalime pasiekti timoj” — pabrėžė pamok- metu, maldininkai papie- nyčiose 1

~ aplankyti Marijos litanijoje
žymiau- vartoti tą titulą.

Iš katedros, nešdama 
stebuklingąjį Marijos pa
veikslą, maldininkų proce
sija pajudėjo Stebuklin
gosios Koplyčios link. 
Prieš koplyčią, prieš iš
statytą ant iškilmingo pa
aukštinimo stebuklingąją

-• . *

cookiiv/

MtAt

rodytas modelis nevisuomet galima 
gauti kaimyniniuose ofisuose ar pas 
Gaso dalykų dylenus. bet jūs galite 
gauti panašų Gasin; pečių su antr 
spaiKla "CP su visais patogumais.

•Jie yn nauji., jie yra pilnai au
tomatiški. jie yra puikūs. Viršui 
paradyta.“ modelis yra modemiško 
Gasimo pečiaus padarytas su "CP" 
atatinkamas stanaarriams.’

Bet reikia turėti mintyje, kad pa-

Laok for fftij ieo< . . . 

your avide to the finesfi

you get ('cerytliing- 
in llic amazing nevv

tavo ir spėjo 
dar Altottingo 
sias vietas. O tų vietų ten 
ypač daug. Nors šis mies
tas teturi vos penkis tūks
tančius su viršum gyven
tojų, bet jame yra net de
vynios puošnios bažnyčios 

į ir šešios koplyčios. Jų tar
pe ir stebuklingoji Dievo 
Motinos koplyčia. Be šio 
miesto bažnytinių švento
vių lankymo, dar yra itin 
didingų reginių ir pama
tyti vertų vietų. Gal įdo
miausia kiekvienam mal
dininkui buvo matyti me
ninis garsus šedevras — 

į Kristaus laikų Jeruzalės 
panorama ir Dievo sūnaus 

, kančių Golgotos keliai, 
į Taipogi vertas dėmesio 
' misijų muziejus, kuris už- 
Įima net tris kambarius, ir 
kuriame galima pamatyti 

j įdomiausi eksponatai — 
daugiauisa iš Pietų Ame
rikos: paukščiai, gyvuliai, 

! driežai, vabzdžiai, gyven- 
į tojų kasdieninio vartoji-!
mo drabužiai, papuošalai 

j ir tt. Taip pat galima ap
lankyti ir didžiojo Vokie- 
jtijos karvedžio ir kilmin- 
I gojo bažnyčios draugo, 
j grafo feldmaršalo Jono 
Tilly kapas. Jo karstas 

j stovi bažnyčios rūsyje, 
l uždengtas stikliniu dang
čiu.

į Įdomus liaudies meno 
; kūrinys — dar Altottingo 
j Kalėdų kūtelė, kuri yra 
i pagaminta Oberammer
gau medžio drožinių dirb
tuvėse ir joje yra apie 
pusantro šimto įvairių fi-i 

i gūrų. Tai vaizdas Kris- 
itaus gimimo naktį Betlie
juje.

pertraukos įr leisti viso pasaulio baž- iMes nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.
Lauretaniškoje'kon^“” ' 

viešai tuviška žodvna

i W. Broadway,

kai -SLieturišką ------- k prašome atsiųsti mums Angliš-

Vardas _________ __ ____
Adresas_____ ;

FORDO DALYS

į

I

BOSTON consoiidatib GAS
•r Co’Operating G A S Dealer

Apžiūrėję reikšmingą-’ 
sias vietas, 14 vai. maldi
ninkai vėl skubėjo į kate
drą. Dabar, ypatingu baž
nytinės vyriausybės leidi-, 
mu, iš koplyčios į katedrą 
buvo pernešta stebuklin-,

SUTAUPĖ JUMS PINIGŲ!
• • • dėlto, kad . *
naują jūsų Fordą. išrinant**-- Jęurios buvo sudėtos į
gerai, kad tiktų įr iie;au ls_ ,rbtuvės... Jos yra padarytos 
^ą ^‘kalingų Tas prisideda, sudedant

jums kainuos pigiau.

•.». Fordo l1*”*“'
* 8 1O’S

4

torto

ęlKlGV’

. . ūe t’noJ pere** tt ,v
44 ; Uunų.
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Darbo Žmonių Sąjūdžiai
Užsienyje

— Didysis pasišventimas ir mirtis kovūno 
Andriam Iaeqnes^— Mažieji komunistai Pran
cūzijoje. — Studento, katalikų vado lavonas 
miesto gatvėje. — Socialistų ir radikalų vadų 
pareiškimai apie katalikus.

TĖVO MIRTIS {

Jaunųjų Prancūzijos ka
talikų darbininkų kovū- 
nas Andrius Jacųuea, apie _
kūno uolumą darbo zmo- traukė : tolimus _____
n.*ų sąjūdyje jau anksčiau sektorius, palaikyti darbi- 
skaiteme, bebūdamas ka- ninkišką veikimą. Kaip 
riuomeneje gavo telegra- labai jisai buvo įsijungęs! 

... į darbininkiška saiūdi. ea-!
— Tėvas sunkiai serga. lima spręsti

Atvažiuok. Tėvuką rado 
jau mirusį, ir savo pergy
venimus taip apibudina:
— Tokiuose momentuose kada vienos 

jauti visą tikėjimo paguo- nepraleidžiu savo
. * j - .1-1 o.»rcjvr, įVlUl,

Rimtas Andriaus laiky- kad gaiėčįau daugiau na- 
masis kariuomenėje padą- muose būti, nes mano mo- 
rė įspūdį; jisai be jokių tinai nėra smagu pasilikti 
egzaminų buvo pakeltas i vienai, tuo labiau, kad 
puskarininkius - instruk- mano brolis dirba nakti.

‘mis. Melskite man sveika-
Kada grįžo iš kariuome- tos, nes be jos bus sunku 

nes, pasiryžo visą savo man tęsti darbą.
laiką skirti katalikų dar- Nežiūrint tos darbų gau- 

,Pay?inlul. j*8. .a" sybės, jis rasdavo laiko
pyhnkes žosistų pirminin- apiankyti jauniausius dar- 
ku.

I Ir taip, buvęs elektro
technikas liko sąjūdžio 
pirmininku. Jo darbas tę
sėsi raštinėje iki 8 valan- 

dviračiu 
miesto

skaitėme, bebūdamas ka- ninkišką veikimą. Kaip

į darbininkišką sąjūdį, ga-— ------ ls tų J0 zo_

— Mažai teturiu laiko 
pačiam sau. Yra savaičių, 

i nė vienos nakties
> namuo

se. Be abejo, būtų gerai.

bo draugus, esančius sa
natorijoje, aprūpindamas 
juos dainų knygelėmis ir 
t. t.

DIENOS IR NAKTYS — 
DARBO ŽMONĖMS

Visų pirma — susikau
pime, rekolekcijose pasi
stengė savo sielą ir širdį 
apvalyti. Dabar jo planas kai, kuriuose nemažai bu- 
buvo: įvo pagiežos. Jaunieji ka-

— Vienintelis tikslas: talikai darbininkai sten- 
mano brolių (darbininkų) gėsi nors kiek daugiau 
išganymas. Šalinti viską, tvarkos įvesti: jiems pa

sisekė iš kaikurių apgultų 
fabrikų išvesti moteris ir 

{Vaikus, apvaldyti nepado
rias ir prieš religines ma- 
Į nifestacijas, pakviesti kal
bėtojus, kurie iškeltų pa
galbą žmogaus įsitikini
mams ir apgintų darbo u- 
nijų organizavimosi lais
vę (laisvė ir katalikų dar
bo unijoms).

Jaunųjų darbininkų są
jūdžiui daug nuotaikingu
mo įnešė pasisekęs jų 
kongresas Lilyje, kur da
lyvavo 30,000 žmonių.

Andrius galėjo pasi-

kas tam kliudytų”

STREIKŲ BANGOSE 
Atėjo 1936 metų strei-

liams dirbti 8u tavimi, gy
venti Tavyje ir Tau pa
skirti savo jėgas ir laiką.

Ilgėliau apsistojome prie 
gyvenimo ir mirties to 
jaunuolio, kad parodytu
me, koks didelis pasišven
timas ir užsidegimas lydi 
tūkstančius narių Jaunų
jų Katalikų Darbininkų 
Sąjūdžio. Andrius Jac- 
ques yra tik vienas iš dau
gelio.

MAŽŲJŲ KOMUNISTŲ 
HIMNAS

Kaip gi didelis priešin
gumas yra kiti liogeriai. 
Pavyzdžiui, 1937 m. buvo 
pradėta organizuoti ma
žieji komunistai. Daug pa
sako žodžiai jų himno:
Mes daužome langus, 
Mes derva tepame duris, 
Mes vieškeliuose lojam. 

Jau nėra apinasrio!.. 
Mes turėsim valią ant visų 

mergaičių, 
Bet nepamiršime ir senių, 

Bum—ir baigta.
Mes apsilankysime pas buržu

jus,
Mes sutriuškinsim jiems kau- 

I lūs,
Bum—ir baigta.

Komunistų partija mūsų tėvas, 
Sovietų moterų sekcija mūsų 

motina,
Bum—ir baigta.

GYVYBES AUKOS 
SLAPTOJ KOVOJ 

Katalikų jaunimo rekor- 
. das Prancūzijoje švarus. 
Nacių okupacijos metu 

. katalikai slapta leido “Ca- 
pareigas, atsi- lėtas metų, o ypač dabar...jhiers du Temoignage 
-----------1._- Andrius pakartojo tuos Chre’tien”; dabar tas laik- 

pasiaukojimo aktus ir at- rastis išeina viešai ir yra 
2____: plačiai skaitomas.

— Verkiu, kad negalėjau Katalikų darbininkų są- 
geriau, jūdžio narius naciai šau- 

’ dė Mont - Vale’rian vieto- 
~ j Toliau, paprašė paduoti vėje.
- šv. Teresėlės relikvijas, Studentas, veiklus re- 

kurias pasidėjo po pažai- daktorius, katalikas jau- 
t jnuolis Gilbert Dru buvo 

Liga sunkėjo, jis dažnai nacių nušautas Prancūzi- 
.........................................joje. Nelaimingųjų lavo- 

jnai svarbioje gatvėje gu
gėjo visą dieną, kad kitus 
^nubaidytų.

Ir dabar katalikai darbi
ninkai pasilieka ryžtingi. 
Taip, vidurinėje Prancū-

benatorius Glen H. Taylor, “Singing Cow- 
boy” iš Idaho, laiko porą arklių, kuriais jis yra 
pasiruošęs važiuoti nuo vieno pakraščio iki ki
tam, kaip Paul Revere, kad “supažindinti Ame
rikiečius su mūsų užsienio politika.” Taylor pa
siskelbė, kad jis važiuosiąs nuo Los Angeles iki 
New Yorko ir kasdien padarysiąs po 50 mylių.

Koncerto Rėmėjai
Am

Štai čia kaip LENGVAI bus 
galima naudoti NAUJĄ 
telefono numerių planų

I
PAVYZDŽIUI:

HANcock 9981
BUS

HA6
9981

YOU DIAl THIS: HA6 9981

Paprastai pakeikiate
numerį trečiosios raidėj 
centralinio ofiso vardu.

JOS ŠAUKIATE TAIP:

cen-Jūs tik pradite numerį 
tralinio ofiso vardan.

nes 
ofi-

Hcmcocfc *ix- 
Nina, Nina, 
Hfht, Ona

šis numeriavimo 
planas bus pra
dėtas pa valiui, 
kaip Bostono 
lefono naujas 
rektorius bus 
dalinamas — 
pie Lapkričio 
Jūs galėsite pra
dėti naudoti nau
ją numeriavimo 
planą tą pačią 
dieną, kada di
rektorius bus 
jums priduotas.

te- 
di- 
iš-
3*

20.

Pažiūrėkite numerį, 
kiekvienas centrą linis 
sas Bostone yra skirtingas.

Jei jūs turite “dial" tele
fonu. laikinai nuimkite rau
donu ir baltą numerių plate 
nuo "dial”. kada jums di
rektorius bus priduotas ir 
pradėkite naudoti naują nu
merį ant nuolatinės juodos 
ir baltos plate apačioje.

NE* ENtURI YKLKPRUE t TELE6MPH C0NPANY
I— ----------------------------

“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.
F. Šlapelis, Rochester, N. Y................
Bot Scully, Newtonville, Mass............
Mrs. W. Shimkus, Newton, Mass........
J. Banys, Cambridge, Mass................ .
J. Buzas, Chicago, III............................
W. Vaznis, New Britain, Conn............
C. Krusinskas, Woodhaven, N. Y. ...
K. J. Miglinas, Thompsonville, Conn.
P. Juronis, Brockton, Mass.................
M. Muszkinas, Nashua, N. H................
A. K. Neviackas, Nonvood, Mass........
J. Sakaitis, WorCester, Mass................
Chas. Yuskus. P. O. Box 2524, Los Angeles, Calif. 1.00 
P. Palevičius, Shrewsbury, Mass.............
G. Puidokas, Brockton, Mass...................
B. Pūras, Scranton, Pa. ...........................
J. Gildutis, Athol, Mass............................ 
F. Tauteris, Gardner, Mass......................
M. Kasparienė, Montreal P. 2..................
j. Walluce, Springfield, Mass................
D. Blekaitis, Cambridge, Mass.................
J. Daniels, So. Boston, Mass..................
S. Kimutis, Homestead, Pa......................
K. Valickas, New Haven, Conn................
O. Rapolienė, So. Boston, Mass..............
Martha V. Bratenas, So. Boston, Mass. 
Bose Gedaminsky, So. Boston, Mass. ... 
M. Thomas, Akron, Ohio.........................
A. Zardeskas, Hyde Park, Mass........
Justa Karpiūtė, Wėstville, III..................
E. Navazelski, W. Hanover, Mass.........
M. Gutauskas, New Britain, Conn........
Adomas Krukauskas, Camden, N. J. ... 
Mrs. A. Vasil, Roslindale, Mass.............
Ignas Valskas, Westfield, Mass. ........
J. Kuderauskas, So. Boston, Mass........
F. Jankūnas, So. Boston, Mass................
A. Aleksa, Chicago, UI...... ......................
O. Unguraitė, Phila., Pa...........................
J. W. Shork, Chestnut Hill, Mass............
J. Belsky, Haverhill, Mass......................
M. Geraitis, Worcester, Mass.................
P. Jaramavičius, Montelio, Mass............
Voketaitis, New Haven, Conn.................
B. Rimkus, Chicago, Iii.............................
P. Daunis, Waterbury, Conn....................
V. Ragaišis, Chicago, 111.........................
K. Šavilskas, Ansonia, Conn....................
A. Wiskalis, Nonvood, Mass..................

5.00
3.60
3.00
2.00
2.00
2.00
1.20
1.20
1.00
1.20
1.20
1.00

džiaugti, kad jo rajone Reikia tik pasakyti mūsų 
augo naujos jaunųjų kat, į Viešpačiui, kad viską pri- 
darbininkų kuopos, didėjo imi iš Jo, kad Jo prašai 
narių skaičius. Jo šūkis tik to, ką suteiks Jo mei- 
buvo: jlė.

— Kas kart daugiau, pil-j — Tą aš kartoju jau ke- 
dant savo ] 
duoti kitų tarnybai. Ypač 
interesuotis jauniausiais, i

KENTEJIMV TAURĖ siduso:
Tačiau perdidelis įsitem- pada^įį visko 

pimas paveikė jo sveika-, kai kad egu padaręs 
tą: pervargimas, skaus-: - 
mai šone, apetito neteki-1 gv Tere3ėiės relikvijas 
mas, kraujoplūdis iš no
sies. Gydymas neatnešė ve 
lauktų vaisių. Uždrau-j 
džiama jam važinėti dvi-;glaud- kryžių prie lūpų ir 
|ra.c11!*. PaSuod°s Jis rad° supratęs savo beviltišką 
religijoje: i padėtį paprašė, kad per-!

—, Gera,1'. ?ad' kalP m“s keltų jį j tėvų namus... nu- 
mokino, kiekvieną kente- mįrti 
jimą lydi Dievo malonė, 
kuri padeda viską pakek MIRTIS
ti... Pats Jėzus liūdėjo _ ,
prieš savo kentėjimų tau-. *7° Prasymas 
daue Xu<T“Sė.M^ kai Protestavo prieš švie-£ Svitos?
^Privalome’ Si “S - kįto“ žod-žius:. t Atroska, Chicago, HL .............

galėtume pakelti tą, ką\- Manja.^ Švenčiausioji 
Jis mums siunčia.

TARP GYVENIMO IR
MIRTIES

plačiai skaitomas.

j

zy°jej angliakasių rajone! p Zefįngis, Norwood, Mass................
(Gard ir Loire) darbimn-ję Stipranavičius, Dorchester, Mass.

| Mergele Marija.
! Sužinoję apie jo mirtį 
įnet tie, kurie buvo laiko- 
jmi komunistais, kalbėjo, 

Sunkus inkstų uždegi-! kad Andrius buvo geriau- 
mas jį paguldo į ligoninę? sis bernaitis visame kvar- 
Kantriai _ 11____
skausmus Andrius su di
deliu pamėgimu skaitė Šv.- 
Teresėlės “Vienos sielos, 
istoriją”, draugams rašy
damas:
— Visiškai atsiduodu į 

Dievo rankas, tarpinin
kaujant Šv. Teresėlei Vai
kelio Jėzaus.

Jo padėtis sunkėjo, to
dėl kunigas pasiryžo jį 
paruošti mirčiai, pamažu! 
kalbėdamas:

— Meldžiamės už Tavo 
pasveikimą, bet Dievas 
geriau žino ,ko tau labiau 
reikia. Atrodo, kad turėsi 
mesti darbą...
— Teįvyksta jo valia, Tė

ve, — prabilo Andrius.
— Tu rašei, kad atsiduo

di Jo valiai...
— Ir dabar tą kartoju.
— Tu visada mylėjai šv. 

Teresėlę...
— Taip, ji mano vyres

nioji sesuo.
— Galimas dalykas, kad 

per dvi ar tris dienas būsi 
tarp gyvenimo ir mirties. 
Ar nenori pasekti Šv. Te
resėlę, pasiaukoda mas 
Gailestingajai Meilei?

į timo ministerijos i
Jčias likviduoti privatines 

katalikų mokyklas. Darbi
ninkai pareiškė, kad savo 
vaikams jie nori krikščio
niško auklėjimo, kurio 
valstybinės mokyklos ne
duoda.
BLUMAS IR SARRAUT

Jaunų katalikų darbi
ninkų, studentų kaimiečių 
sąjūdžiai padarė, kad ka
talikų vardas pagerbia
mas net ir žmonių iš prie
šingų lagerių. Taip, socia
listų vadas L> Blufti savo 
naujoje knygoje, o taipgi 
editorialuose socialistų 
žurnale “Le Populaire” iš
kelia dvasinę pusę, be 
svyravimų tvirtindamas, 
kad pasaulis neatgaus pu
siausvyros, jei nepradės 

sūnaus šie-į statyti ant dvasinių pa- 
1 grindų. Jis vertina reikŠ-

I

pak eidamas tale. To kovūno motina 
gavo nuostabų laišką, ku
rį pakartotinai skaitė:
— Su giliu skausmu kar

dinolas Lienart patyrė a- 
pie mirtį Jūsų brangaus 
sūnaus, kuris tiek aukojo
si ir dirbo stovėdamas 

i priešakyje jaunųjų katali
kų darbininkų sąjūdžio, 
Roubaix - Tourcoing apy-1 
linkėję.

Atjaučiu Jūsų gilų skau
smą ir su Jumis meldžiu 
amžino atilsio Jūsų bran
gaus mirusio 
lai.

Tačiau drauge Jus svei-’mę popiežijos, kaip grynai 
kinu, kad davėte Dievui ir dvasinės jėgos, 
krikščionių darbininkų są-i Buvęs “antikletikalas” 
jūdžiui tokį pasiryžusį sū- Aibelt Sarraut, socialistų 
nų; Jums ir visai Jūsų radikalų partijos konven- 
šeimai siunčiu tėvišką pa- cijoje nėtaip seniai pareiš- 
laiminimą”.

Andrius mirė 1937 m
taigi šiemet — sukaktis!turėtume vėl pradėti seną- 
dešimties metų. j ją kovą prieš religiją ir

Laidotuvėse jo sąjūdžio klerikalizmą. Kai aš bu- 
nariai meldėsi, kalbėdami vau vokiečių nelaisvėje, aš 
savo orgnizacijos maldą: |buvau apsuptas kunigų ir 

— Viešpatie Jėzau, dar-!prelatų iš Resistance mou- 
bininke kaip ir mes visijvement (—slaptojo pasi
duoki man ir visiems mū-'priešinimo prieš nacius), 
sų (žosistų) sąjūdžio bro- . Dt. J«. ĮTnnzliiz

•»

kė:
— Kokį pagrindą mes
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J. Karsokas, Lowell, Mass..................
M. Abraitis, Waterbury, Conn.............
V. Mitchell, Nashua, N. H..................
Wilimas, Nashua, N. H.........................
I. Kisilienė, Nashua, N. H.....................
M. Vaileda, Chester, Pa.........................
P. ir E. Yuskus, Kearny, N. Y*..........
K. Barauskas, Šo. Boston, Mass.........
M. Lukšienė, Kearny, N. J.....................
M. Tumasonis, Brooklyn, N. Y.............
D. Bernatavičius, Providenče, R. I. ...
K. Jurgelites, Detroit, Mich.................
P. Miller, Auburn, Me.............................
L Kodis, Miami Beach, F1.....................
O. Kažlaucunas, Camden, N. J.............
B. Staras, Chester, Penna.....................
S. Maželis, Detroit, Mich. ..................
S. Petkūs, Peabody, Mass................
J. Vusenoff, Baltimore, M. D. ...........
J. Burnett, Bridgeport, Conn. ...........
J. Vaičiulis, Hartford, Conn................
F. Mackevičius, Brooklyn, N. Y.........
V. Levitzky, Pittston, Pa. ........ ........
R. Baxer, New Britain, Conn..............
L. Javoraitė, Chicago, III.....................
P. Rusteikaite, Chicago, m..................
L. Jaura, Chicago, III.............................
Barkas Linokaitis, Levviston, Maine 
A. U. Pažriiokas, Norwood, Mass........
J. Lašlauskas, Chicago, UI..................
C. Kvedera, Baltimore, M. D................
L. Sviklas, Worcester, Mass.................
M. Stulmokes, Nonvood, Mass.............
J. Kacekauskas, Cambridge, Mass. ... 
M. Januškevičienė, So. Boston, Mass. 
Mrs. D. Washvill, Mexico, Maine ......
M. Sebetes, Hyde Park, Mass. ...........
A. Januškevičienė, Albany, N. Y.........

Nuoširdžiai dėkojame visiems prieteliams ir rė
mėjams, kurie prisidėjote prie šio koncerto parėmimo. 
------ _.. -------------------- “Darbininko” Adas.
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NORWOOD, MASS.

j-

—I 
dovaujant varg. Vaciui Serei
kai ir akompanuojant p. Jonei 

j Vasiliūnaitei.
! Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites tame parengime da
lyvauti.

i —
Antradienį, lapkričio 11 d. 

(Paliaubų dienoje). 8 vai. rytą, 
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čioje įvyks gedulo šv. mišios su 
egzekvijomis už a. a. kun. Ste- 
|x>no P. Kneižio vėlę. Tuojau po 
šv. mišių kleb. kun. Feliksas 
Norbutas pašventins a. a. kun. 
Kneižio paminklą Highland 
puošė.

CAMBRIDGE. MASS.

Sekmadienį, lapkričio 9

, DARBINI H KAS'
Užsakykite "CARE" Kalėdų Pakietus Prieš Lapkričio IS

s

V

$

s
Lozoraitis ir Ministras Gerdvai- liai pradėjo savo veikimo sezo- liauskaitė, E. Drevinskaitė, O.
nis yra dėkingi šv. Tėvui už jo ną. Spalių 7, turėjo susirinki- Grendaitė, A. Vilkišiūtė, A.
simpatijas lietuviams ir Lietu- mą ir po susirinkimo lietuvių Drevinskaitė, O. Saulėnaitė ir
vai. V.M.K. kalbos pamokas, kurias vedė Monika Blažionytė. Jos vi-

'mūsų klebonas. Vaikeliai entu- sos grįžo į namus patenkintos 
ziastiškai mokinasi ir parodė Norwoodo sodaliečių gražiai 
gražią dvasią mokytis savo tė- surengta konferencija, 

įveliu kalbos.

VATERNIRY, CONN.

b>

X-.

A

-J

j Kristaus Kančios Draugija 
reiškia gilią užuojautą kun. V. 
Ražaičiui, dėl jo mylimos moti
nėlės mirties. Taipgi

■ užuojautą jo sesutėm 
liam. Už a. a. Onos 
nės vėlę draugija 
mišias.

reiškia 
ir bro- 

Ražaitie- 
užprašė šv. 
Raštininkė.

šv. Vardo Iškilmes
Sekmadienį, spalių 26-tą mū

sų parapijos Šv. Vardo Vyrų 
Brolija įrašė 8 naujus 
Sekantieji vyrai tapo 
brolijos nariais: Vladas 
Sr., Vladas Mikša, Jr.,
Kulikauskas, Pranas Vilkišius, 
Kaz. Sedleskas, Juozas Balkus, 
Vin. Valentinas, Ant. Zaka
rauskas.

Muzikalinę programos dalį 
išpildė vargonininkė 

Klebo-

narius, 
pilnais 
Miksa, 
Vincas

Bruškaitė.

KEARNY, N. J.
Sūnų ir Dukterų draugija 

rengia “Chop Suey ir Turkey” 
vakarienę lapkričio 8 dieną, 
7:30 valandą vakare, LAPC sa
lėje, 134 Schuyler avė., Kearny, 
N. J. Tikietas $2.50. Galima 
nusipirkti pas Blaziūnus, 172 
Devon Terrace.

Sekmadienį, spalių 26, Dievo 
Motinos Sopulingos draugija 
suruošė puikią vakarienę. Na
rės dėkoja visiems atsilanku- 
siems už parėmimą. Vakarienė 
užsibaigė šokiais.

Niek ir Helen Ruotolo (Kaz
lauskaitė) susilaukė sūnaus 
rugsėjo 27, kuris buvo pakrikš
tytas vardu Nicholas Antanas 
spalių 26.

Jonas Baltrukonis, sūnus mū
sų darbštaus parapijiečio Jono

. ir Marcelės Baltrukonių iš 
Kearny, buvo priimtas kaipo 
mokytojas ir instruktorius į 
School of Engineering ir Ar- 
chitecture, Catholic University, 
Washington, D. C.

Visi velinam geriausių sėk
mių jaunam Jonui Baltruko- 
niui. A.E.S.

LOVELĮ, MASS.
Siuvimo Ratelis

Keletą savaičių atgal Mergi
nų Sodalicija pradėjo savo siu
vimo ratelio kursus. Visos na- g™21^ 
rėš ką nors naudingo siuvinėja. P*^® Sofia Blazevičiūtė. 
Pabaigoje turėjo užkandžius. nas sveikino brolijos narius ir 
Namo išsiskirstė gražiame .ūpe. skatino toliaus uoliai dirbti 

. -------- Kristaus Bažnyčios labui.
Kortavimo Vakaras

Moterų Sąjungos kuopos kor-

New York, N. Y. Spalių maisto, drabužių
16 d., 1947 m. — Užsaky
mai dėl CARE pakietų, 
pristatyti Europoje Kalė
dų metu, turi būti dabar 
pasiųsti, pagal Paul Com- 
ly French, CARE egzeku- 
tyvis direktorius.

P. French sako, kad jei- švento sezono 
gu užsakymai bus pasiųsti linksmybių.” vakarėlių,
į CARE, 50 Broad Street,' CARE pakietus, už $10.' --------—
New York City, prieš lap- su garantuotu pristatymu Rekolekcijos

Mūsų parapijos metinės
už organą tį Kalėdų metu jeigu tas ti iŠ CARE, 50 Broad St., lekcijos įvyko spalių 13-20 d.' Apaštalavimo Maldos Brolija, 

!New York. Western Union Rekolekcijas vedė kun. Pranas užbaigiant rekolekcijas, sekan- 
> .jėzuitas. Skait- čios moterys prisirašė prie A- 

“bus ir paštai visoje šalyje, pa- lingas būrys parapijiečių, jau- paštalavimo Maldos Brolijos: 
Šei-1 rūpins “money orderius” nų *r senuolių nuoširdžiai lan-,E. Kazlauskienė, A. Sasnaus- 

kėsi į pamaldas ir stiprinos pa-lkienė, M. Stakeliunienė, A. 
Kundrotienė, O. Zilonienė, ir J. 
Jonienė. Kun. Pr. Aukštikalnis, 
Apaštalavimo Maldos brolijos 
vizitatorius. įrašė narėmis. Po 
įrašymo, bažnyčios svetainėje, 
nutraukė visų brolijos narių 
paveikslą.

ka*

d., 
mi-

ir kuro.
Mes, Amerikoje, galime 
jiems suteikti malonumų 
siųsdami CARE maisto, 
vilnos, linino, blanketų,' Moterų Sąjungos kuopos kor- 
mezgiamos vilnos ir kitus tavimo vakaras įvyko spalių 22 
pakietus palinksminti jų d. Atsilankė suvirs 100 žmonių. 
Šventes atnešant jiems to Laimėtojams suteiktos 

šilumos ir nos. Lauksime daugiau

I.Ietuviai Gražiai Pasirodė
Pa rado je

šeštadienį, lapkričio 1 d. 
vyko labai gražus ir įvairus pa
radas Ncrwoodo miestelio atsi
skyrimo nuo Dedham 75 metų 
sukakties paminėjimui. Parade 
dalyvavo daug benų ir taipgi 
įvairios organizacijos turėjo 
gražiai papuoštus vežimus — 
floats.

Šv. Jurgio lietuvių parapija 
taip pat gausiai prisidėjo. Pa
rade dalyvavo daug vyrų, ku
riems vadovavo pats kleb. kun. 
Feliksas E. Norbutas. Vyrai 
nešė Amerikos ir Lietuvos 
(trispalvę) vėliavas. Paskui vė
liavas ėjo tautiniais rūbais pa
sipuošę jauni vaikinai ir mer- tuojau po paskutiniųjų šv. 
gaitės. mokytojos p. Onos I- šių parapijos salėje įvyks LDS 
Vaškienės grupės nariai, kas 8-tos kp. svarbus susirinkimas, 
sudarė labai gražų įspūdį. Ki- Prašome visų narių susirinkti, 
toje parados dalyje Lietuvių šiame susirinkime galėsite už-įričio 15 d. bus “pristaty-Europoje, galima užšaky- 
Piliečių draugija turėjo savo simokėti ir duokles "x--------  ----------- - - ------------- ---------
vežimą— float. kuris buvo gra- -Darbininką", 
žiai papuoštas ir ant jo buvo 
lietuvaitės .pasipuošusios tauti
niais rūbais. HARTFORD. CONN.

dova- 
tokių

Penny Sale
Merginos Sodalietės 

“Penny Sale” lapkr. 9-tą, po 
Mišparų. Taipgi Maldos Apaš
talavimo Brolijos “Penny Sale”, 
įvyks lapkr. 30-tą.

rengia

reko-' Apaštalavimo Maldos Brolija

Dainuos Art. Viktoras 
Benderis

Sekmadienį. lapkričio-Nov. 9 
d.. 3:30 vai. po pietų. Šv. Jur
gio lietuvių par. svetainėje. St. 
James Avė.. įvyks ALRK Fe
deracijos 10 skyriaus koncertas 
ir margumynų programa, 
narnoje dalyvaus svečias 
tas Viktoras Benderis, 
dabar yra su “Show 
Bostone. Viktoras Benderis pe
reitais metais dainavo Darbi
ninkų Radio programos kon
certe. Taigi jo pasirodymas 
mūsų kolonijoje yra nepapras
tas įvykis. Dainuos dainininkas 
Mr. Martin Albkecht. Taipgi 
dainuos ir gros vietiniai ir iš 
kitų kolonijų meno mėgėjai, va-

Prog- 
artis- 
kuris 

Boat"

Albert R. Barter
P^miau — Pope Optical Co.

Kad* Jums reikaiinari akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

237 PARK Bl ILDING
VVorcester, Mass.

275 Main St., VVebster, Mass.
I

i 
»

Maža mūsų lietuviška koloni- moms 
ja ,bet juda ir jos kultūriniai 
ir organizacijų skyriai veikia. 1 
Rengiamasi prie Švč. Trejybės 1 
parapijos metinių fair’ų, BALF 
labdaringų tikslų parėmimo 
veiklos ir kitų draugijų žiemi- 
nio sezono kultūrinės veiklos. 1 ( 

Liet. Amer. F*il. Klubo meniš
kas koncertas įvyko sekmadie
nį. 26 d. spalių, klūbo auditori
joj. Programą išpildė Worces- 
terio “Aušrelės” vyrų choras. 

Klūbo nariai nominavo 1948 
m. valdybos kandidatus, dau-' 
gumoje pereitų metų vadus, 
priešaky su adv. Pranu Mon-> 
čiūnu, sūnus įžymių Mončiūnų.! 
LDS ir Šv. Jono draugijos. AL-! 
RKMS veikėjų ir rėmėjų.

Sekmadienį, lapkr. 9 d., 3 v.! 
po pietų, klūbo auditorijoj ren
giamas gražus koncertas. Prog
ramą išpildys įžymūs meninin
kai vietiniai ir iš kitų miestų, 
būtent: grupė Waterburiečių— 
p-lės Stulginskaitės ir J. Stul- 
ginskas. p. Vilkelis ir artistas 
p. J. Obraitis iš Manchesterio, 
p-lė Beverly Johnson ir kiti. 
Kalbės nesenai iš Europos at
vykęs Neris Šimkus, sūnus mū-

Valdyba. fous žmoniškai galima”. •----- ------ ----------------
j ‘‘Šįmet Kalėdos Europo- ir Railway Express ofisai, Aukštikalnis 
je”, tęsia p. French, ‘T ’ -----

: liūdnas festivalas i 
kurioms trūksta'dėl CARE pakietų.

■■ t mokslininko gražiais Dievo žo-
dainiaus - nuoširdžius užuojautos žodžius džiais.

ir reiškė Lietuvai.
Šį malonų faktą pranešdamas;

Zeliauskas, Selezie- 
Tėvas ir kartu Jo 

Popiežiaus Pijaus 
lietuvių tremtinių 

savo laiške 
Romoje lie- 
mokslus ei- 
ir Lietuvos

I
Ministras

sų tautos garsaus 
muziko komp. St. Šimkaus, 
kiti vietos talentai.

Maloni Žinia Iš Romos
Vietos veikėjas, p. W. 

Chase - Čekanauskas gavo 
nią nuo savo draugo. įžymaus 
dvasiškio, vieno iš leidėjų laik
raščio Romoje (“L. B.”) kun. 
J. Zeliausko, taipgi nuo Liet. 
Katalikų Kolegijos studento 

į pranešimą, kad vienas mūsų a- 
į merikietis dvasiškis, kun. kle
bonas A. Briška .besilankyda- * 
mas Romoje, lietuvių kolegijai 
įteikė didelę medžiaginę para
mą. net $33.000!

Greta šito malonaus praneši
mo p. Č-kas patiekė žinių apie 
Jo Šventenybės. Popiežiaus Pi
jaus XII priėmimą Lietuvos Mi
nistro Vatikane ir apdovanoji
mą Ministrą Stasį Gerdvainį 
Ordenu Šv. Grigaliaus 
jo. Šios dvi žinutės iš 
labai malonios tuomi, 
Šventneybė Popiežius 
XII. pagerbdamas Lietuvos Mi
nistrą Gerdvainį. sveikino jį ir 
per jį visą lietuvių tautą ir

i

I
kun. Juozas 
čių Ordeno

?* Šventenybės 
įgaliotinis 
reikalais rūpintis 
pabrėžia viltį, kad 
tuviai tremtiniai, 
nantieji studentai 
vyriausybės nariai,

M.
ži-

I
Didžio-
Romos’

kad Jo!
Pijus •

Mirtis
Pirmadienį, spalių 27 d., mirė 

Teklė Narinkevičienė po sun
kios operacijos. Ji priklausė 
prie Apaštalavimo Maldos Bro
lijos, Gyvojo Rožančiaus Broli
jos, ir Aušros Vartų pašalpinės 
draugijos.

Sodalicijos Konferencija
Metiniame Naujos Anglijos j 

Lietuvių Merginų Sodalicijos 
Konferencijoje dalyvavo sekan
čios sodalietės: p-lės J. Kava-

t

W.J. CNshohn
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas”
331 SmithSt,

PROVIDENCE, R. L
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namu: PI. 62M

Marijos Vaikelių Veikimas
Rudens metu Marijos Vaike-

BOVvDOlN
BEER

STAR
STOCKALE

nelaukti

Kur Galite Rasti Didesnį Kailinių Pasirinki

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 

f malonų patarnavimą. Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad 
J* Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis atstovas, kuris yra kailinių eks- 

pertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius dar sutaupysite 10 nuošim- 
L čiu nuolaidos.J 
f 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 BOSTON, MASS
£ 1948 metų madnus kailinius. wa»hington strkct

Bernardas Koraitis

Hlurpnifs
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f • • • 1 i naktyj

VIETINĖS ŽINIOS
Ji įvyks parapijos salėje, 492 
E. 7th St. Pelnas eina parapi
jos mokyklų fondan. Linkim

Sekmadienį, 9 v. r., šv. Vardo pasekmių 
Vynpdraugija išklausys šv. mi
šių ir priims šv. Komuniją. Po

ZINUTĖS

J. E. Arkivyskupas Richard 
to"turts'”tnimp,“suįrinklmąj J- »• »- V™*

Trečiadienį lankėsi LDS 28 
kuopos sekretorius Juozas Luk
ša iš New Haven, Conn. Atsi
lankymo proga atvežė dviejų 
narių — T. Mickaus ir J. Kun
cevičiaus metines duokles už 
organą “Darbininką”.

Tą dieną lankėsi Mrs. Mary 
Gilbert. Atsilankymo proga 
“Darbininko” metinio koncerto 
fondan įteikė $2.00.

į Lankėsi Tėvas Barnabas Mi-

DARBIMiMtAS - -
Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Grupė

______ ’ j bažnyčių, sekmadienį, pasi-
Tą pačią lapkr. 9 d., po Miš- melsti už žuvusius Marine kpiaurirag, pranciškonas ii 

parų įvyks arbatėlė, Moterų Corps narius. Tą dieną sueina Kennebunk Port, Me. Jis susto- 
Sąjungos kuopos vadovybėje. 10 metų nuo šios organizacijos jo pakelyje grįždamas iš Pitts-

I

DAKTARAI
įsisteigimo.

♦-------------------------------------------------
ŠOU 4478

Dr.Jasepii f. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
SIS E. Broadway 

8s. Boston, Mass.

Ofise Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

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

e

i

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

DrJ.C.Seymov
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
584 E. Broadway, 
Se. Bostao, Maas.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

burgh, Pa.
Aną dieną lankėsi Tėvas P. 

Cinikas, MIC. ir Andrius Dau- 
.. _ , girdas, kuris uoliai platina kasios parapijos uoli darbuoto- “ , .._ .... ” ’ .. _ ._ _ talikiskus laikrascius.ja, p-ma Kastancija Stakntiene, 

prieš savaitę buvo sunkiai ir: 
pavojingai susirgusi plaučių 
uždegimu. Nuvežta į Carney, 
ligoninę kove jo su mirtimi, bet' 
ačiū Dievui jau pakrypo į ge
resnę pusę. Iš New Yorko bu
vo atvykusi ligonės artima gi- po globa Motinos 
minaitė, pasižymėjusi slaugė kortų jr pUpų vakarą, kuris į- 

ip-lė Šmigelskytė ir per visą sa- vyks lapkričio 15 d., 1947, 7 
vaitę su didžiausiu pasišventi- Val. vakare, parapijos salėje, 

jmu ligoninėje ją slaugė specia- 492 e. 7th St. , So. Bostone, 
listų gydytojų priežiūroje. Iš Mėgstantieji tuos žaidimus 
Pennsylvanijos buvo parvykus: kviečiami atsilankyti. Turėsime 
Jėzaus NukryžiuotG seselė p.p.i _
Stakučių dukrelė, taipgi jų sū
nus Marianapolio Kolegijos 
profesorius buvęs Jung. Valst. 
kariuomenės aviacijos kapito
nas Inteligence skyriuje.

Dievui padedant, reikia tikė
tis, ligonė greit pradės sveikti 
ir galės grįžti iš ligoninės. To 
jai visi iš širdies linki.

Eina Geryn

Three Arts Studio 
Koncertas

Tėvas P. Cinikas nekurį lai
ką buvo “Draugo” administra
torių. _______ I

SIMAI
7

MUZIKA
THREE ART8 STUDIO 
Balso - Itkalbo* - Piano

P-lė Ameba Tataronaitė. turinti
I Master of Art* in music laipsnį 
: duoda dainavimo ir piano lekci- 
i jas. Josios mokykla yra pripaiin- 
! ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar rašykite:

480 BOYL8TON ST., BOSTON 
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mas*.

Tel. Eliot 8222.

A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broad* ay 
SO. BOSTON, MASS.

Otfiaa Tel. So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
Weat Rozbury, Mass. 
Tai. Parkway 1233-W

1 * *3 f.
tr *

jutototo

Rap.

Į
Ši Bostono jaunuolių grupė gražiai garsina lietuvių vardą demonstruodami kitataučiams 

Į puikiuosius lietuvių tautinius šokius ir kostiumus. Ji yra dalyvavusi Festivaluose netik Bostone, 
Kortų ir Pupų Vakaras l^ Philadelphijoj, Clevelande ir St. Louis, Mo. Pačiame prieky — Pranė Baliukonytė. Sėdi: gru- 
Lietuvos Dukterų Draugija, pės vedėja Ona Ivaškienė, Rymantas Ivaška ir Elena čenčiūtė. Stovi iš kairės į dešinę: Danutė į 

> Šv. na Averkaitė. Rita Stakutytė, Evelyn Marcinkiūtė, Dile Dvareckaitė, Rita Vaitkūnaitė, Veronika,

gražių dovanų. Rengėjos.

PAIMS SKELBIMAI I

Ivanauskaitė, Lilija Romanskytė ir Elena Barevičiūtė.
Užpakaly stovi (iš kairės j dešinę): Edmundas Rudis, Antanas Benzevičius, Alfonsas Medo-' 

nis, Gilbertas Gailius, Jonas Vaiginas, Vincas Jakimavičius, Arnoldas Plevokas ir Edvardas Bra- 
tėnas.

Ši grupė ruošia savo metinį parengimą Lapkričio 30 d., 1947, 3 vai. po pietų, Patrick Gavin 
Auditorijoj, South Bostone. Čia, be kitko, pašųįcs ir šiuos tautinius šokius: Lenciūgėlį, Malūnėlį, 
Rugučius. Žąselę, Blezdingėlę, Jonkelį, Kepurinę, Kalvelį, Kubilą ir Žemaičių Mikitą.

Gausus lietuvių atsilankymas ir parėmimas šios grupės lietuviškos veiklos bus nuoširdžiai 
įvertintas ir tas paskatins šį gražųjį jaunimo būrelį ir toliau sėkmingai garsinti lietuvių tau
tos vardą.

Ka* nerite j*i<yt< Saulėtoje 
Califoraijojc Namu* ar kita* 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHA5. LUKSIS
Realstatininkas

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

-

Muzikos mokytoja Amelia 
Tataronytė ruošia savo choro, 
balso ir piano mokinių įvairų 
koncertą, sekmadienį, lapkričio 
16 d., 3:30 vai. po pietų, Muni- 
cipal Building salėje. So. Bos-, 
ton, Mass. Didelė dalis progra-l 
mos susidės iš gražiausių lietu-*25" 
viškų dainų, kurias sudainuos 
choras ir solistai. Daugelis lie
tuviškų dainų pačios p-lės Ta- 
taronytės pertvarkyta ir pritai
kyta dainuoti duetams, mergi
nų chorams ir mišriems cho- 

Kaikurios dainos bus gir- 
pirmu kartu šiame kon- 
Daugelis kompozitoriaus

| EartR Startiniai
Mes siunčiame į Europą ba

tus. drabužius, blankietus, mai
stą ir tt. Viskas į. 
Persiuntime įeina persiuntimo 
ir addraudos išlaidos. Visi siun
tiniai yra apdrausti.

A L. ALLEN COMPANY
755 Boybtoa Street 

Boston 16, Mass.
Chamber of Commerce Narys.

— I
Lapkričio 6 d. mirė Charles

Marė

’ x įBoris, savo namuose, W. Med- garantuota. Tway, Mass. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, lapkr. 8 d., iš šv. 
Petro par. bažnyčios 9 vai.

Tą pačią dieną mirė Charles 
Aukštikalnis, gyvenantis 108 
H St., So. Bostone. Laidotuvės 
iš Šv. Petro par. bažnyčios 10 
vai. ryte Abu pašarvoti Zalets- 
kų koplyčioje, 564 Broadway.

50 ASMENŲ

KONCERTAS

So. Boston Fumiture Co.
Matraeal naujai perdirbami.

Kalno* pranešama U anksto.

Jūsų kreditą* gera*.

Pristatyme* skubo*.

SEKMADIENI,
• v« Bl /

rių ir solistų.

rams. 
dimos 
certe.
Miko Petrausko kurinių bus
atgaivinta. Tarpe lietuvių so
listų bus ir šios: Anna Bal-
chas, Eleonor Vinciūnas, Fran-
ces Rutkauskas, Irene Kengris,
Lorraine Zupsnis, Rita Stashis,
Richard Smilgis, Kleopatra
Kauchis, Milda Anesta ir k.

Koncerto programoje daly
vaus apie 50 žmonių, choro na

Rap.

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Geriausias Pasirinkimas

PARSIDUODA 2-jų familijų 
namas. Ant antro aukšto kam- 

t bariai bus tušti lapkričio 8 die- 
'—. Name visi inprumentai. 
Parduosiu labai pigiai. *“ 
nuokite: CITY POINT 1616.

(4-7-11) tival, kuriame ir įvairios tauti
nės grupės turės progos pasi
rodyti su savo tautiniais šo
kiais ir muzika. Lietuvius at
stovauti yra pakviesta ir daly
vaus Bostono Lietuvių Tauti
nių Šokių Grupe, (20 dalyvių). 
Lietuviams laikas paskirtas 
šeštadienį, lapkr. 15 d., 8 vaL 
vakare. Lietuvių grupė šoks 
“Blezdingėlę” ir dar Bostone 
niekad nematytus “Lenciūgėlį” i 
ir “Malūnėlį”. Rap.

ŪAA. MA8IMEČOBPS
Amerikos

riška organizacija, United 
Statės Marine Corps, lapkričio 
10 d. apvaikščios savo 172 me- “P”? TvaBdene,

Dalyvaus Festivale
Lapkričio 15 ir 16 d.d. Bos

tone. (140 Clarendon St.) įvyks

Municipal Svetainėj
South Boston, Mass.

Telefo- amerikoniškų organizacijų ruo
šiamas New England Folk Fes-

I

PARSIDUODA dykas Cot- 
tage 5 kambarių. 4 dideli lotai. 
Elektra, vanduo, 
venti kaip vasarą taip ir žiemą.
Parduosiu už $3000.00. Atsi
šaukite tuojau.

Galima gy-

POINT 1616.
TeL CITY

(4-7-11)

NOKIU gauti janitoriaus 
darbą. Turiu didelį patyrimą 
kūrenti boilerius ir prižiūrėti 
namus. Turiu gerų paliudijimų. 
Turintieji panašų darbą kreip
kitės pas: Mr. J. Rimkus, 378 
W. 2nd St., 3rd fL, So. Boston, 
Mass. (7)

NORIU gauti janitoriaus
darbą. Turiu didelį patyrimą
kūrenti boilerius ir prižiūrėti
namus. Turiu gerų paliudijimų.
Turintieji panašų darbą kreip
kitės pas: Mr. J. Rimkus, 378
W. 2nd St., 3rd fL, So. Boston,
Mass. (7)

Programą išpildys 2 chorai, 
dainų ir piano solistai.

Remkite tuo* profesionalu* Ir biz
nierių*, kurie *av* skelbimais remia 
'Darbininkų".

S. Barasevičius ir Sūnas
MOTERIS PAGELBININK* 

Lietuvių Graborius-Balsamuotoja* 
Turi Notaro Teises

254 W. Broad way
SO. BOSTON. MASS 

Tai. SOUth Bostan 2590

Sūnau* gyvenamoji vieta —
888 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

Rengia: Amelia Tataro- 
nis, mokytoja ir chorų 

vedėja
Įžanga $1.00 (taksai įskaitant) Amelia Tataronis

Draugijų Valdybų Adresai

380West Broadvay,
TeL ŠOU 2758

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

g^btagiausi. kg-
Tel. So. Boston 1298. 

Viee-PlrmlninM — C. Gailitaianė, 
_ 8 Winfleld St, So. Boston, Mass.

, , , . 440 E. Sth St, So. Boston, Mas*.
tų nuo įkūrimo sukaktį. Finansų Rašt — B. Cūnienė,

Pradėdami, savo 173 metus 29
Marinai yra nusistatę saugoti Ildintak* — Oa* staninhfitė, 

Amerikos teises ir turtus viso- o— *rnn*iMlri-
se pasaulio dalyse.

Šiuo laiku Marinai veda vajų 
išugdyti savo atsargos dalis iki 

'100,000 narių. Piliečių Marine 
Corps susideda iš jaunų Ameri
kos piliečių, veteranų ir neve- 
teranų, kurie pasilieka civilia- 
me stovyje.

Atsarga susideda iš trijų 
grupių. — Organizuota Atsar
ga, kur reikalaujama, kad na
riai lankytų kas savaitę prati
mus ir vasarą manievrus už ką 
jie yra apmokami; Savanorių 
Atsarga iš kurios narių nėra 
reikalaujama lankyti susirinki
mus, pratimus ar manievrus; ir 
Moterų Atsarga susidedanti iš 
moterų Marine Corps vetera
nių. \

Atsargon priimami vien tik 
savanoriai. Jie gali išstoti bet 
kuriuo laiku, išskiriant tiktai 
tada, kada tauta būtų pavojuj. 
Taikos metu atsargos nariai, 
negali būti priversti stoti akty- 
vion tarnybon.

Piliečiai nuo 17 iki 32 metų 
priimami atsargon. Platesnių 
informacijų galima gauti Ma
rine Corps raštinėje, 495 Sum- 

I mer Street, Bostone. SkL

•V. JONO EV. BL. PA8ALPIN88
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas ftvagidya,
601 Sth SL, So. Boston, Mas*. 

Vlce-Pirminlnkas — Pranas Tuleikls.
702 E. Sth St, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Rašt. — Aleksandru Ivaška,
440 K. Sixth St, So. Boston, Mass. 

Itdinlnkas—Stasys K GriganaviCtua,
889 E. Seventh St, S. Boston, Maas. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mtaesto 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj.
492 K. 7th St. So. Boston. Maso

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Baisa m uoto ja* 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

Makta Paketiai
Tremtiniams
turime labai 
maisto pakelius

tin-
177 W«*t 7th St, So. Boston, Maa*. 

KrM*n*ai,
11 Sprlnger St, So. Boston, Maas. 

Kasos GL — Elzbieta Aukitikalnytė,
110 H SL, So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, Parapijos salėj*. 492 E. 
Seventh BL, Bo. Boston, Maas. 

Visais draugijos reikalais kreipkite* dm protokolą raJtinlnk*

Mes
kamus
siųsti lietuviams trem
tiniams, kurie yra įpa
kuoti blėkinėse dėžutė
se. Turime sekančių pa* 
kelių:
Hafnių - Vištienos - Sviesto - 
Tanky - Sekino - Kiaušinių - 
Pieno ir kitokio negendančio 

maisto.
PERKIN8 SQUARE

DEUCATES8EN
489 Brtnuhvay,

South Boston, Mass.
/

Patarnavimas greitas ir mandagus.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

T. SULLIVAN, INC.
Petru JakobeoM, savininkas

323 W. Broadffoy* So. Boston. Mass.
Tel. ŠOU 6651

Res. Šou. 3721 Šou 4618

Lithudnim FnmtturB Co.
M0VER8— 
Insured and 

Bonded 
Loczl A Lonę 

Diitance 
Movint

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

Mirvariymui MirusiŲ Asmeny iiitto
Parsiduoda South Bostono geriausio.geriausioj gatvėj, 

prie parko ir netoli jūros, mūrinis 9 šeimų, po 3 
! kambarius, nesenei ištaisytas namas. Įplaul tos: 
i $4170.00, išlaidos su šiluma ir aptarnavimu, bei 
' taxais $3300.00. Kaina: $20,000. Reik Įnešti 
! $5000.00. Likusi: morgičius 47c. Kreipkitės pas:

Adv. F. J. Bagočius,
302 W. Broadway, So. Boston, Mmml

i
I

L V. VARABOW
Fanerai Service

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

1156 Washiagtoa St., 
Norvvood, Mass.

Tel. Norwood 1503

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

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

230 E SL, Tek ŠOU 3141, So. Bastos, Maas.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EastBroadway
BOUTH BO8TON. MASS

D. A. Zaletoka*, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenim* Dykai.

NOTART PUBLIC 
Tol. 8OU Boston 0815 

8OU Boston 2809



d. iki 25 d. mūsų bažnyčioje į- 
vyks 9-nic dieni? iškilminga no- 
vena. kuriai vadovaus du misi- 
jonieiiai kunigai Tėvų Lazaris- 
tų D-jos. Vienas tų misijonie- 
rių ką tik grįžo iš Romos daly
vavęs Kanonizaci jos iškilmėse
šv. Kotrynos Labourė ,tos vie
nuolės, kuriai Marija pavedė 
svarbia pareigą platinti jos me-
dalikėlį. Re abejo tas kunigėlis; 
savo pamoksluose daug ką pa-i 
pasakos apie Romą. šv. Tėvą, 
ir pačiam įrašymo į šventąsias; 
iškilmes. Žmonės .kurie dalyva
vo iškilmingoje novenoje perei
tais metais šiuo laiku, žino, kad 
jie nebus apvilti nė pamoksli
ninkais nė Marijos galingu 
tarymu.

Baltimoriečius įraukia
Surpryzas

Teko sužinoti, kad judamieji 
paveikslai, kaip parodo taip 
Garbės Sąrašo šventimo apei
gų, bus rodomi parapijos salėje 
sekmadienį, lapkričio 23 d. Pir
mininkas Tomas Marcinkevi
čius. Juozas Kašinskas, ponia 
Anelė Miliauskienė ir p-lė Lilė 
Valčeckaitė matė paveikslus ir 
sako, kad spalvos yra begalo 
gražios ir kad žmonių dalyvių 
veidai taip aiškūs, kad visus 
galima pažinti. Išdirbėjas pa
veikslų pasirodė savo amatą 
gerai suprantąs asmuo, nes ne 
kiek nenubodu į jį žiūrėti. Gerą 
pusvalandį paima visą paveiks
lą matyti, bet tai bus. pusvalan
dis. kurio mūsų lietuviai nepa
mirš. Ne vienas tėtukas .ne vie
na močiutė matys save gyvą 
judamuose paveiksluose. Šių 
paveikslų vertė padidės laikui 
bėgant .ypač kuomet mūsų mo
kyklos vaikučiai po 10 metų 
save vėl regės dalyviais šioj 
istoringoje iškilmėje. Girdėjau, 
kad planai yra daromi, kad vi
siems būtų duota proga šiuos 
paveikslus pamatyti. Lauksi
me!

daug džiaugsmo iš savo nauja
gimių.

I

Visi

už-

ren-
i

Švč. Vardo 
sekma-

Kun. dr.j 
kad bus I! I

i

Kennebunk Port. Maine• Lietuvos Pranciškonu šv. Antano Vienuolynas,

PAIEŠKO

Nuotrupos
laukia
Oisterių Rosto 
lapkričio 9 d.

Mendelis pranašauja, 
daugiau negu 1,000 svečių šio
je metinėje pramogoje.

Jaunimo Klubo mėnraštis
THE ALPHONSIAN buvo da-’ 
linamas prie bažnyčios 
pereitą sekmadienį, 
skundų, kad trūksta

Lietuvos Pranciškonų $v. Antano Vienuolyno Ir

BALSYS, iš Plungės vai., 
Telšių ap., Chicagoje, brolis 
Stančikienės.

BALSYS, Jonas ir Vincentas, 
iš Tryškių vai., Šiaulių ap., 
Chicagoje.

BARTKUTR, Ištekėjusi, se
suo Jono Bartkaus, vedusio E- 
leną Sadauskytę, Chicago.

BLA2UNAS, Petras ir sesuo 
Žilinskienė - Blažunaitė, Uršu
lė, iš Salako vai., Zarasų ap.

BRUOŽIS, Silvestras ir kiti 
broliai, iš Bartininkų vai., Vil
kaviškio ap.

DAJORAITĖ - Jurgilienė, 
Petronėlė, iš Šilalės vai., Tau
ragės ap.

DARGUŽAITE - Višinskienė, 
Kazimiera, iš Šilalės vai., Tau
ragės ap.

DULINSKAS, Stanislovas ir 
Vincentas, iš Lygumų parap., 
Šiaulių ap., Philadelphijoje.

DZVANAITIENfi - Sedaity- 
;tė, Augustina, ir vyras Jonas 
; Dzvanaitis, abudu Marijampo
lės ap.

GABRILEVIČIUS, Jurgis, iš 
Kovarsko vai., Ukmergės ap.

GAŠKA, Antanas, iš Pašviti
nio vai., Šiaulių ap., bei Jonas 
ir Julius, ir Gaškaitė, Emilija, 
Chicagoje.

t GEDMUNTAS, iš Plungės 
vai., Telšių ap., Chicago.

ko- GELEŽYTES, Salomėja ir

•»

administracija ir Amerikos Lie-,aukoja $100.00 — tampa Fun- 
tuvių Tretininkų Šv. Kazimiero'datorium, kas $50.00 — Amži- 
Provincijos centrinė raštinė. i nu Nariu. Rėmėju tampa kiek-

Laiko bėgyje naujasis šv. vienas, kuris aukoja kad ir ma- 
Antano vienuolynas Kennebunk žiausią auką. Į Fundatorius 
Port, Me. taps viso Lietuvos Įima įrašyti ir mirusiuosius. 
Pranciškonų veikimo centru.' vo aukas Fundatoriai gali 
Jame gyveną Pranciškonai plės siųsti ir dalimis, 
savo veiklą ne tik tarp Ameri
kos ir Kanados lietuvių, bet 

i taip pat kreips ypatingą dėme-

durių Malonūs Amerikos Lietuviai-ės, 
Girdėjau Didėjant Lietuvos Pranciško- 
jvairumo ......nų skaičiui Amerikoje ir plate- 
tjpogra jant darbo laukui, buvo da- 

vaizdas rom* P^ana‘ pastatyti didelį vie
nuolyną. Bet šiuo metu dėl nemetu pa- .. paprastai aukštų kainų nega- 

... lint pravesti jokios didesnės
p,rkt,. Kamuoja atvykstant

; daugiau Lietuvos Pranciškonų 

tėvukas namie. . , . .jant vienuolyno kandidatų skai
čiui, nebegalėdami sutilpti savo 
nedideliame 12-kos kambarių 

, vienuolyne Greene. Me., už- 
traukę paskolą pirkome Kenne
bunk Port, Maine didelius na
mus. kuriuose netrukus apsi
gyvens 25 Pranciškonai. Šiame 
naujame vienuolyne bus įkur- 

. tas naujokynas ir Mažoji Semi- 
, , - , . , inarija, kurioje bus ruošiamiJonas Mandravickas vis dar . ... ...x ... jaunuoliai apaštalavimo dar-tebera Bon Secours ligoninėje, i r. _ ... ., bams. Į naująjį vienuolyną busJam ir geriau. 1 . * , Z.D D . i taip pat perkelta “Sv. Pran-Rackauskų mame Portland ..f „ , . .. ., .. Iciskaus varpelio redakcija irSt. yra beveik marinama. Ken-

primena svarbią tiesą, kad vvs- čia širdies liga. I ,, * . „ . .... ... .. .Jsutes rengia ką nors naujo,kupai ir kunigai vra kuogrei- Stase Kasmskiene grizo is), , ... .. ... . . . , , ............................. ' kad priruošti žmones pne gra-ciausiai užmirštami žmonių po Johns Hopkins ligonines. Ran-;
mirties ir, kad mes privalome dasi namie. Yra geriau, bet li- 
juos atminti bent Vėlinių die- gonė neturi to ramumo, kurs 
noje. Per visą dieną bažnyčia yra žmogui reikalingas po sun-'pie Grigalines i 
buvo skaitlingai lankoma žmo- kios operacijos. Ant Washing-'3O mišių atnašautų už vieno 
nių. kad įgyti visuotinius atlai- ton Blvd. tie autobusai, trokai mirusio asmens vėlę. Jis pasa- 
dus skaistyklos sieloms. Kaip ir kiti trukšmai ir sveiką žmo- kė klausytojams, kad tokias 
mūsų kunigai taip sesutės nesi- gų padarytų ligoniu. | mišias užprašė už buvusio kleb.
gaili sveikatos, kad tokiomis Anskaitis nuo Fremont St. kun. Juozapo 
dienomis, ką nors nepaprasto ir truputėlį geresnis. Nors ir(už savo tėvo 
žmonėms suteikti. Todėliai šv. kelios ligos jį kankina, tačiau vėlę, ir. kad 
Alfonso bažnyčia ir yra taip stiprus lietuvis jis joms atsi- jis užprašys
garsi visame mieste. spiria. Jam ir yra vilties pa- buvusių per daugel metų kun.

------------- sveikti. i Lietuvniko šeimininkių Ievos ir 
Iškilminga 9-niy Dienų Novena i Šį metą mokyklos vaikučių Onos Krikščiūnaičių vėles. Au-

Šią savaitę kunigai pradėjo teatras įvyks antrą gruodžio ka už 30 grigalinių mišių yra
garsinti .kad nuo lapkričio 17 mėn. sekmadienį, Dec. 14. Se- $50.00.

dangaus
atmini-

daromas
nes pir- ir kad buvo perdaug

Pamaldose 
virš 300 

užsitraukė

Didžiojo altoriaus 
Keturdešimtės atlaidų 
kabintas bažnyčios priemenyje. 
Kas nori gali 
Si.00. Tai yra 
bas.

Benešiūnų

ga- 
Sa-
at-

Nauji Parapijiečiai
Sekmadienį, lapkričio 

kun. Jonas Mendelis pakrikšti- 
no Edvardo ir 
kauskų dukrelę, 
duotas vardas 
Krikšto tėvais buvo Vincas Ma- 
čis ir teta Alverta Jov’aišytė 
Brocato.

Kun. Antanas Dubinskas tą 
pačią dieną pakrikštino Prano 
ir Elžbietos Cesnų sūnų Tomą 
Edvardą. Šio naujagimio krikš
to tėvai buvo Jonas Garpštas 
ir Anelė, ir teta. Draginienė. 
Sveikiname kaip Rutkauskus 
taip Česnus jų naujais katali
kais. Linkime jiems susilaukti

Uršulės 
kuriai 

Sharon

2 d.

Rut- 
buvo 

Marie.

Visi šventieji ir Vėlinės
šeštadienį. Visų šventųjų iš

kilmėje per visas šešias mišias 
bažnyčia buvo pilnoka žmonių. 
Per mišias 12 v. vidurdienį ta
kai buvo prikimšti. Kuriam tik 
tenka būti šv. Alfonso bažny
čioje tokioj dienoje tas neuž
miršta to giedojimo kurį jis giamo 
girdi per mišias. Visi maldinin- dienį, 
kai gieda, kad mūrai skamba. 
Plačiai yra žinoma visiems, kad 
ne vienoj bažnyčioje taip negie
da kaip mūsų. O tas giedoji
mas sudaro nuotaiką, kad žmo
gus pamintija esąs 
prieangyje. Mirusiųjų 
mas lietuviškai buvo 
sekmadienį po pietų,
madienį, stebuklingo medalikė- fiškų klaidų, 
lio novenos dėliai pamaldų ne
būtų buvę progos, 
sekmadienį dalyvavo 
žmonių. Pamaldos
dvi valandas, bet pamokslinin
kas priminė visiems, kad sielos 
skaistykloje arba mūsų vien
genčiai įvairiose stovyklose Jaučiasi kiek geriau, tačiau dar 
daugiau negu tiek laiko pašvęs- silpnas. Vaikščioja, bet skun- 
tų jei galėtų džiaugtis ta lais- džiasi, kad po operacijos visur 
ve. kuria mes džiaugiamės. skauda, ko galima tikėtis.

Pirmadienį mišios buvo atna-' Jurgis Mastauskas nors ir 
šaujamos be pertraukos nuo 7 sunkiai serga, tačiau džiaugiasi 
vai. ryte iki 12 v. vidurdienį. Mercy ligoninės priežiūra. Jis 
Novenos pamaldos buvo laiko- pats sako, kad jam buvo pada- 
mos 9 kartus. Sesutės Kazimie- ryta didelė operacija, tačiau y- 
rietės kaip kitais metais taip ir ra vilties, kad pasveiks, 
šįmetą parengė nepaprastai į- 

. spūdingą katafalių ant kurio 
' matėsi mišiolas, kielikas ir stu

la. Kunigai aiškino svetimtau- 
! čiams. kad tie mišių daiktai

Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Lt motina i dCt visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį. 'I

~ - L<iip pat nrtips ypatingą ucinu-
d!dMs> ir ! lietuvius tremtinius vyk- 

stančius į Šiaurinę ir Pietinę 
Ameriką. Jungtinėse Valstybė
se geriau susiorganizavę ir įsi
giję daugiau pašaukimų, Tėvai 
Pranciškonai tikisi galėsią ge
riau prisidėti ir prie Lietuvos 
valstybės ir Lietuvos Pranciš
konų Šv. Kazimiero Provinci
jos atstatymo.

Šiam plačiam darbo planui 
pravesti, Vyriausia Pranciško
nų Ordino Vadovybė Romoje 
siunčia Amerikon šiam darbui 
parinktus Pranciškonus. Trem
tinių pastoracijos darbams Eu
ropoje Ordino Vadovybės yra 
numatyta palikti nemažą Pran
ciškonų kunigų skaičių.

i
I Nors šiuo metu 
vos Pranciškonai, 

mišias, tai yra jsigyję Amerikoje 
nuolyną, bet kartu 
žiūrime į ateitį. Mūsų pečius ė-l 
mė slėgti sunki skolos našta,! 
užtraukta perkant naująjį vie-! 
nuolyną ir ruošiantis įrengti’ 
didelę Šv. Antano koplyčią.

Malonūs Lietuviai-ės. kai sa
vo rūpesčių valandoje mes

kreipdavomės į Jus, Jūs visuo
met mums padėdavote. Nūn, 
pasitikėdami Jūsų širdies geru
mu, i 
nia auka padėsite mums įkurti

žios Kalėdų šventės.

Kun. dr. Mendelis aiškino a-

Lietuvniko vėlę, 
Juozapo Mendelio 
šį lapkr. mėnesį 
tokias mišias už

Old Gold pasekme

1760 metais, 
apie gerus 

jų sumaiSy- Kodėl jums nesulotti iiaip ar taip 
— TIK VIENĄ KARTĄ — paban
dykit Old Gold?

Patyrimas gal būt išmokys jus tu
rėti daug didesnį 
mą. kokį turite... 
pabandykite juos!

Ar tai būtumėt jūs. kur nežinotu
mėt ką Old Gold pasiūlo. Gal būt 
tik paprastas paprotys prilaiko jus 
pne kitų rūšių.

kos Revoliucija.

Daug laiko atgal, 
mes pradėjom mokytis 
tabakus artis’iškumą 
me... jų pasendinime ir vartojime.

Dabar, beveik 200 metų vėliau, 
mes paSvenCiame visą tą žinojimą - 
kiekvieną .-JemiSką mokslinį įren
gimą kad padarius Old Gold Ci- 
garettis turtingiausiu rūkymo malo
numu iš jų visų.

Patyrimo
tai beveik 200

metų darbas!
I IRIAI

v irtoje TKKATMEN T

rūkymo malonu- 
Eikite. priekyn,

.... . Old Gold
r
r

Šv. Antano vienuolyną ir 
plyčią prisiminkite ir savo tęs- ištekėjusios, iš Šiaulių ap., spė- 
tamentuose. (Testamente pažy- jamai Chicagoje.
mėkite — Lithuanian Francis- GRIZICKAS, Kazimieras, 
can Fathers, Kennebunk, Me.). žmona, sūnus ir dvi dukterys, 

Savo sunkiu prakaitu uždirb- Detroite.
tais pinigais prisidėdami prie’ JURGILIENE - Dajoraitė, 
Paminklinio Lietuvos Pranciš- Petronėlė, iš Šilalės vai., Tau- 
konų šv. Antano vienuolyno ir ragės ap. 
koplyčios įkūrimo, padarysite 
tikrai kilnų, patriotinį darbą, 
pasistatysite sau gražiausi ne
nykstantį paminklą. Mes gi 
Lietuvos Pranciškonai būsime 
Jums amžinai dėkingi ir Jūs 
niekuomet neužmiršime savo 
maldose ir šv. mišiose. Dievo 
palaima lydės Jūsų kilnius dar
bus žemės kelyje ir amžinybėje.

j Už kiekvieną kad ir mažiau
sią auką jau iš anksto Jums, 

I Amerikos Lietuvai-ės, nuošir- 
mes, Lietu- džiausiai dėkojame, 
džiaugiamės Šv. Antanai, gausiai atlygink ■ 
centrinį vie- tiems, kurie Tavo vardu daro 
su rūpesčiu mums gera.

Dėkingi
Lietuvos Pranciškonai,
Franciscan Monastery 

Kennebunk Port, Maine.

mes tikime, kad savo duos- f
i r t i
Amerikoje Šv. Antano koplyčią *
. ..___  ,____ ,______ . . v.-__ wir vienuolyną, kuris laiko bėgy- : ■ 
je taps tikru Amerikos Lietu- | 
vių religiniu, tautiniu ir kultu- ™ 
riniu centru.

Paminkliniam Šv. Antano vie
nuolynui ir I 
Lietuvos Pranciškonai suorga-1 
nizavo Šv. Antano vienuolyno 
ir koplyčios Fundatorių ir Rė
mėjų Fondą, į kurį kviečiami 

'įsirašyti visi Amerikos Lietu- 
viai-ės.

Kas vienuolyno ir koplyčios 
įkūrimui aukoja $500.00—tam
pa Garbės Fundatoriumi, kas

Į

i

i 
koplyčiai įkurti, * 
ciškonai suorza- ’"

A. Gomauskts
Generalis Kontraktorfas 

694 ChaDtstone Avė., 

PROVIDENCE, R. L 
TeL Pbntattona 0753

/
Parūpinu planus ir statome 

naujo stiliaus namus su mo
demiškais įrengimais Atlie
kame visokius darbus namų

taisymo.

KAZLAUSKIENE - Logmi- 
naitė, Teklė, gyv. Morris, III.

KIAUDA, Juozas, iš Akme
nės vai., Mažeikių ap.

KOJELIS, Jonas, sūnus Mar
tyno, iš Gargždų vai., Kretin
gos ap., gyv. Geneva.

KOŠIENE - Radavičiūtė, Mi
kalina, ir vyras Pranas Košys, 
gyv. ūkyje prie Chicagos.

LABANAUSKAS, Antanas, 
Raseinių ap.
LABANAUSKAS, Henrikas, 
jo brolis. Motinos pavardė

Gedgaudaitė. Iš Tauragės ap.
Ieškomieji ar apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
CoBsulate General of Lithuania 

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

(bus daugiau)

iš

ir

FON1 ra:
Sv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios

VAJUS
Malonus Lietuvi-e,

Savo duosnia auka prisidėk prie įkūrimo 
Paminklinio

Lietuvos Pranciškonų šv. Antano 
VIENUOLYNO Ir KOPLYČIOS.

Lietuvių mylimoms šventovėms ir kultūrinėms 
įstaigoms esant Lietuvoje sunaikintoms, 

Lietuvos Pranciškonų Vienuolynas, 
Amerikos Lietuvių įkurtas šv. Antano garbei, taps 

Nauju Lietuvių Religiniu, Tautiniu Ir Kultūriniu 
Centru Amerikoje. 

Iš naujos
. Lietuvių Tautinės šventovės 

sklis religinė ir kultūrinė šviesa visur, kur tik plaks 
lietuviška širdis.

Malonus Lietuvi-e,
Kiek leidžia Tavo išgalės, malonėk paaukoti šiai 

lietuviškai šventovei įkurti! 
Už kiekvieną, kad ir mažiausią auką, Tėvai Pranciš

konai bus amžinai dėkingi. 
Jei įstengtum aukoti daugiau: 

Tapk Vienos Šv. Antano Vienuolyno CėKs 
Fundatoriumi.

Naujame šv. Antano vienuolyne bus 50 cėlių — 
kambarėlių, kuriuose gyvens vienuoliai.

Kas paaukos $1600.00, To Vardas Bus Užrašytas 
Ant Vienuolyno CSHa durų.

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios neužmiršk ir 
Savo Testamente.

Už Tavo vėlę
Pranciškonai nuolat melsis ir laikys Šv. Mišias, 

šv. Antanai, gausiai atlygink tiems, 
kurie Tavo vardu daro mums gera!

Aukas prašome siųsti: 
FRANCISCAN FATHER 

Kennebunk Port, Maine


