
DABARTIES
BILDESIUOSE

’ e...............------------------

NCWC Pareiškė Protestą 
Dėl Arkivyskupo Areštavimo

TEL. SOUth Boston 2680

BOSTON PUBLIC LIBRARY 
CHIEF CF BOOK SELECTION DT 
REFERENCE DIVISION
COPLEY SQ SCSTON MASS lb

AMERIKOS VENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
ĮNINKĄS

f:

FTVE CENTS

♦ --------------------------------------------
DARBININKAS 

UUsuanian Semi-WeeK)y 
Novvapapar 

Publtahed every 
TUESDAY and FRIDAY 

MS Broaway, S. Boston 27, Mass.
•-----------------------------------------------------4

PENKTADIENIS (Friday), SPALIŲ (October),4 D., 1946 M. TEL. SOUth Boston 2680
Washingt9n, D. C. — J. 

E. Kardinolas Samue- 
Stritch, Chicago arkivys
kupas, kaipo NCWC Ad- 
ministratyvės Tarybos 
pirmininkas, par e i š k ė ----- :-
griežtą protestą prieš Tito: ya’py^s 
— »-— t----- d-i,Tob ■“

ir;
i

Teisėjams Ir Advokatams 
Šv. Mišios
_______ ! 

Boston — Massachusetts |
Cubernatoi’ius' 

bin, miesto ma voras,
Curley, Senatorius Walsh,! 
Kongres menas McCor-1 
mack ir kiti įžymūs teise-; 
jai, valdžios pareigūnai ir į 
advokatei dalyvaus ypa
tingose iškilmingose šv. i 
mišiose, Neka’to Prasidė
jimo bažnyčioje, Bostone, 
šeštadieni, snalių 5, 10 vai.

• |
J. E. Arkivyskupas Cu-į 

shing taipogi dalyvaus 
orocesiioje ir iškilmėse/ 
Tai šešti metai kai teisėjai 
susirinks dalyvauti pa- į 
maldose ir š’7. mišiose, va-‘ 

šiapus, taip ir anapus van-i dinamose “Raudonos Mi-1 
denyno, nebuvo balsu šau-'šios”, nes yra Šventosios 
kiančio tyruose. | Dvasios garbei ir bendras

. . . . orašymas šventosios Dva-'Mmetas ganytojų ragim- j sįos a^vietimo I
iras tada būro vietoj Ta- ,!uriem^ u-d5ta DareįJ 
da stiprėjo antį - katali-, a ti ir žmo-
teitojo ir antį - religine eise3 valdžįos teįs_
spauda. Katalikai turėjo’ 
daryti kontrataką. j " ___________

Dabar kita gadynė, kiti j 
reikalai. Kartu kitokis' 
balsas eina iš Vatikano.: 
Dabar iš ten eina nuolati
nis katalikams primini
mas domėtis politika.Šven- 
tasis Tėvas dabar nuola- 
tai tikintiesiems primena 
apie pilietines pareigas. 
Ypač tam tikromis progo
mis užsimena apie balsavi
mo pareigą.

Politinis tikinčiųjų susi-___ _________ _____
pratimas ir jų dalyvavi- (įįjj žaidimą ~ dėF pasauli- Sos šv- mišios Šy. Petro ir 
mas politikoj reikalingas i nj0 čempijonato. i Povilo katedroje, Park-
tam, kad pastoti kelią ko-i vienas bilietas kainuoja waY- 
munizmui. ......................................... i « , -----.__i

Pokariniuose rinkimuose 
Europoj, kaip va Anglijoj, 
Austrijoj, Belgijoj, Olan
dijoj, Italijoj, Vokietijos 
dalyse alijantų okupuoto
se, komunistai rinkimuose j gtamoa. 
silpnai tepasirodė. Nėra; 
abejonės, kad tame prisi-jjy Rainuos tarp 13,000 iriMiss Estelle A. Hambur- derinimai ič VotiVanrJ. r '__

režimą Jugoslavijoj 
arkivyskupo Steoir.ae 
kitų kunigų areštavimo.

BALSAS IŠ VATIKAHO

Mes senesnieji gražiai at-; 
simename ta neseną laiką, 
kada popiežiai, kardinolai,! 
vyskupai karštai raginda- rytą, 
vo visų tautų tikinčiuo
sius rimtai susirūpinti ka
talikiškos spaudos stipri
nimu ir platinimu. Tie mū
sų ganytojų raginimai lie
tuvių katalikų tarpe, kaip

Č9

Tėvas Earl Lee Spencer iš St. Louis, įstojo į Armiją, palikdamas žmo
na su 10 vaikučių motinai auginti. Jis uždirbdavo 140 dolerių. Bet kai jis 
įstojo į Armiją tai šeima gauna 335 dolerius paramos dėl jo karo tarny
bos. Taigi šeima gauna geresnį pragyvenimo šaltinį.

Rusijai Nebesiseka Taikos
Konferendjoje

Priėmė Vakarinių Valstybių Pasiūly
tų Statutų Dėl Laisvo Trieste

Kainavo Virs $13,000
Sugrąžinti Pinigus

Boston — Šiomis dieno
mis buvo sugrąžinta virš i 
400,000 bilietų aplikacijų' 
basebolo žaidimams iš

'"SA į 34 CIO Viršininkai Stojo Į Kovą
Philadelphia, Pa. — Pa- 

Boston Red Sox”ratelio, saulionių Moterų Rekolek- 
kuris laimėjo pirmenybę kongreso bankietas
savo lygoje ir kuris už ke- ivyks spalių 12 d., Belle- 
lių dienų žais su pirmu ra- ^ue ’ Stratford ballroome. 
teliu iš antros lygos base- SPah5 13 į įvyks iškilnun-

šeši doleriai, deja, iš prie-! Bankiete spacialiu kal- 
žasties pusės milijono apli- bėtoju bus J. E. arkivys- 
kacijų ir stokos bilietų, pi- kūpąs Richard J. Cushing, 
nigai buvo grąžinami, ir .D. D., LDS Centro Garbės 
kiekvienam laiškui reikėjo Į pirmininkas.
pridėti trijų centų pastoj Kongreso moderatorium 

. Taigi, paštu su-i bus kun. A. Paul Lambert, 
grąžinti tiek daug laiške- j ir gen. pirmininku bus

dėjo raginimai iš Vatikano 
tikintiesiems naudotis bal
savimo teise taip, kad pa
stoti kelią komunistiniam 
elementui.

Anglijos kardinolas yra 
pareiškęs, kad anglai ka
talikai yra laisvi balsuoti 
už bet kurią partiją, iš
skiriant komunistų parti
ją-

Dabar artinasi rinkimai 
Amerikoj. Per metų me
tus Amerikoj politiniai 
reikalai ėjo kitokiu keliu, 
negu Europoj. Amerikos, 
politika buvo laisva ir nuoj 
laisvamaniškos ir nuo an-

14,000 dolerių. ger.

RESPUBLIKONAI UŽ PRAŠALI- 
NIMĄ KOMUNISTINES RUSI

JOS KONTROLES IŠ LIETUVOS 
 o'

Prieš Komunistus
New York, N. Y., soalių jas, kad galėtų sprogdinti 

3 — CIO organizaęįjoje ki- jas iš vidaus, būtent, nu- 
lo griežtas nusiteikimas statyti darbininkus prieš 
prieš komunistus, kurie savo krašto vyriausybę ir 
yra įsibriovę į tą organi- juos įkinkyti dirbti Mas- 
zaciją ir siekia ją sukomu- kvai ir jos skleidžiamam 
nistinti. bedieviškam komunizmui.

Susidarė komitetas iš 34 
uniju vadų, kurios turi 
150,000 narių, kad visai 
pašalinti komunistų įtaka 
CIO uni iose.

New Yorko anti - komu
nistinis komitetas pasiva- rikos, 
aino “CIO Committee for Bostoną, Maryknoll’ų mi- 
Democratic Trade Union- sijonierius Vyskupas Es- 
ism”. Šio komiteto tikslas calante, vienas jauniausių 
yra prašalinti komunistų 
įtaką ne tik kew Yorke, 
bet ir visame krašte, 
miteto
Jack

. Wholesale 
ment Store

Boston, Mass. — Massa- mažesniųjų tautų. Jų vien- ninkas. 
chusetts valstybės Respu
blikonų Konvencija, įvy
kusi Boston Symphony sa
lėje, kur dalyvavo 1500 de
legatų vienbalsiai išėjo

Paryžius, spalių 3 — | Kaip žinoma, Graikijoje 
Šiandien taikos konferen- dabar eina smarkios kau
cijos komisija priėmė Va-, tynęs tarp valdžios ka- 

. karinių valstybių atstovų riuomenės ir sukilėlių ko- 
pasiūlytą statutą dėl Trie- munistų ir jų pakeleivių. 
!ste Laisvos Teritorijos, j" 
Prieš balsavo Rusija ir vi-' 
sas slavų blokas.

Rusijos atstovai kabinė- 
ijosi prie atskirų žodžių ir 
sakinių. Turėjo net dvide
šimt penkis kartus balsuo- 

iti, bet Rusija su savo uo
degomis vistiek nieko ne
laimėjo.

Tarp Vakarinių valsty
bių ir Slavų bloko vis daž
niau ir daugiau kyla nesu
sipratimų ir ginčų. Iš vis

iko atrodo, kad gali stygos 
įtrūkti.
| Kitame susir i n k i m e 
į Jung. Valstybės pasiūlė

-' sumažinti Vengrijos repa- 
i racijas nuo $300,000,000 
į iki $200,000,000. Rusija ir 
i čia įžiūrėjo, kad Jung. 
Valstybės nori patraukti 
Vengriją savo pusėn.
J. V. Kariuomenė 6nit Bus 

Graikijoje
I
t

I____

Komunistus remia Jugo
slavija, Albanija ir Rusija.

Pasirodys Naujas Katali
kiškas Laikraštis

Burlington, Vt. — Vys
kupas Edvvard Ryan, bu- 

jvęs Švento Vardo parapi
jos, Roxbury, klebonas ir 
; dabartinis Vermont vals
tybės vyskupas, praneša, 
, kad spalių 6-tą d. pasiro
dys vyskupijos katalikų 

! savaitinis laikraštis. Tą 
laikraštį redaguos vysku
pijos kunigai.

Chiang Kai-Shek Išleido 
Naują Testamentą

Misijonierius Vyskupas 
Prašo Lėktuvo

Iš Bolivijos, Pietų Ame- 
lėktuvu atvyko į

Ko- 
pirmininku yra 
Altman, Retail, 

and Depart- 
unijos pirmi-

balsiai priimtoje platfor-Į Komitetas
• v • J * 1 t . “ * - -

Šiomis dienomis Graikų 
Žinių agentūra pranešė, 
kad plačiai pasklydo gan
dai, kad Jung. Valstybių 
kariuomenė greitu laiku 
bus Graikijoje.

Shanghai — Per du mc- 
u, Chiang Kai-Shek reda
gavo Naujojo Testamento 
naują vertimą Kiniečių 
kalba. Tą žinią paskelbė 
Daktaras John Wu, pir
mas Kinijos atstovas į Va
tikaną, ir jis dabar yra de
leguotas puošti vertimą 
Senojo Testamento.

Nuteisė 12 Nacių Mirties Bausme
7 Kalėjimo Bausme, 3 Išteisinti

«

vyskupų, turintis tik 39 
metų amžiaus.

Jaunas vyskupas tikisi 
įsigyti lėktuvą, nes Bolivi
jos džiunglėse susisieki-1

Pasmerktieji Mirties Bausme 
Apeliavo

Vokietija, bausmė, kaip praneša, bus
Tarptautinis įvykdinta prieš spalių 16

Nuremberg,
spalių 3 — 
militaris teismas paskelbė d. š. m. Prie kalėjimo pa-

savo pareiš- 
moje yra šitoks punktas: kime sako, kad komunistai

“We denoimce all propo- siekia užgrobti “mūsų in- dargi nėra jokio pašto su- Tris 
sals or agreements which stitucijas ir darbininkų ju- sisiekimo. ___ ,
seek to fasten permanent dėjimą, kad geriau galėtų; Vyskupo misijose dar- Fritzsche. 

prieš Sovietų kontrolę antįSoviet control and atheis- pasitarnauti svetimai tau-įbuojasi du kunigai misi-Į -- - 
---------------------------------  tie Comiminism on the tai ir jos idealogijai”. p—:

111111 Edi ijj LClOlliaa paOAULUU vi. a. III. Aliu IVCLICJIIIIM pu.- 

mas su savo kunigais ima savo sprendimą. Dvyliką statyta didesnė sargyba, 
kelis menesius. Taipgi jis nacių nuteisė mirties baus-' Kalėjimo bausmę gavo 
bando gauti radio apara- me, tris nuteisė visą gyve- šie: Hess, Walther Funk ir 
tus susikalbėti su tolimes- nimą kalėti,' keturis —nuo adm. Erich Raeder gavo 
niais misijonieriais, ka-ji(J iki 20 metų kalėjimo, i visam gyvenimui; Baldur 

__ j išteisino, 
Schacht, von Papen

būtent, von Schrach ir Albert 
ir Speer — 20 metų; Kons- 

; tantin von Neurath — 15 
,—„— — -----„ I Mirties bausmę gavo m., ir adm. Kari Doenitz—

--------------------------------- į tie Uommunism on tne tai ir jos idealogijai'. jjonieriai iš Bostono apy- .Herman Goering, Joachim 10 metų.
balsų, negu atviri komu- peoples of Lithuania, Po- Kaip žinoma, komunis-j linkių ir jie yra Boston Ko-! von Ribbentroop, Field Raudonieji, ypač Rusijos 

land, Italy, Greece and tai briaunasi į visas uni- legijos auklėtiniai. Maršalas Wilhelm Keitei,! zonoje ir pačioje Rusijoje
Ernst Kaltenbrunner, Al-'nepatenkinti, kad ne visi 

jfred Rosenberg, Hans nuteisti mirties bausme. 
Frank, Wilhelm Frick, Ju- Ypač daug skandalo kelia 

dėl trijų išteisintų.
Nuteistieji mirties baus

me apeliavo į alijantų karo

v •

ti - katalikiškos krypties, nistai.
Bet dabar, Amerika įsiki- L---------- — r----------- w
šus į Europos politiką, už- nas popiežiaus raginimas, ®l}JoPe • 
sikrėtė kaikuriomis tenyk
štėmis kryptimis. Čia, kol 
kas, neturime atvirų ko
munistinių kandidatų, bet

Čia dabar ir prisiminti- sotherjpeoples of Eastern 

domėtis politika, neapleis-Jc°nyencijoje 
ti balsavimo pareigos L 

i balsuoti už 
kurie nėra komunistai ar-

___• _~j ir ■ kongresmonas Joseph W. 
ž kandidatus, Martin, Jr.

lliuiusuilių AU.1'X11U<XL</, uci nunv nvia avuiiuuovai cix- x _ j

turime tokių, kurie Mas-iba Maskvos pataikūnai, kas Kongresas, pirmas sa-i 
........................- ’ * • Kas tik iš kandidatų į bet vo pastangas nukreips iš-j

i kokį ofisą atsiduoda Mas- vijimui komunistų, jų oa-, 
kva arba ka«» tik n riet a keleivių, ir salioniniu ruža- 
įprieš Maskvą išsižioti tas j vų jų iš aukštųjų vietų mū- tįstai ir^darbininkai, 
i nevertas mūsų balso. Nuosll valdžioje.

* •., tvirtai priža
dėjo, kad, Respublikoniš- I

SUŽEIDĖ 19 ŽMONIŲ 
RIAUŠĖSE

fred Rosenberg, Hans

kvai pataikauja. Tokie nei j 
kiek nėra geresni ir vertes
ni už atvirus komunistus. 
Maskvos pataikūnai nei 
kiek nėra vertesni mūsų

II
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Policija Areštavo 13

tokių tolinkimės kaip nuo' 
choleros. , Sunkiai Susirgo Buvęs Vals

Tą žinokime patys, tą lybės Sekretorius Hull
aiškinkime savo pažįsta
miems ir visiems, su kuo 
tik sueiname.

Negalima tarnauti dviem tas praneša,

liūs Streicher, Fritz Sau- 
ckel, Pulk. Gen. Alfred į 
Jodl, Arthur Seyss - In- 
quart ir Martin Bormann tarybą, bet spėjama, kad 

j (teistas jam nebūnant). ji teismo sprendimo nepa
keis.su degtukais ir su degan

čiais cigaretais padaroma 
$440,000,000 nuostolių.

Saugumo gaisrų savaitė 
paskelbta nuo spalių 6 iki 
12 d. Per tą savaitę krei-i 
piama dėmesis, kad suma
žinti gaisrus.

Daugiausia gaisrų kyla
dėl sugedusių ir perdaug Lietuvių radio programa. Lietuviškos liaudies dainos, 
įkaitusių šildytuvų, nuo muzika, pranešimai ir sveikinimai ir kalbelės 
neatsargiai numestų eiga- oro bangomis į Jūsų, Gerbiemieji skaitytojai 
retų ir degtukų. Atsišau- per visą valandą. Pasiklausykite !
kia, kad visi būtų atsar- į Visais šios radio programos reik a 1 a i s

ir išvengtų gaisrų.-kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 VV.

12680 arba NORwood 1449.

Nuteistiesiems mirtiesHollyrcood, CaL, spalių 2
— Čia streikuoja kino ar- 
..................... ‘.Tik 

įžymiausieji nestreikuoja. 
Prie kino studio vartų ki- 

, no piketieriai susikirto su 
policija.

į Riaušių metu sužeidė 19 
žmonių — 10 streikierių ir 

spa- 9 policininkus. Visi nuvež
ti į ligoninę.

i

I

Washington, D. C.,
lių 3 — Navy Departamen- 

, kad sunkiai 
ponam, negalima tarnauti susirgo CordelI Hull, bu- 
Dėdei Šamui ir Dėdei Juo-jvęs Jung. Valstybių sekre- 
zui. Kas nori būti geras torius. .
•Maskvai, tas negali būti 
geras VVashingtonui. F. G.

Jo sveikatos padėtis yra 
“kritiška”.

Gaisrų Nuostoliai !

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M. 

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

šeštadienį, spalių 5 d., 1:15 vai. po pietų įvyks

plauk s
namus

National Fire Protection gūs,
Association praneša, kad Gaisrų išvengimo savaitė way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth 

‘kasmet dėl neatsargumo nuo spalių 6 iki 12 dd. 12680 arba NORwood 1449.

kreip-
Broad-
Boston

Steoir.ae


Penktadienis. Spalių 4 d.. 1946

ĮVAIRIAS žinios
Pietų Amerikoje Reikia 

40,000 Kunigy

I

Lietuvaitė Našlaitė Apsigy
veno Norwoode

Mirė Vyskupas Hagan
Cleveland, Ohio — Rug

Boston — Netik karo nu
kentėjusioje Europoje bet 
ir Pietų Amerikoje yra di
delis reikalingumas kata
likų kunigų. Pietų Ameri
koje reikia 40.000 kunigų, 
kad visi katalikai ten būtų 
tinkamai aprūpinti ir 
jiems būtų suteikta reika
lingas patarnavimas.

Mūsų krašte randasi trū
kumas kunigų, ypač pieti
nėse valstybėse. Yra virš 
tūkstantis apskričių, kur 
nėra apsigyvenusio kuni
go. Tai reiškia, kad ketvir
ta dalis Jungtinių Valsty
bių neturi apsigyvenusių veda sugrįžiusiems 
kunigų. Dabar laikas jau
nuoliams pasimelsti ir ap
svarstyti ar tik Dievas jų 
nešaukia į dvasinę tarny
bą.

1DARBININKAS

; Cleveland, tttilo — Rug-
Nortvood, Mass. — šio- 'sėjo 28 d. mirė vyskupas

mis dienomis pp. Kūrai, john Raphael Hagan, 56
gyv. \Vi’!ow St.. išsirūpino metu amžiaus, vyskupo 
ir apgyvendino pas save Edward F. Hoban ” pagel- 
lietuvaitę našlaitę, p. Va- bininkas.
lentiną Naujokaitvtę, 17 
metu amžiaus.

Pereh ..............
A. a. vyskupas Hagan 

buvo konsekruotas gegu- 
Fereitą sekmadienį B AL- žės 28 d., 1946 m. Mirė po 

F o 22 skyriaus susirinki- operacijos.
me pasakė jautrią kalbelę 
apie išvietintus lietuvius ir 
Lietuvos pavergimą.

Pašaukimų Kursai 
» Veteranams

Boston — Tėvai Jėzuitai 
vete- • 

kursus, 
norinčius į- 

ar vie-i 
Jau 

prisi-

Surado $50,000 Vertės 
Pavogtus Kailius

ranams mokslo 
kurie priruoš 
stoti į seminariją 
nuolišką gyvenimą, 
virš 70 ex-kareivių
rašė ir tęsia mokslą, kuris 
buvo nutrauktas jų įstoji
mu į karo tarnybą. Taipgi* 
priimami ir tie jaunuoliai,! 
kurie ir pavėluotai apturė-į

Nuoširdžiai patariame 
visiems ALRK Federaci
jos skyriams, visoms ka
talikų organizacijoms ir 
draugijoms išrinkti atsto
vus į Amerikos Lietuvių 
Katalikų Kongresą, kuris 
įvyks sekmadienį ir pir
madienį, spalių 20 ir 21 
dienomis Hotel Pennsylva- 
nia, New York, N. Y.

Kongresas prasidės iš
kilmingomis pamaldomis 
Aušros Vartų lietuvių par. 
bažnyčioje, New Yorke.

Vyriausias JAV Kariuame- 
nės Vadas Pas 
Pabaltiečius

Kodėl UNRRA Neveikia 
Lietuvoje?

Neu York (LAIC) —
Daug simpatijų LietuvaiVakarų Vokietija — j_

(LAIC) — Vyriausias U. rejškia Belgijos spauda. 
S. A. karinių pajėgų Euro-į Neseniai laikraštyj ‘Vrai’, 

o----- 1— išspausdinta
Narney aplankė pabaltie- specialaus korespondento 
čių stovyklą Marzfelde, p. Chantier straipsnis 
netoli Niurnbergo.
aukštojo svečio apsilanky
mas buvo ir netikėtas, ta
čiau visi jį pasitiko tauti
niais drabužiais gražiai 
pasipuošę. Tai pirmoji 
tremtinių stovykla, kurią 
gen. McNarney aplankė 
Vokietijoje. Svečias aty- 
džiai susipažino su trem
tinių gyvenimu ir darbu, 
su patalpomis, valgiu ir tt. 
Išvykdamas pareiškė pasi
tenkinimą tremtinių orga
nizuotumu ir darbais, o 
taipgi pažadėjo pagerinti 
stovyklos būklę. Pastebė
jo, kad stovyklos gyvento
jai yra darbštūs amerikie
čiams kariams talkinin
kai. Šis generolo atsilan
kymas ne tik paliko malo
nų įspūdį tremtiniuose, bet 
buvo gražiai paminėtas 

| tiek amerikiečių karių 
spaudoje tiek radio.

Armija Reikalauja Draftuoti autorius priduria: 
Jaunuolius Nuo 18 Iki 20

poje vadas generolas Mc- Xr. 30, buvo
K'jmrur onlonVo nahaltio'_______________ 1

Nors “Baltai neteko teisės gy- 
yenti”, kur nupasakoja
mos raudonosios okupaci
jos sąlygos, pažymint, 
kaip dabar į aukštesnes 
vietas skiriami vien rusai. 
Primenama, kad rusai su
naikino netgi nežinomo 
Lietuvos kareivio kapą. 
Straipsnio pabaigoje rašo- 
ima: “Kartkartėmis girdi
me apie UNRRA’os veiki
mą Baltgudijoje ir Ukrai
noje. Bet kodėl UNRRA 
nepasiekia Baltijos kraš
tų? Argi manoma, kad jie 
mažiau sunaikinti, per ka
rą ir tris okupacijas ma
žiau apiplėšti? Tiesa, turi
me žinių, kad Lietuvą pa
siekė kiek USA lietuvių 
siųstų drabužių, bet jie 
buvo dalinami komunistų 
partijos pareigūnų. Vadi
nasi, lengvai galima atspė
ti kam daugiausia tie dra
bužiai teko...” Pagaliau, 

: “Balti
jos kraštai laukia teisin
gumo ir teisės gyventi. Jie 

Hashington, D. C., spa- atsidūrė toje pačioje padė
lių 3 — Karo Departmen- tyje, kaip į šulinį įmestas 
tas vėl atsišaukė į tautą, Juozapas, savo brolių ap- 
kad ji paremtų tautinį ap- leistas, Egipto pirklių be- 
sigynimo planą, būtent, laukiąs...” 
kad jaunuoliai nuo 18 iki; ___________
20 metų amžiaus būtų mi- i
litariai lavinami per 6 mė- rraVOSlaVdl Kviečia Lietu- 
nesiūs pilnai, o per kitus 6 yjų Dvasiškiją Lenktynėms 
menesius tik dalinai. —— 

--------------------------j New York (LAIC) —
Ramučiu ir dukrele Vilniaus radijo žiniomis, 

> Minsko pravoslavų vado- 
Į vybė pradėjo studijuoti 
i trumpąjį VKP (b) istori
jos kursą (komunistų par
tijos istoriją) ir studijų 
tikslu ketina iškviesti 

I lenktynių lietuvių dvasiš- 
; kius.

Anais laikais pravosla
vų vyriausybė stropiai 
studijavo carų gromatas. 
Šiandien — naujų viešpa- 

i w • cių.

ARTISTĖ POLYNA STOSKA,
įžymi Amerikos lietuvaitė soprano, ką tik grįžo po 
dviejų mėnesių koncertavimo Europoje, kur ji dainavo ■ 
Amerikos kareivių audiencijon Paryžiuje ir didės-! 
niuose Vokietijos ir Austrijos miestuose, kaip tai —į 
Frankforte, Muniche, Berlyne ir Salzburge.

Art. Stoska (Stoškaitė) dabar yra labai užimta! 
praktikomis New York Center Operos kompanijoj, kuri 
ji Rich. Strauss’o “Ariadne auf Naxos” operoj turi va
dovaujamą rolę, kuri bus išpildyta spalių 10 d. Ji taip 
gi turi vadovaujamas roles ir kituose muzikaliuose 
veikaluose.

Rado Moteli, 70, Pririšta 
Retežiais Prie Sofos

Mt. Joy,Spalių 2 d. So. Bostono jo pašaukimo malonę Die- ■
Suvažiavo studentų iš 19 dienomis Mr. & Mrs. Sa- 

valstybių, net iš tolimos jmu^ Geib draugai pranešė j 
Texas. Studentų amžius; ^ad jie matę j
yra nuo 18 iki 41 metų. išįGeibso žmoną, Alice, pri-1 
viso 39 pareiškė norą būtifpėdų ilgumo, 
parapijiniais kunigais ir j retežiu prie sofos namuo- 
virš 25 pasirinks vienuoliš
ką kunigų ar brolių gyve
nimą. *

policija gavo slaptai žinią, vui tarnauti, 
kad ji nueitų į namus, 15 
M St.. So. Boston. ir ten 
suras ką nors labai įdo
maus. Policija nuėjo ir ra
do $50,000 vertės kailių, 
kurie buvo pavogti iš Ru
sijos laivo, atplaukusio į 
Castle Island. So. Boston.

Policija areštavo moterį, 
kuri tuo laiku buvo na
muose, o '"ėliau pasidavė 
ir jos vyras, bet abu sakė, 
kad jie nieko nežiną apie 
kailius rastus jų namuose.

Msgr. Sheen Plokštelių 
Albumas

i
Pa. — šiomis

retežiu prie sofos namuo- 
!se.

Policija pravedė tyrinėji
mą. Mr. Geib sakė polici
jai, kad jis laikąs savo' 
žmoną pririštą nuo 1945 

’m. pavasario, nes bijąs, 
i kad ji nepadegtų namo ar-

ERNIE PYLE LAIVU ATVYKO
17 LIETUVIŲ

lių 3 — Karo Departmen- tyje, kaip į šulinį įmestas 
tas vėl atsišaukė į tautą, Juozapas, savo brolių ap-

I
•Vi

Praneša, kad yra įrekor- ji nesą sveiko proto, 
duota Msgr. Fulton J. 
Sheen pamokslai antrašte 
“Prayer Time”. Plokštelių 
(records) albumas turi 
aš t u o rius pamokslus. Įsi- 

sija, kuri pirmiau griežtai gykite šias plokšteles. Pel- 
priešinosi, sutiko, kad Ali- nas skiriamas pastatymui

juodukų motinoms namo 
Pietuose.

Užsakymus galite siųsti 
adresu: Angelus Record- 

(ing, 6404 Hollywood Blvd.Jtetas ruošia 
Hollywood 28, Calif.

Alijantai Tyrinės Vokiečiu 
Nuginklavimą

Berlynas, spalių 3 — Ru-

_________
! Rugsėjo 30 d. į New Yor- 

ba kurs nors neišeitų, nes i ką atplaukė laivas “Ernie 
• , Pyle” su 922 keleiviais, ku-

Apskričio prokuroras , daugumą sudarė Jung. 
Hamaker įsakė Geib’sui i Amer. Valstybių piliečiai, 
savo žmoną tuojau nuvežti j Taipgi atvyko ir 17 lietu-, 
į instituciją. Jeigu jis toivių, kurių trys Lietuvos 
nepadarys, tai jis bus kai- piliečiai, o visi kiti Jš Eu- 
tinamas už žiaurumą.

I

ropos grįžtantieji Ameri- 
skos piliečiai.

num
Danute apsistojo pas gi
mines: 1325 S. 49 Street, 
Cicero, III.

Irena Vidžiūnienė išvy- 
ko į Califomią ir apsigy- 

Įveno: 710 N. Van Ness 
Avė., Hollywood, Cal.

Atvykusius pa s i t i k o

jantų Kontrolės Taryba 
leistų keturių valstybių 
komisijai pravesti tyrinė
jimą vokiečių industrijos 
nuginklavimo ir demilita- 
rizavimo reikalu.

Hew Yorke Veteranų Kon- Tarpe atvykusių

York Avė., Newark, N. J.l
Kiti atvykusieji taipgi 

yra daug pergyvenę, buvę! 
nacių ir bolševikų kalėji
muose. Jie išvažinėjo į į- 
vairius Amerikos miestus 
pas gimines ir draugus:

Kunigas Vladas Karale- 
vičius laikinai apsistojo Bendr. Amer. Liet. Fondo 
nas dėdę Joną Juselį, 48 W. Rūbų Sandėlio vedėjas Jo-

ferencija Spalių 5 d.
x ~ j yra ži- ;30 Street, Bayonne, N. J-į nas Valaitis, solistė daini- 

nomas visuomenininkas ir Jo pasitikti į uostą atvyko.ninkė Barbora Drangelie- 
politikas advokatas Kapo- kun. klebonas Mykolas G.'nė, Lietuvos Generalinio

9 IŠ 10 PASKOLOS 
PRAŠYTOJŲ YRA 

PATENKINAMI
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Cos>Paskolos

.-5'. & įfį fįi•Ž- ***

privačiai savo 24 ofisuose
aipgi pasiruošę teikti pinigus mažam 

sveikam bizniui

The ^ątional
Shawmut Bank

Sojth Bo-ton Branch. 47+ V est Broadway

Veteranų Piliečių Komi- Skipitis, buvęs Drau-1 Kemežis ir gimnazijos bei Konsulato New Yorke at- 
3 ruošia Tr'L—‘---- “ — ' ' - • • • ----- ----- -— -------- - . ~................... -

;Konferenciją spalių 5 d., Remti Pirmininkas ir taip-kun. K. Malakauskis.
; Hotel Roosevelt, Nevv; gi Pasaulio Lietuvių Drau- «“
lYork, N. Y. Tikslas, kad gijos Pirmininkas. Advo- būrį našlaičių, kurių tar-j

Veteranų gijos Užsienio Lietuviams seminarijos, laikų draugas tache A. Simutis ir būrys 
atvykusiųjų giminių bei 

Julija Liečytė atlydėjo draugų.

^paruošti planą militariam katas Skipitis daug nuken-pe šį kartą lietuvių nebu-! 
(lavinimui taikos metu. tėjo nuo abiejų okupantų vo. Ji laikinai apsistojo

Vagis Nužudė Policijos 
Viršilą

g
MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

l
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

S

Teikis atmint mus savo 
širdyje, melski už mus Die- 

L.G.K. vą, sveika Marija’

;pas p. Walter Bogin, 1340 
___ ________.JN. Bosworth Avė., Chica- 

gestapas laikė jį ypaitngo- go 22, III., o toliau vyks 
J l net į Californią pas gimi

nes.
Julius Avižienis apsisto

jo pas brolį Juozą, 1109 
Portland Avė., Rochester,! 
N. Y.

Emilija Marytė - Daug-; 
norime apsistojo pas dėdę; 
Vincą Macį, 535 N. Mar-j 
shall St., Philadelphia, Pa.

Pranas ir Ona Jakučiai; 
laikinai apsistojo pas bro-l 
lį, 2101 — 52 Street, Keno- 
sha, Wis. Juodu turi gimi
nių Philadelphia, Pa., bet 
neturi adresų, todėl ryšius 
atnaujinti norintieji gimi
nės bei draugai galėtų jam 
parašyti į Kenoshą paduo
tu adresu. Ypatingai atvy
kusieji norėtų susižinoti 
su p. Magdalena Taraške
vičiene.

Sofija Jurkūnienė su 
dukrele Milda laikinai ap
sistojo: 2041 West Lei
Moyne Street, Chicago, III.

Albinas Kiecorius apsi
gyveno: 243 South 9th St., 
Brooklyn, N. Y.

Amelia Mihikaitė ir Juo
zas Milukas apsistojo: 339 
Elton Street, Brooklyn, N. 
Y.

Juzefą Šimaitienė su sū-

— bolševikai išveže į Sibi
rą jo visą šeimą, o nacių

______ į je priežiūroje ir ne kartą
Boston, Mass. — Vagis i intensyviai tardė. Įsaky- 

įsilaužė į 24 Fayette St., mas atvykti apklausinėji- 
, South End, namus. Har- mui į gestapą daug dau- 
ivardo studento kambaryjįgiau baimes įvarydavęs 
grobė kas tik buvo vertin-įnegu bet kokie bombarda-! 
ga. Sugrįžusieji į namus vimai, kurių jam teko per-! 
iužklupo vagį įsiveržėlį. Jie įgyventi bent porą šimtų.; 
i bandė jį sulaikyti, bet jis Nežiūrint visų pergyveni- ; 
■turėjo revolverį. Vienas iš mų advokatas Skipitis 
i sugrįžusių į namus išbėgo dvasioje nepalaužtas ir į- 
pašaukti policiją. Vagis į įsitikinęs, kad anksčiau ar 
bėgantį šaudė, bet nepa
taikė.

Policijos viršila William 
F. Healy, užgirdęs šauki
mą, sustabdė pravažiuo
jantį automibilių ir nuva
žiavo į tą namą. Jis buvo 
įspėtas, kad vagis - įsiver
žėlis turi revolverį. Kaip 
tik policininkas atidarė

Į 
!

430 IROAPWAT • SOUTH lOlfON

I
8 Šiurpios Lenktynes Kasdien

»

vėliau grįšime į demokra
tinę Lietuvą, laisvą nuo 
rudų ir raudonų totalitari- 
ninkų. Jis trumpam laikui 
apsistojo Brooklyne pas p. 
Valaičius, nes norįs pasi- į 
matyti su eile senų pažįs-Į 
tarnų ir draugų, kurių jis 
apsčiai turi New Yorke ir 

lik poucuiiiiKus auuare apylinkėse, o po to vyks į 
duris, tai vagis - įsiveržėlis'Čikagą pas brolį: 4002, 
paleido į jį šūvius ir antįBrighton PI.
vietos nušovė. Po to jis iš-i Kartu su adv. Skipičiu; 
bėgo į gatvę ir pabėgo.

Skipičiu 
/atvyko ir naujosios kartos 
} visuomenininkas inžinie-

Pakėlė Oro Pasta Mokesni
Nuo spalių 1 d. siunčiant kintas už dalyvavimą Lie- 

laiškus oro paštą air tuvos požeminiam judėji- 
mail) reikia mokėti 5 cen- me. Jis turi Amerikoje ap- 
tus už vieną unciją. Iki tos sčiai giminių ir 
dienos buvo tik 3 centai už apsistojo pas pusseserę p. 
unciją.

v •

cių ilgai kalintas ir kan- I

laikinai

Marę Stankienę, 300 N.

Iki Spalių 26

Subatos Ypatybe

The PAUL REVERE
HANDICAP

Pridėta $10.000

Daily Double Baigias 1 :
Po to iki 1:30 P. M.

World Series Rezultatai
Inningas po Inningo

Nuvažiuot galima EI, B. & M. 'ir

Daug Nemokamos Vietos Karams
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Publiahed etery Tuesday and Friday ezcept Holidaya such aa
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thankagiving and Christmas
---------- by----------

•AINT JOSEPH** LITHUANIAN R. C. AMOCIATION OF LABCR
(totered M Mcond-claaa matter Sept. 12, 1915 at the poat office at Bostoa.

Mass. under the Act of March 3, 1870. i

Aceeptanc* for malling at special rate of postage provided for in Sectlon 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918

BUBSCRIP^iON KATES: j
DomesUc yearly____________  $4.00
Domestlc once per week yearly $2.00 
foreign yearly______________ $5.00
Porelgn once per week yearly $2.50

DARBININKAS
166 West Broadvay, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams __________  $4.00
Viens kart savaitėje metams__$2.00
Užsieny metams  ________ $5 00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

Iš Laisvės Lopšio -
Laisvės Spinduliai

liškąjį rvvenimą. pakeis
damas hierarchiškąją ku
nigystę vlenuolyja. Tas 
vienu^Ps tik vieno dalyko 
tenori: sa’*o giesmės ir 'at
ities kanklių. Šv. Pranciš- 
kus buvo poetas, mvlėio 
muziką, andainavo kiek
vieną tvarinį. Tas nėra 
prarciš’roniš’’os dvasios 
esmė, 1 °t npnrošala°.

t Q v T>v»n --v o ’

Pranas1 d’70 šią 
ka nu'ąnrti
džiarri':”s ir dvasiniu-s rei- 
kalu^. Žmonių d'^sD kam 
tik trvo 
gvvc-" i 
Evang

• v 1

sus ižvel^e 
kuri mo- 

mnios me-
ve ei o 

anpšta’iš'^oio 
m r.x>-avii^imo šv. 
Ii j S C* . c>.S~OjC.

Nuo Kristaus laikų pa
saulis nebebuvo matės 
taiu ty-^s. grynai et ange
liškos f;v-"y-os, kam buvo 
šv. Pranciškus Tarp 'ūsu 
Pranašu, Anaštalų, Kan- 

• kiniu, ir Bažnyčios Dakta
rų, kurie sudaro mistišką 
vainiką Dangaus karalys
tėje, nė vienas nebuvo la
biau panašus į Dieviškąjį 
Mokytoją už mūsų Sera- 
fiškąjį Tėvą. Jo asmuo 
vienintelis, išsiskiria iš vi
sų, pakildamas iki dieviš
kosios esybės heroiškumo 
ir poetiškumo.

Geležies amžiuje, kada 
i ėjo kruvinos kovos ir krik
ščionija buvo nutolusi nuo 
Evangelijos, neturto Pa
nos sužieduotinis pasirodė 
tarp vargšų, tarp prislėg
tųjų, tarp tų, kurie kentėjo 

, ir verkė. Jis pradėjo skelb
ti užmirštą žodį: meilę, o 
su juomi atleidimą ir bro
liškumą.

Atgimsta naujas pasau
lis, sutveria naują vienuo
lišką gyvenimą, išlaisvin
damas iš griežtų, atitoli
nančių nuo žmonių, gyve
nimo formų. Aristokratiją 
pakvietė demokratija. As- 
ketiką pakeitė mistika, nes i 

... ,. ... „ giedojo gyvenimo grožį ir
liaudies partiją (kįeĮęVieno tvarinio šventu

mą, kaipo Dievo dovaną, 
tarp dejavimų ir beprotiš
kos neapykantos prieš visa 
tai, kas, kaipo medžiaga, 
atrodė fanatikams kaip 
šėtono įsikūnijimas. Šv. 
Pranciškus, ieškodamas 
tobulybės kontemplacijo- 
je, iš griežto nuošalumo ir 
absoliutiško atsiskirimo 
nuo pasaulio, padarė savo 
maldą ir religiją pagal 
'Kristaus Širdį, nes Išgany
tojas, tiesa, meldėsi nuo
šalume, bet darbavosi ir 
tarp žmonių, tad jis (Pran-

Pavarytas iš ministrų kabineto, Wal!ace anaiptol, 
nėra politiškai likviduotas. Jis turi savo planą ir labai 
“gudrų”. Kažkas pasakė, kad VVallace yra svajotojas, 
gyvenąs dausose ir mažai težinąs apie žemę. Tai klai
dinga nuomonė. Jei jis gauna metams 60,000 dol. įeigų, 
tai turi būt milijonierius. Svajotojai milijonieriais ne
tampa. Kai dėl nežinojimo žemės bei pasaulio reikalų,; 
taip pat klaida. Wallace yra matęs daugiau pasaulio, 
negu kas kitas. Kaipo patikimas Prez. Roosevelto žmo
gus, jis buvo siunčiamas į įvairius pasaulio kraštus, 
“geros kaimynystės” reikalais. Pabuvojo Pietų Ame
rikoj ir Aliaskoj, net ispaniškai kiek pramoko. 1944 m. 
jis padarė 27,000 mylių žygiuotę: iš Washingtono į A- 
liaską, paskui per Sibirą į Mongoliją ir į Kiniją su 
Čiang-Kai-Šeku pasimatyti. Yra ir Maskvoj pabuvo
jęs. Iš ten išsinešė rusiškų simpatijų, kurios jo sieloj 
giliai įstrigo. Taip, Wallace daug ko matęs ir daug ką 
mąstęs. Jo mintys daugiausiai sukasi apie Sovietų Ru
siją. Tai jo simpatija, dėl kurios turėjo palydėti aukšto 
pareigūno vietą.

Bet palaidus tokį stambų paukštį į laisvę, reikia 
apsižiurti, ką jis padarys, kokie jo planai? Pirmu 
įkarščiu, Wallace pasisakė ,kad kreipsis tiesiog į visuo
menę ir mėgins sudaryt “liaudies frontą”. Reiškia, pa
naudos bolševikų taktiką. Bet apsisvarstęs, savo planą 
tiek pakeitė, kad pirmiau padės kai kuriems demokra
tų vadams laimėti lapkričio mėnesio rinkimus, o pas
kui jau varys savarankišką vajų. Amerikos visuomenė 
kiek susirūpino. Spaudoje kilo spėliojimų, kad 1948 m. 
rinkimuose \Vallace gali pastatyti savo kandidatūrą į 
prezidentus, sudarydamas trečią -------
Laikraštininkams buvo žingeidu sužinoti, kiek jis tu-i 
retų pasekėjų. Vienas žurnalas (U. S. News) paleido 
krivulę (ankietą) į stambiausius Amerikos visuome
nės vadus su šitokiu paklausimu: “Dera, ar nedera 
Jungt. Valstybėms duoti Rusijai valią elgtis kaip tin-' 
karna Rytų Europoj, kad ta kaina pirkti taiką kituose 
pasaulio kraštuose, kaip siūlo Henry IVallace?”

Atsakymų gauta 15. Smerkią VVallace politiką 8, 
užgiria 3, ir keturi lyg iešką kompromiso (pusiau susi
tarimo). Visi paklaustieji įžymūs asmenys: politikai, 
ambasadoriai, stambūs publicistai, partijų vadai, uni
versitetų profesoriai. Yra griežtų pasisakymų: “kokią 
teisę turi Amerika pardavinėti tautų laisvę?... O kur gi 
Atlanto Čarteris?... Duoti Rusijai valią Rytų Europoj, 
reiškia atiduoti jai 100 milijonų naujų gyventojų, o 
paskui susilaukti pavergimo visos Europos. Kurie tą ciškus) ir ėjo atnaujinti a- 
sumanymą remia, yra arba mulkiai, arba Sovietų agen- paštališkuosius laikus, 
tai... Jei IVallace būtų Rusijos pavaldinys, tai už tokią1 šis perėjimas iš seno į 
kalbą būtų sušaudytas”. I naują vienuoliško gyveni-

Reiškia, Amerikos sąžinė atbunda. Savigarba ir mo supratimą yra didelės 
sveikas protas tebegyvuoja. Wallace išsišoko pervėlai. reikšmės dalykas. Kiekvie- 
Pataikė į tokį momentą, kada priešbolševikinis sąju- ną dvasinė forma, kuri 
dis ima gerokai bręsti. Iššaukė jį komunistų darbeliai gimsta iš palyginimo, ne- 
čia pat mūsų tarpe, nes ir pas mus, nors tik dalinai, savyje tvirtą įsitikini- 
bolševistinio gyvenimo “skanėsiai” jau duodasi para-iir neisgnaunamą pa- 
gaunami. Karti realybe tai geriausias vaistas skys- ^Vgy^enimui. š^pS^- 
toms sapahonems. Kai laisves ir. maisto palaipsniui cišku^ „ ir rimto 
pradedam netekti, tai geriau suprantame pavergtųjų gaivojįfno 
vargą ir nelaisvę. -___

Šiuo kartu, kaip ir visada, laisvės šūkis pasigirdo dan: absoliutų neturtą, gi- 
laisvės lopšy — Bostone. Respublikonų Partijos plat- ių nusižeminimą ir sera- 
formėn (programon) įterpta pasiryžimas reikalauti fišką meilę.
laisvės Lietuvai ir kitoms pavergtoms tautoms. Jau' Filosofai ir kritikai daž- 
antru kartu Massachusetts valstybė Lietuvai pasitar- nai klydo, nesuprasdami 
nauja: po pirmojo pasaulinio karo ji pirmų pirmiau- tikrosios šv. Pranciškaus 
šia pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Jos pavyzdį dvasios, kuri, pagal kiek- 
pasekė ir oficijalinė Jungtinių Valstybių administraci- vieno vienuolio išgales, tu
ja. Iš laisvės lopšio išėjo pirmieji mūsų laisvė s spindu- ri tvirtai laikytis Dieviš
kai jį. k°J° Mokytojo nurodyto
------------------------------------------------------------------kelio — šv. Evangelijos.

----  — “ Kaip šv. Pranciškaus 
dvasia, net ir jo asmuo, ta
po Kristaus atvaizdu, Al- 
ter Christus — Antrasis 
Kristus, taip kiekvieno 
pranciškono pirmutinis ir 
galutinis tikslas kiekvie
name veikime ir apaštala
vime yra Kristus.

Barnabas Marija.

i

• ■»

Mažytis Garry Walsh, dešinėj, linksmai pami
ni savo gimtadienį. Jis buvo paliestas prieš ke
lias savaites polio ligos. Dabar sveiksta ir drau-. 
gas jam padeda valgyti šaltą košę.

NCWC Ir ALRKF

Lietuvių Katalikų Kongreso Belaukiant

O

(“Darbininko" korespondento pasikeitė •i*rxG£
Paryžiuje)

o'*-' —— ' 
maras Europoje, 
joje buvo i-asta : 
įvairių žmonių ’» 
g"s, be globos na’i \ tų žiau- kun. D •. K 

Paryžiuje, 
ant rytoją: 
kolonijai r 
lo metu gi
džių sutv. 
nuotaiką, 
reiškė, kad t. 
laiko Dievo ' 
ir patrictlzr 
nežus.

Po mišių matėme ji A- 
merikos karininko unifor
moje, linksmą, r. uotaimu
gą besišnekučiuojant su 
žmonėmis, bekalbinant ir 
bežaidžiant šventoriuje su 
lietuviais vaikučiais, ku
riuos jis tuo jaus pat pami
lo.

: Tą pačią dieną vakare 
■ man teko garbė vadovauti 
i Paryžiaus lietuvių studen
tų delegacijai, kuri kun. 
Dr. Končiaus buvo priimta 
“Grand - Hotel” viešbuty
je studentų materialei bū
klei Prancūzijoje patirti, 

s Mes turėjome privilegiją 
pirmieji Europos konti
nente inauguruoti Ameri
kos ir Europos lietuviu 
kontaktą. Apie vakarienes 
stalą pokalbis, turiu pasa
kyti, buvo labai kietas, į- 
temptas, bet be galo įdo
mus ir instruktyi 
mokinantis. Kun. 1 
člus studentams 
kad pirmas jų u 
dabar yra mokytis ir 
ruoštis ateičiai. Pažadėjo, 
kad darbštūs ir pažangūs 
studentai iki jų s-ūdiju 
pabaigos bus BALF’o at>- 
rūpinami. Suprantamas 
europietiško, jauno, karš
to studento žingeidumas, 
kai tik jis pereidavo į ne 
studentų reikalus liečian
čią sritį, kun. Končiaus su
maniai buvo sutramdomas 
ir Paryžiaus studentai tuo 
pačiu turėjo progos pažin
ti ne tik lietuvišką gera 
širdi, bet ir amerikoniško 
darbo sistemos precizišku
mą ir gr 

Po to, 
tai laiko Paryžiuje, 
Dr. Končius 
ko.
nes nieks nežinojo ir netu
rėjo žinoti, kur jis važiuo
ja. Mes girdėjome, kad jis 
važinėjo ir važinėja po vi
sa Euroną. Pereita vasarą 
aš važinėjau po Vokietiją. 
Kur tik nuvažiuosi į di
desnį centrą visur rada i 
BALF’o pirmininko n~d- 
sakus. Visi anie jį kalbėjo. 
Ir visko kalbėjo. VBną tik 
išvada aš iš tų kalbu ga
liu padaryti, kad per Vo
kietiją pravažiavo didelė 
asmenybė: tvirta, sumali, 
griežta, disciplinuota, ži
nanti iš pagrindų savo mi
sijos didumą ir svarbumą. 
Ta asmenybė yra to 

Tesinvs 5-tame rusk
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riam Ii ūmui. Jie 
arba deportuoti < 
darbams, arba 
nacių lage; iuoso, 
muose, arba tie. k 
darni tesi artinau <
vikų teroro bėgo 
rus, kad pate’ tų 
demoki a' i jų globom. 
vicais nelaimiu gaiš ž 
mis ėmė tvcj'aus rū 
vakarų sąjungir iut 
riuomenės. Bet to rt 
ko. Jų pagalbon atėj 
rios labdaringos 
kes organizacijos: Raudo
nasis Kryžius, įvairios Ka
talikų Ša’pos Organizaci
jos, Žydų komitetai ir ki
tos religinės ar labdaros; 
sąjungos.

Tų nelaimingųjų žmonių1 
tarpe Vokietijoje buvo ir 
tūkstarčiai lietuvių, kurie 
buvo ar tai vokiečių išves
ti sunkiems darbams, ar 
tai į lagerius, kalėjimus, ar 
tai buvo pabėgę nuo bol
ševikiško diktatūrinio rė
žimo, kurs 1940-41 metais 
buvo tiek lietuvius prikan
kinęs, kurs dešimtis tūks
tančių lietuvių išgabeno į 
tolimą Sibirą, į koncentra
cijos lagerius, kalėjimus 
ir daugelį nužudė. Jie visi, 
kas tik galėjo bėgo į vaka
rus, per kulkas, per bom
bas. grasinami naciu pali- 
cijos sunkiais darbais, la
geriais ir skubėjo vis tolyn 
į vakarus, kad greičiau 
patektų į Amerikos ir An
glijos globą.

Kada jau buvo ameriko
nų ir anglų išlaisvinti, ta
da lietuviai jau lengviau 
atsiduso. Sakau lengviau 
atsiduso, nes žinojo, kad 
už tolimųjų marių yra jų 
broliai lietuviai, kurie jų 
tikrai neapleis. Visi žinojo, 
kad Amerikoj yra įkurta 
lietuvių organizacija — 
BALF, kurios tikslas šelp
ti nuo karo nukentėjusius 
lietuvius. Tuojaus Euro
pon atėjo žinia, kad šis 
BALF ketina atsiųsti čia 
savo atstovą. Praėjo dar 
daug mėnesių ir taip prail
go belaukti.

Pagaliau 1945 metų 
gruodžio mėnesį pasiekė 
žinia Paryžių, kad kun. 
Dr. Končius jau yra Ang
lijoje. Vadinas jau Euro
poje. Nesulaikomai žinia 
sklido po visus lietuvius 
Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Belgijoje, Danijoje, Itali
joje, Šveicarijoje. Visi lau
kė to momento, kada jis 
pats pasirodys. Visiems 
atrodė, kad tikrai turi į- 
vykti kažkas didelio ne
paprasto. Šio įvykio su
pratimas buvo teisingas, 
psichologiniai pagrįstas. 
Tas įvykis rodo, kad Ame-; 
rikos lietuviai nepalieka 
savo brolių Europoje sun
kiam likimui. Jie jais ap
čiuopiamu, konkrečiu bū
du ateina paremti mora
liai ir materia-iai: jie at
siunčia jų įkurto fondo at
stovą tikrą lietuvį ir tikra 
Amerikoną Kun. Dr. Kon
čių, kad jis pats savo aki
mis pamatytų tremtinius 
nelaimėje, sužinotų jų 
nuotaika?, patirtų mate
rialinį ir moralinį jų sto- 

. vį.
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są turi kolosalinės reikš
mės. Tuo mes galime di
džiuotis ir džiaugtis.

Vertindami ALRKF ry
šius su NCWC ir besi
džiaugdami, kad Lietuvių 
Katalikų Kongresą globos 
patsai Kardinolas ir jame 
savo atstovą turės, pada-

, kuri 
palyginimo, ne-

ALRF Federacija yra 
dalimi to didžiojo sąjūdžio 
Amerikoje, kuriam vado
vauja National Catholic 
Welfare Conference (Ame
rikos katalikų veikimo 
centras, veikiąs vyskupų 
globoje). Mat, mūsų Fede
racija jau nuo 1932 metų
yra afilijuota su NCWC rykime iš savo pusės vis- 
Kitaip kalbant, yra tos ga- ką, kas tik galima, kad 
lingosios ir garbingosios Kongresas ir gausumu, ir 
organizacijos narė. Be to, ' nutarimais būtų tikrai di- 
Federacijos centro pirmi-, dingas.
įninkąs ir sekretorius įeina 
į NCCM (katalikų vyrų ^NGRESO 
tarvbą), o pirmasis (pirm.
J. Laučka) net į vykdo-į X Amerikos Lietuvių Ka
mą ji komitetą. įtalikų Kongresas įvyksta

ALRKF ryšis su NCWC i sekmadienį ir pirmadienį 
visuomet buvo tamprus, spalių mėn. 20 ir 21 dieno- 
Ačiū tam, yra laimėta lie- mis Hotel Pennsylvania, 
tuviams ir Lietuvai daug ,New York, N. Y. , 
malonaus į 
netik moralinės, bet ir ma
terialinės paramos. Jei jau 
kelinti metai, kai Ameri
kos katalikų spauda taip 
energingai gina Lietuvos 
nepriklausomybės bylą, 
nemažai kredito tenka 
skirti tiems glaudiems Lie
tuvių Katalikų Federaci
jos ryšiams su NCWC.

Todėl, ALRKF, šaukda
ma Amerikos Lietuvių Ka
talikų Kongresą, matė bū
tiną reikalą pakviesti da- X Iš kitų miestų važiuo- 
lyvauti jame ir NCWC ge-jantieji į kongresą atsto- 
neralinį sekretorių - direk- vai ir svečiai iš anksto pa- 
torių. Netenka abejoti, sirūpinkite kambariais — 
kad kongrese dalyvaus ar-j viešbučiuose ar pas priva- 
ba jis pats ar jo įgalioti- tinius žmones, 
nis. Tai bus labai svarbu,

palankumo iri X Atstovus į kongresą 
siunčia visos lietuvių kata
likų organizacijos ir drau
gijos Jungtinėse Valsty
bėse ir Kanadoje.

X Kongreso iškilmingos 
pamaldos bus sekmadienį 
spalių mėn. 20 d. Aušros 
Vartų bažnyčioj, New 
Yorke.

X. Pirmoji Kongreso se
sija prasidės 1 vai. po pie
tų Pennsylvania viešbučio 
salėj.

v 
nis.' Tai bus labai 'svarbu, X ALRKF apskritys ir 
nes tuo būdu ryšiai tarp skyriai tuojau nominųoki- 
mūsų ir NCWC dar labiau lte kandidatus, iš kurių

Dievo įkvėpta,
deda savo Ordino pagrin-

Bostone. Respublikonų Partijos plat- lų nusižeminimą ir sera-

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIA
Serafiškojo Tėvo gyve

nimas remiasi trimis pa
grindiniais įstatymais: ne
turtu, nusižeminimu ir 
meile.

Pranciškono vienuolio 
misija yra vesti kiekvie-

ną prie švento ir pilno ide
alo, kuris pasireiškia pil
name amžinos tiesos paži
nime. Jis gieda meilę kon
templiacijoje apsuptas 
draugų. Jis deda visas pa
stangas atnaujinti apašta-

sustiprės.
KARDINOLAS — 
KONGRESO 
GLOBĖJAS

Ačiū tiems mūsų ry
šiams, didelė yra garbė 
pranešti visuomenei, kad 
Lietuvių Katalikų Kongre
so globėju malonėjo apsi
imti Jo Eminencija Kardi
nolas Francis Spellman, 
didžiojo New Yorko arki
vyskupas. Pačiame Kon
grese Jo Eminenciją atsto
vaus J. E. Vyskupas Do- 
nehue. Turint galvoj fak
tą, kaip svarbų vaidmenį 
vaidina J. E. kardino
las Spellman ir NCWC, ir 
Amerikos visuomenėj aps
kritai, ir viso pasaulio ka
talikų gyvenime, jo sutiki
mas globoti mūsų kongre

I

, iš kurių 
kongresas rinks Federaci
jos centrro valdybą. Nomi
nuotųjų vardus tuojau 
prašome siųsti į Sekreto
riatą.

X Kurių draugijų valdy
bos nebūtų gavusios kvie
timo laiškų, sava iniciaty
va rinkite atstovus į kon
gresą. Kai kongreso reika
lais visi rūpinsimės ir visi 
dirbsime, jis bus ir gausin
gas ir sėkmingas.

X Visais Amerikos Lie
tuvių Katalikų Kongreso 
reikalais prašome kreiptis 
į Rengimo Komisiją —222 
So. 9th Street, Brooklyn 
11, N. Y., arba į ALRKF 
Sekretoriatą — 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago 8, III.

• Leonardas Šimutis,
ALRKF Sekr.

vus, pa- 
Dr. Kon- 
priminė, 

išdaviu vs 
mokyt is

iežtą discip’iną. 
pabuvojęs kiek 

kun. 
kažkur išvy- 

Aš sakau “kažkur”.
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Dėkoja už
AUŠROS VARTŲ

Dievo Motinos Paveikslų
Laikraštis "Darbininkas” išleido gražų, menišką 

Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslą ir pasiuntė sa
vo skaitytojams ir LDS nariams. Gavusieji minėtą 
paveikslą, labai patenkinti ir daugelis pareiškė "Dar
bininkui” padėką už jo išleidimą ir prisiuntė laikraš
čio paramai aukų. Šią savaitę gavome paramos iš se
kančių : 
A. Kasper. Somerville. Mass...............................
K. Grigaitis, Worcester. Mass.............................
Mrs. Alena Balčiūnas. Dorchester. Mass............
Ona Drungienė. Brooklyn, N. Y...........................
Mrs. Diana Chubet. Norvvood. Mass....................
T. Balčiūnaitė. Newark, N. J...............................
Leonora Svinčionienė, Lawrence, Mass.............
J. Petkus, Brockton. Mass...................................
Juoz. Marcelionis, So. Boston. Mass..................
Mrs. S. J. Urbon. Montague City. Mass.............
L. Gedrim. E. Pepperell. Mass............................
Mrs. Mary Babel. Norvvood. Mass........................
S. Sviokla. Brockton, Mass.................................
J. VV’aitkus, Phila., Pa.................................... '.....
J. ir S. Zavadskas. Haverhili. Mass....................
Elenora Švitra. Chicago. III................................
Albin A. Arman. Hartford, Conn. .....................
J. Yankevičius, Norwood. Mass..........................
Benedikta Atkočaitienė, VV’estfield, Mass..........
Mrs. Mary Klimašauskas. \Vaterbury, Conn.....
Mrs. Ursula Bernads. Pittsfield, Mass................
VValter Miksza, Lowell, Mass..............................
Ant. Sedliavičius, Hudson, Mass........................
Leon Grabliauskas, New Britain, Conn.............
John Karsokas. VV. Lynn, Mass........ t..
Dom. Varnienė, Brooklyn, N. Y. .....
K. Kulikauskas, VVorcester, Mass.......
A. Musick. Haverhili. Mass................
Sofia Lapinskas, Chicago, III..............
K. Leiga. Brooklyn, N. Y....................
Mrs. M. Višniauskas, Baltimore. Md.
M. Balutienė, Norwood, Mass............
P. Janulevičius, So. Boston, Mass.......
I. Šalkauskas, Baltimore, Md..............
Mrs. A. Jovaišas. Newton Upper Falis.....
Mrs. J. Lukoševičienė. Phila.. Pa...............
J. Berkiel, Antioch, III..................................
Mrs. D. Daskovich. So. Deerfield. Mass. ... 
Angelą Anužis. VVorcester, Mass................
Ona Salatka. VV’orcester, Mass...................
Steve Sokol. VV’orcester, Mass....................
Wm. Mackevicz, Braaford, Mass...............
Mrs. A. Višniauskienė, Cleveland, Ohio ... 
Adv. K. J. Kalinauskas. So. Boston, Mass. 
A. Marculonis, Haverhili, Mass...................
Sim. Kudzma, Nashua, N. H......... .............
E. Baumilienė, Lovvell. Mass.......................
E. Lubin, VVorcester, Mass..........................
J. Rukša. Phila., Pa. 
P. J. Bender. Detroit
K. Pigaga, Brockton
J. Kašėta. Brockton
J. Raizis, Gardner, Mass....................
J. Sharkus, Brockton, Mass...............
Elena Kinstavičienė, Brockton. Mass.
F. Barcaitė, Phila., Pa.........................
Jonas Prakapas, Brockton, Mass......
Mary ^Valiukevičienė, VV. Lynn. Mass 
Mrs. M. Ginkiewicz. Phila., Pa...........
Sisters of St. Casimir, Nashua, N. H.. 
R. Bartkus, Brockton, Mass. ............
Mary Chelkonis, Snringfield, Mass. ..
J. Bielevich, Lawrence, Mass...........
K. Čepurna, YVaterbury, Conn...........
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GIRDĖTI LIETUVIU 
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2.00
2.oo "
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2.00
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00
2.00 j ■■SKu _...__
2 00 ' *2 00 IEVA PAULAUSKAITĖ
2.00 Sekmadienį, spalių 13 d., Šv. Juozapo par.. Lowell, 
2.00 Mass., priims Moterystės Sakramentą Ieva Paulaus- 
2.00 kaitė, duktė žinomų veikėjų ir biznierių pp. Vlado ir 
2.00 Barboros Paulauskų, su p. Jonu Bush iš Lawrence, 
2.00 Mass. P-lė Ieva Paulauskaitė, kaip ir josios tėveliai. 
2.00 i dalyvauja įvairiuose lietuvių rateliuose. P-nas VI. 
2.00 Paulauskas yra LDS Centro Valdybos ilgametis Gar- 
2.00 bes narys ir didelis “Darbininko” prietelius ir rėmėjas. 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.50
1.50:
1.25 Mrs. J. Trinka, So. Boston, Mass...........
1.25 John Urbon, Phila., Pa...........................
1.25į Mrs. M. Kazauskas, Phila., Pa...............
1 25'Josepn Rustausky, Athol, Mass. ..........
1.25 A. Nevedonskas, Athol, Mass..................
1.25 Juozefina Gudaitė, So. Boston, Mass.....
125 L. Kumpa. Brockton, Mass.....................
1.25 Ona Aleškevičienė, Waterburv, Conn.....
1.25 O. Jakubauskienė, Lavvrence, Mass.......
1.25 Andrius Dėdinas, Greenfield, Mass........
1.25 F. Phillip, Lawrence, Mass.....................
1.25 P- Lingis, So. Boston, Mass..................
1.25 Juozapas Kunsevičius, So. Boston, Mass. 
1.251 Pranas Itutis, Bridgewater, Mass.........
1.25 J- Švagždys, Brockton, Mass. ................
1.25 K. Stepsis, Phila., Pa.............................
1.25 M. Gricius, Phila., Pa, ...........................
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25

Rugsėjo 20 d., nuo seniai sir
gęs, mirė Pranas Batutis, 72 
metų amžiaus. Paliko nuliūdime 
savo žmoną Dame, du sūnų ir 4 
dukteris, kurie yra išauklėti lie
tuviškoje dvasioje ir sukūrę sa
vo šeimas. Velionis šiame kai
mely j pragyveno 40 metų. Dir
bo Boston ir Maine geležinkelio 
kompanijoj iki atleidimo dėl se
natvės. Priklausė prie Saldžiau
sios Širdies V. Jėzaus draugi
jos. Greenfield. Mass.. ir Šv. 
; Pranciškaus lietuvių par., A- 
;thol, Mass.

A. a. Pranas Batutis palaido
tas iškilmingai su trejomis šv. 
mišiomis parapijos kapuose.

Karstnešiais buvo S. Š. V. J. 
draugijos nariai: Andrius Dėdi
nas, Juozas Mičiuta, Jurgis Da
gilius, Albertas Tamulis, Jonas 
Giknis, Albertas Lukošius.

Velionio šeimai reiškiame gi- 
užuojautą. A. Dėdinas.

Norwood, 
dova-

Nash-
“sur-

do-

MALDŲ VAJUS 
UŽ LIETUVĄ

(Vasario 16 d., 1946 — 
Vasario 16 d., 1947)

“Ten prie Babilono upių mes 
sėdėjome ir verkėme, atsimin
dami Tave, Sijone! Toje žemė
je ant gluosnių pakabinome sa
vąsias kankles... Kaip gi giedo
sime svetimoje žemėje! Ps. 136. 
Taip kadaise skundėsi išrinkto
sios tautos vaikai savo ištremi- 

■me. Taip šiandien mes — lietu
viai skundžiamės savo nelaimės

lią

NASHUA, N. H.
PADĖKA

Linkime jaunai porelei linksmiausio sugyvenimo 
ir Dievo palaimos.

Apal. Adomavičienė, So. Boston, Mass. 
Jonas Zmauskas, VVorcester, Mass.
Ant. Ališauskas, VVorcester, Mass.......
M. Gabys, No. Andover, Mass............
Juoz. P. Kavolynas, So. Boston, Mass.
- T . 1 z->, Tk J •> r

Nuoširdžiai dėkoju už 
ruoštą man mano namuose 
“surprise party” šeštadienio 
vakare. 21 d. rugsėjo, mano 

(gimtadienio ir vardadienio pro- 
|ga-

Dėkoju garbės svečiams kun.

su-

Amerikos Armijos ir Laivyno viršininkai 
peržiūri japono dokumentus, kuris vadovavo 
įgulai, kuri parvežė vieną iš 150 paskolintų laivų 
Japonijai.

Marie Bartush, Chicago, III..................................
V. Blauzdunas, Waterbury, Conn..........................
K. Balčiūnas, Hartford, Conn..............................
Rev. Alfonsas Maria, Brighton, Mass...................
J. Indelos, Lawrence. Mass....................................
J. Mačiūnas, VVindsor, Conn.................................
Adelė Baronas, Dorchester, Mass.........................
Norbert Mikalauskas, Nashua, N. H...................
V. Kereiša, VV. Bridgevvater, Mass.......................
A. K. Masaitis, Westfield, Mass..........................
Mrs. O. Zablocki, So. Boston, Mass.
J. Augys, Waterbury, Conn. ...............................
K. Jakutis, Bridgeport, Conn. .....................  ...
A. Kondrotas, Manchester, N, H..........................
S. Druskauskas, Detroit, Mich.............................
John Peckis, Detroit, Mich. .............. ...............
N. N. Lovvell, Mass
L. VVolkavičius, Hudson, Mass.............................
Mrs. E. Matulunas, VVaterbury, Conn...................
Mykolas Barnatavičius, Brockton, Mass...............
W. M. Mitchell, Nashua, N. H.......................:........
M. J. Yakavonis, Brockton, Mass.........................
R. Paul, So. Boston, Mass.....................................
Wm. Andrunas, Dorchester, Mass..... .................
F. Davidonis, Athol, Mass....................................
B. Pūras, Scranton, Pa. ......................................
M. A. Norkūnas, Lawrence, Mass........................
J. Mišeikis, New Haven, Conn. ... .................
Veronika Vaičiūnas, Brooklyn, N. Y. ..................
Mrs. A. Klevinskas, Chicago, III. ........................
J. Lukšaitis, Hamtramck, Mich. .............
Bernardas Jaskevičius, Haverhili, Mass..............
Padangės Aras - Kun. S. J. Vembrė, Athol, Mass. 
B. Gilusevičius, VVorcester, Mass..........................
Tarnas Tamulevičius, Branford, Conn. ................
N. N., Baltimore, Md. .........................................
Mrs. Petrus Dennis, Manchester. Mass.................
Agnės Giedraitis, So. Boston, Mass.....................
Mrs. A. Bizokienė, Dorchester, Mass...................
St. VV’aitkevicz, So. Boston, Mass....... .................
John Grigas, Nashua, N. H. .............................
Mr. K. Jutkevičius, VVestfield, Mass....................
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125'1Jr- Cibulskiui, kun. J. Bucevi- 
-į 00 i čiui ir kun. I. Abromaičiui iš 
-I 00 j Hartford. Conn., už sveikini-
1 OO'1™15’ »raž^us linkėjimus. Dė-
2 00! kojų savo sesutei ir švogeriui 
-į 00! J. Manikam iš Hartford. Conn.; 
j 00'PP- Mažeikam, VVorcester, Mass. 
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brolienei Kneižiam, 
Mass., už sveikinimus ir 
nas.

Taipgi širdingai dėkoju 
uaiečiams už surengimą
prise party” ir už gražias 
vafias, būtent, pp. A. Atkins ir 
jų dukrelei Ritai iš Derry, N. H. 
vietiniams — pp. S. Andrikam j dienose. Nejaugi naktis be auš-
ir jų dukrelei Bronisei, pp. J. ros! Nejaugi suvienytų maldų 
Stanuliam, pp. J. Skirkevičiam, srovė nepasieks Gailestingumo 
pp. A. Zapenam už gražias ir į šaltinio — Švenč. Jėzaus Šir- 
naudingas dovanas, ir savo my-Įdies!!! Ištesėkime karštoje 
limam vyrui Vincui už 
“sumelavimą” dėl manęs, 
kui p. Jonui Tamulioniui 
šeimai už linkėjimus.

Ypatingai tiem, kurie tiek 
daug darbo ir laiko padėjo ruoš
dami "party”, ir skanius val
gius. gėrimus ir puikų “Birth- 
day Cake”.

Bendrai dėkoju visiems ir vi
soms už sveikinimus, linkėji
mus dovanas ir gražų sudaina- 
vimą "Happy- birthday”. Lai 
Dievas visus ir visas laimina, o 
man pasilieka tas gražus p" 
rengimas mano širdy ant visa- 7 t'*“'* ’f, ° , Isv. misiąs — kasdien; sv. Rodos. Dar kartą tanu lietuvišką: .. ,„ .y mum jų — 21; Rožančių — kasamu. Tekle MitcheU’iene. , T.dien; Stacijų — 2 kasdien; Li

taniją ir kitas maldas kasdien.
šv. Petro Seserų Pranciškie- 

čių mokykla, Kenosha, Wisc.— 
Vaikučiai žadėjo: šv. mišių — 

Philadelphia, Pa. — Šiomis: 170; šv. Komunijų — 100; Ro- 
dienomis gautas mirusio a. a. žančių — 92; įvairių rflaldų — 
Kazio Dryžos brolio sūnaus Ste-i7671.
po Dryžos, gimusio Rubežnin-j Worcester, Mass. — Anelė 
kų kaime, paieškojimas. Jis pa-' Zubawich: “Meldžiu priimti
ieško dėdės, kuris jau miręs, ir!mano maldas už Lietuvą.” — 
kitų giminaičių. j Kas savaitę 4 šv. mišias; 4 Ro-

Giminaičiai patys arba žinan
tieji jų adresus malonėkite pra
nešti K. Vidikauskui, 2833 Li- 
vingston St., Philadelphia, Pa., 
ir gausite Stepo Dryžos-adresą. ;dą; Stacijų — 4 kas savaitę; 
Tuomet galėsite jam parašyti i šventą Valandą ir įvairių maldų 
nors laišką.

gražų maldoje ir atgailoje! Siųskite 
muzi-' maldų sąrašus į
ir jo Maldos Apaštalavimo Centrą 

St. Robert’s Hali 
Pomfret Centre, Conn.

I
Nekalto Prasidėjimo par., 

(Cambridge, Mass. — Nuo Tre- 
jtininkų, Maldos Apašt. skyriaus 
ir kitų: šv. mišių užsakytų — 
20; šv. mišių išklausytų — 512; 
šv. Komunijų — 512; Rožančių 
— 1500; Stacijų — 3650; įvai
rių maldų — 41.000.

Maspeth, N. Y. Elžbieta
Pa‘ Minotienė prisiuntė už Lietuvą:

Paieško Dėdės a. a. Kazio
Dryžos

K.V.

tė,

Lietuvaičių Našlaičių Vaizdas

žančius ir įvairių Litanijų ir 
maldų. Trys asmenys žadėjo: 
šv. Komunijų 4 kas savaitę; 
Dvasinių Kom. — 5 kas valan-

ir Litanijų.
Šv. Jurgio par., Phila., Pa. — 

Maldos Apaštalavimo skyrius 
sudarė 2 rateliu, abu iš 30 na
rių. Reiškia, kiekvieną dieną 
per visą vajų: šv. mišių — 2; 
šv. Komunijų — 2; Rožančių— 
2; Stacijų — 2.

šv. Juozapo Par., Scranton, 
Pa. — Maldos Apaštalavimo 
skyrius už Lietuvą aukavo: šv. 

i Mišių — 2.800: šv. Komunijų— 
; 3.800; Rožančių — 4.000; Sta
cijų —- 6.700; užprašė 4 šv. mi
šias.

Šv. Antano par., Omaha, 
Nebr. — šv. mišių — 506; šv. 
Komunijų — 166; Rožančių — 
666; Stacijų — 90; kitų maldų 

1197.

Iš kairės į dešinę: Danutė Vasiliauskaitė. Anelė Stumbry- 
Albina Rauiinaitytė.

BALF ir Sesutės) bus labai dė- 
; kingos.
į ‘ Visais reikalais malonėkite 
kreiptis šiuo antrašu:

Sair.t Francis Convcnt, 
R. D. 10. Mount Providence 

Pittsburgh 27. Pa.
CARRICK 7530

Kun. Kapelionas J. V. Skripkns.

PITTSBURGH, PA.
šv. Pranciškaus Vienuolyne

Malonu yra supažindyti pir
mąsias karo našlaites, kurios 
atvyko į Jung. Valstybes rugsė
jo 17 d. ir apsigyveno Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Akademi
joj, Pittsburgh. Pa.

Ačiū BALF rūpestingumui, 
kad taip garbingą ir šventą 
darbą atlieka, rūpindamiesi ne
laimingiems karo tremtiniams 
pagelbėti, šventas ir prakilnus 
yra darbas rūpintis ir gelbėti 
nelaimingus našlaičius, kurie 
ištikro reikalauja pagalbos, nes 
kitaip jos būtų dideliame pavo
juje. kaip dvasiškame 
taip ir tautiškame.

BALF Centro Vice-Pirminin- 
kė, ponia Količienė, pirmoji ap
lankė karo' našlaites, suteikda- I ma mergaitėms užuojautą, su
raminimą ir didelę pagalbą, ką, 
jaunuolės niekuomet nepamirš.

Tuo pačiu kartu, ačiū Sesu
tėms Pranci.škietėms, už gražią 
prieglaudą, rūpestingą patar
navimą ir motinišką globojimą, 
nes tokiu pasielgimu pareiškia, 
kad. kaip Geros Samaritonkos. 
parodo savo gerumą dėl nelai
mingų karo našlaičių.

Būtų šventas ir naudingas 
darbas, kad atsirastų gerašir
džių žmonių, kurie ištiestų savo 
gailestingas rankas, suteikti

stovyje.]pagalbą toms tremtinėms mer
gaitėms. už ką jos. (mergaitės.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
"VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

"VYTIS" eina kas mėnesi gražiai 
paveiksluotas ir deda jdomiu atraips-

i nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.
"VYTY” rasi žinių iš viso pasau- 

i Uo.
"VYTIS” rašo apie Amerikos lle- 

i tuvių jaunimo judėjimų.
“VYTY” rasite įdomių pasiskaity*

- mų tinkamų seniems ir jauniems.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty

ręs redaktorius Ignas Sakalas lt 
"VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime Sūkį: “Tcnrlie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neska’iytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime "VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik $.".00
“VYTIS”

366 W. Broadvvay. 
So. Boston 27, Mass.
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Lėktuvu Nuo Meridos Iki
Veracruz

Įspūdžiai iš keliones po Meksiką

zontu, kad negali išskirti, 
kur baigiasi jūra, kur pra
sideda dangaus mėlynė.

Vėl priskrendame nepa
prastai gausių balų, upių, 
ežerų plotus — tik žiba ten 
žemai, kaip patiesti veid
rodžiai.
ŠIAUDŲ BAKŪŽĖS

Vietomis matosi sody
bos: nedidelės grįčios, su 
šiaudais dengtu stogu. Pa
skutinė stotelė prieš Vera
cruz neturi nė įrengto ae
rodromo — tik lygus kie
tos žemės plotas, prie ku
rio ganosi karvės ir jos vi
sos sužiuro pamačiusios tą 
keistą mūsų plieninį pauk
štį. Kitos net artyn pažiū
rėti buvo beeinančios, bet 
besikeldamas lėktuvas jas 
nubaidė. Vieton stoties rū
mų stovi tik aukšti basliai 
įkasti, ant kurių šiaudinis 
stogas — jokių sienų nėra.
SKRENDAME 
PER KALNUS

Artėjant prie Veracruz 
prasideda kalnai. Kaiku- 
rie, aiškiai matosi, ugnia- 
kalnių kilimo — tokie apy- 
smailiai su giliu įdubimu 

■ “ " ‘ 3 ar tam- viršuje. Tų kalnų čia daug,
sesnės spalvos. Įdomiai at- Neveltui sakoma, kad kai 
rodo iš viršaus : 
debesėlių šešėliais išmar
gintą žemę. Lėktuvas pa
kyla aukštokai. Mes neria
me į debesį, lygiai, kaip į 
rūką. Per debesis skren
dant lėktuvą labiau supur
to. Pakeliui į Veracruz nu
tūpėme net keturis kartus 
mažose stotelėse. Geležin
kelio čia nėra, keliai pras
ti, f...............................
skrenda lėktuvu, kad ir į 
artimas distancijas.
MEKSIKOS ĮLANKOS
PAKRANTĖMIS

aero-

MEKSIKIEČIAI ŽINO 
LIETUVOS VARGĄ

Pasitaikė saulėta diena. 
Jukatano sostinės — Me
ridos (Meksikoje)
dromas išpuoštas tauti
niais meksikiečių 
niais žmonių daug, laukti 
nenuobodu. Susipažinau su 
dviemis Meksikos “Sales- 
manais”: vienas kilęs iš 
Ispanijos, kitas net iš Ara
bijos. Vienas pardavinėja 
“nailons” ir nusiskundžia, 
kad čia šilta, moterys ma
žiau kojinių tenešioja. A- 
bu jiedu girdėję apie Lie
tuvą ir nuoširdžiai užjau
čia dėl rusų okupacijos.
I DEBESIS

Šiuo kartu gauname ma
žesnį, tiktai dviejų motorų 
lėktuvą. Kelionės ta pati 
tvarka: į lėktuvą, prisi- 
rišt diržais ir — kylam. 
Kai mūsų lėktuvas tiesė į 
debesis, stebėjausi Juka
tano lygumomis: tikėjausi 
rasiąs kalnus. Matėsi ly
gūs, žaliuojantieji miškai 
ar krūmai, farmų nedaug, 
dirbamos žemės neperdau- 
giausia — tik vietomis iš
siskiria jos kvadratiniai 
plotai, šviesesnės ----

pieši-

žiūrėti į Kortežas karaliui norėjęs 
pavaizduoti Meksiką — 
paėmęs saujon popieriaus 
lakštą, sugniaužęs ir me
tęs ant stalo, sakydamas 
jog šitaip nelygiai atrodo 
Meksikos paviršius. Tą 
kalnų vaizdą paįvairina 
ežeras, ramiu savo vande
niu dauboj begulintis.
VAKARAS

tai daugelis žmonių VERACRUZ GATVĖSE

Seminole Indijonai, Dania, Florida, atiduoda paskutinį patarnavimą 
pagerbdami mirusi savo vadą. Chle? Jimmy Osceola.

pardavinėja maistą, leng
vus gėrimus, o naktį susi
rangę ant grindų pramie- 
ga, su mažais vaikais dau
gelis.
KAIP MEKSIKIETĖS
NEŠA VAIKĄ

Net gražu žiūrėti, kaip;“'“’ mįntyS įr tyrūs patrioti-„Minuotos kliūtys, nei kitos, . . r r -kaikunos moterys čia ne-j kiiti niai jausmai apsupo visus
sa savo mažyčius: užtup-ikurios Sijojo kilti klausytojus,
džiusios “kromo” sau ant m? ^ors bituos valios, bet 
nugaros, parišusios savai* ;k'tos Amerikos atstovo Mane, pasiekę gandas, 
plačiąja skara, kad nenu-takt,kos’, neSal®Jo BALF o kad jis žada palikti Euro- 
kristų, galus snrišnsins pirmininkui sukliudyti vi- pą. Kaip butų jdomu suzi- 
priešaky ir eina, turėda
mos abi rankas laisvas

Vistiek, sunkus atrodo ma ateitis parodys, 
jų gyvenimas. Vargo čia'Amerikos lietuviai ir vai- viena minutė, 
nestinga. Ana — vaikučiai' džia tinkamą atstovą atlei- yra brangi. Pasiryžau nu- 
išgirdę, kad _ angliškai'do į Europą. . ‘
kalbame, pinigėlio ateina! Daug mėnesių važinėjęs telį. Turėjau laimes, 
prašyti. Tarp daugelio sta-, po Europą kun. II..." 
lų, kur terasoje susėdę vęl sugrįžo Paryžiun.

BALF’o Pirmininko Kun. Dr.
Končiaus Misija Europoje

Pradžia 3-čiame pusi. ga, rugsėjo 8 d., laikė 
tvirta, kad nei gal būt kie- “aldas ir kalbčj° t . 
!no nok iš anksto supla-;tuv,us' G,11°? rellglnes

pa- 
lie-

mai jausmai apsupo visus

SUriŠUSlOS ouiuiuuyu vi- uuių pumų
» tnrėda-'s^ka* tobulai atlikti jam noti apie jo misijos pasi- 

pavestą misiją Europoje, sekimą ir jo įspūdžius iš 
;Aš manau, kad jau netoli- Europos. Jis baisiai užim- 

, kad tas įvairiais darbais. Kiek- 
aišku, jam

eiti anksti rytą pas jį į ho-
Jis

Končius dar buvo namuose. Iš hote-
„ .___ o_r_ ____ _____ Ir lio raštinės patelefonavau

žmonės nerūpės t i n g a i 1 vėl jis čionykščių lietuvių į jo kambarį. Po kelių mi- 
gurkšnoja kokį gaivinantį j dideliam džiaugsmui Vy- nučių jis nusileido žemyn, 
gėrimą, prašliaužia koks tauto karūnavimo ir Lie- Oraži nank Ampritns ar- 
vyras be kojų. Čia žmo- tu vos tautinės šventės pro- 
nėms laiko užtenka, jie ne
skuba, ilgai vakare sėdi; 
miesto aikštėje, kur daug 
suolų, kiti spaudžiasi į 
“mūvį”, kurį tik vieną vi
sam mieste temačiau (spė
ju, kad turėtų būti dau
giau).
PAŽINTIS SU “MŪVI U”
GAMINTOJU

Veracruz — vienas Mek-
■ sikos uostų. Į šią vietą pir- 
' miausiai ir atvyko Ispanai,
■ pradėdami iš čia Meksikos

Tose tarpustotėse — di-i užkariavimą. Susiradęs
deiis įvairumas: vienoj viešbutį tą patį vakarą iš
viete j matosi virš mieste- ėjau miesto pažiūrėti. Mū- 
lio dominuojanti bažnyčia, ro ir mūro namai, bet yra 
kitoj vietoj reti, į visas pu-;ir medinių, iš kokių lentų 
sės pasvyrusių palmių! sukaltų. Tūose nė stiklinių 
miškai. Pakylame viršum langų nėra, tik išplautos 
debesų — kaip gauruoti skylės su langinėmis iš vi- 
balti kainai jie atrodo, vie- daus. Kam čia to stiklo 
tomis saulės nušviesti. Vėl reikia, kad taip karšta — 
žemiau nusileidžiamo. Iš dar geriau, kai vėjelis pa
vienes pusės matosi žali pučia, 
miškai ir laukai, 
lėktuvo pusės — 
jūros vanduo. Jis 
kur toli jungiasi

ei jos stovyklą, o ne laisvą - 
žmonių gyvenimą. Tose 
kareivinėse, kazematuose, 
barakuose ir net skiepuo
se, kur žmonės įsikūrę- yra 
baisus gyvenimas. Ten 
turi gyventi įvairių lyčių, 
įvairaus amžiaus, įvairaus 
išsilavinimo i>- išsiauklėji
mo žmones. Vieni nuo kitų 
atsitvėrę yra tik antklodė
mis, lovų užtiesalais arba 
labai dažnai popiera. Ir tai 
reikia žinoti, kad vienam 
kambary - salėje gyvena 
labai dažnai po ’ eliasde- 
šimts žmonių. Toks gyve
nimas žmonėms yra be ga
lo įgrisęs.

Geresnis gyvenimas yra 
kur tremtiniai yra įkurti 
atskiruose gyvenamuose 
namuose, kur yra butai, 
virtuvės ir minimaliniai 
patogumai. Daugelyje vie
tų tremtiniai buvo prie
varta suvaryti į tokius la
gerius, kitaip buvo atsisa
kyta jiems duoti UNR- 
RA’os išlaikymą.

Geriausia ir humaniš
kiausia tremtiniai apgy
vendinti yra Šveicarijoj. 
To negalima visiškai pava
dinti lageriu. Tai yra pui
ki kultūrinė institucija. 
Čia jie turi puikiame vieš
butyje kambarius ir visus 
kultūrinius įrengimus. A- 
pie kitų kraštų lagerius 
nieko ypatingo ar charak
teringo pasakyti negali
ma. Ten gyvenimo sąlygos 
yra apygerės.
— Kokia, Pone Pirminin

ke, yra tremtinių materi- 
jalinė padėtis?
— Ligi vidurio vasaros 

maisto normos ypač Ame
rikonų zonoje suaugu
siems buvo pakankamos. 
Ir nusiskundimų dėl kie
kio nebuvo daug girdėti. 
Atsiprašau, dar norėjau 
pasakyti, kad visą aprūpi
nimą tremtiniai gauna iš 
karo vadovybės. UNRRA 
paėmusi maisto ir kitų 
dalykų paskirstymą.

Maistu nusisk u n d ž i a 
daugiausia motinos, dėl 
vaikų, aprūpinimo specia
liu maistu. Ištisai ko 'ser- 

>, be daržovių 
ir pieno vaikams yra net 
nesveika.

(Bus daugiau)

— 1945 metų gruodžio 17 
d. atvažiavau Anglijon — 
Londonan, kur yra UNR
RA operacijų centras Eu
ropai. Čia per tris mano 
buvimo savaites susipaži
nau su UNRRA' centro 
darbais Europoje, su jų 
planais ir kitais DP (dis
placed persons) liečian
čiais klausimais. Čia teko 
į patirti taip pat ir Anglijos 
• vyriausybės nusistatymą 
dėl DP ir užmegsti kontak
tą su įvairiomis visuome
ninėmis ir šalpos organi- 

■zaci jomis.
Sausio pradžioje, šiais 

i metais, atvažiavau Pran- 
'cūzijon, kur* išbuvau apie 
i 2 savaites. Čia susipaži
nau vietoje su tremtinių 
gyvenimu, juos aplankiau.

Paryžiuje yra taip pat į- 
sikūrusių Amerikos šalpos 
organizacijų. Man teko su 
jomis taip pat sueiti kon
taktam Svarbiausia man 
Paryžiuje buvo nustatyti 
planą mano kelionei į karo 
zonas.

Po to aplankiau Vokieti
joje Amerikos zoną, Anglų 
zoną ir Prancūzų zoną. 
Vėliau buvau Austrijoje, 
Italijoje, Šveicarijoje, Bel
gijoje, Danijoje, Švedijoje. 
Kiekvienoje valstybėje bu
vau net po keletą kartų. 
Visose čia minėtose vals
tybėse yra lietuvių tremti
nių.

Kiek Jūsų žiniomis, Ku
nige Pirmininke, yra iš vi
so lietuvių tremtinių Eu
ropoje?
— Visiškai pilnos statis

tikos nieks iki šiol dar ne
turi, nes kai kurie DP gy
vena nuošaliai niekur ne
užsiregistravę. Bet tokių 
yra labai maža. Bendrai 
Europoje lietuvių tremti
nių priskaitoma apie 75,- 
000. Visų baltiečių: lietu
vių, latvių ir estų kartu 
priskaitoma apie 250,000 
Vokietijoje lietuvių yra 
apie 65,000 ir kitose minė
tose valstybėse apie 10,- 
000.

Kiek lagerių Tamsta ap
lankėte ir matėte lietu-: 
vius?

' — Vokietijoje ir Austri- vinis maistas 
joje aplankiau apie 60 la
gerių. Kitose valstybėse 
lageriai yra maži po kelio
lika ar keliasdešimts žmo
nių.

Iš viso savomis akimis tų visiškai blogas, nė nėra 
teko matyti apie 40,000 žmogaus, kuris būtų visiš- 
lietuvių. Su daugeliu teko kai geras. I------

i ir aiškintis,! ‘ *

ir Lie- Graži, nauja Amerikos ar
mijos karininko uniforma 
jį darė labai iškilmingą, 
išdidų ir drausmingą. Man 
pasisakius, kad noriu pa
daryti su juo pasikalbėji
mą laikraščiams, jis dide
lio entuziazmo nerodė ir 
pareiškė, kad jam reikią 
dar daug dirbt, o ne kalbė
tis, kad laikas esą labai 
brangus, kad jam kiekvie
na minutė suskaityta, kad 

_  __ ___ ___šiandien jis turįs mažiau- 
laivų griaučiai. Gausu dar- s^a šešis svarbius susitiki- 
bininkų, kurie dirba sku- mus. kNRRA 
bedami. Antai ten krauna Popiežiaus J 
iš laivo į sunkvežimį sun
kias bananų kekes, atrink
dami kur apgedusius, 
riuos numestus tuoj 
pat suderoja belaukią 
kai.

Kitoj vietoj darbininkai 
neša kukurūzu maišus, 

i Keturi vyrai stovi laikyda-

dija ir tie bebaigią rūdy
dami gaišti susidėvėjusių

UOSTE
Išėjau uosto pažiūrėti. 

Ramiai sau stovėjo kele
tas didokų garlaivių. Tolu
moje ant stalo matėsi San 
Juan de Ulua pilies stori 
mūrai. Jie ilgai saugojo 
uostą nuo piratų ir kitų 
pavojų. Uosto senumą liū-

Pavargęs jau buvau be- 
įsmunkąs į savo viešbutį, 
kaip kažkas patakšnojo į 
petį ir angliškai pratarė:
— Eiva, alaus užfundy- 

siu. — Pamačiau, kad tai 
tas pats augalotas vyras, 
su kuriuo kartu lėktuve 
skridome. Vieton to “poi- 
zeno” alaus, paprašiau 
“džindžirėlės” ir prie sta
lo besikalbant, kai meksi- 
konas šveitė batus jo iš
tiestų kojų, jis pasakojosi' 
esąs vienas iš “March of 
Time” filmų gamintojų. 
Darbas įdomus ir uždarbis 
geras, taigi jam nė su pi
nigais nereikia varžytis. 
Pasakojo, kaip jisai, norė
damas pamatyti senus; 
griuvėsius už 60 dolerių 
paėmė taxi ir nuvažiavo. 
Jis specialiai sau pasisam
dė vadovą, kurio, be to bū
ta muzikanto. Šis supažin
dino su kitais muzikantais 
ir šie, paragavę “užfundy- 
to” alaus, visai salei pra
nešė, kad dabar bus grie
žiama to garsiojo ameri
kiečio garbei, ir visą vaka
rą jie griežė, ko tik ameri
konas prašė.
VERACRUZ 
BAŽNYČIOJE

Rytą bažnyčioje radau 
apsčiai žmonių. Meksiko- 
nai pamaldūs. Jų stovylos 
ir paveikslai pasižymi to
kiu primityvišku spalvin
gumu. Pavyzdžiui, Mari
jos ar Kristaus stovyloms 
net plaukai uždėti, tokie 
tamsūs, meksikoniški.

I 
i

ku-
čia 

vai-

. centre, su 
; Nuncijum ir 

kitais svarbiais asmeni
mis. Bekalbėdami išėjom į 
Paryžiaus gatves. Mačiau, 
kad tą dieną man nepa-

Nėra žmogaus, kuris bū-

iš kitos Kiti tiesiog gyvena ma- 
mėlynas žutėse savo krautuvėlėse, 
ten kaž- kurias pasistatę ant šaly- 
su hori- gatvio. Dieną ir vakare

Pauiettę Eusse šluoja grindis, kurios nusėtos 
aukso drožiniais, 
na auksines plunksnas, špilkutes ir k.

urie nukrinta, kaip nudaili-

vyks daug ką iš jo sužino- pasikalbėti ir aiškintis,' 
ti. Man insistuojant paga- kodėl jie iš tėvynės išvyko,! 
liau sutiko mane priimti čia yra aįskįras klau-i 
ant rytojaus 9 vai. rytą. j simas ir gal tą Tamsta vė-j 

Ant rytojaus 9 vai. rytą liau norėsi specialiai pa-' 
mi tokius aštrius geležies prisistačiau pas kun. Dr. klausti. Lageriuose trom-j 
kablius rankoje. Kaip tik Končių viešbutyje, 
ateina "nešėjas, 
džia tuos kablius į maišą vis buvo užimtas: 
ir užkelia ant peties vie- lefonavo į įvairias įstai-j Tremtinių gyvenimo są- 
nam vyrui, kurį našta taip gas, įvairiems asmenims.'lygos, kad ir lageriuose n/' 
spaudžia, kad jisai ristele Pagaliau priėjome prie pa- visur yra vienodos. Vokie- 

sikalbėjimo. i ti joje tremtiniai gyvena
Koks Jūsų, Kunige Dak- trejopai: vieni lageriuose, 

tarė, kelionės Europoje!t. y. vokiečių kariuomenės 
tikslas? — pirmiausiai pa-f buvusiose kareivinėse, ba- 
klausiau. frakuose ar šiaip niekam
— Jūs juk žinote, — pra-j netinkamuose dideliuose 

pastatuose, kiti — apgy
vendinti atskiruose mies
tų kvartaluose gyvena-! 
muose namuose - butuose1 
ir treti gyvena laisvai,! 

inuomuodami sau butus 
privačiai. Tas dažniausia 
priklauso nuo vietos karo 
vadovybės ir nuo bendru 
butų sąiygų. Pirmoji lage
riuose gyvenanti tremti- 

jnių kategorija sudaro la
bai liūdną įspūdį. Tie žmo
nės yra suvaržyti ir suda
ro įspūdį, kad jie yra kali
niai ar belaisviai, žodžiu, 
koki nors nusikaltėliai. Ir 
tie lageriai primena dau
giau kalėjimą, koncentra-

Jį ra-įtiniai gyvena dar Šveicari-į 
visi šulei- dau geroje nuotaikoje. Bet joj, Danijoj ir Italijoj, bot 

_ ___ : vis te-čia jie yra labai mažyčiai, 
į įvairias įstai-,

> asmeninis, j

bėga, kad tik greičiau nu
simestų. Jei maišas pra
kiūra, tai tasai, ką su ada
ta ir storu siūlu rankose, 
bėgdamas paskui nešėją, 
siuva, ado.

Daug kur skalbiniai ne' 
ant virvės išdžiaustyti, o man 
patiesti ant pievelės — 
karšta, išdžius ir taip. Tro
belės kitur taip menkutės, 
kad į jas nėra ko nė van- 
jdentiekio tiesti, bet vy- 
Jriausybė vis tiek rūpinasi. 
I tai vanduo nors į kiemą 
atvestas ir čia kraną atsi
sukus galima prisileisti.

Meksika sparčiai nori 
kultūrintis. Veracruz mie
ste mačiau stambiomis rai
dėmis gatX’ėj išrašyta:
— Ar jau atlikai savo pa* 

reigą, ar išmokei bent vie
ną beraštį skaityti?

Dr. J. Prunskis.

dėjo BALF’o Pirmininkas 
i aiškinti, — kad šis 

karas tūkstančius lietu
vių išbloškė iš savo tėvy
nės ir jie atsidūrė vakarų 
valstybių srityse. BAL- 
F’as, kurio aš esu pirmi
ninku, mane delegavo į 
Europą pagrindinai ištirti 
šių tremtinių — karo au
kų
Mano uždavinio įgyvendi
nimui reikėjo man asme
niškai šiuos tremtinius ap
lankyti, susipažinti su jų 
'Padėtimi ir po to žiūrėti, 
j ką galima jiems padėti.

Kuriuos kraštus, Pone 
'Pirmininke, aplankėte?

padėtį Europoje.

K. J. N.
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DARBININKAS

k KONCERTAS
3 Vai. Po Pietų

So. Boston High School Auditorijoje,

v

MUZIKAS 
POVILAS SAKAS

Thomas Pk, So. Boston, Mass

❖❖❖❖

Pagerbti Įžymų Poetą “Vytis ir Erelis” Autorių 
Vyriausi “Darbininko” Redaktorių 

Kun. Dr. K. Urbonavičių

OPEROS ARTISTE 
BIRUTA RAMOŠKAITĖ

RUOŠIAMAS “DARBININKO”
Sekmadienį, Lapkričio-November 3,1946

Programa išpildys pagarsėjusi operos artistė Biruta Ramoškaitė; Šv. Pranciškaus Par. Mišrus Choras, vadovybėje 
muziko Povilo Sako; Dr. Juozas Antanėlis; Antanina Grabijoliūtė; Stella Raznauskaitė; Iz. Zalubaitė; pasakys eiles Stu
dentė Bronė Budreikaitė, nesenai atvykusi iš Paryžiaus. Taipgi bus ir kitų įžymių artistų. Visus nuoširdžiai kviečiame į šias 
pagerbtuves - šaunų koncertų. RENGĖJAI.

! KAS _
i GIRDĖTI LIETUVIU 
į jrOZOMUOSE ‘ i

[mintys apie lietuvybės santykį 
su katalikybe buvo sutiktos su 

I^a’-vrcnce, Mass. Rugsėjo 29 atidžių dėmesiu. Parapijiečių 
d. Šv. Pranciškaus parapija tu- vien^nSu nuoširdžiu bendra- 
rėio istorinę šventę. Tai iškil- darbiavimu su dvasios vadais Tikrai čia reikėjo daug pasi- 
mingas "morgičiaus" sudegini- pasidžiaugė kun. Jonas Berną- aukojimo, sumanumo, veiklumo 
RIJ-S. A. Į- U.1 UĮ'IJVO K7 v X, A ,

nėję buvo surengta šauni vaka
rienė. kurioje dalyvavo apie 
400 parapijiečių. Prie papuoštų 
ir lietuviškai paruoštais valgiais 
apkrautų stalų vakarienės daly- 

’ viai turėjo progą išgirsti kalbų
ir dainų.

Kun. F. Kenstavičiaus prista- j^s lietuviškai nė žodžio.
tytas kalbėjo neseniai iš Argen-į Italijos lietuvių vardu sveiki- riausią vardą. Ji yra prisidėjusi 
tinos atvykęs K. Čibiras. Jo no kun. Dr. L. Andriekus. pran-įprie visų kilnių Dievui ir Tėvy-

JAUK! ŠVENTĖ

ciškonas, kuris šiuo metu čia!nei darbų. Klebono kalba iš-Į Po pamaldų įvyko šaunus 
vedė 8 dienų rekolekcijas. Jis klausyta su meile, daugeliu at- 
paliūdijo. kiek džiaugsmo lietu- vejų dalyvių plojimais palydė- 
viams tremtiniams suteikia per ta.
BALF siunčiama amerikiečių Labai gražią nuotaiką gaivino 
parama. Svarbiausias kalbėto-1 muz. Sako vedamas mišrus ir 
jas buvo, žinoma, klebonas kun. vyrų choras lietuviškomis dai- 
Pr. M. Juras. Su jam įprastu nomis. “Mortgičiui” sudeginti 
laisvumu ir nuoširdumu jis pa- buvo pakviestas parapijos vete- 
pasakojo parapijos stiprėjimo ir 
bažnyčios skolų išmokėjimo is
toriją.

bankietas.

Novena, kuriai vadovauja 
Pranciškonas kun. Leonardas 
Andriekus, pasibaigė šv. Pran
ciškaus dieną, spalių 4.

Aušrelė.:

g, <2 O nlVl v* O OUUV^UU |X ------------ —j--------------y ------------------------------------------i - ,

Ta proga parapijos svetai- Tonis. Pažymėtina, kad abu šios jr rūpestingumo, kol prieita ne
parapijos vikarai nors čia gimę tik gana didelės skolos už baž- 
ir Lietuvos nematę, laisvai ir 
gražiai lietuviškai kalba. Lietu
viškai pasveikinimo žodį tarė ir 
vietinis daktaras Miškinis. Tar
naudamas US kariuomenėje jis 
per keletą metų sakosi negirdė- populiarumu

nyčios statybą likvidavimo, bet 
jau keliolika tūkstantukų su
taupyta didelės salės statybai. 
Palyginti nedidelė Šv. Pranciš
kaus parapija savo patraukliu 

Lawrence tarp 
į lietuvių ir kitataučių turi ge- 
llCL^iO.CĮ . CLi VA .’ 1 L* J

i prie visu kilniu Dievui ir Tėvy-t

Kailinius Geriausia Pirkti 
DABAR!

ranas žilgalvis Petras Navic
kas. Vakarienei vadovavo kun. ■ 
F. Kenstavičius.

Šia proga • malonu paminėti 
veiklius parapijiečius, šiokiu ar 
tokiu būdu prisidėjusius prie 
parapijos šventės pasisekimo. 
Su šeimininke Eleonora Šven- 
čioniene prie virimo dirbo: Pau
lina Padvaiskienė. Malvina 
Paulauskienė, Marijona Saulė- 
nienė, Sofija Rimaitė, Morta 
Patrikienė. Elzbieta Dekavičie- 
nė. Rožė Švenčionienė, Elžbieta 
Mažeikienė, Veronika Lalienė. |

Prie stalų patarnavo: Julia'makiose 
Andriukaitis, Elzė Padvaiskas,, 

i Bemice Padvaiskas, Ona ir Ma- 
j rijoną Songailaitės, Mary Ne- vyko Federacijos skyriaus susi- 
versky, Anna Švenčionis, S. Ri- rinkimas. Tarp kitų svarbių rei- 
maitė, Izabelė Zolubaitė. i kalų buvo plačiai kalbėta ir a-

I Turėjo darbo ir vyrai: Zigmas pie Amerikos Lietuvių Katali- 
Bauba, Juozas Jenčius, Juozas kų Kongresą, kurį ruošia AL- 
Blazevičius, Stasys Sapka, o RK. Federacijos Centras. Iš- 
jiems padėjo Shirley Laycok ir rinktas p. A. F. Kneižys atsto- 
Antanukas Padvaiskas.

HORWOOO, MASS.

Jersey. Linkime maloniai pra
leisti atostogas pas savuosius.

———

Šeštadienį, rugsėjo 28 d. mirė 
Julia (Semaskytė) Kairienė,] 
gyv. 1095 Washington St. Pa
laidota iš Šv. Jurgio lietuvių; 
par. bažnyčios spalių 1 d. High-1 
land kapuose.

Paliko dideliame nuliūdime
vyrą Praną Kairį, tris dukteris rjus. 
— Anelę, Mrs. Francis Morres- 
co, gyv. Norwood,

LDS Conn. Apskričio 
Suvažiavimas

įvyks sekmadienį, šių metų, 
spalių - Oct. 27 d., Hartford, 
Conn.

8:30 vai. rytą, Švč. Trejybės 
parapijos bažnyčioje įvyks šv. 
mišios už gyvus ir mirusius r.a-

40 Valandų Atlaidai
Šv. Jurgio lietuvių parapijos Raymond, gyv. Stoughton; tris 

bažnyčioje spalių 4, 5 ir 6 dd. sūnus — Joną ir Julių, gyv. 
įvyksta 40 Valandų atlaidai. Norwood, ir Praną, gyv. Mal- 
Vakarais, 7:30 vai., pamokslus den, ir šešius anūkus, 
sakys šie kunigai: penktadienio] 
vakare — kun. J. Vaitekūnas iš 
Providence, R. I.; šeštadienio 
vakare — kun. A. Baltrušiūnas 
iš Millis, Mass.; i__________
vakare — kuų. F. Norbutas iš 
Brockton, Mass.

! Visi dalyvaukime atlaidų pa-

Šiomis dienomis apsivedė Al
bertas V. Rukštelis, gyv. Austin 
St., su p. Viktorija Koprek,

Pirmą vai. po pietų prasidės
Mrs. Marys suvažiavimo posėdis Švč. Trejy

bės parap. svetainėje. 339 Capi- 
tol Avė.

Taigi prašome visas kuopas 
prisiųsti atstovus, pagaminti į- 
nešimus — naudingi sumany
mai visados pageidaujami su
važiavime.

Valdyba:d, 1 L1 Į j 1 I ęą ___ B e V CllUV A>CA. •

sekmadienio Stonham- Jungtuves pyko p^p j j, Ambotas, Dv. Vadas

Sekmadienį, rugsėjo 29 d. į-

Š. Patriko par. bažnyčioje. 
Stoneham. Mass.

i Sveikiname jaunavedžius ir 
Imkime malonaus ir laimingo 
vedybinio gyvenimo.

Juozas Bernotas, pirmininkas 
Jonas Totilas. raštininkas.

Eernardas Koraitis

I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje, 
pataria Naujosios Anglijos ponioms ir panelėms 
įsigyti kailinius dabar, nes žiemos metu jau nė
ra tokio plataus pasirinkimo kaip dabar.

Mūsų krautuvėje dabartiniu laiku yra vienas 
iš didžiausių ir plačiausių pasirinkimų — čia 
rasite visokių “šaižų” ir rūšių. Taigi, ateikite į I. 
J. Fox krautuvę ir prisimieruokite naujausios 
mados kailinius prieinamomis kainomis ir pirki
mo sąlygomis.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis at
stovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
expertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius 
gausite 10 nuošimtį nuolaidos.

Taipgi mes išmainome senus kailinius į naujus ir už senuosius duoda
me gerą nuolaidą. Pasinaudokite momentu! Įsigykite kailinius prieš žie-

411 WASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

LAWRENCE, MASS.
Moterystės Sakramentą pri

ėmė George Rooney su Mari- 
I joną Micka.

■
i Kun. Jonas Bernatonis, “Sun-
I

; day school” — katekizacijos ve- misiją, 
dejas, suskirstė vaikučius į tris 
skyrius: sekmadieniais, 2 valan
dą po pietų mokina su pagelbi- 

'ninkais mažesniuosius, trečia
dienį po pietų didelesnius, o 
aukštesnių mokyklų jaunuolius 
pirmadieniais.

į Šv. Pranciškaus parapijos me
tinė vakarienė įvyko rugsėjo 29 

i d. Ji buvo įspūdingesnė negu 
kitados. 5 vai. po pietų, prie iš
statyto švč. Sakramento, mūsų 
klebonas, kun. P. M. Juras su
kalbėjo rožančių, sugiedojo 
Šventas Dieve ir prašė visų 
žmonių, kaip ir mišių aukose, 
dėkoti Dievui už Jo gausią pa
laimą ir būti gailestingu.

Apskričio Suvažiavimas
: ALRK Moterų Sąjungos 
Mass., Me. ir N. H. valstybių 
apskrities suvažiavimas įvyks 
spalių 13 dieną 1946 m. Nek. Pr. 
P. Šv. par. salėje, 432 Windsor 

... , St., Cambridge, Mass. Pradžiaivauti skynų tame kongrese. . , . - . ', pirmą valandą po pietų.
Tą pačią dieną, 4 vai. po pietų, Kadangi bus svarbus metinis 

Šv. Jurgio lietuvių par. svetai- suvažiavimas ir naujos valdybos į 
nėję įvyko Bendro Amerikos rinkimai, tai kuopos prašomos 
Lietuvių Šalpos Fondo 22 sky- prisiųsti skaitlingai atstovių, 
riaus susirinkimas. Plačiai kai- Raportai iš kuopų veikimo per 
beta apie drabužių, maisto ir pastaruosius metus bus išklau- 
kitų vajaus pravedimą. Išrinkta syti. Raportai turi būti priruoš- 
daugiau darbuotojų į vajų ko- ti raštu.

Antanina M. Wackell,
Mass., Me. ir N. H. apskr. rašt.Pirmininkas A. F. Kneižys j 

plačiai paaiškino apie šaukiamą: 
BALF seimą ir ragino visus 
tuos seimu susidomėti ir iš-; 
rinkti atstovus. Po išsikalbę ji-' 
mo atstovais išrinkti šie: A. F. • 
Kneižys ir Jurgis Versiackas. į

Nutarta ruošti visuomeninį 
susirinkimą — prakalbas sek-' 
madienį, rugsėjo 13 dieną, Šv.1 
Jurgio lietuvių par. salėje, St. 
James Avė. Kviesti kalbėtojus, 
kurie buvo išvietinti ir yra at
vykę į šį kraštą.

Šiomis dienomis p. M. Šerei- 
kienė, varg. V. Sereikos žmona/ 
gyv. Tremont St., išvyko pas' 
savo tėvelius ir gimines į Newi

♦

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimai”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

. Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis
Room 206

Tel. 6-1944
397 Main St.,

WORCESTER, MASS.
275 Main St., Webster, Man.

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius ,

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
■ - ■  . . ------------------------------ 4,
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VISI LAUKIA PROGOS VĖL 
IŠGIRSTI BIRUTĘ 

RAMOŠKAITĘ

VIETINES žinios
ŽINUTES

Misijos. Vaikų misijos Šv. Pet
ro par. bažnyčioje, baigsis šeš
tadienį. spalių 5 d., 9 vai. r.

Jaunimo misijos baigsis sek
madienį. 3 vai. p.p.

Moterų ir merginų misijos 
prasidės pirmadienį, spalių 7 d., 
7:30 v.v.

I

CAMBRIDGE, MASS.
/ y » . •irJ • • •’ *> "i-----------

L. Vyčių N. A. Apskričio
L . j-

,Ž

DAKTARAI I

Šou 4476

Dr. Joseph F, Antanėlis
OPTOM ETRISTA8

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos ižakyrua 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
Bettadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

Rugsėjo 29,‘ Naujosios
Anglijos Lietuvos Vyčių aps
kričio pusmetinis, suvažiavimas. 
Prasidėjo šv. mišiomis TO vai. 
Šv. mišias atnašavo kun. P. 
Bekša. vikaras. Vyčių intenciją,

dainuojant, ’ džiaugiasi, j Pamokslą, progai taikomą, pa
sakė klebonas kun. P. Juškai
tis.

Po mišių visi vyčiai ir vytės 
susirinko mokyklos svetainėn 
pasistiprinti skaniais užkan
džiais. Apie antrą valandą pra
sidėjo posėdžia*. Apskričio val
dyba posėdžiams vadovavo. De
legatų iš įvairių kuopų faiivo

Teko patirti, kad visi, kurie 
tik yra girdėję Birutę Ramoš
kaitę 
kad ji vėl tapo pakviesta dai
nuoti “Darbininko” ruošiamame 
šauniame koncerte, lapkričio 3 
d., 1946, South Bostono High 
School auditoriume,- mūsų žy? 
miausio rašytojo — poeto kun-. 
Dr. K. Urbonavičiaus - Jono 
Kmito pagerbimui sujungtame 
su jo didžiulio veikalo “Vytis ir- 
Erelis" išleidimu.

kolegijos rektorius; 
drfuška, MIC.; kun. 
čius iš Worcester;

i 
dauskas, buvęs L. V. Centro 
pirmininkas; M. Norkūnas, Vy
čių tėvas. Buvo keletas sveiki-! 
nimų ir laiškais.

Seimelis ėjo labai gražioje 
nuotaikoje.' Svarstymai buvo 
gyvi. Nutarimai praktiški. Iš 
protokolo bus galima viską 
Smulkmeniškai sužinoti Daug 
buvo laiko praleista apkalbant 
įsteigimą Thompsbne, Mariana-1 
polio Kolegijoje stipendijos 
$500.00 vieniems metams. Pa-: 

įsteigti i 
iki šiol!
Dabar; 
bando- ■

»•

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pašokami!
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
Se. Boston, Mase.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 val. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 val. vakare

TeL TROwbridgo 9330

J. Repshls, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q. 
.CAMBRIDGE, MASS. 

Oflao Valandos 2—4 ir 9—8.

Klausytojai pamėgo ir tiesiog 
susižavėjo Birutės Ramoškaitės 
gražiu balsu, nuoširdumu, kuk
lumu. Ji turbūt iš visų daininin
kių puikiausiai moka interpre
tuoti išimti lietuviškas dainas. 
Tas lietuviškas daineles dainuo
dama, ne tik artistė pati jas“ 
pergyvena, bet ir klausymo jas 
jas pergyvena. Nestebėtina, kad 
kai kurie besiklausydami iki 
ašarų susijaudina. Todėl visi su 
nekantrumu laukia lapkričio 3 
d., kada vėl galės išgirsti Biru
tės Ramoškaitės jaudinantį dai
navimą ir šaunų harmoningą 

' Lawrence parapijos chorą va- 
; dovaujant aukštai išsilavinusio 
ir žymaus muziko Povilo Sako.

Dainbs Mėgėjas.

aiškėjo, kad stipendiją 
buvo nutarta 1939. bet 
jnieko nebuvo daroma, 
jau bus tas nutarimas 
mas įvykdinti.
■>

Sesijos baigėsi apie šeštą va-i 
landą. Maldą sukalbėjo kun. P. I 
Juškaitis, klebonas. Tuoj po to1

An-kun.
Jutkevi-

P. Razva-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

apie šimtas. >
Sesijas pradėjo malda, kurią 

aikalbėjo Apskričio Dvas. Va
das kun. Jutkevičius iš Worces- 
terio. Prasidėjo sveikinimai. Žo
džiu sveikino vietos klebonas, 
kun. P. Juškaitis, Vyčių garbės buvo šeši nariai priimti į tretįjį 
narys; kun. P. Bekša ir kun. J. L. V. laipsnį. Galutinai visi sė- 
Daunis. vietos vikarai; kun. Dr. do prie stalų vakarieniautų, j 
J. Vaškas, MIC., Marianapolio

BREAKFAST THAT’S DIFFERENT. delicious, nutritious, sugar-sav- 
ing—that’s French Toast with Swec-t Apple Rings, a Prize Breakfast 
to make the morning’s work go quick ’n’ easy!

First, brown apple slices slightly in pure, all-vegetable shortening, 
then add sirup and cook a very few minutes ’til tender. Meanvvhile have 
French Toast sauteing in another pan—v.hen ready, serve piping bot 
heaped with fragrant apple rings. Why don’t you try it toir.orro-*- ? 
Būt ciip the recipes nov.'—and remember, here’s a grand v.ay to o 
day-old bread.

i

PARSIDUODA saliūnas su 
restuorantu. Laisnis 7 dienų. 
Vienas geriausių Bostone. Par
siduoda pigiai. Norintneji geros 
vietos, tuojau kreipkitės į Ri
chard Stevvurt, 91 Anawan Avė., 
W. Roxbury. Mass. (4-7-11)

PARSIDUODA 3 namai po 3 
šeimynas. Visi namai randasi 
vienas blokas nuo Marine Park. 
Vieno kaina $9000.00. Morgy- 
čius $4000.. karštu vand. šildo
mas. 6-7-7 kamb.

Antro kaina $9000.. morgyčių 
$4000., įkainuota 7,700. Karštu 
oru šildomas; 5-5-5 kamb.

Trečias namas $8.000.. morgy- 
čius $4000., įkainuotas $6,900.,

i 5-6-6 kamb. Štimu šildomas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ĖSTATE A IN8URANCE

414 W. Broadway
South Boston, Mass.

Offlce Tai. 8o. Boeton 0848

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mate.

Tel. Parkway 1233-W

RUOŠIASI DIDELIAM 
DRABUŽIŲ VAJUI

FRENCH TOAST
2 slightly beaten 6-8 slices bread. cui in

- j teaspoon salt half diagonally
’ J eup milk U cuo Spry

salt, and milk. Dip slices of bread in mix(or ■ 
»n l:e j : . y . :.ii golden brown on both sides. Serves 1 to 6.

SWEET APPLE RINGS
3 r<d-.‘-kinr.ed applcs, cored 

and cnt into round slices 
about vs inch thiek

2 tablespoons Spry

Fry apple slices in bot Spry until lightly broivr.ed. Add coir 
and salt and cook slowly until apples are tender (about 2-5 miiiutes). 
Add vanįlia. Serve apple siices and hot sirup ovc-r French Toast.

JOHN J. C AHILL, Agentas, 
912 E. 4th St.,

Matykite Penktadienį nuo 2 iki 
6 vai. (4)

REIKALINGA namų darbui 
tarnaitė. Gali gyventi vietoje. 
Jai geras kambarys. 2 vaikai. 
6 kambariai apžiūrėti. Šaukite: 
Stadium 8785. (4-7-11)

Rugsėjo 20, Lietuvių salėje 
įvyko BALF 17-to skyriaus me
tinis susirinkimas. Jame' plačiai šokius, 
svarstyta apie 'pra vedimą di- Vyčių gražaus, padoraus elge- 
džiulio drabužių ir maisto rinki
mo vajaus, kurio pravedimui

Šiomis dienomis pas pp. Joną 
ir Genovaitę Gudelius, gyv. 
Roslindale, Mass., p. Gudelienės 
brolis V. Gecevičius iš New Yor- 
ko. Taipgi buvo atvykęs ir pp. 

‘Gecevičių (Getchell) sūnus, ku- 
’ris dabartiniu laiku yra apsisto
jęs R. I. valstybėje — Navai 

i Base.

i Pranešimas
Savings bankos Massachu- 

setts valstybėje birželio, liepos, 
rugpiūčio ir rugsėjo menesiais 
šeštadieniais buvo uždarytos, 
šeštadienį, spalių 5 d. vėl atida
rytos ir po to kiekvieną šešta
dienį bus atidarytos paprasto
mis valandomis.

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir Įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, Į namus, krikštynoms, parems 
(r pikn Aramą Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: >

. Pristatome Alų ir Toniką

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

220 E St., TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass. J

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas
Į

25B We$t Broadway,

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

giai patarnauja.
Sotrth Boston, Mass.

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

V Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avo^ Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK18, Namų Tel. Dedham 130 ̂ -R

e

1 eup durk carn sirup
12 teaspocn salt
1 teaspoon vauilla

J
REIKALINGA merginos dirb

ti prie sporto drabužių ant flo- 
ro. Lengvas darbas. Geras atly-

Vietinė kuopa kaip pietus, taip 
ir vakarienę visiems davė dy-! 
kai.

Begalo malonu buvo gėrėtis; 
gražia prakilnia Vyčių dvasia. *

šeštadienio vakare Comman-
j • -v * - t ■ 4. -• gėsi dovanomis ir buvo sodalie-der viesbutyj L. Vyčiai turėjo ®- - - -r. . . ...... tems begalo dėkingi.Visi ir ten gėrėjosi is ° °

Po to kalbėjo klebonas kun. 
P. Juškaitis ir kun. J. Daunis, 
vikaras. Buvo sudainuota kele
tas lietuviškų dainų ir dešimtą 
valandą viskas baigėsi.II 

I

Rugsėjo 28, Smith House pa
rapijos sodalietės turėjo puikų pakrikštyjo 
“Šindigą”. 
romą pagerbti buvusį dvasios 
vadą kun. A. Baltrušūną ir da- Ajauskas ir \ eronika Mclntyre. 
bartinį kun. P. Bekšą. Rugsėjo 29. klebonas kun. P.

Apie 8 vai. vakare susirinko Juškaitis pakrikštyjo Elžbietą, 
22 sodalietės. abu dvasios va- dukrelę. Benjamino ir Pranciš- 
dai, taipgi ir klebonas kun. P. k°s (Migevičiūtės) Žalegenas. 
Juškaitis ir kun. J. Daunis, vf- Kūmais buvo Alfred Voveris ir 
karas. Klebonui sukalbėjus mal- ^na Mockevičiūtė, 
dą, prasidėjo skani vakarienė—' Rugsėjo 29. kun. P. Bekša pa-j

i
i
I

i ginimas. Atsišaukite: MARCIA- 
mant Share. Krikšto tėvais bu-^LEE SPORTSWEAR, 49 Ben- 
vo James Share ir Loraine Hoff- neįį gtBoston 4-th fl. Hub. 
man. 6545. (27-1-4).

šio. Šokių vakaras buvo labai 
sėkmingas. Iš visos apylinkės

projektą pagamino sk. garbės ■ vyčiai ir vytės «dalyvavo. L. V. 
pirm. Dr. P’. Jakmauh’, ir ku-! _____ 1___
riam bus reikalingi šimtai dar-| Sjdaficijos “^Indigas” 
buotojų ir geras, pasiruošimas 
susiorganizavimas. Dalis komi
sijos bei darbuotojų vietoje iš
rinkta.

Į BALF seimą. New Yorke iš
rinkta a;ne 10 delegatų, kurie 
ten vyks savomis - lėšomis, Nu
tarta Seimo proga nuvežti sky
riaus auką S150.00. •

Skyriaus vakarienė įvyks
Lietuvių salėje, lapkričio 10 d.

Kadangi dėl įvairių priežasčių 
daug narių negalėjo į šį susirin: 
kimą atsilankyti, tai valdybos 
rinkimas atidėtas sekančiam su
sirinkimui. Rap.

I 
»

Pakrikštyta
Rugsėjo 28, kun. J. Daunis 

Elain Marie, duk- 
Pramoga buvo da- rele Jono ir Gertrūdos (Ajaus- 

kaitėsi Zabaski. Kūmais buvo J.

I

SUSIRINKIMAS BAŽNYTI
NĖJE SALĖJE

Lietuvos Dukterų po globa 
Motinos Švč. d-jos susirinkimas 
įvyks spalių 8 d., tuoj po misijų 
pamaldų, bažnytinėje salėje.

Rašt.

KONCERTAS (RECITAL)

Veteraną Pagerbimo Balius
Lapkričio 11, Continental vieš-j

būtyje Harvard Souare, Cam-i ,s Deksnio Gahnga Mestis, sudaryU 
J J iš daug skirtingų elementų, turi sa-

’ ' i prie dide-!

Reumatiški Skausmai

bridge, rengiamasi 
liausio,

krikštyjo Richardą - James. sū
nų Roberto ir Gladys (Hoff-

I
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PAIEŠKAI' Leono Abelkio. 
Paskutiniu laiku, kada aš žino-

I

Symphony konservatorijos 
studentai rengia dviejų metų 
sukaktuvių koncertą, kuris į- 
vyks š. m. spalių - October 4 d., 
penktadienį, Huntington Cfram- 
bers Hali (prie Copley Sq.), 30 
Huntington avė. Boston, Mass.

Koncertui vadovauja konser
vatorijos direktorius p. Jphn 
Gabriel (Grinkaitis), p. Agotos 
Grinkevičienės sūnus.

Koncerto pradžia 8 vai. vak. 
Įžangos nėra. Visi prašomi 
sinešti šį pranešimą.

Paieško

at-

Toliušių šeimos, paeinančios 
iš miestelio Nemakščių. Rasei
nių apskričio, ir Budreckių- šei
mos, Budvaičių kaimo, Kražių, 
Raseinių apskričio. Pirmiau gy
veno Chicago,-Ul»'

Minėtų šeimų paieško • Kazys 
Toliušis, sūnus Jono - ir Onos 
Budrfeckaitės <Tfllillšių. Jie pa
tys ar kas kitas praneškite ieš
komųjų aarešą -Darbininko” 
Redakcijai," ; 366 AV' ’ Broadivay. 
So. Boston 27. Mafefe. • , (14)

_ __ j V
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AMERICAN 
REDCROSS

prie
ir reikšmin- lingai. iėtarpins Reumatiškus skaua- 

giausio veteranų pagerbimo ba- pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo- 
liaus. Kunigai vikarai, x _ 
galba Alūmniečių, Šv. Vardo dekens OINTMENT. arba rašyki- 
draugijos ir kitų daro dideliau- te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz.

, , . vi- $2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.sias pastangas, kaa tas balius. deken’S ointment co. 
visais žvilgsniais puikiausiai P. O. Box 666, Newark 1, N. J. 
pasisektų. Rengiasi choras pa-1 
teikti gražių dainų programą.1 
Kalbėtojai pateiks gražių min
čių. Viešbučio “šefai” paga-Į 
mys labai skanią vakarienę. Nei i 
vienas tą vakarą nebūkite na
mie. I

vyje galingą šilimą, šildydama ga-

i

“Chicken a-la King”.
Pavalgius, Prefekte M. Vil- 

činskaitė pareiškė padėką kun. 
A. Baltrušūnui už darbuotę so- 
dalicijos veikloje. Baigdama 
nuo Sodalicijos įteikė jam dova
ną Naujo Brevijoriaus ketu
rias knygas. Toliaus sveikinda- jau. jis gyveno Chicago. Ui. P 
ma naują dvasios vadą kun. P. šome jam pačiam ar jo seseriai 
Bekšą, įteikė jam irgi visos So-jUršuliai atsišaukti: Uršulia A- 
dalicijos vardu Confessional t belkes - Bernardo, 21 Clarkson 
Cloack”. Abudu kunigai džiau- Avė., Pittsfield. Mass. (4)

<3.“

šauniausio
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir-

SU pa- niI4 pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
V;i*'do^e^aUk *teiaus- a*e tuo jaus įsigyk

iš se- 
Narių I

Draugijų Valdybų Adresai

Susirinkimai
Spalių 1. įvyko šv. Juozafio 

draugijos bertaininis susirinki
mas. Ši draugija viena 
niausiu Cambridge'uje.
skaičiumi labai sumažėjo. Senie
ji išmirė, o jaunieji neprisirašo.

Ta patį vakarą įvyko ir Alum- 
niečių susirinkimas. Daugiausiai 
buvo kalbama bei svarstoma 
apie Veteranų pagerbimo balių, 
kurs įvyks lapkričio 11, Conti- 
nental Hotel.

1 — -................ - I

Rea. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Dlstanco 
Movlng

326 - 328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

So. Boston FurMture Co.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 9VC.

Pirmininkė — Eva Markslenė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St., So. Boston. Ma3s. 
8 Winfield St., So. Boston, Mass.

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

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

177 West 7th St., So. Boston, Mas3.
Tvarkdarė — Ona Krasauskas, 

11 Springer St.. So. Boston, Mass.
Kaso3 GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininke.

I
I

*V JONO EV. BU. PASALP!.«8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys,
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vlce-Ptrmininkas — Pranas Tulelkls
702 E. atb St., So. Bo3ton, Mass

Prot. Rail. — Jonas Glineckts,
5 Thomas Pk., So. Boston. Ma».

Fln. Rašt. — Aleksandras Ivaška.
440 E. Slxth St., So. Boston, Masa 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St., So. Boston, Mass 

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

Draugija laiko susirinkimu: kas tre 
člą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St... So. Boston.

Spalių 2. įvyko Nekalto Pra
sidėjimo 
draugijos 
dalyvavo 
prastame 
gija ir gi

Panos Švenčiausios 
susirinkimas. Narių: 
daugiau nekaip pa-j 

susirinkime. Ši drau-. 
gi viena iš pirmųjų Cam-i 

bridge draugiją. Ji daug yra. 
pasidarbavus Lietuvos reika
lams ir Bažnyčios gerovei.

Rugsėjo 29, šv. Teresėlės, 
Mažosios Jėzaus Gėlelės drau
gija laikė savo susirinkimą tuoj 
po paskutinių mišių, ši draugi
ja viena iš jauniausių. Ji priima 
mergaites mažas ir suaugusias 
moteris. Ji gyvuoja puikiai. J.

__________

VISI Į ŠAUNŲ

PIKNIKĄ I

380^2 West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABORIAI

. DaroSCVrCIUS IT MnraS
MOTERIS PAGELB1NINK8

Lietuvių Graboriua Ir 
Baleamuotojas

Turi Notaro Telseo

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boeton 2590 
80naua gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

Sekmadieni, Spalių-Oct. 6,1946
KEISTUČIO DARŽE. E. DEDHAM. MASS. 
Ruošia Dorchesterio Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubas.
Piknike bus skanių valgių ir gėrimų. 

Gros orkestrą.
Pelnas skiriamas klubo namo ištaisymui.

Ligoniai
Jau kelinta savaitė kaip ser-, 

ga Pranas Ajauskas. Jis guli j 
Mass. General ligoninėje. Bos
tone. Juozas šamatonis, senas! 
Cambridge gyventojas, sunkiai! 
serga Cambridge miesto ligoni
nėje. Praeitą savaitę staigiai; 
susirgo ir nuvežta Cambridge1 
miesto ligoninėn Monika Šnaide-;

Par-rienė. Ji ilgus metus dirbo 
ker House. Bostone.

3

• > |

Kviečia visus dalyvauti, g <

mirė! 
Jef- 
Pra-

Autobusai išeis nuo Lietuvių svetainės, E St., So. Boston.
1 vai. po pietų.

MIRĖ
Ketvirtadienį, spalių 3 d.

A. Navašinskienė. gyv. 21 
nį. spalių 7 d. iš Nekalto
ferson St. Laidojama pirmadie- 
sidėjimo lietuvių par. bažnyčios.

Linkime visiems ligoniams pa
sveikti ir sveikatoj sustiprėti.

Vietinis.

CASPER 
FUNERAL KOMI
187 Dorchester Street

•outh Boeton, Mm*.

JOSCpfl W.WpCF 
(KA8PERA8) 

Laidotuvių Direktorius k 
Baleamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Pat&mavim&o Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tai. ŠOU Boston 1437 

•OU Boston 3990

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zslstskas, F. E. Zaletskss 
Graborlsl Ir Bslsamuotojsl

Patarnavimas dieną Ir naktj 
Koplyčia Aermenima dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. 8OU Boston 0813 

ŠOU Boston 2908
—----- -------- Į !■
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COHH. APSKRIČIO
SUYA21AV- HAS

ALK K 
C vai 
bus meti: 
c»y V ' 5

IS S

1 ;er

:S

teks
Kadangi L: 

m- tinis. nes 1 
Šimus iš vr.’d 
gi trijų psl 
žir.ės k ■misija
Šimą iš savo darbuotės, ir re
kės išrinkti valdybą dėl ate
nanč-ių metų Taigi kviečiu v
sas kuo’ >as skaitlingai atstovi

ir.

Prancūzijos Ambasaoo*,h.s Eoret
buvusiam Jung. Valst. Iždo Sekreto lui 
rodytą pagalbą laike karo, los c<-- sion 
c-ūzijos ambasadoj, Washingt r. D.C.

M. -Jokubaitė,
Conn. ausk

HEW HAVEN, CONH

siją iš sekančių: Antanas Grei-
Tarnas Paukštis. Tamošius 

T.evkav;'!us. Jonas Kazlauskas. 
Antanas Vaisys. Pranas Aimu- 
tis. Tamošius Kružikas. Mctie- 
ius Sutis. Leonas Kavaliauskas 
Jonas Vaitkevičius. Vincas Za- 

, verskas. Jonas Mišeikis ir V. 
Norkūnas, šie buvo pirmieji, 
kurie pradėjo parapijos kūlimo 
darbą. Naujų veikėjų vardus 

ammesim parapijos iston 
: aprašyme. Jau iš virš pamin

- merių yra didžiuma apleidę 
. šį nasauiį. taigi jiems išreikšta 
.tinkama pagraba.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. M. Pankus, kun. J. Matu
tis ir kur.. A. Benesevičius. Visi 
džiaugėsi šios parapijos lietu
vių susipratimu ir gražia dar
buote. taipgi mūsų klebono 
darbštumu. Taipgi kalbėjo p. 

. Vladas Norkūnas, vienas pir
mųjų veikėjų ir atsistojimu pa
sirodė Mvkolas Medelis, kuris

l

P-rmai parapijos pramogai, 
sekmadienį, spalių 6 d. jau vis
kas priruošta. Kun. Mendelis 
turėjo rengėju snsirmkuną Ket
virtadienį, rugsėjo 26 d. Visi ži
no savo darbus; visi vertina 
vakarienės tikslą; vis dės pa
stangas, kad daugiausiai pelno;šulės Petrikaitės; 
padaryti parapijai.

Mokyklos vaikučių piknikas 
laikytas ketvirtadieni, mp-seio 
26 d. gražiai nusisekė. Oras bu
vo rinktinas, saulėta bet neuev- 
šilta. Vaikučiai maži dideli žai
dė linksminosi iki nuovargio.! 
Kunigai dėkojo Sesutėms už jų!atsidarė pirmadienį, rugsėjo 
pasišventimą vaikučių labui 

ik per jų pastangas šis išvr.
avimas taip gražiai pavyko.

Parapijos Bankietas Pavyko 
šv. Kazimiero parapijos bar- 

kietas. kuris įvyko rugsėjo 15 
a., paminėjimui šios parapijos 
35 metų gyvavimo, pavyko.

Publikos prisirinko pilnutė 
kilusi, sta- 

: a puošt i gėlėmis 
žvakėmis, mais- 

įepaprastai skaniai 
Prie garbės stalo 

kunigai: kun. 
buvęs šios para- 

vier.as iš pata-

Publikos 
svetainė, nuotaika p 
lai skoningai 
ir degančioms 
tas sotus ir n; 
pagamintas, 
sėdėjo sekanti 
blatas Pankus, 
pi jos klebonas ir 
rėjų ir skatinto: 
tutis ir kun. A. 
New Britain, ( 
klebonas kunigą 
taipgi eilė mūs;: 
pi jos kūrėjų ir 
ninku bei veikėji

Klebonas pradėjo vakaro pro- 
P ikin-la as visus pir-
■ kūjus, kurie pasi-
'• ' ’■ ■- ■ ■ šią parapiją.
Ir .aite v, rdus pirmųjų vei- 
k . '. kurie dalyvavo pirmuti- 
iriame susirinkime 
š.ą parapiją steigti 
rii'ais: pirmininkas 
LcvRevičius. r;

I

vykti kaipo svečiai. Taipgi sei-’ 
mui paskirta auka S25.00.

Į šį susirinkimą atsilankė 
svečias ponas Bujer.auskas iš 
Ansonia. Conn.. ir pasakojo,! 
kad ir jųjų vietinis BALF sky- 

r taipgi

I
New Haven’o Katalikai Daly

vaukite Kongrese
Kadangi spalių 20 ir 21 dieno

mis vra šaukiamas svarbus Lie-
I

mūsų parapijai darbuojasi, kaip! 
ir jojo tėvelis.

Programai užsibaigus, prasi
dėjo šokiai prie smagios muzi
kes.

'Vyriausias bar.kieto šeiminin
kas buvo Kazys Dėkas: jam pa-i 
gelbėjo ir prie stalų patarnavo' 
jaunų vyrų klubo nariai ir mo-' 
terų gildo narės. Šis bankietas tuvių Katalikų Kongresas New; 
atnešė parapijai §409.00 gryno 
jielno. už ką klebonas taria vi
siems ačiū.

rius uoliai darbuojasi ir 
siūs atstovus į seimą.

Serga J. Kazlauskienė
Mūsų parapijos bei kolonijos, 

gera veikėja Judyta Kazlauskie-į 
nė pasidavė rimtai < j
kuri padaryta Grace ligoninėje, į 
ir jau ačiū Dievui ligonė sveik-! 
sta ir po blskelį stiprėja. Visi į 

draugai - draugės parapijiečiai. 
ir bendrai šios kolonijos lietu
siai Imkime kuogreičiausiai pa- 
• sveikti ir grįšti prie savųjų.

i

T inksrca žmia. Te’"o nugirsti, 
kad vienas iš senųjų parapijie
čių Kazimieras R?.š’erič;us su 
spi-o žmena Agota laukia auk
sinio jubiliejaus s-vo vedybinio 
gyvenimo. Rašlevičiai apsivedė 
spalių 20 d. 1896 m. Tad sekma
dienį, spalių 20 d. šiais metais 
jie dėkos Dievui už jiems su
teiktas malones per pusę šimto 
metų jų vedybinio gyvenimo. 
Tą lytą mišios 8:30 v. bus bega
lo iškilmingos ir visa šeima ke
lių kartų priims šv. Komuniją. 
Lauksim dienos.

; kog. Suma 11 vai. bus giedam t. 
Stebuklingo Medalikėlio nove
nos pamaldos lietuviškai bt i 
laikomos sekmadieniais 4 vai.

■ » . * j po pietų.
Būsiančios vestuvės: speFj 

13 d. Edvardo Mačinsko ir Ur- 
.šulču Petrikai™; spalių 20 d. 
j Jono Jastrzemskio ir Gloria Pa- 
'lumbo, taipgi spaliu 27 girdėjau 
bus net du šliūbai. Rutkausko r 

' Jovaišaitės, ir Caolinsko ir Rut
kauskaitės. Visi šliūbai bus su 
irusiomis.

Katalikų Informacijų Centr" :
10 

d. Vedėjo kun. Bowling kamb; - 
iriai mūsų mokyklos name ’- 
rengti kaip gydytojo arba adVv - 
kato "ofisas”. Manoma, kr 1 
daug gero katalik” tikybai h ; 
padaryta per to centro vėl’ .- 
mą.

Visi Baltimorės laikraščiai 
sekmadienį, rugsėjo 29 d. ture > 

■ didelį apgarsinimą būsianči- <3 
i mūsų bažnyčioje maldos krus .- 
dos išprašymui pasauliui ta;kc 3. 
Tik malda ir atgaila, sulvg ku i. 
|dr. Mendelio atsišaukimo, gali
ma tikėtis taikos.

Lietuvių Salės 25 Metu
Sukaktuvės — Koncertas

Balius — Bankietas

Baltimore, Md. — Spalių n. - 
nesyje sukanka 25 me*ai 'ai 
Baltimorės lietuviai pasistatė ir 
atidarė savo tautišką namą — 
lietuvių salę. Atžymėjimui to 
svarbaus įvykio, Salės Bendro
vė dabar rengia trijų dienų mi
nėjimą.

į

i Julė Nemurienė randasi Mary- 
land Generai ligoninėje. Pada
ryta operacija. Ligonė tačiau 
linksma. Tikisi už savaitės ki
tos grįžti namo.

Zakristijonų dukrelė Marijo- 
' na, kuri apsivedė rugpjūčio

KAS NAUJO? ’rų dr-jai. Laiške prelatui Quinn, mėn. šeštadienį, rugsėjo 28 d.
Kalėdojimas (metinis parapi- kurs buvo atspausdintas arki- apleido savo tėvelius ir išvyko 

savaitraštyje THE su savo vyru Jonu Tileniu į 
Kun. dr. Mendelis ap- CATHCLIC REVIEW, arki vys- Chicagą. Ten Jonas turi gerą 

draugijos, tai yra lankė lietuvius gyvenančius kūpąs kreipiasi į visus katalikus (iarbą; ten Marytė ras naujus 
kad ir mūsų kolom jos Cu^tis Bav, o kun. Dubinskas vyrus. kviesdamas juos pri- namus Geriausio pa si sekim n 

nuo buvo Belair Road. Kaip kitais klausyti prie Švč. Vardo dr-jos.
Netoli- me tais, taip ir šįmet kunigai Pilna širdimi jis atsišaukia į vy-

j Yorke. į kurį yra kviečiamos jiečių lankymas) prasidėjo šią vyskupijos
i visos katalikiškos organizacijos savaitę.
.kuopos ir draugijos, tai yra lankė
, svarbu.
organizacijos neatsiliktų
šio svarbaus kongreso.
ma kelionė, ir kiekviena draugi- patys atneša plotkeles ir gražų rus. sakydamas jiems, kad jeigu 

operaciĮai. į Ja kuopa gali pasiusti po vie- katalikišką meno kalendorių.
ną arba daugiau atstovų.

Koncertas
Spalių 12, Kolumbo dienoje, 

7:30 vakare, įvyks koncertas, 
į Pirmą kartą Baltimorėje dai- 
jnuos operos artistė, Barbora 
Darlys. Dalyvaus ir vietos įžy- 
mus dainininkas, Klementas V. 

!Andreikus ,ir “Dainos” choras, 
$100 iki ■ vedamas Lelijos Bakerckienės.

Balius
Spalių 18, nuo 8:30 įvyks link-

Geriausio
jųjų gyvenime.

Baltimorės arkivyskupijos ku
nigai nudžiugo išgirdę, kad nuo 
sausio 1 d., 1947 m., klebonams 
algos pakeltos nuo 
$125 mėn., o pagelbininkams 1 
nuo $50 iki $75. Tai yra arki-Į 
vyskupo noras, atsižvelgiant į smas« balius. Gros geriausia or- 

! gyvenimo brangumą. |kestra. Jauni ir seni šoks ir
! Kitą sekmadienį visose baž- linksminsis, 
nyčiose bus renkamos aukos ar-! >I J I ■ ■
kivyskupijos našlaičių užlaiky- i 
mui. Nors ir yra labdarių drau-!
gija tam garbingam tikslui į- 
kurta, tačiau iš 250,000 katali
kų tik 15,000 remia našlaičių

jie nori parodyti jam savo mei- 
' J. M. Arkivyskupas Mykolas lę ir įvertinimą jo 25 metų dar- 
Curley skyrė spalių mėn. ypa- buotės jųjų tarpe, tad geriausia 

itingą laiką vajui Švč. Vardo vy- tai gali parodyti savo priklausi- 
mu ir Jutų paraginimu priklau
syti į katalikiškiausią vyrų 
draugiją Amerikoje.

Pradedant kitu sekmadieniu 
per visą spalių mėn. po kiekvie
nų mišių du švč. Vardo dr-jos 
nariai stovės bažnyčios prieme- 
nyje ir kvies visus vyrus prisi
rašyti į švč. Vardo dr-ją. Dva
sios vadas kun. Antanas Dubin- reikalus. Arkivyskupas paskir- 
skas prisidės prie šio vajaus, damas kitą sekmadienį šiai rin- 
pasiųsdamas asmeninį kvieti- kliavai duoda progą visiems at- 
mą visiems nepriklausantiems '---------------------- —
vyrams prisidėti prie šios orga
nizacijos.

I 
I
1 Šv. Juozapo lietuvių parapijos 

su vakarienė gerai pavyko, kurią 
M. suruošė Tretininkų ir Gyvojo 

Rožančiaus draugijos. Aukas 
rinko dėl tos vakarienės pp. 
Uršulė Liutkevičienė ir Mari- 

'jona Stankevičienė. Fulton 
Pa* Market aukojo $15.00; Jonas 

iDielininkas — $10.00. Po $5.00 
aukojo — K. Strikaris, Bronius 
Maršelka. Parmerauskas, Jo
nas Stosk ir kitas Jonas Stosk, 

I Mr. & Mrs. J. Stankevičius. Mrs.
Rengėjai kviečia visus atsi-L, , e e- - T -• -i& J ■ Ramazauskas. Sofija Lusiene.

i lankyti ir tikisi, kad ats.lankę 
i maloniai praleis vakarą.

_________

i

40 Valandų Atlaidai
Spalių 6 d., per sumą, prasi-' 

dės mūsų bažnyčioje 40 valandų 
atlaidai.
tis turėtų
žia proga arčiau
savo

Kiekvienas parapijie-! 
pasinaudoti šia gra- 

susi jungti

WATERBURY, COHM.

Sutvėrėju.

KEARHY, N. J

BALF Skyriaus susirinkimas 
įvyko įugsėjo 26 d., kuriame 
dalyvavo skaitlingas būrelis na
rių ir svarstė apie šelpimą trem-

ir sumanė, tinių ir ateities darbuotę.
net 1908
Tamošius ’ 

ei;:.rikes Jonas 
i < maustas šį susirinkimą pra- 
vc uc ir sudarė veikiančia komi-

Nutarta pasiusti atstovus į 
seimą, ir sekanti tapo išrinkti: 
pramonininkas K. Vilniškis. J. 
Dičkienė, Rumskas ir V.

pasižadėjo
susirinki

4

Dievo Motinos Sopulingos ]— 
rapijos choras rengia “Balloon” 
šokius lapkričio 2. L.A.P.C. sa
lėje. 134 Schuyler Avė. įžanga 
65c. Šokiams gros puiki orchees- 
tra visokius šokius.

Mūsų parapijos Šv. Pranciš
kaus Seselės pradėjo kursus. 
Aiškina Bažnyčios liturgiją ir 
šventas mišias.

Kursai labai įdomiai dėstomi' 
ir didelis būrys lanko. Tikimės, j 
kad ateity skaičius pasidvigu-i 
bins.

Rugsėjo 
navičius iš 
vedė su p. 
ark, N. J.

29. Bernardas Ar.ta- 
Harrison, N. J. apsi- 
Alice Kret iš New-

SO.W!!IDSOR,CONM.$7.00. Petras Krugelis daug pa
aukojo. p. Adomaitienė. Green
St., $5.00. Po $2.00 aukojo šie: i Rugsėjo 26 d. pp. Kazys ir O- 
V. Keniausis. Antanas Zubras na Kleizai, gyvo South Windsor. Į 
ir Vincas Bradunas. Po $1.00 — ;Conn., minėjo savo 50 metų ve- 
p. Paluckienė. p. Daukskurdie- dybinio gyvenimo sukaktį. Tą 
nė. p. Určinienė, p. Sukvietis, p. j dieną, 8:30 vai. rytą, Švč. ’ 
Novakauckienė $5.00 ,ir taip į-ijybės lietuvių par. bažnyčioje,!

Conn.. Prelatas J.' 
atnašavo šv. mišias 
intencija. Dalyvavo 

nuoširdžiai gausus būrys giminių ir drau-
i& ?

Sekmadienį, rugsėjo 29 d.. Ju
biliatų namuose, pastangomis I

Bankietas
Spalių 19. 7 vai. vakare. įvyks 

puošnus banketas. Mūsų šeimi
ninkės pagamins, šiais skūpiais 
laikais, skaniausią vakarienę. 
Bus visokių migdalų. Tikietus 
patariama įsigyti iš anksto.

l Visi paminėti parengimai i- 
jausti nelaimingųjų, našlaičių v>,ks Lictuvil* salėje. 851 Hol- 
likimą ir sušelpti juos stambes- lins St B“s ir svečnJ iS tolim-‘ 
nia auka. j"CtU Salielis-

Mezgimo - nėrimo - siuvimo 
klubas rimtai auga. Ypač mote
ris yra susidomėjusios rankdar
biais. Jau dabar yra planuoja
ma turėti rankdarbių parodą 
apie Motinų Dieną pavasaryje.

j Sveikiname klūbietes, ypač jų 
vedėją ponią Feliciją Pliušči- 
kienę. Į

Sekmadienį, spalių 6 d. bažny
čioje gi įžta prie žieminės tvar-

Juozas įsiusta 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Bivo
BALTIMORE 30 Md

Tel. T>»xington 8595
t Imotlna! <pl vl«a«ciu 
Patarnavimas Diena Ir Naktį

►-
i
r
i
i

?
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Smegerų i- as daromas užmušėjo galvoj, 
oris nužudė du kūdikius, San Francisco, Calif. 

Ko daūar r. ūuina. Bet ar tas pasakys, kad 
k2.1t:nir.ka<f... . smegenų ar proto liga?!

vairiais daiktais buvo daug su-' Hartford.
i ii aukota. ! Ambotas

Kleb. kun. J. Valantiejus ir Jubiliatų
rengimo komisija i ’’
dėkoja už aukas.

Kaip girdėt, vakarienė visiems
patiko.

Negaliu praleisti nepareiškus ' jų sūnaus p. Kazio Kleizio, Jr.!
nuoširdų ačiū darbščiom šeimi-'ir draugų suruošta “surprise parapijos svetainėje, 432 Windsor g-vė, 
ninkėm, J 
dirbo, kaip tai, 
vičienei, K.
Valančienei,

ALRK Naujos Anglijos. Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

i 
I

Marijos Sodalicijos 
bendrai prie Komuni-

Moterų
narės ėjo 
jos rugsėjo 29. laike 9 valandos 
mišių, kurios buvo atnašauja
mos narių intencija. A.E.S.

Novena

Sekmadienį., lapkričio 17 d., 2 vai. p.p., P. Šv. N. P. 
i n. parapijos svetainėje, 432 vvindsor g-vė, Cambr^d"^,

kurios taip sunkiai į party" Jubiliatus pagerbti. Da- Mass. įvyks Naujos Anglijos Federacijos Apskrič o 
pp. M. Stanke-dyvavo daug giminių, draugų,, metinis suvažiavimas. Skyriai, katalikiškų draugijų 

Petrauskienei, v. .tarp kurių buvo ir Prelatas Jo į sąryšiai ir visos katalikiškos draugijos, raginamos 
0. šmotienei. M. nas Ambotas. kuris pasveikino; prįgįųgtį skaitlingai delegatų-čių. Suvažiavimas svav-

-Bekevičienei. P. Laurinaitienei. Jubiliatus gražia kalbele. Taipgi fcus Mūsiį visi) pareiga surasti jėgų gyvesnei katali- 
ir Marytei Kašėtaitei už išplati- sveikino Jubiliatus —T—----- ‘ —
nimą tikietų, 0. Girdzijauskie
nei, ir Brooklin Baking kompa
nijai, kuri daug ką paaukojo. 
Vienu žodžiu visiems ir visoms 
tariame nuoširdų ačiū.

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI

Ką tik išėjo iš spaudos Nove
na Aušros Vartų Dievo Motinos
garbei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 
Švč. Panelės Aušros Vartų. Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”,
366 W. Broaduay, 

So. Boston 27, Massį

p-ma jean kiškai veiklai. 
Shepard, prof. Jurgis Žilinskas, i 
dr. M. J. Colney. Jean E. She
pard. Jr., Kazys Kleiza, Jr. 
(sūnus), ponia Žilinskienė ir 
daug kitų. Visi ir visos linkėjo 

Uršule Liutkevičienė. ilgiausių metų jubiliatam pp. 
------------- Kaziui ir Onai Kleizam. j

Šio parengimo vedėja buvo 
ponia M. Zelionienė.

Retai kam tenka sulaukti 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Todėl sveikiname Jubilia
tus ir linkime geros sveikatos 
ateityje.

i

Kun. J. Vaitekūnas, Dvasios Vadas 
A. Daukantas, Pirmininkas 

B. Jakutis, Raštininkas

REIKALINGA
Novena prie Šv. Pranciškaus 

i mūsų parapijoj gražiai praėjo. 
į Visi tuiėjo progą pasinaudoti 
i Tėvelių Pranciškonų gražiais 
pamokslais.

Rugsėjo 15 d. visi ir visos 
bendrai priėmė šv. Komuniją.

Rap. Dr. M. J. Colney.

lietuvis aptiekorius, dirbti 
BENDLERIO APTIEKOJE, 

2 Congress Avė., Waterbury, Ct.

L (27-304)
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