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užtektinai 
padėti ki

iš Ameri- 
o išpildy-

Seniau: jiems nebuvo vietos 
užeigoj

Dabar: jiems nėra vietos 
Amerikoj

Akys tik dabar atsidarė
•

Amerikos vadai Padėkonės 
Dienos proga didžiavosi, kad 
gyvenimo gėrybių 
turim sau ir galim 
toms tautoms.

Bet tautos laukia 
kos ne “almužnos”,
mo karo metu duotų pažadų.

•
Jau visi gyvename kalėdine 

nuotaika. Tuo tarpu išgirstame 
žinią apie tai, kad Washingtonc 
vyriausybė pradėjo žygius grą
žinti 84 estus, kurie, mažais lai
vais perplaukę per Atlantą, ieš
kojo Amerikoj priebėgos. Ame
rikos vyriausybė tariasi su Šve
dija, kad ji juos priimtų atgal, 
nes jie iš ten yra atvykę.

Evangelisto Luko pasakoji
me apie Kristaus gimimą užra
šyta: “Jiems nebuvo vietos už
eigoj”.

Dabar nuo raudonojo 
priebėgos ieškantiems 
nėra vietos Amerikoj.

Kam bus lengviau 
Dienoje: anos užeigos
kui, ar šių laikų Amerikos va
dams?

Erodo 
estams

Teismo 
savinin-

Pagal Amerikos įsakymą,’Ita
lija į savo konstituciją įtraukė 
punktą, draudžiantį bet kokioj 
formoj atsteigti fašistų parti
ją. Tas punktas būtų buvęs la
bai geras, jei greta jo būtų pa
našus punktas, draudžiantis 
komunistų partiją. Amerikai

v -X ■ iii
rauMtf tai OK.

Dabar pagal Amerikos įsaky
mą, vakarinės Vokietijos vadai 
gamina konstituciją, aišku, kad 
jiems įsakyta įtraukti punktą, 
draudžiantį bet kokioj formoj 
atkurti nacių partiją. Vokiečiai 
ir be tokio įsakymo tą padary
tų. Bet svarbu, ar bus įtrauk
tas punktas, draudžiantis ko
munistų partiją?

Amerikos vadai, nors ir labai 
pamažu, bet visgi šį tą išmoks
ta. Pavyzdžiui buvo laikai, ka
da jie manė, kad tik fašistai ir 
naciai negeri, o komunistai tai 
tikri demokratai. Dabar jau y- 
ra nemažai tokių, kurie Staliną 
stato greta Hitlerio.

Seniau Amerikos vadai įsi
vaizdavo, kad Kinijos komunis
tai esą visai ne tokie, kaip Ru
sijos. Todėl Kinijos vyriausybę 
vertė komunistus priimti į sa
vo tarpą.

Dabar Amerikos vadai pama
tė, kad Kinijos komunistai yra 
ne kitas kas, kaip Maskvos 
agentai. ,

•
Ir lietuviai ne vienam iš ap

akusių amerikiečių yra atidarę 
akis. Štai pora pavyzdžių:

Vienas ex-amerikietis gyveno 
tremtyje su žmona, dukterim, 
žentu ir dviem anūkais. Kai 
Vienas Amerikos kapitonas va- 

Tęshys 2-rame puslap.
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Katalikas, kurs neremia 

katalikiškus spaudos, ne
turi teisės vadintis geru

Vyskupas Kettelerfa.
----------------------------------#! 
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> turi teises vadu
| Bažnyčios vaiku.
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VAIZDAS Iš TREMTIES — VOKIETIJOS. Tremtiniai yra tvirtai apsisprendę negrįžti i savo gimtinius 
kraštus, kuriuos Rusijos raudonosios armijos yra užgrobusios ir raudonieji budeliai kankina, tremia į Sibi
ro vergų stovyklas arba sušaudo. Vargingas yra gyvenimas stovyklose, Vokietijoje, bet nepalyginamai yra 
vargingesnis gyvenimas po tironijos padu pavergtuose kraštuose — Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoj.

(Dėka The Chicago Herald - American per Stasį Piežą)

II I Iv. * A ILSIAS TEISMAS IŠKLAUSYS

Rusijos Valdžios Korėjoj JAPONŲ PRAŠYMO

, spro- 
ore, tuč 

tuojau 20 tūkstančių žmo
nių užmuša; kiti 20 tūks-

Paryžius — Šiomis die-jna atominė bomba, 
nomis Jungtinių Tautų gusi virš miesto o 
politinis komitetas 39 bal
sais prieš 6 nutarė pa- 1 * X* - • - A *-

džius, kada bus svarsto
mas Korėjos nepriklauso
mybės klausimas.

Tik Rusija su savo ver
gais balsavo prieš tą pa
siūlymą. Čekoslovakijos 
komunistinės valdžios de
legacija, po nutarimo 
kviesti pietinės Korėjos 
valdžios atstovus, pasiūlė

VVashington, D. C. —
Jung. Valstybių Aukš
čiausias Teismas 5 balsais 
prieš 4 nutarė išklausyti

Darbininko" Bendradarbliį 
Dėmesiui

<

Tel. SOuth Boston 8-2680 SEK CENTS.

Darbininkai šluoja raudonuosius 
lauk iš unijų vadovybių

Chicago, III. — Čia įvy
ko CIO Transporto unijos 
seimas. Michael J. Quill, 
kuris labai griežtai yra 
nusiteikęs prieš komunis
tus ir jų pakeleivius, vėl 
išrinktas unijos preziden
tu; sekretorių - iždininku 
išrinktas Gustav Faber.

Raudonieji ir jų pakelei
viai neišrinkti nei į tary
bą. Taigi organizuoti dar
bininkai šluoja lauk ko
munistus ir jų pakeleivius 
iš unijų vadovybių. Tai 
sveikas apsireišk imas. 
Taip turėtų padaryti visos 
unijos, nes komunistai ir 
jų pakeleiviai yra parsi
davę Maskvai ir tik jos
Snaudai darbuojasi. Darbi
ninkų gerovė jiems nerū
pi.

Maskvai, ir Kominformas 
jį pasmerkė. Tačiau Jung. 
Valstybių valdžia labai 
atsargiai studijuoja Jugo
slavijos politiką. Tito gali 
būt ir apsimetėliu.

Sakoma, kad Jugoslavi
joj ekonominė būklė labai 
bloga. Komunistiniai kra
štai atsisakė duoti jai pa
galbą. Ji šaukiasi Vakarų 
valstybių pagalbos.

Jeigu Jung. Valstybės ir 
atšauktų draudimą siųsti 
prekes į Jugoslaviją, tai 
būtu siunčiama tik nestra- 
tegiško pobūdžio prekės, 
kad pagelbėtų jai ekono
miniai sustiprėti.

Reikalauja Priversti Izrae
liu Lakytis Rezoliucijos

Kalėdinis “Darbininko” 
įmeris bus

Paryžius — Britanija 
reikalauja, kad Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba 
pradėtų studijuoti Jungti
nių Tautų Čarterio VII 
skyrių ir priverstų žvdų 
valstybę — Izraeliu laiky
tis Tarybos rezoliucijos, 
kuri buvo įteikta ginkluo
tų jėgų ištraukimo iš Ne- 
geb reikalu.

Kaip žinoma, žydai nesi
skaito su ta Jung. Tautų 
Saugumo Tarybos rezoliu- 

to pasMari ~nepaklutaus|ci>L-.

Jung. Valstybės Gal Atš 
brauta Eksportuoti Pre

kes | Jugoslaviją

k’

Belgradas, Jugoslavija 
— Kaip žinoma, Jung. 
Valstybės yra uždraudu- 
sios siųsti prekes iš Ame
rikos į Jugoslaviją, kada 
jos valdžia bendradarbia
vo su Maskva. Dabar Ju
goslavijos diktatorius *Ti-

tūkstančių sunkiai sužei
džia. Tačiau pats bombos 
spinduliavimas tęsiasi la
bai, labai trumpą laiką, 
taip kad po jos sprogimo 
galima tuojau pradėti gel
bėjimo akciją. Svarbiau
sia sprogimo išdava — di
deli gaisrai.

Čikagos miesto taryba 
kviesti i/šiaurinės‘'Kore-;I?kvi«Jg 3 »to“° SritieS 
jos, Maskvos sudarytos e*csPertus, kad Jle Paga- 
valdžios atstovus. Bet ko- mint^ atatinkamų apsijy- 
mitetas 34 balsais prieš 6 n*mul pastatų planą. To- 
atmetė čekų komunistų £le pastatai turi būti ci- 
pasiūlymą. pmdnmo pavidalo, be lan-

____  gų, balkonų, atbrailų 
*-______T ir &ali išlaikyti
ApSiyyninraS didelį oro spaudimą ir
— trumpą laiką temperatū-

VVashington, C. D. — rą. Tie pastatai gelbėji- 
Organizuojamas Ameri- mosi dėliai turi būti su-' 
koje bendras prieš - ato-jungti susisiekimo arteri-1 tuviams 1— ------ _ ,r— — — - -
minis apsigynimas remia- jomis — gero susisiekimo ;Y.U S-S. American Shipper tun kiti kareiviai nusken-ninku, dirbančių prie kel
si prileidimu, kad kiekvie- priemonėmis. siuntą: do. . . . ., ^””2

! a) Įvairių dėvėtų rūbų Isgelbetieji kareiviai is- gautų i ■■ ■ — s y.. Dfi i •* J/* « giaU
r »
Padro# netikri pusdoteriai

W-At

miero Hiroto ir gen. Doi- 
haro prašymo panaikinti 
bausmę.

Nuteistųjų advokatai į- 
rodinėjo teismui, kad 
tarptautinis militaris tri
bunolas neturėjęs galios 
juos teisti.

Aukščiausias Teismas 
nuteistųjų japonų apelia
ciją svarstys gruodžio 16 
d. Tuo tarpu, kol jų ape
liacija bus išspręsta, su
laikytas bausmių atliki
mas.

i 21 d. Prašome visų Gerb. 
Bendradarbių siųsti Kalė- 

■ dinius straipsnius, kores
pondencijas ir kitokius 

i raštus, skiriamus į Kalė
dinį “Darbininko” numerį, 
itaip, kad mes gautume ne
vėliau gruodžio 17 d.

Prieš Kalėdas ir prieš 
Naujus Metus išeis tik po 

{vieną “Darbininko” nume
rį. Taigi ir į Naujų Metų 
“Darb.” numerį siųskite { 
visus raštus taip, kad 
gautume nevėliau gruo- 

idžio 23 d.

REIKALAUS PAKELTI ALGAS 
TRANSPORTO DARBININ

KAMS

SIUNTOS TREMTINIAMS
Šiomis dienomis BAL- nukritusius su kariniu

F’as išsiuntė į Europą lie- transporto lėktuvu C-54 į gautų $65,000,000 daugiau 
tremtiniams lai- Pacifiko vandenyną. Ke- per metus, ir 8,500 darbi-

Chicago, III. — Michael agentas, įspėja visus, kad 
J. Quill, CIO Transporto šiomis dienomis pasirodė 
Unijos prezidentas, pa- netikri pusdoleriai šiame 
reiškė, kad 1949 m. reika- mieste.
lauš pakelti tos unijos Jis sakė, kad tie pusdc- 
darbininkams algas, bū- leriai yra šviesūs ir bliz- 
tent, kad mokėtų $2 į va- ganti ir, paėmus į rankas, 
landą ir dirbtų 40 valan- jauti kaip taukuoti, 
dų savaitėje. 1-----------------

Priėmus unijos reikalą- Jum. Valstybių Gyventoji) 
vimą, 4o,ooo darbininkų, Rekordinis Padidėjimas 

į dirbančių miesto trans- ----------
portacijos požemiu o s e,

RADO PAVOGTŲ DOKUMEN
TŲ VALDŽIOS NUOTRAUKAS

jg VZ ----- __________________ _________ w
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Nep York — šiomis die
nomis tūlas Whittaker 
Chambers, buvęs komu
nistas, kuris yra pirsipa- 
žinęs kaipo šnipas ir pasa
kęs, kad jo ūkyj yra pa
slėpti nufotografuoti val
džios dokumentai, kuriuos 
yra išgavę Sovietų Rusi
jos šnipai. Tuos nufoto
grafuotus dokumentus pa
imti buvo nuvykęs iš Wa- 
įhingtono Robertas E. 
Stripling, Kongreso Prieš- 
amerikinės veiklos tyrinė
jimo komiteto advokatas

Buvo pašaukti liūdyti 
Federalei grand jury apie 
pavogtus dokumentus bu
vę komunistai ir Sovietų 
šnipai, valdžios pareigū
nai ir kiti asmenys.

Whittaker Chambers y-

rą buvęs ne tik komunis
tas, bet ir Sovietų Rusijos 
šnipas, taip jis pats 
sakęs.

Septynių Valstybių 
Konferencija

yra

VVashington, D. C. —
Šios savaitės pabaigoje 
mūsų sostinėje įvyks 
svarbi konferencija, ku
rioj dalyvaus septynių At
lanto kraštų atstovai, bū
tent, Jung. Valstybių, An
glijos, Kanados, Prancūzi
jos, Belgijos, Olandijos ir 
Luksemburgo.

Minėtų kraštij atstovai 
tarsis kaip bendrai gintis 
nuo užpuoliko. Spėjama, 
kad bus paruošta ir pasi
rašyta sutartis.

367 maišus, bendro svorio buvo 39 valandas
35.542 lbs., vertės $34,808. vandens guminėse valtyse.

b) Apavo, rūbų ir kito-i 
kių smulkesnių reikmenų 
50 dėžių, bendro svorio
10.542 lbs. vertės $5.999.- 
10. Viso už — $40,807.10.

Jei išskirstyti kiekvie
nam tremtiniui tai išeitų 
vos po 1 svarą 
nam, vertės po 80 centų. 
Kviečiame geraširdž i u s 
tautiečius aukoti ir toliau 
ir visokeriopai remti 
BALF’ą, kad galėtume 
bent po $20 kiekvienam 
tremtiniui per metus pa
siųsti auką.

BALF’o sandėliai tušti.
Auk^s siųskite: 

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.
105 Grand St.. 

Brooklyn 11, N. Y.

Tramanas Pasvekino Kū- 
uos rreziaenTį

VVashington, D. C. — 
Cenzo Biuro apskaičiavi
mu spalių 1 d. š. m. Jung. 
Valstybėse buvo 147,280,- 
000 gyventojų.

Biuras į tą gyvkentojų 
skaičių įtraukė 466,000 as
menų. kurie yra ginkluo
tose jėgose užsienyj, ir a- 
pie 926,000 asmenų, kurie

tuvų ir paviršio linijų, 
$15,000,000 dau-

kiekvie-

Philadelphia, Pa.— Fred yra militarėje tarnyboje
Gruber, Slaptos Tarnybos šiame krašte.

Lietuviu Katalikų Radio Valanda

Išgelbėjo 33 Kareivius
Praneša, kad Jung. Val

stybių lėktuvnešis Rendo- 
va išgelbėjo 33 kareivius,

VVashington, D. C. — 
Gruodžio 8 d. atvyko lėk
tuvu čia Kubos naujas 
prezidentas Dr Carlos
Prio Socarras. Jį labai WESX—1230 kilocycles — WVOM—1600 kilocycles
nuoširdžiai sutiko ir pa- Salėm, Mass. Brookline, Mass.
sveikino mūsų Preziden- šeštadienį, gruodžio 11 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
tas Trumanas. Jis pareiš- Lietuvių Radio Valanda. Lietuviškos liaudies dainos, 
kė, kad nėra kitų dviejų muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai plauks oro 
kraštų, Vakariniame pus- bangomis į visų namus, kuriuos tik jos pasieks, 

i rutulyje, kurie taip drau
gingai sugyventų, kai su- 
j gyvena Jung. Valstybės ir 
įKūba.

Kubos prezidentas atvy-( 
ko Prezidento Trumano' 
lėktuvu. Lėktuvui nusilei-l 
dus tautiniame aerodro-i 
me, svečias pasveikintas 
21-nu kanuolių šūviu, o po 
to sveikino jį Prezidentas 
Trumanas ir kiti aukštieji 
mūsų krašto pareigūnai.

SEKMADIENE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADIO VALANDA

Sekmadienį, gruodžio 12 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. J. švagždys, Jėzaus Nukryžiuotojo 
Vienuolyno Kapelionas.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai 
siųskite pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu: 

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 VV. Broadway So. Boston 27, Mass.
Teteptanai: SOuth Boeton 8-2680 arta NOnrood 7-1MB

•
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LIETUVIŲ KALBA SCRANTO- £Qt.v nuski«aa ‘aikas-~ Tačiau su jos reikalavimu
niekas nesiskaitė.

Amerikoje keliuose uni
versitetuose (University 
of Pennsylvania, Chapęl 
Hill ir kitur) yra dėstoma 
lietuvių kalba.

Nuo ateinančių metų lie
tuvių kalba įvedama ir 
Scranton universi t e t e, 
Pennsylvanijoj.

Tuo reikalu Scranton 
universiteto vaka r i n i o 
kurso dekanas R. F. Gra- 
dv, S. J. apylinkės kuni
gams išsiuntinėjo šį laiš
ką:

"Ateinančiais metais Univer
sity of Scranton ruošiasi įvesti 
lietuvių kalbą antrame semes
tre. kuris prasidės vasario (Fe-j 
bruary) 7 d.

Pamokų per savaitę bus trys į 
valandos: trečiadieniais vakare 
7—9 vai. ir ketvirtadieniais va
kare 7—8 vai. Į pamokas gali 
užsirašyti kiekvienas. Mokestis 
už semestrą yra 36 doleriai ir 
2 dol. registracijos.

Šis lietuvių kalbos kursas nu
matytas pasitobulinti tiems, ku
rie jau kalba ir skaito lietuviš
kai. Jei atsirastų tokių, kurie 
norėtų mokytis nuo pat pra
džios. būtų galima jiems suda
ryti naują grupę. Lietuvių kai-, 
bos dėstyti kviečiamas rašyto
jas A. Vaičiulaitis.

Mums būtų labai malonu, 
kad universiteto žygis įvesti 
lietuvių kalbą būtų apvainikuo
tas pasisekimu. Norėtume, kad 
šios Pennsylvanijos dalies lietu
viai inteligentai palankiai su
tiktų ir pasinaudotų savo tėvų 
kalbos dėstymu.

Norintneji informacijų ir už
sirašyti į šį lietuvių kalbos 
kursą prašomi kreiptis į: Rev.l 
R. F. Grądy. Dean of Evening! 
School. University of Scranton. 
Scranton 3. Pennsylvania”.

Rusija pareikalavo, 
Jungtinės Tautos tuojau 
panaikintų komisiją, ku
rią esą Jung. Valstybės 
panaudoju kaipo priedan
gą paversti pietinę Korė
ją “kapitalizmo žaisma- 
viete ir imperialistiniams 
siekiams”. Politinis Komi
tetas rusų rezoliuciją at
metė 42 balsais prieš 6.

(Prezidentas Syngman 
Rhee tuojau instruktavo 
Korėjos atstovą Paryžiu
je, kad prašytų priimti 
Korėją į Jungtinių Tautų 
šeimą).

Australijos - Kinijos - 
I Amerikos rezoliucija, kuri 
Į buvo priimta, užgiria ko- 
š misijos darbą Korėjoj, į- 
įpareigoja sudaryti naują 
i komisiją ir užgiria Korė
jos respubliką. Taipgi re
komenduoja, kad okupuo
jančios jėgos ištrauktų 
savo kariuomenes “1 
greit, kaip bus praktiška”.

Rusija pareikalavo, kad 
kariuomenės

New Y’ork — Mrs. Daria 
Rebet, ukrainiečių pože
mio darbininkė, sako, kad 
Ukrainos savanoriai suki
lėliai smarkiai ir energin
gai kovoja prieš Rusiją, 
nežiūrint to, kad jiems 
reikalinga pagalba iš Va
karų valstybių.

Ukrainos sukilėliai, dau
giausia jaunimas, sėkmin
gai sabotažuoja ir demo-

Bostono Raudonasis Kryžius aprūpins tūkstan- 
Ičius vyrų ir moterų vietiniuose veteranų ir kareivių 

joninėse Kalėdinėmis dovanėlėmis. Čia matome Mrs. 
_ __ __ 1 to

Cąmpą ąnd Hospitals departamento pirmininkę, ir sa- 
o-- ----------- a- - --------,'vanorių grupę pakuojant Kalėdines kojines dėl ligo-

ralizuoja Sovietų valdžią, j qįąių.
Kova dėl Ukrainos ketu- ;--- —---------------------------------------
rių laisvių eina didžiausiu 
smarkumu.

ligoninėse Kalėdinėmis dovanėlėmis. Čia matome M 
Varaztad H. Kananjin (pačioje kairėje), Supplies

MiikanMi Malodii*

L'- JT*. *

LAIŠKAI 15 LIETUVOS
Viena mūsų tautietė ne

seniai gavo du iš Lietuvos 
laiškus. Laiškai labai 
trumpi, tačiau iš jų mato
si, kad tų laiškų autorė 
labai skaudžiai pergyve
na sunkią ir netikėtą a- 
biejų savo tėvelių mirtį,
apie kurią čia paduodame kietis kapitonui ėmė 
iš tų laiškų ištraukas.

I

I

Ii f
a

Pripažino Pietinės Korėjos 
Valdžią

JungtiniųParyžius
Tautų Politinis Komitetas 
pripažino Korėjos respu
blikos valdžią, kuri buvo 
sudaryta tuoj po rinkimų, 
vadovaujant specia 1 i a i 
Jungtinių Tautų Komisi
jai. Už pripažinimą balsa
vo 41 prieš 6. Tik Sovietų 
Rusijos blokas balsavo 
prieš.

Sekretorius MarshaM 
Sveikstąs

VVashington, D. C. —
Rrąnęša, kad Jung. Vals
tybių sekretorius George 
C. Marshall po operacijos 

taip sveiksta. Jam padarė ope- 
raciją gruodžio 7 d.

Sekr. Marshall randasi 
ištraukimui VValter Reed ligoninėje.

JO EKSCELENCIJOS VYSKUPO 
Vincento brizgio lanky

masis AMERIKOJE
E. Vyskupas V. Briz- 

gimęs Vilkaviškio
J. 

gys _ 
vyskupijoje, Daukšių pa
rapijoje. lapkričio 10, 1903 
metais. Taigi gimimu jis

Bažnyčios teisių ir lietu
vių tautos gyvenime. Už 
tai nuolatos patekdavo tai 
į bolševikų, tai į nacių ne
malonę. Buvo tardomas,

yra, taip vadinamas, su-’grasinamas, bet jis nenu- 
valkietis. Į kunigus įšven-Įsileido. Jau vieną kartą 
tintas birželio 5, 1927, i bolševikai vyskupą su is-
vyskupu gi konsekruotas: keltomis rankomis, durtu- 
gegužės 19, 1940 ir pa-■ vus įrėmę į nugarą, varė,
iškirtas auxiliariu vyskupu' rodos, jau į tikrą mirtį, 
i Kauno Metropolijai su or-ibet kažkaip, lyg stebuklin- 
. dinaro vyskupo teisėmis, gai, dalykas susitrukdė ir 
Į Kartu taipgi buvo Lietu-Į vyskupas iš mirties nasrų 
vos Universiteto profeso-.......... ..
rium. J. E. Vyskupas yra 
labai malonaus būdo, su 
juo jautiesi kaip su sau 

! lygiu.
į J. E. Vyskupui V. Briz- 
Įgiui savo pareigos teko ei- 
i ti labai sunkiuose laikuo- 
!se: bolševikų okupacijos,!
nacių okupacijos ir '

Mirksnio gėrimas saldus — 
Magi, gundo, kaip midus... 
Pilkis, džiūgauk, kur gali — 
Tik taurelė ne imli...
Kai rūpi žirdis žmogaus 

i Šio skanėsto paragaus,
Ji vis svaitės, skęs sapnuos, 
O atbudus aimanuos...
Nes kas mirksnius kopinės, 
Tas neklausdamas žynės. 
Greit atkus ir pats matys. 
Kad ne bitkopis būti...
Nes po gęstamos puotos, 
Kaip pabaisos, jį apstos, 
Šmėklos, žinomos seniai. 
Žemės kelio slėpiniai...
Svaik, ką gundo svaigulys, 
Klysk, kas, klydęs, vėliai klys, 
Laimės brydį tas suras. 
Kas pamils būties aitras...

Alk, kas alksta, germenos — 
Pilną džiaugsmą tas žinos, 
Kam jau bus sakii kieta 
Sužiedėjusi ptafe.,

, <L Baltrušaitis.

♦
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išsigelbėjo. Vienok jo var
das jau buvo įrašytas bol
ševikų mirties knygoje ir 
pirmoje progoje būtų tu- 
rėjęs savo gyvybę paauko
ti. J. E. Vyskupas mirties 
nebijojo. Praėjo pro bol
ševikų mirties spąstus tik 
'laikinai. Karui pasibaigus, 

. tuoj kreipėsi į Vatikaną, 
bolševikų grįžimo į Lietu- prašydamas, kad jam leis- 
vą metais. J. E. pasižymė-grieti atgal į Lietuvą, į 
jo nepaprasta drąsa, ener- savo vyskupiją. Vatika- 
gija Katalikų Tikybos, nas’ ištyręs dalyką ir nu-

kia naudotis bet kuria (^ie
na, kad galėtų visas lietu
vių kolonijas aplankyti. 
Kadangi tas visas darbas 
pavestas Kunigų Vienybės 
Centro Valdybai, tad vi
sais reikalais kreipkitės 
153 Sterling St., Worces- 
ter 4, Mass. Centras nuro
do kiekvienai provincijai 
atsilankymo laiką, o kle
bonai, pasiskirstę dienas, 
praneša valdybai.

J. E. Vyskupo V. Briz
gio atsilankymo vietos ir 
laikas jau nurodytas, ir 
ligi šiolei pasiskirstė se
kančiai:

New Yorko apylinkėj 
baigia atsilankymą Gruo
džio 12 dieną.

Nuo gruodžio 13 ligi 18 
dienos šventimai Chicago, 
DI.

Gruodžio 19 d. trys pa
rapijos Philadelphia, Pa.

Nuo gruodžio 18 ugi 31 
d, Toronto vyskupija.

Sausio 1, 1949, New Phi
ladelphia, Pa.

Sausio 2, 1949, Shenan- 
doah, Pa.

Sausio 4, 1949, Frackvil- 
le, Pa.

Sausio 6, 1949, St, Clair, 
Pa.

Sausio 9, 1949, Miners-

Pradžia 1-me pust

žinėjo po stovyklas, raginda
mas lietuvius grįžti į “išlaisvin
tą” Lietuvą, žadėdamas garan- 

ituoti maisto dviem mėnesiam, 
■tai susidūrė su minėtu ex-ame
rikiečiu. Tasai būvusis ameri- 

sakyti:
(“Kodėl Amerika taip “cheap” 

...“Graudu gyventi netekus pasirodo? Garantuoja tik dviem 
mamytės ir tėvelio. Mūsų tėve- mėnesiam maisto. Kodėl Ame- 
liams netikėta ir sunki mirtis. r’ka nesiūlo po milijoną dole- 
Buvo mano tetulė X ant laido- *^r martai, kad tas Ameri- 
tuvių, buvo daug žmonių, visi ką subankrūtintų? Visai ne. 
išėjo, paliko mus vienas našiai- ^lano šeimyna susideda iš sesių tesTdSar mes gyvenam pas^em,. žadėk mums garam 

Įtuoti šešis milijonus dolerių. 
Kitame laiške ta pati *1 «rįšime ‘ staUntti atlduoU 

autorė savo tetai apie tai L‘«uv’ * žiūr4k b,t E,li 
taip rašo- iper visas lietuvių stovyklas su

“Brangioji, duodu žinią, kad'raiiijoniniais pasiūlymais ir žiū- 
nebėra jūsų sesutės... < 
vienoj minutėj”.

Čia 
kas toj vienoj minutėj at
sitiko; reikia suprasti, 
kad abu toj “vienoj minu
tėj” buvo nužudyti ar ki
tokia tragiška mirtimi mi
rė. .

Iš konvertų, štampų ir 
antspaudų tų laiškų atro
do, kad jie lyg būtų iš gi
lumos Rusijos, o ne iš Lie
tuvos, tačiau jų turinys ir 
rankraščiai rodo, kad jie 
tikrai yra iš pavergtos 
Lietuvos.

abudui^’ išgirsi. Žiūrėk, ar daug 
negudaugiau kandidatų rasi, 

dabar su tais judošiškais sida- 
autorė nepasako, briniais.”

To Amerikos kapitonui 
ko.

Pinigas turi didesnę ver
tę varguolių bliūdeliuose, 
negu turtingųjų piniginė
se. Saugokitės, kad ken
čiančiųjų gerovė nebūtų 
laikoma uždaryta jūsų 
seifuose, pinigų spintose.

Šv. Ąmbroziejus.

ūžte-

Antras faktas. Vieno Ameri
kos didmiesčio dangoraižyje 
yra kariški ofisai. Vienas iš e- 
levatorių operatorių tame dan
goraižyje yra lietuvis. Tai sykį 
vienas iš minėto kariško ofiso 
viršininkų priėjo prie lietuvio 
operatoriaus ir klausė: “Kodėl 
lietuviai tokie baisūs anti- 
rusai?” Lietuvis atsakė, kad tai 
būtų perilga istorija ir pažadė
jo kitą dieną atnešti tuo klau
simu anglišką knygelę. Ant ry
tojaus lietuvis tam karininkui 
įteikė E. J. Harrisono knygelę 
“Lithuania’s Fight for Free
dom”. Į trečią dieną karininkas, 
grąžindamas knygutę, tarė lie
tuviui. kad jo akys dabar atsi
darė. P.G.

* t .

K LD.S. VEIKIMO

Malonu Yra Melstis iš
Lietuviškos Maldaknyges! 

"Darbininko'' Knygyne Galite įsigyti Puikiausių 
Lietuviškų Sekančiu Maldaknygių:

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

2. RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 541 
puslapių .....................

3. MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J.
Koncevičius, baltais celeloido apdarais, 336 pusi. 
Kaina ...............................................
ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas", 288 pusi.

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

So. Boston ‘!7, 'fass.

4.

366 VVeM Broaduay,

Šiuumi siunčiu -S ir prašau prisiųsti maldaknygę

Vardas

Adresai

matęs, kad jo grįžimas į 
Lietuvą bus tik tuščias 
gyvybės paaukojimas, ne
leido. Tuomet J. E. V. 
Brizgys pasinėrė tremti
nių globojimo darbe Euro
poje, ir tik štai dabar pa
skutinėse Spalio dienose 
atvyko į Ameriką.

Koks J. Ė. Vyskupo V. 
Brizgio atvykimo į Ame
riką tikslas? Kunigų Vie
nybei pageidaujant ir kun. 

$3.75 Dr. J. Končiui pasidarba
vus, Amerikos Episkopa- 
itas pakvietė ir visus for- 

$3.00, malumus atlikti įgaliojo 
Clevelando Vyskupą E. J. 

'Hoban, kad J. E. Vysku- 
$1.50! pas V. Brizgys atvyktų į 
$1.50 Ameriką gyvai paaiškinti 

žmonėms komunizmo ža
lingumą, kiek nuo Sovietų 
Rusijos kenčia Europa ir 

i paskatinti žmonės prie gy- 
Ivcsnio tikėjimo, įgyvendi- 
,nimo krikščioniškųjų 
| principų, kaipo komuniz
mo antidotę. Be to jo tiks
las irgi yra nušviesti lie
tuvių tremtinių padėtį. A- 
paštališkam Sostui tokiai 
idėjai pritarus ir leidus,

J. E, atvyko į Ameriką.
J. E. Vyskupas V. Briz

gys lankys Amerikoje lie
tuvių parapijas ten, kur 
klebonai pageidaus ir 
kvies. Bažnyčiose pasakys 
pamokslus, suteiks vys
kupišką palaiminimą; sa
lėse laikys paskaitas taip ville, Pa. 
ir kur kaip klebonai pa
geidaus. Vyskupas atsi-iqua, Pa.

Sausio 11, 1949, Shamo- 
kin, Pa.

Sausio 12,1949, Mt. Car
inei, Pa.

Sausio 16, 1949, Girard- 
ville, Pa.

Nuo sausio 17 ligi vasa
rio 10 d. Scrantono vys
kupiją.

Sausio 23 pageidauja 
Hartford, Conn.

Vasario 13, 1949, So. 
Boston ir Cambridge, 
Mass.

Vasario 15, 1949, Athol, 
Mass.

Vasario 16, 1949, Aušros 
Vartų, Worcester, Mass.

Vasario 19, 1949, Law- 
rence, Mass. ir apylinkės.

Vasario 23, 1949, Provi
dence, R. I.

Vasario 26, 1949, New 
Haven, Conn.

Vasario 27, 1949, Wa- 
terbury, Conn.

Vasario 28, 1949, Anso- 
nia, Conn.

Kovo 2, 1949, New Bri
tam, Conn.

Kovo 6, 1949, Brockton, 
Mass.

Nuo kovo 7 ligi 18 vaka
rinė N. Y., Ohio ir Mich.

Nuo kovo 19 ligi balan
džio 22.Chicago ir apylin
kės.

Nuo balandžio 23 ligi 30 
Pittsburgho apylinkė.

Gegužės 1, 1949, Balti
more, Md.

Kunigų Vienybė.

Sausio 10, 1949, Tama-

LDS 74 Kp. Susirinkimas LDS 49 Kp. Susirinkimas

Gruodžio 19 d., 11 vaL ryte, J 
(sekmadienį) įvyks Lietuvių 
Klubo patalpose, Manchester,! 
N. H. LDS 74 kp. metinis susi-į 
rinkimas. Prašome visų narių» 
skaitlingai susirinkti, nes turė
sime svarbių reikalų apsvars
tymui.

Sekmadienį, sausio 16 d., Šv. 
‘Kryžiaus parapijos salėje, Day- 
įton. Ohio. įvyks LDS 69 kp. 
•metinis susirinkimas. Kviečia
me visus narius dalyvauti ir 
atnaujinti organą 
ką”. Be 
veikimo 
metams.

“Darbinin-
to. turėsime padaryti 
planus ateinantiems

lankydamas jokių rinklia
vų nedarys, bet beąbejo 
žmonės norės ir klebonai 
pageidaus, kad tąja proga 
pasinaudojant, sukėlus lė
šų katalikiškajai akcijai. 
Mes katalikai privalome 
atgimti, meš katalikai 
privalome iškelti krikščio
niškuosius 
munizmui nugalėti, išju
dinti savo 
veiklą! Be pinigo toli ne
nueisi. Tad čia kaip tik 
gera proga sukelti tam 
prakilniam tikslui lėšų/ 
Viskas tas pavedama kle
bonų nuožiūrai.

Kadangi J. E. Vyskupas 
V. Brizgys atvyko tik 
trumpam laikui, vos še
šiems mėnesiams, ir sku
binasi grįžti pas savuo
sius tremtinius, tad nega
lima tikėtis, kad kiekvie
noje kolonijoje atsilanky
tų tik sekmadieniais ar ki
tu patogiu laiku, bet rei-

principus ko-

katalikiškąją

Į Tave, sočiai ir ramiai 
gyvenantį Amerikos Lie
tuvį, yra nukreiptos alka
nos jų akys. Tava vargo 
broliai žino, kad Tu neat
sisakysi ištiesti pagalbos 
ranką ir šiandien pat pa
siųsti auką. Aukas siųski
te —
United Lithuanian Relicf Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street. 
Brooklyn 11, N. Y.

i

Pranas Gudelis, rastJ. A. Vaičiūnas, sekr.

Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujokos 
Koplyčios Projektas

m--------«•— - »— If—roiąMKnVC MOS AOpiyClOS jRnyOą!
Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 

garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bus įamžintas Naujoje Koplyčioj*,

Aukokime Marijai už Lietuvą!
Visi geradariai, gyvi ir mirusieji atmenami seserų 

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos šv. Mišios, laikomos novenos, kalbamas rožančius, 
einami kryžiaus keliai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mu minima.

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

Aukas prašome siųsti:

Immaculate Conception Conveat 
R, F. D. 2, Putaam, Conn.
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SUBSCRIPTION RATES
Domestic yearly __________

TREMTYJE MIRĖ BRIGADOS sakingai, inešdamns vis 
naujo i karo technikos

GENEROLAS INŽ. KLEMENSAS
•- • • A _ • • •

POPELIUČKA

PRENUMERATOS KAINA
$5.00 Amerikoje metams _________  $5.00

Skaudus mūsų tautos li
kimas. kada jos sūnūs ir 
dukterys tūkstančiais bai
saus žmogžudžio — kruvi-

Jvd&iauA,

±

I 
t

ganizunia įvairiu sričių 
inžinerijos karininkams 
kursus, modernizuoja ap
mokymą ir kadru p?1-en
gimą ir lektoriau-1 Kar< 
Akademijoje — Vytauto 
Didžiojo Karininkų Kur- 

__ suose. Už ypatingus nuo- 
nerijos daliniams Be toj pelnus apdovanojamas vi- 

t ir fronte prieš, sa eile žymiausių ordenų

________________________ i

na. Laimi ir grįžta Lietu
von. 1919 m. besikuriant 
Lietuvos kariuomenei, sto
ja į pirmųjų savanorių ei- 

i inži-
— ------- — ——------------ -- I-------—   — — ... M v » J**’ » »*••••**♦ J
Domestic once per week yearly $3.001 Vieną kart savaitėje metanu  $3.00 I _
Foreign yeariy____________ $5.^o užs;env metams ................. $5.50 ■ Stalino kasdien tremia- les ir ima vadovauti
Forelgn once per week yearly $3.50 Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50
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Lietuviška knyga ima skursti • • •

“Amerika” daro štai kokią labai tikslią pastabą: 
“šiandieną su lietuviška knyga pas mus kažkas ' 

negerai. Lietuvis lietuviškos knygos nesigriebia. Kny- j 
ga ima skursti. Tai baisu. Tai tam tikras išsigimimas. ; 
O už kiekvieną išsigimimą likimas baudžia. Broliai, 
įleiskime vėl savo knygą į savo tarpą! Ypač šiandieną, 
kada ji tėvynėje to paties ruso vėl žiauriai persekio
jama”.

Taip, tai baisu. Ir reik pridurti — gėda, šių die
nų atgabentam iš Lietuvos, ar geriau pasakius iš Vo
kietijos, ateiviui tiesiog akys iš nuostabos sprogsta 
dėl tokio mūsų čia lietuviškos knygos ir laikraščio 
skurdo. Ant popierio, iš toio žiūrint, lietuviškų laik
raščių, rodos, ne taip jau maža, bet tikrenybėje kone 
visa lietuvių spauda Amerikoj gyvena skurdų, labai 
skurdų gyvenimą. “Gerai pasiturinčių” laikraščių ti
ražas neviršyja 3000 skaityto jų, o jau į turinčius 5000 
skaitytojų (jei tokių dar iš viso tebėr) žiūrima kaip į 
kokius prasigyvenusius buržujus, ar, komunistiškai 
tariant, buožes — kulokus. Su knygoms dar blogiau. 
Jų prikrautos lentynos, o kiek išpirkta? Gerai, jeigu 
iš 1000 atspausdintų koks šimtelis, o jei du, tai jau 
leidėjas net ne velykiniu laiku gieda aleliuja.

Ateivis trina akis — gal čia tik koks klaikus sap
nas? Jis negali suprasti, kaip beveik milijoninė Ame
rikos lietuvių išeivija, su tiekų visokių ekonominiai - 
kultūrinių pliusų, leidžia nusmukti lietuvių raštams 
iki tokio skurdaus lygio? Tuo tarpu, kai Vokietijoj vi
sais atžvilgiais nuskurdę pabėgėliai išvystė tokią gau
sią literatinę veiklą, kad mums savo ruožtu sprogsta 
akys iš nuostabos: kaip jie tokį stebuklą galėjo pa
daryti?

Taip, įvyko du stebuklai: jų teigiamas, mūsų nei
giamas; jų tiesiog antžmogiškas patriotizmas ir 
darbštumas; mūsų — jei .dar nepilnas ištautėjimas, 
tai jo giliai įsišakniję pradai. Kodėl jų neišraunama? 
Tenka duot liūdnas, bet teisingas atsakymas: nebepa
jėgiame. Tas sunegalėjimas atsitiko palaipsniui, neju
čiomis, kaip kad žmogui ateina senatvė. O būta čia 
jaukaus gyvenimo. 1905 - 1914 m. tai aukso laikotar
pio. Ateiviai plaukė nesulaikoma srove — o vis tai 
gražus, stiprus jaunimas. Veikla grynai lietuviška. 
Seimai, teatrai, koncertai, parengimai, mitingai — 
viskas buvo vedama pakilia lietuviška nuotaika. Gy
venosi, tarsi, laisvoj Lietuvoj. 1914 - 1918 m. pasau
linio karo laikotarpis buvo troškus, slegiantis. Imi
gracija nutrūko, žinios iš Europos šiurpios. Tačiau, 
nepriklausomybės aušrai išaušus, išeivijos energija 
smarkiai pašoko. Jėgų turėjo dar pakankamai. Aukos 
pasipylė šimtais tūkstančių. O kai jau nepriklauso
mybės laikotarpiu Lietuva sparčiai žengė pirmyn, iš
eivija gyveno jos gyvenimu — savo jėgas iš Tėvynės 
sėmė. Lietuvos garbė buvo jos garbė. Tačiau pačios 
išeivijos lietuvybė jau nejučiomis silpnėjo . Jaunoji 
karta nejučiomis, palaipsniui svetimėjo. Mokyklos, 
švelni, čiūčiuojanti - liūliuojanti amerikanizuotė... 
Jaunesnieji ateiviai pradėjo senti, senesniuosius mir
tis išrankiojo... Lietuvių skaičius augo, bet lietuvybėj 
tirpo ir tebetirpsta. Tai ir visa paseka. Dabar gal nau
jieji ateiviai gal šį tą atgaivins... K.

• v

mi į Sibiro tyrlaukius 
kaulus tenai paguldo, o Į aktyvus 
namie — tėvynėje likę ka- bolševikus, bermontinin- 
lėjimuose žudomi. Kiti.įkus ir lenkus. Jis visur 
nors laisvi, bet benamiai; pirmas ir savo drąsa ir 
'tremtyje gyveną nežinią|pavyzdžiu, ka pasakoja a- 
į kasdien į šaltus svetimo no meto velionio kovos 
krašto kapus atsigula. At-I draugai. Grįžo taikos me- 
sigula ne amžiaus iškar- tas. ir iis savo mokslu ne
pyti, bet dauguma pačia* pasitenkina, 
me žydėjime, kuriais tė
vynė būtų dar daug pasi- ninku Kursus. Baigia pir- 
didžiavus. Taigi tremtyje, muoju ir rūpinasi kadrų 
nors ir laisvi, bet kūrybi- paruošimu ir parengimu į- 
nės jėgos smarkiai skai-į vairiu specialistų, ko mu- 
niojamos. Rodos neseniai rv,’D m
benamiais išklydę, o daug
jau atsisveikino, net ir tė- stoja Paryžiuje į Ecole 
vynės gynėjų - karių, ka- Superiere d’aeronautioue 
da jie mums anais laikais et de construction d’auto- 
laisvę savo krauju išpirko mobiles mokyklą, kurią

i

o 1923 m. i- 
stoio i Aukštuosius Kari-

mis labai trūko. 1925 m. 
išvyksta į Prancūziia, i-

ir, net svetimų valstybių.
Ateina pirmoii 1940 me

tų kruvina bolševiku oku
pacija, ir velionis t"oj iš 
pareigu, kain Karo Tech
nikos Valdvbos viršinin
kas, atleidžiamas ir ne
duodama jokios tarnvbos, 
o'gauna nėr draugu peda
gogų protekcija mokytojo 
vieta sušiurusių iu gimna
zijoje. dėstvti rusu kalbą 
ir matematika .Bet ir ne- 
lgiausiai, nes buvo įtrauk
tas i išvežamųjų sąrašą ir 
turėjo slanstvtis.

Prie vokiečių turėio dar
bą, bet 1944 m. artinantis 
frontui, kadangi nenorėjo

ir visą laiką budėjo tėvy-. baigia 1928 m. įsigijęs di-|būti gyvas nužudytas, tai 
nes sargyboje. Jau nete-’plomuoto inžinieriaus tei-'su savo žmona Vanda 
kome keleto pulkininkų ir sės, susipažįsta su karo' Bohdanavičiūte - Pope- 
daug kitu karininku ir ka- technikos įrengimais, ap- liučkiene pasitraukė i va-

“MINTIES” 500-sis NUMERYS

daug kitų karininkų ir ka
reivių. štai gana skaudi 
žinia vėl nuskambėjo pa
saulin, kad tremtinių ei
les paliko žymus mūsų ka
rys, Lietuvos kariuomenės 
Karo Technikos Valdybos 
viršininkas, brigados ge
nerolas inžinierius

Kl. Popeliučka gimė 
1892 m. birželio mėn. 16 
d. Būčiūnu km., Pašviti
nio vals./Šiaulių aps. tau
tiniai susipratusių ir pasi
turinčių ūkininkų šeimoje. 
Mokyklą lankė Pašvitiny
je ir gimnaziją — Šiau
liuose, kurią baigė 1912 m. 
ir rudenį įstojo į Kievo 
Politechnikos Instituto ar
chitektūros skyrių. Įsi
liepsnoja pirmasis pasau
linis karas ir jauną stu
dentą techniką ištraukia į 
karių eiles, bet pasiskubi
na įstoti į Peterburgo ka
ro inžinerijos mokyklą, 
nes jautė, kad jis bus nau
dingas ir savo tėvynei, ką 
ateityje ir matome. Mo
kyklą baigė 1915 m. Tada 
įjungiamas į karininkų 
eiles kaip jaunas leitenan
tas inžinierius ir dalyvau
ja kariniuose įsistiprini- 
muos, o už pasižymėjimus 
mūšiuose . apdovanojamas 
šv. Stanislovo ir kitais or- 
denais ir pakeliamas vy
resniu karininku. Kyla 
1917 metų revoliucija, ku
ri įsiskverbia ir i kariuo
menės eiles, Popeliučka su 
ginklu rankose nepasiduo
da ir, sudaręs būrį lietu
vių karių, dar pasiprieši-

technikos įrengimais, ap
lanko visa eilę- žvmiu ka
ro vietovių ir kupinu ži
nių bagažu grįžta Lietu
von. Tuoj, amžinos atmin
ties Prezidento Antano 
Smetonos paskir i a m a s 
Karo Technikos štabo vir
šininku. Pareigas eina at-

karus ir kuriam laikui ap
sistojo Silezijoje, kur ga
vo darba Grunberge Opta- 
Radio fabrike.
Vėliau apsistoi Bavariioi. 

Augsburge, Haunstetteno 
Dabaltiečiu stovy k 1 o i e. 
kur iki mirties ir gyveno.

Vertė A. Maceina.
BŪK ATSARGUS!

daryti ką nors gero. Bet 
būk taip pat atsargus su 
gundymais, kad jie neį
trauktų tavęs į nuodėmę. 
Būk atsargus, kad nuodė
mė neišplėštų tau viduji
nės sielos ramybės.

Vieną vakarą kaž kas 
i pabeldė į Toskanos vie
nuolyno vartus. “Ko ten 
kas nori?” — paklauso 
--------------- — “Aš esu 

Velionis nebuvo sausas Dante Alighieri ir noriu 
•r karinėje spaudoje, da-[ramy^es\ atsake kla- 
vęs visą eilę straipsnių, o poetas, kuriame am- 
tremtyje matome daly-;zinai <ĮeSe neužgesinamas 
vaujant visuomen i n ė j e ramybes noras. Buk at- 

------ mano m^as, ir
nevertin g i e m s

Vienintelė kelyje prie 
Dievo kliūtis, kurią tau 
-eikia nugalėti, vienintelis 
nriešas, kurį tau reikia 
nukovoti, — vra nuodėmė. 
Nuodėmė! Nuodėmė! Tai 
vienintelis priešas.

Būk atsargus! Pagrindi
nis sielos gyvenimo prin
cipas ir vra būti atsar-! 
liam. Būk atsargus, kad 
.ęnralo.s.um progos pa- vartininkas.

1946 m. Vasario šešiolikto-1 komisija rado premijuojamą 
sios Dienos proga Memmingeno! tik vieną novelę, kuriai teko 
lietuvių tremtinių stovykloje j trečio ji premija RM 1000 — 
pasirodė “Minties” 1 numeris.; sum. p. Šeštokienei už novelę
Tuo pačiu vardu po kelių dienų i “Išvažiuojame”, 
pradėjo kas dieną išeiti mažo; Praeitais m<

veikloje, net švietimo sri- sar£us, 
tyje ir pastaruoju metu neIeiąk _ ..
buvo lektoriumi amerikie- nuodėmės viliojimams įs
čių karininkų kursuose, plėsti brangią tavo sielos 
kur dėstė rusų kalbą. Dar- ramybę- 
bas įtemptas, kasdien po 
18 valandų, o būdamas 
persidirbęs, susirgo ner
vais ir psichiniai sušluba
vo, grįžo kelioms dienoms 
atostogų, atsigulė ligoni
nė, dar įsimetė plaučių 
uždegimas, ir spalių mėn. 
25 d. Augsburge, Serva- 
tius Stift ligoninėje mirė, 
o 28 d. palaidotas Hauste- 
tteno vokiečių kapinėse, 
kur ilsisi Kauno apygar
dos teismo pirmininkas 
Boreiša, Įeit. V. Gamziu- 
kas ir kiti. Laidotuvėse 
dalyvavo gausi minia 
žmonių, net vokiečių, kada 
laidoja tokį Žymų asmenį. 
Laidotuvėse dalyvavo ir 
vėlionies kolegos genero
lai : Adamkevičius, Mus
teikis ir Rėklaitis, kiti dėl 
tolimo kelio, negalėjo at
vykti. Be to, paskutinį at
sisveikinimo žodį pasakyti 
buvo atvykęs VLIKO — 
Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto at
stovas, buv. finansų mi
nisteris dr. P. Karvelis. 
Velioniui daug pareikšta 
ir iškelti jo darbai atsi
sveikinant, nes ir buvo ką 
kalbėti. Tai buvo darbo, 
pareigos ir mokslo žmo
gus, kokių reta yra. Be to, 
ir geras, pavyzdingas tė
vas ir didis tėvynės sūnus, 
kada visas jėgas, jai buvo 
pašventęs. Velionį teko 
gerai pažinti dar iš Kauno 
laikų, o tremtyje vietoje 
stovykloje visą laiką kar
tu gyventi ir kasdien susi
durti ir plačiai pasikalbėti 
įvairiais klausimais, bet 
tėvynės reikalas jam buvo 
artimiausias prie širdies. 
Net prieš mirtį susitikus, 
sielojosi, kad visi pasine- 
šią į emigraciją, apie tė
vynės ateitį mažai užsime
na, o grįžti vistiek turėsi
me, nes ir taip mūsų ma
ža liko, o darbai laukia di
džiausi. Jei išsprūsti, tai j 
laikinai, kad pabėgus nuo įdaro viską ardanti kalnų 
raudonojo kraugerio bol- lavino 
ševizmo ir ruoštis Lietu
vos naujam prisikėlimui. 
Taigi, jo mirtis skaudus 
smūgis mūsų tautai ir
Lietuvai. Jei šiandien to briedį. Kad niekas gra- 
nesuprantame ar nejunta-; žiam gyvuliui nepadarytų 
me, tai ateityje pajusime Į ko blogo, jis liepė paka- 
ir gailėsimės, nes kalba jo binti briedžiui ant kaklo 
nuveikti ir palikti darbai auksinę grandinėlę su pa- 
ir bendradarbiavimas kar- rašų: “Neliesk manęs, aš 
tu. Tebūna jis visiems gy- esu karaliaus!” Kai ateina 
vu, persisunkusiu tėvynės gundymai, sakyk jiems: 
meile, pavyzdžiu.

A. Jankūnas. ‘ Išganytojo!

tyje ir

Ne, ne! Gerai žinau, kad 
nuodėmės saldybės, ku
riomis ji mus traukia, yra 
tik aštrus meškerės kab
liukas. Kai ateis pagundos 
(o pas ką jos neateina?), 
kai nuodėmė vilios (o ko 
ji nevilioja?), aš visados 
turėsiu galvoj brangų sa
vo sielos turtą ir sakysiu 
sau: nedaryk taip, neda
ryk, nes pražūsi. Pražus 
mano siela, kurią ligi šiol 
taip stropiai saugojau; 
pražus vidaus ramybė, ku
rią tokia brangia kaina ir 
tokiomis didelėmis kovo
mis esu įsigijęs; pražus 
amžinasis gyvenimas, ta 
nieku nepamainoma, už 
nieką nenuperkama bran
genybė.

Javos saloje auga ypa
tinga augalų rūšis, kuri 
saldžiu savo skysčiu labai 
vilioja skruzdėles. Bet vos 
jos užlipa, augalas susi
glaudžia ir iščiulpia visas 
maistingąsias jų dalis. 
Vargšų vabalėlių belieka 
tik lukštai. Taip lygiai pa
daro ir nuodėmė. Ji išplė
šia iš jauno žmogaus 
džiaugsmą ir skaidrumą; 
ji apkurtina jį ir apakina; 
ji atima jam vidaus ramy
bę ir palieka ji skaudiems 
sąžinės prikaišiojiihams.

Bet, manai, užtenka 
vengti tik sunkių nuodė
mių. Žinoma, jų saugotis 
reikia pirmoj eilėj. Bet 
kovoti turi ir su mažomis.

Arba gal manai, kad ap
sileidimo nuodėmės yra 
tik menkniekiai, tik dul
kės prie sielos, ir nieko 
daugiau ?

Mažas persišaldymas y- 
ra niekis. Bet tik nesi* 
saugok, ir tuoj gausi plau
čių uždegimą.

Kibirkštėlė yra niekis, 
bet nežiūrima gali ir di
džiausius namus padegti.

Mažas sniego kritulėlis 
yra niekis. Bet iš jų pasi-

IR MYLĖJOM TAVE
Ir mylėjom tave, taip tik mylimą myli, 
Bet nežemiška buvo mūsų meilė ana... 
Nes mylėt, tai ne liaupsinti ilgesio gylį 
Mylimosios akių, ne jos grožį, vai ne.
Nes mylėt, tai kaip motiną, seserį, pačią — 
Nepalikt, neapleist iki karsto lentos — 
Tad sugrįžkim į meilę — visuotinę plačią, 
Kaip dar saulė nematė nei pilkos, nei šventos...
Nes mylėt, tai ne deimantus, auksą ir šilką 
Laimingai ir gražiai po kojų patiest. 
Bet mylėti kasdienišką, varganą, pilką — 
Iš visų tik jėgų, iš visos tik širdies...
Nes čia viskas praeina — ir laimė, ir turtas, 
Ir jaunystės lakumas ir ūmūs jausmai, 
O palieka buitis, ir be polėkių burto — 
Ir nelaimės, neviltys, vargai ir skausmai.
Nesang laimė sutikti negudra, ir piga 
Mums tąsyk laikyti likimo vadžias, 
Bei pamiršti visai negerovę ir liga 
Ir paniekint rytdieną širdim išdidžia.
Ką ūmi rytdiena, netikra, pasalūnė 
Mums atneš? Ar paguos mus jinai, ar apgaus? 
Ar iš giedro dangaus ir žaibais ir perkūnais 
Pasipylus sutraiškins svajones žmogaus?
Gali ji kaip vagis apiplėšti, apnuogti, 
Nelaukta, netikėta aplankiusi mus, 
Ir klastas svajingiau nei lakštingala suokti 
Pagal mūsų svajas, pagal mūs troškimus...
Taip, ji gali atimti — išskyrus tik viena — 
Mūsų meilės jinai neišplėš, neišraus, 
Tad su ja ir sutikim netikrą rytdieną, 
Nebijodami smurto, nei plieno plėšraus.
O buitie, tu kaip voras užspendusi tinklą 
Bevilioji svajonių gražius drugelius, 
Tik bejėgė prieš meilės ir ilgesio ginklą, 
Prieš trenkimų svajų paslaptingus kelius... 
Jei mylėjom džiaugsme ir pavasario žiede, 
Kada meilė iš mūsų neprašė aukų, 
Tai šiandieną, kai mylimai ašaros rieda, 
Kai jos raudai permaža skliautų ir laukų.
Būtų žema apleisti, ir čia, žemėje, keršto 
Sumaitoti šauktųsi šventi pažadai.
Jei nelaimėj, pavojuj kas meilę suterštų, 
Kad jo žemė šventa nenešiotų už tai.
Ag, tai tu mylima, kur verki ir vaitoji, 
Ag, tai tujen viena mums visiems įgimta — 
O tėvyne brangi, mylimų mylimoji, 
Neišsekančios meilės verdenė šventa.
Kiek nūnai išstumtų, išskirtų, išblaškytų 
Po svečiu dangumi, po svečiąsias žemes 
Tebelaukiančių šviesaus išauštančio ryto 
Su svaja netikra, su širdim neramia.
Ji priglaus mus visus, taip tik motina glaudžia, 
Ir paguodos, padrąsins, gražiai nuramins, 
Ten, jos glėby, užmiršime ištremtį skaudžią, 
Ir mūs jėgos, troškimai, ir viltys atgims...

J. Aistis.

goję iliustracijas, kurioje yra 
101 iliustracija, iš jų 62 pada
rytos medyje, o likusios cinke. 

Laike pustrečių metų “Min
tis” daug laimėjo, daug atsiekė 
ir toli nuėjo, kad galėjo šių 
metų lapkričio mėn. 3 d. išeiti 
500-sis numerys. Anais norma
liais laikais, kada Lietuva buvo 
laisva, su tokiu numeriu joks 
laikraštis nedrįsdavo pasidi
džiuoti. Tada buvo tik papras
tas eilinis reiškinys, bet šian
dien tremtyje, svetimame kraš
te ir dar karo sugriautame, ka- 

dvejų me visako trūksta, kur varžo 
potvarkiai,

metais “Minties” 
redakcija skyrė literatūros pre
miją RM 2000, — sumoje, kuri j 
atiteko p. Liudui Dovydėnui už. 
išleistą 1947 m. knygą “Gyveno 

iscju vienu puslapiu, venau pi a- kartą karalius . Ši “Minties 
dėjo eiti dviejų puslapių. Tirą-' premija buvo įteikta FellbacheĮ 
žas pirmųjų numerių buvo tik šių metų Vasario 16-sios dienos. 
250 egz. ir platinamas buvo tik išvakarėse, 
vietos stovykloje. Diena iš die-; Be to, “Mintis” savo ,
nos tiražas ir skaitytojų skai- metų sukakties išvakarėse įsi-įvairūs įstatymai,

formato spaustuvėje spausdi
namas, kaipo Memmingeno — 
Airporto lietuvių stovyklos 
Dienos Naujienos. Iš pradžios 
išėjo vieno puslapio, vėliau pra-

čius didėjo. Iš pradžios buvo gijo Heilo žinių priėmimo be-!tokio eilės numerio laikraščiui 
pasiekti yra didelis laimėjimas.

Galimas daiktas, kad “Min
ties” tiražas jau būtų pasiekęs 
keletą dešimtų tūkstančių, jei 
ne įvairūs varžymai, popieros 
stoka ir galų gale pinigų refor
ma. Šiandien “Mintis” keliauja 
ne tik į JAV-bes, Kanadą, Ar
gentiną, Angliją, bet ir į toli
miausius Azijos, Australijos ir 
Afrikos užkampius, kur tik y- 
ra lietuvių. 1$. Valančius.

be lietuviškų rašmenų išvaizdos, vielį aparatą, kurio pagalba žy- 
ir turinio atžvilgiu buvo men- miai greičiau dabar perduoda 
kutis. Laikui bėgant, pagerėjo, 'skaitytojams žinias, kaikada 

“Mintis” iki šiolei yra išlei- net greičiau už radiją.
dusi keletą vertingų knygų. Be šiais metais “Mintis” nepa- 
to, 1947 m. buvo paskelbusi miršo ir menininkų, skirdama 
konkursą už geriausiai parašy- piniginę premiją: RM 2000, — 
tą iš tremtinių gyvenimo nove- sum. Ši premija atiteko daili- 
Ję. Skyrė tris pinigines premi- ninkui - grafikui p. Pauliui Au- 
jas. Iš 19 įteiktų novelių Jury giui už “Žalčio pasakos" kny-

lavina.
Tad argi iš tikrųjų ma

ža nuodėmė yra niekis? 
; Vienas rymiečių kara
lius turėjo labai mylimą

“Nelieskite manęs, aš esu



VESTHBJ), MASS.
Spalio 5 d., 1948 met.

96-tą BALF skyrių buvo 
rinkta BALF’o naudai aukų 
$174.10. Šiam tikslui aukavo:

*

CLEVELAND, OMO$7.00.
$5.00.

per
su-

P. A. Samuieviče,
96-to skyriaus rast.

Penktadienis. Gruodžio 10, 1948 i

Ijona Čelkūnienė, Elena Zarem- 
' bienė, Benedikta Atkočaitienė, 
Nellie Armaitis.

Aukos buvo surinktos po adv. 
Petro Minkūno ir Jono Valaičio 
prakalbų.

i ■
West-

Gildos skyriaus susirinkimas. | Šia proga tenka paminėti, f gijos rengia korta vimo pramo-
Susirinkime kalbas pasakė: kle-1 
bonas kun. Valantiejus, Nekal
to Prasidėjimo vienuolyno ka
pelionas kun. St. Būdavas, 
prof. Šmulkštys ir p. Bajalytė.

Išrinkta 1949 metams valdy
ba, kurią sudaro: pirm. M. Ka- 
rinauskienė, vice pirm. p. Joku- 
bauskas, rašt. Bajalytė, iždinin-

kad ponia Karinauskienė yragą parapijos naudojoj auditori- 
didelė veikėja, kaip parapijos,1 joj. Kviečia visas nares prisidė- 
taip ir draugijose. LDS 5-tos ti prie to parengimo, o visą vi- 
kuopos nariai taip pat prašo 
Dievą jam sveikatos ir greitai 
sugrįžti pas savuosius.

suomenę kviečia dalyvauti.
Bus ir Kalėdų dėdukas su do

vanomis ir visus apdovanos dy
kai. M. D.

Ateinančiais metais sausio 9 
d., 6 vai. vakare. Šv. Juozapo 

Auditoriume įvyks 
įbankietas pagerbimui vieno žy- 
’maus asmens. Taigi prašome,

96-tas BALF skyrius 
field. Mass. — $54.00;

Adomas Kazlauskas — 
Kun. kleb. Puidokas —

•
Po $5.00: Ona Puniškienė. 

Uršulė Sadauskienė. Adomas 
Subačius. Anelė Kazimieraitie- 
nė. Magdalena Subačienė, Ipo
litas Maztonas. Jurgis Janule- 
viče. Petronė Tupčiauskienė. 
Rozalija Jeruševičienė, Karolis 
Basijokas ir N. N.;

Po $3.00: Bonifacas Čelkonis, 
Veronika Bernadišienė:

Po $2.00: Adomas Dvarec
kas. Petras Kazlauskas. Jonas 
Bogužas, Zigmas Jegelevičius, 
Pranas Adomaitis, Jonas Jege
levičius.
politas Jegelevičius. 
Danila.
Ignas Gegužis, Vincas Jegelevi
čius. Antanas Sabonis;

Lapkričio 13 d. mirė Ona Si- 
mulevičienė, gyv. Wade Park 
St. Palaidotas iškilmingai iš 
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čios Kalvarijos kapinėse lapkri
čio 17 d.

. Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Juozą Simulevičių, dukte
ris — Mrs. Nelle Getts. Mrs. 
May Bielskis, Mrs. Mary Sa
chara, sūnus — Petrą. Joną, 
Juozą ir Jurgį; anūkus ir sese
rį M. Damukaitienę.

Ona Sederavičienė. I-
Barbora

Benedikta Olinskienė,

Avė Maria Vaianda
kas Aldona'Mažukaitis, koresp. parapijos
J. Klimytė.

;------ . i
Į Sekmadienį, gruodžio 5 d., 7 pasiūlius į tą bankietą tikietą, 
vai. vakaro, Šv. Juozapo para- $2.50 nepasigailėti ir tame ban- 
pijos bažnyčioje prasidėjo trijų kiete dalyvauti, 
dienų pamaldos prie Švenč. Pa-i , ------ •_ , ,
neles. Pamaldas vedė kun. Dr.l Kas 1,eč,a dirbtuvėse darinis 
Antanas Bružas. M. S. Pamal- mūsli kolon,W ui 3le

_ a. - a x- šiek tiek šlubuoti. Daugumadų metu aiškino apie Švenčiau- , , , , ...dirba tik po 4 dienas savaitėje, 
bet yra ir tokių, kurie dirba ir 
po 6 dienas.

Taigi vieni skundžiasi, kad 
darbo per daug, kiti, kad per 
maža, ypač tie, kurie dirba tik 

i 4 dienas savaitėje ir turi dides
nes šeimas. Koresp.

Sekmadienį, gruodžio 12 d. 
Šv. Onos ir Rūtos moterų drau-

, balf o Pirmininkas Kun. Dr J B. Končius, Vys- sio6 Panefe poirodymus 1917| 
kūpąs V. Bnzgys (vidury) ir BALF o Imigracijos Fatimos „^y* Por. 
Skyriaus Vedėjas J. Valaitis pasitinka atvykusių tagahjoje. Pamaldose 
tremtinių p. Valaičių seimą s. m. spalio 30 d. New
Yorko uoste. ; _______

Dėl BALF’o LDS Connecti-1 Kazimieras Karinauskas, LDS 
eut apskritis aukavo $25.00. i““?* turėJ° Sv- Mari> US°-

-- |ninėje operaciją. Už jo sveikatą
Gruodžio 5 d. Šv. Juozapo pa- Karinauskų šeima užprašė šv. 

rapijos patalpose įvyko Seserų mišias.

HAVERHILL, MASS.

Sekmadienį gruodžio 12 d. 
5:30 vai. po pietų iš radio sto
ties, Boston, ir kitų tinklinių 
stočių bus transliuojama Avė 
<Maria Valandos programa, bū- 

; tent. dramatizuotas Šv. Ladis- 
lovo. Vengrijos karaliaus gy
venimas.

East Boston Savings Baik
i i

jI

P. A. Šukys & Son spaustu
vės name kilo gaisras šiomis 
dienomis. Namas mūrinis, tai i 

įtik laiptai nukentėjo.
i 

$1.50 — Veronika Pranckie-’
tienė:

Po $1.00: Justinas Žala. Ona 
Trapitė. Marijona Klusavičieuė, 
Ona Borisienė. Elena Katelinie- 
nė. Jonas Baliulevičius. Vaclo
vas Minkelis, Nellie Dardzins- 
kienė. Ona Kavaliauskienė, Pet- 

‘ ronė Mikelienė. Veronika Lin-

“Bingo" iš lietuvių svetainėje 
palengva kraustosi. Kitataučiai, 
kurie turi sutartį iki gegužės 9 
d.. 1949 m., nesiskubina kraus
tytis. Turiu pasakyti, kad dar j 
gali būti daug nemalonumų, j 
nes kitataučiai bando įrodyti, Į 
kad jie turi daug nuostolių. 
Svetainės savininkai taip pat 

• gaitienė. Teresė Atkočaitė, Ma- turi daug nuostolių dėl kaiku-Į 
ry Mickuvienė. Monika Nartu- rių pakeitimų. Linkime, kad be! 
vienė, Monika Volskienė. Mari- teismo susitaikintų. M.D.1

59-to BALF Skyriaus pirmi
ninkas. M. Kuliešius iš BALF 

Į centro patyrė, kad mūsų kolo- 
iniją aplankys buvęs nepriklau- 
■ somos Lietuvos premieras gen. 
I Jonas Černius ir tąja apsilan
kymo proga šeštadienį, gruo
džio 11 d., 7:30 vai. po pietų 
Lietuvių Gedimino svetainėje. 
324 River gatvės, pasakys pra-- 
kalbą. Bus ir kitų ką tik atvy
kusių iš tremties svečių. Atvy
kusieji turės progos daug ką į- 
domaus išgirsti gyvu žodžiu.

Todėl 59 BALF’o skyriaus 
valdyba kviečia visus vietos ir 
apylinkių lietuvius į tas prakal
bas atsilankyti. įžanga nemo
kamai.

Kviečia Komisija. P. M. J.

MANCHESTER.N.IL

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

East Boston, Mass.

Sekmadienį, gruodžio 12 
vai. po pietų, Old Fellow sve-1

tainėje, 83 Hanover gatvės, vie-' 
tini? BALF’o skyrius rengia 
puikias prakalbas. Kalbės bu-' 
busis nepriklausomosios Lietu
vos premieras, gen. Jonas Čer
nius. pergyvenęs pirmąją bolše
vikų okupaciją Lietuvoje ir pa
tyręs tremties vargingą gyve
nimą Vokietijoje. Tokiu būdu 
vietos ir apylinkės lietuviams 
pasitaiko gera proga išgirsti 
gyvą žodį iš asmens, pergyve
nusio Lietuvos tragediją ir 
tremtinio vargus.

Tat. kuris tik jaučiasi lietu
viu, kviečiame kiekvieną pasi
klausyti to žymaus asmens kal
bos. J.A.V.

i

Jį’ .

Henry’s Diner
%

Mūsų specijalūs jautienos kepsniai, Spaghetti ir 
Jūrių valgiai.

Aptarnaujame parengimus, vestuves, bankietus
248 Main St. Nashua 3617 N&shua, N. H. |
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

EAST BRIDGEWATER 
SAVINGS BANK 

Incorporated March 8. 1870
EAST BR1DGEWATER, MASSACHCSETTS

Open 9 A.M. to 4 P. M.
WED. EVENINGS, 6 P.M. to 7:30 P.M.
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i VA1HBURY, CONN.

Bancroft Package Stare,
Ine.,

Importuoti ir Naminiai

Gėrimai: Vynai, Cordials,

Alus ir Ale.

578 South St., Athol, Mass.

Tel. 770

f"

Lou eH, Mass.

IRC.
1 l'itfted Čh Suft Co. 
■VYRAMS ir MOTERIMS DRABUŽIAI 

166 Centrai St., 
LOWELL. MASS.

F. X. Robfchaad
Geležies reikmenys 
Dažai ir Cementas

11 Loveli St., Mcthuen, Mat*.

Latvrence & Methuen, i 
Mass. Manchester, N. H.

Chandler's Flower Shep
"Gėlės įvairioms Progoms’’

162 Essex St.

LAWRENCE, MASS.

IVestfield, Mass.

Lambson Fumiture Co.
i Pilnas Namų įforničiavimas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Cor. E!m & Thomas Sts.
Tel. 22 — Westfield. Mass.

!

t

C. k Hottt Ce., Ine.
Vertingi baldai, ir kilimai

Cor. Valkty and Wihon Sts.

Msnchester, N. H. Tel. 1880

Brockton, Mass.
I

Woodward*s Arto Sprlng: 
Shtp

j, SPYRUOKLES DtL BET KOKIO 
AUTO-KARO. TROKŲ AR BUŠO 

Ratus Suvienodina ir Generaliai Taiso.

172 No. Menteifo St., '
TfcUb 3009-8032 BROCKTON. MASb

Gruodžio 3 d. Šv. Juozapo pa
rapijos patalpose įvyko Federa
cijos 22 skyriaus ir Balf 2 sky
riaus susirinkimas. Pirm, kom
pozitorius A. J. Aleksis prane
šė, kad šiais metais waterbu- 
riečių surinktos aukos dėl Ta
rybos ir BALF’o užima uirmą 
vietą.

Klebonas kun. J. J. Valantie
jus papasakojo savo įspūdžius 
iš kelionės į Kunigų Vienybės 
seimą ir Katalikų Kongresą.

Buvo išrinkta komisija, kuri 
kreiptųsi į Waterbury “Ameri
can’’ redakciją su prašymu, kad 
Brooklyn section visas žinias 
talpintų vakariniame numery. 
Tą užduotį atlikti apsiėmė Ne
lė Meškūnienč ir Marcelė An- 
drikytė; anglų spaudos kores
pondentė yra Stepanija Sapra- 
nienė.

Federacijai aukavo šios orga
nizacijos: Tretininkai — $2.15; 
Moterų Rūtos — $2.85; Kris
taus Kančios — 0.85c; Juozas 
Žemaitis. Barbora Juodaitė, Ci
ną Juodaitė ir Veronika Jenč- 
vienė — po $1.00. Reikia šia 
proga priminti, kad praeitą 
kartą buvo paminėta, kad Vin
cas Ramažauskas aukavęs — 
$1.00, o turėjo būti paminėta— 
$5.00. Už tai poną Ramažaus- 
ką labai atsiprašom.

MANCHESTER.N.IL


Penktadienis, Gruodžio 10, 1948 DA&1IMINEAS i
Kur jie eina - kraujo takas

- Paskelbti šiurpūs įvykiai iš netoli
mos praeities. - Durtuvų ir šiltinės 
skinami belaisviai. - Mindžiojo kojo
mis ir daužė šautuvų kulbėmis. - Gra
natos į kameras per kalėjimo langus.
- Nupiaustytos ausys ir nosys, išdur
tos akys, adatos suvarytos į panages ir 

kilpos ant kaklų.
AIŠKĖJA NAUJI 

FAKTAI
Mūsų akyse tebestovi 

Rainių miškelio vaizdai 
ties Telšiais, kur buvo at
rasta daugiau kaip 70 iš
žudytų lietuvių, su išdur
tomis akimis, sutraišky
tais galvos kiaušais... Tai 
bolševikų kultūros pa
vyzdys. Mes gyvai prisi
mename Praveniškes, kur 
raudonarmiečiai kulko
svaidžiais ir automati
niais šautuvais išklojo 500 
ūkinių ir kitų lietuvių pa- 
trijotų, be teismo ir kal
tės. Jei dar kurie pusgy
viai bandė keltis, tuos pri
baigė durtuvais, rankinė
mis grantomis.

Tie baisūs vaizdai mus 
pritrenkia, metų metais 
mes turime į juos nukreip
tą žvilgsnį, ir rodos nie
kur kitur tokių žiaurumų 
nebuvo.

Tačiau dabar paaiškėja, 
kad kraujas upeliais liejo
si, kur tik žemę palietė 
komunisto - bolševiko ko
ja. Štai, lenkai Londone 
išleido per penkerius me
tus rūpestingai surinktus 
dokumentus, ' įrodančius, 
kad bolševikai iššaudė 
daugiau kaip 10,000 į be
laisvę paimtų jų karinin
kų (Žiūr.: “Zbrodnia Ka- 
tynska w swietle doku- 
mentow”, “Gryf”, London, 
1948). Šiame veikale pa
duodama daug raudonar
miečių ir enkavedistų (ru
sų policijos) “kultūringu
mo*’ pavyzdžių. Štai jų ke
letas:
KALINIŲ EVAKUACIJA 

IŠ KIEVO
1941 metais, veržiantis 

vokiečiams į rusų žemes 
bolševikai pėsčius į rytus 
išvarė apie 2,000 kalinių 
iš Kievo, vyrų ir moterų. 
Žygiavo jie alkani, tik re
tai tegaudami kąsnelį 
duonos ir užgerdami van
deniu iš pakelės griovio

ar balos. Karštis taip de
gino saulėtą dieną, kad 
kitų skilo veido oda. Kai 
jie ėjo per Ukrainos kai
mus, vietinės moterys kai- 
kurios verkė iš gailesčio, 
matydamos taip išvargin
tus kalinius, mėtė jiems 
duoną. Pervargusius ir at
siliekančius daužė bolševi
kai šautuvų buožėmis. 
Vienoj vietoj eidami pake
liui pamatė gulinčius kai
linius. Manė, kad juos nu
metė kuris pavargęs kali
nys. Kažkas pakelia juos 
ir persigąsta: po jais guli 
lavonas užmuštojo, kurs 
pervargęs nebegalėjo to-i 
liau eiti. '

KELYJE J MASKVĄ
Gegužės mėnesio pasku

tinėmis dienomis 1941 me
tais bolševikai 1000 kali
nių išvarė iš Tarnopolio į 
Rytus, kitą būrį lenkų be
laisvių išvedė iš Lvovo į 
Maskvą. Be maisto ir gė
rimo pervargę kaliniai 
krito kiti be jėgų. Tuos 
daužė šautuvų buožėmis 
ar pervėrę durtuvais pali
ko mirti pakeliui. Maskvo
je sukimšo juos į preki
nius vagonus, kuriuose 
tik ką neseniai buvo vež
tos kiaulės. Sugrūdo po 
150 vyrų į kiekvieną pur
vu ir mėšlu dvokiantį va
goną. Iš pradžių buvo visi 
baisiai susikimšę, bet vė
liau net perdaug vietos at
sirado, nes apie pusę pa
keliui išmirė nuo šiltinės. 
Kai transportas pasiekė 
Piervouralską ir reikėjo 
išlipti, belaisviai jau nebe
pajėgė. Į vagonus įlipo po 
ketvertą NKVD vyrų ir 
mėtė juos į sunkvežimį, 
kurs po 30 žmonių turėjo 
vežti į kalėjimą.
— Iš Lvovo išėjome 800 

vyrų, — pasakoja vienas 
tų žiaurumų liudininkas, 
— o vietą pasiekėme tik 
248-ni vaikščiojanti lavo
nai...

Berlyno lėktuvai veikia dviem pusėm. Pirmu 
skridimu jie gabena j Berlyną maistą ir kitas gy
ventojams reikmenis, gi atgal gabena vokiečių 
likusias šeimas, kurios vyksta pas savo vyrus, tė
vus bei gimines. Šis paveikslas parodo ypatingai 
susipakavusius motiną su vaikučiais ir einančius 
į amerikiečių aerodromą.
MASINIAI ŽUDYMAI 

KELYJE TARP VILEI
KOS IR BORYSOVO

1941 m. birž. 25 d. bol
ševikai iš Vileikos išvedė 
apie 1400 kalinių. Juos ly
dėjo raitoji bolševikų poli
cija. Bandančius pabėgti 
greit prisivijusi nuramin
davo kulka į kaktą. Pora 
kalinių neteko nervų pu
siausvyros. Juos nutildė 
bolševikų šūkiai. Perėjus 
Pleščanice miestelį, paliar 
mišką, visa vora valandai 
sustojo. Vienas gimnazis
tas, Česlovas Siwicki, už-

dienų pateko vėl į Sovietų 
rankas, kurie juos išvežė į 
Rusijos gilumą.

Patys latviai paduoda 
daug daugiau žudynių jų 
krašte įvykdytų, negu čia 
suminėtieji lenkų šalti
niai.
NORĖJO GYVUS SUDE

GINTI KALĖJIME
Pradžioje rusų - vokie

čių karo Berdyčovo kalė
jime nelaimingieji pajuto 
benzino kvapą. Greit pra
dėjo veržtis dūmų kamuo
liai į kameras. Į kalinių 
šauksmus niekas neatsi-

protestavos dėl tų masinių liepė. Jie suprato, kad at-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadwoy So. Boston 27, Mass;

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

Vardas....................„............................................
Adresas

žudynių. Tuojau jį sušau
dė visų kalinių akyvaizdo- 
je. Pasibaigus sustojimo 
valandai, visus vėl pakėlė 
ant kojų. Švenčionių mo
kytojas Marčanskis vos 
galėjo pasijudinti, ir jį pa
laikė jo paties sūnus. Kai 
bolševikai tą pamatė, lie
pė sūnui palikti tėvą. Sū
nus dar nesiskubino. Tada 
bolševikai paleido šūvį 
tam nelaimingam mokyto
jui į galvą, o sūnų kumš
telėjo, kad jis turi skubė
ti pirmyn.

Pakeliui vienoje vietoje 
bolševikai sukomandavo 
— bėgti. Mirtinai pervar
gę kaliniai pasilenkė pir
myn, lyg norėdami ko
mandą vykdyti, bet jau 
nebeįstengė.

Tą momentą, — pasako
ja vienas iš tų kalinių, — 
sutratėjo enkave d i s t ų 
durtuvai, tarškėdami po 
kaulus išsekusių kalinių, 
kuriuos jie durtuvais 
smeigė prie žemės... Vie
nas kalinys, Juozas Jero- 
ševičius, metėsi bėgti. Vi
sus sukomandavo gulti ir 
bėgantį nušovė, gi gulin
čius kalinius mindžiojo 
kojomis ir daužė šautuvų 
kulbėmis.

Kai kalinius sukimšo į 
vagonus, kad vežtų gilyn 
į Rusiją, Vileikos mokyto
jas Mironovičius nutroško 
negaudamas oro, o keletas 
kitų nervais nebeišlaikė.

LATVIJOJE
1941 m. birželio 27 d. 

buvo evakuojami kaliniai 
iš Rygos. Kalėjimo kieme 
sušaudyta keletas kalinių 
ir likusieji ėjo pro šalį jų 
lavonų. Vežant juos auto
busais, apšaudė vokiečiai 
ar partizanai, užmušdami 
jų palydovus. Kaliniai iš
bėgiojo, bet po keletos

sitraukdami maskoliai pa
siryžo padegti kalėjimą, 
su jame uždarytais kali
niais. Kaliniai bandė iš
laužti duris, bet tas buvo 
neįmanoma. Gindamiesi 
nuo troškinančių dūmų 
ėmė alsuoti per kepures. 
Vieni ėmė verkti, kiti 
melstis. Prie langų pri
puolę kaliniai šaukė— ka
lėjimas dega, gelbėkite. 
Atsirado žmonės, kurie a- 
tidarė kalėjimo duris, ė- 
mė ieškoti pažįstamų. Dar 
nebuvo spėję apleisti ka
lėjimą, kaip nelauktai su
grįžo enkavedistai ir užsi
lipę ant mūrų, supusių ka
lėjimą, ėmė šaudyti į lan
gus ar mėtyti granatas, 
norėdami išžudyti kali
nius. Šie lakstė iš vienos 
kalėjimo pusės į kitą, 
dengdamiesi nuo kulkų. 
Keletas gulėjo jau nukau
tų. Būtų gal ir visus išžu- 
dę, bet galingi sprogimai 
fabrikų, kuriuos patys 
bolševikai sprogdino, nu
baidė maskolius nuo kalė
jimo. Jame gi gulėjo lavo
nai 14-kos vyrų ir vienos 
moters, trys buvo sužeisti.

ŽUDYNES VILNIAUS 
KRAŠTE

Dideli kalėjimai buvo 
Beržvečiuose, Viln i a u s 
krašte. Čia bolševikai bu
vo suvarę daugybę žmo
nių, kurie jiems vienokiu 
ar kitokiu būdu krito į a- 
kį; daugiausiai buvo vals
tiečių. Karui prasidėjus 
sovietai nebespėjo kalinių 
išgabenti. Bolševi k a m s 
pasitraukus, gyventojai 
atrado masiškai išžudy
tus kalinius. Spėjama, kad 
jų ten buvo apie 4,000. 
Žmonės ėmė veržtis ieš- 
kodąiųi savo giminių, ar
timųjų ir pažįstamų lavo
nų.

— Aš mačiau 
vyrų, aprengtų* civiliniais 
ir kariškais drabužiais, — 
pasakoja liudininkai. — 
Ten gulėjo lavonai net 
moterų ir vaikų. Ant jų 
kaklų nežiūrint ar tai bu
vo vyrai, moterys ar vai
kai, tebebuvo kilpos iš vie
los arba iš virvės. Be to, 
mačiau, kad kaikurių su
augusių žmonių nosys ir 
ausys buvo nupiaustytos. 
Kitų pirštai buvo nupiaus- 
tyti, ar adatos buvo suva
rytos į panages. Mačiau, 
kaip daugelis žmonių at
rado savo artimuosius.

Kiti liudininkai pasako
ja:

Kai bolševikams pabė
gus buvo atidaryti kalėji
mai Vileikoje, atsivėrė 
baisūs vaizdai bolševikų 
išžudytųjų kalinių. Vieno
je kameroje kabojo lavo
nas, už žandų pakabintas 
spygliuotos vielos kilpoje. 
Kitoje kameroje — kele
tas vyrų ir moterų lavo
nų, išrengtų, su nupiaus- 
tytomis ausimis 
tomis akimis.
kieme pastebėta neseniai 
sujudinta žemė. Pradėjus 
kasti atrasta šimtai žmo
nių lavonų.

BAISIOSIOS DIENOS 
LVOVE

1941 metais pasitraukus 
bolševikams Lvovo gyven
tojai kalėjimuose atrado 
tūkstančius lavonų. Vo
kiečiai miesto dar nebuvo 
užėmę ir gyventojai sku
binosi savuosius išvaduo
ti, jei ras gyvus. Kalėjimo 
rūsių duris ir langus ra
do bolševikų užmūrytus. 
Ten įsiveržus atrasta krū
vos lavonų. Kvapas buvo 
nepaprastai sunkus. Su 
vargu, nosinaitėmis užsi
dengdami veidus, žmonės 
įstengė įeiti į žudynių ra
sis, ieškodami savųjų. Kai 
atėjo vokiečiai, jie priver
tė žydus eiti nešti lavonų 
į aikštę. Negyvėlius sun
ku buvo beatpažinti, nes 
daugelio veidai buvo su
daužyti. Atpažino daugelį 
tik iš drabužių. Tarp nu- 
žudytojų matėsi moterų ir 
vaikų. Dauguma žuvo ga
vę šūvį į pakaušį. Buvo ir 
tokių, kurių kaukuolė bu
vo visiškai sutraiškyta 
daužiant į ją kokiu buku 
įrankiu. Viename kalėji
me rasta 3,000 nužudytų
jų, kitame — 4,000. Jų 
tarpe buvo ir keletas vo
kiečių karininkų bei lakū
nų lavonų, iš tų ką buvo 
paimti į nelaisvę.

Prof. Vladas Studnicki 
surinko davinius apie bol
ševikų barbariškumą ir iš
spausdino knygoje “Rzą- 
dy Rosji Sowieckiej we 
wschodniej Polsce 1939— 
1941”. Čia jisai, pusi. 46, 
rašo:
— Sovietų pasitraukimo 

išvakarėse Lvove prasidė
jo kalinių iššaudymas... 
Visų pirma šaudyti tie, 
kurie sovietams atrodė 
labiausiai nepageidauja
mi. Šaudymas buvo vyk
domas taip: 
kalinį, 
pakeliui buvo paleidžia
mas šūvis į pakaušį, visi
škai netikėtai. Taip buvo 
sušaudyta 600 ukrainie
čių, 400 lenkų ir net 220 
žydų. —

PAČIŲ RUSŲ 
LIUDYMAS

Buvęs aukštas rusų pa
reigūnas—Viktoras Krav- 
čenko savo knygoje “Aš 
pasirinkau laisvę”, rašo:
— Nevienas iš mūsų, dir

busių sovnorkome, žinojo
me apie masinius žudy-1:

v •

■
Tada draugas Aiiokov, 
Kkbardinsko apylinkės N-

lavonus mus tų kalinių, kurių jaa» 
besuskubta išvežti. Taip 
atsitiko Minske, Smolens- KVD komisaras, sake što
ke, Kieve, Charkove, Dnie- 
propetrovske ir Zaporožy.
Taip, pavyzdžiui, mažoje [kalinius, tiek vyrus, tiek 
autonominėje Kabardinų 
respublikoje Kaukaze bu
vo priverčiamųjų darbųfdą — buvo paaukštintas 
stovyklos, NKVD kontro
liuojamos. Kai raudonoji 
armija turėjo apleisti tą 
sritį, pasirodė, kad dėl 
transporto sunkumų nebe
įmanoma išvežti kalinius.

vykios viršininkui kulko
svaidžiais išžudyti visus

moteris. Vokiečius atstu
mus Anokovas gavo atpil-

ir paskirtas tos respubli
kos komisarų tarybos pir
mininku. —

Šitokie bolševikų kultū
ros žiedai.

Dr. J. Prauskis.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

N. H.NASHUA,

Nashua Beėf Co.

1c
?!
?!
?!
?!

ir išdur-
Kalėjimo

iššaukdavo
varydavo į rūsį,

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

BRIDGEWATER WORKERS 
COOPERATIVE 

ASSOCIATION. INC.
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MEN’S GOODYEAR DRESS SHOES 
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WERBER & ROSE CO.
Clinton’s Big Fumiture Store 

One of the Largest in New England 
200 High Street, Clinton, Mass.

Tel. — 1508
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apšildymams.
Fortin, The Ftorist

Flowers for ail Occasions

86 West Pearl St, Tek 785
TeL 686 arba 3661

151 W. HoBis Strret 
Nashua, N. H.
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Nashua, N. H.

Member of F. T. D.

YOU’LL LOVE BREAD

HONEY-MEEL BREAD
S—R BAKING CO., 1NC. 

MANCHESTER, N. H.
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A. F. German Co., Ine.
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; Auto Tires and Supplies — Wholesale and Rctail ;»
! 1156 Mafn St.,—Teis.-1363-1308—Brockton, Mass. į>
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DARBININKAS

i GIRDĖTI LIETUVIU 
} KOLONIJOSE '

WCRCESTER. MASS.

Aušros Vartų Parapija
Prasidėjus rudens sezonui, 

mūsų parapijoje vėl visu smar
kumu sukruto parapijinis ir 
draugijų veikimas. Rugsėjo 
mėnesyje įvyko iškilminga ir 
labai sėkminga metinė parapi
jos vakarienė. Spalio mėnesyje 
atsibuvo Keturiasdešimts Va-

I

Trijų dienų rekolekcijos
Gruodžio 6 d. Šv. Jurgio lie

tuvių par. bažnyčioje prasidėjo 
trijų dienų rekolekcijos ir bai
gėsi Nekalto Prasidėjimo 
švč. šventėje. Rekolekcijas 
dė Tėvas Antanas Meilys, 

Nekalto Prasidėjimo P.
vakarinėse pamaldose priimtos 
naujos narės į Merginų ir Mo
terų Sodalicijos.

P.
ve-

S.J.
Šv.

i

įpijines mokestis. Viduryje to 
mėnesio įvyko Veteranų Glee 
Club chęro įspūdingas koncer- 

įtas.
! Cruodžio 1. 2 ir 3 dienomis 
pas mūsų kleboną kun. K. A. 
Vaši viešėjo J. E. Vyskupas V. 
Brizgys. įtaikė mūsų bažnyčio
je šv. Mišias. Tame tarpe ap
lankė Tėvus Pranciškonus ir 
kitus apylinkės klebonus. J. E.

landų Garbinimo Švenčiausio jo j Vyskupas V. Brizgys vėl ap- 
Sakramento atlaidai, kuriuose lankys mūsų parapiją Lietuvos 
pamokslus sakė Tėvas Francis-, Nepriklausomybės dienoje. Va- 
konas. Tame pat mėnesyje irgi sario 16 dieną. Iškilmingai da- 
įvyko didingas N. A. Sodai ie-lyvaus bažnyčioje pamaldose, 
čių suvažiavimas. Lapkričio' pasakys pamokslą, suteiks pa- 
mėnesyje mūsų kunigai kalė- laiminimą ir po to salėje daly- 
dojo. Žmonės nuoširdžiai priė-Įvaus nepriklausomybės progra- 
mė kunigus ir atsimokėjo para- moję ir pasakys kalbą. R.

Pereitą sekmadienį, gruodžio 
5 d. kleb. kun. F. E. Norbutas 
grįžęs iš ligoninės po operaci
jos jau kiek sustiprėjo, kad at
našavo šv. mišias.

Lai Dievas mūsų klebono 
sveikatą stiprina ir- laiko sveiką 
ilgiausius metus.

p. Elena Novikienė, kuri buvo 
susižeidus koją, po keletos mė
nesių gydymosi pasveiko ir šią 
savaitę pradėjo dirbti Bird & 
Son dirbtuvėje.

i

w
Tėvp« Kazimiera:

Kapucinas

Sekmadienį, gruodžio 5 d., 
Bradford viešbutyj, Bostone, 
šv. Vardo draugijų Arkidiecezi- 
jos unijos ketvirtame seime iš 
mūsų parapijos dalyvavo kun. 
A. Janiūnas, pp. Vincas J. Ku
dirka, Juozas Pazniokas, J. 
Strašunskas ir A. F. Kneižys.

Pereitą ketvirtadienį ponia S. 
Kavaliauskienė (Kay), gyv. 264 
Lenox St., po sunkios operaci
jos grįžo į savo namus iš Šv. 
Elzbietos ligoninės. Linkime vi
sai pasveikti.I

I

Šv. Vardo draugijos narių 
Komunijos diena sekmadienį, 
gruodžio 12. Visi nariai priva
lo ateiti į Šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčią 9 vai. rytą iš
klausyti šv. mišių ir bendrai 
priimti šv. Komuniją.

I
I Puikiausia Kalėdų Dovana
Į Tai Laikraštis “Darbininkas” 

Prieš Kalėdų šven-

I les visi galvoja, suka 
galvas ką čia nupir
kus savo giminėms 
ar draugams dovanų.

! Puikiausia dovana ir 
ilgiausiai bus įvertin-

Į ta, tai laikr a š t i s
Į “Darbininkas”, kuris 
per visus metus ap-

I lankys jūsų giminai- 
0 tį ar draugą du sv- 
m kiu į savaitę. Taigi, 

nieko nelaukiant už-
9 sakyk jį dabar! Metams kainuoja tik $5.00; pu- 

sei metų — $2.50.
S “DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:

Šiuomi siunčiu $....... ir prašau kaipo Kalėdų dovaną
3 siuntinėti “Darbininką”:

Adresas

Vardas

NEI BHTAIN. CONN. ta aukų $8.00. Aukavo: po 1.00 
I— kun. J. Matutis, O. Gudinie- 
■nė,-A. Masiūnienė, S. Broff, R. 
Dzikienė, M. Baravikienė. Kiti

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo 
Kazimiero Amžinam Paminklui

Tėvo Kazimiero Kapucino parinktos maldos
1. Iš spaudos išeina maldų knyga 

“Atlaidų Šaltinis”. Tai yra viena iš pa
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo
je surinktos maldos yra sukurtos gar
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingu žmonių, ir didžiuma maldų, 
esanti toje maldaknygėje, yra paties 
popiežiaus apdovanota specialiais atlai* 
dais.

2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spaudai 
paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū
dį. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje. 
Jo kapą mindžioja svetimųjų bolševikų kojos. Įsigy
damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueira 7 metai.

3. Šioje maldaknygėje yra ynatiugai gražių mal
dų į Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai
mėje. prašant ramvbės, vedusiųjų maldos už tėvus, 
mirties atvėjuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova
notos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide
lėmis raidėmis. _____ ___ __ ____ __ __

5. Maldaknygė “Atlaidų Šaltinis” turės net 560 Nonvoodo ligoninėje, jau grįžoiBALF’° sandelį, Brooklyn, N. 
puslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir
šeliais. auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi
sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be 
to — bus įskaitytas į Rėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo. į

6. Ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardi
nių, gimtadienio, sukaktuvių proga.

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadvvay South Boston 27, Mass.

Šiomis dienomis nuvežtas į 
Nonvoodo ligoninę p. Jonas 
Vasiliūnas, gyv. 40 St. James 
Avė. Sakoma, kad yra ir dau
giau lietuvių toje ligoninėje. 
Linkime visiems pasveikti.

1 p. Grigas, buvęs kiek laiko

Susirinkimai

Ketvirtadieni, gruodžio 2-m ”u7k”7es”aukū. 
d., vakare parapijos salėje įvy-. 
ko A. L. Tarybos vietinio sky
riaus mėnesinis susirinkimas. 
Buvo plačiai pasitarta įvairiais 
reikalais, buvo nutarta kreiptis į 
su prašymu į kleboną, kun. V. Į Sekmadienį, gruodžio 5-tą, 
Karkauską, kad jis ateinančiais tuojau po mišparų įvyko Šv. 
metais vasario 20 d. padarytų Rožančiaus draugijos priešme- 
bažnyčioj kolektą Lietuvos iš- tinis susirinkimas, kuriame bu- 
laisvinimo ir lietuvių tremtyje vo perrinkta draugijos valdyba 
labui. Laimės vokelių trauki- sekantiems metams. Valdybon 
mas buvo atidėtas sekančiam vienbalsiai išrinkta: 
susirinkimui. Į susirinkimą at
silankė kun. J. Matutis, kuris 
eina šio skyriaus iždininko pa
reigas, ir pranešė, kad iš šio 
skyriaus iždo yra pasiųsta 
BALF’ui $100.00.

Atsilankydamas klebonas kun. 
V. Karkauskas, pasveikino sky
riaus narius ir skatino visus 
rinkti drabužius dėl tremtinių, 
o jau surinktus pasižadėjo į

Iš iždo buvo paskirta šv. mi
šioms auka už a. a. T. Zavac- 
kienę. Numatyta laikas vasario 
mėn. 1949 m. surengti vakarėlį.

į namus ir jaučiasi kiek geriau. ■ Y., nuvežti, šis klebono paska- 
' tinimas buvo sutiktas su 
' džiaugsmu.HARffOn, CONN.

MASS.
Prieš savaitę laįko Iznvellio 

liętuvių kolonija, susilaukė pir
mo D.P. iš tremties. Tai yra 
Juozas Bandzevičius, kuris at* 
vyko _ su pirmu transportu į 
Bostono uostą. Lowellio koloni
ja priėmė jį labai maloniai, o 
lapkričio 27 d. D. L. K. Vytau
to klubo salėje buvo tuo tikslu 
surengta puota, įkurią atvyko 
virš 150 žmonių pamatyti nau
ją savo kolonijos narį ir išgirs
ti iš jo apie Vokietijoje D. P. 
gyvenimą, apie kurį tiek dauk 
kalbama ir spaudoje rašoma. Į 
šią puotą atsilankė Lowellio 
miesto mayoro atstovas, J. Ja
nas, ir visų mylimas šv. Juoza
po parapijos klebonas kun. J. 
Skalandis. Buvo pasakyta 
trumpų kalbelių ir palinkėta 
naujam amerikonui sėkmingai 
darbuotis dėl lietuvybės ir A- 
merikos lietuvių spaudos.

J. Bandzevičius išreiškė savo 
nuoširdų dėkingumą Lowellie- 
čiams už taip gražų priėmimą, 
o kun. J. Skalandžiui už gra
žius linkėjimus: Pasižadėjo bū
ti pavyzdingu lietuviu. Prašė 
daugiau partraukti į Lowellį 
lietuvių iš tremties.

Geriausio pasisekimo Juozai!

Pranešame, kad įsigytute ti- 
kietus dėl Kalėdų eglaitės vai-, 
kams, kurią rengia DLK Vy-Į 
tauto klubas. Tai bus gruodžio 
18 d., 2 vai. po pietų klubo ca-* 
Įėję. Tikietus gali gauti pas 
kun. J. Skalandį arba pas A.!

“Darbininko” Administracijai: —
Siuomi siunčiu S3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidų šaltini?*, man atsiųsti.

Vardas

R
Raudeli finą. Prašome pasisku
binti, nes norime žinoti, kiek 
vaikučių dalyvaus.

Vyt. Ramanauslca

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
rašti “Darbininką”!

I
I

Peoples ke t Coal Co. i
Gardner, Mass

I

N. G. frjmsey Co.

i
Į

Keene, New Hampshire ;

W. 1 CHshota
GRABORIUS 

"Atmeniikas Patarnavimas' 

381 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952

Namų: Pt. 628C

pirm. B. 
Mičiūnienė, vice pirm. E. Ye- 
kienė, rašt. O. Valinčienė, iždi
ninkė A. šatieė, iždo globėjas 
K. Savickienė, E. Gelevičienė, 
tvarkdarė V. Kasparavičienė.

Nutarta surengti Kalėdų pa
silinksminimą (party), pasi
mainant dovanėlėmis. Paskirta 
$10.00 pirkti gėlėms papuošti 
altoriui šv. Kalėdų proga. Bu
vo priminta, kad 
pasiruoštų bendrai 
jai sausio pirmą 
prisimintos buvo

Johnson Buick, Inc

120 N. Main St.,

Linksmų šv. Kalėdų!

Brockton, Mass.

i
is

I
Buick Authorized Sales & Service |

I
i

Tel.-7760 £
r!

A—

Penktadienį, gruodžio 3-čią,
Šv. Elžbietos draugija minės;vakare įvyko Apaštalavimo 

savo 35 metų gyvavimo sukak-; Broli jos mėnesinis susirinki- 
tį iškilmingai gruodžio 12 d. Iš-'mas, į kurį atsilankė šios bro-T 
kilmės prasidės su šv. mišiomis,' Ii jos dvasios vadas, kun. J. Ma-; 
kurias atnašaus Prel. J. Ambo- tutis, pravesdamas susirinkimą} 
tas 8:30 vai. rytą. Laike šv. 
mišių giedos narė dainininkė p. teikė gražių pamokymų bei pa- 
Ona Vailonienė.

Po piet, 5-tą valadą, įvyks nės maldos, 
parapijos svetainėje šauni va-• mirusio ji brolijos 
karienė su įvairia ir įdomia' Teodora Zavackienė 
programa. Bus dainų, prakalbų, ' atkalbėta malda. Paskatino pri- 
deklamacijų, muzikos. Valdyba' sidėti su aukelėmis dėliai trem- 
maloniai kviečia visus dalyvau- tinių ir jiems “Žvaigždės” siun- 

Valdyba. timo. Šiam tikslui buvo surink-

visos narės 
šv. Komuni- 
sekmadienį; 
mirusios ir

sergančios narės ir už jas pasi
melsta. Prisirašė dvi 
narės: M. Navickienė ir 
kutienė. Sveikiname.

Sekantis susirinkimas 
'sausio 2-rą 1949 m.į 
i -------------

su malda. Kun. J. Matutis su-

raginimų šeimoms prie uoles- 
Buvo prisiminta 

narė, a. a. 
ir už ją

Adresas

naujos 
M. Pi-

įvyks

įspūdingas Pamokslas
Gruodžio 5-tą mūsų bažnyčios 

globėjo, šv. Andriejaus pagar
binimo proga buvo atlaikytos 
iškilmingos pamaldos, kurių 
metu kun. J. Dambrauskas, M. 
I. C. pasakė įspūdingą pamoks
lą. Parapijiečiai dėkingi už to
kią brangią dvasinę puotą savo 
dvasios vadams.

MM
Lapkričio 27-tą po ilgos ir 

sunkios ligos mirė a. a. Pranas 
Bružinskas. Paliko nuliūdime 
žmoną, dukterį ir žentą. Palai
dotas katalikiškai šv. Marijos 
kapuose. Tebūna amžina ramy
bė jo vėlei.

Rimtai Serga
Jonas Riktoraitis, 

saulinio karo 
si valdžios 
Yungton Co. 
sveikatos.

I-mo pa- 
veteranas, randa* 

ligoninėje New 
Linkime stiprios 

B. M.

Albert LBorker
Pirmiau — Popa Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akiniu*.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 2M 
Tol. P-1P44 

207 PARK BUILDING

275 Mala St, Web»ter, Mmb.

•i!

i • Linksmų Šv. Kalėdų!

¥

1

Brockton Savings Bank
“The Bank oh the H UI”

11 North Main St., Brockton, Mass. $
Į!

i Ji:
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L____________________________
I

I 
The Brockton National Bank

$ a

Šv. Kalėdų!

90 Main St.,

•'

Brockton, Mass.
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VIETINES ŽINIOS
• • •

1 _ •> -

- Lįętuvs Generalinio Konsulato New-’

ŽINUTES Kazimiero L. R. K. Draugija, 
ir pažįstami.

RoseGruodžio 2 d., mirė, 
Hovvthome Lathrop ligoninėje. 
Fall River, Mass., ilgai sirgęs, 
Martinas Kurkolionis. 64 metų.

Gruodžio 6 d., tapo palaidotas 
iš šv. Petro parapijos bažnyčios 
šv. Mykolo kapuose. Palydėjo 
jo sūnus oro laivyno leitenan
tas su žmona, iš Detroit, Mich . 
sūnus chemikas Steponas su 
žmona iš Fall River, Mass.. šv.

NAMU LIETUVIAMS. Bosto
no Arkidiecezijos Kunigų Na
mų Komitetas, savo eiliniame 
susirinkime, Boston City Club, 
gruodžio 6 d., iškėlė lietuviams 
namų reikalą.

UŽUOJAUTA
Mirus Antanui Mėšliui, gyv. fc. Bostone, 

reiškiame gilią užuojauta vh^ogĮn aūnui, 
kun. Antanui Mėšliui, S. J., 
nalo redaktoriui, sūnui Dr. Jonui ir visai 
Mėšlių šeimai.

“Darbininko” RedhkcAMIr

Yorke Paieškomi Asmenys:

i

I

DAKTARAI

SO 8-4476

Ir. Jkrš F. Antanėlis
OPTOMĘTRISTAS

915 E. Bro*dway 
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tol. SO 8-2805

Ir. 1L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI

447 W. Broadu ay
So. Boston. Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

kr. L C. Seymeur
LAIDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas. 
Naudoja vtliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

534 E. Broadway, 
South Boston, Maus.

VataSMfcb: 32‘Dti 4 ifc’B.*

Kun. Virmauskio prašytas 
Prelatas Daktaras Patrick Wa- 
ters. šv. Brigitos* parapijos kle
bonas. So. Boston. užklausė su
sirinkimo, ar negalima lietu- » 
viams pagelbėti sugrįžti prie 
jų bažnyčios apsigyventi, na
mus ten pastačius?

Pirmininkas Prelatas Daniel 
J. Donovan kvietė kun. Vir- 
mauskį paaiškinti, ir paklausė 
jo, ar jis turi savo komitetą tuo 
reikalu rūpintis? Kun. Vir- 
mauskis sakė, kad lietuviai or
ganizuoja komitetą. Jis sakė, 
kad lietuviai, jeigu ir negautų 
kitos pirmenybės, tai jie turi 
800 veteranų, iš kurių nors pu
sė galėtų sugrįžti prie bažny
čios gyventi, ir tai būtų teisin
ga. Lietuviams veteranams tik
rai priklauso pirmenybė. Trys 
šimtai lietuvių šeimų, valdžiai 
nusavinus jų namus, buvo pri
verstos iš čia išsikraustyti. Nau
ja namų statyba tik dabar rea
lizuojama. Kun. Virmauskis 
kvietė pagalbon ir šį Arkidiece-' 
zijos komitetą.

j Kun. J. O. Connell, kun. Vir
mauskio klasės draugas, argu
mentavo. jog valdžia yra paža
dėjusi pirmenybę tiems žmo
nėms sugrįžti į namų projektą, 
kurie buvo iš ten išstumti. Da
bar valdžia neturinti savo žo
džio mainyti šiame dalyke, nors 

.ir kita kokia valdyba ar vado- 
- vyhę -šia. stolyž^k ųžsiifotų. Tei- 
jsingumas reikalauja, kad lietu-

Tel. TROwbridge 6330

llegdūs, MJ.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—1 ir 6—8.

1VAINS

A. J. NAMAKSY 
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadaay

SO. BOSTON, MASS.
i Office Tel. SOuth Boston 8-0948

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-1233-W

H

Mano šeima susideda iš 3 as
menų, žmona ir maža dukrelė.

Malonūs Tautiečiai! Prašau 
atkreipti dėmesį į mano pra
šymą. Aš būsiu širdingai dė
kingas.

Alfonsas Krivickas
Schweningen a. N.

Lammstr 5. Franc Zone
Germany.

seserisIgnacas, įš prašo atsiliepti motinos 
pusbrolius Karklius. 
KARPIS, Juozas, s. 
Batakių vL, Tauragės ap. 
KARPIS - Kašeliauskaitė, 

Justina, iš Ziopelių km. 
KARSAKICTE - Makare vi-’ 

čienė, Rozalija, iš Kybyšių km., 
Liškiavos vi., Alytaus ap. 

KARSOKAITE - Stankaus- 
kienė, Marta, iš Kučiūnų km.. 
Lazdijų vL, ir ap.

KARSOKAS, Juozas, iš Ku
čiūnų km., Lazdijų ap. ir vL Į 

KARVELIS, du broliai s. Ig-Į 
no, iš Maželių km.. Kovarsko 
vi., Ukmergės ap.

KARVELIS, Jonas, iš Mažei-' 
lių km., Kovarsko vi., Ukmer
gės ap.

KAŠEUAUSKAITfi - Kar
pis, Justina, iš Ziopelių km.

i KAŠĖTAITĖ, Marijona, iš 
Ilgininkų km.. Merkinės vi., A- 
lytaus ap.

KASPERAVIČIUS (Kaspero- 
vič), s. Liudviko ir Kotrynos 
Vaitiekaitės. iš Tryškių vi.

KASPUTIENE - Uginskaitė, 
Zose, iš Gerčalų km., Kaltinėnų 
vL, Tauragės ap.

KAVALIAUSKAS. Vadovas, 
Šventą Šeimyną maldoje, Jėzų iš Luobinės km., Zapyškio vi., 

i tarp vaikučių fr ligonių, Įstei- Kauno ap.
ruošia L
mene- ^ramento,

sį. Tojo vakaro programą išpil- Kryžiaus ir Panelės Švenčiau-

■ko” Red»fc«fe Jt
Adminiįhyjfaį

nių aukavę po $5.00, vienas, 
$10.00

LANKIAI

TiAliu, ap.
KA]i(TRIMAS, -foTiag Juozas 

ir Tool iŠ Pahogos * Krątin- 
' gos 
ji KAPOČIUS, Jurgis, iš Kuni
giškai km., Žemaitkiemio vi., 
Ukmergės ap.

į KARAMNAITR - Goštoutie- 
:nė. Kasė, iš Šiluvos vL, Rasei
nių ap.

KARALIUS, iš Kybartų. 
KARČIAUSKIENE - Pamer-

!

Šią savaitę lankėsi Mrs. J.
Tą dieną kunigai per visas aš- Francis iš New Haven, Conn. nackaitėi Gabrina, d. Augusti-

tuonias šv. mišias skelbė reli- Atsilankymo progą užsiprenu- 2iežmarių vL Trakų ap
gišką parengimą, įvykstantį, meravo “Darbininką” ir perda- KARKALAS, Johan, s. Jono 
Gavin mokykloje, sekmadienį vė nuo “Darbininko” senų skai- Kotrynos, iš Šiaulių, 
gruodžio 12 d., 8 v. v. Ragino tytojų p. Norkūno ir p. Rums-j rARKLYS (Karklius), Ne
visus jį pamatyti. Tuomi pa- . kio geras dienas. 'mensas, tremtinys, sūnus Do-
remti jaunimo darbuotę ir di-j T^nlfA«i stambus biznierius miniko ir Elzbietos Žemrietai- 
J'"*’ ”|joaas Glineckis, Šv. Jono Ev.įtės, iš Kurmaičių km., Joniš-

i Draugijos ilgametis sekreto- kio - Gaščiūnų vl„ Šiaulių ap., 
i-iiic Ateilonlrvmn nmor, atn»šą 1

mintas kun. Alberto Abračins- spaudos darbų ir apsimokėjo rengimą ‘‘D>evo Didžiausia Do
ko su pagalba Prelato Daktaro koncerto Garbės Rėmėjo sąs- vana Žmonėms”. Parengimas į- 
Kazimiero Urbonavičiaus. kaitą. ryką sekmadieni, gruodžio 12.

Jį mokosi didžiulis mišrus ■ 
jaunimo būrys, vadovybėje Se- j

dinti bažnyčios taisos fondą ir 
pasimokyti religijos.

Šis veikalas yra scenai paga- rius. Atsilankymo proga atneše

vyks sekmadienį, gruodžio 12. 
Į Tą dieną lankėsi LDS Naujo- 8:00 p- Gavin Mokyklos sa- 
8ios Anglijos apskr. iždininkas ^je.
.. Guzevičius. Jis įteikė ap- 

selių Inkarnatos ir Genovaitės, paskirtą šimtinę “Dar-
Spektaklis tikrai didelis. Ver

tas
vų.

bininko” bendradarbių fondan. ilo ADreiškima yra didžiulės minios žiūro-: 110 PW-“Rwą
I

Sporte Night

ir

iš

I

Bus gražių giesmių ir gyvų 
i vaizdų, kurie atvaizduos Ange- 

į Panelei Šven- 
I čiausiai, Jėzaus Užgimimą, 
I 
i

Juozo.

A. t A.
MAGDALENA 
INDRŲ SAITE 

(Sesuo vienuolė)
Mirė lapkričio 29, 1948, 

Long Island, N. Y. Velio
nė buvo įstojusi į vienuo
lyną 1920 metais. Paliko 
dideliame nuliūdime du 
brolius: Joną ir Andriejų 
Indriušius.

A. a. Sesutė paėjo iš Su
valkijos. Šunskų parapijos, 
Tursučių kaimo. Į Ameri
ką atvyko 1907 metais. Jei 
kas norėtų platesnių žinių 
apie ją, prašome kreiptis: 
Jonas Indrušis, 147 Ames 
St.. Brockton, Mass.

GRABORIAI

i 
i
! Sveikus Per Radio 1

i
Šv. Kalėdų šventės proga 

gruodžio 13, 10:30 vai. vakare 
iš WCOP radio stoties tarp ei
lės įvairių tautų kalėdinių svei
kinimų bus sveikinama ir lietu
vių kalba. Sveikinimo žodžius 
pasakys Giedra Natkevičiūtė, 
sveikindama savo Tėvelį ir bro
liuką gyvenančius tremtyje, 
Vokietijoje.

c

I

girną Švenčiausio Altoriaus Sa- KAV OLIS - Miklaussike, EI-: 
Jėzaus mirtį ant se’ Tauragės ap.

Į KEMEŠYS. Kazys, s. Juozo, 
dys žymiausi lietuviai ir kita- i Apvainikavimą Dangaus iš Prienų vl„ Marijampolės ap. 
taučiai sportininkai ir susipa-: karalystėje. '

Šv.
ypatingą vakarą sausio

Vardo Draugija
S. BmsevHs ir Sūnus
Fanerai Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVK1US 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Diena ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-24*4

j KENEŠYTE, Paulina, iš Gi- 
konių km., Vabalninko vi., Bir
žų ap.

! KERNAGIENĖ - Januševi- 
čiūtė, Ona. d. Juozo ir Emilijos

žins su South Boston lietuviais. 
Taipgi rodys specialias vėliau
sias sporto filmas. Mūsų vyrai Į 
turės progos pasilinksminti, su
sipažinti su žymiais sportinin
kais ir

: veiklos, 
vakare 
Sporto

1 —____

Į
Sekniadfeoį, gruodžio 12-tą

Šv. Vardo draugijos nariai 9-tą

Visi kviečiami į parengimą.

K. GRIGAS PASVEIKO
■ — -

Brockton, Mass. — LDS 2- Buolytės. iš Linkuvos vL Šiau-
prisidėti prie parapijos ros iigametis pirmininkas aP-

Šv. Vardo Susirinkimas

jviai turėtų pirmenybę sugrįžti vai. rytą per mišias priims Šv.
. . w . . TJT_________________________________-!*•___•________ 1___ ____________Komuniją. Po mišių įvyks svar

bus
: prie savo bažnyčios gyventi.
1 Pirmininkas atsiklausė susi- hus susirinkimas, kuriame 
'rinkimo: ar darysime tuo rei- renkama naujo valdyba, 
kalu rezoliuciją? '

ta ir 16 kunigų — vienbalsiai ^us pasitariama 
nutarė imti žygius, kad lietu
viai turėtų pirmenybę įeiti į 
namus, kurie yra statomi apie 
lietuvių bažnyčią.

Tuo tikslu antradienį 
Šv. Vardo Draugijos 

Komitetas susirinko ir 
suplanavo įdomią programą. 
Dalyvavo šie asaMoys: kun. 
Konteutas, Juozas - Lesčinskas, 
Jonas Akunevičius. Alphonse 
Jakimavičius, Antanas Benze- 
vičius, Jeronimas Venis.

j ir Brocktono lietuvių tarpe vei-j 
Įkėjas Kazys Grigas buvo pasi-. 
Įdavęs kojos operacijai. Po sek-- 
mingos operacijos ] 
Malonu, kad mūsų veikėjas vėl 
pradėjo su mumis darbuotis.

! KERNAGIS. Kazimieras, iš' 
: Kauno.

KERNAGIS. Mykolas, iš Pa-' 
ir joj 

Juozas gim.
pasveiko, i kruojaus vi., Šiaulių ap., i

J. Strigūnas Sveiksta

Visi nariai yra kviečiami da-
Visas susirinkimas — 7 prela- Į lyvauti ir balsuoti. Taip pat 

-- - - - •’------------- —'■--------1 apie ruošimą
“Sports Night”.

Sodalieči^ Parengimas
' "j’-

Šv. Petro parapijos moterų ir 
merginų Sodalicijos pastatys 
nepaprastai gražų ir įdomų pa-

t
8

•1

Gruodžio 5 d., tapo pakrikš
tyta Eleonora Mina, duktė A- 

' leksandro ir Petronėlės < Griga- 
liunaitė» Sandų, gyv. 436 E 5th 
st.

Gruodžio 8 d., kunigai dėkojo 
žmonėms už ypatingai gausias 
aukas, kurie pereito sekmadie
nio rinkliavoje, apšildymui pa- 

Irapijos skaitlingų namų, sudė
jo geradariai bažnyčioje $550; 

^salėje $150.00. Trisdešimts žmo-

ŠURUM - BURUM
Rengia Dorchesterio Liet. Piliečių Klubas, 

šeštadienį, Gruodžio-Dec. 11, 1948, 7:30 vai. vak. 
nuosavoje salėje, 

1810 Dorchester Avė., Dorchester, Mass. 
Gros puiki Bronis Nestor Orchestra. 

Visi yra kviečiami į šį pasilinksminimą.
RENGĖJAI

’ 8I
i!

Tjv •šyvy ■jyįyjy jsi

•V. JONO EV. BU PA8ALPINM 
DRAUGUOS VALDYBA "

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms. į namus, krikštynoms, parems 

i ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St., Tel. SO 8*3141, So. Boston, Mass.

i

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

| Myopia Club Beverage Co.
i ji Grafton Avė., Islington, Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

•ė, *-•

Geriau»|ą Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Baiukonis, Savininkas.

So. Bostono vienas stambiau
sių biznierių James Strigūnas 
buvo pasidavęs operacijai Pa
gulėjęs apie savaitę ligoninėje 
po sunkios operacijos jau ran
dasi namuose ir baigia išsveik- 
ti P-nas Strigūnas yra nuolati
nis “Darbininko” skaitytojas ir 
rėmėjas.

I

sūnus Kernagis, 
Chicagoje.

KIBELKŠTIS, 
kas, sūnūs Anco. 
apskr.

KIJAUSKAS, Albinas.
KINČINAS. Pranas, s. Prano 

ir Justinos, iš Naikių km., Ma
žeikių vi. ir ap.

KISIELIŪTE. Vince, sesuo 
Benedikto.

KIUDULAS, Antanas ir Vin
centas. sūnūs Tamošiaus, iš į 
Akmenės, ir Kiudulaitė, Anelė.;

KI2YS, giminaičiai Kižio, gy-; 
ir turėjo

Jonas ir Mi- 
iš Klaipėdos

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437
SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main St
Brockton. Mass.

V. YAKAVONIS 
‘Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580
Liet Vyčių 17-ta Algirdo ! A"’erik°jc-Kuopa i broli Vincą Ką.

užsibriežė remti Šv. Petro lie- • tieji maloniai prašomi atsiliepti 
tuvių parapijos remonto reika-į 
lą, būtent, sukelti $1000 dėl- 
įtaisymo langų bažnyčioje.

Kad sukėlus tokią didelę pini- • 
gų sumą. Vyčių kuopa, turinti 
apie 200 narių rengia, milžiniš
kus šokius Municipal svetainė
je, South Boston, Mass., sausio 
22, 1949. Tikslas būtinai šukei-j 
ti $1000. Nėra abejonės, kad šį 
tikslą parapijos jaunimas sul 
patyrusiu komitetu atsieks, y-į 
pač su pagelba parapijiečių ir: ’ L—.—
draugų, kurie myli šv. Petro į įv amC glfPMMAl"
lietuvių parapijos bažnyčią. Vy-j |¥AI11U3 JACLMrlM 
čių narių tėveliai stengėsi pa-j 
statyti tą didelę, gražią bažny
tėlę. Dabar reikia ją remontuo-į 
ti. Vyčiai mielai nori prisidėti 
prie šio gražaus darbo.

Komitetas jau iš anksto rūpi-, 
naši, kad šie šokiai duotų daug 
jielno. Todėl kviečia į talką ir 
kitus Naujos Anglijos apskričio 
Vyčius ir prašo atvykti į šį pa
rengimą. Taipgi kviečiami ir 
parapijiečiai, draugai iš Bosto
no ir apylinkės ir prašo tą va
karą nerengti kitų parengimų, 
bet remti Vyčių parengimą. Į 
Gros graži muzika, tinkama dėl 
senesniųjų ir jaunimo. įžanga 
visiems prieinama. Tikietų pla
tintojai turi viltį, kad nei vie
nas neatsisakys pirkti tikietą. 

į Tikietus iš anksto pirkime ir 
ruoškimės į milžiniškus šokius.

A. E. L.|

Ieškomieji ar apie Juos žinan-' 
Consulate General of Lithuania I 

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

1

1

4

Į 
I

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Iną, Swlh talon, Mas.
*■ * - . ■ . • • • .» •...»•>

Maloniai kreipiuosi į Jus pra
šydamas padėti man su šeima 
pervažiuoti į USA. Padedant 

'su darbo ir buto pažymėjimais.

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edwird J. Waitt
(Waitekūnas)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

•į

I

Res. SO 8-3729 SO 8-461B

UltmiūM FumHae Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dieta nce 
Moving

326 - 328 W. Broada ay 
SO. BOSTON, MASS.

Kas norite įsigyt* Sauktoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes

kreipkitės pas: 

(HAS. LIKSIS 
Realstatininkas

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

I

I

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 H’ebster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale bukite; Tel. TR-6-6434.
1^a—

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Esat Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims Dykai

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2509



Gruodžio 10 IS**

N epą prastos Iškilmės

Baltimorės

Po visų apeigų J. E. Arki
vyskupas Keough. papuoštas 
arkivyskupo PALLIUM. sutei
kė visiems susirinkusiems savo 
ganytojiškąjį palaiminimą. Il
giausių metų ir geros sveika
tos mūsų gerajam Ganytojui!

Linksma žinia

mūsų rū- 
kun. dr. 

pastangas 
surpryzą

ISPŪDINC3S LAIDOTUVĖS
BALTIMOREJE

8

Pirmadienį, gruodžio 6 d. J. 
E. Arkivvsku pas Pranas 
Keough apturėjo PALLIUM. 
jo aukštos vietos ypatingą žy
mę. Patsai šv. Tėvo atstovas J. 
E. Arkivyskupas Cicognani at
vyko iš Washingtono, kad su
teikti Baltimorės Arkivyskupui 
tą garbę.

Baltimorės savaitraštis “The 
Catholic Review” penktadienį 
padarė pastabą, kad pirmą kar
tą į 71 metus, net nuo Kardino
lo Gibbons laikų,
katedroje nesimatė tokių iškil
mių. Iškilmingos Pontifikalės 
mišios įvyko 10 vai. rytą. Sank- 
tuarijoj matėsi apie 15 vysku- 
py-

Nors tai buvo pirmadienis ir 
mūsų bažnyčioje įvyko Stebuk
lingo Medalikėlio Novenos pa
maldos net 9 kartus, tačiau vi
si trys mūsų kunigai dalyvavo 
iškilmėse. Teko sužinoti, kad 
klebonas pasirūpino du misijo- 
norius šv. Kolumbano Kongre
gacijos kunigus užimti vietinių 
kunigų vietas.

Apeigos katedroje užėmė dvi 
valandas. Iškilmių dėliai para
pijinių mokyklų vaikučiai buvo 
laisvi nuo mokyklos, kad Sesu
tės mokytojos galėtų dalyvauti
šv. mišiose. Tad gausus skait- stovy la buvo apvainikuota pa
bus vienuolių buvo katedroje, ties Arkivyskupo katedroje, 8

Teko nugirsti, kad 
pestingasis klebonas 
Mendelis deda visas 
padaryti nepaprastą
mūsų PIRMĄ ŠV. KOMUNIJĄ 
priimsiantiems vaikučiams; tu
rėti J. E. Vyskupą Brizgį, kai
po svečią mūsų tarpe. Dar nėra 
galutinai nustatyta diena, bet 
galima tikėtis, kad šis garbin
gas tremtinys aplankys mūsų 
koloniją geg. mėn. Tai bus gar
binga diena mums visiems lie
tuviams sulaukus tokio nepa
prasto svečio. Dieve duok, kad 
jis laimingai atvyktų į mūsų 
tarpą.

i

Fatimos Statula Lankė 
Baltimore

Garsioji Marijos statula vie
na iš dviejų pašventintų Fati- 
moje. Portugalijoje, lankė įvai
rias Baltimorės bažnyčios šią 
savaitę. Kadangi mūsų bažny
čia yra perarti katedros, tad ši

p. ons, Ine.

į
% LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

Š
$
i! 1* Centre St., Tel. — 1503 — Brockton, Mass,
i

? LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

i!
Į!
i!
i!
i!
i!.

FIELD and FLINT CO.

BROCKTON, MASS

Pereitą gegužės 1-mą, nuvykęs iš Amerikcs 
Boys’ Town, Nebr. įkūrėjęs Father Flanagan, į 
Berlyną, Vokietiją mirė. Bet jo auklėtiniai likę 
su didžiu širdies skausmu visuomet atsimena savo 
garadari ir štai tos diecezijos Arkivyskupas, J. E. 
Gerald T. Bergan, pašventina gerojo to vaikų kai
melio įkūrėjo atmintį pagerbti paminklą.

vai. vak. Iš katedros nuvyko į Vaikučių Teatrą, sekmadienį, 
J. E. Vyskupo Shehan ŠŠ. Pily- gruodžio 12 d., parduodant py

ragus ir turint kelius laimėji
mus. Ponia De Mario, abudu 
Konstautinavičiai, Jonas Bay- 
liss ir kiti sudarė ypatingą rė
mėjų komisiją šiam parengi

amu!.

po ir Jokūbo bažnyčią, o šeš
tadienį tai buvo Jėzuitų Tėvų 
šv’. Ignaco bažnyčioje, kur 
P-lės Švč. Fatimos vardas yra 
gerbiamas ypatingu būdu. Po 
to aplankė apie 10 kitų bažny
čių, kur buvo tik 
Girdėjau kun. dr. Mendelį šeš-! 
tadienį pranešant, 
maldos diena už kunigus bus 
sujungta su pamaldomis į Fa
timos P-lę Švč., nes tai yra šio 
amžiaus dievmaldystė.

vieną dieną. “The Catholic Review”, Bal- 
itimorės arkivyskupijos laikraš- kad 1949 j r u

tis, pereitą savaitę talpino gan 
ilgoką ir gražų aprašymą po
nios Elžbietos Mendelienės gy
venimo ir vargų. Baltimorės 
plačioji lietuviškai - nekalbanti 
visuomenė turėjo progą bent 
per šį įdomų straipsnį susipa-! 
žinti su šios pavyzdingos lietu

Dalyviai buvo ne tik užuojau
tos pilni velionės šeimai, bet 
kartu ir kupini pasigėrėjimo ir 
gilios pagarbos velionės sū
nums — kunigams už taip gra- 

ir kilnią savo Motinos globą 
jos pagerbimą. O.IL

šv. Elzbietos dienoje, lapkri
čio 19 d., mirties angelas ap- 

I lanke Baltimorės Šv. Alfonso 
ipar. kleboniją ir pasiėmė a. a. 
Elzbietos. Mendelieriės sielą!..

Jos mirimo valandoje prie 
jos buvo be kitų ir abu sūnūs 
kunigai: kun. klebonas dr. Liu
dvikas ir kun. Jonas Mendeliai, 
gydytojas Krizostomas, dukte
rys ir Seselės Kazimieriete s.

Ne tik lietuviai, bet ir ne lie
tuviai, Šv. Alfonso parapijie
čiai, skaitlingai dvasiškija, vie
tos dignitoriai, kaip Vyskupas 

i Shenan ir miesto mayoras 
į D’Alesandro, bet ir iš tolimes- 
• nių vietų, kaip Vyskupas Tho-' 
j mas J. Toolen iš Mobile, lankėj 
velionės karstą, prie kurio visą! 
laiką budėjo Sesutės Kazimie- 
rietės.

Lankytojų tikslas buvo dvily
pis: pareikšti paskutinę pagar
bą skaitlingos ir pavyzdingos 
šeimos motinai, kurią daugelis 
spėjo pažinti ir pamilti jos li- 

Įgos metu, ir pareikšti užuojau- 
Įtą velionės šeimai jos skausme, 
i kurios kai kurie nariai savo 
veikla, ypač plačiai pagarsėja 

. kaip pv. Šv. Alfonso parapijos 

. klebonas. Jo patarnavimais y- 
ra tekę daug ' kam ne kartą 
pasinaudoti. Laidotuvių dieną 
pirmadienį, lapkr. 22 d. susirin
ko paskutinę velionei pagarbą 
pareikšti penki monsignorai, a- 
pie 50 kunigų bei vienuolių ir 
skaitlingai seselės - vienuolės. 
Baltimorės Seselės Kazimierie- 
tės su Motinėle Immaculata ir į 
Mokyklos Ved. Sės. Annunciata 
in corpore dalyvavo laidotuvė
se bažnyčioje ir kapinėse. Baž
nyčia buvo pilnutėlė žmonių!

Kaip nuostabu! Šv. Alfonso 
bažnyčios altoriai, kurie pa
prastai skendo gėlėse, šį kartą 
buvo labai kukliai ir skoningai 
papuošti tik paparčio lapais!..

Taip miela ir lietuviška: pri
siminė Lietuvos miškas, domi
nuojanti Lietuvos tautinė spal
va.

Lietuvos papročiu pradžioje 
buvo giedama egzekvijos. Jas 
giedojo, be vietos kunigų, dar j 
kun.
mos, 
kun. 
čius.

Iškilmingas laidotuvių 
Mišias atnašavo

i

Trumpos Žinutės

Senukei Vaznelienei iš Locust
Point buvo suteiktas paskutinisj viškos motinos šeimos auklėji- 
patėpimas šeštadienį, gruodžio 
4 d. Senatvė ir nusilpnėjimas 
širdies gali veikiai privesti ją 
prie mirties. Reiškiame užuo
jautą jos ištikimąjam sūnui 
Jurgiui jos mamytės ligoje.

Tam pačiame Locust Point 
kaime sveiksta Veronika An- 
dziulienė. Ji buvo gavusi plau
čių uždegimą, bet ligonė jaučia
si daug stipresnė. Klebonas 
kun. dr. Mendelis aplankė Vaz- 
nelienę ir Andziulienę.

Šv. Alfonso Tėvų - Mokyklos-

mu.

i

Šįmetą raupsuotiems rinklia
va buvo žymiai mažesnė. Su
rinkta tik $2.500.00. Kaikurie 
žmonės skundžiasi nedarbu ir 
brangiu pragyvenimu. Krautu
vininkai ir pasigenda tų dienų, 

j kurias turėjo 1945 m., kuomet 
žmonės turėjo daugiau pinigų 

i negu smegenų.

' Kunigai bažnyčioje ragino 
i žmones, kad pagalvotų apie šv. 
mišių dovaną gyviems. Visi ži- 

_ no. kad vra šventa ir išganin-Remejų Dr-ja turėjo savo me-. . * . ... . .. . .... , ,. • ga užprašyti misiąs uz miru-nesmi susirinkimą sekmadienį, . ; ,. ., , _ . . sius, tačiau musų klebonas tik-gruodzio o d. Buvo vienbalsiai ... . ., . ., , nna, kad yra svarbiau ir nau-nutarta. kad pasidarbuoti per

I

žią 
bei

užintonavo 
sugiedota 

lygiai kaip

bet ir mie-

Kai kas klausia kun. dr. An
tano Rakausko adreso. Prane
šame, kad kun. dr. Antanas G. 
Rakauskas yra dabar vikaru 

išv. Petro parapijoj, New Ken- 
sington, Pa.

Jo adresas toks:
Rev. Dr. A. G. Rakauskas 

100 Freeport Road 
New Kensington, Pa.

Žiupsnelį žemės ant Motinos 
karsto užbėrė sūnus klebonas 
kun. L. Mendelis.

Dr. kun. Tuiaba 
“Salve Regina” ir 
“Angelas Dievo” — 
Lietuvoje!..

Graudu ir skaudu,
la! Ne tik katalikiškai, bet ir 
lietuviškai velionė palydėta 
Amžinybėn!..

Iš kapinių visi dalyviai buvo 
pakviesti kun. klebono dr. L. 
Mendelio į parapijos salę lietu
višku papročiu pietums.

Liūdnoje, bet nuoširdžioje 
nuotaikoje, teko praleisti va
landėlę visiems dalyviams kleb. 
kun. dr. L. Mendelio vaišingoje 

Į globoje. Čia pat jis visiems pa
dėkojo už dalyvavimą ir atida- tas praneškite adresus “Darbi- 
vimą jo Motinai paskutinio pa- ninko” Redakcijai, 366 West 
tarnavimo. Broadway, S. Boston 23, Mass.

f

f

PAIEŠKO
Petro Dūdos, gyv. So. Bosto

ne. Taipgi paieško Mykolo ir 
Pelagijos Dūdų, kurių adresas 
nežinomas. Jie patys ar kas ki-

Jei jūsų širdys nustatytos...
• *

AUTOMATIŠKAS VIRI
MAS Yra lengvas. nes 
kontroliuoja la'krodys 
nauja Gasinį pečiu. Jis 
atsuka ir .užsuka, kada 
šeimininkė ilsisi.

I
I
I automatkkai 

Viršutiniai burerniai. 
penius. broil**ris. — 
viskas naujame Ga- 
jvniame pečiuje... už
sidega be degtukų’

I
I
I
I
I

FEATHERLIGHT j
TORTAI Tik Galiniame 
pečiuje orui cirkuliuo- I 
jant Kalima iškepti ■ 
tortą vienoda kaitra!

SIZZLING CHAR- 
TYPO....... ..........
Palik 
Gaso 
renka 
"done

STEIKAI 
liepsnai kepti! 
"caters" pa

rinka iki 
throUKh!"

I
I
I
I
I
I
I
I

GREITIS 
užverda! 

susimaži- 
padaryti

SEKUNDES
Momentaliai 
Momentaliai 
na! Ta Kali ____ ,
ir duoti tinkama kars
ti tik Gasas'

STREAMLINED
DESIGN Nesuteršia! 
Gaso burneriai neužsi
kemša! Gasiniai broile- 
riai — neužrūksta!

rektorius Tulaba iš Ro- 
kun. Giedra, kun. Josaitis, 
Raila ir kun. Pečiukevi-

dingiau užprašyti šv. mišias už į riausias sūnus,
velionės vy- 

kun. klebonas
Asistavo jam 

Nekalto Prasi-
gyvuosius. Jei niekas nesimels-Į dr. L. Mendelis. 
tų už vėles esančias skaistyklo
je, jos įeis į dangų, jos yra iš
ganytos. Tačiau šv. mišių auka 
už gyvą tremtinį šioje ašarų 
pakalnėje gali nevieną išgelbė
ti nuo amžino pasmerkimo, iš
melsti pergalės pagundų valan
doje. Nelauk mirties. Užprašyk 
šv. mišias už save iki dar esii gyvas.

Linksmų Šv. Kalėdų!

I 
t

I

Store

'/.2--’/vf

V£
<1

Brockton, Mass 
TeL*l

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Li m ošinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

£ LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

i!
i!
i!
i! 
i!
i!
i! 
i!•

KALAMAZOO
Parduodam ir Patarnaujam 

J. L. BOUCHER, pristatytojas 
Naminiai reikmenys per Kalamazoo 

Pečiai — Furnesai — ir kiti reikmenys 
Telefonas Nashua 5142

162 West Pearl St. Nashua, N. H.

Modern lighting vvith the ūse of floor and 
table lamps makes sure that there is 
adeąuate light. These lamps are so 
certified. Not only are they handsomely 
ornamentai and beautify the home būt 
they furnish the right light for every 
purpose and help prevent eyestrain.
New stoeks give you a wide choice of the 
best in modern designs and many improve- 
ments. Make the most of the new Christ- 
mas stoeks and select lamps for gift- 
giving.

BROCKTON EDISON CO

R
M
M 
Mi

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ! £
BRIDGEWATER SAVINGS | 

BANK |
MAIN STREET Jį

Branch Office West Bridgevater |
No. Main St. £

$ For Convenience of West Bridgeu ater Residents J

kun. J. Giedra, 
dėjimo par. Vašingtone, klebo
nas, ir kun. P. Josaitis, Šv. Pet
ro par. Baltimorėje, klebonas.

Prie šoninių altorių laikė Šv. 
Mišias antras velionės sūnus, 
kun. Jonas Mendelis, ir kun. 
Antanas Dubinskas.

Gražiai ir darniai pamaldų 
metu giedojo parapijos choras J

Pamokslą sakė lietuvių ir an
glų kalbomis kun. A. Dubins
kas, gyvai nušviesdamas a. a. 
Elžbietos kilnios, tikrai pavyz
dingos katalikės motinos šviesų 
asmenį ir jos nuopelnus !|O jų 
būta daug!...

Svarbiausieji jos bruožai bu
vo: kuklumas, pamaldumas,
dvasiškių pagarba, gilus reli
gingumas, duosnumas ir teisin
gumas.

Pasibaigus pamaldoms, kars
tas buvo garbės nešėjų neša
mas. Jų tarpe matėsi J. Kas- 
tantinavičius, švento Vardo 
D-jos pirmininkas.

Laidotuvių tvarka, vadovau
jant laidotuvių direktoriui K. 
Kašauskui, buvo pavyzdinga.

Visą dieną dangus buvo liūd
nai nusiteikęs — lynojo! Ne
žiūrint į tai, į kapines palydėjo 
didelis skaičius limuzinų.

Holy Redeemer kapinėse pas- 
kutinias apeigas atliko kun. 
kleb. dr. L. Mendelis, padeda
mas, bene septynių lietuvių ku
nigų.

je? TURfiSITE DAUGIAU LAIKO padaryti kitokiu., darbus, ka
da virsite su modemišku greitu automatišku Gesiniu pečium. Iš
sivaizduokite. burneriai užsidega patys be degtukų (degtukai ne- 
i'ikalingii. staigiai galima nustatyti. kad gavus reikalaujama 
karšti: Automatiškas laikrodys uždega periu ir užsuka automa
tiškai... paliuosuos jus nuo varginančio "pečiaus saugojimo", jūs 
tik atsisėskite ir užmirškite tai!

Gasas yra labai ekonomiškas... nebrangus naudoti. Jus be rei

kalo nei už cento neišnaudojate. Planuok dabar įstoti j milijoni
ne išmintingų šeimininkų eilę, kurios kasdien* įrodo "Gasas yra 
geriausia".

Naujas puikus Universal Automatic Gasinis Pečius yra pada
rytas pagal CP standard..; turi visus tuos parankumus. Bet dėlto, 
viršui l'mversal Pečiaus parodytas modelis nevisuo- 
m-t gaunamas krautuvėse ar pas Gaso dylerius. bet 
panašaus modelio pečius su CP standardu galima 
gauti. . laukia jūsų apžiūrėjimą. Ateikite šiandien. 
Pritaikinti išsimokčjimai.

l!f>ar "Ql IZZIYG THE tfTl'ES"ueekday mornings JEN.4C 10:00 - 10:1 o

BOSTON consoiioatid GAS COMFANV
100 ARLINOTON STRIIT • HUtebard 2-7000

or at Our Nearest Officr,
or Your Co-oprrating Cas Appliance Dealer


