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Lenkų laikraštis “Kuryer 
Polski”, apie vieną iš žiauriau
sių pasaulyje moterų, Rumuni
jos uis. reik, ministerį, Anna 
Pauker paduoda šitokių bio
grafinių žinių pluoštą. Šitą as
menybę laikraštis netgi vadina 
moterimi — vampyru. Ji Ru
munijos tautiečius laikanti mir
tinai prispaustus ir, tiesiog, 
smaugiančių padėtyje.

Anna Pauker atėjusį į savo 
aukštąjį postą ir įtilpusį aukš
čiausią komunistinę hierarchi
ją tik per žmonių lavonus. At
sižadėjo ji savo tikrojo tėvo, 
paskiau išdavė savo vyrą į 
Maskvos budelių rankas, išva
rė savojo krašto karalių ir, 
brisdama per kraujo bei ašarų 
klanus, pradėjo “kovą dėl pro
letariato diktatūros labo**.

Per tai ji pasiekė didžiausius 
turtus, įgavo karališką blizgesį 
ir apsigyveno puikiausiuose pa
tartuose...

“Tovariscz Anna*', kaip ji 
vadinama komunist i n i u o s e 
sluoksniuose, šiandieną yra 
turtingiausia asmenybė visoj 
Rumunijoj. Ji laiko savo žinioj 
prabangiausias net tris rezi
dencijas. Jos yra laikomos 
tam, kad apsisaugojus nuo ga
limų atentatų. Ji nakvojanti 
veik kas naktį kitoj rezidenci
joj. Tualetinius reikmenis ir 
balines suknes Anna Pauker 
išsirašanti iš Paryžiaus ir mo
kanti po $400 už vieną. Miesto 
gatvėmis ji važinėja šarvuotam 
automobilyje, kuris yra sovie- 

met ją lydi iki dantų ginkluoti 
“ochrankos” agentai.

Vienas moderniausias iš Pau
ker žinioj esančių palocių savo 
laiku priklausęs kunigaikščiui 
Brancoveanu, kitas — buvęs 
turtingiausio Rumunijoj pra
monininko Nicolae Malaza nuo
savybėj ir trečias — priklausęs

Suskaldyti Kini jus Midi-
i

....<1

Chunkingas — Kinijos 
nacionalistų kariuomenės 
suskaldymas į dvi dalis 
jau yra įvykęs faktas. 
Paskutinėmis radio žinio
mis nacionalistai padegę 
Kweichow provincijos so
stinę Kweigang, kas reiš
kia, kad jie iš šio miesto 
pasitraukė, perleisdami ii 
raudoniesiems. Per šį 
miestą eina visi geležinke
liai, kurie jungia Chung- 
kingą su pietine Kinija. 
Kovos eina už Yuyang 
miestą, kuris yra tik 140 
mylių į pietryčius nuo 
Chungkingo. Tokiu būdu 
Chungkingas gali atitekti 
komunistams dar prieš 
Kalėdas.

Lapkričio 14 d. Chanu
kai - Shekas atvyko į 
Chungkingą, matyti, pa
sitarti, kur reikės perkelti 
savo vyriausybės būstinę.

Sti Gelbsti Savo Kailį

Šiomis dienomis visa di
džioji spauda įtalpino ži
nias, kad Sovietų Rusijos 
diktatoriaus Stalino val
džias įsakymu jau ištrė
mė iš Europos ir Juodo
sios jūros pakraščių du 
milijonus gyventojų.

Nuo 1941 m. Sovietų 
valdžia įsakė išvežti žmo- 

• nes iš seniai apgyventų 
RnsOos 

sias sritis. Vežamieji turi 
palikt! visą savo turtą. Jų 
šeimos išskirstomos, bū
tent, vyrai nuo žmonų, 
vaikai nuo tėvų.

Žydai buvo ramūs. Bet 
ir jų atėjo eilė. Iš Ukrai
nos ir Baltgudijos apie 
20,000 žydų išvežė į Man- 

Magdei Lupeąpu, buv. mylima- įdžiūriją. Iš kitų vietų taip 
jai, o vėliau žmonai karaliaus 
Karolio. Ii

Anna Pauker Rumunijos 
kraštą privedė prie kruviniau- 
sios diktatūros, kokios toji ša- ■■ 
lis istorijos bėgyje niekad ne
turėjo. Ji pati yra pravedusi 
visą eilę “čistkų”, laike kurių 
nukentėjo didžiuliai skaičiai 
žmonių ir, ‘proletariato gero
vės” vardan, taip apiplėšusi 
kraštą, kad jos vardu tik plau
kiančios didžiulės aukso su
mos, kurios investuojamos į 
užsienių bankus ant jos nuo
savo konto.

•
Sao Paulyje išeinantis laik

raštis “Žinios”, pagal “tarybi
nius” laikraščius, yra parašęs, 
jog “tarybų” Lietuvoj, esą, jau 
auginami šakoti kviečiai, ku
riuos išauginęs SSSR akademi
kas Lisenko. Kviečio šiaudas 
turįs tris varpas, sveriančias 
tiek, kiek 19 paprastų kviečių 
varpų...

Becituodamas šią žinią, laik
raščio bendradarbis priduria, 
jog galėjo pavykti išvesti ša
kotų kviečių atmainas, nes sa
vo jaunystėje ir jis pats yra 
radęs rugių su dviem varpom. 
Tokie rugiai buvo retenybė ir 
buvo tikimasi, kad rasti rugį 
su dviem varpom, yra laimės 
ženklas. Dvišakio rugio varpos 
visada būdavo mažesnės už 
vienstypių varpas. Todėl dabar 
skelbiamas trišakių varpų svo
ris — bendradarbiui primaląs 
ruso pasikalbėjimą su armėnu:
— Kokios pas jus bitės?
— O, didelės... Kaip karvės.
— O aviliai?

I*--------------------------- --- I
DAR S t N I N KAS 

lithuanian Semi-Weekly
Newspaper 1|

Publiahed every
[ TUESDAY and FRIDĄ Y |[

3M Sroadway, S. Boston 27, Mass. ' j
'♦-------------------------------------------------- ♦ ''

ĮNINKĄSj gyvenąs žydelis! 
AMERIhvietų pareigūn J 

_jbai nustebęs pri| 
tais tamsta nori 
’ga tai vienintelei 

miegoti.” — Ta 
Hi noriu, 
liau, kada žydi 
pąsiai toki 
jįtai, kad i 
| jvvkiai 

So
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AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO PIRMOJI DIENA, 1949 m. Lapkr. 4 d. Atstovų dalis. Už Prezidiumo stalo sėdi, iš kairės 
į dešinę: kun. Kostas Vasys, Petras Pivaronas, Kongreso pirm. Leonardas šimutis, New Yorko Miesto Deputy Mayor John J. Ben- 
nett, Kongreso vicepirm. adv. Antanas A. Olis, sekr. Dr. Pijus Grigaitis, Vincas T. Kvetkas, ALT ižd. Mikas Vaidyla, Kongreso ste- 
nografė Gražulienė, rezoliucijų komisijos sekr. Matas Zujus ir pirm. adv. Kostas R. Jurgėla. Kalbėtojų tribūnoje sėdi adv. Jonas 
Grigalius, Pranas Vainauskas, Stasys Michelsonas, Jonas Audėnas, prof. Mykolas Biržiška (už jo sėdi Dr. Petras Daužvardis), 
Kipras Bielinis, Latvijos Ministeris Julijs Feldmans, Lietuvos diplomatijos pirm. Stasys Lozoraitis, Gen. Konsulas Jonas Budrys, 
Lietuvos Ministeris Povilas Žadeikis, gen. Jonas Černius, Rapolas Skipitis, ir keturių asmenų sekretoriatas: Jonas Arlauskas, Ka
zys Kleiva, Leokadija Garliauskaitė ir Brunonas Kalvaitis.
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>at veža žydus į tolimuo
sius Rusijos kraštus.

Sakoma, kad Sovietų 
Rusijoje antisemitizmas 

yra didelis. Stalinas nori 
išgelbėti savo kailį. Jis 
likvidavo stambiuosius 
bolševikų revoliucijos va
dus — žydus. Likvidavo 
ir kitus, kurie tik pasiro
dė jam nepalankūs.

ATVYKSTA MARŠALAS- rJM Ube - 
MONTGOMERY nb

>• •

Ufracombe, Anglija — 
Prekinis Ispanijos 3,554Londonas — Lapkričio munistinė valdžia uždrau-'______  _ ______

16 d. laivu “Queen Eliza- dė žydams važiuoti į Izra- tonų laivas, siaučiant au- 
beth” atvyksta į Jung. elį. 
Valstybes maršalas Mont
gomery, Vakarų Europos sas tą Rusijos ‘ valdžios 
Sąjungos valstybių vy- draudimą griežtai
riausias karo vadas. smerkė.

- i ———
Maršalas Montgomery,

drai, ekspliodavo ir nu- 
Amerikos žydų kongre-’ skendo.

Rūbų Vajus Padėkos Dienos 
Savaitėje

— Paprasti, aišku...
— Tai kaip jos gali įlysti?...

Šiuo kartu, kalbant apie tri
šakius kviečius su trimis var
pomis, kurios yra lygios devy
niolikos varpų svoriui, taip ir 
norėtųsi paklausti:
— O šiaudai?...

miesto ko- 
ir agitaci- 
kad parti- 

vy katančiuose

Tūkstančiai tremtinių ir pačioje šiaurinėje vakarų 
‘benamių randasi Vokieti- Kinijos provincijoje Sin- 

Nuskendo 6 jūrininkai, j°Je’ Austrijoje ir Italijo- kiang yra platūs urani- 
* jaus rūdos klodai. Ta pro-

| NCWC War Relief Ser- vincija randantis prie pat 
’vice (katalikų šalpos or- Rusijos sienos ir lengvai 

iš Išori- 
ir Man- 
kontro-

pa- kiti 6 nežinomai dingo. 24 
kiti išgelbėti.

atvyta. svarbiais reika- ACHESON GRĮŽO E EUROPOS vt S 'S*ŠX
lais pasitarti su Jung. 
Valstybių krašto apsau- 

Louis 
Johnson ir kitais ginkluo
tų jėgų vadais.

gos sekretorium
Ijų. Vajus prasidės sekma- džiūrijos, kurias

Washmgton, D. C. — dos, kuri buvo skirta teis- dienį, lapkričio 20 d. ir tę- liuoja Sovietai.
Jung. Valstybių sekreto- mo sąryšy j su angliaka- sis per visą savaitę. Baig- 
rius Dean Acheson grįžo šių streiku 1948 m.

į iš Europos, kur turėjo Jung. Valstybių Aukš-
• konferencijas su Anglijos, čiausis Teismas tą baus- 

, atmesda- 
kietijos vadais. mas John L. Lewis ir uni-

Sekretorius Acheson pa- jos apeliacijas.
reiškė laikraštininkams,
kad jo kelionė į Europą 
buvo labai sėkminga. Pa
daryta svarbių nutarimų.
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DdT JO Bilijonai KOVdl Prancūzijos ir vakarų Vo- mę patvirtino,
Prieš Komuninių

Detroit, Mich. — Mar- 
shall’o plano administra
torius Hoffman pareiškė, 
kad Jung. Valstybės turės 
duoti vakarų Europos _ 
kraštams dar $6 bilijonus Lewis Sumokėjo Piniginę 
kovai prieš komunizmą 
iki 1952 m.

Raudonieji Užkariavo 
linijos Svetainę

Pabandę

LKP (b) Vilniaus 
miteto propagandos 
jos skyrius skelbia, 
niame kabinete, ' _ 
trijų mėnesių kursuose, kurie 
skirti 
politinių 
1949 m. 
skaitė: 
taktiniai 
grindai, drg. Goršeninas — te
oretiniai bolševikų partijos pa
grindai, drg. Kaganovas — so
cialistinės visuomenės sukūri
mas SSSR, o drg. Peisa- 
čenko JCaganovas ir Fridma- 
nas vadovavo seminarui — Di
džioji spalio socialistinė revo
liucija...

Klausytojai, savaime aišku,

propagandininkams ir 
mokyklų vadovams, 

liepos 18 d. paskaitas 
drg. Bakaliukas — 
bolševikų partijos pa-

Washington, D. C. Vn rininkų Unijos, CIO, sve- 
., . Ttainę ir ją užėmė. Kiti-----------šių unijos prezidentas, ir J_ • demonstravo 

New York - Kaip žino- jo vadovaujama unija su- ^fvėk Iwko Tautybės 
ma, Sovietų Rusijos ko- mokėjo $1,420,000 pabau- Sj n^t71igoninėn du

areštuoti. Policija išvaikė 
demonstrantus.

Tarp raudonųjų ir deši
niųjų unijos narių jau se
niai santykiai yra įtemp
ti. Raudonieji labai pyks
ta ir karščiuojasi dėl pri-

Žydai Pasmerkė Rusiją John L. Lewis, angliaka-

Lenkijos Komunistinė Valdžia
Praveda Valymų Partijoj

• i v 97 h Rusija, pasinaudodamasis ap ncio . 'vergų darbu, yra nuvedu-
Visų katalikų arkidiece- si iš Sibiro per Mongoliją 

zijų ir diecezijų vadai ra- geležinkelį ligi Sinkiang 
gina visus per tą savaitę provincijos. Sinki a n g o 
pasidarbuoti ir aukoti rū- provinciją Sovietų Rusija 
bus, batus, muilą nelai- Kinijos komunistų vardu 
mingiems nuo karo nu- gali užvaldyti bet kurią 
kentėjusiems žmonėms. dieną, nfes šiuo metu ji y-

Pažymėtina, kad iš šios ra be jokios apsaugos, 
rinkliavos dalį gaus ir ----------------
mūsų, šalpos organizacija D . - infn;nr
— BALF’as. raKOTe hiGiJOS AiKmIK

Taigi visi, kurie turite 
rūbų, batų ir muilo, su- ^eu Indija Šio-

j.--------•_ teįsmo nu.
teistus mirties bausme, 
pakorė Nathuram Vina- 
yak Godse už nužudymą 
Indijos vado Mahanda K. 
Gandhi.

i Taipgi pakorė žmogžu- 
Žymus džio sąmokslininką Nara-

New York — Trečiadie
nį, lapkričio 16 d. apie1, 
200 raudonųjų demoną- 
frantų puolė Tautinę Jū- neškite į parapijų patai- mĮs dienomis, 

1... TT r-rrr\ 4..

Varšuva, Lenkija —Ko-įmestas iš komiteto, bet ir imtų rezoliucijų komunis- 
munistinė valdžia, matyt teisman patrauktas už tus išmesti iš unijos. 
Sovietų Rusijos primesto | “nepataisomus nukrypi-
diktatoriaus Rokosovs-jmus nuo politbiūro lini- 
kio įsakymu, praveda va-j jos”, 
lymą komunistų partijoj. Į Sovietų Rusijos paskir-

Kaikurie lenkų komu-i tas Lenkijai diktatorius_______ ___T____ ___ ______ w_. _________ Kitos savaitės ketvirta- 
nistų vadai jau prašalinti'Rokosovskis turi apvalyti dienį švęsime Padėkos

Rusams Atiteks Nauji 
Uranijaus Klodai

Hong Kong
kinų fizikas praneša, kad yam Apte.

Lietuvių Radio Programa
WESX —1230 kilocycles, Salėm, Mass.
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tylėjo ir gal slėpė savyje vie- jg partijos ir jiems kelia- komunistų partiją nuo ti- Dieną. Iš priežasties šven- 
ną vienintelį klausimą: kur,m08 bylos teisme. V. Go- toistų. Prisibijo, kad Len-'tės išleisimė tik antra- 
dingo senieji komunistai lietu-j mulka, vyriausias komu- kija nenueitų Jugoslavi- Įdienio “Darbininko” nu

merį.

ną vienintelį klausimą: 1
dingo senieji komunistai lietu- 

viAi?-. Pr. AL I nistų veikėjas,
Hmulka, vyriausias komu- kija nenueitų Jugoslavi- 
■nistų veikėjas, ne tik iš- jos keliais. ’

šeštadienį, lapkričio 19 d., 1:15 vai. po pietų įvyki. 
Lietuvių Radio Valandos programa. Iš WESX radio 
stoties — 1230 kilocycles, Salėm, Mass. bus transliuo
jamos liaudies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, 
sveikinimai ir kalbos.

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

LmiUANIAN RADIO HOUR
366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-6808 arba NOrwood 7-1449



Lietuvos Nepriklausomybės
Raktai Yra Amerikoje

Iš Visuotino Amerikos lietuvį Kongreso Hew Verte 
Lapkričio 4-6 ±

Edvardas Karnėnas

Tęsinys
Po prof. K. Pakšto pa

skaitos į kalbėtojų tribū
ną prie mikrofono atėjo 
BALFo pirmininkas Kun. 
Dr. J. B. Končius. (Jo 
reikšminga sveiki n i m o 
kalba tilpo atskirai praė
jusiame “Darbininko” nu
mery). Jis kvietė būti vie
ningais ne žodžiais, bet 
darbais. Jo kalba taip pat 
palydėta karštu pritark 
mu.

Popietiniam antros die
nos plenumo posėdžiui — 
ketvirtajai sesijai Kon
greso pirmininkas prašė 
visus atstovus susirinkti 
punktualiai -2 vai., nesivė- 
luojant, nes 2 vai. 30 min. 
Kongresan atvyksiąs New 
Yorko gubernatorius Tho- 
mas E. Dewey.

Gubernatoriui pasitikti 
išrinkta komisija iš adv. 
Olio .adv. Grigaliaus, prel. 
Balkūno, adv. K. Jurgėlos 
ir dviejų tautiškais rūbais 
apsirengusių lietuvaičių: 
p. L. Dirkienės ir p. Valai
tytės.

Iki gubernatorius at
vyks, skaitomi gauti svei
kinimai: Lietuvių tremti
nių žemės ūkio darbuoto-' 
jų s-gos; Lietuvių protes- 
tonų draugijos pirminin
ko Dr. M. M. Devenio; 
Lietuvių draugijos Švedi
joje ; Chicagos lietuvių 
tremtinių teisininkų drau
gijos pirmininko R. Skipi
čio; Pietų Amerikos lietu
vių vardu Dr. K. Grauži
nio ; Lietuvos ministerio 
Pietų Amerikai; K. Balu
čio. T ‘ 
Didžiajai Britanijai; 1918' 
m. New Yorke įvykusio 
Amerikos lietuvių seimo 
dalyvio, Dr. K. Griniaus, 
bu v. Lietuvos prezidento, 
ir kitų. Komp. Aleksan
dras Aleksis iš VVaterbu- 
ry sveikindamas Kongre
są įteikė waterburiečių 
auką 1000 dolerių čekį. 
Tuoj pat Chicago ALT de
legatai prie savo sveikini
mo pridėjo 4000 dolerių 
auką (keturi atstovai po 
1000 dol. čekį). Tai atlik
ta su įdomiu jumoru, tar
tum vienu čekiu vienam 
“nepasitikėta”.

Jau pusvalandį prieš gu
bernatoriaus atvy k i m ą 
prie žurnalistų stalo pasi
rodė nauji žmonės — tai 
didžiųjų New Yorko laik
raščių reporteriai. Vienas 
iš jųjų manęs klausė, 
koks skirtumas esąs tarp 
lietuvių ir latvių. Jam

duotas trumpas paaiškini
mas.

Numatytu laiku Kon-I 
greso dalyviai sužiuro į 
dešinę. Atvyksta guber
natorius. Visi sustojo ir 
karštai ploja, šaukdami 

“Valio!” Po i 
_ I

lietuvišką 
prezidento Trumano svei
kinimo.

(atvykimas į Kongresą bu
vo didžiausias įvykis Kon
greso eigoje.

Adv. Kostas Jurgėla, 
Lietuvių informa c i j o s 
centro vedėjas, pasveiki
no ir perstatė gubernato
rių Kongresui bei klau-! 
Šančiai radio publikai per; 
radio stotį WWRL.

Prie mikrofono prieina 
gražios išvaizdos ir gerai 

■ nusiteikęs vyras — New 
Yorko valstijos guberna
torius Thomas E. Deuey,

gubernatoriaus

I

Kun. Juozas J. Valantiejus,
Šv. Juozapo lietuvių par., Waterbury, Conn., klebonas, 

- įžymus vadas ir LDS organizacijos Garbės narys, 
buvęs respublikonų parti-j švenčia savo 35 metų kunigystės ir 30 metų klebona
is kandidatu į JAV pre- vimo sukaktį. Jis yra didis katalikiškos spaudos, y- 
zidentus per pereitus du pa^ “Darbininko” rėmėjas. (Plačiau apie garbingąjį 
valstybinius rinkimus. Jis j sukaktuvininką telpa kitame šio numerio puslapyj). 
kalbėjo apie 20 minučių.i ——————---------—---- —■ ■■ ———
Jis kalbėjo ne vien Kon-j DIDŽIAM DVASIOS VADUI 
gresui, bet ir visai Ameri-i DVIGUBOS SUKAKTIES SUKAKTUVININKUI

35 Metų KUNIGYSTES 
ir

30 Metų KLEBONAVIMO 
Jubiliejaus proga 

Kas bus, kas nebus, 
Bet Valantiejus, 
Brangus Žemaičių sūnus 
Mūsų širdžių šventovėj t. 

Niekad nepražus! 
Šventai mes pagerbsim, 
Dažnai jį minėsim, 
Maldas širdingiausias 
Dievui siuntinėsim 

Per visus metus!
Viktoras Rimeisis.

gresui, bet ir visai Ameri-j 
kai, visam pasauliui iš A-Į 
merikos Lietuvių Kongre
so! Jis atkreipė dėmesį į 
komunistinį pavojų visam! 
pasauliui ir pačiai Ameri-į 
kai, į pavojų, nuo kurio 
vieni iš pirmųjų kenčia 
Lietuvos žmonės. Pabrėž
damas, kad Amerika turi į 
būti stipri, ir kviesdamas,* 
visus bendron kovon prieš: 
komunizmą, jis pasakė, 
kad žmonės iš DP stovyk
lų turi eiti mums į pagal
bą ir vadovauti kovoje. . . oą ir 1------------ -----

^,ietU»SS4. „rnmiS^r,12! P1"^ komunizmą. (Jo kal
ybos santrauka telpa ats- 
į kirai).

Po gubernatoriaus kai-1 
bos didžiulė Kongreso sa
lė sukėlė įspūdingas ova
cijas. kurios nuaidėjo Ir 
radio bangomis. Fotogra
fai padarė keletą nuo
traukų gubernatoriui kal
bant prie mikrofono ir 
jam esant tarp prezidiu
mo narių. Dar kartą salė 
suūžė plojimu - ir valiavi
mu gubernatoriui aplei
džiant Kongresą.

Kalbėjusios E. Devenie- 
nės minčių 
nes... reikėjo ašaras šluos
tyti, kaip ir dažnas klau
sytojų darė...

Sekė Kongreso iždinin
kų pranešimai apie gau
tas aukas. Ir čia pat au
kos vis didėjo, nes pirmi
ninkas L. šimutis sugebė
jo gražiai išnaudoti paki-

*.

lią nuotaiką. Aukų suma buv. 1941 m. birželio 22- 
i viršijo 13,000 dolerių. 23 dienų Kauno partizanų 

Prel. Balkūnas kvietė sukilėlių vadą, ir prof.
visus skaitlingai daly- Ad. Damušį.
vauti rytojaus dienos pa- _ Amerikos lietuviai y- 
maldose už Lietuvą ir ra Lietuvos partizanų tal- 
taiką šv. Patriko Kated- kininkai, kurie laužo ir 
roję. pralauž tą geležinę uždan-
— Kviečiami ne vien ka- 84 *8 šios puses, toliau 

talikai, bet ir protesto- kalbėjo prof. Padalskis. 
nai,.— ragino prel. Balkū- Lietuvos laisvės rytas pa- 
___  mun teka kuria rvtoi nri-

</1

neužrašiau,

Dr. Juozas C. Sey mour Paskirtas 
Į Mokyklų Departamentą

šiomis dienomis Bostono mo
kyklų komitetas paskyrė Dr. 
Juozą C. Seymour - Landžių iš 
So. Bostono j mokyklų hiegie- 
nos departamentą. Taipgi 
skyrė kitus du kitataučius 
patį de|>artamentą.

Dr. Juozas C. Seymour 
veteranas 
karo.
Amerikos Legiono 317 }>osto 
komandierius ir yra daug vei
kęs ir veikia visuomeninėje sri
tyje. Jis yra veteranas gydyto
jas. Jo praktikos ofisas yra: 
534 E. Broadway. So. Boston.

pa- 
į tą

<

yra 
pirmojo pasaulinio 

buvęs Stejjono Dariaus 
Legiono

Dr. Juozas C. Seymour

A
4

Sveikiname Dr. Juozą C. Sey
mour ir linkime geriausių sėk
mių.

nas mažu teka, kuris rytoj pa-
Toliau Kongresui pri- y*1*8 tekančia saule. Ačiū 

statytaas VLIKo atsto- jums» ’r a* tikiu, kad ki- 
vas - rezidentas prof. Dr. t*® Kongresas bus rinkti 
Pr. Padalskis, kuris kai- delegatus siųsti i Lietuvą, 
bėjo:

— Žygis už Lietuvos iais- jaunas kunigas Pikturna, 
vę yra žygis už Ameriką, pasveikinti Kongresą po- 
Laisvė miršta, jei niekas litinių kalinių (kacetinin- 
už ją nemiršta. Bolševikai kų) vardu. Jam tarus la- 
išplešė Lietuvai laisvę, bet .bai jautrius žodžius ir 
laisvė nemirė, nes jiems perskaičius nacių nukan- 
nepavyko išplėšti laisvės kintų jaunų lietuvi^ tes

tamentą — įrašą ant pa
minklo Flossenburge (Ba
varijoj), kur žuvo netoli 
trijų tūkstančių lietuvių, 
Kongresas pagerbė Lietu
vos kankinius atsistęjimu 
ir susikaupimu.

Netikėtas, bet malonus 
buvo slovakų atstovo J. 
Siranka sveikinimo žodis.

Nominacijų komisijos 
vardu St. Vitaitis perskai
tė kandidatus į naująją 
AL Tarybą. Kongresas 
pasiūlymą priėmė. Į Tary
bą išrinkti daugumoj se
nieji Tarybos nariai. Pa
gal keturių srovių susita
rimą, Taryba susideda iš 
34 narių. (Vardinė Tary
bos sudėtis bus paskelbta 
vėliau).

Baigdamas Kongresas

iš lietuvio krūtinės. — 
Prisiminęs partizanus: — 
Jie yra didvyriai, prieš 
kuriuos mes lenkiam gal
vas, o rytoj pasaulis prieš 
juos lenks. Tai yra krau
jo klanas, kuris pražys 
rytoj rože. — Čia jis pa
skaitė kelias eilutes iš 
1947 m. Lietuvos partiza
nų pogrindžio laikraščio 
“Kova” Nr. 22:
Kapai ir kryžiai, 

Merdėjimai ir kančia —
Tai šiandieninė Lietuva...
Po to jis perstatė Kon

gresui tris garbingus po
grindžio vadus: gen. inž. 
Pundzevičių (buv. Lietu
vos karo aviacijos virši
ninką), pulk. J. Vėbrą, 
kurį bolševikai 1941 m. 
buvo nuteisę sušaudyti,

Prie mikrofono atėjo

< Hlę rezoliucijų, 
■Kieiptis i JAV 

^bę atšaukti nėra- 
Klota* Teherano ir 

Bos konferencijų su
lis; Grįžti prie At’an- 
Ichartos; DP problemos 
Bendimc priimti libera
lią praplėstą bilių; At- 

Bukti veto teisę; Lietų
jų kalbą įvesti į Ameri- 
los balso radio programą 
■ Voice of America); Už- 
Fdrausti leisti ir platinti 
Europos žemėlapius, ku
riuose Pabaltės valstybės 
figūruoja kaip Sovietų 
S-gos kraštai; Atšaukti 
Potsdamo konferencijos 
nutarimą remti Sovietų 
Rusijos pretenzijas į Ka
raliaučiaus sritį. Be to 
nutarta pasveikinti Mažo
sios Lietuvos Tarybą, iš
reikšti padėką VLIKui, 
visiems sveikinu s i e m s 
Kongresą, paskelbti bir
želio 14-15 dienas gedulos 
švente ir tomis dienomis 
rinkti aukas, pripažinti 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės reikalą svars
tytinu, išleisti atsišauki
mą į lietuvių visuomenę, į 
spaudą ir į organizacijas. 
Eilė kitų pasiūlymų palik
ta Tarybos nuožiūrai.

Kongreso darbotvarkė 
ėjo prie pabaigos.

Uždarymo žodį tarė 
Kongreso pirmininkas L. 
Šimutis. Jis dėkojo vi
siems už taip glaudų ben
dradarbiavimą, susiklau-< 
symą ir kvietė į tolimesnį; 
darbą visose kolonijose.

Sugiedota JAV ir Lietu
vos himnai.

Tą patį vakarą 8 vai. 
toje pačioje salėje įvyko 
didelis banketas, kurio, 
metu išklausyta nuoširdi! 
garbės svečio JAV kon- 
gresmano Daniel J. Flood 
kalba. Kongresui rengti 
pirmininkas Laučka dar 
sugebėjo žymiom sumom 
padidinti auką doleriais. 
Banketas paįvairintas žy
mių svečių dainininkų
koncertu. Operos solistė 
p. B. Darlys (sopranas) 
žavėjo dainomis: 
iš šieno” 
“Mano gimtinė” 
kaus, Arija iš op. 
haeuser” — Wagner ir bi- 
sui “Piršliai”. Operos so
listas Ip. Nauragis (bo
sas) įspūdingai atliko: 
“Oi kas sodai”, “Tamsio
joj naktelėj” — T. Kelp
šos, Arija iš op. “Sevilijos 
Kirpėjas” ir bisui ‘Blusa’. 
Be to, abu dainininkai pa
dainavo duetą iš op. “Don 
Juan” — Mozarto.

Sekančią dieną, sekma
dienį 4 vai. popiet didžiu
lėj Šv. Patriko Katedroj 
buvo pilna žmonių įvairių 
tautybių, šventojoj Va
landoj už Lietuvą ir taiką 
pamaldas celebravo prel. 
Juozas V. Miliauskas,’ 
maldą už Lietuvą kalbėjo 
kun. Jurgis Gurinskas. Il
gą ir jaudinantį pamokslą 
pasakė J. E. vyskupas Jo- 
seph F. Flannelly. Ben
dram giedojimui vadova
vo muz. P. Sakas. Galin
gai skambėjo giesmė ‘Ma
rija, Marija’, suplikacijos 
‘Šventas Dieve” ir JAV 
bei Lietuvos himnai. Pro
tarpiais giedojo Katedros 
vyrų choras. Pamaldose

“Gėlės 
Jakubėno, 

— Šim- 
“Tan-

GRAŽI PROGA KOMUNIS
TAMS 7T

Z * _

Kaip praneša ChicagosĮmu pasinaudos. Taigi ma- 
; lietuvių dienraštis “Draų- tysime, kiek atsiras Ame- 
gas”, The Exchange Club rikos komunistų įsitiki- 
of Chicago paskelbęs per 
savo pirmininką Robert 
N. Shreve, kad jis išpirk- 
siąs “šipkortę” Sovietų 
Rusijon bet kuriam ko
munistui, kuris sako, kad 
komunistniuose kraštuose 
gyvenimas yra geresnis, 
negu Amerikoje.

Sąlygos išvažiavimui į 
savo išsvajotąjį ‘rojų” y- 
ra labai lengvos:

1. ' Kiekvienas sutinkąs 
išvažiuoti turi atsisakyti 
Amerikos pilietybės ir 
prisiekti, kad jis niekuo
met nebandys į Jung. Am. 
Valstybes grįžti.

2. Patiekti įrodymų iš 
savo praeities, kad jis at
vyko Amerikon teisėtai, o 
ne slapuku.

3. Priėmęs pasiūlymą, 
privalo padaryti raštinę 
sutartį, kad, jeigu pabėgs 
iš Stalino “rojaus” ir su
grįš Amerikon, arba į jos 
valdomus kraštus, turės 
pasiduoti emigraeijos val
dininkams ir bus pripa
žinti kaltais apgaulingu 
būdu pinigų išgavime.

Klubas užtikrina kiek
vienam komunistui, iške
liaujančiam iš Amerikos 
į Stalino “demokratiją”, 
ne tik liuksusinę kelionę, 
bet dar ir bankietą su
ruošti.

Dienraštis “Draugas” 
žadėjo skelbti vardus tų, 
kurie šiuo klubo pfcsiūly-

nusių tuo, ką jie skelbia.

Tetoms Mpattn S30.90S
Už SužtMfaii

Boston, Mass.— Suffolk 
Superior teismas pripaži
no, kad Nationaal League 
Baseball klubas turi su
mokėti adv. Thomas L: 
Mackin, gyv. Newton, 
$30,908 už sužeidimą.

Adv. Mackin nupuolė 
pro suolus ir pavojingai 
susižeidė žiūrėdamas 
baseball žaidimo.

LeMe MbM Kabas
Washftngtoii, D. C. — 

Tarpvalstijinė Prekybos 
komisija leido geležinke
lių kompanijoms pakelti 
kainas keleiviams už va
žinėjimą geležinkeliais ry
tinėje Jung. Valstybių sri
tyje pustriliktu nuošim- y • cių.

Tačiau neleido kelti kai
nų už važinėjimą tiems, 
kurie perka savaitinius 
arba mėnesinius tikietus.

Mžiojl Lietarig Mės 
Parakite* Verte 

rTlTęSIMRI IM IrbU 
Sausio 1d.

dalyvavo lietuviškų orga
nizacijų vėliavos. Pamal
dų didingumas ir iškil
mingumas visus dalyva
vusius nuteikė šventa 
nuotaika.

Už poros valandų Kon
greso salėn rinkosi sve
čiai didžiulio Muzikos ir 
literatūros vakaro, kuria
me dalyvavo žymūs daini
ninkai p. Anna Kaskas, 
Stasys Bar a n a u s k a s, 
Brooklyno Apreiš k i mo 
parapijos choras, muz. 
Povilo Sako vedamas, pia
nistas Tadas Šidlauskas, 
poetai: Bernardas Braz
džionis, Antanas Gustai
tis, Stasys Santvaras, ir 
dramos aktorius Henri
kas Kačinskas.

(Bus daugiau)

“Geras žmogus išima iš 
gero iždo gerų dalykų, o 
piktas žmogus iš pikto iž
do išima piktų dalykų.” 

Mt 12, 35.

Lietuvių Dailės Parodos 
rengėjai nutarė parodą 
pratęsti iki 1950 m. sausio 
1 d. Tuo būdu tiek lietu
viai, tiek kitataučiai turės 
dar progos pasigerėti lie
tuvių kuttūfbs dalykais.

Lapkričio 19 ir 20 d.d. 
parodos festivalinėje pro
gramoj dalyvaus buv. 
Lietuvos operos solistai 
Vincė Jonuškaitė, Rožė 
Mainelytė, Vladas Iva
nauskas ir kiti

Sekmadienį, lapkričio 2į) 
d., bus duota progos pasi
rodyti įvairioms lietuvių 
organizacijoms su cho
rais, šokiais ir lietuvių 
muzika. Manoma, kad ir 
kitos baltų tautos: latviai 
ir estai taip gi turės lietu
vių parodoje savo nacio
nalines meno dienas.

Nuo lapkričio 20 dienos 
parodos eksponatų dalis 
bus pakeista: bus išstaty
ti nauji dailininkų kūri
niai ir bus rodoma spal
vota fihna iš lietuvių 
tremtinių gyvenimo Vo
kietijoj.

Kinijos Nacionalistai Bombar 
(tavo Jung. Valstybių Lavą

Acheson Pasiuntė Protestą
W«8hington, D. C. — 

Kinijos nacionalistų val
džios karo jėgos bombar
davo Jung. Valstybių pre
kybinį laivą. Valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
pasiuntė griežtą protestą, 
pareikšdamas, kad išstato 
amerikiečių gyvybes į pa
vojų.

Tuo pačiu metu sekreto
rius Acheson pareiškė 
spaudos konferencijoje, 
kad Jung. Valstybės nė 
nesvarstys pripažinti Ki
nijos komunistų valdžią, 
kol nebus paleisti iš Muk
deno kalėjimo Amerikos Rusiją, nors jos vardu ir 
pareigūnai.

RusQa NesIMo Sotsrcii
Washington, D. C. — 

Trečiadienį, lapkričio 16 
d. atvyko iš Irano val
džios atstovas’ Prezidento
Trumano asmeniniu lėk
tuvu.

Atvykęs į Washingtoną, 
turėjo pasikalbėjimą ir 
užkandžius su Prezidentu 
Trumanu. Pastarasis pa
reiškė, kad Jung. Valsty
bės turi reikalų su didele 
valstybe, kuri netiki, kad 
ji turi laikytis, savo su
tarčių. Visiems supranta
ma, kad jis kalbėjo apie

neminėjo.
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Kudirką prisiminus

•7 Rusijos Antisemitizmas? r
ieną kaitą Rusijoj gyvenąs žydelis pareiškė no I

Kelkite! Kelkite! Kelkite! taip žadino Kudirka 
caro pavergtą lietuvių tautą. Tai buvo devyniolikto 
šimtmečio pabaigoj. Kiek pirmiau, keliolika metų at
gal, pats Kudirka buvo reikalingas atsikėlimo. Jį pri
kėlė Basanavičiaus “Aušra”. Įsigijęs lenkiškos kultū
ros pradų Kudirka, jau Varšuvoj besimokydamas, dar 
vis lenkiškai galvojo. Tačiau vieną kartą vartydamas 
patekusį į jo rankas “Aušros” numerį, jis pajuto tokį 
smarkų sukrėtimą, kad nuo to momento virto karštu 
Lietuvos mylėtoju ir pasišventė Tėvynės tarnybai, 
kurią išlaikė iki pat mirties. Uoli tai buvo tarnyba. 
Atidavė jai visas savo spėkas, visus savo talentus. O 
talentų turėjo daug. Ir muzikas, ir poetas, ir publicis
tas, ir pirmos rūšies literatas. Literatūroj jis veikiai 
prasimušė į pirmą vietą. Prašoko visus kitus “Varpo” 
bendradarbius.

Jeigu Kudirka nebūtų įnešęs į lietuvių literatūrą 
tiek gausaus lobyno — ir originalių kūrinių ir verti
mų — tai jau vieni “Varpe” spausdinami jo straips
niai būtų įamžinę jo vardą lietuvių tautoje. Tie jo 
straipsniai, pilni Tėvynės meilės, tryšką jumoru, kar
tais čaižą geliančiu sarkazmu, žibą nepaprastu sti
liaus skoningumu, sudarė savotišką “kudirkišką”, 
niekam kitam neprieinamą rašybos techniką. Jie bu
vo tiek patrauklūs, kad dažniausiai vien dėl Kudirkos 
raštų “Varpas” buvo skaitomas.

Kažkokiu nuostabiu instinkto polėkiu, ar buinios 
vaizduotės judriu įtempimu jis atspėjo nelabai tolimą 
Lietuvos ateitį. Viename savo straipsnyje jis aprašo 
štai kokį savo sapną. Kažkaip atsidūręs Kauno gat
vėse jis pamatė jauną vaikiną, kurs aukštai iškėlęs 
Kažkokį popierio lapą garsiai šaukė: “Kas man jį 
perskaitys?” “Priėjau — sako — artyn ir pamačiau 
rusiškai atspausdintą laikraštį. Labai nustebau^ kad 
visam Kaune nieks rusiškai nemoka. Kai pasisiūliau 
perskaityt, jis taip pat labai nustebo, kaip galėjo 
Kaune atsirasti. gus^ąi suprantąs lietuvis. Tačiau 
mano pasisiūlymą su džiaugsmu priėmė. Keliamasis 
prietaisas (elevatorius) užnešė mudu ant šeštojo 
aukšto. Atsisėdom minkštose kėdėse, atsigėrėm elek- 
trikinio midaus, ir aš pradėjau rusiškai skaityti ir lie
tuviškai versti. Ten buvo aprašyti rusų valdininkų 
“žygdarbiai” Lietuvoje. Vieno išsireiškimo jis negalė
jo suprasti. — Tai tu, brolau, paikutis — aš pamin- 
tyjau. — Tu manai, kad aš paikutis? — jis tarė. — 
Kaip tamsta tai sužinojai? — paklausiau. — Tai labai 
lengva — atsakė. — Šis stiklas, kurį aš turiu ant a- 
kies užsidėjęs, nufotografuoja tavo smegenų judesį 
ir atskleidžia tavo mintis. — kiūrėk, koks rup...nis,— 
pamintyjau. Jis tik į mane pažvelgė, ir aš smarkiai 
nuraudąu”...

Taip, penkiasdešimt metų praslinkus, Lietuvoj 
sunku beatrasti rusiškai kalbantį lietuvį. Tačiau šiuo 
momentu.., susilaukėm tokios- padėties, kad jau buvu
si prisikėlus Lietuva, šaukia į visą pasaulį: Gelbėkit! 
Gelbėkit! Gelbėkit!...

Kudirkos balso Lietuva paklausė, o ką gi pasau
lis?... K.
________________ ; •

Vieną kartą Rusijoj gyvenąs žydelis pareiškė no
rą išvykt į Ameriką. Sovietų pareigūnas, į kurį jis 
kreipėsi paso reikalu labai nustebęs prabilo: “Nesu-i 
prantu, kokiais sumetimais tamsta nori į užsienį iš
vykti. Juk Sovietų Sąjunga tai vienintelė pasauly ša
lis, kur žydai gali ramiai miegoti.” — Taip, — atsakė 
žydelis. — bet aš ir valgyti noriu.

Tai buvo gerokai Dirmiau, kada žydai, be baimės 
būti raštuotais. galėjo drąsiai tokią pastabą pada
ryti. Dabar atėjo tokie laikai, kad ir ramiai miegoti 
jie nebegalės. Bręsta tokie įvykiai, kad soaudoje pa
sirodė žinių, kurios nurodo, jog Sovietų Sąjungoj ky
la sąjūdis visai panašus į antisemitizmą.

Dalykas štai koks. T Maskvą atvvko dele<rariia 
iš Palestinos bei iš nepriklausomos žydų valstybės 
Izraeliaus. Ji nataikė i ta laiką, kada žvdai minėto 
dvi stambiausias savo šventes: Rosh Hashonah ir 
Yom Kinnur. Tų švenčių proga žvdai labai "ausiai 
lanko sinagogas, o žinia aoie atsilankiusia Palesti
nos delegaciją sutraukė tokią minia, kad delegatams 
gręsė pavojus būti spūstyje sužalotiems. Vos energin
gos rengėju pastangos svečius nuo to pavojaus išgel
bėjo. Demonstracijos buvo milžiniškos ir entuziastin
gos. Matėsi skelbimų su šitokiais šūkiais: “Izraelius 
atsigimė”. “Palestina vėl gyvuoja”. Po pamaldų mi
nia nulydėjo delegacija į viešbuti “Metropoli”. Minia 
dar ne greit išsiskirstė. Tačiau kai kurie atsargesni 
demonstrantai tuojau ėjo namuosna. Jie kažko prisi
bijojo. Ir nebe reikalo.

“Rusijos žydai — sako korespondencijos autorė 
Mrs. Meyerson — norį keliauti i Palestina, buvo ap
kaltinti nelojalumu Sovietų valstybei. Sovietų vy
riausybės manymu, tokia neištikimvbė gimininga iš
davystei”. Tą nuomone Sovietų valdžia pradėjo “bru- 
tališkai” (autorės išsireiškimas) įgyvendinti. De
monstracijos buvo griežtai uždraustos, jų vadai ir a-

Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaites asmenybė

BŪKITE SAVIM!
“Amžinasis moteriškumas kelia mus 

aukštyn” — sako Goethe savo Fauste. O jo 
Tasso meldžia princesę Leonorą: “Pamokyk 
mane padaryti tai, kas yra galima!” ,štai 
Leonoros žodžiai, sakomi Tassui: “Jei nori 
tikrai žinoti, kas pritinka, paklausk tik kil
nias moteris, nes joms labiausiai rūpi, kad 
viskas būtų padoru”.

Puikusis Sofoklo Antigonos salgnys “Ne 
neapkęsti, bet mylėti čia esu”, Tėbų žudyto
jui apreiškia visai naują pasaulį.

Koks gražus yra Solveigos tipas Ibseno 
“Peer Gynto” dramoje! Ištikima, mylinti, 
viską atleidžianti. Kai jos neištikimas myli
masis Peer Gynt grįžta pas ją pasenęs ir 
gyvenimo sulaužytas ir nori, kad ji šaukte 
šauktų jo nuodėmes, ji atsako: “Aš nežinau 
nė vienoė. Tu parėjai — ir mano gyvenimas 
yra viena laimė”.

Peer Gynt visą gyvenimą blaškėsi ir sa
vęs nepažino, neteko savo geresnio jo aš. Jis 
klausia nusiminęs: “Kur aš buvau, ar aš esu 
neperskilęs, visas, kaip kitados, Dievo spin
desio nušviestas?” O Solveiga jam atsąko: 
“Niekur, tik čia, meilės širdyje!”

p* iftuiusc uuijinci uriini- 
*5 jos - Lietuvos valstybei, 

__ __ __ __ • | • • • 

GYVENIMO KNYGA j
Klemensas Žalalis, O.F.M. ręg

SUSIPAŽINKIME SU

T.

■a priklausė unijinei Lenki*

i vėliau carinei Rusijai. 
Bet vokiečių baronai ir 
toliau ten buvo įtakingi. 
O kadangi buvę Livonijos 
'kraštai nekėlė sukilimų 

okupaciją, 
kada Lietu- 
Muravjovai 
40 metų tę- 

spaudos 
Lat vijoje,

kraštai 
prieš carinę 
tad tuo metu, 
voje siautė 
korikai ir net 
sėsi lietuvių 
draudimas, 
kaip ir Estijoj, buvo visai 
kitoks gyvenimas, ko pa-

Jei kiekvienas šventraščio autorius atsispindi sa
vo knygoje rytiečių kultūra, tai kiekvienas turi šiokį 
tokį skirtumą savo asmenyje ir jį nejučiomis išreiš
kia savo raštuose. Taip pat kiekvienam buvo paskir
tas nevienodas tikslas, dėl kurio jie turėjo parašyti 
knygą. Mozė parašė pirmąsias 5 knygas. Kaip istori
nė ir literatūrinė knyga, senumo atžvilgiu yra begali
nės vertės. Jis ten norėjo trumpai ir aiškiai aprašyti sekoje latvių tauta pasie-

i *• X nrrn ■» > <-■ lzuvbiC > T „ _ - __ * _ ______ A. 2 — 12Dievą, vieninteli pasaulio ir žmogaus sutvėrėją, kuris, 
yra kartu ir teisingiausias ir gailestingiausias: bau
džia už blogus darbus ir atlygina už gerus. Teisėjų 
knygos autorius norėjo pavaizduoti Dievo teisingu
mą, kuris budžia žvdu tautą už neklausymą ir kartu 
gelbsti, jei tauta gailisi.

Karalių knygose autoriaus tikslas yra i rodyti, 
jog tautos gerovė priklauso nuo to, kaiD ji klauso 
Dievo. Todėl jis tenamini tik tuos ivvkivs. kurie tą 
įrodo, o kitus apleidžia. Tas pats ir su Kronikų knvga. 
Čia yra tyčia apleidžiami tie skandalingieji Dovvdo 
ir Salamono fakt?’. kad tik įrodytų tą laimę, kuri ly
di ištikimuosius Judo karalystes gyventojus. Šv. Ma
tas savo evangelijoie irgi parenka Kristaus gyveni
mo įvykius, įrodančius jo mesijaniškuma, nes evan
gelisto tikslas buvo kaip tik įrodyti žydams, jog Kris-įiUsia latvių kalba, kuri y- 
tus yra tas pats Dievo siųstasis, apie kurį kalbėjo ra pasisavinusi daug vo- 
pranašai ir kurio jau laukė žydų tauta. Tuo tarpu šv. kiečių ir rusų kalbų žc 
Lukas, rašydamas atsivertusiems pagonims, kalba džių. Pagrinde gi latvių 
apie Kristaus palyginimus ir įvykius, kurie įrodo kalba yra lietuvių kalbos 
Dievo gailestingumą nusidėjėliams, kurie parodo, jog sesutė, 
išganymas yra duodamas visiems be išimties. į

Be pagrindinio tikslo kiekvienoje knygoje pasi- kartos lietuvių 
reiškia taip pat paties autoriaus galvosena, charak-’ visuomenės veikėjai kėlė

• vienos lietuvių - latvių

kė aukštesnio materiali
nio ir kultūrinio lygio, su
sirado pati save, pradėjo 
kratytis vokiečių baronų 
įtakos, subrendo ir išvys
tė stiprų tautinio atgimi
mo judėjimą. Tuo metu, 
kai Lietuvoje buvo tamsu 
ir juoda, Latvijoje ir Es
tijoje jau buvo rengiamos 
didžiulės dainų šventės.

Tik paminėtų istorinių 
aplinkybių įtakoje latviai 
šiandien kalba gerokai 
nuo lietuvių kalbos nuto-

zo-

Už tat visai su
prantama, kad senesnėsės 

t ir latviu

gitatoriai areštuoti ir nuodugniai tardomi. Palestinos^ ‘"Jįjausmmgumas aurmt is sios puses, galime pa-
delegaeiia tapo izoliuota ir pieštai dabodama. Tiems *tebetl P*5 Pran,as» Ozeją: gadestingumą. Izaijas yra valstybės sukūrimo klau- 

v tiesiog persisunkęs Dievo begaline didybe, Jeremijas simą. Toji dvasia t““
yra jausmingiausias iš pranašų. I gyva ir nepriklaus

T. Klemensas Žalalis, O. F. M.. metais,
Į Latvių

žydams, kurie buvo pasiruošę vykti į Palestiną apsi- 
gvventi (kai kurie pareiškė norą stoti į Izraeliaus ar- 
miia), buvo uždrausta su delegacija matytis. Imtasi 
ir kitų “vul^ariškų” priemonių. Dvi žydų spaustuvės 
Maskvoje uždarytos.. Taip pat panaikinta Anti-Fašis- 
tinis žvdu Komitetas, kurs uoliai darbavosi karo me
tu. Dabar, savo uždavinį atlikęs, Sovietų valdžiai at
rodė nebereikalingas. Visa tai padaryta be perspėji
mo bo tardvmo. be teismo. Tik ant tu įstaigų durų 
pHVgka poniergabs su vienu žodžiu “likviduota”. Iš 
viea ko atrado, kad paties politbiūro įsakymu buvo] 
taip on daryta.

T? čir u s blogiausia, tai plintąs Rusijoj antise- 
nD’t’-rno r*»iWnvs. Aiškiai puolama žydų tikėjimas. 
Kpž^ok* Tvarovas pašiepia Dievą ir kritikuoja Tal- 
mud”. Sako, kad sinagogos slepia tuos žydus, kurie 
bijosi susitikti su policija.

Spaudoje puolama žydai už keitimą savo pavar
džių. Tad jų pasuose greta pasiimtos rusiškos pavar
dės pasirodo tikroji žydiška. Pavyzdžiui rašytojas G. 
Jasnvj čia pat ir Finkelšteinu užvardintas.

Tai laikai atėjo! Gi revoliucijos metu nieks nema
nė, kad stambiausi jos vadai — Trockiai, Kamienevai, 

i Zinovjevai, Sverdlovai, Piatakovai tai ne kas kits tik 
I Braunšteinai, Appalbaumai, Rosenzveigai, Nachim- 
kesai ir t.t. Tik daug vėliau tai sužinota. Kokio dabar 
užmokesnio susilaukta... K.

• v

Aukokime pagal savo galimumų. Kiekviena auka 
bus nuoširdžiai įvertinta ir sunaudota švenčiausiam 
tikslui — alkanam papenėti, trokštančiam pagirdyti, 
nuogam pridengti.

United Lithuanian Relief Fund of America, Ine. 
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Jo gyvenimas ir esmė, visas jo geresny- 
sis aš, buvo motiniškoje kitados pamestosios 
sužieduotinės sieloje, ir iš tos sielos trykšta 
jėgą, kuri pašalina Peero pražūtį, ir piktasis 
veltui lauks jo kryžkelyje.

“Tikėk, kad tiktai per tave ką nors pajė
giu ir nieko be tavęs” — rašo Richardas 
Wagneris vienai moteriai. Jo “Tannhau- 
ser’io” operoje Elžbieta, Tannhauser’io pa
mesta, nesiliauja meldusi Dievą, kad pasi
gailėtų to nelaimingojo, paskendusio kūno 
džiaugsmuose, ir vėl patrauktų jį į aukštes
nį gyvenimą. Ir savo gilia, pasiaukojusia 
meile ji išprašo išganymą nusikaltėliui.

O Dantę kas nuvedė į aukščiausias dan
gaus sritis, jei ne Beatričė?

Mykolas Angelas rašė savo vienintelei 
meilei Viktorijai Colonnai:

“Skulptorius, sumanęs statulą, pradžio
je lipdo ją iš molio. Paskui su kūju kala ją 
iš marmuro. Taip aš buvau netobulas mo
linis pavidalas, kol jūsų kaltas, o madona, 
nepadarė iš manęs naujo žmogaus”.

Norint paimti iš poetų, artistų ir kitų 
genialių žmonių gyvenimo tik po vieną pa
vyzdį, rodantį moteriškumo galią, reiktų 
prirašyti didžiulį tomą. Juo vyras geniales
nis, juo vyriškesnis, juo daugiau turi ku
riamosios jėgos, juo stipriau jis ilgis tikrai 
moteriškos sielos, juo karščiau trokšta to 
moters žodžio, kuris keičia jo gyvenimą, 
siekimą ir veikimą.

Bet nesupraskite manęs klaidingai. Aš

I

Lietuvos Sesulė Latvija
Edv. Karnėnas

Jos Nepriklausomybės Lapkričio 18 d. šventės proga
Šiaurinė Lietuvos kai-, Kaip Lietuvai ir Estijai,! 

mynė Latvija pasiskelbėjLatvijai taip pat reikėjo; 
nepriklausoma respubli-jsavo geriausių sūnų ir j 
ka 1918 m. lapkričio mėn.'dukrų krauju kovos laukei 
18 d., taigi tik 9 mėnesius išpirkti savo laisvę 1918-i 
vėliau už Lietuvą, taip 19 m., kada Pabaltės ba-! 
pat pirmojo pasaulinio ronai vokiečiai stengėsi 
karo išdavoje ir JAV pre- žūt-būt šiuos kraštus pri- 
zidento Wilsono paskelb- jungti prie Vokietijos 
tų 14-kos laisvės ir tautų (Bermonto - Avalovo ge- 
apsisprendimo punktų į- ležinė armija). Iš kitos 
takoję. Kaip ir jos kaimy- pusės ir raudonoji armija 
nės Lietuva ir Estija, stengėsi jau tada užimti 
Latvija gali didžiuotis ne- visą Pabaltę. 
priklausomybės met a i s Iki 1918 m. Latvija ne
pasiektais kūrybiniais lai- turėjo valstybinės istori- 
mėjimais. Tik klastinga jos. Jos kraštus seniau 
kaimynė Sovietų Rusija valdė vokiečių kardininkų 
nutraukė 1940 m. šių trijų ordinas, po vokiečių kry- 
sesučių ant Baltijos kran- žiuočių ordino žlugimo 
to laimingą ir žydinčią (1410 m. Žalgirio mūšis) 
jaunystę. visas Dauguvos baseinas

I •

visai nesakau, kad neitumėt aukštųjų moks
lų, nepasiaukotumėt dailei ir kitiems daly
kams. Eikite ir aukokitės kas turite gabu
mo, noro ir kas galite, tik visur ir visada 
stenkitės ugdyti, tobulinti savo moteriškąją 
sielą ir neužmirškite, kad vyriausias mo
ters uždavinys yra jungti žemę su dangumi.

Anksčiau cituotieji tikrai moteriški An
tigonos žodžiai “Ne neapkęsti, bet mylėti čia 
esu” — turėtų būti jūsų šūkis kaip tik šian
dien, kada pasaulis nerte pasinėręs įvairios 
rūšies neapykantoje, kada dar daugiau, ne
gu kitados, reikia gelbėti, kelti, gydyti, mal
šinti.

Tai nėra joks pagyrimas; jei sakoma ko
kią moterį esant “vyrišką”. Jei moterys pa
mėgdžios vyrus mokslo, meno, politikos ir 
kitose kultūros srityse, tai jų veikimas ten 
bus visai nereikalingas ir bergždžias.

“BOBIŠKUMAS”
Pasaulyje nėra nieko tobulo. Tiek moters, 

tiek vyro siela turi ir gerų ir blogų ypaty
bių. Kai kurios yra surištos tik su lytimi, 
nors kartais gali būti ir bendros. Aš tekalbė
siu čia apie tokias, kurios dažniausiai suka
si lizdą moteryse, nes kiekvieną kritiką ir 
tobulinimą visados reikia pradėti nuo savęs. 
Tai yra tos ypatybės, kurioms pasireiškus, 
vyras, gailestingai linguodamas galvą, pa
niekos sklidinu balsu sako: “E, boba!” Todėl 
pavadinčiau jas “bobiškumu”.

Nemanykite, kad bobiškumas yra būtino

buvo 
gyva ir nepriklausomybės 

, ypač Lietuvių - 
l Vienybėje. Tik 

jaunosios kartos buvo šal
tesnės, nes Lietuva turėjo 
su kitais kaimynais teri
torinių ginčų (Vilniaus ir 
Klaipėdos kraštai), o Lat
vija, neturėdama panašių 
problemų, buvo lyg ir pa
tenkinta, kad, Lenkijai o- 
i.kupavus Vilniaus sritį, ji 
' rubežiuojasi su Lenkija. 
Ypač buv. užsienio reika
lų ministerio Mejerovi- 
čiaus politika Lietuvai 
buvo šalta.

Teritoriniu požiūriu Lat
vija buvo kiek didesnė už 
Lietuvą (be Vilniaus kra
što), bet gyventojų turė
jo žymiai mažiau: 1,971,- 
000 Latvijoje ir 2,397,000 

j Lietuvoje (1937 m.). Pra
džios mokyklų skaičius 
Latvijoje — 1.804 su 224,- 
697 mokiniais ir 9,060 
mokytojais, Lietuvoje — 
2.743 su 451,299 mokiniais 
ir 6.944 mokytojais (1939- 
40 m., Lietuva skaitant be 
Vilniaus ir Klaipėdos kra- 

Tesinys 5-tame dusI.

I
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ji moteriškumo dalis, vadinas, kad tikra mo
teris turi būti ir bobiška. Priešingai, bobiš
kumas neleidžia plėtotis tikrajam moteriš
kumui. Tik bobiškumą apgalėjus, tėra pa
siekiamas tas amžinasis moteriškumas, kurs 
kelia aukštyn.

Viena bobiškumo ypatybė yra verksmin- 
gumas. Siuvėja nedailiai pasiuvo drabužį, tė
vai neleido eiti į vakarėlį, nepavyko atsaky
ti pamoką, mokytojas parašė dvejetuką — 
dėl tokių ir panašių priežasčių kasdien upe
liais teka mergaičių ašaros. Ar tai nėra aša
rų išjuokimas? Juk ašara ir juokas tai gra
žiausios Dievo dovanos žmogui, suteiktos 
tik jam vienam. Jomis betarpiškiau pasi
reiškia mūsų siela.

Ašara yra kažkas tiek šventa, tiek kilnu, 
tiek stebuklinga, kad turėtų lig gelmių su
jaudinti kiekvieną širdį. Dėl to ir Kristus 
savo palaiminimuose mini verkiančiuosius. 
Evangelijoje randame patį Kristų du kartus 
verkiantį. Vieną kartą jis verkė gailėdama
sis Jeruzalės, kuri turėjo būti sugriauta; 
antrą kartą — gailėdamasis žmonių, ver
kiančių Lozoriaus, ir sugraudintas bičiulio 
mirties. Abu kartus jis verkė iš meilės. Jam 
buvo gaila ir tėvynės ir savo artimo.

Tiktai tokios aša»os Dievo, artimo, tėvy
nės, apskritai meilės išspaustos tėra kilnios, 
šventos, gražios. Tik šitaip verkiantieji tėra 
palaiminti.

(Bus daugiau).
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• P. M. Juras. Vakare mišparus 
; laikė Brockton, Mass. Šv. Ro- 

Dv asinė puota. Šv. Pranciš- Par‘ kleb., kun. Pranas

LORENCE, MASS.

kaus bažnyčioje lapkočio 11 d. Strakauskas. šeštadienį mišpa-!

rus laikė kun. Jonas Jančius, 
MIC., TT. Marijonų provincijo
las. Pamokslą sakė kun. 
Jenkus.

Sekmadienį iškilmingus 
į baigos mišparus laikė kun. 
■Juškaitis Cambridge, Mass. lie- 

šv. Mišias buvo iš-J tuvių parap. klebonas. Pamoks-

pirmą 
Mišios 
užpra- 

=tl5
K.

(Paliaubų dienoj) įvyko 
kartą buv. kariams šv. 
(Military Mass). kurias 
šė Amerikos Legijono
Postas. Šv. Mišiose dalyvavo 

I skaitlingas būrelis legijonierių. •

Per šias i
statytas Šv. • Sakramentas, ir 
tuomi prasidėjo 40 vai. atlai
dai. Šv. Mišias atnašavo kun.

už-j 
Pr.

lą pasakė kun. Jonas Švagždys 
Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių 
kapelionas.

Svečių kunigų tarpe matėsi 
ir prel. K. Urbonavičius. Cho- 
ras, vadovaujant muz. A. Šim- 

; kui. labai gražiai giedojo miš
parus ir kitas iškilmių giesmes. 
Šiais metais parapijiečiai gau
siai adoravo išstatytą 
kramentą ir beveik 
prie šv. Komunijos.

Šv. Vardo draugija 
laidų ėjo in corpore 
Komunijos. Po Komunijos įvy
ko susirinkimas, kuriame nu
tarė naujų narių vajų. Ragina
mi tremtiniai rašytis į Šv. Var
do draugiją ir į kitas parapijo
je gyvuojančias kat. draugi- 

F.A.K.

Švč. 
visi

Sa- 
ėjo

jas.

laike 
prie

at- 
Šv.

Muzikas Jonas J. Tamu- 
lionis, 
dienį 
niame 
vaus
Grupei ir pats dainuos so
lo ir dueto.

ateinantį sekma- 
‘Darbininko’
parengime
dainininkų Vyrų

meti- 
vado-

HARTF0R9, CONN
LDS 6-tos kuopos susirinki

mas. Lapkr. 20 d.. 2 vai. p.p. į- 
vyks svarbus LDS 6-tos kuo
pos susirinkimas. Nariai prašo
mi laiku susirinkti. Bus pada
rytas pranešimas iš Conn. aps
kričio suvažiavimo.

namą, kuriame bus galima vi-'katuli**. Tenai p. Jankauskas 
siems nariams patogiai susi- praleido vasarą, besidarbuoda- 
rinkti ir laisvas valandas pra-'mas prie Gas kompanijos. Svei- 
Miti; taipgi susitikti su savo kthame.
draugais. j __________

I Sis naujas vyrų klubas bus- įvyko LDS N. A. Suvažiavi- 
patogi vieta visiems mūsų ko-mas. Sekmadienį, lapkričio 13 
Jonijos jauniems ir senesniems d., N. P. parapijos svetainėje 
vyrams susieiti.
nuoširdžiai kviečia
brolius naujakurius taip pat vavo gražus būrelis delegatų 
atsilankyti į klubą ir įsirašyti iš visų kolonijų. Padaryta nau
jo nariais. dingų nutarimų ir perrinkta

Į šokių pelnas yra skiriamas dėl kitų metų valdyba, 
j remonto išlaidoms padengti.' _
l Manome, kad visi įvertins šio šventė gimtadienį. šiomis 
tikslo svarbą ir atsilankymu į dienomis fc. J. Petrušauskas 
šokius jį parems. šventė savo gimtadienį. Ponas

Rengimo komisija nuoširdžiai Petrušauskas gimtadienio pro- 
kviečia vietos ir apylinkių lie- ga susilaukė dovanų 
tuvius ir lietuvaites atsilanky- sion setą. Sveikiname 
ti ir maloniai praleisti laiką. M.

Klubiečiai įvyko LDS N. A. apskričio su- 
ir visus važiavimas^ Suvažiavime daly-

CAMBMNE, MASS.

Televi- 
p. J. 

Petrušauską ir linkime visados 
linksmų gimtadienių.

Vestuvės, šeštadienį, lapkri
čio 12 d. p. A. Marcinkevičius

Šv. Kazimiero parapijos Choro, Nashua, N. H. Vyrų Grupė, kuri ateinant} 
sekmadienį, lapkričio 20 d.. 3:30 vai. p.p., Municipal Building salėje, So. Bos
ton, Mass., vadovybėje muziko Jono J. Tamulionio išpildys puikų koncertą. 
________ _ . ______ ■* .i, -

jaunavedžių tėveliai yra LDS klebonui, kad jisai įteiktų šią 
nariai auką kongresui. Nariai mielai

Linkime laimingo vedybinio sutiko su paskyrimu 
gyvenimo. Report.

BROOKLYN, M. Y.

kos kilniam Lietuvos 
mo reikalui.

i Buvo skaitomi du 
Sąjungos laiškai,
kas mūsų Draugijos 
nario. J. Nakrošiaus, 
vo pomirtinę paliko

šios au- 
Laisvini-

Labdarių 
Vienas laiš- 

mirusio 
kuris sa- 
Labdarių

tui jau veik viskas yra paruoš
ta. Buvo pakviesta mūsų miesto 
valdžia su mūsų miesto asse- 
sorium, ponu J. F. Kimbarka 
prišakyje. Ji* yra geras lietu
vių patrijotas. Šiame susirinki
me įsirašė į mūsų draugiją du 
tremtiniai. Abu vienbalsiai bu
vo priimti. A. Valančius.

NEW HAYEN.CONN.

Mirė. Praeitą savaitę pa
simirė LDS 6-tos kps. na
rys a. a. Topilis Januke- 
vičius. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis iš 
Švč. Trejybės bažnyčios. 
Tegul ilsisi Viešpaties ra
mybėje.

Brangiausia šakius
Ginseng Šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
nėjusių nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai- 
pogi geras nuo du

sulio. Yra sakoma, geras ir dėl 
akmenėlių varymo. Kiniečiai ir 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per 
šimtmečius kaipo kokį stebuk
lingą vaistą arba apsauga nuo 
visokių ligų ir jaunystės palai
kymo. Ginseng šaknų nereikia 
nei kept, nei virti jos lengva j 
sukramtyti ir nuryti kaip sal-' Hartfordo Ligoninėje. Jam bu- 
dainįf jos nėra priklios nei kar-.vo pa<įarvta operacija. Nariai 
čios. Kama: svaras $20.00. pu-įljnki pasveikti.
se svaro $10.00. kvoteris svaro, 
$5.00. šitos šaknys niekad ne-į 
buvo pigios dėlto, kad jas 
ku užauginti. Užsakymus 
siunčiam į namus.

ALEKANDER’S CO.
414 W. Broadnay

So. Boston 27, Mass.

Sunkiai serga. Mykolas Balu- 
kinas praeitais metais buvęs 
LDS 6-tos kps. pirmininkas 

I sunkiai susirgo. ir randasi

gun j Rengiasi apsivesti. 
prjj Viktoria Lapeckaitė

BALFui rsfflti parengimas.
Lapkričio 20 d. Katalikų klubo apsivedė su p-le Worcesteriete. 
patalpose, Balfo 60 skyrius iš- Vestuvės ir vestuvių bankietas 
leidžia 3 kalakutus. Pelnas bus įvyko Worcesteryje. A. Mar- 
skiriamas tremtinių šalpai. Vi- cinkevičius yra vienas iš veik
si esate raginami įsigyti bilie- i liausiu jaunuolių mūsų parape
tus, pas sekančius asmenis:*joje. Labai daug darbuojasi su 
Daukanto ir Bačinskų krautu- Vyčiais. Linkime p. A. Marcin- 
vėse, taipgi pas B. Jakutį, A. kevičiui ir jo žmonelei, laimin- 
Zavecką, P. Radaitį, J. An- giausio vedybinio gyvenimo. 
drews, B. Shimkus, J. Survilą, 
S. Luinį, ir kitus asmenis. Visi

A. D.

esate raginami paremti šį šal- Mil* Valanda
j Sekmadienį, lapkričio 20 d.
i 7^0 vai. vakare per WMEX 

va" ■ radio stotį — 1510 bus trans-

Lietuvių Katalikų Darbininkų
Klubas

Praeitą pavasarį susiorgani
zavęs L. K. D. Klubas savo Sąjungai. Nutarta ją išmokėti
programoje užsibrėžė veikti, per Labdarių Sąjungos seimą, 
kad užpildžius spragas, kurios kuris įvyks lapkričio 20 dieną, 
atsiranda bedirbant bendroje Cicero • Šv. Antano parapijos 
darbininkų veikloje. Klubo tiks- ‘ svetainėje. Taipgi buvo per
las yra saugoti lietuvių darbi- i skaitytas Labdarių Sąjungos 
ninku reikalus juos suorgani- laišku kvietimas į seimą. Nu- 
zuojant į vienetą, su kuriuo: tarta dalyvauti. Delegatai iš; 
skaitytųsi kiti darbininkų at- rinkti ir auka paskirta $5.00. 
stovai. Tas bus galima pada
ryti per L. K. D. Klubą, už tat komisija pranešė, kad bankie-’tik baigia atremontuoti 
reikalinga susipratusiems kata- ' 
likams darbininkams tuojau į 
jį įstoti.

L. K. D. Klubo susirinkimas 
įvyksta trečiadienį. lapkričio- 

iNov. 23 d.. 7:30 vai. vakare. I
Angelų Karalienes par. salėje. 
So. 4tn ir Reobling Sts.. Brook
lyn, N. Y.

Prašome visus narius susirin-! 
kime dalyvauti, nes turime- 
daug svarbių reikalų svarsty-Į 

’ mui. Be to. paraginkite savo; 
pažįstamus prie šio klubo pri-i 
sirašyti.

L. K. D. Kiuho Valdyba. I

l

I
1
I 
i

iĮ
Kas liečia draugijos reikalus,'

Šv. Kazimiero Vyrų Klubas
Rengia šokius. Lapkričio 20 d., 
šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje. įvyks šokiai, grojant sma
giai orkestrai lietuviškus ir a- 
merikoniškus šokius. Šiuos šo
kius rengia" šv. Kazimiero pa
rapijos vyrų klubas, kuris kaip

pos darbą.

PasiHaksmino jaunimas. Ket
virtadienį, lapkričio 10 d., ________ .
kare katalikų klubo patalpose Uuojama *apie Sv Augustiną, 
įvyko mūsų parapijos metimai j Augustinas gyveno 4-me
šokiai. Šokiuose dalyvavo amžiuje, kuriame buvo labai
gražaus jaunimo ir publikos, Manichiejų herezi-
- . . .. <.„r*n«rti. J kurią, būdamas studentas,

buvo patekęs ir šv. Augusti
nas. Tačiau per karštas mal
das savo motinos, Šv. Monikos, 
už jo atsivertimą, jis atsivertė 
į tikrąjį tikėjimą. Pagaliau ta
po vyskupu ir šventuoju._____

Kadangi šokiai buvo surengti 
paskubomis, tai nebuvo susi
laukta tai, ko tikėtasi. Bet gi 
visi dalyvavusieji turėjo pro
gos linksniai praleisti laiką. *

Sugrįžo. Prieš kurį laiką grį- 
New Yorko p. A. Jan-

Panelė
K

ruošiasi 
vedyboms su Pranu Bartusevi
čių. Jungtuvės įvyks Padėko- 
nės Dieną 10 vai. ryte Švč. 
Trejybės bažnyčioje. Abiejų

CICERO, ILL
Antano draugijos mene

Draugijų Valdybų Adresai

Šv.
sinis susirinkimas, kuris įvyko 
lapkričio 6-tą dieną, buvo gau
sus ir padaryta daug nutarimų 
ir pranešimų iš visuomeninės 
veiklos.

Pirmas pranešimas buvo apie 
ligonių komitetą, iš kurio pa- 

mūsų ligoniai 
dabarLIETUVOS dukterų DR-JOB I 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E 8th St.. So. Boston. Mass.
Tel. SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,
8 VVinfield St.. So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 

Finansų Ra5t. — B. Cūnienė,
29 Gould St., VV. Roxbury, Mass.

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

51 Tampa St., Mattapan. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas,

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

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

antrų antradienį mėnesio, 7:30 v. į 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. ” "**- “* ‘—
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

t tv. JONO EV. BL. PASALRINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis,
21 Sanger SL, So. Boston, Masu. 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Slxth SL, So. Boston, Mass. 

Prot RaSt. — Jonas Glineckis,
I 5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass. 
Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka, 

| 440 E. Sixth SL, So. Boston, Mas*.
: Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
' 699 E. Seventh St, S. Boston, Masa
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
ii čia sekmadienį kiekvieno mėnesio,

aiškėjo, kad 
sveiksta, ir jų turime 
tik du. Vienas mūsų draugijos 
narys pasimirė. Jis buvo palai
dotas lapkričio 5-tą dieną. Tai 
yra J. Stankus.

Kitas pranešimas buvo val
dybos kas liečia VAL Kongre
są. Valdyba paaukojo iš kasos 
$100.00, kuriuos perdavė mūsų

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Furnitūra Co.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas

! —
5 258 Vest Broadmy, P

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Boston, Mass. 
uMoanMagi * n nnn n n*— I

j 492 E. 7th St, So. Boston, Mass 
Visais draugijos reikalais kreipki- 

|tės pas protokolų raStininką..
movers —y 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstance 
Moving

326 - 328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DtL PASTATYMO PAMINKLŲ 
Atsilankykite pas 

fote ūh Monument Co.
GRANITE MEMORIALS

321 W. Hollis St, 
Nashua, N. H.

Norintieji pas mus atvykti, telefonu®, 
kitę Nashua 42S1. Transportacija 

I dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte.

pirkdam<» pilnos

rovn *•*»—.»■ DaBAeį

PLBAH ORDU
YOUR TORKEY MOW

Amui* your»*U oi One oi the»4
tnounlain grown, ipocial breed kiršo M
Uaving your tutkey order wrth our
Monagor today.



Mes Pasalusiame Dievo
Penktadienis, Lapkričio 18, ’49

visas
— “no džiab!” Vienas 
jaunesniųjų “grinorių”

“Tuomet pasirodys danguje 
Žmogaus Sūnaus ženklas, ir 
tuomet visos žemės giminės 
raudos ir išvys Žmogaus Sūnų, 
ateinantį dangaus debesyse su 
didele galybe ir didenybe”.

(Mato 24:30)

Mielasai Skaitytojau:
Su šituo Sekmadieniu Katalikų Bažnyčia baigia 

savo liturginius metus. Jau stovime tartum Advento 
išvakarėse; rūpestinga mūsų motina Bažnyčia stato 
mums prieš akis Paskutinį Teismą, gorėdama paruoš
ti mūsų sielas Kristaus atėjimui.

Pirmasis Kristaus atėjimas į šį pasaulį prieš 19 
šimtų metų, kaip Atpirkėjo ir Išganytojo, daugelio 
žmonių buvo nepastebėtas arba nepalankiai sutiktas. 
Paskutinis Jo atėjimas pasaulio pabaigoje, kaip gy
vų ir mirusiųjų Teisėjo, bus visų pastebėtas, nes Jo 
ženklas — Kryžius, kuris pasirodys danguje, visiems 
aiškiai paskelbs Jo atėjimą: “Tuomet pasirodys dan
guje Žmogaus Sūnaus ženklas, ir tuomet visos žemės 
giminės raudos ir išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį dan
gaus debesyse su didele galybe ir didenybe”.

Kad Paskutinis Teismas tikrai įvyks, abejoti ne
tenka, nes tai yra švento tikėjimo tiesa, aiškiai iš
reikšta Apaštalų Tikybos Išpažinime: “Tikiu... ir į 
Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį,... kuris ateis gyvų ir mi
rusiųjų teisti”. Bet kada Paskutinis Teismas įvyks 
vienas tiktai Dievas težino. Gal jis įvyks po kelių ar 
net keliolikos šimtų metų, o gal dabartiniame šimt
metyje. Tos valandos tikrai niekas nežino; gal ji jau 
netoli. Šventos atminties Popiežius Pijus X, rašyda
mas savo pirmąją Encykliką spalio 4, 1903 ir ypatin
gai pabrėždamas pasaulio nutolimą nuo Kristaus, iš
reiškė savo baimę, kad šio amžiaus žmonių nedoru
mas jau yra pradžia tų baisybių, kurios įvyks pasau
lio pabaigoje ir kad Pražuvimo Sūnus jau yra pasau
lyje...

Artėjančio Paskutiniojo Teismo prisiminimas te
būnie mums įspėjimu ir paskatinimu visa širdimi my
lėti Dievą ir Jėzų Kristų, busimąjį mūsų Teisėją.

Dr. B. Paulius, O. P.

Misijonieriaus Laiškai
Meilė, Skaistybė ir Laimė

(Tęsinys)

MEILES UGDYMAS
Meilė yra ankštai suriš

ta su jausmais, su lytiniu 
polinkiu, kurie priklauso 
žemesniajai žmogaus pri
gimčiai. Todėl vyro - mo
ters meilė, šeimyninis gy
venimas yra reikalingas 
griežtos drausmės'— pro
to, tikėjimo šviesa ap
šviesto, ir valios vadova
vimo, laikymosi deramos 
tvarkos ir reiškimosi for
mų. Dauguma meilės at
šalimo priežasčių glūdi 
šios drausmės trūkume, 
nors daug kas ir nenori 
prie to prisipažinti. Gaila, 
kad dėl vietos stokos šia 
proga negalime apie tai; 
pakalbėti plačiau.

J. kary*

lšTVEBMfi APSIMOKA
Blogu laiku išlipau į Ameri

kos krantą. Dauguma šios 
“aukso šalies” fabrikų leido 
darbininkus namo, o kur dar 
buvo bent apynormaliai dirba
ma naujų* darbininkų nebeė
mė. Apibėgau beveik 
mones — “no džiab!” 
kitas 
šen ar ten įsisprausdavo, bet 
man buvo sausai atsakoma. 
Ar tik ne dėlto, kad mano 
smilkiniai žili ir gerokai pra
retėjęs “skalpas”? Kišenėje nė 
cento, žmona po visų pereina
mųjų stovyklų ir kelionės vos 
pavilko 'kojas. Pasidarė šiurpu. 
Tada pasileidau kita kryptimi: 
restoranai, klubai... Ir viena
me jų. vargais negalais, įsika
binau.

Bet ir šiose darbovietėse, tu
rint galvoj bedarbių pagausė
jimą, buvo žiūrima į figūrą, į 
amžių. Atgyvento laiko per
daug nesutrumpinsi... Be Anta
no, be Povilo pagalbos nebū
čiau taip laimingai įsikabinęs.

“Laimingai”... Dišių plovėjo 
“pareigos” nesudėtingos. Nei 
perdaug jėgų, nei kažinkiek 
išminties tokiam darbui nerei
kia. Iš karto setgi malonu pa
sidarė, jog pradedu uždirbti 
savo pinigą, kuris čia taip rei
kalingas.

Tačiau po kelių dienų, kai 
gavau iš “boso” pirmą saują 
“karčių pipirų”, kai vienas ki
tas svetimtaučių bendradarbių 
lyg netyčia įgėlė, pasijutau ne
paprastai menkutis. Ėmiau gai
lėtis, kodėl nesu toks, kaip ki
ti šios vietos samdiniai... Kas
dien darėsi liūdniau. Ypač sek
madieniais kažkoki iki tol ne
patirti skausmai raižė jausmus 
ir širdį. Lėkščių barškėjime ir 
mašinų ūžesy aš, rodos, girdė
jau kažkokį man taikomą 
keikimą...

«

Lietuvos Sesutė Latvija
 „ > ■ ■

me, kad savo laiku per- 
ir'daug pasitikėjome anais 

įWilsono laisvės punktais, 
nepriklausomybės metais 
neįgyvendinę Lietuvos - 

i - Estijos glau- 
įdžios kultūrinės, ekono
minės ir karinės santar
vės; mums jau tada rei- 

i kėjo tarptautinėj arenoj 
kalbėti šešių milijonų var
du.

Prisimenu, kai mes mi- 
_______ : vieni kitų Ne- 

šventes,

Pradžia 3-čiame pusi, 
štų). Bet vidurinėm ir 
profesinėm mok y k 1 o m 
Latvija aukščiau stovėjo.1 
Dirbamos žemės Latvijoj T . .. 
buvo mažiau, už tat miš-įJ1:__J 
kų ir pievų daugiau, gy-: - -
vulių raguočių daugiau J v-_. 
bet neraguočių žymiai v 
mažiau. Cukrinių runke
lių ir avių auginimu Lat-! 
vija buvo pranašesnė už 
Lietuvą. Latvija turėjo 
beveik dvigubai didesnį priklausomybės 
geležinkelio tinklą: 3:139 yįeni kį.
km (Lietuva 1.634 km).'* lanayaavome vieni ki 
Mat, Lietuva 120 metų11“8 V.1^8 kongresuose 
r ’ „ Rygoje, Talline ir Kaune,buvo Rusijos vakarų pa^?^ pagiryžimas gel- 
sienio kraštas, kurj rusai; r j »
sąmoningai buvo apleidę, 
kad karo atveju vokiečiai 
lengvai neįsiveržtų. Pagal 
Cotin Clark ’The 
tions of Economic Prog
resą’ latvių tautos 
mos buvo 249, lietuvių — 
190 (santykis taškais). 
Latvija didžiavosi savo il
gu pajūriu, sostine Riga 
ir keliais uostais. Iš viso 
buvo tai moderni, kultū
ringa ir graži valstybė.

bėti savo tautas ir atkur
ti nepriklausomas Latvi
ją, Lietuvą ir Estiją, šian
dien mus jungia bendron 
kovon stipriau, negu a- 
nais Nepriklausomybės 
kovų metais. Todėl nuo
širdžiausiai sveikiname 
brolišką Latvių Tautą bū
dami. tvirti tikėjime, kad 
kalbėdami ir veikdami še
šių milijonų vardu, visur 
ir visada išvien eidami, 

, mes savo šventus tikslus 
Šiandien Latvija, kaip pasieksime, nes jau per- 

Lietuva ir Estija, yra už (daug yra aiškus raudona- 
plieninės uždangos (gele- sis pavojus visam krikš- 
žinė uždanga kerta Elbę čioniškam pasauliui, taigi 
ir Dunojų). Tragiškos šių ir Amerikai, kad reikėtų 
trijų Pabaltės valstybių dar ilgai laukti, 
būklės akivaizdoje dabar 
skaudžiai

Condi-

paja-

Oirterię Bertas. Baltimorės 
oisteriai (austrės) garsiausi vi
soj Amerikoj. Tai, taip sakant, 
Baltimorės specialybė Oiste
riai — tokios minkštakūnės žu
vys, užsidariusios kietuose ke
valuose. Garsiausias oisterių 
paruošimas Baltimorėje yra šis 
parapijos “Oisterių Kostas”. 
Apie jį žino ne tik parapijie
čiai, bet ir kitų tautų žmonės. 
Šitas paruošimas tai tikras į- 
vairiomis kalbomis kalbančių 
žmonių pasisvečiavimas.

Jau pirmą valandą po pietų 
parapijos namo kieme ant sta
lų suverstos didžiulės oisterių 
krūvos. Taip, krūvos, nes tūks
tantinė publika turės sudoroti 
net 30 statinaičių oisterių! 6 
vyrai vos spėja atidarinėti šio 
skanėsto kevalus. Senieji ame
rikonai valgo pasigardžiuoda
mi, naujieji lietuviški parapi
jiečiai tik neskaniai šypsosi ir 
nedrįsta ragauti tos gyvos ir 
nevirtos žuvies. Bet vienas ki
tas išdrįso, kad ir užsimerkęs.

pra-

Lai gyvuoja Lietuvių - 
apgailestauja- Latvių'- Estų Vienybė!

KAS YRA MAGIKAS
ugniakuro 

2-3 tų ke- 
apdedamos 

vandeniu,

jų vaikų meilė vis duoda 
naujų progų jai reikštis. 
Bręsta vidaus turtai, mo
tiniškumas ir tėviškumas, 
bent dvasinis, vis stipri
na meilės įtampą. Toje 
meilės atmosferoje vyro 
ir moters asmenybė sužy
di pilname savo žavesyje 
ir laimėje.

Baigdamas šį laišką, no
rėčiau dar kartą nukreip
ti Jūsų žvilgsnį į Mariją. 
Būkime pilnutiniai Mari
jos garbintojai! Ne Josios 
pagalbos prašymas smul
kiuose mūsų reikaluose ar 
šaltas stebėjimasis Mari
jos didybe sudaro Jos 
garbinimo esmę. Kreipki
mės į dangiškąją Motiną, 

______  _____ po kryžiumi liepsnojančia 
Ypač svarbu yra pirmą- meile pamilusią mus, Ru

ją meilę, medaus mėnesių riuos taip mylėjo Jos die- 
tneilę palengva perkeisti viškasis Sūnus, su kūdi- 
— sublimuoti į aukštesnę1 kiškų pasitikėjimu; žavė- 
meilę. Dvasinė meilė nė- kimės Ja kaip mūsų Po
ra pirmiausia erotinė arnįa Įr Globėja, kaip mūsų 
kūniška meilė, nors ji iri didžiąja Seserim, gyvenu- 
kūno neišskiria, bet ji vis-'s^a panašų vargų 
ką sudvasina, viską sukil
nina, įtraukdama į savo 
ratą. Ji reiškiasi ne tiek 
žodžiais ir jausmais, kiek 
darbais. Ji fizinę lyties 
trauką, kuri greitokai nu
stoja savo svorio, pakei
čia pagarba, įsijautimų 
paslaugumu, dėkingumu, 
grožėjimusi dvasios turi
ningumu. Tai yra būtina 
meilės išlaikymui! Savų-

Kiekvieną pa
tenka “spel-

*

Poezija
Parašė Jurgis Baltrušaitis. 

Išleido kun. Pr. M. Juras, 1948 
m. “Darbininko” spauda. Kny
ga turi 270 pusi. Kaina $2.00.

366 W. Broadway, 
- So. Boston 27, Mass.

mą. Kokią laimę atnešė 
jai ir žmonijai Josios 
skaistybė?! Čia sekime 
Ją! Ir Jūsų skaistybė bei 
ištikima meilė neša laimę 
Jums, Jūsų šeimai ir mū
sų tautai. Ši kova mūsų 
laikais yra sunki, dažnai 
reikalaujanti didvyriškų1 
pastangų. Bet tai mūsų 
pilkos kasdienos didvyriš
kumas, tai mūsų, katali
kų, uždegtas švyturys pa
laidumo ir išmirimo jūro
je skęstančiam žmonijos 
laivui, tai nuolatinis pa
klusnumo ir pasitikėjimo 
reiškimas mylinčiam mus 
Dievui!

Jūsų ir Dievo meilėje
T. P. Daugintis, S. J.

PIRMI ĮSPŪDŽIAI 
KLAIDINA

— Ir draugiškumas gi tų jan
kių! Vos tik susitikome, iš pir
mos dienos jie ėmė mane var
du šaukti.

— Ar neapsirinki? Tikras 
draugiškumas čia negreit tarp 
žmonių užsimezga. O vardais 
jie šaukia dėlto, kad pavardžių 
ištarti nemoka, 
vardę angliškai 
linti’L.

* e
Kaip be senų mūsų emigran

tų Antano ir Povilo pagalbos 
nebūčiau čia gavęs darbo, taip 
be mielojo, gerojo Džimo var
gu ar būčiau išsilaikęs. Nes 
būdavo net tokių valandėlių, 
kada nepajėgdavau sulaikyti 
ašarų ir pasislėpęs už mašinos 
gausiai jas nubraukdavau. Lie
tuvis bartenderis Džimas visa 
darė, kad aš jausčiausi geriau. 
Jis mane mokė kaip laikytis 
su vyresniaisiais bei darbinin
kais, jis mane kur sutikdamas 
guodė, ramino, stiprino. Pats 
išėjęs kieto gyvenimo mokyk
lą, jis žinojo, ko man reikia. 
“Būk kietas, broli”, sakydavo 
jis man. “Užmiršk laikinai, kas 
buvai; padėk į šalį savo aukš
tuosius mokslus ir kitokių pa
reigų ilgametį patyrimą. Kada 
nors ir čia tatai pravers, bet 
dabar reikia prisiderinti prie 
padėties, kurioj esi. Yra dar 
nelaimingesnių už tave. Tik ap
sidairyk. Tavo šios vietelės net 
gi Amerikoje jau daug kas pa
vydi, nes jie gal nė tokios ne
turi ar negauna. O ką besaky
ti apie milijonus europiečių, 
kurie ne tik alkani, bet dieną 
naktį dreba dėl savo lais
vės...” Taip, laikui bėgant, aš 

vistiek 
Bet tik 
našta, 
barški-

ir apsipratau. Ar ne 
kur dirbi ir ką dirbi? 
uždirbi ir niekam nesi

Jau dešimt mėnesių

Mielas skaitytojau! Ar esi mano, jog magikas leidžia pub- 
kada matęs tokius nepaprastus,likai į akis kažkokius “monus”. 
reiškinius, kada vienas žmogus į Girdi, dėl to publika mato tik 
padaro tai, ko kiti žmonės ne
gali padaryti? Štai, keli pavyz
džiai.

Sakysim, tas ypatingas žmo
gus kardu arba peiliu perduria 
skarelę, bet perdūrimo ženklo • to tą pat. 
nepalieka. Iš oro pasigauna ei- jog tai tuo pačiu laiku matė, 
garetes ir rūko sau ( ar nege
ra mokėt tai daryti?). Nutve
ria nematomus pinigus arbai 
išima juos iš tavo ausies, no
sies, rankovės ir tau ] 
parodo. Butelį paverčia stikli-j 
ne, arba juos abu (butelį ir sti
klinę ) apmaino, nepaliesdamas 
rankomis. Lošimo kortas tavo 
akyse paverčia visai 
mis. Iš tuščios dėžės 
traukti visokių spalvų skareles} 
ir vėliavas. Plieno lankelius su
neria vieną su kitu. Duoda tau 
papūsti, ir jie išsiskiria. Iš tuš
čios skrybėlės ar puodo iškelia 
gyvą zuikį. Ir t. t., ir t.t.

Visi gerai žinome, jog tai; patenkinti lietuvių visuomenės 
padaryti neįmanoma, nes mes I smalsumą ir surengti tokių ne
negalime tai padaryti. To ne-: paprastų prašmatnybių vaka- 
padaro nei stipriausias, nei rą š. m. lapkričio 20 d. Munki- 
daug mokslų išėjęs žmogus. O pal Building salėje. Tuo tikslu 
vis dėlto yra tokių žmonių - re- pakvietė

tokius, magikų pasauly, nuostabiai ga
bų magiką VYTAUTĄ ANTA
NĄ JURGELĄ iš New Yorko.

Ką šis jaunas Vytautas gali 
padaryti publikos malonumui 
ir pasigėrėjimui, visi pamatysi
me lapkričio 20 d., 3:30 vai. po 
piet minėtoje salėje, o matyti 
tikrai bus ko! Šis Grafas Magi
kas rodys “burtus” beveik išti
sas 2 valandas! Tai bus įdo
miausios dvi valandos smagių 
ir linksmų prašmatnybių!

Paprastai tikietai tokiai ilgai 
magijos parodai būna žymiai 
brangesni. Norėdamas paten
kinti ko platesnę publiką ir y- 
pač jaunuomenę, “Darbinin
kas” gerokai nupigino tikietus; 
įžanga vienam asmeniui tik 
$1.20 su taksomis. Tėvai turė
tų atsivesti ir savo vaikus, ga
vę jų pasižadėjimą, kad jie bus 
geri kasdienihiam gyvenime ir 
mandagiai laikysis salėje.

Bostono lietuvių kolonijoje 
dar nebuvo tokios nepaprastos 
pramogos. Tad visi sugūžėki
me tą sekmadienį į tą salę!

tai, ką magikas nori. Bet juk 
publikoje būna visokių žmonių: 
su sveikomis ir labai geromis 
akimis, žemesnio ir aukšto 
mokslo, jaunų ir senų. Visi ma- 

visi jie patvirtina,

Ar gali atsirasti toks žmo
gus, kuris nenorėtų savo aki
mis pamatyti tai, ko jis pats 
negali padaryti? Neatrodo, nes 

; yra smal
sus: labai rūpi pamatyti, kas 
yra nepaprasta, “nežmoniška”, 
ir dėl to labai įdomu. Jei esi 
nors vieną kartą matęs tokių 

It°. i°-i įdomybių, norėsi dar kartą ir 
ima( netgi dažniau tai pamatyti. 

Žiūrėtum, žiūrėtum ir stebėtu- 
mies, nes negalėtum atsigėrėti 
tokiais nesuprantamais daly
kais.

pačiam kiekvienas žmogus 
stikIi-1 . . . _ .

••r

tenybią, kurie padaro 
rodos, neįmanomus dalykus. 
Tokio pajėgumo ir gabumo 
žmogus vadinasi magikas.

Vieni jį vadina klastadariu, 
burtininku, fokusninku. Kiti

nu lėkštėmis ir šokinėju aplink 
mašiną. Darbą atlieku taip, 
jog ne' “pipirų", bet gero žo
džio, pripažinimo susilaukiu. 
Laisvalaikiais gerokai pramo
kau anglų kalbos. Visa tai vy
resnybė įvertino ir pasiūlė ge
resnį darbą su aukštesniu atly
ginimu. Taigi, anot Džimo, 
kantrybė ir ištvermė visuomet 
apsimoka.

15 Lietuvoje Sušaudytų 
Kunigiį

Parašė Juozas Prunskis. Iš
leista 1942 m. Tai dokumentali 
nis bolševikų žvėriškumo įrody
mas. Kaina — 15c.

DARBININKAS
366 W. Broadw*y, 

So. Boston 27, Mass.

pasmeigiant ieš- 
“štyminti” oiste- 
svečiams. Tiesa, 

bet taip

Ir, pasirodo, patiko.
Po poros valandų ant spe

cialiai paruošto ugniakuro pra
dėta “štyminti”, t y. kepti ois- 
terius. Ant didelės 
skardos išverčiamos 
valų statinaitės, 
maišais, apliejamos
ir iš apačios malkomis kaitina
mos. Paskui 
mėliais, jau 
riai dalinami
tai lyg ir savotiška, 
reikia.

Apatinėse patalpose eina į- 
vairūs lošimai, groja orkestras. 
Didžiojoje salėje svečiai vaiši
nami įprastais valgiais ir įpras
tu būdu. Svečiams iki sočiai 
pasistiprinus. pradėjo dūdas 
pūsti ir antras orkestras.

Svečių pilna visur: ir kieme, 
ir apatinėse patalpose, ir salė
je: kas užkandžiauja, kas pa-l 
sakas porina, kas šokiuose ko
jas miklina .kas iš šalies stebi 
ir džiaugiasi kitų gera nuotai
ka. Matytk kad parengimas 
nusisekė geriausiai. Svečiai 
linksmi ir patenkinti. Žinoma, 
ir šeimininkams nėra ko liūdė
ti.

Dėl to “Darbininsas" ryžosi

didelę garsenybę

vietoj ginklo, sektųsi išspręsti 
taikiomis ' priemonėmis. Ap
šviesk, Viešpatie, visų žmonių 
protus savo išmintimi; paliesk 
visų širdis savo Dieviška mei
le, kad, suprasdami savo aukš
tą pašaukimą būti Dievo vai
kais. stengtųsi užlaikyti tavo 
įsakymus, kuriuose glūdi tikra 
ramybė ir pastovi pasaulinė 
taika. Per Kristų, mūsų Vieš
patį. Amen.”

Po maldos pareikšta pagarba 
Amerikos kariams, kurie žuvo 
aname kare. Lietuvių Legio
nierių posto vadas p. Drangi
nis pasakė kalbą, kurioje pa
reiškė, kad Amerikos kariai 
kovėsi už tautų laisvę ir geres
nį gyvenimą; jei reikės, Ame
rikos kariai yra pasiruošę stoti 
už laisvę, už socialinį teisingu
mą ir už tikros demokratijos 
principų įgyvendinimą.

Lietuviai pikietuoja. Lapkri
čio 12 d. vakare Lietuvių salė
je suruošė savo paskaitą ir 
prakalbas Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gija, arba, k'iip dažnai pasako
ma, bimbininkai. Turėjo at
vykti ir pats jų “Tėvas”, A. 
Bimba. Tik nežinoma dėl ko jis 
nepasirodė, savo “saule” nenu- 
švietė savo avelių. »

35 buv. tremtiniai vyrai ra
miai pikietavo prie salės durių 
su žibintais ir plakatais, ant 
kurių buvo išrašyta, kas čia 
renkasi, kad komunistus reikia 
išsiųsti į Rusiją. Dežiuravo 
keturi policininkai. Bimbiško- 
sios Draugijos atstovas, kaip 
rašo Baltimorės laikraštis “The 
Sun”, pareiškė:
atėjo į Lietuvą, tauta galėjo 
išsirinkti vietos valdžią, 
šitai valdžiai simpatizuojame”. 
Po šio pareiškimo mes iš jų 
pačių lūpų žinosime, kad ši 
Draugija simpatizuoja 

i pavergėjo Stalino 
pastatytai vaaldžiai, 
grynai komunistiška 
rusiškas įrankis.

Pikietuotojai ramiai 
tė 9 vai. vakare.

“Kai Sovietai

Mes

tautų 
Lietuvoje 
kuri yra 
ir aklas

išsiskirs-

I-jo Pasaulinio Karo paliau
bų minėjimas. Per Lietuvių 
Radio pusvalandį 13 lapkričio 
Baltimorėje minėta to karo pa
liaubų sukaktuvės. Nutilus Lie
tuvos himno garsams, minėji
mas pradėtas šia kun. Dr. L. 
Mendelio kalba: “Galingasis 
Dieve, galybių Viešpatie, mes 
maldingai lenkiame savo gal
vas. šiandien dėkodami Tau už 
pergalę, suteiktą mums ir vi
soms tautoms, kurios kariavo 
draug su mumis, kad godumas, 
pavydas ir neapykanta išnyk
tų pasaulyje. Meldžiame Tave, 
suteikti tielc šios, šalies gyven-' 
tojams ,tiek viso pasaulio tau-i 
toms tą išmintį ir supratimą, 
kad mes visi esame Tavo vai-j 
kai, kad Tu mus visus sutvė
rei būti laisvais. Gerasis Tėve, 
pažvelk savo gailestingomis a- 
kimis į tėvus ir gimines tų. 
kurie žuvo pereitame pasauli
niame kare, ir paversk jų 
skausmus džiaugsmais, nes jų
mylimieji paaukojo savo gy- ( 
vybę už geresnio pasaulio su-' 
kūrimą mums ir mūsų ainiams.. 
Suteik, Viešpatie, mums vi-' 
siems tą drąsą ir pasiryžimą! 
taip sugyventi su didžiąja tau-; 
tų šeima, kad šitos 
būtų nesibaigiančios 
ramybės pasaulyje, 
didžiausiąjį mūsų 
kad santykiuose

' tautomis

Mūsų Mirusieji
■Juozas Remeikis. Jis žuvo 

i skaudžioje nelaimėje. Lapkričio 
19 d. vakarinėje Baltimorės da- 
; lyje kilo gaisras. Prie pat gais- 
| ro vietos du gaisrininkų auto- 
; busai. kurių vieną vairavo J.
Remeikis, visu smarkumu tren
kė vienas į antrą. Iš karto už
mušti 4 ir sunkiai sužeisti 8 
gaisrininkai. Čia ir žuvo a.a. 
Juozas. Velionis buvo tik 35 

j metų vyras. Jis paliko žmoną 
! su sergančiu berniuku ir tėvus. 
■ Ona Sejavičienė mir£ lapkri
čio 13 d., sulaukusi gilios se- 

. natvės. Velionė Amerikon at- 
! vyko prieš 60" metų. Paliko 4 
suaugusius vaikus. Laidojimo 
pamaldos su trejomis šv. Mi- 
šiomis šv. Alfonso bažnyčioje.

Juozas Ramanauskas, gyve
nęs priemiestyje Curtis Bay. 
mirė lapkričio 12 d. Pamaldos 
taip pat su trejomis šv. Mišio- 
mis šv. Alfonso bažnyčioje.

Mirusiesiems — Amžinąjį At
ilsį, o jų artimiesiems — nuo
širdi užuojauta.

I

I

paliaubos i 
taikos ir 

Palaimink 
troškimą, 

su kitomis i 
visi nesusipratimai. '

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 U’ashington Blvd.
BALTIMORE 50, Md.

Tel. Lexington S5M
Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dienų Ir Nakt).

/
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Dr. Vinco Kudirkos S0 m. Sukakties Paminėjimas Įvyks 
Šeštadienį, Lapkičio-Nov. 19 d., 1949, 7:30 vai vakare

Municipal salėje So. Boston, Mass. Turininga programa. įžanga dykai. Visus kviečiame. RENGĖJAI.
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NOftIOOD, MASS.

Ar Daug Bostoniečių Bus 
Atleista Iš Darbe?

Mat, lai- 
Nors fe- 
pramonės 
stengiasi 

reiškiniais

blaškyti tų visokių rūpesčių 
apsunkintas galvas. Sumanė 
pralinksminti vargstantį žmo
gų. nudžiuginti jo širdį, atgai
vinti dvasią ir duot i galvai 
linksmesnio rūpesčio. Šio laik
raščio vedėjai žino, jog toks 
vargingas bostoniečių gyveni
mas su rūpesčiais negali visuo
met tęstis. Reikia pilkas kas
dieniškumas paįvairinti ir sun
ki galva palengvinti sveiku 
juoku ligi ašarų, giliu linksmu
mu ir nauja pramoga.

“Darbininkas" ryžosi tiek

I

----------- I
Praeitą sekmadienį p.p. V. J. j 

Kudirka ir A. F. Kneižys buvo į 
nuvykę į LDS Naujosios Ang
lijos apskrities metinį suvažia
vimą Cambridge, Mass. ir at
stovavo LDS 3 kuopą, p. V. J. I 
Kudirka išrinktas apskrities 
korespondentu ir buvo manda
tų ir rezoliucijų komisijoje.

tistė, lietuvaitė, Polyna Stoska Mickūnienė grįžo iš ligoninės į 
(Stoškaitė). Ji yra plačiai ži-1 namus, bet dar nėra pasveiku- 
noma ne tik lietuviams, bet ir si. Linkime visiems ligoniams 

'kitataučiams. i pasveikti. Pasimelskime.

....... , , .1 Penktadienio vakare Treti-so didžioji anglų spauda, ypač' . , ,,i . ^ . , , ... ... ninku pamaldos, o po pamaldųI vietinis anglų kalba laikraštis ... . _ ... ■L.. . , • paskaita apie šv. Pranciškųl Nonvood Messenger , kuris ... x . _.».. . . ..i w .parapijos svetainėje.įtalpino ir jos paveikslą, pažy
mėdamas, kad ji yra VVorces- 
terietė ir lietuvių tėvų duktė. BROCKTON. MASS.

ki rūpesčiai: netrukus 
mokėti taksos, gyvybės 
mo apdrauda. įsigyti 
lentelės automobiliui:

i
1

Nukryžiuoto Jėzaus Seserų 
motiniškame name, Brocktone, 

susirinkta?'’įi.ykj “tridieni, vakar «■>*-
I lapkričio 1« diena, o bazaras darbn' Pardavinėjimas, kuris 
įvyko ketvirtadieni, lapkričio iki 26 d- 6,0 anosio. čia
17 d. Daug labai gražių rankų I1*“ «aUma iv.irta.uUai
darbo mezginių parduota.

Šv. Jurgio lietuvių par. Mo-į 
terų Sodalicijos pamaldos ir

Art. Polyna Stoska
Sekmadienį, lapkričio 20 d., 

8 vai. vakare, Noruįoodo Ju- 
nior High School salėje, Wa- 
shington St.. įvyks koncertas, 
kurį rengia Šv. Kotrynos para
pijos Newman klubas. Įžanga 
tik $1.20 (priskaitant taksas).

Koncerto programą išpildys

Praeitą sekmadienį šv. Jur
gio lietuvių par.
draugijos nariai 
mė Šv. Komuniją 
šių 9 vai. rytą.

Po šv. J
je turėjo bendrus pusryčius ir 
susirinkimą. Kun. Al. Janiūnas, į 
dvasios vadas, raportavo apie 
įvykusį koncertą. Pelno liko 
$120.00. Draugija paskyrė $100 Į 
parapijai. Po susirinkimo kun.* 
Janiūnas parodė paveikslus — 
Šv. Šeimos gyvenimas.

Šv. Vardo 
bendrai priė- 
laike šv. Mi-

reikmenų namams, šeimai ir 
Kalėdų dovanoms, kadangi šį
met nepaprastai didelis rinki
nys mezginių, nosinaičių, pri
juosčių, išsiuvinėtų rankšluos
čių, staltiesių, įvalkalų, kūdi

kiams megztinukų ir lėlių bei 
Svečiai galės 

'atsilankyti dieną ir iki 8:00 v. 
i vakare.

NASHUA, N. H.

Tarnas Bakanauskas

KEARNY, H.L

1 J. Stuko Lietuvių Radio “Rū
tos” organizacija kviečia visus 
į Didelį Kalakutų ir Obuolių 
Balių, kurį rengia sekmad., 
lapkričio 20 d. Įvyks Lietuvių 
Politikos klubo salėje, 134 
Schuyler Avenue. Meninė prog
ramos dalis prasidės 4:30 vai. 
po pietų. Po programos bus šo
kiai.

solistė Genovaitė

Linden, N. J., vad.

Mišių, parapijos salė-1 ,vaikama-

I

So. Boston, Mass. — Darbi
ninkai rūpinasi savo darbą iš
laikyti ir bijo, kad veikiančios 
dirbtuvės nesustotų, 
kai dar nepastovūs, 
deralinė valdžia ir 
korporacijos visaip 
kovoti su depresijos
ir išlaikyti rūkstančius fabri
kus. bet visko gali būti.

Kas šiandien turi darbo arba 
verčiasi iš biznio, tas rūpinasi, daug duoti savo skaitytojams'
kad staiga nebūtų paleistas iš ir rėmėjams per vieną dieną.) 
darbo arba išvarytas iš biznio, ateinantį sekmadienį, lapkričio 
Net ir aukso šaly rytojus nėra 20 d., ir tik vienoje vietoje — 
tikras. Šiandien gerai, bet ryt Municipal Bldg. salėje. Kas iš 
gali būti blogai. Taip kiekvie- anksto nepasirūpino įžanga į 
nas žmogus rūpinasi savo ryto- tą salę šiam sekmadieniui, tas 
jum ir kasdienine duona. labai gailėsis, turės naujo ne-

Negana to. Tą visų susirūpi- reikalingo rūpesčio ir niekad 
nimą rytojum papildo dar kito- sau nedovanos. Susitikęs su ki- 

reikės tais, buvusiais toje salėje, atgi- 
ir na- jusiais nuo tos dienos ir su ma- 

naujos lonumu pasakojančiais, ką ten 
artėja girdėjo ir regėjo, toks apsilei-

Kalėdų šventės — reikės do- dėlis nenorės tikėti, kad ten' 
vanėlių parapijai, šeimai, gimi- taip iš tikro buvo. Kas bus to- 
nėms. draugams, ir tt.

Be to dar lietuviai yra susi- tintojo džiaugsmo aukštybę, 
krimtę dėl savo brolių - seserų 
kančių tėvynėje. dėl Lietuvos 
ateities, dėl tremtinių likimo ir 
tt. Visiems rūpi paremti ir pri
sidėti prie Lietuvos išlaisvini
mo. Vis tai rūj/esčiai rūpestė
liai. kuriems galo nesimato. 
Bėda ant bėdos ir viena bėda 
kitą bėdą stumia. Na. ir pa
bandyk. žmogau, nesirūpinti’

Laimė dar. kad lietuvių ka- kė dzūkišką lietuvio sielos iš-l 
talikų darbininkų laikraštis su- gyvenimą. Kam šie žodžiai ne-1 
sirūpino tomis visų darbo žmo- aiškūs, tuo labiau turi išgirsti meįtras veido 
nių bėdomis ir ryžosi kiek iš- našviečių dainavimą iš

je salėje, to dvasia iškils į sep- 
o

pilvas net girgždės iš juoko.

Susirgo p. Babilienė,
Folan Avė. Jau kiek laiko ser
ga p. Cvilikas. Abu ligoniai nu- 

įžymi Metropolitan Operos ar- ve^ Norwoodo ligoninėn, p.

i 
Kas nenori būti kelias valan

das linksmas ir ašaras šluosty
ti ne iš gailesčio, bet kvatoda-

gyv.

w.ia
GRABORIl'S 

"Asmenitkas Patarnavimas' 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, P. I.

Telephone 
Ofiso: Dexter x»u2

Namų: PI. 6286

I
» I

Programoje dalyvauja: vie
tinės parapijos moterų sodali
cijos choras, vad. Seselių Pran- 
ciškiečių;
Marozaitė; naujakurių mišrus 
choras iš

Spalių 25 d. mirė ilgametis muz. Jono Čižausko;'solistė O- 
šios kolonijos gyventojas Ta- na Zubavičienė, radijo mergi- 
mas Bakanauskas, 73 m. am- nų kvartetas, vad. L. Stuko; 
Žiaus. Palaidotas iškilmingai radijo taut. šokių ansamblis, 
spalių 28 d. iš šv. Kazimiero'vad. L. Stilsonaitės. Atvykę į 
lietuvių par. bažnyčios, kurios šį parengimą, kaip ir į visus p. 
parapijiečiu jis buvo. Jis buvo Stuko radijo parengimus, nesi- 
draugijų vienas steigėjų ir prie gailėsite! 
jų priklausė. Į

Liūdi ne tik velionies šeima 
ir brolis Adolfas,, bet ir visi 
parapijiečiai netekę gero ir pa- 
triotingo lietuvio.

Lai Dievas suteikia a.a. Ta
rno Bakanausko - vėlei amžiną, 
ramybę. (Platesnis aprašymas 
apie a. a. Tarną Bakanauską; 

■tilpo praeitame “Darbininko” | 
jnumeryj, lapkričio 15 d. š. m.).j

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kad* Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akta.

Room 206 
Tel. 6-1*44 

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass. 

275 Main St, Webster, Mass.

Kodėl taip tikrai bus ? Todėl, mas tokiems patariama tą die-
s-J rv*wi rz. n 1 n s ZMfvailms ir< o . _ _ __kad gražiabalsiai dzūkai iš Na-• užsidaryti, pasislėpti nuo 

shua parapijos moka dainuoti pasaulio, nuskęsti ru
su tokiu jausmu, su kokiu kiti iPesčiuose ir kitus baidyti, pa
geli dainininkai nemoka dai-, gįgičpus už savo raukšlių, kaip 
nuoti. Pats žymiausias lietuvių uį kokių kalinio grotų... Tokie
dainininkas Kipras Petrauskas; surūgėnai neturi ' 
yra dzūkas. Jo brolis Mikas tiems džiaugta ir 
savo muzikas i-”—-*'--:-

Jo brolis
kūryboje išreiš-. kričio 20 d ~

Tą dieną net iš 
atvyksta didis

kliudyti ki- 
kvatoti lap-;

širdies.
________________ 1

Casper’s Grožio Salonas
NUPIGINO

Ilgalaikį Sušukavimą.
$10 vertės už $5.95 

(no kink ar frizz)
* * *

Expertiškas Plaukų dažymas 
natūraliomis Spalvomis

3jc

Įvairūs moderniški Šukavi
mai. pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
« ♦

Pagražinimo darbus atlieka
grožio expertai.CAROLINE CASPER, Prop.

CASPER’S BEAUTY SALONAtdara Ketv. ir Pekt. vakarais738 East Broadway, South Boston, Mass.
Tel. SO. -8-4645

James A. McGrogan
Nuoširdžiai prašo Jus 

Atiduoti savo balsą
UŽ ALDERMANĄ Į

Director of
ENGINEERING

A. McGrogan, 68 Trenton St., Lawrence, Mass.

New Yorko 
linksmybės 

raukšlių išly- 
gintojas ir prajuokintojas, ne
paprastas magikas VYT AU
TAS A. JURGELA. Jis paro
dys mums, ką jis gali! Jis mo
ka rūpestį paversti linksmumu 
ir susiraukusius atversti į gy
vus tikrus žmones. Jis taip la
bai reikalingas šiais sunkiais 
laikais, kad sugrąžintų žmones 
iš rūpesčių ir susikrimtimo pa
kalnės į malonų, jaukų ir sma
gų gyvenimą. Būtinai reikia 
pamatyti šis galingasis Vytau
tas Jurgėla.

Žiūrėdami į šį šposininką, 
girdėsite, kaip darbininkas, bu-' 
ceris, gydytojas, advokatas, 
‘Darbininko’ redaktorius ir ad-* 
ministratorius ir net kunigai 
juokiasi iš visos širdies. Tiktai 
girdėsite, nes neturėsite laiko 
žvalgytis į šonus. Toje salėje 
norėsite dar trečią akį turėti, 
kad galėtumėt dar geriau vis
ką pamatyti ir nieko nepra
žiopsoti. ,

i Vaikai, kurie dar niekad ru
denį nematė gyvojo velykinio 
zuikio, išsiritant ne iš kiauši
nio, bet iš kepurės, arba iš kol 
kita, pamatys tokius ir dar ki-j 
tokius įvykius tą dieną ir ten' 
pat. Būtent, ateinantį sekma-Į 
dienį lapkr. 20 d., 3:30 vai. po: 
piet Municipal Building’o salė-

• je, Broadway, So. Bostone.
'f į Kas nori geriau viską maty- 
t ■ ti iš arti, tas įžangos tikietus'

1 jau nusipirko arba šiandien nu-; 
sipirks. O kas gerai mato ir iš 
tolo, tas nusipirks tikietus pas
kutinėmis dienomis, stovėda
mas ilgoje eilėje...

7* BILLION DOLLARS
($502,832,000) [

NEW ANO IMPROVEDFOR

ELECTRIC FACIUTIĖS

owęr companies

Nuo 1945 metą elektros kompanijos 
sudėjo $352,426300 kad pagerinti 
ir išplėsti elektros tiekimą Naujai 
Anglijai. Sis didis “ateigriebimo” 
darbas po karo pastatė {numes nau
jo® tvarkon ir žymiai pakėlė elek
tros gamybos pajėgumą. Bet tai ne 
viskas.
Per S sekamus metas yra numatyta 
išleisti dar $150,405,000 pagerini-

mama ir elektros pajėgumo padidi
nimui.
H viso PUS® BIUONO DOLERIŲ 
(502382,000.00)) arba vidutiniškai 
daugiam kaipo po $196,000 KAS
MET PER SEPTYNIUS METUS 

elektros kompanijų yra sude
damą | darbą kad garantuoti pa
kankamai elektros visiems Naujos 
Anglijos reikalams.

light and
OB NIW INOI.ANB
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KONCERTĄ IR MAGUOS VAKARĄ

VIETINESŽINIOSl

ŽINUTES
Mirimai. Lapkr. 14 d., mirė, 

porą metų sunkiai sirgusi, A- 
neiė Meškauskienė (Svirnely- 
tė), 74 metų, gyv. 261 Athens 
St. Kilusi iš Marcinkonių para
pijos. -Amerikoje pragyveno 42 
metus. Paliko sūnų Mikolą ir

DAKTARAI

SekmatfenĮ, Lapkričio 20,1949, Municipal Buiding Salėje, E. Broadway,So.Bosfon,Mass
VAL. ĮŽANGA £1.20 SU TAKSAIS

■■

Todėl už tą puikų vakarą ir 
dovanas aš svarbiausiai norius 
padėkoti p. M. Kriaunelienei i£ 
jos vaikučiams Marytei ir An
tanukui.

Be to, širdingai dėkoju už at
silankymą ir dovanas: St. ir J. 
Lukams iš Dedham, Averkams 
iš 
iš 
jw 
J.
V. ir K. šarmams iš Dorches
ter, Ed. Karnėnui iš So. Bos
ton, M. Kavaliateskui iš So.. 
Botson ir visiems tiems su ku
riais teko praleisti draugėj tas 
kelias jaukias valandas. Ačiū.

B. Kalvaitis.

PRADŽIA 3:30 VAL. p. p. DURYS ATSIDARYS 3:00
A. A. -O. Ą J.AAAA.

KrutiBSB X-Ray Vajus
Trečiadienį, ketvirtadienį, 

penktadienį ir šeštadienį lap
kričio 16, 17, 18 ir 19 d.d. So.
Bostone nemokamai X-Ray pa
galba patikrina jūsų krūtinę. 
Labai svarbus sužinoti ar ne
turite džiovos (TB) ligos.

Patartina visiems nueiti į pa
žymėtas vietas ir duoti X-Ray 

i nufotografuoti jūsų plaučius. • 
Lapkr. 16 d. mirė miesto *li-: Penktadienį, lapkričio 18 d.

goninėje savaitę sunkiai sirgęs bus šiose vietose ir šiomis va-, 
Domininkas Jankevičius, 64 landomis: 439 W. Broadway 
metų, gyvenęs 15 Morris St.,' nuo 12 vai. vidudienio iki 8 vai. 
E. Boston. Kilęs iš Žąslių pa- vakaro; K ir 4th Sts. nuo 11:-: 
rupijos. Amerikoje pragyveno 30 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, 
45 metus. Paliko žmoną Moni- ir Old Colony Avė. & Vinton 
ką (Vaitkevičiūtę), tris sūnus St. nuo 12:30 vai. po pietų iki 

i ir tris dukteris, vieną šių yra 7:30 vai. vakare.
Sesuo Domininkone, Brooklyne.! šeštadienį, lapkričio 19 d., 
Pašarvotas pas graborių E. 439 W. Broadway 
Bostone. Laidojamas, iš Šv. ryto iki 5:30 vai.
Petro lietuvių parapijos bažny- & 4th Sts. nuo 11 
čios lapkr. 19, 10 v. r., Šv. My- 6 vai. vakaro, 
kolo kapuose.

Šeima prašo prietelių maldų.
Prašo neteikti gėlių.

a a t 8

seserį. Buvo palaidota, iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios, lap
kričio 17 d., 9 v. r. 1949, kata
likų kapinėse, Stoughtone.

nuo 11 vai. 
vakaro; K 

vai. ryto iki 
Old Colonyir

St. nuo 11 vai.

Lapkr. 14 d. staiga mirė An
tanas Jasinskas, 77 metų, sa
vo namuose, 159 Bowen St. Ki
lęs iš Namakšių parapijos. A- 
merikoje pragyveno 55 metus. 
Palaidotas lapkr. 17 d., Naujos 
Kalvarijos kapuose.

r

Pagelto* ranka. Mes lietuviai 
turime partraukti Amerikon 
kenčiančius savo žmones. Par
sitraukę juos čia turime aprū
pinti darbu ir butu. Privalome 
tremty pasilikusius savo tau
tiečius gelbėti maistu, drabu
žiais ir avaline.

Štai be tų visų mūsų pareigų 
saviems, prašo paramos ir ki
ti: kas išgali, paaukoti drabu
žių, batų ir muilo vajui lapkr. 
20 - 27 d.d. geriausias būdas y- 
ra atnešti tų gerybių po bažny
čia, į salę.

Avė. & Vinton 
ryto iki 6 vai. vakaro.

Po to So. Bostone nebus, bet; 
bus kitose vietose Bostone. Jei-I 
gu šią savaitę negalėsite nuei-i 
ti ,tai nueikite į Bostoną ir ten! 
duokite savo krutinę patikrinti! 
X-Ray pagalba.

Nepaprastas Įvykis
L.R.K.S.A. 94 kuopos valdy

ba š. m. lapkričio - Noyember 
mėn. 18, penktadienį, 6 vai. 
vakaro salėje po bažnyčia W. 
5th Street So. Boston ruošia

LIETUVIS MAGIKAS

I

--------------------- ------------------------ -
Gražiai papuoštas stalas, lie

tuviški valgiai, mieli prieteliai 
(kaip sako, senieji amerikonai 
ir naujai atvykę) visi su 
džiaugsmu išgyveno smagią 
lietuvišką nuotaiką, kurią be 
bendro nusiteikimo dar pagili
no Amerikoj gimusios mergai
tės: Marytė Kriaunelytė ir O- 
nutė Ivanauskaitė padeklamuo- 
damos gražius eilėraščius ir 
pašokdamos tautiškus šokius, 
o p. V. Barmienė padainuoda
ma visą eilę tautiškų dainų.

So. Boston, 
Roslindale, 
dukrelei iš 
Mikalauskui

J. Kasmauskui 
Ivanauskams ir 
Dorchester. inž.

iš So. Boston.

GRAFAS MAGIKAS, VYTAUTAS A. JURGĖLA
Sekmadienį, “Darbininko” metiniame parengime 

visą valandą rodys magijos triksus, kuriais publika 
tikrai bus sužavėta. r~

Parsiduodi
Bučernė ir groseme su mo- 

Y derniškais įtaisymais gyvuoja 
dvidešimt su virš metų. Netoli 
nuo Bostono; apgyventa lietu
vių, lenkų ir Amerikonų apy
linkėj. Biznio daro nuo $1300. 
iki $1500. per savaitę. Gera 
proga įsigyti nebrangiai šią į- 
staigą. Kreipkitės pas A. J. 
Kupstis, 559 East Broadway, 
South Boston, Mass.
i----------------------------------------------------------------------

REIKALINGA mergina
padėti prie namų ruošos ir pa
daboti vaiką. Nereikia drabu
žių plauti. Duodamas užlaiky
mas ir geras kambarys gyven
ti. Atsišaukite telefonu: Long- 

, wood 6-6664. Tik nešaukite 
I Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais. (15-18)

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

Broliška Pareiga

įteiks 
knyge- 
Pranas 
prane-

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
8outh Boston, Mass. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas

■ ------- NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
•Outh Boston 8-3980[NAMAI PARSIDUODA

p. Matješkienei,:Dorchesteryj. geroj ir patogioj 
.vietoj trijų butų po 6 kamba- 
’rius su steamheateriais, vonio- 
; mis, ąžuolinėmis grindimis ir 
kitais įrengimais stiprus 
mas. Kaina tik 
įmokėjimas.

Daug kitokių

gelskienei, p.p. Žarkauskams, 
p. Kleponiui,

Tremtiniai ieško darbų ir bu- p.p. Šidlauskams, 
tų. Naujai atvykusiems ir ne-;

Iškilmingą Susirinkimą — 
Naujų Narių Pagerbimą.

Kuopos pirmininkas adv. Jonas 
Grigalius iškilmingai 
naujiems nariams nario 
les. Vice pirmininkas 
Razvadauskas padarys
Šimą apie įvykusį visuotiną A- 
merikos lietuvių kongresą. Po 
to einamieji reikalai ir vaišės.

Visi seni ir nauji nariai pra
šomi kuo skaitlingiausiai daly
vauti. Kviečiami ir prijaučian-Pasekmingos pamokos. Pir- \ 

madieniais, 8 v. v. Vyčių patai-, tie ji.
pose, vyksta pamokos lietuvių galės prie susivienymo 
kalbos. Antradienių vakarais, syti. Įžangos mokesčio 
7 v. v., paminklinėje mokyklo- Finansų sekretorius, 
je, yra duodamos tikybinės pa- Jakutis, tą dieną bus 
mokos. Į abejas pamokas ren- nuo 5-tos vai. vakaro, 
kasi daug jaunimo.

nes sekretorius

Partijų ir Dekoruoju 
Namus Iš Vidaus

Aš pentiju ir dekoruoju 
bas, sienas ir tt. Atlieku gra
žiai ir nebrangiai visą pentini- 
mo darbą iš vidaus. Norintieji 
gražiai ir nebrangiai atlikti 
darbą, kreipkitės laišku arba 
asmeniškai vakarais nuo 5 iki

vietoje 
prira- 

nebus.
Stasys 
salėje

Norin-
i tieji apsimokėti apdraudos mo- 
ikestį prašomi atvykti.

Valdyba.

(VAROS SKELBIMAI

Mes ypatingai esame dėkin- 
turintiems platesnių ryšių tik-Į gi p.p. E. ir Pr. Razvadaus- 
rai sunku įsikurti. ikams už jų pagalbą mūsų duk-

Visi geros širdies lietuviai' terš, Živilės, nelaimėje ir BAL- 
prašomi apie kiekvieną siūlo- F’o Bostono skyriaus valdybai, 
mą darbą arba i ’ 
butą pranešti BALFo reikalų . ne tos nelaimės proga. neviešus, 545 Broadway, South
vedėjui Antanui Juknevičiui, Į Visiems, tariame lietuvišką Boston. Tel. SO 8-0606. 
545 Broadway, So. Boston. Tel.
SO

na-
$7700.—Mažas

gerų namų ir
išnuomojamą Į už suteiktą mums pašalpą mi- biznių parduoda Antanas Juk-

I
I ...aciu.

8-0606.

Whist Party
šeštadienį, lapkričio 19 d., 

7:30 vai. vakare įvyks Dor- 
chesterio Lietuvių Moterų klu- 
bo Whist Party klubo salėje, 
1810 Dorchester Avė., Dor
chester, Mass. Bus daug bran
gių dovanų. Kviečia visus 
lyvauti.

PADĖKA

lu-

da-

i 
'Į------------------------------------- ■

Regina ir Vladas I GRAŽUS ŪKIS Parsiduoda:
Ramanauskai N. H., 160 acr. (dirbamos že

mės, ganyklų ir balkihio miš
ko), 12 kamb. namas (elektra 
vandens pompa, balti sinkai Ir. 
kt. įrengimai), garažai, darži-Į 

i nes, viščiukams auginti pasta
tai, rūkykla, medžiams piauti 
mašinos ir kt. Galima išmainy-

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

PADĖKA
ir privačiuose parengi-. 
galima susidaryti pras- 

nuotaikos 
pasireiški- ant namų mieste. Kaina —

Kad 
muose 
mingos lietuviškos 
ir Tėvynės meilės 
mus tai ' geriausiai 
Marta Kriaunelienė
ma p. E. Kalvaitienės gimimo 
dienos minėjimą.

įrodė p. 
suruošda-

$8.000.
B. KALVAITIS

545 E. Broadvay, So. Boston, 
Mass. tel. SO'8-0605

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. W«Ht 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3388

«

I

'ton, Mass.

6:30 šiuo adresu: A. Stankie-
vičius, 468 E. 8th St., So. Bos-

(15-18-22)

So. Bostone—$4500.
Netoli nuo Švento Petro Lie

tuvių Bažnyčios,
trijų šeimynų

parsiduoda

su moderniškais
kampinė stuba

įrengimais,
trys naujausios mados maudi-
nes, baltos kičine sinkos, nau
jai sudėtas plumingas, ąžuolo
medžio grindis. Morgečius ant
4^>. Gera proga įsigyti šį gerą
namą
pas A. J.

nebrangiai. Kreipkitės
Kupstis, 559 E.

Broadway, So. Boston, Mass.

Laimingi pasiekę Ameriką, 
gavę darbą ir pradėję įsikurti, 
mes nuoširdžiai dėkojame vi-Į 
siems, mums pagelbėjusiems 
lietuviams: p.p. E. ir Pr. Raz-' 
vadauskams už sutarties suda
rymą. materialinę pagalbą,' 
mums dar esant Vokietijoje, už 
mūsų priglaudimą savo bute? 
už suradimą mums buto, padė- 
jusiems mums įsikūrimo bėdo-1
se, už padėjimą susirasti dar I
bą; p. inž. J. Vasiliauskui, pri-Į
ridėjusiems prie mūsų atvyki-
mo ir gausiai mus sušelpusiam

i

pirmomis įsikūrimo dienomis; I
Dr. P. Jakimacičiui - Jakmauh,
klebonui Virmauskui ir p. Moc
kui, padėjusiems susirasti dar
bą; dėkojame visiems, bet ku
riuo būdu mus sušelpusiems:
Šv. Pranciškaus a Paulo Drau
gijai; p.p. Gapučiams; p.p. Ja-
kučiams; p.p. Stakučiams; p.p.
Cičkams, p.p. Kropiantis.
Svilams, p.p.

p.p.
Kauniuckiams,

p.p. Aukštikalniams. P- šmi-

RUDENINIAI METINIAI

ŠOKIAI
Rengia Lietuvos Vyčių 17 Kp., 

So. Boston, Mass D

Šeštadienį, Lapkr. 19,1949
Hotel Continental, Main Ballroom

Harvard Sąvare. Cambridge. Mass.

Gros SHEP WOLAN Orchestra
Muai prasideda 8 iki 12.

✓✓

Muai prasideda B iki 12.Įžanga su taksais $1.20
Visus noeUrdiM kviečia BENGSI AL

Įžanga su taksais $1.20
Visus aueUrdkM kviečia RENGEI AL

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Pubhc)

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge Ir Bostono kolonijas te-

Kainoa tos pačios ir j kitus

Reikale Saukite; Tel. TR-8-8434.

miauBiomls kainomis.

miestus.

ZALETSKASZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Eaat Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborlai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Keplyčla Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tek SO 8-0815

•Outh Baaton 8-2800

FUNERAL HOME
564 East Broadway

SOUTH BOSTON, MASS.
D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas

Graborlai Ir Balsamuotojal
Patarnavimas dieną ir naktį
Keplyčla Šermenims Dykai

NOTARY PUBLIC
Tek SO 8-0815

•Outh Boston 8-2808



»

F&nktadisnis, Lapkričio 1S, ’i9 DARBININKAS s

Mūšy Sukaktuvininkas
Kun. Juozas J. Valantiejus

Gimė Butkaičių km., džiajam karui praūžus, 
Vadžgirio parapijoj 1883 nemaža šeimų tapo iš- 
m. liepos 26 d. Skaityti ir draskyta — vaikučiai pa
rašyti išmoko pas kaimo likti žiauriam likimui :i 
“daraktorių”, už ką jo te- taipgi influenza daugelį 
velis pateko rusų kalėii- tėvų nuvarė į kaous. Atsi-[ 
man. Vėliau lankė Eržvil- rado būrys našlaičių, ku- 
ko pradžios mokyklą, ku- riais nebuvo kam rūpin- 
rią baigęs dėl lėšų stokos tis. Tam tikslui 1918 m. 
negalėja siekti aukštesnio gruodžio 15 .d. kun. Va-! 
mokslo. Septyniolikos me- lantiejus sušaukė Labda- 
tų sulaukęs pasiryžo lai- rių Sąjungos susirinkimą, 
mės ir mokslo ieškoti sve- kuris pasiryžo neatidėlio- 
tur. jant įsteigti vaikučių

1900 metais rugsėjo 12 prieglauda. Geraširdžių 
d. atvyko Waterburin ir parapijiečių aukomis tais 
pradėjo dirbti dirbtuvėse, pačiais metais buvo nu- 

namai, 
našlai-

Paskui lankė vakarines pirkti paprasti 
mokyklas ir studijavo an- kur tapo įrengtas 
glų kalbą. 1904 m. Juozas tynas.

/ Valantiejus jau LaSalette Jojo rūpesčiu 
kolegijoj Hartforde, ku- nauji altoriai, puikūs var- 
rią baigęs po keturių me- gonai, organizacijų na
tų, gener. vikaro Msgr. rnas. atremontuota ir pą- 
Synott raginamas, stoja didinta klebonija; bet už 
Šv. Tomo seminarijon ir vis didžiausia garbė jam 
ryžtasi tapti kunigu.

1910 m.
gęs prirengiamąją semi
nariją, atsistoja teologi
jos studijų akivaizdoj. 
Kun. Kaminskas pasiūlė. 
persikelti į Philadelphijos
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šeimininkės bei šeimininkai:'Bene bus pirmas toks koncer- 
Magdalena Karinauskas, Mari- tas šios parapijos Istorijoje, 
joną Stankevičius. Ona Smo- J Koncerto progrtihą išpildys 
tas, Marijona Karvelis, Morta'šv. Cecilijos choras, pasižyme- 
Zailskas, Veronika Žukauskas, jęs savo gražiais stipriais bal- 
Ona Girdžiauskas, Juozas Že- sais, vadovaujamas prof. Vy- 
maitis, Petras Jokubauskas. j tauto Marijošiaus, buvusio 

Bilietų komisija: Mariutė Ka- Kauno operos dirigento. Šiame 
šėtaitė, Patricija Richards. [koncerte dalyvaus ir buv. ViL 

Papuošimo komisija: Aldona niaus operos solistas p. S. Lie- 
Mozukaitis, Mary Fortier, He- pas.
len Stokna, Julie Bulevick,! Pasinaudokime šia gražia 
Dorina Cirdiškis, Victor Stan- proga visi vietos ir apylinkes 
kevičius. lietuviai.

Pakvietimų komisija: Mar-^ 
cella Andrikis, Clarer.ce V. Ea- 
landa, John W. Jen ūsaitis.

Patarnautojų komisijos pir
mininkė — Marcelis Re:aitis.

Nell P. Merkimas

i Vieša padėka. Vincas Vaznys 
su savo šeima reiškia nuoš’r- 
džią padėką vietiniams dvasios 
vadams ir prelatui J. Ambotui 
už malonų atjautimą bei pa
tarnavimą liūdesio valančio 'e, 
mirus jų brangiai žmonai ir 
motinai, Juozapai Vaznienei. 
Dėkoja taip pat visiems auka
vusiems šv. Mišias bei gėles, 
dalyvavimą laidotuvėse ir laido
tuvių direktoriui A. Kartonui 

malonų patarnavimą.
Nuliūdusi šeima.

:tenka už pastatymą nau- 
pavasarį, bai- josios mokyklos, kuri pa

liks amžiams kaipo ženk
las jo nenuilstančio darbo. 
Šv. Juozapo parapijos 
naujosios mokyklos pa
šventinimo iškilmės įvy- 

vyskupiją, bet klier. Juo-i ko 1925 m. gruodžio 20 d. 
zas labiau norėjo darbuo-Jose dalyvavo vysk. J. Ni- 
tis Hartfordo vyskupijoje, ' 
Vyskupas pasiūlė važiuo
ti tolimesniam mokslui į 
Friburgo univers i t e t ą, 
Šveicarijon. Tas pasiūly
mas buvo kur kas malo
nesnis, 
metų rudenį 
Juozas 
Kaip tik tuo metu mokėsi 
bei darbavosi 
daug lietuvių, kaip. pav. gą praleisti savo liuoslai- 
a. a. ark. Jurgis Matule- kius. Visoje Amerikoj ne- 
vičius, vysk. P. Būčys, rasime vietos, kur lietu- 
Dr. VI. Bartuška, vysk.fviai turėtų gražesnę mok- 
V. Borisevičius ir visa ei- slo įstaigą ir auditoriją. 
!ė kitų veikėjų. Su visais: 
jam teko susipažinti, dar
buotis ir veikti drauge 
dėl mylimos tėvynės Lie
tuvos atstatymo. Keturis 
metus pastudijavęs, dia
konas J. Valantiejus grį
žo Amerikon ir 1914 m. 
lapkričio 20 d. vysk. 
Nilon tapo įšventintas

- nigu.
Darbas Parapijose

Tapęs kunigu, vikaro 
pareigas ėjo Ansonijoj, 
New Britain. Hartforde ir 
IVaterbury. 1919 m. ge
gužės 29 d. buvo paskir
tas Šv. Juozapo parapijos 
administratorium ir kiek 
vėliau klebonu.

Kun. J. Valantiejus, dar 
vikaru būdamas. 1918 me
tais suorganizavo Labda
rybės Sąjungą, kurios pa
galba buvo įsteigtas vai
kučių našlaitynas. Di-

t Ian. Tais pačiais metais 
salėj buvo įrengtas kino 
teatras ir apačioje salės 
“bowling alleys”. Šv. Juo
zapo parapijos mokykla 
yra tikras VVaterburio lie
tuvių pasididžia v i m a s. 
Jos pastogėj jaunimas ne 
tik semiasi dvasinės iš
minties ir mokslo, bet 

Friburge, taipgi randa puikią užei- 
- I • •

ir štai tų pačių 
studentas 

jau Šveicarijoj.

J. 
ku

ls Visuotinojo Amerikos Lietuvių Kongreso. New Yorko Miesto Majoro Pa
vaduotojas John J. Bennett, baigęs kalbėti, sveikinasi su Kongreso Prezidiumu. 
Iš kairės į dešinę: kun. Kostas Vasys, Petras Pivaronas, Kongreso pirm. Leo
nardas Šimutis, p. Bennett, adv. Antanas A. Olis, ir sekr. Dr. Pijus Grigaitis.

JUBILIATUI
Kun. Juozui J. Valantiejui
£5 Metų Kunigystes Sukaktuvininkui 

Visų parapijiečių ir prietelių

SVEIKINIMAS

Susipažinimo su tremtiniais 
vakaras įvyks šį šeštadienį, 
lapkričio 19 d. 7-tą vai. vaka
re Lietuvių Sanryšio salėje, 
354 Park St. Visi į šią koloni
ją iš tremties atvykusieji bro
liai ir sesės, pavieniai, ar su 
šeimomis kviečiami dalyvauti 
ir susipažinti su vietos lietu
viais, jų veikla. įvairiomis Or
ganizacijomis, bendrai stoti į 
darbą, ginti savo tikėjimą ir 
tautos reikalams, kad atneštu- 
me Dievui Garbės ir savo tau
tai naudos.

Komisija kviečia ir vietinius 
bei apylinkių lietuvių dalyvauti 
šiame parengime.

■ Kurie dar neįsigijote įžangos 
bilietų, paskubėkite įsigyti, 
nes tuo palengvinsite komisijos 
darbą. Pasivėlavusiems bus ga
lima bilietų įsigyti prie durų.

l ir užkan- 
Imo Komisijoje buvo šie: pirm, džiai. Tad visi į susipažinimo 
. kun. Vincas Ražaitis, parengi- vakarą.
mo pirm. komp. A. J. Aleksis, __________
lietuviškos ir anglų spaudos Religinis Koncertas. Koncer- senesniems vietiniams lietu- 
korespondentai — kun. Alfred tas įvyks sekmadienį, lapkričio viams bus proga pažintis su- 
V. Cabitor, kun. Juozas V. Dil- 20 d., 7-tą vai. 30 min. vakare stiprinti ir pasikalbėti. Tad 
lun, Stephania Sapranas ir šv. Andriejaus bažnyčioj, kam- visi dalyvaukite šiame parengi- 
Nell P. Meskunas. pas Stanley ir Church gatvių, me.

.lionių. Jis tokios pagarbos yra 
pilnai užsitarnavęs savo dar
bais. Telaimina jus Dievas ir 
telaiko ilgiausius metus. Mes, 
parapijiečiai melšime Aukš- 

jčiausiojo jums stiprios sveika
tos, kad dar ilgus metus galė- 
|tumėte dirbti Bažnyčios ir tau
tos gerovei.

Lai gyvuoja Waterburio lie-
Kristaus
Uolumo ugnimi žėruojantį,
Niekad Dievo ir Tėvynės tarnyboj poilsio neieškantį, tuvių kleb. kun. Juozas J. Va-
Jaunos, niekad nesenstančios, sielos, dantie jus! Valio!
,aUn^OirrgS?mąParaPUieC1U P" ų VISU my I iškilmių Rengi- Bus įvairi programa

Valingą “Marijos Žemės” išvaduoti pasišventusį
Vaterburiečių vadą, 

Apaštališkos dvasios, Kristaus, Tautos ir kultūros 
tarnybai atsidavusį,

Lietuvą be galo mylintį iškalbingesniais už žodžius 
darbais,

Amerikos lietuviams rinktinį gyvosios dvasios reiš
kėją,

Nieko, tik nemariųjų sielų išganymo tetrokštantį, 
Tikrai, kilnią, ir maloniai žmonišką asmenybę.

Kun. J. Valantiejus kai- įvairių brolijų ir draugijų duosnų rėmėją, 
po asmuo ir kaipo visuo- 
menės darbuotojas yra 
žinomas beveik kiekvie
noj Amerikos lietuvių ko
lonijoj ir Lietuvoj. Jo ne
nuilstamas pasišventimas, 
gera širdis ir gausios au
kos yra žinomos kone 
kiekvienoje lietuviškoje 

j mokslo įstaigoje, organi
zacijose ir vienuolynuose. 
Lietuvos vyriausybė jį ap
dovanojo D.L.K. Gedimi- 

įno ordenu.
Šv. Juozapo parapijie

čiai linki ilgiausių metų 
savo mylimam klebonui. 
Lai Dievas laimina Jus, 
Klebone, gausiomis malo
nėmis Jūsų darbuotėje 
Dievui, Bažnyčiai ir Tė
vynei.

“Sacerdos in aeternum”.
Nell P. Meskunas.
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PAGERBĖ SAVO DVASIOS 
VADĄ

I

Einantį Dievo nustatytu keliu kad ir sunkiausiose gy
venimo valandose,

Jautrų kunigų ir vienuolių draugą bei bičiulį, 
Universaliai - katalikiškai mylintį Tiesą ir Meilę bet 

kur pasireiškusią,
Septintą dešimtį našių metų jungą su nepakeičiamu 

šypsniu bevarantį,
KUN. JUOZĄ J. VALANTIEJŲ.
ILGIAUSIŲ METŲ ILGIAUSIŲ! 
LAIMINGŲ METŲ LAIMINGŲ! 

DŽIAUGSMINGŲ METŲ DŽIAUGSMINGŲ 
LINKIME!

— Viktoras Rimeisis.
Šv. Juozapo parapijos auditorijoje 

. (John St.) Waterbury, Conn. 
Lapkričio 13 d., 1949.

Giedgaudas, O.F.M., Tėvas,
Kazys Gaigalas, O.F.M. ir Bro-' 
lis Sebastijonas Ovelis iš Ken- 
nebunk Port, Maine; Tėvas Dr. 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. iš 
Pittsburgh, Pa.; kun. Jurgis 
Vilčiauskas iš Naugatuck; kle
bonas 
kun.
New
Žvirblis, O. P.

kun. 
Albertas 
Haven;

Ed. Gradeckis ir' 
Zenevičius iš ( 

Tėvas Vincas 
iš Providence;

už

BRBGEPORT, COHN.

Parapijos choro koncertas ir 
vaidinimas. Ateinantį sekma
dienį, lapkr. 20 d., 7 vai. vaka
re įvyksta parapijos choro me
tinis koncertas ir vaidinimas 
parapijos svetainėje. Vaidini
mas tikrai bus gražus — dvi 
linksmos komedijos. Taipgi 
choro dainos, kuris gražiai pa
sirodys: bus solo ir duetų. 
Jaunimas gerai pasirengęs prie 
šio parengimo. Bus ir smagūs 
šokiai iki vėlaus vakaro.’

Dalyvaus visi buvę tremti
niai. Tikrai bus gražus suėji
mas. Ne tik bus progos trem
tiniui tremtinį susitikti, bet ir

Waterbury. Conn. — Sek- Šv. Juozapo par. choras, va- 
madier.į, lapkričio 13 d. virš dovaujamas komp. A. J. Alek- 
600 lietuvių, valdžios ir orga- šio. savo mylimam jubiliatui ir 
nizacijų atstovų. dvasininkų, dvasios vadui, kun. Juozui J. 
profesionalų ir biznierių susi- Valantiejui palinkėjo daina 
rinko Į Šv. Juozapo par. audi- “Ilgiausių Metų". Po to choras 
toriją pagerbti didį vadą, kie- sudainavo jubiliato mėgiamą 
boną kun. Juozą J. Valantiejų. dainelę ‘‘Karvelėli”; 
jo 35 
metų 
proga, 
tris.

Parengi no pirm. kun. Vin
cas Ražaitis, atkalbėjęs maldą, 
pakvietė programai 
p. Joną V. Jenušaitį.
mos vedėjas pakvietė komp. A. 
J. Aleksį, Marcelę 
Bernice Ortleit ir Nell P. Meš
kunas vadovauti Amerikos ir 
Lietuvos himnams.

Antanas 
metų kunigystės ir 30 Miklinavičius sudainavo solo— 
klebonavimo sukakties Jau kelias Lietuva"; solistas— 
Šia proga Įvyko bankie- Kazys Seliokas, pritariant 

kvartetui — Stepanijai Mikli
navičius. Jean Kazlauskas, 
Bernice Ortleit ir Nell P. Meš- 
kunas. sudainavo “Mes Sveiki
nam Vadą”. Taipgi solo daina
vo p. Marcela Andrikis; due-1 
tas — Nell P. Meškunas ir An
tanas Mikliravičius ir kiti.

Tautinius šokius taip pat 
puikiai pašoko šokėjų grupė.

vadovauti
Progra-

Andrikį,

“Kun. Valantiejaus švelnus iš Gren, Maine; Tėvas Pranas' 
būdas, maloni šypsena ir kilni 
širdis visus prie savęs vilioja 

į ir skatina prie bendros lietu
viškos visuomeninės darbuotės 
bei didesnės Dievo ir artimo 
meilės”, pareiškė Tėvas Justi
nas Vaškys, O.F.M., Pranciš
konų provincijolas, ir visų 
Pranciškonų vardu įteikė mū
sų klebonui nutapytą Lietuvos 
vaizdą.

Kiti kalbėtojai, kurie sveiki- Tėvai — Dr. Antanas Bružas, 
no jubiliatą, buvo šie: Tėvas M. S. ir Dr. Pijus Liutkus, M.! . 
Vincas Žvirblis, O.P. iš Provi
dence; Tėvas Dr. Antanas Bru
žas iš Hartford; Tėvas 
sas Jagminas, MIC. iš 
napolio; Prelatas Jonas 
tas iš Hartford; kun. 
Kripas iš NewvHaven;
Pranas Aukštikalnis, S. J. iš 
Pomfret; kun. Vincas Ražaitis 
(vietinis); kun. Vincas Kar- 
kauskas iš New Britain; kun. 

i Jonas Bobinas iš Montreal, Ca-
[nada, ir mūsų miesto mayoras
i Raymond E. Snyder.

Šv. Juozapo lietuvių par. bu- iš Marianapolio, ir Tėvas Ignas
vusieji vikarai ir svečiai, kurie Abromaitis, M. S. iš Hartford.
buvo susirinkę pagerbti mūsų, Taigi mūsų klebonas kun. 
kleboną, buvo šie: Tėvas Pet- Juozas J. Valantiejus tikrai 
ras Baniūnas, O.F.M. ir Tė- gražiai ir nuoširdžiai buvo pa

lvas Modestas Stepaitis, O.F.M. gerbtas dvasininkų ir pasau-

Alfon- 
Maria- 
Ambo- 
Jonas 
Tėvas

S. iš Ipswich, Mass.; kunigai—' 
Juozas Matutis, Bronis Bene- 
sevičius ir Petras Kartonas iš 
New Britam; kun. Pranas 
Karvelis iš So. Windsor; kuni
gai — Benediktas Gauronskas 
ir Vladas Aleksiūnas iš Anso- 
nia; kunigai — Juozas Kaz
lauskas ir Vladas Pronskietis 
iš Bridgeport; kun. Edward 
Rudzevich iš New Haven; 
Prel. Jonas Ambotas ir kun. ' 
Pranas Pranokus iš Hartford; 
Tėvas Antanas Ignotas, MIC.
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gydytojui yra
Jūsų sieki

Old Gold!

Dėl “Treat” vietoje “Treatment”

Jei malonumas.
ne skundai

užsidekite

Jei Jūs norite vaišių, vietoje vaistų — 

šios vaišės Jums patiks! Old Gold yra 
tokios švelnutės, minkštutės ir tikrai 
getos, kokias tiktai beveik 200 metų 
patyrimas gali jas padaryti. Old Gold 
yra pilnutėlės rūkomo malonumo, kuris 
gaunamas tiktai iš vieno dalyko —ge
riausio pasaulio tabako. Tokia yra trum
putė mūsų istorija. Laimingą josios 
pabaigą patirsite, kai užsidegsite Old 
Gold cigaretę... Padarysite tai šiandien?

Rūkykite OLD GOLDS
»
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