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Mirtis yra Dievo 
kuris... perdaug 

kuris... nemažai

Latrų atsivertimas 
Stalinas neilgai bus 

melagiam vadinamas
Koks bus trečiasis pasaulinis 

karas
•

Mussolini buvo vienas iš dau
gelio šių laikų latrų. Jis buvo 
mažiausysis iš didžiųjų latrų. 
Dėl jo latrystės žmonija ma
žiau kentėjo ir kenčia, negu 
nuo kitų latrų. Kai kiti latrai 
nei iš tolo prie savo latrystės 
neprisipažįsta ,kai ir kiti jų to
kiais nelaiko, tai Mussolini pa
reiškė: “Aš klydau ir turiu sa
vo klaidą atpirkti”.

Apie Mussolinio atsivertimą 
padavė tremtyje leidžiamas lie
tuvių laikraštis “Mūsų Kelias” 
spalių 6-tos dienos laidoje. Tą 
Mussolinio atsivertimą esą pa
davę visi didieji Italijos laik
raščiai. Štai keletas iš tų Mus
solinio pasakymų:

“Mirtis man ateina kaip 
draugas, ji nebeįvaro man jo
kios baimės.
malonė tam, 
malonė tam,
protu, aš klydau. Aš nieko ne
kaltinu, išskyrus save patį. Aš 
baigtas. Mano žvaigždė nusilei
do”.

Hitleris, Stalinas, be abejo
nės nei sapne nesapnavo apie 
tokį prisipažinimą prie kalčių, 
kokį padarė Mussolini. O vis 
tik jie buvo antrojo pasaulinio 
karo iššaukėjai — kaltininkai.

•
Per ilgą laiką Višinskis, Gro

myko, Molotovas ir kiti didieji 
Stalino bernai vadino Ameri
kon ir Anglijos laikraštininkus 
ir Utnn vinuMnenin vadini, 
kurstytojaift. PaskuT aukštieji
Amerikos ir Anglijos vyriausy
bės pareigūnai tokiais buvo va
dinami. Už tai tie Stalino ber
nai buvo vadinami melagiais. 
Dabar pats Stalinas nužengė 
nuo savo aukšto sosto į tran
šėją ir šaukia, kad Amerika ir 
Anglija ir apskritai kapitalisti
nis pasaulis ruošia karą prieš 
Rusiją. Už tai pats Stalinas 
pavadintas melagium.

Be reikalo alijantai tiek ce
remonijų darė su Kremliaus 
viešpačiu. Juk seniai jam rei
kėjo pasakyti: “Išeik su savo 
driskiais iš pagrobtų žemių Eu
ropoj ir Azijoj, o jei ne, tai 
eisi pas savo buvusius partne
rius — Mussoliniį ir Hitlerį.

•
Vienas Amerikos generolas 

apskaičiavo, kaip Amerika tu
rės išsitempti trečiajam pasau
liniam karui. Štai tas apskai
čiavimas: vyrų ir moterų uni
formose — 15 milijonų. Su
mobilizuotų darbininkų karo 
pramonėse — 60 milijonų. Ka
ro ilgis — 5 metai.

Čia nepasakyta, kiek pinigų 
tas karas atseis ir kiek gyvy
bių galės žūti. Bet kiekvienam 
aišku, kad visko tas karas pra
rys labai daug.

Pirmojo pasaulinio karo kal
tininku buvo rokuojamas kai
zeris, antrojo — Hitleris. O
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Prezidentas Truman Laimėjo
Demokratas Dever Nusinešė 

Massachusetts
“Birth Control” - daugu mos balsuo 

tojų atmestas

Mass. Valstybės Demokratai gavo daugumų Kongrese 
Ir lygiomis valdys Senatų

Ne vien tik buvo išrink-Boston, Mass. — Massa
chusetts valstija milžiniš- tas demokratas gubema- 
ka dauguma balsų pasisa- torius, bet išrinkta dau-. 
kė už demokratų partiją. 
Demokratų kandidatas į 
valstijos gubernatorius iš
rinktas 390,000 dauguma 
balsų. Tokie pasislinkimai 
bei pasitikėjimai balsuo
tojų į vienos ar kitos par- i 
tijos vadovybę turi tam 
tikros reikšmės. Laike 
rinkiminės kampanij o s 
kalbų, balsuotojai pajuto, 
kad respublikonų Valdan- i 
čioji vadovybė tikrai pa
tvirtino kainų pakėlimą ' 
ant reikalingiausių pragy- i 
venimo reikmenų, o čia 
demokratų kandidatas į 
valstijos aukščiausią vie
tą, kaip tik žada kovoti 

J»«w|įsą* tuo kainų kilimu. Čia

Prezidentas Harry S. Truman

Prez. Harry S. Truman gavo
304 Elektoral'iškus balsus

Demokratų Partija laimėjo daugumą 
Kongrese ir Senate

Organizuoti darbininkai irgi laimėjo
Boston, Mass., lapkr. 4 

— Antradienį, lapkričio 2 
d., Jungtinės Valstybės 
turėjo laisvus demokratiš
kus rinkimus. Tai diena, 
kurioje visos šalies pilie
čiai laisvai pasisakė, ko
kią jie valdžią nori turėti. 
Ir štai tik sekantis trečia
dienio rytas nei sapnuo
tas, nei pranašautas, kaip 
kad skelbia pralaimėjusie
ji, atnešė demokratų par
tijai laimėjimą. Amerikos 
spauda tokius reiškinius 
vadina “landslide” — že
mės slinkimas, bet tas 
balsuotojų pasislinkimas 
atnešė laimėjimą demo
kratams ir jie laimėjo ne 
tik prezidentą su vice-

guma ir Kongreso atsto
vų. Senatas išėio Iv^io-i 
mis. Kiti visi valstybės d- 
fisai irgi perėjo į demo- 
krat ųrankas. Tik vienas 
Massachusetts Senatorius 
Saltonstall liko iš respu
blikonų partijos perrink
tas sekančiam terminui.

Valstijos balsuotojai la-; 
bai jautriai atsiliepė ir r 
siūlomą Gimdymo Kon- { 
trolės referendumą. Nors 
leidžiant šį numerį laik
raščio į spaudą galutino 
balsų skaičiaus paduoti; 
neįmanoma, bet tos žinios, į .... r______ r — ----
kurias turime yra už NO* Į AUDĖ PRIPAŽINTI RFI prezidentu, bet daugumą
840,681 balsas ir kad YES _ A Kongrese ir Sęnate.

bene bus svarbiausioji 
jriežastis demokratų lai
mėjimo Massachuse 11 s 
valstijoje ir demokratų 
kandidatas Paul A. Dever 
laimėjo gubernatoriaus 
vietą.

balsuotojai jo už aukš-i 
tų idealų ir moralės palai-’ 
kymą šioje valstijoje.

TARTS SU CK) UNIJA

Kada Prezidentas Tru
manas buvo painformuo
tas apie jo išrinkimą šios 
šalies Prezidentu, jis pa
reiškė, kad darbininkija 
prisidėjo prie to laimėji
mo. Darbininkams di
džiausias kreditas už de
mokratų partijos laimėji
mą. Ir tikrai darbininkija 
laukia, kad tie pažadai: 
gerbūvio ir taikos palai
kymas būtų įgyvendintas. 
Darbininkija laukia ir tų 
kainų kilimo sulaikymo; 
tikisi iš demokratų legis- 
latūros ir viešosios plates
nės apdraudos ir tt. Todėl 
ar reikia stebėtis, kad 
darbininkija negalėjo pa
sitikėt nei vienai kitai 
Dartįjai, kurios tykojo jų 
balsų. Jeigu demokratų

Neleido Ksiny 
Pakelti

4

,wugh!

Paul A. Dever, 
Mass. valstijos demokratų 

partijos išrinktasis 
gubernatorius.

kas bus trečiojo karo kaltinin
ku ? Stalinas ? Taip.

Šį lapkričio mėnesį prasideda 
naujokų ėmimas kariuomenėn. 
Tūkstančiai jaunų vyrų, dabar 
esančių civiliame gyvenime, 
Padėkonės Dienos kalakutą 
valgys Dėdės Šamo patiektą.

Washington. Atominės' Premieras Persergsti 
Enegijos Komisija uždrau- I 
dė General Electric Kom
panijai pripažinti bei tar
tis su CIO United Electri- 
cal Workers unija, tose 
dirbtuvėse, kurios yra su
rištos su atomine energi
ja. Tas draudimas išleista 
todėl, kad minėtos unijos 
viršininkai ne tik nesutiko 
pasiduoti ištikimybės ap
klausinėjimams, bet iš vi
so nesutiko tartis su Ato
minės Energijos Komisija 
tuo reikalu.

Kaip žinoma, minėtos u-

Danus

buvo išrinktas 304 elekto- 
riškais balsais, o reikia 
tik 266 elektoriškų balsų.

prižadams tai jų valdy
mas šios šalies yra užtik
rintas ilgiems metams.

Buvo 11 Kandidatų | Prezidentus
Washington. Interstati 

Ccmmerce Comimission at
metė geležinkelių kompa
nijų prašymą, leisti tuo- 
jaus pakeiti kainas 8 nuoš. 
už prekių pervežimą. Kom
panijos padavė 'prašymą 
pakelti kainas už prekių 
pervežimą 13 unoš., bet 8 
unoš. norėjo tuoj pakelti. 
I.C.C. prašymą atmetė. Pa
kėlimas bus svarstomas nijos aukštoji vadovybė Komill’Stai Prašo PaskhlOti 
paprastu budu. yra komunistų įtakoje. AnuljOS LiklICfaim

Copenhagen, Danija. Pre
mjeras Hans Hedtoft, pa
reiškė parlamente, kad

šus sutikti pavojus, kurie čiai girdėjo tik keturių Scott

Praėjusiuose prezidenti- ninku, Clande A. VVats^-n 
“ .......... , John G.

ŽalnugariųDanija ‘turi būti pasinio- (?.iu.ose. rinkimuose, pilie-’— Prohibicijos, 
šus sutikti pavojus, kurie čiai girdėjo tik keturių Scott !
graso tai šaliai jai pasaulį kandidatų į prezidentus* (Greenback), Gerald.L. K. 
ištiktų trečiojo 'karo nelai- J“" m
mė. Mes pasitarnaujame 
taikai stiprindami savo 
apsigynimą — pareiškė 
taikios Danijos premieras.

i ______ ______

vardus, būtent: prez. Tru- Smith — Krikščionių-Na- 
mano, gerb. Dewey, H. A. .cionalistų, (Harrel Dobb3 
WaUace ir gerb. Thur- — Socialistų - Darbininku, 
mond. Tik tie vardai figų- John Maxwell — Vegetari- 
ravo laikraščių ir radio jonų.
pranešimuose, bet tikre-Į Laimėjo tik vienas, bū
tybėje į šios šalies prezi- ĮenĮ dabartinis preziden- 
dentus buvo net 11 kandi- Us Harry s Truman.
Jotu J

J

12 RUMUNŲ NUTEISTA UŽ 
‘IŠDAVYSTĘ’ - ‘SUOKALBĮ’

Bucharest, Rumunija. Irandasi laisvoj Amerikos 
aci žeme jMilitaris Tribunolas nutei

sė 12 žmonių rumunų ka-
Įėjimam nuo 15 metų iki Orlaiviui Sprogus Žuvo 11 
gyvos gaivos. Jie buvo kal
tinami ir rasti kaltais už1

I I 
. A. M

Muldrow, Oklahoma. Ar-

datų.
Sekretorius Marshall 

Atsbtatydhsigs

Mussolini savo išpažintyje y- 
ra pareiškęs: “Ar jūs matėte 
kada atsargų ir apsiskaičiuo
jantį diktatorių? Jie visi pami
šę, praradę pusiausvyrą dėl sa
vo garbės troškulio, dėl aistros. 
Kaip tik ta beprotiška aistra ir 
nuveda juos ten, kur jie visi 
yra atsidūrę”.

Kaip gražiai 
Stalinui. Mūsų 
yra Stalinas, 
pamišęs, kad

šaili^« ir transportinis oriai- džiausio laimėjimo šiame
w v*8 C-47 skrisdamas laike Kinijos civiliniame kare,atstovais Tu“erti^e8 X’ i “etan. sprogo didžiuojasi, kad jie ūžta-
bXūs Maskvos kontro-'OTe * dėtais nukrito. To- šią visą Kiniją^Jie turbūt 

Je nelaimėje žuvo 11 ka- nežino lietuviško pnežo- 
riausybės. Visi jie pas" Nei vfenas neišsigelbė- džio: Negirk dienos be va- 
merkti sunkiems darbams, I_____________________ karo._________________
visų jų nuosavybė konfis
kuota, visiems atimtos vi
sos piliečių teisės dr visi 
nužeminti kariuomenės 
rangoje, nes jie visi yra 
aukšti karininkai rezervis-

---------- Štai jų vardai ir partijos
Nanking. Kinijos komu- kurios juos statė savo kan- 

nistų armija po pasekmių- didatais: Harry S. Truman i 
go žygio, kuriame ji ūžė- — Demokratų, Thomas E. 
mė Mandžiurijos sostinę Dewey — Respublikonų, tinių Amerikos Delegaci- 
Makdeną, užduodama ka- Henry A. Wallace — Pro- joje sužinota, būk Valsty- 
tastrofinį smūgį Ciang Kai gresyvių, J, Strom Thur- bės Sekretorius George C. 
Šėko armijai, prašo tos ar- mond — Valstijos Teisių, MarshaU, sausio 20 atsis- 
mijos likučiams pasiduoti. 
Komunistai pasiekę di-

Paryžius. Iš politinių šal-

Norman Thomas — Sočia- tatydinsiąs iš savo parei. 
listų, Edward A. Thechert gų. Jis norįs ramiai pagy- 
— Socialistinių - Darbi- venti savo ūkyje.

Lietuvių Katalikų Radio Valanda

DIDELES LAIVYNO PRATYBOS 
PRASIDĖJO ŠIAURĖJE

Amerikos Laivyno ru- submarinų ir 500 orlaivių, 
tai. Visi jie sulig komunis- dens pratybos (manevrai)tai. Visi jie sulig komunis- dens pratybos (manevrai) Pratyboms vadovauja 
tinės teismo tvarkos “pri- prasidėjo ant didelės ska- admirolas Wiliam H. Blar- 

prie kaltės ir lės. Pradžios punktas bu- dy.sipažino” prie kaltės ir lės. Pradžios punktas bu- dy.
“prašė pasigailėjimo” iš- vo Bostonas. Iš čia laivy- Į ----------------
skiriant vieną. Tas 12-tas nas puls įsivaizduotąjį [ paclnifini Karti fale*** 

industrialis-priešą Arktiko vandenyse. J-------

tie žodžiai tinka 
laimė, kad toks 
Laimė, kad jis Max Ausnit, 

jis nepasotina- tas, randasi New Yor*ke. Kita laivyno dalis išplaukė 
mas. Ta beprotiška aistra ir jį Jis su kitais 11 nuteistas, iš Norfolk, Va.

Albert E. Moore, 77 m. 
amžiaus, Roxbury, Mass.

nuves ten, kur atsidūrė Hitle- bet jam greičiausiai baus-1 Tose pratybose dalyvau- gyventojas, pabalsavo, nu- 
ri« ir in na kalikai. P-G-'mes nereiks pildyti, nes jis. ja apie 100 karo laivų, 17 virto ir mirė.ris ir jo pakalikai.

WESX—1230 kilocycles — WV0M—1600 kilocycles 
Salėm, Mass. Brookline, Mass.
šeštadienį, lapkr. 6 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, lapkr. 7 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. Jonas Bernatonis.
Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 

siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 
LITHUANIAN RADIO HOUR

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
Tetephonai: SOuth Boston 8-2680 arba NOnrood 7-1449
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Milijonai Rūsy Šokly Per Langą
Neperseniai, Hearst’o’nia kur atsiradusių apie 

laikraščiuose buvo baigta 20 vyrų ir su konsulu Lo- 
spausdinti pasakojimai makinu privertę grįžti at- 
Oksanos Kasenkinos, ru-gaL Nebetekusi vilties iš- 
sės mokytojos, kuri sukėlė siliuosuoti, ji vienu tarpu 
pasaulinę sensaciją iššok- pamačiusi pro praviras du- 
dama iš Rusijos Konsula
to New Yorke, per langą iš 
trečio aukšto. Dėlei to iš
sekimo rusų konsulas Lo- 
makinas buvo Amerikos 
vyriausybės išvytas iš šios 
šalies.

Ji atskleidė, kaip jos vy
ras Rusijoj ir-gi mokyto
jas. buvęs enkavedistų su
imtas nežinodamas nei už 
ką ir niekad jo daugiau 
nemačiusi ir apie jo likimą 
nežinanti, nežiūrint jos vi
sokių pastangų padėtų su
žinoti. Jai tas faktas pavy
ko užslėpti, kucmet ji bu
vus tiriama dėl siuntinio 
Amerikon. Nors per du kis jai rašo, 
metu gyvenusi laisvoje A- 
merikoje. bet tos laisvės 
nepatyrusi, nes nuolat be
veik kiekviename žingsny 
buvus sekama. Kucmet 
prisiėjo grįžti atgal, ji vis
ką rizikuodama pasislėpu
si rusų farmoje.

Kucmet Lomakinas su tragišką likimą komunistų 
nelaisvėje.

Visa rusų tauta “sektų j 
per langą”, tik tas langas į 
užtvertas geležimis ir spy- i 
gliuotemis vielomis, ir 
nuolat enkavedistų saugo
mas.

Tai tokį "rojų” žmonėms 
ęerša komunistų agentai.

ris, kad paties Lomakino 
kambary esąs atviras lan
gas, tuomet ji jos saugoto
joms nepastebint, puolusi 
prie lango ir nusitvėrusi 
už sienos išvestų telefono 

! vielų, norėjusi jomis nusi
leisti žemyn. Bet vielos 
trukusios ir ji su jomis nu
kritusi kieman ir jos lai
mei. policininkai greičiau 
ją pasiekę nei konsulato 
tarnautojai ir dėka polici
jos ji buvus nuvežta į ame
rikiečių ligoninę.

Ji gaunanti daug laiškų, 
viename į Argentiną pabė
gęs aukštas Sovietų kariš- 

", kad "milijo
nai rusų šoktų per langą, 
jeigu tik tokį langą galėtų 
atrasti Rusijoj...”

Vienas laikraštininkas 
palygino, kad Kosenkinos 
išsekimas per langą, pui- 

, kiaušiai vaizduojąs visos 
• rusų liaudies bei tautos

I

Tėvai Jėzuitai Apsigyveno 
Savam Vienuolyne .

Chicago, III. —
Lietuviai Tėvai Jėzuitai, 

jau apsigyveno savam 
į vienuolyne. Visais reika
lais nuo šios reikia kreip
tis šiuo adresu:

Maria Della Strida 
8101 Champlain Avė.
Chicago 19, Ulinois 

Tel.: VIncennes 6-1637 
Dabar vienuolyne gyve

na misionieriai tėvai J. į 
Kidykas ir J. Borevičius.: 
Po mėnesio kito tikimasi1 
sulaukti dar trijų tėvų.

I

J. E. Bostono arkidiecezijos vyskupas John 
Wright, D. D., atidaro duris į naują pašventinimui na-

CAMBRIDGE, MASS

J.

Čepui nikų ją iš ten grasi
nimais parsivežę į rusų 
Konsulatą, ji buvus pri
versta meluoti reporte
riams, buk “baltieji rusai” 
buvę ją pasigrobę.

Kucmet laike to kalini
mo, ji apsirengusi ir norė
jusi išeiti iš konsulato, tai 
apačioje apsupę ją iš neži-

I

PRAŠO TRUMANĄ SUSTAB
DYTI VOKIEČIŲ KORIMĄ

Kiek laiko atgal, p.p. K. V. 
Zinkai šventė 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Tą die
ną jų intencijai atlaikytos šv. 
mišios ir jie priėmė moterys
tės Sakramento atnaujinimą. 
Vakare p.p. Bačinskų namuose, 
surengtas p.p. Zinkams surpri
zo bankietas. P.p. Zinkai yra 
nauji Cambridžiaus gyvento
jai. Jie augina vieną sūnų — 
Joną, kuris yra šio karo vete
ranas ir, dabar lanko kolegiją. 
Linkime p.p. Zinkams, laimin
gai sulaukti auksinio jubilie
jaus.

Imą, West Rmcbury, Mass. Su juo stovi kun. William 
ijn Gorman, to namo fondo iždininkas. Tas namas ski- 

riamas Christopher Columbus Catholic Youth cen- 
_______ | trui, North End, Bostone. To namo fondo išaugmimui 

Boston Traveler. trečia-! globojant J. E. arkivyskupui Richard J. Cushing’ui, 
dienio laidoje įdėjo lietu- D. D., rengiamas milžiniškas metinis “Jamboree, ku- 

tremtinių pp. Lūšių ris įvyks penktadienį, lapkričio 19, 1948, vakare, Bos- 
šeimos atvaizdą kaipo pir- ton Garde® ,Bostone. Dalyvaus žymiausi radio pa- 
mųjų tremtinių’atvykusių! šaulio žvaigždės ir kitos įžymybės. Kviečiami visi at- 
į Dorchester, Mass. sulig slankyti j tą taip gražų parengimą ir paremti ano 
naujuoju D.P. įstatymu, jaunųjų namo fondą._____________________________

įsidėjo Lietimu Tr
Atvaizdo

vių

Didysis Bomberis SusidM* IR JIE BUVO TOKIE PAT
žė AngBjoje J

London. Jungt. Valstijų; 
Armijos didysis bomberis į 
B-29 miglotame ore nukri- į 
to ir susidaužė. Manoma, j

ŽMONES, KAIP IR MES...
(šventųjų Gyvenimų knygai 

pasirodžius) 
Kiekvienas žmogus, ku- 

kad visa jo įgula iš 13 ka-; ris nenori tūnoti stagnaci- 
rių žuvo. įjos taške, privalo turėtiįjos taške, privalo turėti 

į vienokią ar kitokią biblio-
iaiMMuJic linrrrT RneUra į tekėlę. Iš jas, nors retkar- 

įciais, atitruKdamas nuo

Lapkričio 19 d., Cambridge 
Moterų S-gos kp. rengia “Pen- 
ny Sale” vakarą. Sąjungietės 
turės gražių prizų ir didelį “ka
lakutą” kaipo įžangos dovaną. 
Komisijoj darbuojasi sekan
čios narės: P. Bačinskienė, E. 
Lučinskienė, B. Mažutaitytė. 
M. Zaveckienė, A. Mažutaitie- 
nė, p. V. Kaper, p. E. Bardaus- 
kienė ir p. Miškinis Kuopoje 
šiuo tarpu veikia nauja valdy
ba, būtent, pirm. P. Bačinskie
nė, vice pirm. M. Zaveckienė, 
fin. rašt. V. Kaper, prot. rašt. 
A. Laučaitė ir iždininke B. Ma
žutaitytė. Sąjungietės kviečia 
visus bendrai į jų parengimą 
ir, garantuoja visiems gražių 
dovanų.

Antanas ir dūk-

Bardauskų dukrelė. Sveikiname 
p.p. Stanulevičius ir jų nauja* 
gimį sūnelį.

Savaitė atgal .mūsų bažny* 
čioje apsivedė p-lė Jane Pocai- 
tė su p. Antanu Pocių. Vestu* 
vių bankietas įvyko svetainėje 
prie Columbus g-vės. Jaunave
džiai išvyko praleisti medaus 
mėnesį į Kanadą. Linkime jau
navedžiams p.p. Pociams links- 
maus vedybinio gyvenimo, pp. 
Pocienė jaunamartė, yra p. B. 
Pocienės dukrelė.

Spalių 19 d. besisvečiuoda
mas pas p.p. Ambrazaičius, 
mirė a. a. Vincas J. Ručinskas 
iš Hartford, Conn. Velionis ap
tarnautas laidotuvių direkto
riaus p. P. Waitkaus, pasiųstas 
į Hartfordą laidojimui. Nuliū
dime likusi, žmona — Ona.

Spalių 19 d. po sunkios opera
cijos mirė Marijona Stulpinie
nė, gyv. Windsor St Velionė 
spalių 22 d. iš N. P. bažnyčios 
palaidota Šv. Mykolo kapuose. 
Nuliūdime liko, vyras — Juo- 
zasą sūnus 
ra Ona.

Spalių 28 d. paskendo Char- 
les upėje Rapolas Bruneika, 
gyv. 56 Allston St Velionis 
lapkričio 1 d. iš N .P. bažny
čios palaidotas šv. Mykolo ka
puose. Nuliūdime liko, žmona 
— Agnės, dukterys Edna, Ste- 
panija ir Paulina.

Mirusiems patarnavo p. P. 
VVaitkus ir kurio puošnioje ko
plyčioje velioniai buvo pašarvo
ti. Nuliūdusioms šeimoms reiš
kiame užuojautą.

Praeitą savaitę lietuvos trem
tiniams aukavo drapanų se
kanti asmenys: p. P. Burokie- 
nė, p. E. Remeikienė, p. O. 
Leary, p. A. Zaveckas drapa
nų ir 1 doL, p. J. Tamulynas 2 
dol. p.p. Mankai pasiuntė tie
sioginį siuntinį. Maisto siunti
nius pasiuntė p.p. K. Pilkoniai 
ir p.p. H. Plekavičiai. Drapanų 
ir maisto siuntiniti pasiųsti per 
A Daukantą. Taipgi Daukanto 
krautuvėje baigiama prirengti 
drapanų siuntiniai Balfui. Ku
rie turite dar liekamų drapanų, 
prašomi jas atnešti į Daukanto 
krautuvę .kad būtų galima jas 
ko greičiausiai pasiųsti tremti
niams. Visiems aukotojams, 
tremtinių vardu — ačiū. A.D.

rėti ir katalikiškų knygų, 
laikraščių, žurnalų.

Šiam tikslui daug yra 
pasitarnavęs visiems ge
rai žinomas ir gerbiamas 
kun. P. M. Juras. Jo pa
stangomis ir jo lėšomis 
daug, o daug, katalikiškų 
knygų išvydo dienos švie
są, kurios gali gražiai 
puošti katalikų bibliote
kas.

štai, paties leidėjo ma
loniu dosnumu, ir mano 
privatinėj bibliotekoj at
sirado ypatingai puiki ir 
vertinga knyga, tai: Šven
tųjų Gyvenimai I-moji ir 
n-jo dalis.

Ta vertinga knyga yra 
įprastinio rimtiems veika
lams formato, įrišta į kie
tus viršelius, paveiksluo
tas. Jos turinys sukrau
tas į 327 puslapius. Tą 
knygą savo lėšomis išlei
do, kaip jau minėjau, di
delis lietuviškos ir katali
kiškos knygos mylėtojas 
kun. P. M. Juras. Spausta 
“Darbininko” spaustuvėj, 
366 W. Broadway, So. 
Boston 27, Mass.

Šioji Šventųjų Gyveni
mų knyga yra perspaus
dinta iš veikalo, kuriam 
aprobata suteikta 1927 m. 
Kauno Arkivyskupo, gi 
Nihil obstat. (cenzorius) 
dar buvęs a. a. Prel. A. 
Dambrauskas. Šios laidos 
tikslumą su originalu yra 
patvirtinęs Bostono Arki
vyskupas Richard J. Cu
shing, D. D.

Minimas veikalas — tai 
brangi dovana tikintie
siems. Šių dienų subana- 
lėjusiam pasauly begyve
nant ir žvelgiant į besi
vystančią žmonijos krizę, 
labai naudinga kiekvie
nam pažvelgti į tos kny
gos puslapius, perskai
tant kasdien nors po vie
ną skyrelį, po vieną Šven
tojo Gyvenimo aprašymą. 
Knygos prakalboje, tarp 

į kita ko, irgi yra pasaky-

I

Lapkričio 10 d. Ciprus sve
tainėje įvyksta mūsų parapijos 
metiniai šokiai. Šokiams gros 
gera orkestrą ir šokėjams bus 
geros progos laimėti “Polkos 
ir Valco” taurės. Taipgi bus 
duodamos net kelios piniginės 
dovanos. Komisija deda visas 
pastangas, kad parengimas bū
tų sėkmingas ir, iki šiol iš pa
stangų matoma, kad parengi
mas tikrai bus sėkmingas. Tai
gi lapkričio 10 d. vakare prieš 
Paliaubų dieną, visi dalyvau
kime parapijos šokiuose, turė
sime linksmą laiką ir paremsi- 
me parapiją.

Šiomis dienomis garnys ap
lankė p.p. S. S. Stanulevičius 
(Bardauskaitė), palikdamas 
jiems pirmutinį sūnų. Motina 
ir sūnelis buvo New Engianti 
Women's ligoninėje ir, dabar 
jau grįžo į namus, pp. Stanule- 
vičiai gyvena Brightone, p. S. 
Stanulevičienė yra p.p. J. E.

į Rutland, Vt. Leonard 
į Oney 17 metų jaunuolis su 
savo amžiaus draugais? pa
vogę iš restorano keletą 
degtinės bcnkų, vieną bon- 
•ką “iš lažybų” išgėręs, mi
rė.

Angoje KiauHy Ir Višty!*•

London. Anglijos Agri-

Cologne, Vokietija. Kar- liucti dėl jų bylų peržiūrė- 
dinolas Josef Frings kab- jimo. 
legrama kreipėsi į Prez. ’ 
Trumaną, kad jis sustab-Į 
dytų vokiečių karo krimi
nalistų ekzekucijas.

Dar t. k Spalių 29 Lands- ! 
berge Jungt. Valst. kariuo-!
menė pakorė 9 vokiečius kultūros ministeris pas- 
rastus kaltais karo žiauru- ,'kelbė, Rugsėjo mėnesy, 
muose, nežiūrint bažny-; Anglijoj kiaulių skaičius 
čios protesto prieš jų kori- pasiekė 2,088,000. Tai 50 
mą. Nuo Spalių 15 Lands- nuo s. didesnis negu 1947 
berge iš viso pakarta 29 m. tuo pat laiku, 
tokie prasižengėliai. Kar- į Vištų skaičius pasiekė 
dinolas nori, kad nuteistie- 44,422,000. Padidėjo 16 
ji mirti turėtų teisę ape- nucš.

£

Sustabdė Paštą |
Mandvuiriia* rrauuuiHTją

į kasdieninio darbo, jis tu
ri pasisemti naujų žinių, 
kitaip sakant, sukrautos 
knygose išminties...

J Žinoma, pas visus 
i žmones bibliotekų katalo
gai yra vienodi: pas vie- 
įnus rasi daugiau moksli- 
jnių veikalų, kitų bibliote- 
įkas užpildo grožinės lite- 
įratūros tomai, gi tretieji 
į— pasitenkina pigia bul-

VVashington. Jungt. Vai-į varine ir šiaip menkaver- 
stybių Pašto Departmen- te medžiaga knygų ar 
tas paskelbė, kad laiškų brošiūrų pavidale, tai y- 
bei siuntinių siuntimas į ra žmonių skonio, išsilavi- 
” * ’ i sulaikomas nimo ir kitokių veiksnių
dėlei neaiškios padėties to- padarinys, 
je šaly. Mandžiurijos sos- _ 
tinę Makdeną užėmė ko-; liotekų 
munistų armija, ir mano-! skirstosi ir į pasaulėžiūn- __ 1__ J_ :_ _______ ___ 1 niuo Vrtlrci

Mandžiuriją

Negana to, žmonių bib- 
turinys, dargi,

ma, kad visa šalis pateks 
jų kontrolėn.

Turkija Stovės Apsigin
klavusi

Ankara, Turkija, Prezi
dentas Ismet Inonu, atida-

nius skyrius. Žiūrėk, koks 
ateistas — rūpestingiau
siai renka ir kraunasi į 
savo lentynas bedievišką 
literatūrą, - čia, berods, 
klasišką pavyzdį parody
tų nūdienis komunistinės 
Rusijos inteligentas. Pas

Malonu Yra Melstis iš 
Lietuviškos Maldaknygės! 

"Darbininko" Knygyne Galite įsigyti Puikiausiu 
Lietuvišku Sekančiu Maldaknygių:

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko" spau
da. 788 puls............................................................... $3.75
RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. "Darbininko” spauda. 544 
puslapių ................................................................... $3.001
MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J. 
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 336 pusi.
Kaina ................................ 1.....................................  $1.50,
ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas”, 288 pusi.....  $1.50

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broaduay,

. ClVllLcVO AoIIlUL A11UI1U, dlllld“ i •• v ••
rydamas susirinkusį Sei-I^’ vY10.111^ i?"

imą, pareiškė, kad Turkija “ bent kok‘ą .bl“,otuek’ 
: stovės pilnai apsiginklavu-

matytas užlaikymas pilnai t, “ *refk7a ^„Tti
mobilizuotos armijos. A- r’stuPme'ir kit kraštų su- 
pie Rusiją, kun pereitus raudonžjusių asmenti ima iic 1 an_ v -r *

1.

2.

3.

4.

šiuomi siunčiu S

Vardas ...

Adresas _.

tris metus nuolat reikalau
ja iš Turkijos užleisti jai! 
rytines Turkijos provinci
jas ir bendros Dardanelių 
į kontrolės, prezidentas už
siminė tik trumpu sakiniu, 
kad santikiuose su Rusija 

' nėra įvykę jokių pakeiti- 
• mų.
j ------------------

knygų lentynose.
Mūsų gi, katalikų, pa

reiga, apart vertingų sa
vosios ir pasaulinės kūry
bos vertingų veikalų, tu-

fr_____________________________________

Vartoja Tankus
f. j ol^l Kareiviai

Paryžius. Prancūzijos

padega ir tokiu budu lieps
nomis apsigynima nuo ka
reivių, kuriais vyriausybė 
nori sulaužyti komunistų 
suagituotą - suorganizuo
tą streiką, ekonominiai pa- 
ralyžuojantį Prancūziją.

I
So. Boston 27, Mass. ; kareiviai kaikuriose vieto-

ir prašau prisiųsti maldaknygę
se yra priversti pavartoti 
karinius tankus prieš įsi
tvirtinusius angliakasius. 
Tas įvyko Calonne-Lieviu 
kasyklose, kur keli šimtai 
pikietuotojų buvo įsitvir
tinę. Jie apipila apylinkę 
gazolinu, ir kuomet karei
viai bando prisiartinti, jį

Antras Tremtiniu Laivas j ta: “juk tai buvo tokie 
;pat, kaip ir mes, žmonės 
'(šventieji P. A.); jie taip 

Pranešama, kad antras pat, kaip ir mes, gyven- 
laivas su tremtiniais iš darni kentėjo vargų ir pa- 
Europos atvyks į Bosto- glindų, bet jie kovojo su 
ną, lapkričio 18 d. tomis pagundomis ir nu-

Pirmasis laivas kaip ži- galėjo jas tokiais pat į- 
nome atvyko į New Yor- rankiais, kokiais galime 
ką. naudotis ir mes patys”.

| Besteni

Baigiant, tenka palinkė
ti, kad ši ląbai vertinga 
knyga kuo plačiau paskli
stų tikinčiųjų tarpe ir kad 
ji puoštų kiekvieno katali
ko biblioteką. Gi jos leidė
jui — tenka pasakyti tik 
labai didelis ačiū už jos 
išleidimą.

Pranys Alšėnas. 
Toronto, 1948. 10. 24.

Kas norite Įsigyti Sautetoja 
Califomijoje Namu* ar kitas 

nuosavybe*

kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

710 N. Vaa Nesą Avė.,
Hollywood 38, Calif.

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 reiktdingas. 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, lnums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į kon vertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus, gausite 
puikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

• Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
M W«sl Broadvrcry Sa. Boston 27ff Mom*

šiuomi siunčiame $.................ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką žodyną.

Vardas............................ A..........................................
Adresas • •••••••••••••••s • • •• ••• • •• •»••••»
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573,236.87 Misijoms
Kai pasakvsim. kad tiek buvo suaukota Kataliku 

Misijoms vienoj Baltimorės parapijoj, tai visi iau ži
nos, kad tai Šv. Alfonso naraniioi. kur klebor.auia 
kun. Dr. Liudvikas Mendelis. Nieks kitas ne tik Bal- 
timorėj, bet ir visoj .Amerikoj tokiu stebuklu nepa
daro ir — nepadarys. Kad tai būtų koks nepanrastas. 
išskirtinai įtemptas pasistūmėjimas, bet ne. Tas pats 
klebonas ir pereitais metais sukėlė Misijoms panašia 
r-uma. Reiškia, toks milžiniškas žvgdarbis kun. Dr. 
Mendeliui yra lyg ir normalus dalvkas.

Baltimorės Arkivyskupija ar tik nebus gausiau
sioji Misiiu šelpėja, nes yra sukėlusi milžiniška suma
— $414,035.52. Visas parapijas nustelbia Šv. Alfonso 
lietuvių parapija. Sekamoji daugiausia suaukojusioji 
Šv. Marijos parapija Hagerstowne sukėlė S10,559.59. 
Koks nepasiekiamas skirtumas tarp jos ir Šv. Alfon
so parapijos! Faktai iškalbingesni už didžiausius pa
gyrimus. Jei tokie žygdarbiai ši tą reiškia, tai ar sa
vaime nesisiūlo išvada: kokio poaukščio kun. Dr. L. 
Mendelis susilauktų, jei jis būtų ne lietuvis?..

Tačiau kuklus Baltimorės veikėjas poaukščių ne
siekia. Jo misijonieriška darbuotė skelbtina tik pa
skatinimui, kad ir kiti dvasios vadai akiliau susido
mėtų užsienio Misijų reikalais ir jas šelptų pagal su
sidariusia šiais laikais misijonierių padėtį.

Gi Misijų padėtis iš tiesų yra tragiška. Daugiau
siai jos nukenčia Kinijoj. Paskutiniomis žiniomis Ki
nijos bolševikams labai sekasi. Jie užgrobė Mandžiū- 
riją ir braunasi į Kinijos vidurį. Nacionalistų vadas 
Čiang - Kai - Šėkas kone verkdamas šaukiasi Ameri
kos pagalbos, bet tur būt mažai jos tegauna, nes rau
donieji, gausiai Rusijos šelpiami ,visur ima viršų. Mes 
gerai žinome, kaip elgiasi bolševikai okupavę sveti
mą kraštą. Visų pirma likviduoja bažnytinę nuosavy
bę, ypač vienuolynus. Vienuolius ir vienuoles išvaiko
— gerai, jeigu visų nenužudo. Kurie išlieka gvvi. tu
ri slapstytis be nuosavybės, be pastogės, be pilietiškų 
teisių, be galimybės pragyventi, nes jiems neduoda
ma maisto kortelių. Ir jų gyvybė nebesaugi, nes pa
skelbti liaudies priešais, gali būti nužudvti be jokios 
atsakomybės. Dabar žodis i žodi vyksta Kristaus pra
našystė: “Paliks jus be bažnyčių, ir kiekvienas, kurs 
jus užmuša, mano visuomenei gera daras”.

Taip elgiasi Rusijos bolševikai. Ir Kinijos raudo
nieji nebe kitoki, gal dar žiauresni. Tad kinų misi.jo- 
nieriai ,dabar gyvena tokius tragiškus laikus, kokių 
niekad nėra matę, nors jų gyvenimas visuomet erškė
čiais nuklotas.

Garbė tam, kurs giliai užjaučia Kristaus darbuo
tojų kančias ir duoda pavyzdį kitiems, kaip juos rei
kia šelpti. K.

Kun. Dr. L. Mendelis,

Vertė A. Maceina.
RELIGIJA IR BŪDAS

j Vyriškas būdas yra gra
žiausia ir vertingiausia 
pasaulio brangenybė. Tik
ras vyras yra tik tas, ku
ris aiškiai mato savo tiks
lią, kuris atsisniria aurody
mams, nuo savo pareigų' 
kelio nenukrypsta nei de-j 
šinėn nei kairėn, kuris y- 
ra skaisčios širdies, švel
nus su kitais, bet ištiki-

nuomones baimingai tai
kintume prie žmonių norų 
ir nagai jį kreiptume savo 
veikimus. Religingas jau
nuolis sugeba apvaldyti 
išorinio gyvenimo vilnis 
ir tuo būdu tanti nelygs
tamu savo vidaus, savo 
norų ir siekimų valdovu.

Religingas jaunuolis a- 
naiptol nėra oportunistas.

Gelbėkime Tremtinių Jaunimą!
15,000 Vaikų Gresia Badas!

šv. Alfonso par. klebonas, 
Baltimore, Md., kurio di
deliu darbštumu ir nuošir
dumu jo 
'parapijoj 
misijoms 
tus — $73,236.87.

vadovaujamoj 
buvo sukelta 
per vienus me-

BALF šių metų rugsėjo [šiandien geriau gyvena- 
1 d. pradėjo piniginį vajų, me už visus kitus bet kur 
BALF gerai žino mūsų A-‘kitur esančius žmones — 
merikos lietuvių kasdieni-'galime vargstančius gei
mus rūpesčius ir sunku- įbėti. Tremtiniai nekalti, 
mus. Bet vis tik drįsta ir]kad ketvirtais po karo 
ryžtasi kreiptis į Ameri- į metais dauguma jų dar 
kos lietuvių visuomenę,!turi gyventi skurdžiose 
kviesdamas jos visus na-! stovyklose. Dalis stipres- 
rius ir šiais metais išties-1 nių darbininkų tremtinių 
ti savo dosnią visuomeniš- turėjo laimės iš Vokieti- 
ką ranką papildyti BALF j jos ir Austrijos pasprukti 

i-• ir įsikurti Belgijoje, Ka- 
įnadoje, Australijoje, An
glijoje ir jau pačiose 
Jungtinėse Amerikos Val
stybėse. Tačiau tokių lai
mingų lietuvių ligi šiol te
turime vos apie 6000. A-

išteklius, kad jis galėtų ir 
toliau nenutraukiamai 
šelpti Europoje vargstan
čius tremtinius, ypač vai
kučius ir ligonius.

Tremtinių Europoje, o 
ypač Vokietijoje ir Aus-

3
jis priėmė vieną, nieku, 
rodos, nepasižymintį jau- 
uiolį. “Kodėl tu šitą išsi
rinkai?”— paklausė drau
gai. — “Juk jis neturėjo 
jokių rekomendacijų!” — 
“O ne!” — atsakė pirklys, 
— “jis turėjo daugybę re
komendacijų. Prieš įeida
mas, jis nusivalė kojas; į- 
ėjęs gražiai uždarė duris. 
Iš to supratau, kad jis 
mėgsta tvarką. Savo kėdę 
iis užleido įėjusiam sene
liui. Iš to supratau, kad 
įis yra mandagus ir geros 
širdies. Jis paėmė knyga, 
kurią tyčia buvau padė
jęs ant žemės. Tuo tarpu 
kiti per ją lipo ir spardė. 
Vadinasi, jis yra pastabus 
ir rūpestingas. Jis ramiai 
Jaukė ir nesigrūdo į prie
kį, kaip kiti. Vadinasi, jis 
vra kuklus. Kalbėdamasis 
su juo pastebėjau, kad jo 
drabužiai buvo rūpestin
gai išvalyti, plaukai tvar
kingai sušukuoti, dantys 
išplauti. Kai rašė savo pa
vardę, mačiau, kad ran
kos buvo švarios ir pana
gės išvalytos”. Štai kiek 
rekomendacijų! Toks re
ligingas jaunuolis yra ge
riausias tikrojo religingu
mo įrodymas.

Religingas jaunuolis nė
ra pesimistas. Brendimo 
metais jaunimą dažnai 
prislegia liūdesys ir pikta 
nuotaika. Bet tikrasis re
ligingumas padeda visa 
tai lengvai pakelti ir pa
šalinti. Žinoma, ir religin
gas jaunuolis beaugda
mas pastebi, kiek tarp 
žmonių yra pikto, kiek 
becharakterystės ir nedo
rovingumo. Bet šitas pa
tyrimas jo neveja nuo 
žmonių, nepadaro jo mi
zantropu. Žinoma, jo reli
gingumas neleidžia jam 
elgtis taip, kaip ir kiti, 
teisinantis: “Ką čia bepa- 
dės prieš vėją pūsti". Jis 
nėra pesimistas, nes šalia 
blogų žmonių ypatybių, 
regi ir neabejotinai gerų. 
Jis mato daug kilniu, 
daug didvvriškų darbu ir 
tuo džiaugiasi; nedoro
vingumas ir pasaulio su
puvimas netemdo jam ši
to kilnumo. “Religingas 

i žmogus”, sako vienas ra-

I

mas savo principams. štai Savo pailQrų .• savii prin.
vyriškas būdas! O kaip 
retai šiandie jis pasaulyj 
užeinamas!

Bet tu nori toks būti! 
Taip, tikrai nori!

O ar žinai, kad šitam 
darbe tikrasis relingumas 
gali tau labai daug padė
ti?

Religingas jaunuols jau
čia savo vertę. Šito teisin
go nujautimo šaltinis yra 
žinojimas, kad mes esame į 
Dievo vaikai. Aš vertinu* 
savo sielą, aš saugoju jąj^vęsT 
nuo nuodėmės ir puošiu’ 
ją kilniais darbais, nes ži
nau, ’kad ji yra didesnė 
gėrybė, negu visa prigim
tis. Bet aš saugoju ir savo 
kūną ir neleidžiu ji pa
vergti blogiems įpro
čiams, nes tikiu, kad kū- 

Šventosios Dva
sios šventykla, kurios ne
valia išniekinti.

Didingą savijautą gali 
turėti tik religingas jau
nuolis. Tik tas eina per 

j besėję, liguisti, nusiminu-į pasaulį iškėlęs galvą, kas 
jsiais veidais. Atrodo, kad į moka Dievui nusilenkti, 
j jie jauni būdami jau yra. 
visa patyrę, be laiko pase-’ 
nę. Kai kuriems vieninte
lis maistas pasidarė kas
dieninė duona. Bet ir jos 
neužtenka visai savaitei: 
per 3-4 dienas jie suvalgo 
visą savaitės davinį".

Iš 15,000 lietuvių vaikų Šeškai

Tai milžiniškas žygdar
bis ir tai nepirmas. Garbė 
jam ir kitiems pavyzdys, 
kaip reikia įtikinti tuos, 
kurie gali duoti reikalin
giems šalpos.

’cipų jis nepaneigs ir tada, 
kai atsidurs kitain ma
nančių savo pažįstamų 
draugijoj. Jis neprisidės 
prie lengvapėdiškų žmo
nių kalbos, nepritars pikt
žodžiaujantiems jų suma
nymams, neabejos su ne
tikinčiais, kad ir dėl to, 
jog “ju neįžeistų”. Jis taip 
pat nėra nė savo nuotai- 

’.kos vergas: vieną kartą 
■linksmas be galo, kitą — 

J“ vaikščioja, lyg žemes par- 
_ . Ne! Jis visuomet 

elgiasi vyriškai, kalba 
rimtai ir skaidriai.

Religingas jaunuolis nė
ra materialistas. Jis nesi
vaiko materialinių laimė
jimų. Labiau už žemiška 
gerovę ir turtą jis myli 
viršprigimtas 
Negalėdamas 
dorovingomis 
mis, jis geriau 
skurdo kelią; 
gali paaukoti, tik ne doro
vę ir garbę. Kekvieną 
dieną jis meldžiasi (žino
ma, ir dirba), kad būtų 

! žemės gyvenimas, 
bet jo širdis, sutverta vie
nam Dievui, niekados ne- 

i prisiriša prie žemės gėry- 
ibiu.

Religingas jaunuolis nė
ra egoistas. Jis moka val- 

!.r*,dyti savo geismus ir juos Tie? bari
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žmonėmis be ateities, be 
sveikatos.

Jų būklė yra ypatingai nas yra 
grėsminga. Štai Klein 
Wittensee stovyklos gy- 

Pav., Dillingeno stovykla’dytojo pastabos apie ten 
vra buvusiose arklidėse.! 
Ten kur taikos metu sto-| 
vėjo vienas arklys, šiuo 
metu gyvena 6 asmenų 
šeima. Vien Dillingene 
taip vargsta virš 1000 lie
tuvių. Žiema tose patalpo
se šalta ,nes nėra kuo kū
renti. Praeitą žiemą Miun
cheno 6000 tremtinių sto
vykla nuo sausio mėnesio 
nebuvo šildoma. Tremti
niai jose labai sukimšti. 
Daugelyje stovyklų trem
tiniui atitenka tik 20 kva
dratinių pėdų ploto. Lo
vos yra 2 aukštų. Viena
me kambaryje gyvena ke
lios šeimos.

Štai tokiose sąlygose 
jau ketvirtus metus skur
sta 55,000 lietuvių, jų tar
pe 15,000 vaikučių!

Maitinimo padėtis dar 
blogesnė. Tremtiniui ski
riama po ketvirtadalį sva
ro mėsos per mėnesį. Mai
tinantis iš bendro katilo, 
nė vienas tremtinys jam 
numatyto davinio negau
na. Maistas neįvairus, blo
gų ir menkų produktų. 
Tipiškas stovyklos meniu 
yra: pusryčių — juoda 
kava ir juoda duona, pie
tų— sriuba, vakarienės— 
vėl juoda kava ir juoda 
duona. Riebalų ir sūrio 
veik visai neturi. Savaitės 
normos nepakanka vieną 
kartą pavalgyti.

Laimingesni, kurie gau-

nėra ventiliacijos. Daug 
tremtinių gyvena pusrū
siuose, garažuose, per
dirbtose arklidėse, palėpė
se ar tiesiog urvuose.

I 
I

trijoje, vargas yra didelis P*e 55,000 lietuvių dar te-j 
ir vis dar didėjantis! A-^var^ stovyklose. Pn-| 
merikos lietuvių pagalba !emus DP Įstatymą, suži- 
jiems būtina. Tremtiniai150 ,nauJa viltis’ kad.2 ne
gyvena tarp svetimųjų, laikotarpyje žymi dalis 
karo sunaikintuose kraš-;tremlink* atyyks i Amen- 
tuose. Be mus, Amerikos k^- Tačiau dar ilgą laiką 
lietuvių ir geros širdies a- dauguma tremtinių turės 
merikiečių, niekas kitas ^k^5 stovyklose.
jų neatjaus, nesušelps iri Stovyklose gyvenimo są- 
neparems. Tik mes, Ame- lygos baisios! Patalpos 
rikos gyventojai, kurie blogos: be langų, be durų,

gyvenančius moksleivius: 
“Mokiniai išblyškę, su-

i

ir jaunuolių dėl blogos 
mitybos ir blogų patalpų, 
apie 30 % serga įvairiomis 
ligomis, iki 8% serga 
džiova, anemija, asthenia, 
rachitu. Svorio trūkumas, 
konstatuotas da u g i a u 
kaip pusėje vaikų.

Amerikos lietuviai su
prato mūsų tremtinių la
bai vargingą būklę ir gau
siomis aukomis: rūbais, 
maistu ir pinigais žymiai i 
palengvino ir sušvelnino: • 1 A V • •

vertybes, 
praturtėti 
priemonė- 
pasirenka 
jis viską

Tiesa, religingumas ir; ’ 
gryna sąžine nemoko mus 
puikybės ir užsispyrimo, 
bet ji moko atsispirti švy
truojančiai šių laikų mora
lei. Apsidairyk tik aplin
kui: kas nusigrįžta nuo 
religijos ir Dievo, tas ver-

°aŽaboti- Jis Žino» kad Ša- žilinus , sanu vmms ia- reikalams ir užgaidoms. jįa • pasauly gyvenama šytojas _ “yra lyg pauk-kuH ir ^tų žmonių, kad ne jis Ss? jis dainuoji ? 
ęJiTn yra viso ko centras’ b** lūžtančios šakos, ™ - 

■neleidžia, kad mes savo ,kad reikia rūpintis ir kitų no, kad turi sparnus". Re- 
’ tai Ir a lai q TCnr tilr nacitni- 4-;^ c^r****^;

neleidžia, kad mes
ir ant 

nes ži-

rijos ligi šiol tam tikrais ™kalais- Kur tik pasitai- ligija ir yra tie sparnai,
laikotarpiais buvo šelpia- ?0 Pro«a’ Jis stenSiasi pa’ 
“šiandien BALF ištekliaidži“"gsm^s_ 
baigias. Piniginės para
mos, tokio dydžio kaip bu
vo numatyta sąmatoj, iš 
American Overseas Aid 
organizacijos, nepavykus 

jų vargą. Tūkstančiai ser-įj” vaiui’ BALF negavo, 
gančių, nuplyšusių o y- r į
pac jaunimo, buvo Amen- « įvelia i artėiančia 
kos lietuvių aukomis pa-:“alme f™*'* 1 artėjančią 
remta. žlemą ,r •

BALF per 
siuntė tremtiniams Euro-

kurie mus iškelia viršum
, viršum var

gingo mūsų buvimo ir vir-
{gelbėti savo artimui. Di- mūsų pačių,

pradžiuginti kitą. Savo šum visų ankštų žemės ri- 
; sprendimuose jis nėra bų.
perdaug griežtas ir ne
nuolaidus. Jis dirba, moko
si, stengiasi žengti prie- listas. 

w ikin’ tik garbingomis siekia didžių
vaikii ir žirnio- Priemonėmis- Jis Prie nie\jis moka pasitenkinti'ir 13,vaikų ir jaunuo- kQ nesjmeiIina ir niekam mažesniais dalykais, nes 

nepataikauja, kad pasiek- (žino, kad gyvenime šalia 
savo tikslą. Jis neieško' geriausių reikia kartais .JU mininc mnlnnna ir lnkioi iobu

4 metu* iš- nukrypo 1 Amerikos lietu-
_________ ’iua- juos apleisime ^aIo;""7;erčiau blc 

poje 1,680,983 svarų rūbų, '“apleist*111 Vo- klausVti’ ne*u žmomy”
maisto, medikamentų, , . ?P Į Religinis jaunuolis nė

"“"-i ?»:•.«
Skaičiai impozantiški!

Žinoma, jei tas gerybes į 
proporcingai padalinti 
tarp visų tremtinių, kiek- ." i~

i

Religingas jaunuolis nė
ra nė vienašališkas idea- 

Tiesa, jis visados 
idealu, bet

vius. Negi juos apleisime, mok?’
- - . & J. . . r. . ’ reikalo, “verčiau

minios malonės ir labai imtis ir vidutinišku gėrv- 
jei tik yra bių, kurios gali būti dar 

Dievo naudingesnės taip jo pa
čio sielai, taip artimo ge- 

| Religinis jaunuolis nėra rovei. Nepasisekimai, nc- 
_ ‘ , aržus ir aikštin-. laimės ir visoki varvai

» * a • | — - — - —

pirkti riebalų, pieno, cuk- Keno siela yra gerai nepakerta jam noro dirb- 
raus žuvies tauku Jei sutvarkiusi savo santy- ti. Jis yra visados links- 
ri“™ va“ui k™avak“ su “evu, tas turi pil-mas ir energingas.

a t ™ Aii.___ i__ niausios teises būti links-1 Žodžiu, reliemeas įaii-BALF skirtų tik po vieną niaus.ios teisės būti links-1 žodžiu, religingas 
—- - - r - mas ir smagus. Verčiamas nuolis yra tvirto.LKiinuiigcsiH, n ui iv gdu- nicn lrnndpnmmtn nipnn .11 v viiicuiirts iiuous yi

i na iš Amerikos siuntinė-vienam tektų pašalpos po . . . *' nirkt: dėl ko nors papeikti savo jaunuolis.
ilius. Tačiau tokių tėra ke- 5 dolerius per metus. Tai 
Ii tūkstančiai, o apie 50,- 1-1~i J 1 1-1
000 tremtinių naudojasi 
vien BALF šalpa.

Ypatingo susirūpinimo 
BALFui kelia vaikučiai, 
priauganti jaunuomenė, 
ligoniai ir seneliai. Jiems 
skurdas ir vargas gali tu
rėti ateičiai nebepataiso
mų pasėkų. Nedamaitinti, 
suvargę, ir pasikeitus są
lygoms, dažnai gali likti

tai turėtų pirkti 780,000 
labai nedaug ir pati žalpa^^' Pieno Pc.r . “e!u8l ° 
būtų neatsiekusi tikslo. 
Todėl BALF centras nu
rodė savo įgaliotiniams 
Europoje, kad tos pašal
pos pirmoje eilėje būtų 
skiriamos vaikams, ligo
niams, seniams, našlėms 
ir į vargą patekusiems as
menims. Dėl didelio Ame
rikos lietuvių pasišventi
mo šios tremtinių katego-

vien tam, neskaitant per
siuntimo išlaidų, reiktų 
$150,000!

Jei vieno lietuvio trem
tinio šalpai BALF skirtų 
per dieną tik po 10 centų, 
kas būtų labai kukli para-i 
ma, 1 
per metus arti dviejų mi
lijonų dolerių.

Tęsinys 4-tame pust

BALF turėtų išleisti ir

{draugą, jis aiškiai pasako, 
jam, kas negera, — ir ga
na. Neapykanta ir susier
zinimas jo širdžiai sveti
mi. Tėvams, broliams, se-j 
sutems, savo draugams —Į 

įžodžiu, visiems jis yra pa
sirengęs padėti, visus pa-

Vienam pirkliui reikėio 
jauno vaikino. Nepaisyda
mas, kad kokia penkiolika 
siūlėsi į tą vietą, staiga

iau- 
būdo

* U.S. ‘
SKURITY



Penktadienis, Lapkr. 5 d., 1948

Atgaivinama LDS Kuopa

LAVRBKE, MASS. ly Laycock, Bemice Jaskel ir 
Viola Jaskel. Nestebėtina, kad 
valgių sąraše mes radome įdo
mų menu.

Pati šeimininkių pirmininkė

DARBININKAS s
1

1

Retotvę Soty Sakalenę

Penktadienį, vakare, po pa-, 
maldų, parapijos salėj buvo su- daug daiktų sukolektavo, todėl 
šauktas LDS 70 kuopos susi- įr pelno tikimasi turėti arti 
rinkimas. Į susirinkusius prabi- §1,000 statybos fondan. 
lo kunigai Jonas Bernatonis iri 
kun. kleb. Pranas M. Juras. 
Pasakė skatinančias kalbas ir 
pageidavo. kad vietinė LDS 
kuopa būtų paaktvvinta. Bu
vusia kuopos pirm. Feliksas 
Krancevičius taip pat kalbėjo 
ir nurodė reikalingumą turėt 
gyvą LDS kuopą šioje koloni
joje. kaipo atsparą prieš bedie-
viską spaudą. Taip pat nurodė ParaPij°s
priežastį, kuri labai pakenkė 
kuopos gyvavimui. Krancevi- 
čius prašė visų stoti petys į pe
tį ir atgaivintų LDS 70 kuopos 
veiklą, kuri yra labai reikalin
ga Lawrence’o kolonijoje.

LDS katalikų darb. sąjunga, 
kuri leidžia laikraštį •‘Darbi
ninką". tai yra kaipo užtvaras 
prieš blogąją spaudą, ir be pa
liovos persergsti tikinčiuosius, 
ir nurodo kas yra gera arba
bloga. Burkimės į L. Darb-kų i 
Sąjungą visi ir kartu dirbkime, j 
kad Sąjunga bujotų ir 
tis “Darbininkas" 
kiekvieno kataliko namus.

Kuopos laikinoji vaidyba su
sideda iš šių narių. Dvasios va
das kun. Jonas Bernatonis, 
pirm. F. A. Krancevičius. rašt. 
Nikodemas Jodka. iždininkas 
Juozas Jančius. Virš minima 
valdyba šauks greitu laiku su
sirinkimą, kur bus kviečiami 
visi atsilankyti. Kvieslys.

! Pokilis buvo paįvairintas pro
grama. Vyrų dainininkų grupė 
vadovaujant muz. Algiui Šim
kui, sudainavo keletą lietuviš
kų dainelių. Jaudinančiai pra
kalbėjo pp. Petras Navickas, 
Juozas šešeika ir Aleksandras 
Valinskas, kurie aktyviai prisi
dėjo prie organizavimo šios 

• prieš 45 metus. 
Toastmasteriu buvo patsai mū
sų klebonas, kun. P. M. Juras, 
kurį pakvietė rengimo komisi
jos pirmininkas p. J. Čemiaus-

■ kas, paaiškindamas vakaro tik- 
jslą. Vakaro vedėjas, kun. P. M. 
Juras, pakvietė prakalbėti savo 
asistentus kun. Joną Bernato- 
nį ir kun. Petrą Šakalį, p. Šim
kienę. daktarą P. McKinnis, 
daktarą P. Oskar. šeimininkių 
pirm. Stellą Raznauskaitę ir 
garbingai klebonavusį šioj pa
rapijoj kun. P. Virmauskį, So. 

ifTikraš ^ostono lietuvių parapijos kle- 
pasiektų ^°n^‘

i Visiems dalyviams prie ska
nių valgių buvo įteikta atviru
tė su vidaus bažnyčios atvaiz
du ir gražia programos knygu- 

i te. Buvo svečių ir iš kitų mies
tų: So. Bostonietis advokatas 

' Young, Lovellio vargonininkė 
i p-lė Sophia Blazevičiūtė su sa- 
.vo mamyte ir iš Haverhillio.

Aušrelė.

CMcago, DI. — Lapkričio 7 
d., šių metų, Aušros Vartų pa
rapijos salėj. Chicago, įvyksta 
gražus ir reikšmingas vakaras 
pagerbimui Sofijos Sakalienės 
jos “Moterų Dirvos” redagavi
mo 25 metų jubiliejaus proga.

Šis banketas yra rengiamas 
M. S- 55-tos kuopos iniciatyva, 

■ kurioj Sakalienė pirmininkau
ja jau per daugelį metų, į pa
galbą atėjo Centro Valdybos 
narės: Vice-Pirm., V. Galnaitė, 
rašt., A. Poškienė ir buvusios 
C. V. narės: J. Čepulienė, M. 
Paukštienė. Iš rengimo komite
to pusės, jau atlikta visi prisi-

Kun. Pr. M. Juras,
Šv. Pranciškaus par. klebonas, 
LDS Centro pirmininkas, šių 
laikų knygnešys, visuomeninin-' rengimai. Dabar tik laukiama 
kas. “Darbininko metiniame, viešnių - svečių, kuriuos vieti- 
parengime, lapkr. 6 d., š. m.,' 55-ji kuopa ruošiasi priimti
pasakys įžanginę kalbą. Labai įr pav^įšinti gardžiai pagamin- 
pageidaujama, kad svečiai ir kalakutienės vakariene, 
viešnios būtų punktualūs ir lai
ku ateitų į tą parengimą ir iš
klausytų taip labai svarbių pa
tiekiamų minčių iš mūsų myli
mojo ir gerbiamojo veikėjo.

Laikraštininko darbas, žur
nalistinis darbas yra sunkus, 
įkyrus ir nedėkingas. Jam rei
kia pasišventimo, įdėti daug 
sielos. Sofijos Sakalienės ne
lengvas darbas redaguojant 
“Moterų Dirvą” per 25 metus 
stovint prie organizacijos vai
ro, jos išlaikytas taktas, nupel
nė jai ne vien sąjungiečių, bet 
mūsų visų pagarbos. V.G.

HARMSON-KEARHYN. J.
Spalių 24 d. p.p. Mamertas ir 

Bronislava Kaukliai, gyv. New- 
ark, N. J., nuoširdžiai pavaiši
no savo namuose Moterų Soda
licijos chorą už giedojimą laike 
laidotuvių jų žuvusio sūnaus 
kario Stasio.

<*
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Pradžia 3-čiame pusi.
Juk suprantama, kad 

būtų neperdaug skirti per 
metus vieno tremtinio 
šalpai po $100, bet tuo at
veju turėtume surinkti

siekti numatytas apsigy
venti vietas.

Vykdant imigracijos į- 
statymą, atsiras įvairių 
nesklandumų ir neaišku
mų, kuriuos BALF parei-

bont $5 500 000 žvdu šal- 8!Unai’ Amerikos piliečiai, bent $5,500,000. Žydų sal ,_. vietoj, trem-
pos organizacijos ligi šiol . jr «adė-
Kiekvienam savo tremų lietuvių
niui skyrė salpos virs . .Y. . v
$150 per metus, BALF gi 1 ^meri'
šalnosTverte k^iD minėto-|ką- Todel labai svarbu nu' 

asmeniui po $5. — į me-
Adv. Antanas Young, (tUS.

(Jankauskas), i

įžymus darbuotojas katalikiš
kose draugijose, o ypač Lietu
vos Vyčiuose. Jo didelis nuošir
dumas ir rėmimas katalikiškos 
spaudos visuomet randa didelio 
pritarimo. Jis gyvena puikioje 
35 Hunnuvell avė., Brighton, 
Mass., rezidencijoj ir žadėjo su 
savo mylima žmona atvykti ir 
dalyvauti “Darbininko” meti
niame parengime, šešt. lapkr.
6 d., š. m

{kelis atstovus.
Tremtinių šalpai ir imi- 

... šalpai šiandien Racijai reikia lėšų. Juo 
BALF skubiai reikalingas J““*“
lėšų. Šiomis dienomis pra
sidės masinė DP imigra-

me tremtinius, tuo labiau 
palaikysime jų sveikatin-

0XV4vt3 XXXdOXXX^ lUAAKlCa   • ___ • y • ••

cija į J. A. Valstybes. A-
XW/XXKX LXX |>JX . • • T staDP įstatymą įsiūti

lės išvykti iš Vokietijos, “ •— - “- “ — - • •ir pa- 
I stoviai kur kitur įsikurti. 
{Mažiau liks šalpos reika
lingų tremtinių, lengvės 
visuomenei ši našta.

Prašome BALF skyrius,

palaiminimas, atnaujin imas 
Krikšto Įžadų ir i.........
procesija. Gražų vaizdą darė,

NEW BRITAM CONN.
Mirus a. a. kun. M. Pankui, 

parapijos kle-

Dr. A. L. Kapochy, 

Koncerto Rengimo Komisijos 
iždininkas ir Koncerto Rėmė
jas, entuziastingas jaunimo 
sporto bei pasilinksminimų rė
mėjas, ilgametis dentistas, tu
rįs savo ofisą 517 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Jis ra
gina jaunuosius atvykti į šį pa
rengimą ir po koncertinės da
lies smagiai pašokti prie tikrai 
gyvos muzikos.

Šv. Pranciškaus parapijos 
45-kių metų sukaktį atžymėjo-! 
me padėkos maldomis ir šauniu' 
bankietu spalių 31 d. Po pa-!Šv. Andriejaus
maldų. 6:00 vai. vakare žmo- bonui. ir vėl bažnyčia tapo pa
neš pripildė papuoštą parapijos puošta juodu šydu. Rodos, kiek 
svetainę, kurion telpa apie 400 čia to laiko, taip greit prabėgu- 
žmonių. j šio į amžinybę.— į 33 metus

Suruošimui pokilio - puotos į mūsų bažnytėlė buvo papuošta 
vadovavo 
iš jaunimo apie 40 asmenų. 
Prie stalų patarnavo vyrai ap
sirengę patarnautojų unifor
momis. Valgius gamino jaunos 
šeimininkės, kurioms vadovavo 
p-lė Stella Raznauskaitė. Prie tikėtai staigi mirtis pakirto gy- 
valgių gaminimo - paruošimo vybę a. a. kun. Edvardo Gri- 
ir patarnavimo taip sutartinai kio. kuris buvo 
ir -vieningai visi darbavosi, 
mūsų klebonas, kun. P. M. 
ras. negalėjo atsigerėti.

Jau kelios dienos prieš į 
ruošimo darbą įdėjo daug 
los netik p-lė Raznauskaitė. bet 
ir pp. Marijona Pilipienė, Sal-

I

komisija susidedanti juodu šydu keturis kartus, 
apie 40 asmenų. 1915 m. vasario mėn. atėję 

juodrankiai nužudė a. a. kun. į 
J. Žebrį. kuris buvo gan stip-l 
rios sveikatos.

1931 m. sausio 11-ta visai ne

pačiose gra- 
kad žiausiose gyvenimo dienose. 
Ju- 1939 m. gruodžio 12-ta, po 

trumpos ligos, po operacijos, 
Šv. Pranciškaus ligoninėje mi
rė a. a. kun. Antanas Vaškelis, 
ir vos tik pasiekęs pusę am
žiaus.

pa- 
sie-

New Fields To Conquer/

Cottint Jir puzzles can be fun, especially tf it means
restorir.g the ūse of disabled legs under the supervision of 
an occupational therapist m a Red Feather curative vorkshop. 
Your gift to the Greater Boston Communiiy Fund Will help 
thousands of physicaily handicapped persons win their fight for 
a place in the world. Rerr.cmber the services for the handt- 
Tapped wher. you make ycur plec’ge through the Commnnity 
Fund. When you give—give enough! Enou^fc tV iįi W 
Feather servieee—enough lor a fųJĮ year! —

f •?

Spalių 25-ta. 
liavimo ligos, 
mirtis išplėšė 
a. a. kun. M.

Spalių 28 d.. Jurgis ir Mari
jona Katiliai, minėjo 25 metų 
vedybinę sukaktį — sidabrinį 
jubiliejų su šv. mišiomis.

Lapkričio 5 d., LAPC salėje, 
134 Schuyler Avenue. Kearny, 
rengiami šaunūs “Barnyard” 
šokiai. Gros Dusty Canyon 
Boys orkestrą. Visas pelnas 
skiriamas sušelpimui mūsų ge
ro parapijiečio Frank Jenuss, 
kuris serga Medical Center li

po ilgos sirgu-j goninėje, Jersey City. Rengimo 
negailestinga 

iš mūsų tarpo j 
Pankų, kuris 

buvo didelės energijos ir užsi- 
briežimų. Jis ir ligos spaudžia
mas bandė nepasiduot, ir dirbt 
ryžosi Dievo Garbei ir savo pa
rapijiečių gerovei.

Viešpatie, atlygink jam savo 
dangiškom gėrybėm!

Iš parapijiečių pusės "buvo 
gražaus prijautimo laike laido
tuvių. Lai tas gražus prijauti
mas pasilieka ir toliau. Mal
daukime Dievulio .kad laimin
tų mūs parapiją ir mūs dabar
tinius bei būsiančius dvasios 
vadus. O mirusiam — Amžiną 
atilsį duok jam Viešpatie, ir 

per

komisijai vad. Helen Yankows- 
kienė.

Lapkričio 19, LAPC salėje. 
Jaunųjų Mergaičių ir Berniukų 
Sodalicija rengia Turkey Trot. 
Gros Schultz orkestrą. Įžanga 
75 centai. Mūsų jaunimas kvie
čia visus paremti jų pirmuti
nius šokius.

Pirmadienį. lapkričio 8 d., 
New Jersey susijungę Sodalie- 
čiai: Bayonne, Elizabeth, Har- 
rison - Kearny, Jersey City, 
Nevvark 
Roller 
Roller 
N. J.

ir Paterson, rengia 
Skating Party, Paramus 
Skating Rink, Paramus, 

A.E.S.

amžinoji šviesa tešviečia 
amžius.

Susirinkimas
Šv. Rožančiaus dr-jos mėne

sinis susirinkimas įvyks šį sek
madienį, lapkričio 7, 4 vai. po 
pietų parapijos salėj. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti, nes 
yra svarbių reikalų. Visoms lai 
būna žinotina, kad šv. mišios 
už visus keturis mirusius kle
bonus ir mirusias nares, bus 
atnašaujamos jienktadienį, lap
kričio 12 dieną, 7 vai. rytą. 
Šios draugijos užprašytos šv. 
mišios su egzekvijomis už vėlę 
a. a. kleb. kun. M. Pankaus 
buvo aukojamos lapkr. 2.

menkos kongresui priė
mus r 
per 2 metus 205,000 trem
tinių, tikimasi, kad galės 
atvykti apie 20,000 lietu
vių. BALF susitarė su A- 
merikos Valdžios atatin
kamomis įstaigomis tuos draugijas ir prietelius pa- 

' planus vykdyti. BALF dėt sukelti ko daugiausia 
centro raštinės darbas la- reikalingų lėšų. Nesusto- 

. . bai padidėjo, teikiant in- kime pusiaukelyje, nepali-
M^1Imfnga formacijas, pildant blan- kime tremtinių Ūkimui!— 

priimti rinkite aukas, raginkite 
kitus tai daryt, organi
zuokite vajaus komitetus. 
Aukas siųskite ir visais 
šalpos bei imigracijos rei
kalais kreipkitės:
United Lithuanian Rehef Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y. 
Telefonai 

EVergreen 7-1422 ir 
EVergreen 7-1423

. . , .. kas, ruošiantis l_____
kai procesija u- padų ataauji- naujai atvykstanėius lie_

, . , - tuvius, kuriuos reikės pa-
„T ir pagelbėti pa-

I
i

nimas įvyko tik žvakių švieso
je. Tikintieji, J 
pildę bažnyčią ištikrųjų nuo
širdžiai atsidėkojo Dievui už 
suteiktas gausias Dievo palai
mas per šias šv. Misijas.

Klebonas kun. Antanas E- 
žerskis, nuoširdžiai atsidėkojo 
Tėvui Antanui Mažuknai, kuris 
taip gražiai ir iškilmingai pra
vedė Misijas ir atlaidus. Taip
gi ir Tėvas Misijonierius savo- 
paskutiniame pamoksle ragino 
visus užlaikyti tą gražią dva
sią, kuri per Misijas visus ap
gaubė.

MONTREAL, CANADA
Spalių 24, Kanados Lietuvių 

Centro Tarybos koncertas ge
rai pavyko. Koncertas įvyko 

i bažnytinėje svetainėje. Įžangi
nę kalbą pasakė prof. Dr. A. 

: Šapoka. Programą išpildė šo
kiais ir dainomis neseniai atvy
kusios iš tremties merginos. 
Visi gėrėjosi jų gabumais. Pu
blikos buvo pilna svetainė.

F.D.

I

Kiek Jums

karštas vanduo
Kainuoja?

Ar jūs esate patikrinę paskutiniu laiku karštą 
vandenį?

Ar jūs tikrai žinote kiek vandens aptarnavimas 
ištikrųjų jums kainuoja?

e
šildytuvas pigiausiai teikia karštą vandenį auto

matiškai per visas 24 valandas paroje.

Mes norėtume, kad jūs tuojau jį patikrintumėte. Ir 
kad jūs paprašytumėte mus duoti faktus apie 

karšto vandens kainas — ir kodėl Gasinis vandens
♦

Drabužiams indams mazgoti reikalinga užtektinai 
karšto vandens. Jei jūs dar nesate pirkę šo įtaiso, 
jūs planuokte tai padaryti, kad užtektinai karšto 

vandens būtų jums teikiama su patikimu 
Gasiniu šildytuvu.

WHKBBAMg,FA
sv. Pranciškaus Par. Žinios
Šioje parapijoje spalių 10 iki 

24 dienomis įvyko iškilmingos 
; dviejų savaičių šventos Misijos 
ir keturdešimties atlaidai. Kle
bonas kun. Antanas Ežerskis 
pakvietė Tėvų Marijonų Vie
nuolijos žymųjį Tėvą Misijonie- 
rių kun. Antaną Mažukną va- 

{dovauti.
Pirmą savaitę buvo laikomos 

anglų kalba Misijos ir tenka 
labai stebėtis, kad bažnyčia 
kiekvieną vakarą buvo pilna. 
Panašiai ir antrą savaitę įvy
ko, kada Misijos buvo laikomos 
lietuvių kalba. Šių Misijų pa
baigoj buvo taip sutvarkyta, 
kad visas šis dvasios atsinauji
nimo darbas baigėsi su ketur
dešimties atlaidais.

Pažymėtina, kad Misijų už- 
baigtuvės padarė neišdildomą 
įspūdį į kiekvieną parapijoną. 
Sekmadienio vakare, dalyvau
jant keturiolikai kunigų su 
Prelatu J. Miliausku priešaky
je buvo suteiktas švento Tėvo

I
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automatiškai
Jums daug jo reikia... kada visai šeimai reikia • •

mazgotis, paimti showers, indų mazgojimą... vis- r* 1 
kas tuo pačiu laiku; Su modemišku Gasinių van- Vandens šildytuvas nuo ŠITO 
dens šildytuvu jūs turėsite tiek vandens, kiek rei

kia visuomet!

Ligoniai
Šiomis dienomis rimtai susir

go M Vilčinskienė, ir randasi 
General ligoninėj. Jau ilgas lai
kas kai serga savo namuose 
Ona Plukienė.

Šios ligonės abi šv. Rožan
čiaus draugijos narės, pasi- 
melskime, kad Dievulis stip
rintų jas. B.M.

f

Karštas vanduo šildomas su gasu duoda tikrą 
“luksusą”. Mes maloniai be jokių iškaščių galime 
atsilankyti į jūsų namus ir apskaičiuoti kiek kai
nuotų Gasinis automatiškas šildytuvas... taip, kad 
jūs galėtumėte su dabartiniu turimu automatišku 
šildymu. Jeigu jau neturite automatiško vandens 
šildytuvo, klauskite apie taupų Automatišką Van
dens Šildytuvą. Ateikite ir pamatykite naujausį 

šios dienos modelį.
Duodame išsimokė jhnui.

BOSTON «•»»•«•*»•• GAS «•»**"*
1OO ARLI MOTOM STRIKT - NUbbord 2-7*00

or ftl Our Vearest Officc, or Your Cn-operating Ga» AppUaitce Drnler 
lietu ~QUfZZING THE VIVES” weeHay momingi M.V^C 10:00 tolV:15 e



DARBININKAS i

Kį pasakoja rusė Kasenkina
- Mokytoja, kurį pabėgo iš sovietų 
konsulato iššokdama iš antro auk
što. - Iš bado miręs kaimo švietėjas. — 
Matė tremiamus rusus į Sibiru. — A- 
reštuoja jos vyrų. - Prakaitu ir krauju 
permirkę baltiniai. — Rusaitė, kuri 
draugavo su vokiečiais ir jos brolio li
kimas. - Rusės įspūdžiai Amerikoje. 
-Kaip jautėsi patekusi į baltųjų rusų 
faHnų. - Jos pergyvenimai SSSR kon
sulate prieš žūtbūtinį šuolį. - Kę ji 

kalba dabar.
VKO PASAULIO 
SUSBOMEJIMAS

Beveik ištisą mėnesį, 
kasdieną, Amerikos laik
raščiai (pvz., Chicago He- 
rald American) spausdi
no pareiškimus rusės Ok- 
sanos Kasenkinos, kuri 
sudarė visame pasaulyje 
sensaciją, pabėgdama iš 
SSSR konsulato New Yor
ke. Ji taip susižeidė šok
dama pro langą ant kieto 
grindinio, kad jau kuris 
laikas guli ligoninėje. Iš 
ligonės lovos ji pareiškė:

— Buvo Dievo valia, kad 
išlikau gyva; turbūt tam, 
kad papasakočiau pasau
liui savo patyrimus.

Į Ameriką ji atvyko 
1946 metų birž. 15, tačiau 
visą laiką taip stropiai 
buvo saugoma, kad beveik 
neturėjo progų užmegsti 
ryšių su amerikiečiais. 
.Bet dabar atsirado ryšys 
ne tik su Amerika, o su 
visu pasauliu. Ji jau bū-

drausmės. Knygynai buvo 
išvalyti, net kaikurie Tol
stojaus raštai (dėl krikš
čionybės) ir Ševčenkos 
patriotiniai rašiniai apie 
laisvę buvo uždrausti. Bet 
koks nukrypimas nuo ko
munistų partijos užbrėž
tojo mokytojaus plano 
reiškė, kad kiekvieną mi
nutę galima atsidurti 
slaptosios policijos ranko
se ir tada laukė ištrėmi
mas ar egzekucija. Nors 
Kasenkina buvo gamtos 
mokslų mokytoja, o jos 
vyras — fizikos ir mate
matikos, vistiek jie turė
jo pereiti per politinį per
auklėjimą Stalino dvasio
je.

APIPLĖŠTŲ ALKANŲ
JŲ KLYKSMAS

Kai prasidėjo kolektivi- 
zacija ,mokytojus surinko 
į specialias brigadas ir iš
siuntė į kaimus agituoti 
už naująją ūkio — komu
nistinę — santvarką. Mo

dama ligoninėje gavo laiš-'.kytoja Kasenkina liudija, 
kų daugiau, kaip iš 20{kaip baisiai bolševikai a- 
kraštų. Į_i_i=x=

JAUNATVE IR I
VEDYBOS

Kasenkina yra kilus iš 
Ukrainos, Jos tėvas, Bu- 
rskovaa, dirbo garvežių 
fabrike netoli Kamenska- 
jos> poliai geležinkelio ša
ką, einančią nuo Maskvos 
į Kaukazą. Gimnaziją bai
gė ji 1914 metais, dar ne
turėdama 18 metų am
žiaus (dabar ji apie 52 m. 
amžiaus). Greit gavo kai
mo mokytojos vietą. Čia 
ji susipažino su buvusiu 
caro armijos karininku 
Demianu, už kurio ji ir iš
tekėjo 1920 metais, kai 
jie dar studijavo Maskvo
je. Kai jie susilaukė sū
naus , jį pakrikštijo su ti
kybinėmis apeigomis.

Kai 1921 - 1922 metais 
Rusijoje siautė baisus ba
das, Kasenkina ir jos vy
ras mokytojavo. Ji dar 
gerai atsimena, kaip jau
nas mokytojas gretimame 
kaime buvo rastas miręs 
iš bado.
STALINO MOKYKLOSE

Mokykloje darbas buvo 
sunkus. Savo agitacijomis 
bolševikai moksleivius vi
siškai atpalaidavo nuo

tpiplėšė ūkininkus, palik- 
| darni jiems badą, kad tik 
; turėtų grūdų išvežimui į 
I užsienį. Kiek geriau ūki
ninkavę valstiečiai buvo 
apšaukti kulokais jų nuo
savybė paimta į kolcho
zus, o jie patys išvežti į 
Sibirą.
— Mes žinojome ištisas 

bendruomenes, kurias iš
vežė į Sibirą nuo Dono; 
kaikurie kaimiečiai su 
ginklu priešinosi prieš tą 
naują tvarką, kurią jie 
laikė baudžiava, — liudija 
Kasenkina, ir su gailesčiu 
priduria:
— Mano 

beskamba 
mo balsai 
nių, alkanų ir suliesėjusių 
vaikų... Ir taip atėjo ant- 

, ras didysis badas, kuris 
' prislėgė Rusiją mano at

minime, badas ne gamtos 
padarytas, bet penkmečio 
plano. Niekas tikrai neap
skaičiuos kiek milijonų 
žmonių pražuvo dėl tos 
komunistų planuotos o- 
fenzyvos. Nes daug kartų 
su vyru girdėjome bolše
vikų vadų žodžius: “Ko- 
lektivizacija turi pasisek
ti... nežiūrint kiek žmonių 
gyvybių ji kaštuotų.”

ausyse dar te- 
graudūs verks- 
apiplėštų žmo-

JEI NOK GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ- ĮSIGYK — 
"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS" 

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
3M W. BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.

SESUO BĖJO PRISI
PAŽINTU..

Kasenkino sesuo badau
jantiems saviesiems iš 
Anglijos atsiuntė maisto, ; 
bet bolševikai užkrovė to
kį muitą, kad siuntinių 
negalėjo išpirkti, ir jie 
buvo išparduoti iš varžy
tinių. Dar blogiau — pra
dėjo tardyti, kodėl jų šei
ma turi ryšį su Anglija. 
Nesulaukdama jokio at
sakymo iš savo artimųjų, 
sesuo pašaukė telefonu iš 
Londono. Rusijoje viešpa
tavo toks teroras, kad tik
ra sesuo iš Rusijos nega
lėjo atsiliepti, ir pranešė 
pašto pareigūnams, kad ji 
jokios sesers Anglijoje 
neturinti..

Rusijoje siautė areštai. 
Visiškai niekuo nekaltą 
Kasenkinos sesers vyrą 
suareštavę išvežė į šiau
rę, į poliarinę sritį, kur jis 
po kiek laiko mirė iš šal
čio ir bado.'
AREŠTUOJA JOS VYRĄ

Kartą Kasenkinos vyras 
sugrįžo iš mokyklos • ir 
pratarė:
— Tris šiandieną suareš

tavo, bijau, kad jie paims 
ir mane.

Taip ir buvo. Jį ištrėmė 
į tolimuosius rytus. Ilgai 
Kasenkina stovėjo eilėse 
prie kalėjimų, prie polici
jos, kol sužinojo jo nebe
pakeičiamą likimą. Ji ma
tė, kaip moterims grąži
nami prakaitu ir krauju 
permirkę areštu o t ų j ų 
skalbiniai... Pagaliau ji į- 
sitikino, kad vyrą išva
duoti, nėra jokios vilties, 
nors jis visiškai nekaltas. 
Arešto proga — tarnyba 
caro armijoje karininku.

GYVENIMAS NETOLI 
MASKVOS

Bandydama pradėti nau
ją gyvenimą, ji persikėlė 
arti Maskvos ir gavo pa
vyzdinėj mokykloj darbą, 
pasirašydama dokumen
tuose, kad ji yra našlė. 
Gyvenimas buvo sunkus. 
Kartais mokytojai važiuo
davo į Maskvos turgų ką 
nors juodojoj rinkoj nusi
pirkti, o grįžtančius juos 
apiplėšdavo NKVD. Gel- 
bėdamasi nuo alkio, ji už- 
siveisė nemažai bičių, bet 
kai ji žiemai paliko gero
kai medaus bitėms, kad 
jos išlaikytų šalčius, di
rektorius 
perdidelė 
daus dalį 
išmirė.

SCNAUS MIRTIS 
FRONTE

Prasidėjo rusų vokiečių 
karas. Kasenkinos sūnus, 
jaunas moksleivis, buvo 
mobilizuotas, be paruoši
mo išsiųstas į frontą, apie 
kurį buvo žinių, kad vie
tomis “dešimts kareivių 
turėjo vieną šautuvą”, ir 
— žuvo. Kasenkina jautė
si, lyg jisai būtų kritęs 
nuo NKVD kulkos. Karo 
metu Rusijoje siautė bai
sūs plėšimai, pati Kasen
kina vien 1943 metais bu
vo tris kartus apiplėšta. 
Ji pati matė, kaip vagiliai 
geresniais drabužiais ap
sirengusį žmogų visiškai 
išrengia 
Nebuvo 
džioje. Pavyzdžiui, 
vianske 
vo apkaltinta draugyste 
su vokiečiais ir nusmerk- 
ta ištrėmimui į Sibirą. 
Jos brolis, inžinierius, no
rėjo ją išvaduoti, ir vien 
tik už tai jisai buvo at
leistas nuo pareigų ir pa
dėtas paprastu fabriko 
darbininku.

palaikė, kad tai 
prabanga, me- 
atemė ir bitės

gatvėje sutikę, 
teisybės nė vai- 

Sla- 
viena rusaitė bu-

| UŽSIENĮ
Kasenkinai Rusija kas

kart labiau ėmė apkarsti. 
Jos svajonė buvo patekti 
į užsienį. Ji pasistengė pa
sižymėti mokytojos darbe 
ir buvo parinkta į USA, 
kur organizavo mokyklą 
SSSR atstovybės tarnau
tojų vaikams. Atvykusi į 
Ameriką ji negalėjo atsi
stebėti gausumu maisto ir 
kitų gerų dalykų parduo
tuvėse, ji negalėjo supras
ti, kaip čia Amerikoje nė
ra jokių apribojimų, kad 
galima pirktis kiek nori.

Greit ji pastebėjo, kad 
sovietų tarnautojas užsie
nyje yra stropiai seka
mas, jo siunčiamieji ir 
gaunamieji laiškai cenzū
ruojami. Ji buvo apgyven
dinta su kitais tarnauto
jais, kurie nuo jos turėjo 
akių nenuleisti.

BOLŠEVIKŲ VILA 
AMERIKOJE

Vasarą su vaikais mo
kytojos buvo apgyvendin
tos specialioje bolševikų 
išnuomotoje viloje. Kai 
rusų pareigūnės voliojosi 
pajūrio smiltyse, mokyto
ja Kasenkina turėjo glū
dėti viduje ir saugoti jų 
vaikus. Jų kambariai bu
vo nerakinti (kad būtų 
galima dažnai patikrini
mus padaryti), ir nuolat 
pasitaikydavo vagystės. 
Sovietų mokykloje New 
Yorke buvo apie 100 vai
kų. Kasenkina joje išdir
bo dvejus metus ir tris 
mėnesius, ir per tą laiką 
tik kartą jai buvo leista 
vieną kartą jai buvo leista 
išvykti iš New Yorko; po 
gera priežiūra būrelis jų 
nuvažiavo aplankyti 
garos krioklio. Per 
tą laiką ji nęį kartą 
buvusi amerikiečių 
muose, šeimose. Taip ru
sai užsienyje yra sekami 
ir taip ji turėjo bijotis. 
Tačiau paslapčia, taksį 
pasisamdžiusi ji net tris 
kartus buvo išslinkusi žiū
rėti filmos “The Iron Cur- 
tain”, kur pavaizduojama, 
kaip rusų valdininkas me
tė savo tarnybą Stalinui 
ir išėjo į laisvę Kanadoje. 
Tas joje dar labiau susti
prino jau nuo anksčiau 
turėtą mintį — nebegrįžti 
į Rusiją.

PABĖGIMAS
Su drauge bevaikščioda

ma po New Yorko par
kus, ji pajuto ,kad esama 
rusiškai kalbančių žmo
nių. Atvykusi viena į tas 
vietas užmezgė ryšius ir 
tie padėjo jai, palikus 
konsulatą, nuvykti į Tols
tojaus dukters farmą, kur 
ją globon paėmė baltieji, 
prieškomunistiniai rusai. 
Tačiau čia ją sutiko su 
kaikuriuo nepasitikėjimu, 
įtardami, kad ji, iš konsu
lato atėjusi, galbūt yra 
šnipė. Ją pristatė prie ne
įprasto darbo virtuvėje, 
skusti bulves. Jautėsi taip 
prislėgta, 
rašė rusų 
ką, jog 
Konsulas
važiavo, ir pavartodamas 
prieš farmos gyventojus 
kiek prievartos, ją grąži
no į konsulatą. Čia jai lie
pė suklastoti anksčiau ra
šytąjį laišką, įdedant pa
gyrimus Stalinui ir duo
dant suprasti lyg ji būtų 
buvusi baltųjų rusų pa
grobta. Toks perdirbtas 
laiškas buvp parodytas 
spaudos atstovams. Ją iš- 
anksto primokino, ką ji 
turi sakyti amerikiečiams 
reporteriams, o kadangi 
niekas iš jų rusiškai ne
suprato ,tai konsulato tar-

v • Nia- 
visą 
nėra 

na-

kad slapčia pa- 
konsulatui laiš- 
norinti grįžti. 
Lomakinas at-

n auto jai išvertė, kaip no
rėjo į anglų kalbą.

NAMŲ AREŠTE SSSR 
KONSULATO PATAL

POSE
Kasenkiną apgyvendino 

konsulato kambaryje ir 
dieną naktį prie jos buvo 
sargyba. Ji miegojo atvi
rame kambaryje, o už 
slenksčio, pasitiesusi ap
siaustą koridoriuje prieš 
jos atviras duris gulėjo 
viena konsulato tarnauto
ja — sargybinė. Tačiau 
Kasenkina pastebėjo, kad 
už konsulato durų žmonės 
dieną naktį budi, stebėda
mi ženklų apie apie jos li
kimą. Tas davė jai pasiti
kėjimo. . kad apramintų 
kiek jos nervus, konsulas 
atnešė jai radiją. Nors ji 
angliškai mažai tesupra
to, bet visgi girdėjo nau
jienų laikotarpyje minint 
ir jos vardą. Lomakinas 
ją ramino, kad ji esanti 
laisva. Tą ji norėjo išban
dyti. Apsirengė ir pradėjo 
žygiuoti link durų prie iš
ėjimo. Būtų pabėgusi. 
Staiga, beveik iš kiekvie
no kampo iššoko vyrų 
sargybos, ir ją apsupę gal 
koks 20 žmonių. Pasirodė 
konsulas. Sargybinius nu
šalino, ją vėl grąžino į 
kambarį ir dabar pristatė 
dvi sargybines.

LEMIAMAS ŠUOLIS Iš 
ANTRO AUKŠTO

Desperatiškai ieškoda
ma būdų pabėgti, ji įslin
ko į konsulo kambarį, kur 
languose nebuvo geležinių 
išpynimų. Toliau ji pasa
kojasi:
— Aš lipau į atvirą lan

gą... Pasižiūrėjau su dre
buliu žemyn, persižengno- 
jau, griebiausi nuo sienos 
nutiestos vielos ir šokau. 
Vienoj akimirkoj aš jau 
gulėjau krūvon susmuku
si ant grindinio. Buvau 
dar gyva. Sąmonės nepra
radau. Tik apdegė mano 
pirštai, kai aš laikydama
si vielos slydau žemyn 
trumpą tarpą, kol vielą 
nutraukiau nuo namo. Tai 
buvo telefono viela ir ji 
nukrito aplink mane. —

AMERIKIEČIŲ 
LIGONINĖJE

Dabar ji dejavo ir šau
kėsi pagalbos. Konsulato 
tarnautojai tuojau išsi* 
skubino į kiemą, bet duris 
rado užrakintas, ir ėmė 
laiko suieškoti raktą. 
Tuogi tarpu amerikiečiai 
policininkai peršoko per 
tvorą ir priartėję prie Ka- 
senkinos jie dar spėjo iš
girsti jos prašymą: “Į a- 
merikiečių ligoninę” ,ir ji 
nualpo. Ji dar spėjo, pir
ma negu atvažiavo ambu- 
lansas, pasakyti, jog ne
nori grįžti į konsulatą. 
Kai ligoninėn atėjo SSSR 
konsulato tarnauto jai, 
Kasenkina jiems pasakė:
— Jūs laikėte mane kali

ne, neišleidote manęs. Aš 
nebenoriu daugiau nei 
vieno iš jūsų matyti.

Kasenkina tebeguli ligo
ninėje su sulaužytu nu
garkauliu, sulaužytu deši
niu keliu ir dešinės kojos 
kaulu, su dešinės pėdos iš
narintais ir sulaužytais 
kaulais, bet ji kalba:
— Teroro genama aš šo

kau į akmenų grindinį, o 
atsiradau šiltose ir priete- 
Hngose amerikiečių ran
kose... Galbūt mano pasi
elgimas padės Amerikai ir 
pasauliui suprasti, kokią 
gausią paramą laisvės jė
gos atras Sovietų despo
tizmo aukose ir pabėgė
liuose. —

v •

“Darbininko” 33-jų Metų Jubiliejinio 
Parengimo

Muštai Show ir Šokių Rėmėjai 
Parengimas Įvyksta Lapkr. - Nov. 6, 

Municipal BuUhg Salėje. So. Boston, Mass.
Programą išpildys Šv. Pranciškaus parapijos 

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

Šokiams gros pagarsėjusi Dirvallis Orchestra. 
KONCERTO RĖMĖJAI —

Elena ir Jonas Valuntukevičiai, Stoghton, Mass. 24.00 
Mrs. Veronica Skupas, N. Abington, Mass........
J. Airošus, Roslindale ,Mass...............................
George H. Morrill Division, Boston, Mass...........
N. E. Adding Machine Co., Boston, Mass............
F. Galinis, Dorchester, Mass..............................
Ona Narbutienė, Cleveland, Ohio.......................
F. Zelles, New York City, N. Y..........................
P. Alekno, Toronto, Ont. Canada .....................
John J. Burokas, Cambridge, Mass...................
Rev. J. J. Supsinskas, Elmhurst, Pa...................
Paule Glugodienė, Cleveland, Ohio....................
Mrs. H. Stonis, Cleveland, Ohio .......................
N. N., Worcester, Mass.........................................
Mrs. J. Troupes, Worcester, Mass......................
Mrs. Strazdas, Waltham, Mass..........................
Joseph Gudelevičius, Hartford, Conn..................
Mr. Frank Mankus, Cambridge, Mass................
M. Jeskelevič, Montello, Mass...........................
Mrs. A. Vasil, Roslindale, Mass..........................
J. Matuza, Elizabeth, N. J.................................
Jonas Adomėnas, Abitibi, P. Q. Canada..........
Mary Daugila, Jamesburg, N. J..........................
O. Plekavičienė, South Boston, Mass...................
J. Sakaitis, Worcester, Mass..............................
Mr. K. Norkūnas, New Haven, Conn...................
Mrs. A. Samalionis, Ozone Park, L. I............_....
S. M. Zdanis, Oakville, Conn.................................
C. Yankus, Watertown, Mass..............................
Josephine Pivarunas, Mattapan, Mass................
A. Zilinlskiūtė, Cleveland, Ohio .......................
J. Yerusevičius, Lawrence, Mass.........................
J. Burbulis, Hartford, Conn.................................
Mrs. D. Saramitienė, Nashua, N. H.....................
M. Andriuškevičienė, Lowell, Mass...................
Mrs. Voega, Dorchester, Mass...........................
B. Waichekauskas, Collinsville, DI..................
M. Zilinskiūtė, Cleveland, Ohio..........................
N. De Gretis, E. Orange, N. J...... ......................
Anna Razulevich, Norvood, Mass........................ 
Mrs. Sangas, Brighton, Mass.............................
F. Korshukas, So. Boston, Mass.........................
Frank Zaikis, Dorchester, Mass..........................
M. Cizius, Rochester, N. Y.................................
P. Vitkus, Phila., Pa. .........................................
J. Akulevičius, Nashua, N. H. ...........................
S. Kazlauskas, Bronx, N. Y................................
A. Matulevičius, Pittsburgh, Pa......................... 
Petras Danyla, Brockton, Mass.........................
J. Avižinis, Nonvood, Mass.................................
J. Sastavickas, Nonvood, Mass..........................
Jurgis Versiackas, Nonvood, Mass...................
Mrs. F. Kriaučiūnas, So. Boston, Mass..............
F. Simonds, So. Boston, Mass............................
Mrs. Veronica Grabousky, Clifton, N. J..............
Adam Kalakousky, Dorchester, Mass................
Alex & Eva Potenberg, Cambridge, Mass...........
Mrs. John Kutis, Colchester, Conn.....................
R. Kalinauskas, Waterbury, Conn......................
A. Dėdinas, Greenfield, Mass.............................
M. Jokubaitė, New Haven, Conn........................
K. J. Romanauskas, New Haven, Conn..............
Eva Grigas, Chicago, UI. ..................................
Edward & EI. čiočiai, Providence, R. I..............
Anthony Dūkis, VVaterbury, Conn.....................
A. Paulauskas, So. Boston, Mass........................
Mrs. A. Rybokas, Bridgeport, Conn..................
Marcella Palionis, Rome, Ohio..........................
Mrs. U. Abračinskas, No. Abington, Mass..........
William Gedrim, Brighton, Mass........................
Mrs. F. Arbeczevski, Freehold, N. J..................
Joseph Marcinkus, Bronx, N. Y........................
P. Svilienė, South Boston, Mass........................
M. Venis, South Boston, Mass............................
Marinas, Golubickas, Buffalo, N. Y. ................
F. Miller, Auburn, Maine .................................
V. Beliauskienė, Worcester, Mass.....................
Mrs. J. Wallen, Dorchester, Mass.....................
Jonas Juodgudis, Ont. Canada.........................
Justin Kristaponis, Brooklyn, N. Y..................
Peter Valūnas, Torrington, Conn....................... 
Joe Gudeskes, Long Island City, N. Y..............
Simon Ulcickas, Nashua, N. H.........................
K. Atkočiūnas, Lawrence, Mass........................
J. Shelauskas, Haverhill, Mass.........................
Mrs. Mary Chincicki, Chelsea, Mass..................
J. Valušią, Elizabeth, N. J................................
J. Akulevičius, Providence, R. I........................

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
“Darbininko” Administraci ja

PASTABA: Nuoširdžiai raginame visus mūsų priete- 
Ilius ir rėmėjus grąžinti savo kuklias aukas ir knygu
čių galiukus prieš spalių 6 d. Jūsų geraširdingumas 

vr.rrunsKis. atliks keleriopą katalikiškos spaudos rėmimo darbą.

10.00 
6.00 
6.00 

. 6.00
4.80 

. 2.00 

. 2.00
2.00 
2.00 

. 2.00
2.00
1.00
1.00 

. 1.00
1.00 

. 1.00
1.00
1.00 

. 1.00
1.00
1.00 

. 1.00 

. 1.00
1.00 

. 1.00 
. 1.00 
. 1.00

1.00
1.00
1.00 

. 1.00 

. 1.00 
.. 1.00

1.00
1.00 

. 1.00 

. 1.50 
. 1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 

. 1.00 
. 1.00

1.00 
. 1.00

1.00 
. 1.00

1.00
1.00 

. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00

1.00 
. 1.00

1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00

1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
. 1.00

1.00
1.00 

.. 1.00 
. 1.00 

.. 1.00 

.. 1.00 

.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00



Penktadieni?. Lapkr. 5 d . 194S r________ DARBIHINKA5______________ ___

Lapkričio-Nov. 6 Visi Keliai Veda Į “Darbininko” Metini Parengimą

MUSICIAL SHOW IR ŠOKIUS
Municipal Building Salen, E. Broadway, So. Boston, Mass. Koncertas prasidės 7 vai - Šokiai 9 vai.

PITTSBURGH, PA.
Pamaldos Už Žuvusius Kare 

Rengia Kunigų Vienybės 
Pittsburgh’o Provincija

Pittsburgh’o Kunigų Vieny
bės Provincija rengia iškilmin
gas gedulo pamaldas už lietu
vius karius, 
ir antrame 
ruošė.

žuvusius pirmame 
pasauliniuose ka-

I Į 
įvyks lapkr. 11 d.. I

i 
Vincento De

I

pylinkės lietuviai tikintieji, y- 
pač tėvai ir šeimos davusios 
mūsų tautai sūnus ir dukras, ( 
padėjusius savo galveles už 
laisvę, konuoširdžiausiai esate 
kviečiami šiose gedulo pamal
dose dalyvauti.

Kun. Dr. A. G. Rakauskas,
Kun. Vien. Pitts Prov. Sekr.

100 Freeport Road 
New Kensington, Pa.

BROCKTON, MASS.

(Esplen). 
parapijoje kle-

Pa.
Vy-

Iskiliiingai ves ‘Grand March’.! 
Gros Al Stevens orkestras. i 

Rengėjų komitetas susideda:1 
panelės — Juozafina Juzėnaitė, 

: Valerija Kavaliauskaitė, Ag
nietė Motekaitytė, Florencija 
Tamulevičiūtė, Onutė Ambro- 
žaitė, Aldona ir Darata Bulkai- 
tytės, Anelė Lapinskaitė, Onu
tė Tamoševičiūtė ir Onutė Nor- 
kiūtė.

I Jaunimas šokių pelną skiria 
naujos bažnyčios statymo fon- 

Iawrencietė, įžymi solistė, kuri dui ir nuoširdžiai kviečia visus 
dainuos “Darbininko” koncer- jaunus ir senyvesnius į jų me
te. Jos didelis darbštumas dar- j tinj parengimą 
buotis visuomeninėje veikloje 
stačiai žavėtinas. Mums malo
nu iškelti aikštėn jos asmeny
bė ir pažymėti, kaipo vieną iš 
pavyzdingiausių lietuvaičių, ku
rios savo darbštumu “kalnus 
verčia”. Tas akstiną visus lie
tuvius pamatyti tokias asme
nybes, kokios mus žavi.

Remkime jaunimą, o jauni-i 
mes parems gražius darbus! 

širdukas.

Pamaldos
10 vai. rytą, Šv.
Paul bažnyčioje. 409 Tabor St..
Pittsburgh 4.
Šioje veiklioje
bonauja su didžiausiu pasiseki
mu taurus, grynos dvasios, uo
lus savo pareigose didelių ga
bumų lietuvis kun. Povilas 
Lunskis.

Visi Pittsburgho miesto ir a- vyks lapkričio (Nov.) 10-tą d..

8—12 vai. vakare, Šv. Roko 
salėje, Montelloje.

Vyčių šokiai
Šiomis dienomis Lietuvos

čių 1-mos kuopos nariai, ypač 
merginos, kurios sudaro pilną
šokių rengimo komitetą, stro- parapijos 
piai rengiasi, kad tie šokiai bū- Į šokius pasižadėjo atvykti ir 
tų sėkmingi. Tai penktieji me- Brocktono miesto mayoras, 
tiniai “Snowflake Bali” šokiai. Hon. Joseph H. Downey, kuris 

;Tie garsūs jaunimo šokiai į-Į

Lapkričio 7 d. Brocktono lie
tuvių didelė šventė — paminė
jimas visų lietuvių žuvusių ka
reivių antrame kare. Parkas, 
buvusis vardu “Ward 6” bus 
pavadintas to kario vardu, ku
ris žuvo pirmas mūšyje antra
me kare ir ta garbė tenka Vla
dui Tukiui. Taigi tas parkas 
vadinsis “Tukis play-ground”. 
Tame parke stato didelį 6 pėdų 
akmenį atminčiai visų lietuvių 
žuvusių karių ir jų vardai bus' 

i iškalti tame akmenyje.
• Tas sumanymas išplaukė iš 
' penkių klubų valdybų ir iš tų 
i klubų pirmininkų su klebonu 
kun. Pr. Strakausku ir tą dar
bą jie varo pirmyn.

Lapkričio 7 dieną, 10 vai. ry
tą bus laikomos šv. mišios gar
bei visų žuvusių kareivių ir 
bus pasakytas tam momentui 
pritaikintas pamokslas.

2:30 vai. po 
visos draugijos 
Roko parapijos 
vėliavomis, ir
parką, kuris randasi prie Web- 
ster ir Melrose Sts., atlikti to

i

pietų susirinks 
ir kliubai Šv. 
svetainėje su 
maršuos į tą

i
Kazimieras Plevokas,

“Darbininko” i'
Nesenai Philadelphijos miesto Community Chest jas, užlaikąs modemišką duon-|* §v Roko parapijos choras 

fondo vadovybė turėjo to fondo kėlimo planavimo kepyklą, nuoširdžiai atsiliepė sugiedos himnus; keletas kal- 
Lankietą, kuriame dalyvavo ir lietuviai. Vaizdas pa- i “Darbininko” metinį parengi- tėtojų pasakys prakalbas. Kal- 
lodo laike bankieto besitariančius: p-lė Aldona Deks- m4- kuris įvyks šeštadienį, lap- bės Brocktono miesto mayoras 
ryte (su lietuvišku kostiumu), ir Mrs. Charles Chele- kričio 6, š. m. Jis visu stropu-’j Downey, atstovai legionie- 
den tariasi su vice-pirm. Russell J. Bauer. Kaip žino- mu rengiasi atvykti su savo marinas ir kiti. Miesto 
ma, tos rūšies fondai šelpia miesto labdaringas įstai- ponia ir šeima į muzikali pa- Benas gros tam pritaikintus 
f’as. rengimą ir šokius. ; muzikos kūrinėlius; dalyvaus
« ' r**«**»**♦ •****>»*« »*« »*» «*» e*»e*> e*e e*e »*«e*e »*« »*s »*■ »*»>*» •*» e% >*♦ e%»*» »*» »*»»*» »*« »*» »*» e*emotinos, tėveliai, sesutės ir 

A broliai žuvusių kareivių. Kvie- 
o*o čiami susirinkti visi lietuviai 
♦$» ir tuomi pareikšti savo apgai- 
V lestavimą artimiems dėl kare 
*|* žuvusių sūnų ir dukrų.

| Kviečiami ir prašomi atvykti 
ir dalyvauti šiose iškilmėse visi 

*|* buvusieji kariai su uniformo
je* mis vietiniai ir iš kitų miestų. 
Xi Rengėjų vardu reporteris 
a\ K. P. JurgeHūnas.

ilgametis rėmė- pašventinimo ceremonijas.

I

I

♦2» ir tuomi pareikšti 
litavimą, artimi#*

PASINAUDOKITE JUO

Bernar das Koraitis

(Sukakties Išpardavimas)
Už poros savaičių didžiausioje I. J. FOX 

krautuvėje baigsis ANNIVERSARY SALE — 
Sukakties Išpardavimas. Šiame išpardavime 
kailinių kainos žymiai sumažintos. Pasirinki* 
mas yra plačiausias. Taigi, aš kaipo šios fir* 
mas atstovas, BERNARDAS KORAITIS, pa
tariu Naujosios Anglijos ponioms ir panelėms 
įsigyti ateinančiai žiemai kailinius dabar ir 
pasinaudoti dideliais I. J. FOX krautuvės bar- 
genais. Kailinius galite pirkti pritaikintais pa
gal Jūsų reikalą išsimokėjimais. Atėjusios į

krautuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų Bernardas Koraitis, 
kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas. 
Per mane, pirkdamos kailinius gausite 
dar 10 nuošimčių nuolaidos. Lauksiu Jus 
atsilankančių. BOSTON, MASS.

Muzikas Algis Šimkus, 
Šv. Pranciškaus par., Lavren- 
ce, • Mass., vargonininkas, šio 
metinio “Darbininko” muzika- 
lio koncerto — ‘Minstrel Show’ 
vedėjas ir dirigentas. Jis yra 
sūnus garsaus Lietuvoj kom
pozitoriaus Stasio Šimkaus, ku
rio dainomis puošiami visam 
lietuviškam pasaulyj visi muzi
kalūs parengimai. Todėl ir šiuo 
kartu kviečiami visi lietuviškos 
dainos mylėtojai į “Darbinin
ko” muzikalį ir šokių paren
gimą ir kartu pasigėrėti. Kaip 
žinoma, “Darbininko” metinis 
parengimas įvyksta šeštadienį, 
lapkr. 6 d., š.m., vakare, Muni
cipal Buildinge, So. Bostone.

i YORK CITY, N. Y.
Lietuvių Katalikų Profesijo- 

nalų ir Studentų Draugijos 
Bertaininis posėdis įvyks Sek
madienį, lapkričio (Nov.) 7 d., 
Hotel New Yorker: 8th Avė., 

i ir 34th St., New Yorke. (3-čia- 
me aukšte, Parior “c”). Lai
kas: nuo 3-5 vai. po pietų. Vi
si nariai raginami dalyvauti.

Šios Lietuvių Katalikų Inte
ligentijos Organizacijos tikslas 

j yra: veikti Lietuvių Katalikų 
(tarpe, kaipo informuojanti re- 
; liginė, kultūrinė, 
! įstaiga.
studentai 
Lietuviai 
prie šios
į šią draugiją priimami 
lietuviai katalikai, 
lankę universitetą arba kolegi
ją nemažiau kaip dviejus me
tus.

Albinas Nevienų 
stambus ir sėkmingas biznie
rius, Third Street Cafe savi
ninkas ir “Darbininko” Kon
certo Garbės Rėmėjas. Albinas 
Neviera yra mūsų vienas iš 
žymiųjų bruzdelninkų draugijo
se ir klube. Jis yra visų mė
giama asmenybė. Ypatingai jo 
veikla ir atsiliepimas katalikiš
kuose parengimuose visuomet 
žymi ir mums malonu pažymė
ti, kad jis su savo mylima žmo
nele Onute ir šeima atvyksta 
į šį metinį “Darbininko” pa
rengimą, ir ten sutikę galėsime 
pasigerėti muzikos programa ir 
šokių muzika.

WATFttlJRY comn
Rudens Teatras - Koncertas
Sekmadienį, lapkričio 14 d., 

7 vai. vakare, Šv. Juozapo pa
rapijos choro scenos mėgėjai 
vadovybėje komn. A. Aleksio 
vaidins dvieįu akt” muzikale 
komediją “NASTUTfi”. Loši
me dalyvauja Marė Alubaus- 
kaitė, Marcelė Andrikytė, Nelė 
Meškūnienė, d-ras Vytautas 
Maurutis, Paulius Kauneckis ir 
Jonas Lusas. Skaitlingas miš- 
ras choras išpildys gražų dai
nų programą ir choro šokėjų 
grupė pašoks porą tautiškų šo
kių. Bus ir kitokių įvairumų. 
Nuo 9:30 iki 11:30 gros or
kestras ir bus šokiai.

Prie progos, norime pasi
džiaugti, kad šiame parengime 
dalyvauja iš išvietintų lietuvių 
nesenai atvykę simpatingi se
kantieji svečiai: d-re Genovai
tė Kazlauskienė, Aldona Mau- 
rutytė, inžinierius Kazlauskas 
ir d-ras Vytautas Maurutis. 
Nuoširdžiai kviečiame ir kitus 
atvykusius svečius prie mūsų 
lietuviškosios choro veiklos, o 
mūsų brangią visuomenę skait
lingai atvykti į šį meno vaka
rą linksmai, lietuviškai draugų 
tarpe laiką praleisti. LYRA.

Spalių 29, įvyko ALRK Fed. 
22 skyriaus ir Šalpos Fondo 2 
skyriaus susirinkimas. Atstovų 
atsilankė skaitlingai, bet nevi- 
sų draugijų atstovai dalyvavo. 
Turėtų visi atstovai lankyti su
sirinkimą. Po apsvarstymo or
ganizacijos reikalų pirm. komp. 
A. J. Aleksis iškėlė parapijos 
Bazaro klausimą. Kadangi ne- 
visos draugijos tą vakarą daly
vavo, nutarta, lapkričio 20, tai 
yra šeštadienį vakare, susi
rinkti tuoj po pamaldų į choro 
kambarį. Prašome ir tas D-jas 
skaitlingai atsilankyti.

Į Federacijos sk. iždą aukų 
įplaukė sekančiai: Gyv. Rožan
čiaus — $2.30; Kristaus Kan
čios — $2.00; Moterų Sąjungos 
kp. 80c.; ALRKS 91 kp. 53c.; 
ponia Matuliūnienė $1.00 dėl 
šalpos fondo, J. Žemaitis $1.00.

Spalių 29, prasidėjo tridienis, 
kuriam vad. Tėvas Pr. Aukšti
kalnis, S. J.

Spalių 31, sekmadienį, 8 vai. 
Apaštalystės Maldos ir kitos 
D-jos in corpore ėjo prie Dievo 
stalo. Po mišių įvyko pusryčiai. 
Vakare, 7 vai. tridienio užbai
gimas ir palaiminimas su Švč. 
Sakramentu.

Spalių 31 dieną, Kristaus Ka
raliaus šventėj Nekalto Prasi
dėjimo, didžiausioj ir naujau
sioj Waterbury, bažnyčioj, 4 v. 
po pietų įvyko šv. Vardo, visų

John Dirvallis,
šaunios lietuviškos orkestras 
vedėjas, gros “Darbininko” me
tiniame parengime, šeštadienį, 
kpkričio 6 d., vakare, Munici
pal Buildinge ,So. Bostone. Jei 
kas dar nešoko prie jo diriguo
jamos orkestras tai tas dar ne
žino kas reiškia šauni orkes
trą. Jo orkestras pakelia seną 
į jaunystę taip, kad tas senis 
trepsi kaip šešiolikinis. O jau 
jaunimas tik čiuožia lyg pa
slaptingų jausmų apsvaigintas 
ir jaučia tikro malonumo šokti 
ir nenustoti. Tai linksmoji va
landėlė, kada žmogus pamiršta 
dienos rūpesčius.

Vincas Balukonis,
So. Boston Cafe, 260 W. Broad- 
way, savininkas, ir nuoširdus 
“Darbininko” rėmėjas. Jis yra 
metinio parengimo — Koncerto 
Garbės Rėmėjas. Jis žadėjo 
atvykti su savo ponia ir šeima. 
Jis yra žymus veikėjas įvairio
se draugijose ir didelis Lietu
vos mylėtojas bei jos reikalų 
rėmėjas.

tautų .iškilmingos Kristaus Ka
raliaus šventės pamaldos, ku
riose dalyvavo ir lietuvių šv. 
Vardo Draugija su savo Dva
sios vadu kun. J. Dilioniu.

Taipgi Maldos Apaštalavimo 
dr-ja labai iškilmingai paminė
jo Kristaus Karaliaus šventę 
vad. Tėvui Pr. Aukštikalniui, 
S. J. Korespondentas.

bei socialinė 
Visi profesijonalai ir 
(ypač naujai atvykę 
tremtiniai) kviečiami 
draugijos prisirašyti, 

visi
kurie yra

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 2M

Tel. »-1M4

I 
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KLAUSYKITE

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.
 i
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"Lietuvos AtsImMniT Radijo Valandą
9E0TADICNIAIS, 0:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVD (A.M.) 
1330 kil., 5000 watts 

TREČIADIENIAIS, 5:30 iki 5:00 v.v.

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

Direk.—Jokūbas J. Štokas
429 WALNUT ST.. Newark 5. N. J.

Tel. MArket 2-5360
PASTABA: Trečiadienio radijo prog

ramos prasidės Spaliu (Oet.) 20 d., 

1948. Tai bus pirmosios Lietuviikos 

kultOriikos programos leidžiamos per 

F. M. Radijo Jungtinėse Valstybėse! 

Jos bus pritaikintos Amerikiečiams 

ir Lietuviškam jaunimui...



Penktadienis, Lapkr^5 d.,. 1948.

ĮVIETINESZINIOS
ŽINUTES į

A ė š 8

Vėl žygiuoja prie altoriaus. 
Šeštadienį 9 v. r., Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje, našlys biz
nierius Povilas Sarafinas susi
tuoks su ponia Čapaitiene bu
vusia Pilvinyte, gyv. 21 Gatės 
Street.

Eilė parengimų. Apart “Dar
bininko naudai parengimo, lap
kričio 6 d. randasi gan svarbių

DAKTARAI

f

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akiniu*. 
SMLDnŠm* 
8o> Bosto*, Mm*.

Valandos* Žūti 4 ir 7 iki 8.

parengimų eilė. Moterų Sodali
cija rengia Whist Party, lapkr. 
13 d. 7:30 v. v.

Lapkričio 14 d., 9 v. r., Šv. 
Vardo Draugijja eis prie Sakra
mentų, ir po tam turės viešus 
pusryčius su marga programa. 
Kalbės Tėvas Antanas Mėšlis, 
S. J., ką tik atlankęs Romą, 

j Po mišparų, kurie bus laiko
mi 2 v. p.p., įvyks Lietuvių 
Tremty Tautodailės paroda. Di
džiuma parodos reikmenų kun. 
Kazimieras Jenkus yra parsiga
benęs iš Europos. Jis pats paro
dą prirengs. Jis taip pat pa
tieks iliustruotą paskaitą apie 
žmonių gyvenimą tremtyje. Šis 
puikus parengimas yra vadovy
bėje Lietuvos Dukterų Draugi
jos, parapijos naudai.

Biznieriai Domininkas - Zo
fija Strigūnai švęs jubiliejų. 10 
v. r. išklausys savo intencijai 
Sv. Mišių. Vakare kels balių.

Į

į Kitas puikus parengimas bus 
lapkričio 21 d., 3:30 v. p. p.. 
bažnytinėje salėje. W. 5th St. 
Čia Šv. Petro Dramos Ratelis 
stato porą gražių scenos veika
lų- —

Gruodžio 12 d., vakare. Mer-♦
ginų ir Moterų Sodalicijos ren
gia puikią programa.
i----------------- •

Spalių 4 d., mirė savo namuo
se. 291 Silver St., našlė Katari- 
na Starinskienė, 76 metų. Ji yra 
sena South Bostono gyventoja. 
Išaugino didelę šeimyną. Pali
ko 3 dukteris ir du sūnus. Lai
dojama šeštadienį 10 v. r. nau
jos kalvarijos kapuose. Pašar-1

jvota pas laidotuvių direktorių

J. Grigalius, 
“Darbininko” koncerto Garbės 
Rėmėjas ir nuoširdus visuome- 
ninkas. Jis turi savo ofisą 20 
Pemberton Sq., Boston, Mass 
Šio metinio “Darbininko” pa
rengimo proga jis ruošiasi su 
savo žmonele atvykti į muzi
kali parengimą ir šokius ir pa
sigerėti šio vakaro programa.

Juozą Kasparą, 187 Dorchester 
Street.

D-ras Tenferis Dalyvaus 
"Darbininko" Parengime

(VAROS SKBBIMAI
i

Laikinai Bostone apsigyvenęs, 
jaunas lietuvis gydytojas, Dr. 
Ignas Tenteris iš Paulsboro, N. 
J., įsigijo tikietą į “Darbininko’ 
Koncertą-Musical Show ir šo
kius, įvykstančius šį šeštadienį 
ir džiaugiasi, kad jam bus pro
ga pirma kartą dalyvauti 
tono lietuvių parengime

Prie šios progos reikia pri
minti, kad D-ras Tenteris yra 
dar nevedęs, ir esąs pasirįžęs 
išpildyti savo motinėlės pagei
davimą — vestis tik su lietuvai
te.

Jis yra baigęs University of 
Pennsylvania, Jefferaon Medi- 
cal School, Philadelphijejjr at
likęs internatą New Jersey Me- 
dical Center išbuvo 4 metus A- 
merikos kariuomenėj, majoro 
laipsniu. Dabar jis darbuojasi 
su žymiausiais specialistais 
Pratt Diagnostical Hospital Bo
stone ir ruošiasi į širdies ligų 
specialistus. Rap.

Bos-

KAM TEKS $105.00?

aplankė 
Lietuvos 

didžiavosi 
ir narių 

turi apie 
savo nuo-

A. J. NAMAKSY 
REAL ĮSTATE E 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boston 0948

Re*. 37 Oriofe Street
West Roxbury, Maso 
Tol. Parkway 1233-WS

Feliksas Zateskas, 
uolus tikietų platintojas ir dar
buotojas. Jis “Darbininko” me
tiniam Koncertui yra rekordi
niai išplatinęs tikietų. Jis į pa
rengimą atvyksta su visu būriu 
savo pažįstamų ir jo manymu 
koncerto salė bus perpildyta 
publikos. Kaip žinoma, koncer
tas įvyksta šeštadienį, lapkr. 6 
d., š. m., Municipal Buildinge, 
So. Bostone.

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

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

220 E SL, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
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Patricia Richards, Į šokius pri
buvo ir Centro pirmininkas J. 
Bulęvičius. Svečiai 
kleb. J. Valantiejų, 
Vyčių garbės narį ir 
tos kuopos veikimu 
skaičiumi, nes kuopa 
175 narius, kurie turi
savą clubrooms. ir gražiai dar
buojasi parapijoje. Taipgi su
sitiko Liet. Vyčių garbės narį 
prof. A. Aleskį, Šv. Juozapo Pa
rapijos vargoninką. Vietiniai 
Vyčiai sugrįžo iš kelionės 
gražiais įspūdžiais.

Šokiai 
Pirm. S. 
Siaurutė 
Waltz’o šokių.

Namo grįžo visi laimingai.
Rap.

Trečiandietų. lapkr. 3, 9 vaL 
rytą su trejomis Iv. miitomi*. 
.ii Šv. Petro par. bažnyčios 
į Naujos Kalvarijos kapuose bu- 
jvo iškilmingai palaidotas, par
vežtas ii Europos, karo hero
jus karys Jimmbs P. Slažss.

Buvo pašarvotas laidotuvių 
direktorių pp. Zstetakų koply
čioje, E. Brosdmy, So. Bos
tone. Garbi* sargybą kariškoj 
drausmėj ir pagarboj palaikė 
vietinio lietuvių Stepono Da
riau* poeto tegtoaieriai, kurių 
nariu yra ir tirėti* Juoze* Sta
žas, Pirm. Pasaulinio karo ve
teranas. Karatas pridengtas 
žvaigždėtąja vėliava, kryžiau* 
šešėlyje, gilių vainikų apgaub
tas darė ypatingo įspūdžio. 
Karsto lankytojai, viens po ki
to suklupę maldauja Dievulio 
amžinos ramybės mirusiam ir 
stiprybės tėveliams ir šeimai. 
Motina nepaliaujamai rauda ir 
bando nugalėti save, bet ją 
lenkia tie skaudžiai liūdni atsi
minimai ir tik ašaros liudija 
jos širdies stovį.

Karys Juozas Petras Stažas 
gimęs ir augęs, ir pradinius 
ir vidurinius mokslus išėjęs So. 
Bostone. Jis vos sulaukęs 18- 
kos metų, gruodžio 10, 1943 
metais įstojo savanoriai į Jung. 
Valstybių Armiją. Karo tarny
boj išbuvo 16-ka mėnesių ir su
lig Karo Departmento praneši
mo mirė Hirshberg, Vokietijoj, 
belaisvių stovykloje dėl stokos 
ir prasto maisto balandžio 8, 
1945 m.

Juozas buvo linksmas ir drau
giškas jaunuolis. Jis priklausė 
Lietuvos Vyčių 17-toj kuopoj. 
Lankydamas High School jis 
buvo pamėgęs rankų darbo ša
ką — Sheet Metai.

Kario Juozo tėvelis paeina iš 
Lietuvos iš Pumpėnų par., Bir
žų apskrities, o motinėlė Pau
lina iš Pasvalio, irgi Biržų ap. 
Jiedu susitiko (jau apie 26 me
tai atgal) ir susipažino South 
Bostone ir juodu susirišo am
žinu ryšiu Šv. Petro liet, par., 
South Bostone. Čia juodu gy
veno ir susilaukė dviejų kūdi
kių — sūnaus Juozo ir dukters 
Emilijos. Antrojo Pasaulinio 
Karo audra iššaukė jų išaugin
tą sūnų Juozą, kuris žuvo karo 
fronte dėl kitų laisvės. Duktė 
Emilija ištekėjo už p. Ratavi- 
čiaus, kuris kariuomenėje buvo 
žuvusio Juozo draugas. Emilija 
su savo vyru apsigyvena Ho- 
lyoke, Mass., o tėveliai Slažai < 
persikėlė gyventi į Brocktoną, 
kur turi gražią ir ramią viete
lę.

Ypatingas sunkumas užgriu
vo ant motinos p. Slažienės, 
kuri tik trejetas savaičių kaip 
atsikėlė iš po sunkios vidurių 
operacijos. Ir be pašalinių rū
pesčių ji buvo silpna, o čia dar 
žuvusio sūnaus kūnas parvež
tas iš karo laukų, dar labiau 
ją prislėgė. Bet geras Dievulis 
gailestingas ir mielaširdingąs. 
Jis iš stipriųjų padaro silpnus 
ir iš silpnųjų — stiprius. Ir 
šiuo kartu laimino nuliūdusios 
motinos ir tėvelio žingsnius ir 
juos stiprino.

šioje nuliūdimo valandoje 
su užuojautos pareiškimais at
skubėjo p.p. Slažų giminės, 
draugai, prieteliai ir pažįstami. 
Gėlių vainikai linko ant kario 
karato ir tartum budino jau
nuolį pakilti iš karato ir žydėti 
jaunystės žiedais. Pasipylė ir 
šv. mišių intencijų gana gau
siai, kad maldomis padėtų ka
rio Juozo vėlei greičiau patirti 
dangaus šviesybę.

Nuliūdusiems tėvams ir sesu
tei bei jos vyrui, reiškiame 
mūsų nuoširdžią užuojautą. 
Lai jus Dievulis stiprina ir mi
rusiam jūsų mylimam sūnui ir 
broliui tebūna Viešpaties ra
mybė!
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Kam teks $105.00? Tokia su
ma pinigų bus išdalinta “Dar
bininko” metiniame parengime 
— Koncerte-Musical Show ir 
Šokiuose, šį šeštadienį, lapkri
čio 6 d. Municipal, Building, S. 
Bostone.

Kam tie pinigai teks? Gal 
Tamstai? Tai visai galimas dai
ktas. Tą sužinosi atsilankęs į šį 
šaunųjį “Darbininko” parengi
mą. Todėl viską atmetęs ateik.

Smalsuolis.

South Bostono Knygynas

praneša, kad “Story Hour” šių 
metų sezonui skiriama kiekvie
ną antradienį 4-tą vai. po pie
tų. Visi vaikučiai nuo trečio iki 
aštunto skyriaus kviečiami lan
kytis.

South Bostono knygynas tu
ri laimės turėti gerų pasakoto
jų, būtent, Mr. and Mrs. John 
Cronan.

Go*iprow 
HNkBB), 

lietuvis pramonininkas, gimęs 
Lietuvoje, Amerikon atvyko 
1904 m. Įstojęs odos apdirbimo 
pramonėn savo gabumu greit 
iškilo. Vėtiau suorganizavo sa
vo dirbtuvę vardu Goniprovv 
Kid A Company, Lynn, Mass. 
Jis yra didelis labdarys, lietu
viškų kultūrinių įstaigų rėmė
jas. Šio “Darbininko” metinio 
parengimo yra Garbės Rėmė
ja*. Mums malonu bus sutikti 
p. Ganiprauską ir jo artimuo
sius šį šeštadienį, lapkr. 6, š. 
m., vakare, Municipal Buildin
ge, So. Bostone ir nuoširdžiai 
pasveikinti.

buvo pasekmingi. 
Kontautas ir Joan 
laimėjo taurę —

Liet. Vyčių 17-tos Algirdo 
Kuopos Milžiniški šokiai

South Boston’o Vyčiai 
piai rengiasi prie šokių, 
yra ruošiami lapkričio 
1948, Ritz Plaza, Huntington
Avė., Boston, Mass. Tai yra me
tiniai šokiai.

stro- 
kurie 
20 d..

Onutė Ivaškienė,

Adv. J. B. Gailius, 
Koncerto Rėmėjas ir žymus 
Real Estateninkas, turįs savo 
ofisą 317 E St, So. Bostone. 
Jis žada atvykti ir tai ne vie- ’ 
nas, bet prisikrovęs pilną savo •- 
automobilių. Tai bus gražus 
būrys iš Dorchesterio, kur gra
žioj rezidencijoj gyvena adv. ir> 
ponia su šeima Gailiai.

IšSIRENDAVOJA 2 kamba
riai dėl dviejų viengungių žmo
nių, ar vedusios poros. Geroj 
vietoj, arti subsray. Kreiptis: 

Mr. Victor Zicka, 
80 Corbett Street, 
Dorchester, Mass.

Šaukti: BLU — 9875

GBABOR1A1

Vyčių kuopa turi apie 200 na
rių, daugelis iš jų yra grįžę ka
reiviai, tikri lietuviai, ir tiki
mės, kad bus pasekmingi šokiai. 
Veteranas World War II, Ste
ponas Kontautas, yra pirminin
kas šios kuopos.

Naujos Anglijos apskritis, su
sidedanti iš Levviston, Maine, 
Brockton, Waterbury ir Hart
ford, Conn., Lawrence, Athol 
Cambridge, Worceater < dvi 
kuopos), TWTw6oS, tVestfield, 
Providence, Rhode Island, 
kviesti į šokius ir rengiasi at
vykti ir susipažinti su Bostonie
čiais. Gros gera orkestrą. Shep 
Wolan. Įžanga tiktai $1.00 į- 
skaitant taksus.

Tai vienas ir didžiausių jau
nimo rengiamų šokių šį rudeni.

Kviečiami visi dalyvauti.

Pereitą penktadienį vakare, 
kartu su pirm. S. Kontautu bu
vo išvykę į Waterbury, Conn., 
į Vyčių rengiamus šokius (pel
nas Centrui), Jonas Kontautas, 
Albertas ir Joann Siauris ir Fe- 

įlicija Grendelytė. Ten maloniai 
sutiko Waterbury Vyčių 17-tos 
tuopos pirm. Antanas Jenkins, 
>p. Shaknalis, pp. Shatas ir

koncerto priėmi-

su mergaitėmis 
lietuviškais 

Reikia

“Darbininko”
mo komisijos pirmininkė. Ji 
sutiks svečius 
pasirėdžiusiomis
tautiškais drabužiais, 
pažymėti, kad ponia Ivaškienė 
yra muzikos bei tautiškų šokių 
meno mylėtoja ir mokytoja. 
Jeigu, kas dar nesutiko jos sim
patingo žvilgsnio tai čia bus 
pirmutinė proga, nes ji pasvei
kins visus pirmutinė.

r
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Vincas Valatka.

LDS 1-mos kp. ilgametis iždi
ninkas ir uolus “Darbininko” 
rėmėjas. “Darbininko” metinia
me parengime bus salėje tvar
kos vedėjas.

Draugijų Valdybų Adresai

a
*

r.
A
*
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YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main SL
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1510

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emeraon Avė. 
Brockton, Mass.

Edward IVaHt
(Waitekūnas)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 33M
•V. JONO EV. BL. PASALPINSS 

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 9VC.
Pirmininkė — Eva Marksienč,

625 E. Sth SL, So. Bbston, Mass. 
TeL So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — G. GailiOnien^,
* Winfield SL, So. Boston. Mass. 

ProL Rašt. — Ona Ivaškianč,
440 E. Sth SL, So. Boston, Masą 

Finansų RašL — B. Cūnienė,
29 Gould 8L. W. Roxbury, Masą 

Tel. Parkvay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Siauris,

51 Tampa St., Mattapan, Mass. 
Tvarkdar* — Ona Krasauskas,

U Springer SL, So. Boston. Mass. 
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė, 
. 110 H 8L, So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E.
Seventh 8L, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raštininke

Pirmininkas — Juozas Svagždys,
601 6th St., So. Boston, Maso. 

Vice-Pirmlninkas — Pranas TuleUds.
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Maso. 

Pln. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Maso. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėneslc 
2 vaL po pietų. Parapijos aaMJ. 
40? F. 7th SL. So. Boston. Mase.

UturginM BHiios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. Šioje knygelėje jos at
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškais Kaina —- 25c.

unisairyKiiB tmim fos nas 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.

Grafton Ava, Islington, Mass.
TaL Dedham 1304-W

PRANAS GERULIKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

7
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WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

BabanraotojM
(Notary Public)

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale Saukite; Tel. TR-6-8434.

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

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

CM E*st Bru»1w*y 
SOUTH BOSTON. MAM 

D. A. Zalatskas, F. E. uistfcasIf BatBMVMMtoiALWs — ^B^^^^NeOs 1 * ■ wv v •

NOTARY PUBUC

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

, giai patarnauja.

258 We$t Broadvaji, South Boston, Mass. Tel. ŠOU Boston 0S1S

Patarnavimu disaą ir naktį. 
KeoMIa Bermsnlms OykaL
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nas iš didžiausių veikėjų mūsų 
kolonijoj.

Pažangi Lietuvaitė
Ne kiekvienas turi tą laimę 

kuri teko p-lei Lilijonai Valčeč- 
kaitei pereitą vasarą. Dar ne
pragyvenus 30 metų amžiaus 
tačiau ji aplankė Europos svar
biausius miestus ir matė svar
besniuosius istorijos paminklus. 
Ne tik p-lė Valčečkaitė yra pa
žangi bet ir drąsi, nes ji viena 
iš Baltimorės drįso atlikti toli
mą ir ilgą kelionę po Europą.

Viena iš šventkeleivių
Būdama religinga mergaitė ' 

p-lė Valčečkaitė sužinojus, kad 
J. E. Arkivyskupas Cushing iš 
Bostono rengia šv. kelionę į 
Romą tuoj prisijungė prie tos 
grupės, kurioje keliavo net 5 
vyskupai, virš 30 kunigų ir 600 
žmonių. Visų tų keleivių tikslas 
buvo atlankyti karstą Popie
žiaus Pijaus X, kurs tiek pasi
darbavo Katalikų Bažnyčios la
bui. atgaivindamas 
žindamas 
apleistus 
čioniškus 
Kristaus 
vėlino vaikeliams 7 metų am
žiaus priimti pirmąją šv. Ko
muniją ir suteikė visiems kata
likams tą laimę, kad jie gali 
eiti prie šv. Komunijos kasdie
ną. Tas Pijus X skatino visus, 
kad grįžtų prie uolesnio pažini
mo katalikiškų tiesų, per kate- 
kizaciją.

Įdomi Kelionė
Po penkių dienų kelionės ant 

marių milžiniškame Queen Ma
ry laive p-lė Valčečkaitė atvy
ko į Paryžių. Čia visi keliau
ninkai buvo priimti Paryžiaus 
arkivyskupo. Ypatingos pamal
dos buvo laikomos jiems, kaip 
Notre 
švč. 
Monlt 
kalno.
visi išvyko į Marijos 
šventovę Liurde. Bet 
leido Paryžių p-lė Valčečkaitė 
atlankė Stebuklingo Medalikė- 
lio Centrą. 147 Rue de Bac. 
Čia ji išklausė šv. mišias ir su
tiko dvi amerikietes Sesutes. 
Ši kukli Marijos apsireiškimo 
šv. Kotrynai Labourei 
tūlė padarė nepaprastą 
mūsų šventkeleivei.

Liurde
Iš p-lės Valčečkaitės pasako

jimų Liurdas tai tikras dangaus 
kampelis. Ji niekados nepamirš 
tas mišias vidurnaktį atnašau
tas, kurios sukėlė jausmus.

ir sugrą- 
ar tai pamirštus arba 
pirmųjų amžių krikš- 

įpročius. Tai buvo 
Vietininkas, kurs pa-

1 kad ji kaip šv. Bernadeta matė 
Mariją ir su ja kalbėjosi. Tos 
trys bažnyčios pastatytos vie
na ant kitos; tas milžiniškas 
šventorius Esplanade; tie. pilni 
tikėjimo, neišgydomi ligoniai: 
tos kryžiaus stotis apie kalną; 
tas skambantis giedojimas pri
pildė Baltimorietės vaizduotę 
neužmirštamais vaizdais. Buvo 
gaila apleisti Liurdą. bet buvo 
reikalas skubėti į Romą, kur 

• Pijus XII laukė šventkeleivių 
1 atvykstant.

Roma Immortalis!
Atvykus į Romą, aplankius 

šv. Petro bažnyčią, patyrus 
itališko mandagumo, ir galų 
gale pamačius dabartinį Kris
taus Vietininką taip sužavėjo 
p-lės Valčečkaitės širdį, kad ji 
norėjo pasilikti Romos amžina
jame mieste. Tik tas gali apra
šyti arba nupasakoti jausmus, 
kurie pripildo žmogų kataliką 
išvydus šv. Tėvą, kuriam teko 
ta laimė. Šv. Tėvas savo vasar
namyje Castel Gandolfo priė
mė šventkeleivius ir į juos an
gliškai kalbėjo, užbaigdamas 
savo kalbą su apaštališku pa
laiminimu suteiktu kaip daly
viams šventoje kelionėje taip 
jų giminėms ir pažįstamiems ir 
visiems geraširdžiams ameri
kiečiams.

Dane Katedroje taip 
Širdies Bazilikoje 
- Martre arba 
Po kelių dienų

ant 
kankinių 

Paryžiuje 
mylimąją 
pirm ap-

koply- 
įspūdį

I

P-llė Valčečkaitė Lietuvių 
Tarpe...

Romoje p-lė Valčečkaitė at
lankė šv. Kazimiero lietuvių 
kunigų kolegiją. Pabėgėliai ku
nigai ją mandagiai priėmė ir 
apsiėmė jai padėti kaipo Cice
ronais tai yra vadais lankyme 
įvairių Romos šventovių. Kaip 
tik tuo metu, kuriuo mūsų lie
tuvaitė buvo Romoje įvyko vi
so pasaulio mergaičių katali
kiškas kongresas. Jai teko būti 
šv. Petro aikštėje, kur arti tri
jų šimtų tūkstančių mergaičių 
įvairių tautų buvo suvažiavu
sios Romon. Vėl jai teko ma
tyti šv. Tėvą ir girdėti jo ug
ningą kalbą itališkai pasakyta 
jaunimui. Visą savaitę ji išbu
vo Popiežių sostinėje. Jos vie
nas troškimas grįžus į Baltimo- 
rę yra, jei kuomet vėl teks bū
ti Europoje, tai ji nori grįžti į 
amžinąjį Romos miestą.

i Venecija - Florencija - Padva

hrzM Minskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

OTashington Blvd.
8ALTIM0RE 30. Md.
Te! l.exington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 

Parama v ima a Dif-na ir Naktj

Kaip geležinė uždanga nusi’eido ant Viennos, Austrijoj marketų, 
tai kaip šis vaizdas paliudija, buvo sušauktas masinis susirinkimas ir 
jiems pulk. Ivan Botskaro (dešinėj) pranešė, kad jis perima pilną mar
ketų kontrolę j savo rankas. Tas buvo Viennos gyventojams dar vienas 
smūgis.

Ulijona Valčečkaitė

Belgija ir Anglija
Iš Italijos kelionės dalyviai 

pasuko į Be’gijos sostinę Brus- 
sels. kur po dienos - kitos per
sikėlė į Angliją. Londonas tai 
griuvėsių miestas. Trys metai 

dar 
karo
sako, ti apie savo kelionę, nes ji ne 
kurs 
karo

I

labai aktyvus bei nrc- 
duktingas, tačiau pažini
me jis yra priklausom 
nuo faktų, esančių šalia 
jo. Su jais jis turi skaity
tis; juos jis turi įimti sa
vo dvasios orbi- on tik ta
da jis ga’ės būti ’rftrvbu’- 
kai aktyvus ir formuc i 
aplinka, o ne pasakos 

I šaulį. Pažinimas, kuris ”- 
Nuotrupos ilns» recepV'vus,

'duktinpai kūrvbiškas. T?
Aldona Grajauckaite Bowen abejo įas imlumas nšr’ 

randasi Maryland General Hgoy grynas pasyvumas. J’l 
ninėje. Turi pneumonia. Norsįnėra žmogaus abejingi i- 
sunkiai serga, tačiau yra vil-,mag tem kg(, jQ dvarJ t 
t.es, kad pasveiks. įveikia. Ne, žmogus gali

Mūsų mokyklos mokinio tė- ■ rinktis savo pažinimo oh- 
vui Charles Robinson padaryta jektus. Jis savo aktyviu 
operacija Universlty ligoninėje, dėmesiu nusišviečia vieną 
Ligonis eina geryn. Mano, kad ar kita momentą iŠ tos 

i bus leista jam grįžti namo ket- į tikrovės, kurią jis nori į- 
virtadienį. įimti. Tačiau šis aktyvu-

Steponas ir Aldona Urbonai ;n|as nėra produktyvinis 
susilaukė sūnaus. Pakrikštytas ■ aktyvumas, bet imlusis, 
sekmadienį, spalių 31 d. Kun. I receptyvusis aktyvumas, 

jdr. Mendelis suteikė krikšto sa-į
kramentą. Kūmais buvo Juozas; Yra būdinga, kad loty-

Tęsinys
šiandien nesunku yna pa

stebėti, kad Kantas perto
ji nuėjo 
žmogaus
Jei kitose dvasinio veiki
mo srityse žmogus yra ir

pratęsdamas 
kūrybingumą.

tiek meno, tiek istorijos,' lingu užlaikymui 10 klierikų _
žmogus esi tiesiog sužavė- Assam - Indijoj. Teko sužinoti, Lipinski ir Olga Yoe. Sveikina- kalboje gimdymui ir 

'kad pageidaujama suma buvo me naujagimio tėvelius. Linki- pažinimui išreikšti yra 
i lengvai sukelta. Per vienas mi
šias 12 vai. surinkta $500.00.

i Stebuklingo Medalikėlio Nove-i

gyveni kitame pasaulyje, 
tas skurdas visur krenta į 

Kad tik ekonominiai tie

1 yra 
me jiems turėti daug džiaugs- sąvoka, tai kas pažinta, 
mo iš savo sūnaus.

Iškilminga 9 dienų Stebuklin- 
nos pamaldos buvo laikomos 9 g° Medalikėlio Novena bus lai- 
kartus kaip kiekvieną pirma- koma lapkričio 15-23 dd. 
dienį. 2 vai. po pietų Sesutės misijonieriai iš New Yorko at- 

Pamaldos

Ten
kad
tas,
Tik
akį.
nualinti kraštai galėtų atsigau
ti, tai vėl Italija būtų turistų - 
keliauninkų rojus.

J** Valčečkaitės Padėka , jęazimierietės parengė Vėlinių vyksta tam tikslui.
. a P e a_cec ai^e e katafalių, kurs kiekvienais me- bus laikomos 5 kartus kasdie- 

kojo Dievui, kad Jis jai šutei- ■ . . , -j. . .. , . . .. . , tais sukelia daug susidomėjimo.ną.
ke šią laimę atlikti šią sv, ke-, svetimtaučių Tas mjšio-; Švč. Vardo dr-jos globojamas
lionę. Dėkojo ji savo mylima-^ jr įr kielikas ant ka. oisterių Rostas įvyks sekma-
jam tėveliui ir mamytei, kad tafaHaug pe suįdominaJ dienį, lapkričio 14 d. Visi tikri-
jie ei o jai vienai važiuoti i per vjs^ popietį daug žmonių na> kad 1,000 svečių dalyvaus 
Europą. Ji jvertma savo ma- lank- bažnyčią kad įgyti vi. šiame parapijos parengime, 
mytes rūpesnį, as in e io- SUOĮjnjus atlaidus. 7 vai. vaka- Pamatysim! 1

i nės pavojų šiais nepastoviais' 
; laikais. Ji dėkoja savo sesutei \
■ Amelijai už jos laiškus. Dėkoja
savo broliams Vincui, Vytui ir;
Juozui už jų paskatinimą, ūži 
jų patarimus, kad važiuotų, 
kad atliktų šitą istorišką ir ne
pamirštamą kelionę. Turime 
vilties, kad p-lė Valčečkaitė su
ras laiko pati, ką nors parašy-

. re įvyko mišparai ir Vėlinių ■ 
procesija. Reikia stebėtis kaip 
viskas yra suderinta; lietuviš- 

_ i kos pamaldos su angliškomis. 
Kiekvienas turi sau skirta lai-

’ i ką ir yra pilnai ir tinkamai at
liktos.Ii

i
Mirusiųjų Minėjimas

Du

— concipere; conceptus— 
sąvoka, tai kas pažnta. 
Šis išraiškos giminingu
mas primena ir tą esami- 
nį artimumą, koks yra 
tarp pažinimo ir gimdy
mo, būtent, kad jie abu y- 
ra receptyvinio, gaunan
čio, imliojo pobūdžio daly
kai.

Kun. V. Bagdanavičius.
(Iš “N. G.”)

(Bus daugiau)

Čia
■v

nėra didelių
į

Antradienį, lapkričio 2 d. pir- 
miegojo, neprasnaudė ne vie- mos mišios buvo 7 vai. ir jos 
nos progos. Kiek tenka sužino-' buvo atnašaujamos kas 30 min. 
ti ji ištikimai užrašė savo į- iki 12 vai. 8:30 vai. buvo egze-

po karo, bet Londonas 
šiandien rado baisiausias 
žaizdas. P-lė Valčečkaitė 
kad ne vienas miestas, 
teko jai aplankyti rodė
baisenybės kaip Londonas. An
glijoj jai beesant ji atlankė 
žymaus poeto šekspiro gimti
nę. taipgi buvo nuvykusi į Ško
tiją ir Airiją. Negalėdama nu
vykti į Lietuvą, ji galėjo leng- ■ 
viau įsivaizduoti Lietuvos gy- \ 
venimą pamačiusi kaip Airijos 
žmonės gyvena. Ji 
burghe. Škotijoje 
Airijoje. Jai buvo 
čiuoti tą garsųjį 
STONE, kurs būk

buvo Edin- 
ir Dubline, 

leista pabu- 
BLARNEY 
teikiąs iš-

„ * 1 
spūdžius dienyne iš kurio būtų kvijos ir iškilmingos gėdulos; 
įdomu vieną kitą ištrauką pa
siskaityti. Lauksime!

mišios. Novenos pamaldos buvo! 
laikytos 5 kartus. Antradienį 
kaip ir pirmadienį bažnyčia bu
vo beveik pilna per visą dieną 
maldininkų žmonių.

Kristaus Karaliaus Iškilmė
Kaip kitais metais taip ir šį

met Kristaus Karaliaus šventė 
buvo minima su nepaprasta iš
kilme. Suma 11 vai. rytą buvo 
su įstatymu Švč. Sakramento. Kazimieras ir Marė Kučauskai 
Jėzus švč. Sakramente buvo minėjo 20 metų vedybinio gy- 
garbinamas

I

I

Atmintinos Sukaktuvės
Ketvirtadienį, spalių 28 d.

gausaus būrio venimo. Ta proga jie gavo
Vykstant į šiaurius p-lė Vai- kalbą visiems tą akmenį pabu- žmonių per visą popietį. 6:30 daug sveikinimų nuo giminių ir 

-x- -—---------------i- .. . vaj vakare buvo laikoma šv. i pažįstamų.
j Valanda. 7:30 v. v. susirinko! Penktadienį, spalių 29 d. 
apie 70 vyrų ir 30 berniukų. Konstancija ir Antanas Ado- 

Kaip Prancūzijoj taip Itali- mūsų parapijos, kurie numar-' maičiai apvaikščiojo 30 metų

čečkaitė aplankė tuos meno lo-į čiavusiems. 
bvnus, kaip tai, Florenciją iri „.. ... _ . .

* .. ... * - * u- ! P-lčs Valčečkaitės Įspūdžiaiv eneciją. Ji negalėjo atsistebe- > 
ti tų miestų grožiu, ypač Vene-j 
cijos miesto pastatyto ant van- joj galima pastebėti baisiąją savo į Baltimorės Katedrą į šv. savo sutuoktuvių. Kaip jie pa- 
dens, tiesiog Adriatico jūrose, komunizmo šmėklą, ypač mies- Valandos pamaldas. Mūsų kle-;
Ji labai džiaugėsi atlankius šv. tuose, kur trūksta maisto ir bonas kun. dr. Mendelis buvo 
Antano, to stebukladario. Pad- darbo. Italijos žmones gal sanktuarijoj, o kun. Antanas' 
vos bažnyčią, kur po 700 metų mandagiausieji iš visų. Angli- Dubinskas, švč. Vardo dr-jos 
ji matė šv. Antano liežuvį re- jos gyventojai gan aštrūs sa- dvasios vadas, buvo subdiako- 
Iikvijų kambaryje taip sveiką vo santykiuose su amerikie- nas arkivyskupui teikiant pa- 

, ir raudoną kaip gyvo žmogaus, čiais. Atrodo, kad jie neįverti- laiminimą švč. Sakramentu.
Visa tai ką ji buvo skaičiusi na mūsų pagalbos jiems su- Katedra buvo beveik pilna vy- 
tik knygose arba girdėjusi pa- teiktos per pereitą karą. Įdo- rų iš kokių keturių, ar penkių 
skaitose dabar buvo tikrenybė, miausias kraštas f ‘ \ “ ......................... .

Pabandykite Dexter! Pa valykite kodėl vy 
rai, kurie pabandė ir toliau rūko Dexters!

tys tiap jų vaikai užprašė šv. 
mišias, kad padėkojus Dievui 
už malones suteiktas jiems per 

i tuos praėjusius 30 metų.
Kaip Kučauskus taip Ado

maičius nuoširdžiai sveikiname. 
Kučauskams linkime sulaukti 

Į jų sidabrinio, o Adomaičiams 
'auksinio jubiliejaus jų vedybi- 

tai Italija, parapijų. Pamaldos truko kaipi nio gyvenimo. Ilgiausių metų ir 
-------------- (tik vieną valandą. Tai buvo va- j geriausios sveikatėlės linkime 

(landa, kurios nei vienas nesi-. abiem porom.landa,
gailės, nes ji buvo užrekorduo- 
ta amžinybėje. Lai gyvuoja 
Kristus mūsų visų Karalius!

istorijų

01d Golds
yra seniai

kaipo

*

Smagumas!

Kaina 9c

IŠBANDYK VIENA!
R. G. Suilivan Ine., Manchester, N. H. Ėst. 1874

Juškevičiai j Floridą
Albertas Juškevičius su savo 

žmona Elžbieta ir sūneliu Ro
bertu automobiliumi išvyko 
sekmadienį, spalių 31 d. į Flo
ridą. Ten jie mano išbūti pora

malonių. savaičių arba ir ilgiau. P-lė 
šešerias( Pranė šedbaraitė išvažiavo 
netilpo draug su jais. Linkime visiems 
12 vai. sveikiems atilsėti ir laimingai 

Juškevičius

Per visas

Visi šventieji
Kadangi Visų Šventųjų diena 

pripuolė pirmadienį tai mūsų 
bažnyčia buvo tikrai 
šventove.

. mišias žmones beveik
1 bažnyčioje. Vidurdienį — — -----------  --------
: nė takų nė suolų nebuvo maty-, sugrįšti. Albertas
, ti, tik jūra žmonių. Kad tinka- yra vienas išlietuviškų melodi
niai paminėti šią gražią šventę jų radio valandoj vedė jų. Tik- 
kunigai kvietė žmones prisidėti rai reikalingas yra jam poilsis, 

J prie sukėlimo $1,000.00 reiką-*nes jis sunkiai dirba. Yra vie-

1

vietoje Treatment9

Rūkykite OLB Gi^LBS


