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i Suguro BALF Pirtininkas

Kibi. Dr. Končius
I

New Yorh, N. Y. — Šio
mis dienomis *»r’žo iš Eu
ropos kun. Dr. Juozas Kon- 
č;”s, B'mdro A merikos 

i Lietusiu Fordo nir-
.minin1 ar Jis išbuvo Eufo- 
noie virš 9 mėnesius. Lan- 

ikėsi įvairiose Europos vai- 
I stybėse, kur tik yra lietu-' 
viu tremtinių, pabėgusių 
arba ištremtų nuo raudo
nojo fašizmo. *

Lankydamas valstybes, 
jis tyrinėjo išvietintų lie
tuvių gyvenimą, kalbėjosi 
su įvairių valstybių aukš-' 
tais civilės ir miliUrės val-
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grįžęs iš pavergtos Lietu
vos, kur jis pergyveno dvi 
bolševikų ir vieną nacių 
okupacijas, bučiuoja Jung. 
Valstybių žvaigždėtą vė
liavą. Pereitame “Darbi
ninko” numery j (spalių 8 
d.) tilpo Dr. J. Prunskio 
pasikalbėjimas su p. Kos- _ ______ _ .. _______ _
tu Žilinskiu antrašte: “Kąl džios pareigūnais ir jiems 
pasakojo vyras tik ką rug
piūčio mėn. išvykęs iš Lie
tuvos”. p. Stasys Pieža, 
Chicago Herald American 
laikraščio redaktorius, 
taip pat turėjo pasikalbė
jimą su p. Kostu Žilinskiu, 
ir tame laikraštyj tilpo tas 
pasikalbėjimas ir paveiks
las, kurį p. Pieža malonėjo 
prisiųsti “Darbininko” re
dakcijai. Nuoširdžiai dė
kojame p. Piežai.

Kostas Žilinskis atvyko į ________ __
Jung. Valstybes jaunutis, d., Šv?Cecili>s Salėje, Bei-{(LAIC) — 
Jis dirbo dirbtuvėse ir tau— videre gatvės ' ” 1
pė centus. Nuvykęs į ne- i________ _______
priklausomą Lietuvą, pir- katalikų darbininkų mo-'kurta nauja įgaliotinių sis- rungtynėms.

Buvusi laike karo Armijos ligoninė, Palo Alto, Calif., paversta gyve
namais namais ir studentams butais. Priskirta prie Stanford University. 
Talpina 300 porų ir 1800 pavienių. Pavadinta Stanford Viliame.

J.V.KomersijosDepart> 
mentas Pasisakė Prieš 

Komunizmą

Slucs Lauk Komunstus

J/1

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

Paryžiaus Konferencija Patvirti 
no Sutartį Su Italija

Slavų Grupė Balsavo Prieš
Paryžius, Prancūzija, — domis, nuvažiavo į Pitesti 

Spalių 10 — Jung. Tautų kaimelį, kur Ūkininkų par- 
Uikos konferencija 15 bal- tijos apskričio komitetas 
sų prieš 6 slavų balsus na- turėjo susirinkimą. Apsi- 
tvirtino sutartį su Italija, ginklavę komunistai ar jų 
Rusijos užsienio ministe- pakeleiviai puolė susirin- 
ris Molotovas griežtai kusius. Vieną tos partijos 
priešinosi Trieste statutui, narį nušovė, kitą sužeidė, 
Tautų atstovai net 30 kar- o trečią užmušė, 
tų turėjo balsuoti, kol ga-į 
lutinai tas statutas buvo 
priimtas 15 balsų prieš 6 
slavų balsus.i i 

I 
I

Ras.'jas Agentai Atsisahė 
Registruotis

Anglija Pasiuntė Protestų 
'Rumunijai

Turi Grįžti Rusijon
i
i

Londonas, spalių 10 — ---------»--------- — .
Anglijos valdžia pasiuntė vergtos Ukrainos yra at- 

valdžiai dėl persekiojimo slavų kongrese, įvykusia- 
ir žudymo opozicijos par
tijų narių.

New York, N. Y. — Kaip 
žinoma, iš Rusijos ir pa-

{naują protestą Rumunijos vykę 11 agentų dalyvauti

me New Ycrke. Jiems bu
vo ruošiamos prakalbos į- 

Anglija yra pripažinus vairiuose miestuose.
Rumunijos valdžią su są- Į J. V. teisingumo departa- 
lyga, kad visiems žmo- mentas pareikalavo, kadišdėstė dabartinę lietuvių

tremtinių būklę.
.K"n: Dr; Juozas Končius prezidentas, išvyksta iš|spausdinamais laikraštė- lių 10 — Jung. Valstybių kalbos ir_susirinkimųTaii gistruotų~ kaipo’svetimos 

plačiai rereruos apie lietu- Hanau stovyklos ir vyks-1 liais ir spauda, ateinančia Komercijos Departamen- vė. valstybės agentai Jie at-
vių tremtinių būklę BALF tąs j jungtines Valstybes, i šiaip taip iš amerikonų tas griežtai pasisakė prieš, šiomis dienomis nužudy-' sisakę Ui padaryti. Rusi- 
Seime, kuris įvyks spalių Ha all cavn šeima 7nnns Immunivmo ii» va- x_r».,_____*_x_ ____«_ -__
18 ir 19 dd., New Yorke.

1 
J Praneša, kad Dr. Kazys Į ryti. Stovyklose lietuviai 
Grinius, buvęs Lietuvos tenkinasi

• y 1 * •v • — -
rotat o r i u m i VVashingtan, D C.. SDa- nėms bus garantuojama 11 Rusijos atstovų užsire-

Jis vyksta su savo šeima 
.— žmona Kristina ir sūnu
mi Liūtu.

zonos. komunizmą ir pradėjo va- tas Rumunijos Ūkininkų jos konsulato pareigūnas
Paskutiniu laiku ir judė- ju,,kad visuskomunistus partijos narys, o kitas su-■ pareiškęs, kad jie atšaukę 

’ " ui x . Pilnas sunkveži-{numatytas prakalbas ir
mas komunistų, apsigin-’ laukia progos grįžti Rusi- 
klavusių šautuvais ir laz» jon.

jimo laisvė labai suvaržy- iššluoti lauk iš valdžios at- žeistas.
įvesta leidimu

(ovyklas apleidžiant. iškelti jų veikimą.
ta — įvesta leidimų siste- sakomingų vietų ir viešai 
ma sTOvyklas ^Seidžiant. iškelti jų veikimą. 
Leidimą gauti nuvykti į Komercijos Departamen- 
kitą zoną beveik neįmano- tas išleido 40 puslapių ra- 
ma. Kultūrinis bendravi- portą apie socializmą ir 
mas su kitų zonų lietuviais komunizmą, kurį uzgyrė 

Britų zonoje taip pat varžomas; pav. direktorių taryba. Raporte 
.iuvlc Katalikų Raud- Kryžius ir kitos or- uždrausta pasikviesti kaltina Valstybės Depar-
Darbininkų Gildąs prade jo ganizacijos uždarytos; su- sporto klubus iš kitų zonų tamentą dėl komunistų į- 

* ....... . - Atimtos ir takos ir spaudimo jo užsie-
susisiekimo prie- nio politikoje.

Komercijos komitetas, 
bet greičiausia, kuris tyrinėjo komunizmą 

Daktaras Harry J. Laikraščiai taip pat uždą- kad nebus atlyginta.

* Rflįgilini Pffnr*Tr"rr*t ’ 
Paskaitosr .-iz .i

Boston, Mass. —
Antradienį, spalių 8-tą

Smriymal Tremtiniams
Britų Zonoje

Eltos Pranešimas

t
TAIKA TURI BŪTI PAREMTA 

i DIEVO ĮSTATYMU - Demokratai 
Apgailestauja Lietuvos Liūdną Stovį

ko ten vandens varomą 
malūną, už kurį kartą jam 
siūlė $50,000. Rusai oku- , 
pantai tą malūną iš jo atė
mė ir ji paliko be nuosa
vybės ir be darbe. Laimė 
dar, kad jis buvo Jung. 
Valstybių pilietis. Jis per 
vargą susisiekė su Ameri
kos atstovybe Maskvoje ir 
išsirūpino grįžimą į šį 
kraštą. Kostas Žilinskis y- 
ra 60 metų amžiaus. Grįžo 
į Chicagą iš pavergtos 
Lietuvos be cento. Rusai 
komunistai jį apvogė.

Žilinskis parodė redakto
riui p. Stasiui Piežai prigi- 
nalę kopiją komunistų ko
misaro įsakymo, kad jis 
laike 20 dienų atsisakytų 
nuo savo nuosavybės, o jei 
ne, tai jis turi stoti į teis
mą už nesilaikymą įsaky
mo. Jis tą dokumentą įsiu
vo į savo švarką ir rusų 
bolševikų slaptoji policija 
NKVD nesurado, kada jį 
krėtė važiuojant iš- pa
vergtos Lietuvos. Tas įsa
kymas yra sekantis (verti
mas iš ‘anglų kalbos. 
Red.): \ • 7

“Žilinskiui, Kostui. De
kretas. Aš įsakau tau, kad 
iki rugpiūčio 20-tos tu 
paliktum Puotkalių ma
lūną su visu kuo, nes jis 
reikalingas malūno darbi
ninkams. Jeigu tu to nepa
darysi, tai būsi patrauktas 
į teismą.”

(Phsrrašo) Paplauskas, 
KozAbinubtų Komitetų: dir 
rektorius. •

Kostas Žilinskis galėjo,tuo laivu atvyko. į J.ung; 
išvykti iš Lietuvos tik su,Valstybes.

kyklą ir antradieniais, 8-tą tema ryšiui tarp tremtinių turėtos
vai. vak. bus įvairios pa- ir anglų valdžios įstaigų monės. Jų likimas dar ne- 
skaitos darbininkų klausi- bei UNRRAos palaikyti, žinomas, k ' 
mu. 1
Doyle, pirmoje paskaitoje, 
nurodė kaip reikia žmo-i 
nėms prisiruošti ir išspręs
ti darbininkų problemas ir 
klausimus.

Valdžia Susirūpino Dėl Mėsos 
Krizės-Pasitarimai Baltuose

Remia Savitarpinio Apsisprendimo Principus —

ir komunistų veiklą Jung. 
Valstybėse duoda savo pa-, 
siūlymus kas turi būti pa- chusetts valstybės Demo-

Gina Mažųjų Tautų Teises

daryta.

Sutelkė 10,000 Merių 
Dovanų Popiežiui

Rusija Atsisako Mokėti 
$1,500,000 Amerikos 

Kompanijoms

Boston, Mass. — Massa- “We also repeat that world 
peace is of transcendent im- 
portance. We commend and 
support President Truman’s ef- 
forts to attain it. We, however, 
subscribe to the belief that the 
questions that mušt be resolved 
to achieve the goal of this last- 
ing, permanent peace mušt not

kratų konvencija, įvykusi 
Copley Plaza viešbuty], 
pakartojo savo pareiški- 

• mą, padarytą du metai at- 
{gal, kad taika turi būti pa
remta Dievo moraliu įsta- 
įtymu, kaip aukščiausias

Viena, Austrija, spalių visų tautų autoritetas, ir be permitted to become ent-

Washington— Izabelės Washington, D. C., spa-|ja, kad valdžia imsis grei- 10 — Sovietų Rusija už- kad Jo įstatymas turi bū- angled in partisan politics.
DukterysT katalikių mote-liU 10 — Valdžios virsinin-Į tos akcijos mėsos krizės grobė Amerikos žibalo ti pritaikytas visoms po
rų organizacija, laike jųjų kai per dvi valandas ir pu- reikalu. Senatorius Pepper kompanijų turtą Austri- karinėms 
tautinio*seimo, ” T
merikos Apaštališkam De-' mėsos krizę, kuri paliečia kinti kainų kontrolę.

James M. daugiau mėsos, taip pat ir $1,500,000 už žibalą.
kituose miestuose, bet dar F
nėra užtektinai. 1______ ____ ___
sos krautuvių tebestovi ei- kas finansines informaci- ko štai kas pasakyta: 
les pirkėjų.

We deplore the present sad 
problemoms. pllght of Poland and Lithuania. 

„„------ - x - - ( “We reaffirm our support of
vo, kad Sovietų Rusijos vos liūdno stovio ir mažų- the principe of self-determin- 

New Yorke atsirado kiek administracija atlygintų jų tautų savitarpinio lais- ation by the p^pies of Europe 
...........  jVo apsisprendimo reikalu. the that aU pef>pie 

,_____ Rusija pareikalavo, kad Demokratų platformoje shouM be permitted to choose
Prie mė- kompanijos smulkmeniš- užsienio reikalais tarp kit- f^iy their form of government 

without interference from any 
foreign source. We condemn the 
domination of any small nation 
by a larger nation.

“We reiterate our vigorous op-

įteikė A- sę turėjo pasitarimą apie sako, kad jau laikas panai- joj. kompanijos pareikala- Taipgi pasisakė dėl Lietu-j 
n.____ r,. 1 VmvA buri no 1 iziAio Vinfi kainu bnntrnlo vn kad Snviptll RllsilOS VOS llUdllO stOVlO ir maZU~

legatui, kuris moterų visą kraštą, 
draugijos Vardu įteiks Po-j Senatorius 
piežiui 10,000 dolerių sumą Mead iš New Yorko, po pa- 
sušelpti badaujančius Eu-,sikalbėjimo su Prez. Tru
mpoje. 'man telephonu, pranašau-

SKERDYKLŲ VIRŠININKAI 
KALTINA OPA DĖL NELEIS

TINO GYVULIŲ PARDAVIMO

jas amerikiečių žibalo šal-' 
itinių operavimą ir kitas

Fort Worth, Texas, spa
lių 10 — Skerdyklos, ku
rios prisilaiko OPA pa
tvarkymų, kaltina tą ad
ministraciją dėl neleistino 
gyvulių pardavimo, bū
tent, juodajam turgui. Sa-

Amerikos konsulo pagalba 
Maskvoje. Iš Maskvos jis 
vyko į Odesą, kur gavo 
Burbami Victory Ameri
can Eąport Lineš* laivą ir

Atsistatydmo Du Algg Sta- konfidenciales žinias. Kol 
biBzavmio Tarybos Kanai Rusija atsako 
Washington, D. C., spa- skolą.

lių 10 — Vakar du Algų nįe.įto bendra neturi su mo- 
Stabilizavimo Tarybos na- k j " 7 "
riai, A. Colman Barrett ir rie Jau buvo pristatyti.

mokėti
Tos informacijos

kėjimu už produktus, ku-

"We repeat our statement of 
two years ago that any endur- 
ing peace mušt be based on 
God’s moral bw as the supreme 
authority of all nations, and 
that Ris law mušt be applied to position to the forces of com- 
al! postwar problema. , munism and fascžsm."

Lietuviu Radio Programa
ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES —WESX,SALĖM, MASS.

koma, kad Fort Worth gy
vulių skerdyklose yra juo
das turgus, kur parduoda
ma geriausi gyvuliai, o 
tie, kurie laikosi OPA pa
tvarkymų, turi pasitenkin
ti pirkdami ‘senas karves’ , , .
ir pasitenkinti, kad OPA Kontrolį_________
“užsimerkia” ir nemato1 Didysis Amerikos lėktu- 
neleistino gyvulių pardavi- vas Pacusan Dreamboat kykla išleido J. Kukanau- Į belės plauks oro bangomis į Jūsų, Gerb. skaitytojai na
mo. B-29 be sustojimo iš Ho- zos “Anglų kalbos grama- mus.

Skerdyklų vedėjai sako, nolulu, Hawaii pasiekė.tiką lietuviams”. Yra pa-
kad įstatymai, kurio lai- Kairo, Egiptą, per 39 va- siskaitymų skyrius ir kitės šiuo adresu: Dubininkų Radio, 366 W. Broad-
kytis negalima priversti landas ir 36 minutes. Pa- trumpas anglų - lietuvių So. Boston 27, Mtss. Telephonai: SOUth Boston
turi būti atšauktas. <darė 10,854 mylias. j žodynėlis. 2680 arba NORwood 1449.

Earl Cannon įteikė Prezi
dentui Trumanui savo re
zignacijas.

Atsistatydinusieji ragi- 
no valdžią panaikinti algų

Nauja Anglų Kalbos 
Gramatika

šeštadienį, spalių 12 d. (Columbus Day), 1:15 vai. 
po pietų įvyks Lietuvių Radio programa. Lietuviškos

Eltos Pranešimas —
(LAIC) — Celle lietuvių 
aukštesnioji prekybos mo-{ liaudies dainos, muzika, pranešimai, sveikinimai ir kai-

Vtsais Šios radio programos reik a 1 a i s kreip-

2680 arba NORwood 1449.
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Dėkoja už
AUŠROS VARTŲ

Dievo Motinos Paveikslą
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 :
Mrs. Bernice Končius, Chicago. III........
Agnės Aleknienv, Chicago, III...............
Mrs. Agnės Bačenas, Kearny, N. J.......
Frank J. Norbut, Chicago. III.................
T. Paprockas, Chicago, III.....................
Miss S. Simkevicz, Chicago, III..............
Pranciška Mocejūnas, Rochester, N. Y. 
Šv. Kazimiero Seserys, Baltimore, Md... 
Mrs. B. Paukšta, Chicago, III.................
M. Martin, Bridgeport, Conn.................
Albina Zadeikis, Rumford. Me,............
Teodora Debeikienė, Worcester, Mass. 
Mrs. Mary Derliunas, Frackville, Pa. . 
Dom. Kiaršis, Brighton, Mass..............
Geo. Jaruševičienė, Waterbury, Conn. 
K. Sartauskas, Chicago, III.....................
Elena Saliukienė, Lovvell, Mass..............
Mrs. Cecilija Strazdauskienė, So. Boston, Mass.....
Beneta Cicenienė, Chicago, III................
Mrs. A. Gaižauskis. Chicago, III............
Mrs. A. Kacergius, Woodbury, Conn.....
Mrs. K. Vitkus. Suscfuehanna, Pa...........
M. Žičkus, Chicago. III.............................
J. Markūnas. Brooklyn. N. Y..................
Barbora Vaišnoras, Chicago, III.............
K. Dežulskienė, Chicago. III...................
Anelė Balucus, Chicago, III....................
A. Kundrotas, Chicago, III......................
Mr. & Mrs. S. Jonaitis, Phila., Pa...........
Mrs. Ona Banning, Brooklyn, N. Y.......
Peter Yuskevičius, Kearny, N. J...........
M. M. Mikolaitis, Brooklyn. N. Y. .........
Mrs. A. Vasil. Roslindale, Mass..............
K. Petrauskas, Chicago, III....................
K. J. Miglinas. Thompsonville, Conn.......
Mr. F. Žylinskas. Kearny, N. J...............
S. Deveikienė. Gardner. Mass. ............
J. Lukoševičius, Gardner, Mass.............
Mrs. P. Miliauskas. Brockton, Mass......
Mrs. P. B o gus. Chicago, III......................
M. Petrikas, Chicago, III.........................
M. Lukis, N. Wevmouth, Mass...............
J. Mažeika, Orange, Mass......................
J. Janulevičius, Mt. Carmel, Pa...............
M. Vosylienė, Scranton. Pa.....................
A. Waltarienė, Baltimore, Md...............
Eva Paluskas, Waterbury, Conn............
Anna Norbut. IVaterbury, Conn............
Eva Balukonienė, Roslindale, Mass......
Petronė Smith, Somerville, Mass............
J. Jazukeviče. Brockton, Mass...............
M. Valukienė, New Britain, Conn...........
John Grigas, Nashua, N. H...... ..............
J. Chesna, Baltimore, Md......................
St. Miltenis, Brooklyn, N. Y..................
Mrs. K. Jurkonis, Pittsburgh, Pa...........
Mrs. F. Kazickas, Brooklyn, N. Y..........
Zigmas Jagelevičius, VVestfield, Mass. .. 
Elena Kasulienė, VVorcester, Mass........
P. Jakienė, New Britain, Conn..............
Teresė Saurusaitienė, Worcester, Mass. 
Frank Yanish. New Britain, Conn..........
M. Ažubalis. Pittsfield. Mass.................
Frank Pūkas, Philadelphia, Pa............
Leon tSoškus, Brighton, Mass. ............
Julius Viliauskas, Waterbury, Conn......
Adom. Vaitkevičius, Detroit, Mich. ...
Antanas Vaisiauskas, Cambridge, Ma3S 
Alena Šidlauskienė, Elizabeth, N. J.....
K. V. Baltramaitis, Elizabeth, N. J.
Mrs. S. Marcinkaitis, Chicago, III..........
A. Kochunas, W. Hartford, Conn..........
•Jonas Gumbakis, So. Boston, Mass. 
Mr. Coxsackie, N. Y...............................
Kun. B. Moleikaitis, Dalmar, N. Y.........

10.00
5.00

. 5.00
. 5.00
. 5.00 j

5.00
3.00
3.00; 

. 3.00 
. 3.00

3.00
2.00
2.00
2.00

. 2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.50
1.50

Šiame vaizde yra iš kairės i dešinę: Jonas J. Karalaitis, Juozas A. Kibort. Juozas M. Ju
dickas. Commander — Pranas T. Pumputis, Retiring Commander — William G. Burns — Jo
nas E. Urbas, Jonas E. Viscount ir Lawrence F. Gubista. Nuotrauka padaryta senojo Koman- 
dieriaus Posto vadovybę perduodant naujam Komandieriui.

Darius-Girėnas Post No. 271 
Nauja Valdyba

Chicago, Iii. — Darius-Girė-! 
■ nas Post No. 271 The American!
Legion pastaromis dienomis dė- 

! mesio kreipė į ruošimąsi naujos'
Posto administracijos instalia
cijai. kuri įvyko šeštadienį, rug
sėjo 21 d.. Posto rūmuose. Bei 
Posto narių, karių. įimant Ju-;

• nior ir Moterų Auxiliary, yra 
į apie 1.000. instaliacijos iškil
mėse dalyvavo dar visa eilė į- 

: žymių Amerikos Legiono parei
gūnų Cook apskrityje ir Illinois 
valstybėje ir šiaip daug svečių, 
lietuvių visuomenės veikėjų.

Nauja Posto Administracija
Naujo Posto administracija' 

1947 metams sudaro sekantieji: 
Juozas M. Judickas — Comman-! 
der; Jonas J. Karalaitis, Sr.' 
Vice - Commander; Lawrence 
F.

Kapitone Mašidlauskaitė Paskirta 
Į Svarbią Vietą Tokioj

_______ »-------------- —------------
-----------  ! Sunkiai Serga Warabow

Kapt. Agnės A. Mašidlauskaitė

p. Antanas Aboyas darbuoja- nųjų viengenčių Subačių^- EI* 
si Hudson Coal kompanijoj, bietos ir, jau mirusio, Jino. 
Jubiliatai yra ilgamečiai laikraš
čio "Darbininko” skaitytojai ir 
rėmėjai.
ir linkime Dievo palaimos jų gy
venime !-

Tad ilgiausių metų — sugyve
nimo ir geriausios kloties jau- 

Sveikiname jubiliatus navedžiams.
Kazys Vidikauskas.

Jubiliatai pp. Antanas ir Mo
nika Aboyas nuoširdžiai dėkoja 
visiems ir visoms už sveikini- ■ 
mus, linkėjimus, dovanas ir da
lyvavimą jųjų jubiliejinėse iškil
mėse.

PHILADELPHIA. PA.

clevham), omo
Sekmadienį, spalių 13 d. įvyks 

parapijos bazaro “shower” 4 
vai. p.p. Klebonas prašo žmonių, 
kad suteiktų dovanų dėl Nep. 
Pagalbos P. Švč. parapijos ba
zaro. Moterų Sąjungos 36 kp. 
aukojo $25.00. Taipgi prašo ir 
kitų draugijų aukų. “Brazis 
Clothes” yra prisidėję prie ba-

I ______________________
i

Brockton, Mass. — Šiomis 
dienomis sunkiai susirgo p. O- 
na Warabow, gyv. 24 Field St.. I 
p. Edvardo Warabow, laidotu-1 
vių direktoriaus, žmona. Ji ran
dasi Brockton ligoninėje. Linki
me pasveikti.

Smulkmenos
Tūlą laiką viešpatavo čia tyla zaro pasisekimo. Bazaras įvyks 

'apie žinomą jaunutį smuikinin-1 spalių 18-19-20; 25-26-27. Pas- 
i ką Tadą Kuligovskį, kurio ma- kutinę dieną bus traukimas do- 
;melė, ponia Ona (Birenaitė) vanų.
• Kuligovskienė kilusi iš šv. Že-1 Kun. Dr. Širvaitis pabuvo mė- 
Įmaitijos. Spalių 2-rą vietinis nesį su mumis. 'Pereitą savaitę 
i ričmondietis gavo laišką nuo išvažiavo į Chicagą.
Kuligovskių šeimos prietelio,1 Juozas Vaitkus (White Enter- 

- Mr. Howard Weaver'o, kuris, prise Co.) turi savo įstaigą 
tarp kitko, rašo: Well... Teddy Waterloo Rd. Juozas yra geras 
Kuligowski is back in school katalikas, priklauso prie para- 
doing fine, he is getting along pijos ir yra parapijos komiteto 
well in his music as there is a raštininkas ir maršalka.
Conductor from New York who|

■is teaching him concert music;!
i būt he is also in the band at La
Šalie and working hard...

Pasisekimo, Juozai!

MINERSVILLE, PA.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžlau-

Brockton, Mass. — Šiomis
Gubista — Jr. Vice - Com- dienomis pp. Mašidiauskai, gyv.

l-2oimander; Jonas E. Viscount — 702 North Main St., gavo žinią, 
1.25 i Adjutant: Anthony H. Kasper kad jų dukrelė. Kapitonė Agnės 
1-25 i— Finance Officer; Peter Sam-
1.25 kus — Finance Secretary; Jo- WAC direktorium
1.25
1.25 Į
1.25 i
1.25
1.25
1.25
1.251
1.25
1.25
1.25!
1.25
1.25
1.25
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1 AAI

1.00'Kazin

A. Mašidlauskaitė paskirta
Gen. Mac-

seph A. Kibort
Judge John T. Zuris — Judge
Advocate; Dr. Stephen Bezis— kaitė jau išbuvo užjūry j 30 mė- 
Medical Officer; Adam M. Ma- nėšių. Ji buvo Australijoj, Phi- 
carus — Historian; Mathew lippinuose, o dabar yra Tokioj. 

įMassey — Service Officer; John Būdama karo tarnyboje, ji vi- 
jE. Urbas — Ass’t Service Offi- sur pasižymėjo savo gabumais, 
cer; Frank P. Zelis—Sergeant- šių metų pradžioje gavo kapi-. 

.at-Arms. tono laipsnį. Karo metu ji buvo
Instaliacijos vedėjum buvo militarėje intelligence divizijoje 

jWilliam G. Bures. Past Com- ir atliko svarbias pareigas. Ji 
įmander. Cook County Council. įstojo karo tarnybon keturi me- 
Į Moterų Auxiliary valdyba tai atgal ir po dviejų mėnesių 
i 1947 m. sudaro:
I Stella Karalaitis — President; džio 5 d., 1942 m.

1 Mary Miksis — First Vice-Pre- WAC karininkų klasę 
1 sident; Almeda Krueger — Se- paskirta 150 merginų 
" cond Vice-President; Frances
1 Cibulskis — Secretary; Stella Prieš įstojimą karo tarnybon ji 
'iVitas — Treasurer; Helen Ja- buvo nariu įvairių organizacijų, 

1-00, kubauskas — Chaplain: Ann ’priklausė prie Šv. Roko lietuvių 
1.00'Kazin — Historian; Patricia;parapijos ir daug darbavosi. 
1.00 j Mickus — Sergeant-at-Arms.
1.00!
1.00 į fen Zuris. Fourth District Di-
1.00 rector. Past Treasurer of Cook širdūs rėmėjai.

TREMTINIŲ DALIA — Dalis lietuvių tremtinių- 
pabč-gėlių, kelyje j vakarus, sustoja ant vieškelio tru
putį pailsėti. Ant mažų vežimėlių sukrauta jų manta.

— Chaplain; Arthur centre Tokio, Japonijoj. vių kareivių vardai, kurie žuvo 
Kapitonė Agnės A. Mašidlaus- karo tarnyboje. Ceremonijos 

buvo labai įspūdingos ir jaudi
nančios.

I Am. Lietuvių Katalikų Kon
gresą. New York, teko sužinoti, 
jau ruošiasi važiuoti panelės O- 
na Unguraitė ir Pranė Mažei- 

i kaitė, kartu su savo mama, po-Klebono kun. K. Klevmskoi , 5/_ • . x _ ... ima Agota Mažeikiene, kun. Sa-rupesniu ant Sv. Pranciškaus I, -.. , . . . 1 lamono Mažeikos motina,parapijos kapų pastatytas gra-l 
žus paminklas.

Spalių 6 d. kleb. kun. K. Kle- 
vinskas pašventino šį paminklą. 
Lietuvių kalba pamokslą pasa
kė vikaras kun. Bagdonas, o an
glų kalba — pats kleb. kun. Kle- 
vinskas. Dalyvavo šie svečiai 
kunigai: K. Krajesky, K. Gay, 
K. Babech.

Paminkle yra įtalpinti lietu-
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šia jaunimo organizacija — Lietuvos
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą..

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAX>, padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky- 

j neskaitytų “VYTIES".

“VYTIES” kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.

Netikėtai teko sužinoti, kad į 
čia ankščiau gyvenusi įžymi 
viengentė, dabar jau našlė, po-! 
nia Julė Poškienė begyvenanti 
dabar miestely Pensauken, New' 
Jersey, kur ji verčiasi neblo
giausiai. nes net nusipirko ten ■_____
ir nuosavybę — namą su nema- kurie . _ _
žu daržu. Jinai tfen yra maisto ----------- -  -
krautuvės biznierka.

Senas Raporteris.

Dalyvis Parapijietis.

MONTREAL, ČINARA
Rugsėjo 30 d. Kanados Lietu

vių Taryba suruošė šaunią va
karienę parapijos svetainėje. 
Dalyvavo daug žmonių, nes 
kiekvienas norėjo išklausyti 
svečių kalbėtojų, neseniai atvy
kusių iš Prancūzijos, kalbų, bū
tent, kun. Kulbio. Jėzuito, ir p. 
Karvelytės. Jiedu labai daug į- 
domių žinių papasakojo apie 
pavergtą Lietuvą ir vargingą 

’ lietuvių tremtinių gyvenimą.

Į
Kapitonės Agnės tėveliai pp.

Instaliacijos vedėja buvo He-: Mašidiauskai yra ilgamečiai 
“Darbininko" skaitytojai ir nuo-

gavo leitenanto laipsnį. Gruo- 
ji užbaigė 

ir buvo 
koman- 

dierium . Fort Dės Moines, Ia.

... 1.00 County.
...  1-00 j J. A. Mickeliūnas,

1.00; Pub. Chairman. komingose pareigose!
... įjOOj------------------------------------------------------ —

1-00 M. Stankevičienė, Waterbury, Conn.................
1-00 V. Budreckis, Elizabeth, N. Y.........................
1.00: G. Bumbliauskienė, Roseland, III. ..................

...  1.001 Mrs. A. Alekna, Chicago, III............................  
.... 1.00 R. Montrimiene,.......................................  .........

1-00 j. Pukelienė, Chicago, III....................................
Kun. P. Česna, Mahanoy City, Pa.........  ........

Į Mrs. H. Andrušaitis, Charlestown, Mass.........
Mrs. V. Slikienė, Brooklyn, N. Y...................
Chas. Roman, Torrington, Conn. ..................
F. Pamarauskis, Gardner, Mass......................
Marie M. Kasė, Detroit, Mich............. .........

IV. Minkelis, Westficld, Mass. ........................
į Mrs. P. Gudaitis, Baltimore, Md.....................
B. Rase mus, Scranton, Pa................................
Kun. J. Čepukaitis, Philadelphia, Pa. ..........
B. Mičiūnienė, New Britain, Conn..................
J. Skarulis, Brooklyn, N. Y..............................
K. Kaminskaitė, Simbury, Conn. ........
Alex Poceviče, VViesonville, III.......................
Mr. & Mrs. Paulauskas, Scranton, Pa.
Mrs. Meteišis, Chicago, III........... ....................
Mrs. Anna Rudmin, Chicago, III. ..................
R. Skarnulienė, Wilkes-Barre, Pa. .......
O. Hugal, Dorchester, Mass.............................
Juozas Stankevičius, Dorchester, Mass.........
Mrs. S. Joskel, Lavvrence ,Mass.......................

Sveikiname Kapt. Agnės ir 
linkime geriausių sėkmių atsa- 

i 
l

—
1.00
1.00
i.oo;
1.00
1.00' 
l.OOi
1.00
i:oo
1.00
1.00
1.001
1.00!
1.00
1.00
1.00
1.00;
1.001
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Po nepaprastai gražaus ir šil
to rugsėjo mėnesio per dieną ir 
naktį ly jo lietus, o spalių 1 d. 
pasirodė ankstyvas sniegas, ku
ris lenkė medžių šakas, obuoliai 
krito nuo medžių ir sniegas 
prispaudė gėles ir daržoves.

F. D.

Sutuoktuves
Dabar jau gyvenantieji ant-’ 

rašų: 2339 E. Allegheny Avė., JO ROŽANČIAUS PASLAP- 
viengenčiai Domininkas ir Ele- kn^ut€s formoje. Kiek-
na (Subaciute) Earaminai, sek- 
madienį. 8-tą rugsėjo, vietinėje - -
Šv. Jurgio par. bažnyčioje su- ^Hai. Knygutės kaina 20c. Už- 
situokė. Pasilinksminimas į 
ko tos parapijos sv etainėje.

Gerbtinas jaunavedis, Domi
ninkas Earaminas. 29 metų am
žiaus. yra labai šaunus jaunuo
lis, sūnus gerbiamųjų viengen
čių, Domininko ir Genovaitės 
(Šukytės) Earaminų. Jis yra iš 

i profesijos laidotuvių direktorius 
i ir karys - veteranas — daugiau 
kaip tris ir pusę metų išbuvęs 
karo tarnyboje. O jaunoji yra 

j 22-jų metų amžiaus, ponia Ele- 
! na Earaminienė, duktė gerbti-

I
l 

I 

Į

Darbininkas išleido “GYVO-

velkslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la-

įvy- sakymus siųskite: “Darbinin- 
: kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.

i ■

Juozas K tas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd,
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
idmoslnal dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį

Salvage While You Wait!

SCRANTON, PA.
Minėjo Sidabrinį Vedybinio 

Gyveninio Jubiliejų
pp. Antanas ir Monika Abo

yas. gyv. Wells St.. minėjo sa
vo 25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Šia proga rugpiūčio 31 
d.. Šv. Mykolo lietuvių par. baž
nyčioje įvyko šv. mišios, kurias 
atnašavo kun. Jonas Baltusevi- 
čius ir suteikė palaiminimą ju
biliatų intencija. Laike šv. mi
šių jubiliatai <_ėvai ir jų vaikai 
priėmė šv. Komuniją.

šešta vai. vakare įvyko vaka
rienė, kur dalyvavo giminės ir 
artimieji draugai. Jubiliatai ga
vo daug sveikinimų, linkėjimų 
ir dovanų.

Pažymėtina, 
pp. Antanui ir 
rytei) Aboyas
k ramentą suteikė a. a. kleb. 
kun. Jonas Kuras rugpiūčio 23. 
1921 m.

kad jubiliatam. 
Monikai (Kede- 
Moterystės Sa-

Waiting for a itiodern bathroom likę tins? Salvaging every drop ofi 
used cooking fat is ore thmg you can do to makt plumbmg suoplies. 
tile, linoleum available sooner. Used cooking fat replaces scarce fat* 
and oils that are needtd m thousands of mdustriai processe*.



Penktadienis, Spalių 11, 1946

Pasikalbėjimas Meksikos
Darbininkų Trobelėje

— Kelies mtinė, žiūrint iš lėktuvo. — Palanga. 
Nica. Acapulco. * Apie lėktuvus ir asilus.— 
Pasitaškynias Pacifiko bangose. — Prie ugnia
kuro su Meksikiečiais darbininkais. — Apie ko
munistus. — Meksikiočhi pažiūros į religija.

Vargas ir viltys.

JŲ GARSUSIS j
KURORTAS i

Pasiekiau gražiausi Mek
sikos miestą Acapulco, jų 
kurortą Pacifiko pakran
tėse. Kelias į jį iš Meksikos 
miesto eina per aukštus 
kalnus. Autobusu važiuoti 
ima apie 12 valandų ir rei
kia turėti stipriai pririštus 
inkstus ir kepenis, kad ne- 
atkratytų. Todėl koks dvi
dešimts amerikiečių ir 
meksikiečių turistų skri
dome lėktuvu. Nedidelis, 
dviejų motorų, bet per kal
nus neša gerai. Kai pakilę 
sukome ratą aplink Meksi
kos sostinę, teko stebėtis, 
kaip tas miestas iš įvairių 
pusių kalnais apsuptas. 
Net ir kalnai panaudoti 
politinei propagandai: ant 
vieno kalno uolų tebestovi 
didžiulis užrašas: “Ale- 
man”, suprask — rinkite 
jį prezidentu. Meksikiečiai 
jį ir išrinko. Propaganda 
buvo gerai organizuota: 
sienos, tvoros, medžių lie
mens pakelėse vis jo vardu 
nurašytos. Iš kitos pusės, 
man vienas meksikietis 
prasitarė: mes balsuoja
me, nors žinome, kad kar
tais kiti veiksniai, ne mū
sų balsai nulemia...
TARP DEBESŲ, 
LĖKTUVO SUPAMI

Per žaliuojančius laukus, 
per retus miškus ir tan
kius miškelius mes skrie- 
jome; — per kalnų virti
nes, kurie vietomis mišku 
apaugę, o vietomis van
dens giliais grioviais išva
goti. Kaikur tarp kalnų 
upė vingiuoja, nešdama 
tokį purviną vandenį, kad 
net raudonas. Čia vėl pa
kylame aukščiau, debesys, 
apačioj mūsų kalnus už
kloja, pro lėktuvo langą 
saulė gerokai užkaitina, 
nors šiaip Meksikoje gero
kai vėsu. Skrendame tarp 
dviejų klodų debesų: vie- darni ir turistą vyliodami.

ni viršuj, kiti apačioj. O-j 
ras nelygus, lėktuvą supa, 
kartais net ir patranko. 
Gerai, kad ta Stiuarte at
nešė saldžios amerikoniš
kos kramtomosios gumos 
ir “Coca-Colos” — dėmesį 
nukreipia nuo to nemalo
naus jausmo, kurį sudaro! 
lėktuvo supimas.

NUTUPIAU PACIFIKO 
PAKRANTĖSE

Bet vistiek rūpi žiūrėti 
pro langą. Net linksma, 
kai matai mažytį, kaip 
degtukų dėžutė, keliu tarp 
kalnų vikriai bevingiuo- 
jantį autobusą.

Paskridus taip apie va
landą laiko, pamatėme be-
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Kas galėtų tikėti pasaulyje, kad Jung. Valstybės, kurios visą pasaulį 

maitina, pačios liks be mėsos. Štai keletas pirkėjų veda, derybas dėl jau
no veršiuko ir kalbasi apie geruosius Amerikos laikus.

Temperatūra čia beveik iš- sikiečių visa šeima buvo 
tisą metą vienoda, svyruo- susirinkusi aplink ugnį, 
ja tik keletą laipsnių, vis kuri kūrenosi mūrytoje 
laikydamasi apie 80. Suti- priežedoje ir kur virė jų

I

ŽMOGAUS IDEALAS

Pradžia 3-čiame pusi, 
kitos panašios politikos 
veda žmoniją ne į rojų, bet 
į pragarą jau čia ant že
mės.

Vėlesnių laikų istorikai 
šitaip turės pasakyti apie 
mūs laikus: “Bepročių 
gauja, nutvėrusi valdžią į 
savo rankas, sunaikino 20-

I 7

jo amžiaus kultūrą ir nu
vedė ją į kapus. Jau šian
die, aplankusieji Rusiją, 
skelbia, kad tas kraštas 
kultūros žvilgsniu nustum
tas yra jau kelis šimtus 
metų atgal. Nors tas stū
mimas atgal dar ir toliau

*

jimas liepia nešti jam pa
galbą, saugoti jo sveikatą, 
gyvybę ir turtą. Išganyto
jas žada gausų atlyginimą 
tiems, kurie rodys gailes
tingą širdį ir užuojautą ki
tiems, tarsi būtų jam pa
čiam tai padarę. Tas Kris
taus mokslas sukūrė lab
daringas įstaigas, ligoni
nes, našlaičių prieglaudas, 
nes žmogus tame moksle 
yra gerbiamas ir brangi
namas.

Bedievybės elgesys su 
žmogum turės atidaryti 
visai žmonijai akis, kad 
žmogaus idealas yra Die-

tęsiasi, bet jis turės susto- vas> 0 ne gyvulys. kad tai- 
x- _______ i__x______ ___________ ii l/o tvorlzo ii» loimi iinrlrcs

gali padaryti tik paskiras 
žmogus, o ne visa visuome
nė.

Taigi ne gyvulys yra 
; žmogaus idealas, ne gyvu
lio paveikslą privalo jisai 
sau savintis, siekdamas 
laimės ir tobulybės, bet

ti, nes visa žmonija negali ka» tvarka ir laimė įvyks 
papildyti savižūdystės, tai ant žemės tik tada, kada 

žmogus eis Dievo linkui, o 
ne gyvulio.

10. Kristaus idealas
Bet žmogus nemato Die

vo, todėl nėra jam lengva 
surasti kelius, kurie jį ve
da prie Dievo, o dar sun
kiau išdirbti Dievo paveik
slą savyje. Tačiau Dievas 
prašalino ir šią kliūtį. Mūs 
Išganytojas Jėzus Kristus 
yra Dievas įsikūnijęs, iš 
vienos pusės jis yra tikras 
Dievas, iš kitos tikras 
žmogus, kuriame gyvena 
Dievystės pilnybė. Jis 
mums parodo tikrai ir ne
klaidingai, kaip atrodo 
žmogus, pasiekęs Dieviš
kąjį idealą, todėl jis yra 
kiekvieno žmogaus ir visos 
žmonijos toji kryptis, toji 

kiai aprašė jų paskutinį į vių pasaulėžiūroje. Gyvu-į linkmė, kuria visi privalo- 
__ ižiL i“ ą. Gyventojai iį0 gyvybė, nei kraujas nė-;me eiti, norėdami savyje 
kantriai laukia. Jie mažai ra branginamas, todėl nė-Į įkūnyti tikrą

ovilzin o Antai > r7mnničlrnma

’ plyšusiais drabužiais. To-I
1

• v

kių lūšnelių, daug baisės-,Dįevo-.nes toji linkmė yra 
niu negu Kauno pakraš- ,^Piai ^am Įdiegta, kurios 

!ėiuose išgriautosios, yra meKS n^> Jam spiesti, 
- - — • ' nesugadindamas visos pn-krašte Pacifiko okeano kau amerikiečių, kurie jau kukli vakarienė. Ši jų čia daug ir daug. Kitose e-į *

vandens mėlynę. Pakran- ketvirtas metas čia atva- “virtuvė” buvo tiktai šakų lektra įvesta, o daug kur|s 
tės taip visur uolotos ir žiuoJa, ir džiaugiasi — pa- ir lapų stogas, paremtas žibalinė smilksta. Vyriau- 9, Bed 
stačios kad aerodromui tenkinti. stambiais basliais. Pati jų sybe deda nemažai pastan- Bedieikad aerodromuistačios, 
teko parinkti vietą atokiai 
nuo miesto, vienoje van
dens suplaktoje smėliuoto
je ne tai saloje, ne tai pu- 
siausalyje.
PALANGA — NICA — 
ACAPULCO

Jei gražiausis Lietuvos 
kurortas — Palanga — žy
mus savo žaviomis kopo
mis ir tomis aukštyn besi
stiebiančiomis pušimis, jei 
gražiausis Europos-kuror
tas Nica (kur Putinas “Al
torių šešelį” kūrė) pa
trauklus gražiu sutvarky
mu, Alpių siluetais, gražio
mis kalvomis ir vidurže
mio jūros skaidria mėlyne, 
tai gražiausis Amerikos 
kurortas 
sužavi natūraliu grožiu. 
Jis yra dauboje, aplinkui, 
kaip pasaga, apsuptas kal
nais, tik viename šone tar
pas, pro kur prasiveržusi 
Ramiojo vandenyno įlan
ka. Namai išmėtyti — vie
ni spiečiasi centre aplink 
bažnytėlę, o kiti aukštai 
ant kalnų viršūnių baltuo
ja lyg amžiną sargybą neš-

Bedievybė, aukštindama 
gų gyvenimo lygmeniui pa- ■ žmogų ir darydama jį ne
kelti. Ta socialinio pageri- priklausomą nuo Dievo,pa- 

Istogas, bent iš viršaus ap- nimo kryptimi savo prog- sėkmėje neapsakomai jį 
ir ramą pasukę ir sinarkis-žemina, statydama jį gy- 

tai — religiją gerbiąs są-įvulių eilėse. Kadangi gy- 
jūdis, greitu tempu augąs, vulys neturi pagarbos, ne- 
Meksikos spauda palan- turi jos nei žmogus bedie-

stambiais basliais. Pati jų 
pirkia panašiai atrodė, tik 

i čia buvo skardos gabalųOKEANO ĮLANKOS 
BANGOSE

Tą dieną dar suspėjau į! “ t 
popietinį pliažą — Ornos|įr“„ <3 
(kurortas turi ir kitą — 
rytinį: koletą). Už 15 cen
tą vų (už trejetą ameriko
niškų centų) autobusas 
nuveža tave trejetą kilo
metrų. Nors Acapulco kal
nų apsuptas, vėjo nėra, bet 
bangos susidaro didelės.
Bandai plaukti prieš at-jięeiįų, netoliese ant kelio linksmu veidu. Ant galvos, einanti vandpns Irnlno  ■vvi ■» 1 i _JI _ J  1 1 — — it — 1 _ - - '

. nuo lietaus 
šiaip taip išpintos sienos.
ŠEŠIAS DIENAS
KELIAVO KALN AIS
— Ar seniai jau čia atsi- suvažiavimą 

radote?
— Keletas mėnesių. kuo pasitenkina. Antai, 
Matyti, kad vyrai čia at- man * dabar berašant — 

vyko dirbti prie tiesiamų praeina pro langą moteris,

• v

Acapulco —
- “ v *

Jung. Valstybės atgaivino pašto susisiekimą 
su visomis šalimis išskyrus Vokietiją. Šios Paci
fiko salų merginos džiaugiasi, kad gali ir vėl pa
siųsti savo draugams atvirutes.
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einantį vandens kalną — . 
gražiai tave pasupa, ban- I 
dai nugara atsilaikyti, 
taip trenkia, kad net 
sprandą pakraipai, žiūrė
damas ar dar visus rau
menis tebevaldai. Bandai 
plaukti į tą pusę, kaip ban
gos, tai putodama kuri ta
ve taip pamurgto ir nete
kusį kontrolės taip parita 
į krantą, kad atsistojęs 
tik spiaudais ir trini akis, nuosavybę? 
kol sūrų vandenį iš burnos' 
išmeti, iš akių išsikrapštai.
Į KALNŲ PUSĘ

Saulė buvo netoli laidos 
ir pamaniau, kad nors van- j 
duo ir labai šiltas, reikia! 
pabandyti pasukti į kalnų | 
pusę.

Išžygiavau. Kelias pla
tus, nors dulkėtas — dar 
nemeksfaltuotas. Einu 
sau švilpdamas lietuvišką 
melodiją. Gamtos grožis 
kažkaip taip maloniai nu
teikia. Pažvelgęs į kairę 
net šyptelėjau — debesys 
užkliuvęs už kalno viršū
nės, apglobęs ją ir paslė- 
ipęs valandėlei nuo keleivio 
akių. Čia gi, pakalnėje, į-

■ rengtas privatus aerodro- 
i mas. Keletas nedidelių 
I vienviečių lėktuvų, vienas 
j ar du didesni. Daug žolės ir 
paliai lėktuvus ganosi tre
jetas asilų; vienas lėktu- 
;vas taisomas ir stipriai 
i kaukia .jo propeleris, o a- 
' šilai irgi neatsilieka — uo
degomis šmešėluoja... Dvi

■ susisiekimo priemonės: — 
modernioji ir... amžiais iš-į 

j bandytoji.
DARBININKŲ 
LŪŠNELES

Kalno pašlaitė nulipdyta 
meksikiečių darbininkų 
lūšnelėmis. Jos taip liūd
nai atrodo akyvaizdoje 
prabangių kurorto vilų. 
Tų lūšnelių pilna Meksika 
ir būtinai panorau į vieną 
iš jų įeiti. Jau temo. Mek-1

I

stovi stambios kasimo ma- neša didžiulį krepšį, kuria- 
’’ > valdo, kaip me keletas stambių žuvų, j

•

MEKSIKIEČIŲ 
PAŽIŪROSI

I Įdomu buvo žinoti jų pa
žiūros. Vieną, kitą paklau
sinėjau.

— Mes, daugumoje, nuo
saikūs kairieji, — pratarė 
vienas meksikietis, dirbąs 
kasininku vienoje įstaigo
je.

— Nemanau, kad čia ko
munistai įsistiprintų. Kai- 
kurie iš jų dasiirę į vado-

šinos, kurias
jie sakė, ispanų inžinieriai.
— Iš kur atvykote?
—Iš tenai, — parodė jie 

į kalnus.
—Kaip atvažiavote?

— Nėra jokio kelio. Pūsti 
ėjome per kalnus šešias 
dienas. Tiek daug uolų' 
tuose kalnuose.
— Ar ten, palikote kokią 
iimco
— Nieko.
— Kiek čia uždirbate?
— Vyras uždirba šešius 

jnežus per <" 
pusantro dolerio), api 
pezus per savaitę.
— Didelė šeima?
— Penkiese.
— Kiek valgiui išeina per 

dieną?
I — Apie 10 p-^zų (apie du 
i doleriu ) visai šeimai, 
į Brangu, perkame mieste- 
’iyje.
Į — Ką valgote?

— Žuvų (suminėjo 
valgius ispaniškai, 
nesupratau).
— Tai kaip jūs išsiver-' 

Ičiat, kad 1
žus, o i
10?
— Mudvi su mergaite dar 

dirbinėjame, — ]_ 
motina.

— Ar mokate skaityti?
— Aš nemoku, — prisipa

žino motina, b't mergaitė 
ir jisai — moka. Mergaitė 
trejetą metų ėjo į mokyk
lą.

■ — O kaip šioj trobelėj gy- 
-venti?

— Nakčia labai 
moskitai. Niekaip 
negali apsiginti.
DŪMINĖSE, PRIE 
ŽIBALO ŠVIESOS

Tikrai, čia jokių 
lių nebuvo, visur 
plyšiai Dauguma 
ninku šeimos narių 

•si, paprastais, bei

I

ir tobulą 
ra branginama nei žmo- i žmoniškumą. Šiandie 
gaus gyvybė, nei jo krau-'į mums nereikia blaškytis 
jas. Milijonus nekaltų i po įvairias filosofijas ir 

■ žmonių naciai išžudė Vo- ■ pasauležiūras beieškant 
į kieti jo je ir užimtuose kra-! kelių į tobulą kultūrą ir į 
ištuose. Tarptautinis teis-;laimę. ‘Ieškokime pirmiau- 
jmas Nuremberge teisia ir Į šia dangaus karalystės ir 
mirtimi baudžia, kardami jos teisingumo, eikime 

, ir šaudydami didžiausius Kristaus linkui, o viskas 
nacių vadus ir generolus. bus mums pridėta”, kaip, 
už nekaltų žmonių žudy-kad mūs Išganytojas yra 

j nes, o juk jie skaitėsi kul- mums pažadėjęs. Mato 6, 
tūringiausi 
žmonės ir iš aukšto žiūrė
jo į visas kitas tautas. Pa-linkui, atseit, __ _
našus teismas bus kada Įveiksią droždami savyje, 
nors ir Rusijos didikams• sukurs valstybes, teisingu- 
Stalinui ir jo pakalikams, ■ mu pagrįstas, pasidarys 
kurie irgi nepaiso žmonių i geri piliečiai, geri ir nau- 
kraujo, nei gyvybės, mili-idingi draugijų ir partijų 

'nariai, uolūs ir karšti tau- 
bet darbi-Įdę, o kitus milijonus kan-ltos mylėtojai, nes žmo

gaus ideale šie visi daly
kai glūdi ir tampriai su 
juo surišti, kaip kad staty
tės šulai lankais. Priešin
ga gi kryptis, nusigrįži- 
mas įjuo Dievo ir tolesnis 
ėjimas tąja kryptimi su- 

i kuria tas nelaimes, kurių 
šiandie esame liudininkaisKun. J. Vaitkevičius, MIC,

Vokietijos 33.
lll.Z- Žmonės, eidami Dievo 

Dievo pa-

dieną (netoli vau jaučias vietas darbi-; jonus nekaltųjų yra išžū-' 
torio), apie 36 ninku unijose, bet darbi-įdę, o kitus milijonus kan-1

ninkija kitų pažiūrų, —1 
■ kalbėjo į stotį veždamas 
šoferis.
— Manau, kad apie 99 

nuošimtis žmonių eina įi 
bažnyčią, — tvirtino lietu
vaitė, kurią, jau daugiau 
pusės metų čia gyvenan
čią. sutikau Meksikos 
mieste.
NAUJA LAISVĖ KAN
KINIŲ ŽEMĖJ

,.r iv.., Ant daugelio darbininkų
uždirbate 6 pe-;ir šiaip gyventojų krūtinių 

’tą medali kė
li, o autobuse, kurs vežė iš 
jūros pakrantęs į Acapul- 

i prieša
kyje, iš vidaus. Dievo Mo
tinos Guadalunės paveiks-!^ 
Jas, gyvomis ružavomis gė
lėmis apkaišytas su de
gančia elektros lempute 
priešais.

Ir Acapulco klebonas į 
toks simpatiškas, palinkęs! 
senelis. Radau jį mašynėle 
berašantį. Jis pasakė, kad

I
kitus 
kurių

kina ir pūdo kalėjimuose 
badu ir šalčiu marina sto
vyklose ir sunkiuose dar
buose Sibire.

Visai kitaip liepia elgtis 
su žmogum tikėjimas. 
Žmogus yra Dievo savas
tis, todėl niekam nevalia 
i jo žudyti be jo kaltės, nors 
tai būtų mažas vaikelis, ar 

!net dar negimęs, esąs tik 
motinos įščioje. Ištikus li
gai ar kitai nelaimei, tikė

pravalgyti reikia j pamatysi sven

prataria co ce^rą, matėsi

jU

tinkle- 
atviri 
darbi- 
— ba- 
nesu-

Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 
Ina Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Pradžioje no venos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 
Švč. Panelės Aušros Vartų. Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus

nu kiekvieną. Nuo perse
kiojimo laikų kunigai čia 
nešioja civiliniais drabu
žiais, bet aną žilagalvį ku- 
inigą mačiau ryto su ilga;siųskite: 
įsutana į bažnyčią bekiū- “Darbininkas”,
tinantį... 366 W. Broadwaj.

I)r. J. Prunskis.' So. Boston 27, Massį

ALRK Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, lapkričio 17 d., 2 vaL p.p., P. Šv. N. P. 

galėsiu Mišias atlaikyti jo parapijos svetainėje, 432 Windsor g-vė, Cambridge, 
bažnyčioje, kuri remon- Mass. įvyks Naujos Anglijos Federacijos Apskričio 
tubjama ir kurioj užėjęs metinis suvažiavimas. Skyriai, 
rytą ir vakarą radau vis 
būrelį žmonių besimel
džiančių. Keletas iš jų lai
kė degančias žvakes per 
mišias, pora moterų buvo 
užsidėjusios didžiulius 
škaplerius, kaip per du del-

kttalikiškų draugijų 
sąryšiai ir visos katalikiškos draugijos, raginamos 
prisiųsti skaitlingai delegatų-čių. Suvažiavimas svar
bus. Mūsų visų pareiga surasti jėgų gyvesnei katali
kiškai veiklai.

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

B. Jakutis, Raštininkas _______
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MUZIKAS 
POVILAS SAKAS

DARBININKAS

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

Kun. Dr. K. Urbonavičių

KONCERTAS

B

RUOŠIAMAS] Į“D ARBININKO"
Sekmadienį, Lapkričio-November 3,1946

3 Vai. Po Pietų

So. Boston High School Auditorijoje, Thomas Pk, So. Boston, Mass
Programą išpildys artistiškai išlavintas, drausmingas ir puikus Šv. Pranciškaus Par. Mišrus Choras, vadovybėje 

muziko Povilo Sako; Dr. Juozas Antanėlis; Antanina Grabijoliūtę; Stella Raznauskaite; 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 koncertą. RENGĖJAI.
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KOLONIJOSE *
Jautrūs Tremtiniu Vargams P. Juro paraginti dalyviai 

gausiai įsirašė BALF na
riais ir visi užsimokėjo. 
Neužilgo vėl manoma pa
našų susirinkimą turėti. L.

Lav.rence, Mass. — Šv. 
Pranciškaus parapijoje 
veikiąs BALF skyrius sa
vo susirinkime šio mėn. 5 
d. turėjo progos išgirsti! 
žurn. K. Čibiro įspūdingą j 
kalbą apie lietuvių tremti
nių vargus ir mūsų kovos: 
už Lietuvos 
prasmę. Apie valandą la 
ko trukusi paskaita ne tik:bažnyčioje 
laiką, bet ir kvėpavimą ne-; Atlaidai, 
jučiomis užimdavo.

Pirm. F. Kranch ir kun. dojosi Dievo malonėmis.

N0BW00D. MASS.
At’aidai

Pereitos savaitės pabaigoje— 
iši? ievini mo penktadienį, šeštadienį ir sek- 

,i- madienį. Šv. Jurgio lietuvių par. 
kaita ne tik; bažnyčioje įvyko 43 Valandų 

Per visas tris dienas

Penktadienį iškilmingus miš
parus celebravo kun. Marčiulio
nis, MIC., iš Thompson, Conn. 
Asistavo kun. A. Abračinskas iš 
So. Boston ir kun. Skruodenis, 
MIC., iš Thompson, Conn. Pa
mokslą pasakė kun. J. Vaite
kūnas iš Providence, R. I. šeš
tadienį mišparus celebravo vie
tinis kleb. kun. S. P. Kneižis. 
Pamokslą pasakė kun. Dr. J. 
Vaitkevičius, MIC., neseniai at
vykęs iš Romos. Dalyvavo tal
koje kun. Dr. K. Urbonavičius 
ir kun. A. Baltrušiūnas.

Sekmadienio vakare, atlaidų 
užbaigoje, mišparus celebravo 
kun. Dr. P. Liutkus iš Ipswich, 
Mass. Asistavo — kun. J. Jut- 
kevičius iš Worcester ir kun. J. 
Bernatonis iš Lawrence. Pa
mokslą pasakė kun. Dr. J. Vait
kevičius, MIC. Procesijoje daly-

žmonės gausiai dalyvavo ir nau- vavo dar ir šie kunigai: kleb. 
P. Virmauskis, kleb. S. P. Knei-

I

Spalių-Oct. 12

Bernardas Koraitis

šeštadieni, Snalių-Oct. 12 d., 1946, Muni- 
cinal svetainėje, So. Bostone įvyks didelė I. J. 
FOX krautuvės KALINIŲ PARODA. Į šią 
PARODĄ yra kviečiamos Naujosios Anglijos 
ponios ir panelės atsilankyti ir pamatyti 1947 
metų kailinių madas. Paroda bus tikrai įdomi, 
nes joje bus įstatyta įvairių - įvairiausių kai
linių, kurie visus stebins savo madnumu ir 
elegantiškumu.

Paroda prasidės 8 valandą vakare. Kvie
čiame visus, ne vien moteris ir merginas, bet 
ir vyrus, nes ir jiems bus įdomu pamatyti.

4JJ U'aSHINGTON street 
BOSTON, MASS.

zis, F. Norbutas, S. Saulėnas, 
A. Baltrušiūnas, Modesta Ste- 
paitis, Pranciškonas, Maine val
stybės lietuvių klebonas. Taipgi 
procesijoje dalyvavo altoriaus 
berniukai, būrys mergaičių, po
nios Lyons vadovybėje.

Pažymėtina, kad sekmadienį 
rytą beveik ■ visi parapijiečiai 
priėmė šv. Komuniją.

Masinis Susirinkimas — 
PRAKALBOS —

Kalbės Svečias Kalbėtojas
Sekmadienį, spalių 13 d., 3:30 

vai. po pietų, Šv. Purgio lietu
vių par. svetainėje, St. James 
Avė., įvyks svarbus susirinki
mas — prakalbos, kurias ruo
šia visi patriotingieji lietuviai, 
susispietę į BALF 22 skyrių.

Kalbės svečias, įžymus rašy
tojas ir kalbėtojas p. Kazys Či
biras, kuris yra pergyvenęs 
bolševikų okupaciją ir neseniai 
atvykęs iš Pietinės Amerikos, 
ir kiti įžymūs kalbėtojai. Taipgi 
kalbės ir deklamuos p. Valenti
na Naujokaitė, nešlaitė, kuri 
pergyveno Rusijos bolševikų ir 
Vokietijos nacių okupacijas, ir 
buvo atskirta nuo savo tėvų. Ji 
neseniai atvyko į šį kraštą. Yra 
jaunutė, patriotinga lietuvaitė.

Dainuos varg. V. Sereika ir 
jo vadovybėje dainininkės lietu
viškas liaudies dainas.

Visi lietuviai ir lietuvaitės, 
kurie ir kurios interesuojasi 
Lietuvos, pavergtų ir po visą 
pasaulį išblaškytų mūsų brolių 
ir sesučių likimu, turėtų ateiti į 
šias prakalbas. Išgirsite daug 
įdomių žinių apie Lietuvą ir mū
sų tautos tremtinius.

Nuo karo ir okupantų nuken
tėjusieji lietuviai šaukiasi pa
galbos. Atėję į prakalbas iš
tieskime jiems pagalbos ranką 
— aukokime per BALF’ą jųjų 
šelpimui. Jeigu kurie dėl svar
bių priežasčių negalėsite ateiti 
į prakalbas, tai savo auką gali
te priduoti BALF"o valdybai ar
ba Garbės pirmininkui kleb. 
kun. S. P. Kneižiui. Jūsų aukos 
nelaimingųjų lietuvių šelpimui 
bus nuvežtos į BALF seimą, ku
ris įvyks spalių 19 ir 20 dd., 
New Yorke. ,

Šiomis dienomis pp. Pranas ir 
Sofija Nevins, gyv. E. Walpole,

minėjo vedybinio gyvenimo su
kaktį. p. Alena Novikienė, gyv. 
St. George Avė., minėjo savo 
gimtadienį, pp. Bronius ir Ona 
(Kudirkaitė) Cervokai, gyv. 
Pleasant St., spalių 12 d. minės 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktį. Sveikiname!

Pažymėtina, kad Šv. Jurgio 
lietuvių par. choras, kuris karo 
metu neteko vyrų, auga nariais. 
Vyrai veteranai grįžta prie 
choro. Dar yra daug negrįžusių. 
Tikimės, kad visi sugrįš ir su
darys didelį chorą, kurio giedo
jimu ir dainavimu galėsime pa
sidžiaugti. Choro pamokos į- 
vyksta antradienių vakarais 
parapijos svetainėje. Chorui 
vadovauja varg. V. šereika.

gus, nes tuojaus plūsta ašarose. 
Amerikoj, ačiū Dievui, yra 

gailestingų žmonių, kurie yra 
pasirengę gelbėti Lietuvos 
tremtinius. Kadangi Sesutės ir 
daugiau laukia atvažiuojant 
jaunų tremtinių iš Lietuvos, 
kurioms bus’ sunku vienoms 

.duoti butą, valgį, apdarą, moks- 
vokiėčiai|lą ir aukl®j““ą» pasitikime, kad 

-, .ja ' atsiras geraširdžių žmonių, ku- 
prhtatTprie sunkių”" ūkės dar-!™ Padės Sesutėms auklėti ir 
bų. Nemaloniai pasielgė su jau-! PaIaikyu tas nukentėjusias jau
nuole, ypač, kad^evalgiusi^tu-!nuoles’ kurios tikrai reikalauja 

nėjo dirbti. Pasekmės, jaunutė ] PaSa^^°s- 
mergaitė išbalusi ir suvytusi, j Kun. Juozas V. Skripkus,

Antroji, Danutė Vasiliauskai-! Kapelionas,
tė, 16 metų amžiaus, paėjo iš į 
Kauno miesto. Jinai persiskyrė 
su savo tėveliais birželio mėn. 
1941. 1944 metais vokiečiai at
gabeno į Vokietiją ir pastatė 
dirbti fabrike prie amunicijos. 
Ji buvo be valgio, be priežiūros. 
Gaudavo mažą šmotelį duonos į 
dieną ir labai skystos sriubos, o 
apie mėsą tai nebuvo ko nei pa
mąstyti per mėnesius.

Vyriausioji, vardu Anelė 
Stumbrytė, 17 metų amžiaus, 
iš Vilkaviškio, Alvito parapijos. 
Persiskyrė su tėvais spalių mė
nesy, 1944 m. Vokiečiai pristatė 
jaunuolę prie apkasų dirbti, kur 
negirdė jo užuojautos žodžio,' 
valgė kaipo tremtinė, o dirbo 
kaip belaisvė. Vokiečių žiauru-1 
mas naikino jaunuolės kūnišką: 
ir dvasišką jėgą. Anelė negali j 
kalbėti apie savo kentėtus var-‘

taip, kad pakeleivės pilnai jau-, 
tesi namuose.

Vardai ir Vietos
Jauniausios vardas, Albina 

Laurinaitytė. Yra 13 metų am
žiaus, iš Vilkaviškiu miesto. Lie
pos 31 d., 1941 m. persiskyrė su 
savo mylima motinėle, kurios 
net ir šiandien nežino kur yra.! 
Spalių 10 d., 1944 m., ,
pergabeno i Vokietiją ir čia'atsir?sgeraširdžių žmonių, ku-

i

"-"-"i

Lietuvos Vyčių 27 kuopos ru
deniniai šokiai įvyks penkta
dienio vakare, spalių - October 
11 d., Elk’s Ballroome, Chapel 
St., Norwoode. Rengėjai kvie
čia visus dalyvauti.

Sekmadienį, spalių 13 d. šv. 
Vardo draugijos Komunijos 
diena.

Pereitą sekmadienį grįžo Į na
mus p. Marijona Šereikienė iš 
Ridgewood, N. J., kur ji pralei
do atostogas pas savo tėvelius.

PfUSBURGH, P A.

5v. Pranciškaus 
Vienuolynas

Trys jaunutės mergaitės iš 
Lietuvos, kaip paukšteliai jauni 
išmesti iš lizdo — be tėvo, be 
motinos, be brolio, be sesutės,1 
be giminių, be pažįstamų, at
skrido į Šv. Pranciškaus Vie
nuolyną, Pittsburgh, Pa. Čia jos 
atrado malonius namus dėl sa
vęs. Sesutės, kaip tikros moti
nos, priglaudė nelaimingąsias 
tremtines mergaites. Aprėdė 
tinkamais drabužėliais. Per ke
letą dienų leido jas ramiai pail
sėti iš po ilgos ir sunkios kelio
nės. Tuo pačiu kartu šv. Pran
ciškaus Akademikės pareiškė 
tremtinėms malonų “Welcome” 
— priėmimą, ir kartu dalinosi 
gardumynais ir drabužėliais,

W. J. Chlsholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimai

331 SmithSK
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co. i 

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

dirbtinas akis
Room 206

Tel. 6-1944
397 Main St.,

WORCESTER, MASS.
275 Main St., VVebster, Mass.

Bowling Alley
Gabrieliaus Lučinsko Bovvling 

Ally yra atidaryta ir sekmadieniais 
nuo 1 vai. p. p. iki 11 vai. vakare. 
Vieta graži ir paranki praleisti lai
kę. Visus kviečiame -

✓

24% INTERVALE ST., 
BROCKTON, MASS.
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Penktadienis, Spalių 11, "1946'
*1 •

ŽINUTES Taip pat praneškite “Darbi
ninko” ofisan, kas turite kokių 
žinių apie Verą Petručionytę - 
Šidlauskienę.Ieškomi yra Jonas ir Ona 

Naudžiūnai (Nugent). Jie turi 
dvi dukteri. Yra gyvenę So. Bos
tone. Kas ką apie šią šeimą ži-' gai kalba apie jiems fcun. Ąnta- 
note, malonėkite pranešti “Dar-' no Mažuknos, MIC., duotas mi- 
bininko” ofisan. «

Jaunimas daug ir džiaugsmin

.. < .
» ► -4

DAKTARAI

Šou 4476

sijas. Jaunimas lankė šias misi
jas iš Mattapan. Dorchester, 
Sųuantum ir iš kitų ‘ priemies
čių. Ir visi jomis gėrėjosi ir te- 
besigiria.

r.
5T

<,

%

«

'i

j»
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F. Zaletskai. Jų patarnavimu 
tikrai reikia gėrėtis.

“ ‘-s- -................. ..... ' ’ 'w 1 '
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Amerikos Lietuvių Taryba
' ŠEKMAD®NI,

gi

> *' *

t..' *

Dr. Joseph F. Antanėlis
0PT0METRI8TA8

515 E. Broadway
So. Boston, Masa.

Ofiso Valandos Išskyrus 
Trečiadieniais Ir Penktadieniais 

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

Moterų Misijos taip pat sėk
mingai eina. Jas veda kun. dr. 
Juozapas Vaitkevičius iš Ro
mos. Vakarais moterų ir mergi
nų prieina pilna bažnyčia. Ry
tais ateina ir vyrų. -Šios misijos 
baigsis sekmadienį, 3 vai. p.p.

Vyrų misijos prasidės pirma
dienį vakare.

A 
Oąkland Srove East Dedham, Mass.

- a

I.X r. <

----   7 : Į r-T-;  —— ---------------------------------------------- ----------

Bušai išSo. Bostono eis nuo Lietuvių sa-
lės > vai. po pietų.: Bus gert ir valgyt. Bus

■ ■ ■ ■ ' 't, r - ' ■ ■ ' < -

muzika ir šokiai. Būkite visi, nės tai pirmas
ir paskutinis piknikas už Lietuvą šią vasarą.

Dr. J. L Pasalomis
DR.AMEL1AE.RODD 

0PT0METRI8TAI 

447 Broadway
Se. Boston, Mase.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

TeL TROwbridga 6330

J. Repšiais, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
Z78 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q.
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

Du Svarbūs Kongresai. —Vie
nas svarbus kongresas yra lie
tuvių katalikų, kurs įvyks. Ho- 
tel Pennsylvania, New Yorke, 
spalių 20 ir 21 d.d. Šis yra labai 
svarbus kongresas mums lietu
viams katalikams. Už tat So. 
Bostono Katalikiškos draugijos 
turėtų siųsti savo atstovų.

Antras svarbus kongresas į- 
vyksta Bostone, spalių 25-29 
d.d. Šis yra aštuntas tautinis 
kongresas Krikščioniško Mokslb 
Brolijos. JuomF* sielojasi pats' 
Arkivyskupas. Jis taip pat yra 
svarbus ir bus labai didelis visos 

.‘diecezijos katalikai yra kviečia
mi juomi susidomėti ir kiek ga- 

Įlima jame dalyvauti.

t
Komitetas

Rekolekcijos
Spalių 2, prasidėjo tretinin

kams rekolekcijos, kurioms va
dovavo klebonas kun. P. Juškai- 
tis. Šįmet daugiausiai tretinin- 
ikų rekolekcijose lankėsi. Visos 
kopuikiausiai rekolekcijas atli
ko. Rekolekcijos baigėsi penkta-i įvyks Cambridge’iuje. 
dienio vakare su šv. Valanda, 
kurią laikė pats klebonas. Paga- 

i liaus suteikė generaię absoluci- 
i ją. Tretininkai reikšdami savo 
! dėkingumą klebonui, suteikė 
; dovanėlę ir dvasinių gėlių bu- 
į kietėlį. . .
Į Kadangi susidėjus daugeliui 
i kliūčių tretininkų vizitacija ne-!
■ galėjo nustatytu laiku įvykti.; ______o_ ________ ,
Į Tas bus padaryta vėliaus, pra- tos kuopa turi parengus skanią 
įnešus vizitatoriui. (vakarienę. Linkima sąjungie-

Šeštadienį, spalių 5, viena tre- tems geriausios kloties, prak- 
įtininkė, baigus naujokės metus, Aiškiausių nutarimų, kaip dau- 
padarė profesiją. Šįmet viena: ginusiai gauti naujų narių į Są- 
tretininkė mirė, o kita jos vie-ijungą 
ton įstojo. ________

I 
I

Moterų Sąjungos 
Suvažiavimas

Spalių 13. Naujosios Anglijos 
j Moterų Sąjungos suvažiavimas 

k.aniMnuat iujv. Prasidės 
10 vai. šv. mišiomis. Per mišias 
sąjungietės eis prie šv. Komuni
jos. Po mišių parapijos salėje 
bus pusryčiai, į kuriuos sąjun
gietės užkviestos.
• Pii-mą valandą po piet prasi
dės posėdžiai. Tikimasi, kad iš 
visų kučpų bus gausus skaičius 
atstovių.

Pasibaigus posėdžiams, vie-

I

SKELBIMAIĮVAIRŪS

A J. NAMAKSY
REAL E8TATE A IN8URANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offica T«l. So. Bocton 0648

Res. 37 Oriole Street
Wut Roxbury, Mate.

TeL P*rkway 1233-W

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turtine ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėms 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. 6au3rite:

Serga Marijona Romanienė

ANGLŲ KALBOS IR 
KOMERCIfOS VAKA

RINĖ MOKYKLA
- » i 4 . * r

PAMOKOS ITALŲ 
KALBA

specialiai išlavintos mokytojos- 
mokytojai. .mokys anglų kalbą 
ir paruoš nepiliečius gauti pilie
tybės popieras.

Pamokos* įvyks antradieniais 
ir ketvirtadieniais: 7:30 iki 9:30 
vai. vakare, Rindge Technical 
School, Broadway, arti Public 
Library.

Pasinaudokite proga!

Veteranų Pagerbimas

Nekalto Prasidėjimo parapijos 
Alumnąų Šv. Vardo draugija ir 
parapijos kunigai darbuojasi 
surengti šaunų balių veteranų 
pagerbimui lapkričio 11. Pa-

Sodalicijos Communion 
Breakfast

Spalių 6, per 8 :30 mišias labai 
gražus būrelis sodaliečių priė
mė šv. Komuniją ir po mišių 
dalyvavo pusryčiuose. Pirmadie
nio vakare, po Stebuklingo Me-;liaubų Dienoje. Continental Ho- 
dalio novenos pamaldų, sodalie-. tel. 25 Gardner St., Harvard 
tės turėjo savo susirinkimą? Sq.. Cambridge.

i Iškilmės prasidės rytą 9 vai. 
name, Thomas Park,‘sion, ruošia italų kalbos kursus bei svarstyta. Ypač daug svare-Au iškilmingomis militarėmis 

prasidėjo pamokos anglų kalbos Room 30, Sever Hali, Harvardo tė apie Naujosios Anglijos Aps-įšv. mišiomis už žuvusius mūsų 
ir komercijos. Pamokos vaka- Universitete. Pamokos prasidės kričio Sodaliečių suvažiavimą, j parapijos kareivius. Taipgi bus 
rais — pirmadieniais, antradie- spalių 10 d., 7:45 vai. vakare, ir kurs įvyks Lawrence,

’niais ir ketvirtadieniais — 7:30 bus 16 pamokų. Visi, kurie pa- spalių 13 d. 
iki 9 :30 vai?.' • • - * ‘ tenkinančiai išlaikys kvotimus,

Be to moterims ir merginoms Saus kolegijos kreditą.
yra proga pasimokyti — Dress- 
making, Cooking, Knitting,

Mass. Valstybės Švietimo Ta-,__~~—— T MVkJ KJTiVV****V A UU1VJV OU.I V OUOll lliniUKf.

Spalių.7 (į, Sę.,Ęosįon High ryba, Statė University Exten-!Buvo daug reikalų apkalbėtai 
Schoel 'name? Thomas Park, sion, ruošia italų kalbos kursus bei svarstyta. Ypač daug svars-*

Pamokos veteranams dykai, 
o kitiems — $7 už pamokas ir 

Embroidery, :Home Nursmg. 10 doL norintiems gauti kolegi
jos kreditą.

Mass.,' ir padėka Dievui už sugrąžini- 
imą gyvųjų kareivių. Atitinka- 
: mą pamokslą pasakys misijo- 
nierius kun. A. Mešlis, Jėzuitas. 

Prieš pat mišias bus pašven- 
tyta bronzinė lentelė su užrašu 

■ žuvusių

Laidotuvės
Spalių 7, iškilmingai palaido

ta Alena Navašinskienė, treti
ninkė, su pilnu bažnyčios patar- tarnavusių ir

ĮVAIRUS SKELBIMAI
REIKALINGA kombinuotai— 

Chambermaid & Waitress į pri
vačią mergaičių mokyklą. Duo- 
dabas užlaikymas. Atsišaukite 
pas Miss Smith, Natick 117.

(15)

REIKALINGA siuvėjas. $60.- 
00 į savaitę. Pastovus darbas, 
geros darbo sąlygos. Didelė pro
ga išsidirbti. CRAFT CLEA- 
NERS, 1707 Mass. Avė., Lex- 
ington. (11)

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

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

Reumatiski Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, iš tarpi na Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki-

mūsų

Pereitą šeštadienį, spalių 5 d. 
sunkiai susirgo p. Marijona Ro
manienė, gyv. 89 Franklin St., 
Allston, kapitono Jono Romano 
žmona. Ji nuvežta į Bostono 
miesto ligoninę, kur jos sveika
ta buvo kritiškoje padėtyje, p. 
Romanienė buvo aprūpinta pas
kutiniais šv. Sakramentais.

Bet dabar, ačiū Dievui, jau
čiasi kiek geriau, ir yra viltis, 
kad su Dievo pagalba pasveiks.-

Home Decoratirig. .1.
Vakarinės mokyklos viršinin

kas ragina:- visus pasinaudoti 
tomis pamokomi#/”2 ypač tuos.' 
kurie nori gauti pilietybės po-1 
pieras.“

„•asjc; • ■. . i.

Paremkime #8 lietu
ves Nepriklausomybės

te j dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didele dėže 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

navimu šv. Mykolo kapuofee. Di
deliame nuliūdime paliko vyrą 
Kastantą, sūnų Praną, dukte
ris: Evą, Aleną ir Oną;,

• «

Per keletą metų ji sirgo. Buvo 
ir ligoninėje ilgą laiką, bet mire 
tis atėjo staigiai. Padarius šei
mai vakarienę, linksmai pralei
do vakarą iki po dešimtos va
landos. Sugulus visiems ir jo at
sigulė. Kiek po 12 vai. nakties 
pasišaukė vyrą, sakydama: — 
“Šaukite kunigą, jau aš mirš
tu”. Spėjo pribūti kunigas, su-į 
teikė paskutinius Sakramentus; I 
apie ketvirtą valandą rytą iške-i 
liavo amžinybėn. Lai jos vėlei ĮSarapaSi Jurgis Santackas, Pet- 
gerasis Dievas suteikia amžiną ! Vefera įr Jonag žilinskas 
laimę danguje. ■ jej jcag norg sužįnotų apie.ko-

Laidotuvėse patarnavo p.p. D. ;kį žuvusį kareivį. kurio vardo 
I čia nėra, malonėkite kogrei- 
čiausiai priduoti jo vardą klebo- 

; nui bei parapijos kunigams.
Žinių Rinkėjas.

I ...................... — . I

I

i kareivių.
i Rengimo komisija visus nuo- 
. širdžiai kviečia dalyvauti baž- 
i nyčioje ir baliuje Continental 
viešbutyje. Visi ateikite. Kvie
čia rengėjai. Kvieslys.

729 Šou 4B1I
an Fumiture C».

MOVER8 — 
Insured and

Bonded 
Local A Long 

Dieta noe 
Moving

326.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

Sekmadienį, spalių 13 d. A- 
merikos Lietuvių Tarybos na- 

. riai ruošia šaunų pikniką Kęstu
čio parke, East Dedham . Tuo 
pikniku pradedamas ALT fondo 

bus iapkričio**24 d7 NaUf? Anglijos betų-
.. ‘Viai visuomet buvo pirmieji sto-po pietų, MunicipaI Buildmg sa- . . .Tm, . ... T .

liję So Boston Mass. | . i pagalbg ALT kov^ę dėl L.e-
Grupes vede^ ^08 "epnJ . ’gl

pr dabar nebūkime paskutiniai.
Važiuokime į pikniką, kur 

linksmai praleisime laiką ir pa- 
remsime patriotinį darbą.

Autobusai važiuos nuo Lietu
vių svetainės, kampas E ir Sil- 
ver St., So. Boston, 1 vai. po pie
tų.

METINIS PARENGIMAS
Bostono Lietuvių Tautinių Šo

kių Grupės metinis parengimas

•/

Iš Mūsų Parapijos 
Žuvusieji

; Antrame Pasauliniame Kare 
įiš mūsų parapijos, kiek žinome, 
i yra žuvę šie: Benediktas Buro- 
,kas. Andrius ir Jurgis Dobric- 
Įkai. Benediktas Grando, Vincas 
Jasinskas,, Edvardas Morkū- 

inas, Juozas O'Leary, Petras So. Boston Fumiture Co.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380% West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

"NebepaaSntumem Vieni
Rašo Iš Sibiro ii!

i!
i!
i!
i!
i!
i!
i!
i!
i!

^5^* 1

KihL."

piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. 6au3rite:

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

BORU
i!
i!
i!
i

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE 
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

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

giai patarnauja. -
South Boston, Mass.

■ — .i,. ■ , .i ii ■ ■ ■

P-nia Birutė Martinkienė, 
gyv. Jamaica Plain, gavo pirmą 
laišką (į 5 metus) nuo savo bro
lio, kurs per pirmąją Rusų oku
paciją buvo su dešimtimis tūks
tančių kitų lietuvių išvežtas į 
Sibirą. Laiškas datuotas: 
ras, 1946, birželio 30 d.”

Miela Birutėle ir Tavo Šeima: 
Jau daug metų ir daug audringų 
laikų prabėgo, kaip nuo jūsų 
nė jokio laiško ir nė’jokios žine
lės nesulaukiu, nors aš jums 
daug laiškų išsiunčiau. Įdomu 
ar jūs gavote juos. Tebegyvenu 
aš vis dar su savo šeima tolima
me Sibire ir kiek čia dar prisi
eis gyventi ajne? tai dar nieko 
nežinome. O kaip rjūs ten Ame
rikoje begyvenate: ar sveiki, 
gyvi esate... Kaip 'būtų linksma 
,jus susitikti, pamatyti, pakalbė
ti. Tur būt jau nebepažmtumėm 
vieni kitų... Aš tai" labai pase-

ftallowe'en Pctfty ir 
VakarienėĮI

'Sibi* •, .rengia Dorchester Lietuvių Mo
nterių Klūbas, spalių-October 

20-tą dieną, 6 valandą vakare.

Arcadia Hali, 204 Adams St.. 
Dorchester, Mass. (Fields Cor- 
ner). Už keisčiausius ir gra
žiausius kostiumus yra paskir
ta dovanos. Bus gera muzika ir 
kitų pamarginimų. Visi sma
giai laiką praleisite. Komitetas 
maloniai kviečia visus atsilan-' 
kyti. Skl. į

Draugijų Valdybų Adresai

*
v

(HbisakyHte Tonika Fa* Mat
Pristatom gėriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Gb.
GraftonAvew # lilington Mass.

Tel. Dedhata 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 130Ą-R

nau, pražilau. Kaip mama ten art 
sveika, ar gyva tebėra. Atsiųs-j 
kit ?r jos adresą...”

Nors rašo, kad siuntęs daug; 
laiškų, bet šis tik pirmutinis pp. j 
Martinkus pasiekė. Tik gavę iŠ; 
pašto jo adresą, be jokio laiško.1 
J^e jam' taif> pht išsiuntę nema
ža laiškų, bet pasirodo, kad jų; 
negavęs.

Mama, apie kurią laiško ri- 
šytėjaš teiraujasi, veiklioji 
•Petronėlė Svifiė'iM'“ kūri daug 
'dirba BALE skyriuje, ir kuri 
iš Lietuvos atvyko jau karui 
vokiečių su lenkais prasidėjus.

Rap.'

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS *VC.

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

.Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS, 
Prot. Ražt. — Ona Ivažkienė,

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

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

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

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

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

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

antrų antradienį mėnesio, 7:36 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pu protokolų raitininkų.

I r Į . -- ■ 1 III f-’

•V JONO EV. BU. PA4ALPINE6 
DRAUGIJOS VALDYBA

Penny Sale
Spalių 18. penktadienio vaka

re įvyks parapijos salėje “Pen- 
ny'Šale”. Pelnas skiriamas — 
auka į Katalikų Seimą, kurs į- 
vyks New Yorke spalių 20 ir 21. 
Įvairius daiktus bei aukas pra
šoma atnešti į kleboniją arba 
187 Webster Avė., į Antano 
Daukanto krautuvę.

Pirmininku — Juozu Rvagždya,
601 6th SU, So. Boeton, Man.

Vlce-Pirminlnkaa — Pranu Tulelkla
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot. RaiL — Jonu Glineckia,
5 Thomaa Pk., So. Boston. Mass.

Fln. Ratt. — Aleksandru IvaSka,
440 E. 3ixth SU, So. Boston, Mass.

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

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

Draugija laiko susirinkimu.*! kas tre 
Ctą sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos sa»j 
402 E. 7th SU. So. Boston. Mani

\ \ \ \ \ \ x x y.y,s. n.n.y,y.n.

a

GRABORIAI

Ligoniai
M. Šnaiderienė ir šamatonis 

i dar tebeserga Cambridge mies- 
, to ligoninėje. Sveikata po biskį 
: gerėja, bet dar gydytojai namo 
■eit neišleidžia.
i Pranas Ajauskas perkeltas iš 
Mass. General į Tcwksbury li
goninę. Ten irgi randasi Jonas

■ Laukaitis, kurs apie dešimts 
metų kaip serga. Jis suparaly
žiuotas. Eva Verseckaitė jau 
apie aštuoni metai kaip serga 
toje ligoninėje.

Veronika Bingelienė, gyv. 86 
Plymouth St.. Cambridge, pra
eitą sa vaitę staigiai susirgo. Bet 
dabar jau sveiksta. Pr.

PROGA IŠMOKTI 
ANGLŲ KALBĄ

Htass. — Antra-1
^dienio vakare, spalių 15 d. š. m. 
'atsidaro vakarinė mokykla, kur

S. Barasevičius ir Sunk
MOTERIS RAGELBININK8 

LMuvtų Oratorius Ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teista

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2960
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbU 2537

CASPER 
FUNERAL MOMI
187 Dorchester Street

South Boston, Masa.

Joseph W.C
(KASPERA8)'

LaMotuvlų Dirsktorlaa D 
Balzamuoto jas 

NOTART PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

r .? i

ZALETSKAS
FUNERAL KOMI

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. ZaMstBRL Zaletukse
Oratoriai Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną Ir naktį 
KeMyShi Šermenims dykai 

NOTART PUBLIC 
Tol. ŠOU Boston 0615 

ŠOU Boston 2606



DARBININKAS

»

Jonas Jasaitis ir 
Antanas Kablis ir 
Eleanor ' Pečiulis 

ir

RYTIMU 
VALSTYBIŲ ZINOS

c

Koncertas Lie hivių Kata!! 
ky Kongreso Proga

tų lietuvių literatūroj yra 
J. Aistis - Aleksandravi
čius. Jo gili ir jautri kūry
ba žavėte žavi kiekvieną. 
Jis taip pat skaitys savo 
poezijos koncerto proga. 
Su savo raštais pasirodys 
ir A. Vaičiulaitis.

Tad spalių 20 d., sekma
dieni. jus laukia įdomi ir Į- 
vairi programa New 5 
ke.

Kon certas ‘ ‘ Penu s vi v 
jos” viešbuty prasidės 8 
vakare.

Spalių 20 d. Lietuvių Ka
talikų kongreso dalyviai, 
taip pat Nevv Yorko ir a- 
pvlinkės gyventojai turės 
retą progą pasigėrėti dai
nos ir muzikos koncertu.

Šiame koncerte pasirodo 
žvmioji mūsų dainininkė 
Polyna Stoska-Stoškiūtė.

Ji prieš kelias savaitei 
grįžo iš Europos, kur dai
navo eilėje koncertu.

Karo laiku Poįvna Stoi
ką važinėjo po Pači f i ką ir 
kitas vietas, su dideliu pa
sisekimu dainuodama ka
riams amerikiečiams.

Šią savaitę ji dainuoja
operoj Nevv Yorke ir ruo- čiais kalbėtojais 
šiasi eilei kitų pasirodymų tuvos Ministeris 
šiais metais Nevv Yorke.

Nors ir labai užimta mi
nėtu pasirengimu. Polyna 
Stoska sutiko dainuoti lie-

. tuviams Pennsylvanijos 
viešbuty spalių 20 d.

Kiekvienam bus džiugu
ir įdomu išgirsti šios pir- Užsienio Lietuviams Rem- 
maeilės dainininkės balsą, ti pirmininkas.

Antroji koncerto naujie
na — žymi lietuviu pianis
tė Birutė Nasvytytė - Sme
tonienė. Prieš karą ji su 
dideliu pasisekimu yra da
vus koncertų Lietuvoje, 
pripildydama erdvų Kau
no teatrą.

Jinai atvyks iš Euclid. 
O., kur gyvena, ir džiugins 
klausytojus tiek lietuvių 
kompozitorių, tiek ir kitų 
tautų autorių kūriniais.

Koncerte galingai su
skambės lietuviška daina, 
atlikta dviejų chorų.

Angelų Karalienės para
pijos chorui vadovaus var- Juozapo par. bažnyčioje 40 
gonininkas Pr. Dulkė, o landų Atlaidai. Tą dieną iškil- 
A^-reiškimo — X. Strums- mingas šv. mišias atnašavo 
kis. kun. Jonas Borevičius. S. J. Per

Lietuviai nuo senų laikų du vakaru pamokslus sakė kun.
mėgsta dainas. — ne tik Jonas Kidykas. S. J. Paskutinį paštalvstės — $2.58; ALRKS Motinos Sopulingos Berniukų 
dainuoti, bet ir deklamuo- vakarą pamokslą pasakė kun. 91 kp. — 72c.; Moterų Sąjunga Sodalicija (Our Lady of Sor- 

.— 40c.; LDS 5 kp. — $1.00; p. ‘rows Boy's Sodality) nuo 14 
at- Stankevičienė — $1.00; dėl iki 19 metų amž., kurių kitas

BALF — J. Žemaitis, p. Kivi-1 globė jas yra Šv. Jonas Bosco. 
nas. p. Stankevičienė, M. Zails-į Jie laikys susirinkimus kas 
kienė, p. Naujavičienė, p. Liu- savaitę trečiadieniais, 7:30 vai. 
binas,
$1.00.
paduoti žinių į anglų spaudą.

Koresp. pirmininkas —

Įžymūs Svečiai BALF 
Bankiete

BALF Seimo iškilminga 
vakarienė įvy1 s spalių 19 
d., šeštadienį, 7:30 vai. va
kare, McAlpin viešbutyj 
Vakarienės garbes srė

bus Lie- 
P. Žadei- 

Owen 
grįžęs iš 

Europos BALF pirminin
kas kun. Dr. J. B. Končius 
ir advokatas Rapolas Ski
pitis. ką tik atvykęs iš Eu
ropos, buvęs Draugijos

kis. senatorius 
Brewster. ką tik

<Ci

Muzikos 
programą atliks artistė 
Barbora Darlys ir pianis
tė Giedra Gudauskienė, 
neseniai atvykusi iš Euro- •z

pos.
Vakarienėje bus daug į- 

žymių svečių iš Įvairių vie
tų. Bilietų dar galima gau
ti pas platintojus ir BALF 
Įstaigoje — 19 W. 44th St. 
New Yorke ir 101 Grand 
St., Brcoklyne.

WATERBURY, CONN
Rugsėjo 29 d. prasidėjo

J.aiv: j YP-t>3b, grįžtančiam iš Bikini po atominės bombos išbandymų 
■: t?? ku? a? t po.anceni ’ės uclos ir sudužus, laivo įgula išliko saugi.

perėjo kr d ta.'p žir.ones gali 
kankinti. Bet. jis sakė, “mario 
kančia. prieš kit > kankinimus, 
tai bu ve mažmožis ’’

Kai kas sako, kad laikraščiai, 
rašydami apie bolševikų žiauru
mus, perdeda. bet dabar gyvu 
žodžiu pasako dar baisesnių da
lykų apie Lietuvos žmonių kan
čias. Ištrūkęs iš bolševikų na- nienė, 
gų. pabėgo į Vokietiją, kur taip $10.00.* 
pat labai daug iškentėjo.

Daug žmonių dalyvavo pra
kalbose ir atydžiai klausėsi kal
bos. Mačiau vieną Maskvos pa
keleivį. kuris sėdėdamas labai 
nervavosi ir neišlaikęs, išsinešė 
lauk. Tiesos žodžio negalėjo per-' 
gyventi.

rspertą iš įvyhj.sics pempijoz sodalicijos skyriai nuo 8 iki 14 
va rar c-nū-s. k arią suruošė Tre- metų amžiaus.
timnk ir Cyvojo Rožančiaus 
draug os. Pelno liko $518.00

Raštininkė perskaitė laišką 
kviečiantį draugija, išrinkti at
stoves į Am. Lietuvių Katalikų 
Kongresą. Išrinkta atstovės — 
Uršulė Liutkevičienė ir L. Lui-

~, ir taipgi paskyrė auką

Nuotrupos
Naujos aukos bažnyčios at- 

įau jinimui: Simaičių šeima
>20.00; Miliauskai, Belair R 1. 

Juozas ir Ieva Matuleviči: i 
Viktorija Gensevičie: i 

žmo.i 
žmora 
$3.0'1; 
žmona

Šv.
Va-

Tretininkų draugijos susirin
kime išrinkta atstovės į New 
Britam, Conn., kur įvyks Tre
tininkų Kongregacijos suvažia- 
ivimas spalių 27 d., Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijoj. Atsto
vės yra šios: Marijona Stanke
vičienė, Rožė Sembrickienė ir 

j Uršulė Liutkevičienė.Spalių 4 d. įvyko Federacijos 
22 skyriaus, BALF ir Tėvų Sa
vųjų draugijos susirinkimai. 
P-nia Jenušaitienė pranešė, kad 
nemažai karių - veteranų jau 
užsiregistravo vakarienei. Kom
pozitorius Aleksis pažadėjo pa-' 
ruošti programą.

Komp. A. J. Aleksis perskai
tė laišką, kviečiantį dalyvauti 
Am. Lietuvių Katalikų Kongre
se. New Yorke. Iš Šv. Juozapo i ° KP' nariai, 
lietuvių par. važiuos daug at-! Taigi linkime, 
stovų. Autobusai važiuos nuo'^e^^ sveikiems 
par. bažnyčios į New Yorką. in^° jubiliejaus 
Tikietas $2.40. Jų galite gauti! &>'v'enimo- 
pas p. Meškūnienę ir Petrą Jo-! 
kubauską. Įsigykite tikietus iš 
anksto.

Federacijai aukų gauta: A-

R. P.

Nepaprasta Pramoga
Sekmadienį, spalių C d. įvyko 

parapijos pirmutinė sezono pra
moga, būtent, kalakutienos va
karienė. Apie 700 svečių dalyva
vo. Nors rengėjai rūpinosi > iš 
anksto, kad nieko netruktų, 
kaip tik visko užteko. Buvo už
sakyta 600 svarų kalakutienos 
mėsos. Tą suvalgė iki pat pas
kutinio trupinio. Kaip valgiai, 
taip muzika visiems patiko ii 
kiekvienas buvo patenkintas. 
Bendra visų nuomonė tai būt 
gera turėti tokią pramogą bent 
vieną kaitą į mėnesį.

parapija gali
Skyi ,a'3. PaiiC‘! Rengėju štabas

Kad tiek žmonių pavalgydin
ti, kad visus tinkamai aprūpinti, 
buvo reikalingas vi::as štabas 
pasišventusių vyru, moterų, 
mergaičių, jaunuolių, kurie sve- 

, čiams patarnautų. Virtuvėje 
į prakaitavo per dvi dienas Anelė 
■ Paškauskienė, Ona Ivoškienė I 
t Šimkevičienė Joanna, Čaplins- 
kienė, Bikulevičienė, Frankienė, 

i Starinskienė, Garcia, Melkevi- 
; čienė, Pugevičienė, Kulokienė ir 
Petrulionienė. Prie baro vargo 
Kavaliauskas. Petrikas, Zirnna- 
voda, Kraučiūnas tėvas ir sū
nus, Melkevičius Juozas, Kazi
mieras Vilčinskas ir Antanas 
Remeikis.

kabos

sutei- 
palai-

Spalių 4 dieną, S v. vra.iciš- 
kaus šventėje, Seserys iš Mas- 
peth, L. I., Elizabeth, N. J. ir 
Harrison - Kearny, N. J. at
šventė dieną didžiame vienuo
lyne, Harrison, N. J.

' Ryta įvyko šv. mišios koply
čioje, įx> kurių sekė pašventini
mas Šv. Pranciškaus stovylos, 
kurią aukavo Pranciškus Ce- 
preckis, ir didelis šv. Pranciš
kaus paveikslas, kuris 
vienuolyno koridoryje.

Kun. L. Vaicekauskas 
kė jom Švč. Sakramentu
minimą bažnyčioje 5 valandą.

i Lai Šv. Pranciškus ir toliau 
išprašo nuo Dievulio palaimos 

Marijona ir Juozas Bernotai mūsų Seselėm lietuvaitėm Pran- 
paminėjo 36 metų savo vedybi- ciškietėm.
nio gyvenimo sukaktį, užsipra- Adelė Jankauskaitė iš Harri- 
šydami šv. mišias šv. Juozapo son, N. J. ištekėjo už Kazio Kru- 
parap. bažnyčioje. tūlio iš Nutley, N. J., spalių 5 d.

pp. Bernotai “Darbininko” Dievo Motinos Sopulingos baž- 
skaitytojai ir ilgamečiai. LDS nyčioj.
5 kp. nariai. j Jaunoji buvo .darbšti sodalie-

kad Dievulis tė, tai Sodalicijos narės ją at- 
sulaukti auksi- lydėjo į bažnyčią ir ji prie Pa
savo vedybinio neles Švč. stovylos padėjo gėles. 

T. ši ceremonija buvo labai jaudi
nanti. Kunigas Vaicekauskas 
suteikė šliūbą. Sodalicijos 

iClub giedojo giesmes.

Gražus Pavyzdis

J.

>

KEARNY, N. J.
Spalių 2 d. susitvėrė

p. Jokubauskas, visi po vakare vienuolyne, 
p. Andrikytė pažadėjo

ti. Jonas Borevičiiis. S. J.
Lietuvoje buvo labai po- Žmonės gausiai dalyvavo 

puliarūs literatūros vaka- laiduose rytais ir vakarais, 
rai, kur rašytojai skaity- ----------
daro savo kūrinius. Tą pačią dieną. 2 vai. po pietų.

Ta lietuviška tradicija Šv. Juozapo par. svetainėje į- 
tus atgaivinta ir šio kon- vyko prakalbos. Kalbėjo kun. 
certc proga. Jonas Eorevičius, S. J., ką tik

Iš Montrealio, Kanados, atvykęs iš Europos, kuris Rusi- 
atvažiuos ir keletą savo ei- jos bolševikams okupavus Lie
ku perskaitvs mūsų poetė tuvą buvo 1 ” '
Marija Aukštaite. jis kalbėjo kaip žiauriai jis bu- žančiaus draugijos susirinki-{

Viena

Dievo

Į valdybą išrinkti sekanti: — 
pirmininkas — J. Buser; vice

i D. Shawkonis; kasierius — A. 
kankinamas. Kada Spalių 6 d. įvyko Gyvojo Ro-Komar; maršalka — J. Boris.

Kelios savaitės atgal suorga-
3.S iŠ Žymiausių poe- vo kankinamas, tai net šiurpas mas. p. U. Liutkevičienė išdavė nizuota mergaičių ir berniukų

Mes Esame Tabokos Vyrai...
Ne Medicinos Vyrai... 

01d Golds yra padaryti
tvirai kalbant, mes esame nustebinti taip, 

kaip ir Tamstos laboratorijų išradimais, bandy
mais ir medicinos reikalavimais. Mes sutinkame: 
kad cigaretas turi duoti jums smagumą. Taškas.

Glee

Panelės Švč. Merginų Sodalici- 
ja rengia bazarą ir kortavimą 
LAPC salėje, 134 Schuyler avė., 
Kearny, N. J., sekmadienį, lap
kričio 3. Įžangos suaugusiems 
50c., o vaikams 25c.

Bazaras prasidės 2 valandą po 
pietų, kortavimas — 6 valandą 
vaakre.

Visas pelnas šio parengimo
L. Benkus; raštJbus dėI sujunSto New JerseV * 

,New York sodalicijų suvažiavi
mo ir apvainikavimo, kuris į- 
vyks mūsų parapijoj gegužės 
18, 1947.

Prašome visų atsilankyti ir 
paremti mūsų sodalietes.

Pasilinksminimui! i

Ir j*:s’s smagumas tai yra sielos akstinas, 
žengti pirmyn mokslo technikoje, kurią mes nau
dojame gaminant OLD GOLDS... geriausius, 
aukščiausios rūšies, kurie rūkant teikia jums 
geriausį smagumą, kurį galima rasti cigaretei

vardj .šUireysteje per arti 200 metų.

Ir jeigu jfs to siekiate... jeigu aukščiausia ta
bako rūšis cigar-eto skoniui yra jūsų idėja... tai 
CLD COLDS yra jums atsakymas. Išbandyk 
juos malonumo dėlei 1

jei Jūs Norite 
•Treot" Vietoje 
"TreatmenU.

(Kašinskaitė
Albertas ir O;

Kendrikai

> 
)
i

sut 1-

(Radzev!Č;,-f I

Mūsų bažnyčioje 
kalbama kas vakarą, 7:30, 
visą spalių mėnesį.

rožančius 
per

Spalių 13, įvyks katalikų 
rų paradas, kurios karo metu 
nebuvo. Kviečiame visus para
pijiečius vyrus nuo 16 metų 
amž. dalyvauti išvien, ir pasi
rodyti gausingai tarp svetim
taučių.

Susirinkite visi pusę po dvie
jų prie Šv. Vardo salės, 6 Davis 
avė., Kearny, N. J. A.E.S.

NEW YORK CITY, N. Y.

vy-

Kiti Padėjėjai
Svečius svetainėje priėmė Ma

rijona Mažeikaitė, Sophie Lie- 
tuvnikienė ir Marcelė Strazdau- 
skaitė. Prie stalų tarnavo: Da
rata Šimkevičiūtė, Eleanor Šim- 
kevičiūtė, Philomena Rėkus, 
Pranė Šedbaraitė, Marion Mier- 
zwicki, Doris Tracy, Ona Čap- 
linskaitė, Darata Cučulis, Tere
sė Wiesner, Stasė Strazdaus- 
kaitė, Hilda Matukaitytė ir jos 
sesutė Marė, Uršulė ir Eleanora 
Petrikaitė, Anelė Maskevičiūtė, 
Petronė Melkevičiūtė, Dolores 
Višniauskaitė, Dolores Bagdo
naitė, Rūta Razauskaitė, Albina 
ir Leoną Šimkevičiūtės ir Agota 
Maskevičiūtė. Vytautas Griga
liūnas, Jonas Lietuvnikas, Ed- 
ward Mierzwicki, Vytautas Viš- 
niauskas, Juozas Makarauskas 
padėjo prie stalų. Prie durių 
sargai stovėjo Kazimieras Puge- 
vičius ir Juozas Budelis. Myko
las Paškauskas pardavė čekius, 
o Valerijonas Strazdauskas, jo 

. brolis Antanas, Juozas Kašms- 
kas, Antanas Ivoška tėvas ir 
sūnus užpildė kiekvieną nenu- 
matytą spragą. Muzika buvo 
gabiai tvarkoma Kazimiero Stu- 

. purio, Alberto Juškevičiaus, Le
kavičiaus ir Bistrickų brolių. 
Marė Bruin pagelbėjo šeštadie- 

. nį. Bedirbdama susižeidė, tad 

. negalėjo padėti sekmadienį.
Kun. dr. Mendelis visiems ta

ria nuoširdų ACIO už tokią pui 
kią pramogą.

Lapkričio 24 d., 4 v. 
Lietuvių svetainėje 
St., yra ruošiamas 

lietuvius veteranus—

Lapkričio 1 d., 8:30 vai. vaka
re, Barbizon - Plaza Concert 
Hali, 101 West 58th St., įvyks 
Vytauto Bacevičiaus, pianisto 
kompozitoriaus, koncertas.

Apie Vytautą Bacevičių, pia
nistą ir kompozitorių, labai gra
žiai atsiliepia anglų spauda, y- 
pač New York Times.

$10; 
310; 
$15; 
310; 
310;
Zincas Krikščiūnas
35.00; Barbora Sarapas $5, EI. - 
>ieta Mačienė $5, ir Agota Ken- 
drick $5. Darbas žygiuoja p'r- 
įyn. Šv. Juozapo altorius bai

giamas atnaujinti. Kurie tik pa
imto užbaigtą darbą, vią* džia - 
basi jo gražumu ir meninguin\ 

Sveikiname Juozą Strazdai - 
:ą ir žmoną susilaukvs nat, 
sriens jų šeimoje. Taip™: ' 

pats džiaugsmas aplankė Pr 
ir Margarytos 
Bucas namus.
(Akelaitytė) 
laukė sūnaus.

Margaryta
Cavaselis randasi šv. Agnietės 
ligoninėje. Jai padaryta sunki 
operacija. Ligonė sveiksta.

Mūsų parapijos sodaliečių re
kolekcijų diena yra skirta sek
madieniui lapkričio 3 d. Kun. 
dr. Mendelis vadovaus susitelki
mo dienai sekmadienį, spalių 13 
dieną.

Mirė Antanas Nemura. Palai
dotas su mišiomis antradieni, 
spalių 8 d. Turėjo virš 80 metų 
amžiaus. Gyveno 319 S. Fre- 
mont St. Vincas Nemura brolio 
sūnus rūpinosi laidotuvių reika
lais. Pašarvotas pas Juozą Ka
minską. Lietuvių Atletų Klubas 
užprašė net ketvertas giedotas 
mišias už mirusio narto vėlę.

Į parapijos vakarienę trum
pai atsilankė gerb. Preston 
Lane, demokratų kandidatas į 
gubernatorius Maryland Vals
tybės, taipgi James Lacy kan
didatas į valstybės Comptroller, 
ir Bernard Wells kandidatas į 
Štate’s Attorney. Kun. dr. Men
delis perstatė svečius ir jie pa
sakė trumpas kalbas.

Tarp svečių matėsi gerb. dr. 
Adalbertas Zelwis, dr. Krizos
tomas Mendelis, ir adv. Tomas 
Grajauskas. Atsilankė taipgi 
jaunas gydytojas Levickas, 
kurs baigia mokslus ligoninėje. 
Jo brolis yra gerai žinomas den- 
tistas.

Tarp puotos dalyvių buvo ga
lima pastebėti lietuvių iš visų 
Baltimorės miesto ir užmiesčio 
kampų. Antanas Miceika Tary
bos pirmininkas ir žymus visuo
menės veikėjas kandidatuoja į 
valstybės delegatus. Jis ir buvo 
oerstatytas vakarienės metu. 
Visi lietuviai turėtų paremti 
mūsų viengentį Antaną.

KEW 8RITAIN. CONN.
Svarbus Pranešimas Il-jc 

Pasaulinio Karo Lietuviams Ve
teranams, 
po pietų, 
354 Park 
bankietas
vyrus ir merginas pagerbti. Tai
gi labai svarbu, kad visi priduo
tų savo adresus ir vardus Ne
vėliau kaip spalių - October 31 
d. žemiau nurodytose vietose, 
būtent, Lietuvių parapijos kle
bonijoje ar prie bažnyčios, Var- 

klūbe, Lietuvių Amber klū- 
ir Mrs. M. Meize, 24 Kastin 
Tel. 559ft-J. ‘ .

♦*M. Valauskienžį r - 
-'£12 fcleasant SU 

....... .....NewBritąin, Conn.

po 
be 
PI.

ANOTHBR 8HIKLEY? —<
Ardda Nieb, eute foųr-yeaiv 
<ta,’ of Ciadnnati, O., ha«t 
been signėd to a movie con* 

by Hal Roacte>Htet^
/ ' * Mfhe Be čhangeR' t<f

— - Ardde Lynwood,




