
t

IPaitaLoi

I

Rytų fronte nieko naujo 
šis-tas naujo vakarų fronte 
Amerikos lietuviai seimuoja 

svarbiu laiku
•

Rytų fronte kol kas vis nie
ko naujo. Iš ten po senovei ne
permaldaujama agresija ir 
kuolų tąsymas ant Dėdės Ša
mo galvos.

Vakarų fronte senovinis nuo- 
lankavimas ir leidimas tašyti 
kuolus ant savo galvų.

O kas girdėti užfrontėse? 
Rytų užfrontėje nieko naujo. 
Tuo tarpu vakarų užfrontėje 
visgi šis - tas naujo reiškiasi. 
Nors vienoda nuomonė dar ne
susidarė, bet jau sakoma, kad 
tokios padėties toliau kęsti ne
begalima. Sakoma, kad Mas
kvai daugiau nei per colį ne
nusileisti. Naują Amerikos ir 
visų vakarų posūkį sulaiko A- 
merikos laukiamieji prezidenti
niai rinkimai.

•
Naujo pasaulinio posūkio iš

vakarėse Amerikos lietuviai di
džiausiame lietuvių centre — 
Chicagoj — renkasi ir, Dievo 
palaimos pasiprašę, pradės po
sėdžiauti ir tartis imtis didelių 
darbų savo tautai gelbėti. Ka
dangi lietuvių tautos gelbėji
mas rišasi su tokiu pat darbu 
kitų tautų ir antrosios mūsų 
tėvynės Amerikos, tai turime 
žiūrėti, kad savo darbuotę de
rintume su kitais, ypač su A- 
merika. Todėl reikėtų, kad be 
kito ko Amerikos Lietuvių Ka
talikų Kongresas priimtų rezo
liuciją, kurioje būtų Amerikos 
vyriausybė prašoma drąsiai ir 
griežtai stoti už Lietuvos ir

tautų ifia&vinimą, pažadant 
šimtaprocentinę lietuvių tautos 
kooperaciją tose Amerikos pa
stangose.
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Rusija Besąlyginiai Nenuim- Sveikiname ALK Kongresą 
sianti Berlyno Blokados ' **I !
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Paryžius — Sovietų Ru- dyti nurodymu, ir vėl kilo 
sija nuimtų Berlyno blo- nesusipratimai. Vakarų, 
kadą, bot tik su sąlyga, valstybės buvo priverstos 
kad Vakarų Valstybių įduoti skundą Saugumo 
skundas būtų ištrauktas Tarybai.
iš Jung. Tautų Saugumo Vakarų Valstybės sako, 
Tarybos darbotvarkė ir kad Maskvos atsakymas 
kad Vakarų jėgos pripa- nepriimtinas, ir Saugumo 
žintų sutarties galią, kuri Taryba susirinko spalių 
buvo padaryta rugp. 30 14 d. svarstyti skundą 
d., Maskvoje, kaslink va- prieš Rusiją, 
liutos problemų. į — ---------

Toji sutartis, kuri buvo HlTOS PcIhK Pūgūl 
direktyvos formoje mili- M3TSDdH rldnū 
tariams gubernatoriams ---------
Berlyne, keturių okupaci- New York — Jung. Vai-. 
nių zonų Vokietijoje, bu- stybės gavo tūkstantį to-i 
vo padaryta, kad Berlyno nų gumos iš Europos, 
blokada būtų nuimta po kaipo pirmą dividentą pa
to, kada bus susitarta dėl gal Marshall’o planą.

Šią gumą atsiuntė ne iš! 
bet iš'

Jung. Valstybes ir Anglija Sakė, Kad 
Maskvos Nusiteikimas Nepriimtinas

i

Vakarų jėgų valiutos iš
traukimo iš Berlyno. Ta- Olandijos Indijos, 
čiau, Rusijos maršalas Britų Prekybos Tarybos 
Sokolosky nesutiko vyk- atsargos.

Lenkai Vežė "pakartą Staliną"

Kunigy Vienybės ir BALF Seimus
Chicago, III. — Penkta- jos Koplyčioje. Seimo po- 

dienį ir šeštadienį, spalių sėdžiai įvyks minėto vie
la—16 dd. š. m., Morrison nuolyno auditorijoje, 
viešbutyj, Clark & Madi- ------------
son Sts., vyksta BALF Sveikiname ALK Kon- 
seimas. 9 vai. rytą įvyko gresą, Kunigy Vienybės ir 
BALF direktorių susirin- BALF Seimus ir Ateiti- 
kimas, o 2 vai. po pietų ninku suvažiavimą ir lin- 
prasideda Seimo posėdis, kime geriausių sėkmių —

Pasibaigus Seimui, spa- Dievo palaimos, 
lių 16 d., 8 vai. vakare, ------------
Morrison viešbutyj įvyks ALK Kongresui ir BALF 
poseiminė vakarienė, ku- Seimui sveikinimus ir au- 
rioj sutiko dalyvauti ir J. kas galima siųsti šiuo ad- 
E. Kardinolas Stritch ir 
kiti įžymūs asmenys.

Jau ne sykį buvo minima, 
kad Amerika, visur ieškodama 
talkininkų pramatomame kare 
su Rusija, turi akį ir ant Is
panijos. Yra skelbiama, kad 
Amerikos karinė vadovybė 
skaito Ispaniją labai svarbiu 
punktu būsimame kare. To pat 
laikosi ir gen. Marshall, vals
tybės sekretorius. Bet kiti 
Statė Departmento viršininkai 
tam labai priešinasi. Priešinasi 
ir kaikurie radio kalbėtojai ir 
laikraščiai. Kaip, girdi, dėsimės 
su Hitlerio ir Mussolinio part
neriu, gen. Franco?

Kas nežino, kad Stalinas bu
vo nepalyginamai didesniu ir 
svarbesniu Hitlerio partneriu? 
Juk be Stalino partnerystės 
Hitleris jokiu būdu nebūtų 
drįsęs pradėti savo avantiūrą. 
Karo pradžioje Stalinas teikė 
Hitleriui visokeriopą talką: ir 
reikmenimis ir propaganda. 
Gen. Franco Hitleriui buvo 
menkniekis. O kai Rooseveltas 
darė Staliną savo partneriu, ar 
kas kėlė protestus, sakydami, 
kad mums nepakeliui su Hitle
rio partneriu?

Tai kokia kvaila kaikurių A- 
merikos vadų išmintis.

•
H. V. Kaltenbom, garsus ra

dio kalbėtojas, kritikavo Prez.
Tęsinys 2-rame puslap.

New York 
minėdami 
(gen. Paulausko dieną), 
suruošė milžinišką para
dą, kurios dalyviai buvo 
suvažiavę iš visos Naujos 
Anglijos. Paradas tęsėsi 
apie 6 vai. Ant vieno veži
mo - floato lenkai vaizda
vo “pakartą Staliną”. Iš
kamša vaizduojanti Stali
ną buvo pakabinta ant 
kartuvių.

Mainosi laikai. Prieš ke
is metus, kaip atsimena-'cūzi ja bando surasti vidu- 
me, rusų konsulato reika- rį kelią tuo klausimu. Ji 
avimu, vienoje paradoje siūlo laipsniškai mažinti 

buvo uždrausta net Lietu-'ginkluotas jėgas ir kad 
vos trispalvė vėliava neš- į tas mažinimas būtų kon- 
:i. O dabar po tas pačias i traliuojamas ir skelbia- 
jatves pakarto Stalino iš- mas.
camšą viešai tąsoma J Anglijos atstovas parei- 
kaip kad būdavo tąsoma kalavo, kad Rusija nu- 
Hitlerio. t—’ —

Lenkai, 
“Pulaski Day”

lu, kad jie galėtų studi
juoti šios šalies preziden
tinių rinkimų vajų ir bal
savimus^ " .

Po rinkimų bus grąžm- 
t atgal Vokietijon.

Prancūzija Šulo Sumažinti 
Ginkluotas Jėgas

Paryžius — Kilus ginčui 
tarp Rusijos ir Vakarų 
valstybių dėl ginkluotų 
jėgų sumažinimo, Pran-

M
★ u.s. •
SECURITYmBONDSj

I
Clark & Madison Sts.

Sekmadienį ir pirmadie- 
nj, spalių 17-18 dd. š. m. 
įvyks Amerikos Lietuvių 
Katalikų KONGRESAS. 
Prasidės šv. Valanda Šv. 
Vardo Katedroje, 3 vai. 
po pietų, prie Superior ir 
Statė Sts., Chicago. J. E. 
Kardinolas Stritch, A. L. 
Kongreso globėjas, pasa
kys pamokslą ir suteiks 
palaiminimą šeimoms, ku
rios išgyveno 25 ar dau
giau vedybinio gyvenimo 
metus.

Tuoj po šv. Valandos, 
visi renkasi Katedros sve-

KUN. IGNAS ALBAVIČIUS,
Šv. Antano lietuvių par. klebonas. Cicero, III., ALRK 
Federacijos Dvasios Vadas ir įžymus visuomeninin
kas, daug darbuojasi, kad Amerikos Lietuvių Katali
kų Kongresas, šaukiamas ALRK Federacijos, spalių 
17-18 dd. š. m., Chicago, PI., pavyktų. Sekmadienį, 
spalių 17 d. Šv. Vardo Katedroje įvyks Šv. Valanda.
Speciali Komisija, kurios pirmininku yra kun. Ignas tainėn, kur įvyks pirmas
Albavičius, ritasi šv. Valandas suorganizavimu ir Kong^ posėdis, p. Sta, 
pravedimu. ? _ . pfeia, ALK Kongre-,

~ so rengimo komiteto pir-
n

resu:
Morrison Hotel

Chicago, III.

trauktų “geležinę uždan
gą” ir pasakytų pasauliui

Kandidatai ALRKF Centro 
Valdybon

p. Leonardas šimutis, 
mininkas, pradės posėdį ALRK Federacijos Cen- 
sveikinimo kalba. L_____
organizacijų vadai ir kiti greso rengimo 
įžymūs asmenys.

į Sekančios dienos,

Vakbriai ttirihiM AmrrL aPie savo ginkluotų jėgųVVKRRM Jimnpron JURU.- didumą ir galingumą, ir, 
“ “ kadlJLJ-kos Balsavimus

i

taipgi pareikalavo,
į Rusija suvaldytų savo 
i 5-tąją koloną. Rusai atsi-Washington, D. C. —

Jung. Valstybių kariuo- kirto ir pareiškė, kad ko- 
menė orlaiviu atveš spa- munistai esą patriotai, 
ių 22 d. keturis Vokieti-, Taip, komunistai yra ko
jos politinių partijų va- munizmo ir Rusijos dik- 
dus. Juos atveš tuo tiks- tatūros patriotai.

JOHN L. LEWIS GAUS 
$50,000 Į METUS

Cincinnati — United 
Mine Workers Konvencija 
nutarė savo vadui John L. 
Lewis pakelti algą iki 
$50,000 metuose. Ligšiol 
gaudavo $25,000 metuose.

Suvažiavusieji taip pat 
priėmė savo vado pasiūly
mą pakelti savo nariams 
mėnesinį mokestį po $2.00 
į mėnesį. Dabar angliaka
siai turės mokėti po $4.00 
unijai. Pakelta ir įstojimo 
į uniją mokestis. įstojant 
į uniją dabar reikės mo
kėti net $50.00 įstojimo 
mokesčių.

J. L. Lewis dabar gaus 
didžiausią algą negu bet

kuris kitas darbininkų 
vadas pasauly.

LeaMeriai Seinuos 
Floridoj

Amerikos Lietuvių R.K. dale, III.; 
Federacijos skyriai ir ap- kės Barre, Pa. 
skritys nominavo šiuos 7 \
kandidatus į Centro Vai- kos Lietuvių 
dybą:

Kun. Ig. Albavičius, Ci
cero, III.; A. J. Aleksis, ,
Waterbury, Conn.; D. A-dev>^ asmen* 
verka, Brooklyn, N. Y.;' 
Dr. V. Balanda, Chicago, 
III.; Prelatas J. Balkūnas, 
Maspeth, N. Y.; Kun. J. 
Baltusevičius, Scranton,! 
Pa.; J. Boley, New York, 

; Kun. P. Cinikas, 
MIC.; Dr. A. Darnusis, 
Cleveland, Ohio; J. Grish 
Chicago, III.; Kun. K. 
Jenkus, Lowell, Mass.; i 
Kun. Pr. Juras, Lawrence,i 
Mass.; A. F. KneižysJ 
Nonvood, Mass.; K. Kru-’ 
šinskas, Brooklyn, N. Y.;j 
J. B. Laučka, Jamaica, N. Į 
Y.; Dr. H. Lukoševičius, 
Brooklyn, N. Y.; P. Mėdo- 
nis, Detroit, Mich.; A. Pa
leckis, Pittsburgh, Pa.; E. 
Paurazienė, Detroit, Mich. 
St. Pieža, Chicago, III.; A.
Poškienė, Chicago,

Amerikos Legijono me
tinis Seimas - Konvencija 
prasidės šį sekmadienį 
Miami, Floridoj.

Dauguma Naujos Angli
jos delegatų į tą konven
ciją išvyko laivu Yar- 
mouth.

Autobuso Nelaimė
Cnmberiand, Me. — Au

tobusas kursuojąs tarp

Kalbės tro ir A. L. Katalikų Kor- 
» komiteto 

sekretorius, ALT pirmi- 
_________  , bū- ninkas, “Draugo” redak- 

tent, pirmadienį, spalių 18 torius, labai uoliai dar-
M. Zujus, Wil- d. posėdžiai bus Morrison buojasi, kad L. K. Kort-

r . viešbutyj, Clark & Madi- gresas būtų didingas ir
Iš šių kandidatų Ameri- son Sts., Roosevelt kam- gausus atstovais.

Katalikų baryj.
Kongresas Chicagoj, spa
lių 17 ir 18 dd. išrinks 
ALRKF centro valdybą iš

I

Į
Sekmadienio vakare, švJ 

Kazimiero Akademi jos 
salėje įvyks koncertas, 
kurio programą išpildys 
chorai ir solistai.ALRKF Sekretoriatas.

p. Stasys Pieža,

Berlyno Miesto Valdžia 
Išbaigė Pinigus

Berl^n -> 
valdžia Daskelb",Sekmadienį, spalių 17 d., 

Šv. Kazimiero Akademi
joj, Marųuette Park, Chi- 
cagoj, įvyks Ateitininkų 
suvažiavimas, kurs prasi
dės šv. mišiomis Akade
mijos koplyčioje.

iš kur

yra A- 
Pran- 

okupa-

Berlyi * s 
miesto 
kad ji išbaigė visus nini- 
gus. Dabar on^rnoianti 
ant nelaimėms skirto Hv- 
džeto, kol bus surasta bū
das kaip gauti ir 
daugiau pajamų.

i Nors Berlynas
Antradienį ir trečiadie- merikos, Anglijos, 

nį spalių 19-20 dd. š. m. į- elizijos ir Rusijos 
vyks Kunigų Vienybės cijoje, bet jo valdžia vei- 
seimas, kuris prasidės iš- kia “autonomiškai”. Ji 
kilmingomis pamaldomis pačių gyventojų yra ren- 
Šv. Kazimiero Akademi-. karna.

UI.;iAmerikos Lietuvių Kata-’ 
Kun. dr. J. Prunskis, Chi-'nkų Kongreso rengimo 
cago, III.: E. Samienė,!} 
Chicago, III.: M. Šimonis, žymus 
Detroit, Mich.; L. šimu
tis, Chicago, III.; J. Tam- ninkas, labai nuoširdžiai 
kevičius, Pittsburgh, Pa.; į veikia, kad Kongresas bū- 
O. Unguraitė, Philadel-tų sėkmingas. Jis aiškiai 
phia, Pa.; Prof. A. Vaičių-pabrėžia, kad “Katalikiš- 
laitis, Scranton, Pa.; Kun.jkoje Akcijoje reikia dau- 
dr. J. Vaškas, MIC., Hins- giau veikimo ir aiškesnių, 

iš anksto paruoštų pla- 
Bangor ir Boston paslydo nų”. p. Stasys Pieža ati- 
ant šlapių lapų ir atsimu- t______ __________
šė į akmens sieną ir medį, madienį, spalių 17 d. Ka- 

Toje nelaimėje tapo du tedros salėje įžangine kal- 
užmušti ir 18 sužeistų. Iba. 1

rengimo 
komiteto pirmininkas, į- 

i žurnalistas - re
daktorius ir visuomeni-

Lietuvių Katalikų Radio Valanda
WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles 

Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, spalių 16 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 

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

SEKMADIENfi LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, spalių 17 dieną, 9 vai. rytą iš nau
jos radio stoties — WV0M, Brookline, Mass. (Bos
tono priemiesčio — 1600 kilocycles) išgirsime Lietu
vių Katalikų Radio Valandos programą.

Kalbės kun. Petras šakalys.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai

darys L. K. Kongresą sek- • siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadivay So. Boston 27, Mass.
Telephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOrwood 7-1449

*
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IŠBRAUKĖ DIEVO VARDĄ
Paryžius. — Po dviejų; rankos. Bernard Taylor 

ginčų galutinai nusilenkta Į17 m. sužeistas kiek leng- 
vėl Rusijos atstovo Alexei viau. 
Pavlov protestui ir iš 
Jungtinių Tautų deklara
cijos dėl Žmogaus Teisių 
išbraukta Dievo vardas.

Toje deklaracijoje, Bra
zilijos atstovo pasiūlymu, 
buvo įdėtas sakinys: “Ka
dangi visi žmonės yra su
tverti Dievo panašumui.” 
Bet prieš tą sakinį užpro
testavo Rusijos atstovas. 
Po dviejų dienų ginčų, lai
ke kurių rusą parėmė Ki
nijos, Indijos ir Anglijos 
atstovai, minėtas sakinys 
išmestas... *

Ar gali tikėtis Jungti
nių Tautų darbas sėkmių, 
jei jų atstovai taip leng
vai nusilenkia prieš bai
sios tironijos atstovą, net 
Dievo vardo klausime?

Abu nugabenti ligoni
nėn.

i

i
ii

Vokiečiai Ir Lenkai Nieko 
NeKmeko

Lietuvių kaimynai len
kai ir vokiečiai matyt nie
ko neišmoko iš savo tau
tų tragingų pergyvenimų 
šiame kare. Lenkai patys 
būdami po komunistų le- 

’tena nuolat kartoja ir mi- 
įni Vilnių kaipo jų miestą. 
Juo labiau rūpinasi nei 
savaja Varszawa bei Kra- 

base-1 kuwa.

• v

Boston, Mass. — šešta-: 
me “World Šeries” base-1 
bąli žaidime laimėtojais' _ . . . , . .
išėjo Cleveland Indiana.! Dabar pasirodo kad ir 
Laimėjo prieš Boston.Klaipėdos at- 
Braves santykiu 4 prieš tu” patnusl-

Tai buvo jų ketvirtas štai. ?.eW Y0#!
laimėjimas žaidime už pa-!^1”^.. v°*lsey kal?a 
saulin. baseball ėampio-' dienraštis N. Y. Staats- 
natą ir jie jj laimėjo Iš ^“8 un,d Herold špa
tų šešių žaidimų Boston: ® d: laidoje įsidėjo

I

I

Braves laimėjo tik du.
I
i
1I
Į
ii

Trys Jaunuoliai Žuvo Auto
mobilio Nelaimėje

Dewey e$į$ atsivertėlis 
iš izoRackišzmo

St. Paul, Minn. — Prezi
dentas Trumanas. kalbė
damas čia. įspėjo šio 
krašto piliečius, kad jie 
nepadarytų klaidos paves
dami Amerikos rolę pa
saulio reikaluose Gub. 
Dewey, “vėliausiai atsi
vertusiam” iš izoliacioniz-' 
mo.

L
S.

I
I
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kiškosios mokyklos šioje DABARTIES PASTABOS
srityje turi didelės reikš
mės.

Lietuvybės atžvilgiu — 
sunkiau. Tas pats yra ir 
su kitomis tautomis: len
kais, čekais ir kitais. Ti- . .
kimčs, kad naujo kraujo kandidatūn, ir priekabuvunui 
įneš atvykstantieji trem- “ 
tiniai.

BENDRAS VISŲ GRU-

Pradžia 1-me puaL

Trumaną už tai, kad dabar to
kiu neramiu laiku -jis važinėja 
po Ameriką agitacijai už savo

ir priekaištavimui opozicijai. 
Taip elgdamasis, sakė Kalten- 
bom, Prezidentas drąsina Mas- 

. kva nepaisyti Amerikos ir tęstiHį'DARBAS JoaįJįp
— Tamsta atsidėjęs dar- •

buojatės BALFe, ALT.- Hearsto laikraščiai dažnai ir 
Kaip esate patenkintas daug rašo apie tai, kad Alaska 
bendru visų grupių dar- dėl jos neapginklavimo lengvai 
bu? įgali atitekti Rusijai. Nurodo,

— Nėra abejonės, kad kad Rusijai Europos pagrobi- 
naudos iš to yra. Patsai mas būtų mažmožis palyginus 
momentas palenkia eiti įsu Alaskos pagrobimu. Girdi, 
talką su visomis patrioti
nėmis grupėmis. Tačiau, 
kai pagalvoji, kokią mes, 
Amerikos lietuviai, nesą- lėti Rusijai labiausia rūpi. Gir- 
me atsakomybę Lietuvos 
reikalų sprendime, paly
ginamai, mūsų darbas nė
ra pakankamas. Juk mes 
esame vieni, kurie dar ga
lime ką padaryti ir nau
dojamės veikimo laisve. 
Mes, Amerikos lietuviai, 
esame daugiausiai atsa- 
komingi už padėtį.

TREMTINIŲ 
BELAUKIANT

— Kokias viltis dedate į 
atvykstanč i u o s i u s 
tremties lietuvius?
— Laukiame, kad 

daug ką įneš, daug ką pa
dės, duos naujos energi
jos, tai bus naujo kraujo 
infiltracija. Problema tik 
susidaro, kaip juos reikia
mai įtraukti į visuomeni
nį darbą. Kaikurie labai 
gražiai jau įsitraukė. Žiū
rėkite, kaip pagerėjo mū
sų spauda. Laikraščiai to
bulesni, daugiau jėgų tu
rime. Gaila tik, kad pasi
taiko vienas kitas iš atvy
kusių, kurie palinkę į des
truktyvų darbą.
LIETUVIŠKOJI KNYGA
— Atrodo, kad lietuviš

kosios knygos klausimas 
Amerikoje tebėra neiš
spręstas?
— Visas vargas, kad 

kaskart mažiau beturime 
žmonių, kurie lietuviškos 
knygos bepa s i g e n d a. 
Spausdinimo išlaidos la
bai paaugo, o rinka suma
žėjo. Tremtyje lietuviai 
šioj srity parodė daug ga
jumo. Turime vilties, kad 
su jų gausesniu atvykimu 
ir čia pas mus pasireikš 
nauja gyvybė ir knygų 
srityje.

Rusija Europą gali bežaisdama 
pagrobti Todėl jos akys at
gręžtos į Ameriką, kurią nuga-

di, Alaska dabartiniame stovy
je lengvai galėtų būt rusų pa
grobta ir taptų baze karui 
prieš Ameriką. Todėl kaip, gir
di, Washingtono ponai to ne
mato ir kodėl daro klaidą ne
ginkluodami Alaskos.

Gal Washingtono ponai ir 
klysta neginkluodami Alaskos. 
Bet bendrai kalbant apie Wa- 
shingtono ponų klaidas, tai jie 
jų yra pridarę daugiau. O A- 
laskos neginklavimas yra men
kiausia klaida.

! straipsnį apie Klaipėdą. 
Straipsny paduodama vie
no vokiečio kareivio, bu
vusio rusų belaisvio, ku
riam teko kaipo rusų ver
gui dirbti Klaipėdoje pa- 

Klaipėda e- 
iisanti užversta visokiomis

I

Hanover, Mass. — Au- sakojimus.
* A • Wtomobiliui atsimušus į esanti užversta visokiomis 

medį toje nelaimėje žuvo' gėrybėmis išplėštomis iš 
dvi seserys dvynukės. Re-!Vokietijos. Jas Čia rusai 
gis ir Regina Burke, 231 suvežė ir sukrovė išveži- 

gyv. Jamaica mui laivais į Rusiją. Bet >___ _• ! cmlirr Vyrdcnvilriclmc’ 4-x
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jos studentas Willam O-'kos nespėja išvežti ir su- 
dom, 21 m. amžiaus. krautas išplėštasis turtas

m. amžiaus,
Plain, ir Bostono Kolegi-! sulig bolševikiškos tvar-

Ketvirtas jaunuolis 
James J. King tapo tik 
sužeistas.

Lietuvaitės Šokėjos Pasise
kimas Vokieaų Scenoj
Augsburgo vokiečių ko

medijos teatro buvo pa
minėtas meno šokio peda- 

' gogės Subklew vadovau
jamos meno šokio mokyk
los dešimtmetis. Koncerte 
pagrindinė rolė patikėta 
viešniai lietuvaitei L. Gri
galiūnaitei. gyvenančiai 

U unnriHAdijAugsMe- vienai iš ryš- 
administraci-1 kiaušių tos srities šokėjų.

Dewey pažadai
Gub. Dewey, kalbėda

mas Oklahoma City, pa
žadėjo, kad Respublikonai 
priims “plačiai apiman
čią konservacijos progra
mą” sustiprinimui tautos 
saugumo ir gyvenimo 
standardo.

Jis pažadėjo ūkininkams 
busiančios . _ . _
jos pilniausią kooperaci-' D. Grigaliūnaitė gražiai: 
ją pasirodė ne tik grupinių

__________ [šokių pagrindinėse rolėse,
Naminė Bomba Sužeidė

pasirodė ne tik grupinių 
šokių pagrindinėse rolėse,

Du Jaunuolius
; menų.
1 sutiktas
! Meno šokio mokyklos 

Du vadovė

Jos pasirodymas 
labai šiltai.

L. GrigaliūnaiteiHamilton, Mass. — Du vadovė L.__ o________
berniukai bandė daryti leido naudotis tos mokyk- 
namie bombą, bet beda-Jos patalpomis ir muzikos 
rant ji sprogo jų rankose instrumentais. L. Griga- 
ir abu sunkiai sužeidė, liūnaitė yra baigusi D. 
Roger Taylor 15 m. tapo Nasvytytės ritminės gim-Į 
nutraukta ranka sulig nastikos ir meno šokio 
riešo ir keli pirštai kitos studiją.

— gėrybės genda, pūna 
Klaipėdos uoste.

Bet kas būdingiausia, 
kad apie Klaipėdą nei vie
nu žodžiu neužsimenama, 
kad buvęs laisvos Lietu
vos miestas ir uostas, bet 
priešingai visur minima 
apie Klaipėdą kaip apie 
vokiečių miestą — n< 
kiečių kultūros ‘ : 
Straipsnis iliustru o t a s 
Klaipėdos miesto ir jo pa
statų atvaizdais. Reiškia, 
kaip lenkai, taip ir vokie
čiai, būdami po okupantų 
padu, 
kaip 
atgauti, bei ją 

! kaip Lietuvos 
lenkai Vilniumi, 
čiai Klaipėda.

Pasirodo, kad 
kai nei vokiečiai 
gyventos bei pergyvena
mos tragedijos nieko ne
išmoko. A.

Neseniai berlyniečiai iškilm. minėjo 100 dienų 
sukaktį, kaip Sovietų Rusija nežmoniškai uždė
jo blokadą, kad Vakarinės valstybės negalėtų 
traukiniais bei trokals pristatyti Berlynui mais
to ir kitų reikmenų. Laike tų sukaktuvių mažytė 
berlynieti atbėgusi į amerikiečių aerodromą įtei
kė Amerikos lakūnui, kuris atveža lėktuvu mais
to, puokštę gėlių. Linksmas lakūnas pakėlė mer
gytę net prie savo lėktuvo propelerio.

Pasikalbėjimas su kun. Ign. 
Albavičium

Rašo Dr. J. Prunskis

iš

jie Dažnai ir daug kalbama ir 
rašoma apie pragyvenimo pa
brangimą. Padėtį pagerinti te
žinomas vienas būdas — rei
kalauti algų pakėlimo. Apie ki
tokius būdus gyvenimą pa
lengvinti neužsimenama, tarsi 
jų ir nebūtų. Pavyzdžiui niekas 
nenurodo, kad metant gėrimą, 
rūkymą ir kitokias prabangus 
daugelis išrištų tą didįjį šių 
dienų klausimą. P.G.

t vo- 
idinį.

netiek sielojasi, 
savo tautai laisvę 

atstatyti, 
miestais, 
o vokie-

nei len- 
iš per-

tenkinimą,
B

Malonu Yra Melstis iš
Lietuviškos Maldaknygės!

"Darbininko" Knygyne Galite įsigyti Puikiausių 
Lietuvišku Sekančių Maldaknygių:

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko" spau
da. 788 puls.................. ................................................ $3.75

2. RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių ....................................................................... $3.00
MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J. 
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 336 pusi.
Kaina ........................................................................... $1.50

4. ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas”. 288 pusi......$1.50
Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

1.

3.
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BALF iždininkas A. S. 
Trečiokas pareiškė pasi- 

kad ' BALF 
Centras pasiuntė į Euro
pos tremtinių lietuvių 
spaudą ir įgaliotiniams 
pranešimus, kuriais pa
tarta tremtiniams tiesio
giniai kreiptis į savo gi
mines bei pažįstamus A- 
merikoje, prašant darbo 
ir buto garantijų, į Ame
riką atvažiuoti. Tremtinių 
paraginti Amerikos lietu
viai daug mieliau pildo 
BALF blankas, kas pa
greitina galimumą trem
tiniams į Ameriką atvyk
ti.
Vicepirmininko Raportas.

Gatvekaris Užmušė Senelį

Šiuomi siunčiu $ ir prašau prisiųsti maldaknygę

Vardas

Mattapan, Mass. — Gat- 
vekaris užmušė Charles 
F. Rolfs, 83 m. amž., gyv. 
Hiawatha St., Mattapan.

Nelaimė įvyko ant Blue 
Hill Avė. visai arti jo na
mų.

Adresas
Silpni žmonės gerų ap

linkybių laukia, o stiprūs 
patys jas pasidaro.

KARDINOLAS BUS SU 
LIETUVIAIS

Pasiruošimai Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kon
gresui Chicagoje praveda
mi rūpestingai. Vienu iš! 
centrinių programos; 
punktų— Šventoji Valan
da katedroje, kur į lietu
vius prabils Jo Eminenci
ja kard. Stritch. Suorga
nizavimu “Šv. Valandos 
rūpinasi speciali komisi
ja, kurios pirmininku yra 
kun. Ign. Albavičius. Tai 
simpatingas ir šviesus 
dzūkas, dvejus su puse 
metų aukštuosius filosofi
jos mokslus ėjęs Romoje, 
kur studijavo drauge su 
vysk. Bona ir kitais da
bar žymiais amerikie
čiais. Tik Pirmasis Pasau
linis karas sutrukdė stu
dijas ir kun. Ign. Albavi
čius jau keliasdešimts 
metų kaip yra Amerikoje. 
Uolus visuomenininkas jis 
daug metų pirmininkavo 
Katalikų Federacijai, o 
dabar yra jos centro dva
sios vadu.

KOMISIJOS PIRMININ
KAS PASAKOJA

— Amerikos Liet. Kata
likų kongreso metu Šv. 
Valandą ruošiamės pada
ryti įspūdingą. Giedos 
jungtinis Chicagos lietu
vių vyrų choras ir jungti
nis parapijų choras, bus 
ir solistų. Taip, kad tos 
pamaldos bus ir savotišku 
religinės muzikos koncer
tu, kurs visus nuteiks 
maldai. Ta religinio susi
kaupimo valanda yra ski
riama lietuviškųjų šeimų 
dvasios sustipri n i m u i. 
Kviečiamos dalyvauti iš
tisos lietuvių šeimos, y- 
pač kurios susilaukė 25 
metų vedybinio gyvenimo 
ar daugiau. Kard.. Stritch 
jas specialiai palaimins ir 
pasakys pamokslą.

bu, kad mes pripildytume 
katedrą.

Po pamaldų įvyks posė
dis katedros salėje. Daro
ma žygių pasikviesti gar
bingų svečių iš Europos. 
Tikimės, kad dalyvaus ir 
daugiau lietuvių monsig- 
norų, kurių Amerikoje tu
rime jau šešis.

KONGRESO VILTYS
— Kokias idėjas ir dar

bus kongrese rengiatės la
biau iškelti?
— Gyvename tokiu tra

gišku mūsų tautai mo
mentu. Kaip Bažnyčios, 
taip ir lietuvybės atžvil
giu dabar labai svarbu iš
plėsti katalikiškąją akci
ją. Šioje srityje yra gerų 
užsimojimų, gerų suma
nymų, bet jaučiamas trū
kumas žmonių juos gyve
nime pravesti. Įvairios 
mūsų organizacijos jau 
renka atstovus į kongre
są. Tikimės, kad ir atvy
kusieji iš Europos katali
kai, ypač inteligentai jaus 
pareigą jame dalyvauti. 
Glaudžiau surikiuosime 
jėgas ir atsigaivinę nauja 
energija gyviau pulsimės 
vykdyti uždavinius, ku
riuos Bažnyčios, tautos ir 
paties laiko reikalavimai 
diktuoja.

KURLINK LIETUVIAI 
KRYPSTA

— Tamsta Amerikoje 
gyvenate jau daugiau 
kaip 30 metų. Kokius pa
sikeitimus lietuviuose per 
tą laiką įžvelgiate?

—Religiniu atžvilgiu 
mes esame stipresni, negu 
seniau. Tą aiškiai galima 
matyti iš ėjimo prie sa
kramentų. Kaip ir Šv. An
tano parapijoje per metus 
išdalinama 80,000 komu
nijų. Panašiai, kaip girdė
ti, yra ir kitur. Inteligen
tų seniau kaip ir neturė
jome, dabar jų skaičius

Iš Maltiety Hkrtefistų
Veiklos

Pabaltiečių filatelistų 
tremtinių draugija Vokie
tijoj “Baltija” išleido lei
dinėlį — katalogą, kur a-

Svar- žymiai auga. Mūsų katali-

pibudinta pabaltiečių fila
telistų veikla ir įdėti Lfč- 
tuvos, Latvijos, Estijos, 
Klaipėdos, Gardino, Da
riaus - Girėno ir F. Vait
kaus pašto ženklai. Kata
logas turi per 200 pusla
pių. Lietuviškasis sky
rius užima pusę katalogo.

Pabaltiečiai filatelistai 
Vokietijoj ’ susiorganiza
vo 1946 metais. Per tą lai
ką įvyko du suvažiavi
mai. Tretysis suvažiavi
mas šaukiamas šį rudenį. 
Dalis filatelistų emigravo 
į kitus kraštus.

Pažinti Dievo neregia- 
mąją, ranką, rėdančią niū- 
sų gyvenimą, yra tai aukš
čiausiojo paklusnumo rū
šis. Fr. V. Foersteris.

Nebus laimės, jei mūsų tau
tiečiai tebekenčia! Aukas siųs
kite —
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

BALF SEIMAS SPALIŲ 15-16 d. 
CHICAGOJE

BALF Seimas įvyks 1948 m. spalių - October 15- 
16 d.d. Hotel Morrison, Chicago, III.

Spalių 15 d. 9 vai. ryto įvyks BALF Direktorių 
posėdis.

Spalių 15 d. 2 vai. p.p. pradedamas BALF Seimas.
Spalių 16 d. Seimo sesijos pradedamos 9 vai. ryto.
Spalių 16 d. 8 vai. vak. iškilmingas bankietas lie

tuvių tautos draugui Kardinolui Samuel Stritch, Chi
cagos Arkivyskupui, pagerbti.

Bankiete dalyvaus lllinois valst. Gubernatorius 
Green, Chicago mayoras Kelly ir kiti aukšti svečiai.

Šis Seimas bus ypatingas tuo, kad jame bus 
sprendžiami šalpos, imigracijos bei apgyvenimo rei
kalai. Tad, dalyvaudami Seime tikrai atliksite kilnų 
darbą.

Visi, kas galite, esate nuoširdžiai kviečiami šia
me Seime dalyvauti.

Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF Firmininkas 

Nora GugienS, 
BALF Sekretorė.
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Amerika ruošiasi
“Jei nori taikos, ruoškis prie karo”, — sakydavo 

senovės romėnai. Amerikiečiai tai žino, nes iuos Pearl 
Harbor išmokino. Jie dar turi Dutch Harbor, prie 
Aleutų salų, i pietus nuo Aliaskos, bet nebe japonai 
ten gręsia. Yra kita įsigalėjus totalinė bei imneria- 
listinė valstybė — Rusija, kuri mano, kad išmušė va
landa žygiuoti į pasaulio pavergimą ir jo pavaišini
mą visais komunizmo minusais: badu, maru ir ne
laisve.

Amerika mato, kad su komunizmu, lygiai kaip 
ir su nacizmu, nebegalima susikalbėti. Per tris metuos 
bando kaip nors prie taikos prieiti, bet skersai kelio 
stovi milžiniška Sovietinė Rusija, kuri visoms pa
stangoms dėl taikos susitartį stato savo veto — pro
testą. Taika turi būti vienpusiška, t. y, vien Rusijos 
interesams naudinga, o jos interesai — sukomunistin- 
ti visą žmoniją. Kadangi tokia sąlyga civilizuotam pa
sauliui nepriimtina — kas gi benorės grįžti tūkstan
čius metų į urvinio žmogaus laikus? — tai tarptauti
nis susikirtimas tarp barbarybės ir civilizacijos pa
sidarė neišvengiamas. Ypač tai paaiškėjo paskuti
niuose Berlyno blokados įvykiuose.

Tad Amerika ginkluojasi. Ji nebenori turėti ant
ros Pearl Harboro katastrofos. O jei kartais kas pa
našaus įvyktu, tai ji gaminasi daug daugiau na jėgų 
kirsti atgal. Vienos pamokos užteko. J. A. V. karo 
pajėgos auga sparčiai. Dabar yra 1,518,000 paruoštos 
ir gerai apginkluotos kariuomenės. Be to, yra 2,188,- 
619 Armijos, Laivyno ir Orlaivyno veteranų, pasiruo
šusių bet kuriuo momentu stoti į rikiuotę. Visa tai 
sudaro 3,706,619 armiją, palyginus su 1,900,000 ka
riuomene, kurią turėjo Amerika gruodžio mėn. 1941 
metais.

Dabar eina jaunų vyrų registracija. Apskaičiuo
jama, kad susiregistruos virš 8 milijonų. Iš tų bus 
atrinkta virš 2 milijonų nevedusių naujokų karo tar
nybai. Tad militarinė Amerikos pajėga greitu laiku

I

Verte A. Maceiną.'

VYRIŠKASIS RELIGINGUMAS i
Daugelis jaunu rimtų j Gali kas nors iš religijos 

žmonių yra gąsdinami to ir labiausiai šainvtis, vis 
prieštaravimo, kuri iie y- dėlto turės pripažinti, kad 
ra namatę tarp viršinio jų ji yra gražiausias žmo- 
pažis^amnjų religinenimo gaus papuošalas, nakilni- 
ir didžiulio sielos tuštu- nąs visą jojo vertybę, 
mo. Kiti vėl per daug re
ligijoj vertina jausmus ir 
todėl rimtesnių žmonių 
esti pašiepiami. Juk rei
kia žinoti, kad religingu
mas yra sutartinis Dievo 
garbinimas taip protu, 
taip valia, taip širdimi. 
Taigi širdis arba jausmai 
irgi turi čia dalyvauti, bet 
jie neprivalo nustelbti ki
tų elementų. Apie perdėtą 
jausminį religingumą ga
lima pasakyti tai, kas, de
ja, nevieno taikomas vi- 
liaudžiai ir moterims. |"imas nebav° Ia!svas

Kam? Religija tinka tik jie 
liaudžiai ir moterims? O Jrojo 
mokytiems žmonėms ne
reikia? Žinoma, tikrai su-, 
prastas, teisingas, vyriš- religingumas? 
kas religingumas yra bū
tinas visiems!

Kas gi yra tas vyriška
sis religingumas?

Mūsų laikais kai kas 
bandė religiją pakeisti į- 
vairiomis 
liacijomis, 
stangos nuėjo 
Kur tik religija buvo iš
varyta, ten žuvo ir dory
bės, ir garbingumas, ir 
pareigos jausmas, ir sąži
nė, ir būdas, žodžiu, — vi
si gražiausi žmonijos ide
alai. Kad taip iš tikrųjų 
būta, rodo ir Graikijos is
torija. Šitoj tautoj net ir 

sai religijai: jis tinka tik gausių išmine.ų gyve-

PALAIMINK
Palaimink, Viešpatie, kelionę, 
Kurioj pro ašarų miglas 
Palydžiu praeitį malonią, 
Kaip laimės tolimas salas.
Aš nežinau, kas priešais laukiat 
Tik pilkos dienos, ar vargai ? 
Bet neramios širdies netraukia 
Kita šalis, nauji draugai.

išaugs iki 5-6 milijonų karių. Karinė parengtis taip (O, norint kartą norint vieną 
pat neatsilieka. 1941 m. pradžioje J. A. V. turėjo! Man leisk pažvelgti atgalios 
3,750 orlaivių, dabar jų turi 23,000, iš tų 800 B-29 ato- (Ir vakarykščią brangią dieną 
minių bomberių. Amerikos jūrų laivynas dabar di- Prispausti prie širdies gailios!, 
džiausiąs visam pasauly. Ji turi 941 karo laivą, paly-' Tu, o Viešpatie, man kelią 
ginus su 375, kuriuos turėjo 1941 m. Laivų įgulos šie- ‘ 
kia 409,200 jūreivių, kuriuos gali papildyt 1,003,000 
rezervistų.

Karo reikmenų gamyba eina spartyn. Jei karas' 
prasidėtų, tai visa sunkioji Amerikos industrija vie-j 
ningai susimobilizuotų karo reikmenų gamybai, ką’ 
ji daug sparčiau padarytų negu 1941 m., nes jau įsi
gijo prityrimo.

Iš viso, demokratija atrodo nepaslanki, net kiek 
gramozdiška. Tačiau iškilus reikalui, ji daug spar
čiau veikia kaip diktatūra. Ir ne stebėtina: demokra
tijoj laisvė, o ten prievarta ir skurdas. K.

Parodęs, uždraudei sapnus, 
Ir aš. pažinęs šventą valią, 

įEinu, Apvaizdai paklusnus.
Einu, nors skundžiasi krūtinė,
Ir trykšta ašara baili; 
O Tu man valią geležinę, 
Užtat mylfMamas, kali.

Einu, kaip amžinas keleivis, 
Be prieštaravimo maldos, 
Ir laimę čia tik kaip praeivis 
Žinau iš tolimas gaidos...

Maironis. 'mo dabus.

mokslo speku- 
bet jųjų pa- 

niekais.

J. P. Prelatas J. V. Miliauskas

nuo 
nes 
tik-

Jo Prakilnybė Prelatas J. V. hurst, 1930 m. ir sekančiame 
Miliauskas, gimė Lietuvoje va- bal. 1931 pakeltas monsignoru. 
sario 10, 1894 m. Į Jung. Vals- Tais pačiais metais vysk. T. C. 
tybes atvyko 1899 m. ir apsi- Reiiley paskyrė jį diecezijos 

konsultorium. kurio pareigas 
ir po šiai dienai atitinkamai 
atlieka.

Didžiulę šv. Juozapo parapiją 
užima balandžio m. 1937 m. 
Čia į trumpą laiką atnaujino 
bažnyčią, mokyklą; pastato 
modernišką naują kleboniją ir 
viską apmokėjo tais sunkiais

gyveno Forest City, Pa. Iš 
pradžių dirbo anglių kasykloje. 
Tos parapijos klebonui kun. 
M. Pankui patarus, jaunikaitis 

Bet kas gi yra tikrasis siunčiamas 1909 m. į šv. Bo
naventūros kolegiją ir semina- 

. ... riją, Alegany, N. Y., kuriosTikrasis religingumas skolastikos kursus išlaikė i916 
yra palenkimas žmogaus 
sielos Dievui, kaip mūsų į 
Tvėrėjui ir paskutiniam i 
mūsų tikslui. Šis nusilen-j j .- svcmuidnias į Kunigus giuu- ko.su>jc <p-rv,uw. ncoiuoviiua,
kimas duoda mums jegOSi^Q 20, 1919 vysk. M. J. Ho- kad už tokį pasidarbavimą baž- 
kovoti su savimeile, lais- , 
vina mus nuo pasaulio ir 
nuo netvarkingų mūsų) 
pačių geidulių. Religingu-’•_ _______ _______
mae tiek duoda- atsparos 
sielai pneš pasaulį, jog’ 
neveltui jį Kantas pavadi-į 
no “visuotine medicina”,' 
pagelbinčia mums pakelti 
visus skausmus.

Būti kareiviu, — sako 
vienas karo vadas, —reiš
kia: nevalgyt, esant alka
nam; negerti, esant 
troškusiam; padėti

m., o seminarijos 1919 m. Pu
sę semestro atlikęs Kat. Uni- laikais, ir be to šiandie parapi- 
versitete, Washington, D. C., ja džiaugiasi turėdamas savo 
šventinamas į kunigus gruo- kasoje $40,000. Nestebėtina,

ban, Scranton, Pa. Skiriamas nyčios hierarchija pakėlė jį į 
klebonu į šv. Petro ir Povilo prelatūros rangą, suteikdama 

j parap. Hazleton, Pa., kurioje jam “Right Reverend” titulą, j 
išbuvo 3 metus, perkeltas į šv.1 Prelatui J. V. Miliauskui ir, 

, ku- Lietuvos reikalai prie širdies: 
rią valdė net 13 m. tas gausus $6,000 BALF rink-

| Pastoracijos laiku vyskupas liavos pravedimas. D. P. ir ki- 
pastebėjęs 
gabumus, 

l lietuvaičių

jo šeimininkavimo 
skiriamas sesučių 
pasijonisčių virši

ninku šv. Marijos Vilią, Elm-

tais lietuvias rūpinimąsis 
šelpimas, tai vis dalykai, kurių •* 
pasaulis nežino.

Valio Prelate! K. P.
I

Ištraukti iš degančio !jęs ant Dunojaus kranto•* . ----------------------- --- --- I y
■namo žmogų arba išgel- ir žiūrėjęs, ar neįkris kas 

su‘| bėti upėn įkritusį girtuok-Į vandenin, kurį jis galėtų
žeistiems savo draugams, y be abejo, bus didvyris- gelbėti. Manau, kad jis ir 

i noJ?- . vos yepnę1?11- kas darbas. Bet kai kada1 dabar ten tebesėdi;į Būti Kristaus kareiviu, 
; tai yra religingu jaunuo
liu, reiškia: nenusidėti, 
.nors pagundos ir labai vi- 
Įlioja; greit atlikti savo 
pareigu, nors jos ir labai;eidamas nepa3|įatų. Gir- 
nuobodžios atrodo; galop!,.. . , 5 .
tarnauti Dievui, didvyriš-ldeJau- kad buv«s 
kai dirbant savo pašauki-į Haitis, labai norįs padėti 
— — Išmonėms, kuris tik sėdė-

t__ ______ ____________ ; tuo
gali būti lygios vertės ir Į tarpu gyvenime yra tūks- 
numesti nuo tako stiklo 
šukę, kad kas kojos nesu- 
sižeistų, arba paimti apel- 

’sino žievutę, kad kas be- » • i « • * _ • 

kuria jis buvo atHktas.
Jaunuolis, kuriam reli

gingumas atima džiaugs
mą, atima jaunuo’išką 
būdą, — nėra mano idea
las. Iš tikrųjų yra “mal
dingų jaunuolių”, 
baimingai bėga 
draugų, kurie 
nedraugauja, 
jaunuoliško triukšmo, 
kaltu žaidimų, i viską žiū
ri tik kaip į dėmesio ne
vertus ir net nuodėmin
gus darbus. Be abejo, jie 
yra geros valios ir geru 
norų žmones, bet tikrojo 
relingingumo supratimas 
pas juos yra iškreiotas.

Tikrai religingas jau
nuolis nėra atsiskyręs. Jis 
nedaug kalba apie religin
gumą, bet pagal ii gyve
na. Jis juo nesigiria, bet 
jo ir nesigėdi. Tarp savo 
draugų jis nenori pasiro
dyti esąs uoliausias, bet 
lengvapėdiškų jaunuolių 
draugijoj jis neleidžia sa
vo įsitikinimo mažinti nė 
viena jota.

Deja, nevieno jaunuolio 
širdyje religingumas vra 
pasidaręs labai skurdus. 
Ten, kaž kur už debesų 
gyvena 
kuriam reikia 
pasimelsti, nes norima šio 
to išprašyti, kai kada Jo 
dar pribijoma. Bet tai ir 
viskas.

Tai yra tik religingumo 
griaučiai! Tai yra tik su
džiūvusi duona vietoj ska
naus valgio! Jaunuolis, 
turįs gilų tikėjimą, neįsi
vaizdina Dievo kaž kur už I debesų. Dievas yra bega
linis; Jis pripildo visą pa
saulį: “Jame mes gyvena
me, judame ir esame” ir 
net norėdami, negalėtume 
nuo Jojo pabėgti.

>, Bet Dievas vra kartu ir 
begalinė Meilė, verčianti 
klaupti kiekvieną protingą 

V sutvėrimą; Dievas yra be
galinis Gėris, magnetine 
jėga traukiąs į save

- niu širdis.
Tikrai religingam 

nuoliui Išganytojas 
tik šalta sąvoka, apie ku
rią jis mokos, kur ji gimė, 
kur gyveno ir kentėjo. Jė
zus jam yra gyva tikre
nybė, kurios dieviškas pa
veikslas degančia ugnimi 
yra isispaudęs jojo sieloj. 
Be Išganytojo tokio jau- 

■nikaičio siela, kad ir ka- 
. žin kiek jis mokėtų, vis 

1 £ai bus tik šaltas kapas, ge-

.Ji

kurie 
nuo savo 
su nieku 
nemėgsta 

re-

senelis Dievas, 
kai kada

žmo-

jau- 
nėra

tančiai mažų progų, kada 
galime kasdien daug gero 
padaryti. Gero darbo ver-į 
tė nepaeina nuo to, ar jis 
buvo karžygis. ar i" 
traukėsi, bet nuo noro rįausįu atveju išmūrytas 
pasiaukoti, nuo pastabu-, kapas, kurio skliautai pa- 
mo, galop nuo meilės, su1 (Tąsa 8 pusi.)

Rašo — Padangės Aras.

Jei mes užklausime, kame gi glūdi tos 
maldos prakilnybės paslaptis, tuojau gau
name atsaką, kad pats Sutvėrėjas panorėjo 
išreikšti begalinį išaukštinimą visų pasaulio 
sutvėrimų tobuliausiai asmenybei — Jo pa
ties Sūnaus ir mūsų visų motinėlei, dangaus 
ir žemės karalienei, Marijai! Jinai yra ma
lonės pilnoji ir pats Viešpats yra su ja. Ji
nai yra pagarbinta tarpe viso pasaulio mo
terų. Ji yra galinga ir gailestinga paties 
Dievo Sūnaus motina, kuri gali pagelbėti 
mums visiems nętik šiame gyvenime, bet ir 
po mūsų mirties.

Katalikų tikėjimo didžiausioji paslaptis 
yra tai šv. Trejybės paslaptis: viena dievy
bė trijuose dieviškuose asmenyse. Tat ir šei
ma, kalbanti kasdienį šv. rožančių suteikia 
aukščiausią garbę ir pagarbą šešius sykius 
šv. Trejybei, kuomet visi bendrai taria šiuos 
angelų sveikinimo pagarbos žodžius: “Garbė 
Dievui Tėvui ir Sūnui ir šv. Dvasiai”. —

ROŽANČIAUS SIELA
Svarbiausioji šeimos rožančiaus dalis 

yra taip vadinama — rožančiaus siela, arba 
apmąstymas Kristaus ir Marijos džiaugs

mingosios, skausmingosios ir garbingosios 
gyvenimo paslapčių. Tai yra rožančiaus da
lis, kuri sulig bažnyčios padavimo, pati Ma
rija apreiškė savo skausmus šv. Dominin
kui. Labai lengvai suprantama, kodėl ji tai 
padarė. Jinai norėjo ir dabar tebetrokšta, 
kad rožančiaus maldoj būtų ne vien tik lū
pomis tariami atmintinai išmokti žodžiai, 
bet ji trokšta, kad betarią šiuos maldos žo
džius žmonės pergyventų ir jausmais, su
prasdami ką ir kiek Jėzus ir Marija pergy
veno, iškentėjo ir gero padarė dėl kiekvieno 
žmogaus atskirai ir viso pasaulio sielų išga
nymo bendrai.

Jinai labai gerai supranta, kad nė vienas 
žmogus, turėdamas pilną atsidėkojimo širdį 
už gerą padarymą, nebus nedėkingas, pa
mirštąs ir neatsidėkojąs Jėzaus ir Marijos 
širdims, kurios yra tiek daug gero padarę 
ir nukentėję dėl visų žmonių ir kiekvieno 
atskirai dvasinės gerovės. Ji taip gi gerai 
žino, kad nėra kito tinkamesnio ir tikresnio 
būdo, kelio vadintis Dievo vaikeliu, kaip tik 
bendraujant su ja, Dievo Motina, ypač kas
dien persiimant Kristaus gyvenimo ir per
gyvenimo įvykiais, kol ji pati galės pasakyti 
pačiam Jėzui: “Sūnau, štai tavo brolis, se
suo”.

Kasdienė meditacija yra tai milžiniška 
dvasinė jėga visų didžiųjų Bažnyčios vadų. 
Tačiau ir kiekvienas asmuo pasaulyje, ne
žiūrint jo gabumų, luomo, ar išsimokslinimo

gali ir privalo semti sau pajėgų iš tų dan
giškųjų malonių šaltinio — kasdien apmąs
tant trejopas rožančiaus paslaptis. Taigi 
bendrame paslapčių apmąstyme pats tėvas, 
motina, broliai ir sesutės pajus savyje nau
ją maldos jėgą.

Tuo būdu ir visa šeima bus derinama ne
tik su tikros katalikybės principais kasdie
niniame gyvenime, bet ir su paties Kristaus 
dievišku gyvenimu.

Ši maldos praktika visai nėra sunki, tik 
reikia geros valios, tvirto noro ir uolaus ka
talikiškai pavyzdingo nusistatymo, ypač ne- 
apsileistinos praktikos. Juk kiekviena šv. 
rožančiaus paslaptis, kaip kokiame dvasinia
me veidrodyje, mums aiškiai parodo stam
biuosius pergyvenimo bruožus iš Kristaus 
ir Marijos gyvenimo. Tat ir pačioje medita
cijoje tą aiškiai galima mateli savo dvasios 
akimis, kaip tikrai nupieštame paveiksle. Ir 
sustiprėjus meditacijos dvasinėje maldoje, 
kiekvienas gali aiškiai pasakyti: “Dabar aš 
tikrai regiu, ką Dievas ir jo numylėta mo
tina yra padarę, iškentėję dėl manęs. Iš sa
vo pusės aš gi turiu jiems bent kuomi atsily
ginti. Bet kaip ir kuomi? Net ir maži, septy- 
nerių metų, vaikučiai lengvai gali atsakyti į 
šį klausimą. O gi — “ačiū tau, Dievuli, nuo
lankiai už visas man suteiktas geradary
bes.”

NEPAMIRŠTAMAS PAVEIKSLAS
Meditacijos maldoje nėra griežtai nusta

tytų taisyklių, kurių būtinai reikia prisilai
kyti. Pati meditacija daugumoje priklauso 
nuo paties žmogaus lakios, ar nelakios vaiz
duotės. Kaipo tinkamą pavyzdį tam išaiš
kinti, imkite pirmąją šv. rožančiaus — 
džiaugsmingąją paslaptį.

Visu pirma, atydžiai išklausyk tą paslap
tį išreiškiančius žodžius. Paskui, pats save 
įsivaizduok esąs šv. Panelės Marijos maža
me, kukliame maldos kambarėlyje. Matai, 
kaip ji pati karštai meldžiasi. Regi, kaip ar
kangelas Gabrielius artinasi prie jos ap
reikšti Kristaus Įsikūnijimo paslaptį. Matai, 
kaip ji išsigąsta pamačiusi nepažįstamą as
menybę savo kambaryje. Jo balso žodžiai 
jai reiškiami, skamba tarsi džiugi, tobulai 
graži muzika. Pažinusi dangaus pasiuntinį, 
jinai jau nebebijo jo, kuris taria savo šven
tomis lūpomis dangiškojo sveikinimo žo
džius: “Sveika Marija”... tuos pačius žo
džius nejučiomis taria ir tavo paties lūpos. 
“Malonės pilnoji”... kurie reiškia, kad visa
me pasaulyje nėra kitos asmenybės, turin
čios šią išimtiną privilegiją, kaip tik viena
tinė Marija, Dievo Motina.

Šis, ar tam panašūs meditacijos būdas 
galima vartoti ir visose trejose rožančiaus 
pas’aptyse. Ir tik toki malda, sujungta su 
aiškios vaizduotės ir pergyvenimo pojūčiais, 
kuri pasireiškia maldos žodžiuose ir yra 
tobulos maldos branduolys.

£Bus daugiau).
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Adv. Benjaminas ir p. Estel
la Sykes. gyv. Bond St.. taipgi 
priėmė svečius savo namuose 
ir pavaišino. Kaikurie buvo nu
vykę ir pas pp. Dudus į E. 
Walpole ir buvo pavaišinti.

Jaunavedžiai pp. Jonas A. ir 
Adelė M. (Dudaitė) Raudeliu- 
nai išvyko praleisti vedybų a-J 
tostogas, bet kur, jie nepasa
kė. p. Jonas A. Raudeliūnas iš 
profesijos yra mokytojas ir 
vaistininkas, o jo žmona, p. A- 
delė yra stenografė ir dirbo 
adv. Sykes ofise. Jaunojo tėve
liai pp. Raudeliūnai gyvena 
Brighton, Mass., ir yra LDS 
organizacijos nariai. i

Sveikiname jaunavedžius ir’ 
linkime linksmo 
vedybinio gyvenimo.

:*•

į *f

*■

BALF Centre Gauti Rūbai, Avalyne, 
Maistas Per 1948 m. Rugsejo-Sept. m.

Svarais: ♦—
California

Los Angeles, BALF nr. 13—
80.

LMA

NORIOOD. MASS.
Iškilmingos Vestuvės

Pereitą šeštadienį, spalių
d. Moterystės Sakramentą pri
ėmė p. Adelė M. Dudaitė iš E. 
Walpole su p. Jonu A. Raude- 
liūnu iš Brighton Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje. Sa
kramentą suteikė ir šv. Mišias 
atnašavo kleb. kun. F. E. Nor
butas; asistavo kun. Pr. J. 
Juškaitis. Cambridge lietuvių 
par. klebonas, ir vietinis vika
ras kun. Al. Jeniūnas.

Laike jungtuvių ir šv. mišių 
solo giedojo p. Estella Sykes 
(jaunojo sesuo) ir p. Kontri
mas iš Cambridge. Vargonais 
grojo ir giedojo muzikas p. 
Mamertas Karbauskas iš Cam
bridge.

Tvarkdariais buvo 
giminaičiai, stud. B. 
p. Melvin Mclntyre.

Vestuvių 
įvyko Bell 
Mass., kurio 
pp. Leonas ir Ona Ščensnolevi- važiavime. Jas nuvežė p. Ona 
čiai. Dalyvavo apie 300 svečių Warabow savo nauju automo- 
ir viešnių iš įvairių miestų. ■ biliu. Kartu važiavo 
Buvo atėjęs ir vietinis kun. Al. ■ a
Jemunas. i „Brocktonietės atstovavo

i kuopą.
Sekmadienį, spalių 10 d. pas reikia žmogui gyventi

[pp. Novikus, gyv. St. George pasaulyje.
(St., buvo atvykę iš Maynard. Atvykęs į šią šalį 1903 me- 

giminės ir praleido po- tais iš Kudariškių kaimo, Skie
monių parapijos, Utenos ap
skrities, jis prisirašė prie Šv. 
Kazimiero parapijos, ir pri
klausė prie daug katalikiškų 
draugijų. Jis skaitė katalikiš
kus laikraščius, tarp kurių ir

i kj Jonas paliko Lietuvoj dvi se- 
j Spalių 12 d. pp. Ben. ir Ona seris ir brolį aptiekorių. 
Į Cervokai minėjo savo vedybi-! ~
į nio gyvenimo sukaktį, 
į vokas dabartiniu laiku
goninėje. Taigi jų artimieji 
giminės ir draugai linki jiem jį ir užprašė daug šv. mišių už 
šviesesnės ateities ir kad kitos jo vėlę.
sukaktuvės būtų daug links-; Velionis buvo pašarvotas pas j 
mesnės. .graborių, M. Bigenį. 311 Whar-

jaunojo 
Sykes ir

šaunus 
House. 
savininkais

bankietas 
Sharon, 

yra

i

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
207 PARK BUILDING

Worcester, Mass.
275 Main St., Mebster, Mass.

W. J. CMsbohn
GRABORIUS 

‘Asmeniškas Patarnavimas” 

331 SmfthSt.,
PROVIDENCE, R. L

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286
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Bristol, 
Stamford, 
185.

Connecticut
W. Avižonis 36; 
Juozas Kliukinskas

Chicago, 
Springfield,

Illinois
W. Petrauskas 7; 
BALF nr. 84 400.

Massachusetts
Cambridge, BALF nr. 60 — 

280; Worcester, BALF 
ir Šv. 
9,080.

Kazimiero par.
nr. 25 
maisto

1

New York
York City, 

J.

ir laimingo1
i I 

pp-! 
M. Čiubatienė,

Dalyvavo Suvažiavime
Spalių 10 d. Sąjungietės 

Estella Sykes.

Mažytė, keturių metukų Aletta Biersack vi
suomet sapnuodavo - vaizdavosi pamatyti didelę 
lėlę. Ir štai American Doll Show, New Yorke jai 
teko pamatyti tą svajonę. Ji buvo stačiai suža
vėta, kaip tuo tarpu ten pat stovintis berniukas 
kaž kaip įtartinai žvelgia...

A. V. Kneižienė buvo nuvyku- Mirė Ilgametis "Darbinin
ko" Skaitytojassios į Lowell, Mass. ir dalyvavo 

Moterų Sąjungos apskrities su-’
| Philadelphia, Pa.
Karvelis, gyv. 114 Spruce St., 

ir p. M. mįrė 26-tą rugsėjo, sulaukęs 
Brockton. gg metų amž. Velionis buvo 

lo pasiekęs mokslą būdamas Lie
tuvoj. Jis gerai suprato kaip 

šiame

Jonas

ton St. Pamaldos buvo Šv. Ka
zimiero par. bažnyčioj, 
vaujant daug draugijų 
Palaidotas šv. Kryžiaus 
nėse 29-tą rugsėjo.

Amžiną atilsį duok jo vėlei, 
Viešpatie. Mažeikienė.

daly- 
narių.
kapi-

BROOKLYN, N. t

Mass. 
pietį.

Šią 
į Virginia 
i (Chubet), kur aplankys 
i dukterį ir jos šeimą. Iš 
■vyks į Washington, D. C. 
! gimines.

_ —----------

savaitę išvyko į Norfolk.
p. M. Čiubatienė 

savo
i ten

• “Darbininką”.

ŽALNIERAITIS, Albinas, Jo* 
nas, Juozas ir jų seserys Žal- 
nieraitytės, Liudvise ir Marija 
vaikai Jono ir Marijos.

ŽIAUNYTE, ištekėjusi, iš ži- žiavimas-
IT----------deikonių km., Saločių parap., 

Biržų ap.
ŽILVITIS, Juozas ir Petras, 
Smilgių parap., Šeduvos vai. 
ZAVISTAUSKAS, Simonas, 
Mikalaukos km., Kalvarijos 

vi., Marijampolės ap.
ŽIEVIS (Žjevis), Baltramie

jus, Giliškių km., Sintautų vi.,

1S

New
Mr. Rinas 9, J. Cirgalis 23, 
Anna Adams 26, Ona Esevičius 
6, Anna Brooks 10, R. Panke- 
vičienė 19; Jamaica, Mrs. So- 
bel - Sabaliauskas 12; Mas- 
peth, Viešpaties Atsimainymo 
par. 10; Schenectady, 
nr. 50 200.

i

I*
«
i
I
I - 
(šakių ap.
! ŽIUPKA, Mykolas ir Stasys/
• Dnkniolm rrl T o VA

Sekmadienį, šio mėnesio
24 d., 1 vai. po pietų, Ne

skaito Prasidėjimo Švč. P. 
J M. parapijos salėje, Cam- 
Jbridge, Mass., įvyks LDS 
(Naujosios Anglijos suva- 
:Nuoširdžiai 

kviečiame LDS kuopų at
stovus, svečius ir viešnias 
dalyvauti.

Kun. J. Bernatonis,
Dvasios Vadas

Antanas Zavackas, Pirm. 
Tomas Versiackas, Rašt.

Gailestingumo jausmas yra 
kilnus, paaukok dienos uždar-

Brooklyn,'iš Pabaisko vi., Ukmergės ap. bį vargan patekusiems lietu-
Ieškomieji arba aDie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į: 
Consulate General of Lithuania

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

!
I

BALF
»

Ohio
Dirva 35; 
pagalbos

Neper- 
parapi-

viams! Aukas siųskite —
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

\\( )iils to the wise!
Cleveland, 

stojančiosios 
ja ir BALF nr. 55 250; Akron, 
BALF nr. 34 165.

Pennsylvaaia
Chester, J. Leikus 18; Forest 

City, K. Siamas 6; Kingston, 
K. Kučinskas 15; Philadelphia, 
A. Midolis 20; Šv. Kazimiero 
par. 400; Šv. Kazimiero par.— 
20; A. Midalis 23; Rev. J. Bo
revičius 28.

Rhode Island
Providence, BALF nr. 

465.
Visiems už dovanas, tremtinių į 

vardu nuoširdžiausiai dėkoja-' 
me. Visokeriopas dovanas ir j 
toliau prašome siųsti BALF ■ 
Centrui, tremtiniams gelbėti. 
Kiekviena dovana tremtinių la-Į 
bai įvertinama. Rinkite rūbus,'I 
avalynę ir kitokias dovanas ir, 
siųskite, adresuodami:
United Lithuanian Relief Fund ! 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

* >

f MM MM

g
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame pp. J. 
Žindziams ir Damašienei už 
šaunios puotos surengimą mū
sų 25 metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga; dėkojame 
šeimininkėms — pp. O. 2in- 
dzienei, K. Damašienei; patar
nautojams — p. J. Žindziui ir 
jų dukrelėms; programos vedė
jui — p. S. Bujauskui.

Taipgi dėkojame sesutei 
švogeriui J. Sluoksnaičiams

i

FASTfST COOKING ANY- 
WH(*E — Of all modern 
rangės—only Gas gives 
you high heat. low heat, 
any heat — instantly!

$0-0*0 COOt, $0-0-0 
CUAN — Extra heavy 
insulated for coolness 
. .. super - streamlined 
for new fa*e of cleaning!

NNEST HA VOK —Only 
smokeless Gas broilers 
give you char-type 
broiling from juicy-rare 
to "done through"!

107—

AUTOMATIC—AU THf 
WAY—New Gas rangės 
light without niatches, 
cook by clock control, 
sėt and keep exact 
heats!

fmtommonsy
— N’ew Gas rangės eost 
less to buy and operate 
than any other modern 
automatic rangės!

ir 
už 
O.
iš

— Likusi našlė, daug meldžiasi už i Waterbury, Conn.; p.p. P. M. 
Achams ir Walter ir Mae Urb- 
ston už dovanas. Dėkojame vi
siems už dovanas sveikinimus 
ir linkėjimus, dukrelei Joanai 
už rožių bukietą ir dovaną, y- 
pač pp. Žindziams.

Tikrai 
suruošta 
ta.

Mums 
kuriais galėtume visiems taip 
padėkoti, kaip mūsų širdis jau
čia. Kad ir paprasti žodžiai, 
bet jie eina iš gilumos širdžių. 
Tos dienos įvykis pasiliks mū
sų atmintyse ir širdyse visa
dos.

Antanas ir Julijona Terebeizai.

Per daug metų nesijautė —
p. Čer- sirginėjo. Jo žmona Marijona, brangią dovaną ir puseserei 
yra Ii- ji gerai prižiūrėjo ir užlaikė. Bivaisienei už atvykimą net

3 Tūzai FORDO

4
TIKROS FORDO REIKMENYS r

Tikras Fordo 
kurios yra kaip dvy-

TIKRAS FOROO
APTARNAVIMAS
Teikia Jums šią naudą: 

Fordo išlavinti Mecha
nikai

• Fordo užgirti Metodai
• Specialės Fordo Dalys

jūsų Fordą nuo A iki Z.

TIKROS FORDO DALYS
Mes Fordo Dylenai galime 
jums duoti ~
dalis.
nutės tų dalių, kurios buvo 
įdėtos į jūsų Fordą Fordo 
dirbtuvėje. Josios padarytos 
gerai, kad puikiai tiktų, il
giau dėvėtusi. Prašyk jų 
kiekvieną syk jas mainant.

Mes žinome
Už tai mes galime suteikti puikų, nuo
dugnų. greitą ir tikrą aptarnavimą.

Daug važinėjant daugiau smagumą tun turėdamas 
tikrus Fordo reikmenis. Mes turime didelj jų pasi
rinkimą... Specialiai padaryti Fordui... nuo cigaretės 
uždegėjo iki radios. Ir mes juos galime tuojau jums 
instaliuoti. leiskite mums parinkti jūsų Fordui tik
rus Fordo Reikmenis, kurie vairuojant karą jums 
teiks džiaugsmą.

Draugingą 
FORDO Dylerį!

Jūsų Fordo dyler.s kviečia jus klausytis F-ed Allen Show. sekmadienių vakarais—NBC network. 
Klausykit** Ford Tbeater, penktadienių vakarais—CBS Network. Celei laiko, pažiūrėkite j laikraičius.

buvo viskas 
ir slaptybėje

sunku rasti

puikiai 
išlaiky-

žodžių,

IESTRELD, MASS.

I

Kviečiami visi mokyklinio am
žiaus vaikučiai dalyvauti prak
tikose. Vaidinimas įvyks 26 
lapkr. mėn. Šv. Kazimiero 
draugijos salėje, William St.

Mūsų parapijos Minstrel 
Show kaip didžiųjų, taip ir vai
kučių yra vieni geriausių vai
dinimai visame mieste, tad iš I 
anksto visi kviečiami atsilan
kyti 26 lapkričio mėn., 8 vai. 
vakare į draugijos salę, kur 
pamatysite gražų vaidinimą. B.

I

Prakalbos
Praeitą savaitę buvo atvykę 

į mūsų koloniją Balfo reika
lais adv. P. Minkūnas ir p. Va
laitis.

Petras Minkūnas neseniai y- 
ra atvykęs iš Vokietijos. Kleb. 
kun. V. Puidokas pranešė iš 
anksto bažnyčioje apie minėtų 
svečių atvykimą su prakalbo
mis. Žmonių susirinko neper- 
daugiausia. Abu kalbėtojai 
aiškiai ir vaizdžiai nušvietė a- 
pie brolių lietuvių tremtinių 
sunkią padėtį ir reikalą, kiek 
kas gali, ištiesti jiems pagal
bos ranką. Tam tikslui pada
ryta rinkliava, ir susirinkę tik
rai neskupėjo. Ponas Valaitis 
po rinkliavos paskelbė, kad su
rinkta .$172. Dėkojo visiems už 
tokią gražią pagalbą tremti
niams.

PAIEŠKOJIMAI
VAIŠVILIENE - Vaidaugai- 

tė, iš Gargždų vi., Kretingos a.
VAITEKŪNIENE, Vincenta, 

gim. Kauno ap.
VALAITYTE - Stikliuvienė, 

Ona, d. Petro, iš Žaliosios vi., 
Vilkaviškio ap.

VALIONIS, Jonas, iš Kėdai
nių vi., s. Motiejaus.

VARNAS, Petras, 
nų km., Vyžuonų vi.,

VASILIAUSKAS, 
jo žmona Dulkytė, 
gyv. New Yorke.

VENSKAITIENE, 
iš Slavikų vi., šakių 
rodos Grand Rapids,

VERBYLA, Pranas, s. Jurgio 
ir Magdalenos, gim. Vilkaviš
kio ap.

VERECKAITE - Makarskie- 
nė, Agota, iš Ošrutelių km., 

j Vilkaviškio ap., ir vyras Ma- 
ikarskas, Petras, gyv. Brook
lyne.

ZABLAUSKAITE - Zablows- 
ka, Irena, iš Kauno, Amerikon 
išvykusi 1938 m.

ZABLAUSKIENE - Krikš- 
ųjukaitytė, Juze (Zablowski), 
iš Jurbarko, Amerikon išvyku
si 1938 m.

ZAKŠEVSKIS, Stanislovas.

Minstrel Show
Mūsų parapijos darbšti var

gonininkė rengia parapijos vai
kučių Minstrel Show. Prakti-j 
kos kiekvieną penktadienį po į 
pamaldų bažnyčios salėje. •

iš Vainiū- 
Utenos a. 
Juozas ir 

Barbora.

Ona, kil. 
ap-. gyv. 
Mich.

FtRHCT SAKING—Onty 
air-circulated Ga‘ ovens 
can bakesite cake-layers 
at once uith the šame 
eteri texture!

C\S it

for modern automatic cooking

DAUGIAU JUMS DUODA LAISVfiS modemiškas au
tomatinis Gaso pečius. Pamanyk apie jį! Jūs galite už
statyti virimo kantrolių iš ryto... ir pamirškite apie 
pietus, bet. kai pareisi namo vakare, rasi viską gatava... 
Greitai virinantis bumeris taipgi sutaupo jums pinigų... 
užsidega be degtuko, ir tik prilietus miktuką šiluma 
nusireguliuoja kokios nori. Iš tikrųjų. Gasas yra labai 
ekonomiškas... nebrangus pirkti, taupus dėlto, kad bur- 
neriai neperšildo. Taip, kiekviena virėja įsigyja virimui 
Gasinį pečių"!

Puikus naujas Roper Automatic Gas Pečius yra pa
darytas CP standardui. kuris turi visus patogumus. Bet 
parodytas 
nevisuomet 
namas pas 
ar mūsų 
bet gali gauti kito
kio padarymo CP

modelis 
yra gau- 

dylerius 
ofisuose.

tinkamą standardui.. 
su panašiais patogu
mais. Prašome ateiti 
ir pamatyti. Galite 
pirkti pritaikint u 
jums budžetu.

Hear ~QUZZING THE JTTVES" tceekiay morningt VJiAC 10^)0-10:13

BOSTON co**ouoAn» GAS co*'’*ny
100 ARLINOTON STRIIY • NUbbard 2-7000.

arba Jūsų Artimiausiame Ofise
Ar pas Jūsų Ko-operatyvius Gaso Reikmenų Pardavėjus



iPenktadienis* Spaliu 15, 1948

Ką patyrė garsiausias pasaulio

- Nuotykis lėktuve. - Gen. Marshal, 
valstybes sekretorius, apie maldę. - 
Ar galima atpjautą kūno dalelę išlai
kyti gyvą? — Mokslininkas mus klup
do ant kelių. - Laisvamanis atrado 
profesorių bekalbantį rožančių...

VIENĄ SEKMADIENĮ 
SKRENDANT 

PADEBESIAIS...
Tremtyje naujai pradė

tas leisti laikraštis “Nau
jasis žmogus” savo pir
majame numeryje išspau
sdino šitokį įdomų atsiti
kimą:
— Kartą skrido viena A- 

merikos senatorių komisi
ja svarbiems pasitari
mams į Los Angeles. Bu
vo sekmadienio rytas. Se
natorius Mead tarė komi
sijos pirmininkui:
— Tai yra pirmas kar

tas, kada aš negaliu sek
madienį dalyvauti Šv. Mi
šiose.

Prašnekintasis nieko ne
atsakė, nuėjo į lėktuvo 
vado kabiną ir pasakė:
— Jei jūs netoliese 

stebėsite aerodromą, 
sileiskite.

Lėktuvui nusileidus
mininkas tarė senatoriui 
Mead:
— Timmy, tu gali eiti iš

klausyti Šv. Mišių. Mes 
palauksime.

Pirmininkas, kuris pa
dėjo senatoriui Mead iš
pildyti sekmadienio parei
gą, buvo dabartinis Jung
tinių Amerikos Valstybių 
prezidentas Harry Tru- 
man.

Darbininko” 33-jų Metų Jubiliejinio 
Parengimo

į krikščionybės
Šiais 

remiasi mūsų 
Tas ti-

Bažnyčia ir mokykla, tai 
tos dvi JAV institucijos, 
kurios turi svarbią rolę 
sprendžiant pasaulio pro
blemas. Todėl garbingi 
Bažnyčios vadovai ir jau
nimo auklėtojai neša ant 
savo pečių didelę atsako
mybę... Malda yra galinga 
priemonė palaikyti mūsų 
tikėjimą
principų pergalę, 
principais 
statoma kultūra.
kėjimas ypač svarbus ta
da, kada esame priversti 
nepaprastai rimtos pa
saulinės padėties akyvaiz- 
doje galvoti realiai. Da
rant išmintingą sprendi
mą, Bažnyčios ir dvasiš- 
kijos įtaka turi būti labai 
svarbiu veiksniu.

Dėdės Šamo sostinė jau rengiasi prie didžiųjų iškilmių, kurios į- 
vyks sausio mėn. Tai bus naujai išrinkto Prezidento inauguracija. De
šinėje sostinės architektai seka planą iš žemėlapio, o kairėje iš troko 
nešamos lentos pastatymui reikiamų sėdynių ir platformos.

pa- 
nu-

pir-

NOBELIO LAUREATAS
Tai žodžiai garsiausių 

pasaulio valstybininkų. 
Kaip gi gražiai jų mintys 
derinasi su mokslininkų 
balsu, ir tai ne bet kokių, 
o pirmaeilių, kurie už sa
vo darbus nusipelnė aukš
čiausią garbę — Nobelio 
premiją. Vienu tokių yra 
Dr. Aleksis Carrel. Pasau
linio garso profesorius 
jisai ypatingai pasižymė
jo dar prieš Pirmąjį Pa
saulinį karą pradėjęs gy
vus kūno audinius perkel- 
dinėti iš vieno žmogaus 
kūno į kitą, kaulo dalis iš 
vieno į kitą, netgi jisai 
sugebėjo surasti skiedinį, 
į kurį įdėti gyvi audiniai, 
kūno ląstelės gali ilgą lai
ką išlaikyti savo gyvastį.

Už tuos medicinos mok
slui labai svarbius atradi
mus jam ir buvo pripažin
ta Nobelio premija. Pir
mojo pasaulinio karo me
tu jisai Prancūzijoje atra
do naują būdą gydyti 
žaizdas, nedarant tų gau
sių amputacijų (nupiovi- 
mų, operacijų), kaip kad 
iki to laiko buvo priimta, 
tuo būdu jisai išgelbėjo

GEN. MARSHAL APIE 
BAŽNYČIĄ IR MALDAS

Dabar rožančiaus mė
nuo. Milijonai krikščionių 
bažnyčiose ir namuose 
maldoje jungiasi su Am
žinuoju Pasauliu. Ir tai 
yra.labai prasminga, kaip 
mums pavaizduos antras 
iš to paties žurnalo paim
tas faktas.

Viename susirinkime, 
kuriame dalyvavo ir Prez. 
Trumanas, minis t e r i s 
Marshalis pareiškė:
— Malda turi didelės į- 

takos į amerikiečio gyve
nimą, mes esame esmėje 
religinga tauta, nors nevi
sada tai sau pasisakome, daugelio karių gyvastį.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W«st Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $................ ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas .........................................................................
Adresas................................... _..........................

MOKSLININKAS APIE 
MALDĄ

Šiemet išėjo iš spaudos 
jo puikus veikalėlis, to 
profesoriaus parašytas 
prancūzų kalba, o kitų da
bar išverstas į anglų kal
bą. Ta knyga tai apie 
maldą— “Prayer”. Maldą 
profesorius vadina sielos 
jungimąsi su Dievu ir štai 
kaip nusako įvairius mal
dos būdus:
— Kaip mes turime mel

stis? Maldos technikos 
mes išmokome iš krikščio
nybės mistikų, pradedant 
Šv. Povilu ir baigiant Šv. 
Benediktu, ir tos visos 
minios nežinomo vardo 
apaštalų, kurie per dvide
šimts šimtmečių vakarų 
tautas mokė religinio gy
venimo... Krikščion y b ė 
padarė Dievą žmogui pa- 
siečiamą... Padarė jį mū
sų Tėvu, mūsų Broliu, 
mūsų Išganytoju. Kad 
pasiektume Dievą dau
giau nebereikia sudėtingų 
ceremonijų ar kruvinųjų 
aukų. Malda pasidarė len
gva ir jos technika pa
prasta. Melstis — tereikia 
tik daryti pastangų siek
ti Dievo... Ar trumpa, ar 
ilga, ar žodžiais kalbama, 
ar tik mintimi malda turi 
būti kaip vaiko pasikalbė
jimas su tėvu. “Mes atei
name tokie, kokie esame”, 
vieną dieną pasakė mažo
ji Artimo Meilės vienuoli
jos (šaritkų) sesuo, kuri 
per 30 metų savo gyveni
mą naudojo artimo tarny
bai... Pagaliau, meldžia
masi, taip, kaip mylima— 
visa savo esybe.

PROFESORIUS APIE 
MALDOS RŪŠIS

— Kas dėl maldos for
mos, — rašo toliau tasai 
Nobelio premija apdova- 
notasai profesorius, — ji 
yra įvairi: pradedant nuo 
trumpų atsidūsėjimų į 
Dievą, siekiant net kon
templiacijos, — nuo pa
prastų žodžių, kuriuos iš
taria kaimietė moteris 
prie kalvarijos kryžkelėje 
iki didingojo gregorianiš- 
ko giedojimo po katedrų 
sklia u t a i s. Iškilmingu
mas, didingumas ir grožis 
maldos sėkmingumui nė
ra būtini. Tik nedaugelis 
žmonių temokėjo taip 
melstis kaip šv. Jonas 
nuo kryžiaus, šv. Bernar
das iš Clairvaux. Bet gi, 
nereikia būti iškalbingu, 
kad būtumei išklausytu. 

*Jei maldos vertę spręsime

Musical Show ir Šokių Rėmėjai 
Parengimas įvyksta Lapkr. - Nov. 6, 

Mnidpal BuMng Salėje, Sa. Boston, Mass.
Programą išpildys Šv. Pranciškaus parapijos 

Choras iš Lawrence, Mass., vadovybėje muziko Algio 
Šimkaus.

Šokiams gros pagarsėjusi Dirvallis Orchestra.
KONCERTO RĖMĖJAI —

George Juskaitis, Brooklyn, N. Y............
Jonas Everlinas, Lansing, Ont. Canada 
J. Gedra, Washingtoh, D. C.............. ......
Rev. Petraitis, Worcester, Mass................
Nellie Bereckis, Cleveland, Ohio ..............
Šv. Kazimiero Seserys, Philadelphia, Pa. 
Anthony Berzinskas, Newark, N. J.........
A. F. Sweetra, Lawrence, Mass................
Mr. V. Januškevičius, Phila., Pa................
Sisters of St. Casimir, Chicago, III............
Rev. J. Paskauskas, Chicago, III................
Rev. A. Ezerskis, Wilkes - Barre, Pa........
Pranas Gudas, Chicago, III........................
A. Dičiūtė - Trečiokienė, Chicago, III........
Sisters of St. Casimir, Gary, Ind.............
Joseph Yokshas, Rochester, N. Y.............
Rev. S. J. Vembrė, Athol, Mass................
Michael Valeckas, Waterbury, Conn.........
Ben. Gemauskas, South Boston, Mass. ... 
Joseph Giedraitis, Dorchester, Mass.........
J. Lukša, New Haven, Conn.......................
W. Markus, Hartford, Conn........................
A. Kaminskas, Newark, N. J........ ...........
V. Walaitis, Brooklyn, N. Y........................
M. Čizauskienė, Elizabeth, N. J................
Aleck Rasimovičius. South Boston, Mass. 
Sophie Jegelevičiūtė, Bristol, Conn.........
Mrs. Helen Kissle, Cleveland, Ohio ..........
J. Montvila, Cleveland, Ohio .....................
Mr. M. J. Vokietaitis, New Haven, Conn. 
Miss Rose Roland, Camden, N. J.............
Konstantin Jurkevicz, New York, N. Y. .... 
Anna Kisielis, Chicago, m........................
Ignas Mickus, Brooklyn, N. Y. __ ............
A. Aukštikalnis, Brockton, Mass.............
Petronelle Balsavich, Brockton, Mass. ... 
Joseph Moteunas, Buckland, Conn...........
Mr. Alexander Stefankievičius, Greenfield, Conn. 1.00 
P. Lukas, Brooklyn, N. Y. ....................
Alf. Tamošiūnas, Norrie, Que., Canada 
P. Zirolis, So. Boston, Mass...................
K. Nevronis, So. Boston, Mass...............
Mrs. P. Gudienė, Chicago, III................
Joseph Gruoblas, Chicago, III................
S. Contons, So. Boston, Mass................
J. Bakunas, So. Boston, Mass................
A. Kasper, Somerville, Mass..................
J. Markelionis, So. Boston, Mass...........
J. Švagždys, Brockton, Mass................
Adomas Česnauskas, Brockton, Mass. ..
A. J. Kanin, Phila., Pa...........................
Julia Arlauskas, Webster, N. Y............
Vietoria Svinkunienė, West Frankfort, III........
V. Murauskas, Nashua, N. H. ............................
Mrs. A. Kvaracius, Brockton, Mass...................
Domas Norvilas, S. Ozone Park, N. Y...............
B. Mazutaitis, Cambridge, Mass...........................
Joseph K. Chapas, Rochester, N. Y......................
D. Yonika, Brighton, Mass..................................
Taut Klubas, Brooklyn, N. Y..............................
William Jarasitis, Charlestown, Mass................
James Puzinas, Cambridge, Mass.......................
A. Zuris, Greenwood, Mass..................................
Antanas Zautra, Nashua, N. H................. .........
Josephine M. Brown, Lynn, Mass............. .........
Anthony Gecevice, Lawrence, Mass...................
Mr. Antanas Baitinikas, St. Louis, Mo...............
Mrs. M. Yetonita, Port Carbon, Pa............. .........
L. Dowialt, Chicago, UI...................... ................
Mot. Abraitis, Wateri)ury, Conn........ . ................
Mary Malinkevičienė, Lynn, Mass.......................
Kazys Cenkus, Ashley, Pa...................................
M. E. Yurgelun, Brockton, Mass..........................
Vincent Blausdaunas, Waterbury, Conn............
Sophe Claras, Chicago, UI....... ............................
Mr. K. Jutkevičius, Westfield, Mass...................
S. Rimaitė, Lawrence, Mass..................................
Mrs. Anna Stonkus, Brockton, Mass...................
Andrew Simona, Windsor, Conn...........................
Juozas Žemaitis, Waterfcury, Conn......................
A. Baronas, West Roxbury, Mass.......................
Mrs. Ozelas, Harrison, N. J..................................
Mrs. Charles Zilinsky, Shelton, Conn..................
Mrs. Mary Schultz, No. Arlington, N. J..............
Ignas Grusas, East Hartford, Conn...................
j. Aidukonis, Norwood, Mass..............................
Teodoras Slapsys, Richmond Hill, LINY 
Mildred Grenewich, Harrison, N. J...................
Peter Franceson, Brooklyn, N. Y.......................
Julius Baronas, Brockton, Mass.........................
V. Frenkienė, Baltimore, Md..............................
Peter Stubeda, Somerville, Mass.........................

Visieitas aukotojams nuoširdžiai dėkojame,
^99 a ^šaHaa va ai InV ajLUu* 1 n 13 a 1
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Žmogus sukniumba prie
šais visų dalykų Viešpa
tį, Kurį myli, Kuriam dė
koja už dovanas, Kurio 
valią yra pasiryžęs pildy
ti, nežiūrint kokia ji be
būtų. Ir malda pavirsta 
kontemplacija. Kartą se
nas kaimietis sėdėjo vie
nas paskutiniame tuščios 
bažnyčios suole.
— Ko gi tu lauki,— kaž

kas jį paklausė.
— Aš žiūriu į Jį, o Jisai 

žiūri į mane, 
kaimietis.

Maldos technikos vertė 
yra nustatoma pagal pa
darinius, kokių pasiekia
mą. Kiekvienas maldos 

i būdas yra geras, kuris 
tik traukia arčiau prie 
Dievo.

Šitaip kalba aukščiausis 
medicinos mokslo autori
tetas, kurio aukšti suge
bėjimai ir ypatingi nuo
pelnai žmonijai pripažinti 
paskiriant jam Nobelio 
premiją.
PROFESORIŲ APTINKA 

SU ROŽANČIUMI 
RANKOJE

Dabar rožančiaus mė
nuo ir ta proga mes gali
me prisiminti atsitikimą 
su dar viena Prancūzijos 
garsenybe. Prane ū z a s, 
laisvamanis Mace aprašo 
šitokį įvykį:
— Kartą mes su drau

gais atvykome pas Reca- 
mier. Ką? Jisai bekalbąs 
rožančių? Aš turiu prisi
pažinti, mes visi paraudo- 
me iš gėdos: mokytasai 
Recamier, garsusis profe
sorius, aukščiausis 
ritėtas 
muose, 
karalių daktaras, 
garsas pripildė visą Euro
pą, kalbėjo rožančių!

Kai Recamier pajuto 
nusistebėjimą jisai kuk
liai:
— Taip, aš kalbu rožan

čių. Kai aš esu susirūpi
nęs ligonio likimu, ir kai 
visos mediciniškos prie
monės yra jau išsemtas, 
kreipiuosi aš į Tą, Kurs 
viską gali pagydyti. Ka
dangi aš nevisada turiu 
pakankamai laiko, kad 
Dievui pilnai pėrtiekčiau

iš jos rezultatų (padari
nių), tai atrodo, kad mū
sų paprasčiausi, nuolan
kumu atšviečiantieji pra
šymų, maldavimų ir gar
binimų žodžiai yra taip 
pat priimtini Viešpačiui, 
kaip ir puikiausios invo- 
kacijos. Net ir mechaniš
kai atkalbamos formulės 
yra savotišku būdu mal
da, taip, kaip liepsnos 
bažnyčios žvakių. Net ir 
tos inertiškos formulės ir 
ta materiališka liepsna 
gali pakankamai simboli
zuoti žmogiškosios 
bės polėkį į Dievą.

PAREIGA
—Galima taipgi i 

ir veiksmais, — 
tvirtina prof. Dr. < 
— Šv. Aloyzas Gonzaga 
pasakė, kad pareigos at
likimas prilygsta maldai. 
Geriausis būdas bendrau
ti su Dievu, be abejo, yra 
pilnai išpildyti 
“Tėve mūsų..., 
Tavo karalystė, 
vo valia kaip 
taip ir ant žemės”. Gi Die
vo valios pildymas aiškiai 
reiškia paklusnumą gy
venimo dėsniams, o jie y- 
ra įrašyti į mūsų audi
nius, į mūsų kraują, ir į 
mūsų dvasią. Maldos, ku
rios kaip didelis debesys, 
kyla nuo žemės pavir
šiaus, skiriasi nuo kita ki
tos, kaip tie asmenys, ku
rie meldžiasi. Tačiau jos 
savo išraišką, su šiokiais 
tokiais paįvairinim a i s, 
daugiausiai randa dviejo
se temose: sielvarte ir 
meilėje. Yra visiškai leis
tinu dalyku melsti Dievo 
pagalbos, kad gautume 
tą, kas mums reikalinga. 
Tačiau būtų absurdišku 
dalyku (nesąmone) mels
ti, kad Dievas užganėdin
tu mūsų užgaidas ar kad 
duotų tą, ką mes patys 
savo pastangomis galime 
pasiekti, ir vis dėlto — 
reikalinga, ištverminga, 
agresyvi (atkakli) malda| 
yra išklausoma. Aklasis ( 
evangelijos žmogus, pake
lėje sėdėdamas, savo mal
davimus Šaukė kaskart 
garsiau, nepaisydamas tų, 
kurie norėjo jį nutildyti.
“Tavo tikėjimas tave iš-savo prašymus, meldžiuo- 
gelbėjo”, pasakė Kristus J 
praeidamas.

KAIMIETIS PRIEŠ 
ALTORIŲ

— Pačioje aukštumoje,— 
rašo Dr. Carrel, — malda 
nustoja būti prašymu.

atsakė

būty-

melstis 
toliau 

Carrel.

Jo valią, 
teateinie 

teesie Ta- 
Danguje

auto-
gydymo klausi- 
kunigaikščių ir 

kurio

v

f

si aš prie Šv. Mergelės, 
kaip savo tarpininkės, su
kalbėdamas vieną ar dvi 
rožančiaus paslaptis, ir aš 
prisipažįstu — buvau liu

dininku nuostabių to pa
darinių.

j r
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WATHWJRY. CONN.
Spalių 7 d. staigiai mirė An

tanas Juškis. Paliko dideliame 
; nuliūdime žmoną, dvi dukteris, 
du sūnus ir daug giminių.

HARTFORD. CONN.
T

J

Spalių 17 d.. 2 vai. p p. įvyks 
LDS 6-tos l*p. svarbus susirin
kimas.

Išgirsite raportą iš buvusio 
LDS Seimo. Taipgi tuojaus po 
susirinkimo bus 3 vertingų do
vanų leidimas.

Todėl visi prašomi dalyvauti.
Keport.

vyks spalių 17 d., New Haven, 
Conn., būtent, pp. P. Gradeck, 
A. Tamošaitienė. M. Balinskie-

Į

nė. O. Valinčienė, B. Mičiūnie- 
nė.

Prisirašė nauja narė, K. 
lipauskienė. Sveikinam!

P1J

I
I
I

I

NEW BRITAIS. COHN.

Spalių 9 d. staigiai mi
rė Ona Bulevičienė. Paliko 
dideliame nuliūdime vyrą, 
Martyną, sūnų daktarą, 
dvi dukteris, žentą, mar
čią ir vieną anūką.

A. a. Ona Bulevičienė 
yra LDS 5 kuopos narė. 
LDS 5 kuopos valdyba ir 
nariai reiškia užuojautą 
velionės šeimai. Taipgi 
reiškia gilią užuojautą 
velionės šeimai LDS Cen
tro Valdyba. Lai Dievas 
suteikia jos vėlei amžiną 
ramybę.

Dvasinė puota
Sekmadienį, spalių 17 d., 11 

vai. rytą, Šv. Andriejaus lietu
vių par. bažnyčioje su iškilmin
gomis šv. mišiomis prasidės 40 
Valandų atlaidai. Baigsis ant
radienio vakare, spalių 19 d.

Gausiai lankykimės
daukime V. Jėzaus pasigailėji- rene Brazauskaitė su p. Jonu jos kapelionas kun. Delionis. 
mo mums ir visam pasauliui. Lusu Waterbury, Conn. Jau- Jis kvietė Šv. Vardo draugijos 
Prisiminkime savo maldose šių nojj buvo uob 3^1^ Linki- narius dalyvauti Kristaus Ka- 
dienų jaunimą, kuris yra. kaip me jaunuoijams šviesios atei- raliaus šventės pamaldose spa- 

|jjų 3 vaj po pjetų jfe-
| kalto Prasidėjimo par. bažny
čioje, kur dalyvaus ir kitų tau- 

Spalių 8 d. po trumpos ligos Vardo ^draugijų nariai.

_ ... ' ..... i narius į parapijos bazarą.Paliko nubudime.Mums ^pkridio 19 d.
tėvelius ir seserį., vakaras.
kad velionies tė-j Draugija paskyrė $10.00 ba- 

zarui.
Šv. Vardo dr-jos nariai pa

miršta. kad šv. Mišios 
atnašaujamos kiekvieno 
šio antrą sekmadienį, 
rytą. Kviečiame 
prisirašyti prie 
draugijos.

DARBININKAS
'] NEW HAVEN. COHN.

40 Valandų Atlaidai Sėkmingai 
Praėjo

Šv. Kazimiero parapijoj 40 
Valandų atlaidai sėkmingai 
praėjo. Kiekvieną rytą ir va- 

i karą susirinko skaitlingai pa- 
į rapi jiečių, kad pasinaudojus 
Dievo malonėmis. Parapijos 
choras gražiai giedojo.

Pradedant sekmadieniu, kiek
-vieną rytą gražus skaičius ar
tinosi prie Dievo stalo ir nau- 

, dojosi ta dvasine puota, kurią 
! mūsų gerasis klebonas suruo
šė visų parapijiečių naudai. 
Nepaprastai gražų įspūdį suda- 

,rė atlaidų užbaigimas. Dalyva- 
■ vo prelatas J. Ambotas ir daug 
į kunigų iš apylinkių ir tolimes- 
;nių kolonijų.

___ ______

Alena šiiinskaitė įstojo į šv. 
Rapolo ligoninę

Alena Šilinskaitė, duktė mū- 
kolonijos gerų ir susipratu-

i

6

laimės vakaras pavyko
Spalių 10 d. įvyko A. L. Ta

rybos skyriaus laimės vakaras. 
Pelnas buvo skiriamas lietu
viams tremtiniams. Draugijos 
gražiai parėmė ir sekanti biz
nieriai: J. Poškus, J. Petigala,
V. Toconis. K. Vaitkevičius, J. ___ _______________________
Brookman, Varpo klubas, Am-! Spalių 10 d. Šv. Vardo drau-!Sų 
ber klubas. V ardu vargstančių gijos nariai laike 8 vai. šv. Mi-, sjų parapijiečių veikėjų, Juozo 
lietuvių reiškiame nuoširdžią šių bendrai priėmė šv. Komu 
padėką.

Graži lietuviška porelė
!r !?_al Pereitą savaitę apsivedė p. I- rinkimas.

niją. Tą pačią dieną, tuoj po 
mišparų įvyko Šv. Vardo dr- 

• jos senesniųjų skyriaus susi- 
Dalyvavo ir draugi-

tos sviruojančios 
pikto pasaulio blaškomas.

nendrelės, ties.
II
I Mirė

Amerikoje didžiausioje moterišku kailinių 
firmoje — I. J. FOX krautuvėje dabar eina 
didelis išpardavimas 
SALE. Šiame išpardavime Naujosios Anglijos 
ponios ir panelės galės įsigyti kailinius papi
gintomis kainomis. Pas mus pasirinkimas yra 
vienas didžiausių ir plačiausių. Čia galite gau
ti kailinius nuo mažiausio iki didžiausio saizo.

ANNIVERSARY

Bernardas Koraitis■ir Petronėlės šilinskų, įstojo į 
šv. Rapolo ligoninę mokyties 
slaugės profesijos. Tikimės, 
kad Alenutei pasiseks slaugės 
mokslas, nes yra malonaus bū
do ir turi tvirtą pasiryžimą. 
Sveikinam' Alenutę ir linkim 
geriausių sėkmių.

Parapijos Bazaras
Parapijos bazaras prasidės 

spalio 14 d., ir tęsis 15, 16 dd. 
Klebonas visus kviečia atsi
lankyti ir išplatinti bilietėlius. 
Visas pelnas skiriamas bažny
tinių sėdynių atremontavimui.

Tremtinių Komisija Veikia
Mūsų vietinis BALF skyrius 

įsteigė Tremtinių Įkurdinimo 
Komisiją, kuri susideda iš 
BALF valdybos ir visų draugi
jų atstovų. Galima pasidžiaug
ti komisijos darbuote, nes jau 
išrašyta daug blankų dėl trem-

i

I

Iš Sąjungieėių Susirinkimo
Spalių 4 d. įvyko Moterų Są- mirė Vincas Mandzijauskas, 40 TaiPS’ kvietė Šv. Vardo dr-jos

jungos kuojos susirinkimas.. m. amžiaus.
Padaryta daug gražių nutari-i savo senus 
mų. Pirmininkė padėkojo na- ‘ Pažymėtina, 
rems už pasidarbavimą ir au-A-elis yra apie 80 m. amžiaus ir 
kas Jubiliejinio bankieto pro-į laike 24 metų palaidojo dvi 
ga. Paskirta iš iždo įvairiems į dukreles ir dabar sūnų, 
reikalams aukų, nepamiršo iri Palaidotas iškilmingai iš Šv. 
lietuviai tremtiniai. Išrinktos j Andriejaus par. bažnyčios 
atstovės į LRKMS Conn. ap-jšvč. Marijos kapinėse. Viešpa- 
skrities suvažiavimą, kuris į-'tie. pasigailėk jo vėlės. B.M.

visus 
Šv.

į būna 
mėne- 
8 vai. 
vyrus 
Vardo 

Koresp.

Kailinius galite pirkti išsimokėjimo tudže- 
tu, kiekvienai pritaikintu pagal josios aplin
kybių ir sąlygų. Taigi, nelaukite nieko, pasi
naudokite šia proga, nes jau artinasi ruduo ir 
šaltoji žiema.

Atėjusios į krautuvę visuomet reika- 
laukite, kad jums patarnautų šios krau
tuvės lietuvis atstovas p. Bernardas Ko- J 
raitis, kuris yra kailinių ekspertas ir ži- 
novas. Per jį pirkdamos kailinius dar <11 vashington btrsei 
sutaupysite 10 nuošimčių nuolaidos. BOSTON, MASS.

tinių, ir pasirūpinta darbai ir 
gyvenimo vietos.

Jei kas norėtų gauti kokių 
informacijų bei blankų, tai 

| kreipkitės pas Juzę Dičkienę, 
' 53 Willis St., kuri yra BALF 
i skyriaus raštininke, arba pas 
■ valdybos nares — M. Jokubai- 
itę, A. Pilvelienę, M. Rama
nauskienę, V. Kripaitį, M. Vo
kietaitį, ir pas mūsų kleboną 
kun. E. A. Gradecką.i M.

masi, kad ir likusioji knygučių 
dalis bus išplatinta, nes para
pijiečiai gyvai supranta naujos 
bažnyčios statymo reikalą, to-' 
dėl nesigaili netik savo pinigų,! 
bet ir laisvalaikio, kurį mielai 
aukoja knygučių platinimo va
jui.

Sveikintinas Brocktoniečių 
žingsnis! '

_ •
Lawrence & Methuen,

Mass. -

utanaier s riower onop

“Gėlės Įvairioms Progoms”
162 Essex St

i

BROCKTON. MASS.
Spalių mėn. 4 d. vakare, 

rijonos Jezukevičienės name į- 
vyko pobūvis — “Beano”. Bu- 

įvo susirinkę gana daug para-

i

J

East Boston, Mass.

East Boston Snings Bank

Brocktono Šv. Roko parapi-( 
jos dovanų knygutės, naujos 
bažnyčios statybos fondui yra j 
išplatintos arti 5000. Dar likę 
yra 1000 išparduoti, bet tiki-

Ma-

Keene, New Hampshire

Spalių mėn. 4 d. Brocktono 
parapijos mokyklos vaikučiai 
pagerbė savo mylimą kleb. 
kun. Pr. Strakauską, jo vardu
vių dienoje, atlikdami keliatą 
scenos meno dalykėlių.

Brocktoniečiai džiaugias, kad 
jų vaikučiai turi gabias ir me- 

’ ‘ i — Se
seles, kurios sugeba ir su ma
žais — mokykliniais 
čiais žiūrovams 
džiaugsmo ir parodyti meno.

Ypatingą įspūdį ir nuotaiką 
sudarė iškilmingas dvasinio bu
kieto įteikimas varduvininkui 
— kleb. kun. Pr. Strakauskui.

Aloysius.

LAWRENCE, MASS.

; pijiečių, kurie jaukioje nuotai- niškos sielos mokytojas
ikoje netik savo širdimi, bet ir 
i gausingomis aukomis parėmė1 
i parapijos kleb. kun. Pr. Stra- 
| kausko milžinišką užsimojimą 
i— pastatyti naują bažnyčią ir 
į mokyklą. Buvo surinkta nau
jos statybos fondui viso $151.- 
10.

Pobūvio komisiją sudarė: 
Marijona Jezukevičienė, Stella 
Jakaitienė, Agnieška Barry, 

Į Ieva Kubilienė ir Florencija 
Miškinienė.

Lowell, Mass.
vaiku- 

padaryti!

Westfield, Mass.

Lamtan FurnHure Co.
Pilnas Namų Įfomičiavimas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Cor. Elm A Thomas Sts. 
Tel. 22 — Westfield, Mass.

I

Peoptes Ice ACoalCo. 
Gardner, Mass.

Brockton, Mass.

Woodward’s Auto Spring 
Shop

SPYRUOKLES DĖL BET KOKIO 
AUTO-KARO, T ROKŲ AR BUŠO 

Ratus Suvienodina ir Generaliai Taiso 

172 No. MonteDo St.
TELŠ. 3009 8032 BROCKTON, MASS.

I I

N. G. GumsevCo

Harry Bass, Ine.
United Cloak t Suit Co.

VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 
166 Centrai St., 

LOWELL, MASS.

Bancroft Package Store,
Ine.,

Importuoti ir Naminiai 
Gėrimai: Vynai, Cordials, 

Alus ir Ale.

578 South St, Athol, Mass.

Tel. 770

Manchester, N. H.

C. A. HoHt Co., Ine.
Vertingi baldai, ir kilimai

Cor. VaDey and WHson Sts.

Manchester, N. H. TeL 1880

DUGEY’S 
PACKAGE STORE

Šiomis dienomis papirkau iš p. Gervicko 
Package Store, kuriame užlaikau geriausius vy
nus, įvairių rūšių Alės ir Alus. Parduodame kek
sais, bačkomis ir buteliais. •

Pristatome į piknikus, krikštynas, vestuves ir 
pares. Kviečiu visus lietuvius ateiti ir susipažinti 
su nauju savininku:

STANELT P. GRIZE
6 Arthur St., Brockton, Mass.

Telefonas Brockton 649 — Res. Tel. 2999-W

I------------ -----------------------
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vietines žinios!
f
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kupo paveikslus, pora : 
pažadėjo įdėti po bažnytinį 
gą. Vienas asmuo užsakė nau
ją bažnytinę šviesą.

Didelis Jaunimo Sąskridis

darbininkas 
žmonių Kun. K. Jenkus Laikys 
inį lan- Paskaitą So. Bostone

ŽINUTES cento Pauliečio draugijų sei
mas turėjo svarbią ir didelę 
dieną antradienį.

Kapelionas kun. K. Jenkus 
laikys įdomią, iliustruotą pa- 

‘ skaitą iš savo pergyvenimų 
Už trijų savaičių South Bos- karo metu ypatingai iš savo 

tone įvyks didelis lietuvių jau- patyrimų Vokietijoje, kur jam 
nimo sąskridis. Į jį suvažiuos teko sueiti ir plačiai susipažin- 
dideli jaunimo būriai iš visos ti su lietuviais tremtiniais. To- 
Naujos Anglijos. Su jaunimu ji paskaita įvyks lapkr. 14 d., 
atvyko ir jų tėveliai. Tas sąs- po pietų 
kridis įvyks lapkričio 6 d. Bostone, 

i (šeštadieny), Municipal Buil-terų po 
ding auditorijoje. Tą dieną iš draugija. 
Lawrence, Mass. atvyksta vi-

(Kongresas įvyks 17, 18 dd., 
š. m. šv. Vardo Katedroj ir 

Morrison viešbuty j, 
Chicago, IK)

gie-

1

Spalių 12 d., tapo pakrikšty-; 8 v r Panos Marijos para.
ta Paula, duktė Juozo ir Ale- pįjoS bažnyčioje, Bostone, Šv. 
nos Barasevičių, gyv. 254 West Vincento Pauliečio labdaringų 
Broadway. draugijų vyrai, išklausė šv. mi-

Juozas Barasevičius yra lai- šių ir ėjo prie šv. Komunijos, 
dotuvių direktorius. Jis stebisi, K Šidlauskas ir Petras Ver- 
kad dukters krikšto dienoje jis večka pergyveno didelį įspūdį, 
turėjo užsyk tris laidojimus, matydami 1200 vyrų einant! sas Šv. Pranciškaus parapijos!

i■ ■' prie šventos Komunijos. Nieks, šaunusis choras ir išpildys į-
DideK Seimo Diena. Katali- nepasiliko, jie sako. i domų Koncertą — Musical

kiškų Labdarybių ir Šv. Vin-
darybių atstovai 
čiai pusryčiavo, 
kalbų.

7 v. v., tame 
ler viešbuty, įvyko šauni vaka
rienė, kurioje kalbėjo Arkivys
kupai, Richard J. Cushing, Pa- 
trick J.. O’Boyle, vyskupas M. 
F. Brady ir kongresmanas J. 
W. McCormack. 

' Joje dalyvavo šie lietuviai 
South Bostoniečiai: 
Virmauskas, 
Kontautas, 
Valatka. V. Širka, P. Barolis, dįjį jaunimo sąskridj — “Dar-, 
Vladas Jakštas, J. Kasparas, bininko” 33 metų sukakties pa-:

I *
Pr. Grigaliūnas ir J. Vervečka.: minėjimo parengimą.

Spalių 13 d., seimas 
butų trūkumą. Išrinko 
ją, kuri studijuos šią 
mą ir bandys kreipti 
prie statymo gyvenimui butų.! prasto parengimo Koncerto — tėvas 
Į šią komisiją pateko ir kun. j Musical Show ir Šokių. Todėl bet jie laike tų misijų bando 
Pr. Virmauskis. i visi pasimatysime lapkričio 6 atgaivinti Lietuvos paprotį —

‘ Spalių 14 d., įvyko Statybos J ----
reikalų susirinkimas visokių 
pažiūrų žmonių, būtent: kata
likų, žydų, protestantų ir kito
kių.

bažnytinėj salėje, So. 
Ruošia Lietuvos Duk- 

globa Motinos Šv.
Rap.

Išvyko Chicagon

Trečiadienį, spalių 13 d., 2:10

DAKTARAI

TeL ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI 
447 Broadway 
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare. *

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymar
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

L
TeL TROwbridge 8330 

tepshis, M.D. 
(SEMTO)

Lietuvis Gydytojas 
278 Harvard Street

Kampos inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

PAIROS SKELBIMAI

A.J.NAMAKSY
REAL ESTATE A 

IN8URANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

« Office TeL So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mase. 
Tel. Parkway 1233-W

I

Po to, Statler viešbuty, lab- Show, kuris patiks ne tik jau- vai. po pietų greituoju trauki- 
ir Vincentie- nimui, bet ir vyresniems. Tam niu išvyko į L. Katalikų Kon- 

Buvo gražių ■ chorui vadovauja jaunas ga- gresą BALF ir Kunigų Vieny- 
bus muzikas, Algis Šimkus. bes seimus kun. Pr. M. Juras, 

pačiame, S tat-. Po koncerto, 9 vai. prasidės LDS Centro ir Kunigų Vieny- 
šokiai. Tiems šokiams griežti bes pirmininkas, ir kun. Jonas 

'muzikantai atvyksta net iš S. Švagždys, Nukryžiuotojo Jė- 
Worcester, Mass. Tai visų mė- zaus Seserų Vienuolyno kape- 
giama Jono Dirvelio orkestrą, lionas.
Aišku su ta orkestrą atvyks: Ketvirtadienį, spalių 14 d., 8 
beveik ir visas Worcesterio vai. rytą lėktuvu išvyko į Kon- 

i jaunimas. Ta pat padarys ir gresą ir BALF seimą adv. Jo-
kun. Pr. ’ Lawrenco jaunimas. Turime ži- nas Grigalius, Metropolitan 

kun. Albertas i nių, kad ruošiasi ir visų apy- District komisijonierius ir LR- 
K. Šidlauskas, V. linkės miestų jaunimas į šį di- KSA vice pirmininkas.

i

i
I
I

svarstė! Vyresniųjų lietuvių, kuriems 
komisi- laikraštis “Darbininkas” tar- 
proble-i nauja per 33 metus nei su vir- gimę ir augę misionieriai 
valdžią;ve nesulaikys nuo

Misionieriai Gaivina 
Lietuvos Paprotį

So. Bostone misijas veda čia- 
(tė- 

šio nepa- vae Geraldas gimęs Bostone, 
Gabrielius Lawrence),

Atsišaukė į gimines. Kun. P. 
Virmauskis prašė žmonių rū
pintis su saviškiais, kol jie dar 
gyvi. Nuo religijos atšalu
siems mirus, giminės skverbia
si juos palaidoti katalikiškai. 
Tas nebegalima. Reikia saviš
kius vesti į bažnyčią, kol jie y- 
ra dar sveiki ir gyvi.

Ypač dabar yra laikas sa
viškius vesti bažnyčion, kuo
met taip sėkmingos misijos y- 
ra vedamos.

! Vyrų ir vaikinų misijos 
baigsis sekmadienį, 2:30 v. pp.

Jaunimui misijos prasidės 
pirmadienio vakare, 7:30 va
landą.

i __________

d., Municipal Buildinge. viešą suplikacijų giedojimą.
Žinovas. Laike palaiminimo giedama 

« .~J .. ... Šventas Dieve.Sugrįžo is Vokietijos i Tas sukelia pri.
Pereitą savaitę grįžo iš Vo- siminimų iš Lietuvos, iš pamal- 

jkiitejos karys B. Versiackas ir džios jaunystės, 
šią savaitę, garbingai atleistas į --------------------
iš militarės tarnybos, grįžo pas ■ Ištekėjo Aldona Mockiūtė 
savo motinėlę- sesutes ir tetą, 
gyv. “Darbininko” name, 366 
W. Broadway, So. Bostęn.

Karys B. Versiackas, būda
mas Vokietijoje, daug ką paty
rė. Jis matė ir lietuvių tremti
nių vargingą gyvenimą, ir kai-! 
kuriems, kiek galėjo, pagelbė-: 
jo-

Veteranas Bronius V’ąrsiac-
kas dabar
kad gauti 
žada vėl 
tarnybon.

I

j

ruošiasi kvotimams, 
leitenanto laipsnį, ir 
įsirašyti militarėn

Joninės Susirinkimas
1 vai.

Dosnumas. Per pereitus du 
sekmadieniu Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje, jos taisymui, 
parapijiečiai sudėjo $1,200.00.

Vienas aukavo $100.00 be 
parašo.

j Parapijos misijų metu N.N. 
1 paaukojo mokyklai $25.00, N.
N. ir N. N. paaukojo koplyčiai 
du klaupuku. N.N. ir N N. pa

aukojo septinto skyriaus mo- 
| kyklos kambariui puikius, po 
I $40.00 Popiežiaus ir Arkivys-

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir i 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
k pOuukams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

I
BOBIS BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E St, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
* !i

“Marija, Marija”... 
da visi.

Pamokslas... sako J. E. 
Kardinolas Stritch, Chi
cagos Arkivyskupas.

“Marija Gražiausia 
nelė**... gieda visi.

Malda Už Lietuvą. 
“Panis Angelicus**... gie

da Algirdas Brazis.
“Šventas Dieve”... lydi 

kunigai ir atsako visi.
“Tantum Ergo”... gieda 

visi.
Palaiminimas Švenčiau

sio Sakramento.
“Garbė Švenčiausiam 

jumis Sakramentui”... gieda vi-
SI* sei-; ______

! Prof. A. Salys, garsusis 
iš Ca-‘Lietuvos Ateitininkas ir 
Ame- dabar profesorius Penn- 

Universiteto 
Jojo linkėji- štabo, jau yra pasižadė- 

Lai šis jūsų su- jęs pribūti į Kongresą ir

sų komiteto, platina tikie-, 
tus koncertui, kuris įvyk
sta antrą vakarą, spalio
18 d., 8:00 vai. vak., Šv. 
Kazimiero Akademijos

Tęsinys 8-tame pusi.

ĮVAIRUS
Kanauninkas Feliksas 

Kapočius, Tautinis Dele
gatas Lietuviams Vokie
tijoje, sveikina Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Šis 
garsusis tautos vadas, 
sveikindamas Kongresą, 
rašo, kad “Dėkoju lietu
vių katalikų tremtinių 
vardu už brolišką meilę, 
reiškiamą Jūsų , nuolati
niais artimo meilės dar
bais, kurie tampriausiu 
būdu riša mus su 
vienon lietuviškon 
mon”.

K. Pabedinskas, 
sablancos, sveikina 
rikos Lietuvių Kongresą sylvanijos 
Chicagoje. 
mas yra: “ 
važiavimas nustato gaires aktyviai dalyvauti, 
dar sėkmingesnei kovai Pranas Čižauskas, iš 
dėl tikėjimo ir Lietuvos Kongreso rengimo finan- 
laisvės”. j

Kun. Pr. Juras, Lawren- 
ce, Mass. klebonas, ir 
kun. J. Švagždys, Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserų 
kapelionas, šią savaitę at- ly at Boston, 
vyko į Chicagą dalyvauti 
BALF seime, Lietuvių 
Kongrese, ir Kunigų Vie
nybės seime.

Kun. J. Valant iejus,
Waterburv. Conn., klebo- the Darbininkas and that the follow- 

nas, kuris gal negalės da
lyvauti seimuose ir Kon
grese, tai prisiuntė savo 
auką Kongresui.

I w o ine aate snov/n in tne awve vapumi,rreiatas in. nrusas, bv. required by the Act of August 24, 
Jurgio parapijos klebo- 1912 as amended by the acts of 
__ „1' „ March 3. 1933. and July 2, 1946 in naS, kun. Jurgis Paskau (section 537. Postai Laws and Reg- 
kas, Gimimo Panelės ŠVČ. Ulations). printed on the reverse of 
Paraiįjos klebonas, _ ir “į
KUn. Ignas Albavičius, SV. the publisher. editor. and business 

managers are: Publisher St. Jos. 
Lith. R. C. Ass’n of Labor, 366 Broad- 
way. So. Boston. Mass.; Editor A.

Pa- PAB$H)UODA
East Granby, Conn. 12 akrų 
farma su namais. Gera žemė 
tabakui, daržoves auginti. Ga
nykla su upeliu karvėms gany
ti. Septynių kambarių gyvena
masis namas, gražioj vietoj 
prie vieškelio. Reikalingos prie 
žemės trobos. Kreipkitės

Rev. J. J. Kripas 
' 1450 Chapel St. 
New Haven, Conn.

(11-15)

Statement of The Ownership, 
Management, Circulation, etc. 

Reguired by The Acts of 
Congress of August 24, 1912, 

as amended by the Acts of March 3, 
1933, and July 2, 1946 

of Darbininkas published Semi-week- 
, Mass. for October 1, 

1948 Statė of Mass.. County of Suf- 
folk.

Before me. a Notary Public in and: 
for the Statė and county aforesaid. j 
personally appeared Anthony Pell, I 

, who, having been dūly swom 
according to law. deposes and says 
that he is the Business Manager of

ing is. to the best of his knowledge 
and belief. a true statement of the 
ownership. management (and if a 
daily. weekly. semiweekly or tri- 
weekly newspaper. the circulation), 
etc.. of the aforesaid publication for 
the date shown in the above caption.

Rm. 8ou. 3729 8ou 4®18

UhuaniaafinitareCt.
MOVER8 — 
Ineured and 

Bonded 
Local A Long 

Distanoe 
Moving

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

Kas norite Įsigyti SaulAtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avcų
Hollywood 38, Calif.

GBABORIAI
■ ■ . ■ ■ ii a — ■

S.Barasevičiu$if Sūnus
MOTERIS PAGELBININKR 

Lietuvių Graborius-BalMmuotojae 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
80. BOSTON, MASS.

TM. •OUth BestMMCB

SOnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
TeL COLumMa 2537

I Spalių 12, Šv. Brendono baž- 
' nyčioje Dorchestery, moterys- 
įtės Sakramentu priėmė Aldona 
, A. Mockiūtė su John E. 
i McLaughlin.

Aldona yra žinomų visuome- 
ninkų ir labdarių Antaninos ir 
Stasio Mockų duktė. Yra bai
gusi Boston Teacher’s College 
su magistrės laipsniu ir moky
tojauja žinomoj Burdett Bus- 
siness College. Jos vyras yra 
Bostono policijos . pareigūnas 
priskirtas prie East Bostono 
stoties.

Vestuvių pokylis įvyko Ven- 
dome viešbuty.

Linkime jauniesiems Dievo 
palaimos. Rap.

I

Šv. Jono draugijos mitingas 
sekmadienį bus vieną vai. 

ankščiau, būtent, 1 vai. po pie
tų. Norima greit užbaigti, kad 
būtų galima suspėti į Misijų 
užbaigimą. Rašt.

ši

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

Draugijų Valdybų Adresai
-
•V. JONO EV. BL. FA8ALPINE8

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-J08 

PO GLOBA MOTINOS ŽVC.
Pirmininkė — Eva Marksienč, 

•25 E. 8th SL, So. Boeton, Malt.
Tel. So. Boeton 1298. 

Vice-Plrmininkė — u. Gaillūnlent, 
8 Winfield St, So. Boeton, Mta. 

Prot Rašt — Ona Ivaškienė, 
440 E. Sth St, So. Boeton. Mara. 

Finansų Rašt — B. Cūnlenė, 
29 Gould St., W. Roxbury, Mara.

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

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

11 Springer St, So. Boeton, Man. 
Kasos GL — Elzbieta Aukštikataytš, 

110 H St, So. Boeton, Maas. 
Draugija savo susirinkimu* laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 tai. 
vakare, Parapijos salėje, 480 E. 
Seventh SL, So. Boeton. Masa 

Visais draugijos knšpkltšs
DM protOKOtU

Pirmininkas — Juozas Švagždys, 
•01 6th SL, So. Boston, Mass.

Vlce-Pirmininkas — Pranas Tuleikls, 
702 E. 5th St, So. Boston, Mase.

Prot Rašt — Jonas Glineckis, 
5 Thomas Pk., So. Boeton, Mesi,

Fin. Rait — Aleksandras Ivaika, 
440 E. Sixth St, So. Boeton, Mase.

Iždininkas—Stasys K. Grigsnavičius, 
•99 E. Seventh St, 8. Boeton, Mana

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
cią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos salAj, 
492 E. 7th St. So. Boeton.

i

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.

GranonAvB^ Islington, Mass.
TaL Dedham 1304-W

PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas falukonis. Savininkas.

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

giai patarnauja.

251 lesi Broadwaj, South Bosten, Mus.
BSBSBSMMSIRaHKKSSKNKMKSKKMSBOSfltKMMSMINMBnMMHMi

Antano parapijos klebo
nas, bus J. E. Kardinolo
Samuel E. Stritch, Chica- F. Kneižys, 50 Cottage St.. Norwood. 
gos Arkivyskupo, palydo
vai laike procesijos ir Šv.
Valandos pamaldų, L.. 
Vardo Katedroje, 
dieną Kongreso, spalio 17 of stockhoiaers owning or hoiaing 

*? . one nercent or more of totai amountd., J:(M) vai. po piet. \of stock. If not owned by a corpora-
Prelatas Jonas B. Bal- tion- names and addresses of the 

individual owners mušt be given. If 
owned by a firm. company. or other 
unincorporated concern. its name and 
address. as well as those of each 
individual member. mušt be given.) 
Saint Joseph’s Lith. R. C. Ass’n of 
Labor. 366 W. Broadway. So. Boston. 
Mass.

Rev. F. M. Juras. President, 94 
Bradford St.. Lavvrence. Mass.

A. F. Kneižys. Secretary, 50 Cot- 
tage St.. Noru-ood. Mass.

| Anna Siauris. Treasurer. 51 Tampa
1 St.. Mattapan. Mass.
i 3. That the known bondholders, Katedroje ateinantį sek- mortgagees. and other security hol- 

madienį.
Tėvų Marijonų Semina

rijos Klierikai atliks pa
tarnautojų pareigas tos 
dienos ceremonijoms.

Šv. Valandos pamaldų 
programo bus sekantieji 
punktai:

Procesija (iš Katedros 
klebonijos iki Katedros).

60 balsų Sasnausko Vy
rų Choras giedos 
Sacerdos”. avuiiag;. 119 ^ivcn.aiov tnau l»i^ acuu lwv 

O SalUtaris... gieda visi, paragraphs contain statements em-1 
------- ‘ “* bracing affiant's full knowledge and; 

belief as to the circumstances and^ 
conditions under which stockholders 
and security holders who do not ap- 
pear upon the books of the company 
as trustees. hold stock and securities 
in a capicity other than that of a, 
bona fide owner; and this affiant has' 
no reason to believe that any other! 

or corporation 
has any interest direct or indirect in 
the said stock. bonds. or other securi-

Mass.; Business Manager, Anthony
Ml. 32 Wilder St.. Brockton. Mass.

2. That the owner is: < If owned by 
gy a corporation. its name and address 

.___  ' mušt be stated and also immediatelypirmą thereunder the narnės and addresses

kūnas, Maspeth, N. Y., 
klebonas, bus celebrantas 
Šv. Valandos pamaldų. 
Kun. Petras Katauskas, 
Chicago Heights klebo
nas, ir kun. Viktoras Cer-į 
nauskas, So. Chicagos pa
rapijos klebonas, bus dia
konas ir subdiakonas lai-Į 
ke Šv. Valandos pamaldų!

YAKAVONIS 
Fanerai Home

; derg ovvning or holding 1 per cent or 
' more of totai amount of bonds. mort- 
gages or other securities are: (If 
there are none, so statė.) Tautos 
Fondas, 2334 So. Oakley Avė., Chica
go, III.

4. That the two paragraphs next 
; above. giving the narnės of the own- 
ers. stockholders. and security hold
ers, if any. contain not only the list of 
stockholders and security holders as 

: they appear upon the books of the 
company būt also, in cases where the 
stockholder or security holder ap- 
pears upon the books of the company 
as trustee or in any other fiduciary “Ecce relation ,the name of the person orj 

! corporation for whom such trustee is 
acting. is given ;also that the said two

Saldžiausios Jėzaus šir
dies Litanija.

PAIEŠKOJIMAS !
Aš, Marcijona Adlerienė, 

gyv. (16) Kassel — Oberzweh- person. association, 
ren, 
Forty Second 5, US — 
Germany, paieškau šių 
giminių:

1. Martyno Liorančo,
2. Jurgio Liorančio,
3. Mykolo Liorančio,
4. Onos Uorančaitės.
5. Marytės Liorančaitės.
Visi kilę iš Karapolio dvaro 

(Pagiriupio kaimo), Batakių 
valsčiaus, Tauragės apskrities.

DP Camp Mattenberg,
Zone ties than as so stated by him.
gavo 5. That the average number of copies 

| of cach issue of this publication sold 
l or distributed. through the mails or 
otheru-ise. to paid subscribers during 

' the twelve months preceding the date 
shown above is — 7197. (This infor- 

įmation is required from daily, week- 
ly. semiveekly. and triweekly news- 
papers only.)

Anthony Pell. Business Mana- 
ger. sworn to and stibscribed before 
me thw 13th da£ of Oct. 1948 
Joseph B. Gailius. Notary Public.

<My commission expires Jan. 27, 
1950).

741 No. MainSt
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 8-1580

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., • 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir

Bateamuotojas
(Notary Public)

•

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukyte; Tel. Ki-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

864 EastBroadway
SOUTH BOSTON. MAN

D. A. Zaletskas, F. E. žaietskne
Oratoriai Ir BalsamuotoJaL 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Kepl/Ma Bermenlme Dyfcal.

NOTARY PUBLIC
IeL ŠOU Boston OBIS



Fenk:a<ten.s Sjai., 15, 1S4S_________________ _________________________________________________DARBININKAS

ruošia 
tiktai vienatį 

dalyką:
Pasaulyj

Lietuvos Vyčių 35-to Seimo, įvykusio rugsėjo 10-12 dd., š. m., Detroit, Mich., atstovai. Pačiame viduryje, pirmoj? eilėje 
sėdi iš kairės į dešinę Seimo globėjas — šeimininkas k’eb. kun. I. Boreišis, Lietuvos Vyčių organizacijos tėvas p. Mykolas 
Norkūnas, L. Vyčių Centro pirm. p. Juozas Boley, L. Vyčių Centro dvasios vadas kun. J. Jutkevičius ir L. Vyčių Garbės na
rys p. L. Šimutis.

j Į. K. Kongreso Biuletenis
Pradžia 3-čiame pus). i _______ _ ___________

Pabaiga 7-tame pusi.
salėje, prie 67-tos gatvės 
ir Rockwell Avė.

Leonardas šimutis, 
vadovauja komitetui, 
ris ruošia koncertą 
Kazimiero Akademi jos Šv. Valandą.

Tabaką!
Geriausį

ŽINUTES
Altoriaus ir Rožančiaus

I
I . . . . .buvo jų užuojautą ir įvertinimą mu
sų Sesučių darbo. Dieve padėk 
jiems veikti mūsų mokyklos ir 
Sesučių mokytojų labui.

i Sesuo M. Emerencijana, 
Šv. Kazimiero Akademi
jos vedėja, praneša, kad 
ir Akademijos mergaitės 
prisidės prie Kardinolo • 
procesijos į Katedrą prieš

puošti brangiais meno kū
riniais: tet vis tai yra tik 
kanas, šaltas, negyvas, 
slėgiąs kapas: kapas be 
dvasios ir širdies’

Daugelis jaunuo-ių reli
gingumą laiko tik ilgas 
maldas ir 1 
bažnyčion. Bet tai yra tik rigentas Lietuvos Vyčių i nas, 
viršinis religijos nrakti- Choro, kuris vaidins svar-lkun. J. F. 
kavimas. Žinoma, jis irgi bią rolę tame koncerte, j (Boll) 
yra būtina, f 
gingumas 
tad labai lengvai jis virs- kademijos 
ta tik grynu paviršutinis- Sesers M. Bernardos, mu- kuris vyksta Šv. Kazimie- 
kumu. zikos vedėjos Akademijo- ro Akademijos patalpose,

Tikra, vyriškam religin- je. Algirdas Brazis, Chi- spalio 19-20 dd.
gurnui aš reikalauju daug cagos Operos artistas,1 Kiekvienas Amerikos 
daugiau. Tikrasis religin- dainuos solo roles Kon- Lietuvis gali dalyvauti 
gumas yra Idėja, kuriai greso koncerte. Kongrese, kuris šiuo lai-
priklauso visas mano gy- Prof. Antanas Pocius, ku yra šaukiamas Chica- 
venimas, yra mintis, kad Šv. Jurgio parapijos var- goję, spalio 17-18 d., nes 
aš koks esu. kiekvienu šir- gonininkas. diriguos pa- Kongrese bus diskusuoja- 

pildytą Sasnausko 60 Vy- ma 
ru Chorą, kuris giedos klausimai ir jųjų 
iškilmingą “Ecce Sacer- mas priklausys 
dos” giesmę, J. E. Kardi- kaip aktyviai lietuviai ka- 
nolui Stritch žengiant į talikai dalyvaus. Būtų ge- 

Šv. Valandos riau, kad atstovautumėte

Jr. 
ku- 
Šv.

vaikščiojimą salėje. Leonardas yra di-Į Kun. K. Vasys, klebo- 
... ... T - .. ---- , Worcester, Mass.,1

Baltusevičius, ’
l, klebonas, Scran-

Bet jei reli- Tame koncerte taip gi da- ton, Pa., dalyvaus Kon- 
tuo ir baigiasi, lyvaus Šv. Kazimiero A- grėsė ir vėliau dalyvaus 

choras, vad. Kunigų Vienybės Seime,

Dapkūnaite - Andrychouski į pavaisino susirinkusius 
šeštadienį, spalių 9 d. p-Iė čius.

Evelyna Dapkūnaitė paėmė sau j Valio mūsų jaunosios kartos 
už vyrą jaunuolį Bernardą An- tėvams. Begalo malonu matyti 
drychowski. Liudytojais 
Melvinas Brzuchalski ir jauno
sios sesutė Emma Dapkūnaitė. 
Kun. Antanas Dubinskas laimi
no jaunųjų pasižadėjimus. Kle
bonas kun. dr. Mendelis ir jo 
brolis kun. Jonas Mendelis sto
vėjo prie altoriaus šliūbo me- jos moterys savo susirinkime 
tu. spalių 10 d. paskyrė $15.00 gė-

Sveikiname naująją porelę ir lems papuošimui 
linkime ilgiausių metų ir 
šiaušių Dievo malonių jų 
jame gyvenime.

vietoje Treatment
Rūkykite OLD

altorių per 
gau- 40 valandų atlaidus ir užprašė 
nau- egzekvijalr.as mišias už miru

sias nares paskutinį lapkričio 
mėn. šeštadienį, 27 d., 8:30 v. 
rytą.

Emilija Kripienė

svarbieji katalikų 
išriši- 

nuo to,

di's mušimu, kiekviena 
minute. kiekvienu maro 
sie’os suvimėjimu pri
klausau Visagaliu č i a m 
Tė^nn. kuriam iš širdies 
meldžiuosi, džiaugsmin- Katedrą, 
gai lankau jojo šventyk- laike, pirmą dieną Kon- kokią nors draugiją kaipo 
Jas: kuriam noriu visur ir greso. Šv. Vardo Kated- delegatai, bet šiame Kon- 
visada k’usniai tarnauti. 
Ti’-rai religingam jaunuo
liai malda nėra tik “Tėve 
mūsų”, bet ir kiekvienas 
rašto darbas ir kiekvienas 
gražus žaidimas. Malda— 
jam pietūs, malda —mok- statyti 
plas, malda — narcizu at
likimas. malda 
nai, malda — visas 
gyvenimas, nes iuo jis 
ri na'Tarbmti Di°va.

šJai. mro mielas. 
r:škasis religingumas! 
sakvk dabar, 
šitokiu būdu nors 1 
ką r°iš’ua būti religingu žyčio 
jaunikaičiu?

B~t ką galvos tas jan- 
ruolis. kuris neturi vidi- 
rio užsidegimo, kuriam 
visas religingumas baigia
si tuo, kad verčiamas nu
eina sekmadieniais šv. 
Mišių išklausyti ir vaka-

os

išk’

žaidi- 
jo 

no-

roję, 3:00 vai. po piet. Le- grėsė reikia kiekvieno lie- 
onardas Šimutis, Jr. gros tuvio balsą išgirsti. Jojo 
vargonais. nebus galima išgirsti, jei

Motina Jozefą, Sese- nedalyvausite.
ru Kazimieriečių viršinin-i Chicagos parapijų troš
kė, pagyrė sumanymą iš- tistai sudaro Katedros su- 

aukštesniu klasių sodinimo štabą ir nuo jų 
vaikučius take iš Kated- priklausys, kai susirinku- 
ros klebonijos iki Kate- siems būtų užtektinai vie- 
dros laike iškilmingos tų Šv. Vardo Katedroje, 
procesijos Kardinolo 
dvasiškijos.

ir Jie irgi susodins garbės 
šeimas, kurios yra vedu- 

~ sios 25 metus ir daugiau, 
rais neprasmiškai sukalba Šiom šeimom bus teikia- 

ar galvojai įprastą savo poterėlį! mas ypatingas Kardinolo 
kartą. Vargšas! Jis tenkinas ma- palaiminimas laike Šv.

’ ” > upelio čiurlenimu, Valandos, pirmą dieną 
tuo tarpu šalia jo ūžia Kongreso, 3:00 v. popiet, 
galingų upių vandensj Suvirs 100 šeimų, vedu- 
Tikrasis 
žmogaus gyvenimui duo- iš Cicero, UI 
da paguodos ir džiaugs
mo, drąsos ir susižavėji
mo, kantrybės pakelti ne
laimes ir skausmus.

y -

Pa-

upių
religin gumas šių 25 metus ar daugiau 

“ dalyvaus 
Šv. Vardo Katedroje, per 
Šv. Valandą ir priims J. 
E. Kardinolo Stritch pa
laiminimą.

Kokybės šį puikų 9c. cigarą!
PABANDYK JĮ!

Naujos Draugijos
Pereitą penktadienį, spalių 8 

d. dėka kun. Jono 
pastangoms sutverta 
čių kuopa. į kurią 
klausyti berniukai ir 
nuo 14 iki 18 metų 
Pirmas susirinkimas subūrė 15 tarnus. Aloyzas yra prie lėktu- 
to amžiaus jaunųjų. Buvo iš- vų ir nors trumpą laiką tetar- 
rinkta valdyba ir nutarta lai- nauja Dėdei Šamui, tačiau ant 
kyti susirinkimus kas savaitę, rankovės nešioja ševroną “Pri- 
Džiaugiasi klebonas, džiaugiasi vate First Class”. Sveikiname 
jaunoji karta, kad galės bent Aloyzą ir linkime jam tapti ka- 
kartą į savaitę susirinkti para- pitonu.
pi jos kambariuose. Sveikiname i Kalėdojimas turi prasidėti 
ir linkime kuopos kūrėjams iš- šią savaitę. Trečiadienį, spalio 
tęsėti. 113 d. Curtis Bay ir Belair Rd.

Sekmadienį, spalių 10 d., dė-'miesto dalys yra skirtos apian
ka ponios DeMario ir ponios kyti. Ketvirtadienį, jei ne lis, 
Kastantinavič i e n ė s pastan- f kunigai tikisi visus lietuvius 
goms, įvyko pirmas susirinki- rytų Baltimorės dalyje matyti, 
mas, tėvų, kurių vaikučiai lan-; Penktadienį, visi trys kunigai 
ko šv. Alfonso mokyklą. Kle-' vaikščios Morrel Park, 
bonas kun. Mendelis, atkalbę- shington Park ir Carrol 
jęs maldą, perstatė šios naujos lankydami tų kolionijų 
organizacijos tikslą, būtent, vius. 
padaryti artimesnius santykius! Klebonas kun. dr. Mendelis 
tarp mokytojų Sesučių ir tėvų; praneša, kad galima gauti kle- 
arčiau supažindinti pačius vai-,bonijoj 
kūčių tėvus, ir bent vieną kar- tremtinių 
tą metuose per parengimą su
teikti šiek tiek medžiaginės 
pagalbos Sesučių darbui ir jų 
reikalams.

Į Išrinkta valdyba. Pirmininkė 
ponia DeMario, vice-pirm. Jo
nas Bayliss, raštininkės — po
nios Kastantinavičienė ir Mier- 
zwicki, iždininkas p. Robinson, 
maršalka — p. Schiaffino. Nu
tarta laikyti susirinkimus kas 

1 pirmą mėn. sekmadienį, 4:30 
j vai. po pietų ir mokėti duoklę 
$1.00 metams vyrui ir žmonai 
priklausančiam prie Tėvų kuo-t 
pos. Apie 60 asmenų dalyvavo 
susirinkime. Rengėjo* parūpi
no piragus ir kavutę, kuriais

priesaikų nereikia daryti, tiki Keturdešimtė prasideda sek- 
pažadėti butą ir darbą atvyku-1 madienį, spalių 17 d. Rytais 
siems lietuviams tremtiniams, mišios nuo 6 vai. iki 9 v. kas 

aukavo Stengkimės kuodaugiausiai sa- pusvalandis. Išpažintis bus
Mendelio $5.00 gėlėms Marijos altoriui vo brolių - sesių įvežti į Ame- i klausomos kaip rytais taip va- 
jauname- spalių — rožančiaus mėnesiui, j riką. Atjauskime jų apverkti- karais. Mišparai 8 vai. vakare. 
_ i- ___  ai_____ __• _ i-i-A- nn/JčG Tai srra VriVa- Nnvanna namoldna lftilrn-Karys Aloyzas Yucis lėktų- n4 padėtį. Tai yra tikras krikš- Novenos pamaldos bus laiko- 

• ” • ’ • čioniškas gailestingumo dar- mos 9 kartus pirmadienį ir 5
bas.

Kristupo Kolumbos . šventės
įdėliai, vaikučiai neturėjo mo-'čio mėn. 12 vai. vidurdienį bus 
i kyklos antradienį, spalių 12 d. atnašaujamos kasdieną. Be to 
Džiaugėsi vaikučiai, bet nema- 500 kitų mišių bus aukota 1949 
žiau džiaugėsi Sesutės gavu- metais. Mirusiųjų vardus gar
sios dieną pailsėti. i ma prisiųsti prieš lapkr. 1 d. į

Girdėjau, mūsų parapija vėl gy Alfonso kleboniją.
atsižymėjo aukomis Katalikų I 
Misijoms. Šiais metais perdavė 
$73,236.87 įvairių misijų re:-, 
kalams. Mišių aukų įteikta lie-' 
tuviams kunigams ir kitiems 

'tremtiniams $25,211.00. Mūsų j 
kunigai dėkoja Dievui ir duos-' 
niems žmonėms už pagelbą su
teiktą misijoms. Viena para
pija, galima sakyti, daugiau 
surenka negu kaikurios vys
kupijos.

gali pri- I
mergaitės vu parvyko iš Texas. kad ap- 

amžiaus. lankyti savo tėvelius ir pažįs- I
I

Wa- 
Park, 
lietu-

blankos atgabenimui 
į Ameriką. Jokių' 

__________________ 1 
I

i

i

»i

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

Direk.—Jokūbas J. Stukas
429 WALNUT ST., Newark 5, N. J.

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

ra mot praaidėi Spalių (Oct.) 20 d., 

1948. Tai bus pirmosios Lietuviškos 

kultūriškos programos leidžiamos per 

F. M. Radijų Jungtinėse ValstyMee! 

Jos bus pritaikintos Amerikiečiams 

ir Lietuviškam jaunimui...

kartus antradienį.
Už mirusius per visą lapkri-

I

I

Juoz*
Ine.

L1JDOTTVTU

fiO? W*'*hlntfton Rlvd 
KALTTMORE 30 Md 
Tel. !>exington 8595 

ulmoginai dėl visokių reikalų 
PųtRrnavinvm Dienu Ir Naktį

KLAUSYKITE
"Lietuvos AfcMmą” IMjo Valandų

4ESTADIENIAIS. 5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVD (AM.) 
1330 kil., 5000 watts 

TREČIADIENIAIS. 5:30 iki 6:00 v.v.


