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pilnojePonai Delegatai 
uniformoje, su togomis, ci- 
l.nderiais ir baltomis pirš- 
tnaitėmis, susirinko į Flu- 
shing. Jungtinių Tautų su
važiavimas buvo atidary
tas pagal diplomatinį cere
monialą, modernios etike
tės atmosferoje, tik vieno 
dalyko trūko: karštos, 
nuoširdžios ir vieningos 
tautų širdies. New York 
pasitiko ir priėmė iškil
mingai ir garbingai, bet 
šaltai.

Liko šimtai tuščių, re-! 
zervuotų simpatijos drau
gams. Jie neatsilankė, nes 
tą dieną kalbėjo mažųjų 
tautų delegatai prieš veto 
Tušti suolai klausėsi jų 
karštų kaJbų. Tuo tarpu 
už durų viena moteris ir 
Šeši vyrai laikė atskirą po
sėdį. Ir jie diskutavo prob
lemą “pasaulio taika’’.

Moteriškė pareiškė ko
munistines idėjas, sakyda
ma, kad ji esanti ponios 
Rooseveit, negrų ir Gro- 
myko draugė. Linkėjo pati 
sau, kad greit galėtų pa
spausti ranką Višinskiui. 
Visai nesigėdydama parei
kalavo, kad Churchill būtų 
pakartas kaip karo krimi
nalistas. Attlee pavadino 
bezdžionvaikiu. Užbaigė, 
šaukdama, kad Rusija turi 
laimėti taiką!

Tada vienas iš vyru pra
bilo, sakydamas, kad Ru
sija kaip arklys žiūri sau į, 
gerklę. Tai yra, jis paaiš
kino, pakol Rusija neati
darys burnos ir neparodys 
dantų, tol Amerika neįsiti- 
kins, kad Stalinas nori tai
kos. Darau pasiūlymą kai
po 51no delegatas po atvi- 
rumi dangumi, kad būtų 
ištirti Molotovo dantys.

Kiti penki vyrai tuojau 
pritarė, bet moteriškė pa
statė veto. Susirinkimas 
buvo užbaigtas, šeši vyrai 
išsiskirstė, įsitikinę, kad 
taika neįmanoma, jei ne
bus panaikintas veto.

Moteris, kaip širšės įgel
ta, išvadino juos fašistais.

Jei buvo šaltas priėmi
mas, linkėkime, kad būtų 
šiltas išlydėjimas. Nuo jū
sų priklauso, ponai delega
tai! Jei su meile ir nuošir
dumu dirbsite, dedant pa- 
grindan teisingumą ir su
teikiant visoms tautoms 
be skirtumo laisvę, tada 
New York, jums išvažiuo
jant, paženklins visus 51 
meilės chrizma.

Stebėdamas Jungtinių 
Tautų Suvažiavimą ir sek
damas jų darbus, bėgu 
mintimi į mano mylimą Tė
vynę. Drąsos, jūsų kan
čios, ašaros ir kraujas at
neš gražių vaisių. Lietuva 
prisikels, vėl išauš nauja 
gadynė! Lietuvos Sūnus.

Amerikos Politika Lietuvos Atžvilgiu Nepasikeitė
Prezidentas Matęs Lietuvius 

Tremtinius Vokietijoje
Administracija Laikosi Teisingumo 

Principų Visų Tautų Atžvilgiu
WASHINGTON, D. C. — Antradienį, spalių 29 d. 

š. m. Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija lankėsi pas 
J. V. Prezidentą Harry S. Truman, Baltuose Rūmuose. 
Delegaciją sudarė šie: p. Leonardas Šimutis, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas, iš Chicagos; vice-pirmi- 
ninkas adv. Vincas Laukaitis iš Baltimore, Md.; sekre
torius Dr. Pijus Grigaitis ir ižd. Mikas Vaidyla iš Chi
cago; teisėjas Jonas T. Zuris ir p. Aleksandras Kums
kis iš Chicago; nariai — adv. Jonas J. Grigalus ir p. 
Stasys Michelsonas iš So. Boston; p. Marijona Kižytė 
ir adv. Kostas R. Jurgela iš New York.

Prezidentas Truman delegaciją labai maloniai pri
ėmė 12:20 vai. po pietų.

p. Leonardas šimutis, ALT pirmininkas, pirmiau
sia supažindino delegacijos narius su Prezidentu, kurį 
lydėjo jo sekretorius Matthew Connelly. Dr. Pijus Gri
gaitis, ALT sekretorius, perskaitė atitenkamą raštą 
Prezidentui Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių reika
lu. (Prezidentui raštas telpa 2 pusi.).

Prezidentas Truman kalbėjo plačiai an:e tremti
nius ir išvietintus žmones, kuriuos jis matė lankyda
masis Vokietijoje. Jis prisiminė, kad matęs ir Petuvius 
tremtinius ir jii padėtį yra labai sunku apibudinti. Pre
zidentas pareiškė didelę simpatiją tremtiniams ir pri
minė savo planą, kad jis reikalaus Kongreso pakeisti 
imigracijos įstatymus ir įsileisti dali tremtiniu. Jis 
taip pat priminė, kad šiomis dienomis padaręs inter
venciją estų tremtinių atžvilgiu, kurie mažais laive
liais iš Švedijos atplaukė j Floridą.

Prezidentas Truman patvirtino, kad jo Adminis
tracija tvirtai laikosi teisingumo principu visų tautu 
atžvilgiu, didelių ir mažų, ir kreipė dėmesį į jo neseniai

Washing-'Pasakytą kalbą Jungtinių Tautų generaliame susirin- 
s kime. Prezidentas užtikrino delegatams, kad jo admi

nistracijos politika Pabaltijo valstybių atžvilgiu nepa
sikeitė, negali pasikeisti ir nepasikeis. Tuo pačiu metu 
Prezidentas atkreipė dėmėsi į keblią pereinamąja stadi
ją iš karo i taiką ir pareiškė savo vilti, kad pagaliau šis 
kraštas galės imtis šios problemos, kurią jam įteikė de
legacija.

Po 15 minučių pasikalbėjimo, Prezidentas Truman 
pakvietė delegatus kartu su juo nusifotografuoti sode 
prie Baltųjų Rūmų. Atsiskirdamas su delegacija, Pre- 

i zidentas pareiškė, kad delegatai, sugrįžę į savo namus, 
j gali pasakyti, kad jis diskusavo tremtinių ir išvietintų 
į žmonių probemas, kad jis išklausė delegacijos atsišau
kimo Pabaltijos valstybių reikalu ir kad jis yra labai 
simpatiškas.

ALT delegacijai teko sutikti ir kalbėtis su Demo
kratų Partijos Tautiniu Pirmininku Hon. Robert Han- 
njgan, kuris taip pat pareiškė ir tvirtino, kad Preziden-

Am. Lietuvių Delegacijos kartu su Prezidentu Harry S. Truman vaizdas prie Baltųjų Rūmu, 
ton, D. C., spalių 29 d., 1946 m. Iš kairės į dešinę: — adv. Jonas J. Grigalus, Stasys Michelsonas, Vincas Kvet-j 
kus, Mary Kizis, Kastas Jurgela, Leonardas Šimutis, teisėjas Jonas T. Zuris, Prezidentas Harry S. Truman, 
Aleksandras G. Kumskis, Pijus Grigaitis, Mykolas Vaidyla, adv. Vincas F. Laukaitis.

Prezidentas Truman buvo labai gerai nusiteikęs, ir jis pats pakvietė lietuvių delegaciją nusifotografuo
ti. Jis laiko rankose Am. L. T. jam įteiktą raštą Lietuvos reikalu.

Jung. Valstybės Už Pasaulio
Ginkluoti! Jėgų Sumažinimą

KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO 
KONGRESAS IŠKILMINGAI 

UŽSIBAIGĖ

Nubaudė Rusa Už Lietuvio 
Tremtinio Nužudymą

Flushing, N. Y. — Sovie- reiškė Mr. Austin susirin- 
tų Rusijos užsienio minis-Įkimui, “mes padarėme; 
teris Molotovas kategoriš- klaidą nusiginkluodami ; 
kai atmetė Jung. Valsty-Ivienpusiškai. Mes neturi-' 
bių planą tarptautiniam me tos klaidos pakartoti, 
atominės jėgos kontrolia-l 
vimui, tačiau atsišaukė
Jung. Tautos imtųsi žygiu atstovas Austin rema Ru- Iš tikrųjų, kongresas buvo 
sumažinti apsigin avimą gįjos opoziciją pakeisti ve-: įspūdingiausias įvykis- 
pasaulyje ir u raus ų to galią Saugumo Tarybo- Bostono istorijoje, nes per pagciuu. mu- -• • . . . . _
vartoti atomines bombas. ,je tačiau prideda, kad yra keturias dienas užsiregis- sų šefą kun. Dr. Urbonavi- baltijo^valstybių_reikalu, kur buvo

--------- ar *--------------------7 . aumuua , kjUl.trRVO 18,000 ddCg,3,tU, ia j 
diktatorius Stalinas tvir- įas “palengvintų ir netruk- buvo suvažiavę virš šimtas 
tino, kad Rusija neturi a- dytų” taikiai išspręsti vi- vyskupų iš įvairių valsty- 
tominės bombos, nors kiek' sus klausimus, 
laiko atgal buvo gandų iš j Kelios tautos, neatsižiū- 
Rusijos šaltinių, kad ir Ru-1 nedarnos į Molotovo drau- 
sija jau turi pasigaminusi dimą, pareiškė protestus 
atominių bombų. {prieš tai, kaip yra naudo-

Jung. Valstybių delega- jamas veto.
cijos pirmininkas_ Warren Molotovas labai piktai
R. Austin užgyrė Rusijos pUOjg Jung. Valstybes. Jis 
pasiūlymą nusiginkluoti, mūsų krašto politiką pava- 
tačiau apsisaugojimui bū- dino ne tik ‘imperialistine’.

Registruotų Atstovų
 •--------------------------

Boston — Aštuntasis
- - . - - . .. „ Krikščioniš ko Mokslo

j Kongresas užsibaigė ant-
Ginčai dėl veto teisės te-'radienį, spalių 29 d., konfe-

.besitęsia. Jung. Valstybių rencijomis ir iškilmėmis.

pasaulyje ir uždraustų

Kaip žinoma, Rusi jos (“vietos pagerinimui”
• rJi L-4-olino c? . « _ _ _  ? a _ _ •   

paduoda, tinai reikia patikrinti tą jr ‘dolerine diplomati-“Naujienos” j
kad Jung. Valstybių karo 1 
teismas Kulmbache tyri
nėjo lietuvio tremtinio An- 
džiulio nužudymo bylą. 
Svarbiausias kaltinamasis 
ir nusikaltimo atlikusios 
gaujos vadas, sovietų Ru
sijos pilietis Valodia Pola- 
sukas, nubaustas mirti.

Teismo tardymo metu iš
aiškinta, jog toji gauja su
sidėjo be nuteistojo dar iš Pakštą “Vyties 
vieno lenko, vieno žydo ir rium. Prof. Pakštas kvieti-j merikos ginklai ją išgelbė- ir seminaristams, 
dviejų turkų, kurių pasta- mą priėmė. Sveikiname! jo. ] ’ *

nusiginklavimą.
“Po pereito karo,” pa-

rieji šiek tiek anksčiau 
nuteisti visam gyvenimui 
kalėjimu.

ja.’ Daug kas tokia Molo
tovo kalba pasipiktino. Tik 
Rusijos pakalikai jai pri
tarė.

Kaip žinoma, ir Rusija 
ne kur kitur, kaip tik Ame
rikoje ieško dolerių — pra-

Naujas'Vyties'Redaktorius šo bilijoninės paskolos. Jei
----------- i ne Amerikos dolerinė pa

stomis dienomis L. Vyčių galba, tai Rusija būtų vi- 
Centras pakvietė prof. K. sai sugriauta ir sunaikin- 

i” redakto- ta. Amerikos doleris, A-

SVEIKINAME!
Sekmadienį, lapkričio 3

tonHigh School ^svetainėje Partij°s politika nepasikeitė Lietuvos ir kitų mažųjų 
įvyks šaunus koncertas j tautuatžvilgiu.^ _ _ . . _
kun. Dr. K. Urbonavičių* 
pagerbti. Sveikiname mū-

d 3 vai po pietų So. Bos- Trumano ir jo administracijos, kaip ir Demokratų

Jis priminė J. V. valstybės departamento padary
tą pareiškimą liepos 23 d., 1940 m. Lietuvos ir kitu Pa-

irįčių ir visus koncerto daly
vius!

svarbą tėvų išauklėjimo, 
kad ir jie būtų tinkamai 
paruošti mokinti savo vai
kučius, ir, kad juos vestų

bių ir iš tolimų kraštų.
Arkivyskupas Cushing, 

užbaigiant Kongresą, su
teikė palaiminimą šven- „
čiausiu Sakramentu, ir dar dorybės ir Dievo įsakymų 
kartą pabrėžė krikščioniš- takais, 
ko mokslo ir auklėjimo 
svarbą. 
Ganytojas 
Globėjas, 
su minia dalyvių, 
visus grįžti į savo vyskupi
jas ir parapijas su atnau
jintomis jėgomis, įkvėpi
mu ir uolumu, ir mintyje “Mokinkite vaikučius Dievo ap- 
nuolat turėti Kongreso o- reikštą žodį. Pasaulyje didžiau

sias reikalas šiandien yra religi
nis auklėjimas. Mums Dievas 
davė galimybę atlikti tą reikalą. 
Su ugnimi ir uolumu, veikime, 
pildykime Dievo mums duotą į-

Palaiminime švenčiausiu
Arkivyskupijos Sakramentu dalyvavo be- 

ir Kongreso 
atsisveikinant 

ragino

veik trys tūkstančiai žmo
nių Copley - Plaza viešbu
čio didžioje salėje. Kitai 
miniai žmonių nebebuvo 
vietos įeiti, deja, išgirdo 
arkivyskupo stiprų balsą:

Valstybių principai mažųjų tautų atžvilgiu, kuriuos 
patvirtino Prezidentas Truman savo kalboje, Laivyno 
Dienoj, spalių 23 d., 1945, ir neseniai pasakyta kalba 
Jung. Tautų susirinkime.

Amerikos Lietuvių Tarybai priklauso garbė, kad 
ji šiuo svarbiu momentu, kada Jung. Tautų atstovai sa
vo susirinkime svarsto įvairių tautų likimą, išgavo au- 
dienciją pas Prezidentą ir jam pakartojo mūsų tautos 
troškimus ir reikalavimus.

Lietuva ir ir lietuvių tauta nieko kito nereikalauja, 
kaip tik teisingumo — laisvės ir nepriklausomybės pa
vergtai Lietuvai ir kitom pavergtom tautom. Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę užgniaužė Rusija 1940 m. 
Okupantai bolševikai ir naciai baisiai ją nuteriojo ir 
tebeterioja. Teisingumas reikalauja, kad Rusija ko- 
greičiausia ištrauktų savo kariuomenę iš Lietuvos ir 
atstatytų užgniaužtą laisvę ir nepriklausomybę.

Lietuvių Radio Programabalsį: “Auklėkite, auklėki
te, auklėkite!”

Antradienį, ryte ir po 
piet, įvyko specialios kon
ferencijos ir įdomios pa
skaitos virš tūkstančiui sakymą — skleisti Dievo žodį 
susirinkusiems kunigams Žmonių alkanose sielose. Lai ______r_____________

Viena'.Dievas pasilieka su jumis ir lai-J tis iš Worcester, p. Pranas Razvadauskas ir adv. 
'paskaita ypatingai iškėlė mina jūsų darbą”. - - - -

šeštadienį, lapkričio 2 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
lietuvių radio programa. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzika, pranešimai, sveikinimai ir kalbos plauks 
bangomis į Jūsų namus.

Trumpas kalbeles pasakvs muzikas Juozas

nas J. Grigalus iš So. Boston.
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ĮVAIRIOS žinios
Lenkai Stumia U. N. Akcijai 

Prieš Ispanija
ruoju metu buvo aprūpinti! Austrija Nori Atsipalaidoti

Flushing, N. Y., spalių 31 
— Lenkijos delegacija, ku
ri aklai laikosi Maskvos 
vadovybės, staiga vėl iškė
lė reikalavimą Jung. Tau
tų suvažiavime, kad imtųsi 
veiksmų prieš Ispaniją, 
kaipo diktatorišką valsty
bę. Rusijos ministeris Mo
lotovas tuojau parėmė sa
vo pakalikus lenkus.

Jeigu reikalaujama veik
smų prieš diktatorišką Is
paniją, tai kodėl nekelti 
reikalavimo prieš žiaurią 
diktatorišką sovietų Rusi
ją, kuri sudaro didelį karo 
pavojų pasauliui. Jeigu ne 
Rusijos susidėjimas su Vo
kietijos Hitleriu, tai gal 
nebūtų kilęs antras pasau
linis karas. Komunizmas 
yra nuodai demokratiniam 
pasauliui. Rusiją valdo ko
munistai.

naujaisiais ginklais, ypa
tingai naujais prieš - lėk
tuviniais ir prieš - tanki
niais pabūklais. Aviacinis 
amerikiečių personalas per 
paskutinius 6 mėnesius li
ko padidintas 16,000 karių.

Nuo Okupacijos

Viena, Austrija, spalių 31 
— Austrijos parlamentas 
vienbalsiai įsakė kancle- 

__ riui Leopold Figl daryti 
Lygiagreta didinamas ir'spaudimą Alijantu okupa- 
lėktuvų skaičius. Trumpu cinei valdžiai, kad Austri- 
iaiku numatoma ten turėti Jai grąžintų pilną suverini- 
2,700 įvairių tipų lėktuvų. į tetą.

Kaip matome, amerikie-l Austrija reikalauja pil- 
čių kovos dalinių Europoje nos nepriklausomybės ir 
kaip ir neliko. laisvės visame krašte ir

---------------- visose srityse.
kaip ir neliko.

Baltijos Draugiją 
Konferencija Kasdien Atspausfina Apie 

Milijoną Puslapių

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY 
BOS RAŠTAS PREZIDENTUI 

TRUMANUI
VVashington, D. C.

October 29,1946

Amerikos Ginkluotos Jėgos 
Europoje

Nevv YTork (LAIC) —
Baltijos Amerikos Draugi
jos inkorporavimo 25-čio 
proga, sekančiais metais 
šaukiama kituose mies
tuose įsisteigusių draugijų 
konferencija. Draugija bu
vo įsteigta 1921 m. ir in
korporuota 1922 m. liepos 
27-28 dd., kai Amerikos 
vyriausybė suteikė de jure 
pripažinimą Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai.

Draugija planavo konfe
renciją sukviesti šįmet 
spalių mėn. Paaiškėjus, 
bet gi. kad daugelis steigė- Washington, D. C. —Spa- 
jų negalėtų New Yorkan lių 29 d. Tautinis Demo- 
spalių mėnesy atvykti, nu- kratų Partijos pirminin- 
tarta konferenciją atidėti, kas Hon. Hannigan priėmė 

Konferencijos šaukimo lietuvius demokratus, su 
komisijoje sutiko dirbti jais labai maloniai pasikal- 
vienas energi ngiausių bėjo apie Lietuvos bylą, ir 
draugijos įkūrėjų ir ilga- ta proga sudarė Lietuvių

Lake Success, N. Y. — 
Praneša, kad kasdien at
spausdinta Jung. Tautų 
susirinkimo po apie 1,000,- 
000 puslapių dokumentų, 
kurie reikalingi sesijoms 
ir tarptautiniam išdalini
mui.

Tai nepaprastai didelis 
darbas ir milžiniškos išlai
dos.

-
Sudarė Lietuvių Demokratą 

Komitetą

KUN. PK. VIRMAUSKiS,
Šv. Petro lietuvių par. klebonas, So. Boston, Mass., ku
rio parapijoj Įvyksta šaunus LDS ir “Darbininko” kon-Į 
certas kun. Dr. Kazimierą Urbonavičių pagerbti, ir ku-! 
ris tą koncertą nuoširdžiai remia.

Sumažinkime Gaisrininkų Atostogauja Pas Dukteris
Darbo Valandas

The Honorable 
Harry S. Truman 
President of the United Statės 
The White House 
Washington, D. C.
Sir:

On July 23, 1940, vvhen the Moscovv Government 
vvas bringing to a elose its devious processes aimed at 
annexing the Baltic Statės, the Government of the 
United Statės issued a statement, wherein it condemn- 
ed the Russian predatory activities as violating the 
eonvietions of the American People, as well 'as all the 
principles of eonduet among nations.

On October 15, 1940, the late President, Franklin 
D. Roosevelt, received in audience a delegation of the 
Lithuanian American Council. He declared that Lith
uania had not lošt its independence and reassured that 
delegation that Lithuania will be free again.

We believe, Mr. President, that you subscribe to 
the principles referred to above and generelly reaffirm- 
ed in your 1945 Navy Day Address and your recent 
statement to the United Nations General Assembly.

Reposing confidence in your views, we appealed to 
you recently, pleading for Justice for the Baltic Statėsšiomis dienomis yra išvykusi

pas savo dukteris į Washington, of Lithuania, Latvia and Estonia. These three progres-
< D. C. ir New York p. B. Kas- sive and peace-loving peoples had suffered untold hard- 
mauskienė, gyv. Roslindale, p. ships during the war. They are štili subjected to a 
Jono

New York (LAIC) —
Rugsėjo 29 d. Tygodnik 
Polski duomenimis, šiuo 
metu amerikiečiai Vokieti
joje laiko dvi kariuomenes 
(1 ir 9), naujai suformuo
tą policijos korpusą (34.- 
000 karių) vieną pulką pa
rašiutininkų ir apie 45,000 
karių aviacijoje. Kartu su 
pagelbinėmis tarnybomis 
ir karo administracijos pa- mėtis (1920 - 1934) pirmi- Demokratų Partijos Tau- 
reigūnais (MG), tas suda-, ninkas, buv. kongresma- tinį Komitetą, kuriam va
ro, iš viso 335.000. Austri- nas Robert J. Caldvvell, ku- dovauja Al. Kumskis. 
ioie amerikiečiai turi 44 r-ic nosiniai aiicrniž/s Vou- ___________
ro, iš viso 335.000. Austri
joje amerikiečiai turi 44 rįs neseniai sugrįžo New 
pešt., Italijoje ----- 88-tą Yorkan.
diviziją (branduolys Tries
to rajone).

Apie 15,000 karių saugo
ja sandelius Prancūzijoje,; 
Belgijoje ir Anglijoje.

Vokietijoje veikiąs poli
cijos korpusas (constabu- 
lary corps) atrodo puikiai niai Veidene suruošė dide- dos kainų kontrolę, 
ginkluotas, paslankus ir ię meno ir sporto šventę, 
gerai išmankštintas. kurioje dalyvavo daug sve-

Vokietijoje dislokuoti a-įčių iš karinės valdžios ir 
merikiečių vienetai pasta-‘UNRRA.

Meno Ir Sporto Šventė 
Weidene

I

Panaikino Batų Kainų 
Kontrolę

Washington, D. C., spa
lių 31 — John R. Steelman, 
stabilizacijos direktorius, 

o-
V’akarų Vokietija

(LAIC) Lietuviai tremti- įsakė panaikinti batų ir
Į
i

Londono Lenką Valdžios 
Likučiai Nepatenkinti US 
Politika Vokietijos Link

Komitetas, kuris rūpinasi, 
kad Bostono gaisrininkams būtų 
sumažintos darbo valandos, 
praneša, kad iš 1500 gaisrinin
kų, užmušta penki ir 1258 dėl 
sužeidimų tapo netinkami pa
reigoms.

“To paties gaisrininkų depar
tamento nariai dabar dirba po 
84 valandas savaitėje, tai vie
nintelis didesnis miestas Jungti-! 
nėse Valstybėse, kur gaisro ko-j 
votojai dirba tokias valandas. ■ 
Lapkričio 5, Bostono miesto 
balsuotojai turės progą sutrum
pinti gaisro-kovotojams darbo 
savaitę, balsuodami už 48 va
landų savaitę,* sako komiteto o- 
ratorius.

Referendumas, kuris yra ant 
balsavimo blankos, yra sekan
tis: e

“Shall section fifty-eight Bof 'kaus, gyvenančio Chicago, III. Lithuania, Latvia and Estonia. Your reassurances on 
chapter forty-eight of the Gene- Paieškomieji ar žinantieji jų this cause will reinvigorate the hopes of the oppressed 
ral Laws, providing for a forty- adresus prašomi atsiliepti j peoples that this great American Democracy will strive 
eight hour week for permanent /‘Darbininko” administraciją, to effect justice, to honor its wartime declarations of 
members of f irę depą rtments, 366 W. Broadway, So. Boston policy principles. 
be accepted?”

Norintieji, kad gaisrininkai 
dirbtų tik 48 valandas savaitėje, 
ant blanko parašykite “Yes".

Kasmausko žmona.

Lankėsi

hostile occupation by a recent Ally of the United 
! Statės. They are enduring the most cruel persecution. 
;They are deprived of all the human rights of freemen. 
ilf the Russian Government be permitted to pursue its 
present policies of inhumane deportations, illegal mob- 

“Dar- ilization for armed forces and slave labor, mass ar-Antradienį, spalių 29 d.
;bininke” lankėsi p. Kazys Lau- rests and forcible Sovietization — vvithin a short time 
i ras, jo sūnus Albertas ir duktė there may be lef t būt wretched remnants of once prog- 
. Alena iš Jewett City, Conn., ly- ressive nations.
dimi Dr. Prano Galinio. Jie buvo We are here today to plead before you in behalf of 4 
atvykę į Bostoną sutvarkyti a- the Baltic Peoples whose sufferings are known to us 
fidavitus, atvežimui savo -----*------ ------------------ ■ - .■>
naitės iš Europos.

gimi- perhaps better than to any other section of the popula- 
tion of this country.

We are here to ask you, most urgently, to reaffirm 
this country’s stand on Lithuania and the other Baltic 
Statės — Latvia and Esthonia. And we ask you further 
to direct tihe proper agencies of this Govemment to 
initiate active efforts to helping to restore the sove- 

Sio Boston, Mass. ir Vinco Mit- reign rights, human freedom and self-government to 
gyvenančio Chicago, 111. Lithuania, Latvia and Estonia. Your reassurances on

PtHfo Giminių

Giminės iš Europos ieško: 
Juozo Avižos, anksčiau gyvenu.

27, Mass. i

Paieško Savo Tetų

(Politinis Skelbimas)

OLD AGE ASSISTANCE
Pajamas iš Lenktynių 

Balsuokite "YES" kad tęsti 
BALSAI YES JAU DAVĖ DAUGIAU

KAIP $43,000,000.00

Londonas (LAIC) — Čia 
paskelbtas buv. lenkų val
džios principinis nusista- 

1 tymas kas dėl neseniai 
Stuttgarte Valstybės Se
kretoriaus Byrnes pasaky
tos kalbos.

i Kaip atsimename, US 
Valstybės Sekretorius at
sisakė pripažinti Maskvos 
diktuotą savovališką nu
tiesimą Lenkijos vakari
nių sienų pagal Oder - Nei- 
sa upės.

į Ta pačia proga, J. F.

ĮVAIRŪS skelbimai
i —. - ■ .... 1
I REIKALINGA dėl trijų suau
gusių žmonių apartmentas ge
riausioje So. Botsone vietoje. 
Mes patys persidekoruosime sa
vo lėšomis. Jei tik bus tinkamas 
apartamentas, renda kiek ne
būtų — nesvarbu. Telefonuoki- 

|te: ARN. 6960. (1-4-8)
Musų valstija šjmet iš ltnktynių gauna $10,000.900 pa
jamų. Tie pinigai eina PAŠALPOMS SENATVĖJ MU- 
Kfiti. Ee pajamų iš lenktynių $43.000.000 surinkti per 
paskutinius 12 metų j senatvės pašalpų fondą butų rei
kėję padengti iš kitų šaltinių. Lenktynių pajamos yra 
LAISVAN’ORIAI mokami mokesčiai. Niekas nėra ver
čiamas eiti j lenktynes, o kiekvienas mokesčių mokėto

jas iš to pasinaudoja.

Te «Ul M 0w foflovMf, turk a Crott (X) in the sguare it the right of YES:— I

1« Shall the pari-mutuel system of betting on licensed 
horae races be permitted in this county?

2. Shall the pari-mutuel system of betting on licensed 
dog races be permitted m this county?

fwoTi

i«i i
K. M. C»«0ffcar. *wi įĮj

(Politinis Skelbimas)

«■ Graų * -fu loa*.

Byrnes pabrėžė, kad JAV į 
niekuomet nepakęs, kad ; ko, apie 50-60 m. amžiaus, kilu-į 
Vokietija virstų kieno- sį Leilenų kaimo, Tryškių v.,j 
nors satelitu, arba ir vėl aižulių apskričio. Amerikoje j 
pasidarytų kokios - nors gyvena virš 35 metų, anksčiau i 
(vidinės ar išorinės) dik- Glastonbury, dabar nežinau. Į 

2. Pivoriūnienė - Juškaitė Bar-j 
SU šiuo pareis-i borą, pirmosios sesuo, kilusi iš j 

kimu, Londoniškiai lenkai ten Pat- 
pareiškė:

(a) Lenkija nepripažino
ir niekuomet sovietams__________________
nesutiksianti pripažinti (Politinis Skelbimas) 
nuo jos atplėštų rytinių!-------------------------
žemių;

(b) Vakaruose bei žie
miuose jai pripažintas že-j 
mes Lenkija anaiptol ne-Į 
laiko kompensacija už iš; 
jos laikinai atimtus ryti- > 
nius plotus. Šias žemes 
Lenkija reikalauja saugu
mo sumetimais. Be to yra 
tai kaip ir teisėtas Lenki
jai atlyginimas už jai vo
kiečių pridarytas skriau-. 
das.

Kaip matome, Londono 
valdžios likučiai iš dabar 
siaučiančios tarptautinės 
suirutės taip ir išėjo nieko 
nepasimokę.

Tiek rytuose, tiek vaka
ruose, tiek žiemiuose vis 
tebereikalauja svetimų že
mių. Vis nesutinka pripa
žinti, kad Vilnius lietuviš
kas, Lvovas ukrainiškas, 
o Silezija su Pomeranija 
(Breslau su Stettinu) — 
vokiški.

1. Juškaitė Ona, duktė Liudvi-

We thank you most sincerely for receiving us, and 
wish you good health and strength in the arduous and 
trying duties of your great office.

i
I
1

arba ir vėl aižulių apskričio. Amerikoje į

(vidinės ar išorinės) dik
tatūros auka.

Sąrišyje
Atsišaukite: “Darbininko” Re-Į 

d akcija, 366 W. Broadway, So. 
(10-31-46).

Very respectfully yours
The Lithuanian American Council

Leonard šimutis, President 
William F. Laukaitis, Vice-president 
Dr. Pius Grigaitis, Secretary 
Michael Vaidyla, Treasurer 
DELEGATION MEMBERS:
John T. Zuris

, John Grigalus
Alexander Kumskis
Stanley Michelson 
William T. K ve t kas 
(Konstantine R. Jurgela

/

(Politinis Skelbimas)

Teisingas ir Nuoširdus 

Visiems

Paul A. Dever’s tarnybos rekordas kaip Statė Legislator 
ir Attomey General įrodo jį esant nuoširdžiu draugu 
darbininkijos — vyrų ir moterų, taipgi senelių ir palie
gėlių.

Žmonėms Patarnavimas

Balsuok už

Jis bus Lieutenant Gubernatorius dėl VISŲ žmonių.

Paul A. DEVER
Mūsų Draugą

| LT. GUBERNATORIUS
Veteranas II Pasaulinio Karo
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Franco Ir Veto i

Taikos konferencijai Paryžiuj nutrūkus, Tautų 
Taryba persikėlė į New Yorką, kur toliau bus tęsiamos 
nejaukios ir painios derybos. Išsyk iškilo du opūs klau
simai: apie Ispaniją ir apie “veto”. Ispanijos klausimas 
buvo lyg pamirštas: kiti neatidėliotini reikalai jį nu
stūmė į užnugarį. Dabar jis iškelta neva dėlto, kad visų 
pirma reikia nustatyti ir išlaikyti demokratijos prin
cipai. Argumentuojama šitaip: pastarasis karas kaip 
tik tam buvo vykdomas, kad būtų išnaikintos diktato- 
rinės valdžios: nacizmas ir fašizmas. Tas padaryta Vo
kietijoj ir Italijoj, bet Ispanijoj tebepasilieka fašistinė 
diktatūra. Tad kol Ispaniją tebevaldo diktatorius 
Franco, tol, girdi, pasauly nebus taikos, ir tuo būdu 
karo tikslas nebus atsiektas.

Kairiųjų manymu, toks protavimas yra logingas, 
bet jie neapsižiūri, kad tas argumentas, tarsi lazda, 
veikia abiem galais: jei jis tinka Ispanijai, tai kur kas 
geriau tinka ir Rusijai. Tad Amerikos - Anglijos blo
kas galvoja šitaip: Franco ir Stalinas abu diktatoriai, 
tad abudu likviduotini. Bet, palyginus, kiek jiedu gali 
atnešti pavojaus pasaulio taikai, Stalinas atrodo kaip 
milžinas, o Franco kaip nykštukas, ar verčiau kaip nu
lius. Tad natūraliai visų pirmiausiai reikia likviduoti 
pats stambiausias taikos pavojus. Kitais žodžiais, pa
žaboti Rusijos užsimojimai plėsti komunizmą visame 
pasauly, taigi ir Ispanijoj. Kadangi Franco yra di
džiausias kliuvinys komunizmui perėtis, tai Ispanijos 
diktatorių ne t:k negalima kol kas likviduoti, bet bū
tina jį palaikyti. “Pirmiau išmesk baslį iš savo akies, 
o paskui jau. pamatysi, kaip išmetus krislą iš tavo ar
timo akies”. Kaip dieviškai išmintingas šis Kristaus 
patarimas! Tautų Sąjungai tenka apsvarstyti, kaip 
likvidavus milžiną — taikos neigėją, o paskui jau pa
galvoti, ką padarius su nykštuku. Ir, iš viso, ar tenka 
apie tai ir galvoti?

Bet kaip gi likviduoti Rusijos pastangas taikai sa- 
botažuoti? Kaip ją paveikti? Fiziniu būdu? Šiuo atžvil
giu Rusija atrodo lyg milžiniškas ledų kalnas. Turi pa
vergusi virš 100 milijonų svetimų žmonių ir beveik du 
syk tiek savųjų vergų. Tai milžinškai masei nelaisvėj 
laikyti ji turi sumobilizavus 200 divizijų — apie 3 mi
lijonus raudonos kariuomenės. Tai atrodo neįkandama 
pajėga. Bet Rusija kaž ko bijo — tur būt pati savęs — 
savo žmonių. Ji, vengdama karo, sabotažuoja taiką ki
tokiu būdu: kur tik derybos neina pagal jos norus, ji 
taria, tik vieną lemiantį žodį — veto (neleidžiu, protes
tuoju). Tas pragaištingas žodis kadaise pražudė Len
kiją. Per Alijantu neapsižiūrėjimą (o gal ir nežinoji
mą istorijos) San Francisco konferencijoj tas nelem
tas žodis vėl buvo į politiką įvesdintas. Neilgai trukus 
teko skaudžiai to gailėtis, nes jis virto galingiausia 
Maskvos priemone taikai sabotažuoti. Dabar mėgina
ma “veto” likviduoti. Tai būtų didelis pasauliui laimė
jimas ir Kremliui skaudus nuostolis. K.

I

GUBERNATORIAUS TOBIN 
LAIŠKAS LIETUVAITĖMS 

SODALIETEMS
Kaip žinoma, sekmadie- Maurice J. Tobin parašė 

nį, spalių 13 d., Šv. Pran- laišką Sodaliečių Prefektei 
ciškaus lietuvių par., Law- S. E. Kaziliūnaitei.
rence, Mass., įvyko Nau- Gub. Maurice J. Tobin 
jos Anglijos Lietuvaičių savo laiške Sodalietėms ra- 
Sodaliečių suvažiavimas, šo:
Ta proga Massachusetts “Leiskite man užtikrinti Soda- 
valstybės Gubernatorius lietėms iš visų Naujos Anglijos

9 ii 10 Paskolų Prašymai Yra Patenkinti

The Ngtiona!

Shawmut Bank
South Boston Branch, 474 West Broadway

Mažais nuošimčiais bankas skolina 
asmeniatns reikalams skubiai ir 

privačiai savo 24 ofisuose.
Mes taipgi pasiruošę teikti pinigus mažiems 

sveikiems bizniams.

PIRK REIKMENIS

\PMOKl K S \SKAI I AS

Pasaulio lietuvių Maldos Dienai artėjant

Dievas Mūšy Prieglauda
DARBININKAS

l*9

Dieną iviškoji stiprybė yra vei- 
" klausioji pagalba varguo

se.
Ir taip buvo anais bau

džiavos, knygnešiu, karų

Katalikų Kongrese pri-.Todėl nesibijome, kad ir 
imtas nutarimas pasauliojžemė drebėtų, nes juk die- 
lietuviu Maldos P* 
švęsti 1947 m. Vasario 16 

»•<» turi yoatingos reikšmės. 
Tą die 'ą Amerikos lietu
vių bažnvčiose bus atnau-

South Boston, Mus jintas mūsų tautos Dieviš- laikais, taiD yra ir šiandien 
kajai J"zau.~ širdžiai naši- broliams žiaurioje tremty- 
aukoji’ias, trio įspūdingai ie ir tėvynėje likusiems be 
paskeF tas Aušros Vartų tėvynės. Religija padėjo 
.bažnvč'os New Yorke spa- lietuviui iš daugelio var^ų 
lių 20 d. ir pakartotas tą atsitiesti nenalauži.am. To- 
patį vakarą didingame su- dėl ji tain giliai suaugo su 
sirinkime Pennsylvania lietuvio siela, todėl Lietu-
Hotel salėje. Jo iniciato- vos pakelės ir sodybos pa-’ 
rius kun. J. Kidykas. S. J. sipuošė tais meiliais kry-; 
ir įvykdytojas kun. P. M. žiu bei koplytėlių rūpinto- 
Juras kongresui pridavė jėliais. 
prasmingiausio turinio.
Tai pasireiškė giliai jaudi- nė, juo žvaigždžių daugiau, 
nančiu jausmu tiek aukš- juo vargas didesnis — juo 
tųjų svečių, tiek visų daly
viu veiduose.

Kadaise Vaižgantas sa
kė, kad, būdamas dailinin
ku, jis nupieštų iš bažny
čios išeinančius ir švento
riuje smagiai šnekučiuo
jančius tautiečius, padė
damas tam paveikslui pa
rašą: Lietuva. Aš tikrąja 
Lietuva pavadinčiau tau
tiečius giedančius Dievas 
mūsų prieglauda ir stipry
bė. Kiek tame visos baž
nyčios darniame gaudime__
galingo jausmo, toje nuo- sutartys,. 
lankiai klūpančioje minio- mainingi pažadai šiandien

broliškumo!... dėl iš anapus geležinės už-,

Taip, juo naktis tamses- 
jlZK., A. V UUUįlUU,

• ino vargas didesnis — iuo 
Dievas arčiau. Šiandieną 
mūsų tautą gaubia tam
siausia naktis, Dieve, tai 

į Tu žinai. Jei taip ilgai 
truks, bolševizmo tamsy
bėse net negalėsime pažin
ti gerojo tėvynės veido. 
Viešpatie, kas atlaikys?...

Visos anų laimingesnių 
nepriklausomybės laikų 

į mūsų saugumo ir savimi 
pasitikėjimo priemonės Ii-j 
ko nenaudingos kaip vaikų 
žaisleliai. Visos diplomati
nės pastangos, politinės 

i. galingųjų veid-
i

ie šventos mistikos, pasi- tebėra sudužę stiklai. To- y * • v v •guodimo, i
dangos skaitome tokius

lietuvių parapijų, kad aš, kaipo laįško “Padėkit’
Massachusetts valstybės Guber- ‘mums saVQ maldomis? nes
natorius panaudosiu visą mano įg Jūsų konferencijų, šuva- • , . - .. . . , • . , . >---------
užimamos vietos įtaką, kad pa-'xi_vin711 nipkn debesų, iki žydriosios me- zytus langus. Man darosi dienoje,
gelbėti atstatyti pilną paverg- be"*”’ ” * lvn^s Pprl#*i<in hanPT»mi« klaiku nprhėp’a nėr mano;Draugas, 19. 

IX. 1946. Vienas iš tūks- 
' tantinių mirties kolonos 
.aukų, stebuklingai gyvas; 
išlikęs Antanas Tolis atsi-Į 
mena, kaip Minsko kaleli-1 
me jie buvo rūšiuojami;^ R sul^uša e.
mirčiai - Visi suprato-,,. ,r j * , •
me. sako us. kad niekas . 1/--1’ . .. tos bakūžes, kur gimiau irnegali musų taip sustip-| 6
rinti ir drąsa apsarvoti, ®
kaip malda;

tos Lietuvos laisvę ir tautinį so- 
verinitetą.

“Kaip aš esu pareiškęs ‘Lietu
vos Respublikos Dienos’ Vasa
rio 16, 1946, proklamacijoj:

“Nuo 1918 metų, kada Lietu-! 
va atgavo nepriklausomybę ir 
iki voikečių okupacijos, Lietuva 
įrodė, kad ji yra progresyvė, ga
bi ir sumani tauta. Ji stabilizavo 
savo ekonominį, pramonės, agri
kultūros ir politinį gyvenimą, ir 
jos žmonės džiaugėsi laisve.’

“Šiandien aš pakartoju tuos 
savo įsitikinimus ir vėl tvirtinu, 
kad aš remsiu tą Demokratų 
Seimo platformos dalį, kuri 
skaitoma sekančiai:

“ ‘Mes pakartojame mūsų pa
reiškimą, padarytą du metai at
gal, kad bet kokia pastovi taika 
turi būti paremta Dievo doro
vės įstatymu, kaipo aukščiausiu 
visų tautų autoritetu ir kad Jo 
įstatymais turi būti pagrįstos 
visos pokarinės problemos.

“ ‘Mes apgailestaujame da
bartinę apverktiną Lenkijos ir 
Lietuvos padėtį.

“ ‘Mes tvirtiname mūsų para
mą savitarpinio apsisprendimo 
principams Europos žmonėms 
ir įsitikinimą, kad visiems žmo
nėms turi būti leista laisvai pa- nėra"*' pasauly "jėgos’, veikti todėl,
sirinkti valdžios formą be bet pagrobtų
kurios svetimos valstybės truk- dvasinę kultūrą ir tikėji- lykas nepasikeitė. 
a .r i.._ _ v.,

Niekas nėra toks tamsus 
ir siaubingai žiaurus, kaip

i
r , T. 'augau.I rinti ir drąsa apsarvoti, ®

'kaip malda; malda, kuri Daug metų praėjo nuo 
išblaško visokias abejones, tos dienos, kurioje ją pa- 

i malda, kuri suteikia ypa-l likau skaudančia širdimi, 
tingos drąsos pažvelgti į ” 
pasaulį paskutinį kartą. 
Todėl kiekvienas į ją ir įsi
gilinome...

Kaip esama taikos bai
sesnės už karą, taip esama 
gyvenimo baisesnio už beveik be gyvybės. Vargšė 
mirtį. Kas dar mūsų šian- mano mylimoji Tėviškėlė, 
dien gali guostis pigiomis kurią taip mylėjau ir tebe- 
iliuzijomis, kai net didžių- myliu, kas tave taip žiau- 
jų ir fiziškai galingųjų) 
tautų likimas padėtas ant 
svarstyklių? Didysis tau
tų teismas prasidėjo, bet 
dar nesibaigė. Išsigimimą 
seka mirtis. Tačiau yra 
tikra: galima tautai iš
plėšti jos teritoriją, galima

j ištremti jos žmones, gali- į misaras Joffe prisipažino: J 
ma nutildyti jų šauksmą, (“Lietuvių negalėjome į- , 

 kad jie per 
kuri pagrobtų istoriją^ daug įsikibę į kryžių”. Da- 

Katali
kybė yra kaip buvusi svar
biausioji ateistinio komu
nizmo antitezė, jo mirtina
sis priešas. Žinoma, ne pa
togiai snaudžiančioji, bet 
gyvoji, gilioji, ryžtingoji 
katalikybė. Ji yra užtvan
ka prieš raudonąjį tvaną, i 

Maldos Diena tikinčiam 
lietuviui turi gyvybinės 
prasmės. Planingas jai pa
siruošimas turėtų prasidė
ti nedelsiant. Reikia prak
tinių sumanymų. Mūsų 
maldos Dievui už tėvynės 
atvadavimą tebėra dar 
pats galingiausias mūsų 
ginklas. K. Čibiras.

Buvo graži, daili kaip a- 
kies lėlytė, net būdavo sal
du prisiminti. Ją nešiojau 
savo širdyje kaip bran
giausi perlą, o dabar ją ra
dau perblokštą, sutryptą,

y? •

• v

dymo. Mes smerkiame bet ku-! 
rios didesnės tautos dominaciją 
mažųjų tautų.

44

nusiteikimą prieš komunizmo ir maldos galybę ir didžiuo- 
fąsizmo jėgas.' jasi esąs kovojąs bedievis.

“Aš nuoširdžiai sutinku su yiga 3^^ tikrovė SU 
šiais pareiškimais ir man bus sudemonėjusiais en-
labai malonu prisidėti prie ma- kavedistais ir akliausiam 
no draugų lietuvių piliečių, gi- atidarė akis, koks yra gy- 
musių šiame krašte arba lietu-.venimag Dievo K tik. 
vių kilmės ir kartu su jais pasi- .ų, žmonėa kurį laiką 
priešinti prieš tuos neteisingus u gyVenti be duonos, be 
veiksmus, kuriuos dabar pergy- 6 . , . . ’ _
vena jųjų tėviškė. Jūs galite bū- pastoges, net be laisves, 
ti užtikrintos mano entuziastine bet jis negali gyventi be 
visų Jūsų pastangų parama, ku- tikėjimo. Žmogaus prigim- 
rias atlieka Jūsų organizacija, .. rPikalfliiia io alksta kad pagelbėti Lietuvai užsitik- tls JO reiKaiauja, JO aiKSta, 
rinti teisingumą.” • o be jo miršta anksčiau,

Mes pakartojame griežtą tag, kurjg neįgįa Dievo ir

3

Senatorius Wal$h Nepalau
žiamas Lietuvos Teisių 

Gynėjas
Senato rius Davidl. 

VValsh, nuo pat Lietuvos 
pavergimo gina jos teises į 
laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą.

Senatorius David I. 
VValsh, kuris yra vėl kan
didatas į Jung. Valstybių 
Senatorius, sako: “Kaip ir 
kitų mažųjų tautų žmonės, 
žmonės Lietuvoje ir jų pa
žįstami ir giminės Ameri
koje yra prieš rusų, vokie
čių ar kitų kraštų domina- 
ciją, ir yra apsisprendę ko
voti. nežiūrint kiek toji ko
va jiem kainuotų, dėl at
statymo nepriklausomy
bės. Yra tai neužginčija
mas dalykas, kad Rusija 
yra lygiai toks pat agresi
jos simbolis kaip ir Vokie- 

i tija Lietuvos žmonėms. 
■ Lai būna pasakyta vėl ir 
i vėl, kad bile taika, kuri ne
atstato Lietuvos žmonių 
neginčijamų teisių ir kitu 
mažųjų tautų, negali būti 
teisinga taika.”

i Senatorius David I. 
VValsh kalba, pasakyta va- 

Į

KUN. DR. KAZIMIERAS URBONAVIČIUS,
“Vytis ir Erelis” apysakos autorius, sekmadienį, lap . , -iqaa

įkričio 3 d. š. m. bus pagerbtas gražiu ir turiningu kon- sarlo 17 d., 1944 m. yra į- 
Įcertu, kurio programą išpildys įžymi viešnia artistė tj'aukta 1 Congressional 
i Sue Griškaitė, Lawrence par. choras, solistės, vadovy- Record. Jo kalbos yra Ul
bėję muziko p. Povilo Sako, ir taipgi vietiniai solistai- ^a\krastyj ^*^01-
solistės prisidės su savo gražiais balsais, akompanuo- " 
jant muzikui Rapolui Juškai.

Sveikiname mūsų šefą, kun. Dr. Kazimierą Urbo
navičių ir linkime ilgiausių metų!

ninke”. Tai yra nuoširdus 
mūsų tautos užtarėjas.

Kur Kregždės Praleidžia

APLANKIUS TĖVIŠKI
Žiemę?

San Juan Capistrano, —
Spalių 2 4— Anksti rytą, 
snalių 23 d. iš San Juan 
Caoistrano vienuolyno Ka
lifornijoje visos kregždės 

. w >s 
nenuilstančiais vėjo spar- mai; kaukia, švilpia isgas- daro kasmet per pastaruo

sius 167 metus San Juano

(Uždusinėję) I
Į

Mano mintys, plasnoja riai nukankino? Tušti na- išlėkė į jūrą tain, kaip jo:

įnais, pakildamos aukščiau tingas šiaurys pro išdau-'

lynės. Perlekia bangomis klaiku, perbėga per mano 
liūliuojantį okeaną; aukš- kūną, kaip elektros 
tąsias, visada baltai prisi- šiurpulys.
dengusias, Alpes; Suvalki- 

i jos ošiančias gireles, sriau
nųjį Nemunėlį ir lygiuo
sius Aukštaitijos laukus.

kalbėti:

negu sustoja plakusi šir- slenksčio, 
dis.

Šiandieną lietuviams vi
siškai aišku, kas yra di
dysis jų priešas, o kur yra 
prieglauda ir stiprybė. Dar 
1919 metais bolševikų ko-

Kaimiečiai, kurie gyvena 
srovė, arti šio Pranciškonų vie

nuolyno, nežino kur kregž- 
Kur dingo puikiausios dės praleidžia žiemą, bet 

liepaitės ir eglaitės, kurios jie spėja, kad Šventojoje 
supo sodybą, kaip gelton- žemėje. Kregždės visados 
plaukės mergaitės, ratelį sugrįžta Šv. Juozapo die- 
šokančios? Kur dingo se-!noje, kovo 19 d., ir kaimie- 
sučių kvepiantysis rūtų čiai laiko tą įvykį stebuk- 
darželis su akį viliojančio- lu.
mis lelijomis, panavijo- i---------------------------------
mis, girlandomis ir ražėto-* graudu pasidarė, tartum 
mis? Veltui klausi, mano replėmis širdį suspaudė, 
širdie, gal, prie kaimo sto- Nei nepasijutau, kaip atsi- 
vinčių ir apleistų kapinių, klaupiau ant šaltos žemės 
senelis atėjęs tau paša- ir, sunėręs rankas ant krū- 
kys!.. jtinės, pradėjau

Jaunystės sapnai ir sva- De profundis... 
jonės, dideli ir maži! Meldžiausi už 
džiaugsmai, kaip šikšno- tėvelius, brolius, 
sparniai lekiojo po palūžu- Ašaros vilgė nudžiūvusią 
siu stogu, visada tuo pačiu rudens žolelę. Giliai kve- 
monotonišku ritmu skra- pavau sveiku gimtinės oru. 
jojo.

Neišdrįsau peržengti žemės veidą ir atkalbėjęs: 
___ 1„„_, gal būčiau ra- Amžinąjį atilsį duok miru- 
dęs bent savųjų kaulus, siems, Viešpatie. Ir amži- 
būčiau pasiėmęs kaip noji šviesa jiems tešviečia, 
šventą relikviją, juk jie Tegul ilsis ramybėje. A- 
kankiniai, nes žudomi už men., vėl, suplasnojęs ga- 
tai, kad myli Dievą, bet...1 lingais aro sparnais, grį- 
kažkokia paslaptinga ran- žau į svetimus kraštus, 
ka mane atstūmė. Taip Barnabas M.

mylimus 
sesutes.

Pabučiavęs šventą tėvų

į MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

l

ITai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
J dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
t jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk Jj 
j menas. Pašaukite SOUth Boston 0379. 4

i i

Co operative Bank!
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ILGIAUSIŲ METU! 'sutartis tęstų ne tik laikinai, bet 
jamžinai. Vestuvių puota įvyko 
Lietuvių Svetainėje. Hollins. 

d.. Svečių puotoje dalyvavo apie

i

Rutkauskas - Jovaišaitė
Sekmadienį. spalių 27

Kristaus Karaliaus iškilmėje. 200 žmonių.
net dvi porelės priėmė moterys- i ________
tės Sakramentą. Kun. dr. Men-: čaplinskas - Rutkauskaitė 
delis. parapijos klebonas. 10 v.’ Sekmadienį. 11 vai. rvta. paė- 
ryte laimino jaunuolį Eduardą šliūba jaunuolis, plačiai žino- 
Rutkauską ir Uršulę Jovaišaitę. mas Baltimorės mieste. Čaplins- 
Tų dviejų sutarties liudininkais j-j nuo Senų laikų ištikimi 
buvo Vincas Mačis ir Al verta, į — .... ...
Jovaišaitė. Jaunosios tėvas at
vedė savo dukrelę prie Dievo 
altoriaus ir perdavė ją jos bū
siančiam gyvenimo draugui. iM- 
šių metu kun. Mendelis sveikino 
jaunąją porelę ir prašė visų baž
nyčioje melstis, kad sudaryta

na Rutkauskaitė atliko svarbią ’ 
liudytojų priedermę. Tėvas Rut
kauskas atvedė Lilutę prie alto- 
iraus. Kun. Antanas Dubinskas 
atnašavo šv. mišias ir suteikė 
tinkamus pamokinimus. Nepa
prastą įspūdį darė į visus jaunų
jų at lankymas Marijos altoriaus 
ir ten jų pasišventimas po mi
šių aukos. Per mišias didysis 
bažnytinis choras gražiai giedo
jo. Puota įvyko šv. Petro bažny
čios svetainėje. Svečių susirinko 
apie 300. Mūsų kunigai dalyva
vo abejose vestuvėse.

I

j

Eleanora Kairytė 
vyrą svetimtautį 

Kun. Dubinskas

Kairytė - Lamana
Šeštadienį, 

paėmė sau už 
Joną Laminą
laimino jų pasižadėjimus, o Liu
dvikas La.r.ana ir Darata Miller 
patarnavo kaipo liudytojai. 
Sveikiname visas tris poreles. 
Linkime visiems ilgiausių metų

Adv. Jonas Grigalius, 
Metropolitan District Ko
misijos narys, buvęs Bos
tono miesto Legalio De- 
partmento narys, o vėliau į 
Asesorių Tarybos narys. 
Nors dar jaunas, bet mies- 
to ir valstybės politikoje 
aukštai iškilęs. Būdamas 
geru patriotingu lietuviu j 
daug savo brangaus laikoj 
pašvenčia lietuvių organi-i

mus, kad priduotume jų vardus1 
ir pravardes prieš Vėlinių die
ną. Byle kas gali siųsti savo 
mylimųjų mirusiųjų vardus, kad 
jie būtų atminti.

Penktadienį, Visų Šventųjų 
dienoje, mišios kas valandą nuo 
7 v. iki 12 v. vidurdienio. Po 
paskutinių mišių bus parengtas 
katafalius ir tas pasiliks penk
tadienį ir šeštadieni. Švč. Sakra
mentas šį mėn. pirmą penkta
dienį nebus išstatytas. Kunigų 

• šeštadienį, lapkričio 2 d. ypa- j 
tingos pamaldos bus laikomos ■ 

■už kunigus 5:30-vai. po pietų! ,
(5:30) angliškai, o 7:30 vai. lie-1 DR. A. L. KAPOCHY, LDS kraštus nuo ---------  _.

. ir ‘‘Darb. ’ Koncerto iždininkas, ’š. m. kainuoja tik 15 centų

Sumažino Laiškų Persiunti 
mo Oru Kainas

Politiškas Skelbimas

Jo 
Rekordas

TARNYBOS 
patiekia istoriją

šv. Alfonso bažnyčios nariai ir 
žymus veikėjai. Alfonso tėvas 
Vincas per ilgus metus giedojo į k gausiausių Dievo malonių jų 
parapijos chore ir visada sun-! naujam gyvenime. Ilgiausių me- 
kiai dirbo visose parapijos prastų!
mogose. Alfonsukas ką tik grį-j A A Agnietf ( esnienė
zo iš karo, kelius metus praleis Po trunjpos iigos užbaigė savo zacijoms. Per daugelį me
des Indijoj, ir vede sau uz zmo-jvargug a a Agnietė česnienė,tų pasekmingai pirminin- 
ną ir gerai žinomą mergaitę -|gyvenusi pas dukterį N? kauja didžiuliai So. Bosto-Į 
slaugę, ponų Rutnauskų dukre- Smalhvood g-vės. Mirė ketvirta-j no Liet. Piliečių Draugijai,! 
lę Lili joną dieni, spalių 24 d. šv. Juozapo įr patriotingiems komite-

Antanas Remeikis ir Juozapu 'iįgoninėje. kur jai buvo padary- tams. Yra Amerikos Lie
pta gan sunki oracija. Palaido- tuvių Tarybos narys ir tik 
ta su trejomis mišiomis pirma- kelios dienos atgal, SU A- 
dienį. spaliu 28 d. Kun. dr. Men- merikos Lietuvių delegaci- 
delis giedojo mišias prie didžiojo ja lankėsi pas Amerikos 
altoriaus, o kun. Dubinskas ir 
kun. Cashman laikė skaitytas 
prie šoninių altorių. Kadangi di
desnė šeimos dalis buvo suame- 
rikonėjusi. tad maldos ir pa
mokslas buvo angliškai. Nuly
dėta į New Cathedral kapines. 
A. a. Česnienė buvo labai dievo-

I
baiminga moteris tai jos kars-

Įtas buvo apkrautas dvasinėmis gu gubernatoriumi Tobi- 
šv. mišių gėlėmis. nu, (kurio jis yra asmenis

Vaikams ir giminėms reiškia- draugas), priešaky.
me giliausią užuojautą jų liūde
sio valandoje. Lai gerasis Vieš
pats ramina juos visus. Už ve
lionės vėlę tariame gailestingąjį 
Amžinąjį atilsį.

I

• Šiomis dienomis Jung. 
Valstybių paštas praneša, 
kad nuo lapkričio 1 d. š. m. 
žymiai sumažino laiškų 
persiuntimo lėktuvais kai
nas. J. V. Paštas nori duoti 
greičiausį persiuntimą že
miausia kaina.

Pavyzdžiui, siunčiant lai
škus oro pasta į Lietuvą ir 
kitus Centralinės Europos 

lapkričio 1 d.
--------------------- ’ --------- - ------------------------------ ---------~---- O. XXI. XY<XXXX<X<ZJ<X VXXX -A-CJ VCXXL^t 

Aukščiausia kaina 25 cen- 
tik į tolimusįsionalas. Jis nors čia gimęs au- "7 ”7~

igęs, bet visą savo liuoslaikį pa- pasilieka 
švenčia lietuviškame veikime, kraštus.

■ Jis uoliai prisideda su visa sa- Norintieji 
!vo energija ir sumanumu prie: x r , ..
kiekvieno gero darbo. Jis ir oro Pas-a 1 tolimus 
knygos “Vytis ir Erelis” yra tus, užeikite į pašto sky- 
garbės rėmėjas. rius ir pasiteiraukite kiek

kainuoja?
j------------------------------------------

’mininkas, tai ‘‘gyvas sidabras”, 
i Niekad nepailsta, niekad nenu- 
■ stoja dirbęs.
I

p-lė Pranciška Šedbaraitė ir Al-' 
dona Matukaitytė. Abi parsive-; 
žė daug gražių įspūdžių. Abi 
mergaitės yra įžymios veikėjos;.

> kartos. Gaila, kad 
Koncerto Tikietų Platini-' dauSiau jaunimo nesidomauja

siųsti laiškus 
kraš-

tuviškai. Šią savaitę per Nove-: - J •__________________
,nos pamaldas kunigai aiškino. Albertas Juškevičius, klūbo pir- 
!apie Bendravimą Šventųjų.
i
i

Grįžo
Nuotrupos

iš Katalikų Kongreso <
Vincas Valatka,

LDS 1-mos kuopos iždi
ninkas, tylus, nuoširdus, ii-' 
gametis patyręs darbuoto- •- - 
jas. Kaipo LDS ir“Darb.”;jaunosios

Prezidentą, H. S. Trumaną 
VVashingtone, Lietuvos 
Nepriklausomybės reika
lais. Kaipo LDS ir “Darb.” 
Koncerto Kvietimų Komi
sijos pirmininkai yra pa
kvietęs į koncertą įžy
miuosius mūsų valdinin
kus, senatorius, atstovus

mo komisijos narys, uoliai Lietuvos skaudžiu likimu, 
darbuojasi - platindamas 
koncerto tikietus ir skleis- mo Klūbas turėjo pirmą sezono J 
damas jo plakatus.

Į

Šv. Alfonso parapijos Jauni-

šokį ketvirtadienį, spalių 31 d. į

(Politiškas Skelbimas)

Buvęs ŠEN. LAURENCE

CURTIS
I Valstybės 
Iždininkus

LAURENCE CURTIS GABU

MAI TARNAUTI COVMON- 

WEALTH KAIPO VALSTYBĖS 

IŽDININKU UŽSIPELNO UŽ

IMTI TĄ VIETĄ. NES JIS YRA 

GERAS ADMINISTRATORIUS 

IR GABUS FINANSIERIUS. 

JIS YRA PILNAI SUSIPAŽI

NĘS SU KARO VETERANU 

REIKALAIS IR PROBLEMO

MIS. ŠTAI JO REKORDAS:

• Natioaa! Senior Vice-Com- 
mander, Disabled American 
Veterans, 1946

• Member. Massachusetts Sen
ate, 1936-42

• Member, Massachusetts 
House, 1932-36

• Member, Boston City Coun- 
cil, 1930-33

• Member, Legislative Com- 
mittees on Taxation, VL'ays 
and Means. Banks and 
Banking

• Chairman. Recess Commis 
sion on Housing
Chairman. Recess Commis- 
sion on Boston Budget
Assistant C. S. Attorney, 
Boston, 192 5-26
Secretary to Justicc 
Vt'endell Holmes. of 
Supreme Court, 1922 
Graduated. Harvard 
School. 1921
U. S. Navai Asiation.
19 19—lošt leg in plane erash
U. S. Foreign Dipiomatic 
Service, 1916-17
Graduated, Harsard College, 
1916

Oliver 
u. s.

Law

191'-

OO NOT BE CONFUSED BY THE 

FOLITICALLY FAMILIAK NAME OF 

LAURENCE CURTIS' OFFONENT 

FOR TREASURER VOTE FOR A 

TREASUREft instead of a 
NAME

i

LAURUKE CURTIS p/ 
įn STATĖ TKEASUREK [Įj fa. 
■NV w. 11 su

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Llmosinal d6l visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ

(Politiškas Skelbimas)

I
I
j vienas
j

i Ii joje. Jis yra užgrūdintas 
i lietuvis veikėjas. Jo para- 
įšvtioii RtrninsnoHai tiesine1.

Aleksandras Ivaška,
iš žymiausiųjų ko

respondentų Naujoje Ang-

lietuvis veikėjas. Jo para
šytieji straipsneliai tiesiog 
traukia skaityti, kad ir ži
nantį faktus to ar kito at
sitikimo.
‘Darbininko’ Koncerto pu
blikacijos komisijos stam
bus propagandistas. Jo di
dis nuoširdumas Kun. Dr. 
K. Urbonavičiui yra vie
nintelis noras, 

i pratę lietuviai 
j Jono Kmito - Kun. 
‘Urbonavičiaus taip sunkų 
į ir kruopštų darbą, kurį jis 
įdėjo rašydamas didžiulį, 

į veikalą — “Vytis ir Ere
lis”. O tą įvertinimą gali
ame pal odyti atsilankydami 
į koncertą, lapkr. -3, gerbia
mojo rašytojo pagerbimui, i

Jis yra LDS ir
- I

i

Mirusiųjų Mėnuo
Šią savaitę parapijiečiai gavo 

laiškus lapkričio mėn., kuriame simintume TUESDAY, NOV.5

i

— ■

pranešama, kad mišios 12 v. vi- 
Idurdienį per visą lapkričio mėn. 
bus atnašaujamos už mūsų žmo- 

j nių ir maldininkų mirusius. Be 
to 500 kitų mišių bus aukojama 
metų bėgyje už tuos pačius mi
rusius. Kunigai ragino, kad pri- 

gimines ir pažįsta-

GUBERNATORIUS MAURICE J. 
TOBIN

Nuo savo inauguracijos laiko, 
Gubernatorius Maurice J. Tobin

I

kad susi-
į vertintų turi pavydėtiną rekordą kaip 

Dr. K. pažangus, plačių pažiūrų guber
natorius. Jis daug padarė kiek
vienam iš karo tarnybos grįžu
siam į civilinį gyvenimą. Jis pa
sirašė bilius. didinančius viso
keriopą pagelbą sužeistiesiems 
veteranams ir mirusių veteranų 
vaikams.

Gubernatorius Tobin agresy-

Politiškas Skelbimas

I ■

RE-ELECT
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■

u. S. SENATOR
r >

M Colc, 33 Church St: Lj/nn. Mau.

viai rūpinasi palengvinti vete-į 
ranams siekti aukštojo mokslo, 
jis jau yra susitaręs dėl atidary
mo Fort Devens kaip mokslo ša- J 
kos Massacbusetts Statė Col-; 
lege. Amherste.

Per visus 20 politinio gyveni-i 
mo metų. Gubernatorius Tobin 
kovojo už pažangius įstatymus’ 
darbininkijos naudai. Dabartį-j 
nės jo administracijos metu 
Massachusetts yra padidinusi 
darbininkams atlyginimą, pripa
žindama šeimos vienetą, ir, to
kiu būdu yra prisidėjusi prie šei- Į 
mos židinio sustiprinimo. Taip
gi padidino atlyginimą sužeis
tiems darbininkams.

Daugiausia jo pastangomis, 
Massachusetts dabar įsigyja 
Camp Milės Standish, kariuo
menės stovyklą, kaip vietą vals
tybės ligoninei, kuri aprūpins 
3000 psichiškai sergančių vaiku
čių.

Gubernatoriaus Tobin direkty
vų. 1945 m. Legislatūra paskyrei 
daugiau kaip $7,000,000 Massa
chusetts ligonių ir nelaimingųjų 
aprūpinimui. j

Suprasdamas didelę oro susi
siekimo reikšmę Massachusetts Į 
ateičiai. Gubernatorius Tobin 
pravedė, kad daugiau pinigų 
būtų paskirta Logan tarptauti
nio aerodromo padidinimui.

Čia sužymėta, tik keletą Gu
bernatoriaus Maurice J. Tobin 
užtvirtintų būdų, kuriais norime 
padaryti Massachusetts valsty
bę patrauklesne ir žymesne 
lenktyniuotoja valstybinėse po
karinio biznio lenktynėse.

Juozas Lola.
Skl.

Į
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• Neleisk nubalsuoti tavo teises dėl to kad
pats apsileisi balsuoti ‘TAIP’ ant 3 klausi

mų apie alkoholinius gėrimus.

■N

I. ShoH Ikenses be gronfed m fhfc
city (or fov/n) for the sale fherein

ru**, gJn, malt beveraaes, w»nes
ond a ii efher akohoHc beveraaes

of on alcohotic beveroges in pock-
oaes, so cofled, net to oe drunk on
the premises?

BOSTON BEEt CO, Besto*. Mass.
COLD SFtfJG MEV/inG CO .
C1OFT B«EWING CO,
DAWSON’S INC., Mass.
DIAMONO SrtING MEWERY, INC.. lo^-nce, m 3$$

HATOJtEFFn & CO, INC, Beste*. Mass
MAMPDB4 WEW1NG CO, Mass.
MAAVAtD BREWING C0,Lowei:, Mass.
SM1TH BtOTHCTS.INC, New Bedford. Mass.
ŠTAI BREW!NG CO, Boston, Mass.
WO«CESTER BREV/ING CO, Worcester, Mass.

2 Skeli Reerses be gronted m fh^
city (or town) for me sale th^re’n

(vnnes ond be**’, ale end a II other
malt beveraaes)?

TAIP”

• Neleisk sugrįžti prohibiejai, raketyriams ir 

betvarkiai. Palaikyk tvarkingų Valdžios 
kontrolę alkoholiniams gėrimams.

• Neleisk pakelti tavo asmeniškų valdžios 
mokesčių. Leisk plaukti milijonams dolerių 
kas metai sumokamų Valstybei ir Tautai 
per Alkoholinių Gėrimų Pramonę.

Būk tikras, kad tavo balsas būtų
ant šių 3 klausimų. Bet koks kitas balsas ar
ba apsileidimas balsuoti ves Massachusetts
prie Prohibicijos ir visų tų blogumų, kuriuos
jis atneš.

of c H akohoKc beveraaes (wKUry,
TIE X
IM

ENTaPBSE MEWNG CO, Fafl «iver Ma«.

city (or town) for the sale therein

of wines o«d molt beverog.es

3. Shafl ficemes be granted m Hm

X
N«

*
Ttt X
MO

beverog.es
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Jauna kaunietė pasakoja

Kaip Naciai Žudė Lietuvos Žydus
— Ant Tilžės tilto pakartoji iškamša* vaizdavu
si lietuvį. — Naciai išsivežė 3B tonų Lietuvos si
dabro. — Kauno žydaitė atskleidžia baisias pa
slaptis. — Šaudymas VII forte. — Gyvenimas 
Kauno ghette. — Nakties darbai aerodrome. — 
IX forte gyvus žydus užpylę kalkėmis užkasda
vo. — Nacių elgesys su žydaitėmis. — Slaptoji 
spauda Lietuvoje. — Apie., pasikarusią vištą.

— Pirčiupiu kaimo sudegino 120 žmonių.

Batai suplyšę, kelnių tik lopai 
Valio susuksim Naujai Europai! 
Vai lylia lylia, vai lylia lylia, 
Valio susuksim Naujai Europai.

(Iš slapto laikraščio Lietuvoje)

Stebėdami išvietintą lie
tuvių gyvenimą, negalime 
atsigėrėti jų kultūriniu pa
jėgumu. Jie neturi nei pa
stovaus gyvenimo, nei pa
jamų, kitas ir dėl kasdie
nės duonos riekės jaučia 
nemažą rūpesnį, o jų sto
vyklose gausu laikraščių ir 
knygos leidžiamos viena 
po kitos.

Su dideliu dėmėsiu per
skaičiau šiais metais Me- 
mmingene išleistąjį veika
lą: “Lietuvių kova su na
ciais”, parašytą dipl. eko
nomisto Br. Kviklio. Čia 
surinkta daug faktų, foto
grafinių nuotraukų, pa
vaizduojančių lietuvių ko
vas su vokiečiais.

Nevisi mes, pavyzdžiui, 
žinome, kad jau Kęstutis 
(1345 - 1382) vedė dau-

giau kaip šimtą kovų su 
vokiečiais.
— Ištisus 700 metų prū

siškasis militarizmas čiul
pė lietuvių tautos gyvybi
nius syvus ir naikino jos 
žmones.

Net ir 1919 metais lietu
viai savo nepriklausomybę 
atgavo tik ginklo dėka. 
Santarvininkų komisijos 
Baltijos kraštuose pirmi
ninkas gen. Niessel teisin
gai rašė:
— Vokiečių iškraustymas 

visų pirma buvo pasiektas 
. dėl jaunųjų Latvijos ir Lie- 
. tuvos kariuomenės 
. ginkluoto laimėjimo.

patraukdami atsakomybėn 
išdavikiškus nacių agen
tus Sass, Neumann, Ropp 
ir kitus. Byla buvo taip at
sidėjus vedama, kad tar
dymo medžiaga apėmėį 
15,000 bylos lapų. Vokie-j 
čiai pirma lietuvius norė
jo pajuokti • __ ______
tilto ties Panemunės mies
teliu naciai pakorė ir su
degino iškamšą, vaizduo
jančią lietuvį... Bet lietu
viai nebuvo tie pastumdė
liai ir naciai turėjo atsa
kyti kaltinamųjų suole.

2,057 IŠMESTOS 
LIETUVIŲ ŠEIMOS

Nacių okupacija 1941-4 
metais Lietuvai buvo labai 
sunki. Jau 1942 metais ru-

gų, daugiau kaip vienuoli
ka milijonų vertės.

ŪKININKŲ 
EGZEKUCIJOS

Ūkininkams buvo užde
damos didelės duoklės ir 
jų neišpildžiusieji buvo

_ ant Tilžės žiauriai įbauginami kiek-
viename valsčiuje nubau- 
džiant mirtimi po kelis ū- 
kininkus.

Egzekucijos žiūrėti 
prievarta varydavo viso 
valsčiaus gyventojus. Kai 
tie atsisakydavo, jėga iš
stumdavo savivaldos įstai
gų tarnautojus ar polici
ninkus.

KAUNO ŽYDAITĖ 
PASAKOJA

šlapių cementinių grindų. 
Kas judinosi, į tą šaudė.

Atvažiavo daug aukštų 
pareigūnų, išsirinko gra
žias ir jaunas mergaites ir 
pasiėmė su savim. Mes su
žinojome, kad jas išnaudo
jo ir po to sušaudė. Tik ke
lios tepabėgo sveikos. 6 
dienas ir 6 naktis... buvom 

: nevalgę.
KAUNO GHETTO

Septintą naktį apie 2 vai. 
mus nuvarė į IX fortą. Ten 
daug mūsų išmirė. Valgyti 
tegaudavom po mažytį 
duonos gabaliuką. Ten iš- 
buvom 3 savaites. Po to 
suvarė mus į Kauno ghet
tą. Mūsų buvo 45,000. Savo 
vvrn -ian nohofli ira/ia jix. . . . [vyro jau nebesuradau,

denį Marijampolės, Taura-;žiaUrūsin^ydamsCia“^“^‘Prade^ varytl * darbu8 
ges, Kėdainių ir Vilkaviš- Tėvynėa” Nr 8 
kio apskrietuose naciai iš- t-i946 m ko.
metė iš ūkių 2,057 lietuvių vo 2 dieną buvo išspaus- 
seimas, pasiryžę jų sody- dintas toks pasakojimas 
bas su gyvuliais perleisti jaunos (24 metų) Kauno

1 • x Jk/ V c** VU* * v*o*

Kelyje Dirbom aerodrome. Skal- 
leidzia-

(Politinis Skelbimas)

jus, net buvo 1943 m. rūgs. 
3 d. išleistas specialus laik
raštis “Lietuvos Judas”, 
kuriame buvo skelbiamos 
pavardės bendradarbiau
jančių su naciais.

PARTIZANAI 
ATSIŠAUDO

Daugelis vyrų išėję buvo 
į miškus partizanais. Vo
kiečiai, norėdami juos su
gauti, krėtė miškus, siųs
dami specialias ekspedici
jas:
— Perlojiečiai ekspedici- 

ninkus pasitiko iš miško 
kulkosvaidžių ugnimi iš 
sparno. Tik susilaukę 3 ba- 
talijonų pagalbos, ekspe- 
dicininkai išdrįso žygiuoti. 
Mišką iškrėtė, bet nieko 
jame nerado. Už tai sude
gino senuosius Trakus, — 
taip rašė slaptoji Lietuvos 
spauda.
LIEPSNOS IR KRAUJAS 

PIRČIUPIUOSE
Ypač žiauriai naciai pasi

elgė 1944 m. birželio mė
nesyje sudegindami Va
balninko valsčiaus Pirčiu
piu kaimą su 120 žmonių. 
Štai kaip tą įvykį aprašo 
slapta Lietuvoje leistas 
laikraštis “| Laisvę”, Nr. 
11.
— Atvykę SS banditų da

liniai... išrykiavo aikštėje 
visą kaimą.

Atskyrę vyrus ir nuo 2 
metų berniukus į vieną vie-

vaitę mus evakuavo. Su
metė į greitlaivį 640 žmo
nių. Turėjom sėdėt be duo
nos ir vandens, nejudėt. 
Kas pajuda, išmetamas į 
jūrą. Penktą dieną jaučiau, 
kad ilgiau nebeiškęsiu.

Paskutinėm jėgoms šliau
žiau bent sūraus vandens 
atsigerti. Radau nevirtą 
bulvę. Suvalgiau...

Aš atsigavau devintą 
mūsų plaukimo dieną. Tai 
buvo 1945 m. gegužės 3 d. 
Kraujas, dūmai. Negaliu ir 
pastovėti. Jau smilksta 
suknelė, dūstu. Atplaukęs 
signalinis laivas išgelbėjo 
viso 120 žmonių. Vėl pės
čius varo Kielio link.

Kas čia? — Žiūrim ir ma
tom, kad visur baltos vė
liavos... kapituliacija. 1945 
V. 4 mane pervežė į ligoni
nę. Svėriau 29 ir pusę kilo
gramus (apie 75 svarus). 
Kur ne žaizdos, ten utėlių 
lizdai, dezinterija...” Tokia 
Kauno žydaitės vieša išpa
žintis.

KAIP 4 NACIAI VEŽĖ 
“SAVANORI”

Daug daugiau naciai iš
vežė lietuvių į Vokietiją. 
Kaip tas važiavimas vyko 
“savanoriškai”, pavaiz
duoja atsitikimas, aprašy
tas viename slaptame lie
tuvių laikraštyje:
— Kaune, Savanorių pro

spekte vaikščioją praeiviai

• *

dėm sušalusią žemę, de
jom į neštuvus ir nešio
jom. Dirbom naktį. Kartą 
iš ryto grįžtam į ghettą, o 
čia vėl — išvaro dirbti. Šal
čio buvo 30 laipsnių. Pusė 
mūsų nusišaklė rankas, au
sis ir kojas. Grįžusi į ghet
tą savo motiną radau mi
rusią. Buvau vienui viena.

GYVI UŽKASTIEJI
Kurį laiką didesnių ma

sinių žudynių nebuvo, ta
čiau visą laiką vyko mažo
ji akcija: paims kokius 
200 žydų, nuveš į IX fortą 
ir liepia išsikasti duobę, po 
to — nusirengti ir gyviems 
įlipti į duobę. Kartais šau
dydavo, kartais kalkėm 
užpildavo. Tai pranešė lie
tuviai, o patvirtino viena 
žydė, kuri pati viską per
gyveno. Ji išliko gyva, 
kruvina ir žemėm apvers
ta, bet lyjo baisus lietus ir 
atgaivino, o paskui patylo
mis išbėgo...

Vieną kartą atvažiavo 
pas mus mašina su juodai 
apsirengusiais vokiečiais 
ir pasiėmė 15 vyrų. Išsive
žė. Po 6 savaičių, tai buvo 
naktis prieš Naujuosius 
Metus, 4 vyrai sugrįžo pa
bėgę nuo girtų vokiečių 
sargybinių. Jie papasako
jo, kad iškasama nužudy
tieji ir sudeginami. 1944. 
III. 27 d. sužinojom, kad iš 
Kauno ghetto išvežta visi 
seniai ir vaikai iki 16 me
tų. Dėkui Dievui, kad ma
no mamytė buvo mirus. 
1944. VII. 7 mus parvarė į 
Kauną (iš Raudondvario, 
kur buvo išvesti darbams). 
Patyrėm, kad sturmfuhre- 
ris Geke likusius 4,000 žy
dų nutarė išvežti į Vokie
tiją. Pradėjom slėptis.

BASI, SNIEGANT, 
APKASUS KASA

Aš irgi pasislėpiau giliai 
po žeme. Bet vokiečiai su 
šunim suuodė... Gavau 
skaudžiai mušti. Vokie
čiai... sprogdino ghetto. Iš 
sugaudytųjų 
transportus...

Į ~ ~

vokiečių kolonistams.
Lietuviai su tais nacių 

atgabenamaisiais griežtai 
kovodavo. Tie kolonistai 
gaudavo slaptų laiškų su 
grąsinimais ir raginimais 
Lietuvą apleisti. Ne vienas 
jų ir žuvo rfuo nežinomos 

dalių rankos. Suvalkijoje vienas
v ___• • 1 ___ _ ’

žydaitės Rivos Bak - Berk- 
manaitės:

— Ėjo į vakarą. Vokiečiai 
kareiviai su šautuvais lak
stė po namus ir varė lau
kan. Ir aš atsidūriau gat
vėje. Su pakeltom rankom 
nuvarė mus į VII fortą. Vi
si netilpo. Lauke susėdom, 

mažažemis ūkininkas nu-i Kai užėjo naktis, sargybi- 
___ šovė 3 kolonistus ir 4 ges-1-1------J=-- 1-----j— 

15,000 LAPŲ LIETUVIŲ tapininkus (vokiečių slap- 
BYLOS PRIEŠ NACIUS tos policijos narius), bet ir 
Dabar pasaulyje pagar- pats buvo suimtas ir šiau

šėjo Nuembergo byla prieš 
nacius, bet lietuviai jau 
1934 metais, nacizmo įsi
galėjimo pradžioje, buvo 
suorganizavę mažą Nuern- 
bergo teismą Klaipėdoje,

• v

v •
• v

riai nukankintas.
Vokiečiai plėšė Lietuvą 

visokiais būdais. 1943 me
tais jie iš Lietuvos Banko 
išvežė į Vokietiją daugiau 
kaip 30 tonų sidabro pini-

niai pradėjo į mus šaudyti. 
Šaudė visą naktį. Išaušus 
šaukė pasikelti. Visur bu
vo kraujas, visur lavonai, 
daug mirštančių, šaudė 
kur pakliuvo. Dabar mušė 
guminėm lazdom ir šautu
vų buožėm. Fortas buvo 
ištuštintas. Ten mus suva
rė ir liepė atsigulti ant

(Politinis Skelbimas)

ŠTAI, JO REKORDAS

MASSACHUSETTS 
PRAMONĖS SARGAS 

it 
DARBININKŲ GYNĖJAS 

lt 
VETERANŲ REIKALO 

CAMPIJONAS
★

MAŽUMŲ UŽTARĖJAS
*

PRISPAUSTŲ DRAUGAS

RE-ELECT

I

DAVID I. WALSH
U. S. SENATOR

♦ Y" c:

BALSUOK UŽ VISĄ DEMOKRATŲ TIKIETĄ
Louis Volungis, 6 Airlic Street, Worcester, Massachusetts.

,5°^ reginį, keturi įr mo^erįs su kūdikiais į 
. . į kitą. vietą, varė po 15-20

žmonių į namus, kuriuos 
užrakindavo ir padegdavo 
padegamomis kulkom i s. 
Gyvieji turėjo žiūrėti šio 
baisaus reginio, kol su
laukdavo savo mirties ei
lės. Motinoms metant iš

sudarė 3 
Pasiekėm 

Stntthofą. Pramiegoję ant 
nešvarių cementinių grin
dų, buvom išvarytos “pir- 
tin”. Kambarys buvo pil
nas SS vyrų, o mus..., be 
drabužių, apžiūrėjo gydy
tojai ir išvarė... 27 bloke 
ant grindų gulėjom 1500 
moterų. Po 3 mėnesių iš
varė apkasų kasti. Čia lie
tus, čia sniegas, o aš su 
viena suknele ir basa. Taip 
pat ir kiti. Dirbt reikėjo 13 
valandų. Po darbo 4 km. 
(virš 2 mylių) grįžti į la
gerį. Lagerio viršininkas 
mėgo įerzinti šunis ir tam
sumoj paleisti į mus. Daug 
mirė...
IŠ 640 GYVAIS LIKO 120

Silpau kasdien. Kartą 
žiūriu — nebepaeinu. Nu
vyniojau skudurus su utė
lėm ir regiu, kad kojos bai
siai ištinę... Tą pačią sa-

*•••»

vokiečių žandarai nešė už j 
kojų ir rankų jauną vyru- į 
ką, kurs visa gerkle šaukė: 
“Štai kaip verbuojami sa
vanoriai!”

SLAPTOS KNYGOS 
IR LAIKRAŠČIAI

Lietuviai spyrėsi prieš
nacius kiek beįmanydami, padegtų namų savo kūdi- 
Lietuviai spaustuvininkai, kius, Vokiškieji banditai 
rašytojai, rizikuodami sa- juos mesdavo atgal į ugnį, 
vo gyvybe per vokiečių o-|Veik visą dieną rudieji 
kupacijos laiką atspausdi- !—’---- ' X1-
no apie 100 įvairių pavadi
nimų knygų ir brošiūrų, 
kad ir nedideliame tiraže. 
Slaptųjų laikraščių tira
žas pasiekdavo 5,000 ir 
daugiau egzempliorių ir 
bendras slapta išleidžiamų 
laikraščių tiražas (cirku
liacija) buvo nelabai kuo 
mažesnis už vokiečių lei
džiamus ir jų cenzūruoja
mus laikraščius.

VLIK
Lietuvių pasipriešinimas 

buvo organizuotas ir Vy
riausio Lietuvai Išlaisvinti 
Komiteto sėkmingai vado
vaujamas. Minėtos knygu
tės autorius pažymi:
— VLIKas turėjo tokį 

pasitikėjimą gyventojų 
tarpe ir jisai taip stipriai 
stojo prieš nacių okupantų 
planus, kad vokiečių pla
nuojama mobilizacija vi
siškai subliūško, nesusida
rė nė vieno lietuvių legijo
no, kurs būtų dalyvavęs 
kautynėse nacių pusėje.

ANEKDOTAS
Po kraštą pasipylė dau

gybė anekdotų, pajuo
kiančių vokiečius. Štai vie
nas jų:
— Viename kaime, girdi, 

buvusi rasta pasikorusi 
višta. Jos snape kyšojęs 
laiškas maždaug šitokio 
turinio: “Kiek aš, mano 
tėvai ir seneliai atsimena,) 
visos mano prosenelės, 
taip kaip ir aš, tegalėjome 
padėti daugiausia po vieną 
kiaušinį per dieną. Fiure-j 
ris man įsakė padėti po du. i ‘ 1 Duokite mūsu kraštui 
Aš, negalėdama tai >vyk-Jlai 
dyti ir nenorėdama patekti' v’ 
į pilvą naciams, kurie vis
ką ėda, sutrumpinu savo 
gyvenimo dienas pati...”

“LIETUVOS JUDAS”
Kovojant prieš pasitai

kančius išdavikus, skundė

t

barbarai vykdė šią baisią 
egzekuciją, kol visus gy
ventojus išžudė. Gyvento
jai nesislėpė ir nebėgo, nes 
nieko pikta nebuvo padarę.

šį baisų, dangaus keršto 
šaukiantį nusikaltimą, vo
kiečiai padarė todėl, kad 
netoli to kaimo lenkų par
tizanų buvo nukauti 5 vo
kiečiai.”

IŠVIETINTŲJŲ 
ŠAUKSMAS

Šiuos tai, mažiau mums 
žinomus faktus autorius 
paduoda aukščiau minėtoj 
knygutėj. Kad ir nedi- 
džiausia (48 pusi.), ji tal
pina daug faktų ir doku
mentų iš Vokiečių okupa
cijos, kuri buvo panašiai 

i žiauri, kaip dabartinė so- 
! vietiškuji. Veikalo auto
rius su daugeliu tūkstan
čių kitų Lietuvos inteli- 
jgentų yra dabar išvietin- 
tųjų stovykloje. Jis taip 
paaiškina tremtinių pasi
rinktą kelią:
—Nenorėdami Sibiro, jie 

pasirinko katorgą Vokieti
joje. Visi jie važiavo į Va
karus, nes kito kelio nebu
vo. Bėgo su viltimi, kad 
Vokietija greit subyrės ir 

i bėgliai galės susijungti su 
vakariniais aliantais. Jie 
bėgo vakarų kryptimi, ar- 

■ čiau demokratinio pasau
lio, kur dar nepaminėtos 
žmogaus teisės.”

I Bet jie laukia dienos 
grįžti į tėvynę, kad tik bū
tų pašalintas baisusis rau- 

i donosios okupacijos tero- 
ras:

v •

išlaisvinkite nuo 
baimės netekti gyvybės 
savame krašte, o mes pės
ti, keliais pasieksime savo 
žemę, nors 1500 km. (arti 
tūkstančio mylių). nors 
daug kalnų ir upių skiria, 
mus”. Dr. J. Prunskis^
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HASHUA, N. H.
Spalių 20-21-22 dienomis įvy

ko mūsų par. bažnyčioje. 40 Va
landų atlaidai. Prasidėjo suma 
9:45 rytą. Šv. mišias atnašavo 
kun. J. Bucevičius. Atlaidų pa
mokslininkas buvo kun. Adomas 
Morkūnas. MIC.

Vaikelių procesija buvo nepa
prastai graži. Paveikė kiekvieno 
dalyvio širdį. Didelė padėka pri
klauso seselėm Kazimierietėms, 
kurios daug darbo įdėjo moky- 
damos vaikelius ir altorius puoš- 
damos.

Parapijos choras, vad. p. Jo
no Tamulionio, vietos vargoni
ninko. per visas tris dienas gra
žiai giedojo mišias ir mišparus.

Svečių kunigų per visas dienas 
buvo daug iš visos apylinkės. 
Parapijiečiai dėkingi savo kle
bonui kun. dr. M. Cibulskiui už 
jo rūpestingumą.

I
I

I

Susana Griškaitė,
BDS ir “Darbininko” kon-; 
cerio įvykstančio sekma
dienį, lapkričio 3 d., SoJ 
Boston High School Audi
torijoje. žvaigždė, pasižy
mėjusi operos ir koncertų 
artistė (sopranas), daina
vusi operoje Philadelphi- 
joj, dabar dainuoja žy
miausias roles City Center 
operoje, New Yorke. Su 
koncertais važinėjusi po 
Amerikos didmiesčius 
kariuomenės stovyklas. Ii- sunkią operaciją, 
gonines. Ji turi platų lietu-; 
viškų dainų 
nes yra dainavusi. 7" 
Yorko, Chicagos ir Bosto
no lietuivams. šiame kon
certe bus proga ’ 
gerėti šios patriotingos lie-' 
tuvaitės žavingu 
mu.

DARBININKAS r

Visi, Visais Keliais Eina Ir Važiuoja Į Šaunųjį Kun. Dr. K. Urbonavičiui Pagerbti

“DARBININKO” KONCERTĄ
Kuris Įvyksta Sekmadienį, Lapkričio 3,1946,3 Vai. p. p., So. Boston High School Auditorijoj,

i
i So. Boston, Mass. Įžanga su taksais $1.20 ir $1.80.

Arlauską, dvi dukteris ir du sū
nus. Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis Šv. Kryžiaus kapuo
se. Marijona buvo darbšti mo
teris, priklausė prie įvairių pa
rapijos draugijų: šv. Onos,, Gy
vojo Rožančiaus ir Maldos A- 
paštalavimo. Liūdi šeima ir 
draugijų nariai. Atsiminkime 
mirusius maldose.

Parapijos kortavimo vakarė
liai vėl prasidėjo kiekvieną ket
virtadienio vakarą. Pradžia 8 
vai. p. m. Kviečiame visus atsi
lankyti. Kap.

Šiomis dienomis p. Vin Gru- 
dinskas. veteranas, atidarė gą
sdino stotį ir įvairių valgomųjų 
produktų krautuvę adresu 5 
Washington St., East VValpole, 
Mass., prie pat Norwoodo mies
to linijos. Linkime pasisekimo.

Važiuodami iš Norwoodo Wa- 
shington St. į East Walpole, 
prie pat linijos dešinėje pusėje 
pamatysite ESSO gąsdino sto
tį. Sustokite ir pasveikinkite 
naują lietuvį biznierių.

Mūsų parapijoj labai daug 
ligonių

Ponia Kupčiūnienė .LDS nario 
ir žmona, kiek dienų atgal turėjo 

? I I 
Ponia Kupčiūnienė. LDS nario 

repertuarą. Bartis sesutė, po sunkios opera- 
New ei jos sveiksta.

pp. Petro ir Antosės Tamolo- 
nių sūnus Petras jau grįžo į na- 

vėl pasi- mus ir baigia sustiprėti.
_ i p. Ona Nadzeikienė jau na-

dainavi- muose ir po biskį gerėja sveika
toje.

j p. Petronė Kudzmienė po sun- 
kios operacijos jaučiasi geriau.

\ \ Jau grįžo į namus iš Bostono li-
i goninės. (Visi ir visos yra LDS 

I j Į nariai i.
¥ H I P- Mykolas Biza jau grįžo iš 

\ X B ligoninės į namus ir kaip girdėt 
111 gerėja, p. Jonas Skliutas dar 

: ■ randasi Šv. Juozapo ligoninėje,
kuris jau seniai serga, p. An- 

\ drius Banuskevičius, po sunkios
į V ■ ir sėkmingos operacijos, jaučiasi 

■ neprastai, p. Agnieška Miškinie- 
nė yra Šv. Juozapo ligoninėje.

• ' Visiems ir visoms LDS na
riams ir skaitytojams linkime 
geriausios sveikatos, ir prašy- 

® kime Dievulio jiems grąžinti 
ANTANINA GRABIJOLIU- į sveikatą ir vėl su mumis dar- 

T£ .tvpinga gražiabalsė, gel-;buotis. 
tonkase lietuvaitė, publikos mė
giama 
dintoja. 
turėsime didelio malonumo jos 
dainavimo pasiklausyti, pasige
rėti.

dainininkė-solistė - vai-
“Darb.” Koncerte visi

Povilas Sakas, 
aukšto išsilavinimo talen
tingas muzikas, vienas iš 
įžymiausių choro dirigen
tų. Jo išlavinti chorai vi
suomet pasižymi harmo
ningu. muzikaliu dainavi
mu. Jis ne tik tvarko LDS 
ir “Darbininko” koncerto 
programą, bet taipgi diri
guos savo išlavintam ir 
skaitlingam, mišriam Šv. 
Pranciškaus parapijos 
chorui iš Latvrence, Mass.

Ateinantį sekmadienį į LDS ir 
“Darbininko” metinį koncertą, 
kuris ruošiamas kun. Dr. K. Ur
bonavičiaus garbei, vyksta daug 
šios kolonijos lietuvių. Kun. Dr. 

7 K. Urbonavičius yra buvęs šios 

jos Lietuvos Vyčių, buvęs'_________
Centro pirmininkas, popu
liarus ir sėkmingas biznie
rius, uolus darbuotojas lie
tuvių organizacijose. Pra
nas yra LDS ir “Darbinin
ko” Koncerto Egzekutyvio 
Komiteto pirmininkas ir 

i naudoja savo gabumus ir 
patyrimą, kad šis koncer
nas visais atžvilgiais pa- 
į vyktų puikiausiai, šešta- 
■ dienį kalbės per Darbinin- 
■kų radio.

RAPOLAS JUŠKA, įžymus Į 
muzikas, baritonas, važinėjąs 
po didmiesčius su koncertais, i 
Visiems žinomas, nes nuo jaunų 
dienų daruavosi lietuvių tarpe. I 
Jo ta’entas muzikoje didelis, tik 
gal lietuvių nepilnai išnaudoja
mas. Todėl kitataučiai juo da- 

■ bar daugiau naudojasi. Jis 
i akompanuos Koncerto žvaigž

dei S. Griškaitei, Dr. J. Antanė
liui ir A. Grabijoiiutei.

t

Pranas Razvadauskas,
I

ilgametis didžiausios lie-1
.... . . I XX. UI iTVLiaVltlUiO vtuvių jaunimo organizaci- .. ., ,T . . .. . I parapijos klebonu.

NORIOOD, MASS.

Pereitą sekmadienį, Boston 
Garden, įvyko pontifikalės šv.

SMERKIA DISKRIMI
NACIJĄ

Beveik visi šie ligoniai yra gy
dytojo Kazio Umpos priežiūroj.

Mirė Spalių 10 d.
Mirė Marijona Arlauskienė,

Stud. Bronė Budreikaitė, 
nesenai atvykusi iš Pran
cūzijos, pabėgusi iš Lietu- j 
vos, kai ten artinosi bolše- | 
vikų gaujos, LDS ir “Dar- > 
jbinniko” koncerte, kuris į-,
vyks sekmadienį, lapkr. 3, mišios, kuriose dalyvavo nema- 
3 vai. po pietų, South Bos- žas būrys lietuvių iš šios koloni- 
ton High Auditorijoj, de- jos, tarp kurių buvo Sesuo M. 
klamuos jausmingą eilė- Lorenza ir Sesuo M. Legoria 
raštį apie mieląją tėviškę, i (Kazimierietės) iš Chicagos. 
---------------------------------------- Juodvi buvo atvykusios pas sa- 
g\v. 4 Hartshorn Avė. Paliko vuosius praleisti atostogas, 
dideliame nuliūdime vyrą Joną Grįžo atgal į Chicagą trečiadie- 

nį. spalių 30 d.

Kailinius Geriausia Pirkti 
DABAR!
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Bernardas 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
mą.

&
ui

FJ-Foj 
ftnu/uati cCa/umč 7^ 

411 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.
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Spalių 29 d. vakare, Šv. Jur
gio lietuvių par. svetainėje pa
rapijos vaikučiams buvo su
ruoštas “Hallow’een party.” 
Dalyvavo nemažai vaikučių.

»

IRENA LIBIUTĖ, įžymi dai
nininkė solistė iš Lawrenco. 
Nors ji francūzų kilmės, bet da
lyvaudama su lietuviais įžymiai 
sulietuvėjus. Ji puikiai dainuo
ja lietuviškas dainas. “Darb.” 
koncerte ji bus soliste.

i

Gubernatorius Tobin
Massachusetts gubernatorius 

Tobin, šiomis dienomis, griežtai 
pasmerkė visokią diskriminaci
ją prieš svetur gimusius Ameri
kos piliečius. Gubernatorius sa
ko, kadaise visi, net patys “tik- 
riausieji amerikonai” buvo atei
viai ir mes visi esame iš svetur 
atvykę. Todėl visi turėtume pa
dėti svetur gimusiems pilie
čiams jaustis čia namuose ir bū
ti naudingais šalies piliečiais, o 
nedaryti jiems kliūtis ir diskri
minuoti prieš juos. Tą savo pa
reiškimą gubernatorius Tobin 
padarė Amerikos komitetui sve-

DR. JUOZAS ANTANĖLIS, 
optometristas, visiems žinomas, 

• ir visų mėgiamas nuo jaunų 
dienų dainininkas — solistas, 
vaidintojas, turįs ne tik puikų ’ 
malonų ir išlavintą balsą, bet tur gimusiems piliečiams ginti.

Į Gubernatorius Tobin yra ‘Dar
bininko’ koncerto, kuris įvyks 
ateinantį sekmadienį, lapkr. 3 d., 
So. Boston High School, Garbės 
prezidiumo narys.

Pereitą savaitę p. B. Adomai
tienė, gyv. 4 St. George St., sa
vo namuose suruošė Moterų Są
jungos 27 kp. vakarėlį. Liko ne
mažai pelno. Dalyvaujančios bu
vo pavaišintos užkandžiais.

I 
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Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis
Room 206

Tel. 6-1944
397 Main St.,

VVORCESTER, MASS.
275 Main St., Web*ter, Mm.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

'AsmentSkas Patarnavlmi

331 SmithSK
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų; PI. 6286

mokąs lietuviškas, liaudies dai
nas tinkamai interpretuoti. Jo 
įdainuotos plokštelės yra pla
čiai pasklidusios po lietuvių na
mus šioje šalyje. LDS ir “D.” 
Koncerte turėsime progos vėl 
pasigerėti jo dainavimu.

>

STELLA RAZNAUSKAITĖ. 
iš Lawrence, Mass. LDS ir 
“Darb.” Koncerto Komiteto vi- 
ce pirmininkė yra ne tik uoli 
darbuotoja lietuvių organizaci
jose, bet turi puikų ir išlavintą 
balsą. Ją išgirsime Koncerte.

Darbininku Vadas Pasisakė 
Už Tobin

William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas, pasisakė už Mau- 
rice J. Tobin, kandidatą 
Massachusetts Guberna
torium antram terminui.

Teikis atmint mus savo 
širdyje, melski už mus Die
vą, sveika Marija!

Sąjungietės, sužinojusios, kad 
neužilgo p. B. Adomaitienė mi
nės savo gimtadienį, sudainavo 
jai “Happy Birthday”.

Malonu buvo, kad tame pa
rengime dalyvavo ir p. Valenti
na Naujokaitė, kuri kaip naš
laitė atvyko į šį kraštą ir dabar 
yra pp. Kuru globoje. Ji papasa-' 
ko jo iš savo gyvenimo ištrėmi
me įvairius nuotikius.

i
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Politiškas Skelbimas

Vėl Išrinkite Savo Gabų Prityrusi Kongresmenu
PEHR G. HOLMES

Po/tiiafcos Skelbimas

įįį ĮjOHGH ?
Kongresmonas P. G. Holmes

Respublikoną, kuris yra 
griežtai nusistatęs prieš radi
kalizmą, baudžiavą, galingą 
VVashingtono beaurokrati <ą. 
klasių išnaudojimą ir bereika
lingą valdžios įsiskolinimą.

Kongresmonas Holmes bu
vo pilnai pasiruošęs turėda
mas dvidešimtį metu tarny
bos valdžios vietose .kada jis 
pirmą kartą buvo išrinktas 
Kongresmonu Jungtinių Val
stybių 1930 metais. Jis gavo 
vienbalsį respublikonų irdor- 
savimą septyniuose nominaci
jų rinkimuose. Jis tiki į Ame
rikos laisvę kiekvienam po 
teisingais įstatymais, bešališ
kai vykdomiems... palaikymo 
savivaldybių... sumanumą ir 
taupumą valdžioje, ir apsau
gojimą Amerikos būdą gyve
nimo prieš Fašistų ar Komu
nistų įtaką.

Vienintelė išeitis iš betvarkės VVashir.gtone yra atimti 
vadovybę iš tų, kurie tą betvarkę palaiko. Tas reiškia, išrin
kimas Respublikonų į Kongresą, ne tiktai išrinkti respubli
konus į vietas tų, kurie tą betvarkę palaiko, bet vėl išrinkti 
tokius respublikonus kaip Pehr G. Holmes.

Frank E. Colesworthy. 60 Elm St . W<>rr -t. i. M ss

I
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Užgeso Veikėjas Savickas
Spalių 30 d., prieš devintą valandą vakare, 

savo namuose 451 E. 7th St., So. Bostone, vei
kėjas Vincas T. Savickas atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Jis kiek metų atgal yra sunkiai sirgęs 
plaučių uždegimu. Iš ligos neatsilsėjęs per 
ūmai pradėjo veikti draugijose ir dirbti dirb
tuvėje. Tas neigiamai paveikė į jo širdį. Širdies 
liga jį kankino ilgą laiką ir galutinai atskyrė 
jį nuo mūsų.

A. a. Vincas T. Savickas buvo labai uolus ir 
patrijotingas lietuvis. Jis dirbo visose draugi
jose. Yra vadovavęs LDS kuopai, buvo ilgame
tis pirmininkas L.R.K. Saldžiausios Širdies V. 
J. pašalpinės draugijos, yra buvęs pirminin
kas Lietuvos Vyčių Naujos Anglijos apskri
ties. Dirbo prie parapijos. Vadovavo visuome
niniuose parengimuose bei apvaikščiojimuose.

Susivienymo Lietuvių Švento Kazimiero 50 
metų Gyvavimo Apžvalgos knygoje, šalę jo pa
veikslo šiaip yra parašyta:

“Vincas T. Savickas, atvažiavęs į šią šalį 
1909 metais. Paeina iš Alytaus apskr., Merki
nės parapijos, Taručionių kaimo. Draugijoje 
priklauso nuo gruodžio mėn. 1921 metų. Val
dyboje yra išbuvęs kaipo direktorius nuo 1927 
metų iki šiai dienai išskyrus 1930-1 metus, yra 
darbštus ir tvarkingas draugijos narys”.

Lapkr. 28 d., 1929 metais Vincas apsivedė 
su Juozafina Stašaityte. Jis buvo geras ir įta
kingas veikėjas, labai doras ir geras vyras ir 
trijų dukrelių tėvas — Ritos, Filicijos ir Ane- 
tos. Jis pavyzdingai rengėsi į Amžinybę. Daž
nai ėjo prie Sakramentų ir nuoširdžiai meldėsi 
už save ir kitus. Melskimės už mūsų artimą ir 
mylimą Vincą.

Jis taip gi paliko dideliame nuliūdime seserį 
Rožę Kasakaitienę Goodman, Wisc., puseserę 
Eva Kuderauskienę, So. Bostone, pusbrolį Po
vilą Savicką, Cambridge, Mass., dėdę Musike- 
vičių, Iowa Valstybėje ir kitus gimines.

Jo kūnas pašarvotas laidotuvių direktorių 
D. A. Zaletskų koplyčioje, 564 E. Broadway.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 9 vai. rytą. Iš
kilmingos mišios ir visos pamaldos įvyks Šv. 
Petro par. bažnyčioje. Po pamaldų bus nulydė
tas į Kalvarijos kapus.

Mirus uoliam LDS nariui, veikėjui Vincui 
T. Savickui, LDS Centro Valdyba, “Darbinin
ko” Redakcija ir administracija velionio myli
mai žmonai ir dukrelėms reiškia gilią užuojau
tą.

ŽINUTES (Politinis Skelbimas) (Politinis Skelbimas)
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šeštadienį, Šv. Petro lietuvių | 

parapijos bažnyčioje bus laiko- Y 
ma labai daug šventų mišių. Jos 

I prasidės 6 v. r. Kiekvienas ku- 
Į nigas tą dieną gali laikyti tre- X 
j jas šv. mišias. X
I Tą dieną yra galima gauti & 
I gausius Toties Quoties Atlaidus
■ įnirusiems, ir tiek sykių kiek 
į sykių žmogus atlanko bažnyčią 
I ir pasimeldžia Popiežiaus inten- 

I ei jai. Žinoma, reikia prieiti išpa- 
įžinties ir priimti šv. Komuniją. 
I Daug dalinių atlaidų galima 
: yra gauti už maldas, bažnyčių 
' ar kapų lankymą.

H 300 dd.. atlaidai gaunami už: 
Ii “Amžinąjį atilsi duok jiems

Viešpatie, ir amžinoji šviesa te
gul jiems šviečia. Teilsisi ramy- 

I bėjo. Amen.” 
I! “Ramusis Viešpatie Jėzau 
I į duok jiems amžiną ramybę.” 
11300 d.d. atlaidų. *
I Taip pat gaunama daug Dievo 
I malonių ir atlaidų ir kitas pana- X 
l šias maldeles. >XY 

i Y 
iX 
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Garbes Prezidiumo Narys

X

Gubernatorius Maurice J. Tobin ir Jo seimą.

PARSIDUODA 6 šeimy
nų namas po 4 kambarius 
ir 4 garažiais ir dirbtuvė 
antrame aukšte.

PARSIDUODA 6 šeimy
nų namas po 5 kambarius. 
Vienas apartmentas bus 
tuščias už dviejų savaičių.

PARSIDUODA 2% auk
što namas su krautuve. 
Basementas tuščia. 3 ir 3 
kambarių apartmentai vir
šuje. Arti transportacijos, 
bažnyčios, mokyklų ir 
krautuvių.

Mrs. Theresa Budreski, 
25 Ames Street, Brockton, 

Mass. Tel. BRO 6649-M

REIKALINGA
SAISAGE LINKERS, kurie 
yra patyrę tame darbe. Geras 
atlyginimas, darbas pastovais. 
Atsišaukite pas Mr. Lake,

| 

I

DAVID I. WALSH, 
U. S. Senatorius, 

j yra “Darbininko” koncer- 
įto Garbės prezidiume. Jis 
atsiuntė sveikinimą kun. 
Dr. K. Urbonavičiui fr sy- 
kiu koncerto fondui pri- 
siuntė piniginę dovaną.

Šen a t o r i u s David I. 
Walsh yra didelis lietuvių Y 
prietelius ir Lietuvos tei- 

į šių gynėjas.

PER-RINKITE GUBERNATORIŲ

TOBIN
Jis Atliko Savo Darb^ Gerai ir Sąžiningai
Jojo tarnybos laiku buvo padidintas atlyginimas bedar

biams; įsteigta Fort Devens Kolegija II-jo karo veteranams; iš
rūpino daugiau atlyginimo seneliams ir pabėgusiems; jis vi
suomet stojo, stoja ir stos už žmones darbininkus.

Gubernatorius Maurice J. Tobin yra tikras lietuvių drau
gas, nes jis yra su lietuviais užaugęs ir juos gerai pažįsta. Štai, 
jo gubernatoriavimo laiku buvo paskelbęs dvi proklamacijas, 
Vasario 16, Lietuvių Dieną.

Jis nuoširdžiai pažadėjo ginti pavergtos Lietuvos teises į 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Gubernatorius Tobin gina 
Katalikų Bažnyčios teises ir grieščiausiai išeina prieš kruvinąjį 
komunizmą, kuris pavergė mūsų Tėvynę Lietuvą ir išblaškė jos 
žmones po tolimąjį Sibirą. Kadangi Gubernatorius Tobin yra 
nuoširdžiausias lietuvių draugas ir prietelius, todėlei atėjus bal
savimo dienai, visi lietuviai atiduokime už jį savo balsus. Jis 
pasilikęs gubernatorium ir toliau gins Lietuvos teises ir darbi
ninkų reikalus.
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REELECT GOVERNOR TOBIN ON NOVEMBER 5

Lawrence Mažai 
Beliks Lietuvių

■c v
JOHN J. GRIGAL.US. 52 G Street. So. Booton
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GENOA PACKING CO.,

130 Fuiton St., Boston.
(1)

Reumatiski Skausmai
Deksiuo Galinga Moatto, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingų šilimų. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimų ir tir
pimų, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

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

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE < IN8URANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offlca Tai. So. Boston 0848
t

Res. 37 Oriole Street
We«t Roxt>ury, Mm.

TeL P*rkw*y 1233-W

r Re*. Šou 3729 8ou 4618
Lithuanian FumHure C*.

MOVERS — 
Inaurto and 

oona®<i 
Local A Lonf

Dtetanc* 
Movint

326.328 W. Broadway 
So. Boston. Mass.

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

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

220 E St., Tel. ŠOU 8141, So. Boston, Mass.

f

PRIEŠ 33 METUS cenzūra nepaprastai ‘pažengė’), 
_________ todėl, mes lietuviai, gyvenantie- 

“Amerika — tai mūsų storų- ji šioj “geležinės uždangos” pu- 
pasistengkime šią knygą 

i paskleisti, kad 
Jie visi atvyko į šaunųjį LDS ir gu choristais ir solistais draug ir geriausių. Supažindinti neišsipildytų kraugerio azijato 
“Darbininko" 
Bostono High School . auditori- jaunimas vyksta į lietuvišką buvo metas. Padarė tai “Drau- 
joje. Matote, jų veiklusis klebo-: koncertą, tai ir jų tėveliai neliks gas" — ir ačiū jam už tai.” Taip 
nas kun. Pr. M. Juras yra ne tik į — vyks kartu, nes ir jiems lie- rašė lietuvių tautos mokslinin-

. ... ...... . ---- 1 . ‘ , a. a. prelatas
Dambrauskas — Adomas Jakš-

I 
tas. recenzuodamas kun. K. Ur-

verstąjį 
saviš- veikalą ‘Oliverį Twistą', Lietu- 
Žinąs. vos inteligentų mėnrašty ‘Drau

gija’. Kaune, 1913 m.
I !

Tai buvo prieš 33 metus, Rusi
jos carų priespaudos metais. 
Dabar Lietuvon sugrįžo vėl Ru
sų priespauda, tik daug žiau- 
resnėj - balsesnėj formoje. Ro
dos, kad kuomet kitos tautos 
darė pažangą moksle, kultūroje, 
tai Rusija dabartinių jos vieš
pačių valdoma ir-gi padarė ste
bėtinai didelę pažangą. Tik de
ja, ne moksle, ne kultūroje, bet 
priespaudoje, žiaurume, žmonių 
kankinime ir pavergtųjų tautų 
naikinime.

Ir štai po 33 metų—anot Jakš
to, Amerika vėl tampa mūsų 
“storųjų kningų tėvynė”. Ir da
bar, kaip prieš 33 metus, tos 
storosios įspūdingos knygos 
(dabar “Vytis ir Erelis” nebe- 
vertimas, bet originalus veika
las) autorius yra tas pats Jonas 
Kmitąs — kun. Dr. K. Urbona
vičius ir ją šį kartą išleido ne 
“Draugas”, bet Darbininkas”. 
Todėl, sulig prelato Dambraus
ko: “Ačiū jam už tai." 

Tik dabar toji puikioji knyga 1 
“Vytis ir Erelis” nepasieks Lie
tuvos ir jos ten nieks 'nerecen
zuos, (nes rusų priespauda ir

II
i

čių skaitlingas choras ir jų my
limos solistės: Stella Raznaus-

Lavvrence visai mažai beliko kaitė, Izabelė Zalubaitė ir Irena! 
lietuvių — tik vaikai ir seneliai. Libiūtė. vadovybėje jų gabaus'jų knygų Tėvynė. ‘Oliveris Twis- sėj 
Tas įvyks lapkričio 3 d., 1946. vargonininko, muziko Povilo Sa- tas’ yra viena iš storiausių, bet kuoplačiausiai 

_ ’ __  Su choristais ir __ 2_____ _ „ ______ ____ ________ \ .
koncertą. South vyks ir likusis jaunimas. O jei su Dikens'o tveryba seniai jau “norai nedori”.

•k . - , . ■ . — ’ - • - “Vytis ir Erelis” knygą galė
site įsigyti atsilankę j “Darbi
ninko” koncertą, lapkričio 3 d., 
So. Boston High School audito
rijoj. A.

Kunigų Vienybės pirmininkas, tuviška daina maloni, ypatingai, kas - poetas, 
bet ir Lietuvių Darbininkų Są- kaip jų vaikai ją dainuoja, 
jungos Centro pirmininkas. Jis] visi atvyksta j koncertą — 
ir įžangos žodį šiame koncerte.vjenį dainuoti; kiti klausytis ir bonavičiaus - J. Kmito 
pasakys. Koncerto žymią prog-Įsu pasididžiavimu ploti 
ramos dalį išpildys Lawrencie- ‘ kiams.

DAKTARAI

MM

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

; 251 We$t Broadmy,
*LtaassMaBBni30atxm3Mas0$K

Pagamina gerus lietuvišku pietus, J 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- į 
nę, ir visiems draugiškai ir mauda- ] 

giai patarnauja.
South Boston, Mass. ;

O.

■ >•

r x

y

I

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTA8

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos Išskyrus 
Trečiadieniais Ir Penktadieniais

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

So. Boston fanitun C*.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380^2 West Broadvrsy, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Prisiait'įftMLt skubus.

■ 11 - —

S.BarasevičiiKirSūnus
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Gratoriu* Ir 
Balsamuotoja* 

Turi Notaro Tetom

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boaton 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

888 Dorchester Ava. 
TeL COLumbto 2687

Valentina Minkienė, Savininkė — Steponas Minkus, Savininkas
Sekmadienį, Lapkričio - Nov. 3 d. visi patrijotin- 

gieji lietuviai, ypač ponios ir panelės ruošiasi eiti į 
“Darbininko” šaunų koncertą, South Boston High 
School Auditorijon, So. Boston, Mass., kur bus pa
gerbtas žymus rašytojas ir poetas, šiomis dienomis 
pasirodžiusios knygos “Vytis ir Erelis” autorius — Jo
nas Kmitas. Koncertą išpildys operos artistė Susana 
Grišakitė ir kiti artistai. Šio parengimo proga, kviečia
me ponias ir paneles pasipuošti gėlėmis — iš Baltic 
Florist gėlių krautuvės, 502 E. Broadway ,So. Bostone 
arba 211 Adams St., Dorchesteryje .Mes turime labai 
platų gėlių pasirinkimą ir gražių corsageių prieinamo
mis kainomis. Galite užsisakyti telefonu ŠOU 0489.

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Maso.

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

Seredomls: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

1 CASPEU
FUVERAL
187 Dorohester S

I

I

FUNERAL HOMB
187 Dorohester Street

South Boston, Maso.

Joseph V.Casper 
(KA8PERA8) 

LaMotūvIų DlroktoritM te 
Balaamuotojaa 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimai Dieną ir. Nakt] 

Koplyčia Šermenim* Dykai 
Tol. 8OU Boston 1437 

8OU Boaton 3960

{ TeL TROwbr!dgc 6330

■

I

J.Repshis, M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q. 
CAMBRIDGE. MARŠ. 

OIlsv V«tl^xxdvS 2—4 Ir 8—8.

I ZALETSKAS

I

FUNERAL HOMI

564 East Broadway 
soura BOSTON, MASS.

D. A. Zatotok**, F. E. Zatototo* 
Oratoriai Ir Baltamuotojal

Patarnavimu dieną ir naktį 
KaptyCia termenlm* dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. ŠOU Booton 0819 

ŠOU Boaton 2908
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HYTIYII —— 
VALSTYBIŲ ŽINinS

HEVARK.NJ.

įdomų bazaią kviečiami 
Brooklvno lietuviai.

Spalių 27 d. įvyko auksinis 
Švč. Trejybės parapijos bažny
čios įkūrimo apvaikščiojimas į 
kurį teikėsi atsilankyti ir vietos 
arkiv. T. J. VValsh. Rūpestingu
mu vietos klebono kun. 1. Kel
melio, labai skoningai ir puoš
niai atnaujinta bažnyčia iš vi
daus. Šioms iškilmėms tikrai 
skoningai ir meniškai išpuošta 
svetainė, kurioj buvo suruoštas 
tikrai puikus bankietas.

Viskas buvo puikiai paruošta, 
tik šioms iškilmėms trūko ge
resnio choro giedojimo: mat ne
sant nuolatinio vargonininko, ši 
spraga pasidarė. Bet kodėl ne
buvo pakviesta vienas - kitas so
listas ?

Lietuviai turėtų išlaikyti savo 
garbę svetimtaučių akyse, nes 
lietuvių tauta skaitoma gan 
muzikali, dainų šalis, tad ap
gailestaujama, kad čia nebuvo, 
kaip reikiant prie to prisirengta.

Eap.

dienomis įvyksta milziniskas pa
rapijos bazaras. prie kurio jau 
seniai stropiai rengiamasi. Bus 
pir.igiškų bei vertingų dovanų. 
Sekmadieniais pradžia nuo 5 v., 
o kitais vakarais 7 vai. į šį taip 

visi

Spalių 26 d. tapo palaidotas 
Antanas Pakenis. kuris dažyda
mas namą nupuolė nuo kopėčių 
ir už keleto valandų mirė. Netu
rėdamas giminių, jo sutaupytą 
turtą paėmė miestas. Laidotu
vės buvo labai kuklios. Ši pamo
ka turėtų būt kitiems pavyzdžiu, 
kad kol gyvas turėtų kiekvienas 
sutvarkyt savo palikimus. Kaip 
būt garbinga.
ar kuriam vienuolynui, ar spau- 

dides-

C. BROOKLYN. N. Y

NAUJAS KRISTAUS 
DARBININKAS

geport; kun. B. Eenesevich, 
sub-deakonas; apeigų medėjas, 

,kun. Juozas Matutis. Sanktua- 
■ rijoje buvo kun. M. A. Pankus, 
klebonas; Tėvas Vaškvs. O. F. 
M. ir Tėvas Viktoras Gidžiūnas, 
O.F.M.

Po bažnytinių apeigų visi suė
jo į bažnytinę svetainę, kur Tė
vas Gidžiūnas, O.F.M., skaitė 
paskaitą tema: “Šių dienų Tre
tininkų Uždaviniai Pagal Pop. 
Pijaus XII Nurodymus”. Tėvas 
Justinas Vaškys, O.F.M., labai 
interesingai, konkrečiu būdu sa
vo kalboje apie “Trečiąjį Ordi
ną ir Taiką” nurodė, kaip Tre
tininkai tikrai galėtų savo pa- 
vyždžiu ir gyvenimu atvesti pa
saulį atgal prie Dievo ir taikos.: 
Sveikinimo žodžius tarė kun. M. Sekmadienį, 11 vai., šv. mišios 
A. Pankus, klebonas. Trumpai buvo atnašaujamos už visus A- 
kalbėjo ir kun. Valantiejus. merikos Laivyne tarnavusius

Vietinės Tretininkės po to vyrus - moteris mirusius, ka- 
. suruošė skanią vakarienę. Daly- dangi buvo Navy Day. 
vavo ir sekanti kunigai: Tėvas 
J. Vaškys, O.F.M., Tėvas

Greene Me 1 -
kun M.' A. Pankus, i’šbonaš’jlaikomos pad^kai Dievui’ Povil° komunistinės Rusijos br - - _ . - _ _ • • _   - t r • • • i •• • •> ..

Kun. Juozas V’. Stanevičius
Spalių 26 d.. Blessed Sacra-

vęs sidabrinę taurę. Po to mo
kėsi Catholic Centrai High 
Schocl, Sacred Heart Seminari
joj per 4 metus, o iš ten perkel
tas į Mt. St. Maty’s Seminariją, 
kur per 3 metus sėkmingai už
baigė mokslus ir atsiekė tikslą.

Jis iš pat jaunystės turėjo pa
šaukimą ir labai mylėjo muziką. 
Todėl pas įžymius muzikus var
gonininkus mokėsi muzikos ir 
vargonuoti. Tiek jau buvo pra
silavinęs, kad dažnai pavaduo
davo savo mokytojus - vargo
nininkas. Jis yra grojęs ir Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje. 
Pirmas jo mokytojas pianu bu
vo muzikas Jonas Cižauskas. Jo 
brolis Jonas yra muzikos moky
tojas. Jiedu abu yra groję pa
rengimuose — Juozas pianu, o j 
Jonas smuiku. |

|j. vabKys, vi.r .x
Tėveliai pradžioje nemanė, Įdžiūnas, O.F.M.,. . ... - — -------------- j------------------------------------------------—--------—---- — ,

j<.gu parapijai, ment katedroj, Detroit, Mich.,‘kad Juozukas ištvers moksle.

dai. paliktų toki žmonės 
nes sumas pinigu.

s Ii ūbai
Spalių 26 d. susituokė Ona Ne- 

manienė su Kaziu Slivinsku. 
budu našliai.

Pranciška Vasiliauskaitė

J. Valantiejus, VVaterbury; kun. kurie mini 25 metų vedybin o 
V. Ražaitis, VVaterbury; kun. P. gyvenimo sukaktį. Mišios bis 
Pranckus, VVaterbury; kun. J. iškilmingos. Sveikinam pp. Viš- 
Matutis; kun. V. Prar.skaitn, niauskus. Lai gei-asis Dievulis 
Bridgeport; kun. B. Gaurons- laimina juos ir ateityje, 
kis, Haitford ir kun. B. Benese-1I 

, vičius.

Visų Šventųjų dienoje mišių 
tvarka yra sekanti: šv. mišios 6 
vai., 7 v., 8 v., 9 vai. Vakare — 
7:30 v. dvejopi mišparai ir pa
laiminimas Švč. Sakramentu.

Vėlinių dieną pirmos mišios 6 
vai., 7 v., 7:30 vai. ir 9 suma. 
Suma su egzekvijomis (kaip ir 
antri mišparai penktadienio va
kare) laikoma už visas vėles, 
kurių vardai bus įduoti iki šeš
tadienio rytą.

HARTFORD, CONN.
Lapkričio 3 d., 1 vai. po pietų 

įvyks Šv. Jono Evangelisto dr- 
jos svarbus susirinkimas. Na
riai prašomi skaitlingai daly
vauti. Raporteris.

Bradford Pasmerkė Sovietus

Lieutenant Governor Ro
bert F. Bradford, respubJ’- 
konų partijos kandidatas 
į Massachusetts guberna
torius, savo kalboje ner 
radio pasmerkė soviet » 
Rusiją už jos žiauru eL?'- 
mąsi su Lietuvos žmonė
mis.

; Kalbėdamas prieš komu
nistus, apgailestavo Lietu- 

v Ateinantį sekmadienį, lapkri- vos likimą, “kuri kovoja
įčio 3 dieną, 11 vai. mišios bus Jėl savo egzistencijos po 

_s'iiaikomos padt:kai Dievui» poviio komunistinės Rusijos bn;- 
kuris globojo konferenciją; kun. **r ponios Višniauskų intencija, taliu padu.”

Tėvas

katą ir ištvermę, ir štai jis yra 
kunigas per amžius.

Džiaugiasi jo tėveliai, visi De- 
troitiečiai ir bendrai visi lietu
viai, sulaukę naujo Kristaus 
darbininko.

j Tėveliai Juozas ir Izabelė Sta
nevičiai yra plačiai žinomi kaipo 
kilnių reikalų rėmėjai. Brolis 
Jonas, kaip jau minėjau, yra 
muzikos mokytojas ir vedęs Al-

(Politiškas Skelbimas) (Politiškas Skelbimas)

VOTE FOR BoA

tb^usb.

ROBERT F. BRADFORD

.. . as the twice-elected, fighting District Attomey of Middlesex County. 

... as the stalwart Lieut. Governor who fought political deals, corrup- 
tion and financial waste in Stale Government.

... as a great humanitorian who has devoted a major portion of his 
lifetime to educational and welfare activities benefiting counriess 
thousands of every race and creed.

* • • as a successful lawyer and administrator!

J. E. karamolas Edvvard Moo- 'Tačiau Dievulis jam davė svei- 
ney įšventino tarpe kitų ir Juo
zą V. Stanevičių kunigu. Kun. 
Juozas V. Stanevičius pirmas 
iškilmingas šv. mišias atnašavo 
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čioje. kurios klebonu vra kun.

A ;

* , J. Čižauskas.
I Kun. Juozas V. Stanevičius
I

. gimė vasario 3 d.. 1920 m. iš
los-tėvų Juozo ir Izabelės (Čebai-

poros. Pirmoji pamergė buvo tės| gtanevičių_ pradinj mokslą 
jos sesutė EmJija. .toėia hJena<užbaigė šv. Jurgio par. makyk- doną Žukauskaitę, gamtos mo-

, loję ir už pasižymėjimą yra ga- kytoją.
j Į Sveikiname kun. Juozą V. Sta-
! jęs į Jung. \ alstybių Karo Lai- nevičių ir linkime Dievo palai- 
i vyną, jis pasiekė leitenanto mos sielų ganytojavimo darbe! 
laipsnį, ir sausio 1 d., 1945 m.!
buvo garbingai atleistas iš karo1 
tarnybos... Grįžęs iš karo tamy-j 
bos, jis tapo kongresmano 
seph F. Ryter sekretorium.

Thomas J. Radzevich yra 
vęs Connecticut House of 
presentative ir ten gavo daug kramentas buvo išstatytas nuo 
patyrimo. Būdamas karo tarny-i8:15 v., rytą iki 4 vai. po pietų.

Antrasis Connecticut valstybės 
Trečio Ordino Konferencija į- 
vyko 1 vai., Šv. Andriejaus par. 
svetainėje. Apie 75 atstovai-vės 
iš įvairių lietuvių kolonijų — 
Hartford, Nęw Haven, Ansonia, 
Bridgeporto/Waterbury ir New 

ĮBritaino dalyvavo. Po sesijos, 
'kuri prasidėjo 1 vai., visi suėjo 
3 vai. į bažnyčią, kur įvyko 
naujų narių įvilktuvės, įžadų at
naujinimas, Tautos konsekraci
ja-

Tėvas Justinas Vaškys, O. F. 
M., Provincijolas, Greene, Me., 
pasakė įspūdingą ir jaudinantį 
pamokslą apie Kristaus Kara-j 
liaus šventės reikšmę. Iškilmin- 

) gu palaiminimu Švč. Sakra- 
, mentu užbaigė bažnytines apei

gas, kurias atliko kun. J. Va
lantiejus, celebrantas; kun. W. 

Pilietis. | Pranskaitis, — deakonas, Brid-

40 Vai. Atlaidams Praėjus
Spalių 20 d. šv. Jurgio par.. Pačesienė su Lakstučiu. Pokilis 

bažnyčioje prasidėjo 40 vai. at- buvo parapijos svetainėj. Žmo- 
labai sek- nių buvo virš 100.

Abejom porom giedojo solo.
Linkėtina gražaus šeimyniško

__ giedoji- gyvenimo.
rg?s. Dau- 
teikė kom

plimentus varg. J. Brundzai. 
Klebonas kun. Paulionis perei
tą sekmadienį, iš sakyklos, 
reikšdamas visiems prisidėju
sioms prie atlaidų pavykime, 
dėkojo ir chorui už gražų giedo
jimą.

Kadangi tuo metu New Ver
kė net du seimai įvyko tai gana 
daug kunigų ir iš toliau dalyva
vo.

laidai. kurie praėjo
mingai. Altorius skendo rudens 
gėlių spalvose. Procesijos gra
žiai sutvarkytos. Choro gi, 
mas tikrai buvo žc/. 
gelis svečių kunigų

varę-.
Išrinkime Lietuvį I

Bazaras
Lapkričio S. 9, 10. 15. 16 ir 17

Politiškas Skelbimas

Tarnas J. Radzevičius
į Jung. Valstybių Kongresą.
Torrington, Conn. — Thomas 

J. Radzevich yra vedęs ir antro
jo pasaulinio karo veteranas. 
Jis yra baigęs Trinity Kolegiją 
Hartforde (Conn.) ir George- 
tovvn School for Fo.eign Ser
vice. Be to. jis turi daug patyri
mo politikoje, nes prieš karą jis 
dirbo Kongreso atstovams. Įsto-

Koresp.

HEW BRITAM, CONN.
Kristaus Karaliaus šventė la

bu- ' bai gražiai paminėta Šv. Andrie- 
Re- jaus par. bažnyčioje. Švč. Sa-

boje, jis buvo Washingtone ir 
susipažino su federalio Kongre
so darbais. Taigi jis yra pilnai 
pasiruošęs atlikti kongresmano 
darbus Washingtone. Jis yra 
griežtas kovotojas prieš komu
nizmą ir netiki, kad mes turime 
toleruoti tos ligos plitimąsi. Jis J 
yra tvirtai nusistatęs, kad mes 
turime pilnai įgyvendinti Atlan
to Čarterio principus. Pabaltijo 
valstybės turi būti grąžintos tei
sėtiems jų savininkams.

Thomas J. Radzevich yra tik 
33 metų amžiaus. Jis turi brolį 
kunigą Edvardą Radzevich, dvi 
seseris ir tėvelius.

Taigi antradienį, lapkričio- 
November 5 d. atiduokime savo 
balsą už Thomas J. Radzevich, 
Demokratų kandidatą į J. V. 
House of Representatives.

Jei Jus Norite “Treat”
Vietoje “Treatment«

a

Rūkyk OldOoli

I

KAIP Jūs nepaisote “labo
ratorijos bandymų" ir me
di kalių nuosavybių, kurie įeina 

į eigai etas? Jūs mielai priimsite 
r.ialonų rūkymą?

žingsnio, kad užtikrinus malonų 
skonį cignretuose, kokio esate 
neragavęs!

Tuomet Oid GoJus yra pada
ryti JUMS! Oid Golds NĖRA 
vaistai. Jie yra padaryti pagal 
mokslo paskutiniais išradimais, 
atsargiai prisilaikant kiekvieno

Ar interesuotas esate tokiu 
rūkymu? Tuomet užsidekite 
Oid Gold... gaukite pilną malo
numą tabakos aukščiausios rū
šies. tobulai padarytos tikram 
MALONUMUI — ir niekam ki
tam !

Atty. John J. Grigaiti*
52 G Street, So. Boston

Poltitskas Skelbimas

STATĖ BALLOT

AWe 
populiaraus vardo 
tabako iSdirbystėje 
per arti 200 metų.

HOVSCHIVSSt
Likę you ... the Fireman’* 
work m “never dene.” Your 
“YES" rote give» him a fair 41 
hour week and give* a Veteran 
a F i re Department job.

U FAIR —VOTĮ A 
4R HOtfR WORK WICK 

— VaH "FfF* •• NOV. I —,
"Sh»lt Mctio« fiftr-titht B oi Į 
ehipter fony-«i*ht o< the Generel I 
Levi, provldmg for e for.y-ei(f>t I 
h«w «wk for prrmenent membrrj I 

oi deoertmrnti. be eecrpted*" |

FOR U. S. SINATOR
LODGE

FOR STATI AUDITO*
WOOD

FOR ATTORNIT-GINIRAL
BARNIS

for sicritary of stati

COOK
FOR STATI TRIASURIR

CURTIS /X

,Ot OOVlHHOt ’s/’ 

BRADFORD />_
for liiut.govirnor
COOLIDGI /X

X
X HAD ENOUGH?

9 9 9

REPUBLICAN!
EDWARD D. S1ROLS, *3 Wachu**« Avė., tau reuva, UaM.




