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Aštuntame 
Krikščioniško Mokslo Bro- 
l’Hs. Kongrese, įvykusia- 
) ‘ Postone, analių 25-29 
< , dn.lvvavo keli atstovai 
i ■ iš Lima. Peru, Pietų A- 
r ’erikes. Delegatai — kun. 
Cirilo Elton, SS. CC., yra 
buvęs Katalikų Universi
teto rektorius ir Tėvo Jur- 
f ^v<ič’o profesorius: pane- 
1' Maneliu D’Gnofrio, kur 
dabartiniu laiku mokinasi 
1 atali’ u kolegijoje Phila- 
de’phiioie, 
su kunigu 
versitete Pietų Amerikoje 

Pasitaikius progai per 
kongresą, Peruvijos dele
gacija aplankė kunigo Jur
gelaičio motinėlę ir sesutę 
South Bostone. Maloniai 
praleido valandėlę kunige 
namuose ir perdavė kuni
go Jurgelaičio nuošir
džiausius linkėjimus save 
mylimiesiems, ir taipgi į- 
teikė nuo jo laiškuti su pa
veikslėliais jo mamytei.

Kunigas Jurgelaitis. Do
minikonas, netik yra gero
je sveikatoje bet taipgi ę- 
nergingai mokinasi ir vei
kia Peruvijoje tarp ispa
nų. Išmokęs kalbą, jis ra
šo straipsnelius ispanų 
laikraščiams ir veda pa
mokas per radio. Vietiniai 
ispanai Peruvijoje labai 
pamilo South Bostonieti 
lietuvį kunigą misijonie- 
rių, ir džiaugiasi turint, 
nors ir laikinai, tokį darb
štų Kristaus apaštalą.

Grįžtant į kongresą, Pe
ruvijos delegatai, maloniai 
atsisveikino su kunigo 
Jurgelaičio motinėle ir se
sute. ir pasižadėjo ateity
je vėl atsilankvti, nes kun. 
Elton ir p-lė D’Onofrio pa
siliks Jungtinėse Valsty
bėse 
mokslus.

Turint mintyje kunige 
Jurgelaičio pasakojimus 
apie vietinį kleboną, kun 
Virmauskį, Peruvijos dele
gacija, sustojo pasveikin
ti kun. Jurgelaičio vardu 
ir jam linkėti sveikatos ir 
Dievo palaimos jo darbuo
tėje.

Peruvijos delegacijos at
silankymas parodo jų ge
rą širdį ir dėikngumą, kad 
ryšiai tarp Pietų Ameri
kos ir Jungtinių Valstybių 
yra įvertinami ir gražiai 
palaikomi.
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I buvo studente; 
Jurgelaičiu Uni- į

i

Į

BOSTON PŪBLIC LIBRARY
'**••*** v r E^v.; Si LECHO J D

v IVI S I 0 N
boston mass

Trr r- A A Va

REFEREN'CE
COPLEY SQ

AMERIKOS LIETO f

?BIN1NKAS
R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

TEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday), LAPKRIČIO (November), 8 D., 1946 M.

MAS5ACHUSETTS PASIRINKO

ROBERT F. BRADFORD Cabematorium

Rinkim**’ ^**tr~**’; je: 
ATSTOVŲ BUTAS 

Respublikonų išrinkta 245. 
Demokratų išrinkta 186. 
American Labor išrinkta 1.

Tik Vienas 13c nokratas Atsilaikė

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS.

Koks Likimas Ispanų Pabėaėliii 
Ir Vaikų, Patekusių | SSSR.

RINKIMAI NUGĄSDINO
RUSIJĄ ‘

Lake Success, N. Y. — ’sienio Santykių Komiteto

Pereitą antradieni, rin
kimus ’aimėjo respubliko
nai. Massaehusetts vals- 
vbėie. kai n ir kai kimiose 
kitose valstybėse, buvo
daugumos piliečiu aiškus Abejotina 3. 
pasisakymas prieš Demo- Reikalinga daugumai 218. 
kratų partijos režimą.

Massaehusetts valstybės 
mibematoriv.m išrinktas 
Robert F. B-'adford, r#*s- 
nnbb'krnas. Jis gavo 150,- 
000 balsu daugiau negu 
m’ berną torius Maurice J. 
Tobin. J. V. senatorium iš
rinktas Henry Cabot 
Lod^e. Jr. < _
000 balsų daugiau ne<m se
natorius David I. Walsh. 
Demokratų kandidatas į 
j Lt. - Govemor Paul Dever 
į trūko tik 12.000 balsų lai
kmeti. Tik vienas audito- 
įrius Thomas J. Buckley, 
I demokratas, atsilaikė 
prieš respublikonų šluotą. '

New Yorko valstybėje 
gubernatorium vėl laimėjo

■— Slapti pasikalbėjimai su kovą draugeis Mas
kvoje.— Žakelina ištekėjo už komisaro ir— 
pateko Lubliankos kalėjimam — Pasionariia — 
ispanu komunistą diktatorė Rusijoje. — ji sava 
vyrą ištrėmė j Sibirą. — Milicijos vado tragedi
ja; jo sūnus mirė badu. — 500 Ispanijos vaiką 
Rusijoje mirė iš šalčio ir bado. — Berniukai plė
šikavo. mergaitės nuėjo slidžiais keliais. 
Bota

; gynimą.
i 

neiš- 
viso 51.!

SENATAS
Respublikonų išrinkta 23: 
sibaigęs terminas 28, 
Demokratų išrinkta 10: neišsi
baigęs terminas 32. viso 
Abejotina 3. 
Reikalinga daugumai 49.

GUBERNATORIAI
Jis gavo 320 - ^esPuhlikonų išrinkta 20.

Demokratų išrinkta 13. 
Abejotina 1.

Tai taip maždaug 
rinkimai sątraukoje.

Dr. 
ketvertams metams j kalėjimą už vaiku 

Kodėl komunistas Miralles išstoja 
prieš Staliną?

Kaikurie Jung. Tautų dele-pirmininku, kuriam dabar, Thomas E. Dewey, tik šį 
Įkartą daug didesne daugu- 

G._....j ima. J JunK- Valstybių se-
nusiteikKlSenatorius* Taft iš Ohiolnat5 iš *os. iš

!

tęsti aukštesnius

gatai tiki, kad respubliko-! vadovauja ^natorius Tom i didinę daugu-.
nų laimėjimas rinkimuose Connally iš Texas. 
gali sustiprinti L----------- ------------- ------ -- --------
mą iškraustyti Jungtines gal bus paskirtas Senato 
Tautas iš Jung. Valstybių,1 daugumos vadiL- o AUrfjn 
būtent, grąžinti izoliaciją. (Atstovų Buto daugumos

Rusija nusigando. Ji iki 
šiol laikėsi, kad Jung. Tau
tos savo centrą perkeltų į 
Europą. Bet dabar jau kei- 
ea savo nusiteikimą.

vadu.

Vandenberg Numatytas 
Į Svarbią Vietą

Senatorius Pataria Prezi
dentui Trumanui 

Atsistatydinti
Philadelphia, Pa., lapkr. 

7 — Senatorius J. William 
Fulbright, demokratas, iš 
Arkansas, pareiškė, kad

VYKO Į MASKVĄ SU
TIKTI KOVOS DRAUGŲ
— Mano didžiausia svajo

nė, priimant vyriausybės 
paskyrimą į SSSR, buvo 

i radimas galimybės susi
tikti su tais kovotojais is
panais, ypač savo artimai
siais draugais, kurie išvien 

yra su manimi kovėsi prieš 
Franco, — taip rašo buvęs 
Kubos komunistas Miral
les, kurs, kaip jau žinome, 

■ buvo komendantu komu- 
I nistų daliniuose Ispanijo
je ir kurs vėliau, pagyve
nęs apie 10 mėnesių Rusi
joje, visiškai atsimetė nuo 
komunizmo.

Ispanijos pilietiniam ka
rui pasibaigus Franco per-

42.

MASSACHUSETTS 
PASIRINKO

Henry Cabot Lodge, J r.
Senatorium

rinktas Irving M. įves, res
publikonas.

Massaehusetts valstybė
je aiškiausiai parodo, kad 
gubernatorius Maurice J. Į 
Tobin ir senatorius David 
I. Walsh pralaimėjo ne dėl- Į 
to, kad piliečiai būtų buvę 
nepatenkinti jų darbais. 
Ne. Piliečiai 
nos visame 
kvos ir komunistų propa
ganda daug pakenkė de- _ .
mokratams; OPA ir kitos daugumą Atstovų Bute ir pį

Mirė Little Rock Vyskupijos 
Ganytojas

nori permai- 
krašte. Mas-

Little Rock, Ark. — J. E. 
Vyskupas John Baptist 
Morris, Little Rock vysku
pijos ganytojas, mirė spa
lių 22 d. Miręs vyskupas 
buvo 80 metų amžiaus, 54 
metus kunigu ir 40 metų 
vyskupu.

Visa Arkansas valstybė
Respublikonai, turėdami sudaro Little Rock vysku- 

įpiją. Per ji 40 vyskupą Vi

tos ir palaikomos, taip pat išpildyti savo duotus paža-'čius toje valstybėje padi- 
įkyrėjo; trūkumas maisto dėjimus, jeigu jie nori lai-dėjo nuo 26 iki 154, ir ka- 
ir kitų reikmenų. Užsienio mėti Prezidento rinkimus talikų skaičius padidėjo 

įstybės sekretorium ir atsi- politika taip pat atsiliepė. į 1948 m. Tiesa, per tuos du nuo 17 000 ik 35,000, dau- 
______  _______ Respublikonai dabar tu- metu ir Prezidentui Tru- gįau negu dvigubai, 

numatytas Ar-’ Tačiau, jis pasakė aiš- rėš daugumą Senate ir At- manui bus sunkiau dirbti,

New York, N. Y., lapkr. Arkansas, pareiškė, kad mokratams; OPA ir kitos daugumą Atstovų Kute irpįją Jt w V-yOn.uF«ivi- 
7 — Respublikonų partija respublikonams laimėjus įstaigos, demokratų įsteig- Senate, turės pasirodyti ir ■ mo metus, kunigų skai- 

1 Con n + ' H O 11 O111T1W1* ’ ’ -X nn rrnlaimėjusi daugumą Senate, daugumą Kongrese, “Pre- 
ir Atstovų Bute ruošiasi zidentas Truman turėtų 
perorganizuoti ateinantį paskirti respublikoną val- 
80-jį Kongresą. j _

Senato prezidentu pro statydinti.”
tcm csh i
thur H. Vandenberg iš Mi- kiai, kad jis “tik patariąs”, stovų Bute. 
chigan. Taip gi manoma, j 
kad senatorius Vanden-* 
berg bus išrinktas ir Už-'

• Jo rūpesčiu buvo įsteigta 
nes Kongresas galės ir jam seminarija, našlaitynas ir 
uždėti stabdžius. < kelios parapijinės mokyk-

Graikai Sudarė Valdžią
Athens, Graikija — Kon- 

stantin Tsaldaris pagaliau 
sudarė valdžią. Jis pasili
ko sau premjero ir užsienio 
reikalų ministerio parei
gas.

Atvyko Prof. Padalskis

i ISPANŲ VYSKUPAS UŽTARĖ i.“
SAVO TAUTOS POLITIKĄ

DĖMESIUI!

New York — Lapkričio 
2 d. iš Londono atvyko 
prof. P. Padalskis. Nepri
klausomoje Lietuvoje pro
fesorius Padalskis dėstė 
Kauno ir Vilniaus univer
sitetuose Teisių fakulte
tuose.

Boston — J. E. Vysku
pas Gregorio Modrego y 
Casaus, iš Barcelonos, Is
panijos, laike dalyvavimo 
Krikščioniško Mokslo Bro
lijos Kongrese, rimtai pa
sikalbėjo su laikraštinin
kais apie Ispanijos opų 
klausimą.

i

Pranešame, kad Lietuvių 
Darbininkų Radio metinis 
KONCERTAS įvyks sek
madienį, balandžio - April! 
13 d., 1947 m., 3:30 vai. poi 
pietų, JORDAN HALL, 

' Bostone. Artistai - artis
tės jau pakviesti ir kaiku
rie jų pasižadėjo dalyvau
ti.

Atsišaukiame į visas 
draugijas ir organizacijas 
minėtą dieną neruošti jo
kios kitos pramogos, bet 
skirti lietuvių radio kon
certui.

Antanas F. Kneižys, 
L. D. Radio Programos 

vedėjas.

KRITIKAVO RUSIJĄ DĖL 
PABALTIJO KRAŠTŲ 

UŽGROBIMO
 •---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

šia pareiškė, kad žinios a- 
pie ispanų valdžios religi
nį persekiojimą ne katali
kų elementų Ispanijoje 
“visai neteisingos”. Jis 
pageidavo, kad kritikai, 
kurie įtaria Ispanų val
džią, lai pirma susipažįsta 
su vykdomosios valdžios 
sudėtimi ir jos politika.

“Didelė Ispanijos gyven
tojų dauguma yra katali
kai, ir todėl valdžia parodo 
palankumo katalikams.

nanti dveji metai, tai bus rocr vyskupija mažutėlė, 
jiems bandymo metai. J tačiau vyskupo darbas bu- 

Jung. Valstybių piliečiai . vo jabaį vargingas.
Miręs Ganytojas palaido-

---------------- i į Taipgi visame krašte val- 
Lapkričio 4 d. Jungtinių'Manuilskiui pirmininkau- dįja užlaiko žvmia tole-

ĮhX*“1 >ek0.kit0 nenori- ka?P .tik! Miręs Ganytojas palaido- 
1 geroves savo kraštui ir tas su iškilmingomis pon-
teisingos taikos pasauliui, f įf jkalėmis mišiomis, ku- 

--------------- ' rias atlaikė Kardinolas 
Unijos Turės Duoti Finansi- Stritch, Chicagos Arkivys- 

i kūpąs. Minia žmonių pa- 
imaldžiai atsisveikino su 

Boston, Mass. — Antra-mylimu savo vadu, kuris 
dienį, lapkričio 5 d., Mas- rūpestingai juos vedė per 
sachusetts valstybės dide- įvairius sunkumus išgany
te balsų dauguma priėmė 
valstybės prokuroro Bar-. 
nes pasiūlymą, kad unijos' 
turi pranešti valdžiai apie 
savo iždų stovius — paja
mas ir išlaidas.

nius Raportus

u — mo keliu.

gale, daugelis ispanų, ko
vojusių vyriausybininkų 
pusėje pabėgo į Rusiją; 
taipgi buvo į Rusiją nema
žai išvežta ir Ispanijos 
vaikų.
PABĖGĖLIS PRIKLAU

SO NUO NKVD
Vieną dieną būdamas 

Maskvos požeminio gele
žinkelio stotyje R .Miralles 
pamatė ispanų vyriausybi
ninkų pulkininką Lister, 
kurs dar buvo ji pasižy
mėjimo ženklu apdovano
jęs ir su kuriuo yra buvęs 
artimesniuose ryšiuose. 
Tačiau dabar pulk. Lister 
nebenorėjo sutikti savo 
buvusio kovų draugo, nes 
Maskvoje pavojinga kalbė
tis su atvažiavusiu iš už
sienio...
— Pabėgėlis, kaip ir vie

tiniai, Maskvoje priklauso 
nuo NKVD malonės ir 
koks nors neatsargumas iš 
jo pusės gali turėti liūdnas 
pasekmes, — rašo R. Mi
ralles savo knygoj “Hacia 
donde va Rusia”.

ĮDOMI ŽAKELINOS 
ISTORIJA

Tačiau jam pasisekė pa
slapčia susitikti su ne vie
nu Rusijon patekusiu Is
panijos kovų draugu ir pa
tirti daug apie jų baisų li
kimą Sovietuose.

Didesnio įspūdžio jam 
padarė istorija Žakelinos 
Hamburger, olandės, kuri 
savanore stojo kovon prieš 
Franco. Karo metu ji ište
kėjo už raudonojo briga
dos komisaro. Vyriausybi
ninkams pralaimint, jiedu 
pasitraukė į Sovietiją. Čia 
jos vyras susidėjo su ru
saite, ją pačią pametė, o jų 
mergaitė buvo paimta į 
prieglaudą. Žakelina teis
muose pradėjo ieškoti pa
ramos iš buvusio vyro ir 
stengėsi atgauti savo duk
relę. Tačiau ką gi galima 
Rusijoje teistis prieš bu
vusį komisarą, vėliau vir
tusį raudonosios armijos 

Tęsinys 5-tame pusi.

Tautų posėdy j Pietų Afri- jant Jung. Tautų komiteto' ranciją nekatalikų elemen- 
kos premjeras Smuts, at-jposėdyj, Senatorius Tom tams, ir jiems leidžiama 
sakydamas į Rusijos kalti-jConnally pareiškė: !praktikuoti jų tikėjimą ir

“Tamsta turi žinoti, kad laikyti savo pamaldas.” 
esi šio komiteto tarnas, o Vyskupas pabrėžė, kad 
ne diktatorius; mes nori- nors kituose kratšuose žy-

nimus dėl Pietų Afrikos! 
politikos, netiesioginiai! 
kritikavo Rusiją dėl Pa

Graikiia Pasmerkė Albani
jos Kaltinimus

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

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

balti jo kraštų okupavimo me demokratijos tuojau, dai yra persekiojami, Is- 
prieš žmonių valią. čia pat, bet ne ateityje.” įpanijoje žydai gyvena pil-
__a y_______ *11 X* • • • • • v • • « • * • ** •

Šeštadienį, lapkričio 9 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų Radio programa. Lietuviškos 
liaudies dainos, muzikos kūriniai, pranešimai, kalbelės 
tęsis per visą valandą.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 ki- 
locycles ir klausytis gražios lietuviškos radio progra
mos.

Visais šios radio programos reik a 1 a i s kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 

12680 arba N0Rwood 1449.

Lake Success, N. Y., lap
kričio 7 — Graikijos dele
gacija Jung. Tautų susi
rinkime kategoriškai pa
smerkė Albanijos kaltini
mus, kad Graikija yra at- 

. už incidentus
Manuilsky baisiai įsižei- noje laisvėje. Kariuome-

dė ir tuojau iškėlė pasiti- nėję arabai ir kiti nekata- sakominga
kėjimo klausimą. Bet gavo likai aprūpinami jų tiky- Graikijos - Albanijos pa- 

Lake Success, N. Y. — tik 4 balsus. Įbos kapelionais.

Manuilskiui Nulaužė Ragus

sienyj.
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Laisvė

RUSAI BOMBARDAVO KINIE 
ČIŲ ANTUNGĄ MAN- 

DŽIURIJOJ
Peiping .Kinija, lapkr. 7 

— šeši Rusijos lėktuvai 
bombardavo Kinijos na
cionalistų atgautą Antung 
miestą Mandžiūrijoj.

Sovietų Rusija aiškinasi, 
kad tai įvyko klaida. Ta
čiau kiniečiai kitaip mano. 
Rusai labai gerai žino tą 
sritį ir klaidos negalėjo pa-

I 
t

..

PriešksmuiistinisSukffi- 
ims Pagelbėjo 

Respublikonams
New Yorko ir kitose val

stybėse Respublikonų par-
ningai kovai šaukiamos tijos kandidatai viešai išė- 
tautos, gyvenančios tarp jo prieš komunizmą ir ko- 
Jugoslavijos ir Suomijos, munistus. Tas aiškiai pa- 
tarp Čekoslovakijos ir Ko- gelbėjo respublikonams 
rėjos, ir reikalaujama lais- laimėti rinkimus, 
vės rusų tautai. . Demokratų partijos kan-

Kitame numery “Pere- didatai daugumoje laikėsi 
lom” praneša, kad Čeko
slovakijoje aktingai pasi
reiškė prieš - bolševikiško 

daryti. Jeigu rusai tiksliai bloko veikla. Prahos vy- 
bombardavo Antungą, į-Įriausybė mėgina kaltinti 
spėdami kiniečius, kad jieJgen. Prchalą, kuris veikiąs 
besikaudami su kiniečiais :iš Anglijos, ir ukrainiečių 
komunistais, neitu arčiau fremtinius. 
Korėjos sienos, tai dėl to; Pusantros skilties straip- 
bombardavimo gali kilti snY "Perelom 
rimtas dalykas.

pasyviai. Maskvos ragini
mas balsuoti už tuos demo
kratus, kuriuos indorsavo 
PAC, ir komunistų arba jų 
pakeleivių brukimąsis į 
demokratų susirinkimus ir 
jų propaganda aiškiai pa
kenkė demokratams.

i” nupasako-
* ‘ * ja Lietuvos būklę: “Lietu-(

Bombardavimo įvykis iš viai po Sovietišku Batu”, i 
viso liudija, kad Sovietų Straipsnį pagamino UPS 

iššaukti vilką (Ukrainiečių Spaudos Tar- 
“ nvba). pasiremdama Bel-

Raudonieji Ištrėmė
112 Kunigu

I

.1.

' •Sw.;

Į

Rusija nori
iš miško. Juk dabar taikos 
metas ir nieks bomberių 
nesiuntinėja su bombarda
vimo misija, bet... Rusija.

Prieš-Bolševikiškas Tautu 
Blokas

nvba), pasiremdama Bel
gijos laikraščio “Vrais” 
žiniomis.

Senatorius Brew$ter Gin
si# Lietuviu Tremtiniu 

Teises
BALF’o šeiminiame ban- 

kiete, spalių 19 d. š. m.,

Frankfort am Main, Vo
kietija — Iš Warmia vys
kupijos, Rytų Prūsijos, so
vietai deportavo 112 kuni
gų į Rusiją. Dauguma jų 
vokiečiai.

J. E. Vyskupas Maximi- 
lian Kaller pareiškė, kad 
ištremtųjų kunigų likimas 
visai nežinomas. Vyskupas 
Kaller yra Šventojo Tėvo 
paskirtas dvasiniai aptar
nauti vokiečius pabėgėlius 
iš rytų.

v •

Buenos Aires (LAIC) — 
Vietos ukrainiečių pusmė- , 
nesinis laikraštis “Pere- New Yorke, Jung. Valsty- 
lom” praneša apie Prieš- bių Senatorius Brewster iš 
bolševikiško Tautų Bloko Maine, respublikonas, pa
veikią. Laikraščio žinio- reiškė, 
mis, JAV kariuomenės j būti BALF’o svečiu ir pri- 
laikraštis “The Stars andįsidėti prie miliono lietuvių, 
Stripes” pranešė, kad Ba-Į kurie trokšta pagelbėti 
vari joje kariuomenės or- į tremtiniams, pasitrauku- 
ganai susekė dalį pogrindi-Įsiems iš Sovietų Rusijos Thomas i/ sekret.
nio judėjimo prieš bolše-” 
vizmą. Pogrindžio organas 
“P our la Libertre dės Peu- 
ples” (Už Tautų Laisvę) 
turįs 15S psl., gerai mimeo- 
grafuotas tomas, parašy
tas dešimčia kalbų, jų tar
pe ir lietuviškai, 
tis pastebėjo.

kad jam malonu P«tWarWoridC
Užstoja Tremti!

New York (LAIC) — 
Post War World Council, 
kurio pirmininku yra Nor-

1

Kai šios ponios McGrann automobilio vairuo
tojas per nelaimę užmušė dukrelę ir šios mažo
sios sesutę ir automobilistas buvo nubaustas. 
Tuomet jos paprašė teismo sumažinti bausmę 
tam nelaimingam vairuotojui ir teisėjas sumaži
no nuo trijų metų ligi trijų mėnesių.

DIDINGAS “DARBININKO” 
KONCERTAS PUIKIAI 

PAVYKO

teroro. Jis savo kalboje 
pabrėžė, kad grįžęs į J. V. 
Kongresą reikalausiąs:

1. Kad nukentėjusiems 
lietuviams Europoje būtų j 
nuimtas taip vadinamas' 
skryningas.

Laikraš- 2. Nuimti cenzūrą ir leis- 
kad šis są- ti laisvai 

judis bus atidžiai kariuo- rašinėti savo kalba, 
menės organų tiriamas.

Anot ‘Stars and Stripes’, 
judėjimas yra griežtai nu
kreiptas prieš Sovietų Są
jungą ir prieš Sovietų pa
kalikus Europoje. Sąjūdis 
reikalauja pavergtų tautų 
bendromis pajėgomis su
skaldyti Sovietų Sąjungą. 
Laikrašty esąs tilpęs ir 
straipsnis apie Pogrindžio 
Judėjimą Lietuvoje. Vie-

Carl C. Hill, šiomis dieno
mis paskelbs savo memo
randumą ne-žydų tremti
nių problemos reikalu. 

Pasitarimuose dalyvavo 
įvairių tikėjimų ir ideolo
gijų asmenys, jų tarpe 
kun. Gibbons, S. J., Doro- 
thy Thompson, bei tiesio-.

„ - giniai suinteresuotų tau-
3 Nekankinto žmonių ne- tw atstOvai, k. a. lietu- 

reikalmgomis kratomis. latviai estal ukrai.
4- Reikalauti palengvini- niečiai lenkai jugoslavai 

mą restnkcijų, kurios su-įr 
varžo tremtinių įvažiavi
mą į Ameriką.

Mums lietuviams kiek
vienas užtariantis žodis y- 
ra priimtinas ir brangus.

lietuviškai susi-

Prezidentas Grįžo 
| Wadringtong

■ ~ I — I 
Remkite tuos profesijonalus ir biz ; 

nterius, kurie savo skelbimais remia 
‘Darbininką”.

Frank Wilcon. of G’bson, Long Island. i* about to hand-acreen another 
color onto wallfaper at Inez Croom, Ine.. New York Cit/. Both paini 
and paper reęuire Vata and oH« m their manufacture. Just another 
reaton for aalvagmj every drop of used cooking fat. lt makes short 
•uppliea available uooncr. ''

lia užsidega ir liepia pro
tui surasti vietas, kuriose 
galima žuvauti. Protas pa
kiša keletą vietų. Valia 
ryžtasi keliauti i vieną vie
tą ir liepia protui surasti 
priemones ten nuvykti ir 
įrankių rūšis pasiimti. 
Protas suranda daugelį 
priemonių ir patogių įran-

(Tęsinys)

4. PROTAS IR LAISVĖ
Nors proto šviesa valios 

pasirinkimams būtinai y- 
ra reikalinga, kaip kad 

i reikalinga yra šviesa a-j 
i kims, dirbant rankų dar
bus, tačiau ir protu ap
šviesta valia nepraranda 
savo laisvės, ji gali proto ^įų žuvims gaudyti. Valia 

i klausyt, arba jo neklau-i 
Įsyt, nes protas neturi pri-i 
iverstinos galios, jis gali 
i patarti, kas reikia pasi- 
I rinkt, kaip reiktų pasielgt, 
ibet valia visuomet gali tą 
patarimą priimt, arba jį 
atmest. Verčiamoji jėga 
priklauso valiai. Protas, 
sakysime, pataria neme- 
luot ir pasakyt tiesą, bet 
valia gali su tuo nesutikt 
ir priverst lūpas tarti me
lą. Kiekviename tad žmo
gaus veikime dalyvauja 
kartu ir protas ir valia, 
bet kiekvienas savotiškai: 
iš proto visuomet eina 
šviesa ir patarimas, iš va
lios pasirinkimas ir vykdy
mas.

Štai savitarpių santikių 
tarp valios ir proto pavyz
dys, kuris vyksta kiekvie
name sąmoningame žmo
gaus veiksme.

Protas, sakysime, pakiša 
valiai žuvavimo mintį. Va-

I

“Darbininko” ir LDS “Oi Berneli, Vientury”, su- 
‘ ruoštas koncertas pagerb- kėlė ovacijas. Jiems akom- 
Įti rašytoją kun. Dr. K. Ur- panavo muzikas R. Juška, 
bonavičių - Joną Kmitą, jo Lawrence solistės Iz. Zo- 
naujo veikalo “Vytis ir E- lubaitė ir Stella Raznaus- 
relis” pasirodymo proga kaitė puikiai padainavo 
visais atžvilgiais puikiai gražių lietuviškų dainelių 
pavyko. So. Boston High solo ir duetų, kurios publi- 
School auditorija, talpi- kai labai patiko. Joms a- 
nanti keliolika šimtų žmo- kompanavo muz. P. Sakas, 
nių buvo beveik pripildyta Koncerto žvaigždė, jau- 
šviesiais, • susipratusiais noji operos artistė Susana 

j lietuviais iš įvairių apylin- Griškaitė dar šviesiau ži- 
kės ir tolimesnių miestų, bėjo — gražiau liuosiau, 
Iš Hartford, Conn., buvo dainavo nei prieš kelis 
atvykęs prelatas J. Ambo- metus, kai ją Bostone teko 
tas. Marianapolio Kolegi- girdėti. Už tai ji tapo ap- 
ja buvo skaitlingai atsto- dovanota, ne tik gausiais

• v

v •

»

Washington, D. C., lapkr. 
7 — Prezidentas Truman 
vakar grįžo iš savo valsty
bės Missouri namų į Bal
tuosius Rūmus.

Sugrįžęs į sostinę, jis ne
parodė nusiminimo dėl rin
kimų ir atsisakė daryti 
kokius nors komentarus.

LIETUVOS KAIME
Pirkioj šiukšlės, dūmai, garas, 
languose — ledai;
kūnai pusnuogiai, nešvarūs, 
lovoj — tik šiaudai.

Durys girgžda, grindys pūva, 
duona — vandeny, 
lubos linksta, krosnis griūva, 
visi alkani...
Ir išblyškę, išbadėję 
štai vaikai basi, 
sienos kiauros, leidžia vėją, 
oi, bėda baisi!
Vaikas verkia, senė kosti, 
suremta ligų;
nėr kam šelpti, kam paguosti, 
oi, baugu, baugu!
Visą amžių prakaituoti, 
tiek patirt bėdų.
Visą amžių kęst raudoti, 
ir... numirt... badu!!!

Visą amžių tik ramintis, 
laimės neregėt...
Štai kur reikia mums mokintis 
dirbt, mylėt .tikėt!.. K.P.I.

vauta su savo rektoriumi aplodismentais, bet ir pui- 
kun.
Jos profesorių - mokytojų dainavo: 
tarpe matėsi ir rašytojas Greičiau”, 
poetas — J. Aistis - Alek- Į “Aš Bijau Pasakyt”, “Ty- 
sandravičius. Domininko- kiai, Tykiai”, “Ne Margi

Dr. Vašku prieky, kiu gėlių bukietu. Ji pa- 
“Oi Greičiau, 
“Rugiagėlės”,

išsirenka tiksliausias prie
mones ir tiksliausius įran- 
ikius ir teiraujasi proto,
■ kada tas visas sumanymas 
geriausiai yra įvykdomas. 
Protas paskiria laiką, o va
lia imasi vykdyti ir leidžia- 

Į si į kelionę.
Tie proto ir valios savi

tarpiai veiksmai įvyksta 
i kiekviename žmogaus dar- 
■be.’nors būtų ir menkiau
sias, žaibo greitumu švie
sa eina iš proto į valią, iš 
valios stumiamoji jėga ei
na į protą, iš proto atgal į

■ valią, ir taip laksto savi
tarpė įtaka nuo vieno prie 
; kito, kol neįvyksta veiks
mas. Jis vadinasi sąmo
jingas, nes jame dalyvau
ja ir protas ir valia. Vadi
nasi taip pat laisvas, r.es 

i valia kiekviename momen
te gali nepriimti proto pa- 
siūlvmo.

5. VIDAUS LAISVĖ
Nors protas ir neturi 

verčiamosios galios, at
seit, negali valios priverst 
pasielgt pagal jo duotąją 
šviesą, tačiau valia nieko 
negali daryt be tos šviesos. 
Ko mes nežinome, to nė 
norėt negalime, o jeigu su
žinome klaidingai, klaidin
gai ir apgaulingai prade
dame norėt. Iš čia pasiro
do, kaip reikalinga ir nau
dinga yra žmogui tiesa, 
kaip kenksmingas yra me
las, nes jis daro žmogui 
skriaudą.

Kun. J. Vaitkevičius, MIC.
(Bus daugiau)

reikšmę ir kodėl jis ją pa
sirinko, prašė - maldavo 
visų darbuotis, savo gyve
nimą pašvęsti lietuvybės, 
savo kalbos, kultūros pa
laikymui. Tai vienintelė 
viltis išlaikyti mūsų tau
tos gyvybę. Susirinkusioji 
minia pagerbė atsistojimu 
šį mūsų veteraną rašyto-į 
ją - kovotoją.

Koncertas baigtas Lie-į 
tuvos himnu. Visi atsilan
kiusieji buvo apdovanoti 
gražia programos knygute 
atminčiai, kurioje yra! 
trumputė gerb. rašytojo! 
biografijos santrauka iri 
daug sveikinimų.

Prenumeratoriams buvo 
išdalinta puikioji autogra
fuota knyga “Vytis ir E- 
relis”. Daugelis ją nusipir
ko.

Dabar, nors kukliai pa
gerbė mūsų didįjį ir myli
mąjį, rašytoją pasister.g- 
kime, jo vėliausį kūrinį — 
knygą, ‘Vytis ir Erelis” iš
platinti koplačiausiai. Ka
lėdos arti. Tai bus puiki 
proga. Lai nebūna namų 
be knygos “Vytis ir Ere
lis. Ra p.

Apsaugok Savo Ateitį
Jung. Valstybių Iždo De

partamento Savings Bond 
i Divizija atsišaukia i visus 
I piliečius šiuo šūkiu:
II
I
I

I

i
i

Sandravičius. Domininko- kiai, Tykiai”, 
nų Providence Kolegiją 
atstovavo prof. kun. Žvirb
lis. Ir tur būt nebuvo lie
tuviškos kolonijos N. A. 
kuri nebūtų buvus atsto
vauta šiame koncerte. Ma
tėsi skaitlingas būrys ir 
seselių.

Koncertas pradėtas A- 
merikos himnu ir Kom. 
Pirm. Pr. Razvadausko į- 
žangos žodžiu. Jautrą-po- 
etišką sveikinimo kalbą 
pasakė LDS Centro ir Ku
nigų Vienybės pirminin
kas kun. Pr. M. Juras, ku- ka.

Studentė Bronė Budrei ■ 
kaitė (buvusi Lietuvos U- 
niversiteto, 
Kolegijos) 
deklamacija poeto Kazio 
■Inčiūros kurinio - poemos 
perkėlė visus tėviškėn Lie
tuvon. Ji artistiškai savo 
užduotį atliko ir tai kon
certe buvo visiems maloni 

■naujanybė.
! Prieš pabaigą “Darb.”j 
redaktorius A. F. Kneižys 
pasakė širdingą sveikini
mo kalbą kun. Dr. K. Ur
bonavičiui ir įteikė dova
ną — čekį. Maža mergaitėj 
lietuviškame kostiume,; 
Vanda Griganavičiūtė pa-i 
sveikino garbingąjį rašy-Į 
toją ir įteikė jam nuo ‘Dar-! 
bininko’ radio setą.

Tarė savo žodį ir mūsif; 
gerbiamas patriarchas ra-Į 
šytojas kun. Dr. K. Urbo-į 
navičius. Dėkodamas už šįl 
pagerbimą ir komplimen
tus ir paaiškindamas Jono 
Kmito — jo slapyvardės

— 1 

Sakalėliai”, Aria iš operos 
“Cavalerica Rusticana”, 
“Dukružėlė”, “Mano Gim
tinė”, “Burtai”, “Kur Sap
nų Grožybė”, “Sakė Mane 
Tokia” ir iššaukta dar pa
dainavo “Kur Bakūžė Sa
manota” ir tą gražąją 
Gound’o “Avė Maria”, ku- 
irią giedojo lietuvių kalba, 
■ kas bostoniečiams buvo 
, naujanybė. Tąja numylėta 
malda - giesme ir baigė sa
vo repertuarą. Jai gabiai 
akompanavo muz. R. Juš '

i

I

t

ris rodos yra ir 
certo iniciatorius 
A. Peldžium jo 
suorganizavo.

Šv. Pranciškaus parapi
jos choras, vadovybėje 
muziko Povilo Sako iš 
Lawrence, Mass. su savo 
solistėmis Izabele Zolu- 
baite, Stella Raznaųskaite 
ir Irena Libiūte, netik iš
laikė, bet dar aukščiau iš
kėlė savo gerą reputaciją 
puikiu harmoningu daina
vimu. Nekartą choras bu
vo publikos iššauktas pa
kartoti. Ir tai tikrai ne
veltui. Jis pradėjo au ins
piruojančia “Jaunimo Gie
sme” ir baigė su gyva ir 
sunkia ištrauka iš operetės 
“Naughty Marietta”.

Dr. Juozas Antanėlis ir 
Antanina Grabijoliūtė dai
navo duetu ir nors visuo
met puikiai sudainuoja sa
vo stipriais maloniais bal
sais, bet šį kartą ypatingai 
gerai pasirodė. Komiškoji

1
i

šio kon- 
ir su p.! 
ruošimą•

I
II

dabar Tufts 
savo jautria Į

: “AP
SAUGOK SAVO ATEITĮ” 
— “Pirk Daugiau Bonds’ų 
Dabar!”

Savings Bond’sų pirkimo 
vajus prasidės lapkričio 
11 d. ir tęsis iki gruodžio 7, 
1946 m.

Ragina visus pirkti dau
giau bond’sų, kad tomis 

; šutau ponis apsaugotumė
me savo ateiti.

Dienoje atidarymo _tinių Tautų susi
rinkimo, Flushing Meadovvs, N. Y., J. V. Sekre
torius James F. Bymes (kairėj), sveikinasi su 
Sovietų užsienių reikalų ministeriu V. Molotov.



PRENUMEP.ATOS KAINA
Amerikoje metams ______ __ _ $4 0'
Viena kart savaitėje metams. - $2 0<
Užsieny metams ................-........ $5 <*'
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

Penktadienis, Lapkr. 8, 1946 m

LIETUVIAI ADVOKATAI SUTIKO SENATORIŲ BREIVSTER, CHIKAGOJ. 
t’iu 25-tą, Senatorius Ov/en D. Brevvster, respublikonas iš Maine valstybes, bu- 

įvo atvykęs į Chicagą kalbėti. Chicagos lietuviai advokatai jį sutiko. Iš kairės į 
dešinę matosi: adv. Antanas Lapinskas, adv. Juozas Grisk, Senatorius Brev/stcr, 
adv. Mikas Kazunas ir adv. Antanas Olis.
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MENAS GYVENTI
Juro, LDS 

kalba, 
kon-

(Kun. Pr. M.
Centrro pirmininko, 
pasakyta ‘•Darbininko” 
certe lapkričio 3 d. š. m. kun. 
Dr. K. Urbonavičiaus 
bei).

Lipu, žengiu kasdien į kalną 
statų

Tolyn, aukštyn vis tuo pačiu 
keliu;

gar-

Ners baisiai sumušta ir suardyta, Vokietija bet g: 
tebėra Europos politikos centras. Pasirodo, kad 70 < 
milijonų tautą negalima sunaikyti. Ji turi gyventi ir 
maitintis. Jos industrinis pajėgumas taip pat turi būti 
atstatytas, kitaip, Vokietijos išlaikymas krinta ant 
kitų valstybių pečių. Tai neįmanomas dalykas ir berei
kalingas, nes Vokietija turi pajėgų atsistoti ant kojų ir 
vėl būti Europos kultūros centru, tik reikia jai rankas 
išrišti. Tai kol kas baisu, bet pagaliau neišvengtina. 
Kitos išeities nėra. Istorija parodo, kad Vokietiją ne
galima suskaldyti. Napoleonas buvo bandęs tai pada
ryti, bet nepajėgė. Laikinai, tiesa, suskaldė, bet paga
liau pats žuvo, o Vokietija palaipsniui sustiprėjo ir 
galų gale 1871 m. išaugo į galingą imperiją. Kitas ban-i 
dymas buvo padarytas 1918 m., po pirmojo pasaulinio' 
karo. Tuomet Vokietijai buvo nukirsta galva — Ryt- 
Prūsija ir į tarpą įspręstas Dancigo koridorius. Tokia 
nenormali padėtis turėjo šiaip ar kitaip likviduotis. Iš
kilo antras pasaulinis karas. Vokietija buvo visiškai 
parblokšta ir į keturias dalis suskaldyta. Bet pasau
linės politikos vadai mato, kad taip suskaldyta ji ne
begyvuos — reikia jį atstatyti į vieną valstybę ir pri
žiūrėti, kad tvarkytųsi demokratingai ir taikiai, be jo
kių karingų užsimojimų. Su ta mintimi visi buvusieji i 
talkininkai sutinka, bet ne vienodai. Amerikiečiai, bri-j 
tai ir prancūzai nori vieningos demokratinės Vokieti
jos, gi rusai siekia ją sukomunistinti; pirmiausiai savo 
okupuotą zoną, paskui palaipsniui išplėsti komunizmą 
ir A’ijantų okupuotuose kraštuose.

Bet komunizmas vokiečių tautos nepatraukia. Tai 
parodo pastarieji rinkimai, kuriuose komunistai buvo 
skaudžiai supliekti. Net rusų okupuotoj zonoj, kur ru
sų bolševikai labai varžė balsuotojų laisvę, rinkimai 
išėjo Sovietų nenaudai. Bet Maskva nenuleido rankų. 
Ji energingai ugdo taip vadinamą vieningą “liaudies 
frontą”, sudarytą iš komunistų ir socialistų partijos 
atskalūnų, susidėjusių su komunistų partija. Prievar
ta suburtas, tas “bendra.s” frontas turįs 1,434,000 na
rių (viso žmonių rusiĮ zonoj yra apie 20 milijonų). Ko
munistų vadai VVilhelm Pieck ir Walther Ulbrickt yra 
pilnoj rusų čekistų (NKVD) kontrolėj. Taip pat ir so
cialistų - atskalūnų vadas Otto Grotewoht. Iškelta 
triukšmingas šūkis: “Vienybėje galybė ir pergalė” ir 
vykdoma 
dedančių į “bendrąjį frontą” dingsta be žinios (spurlos 
verschwunden). Ypatingai smarkauja čekistas Ul- 
brichtas, kurs išvaizda ir žiaurumu labai panašus į Hit
lerio budelį Himmlerį. Kas tik gali bėga iš Sovietų zo
nos į AHjantų sritis, kur išsipasakoja apie pergyven
tas raudono teroro baisenybes. Pasirodo, kad bolševi-

Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos
Fondo Pirm. Kun. Dr. J. Končiaus

Pranešimas
IŠ KELIONES PO EUROPĄ

BALF Seime spalių 18 ir 19 dd., New Yorke.

dažnai netikslus, nes pa
grįstas tik fiziniu požiū
riu. Kaip ne visi jaunikliai 
yra tikrai jauni, taip nevi
si metais seni yra senos 
dvasios. Juk gana dažnai 
metais dar jauną matome 
savo nuotaika jau pasenu
sį ir aštuoniasdešimties 
metų senuką turinti dar

Linksmybės maža, daugiau var- jaunos dvasios požymius: 
gų verpetų,

Našta sunkyn vis eina metas 
nuo metų,

Bet grįžt atgal, nei stabu't 
nebgaliu.

j (A. Jakšto “Gyvenimo kalnas”) 

Šia iškilminga nepapras
ta proga man norisi pasa
kyti žodį apie amžinąją 
jaunatvę. Dažnai žmonės 
rūšiuojami į jaunimą ir se- bruožų,

idealizmą, minčių lakumą, 
širdies jautrumą ir kūry
biškumą.

i Svarbiausia gi jaunatvės 
žymė, tai jos veržimasis 
vis į naujus laimėjimus, 
vis į platesnius akiračius, 
į šventą kovą už tiesą. Kū
rybiškumas yra vienas 
ryškiausių jaunos dvasios 

, galima sakyti, 
nimą, į jaunuosius ir sene- amžinoji jaunatvė. Metais 
liūs. Deja, tas rūšiavimas j°^s žmogus su saule ne- 
--------------------------------- gyvena, bet savo kilniais 

blius, skautus, sporto klū- (troškimais, savo maldo-
kos delegacijos prie U.N. b meno rateiius va|iarj. mis, savo nemirtingais vei- 
pirmimnku p. Stettmius. nius kursus ...........................

jaunesnės
ir tt. Visos kalais kūrėjas žmogus pa- 

u_______ jėgos mėgina kyla virš laiko, silpnybių,
sunaudoti laiką kultūri- senatvės.

Jis mane užtikrino ir leido 
pareikšti tremtiniams, kad 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių valdžia niekada prie
varta tremtinių negabens. 
Todėl savo kelionėse galė
jau tremtinius nuraminti 
ir šį pareiškimą jiems į- 
teikti. Kada jie paklausda
vo kada galės kitur laisvai 
vykti, ar kada bus galima 
grįžti į tėvynę, su širdgėla 
turėdavau nutylėti ar

niams ir kilniems tiks Šitą tiesą savo šviesiu
lams. Kiekvienoje stovyk- pavyzdžiu kaip tik patvar
ioje turi savo komitetą, įtina didžiai gerbiamas mū- 
kurį patys išrenka. Komi-!sų rašytojas ir nenuilsta- 
tetas susideda iš šių: pir-'mas bendradarbis Jonas 
mininko, pagelbininko, se-Kmitas — kun. Dr. K. Ur-
kretoriaus, iždininko, po- bonavičius. Apie jo nau- 
licininkų, dažnai net turi jausią apysaką jau turė- 
ir teisėją, tarytum tai bū-! jau progos pakalbėti per 
tų maža savi valdyba, šie ~ 

.. .................. ..... , komitetai tarpininkaujavengti tiesioginiai atsaky- tarp lietuvių UNRRA ir
karo valdžios autoritetų į- 
vairiais reikalais ir vado
vauja stovyklos gyveni
mu.

Stebino ir tiesiog žavėjo 
jų puikūs chorai, artistai, 
teatraliniai ansambliai ir 
šokėjai. Kai kurie ansam
bliai taip tobulai išlavinti,

(Tęsinys) įduoda vokiečių globai, ku-
Paskutiniais laikais su-'rie’ tarytum kalinius, su- 

darytos speeialės komiai-var0 tremtinius j policijos 

jimut). Britf ir nacių vai-,
zonose tie persiįoiimai at-; m i • • •... J J . .. ! Toks jų gyvenimas ir.liekami ramiai pav. britų 
zonoje patys lietuviai jei- tremtinius
na 1 tas komisijas. Tuo tar- r r .. . .* ,J . slegia, nes jie nežino kaippu Amerikos karo zonoje * ’ į £
persŲOjnno komisijos pa- g8feens kįtur 
sizymi dideliu žiaurumu-f pašalpos. Tas
komunistinio pobūdžio. Jie į f kasdieniniu
taip terorizavo tremtinius, .J y, • m-u > klausimu. Tie

klausimai yra tuo labiau 
skaudūs, kad nieko tikro 
jiems negalima pažadėti 
ar užtikrinti. Kada tik ten
ka su jais susidurti, jų pir
mas ir svarbiausias klau
simas yra toks: “Ar greit 
galėsim grįžti į tėvynę pas 
savuosius? Ar jūs ameri
kiečiai pagelbėsite mums 
atgauti brangią tėvynę?” 
Kada paklausdavau ar da
bar kuris nors iš jų norėtų 
grįšti, tai iš 60,000, su ku
riais grupėmis ar pavie
niai teko susidurti, neatsi
rado ne vieno, kuris norė
tų grįšti į sovietų okupuo
tą Lietuvą. Jie man atsa
kydavo: •

j “Daug kentėjom nuo na- 
taip didelė ir gili kiekvieno lie- teroro, tai ko mes tu- 
tuvio širdy, kaip šiandien. rime grįšti į sovietų komu

nistų baisias gyvenimo są- 
Danijos lietuviai su didžiausiu lygas Jei kas mus prievar— 

xz.-. 4.-4.. ... mėgintų grąžinti į ko
munistų rojų, tai geriau 
tegul mus čia vietoj žudo, 
nes geriau greitai mirti, 
negu būti iš lėto kankina
mu”. Tie jų pareiškimai 
buvo pareikšti su didžiau
siu pasiryžimu ir giliausiu 
susijaudinimu. Tokie trem
tinių pareiškimai, iš tik
rųjų, nėra tušti, nes 1945 
m. pabaigoje Kempteno 
stovykloje, kada rusų so
vietų kariams buvo leista
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kad kiti net taip įbauginti, 
kad gauna širdies ataką ir 
miršta. Pav. Dillingene, 
Donau stovykloje du lietu
viai Samauskas ir Venc- 
lauskienė gavę širdies ata
ką mirė. Iš Dillingeno, 
Ausburgo ir kitų stovyklų 
‘screeningų’ komisijos ne
kaltai išmetė daug lietu
vių, jų tarpe net vaikų 15- 
16 m. amžiaus, o tėvai pa-

.ti.
| Praeityje lietuvių tauta 
'yra daug kentėjusi ir to
dėl jos žemelė kryžių kry
želiais nusėta. Lietuvis ne
nusimena ir jo ūpas ne
puola, bet jis žiūri į švie
sesnę ateitį ir veda atkak
lią kovą. Lietuviai tremti
niai tą savo ypatybę, pa
jėgumą ir sugebėjimą aiš
kiai įrodo. Iš visų tremti
nių (tautybėmis), ne tik 
man teko pastebėti, bet pa
tyriau iš karo vadovybės 
ir UNRRA, kad lietuviai 
savo organizacija, kultū
ringumu, gabumais, užima 
pirmą vietą.

Darbininkų radio. Šian
dien dar tenka pastebėti, 
ką ir literatūros kritikai 
yra pastebėję, jog per tiek 
laiko triūsdamas lietuviš
kajam raštui, kun. K. Ur
bonavičius nė kiek nesijau- 

■čia pailsęs, energijos nu
stojęs ar naujų įvykių iš 
vagos išmuštas. Jis eina 
kartu su neramia gyveni
mo srove, stebi ją, reiškia 
savo mintis ir kelia savo

kad galima juos statyti foa|Są prįeš pasaulio netei- 
net New Yorke, Clncagoje tautoms ir žmonėms.

 ------- _ jQ budri akįs nuolat žvel- 
nkos teatruose. Jie puikiai • : tolimaia tėviške skel
ta Kai i lietuviu! f l. LolimąJą Ievis“*’ SKel4 . ų bia jos vargą ir reikalauja

parengimus jai geresnio, teisingesnio

ar kituose dideliuose Ame- Jo budri akis nuolat žvel-

cunio. V ĮCIIJUVJV įcėljut 11 Al | . 7 F

teroristingas vajus, kuriame daugelis nesi- arba kai kur motina 
i “bendraii frontą” diuersta be žinios (sduiIos išmesta, o tėvas su vaikais

palikti. Prieš tokius nenor
malius ir žiaurius elgesius 
protestavau mūsų karo 
valdžiai ir mūsų Centras 
siuntė į Washingtoną pa-

kų metodos visur vienodos: gyvuliškai išprievartauja-j reiškimus. Išmestuosius iš 
ma žmonių kūnas, laisvė ir sąžinė. K. stovyklų tremtinius a—

LIETUVIO TREMTINIO 
LAIŠKAS

stovyklų tremtinius ati-

susirūpinimu žiūri į ateitį ir vi
sas viltis yra sudėję į pastan
gas Lietuvių Išeivių, ypač A- 
merikoje. Mūsų visų šauksmas 
vienodas: gelbėkite Lietuvą,
gelbėkite lietuvius. Kiekviena 
neišnaudota proga, kiekviena 
tuščiai sugaišta valanda gali 
atnešti lietuvių tautai šimtme
čiams neatitaisomą skriaudą. 
Nenorėtume tuo kam nors duo
ti nurodymų ar patarimų, bet 
reikalas yra skubus, nes gyve
nimas vietoje nestovi.

Didžiai vertindami Amerikos ukrainiečius prievarta ga- 
lietuvių spaudos vaidmenį, mes benti, tai jie visomis jėgo- 
Danijos lietuviai linkime labai mis priešinosi, 
nuoširdžiai “Darbininko” _ 
dakcijai. bendradarbiams, skai- piaustė sau gerkles. Šie 
tvtojams ir visiems kitiems A- baisūs įvykiai buvo apra- 
merikos lietuviams kuo geriau- šyti “Stars and Stripes” 
sios sėkmės. ' 
meilė tegul būna visados mums šių reiškinių ir Amerikos 

! i visuomenės protestų,
bet jokie sunkumai į Priimkite, šia proga. Pone tremtiniai daugiau prie- 

nebeišgabenami.

Kultūrinį darbą dirbti mums 
' daug ko trūksta, bet mes žino- 
Į darni, kad Jūsų pagalbos gali- 
; mybės taip pat turi ribas, neno- 
i rime save eiliniais prašymais 
! j>er daug apsunkinti. Praėju
siais mokslo metais mūsų lietu
vių pradžios mokykla su pen- 

l’a* kiais skyriais dirbo net moky
tojams neturėdama lietuviško 
vadovėlio. Tai buvo ištikrųjų— 
vargo mokykla. Ne su geres
nėms perspektyvoms laukiame

Didž. Gerb.
“Darbininkas" laikraščio

Ponui Redaktoriui 
366 West Broadway, 
South Eoston 27. Mass. 
USA.
Didžiai Gerbiamas Pone

Redaktoriau.
siurpryzas, kurį Tamsta p~ 

darėte Danijos lietuviams trem
tiniams. atsiųsdami 4 egz. Ang
liškai - Lietuviško Žodyno ir A- 
merikos Lietuvių Katalikų Dar
bus, verčia mane visų Danijoj jr ateinančių mokslo metų, 
prieglaudą, radusių lietuvių 
vardu, išreikšti Tamstai kuo; Sunkus yra tremtinio gyveni- 
širdingiausią padėką. mas svetimam krašte. Kiekvie-

Tai ženklas, kad mes Europo- nam ir visiems visko trūksta, 
je nesame užmiršti, bet kad Tačiau didžiausias visų troški- 
mumis rūpinasi mūsų broliai mas kuo greičiausiai grįžti į 
lietuviai Amerikoje. Juk mes laisvą ir nepriklausomą demo- 
Jūsų neprašėme, kad mums pa- kratinę Lietuvą. Mes visi žino- 
aukotumėte šias knygas, bet me. kad ji yra karo sugriauta ir į kelrodžiu! 
matyt mūsų kultūrinio gyveni- išdeginta.
mo trūkumai Jums taip gerai mūsų nebaido. Norime grįžti ir Redaktoriau mano labai aukš- varta

j

daužė ba-
Re- raku langus ir stiklus

LIETUVIŲ MOKYKLOS
Lietuviai tremtiniai jau

čia, kad ateitis priklauso 
nuo mokslo, todėl kiekvie
noje stovykloje yra pra
džios ir aukštesnės moky
klos. Gimnazijų (Colleges) 
yra Vokietijoj 20, progim
nazijų (High Schools) — 
8; pradžios mokyklų (Ele- 
mentary schools) — 112; 
vaikų darželių (Kinder- 
gardens) — 71. Visose šio
se lietuvių mokyklose Vo
kietijoje mokosi apie 9,000 
vaikučių.

j Mokytojai daugumoje y- 
ra buvę Lietuvos gimnazi
jų mokytojai ir universite
tų profesoriai. Mokyklų 
patalpose daugumoje yra 
prasti barakų kambariai, 
be mokslo įrankų, be rank- 
vedžių. Nežiūrint tų trūku
mų, mokytojų pasišventi
mo dėka, mokslas eina ga- 

. na geru tempu. Jaunimas 
Į pamokų atydžiai klauso ir 
' sukaupia visas jėgas, kad 
tik daugiau išmokus. To
kio idealaus ir tėvynę my
linčio jaunimo neteko nie
kur matyti. Kur tik susi- 

’ dūriau su jaunimu, jų vie
nintelė viltis, kad Ameri
kos lietuviai jų neužmirš, 
juos sušelps ir pagelbės

pasirodytų, 
teatralinius 
atsilankę amerikiečių, bri
tų ir prancūzų aukštieji 
karininkai ir valdininkai, 
jie buvo sužavėti. Lietu
viški ansambliai net karo 
vadovybės kviečiami iš 
vienos zonos į kitą, net iš 
Vokietijos į Austriją. Kaip 
būtų gera, kad nors vieną 
iš tų ansamblių galėtume ^ėiui metą“ sukanka 
pamatyti koncertuojant net 50 pavyzdingo kuniga.

l

rytojaus.
Laisvosios Lietuvos Vy

tauto Didžiojo Universite
tas nupelnytai jam suteikė 
garbės daktaro laipsnį už 
ilgą ir patvarų darbą lietu
viškojo rašto srityje.

Kai prisiminsime, kad 
gerb. kun. Dr. K. Urbona-

OLAI 3 dilu Cllipvo . ... . 4pVVnp

Tėvynės Lietuvos kariškame laikraštyje. Po ® * j v-
LIETUVIŲ ANSAM

BLIAI IR KULTŪRINE 
VEIKLA

Kiekvienoje didesnėjĮ — - j — — O V « .

yra suprantami, kad Jūs nežiū- ant pelenų atstatyti naują Lie- tos pagarbos Tamstai pareiški- (Vykdamas į karo Zonas .stovykloje lietuviai
rint daugybės savų reikalų, at-Įtuvą. 
simenate ir mūsų spragas.

Meilė tėvų žemei ir pro
senių kapams niekad nebuvo

mą.
Į ▼ J BXVAa.AAAa.K7 £ O.

|1946 m. sausio mėn. Lon-( chorus, šokėjų grupes, sce 
A. Sakevičius. done kalbėjau su Ameri-.nos artistų trupes, ansam

pamatyti j 
čia Amerikoje.

Tiesiog reikia stebėtis 
lietuvio darbštumu ir su
manumu ; lietuvaičių tau
tiniai drabužiai padaryti 
iš paprastų skudurėlių, 
taip gražiai atrodo, tary
tum didžiausių ekspertų 
suplanuoti ir pasiūti. Ka
dangi tinkamų batelių ne
turi, tai didžiausiuose te
atruose šoka basos. Moks
lingumu ir meniškumu lie
tuviai yra pralenkę visas 
kitas tautas.

(Bus daugiau)

Nėra žmogaus, kuris bū
tų visiškai blogas, nė nėra 
žmogaus, kuris būtų visiš
kai geras. K. J. N.

vimo metų, galėsime apie 
jį pasakyti Šv. Rašto žo
džiais: “degąs ir šviečiąs 
žiburys”.

Nieko gražesnio palinkė
ti daugiau nė nesurastu
me...

•f* vi

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

parapijos svetainėje, 432 Windsor g-vė, Cambridge, 
Mass. įvyks Naujos Anglijos Federacijos Apskričio 
metinis suvažiavimas. Skyriai, katalikiškų draugijų 
sąryšiai ir visos katalikiškos draugijos, raginamos 
prisiųsti skaitlingai delegatų-čių. Suvažiavimas svar
bus. Mūsų visų pareiga surasti jėgų gyvesnei katali
kiškai veiklai.

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

B. Jakutis, Raštininkas
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AUŠROS VARTŲ
Dievo Motinos Paveiksiu

Laikraštis “Darbininkas” išleido gražų, menišką 
Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslą ir pasiuntė sa
vo skaitytojams ir LDS nariams. Gavusieji minėtą 
paveikslą, labai patenkinti ir daugelis pareiškė “Dar
bininkui” padėką už jo išleidimą ir prisiuntė laikraš 
čio paramai aukų. Šią savaitę gavome paramos iš se
kančių : 
Juozas Beleskas, Dorchester, Mass............
M. Rasulevičienė. W. Lynn, Mass. ...............
Simon Alinskas, tVestfield, Mass.................
Mrs. Ona Migauskas, Somerville. Mass.......
Mrs. M. Kurtinaitis, Cle Elum, Wash..........
Madas ir Ona Bukauskas, Cicero, III..........
Mrs. U. Zalegiris, Baltimore. Md.................
C. Airošius, Roslindale, Mass.......................
Mrs. John Walen, Springfield, Mass............
Mrs. M. Pecukonis, Phila., Pa. ..................
A. Baronas, IVhately, Mass.........................
J. Petrauskas, So. Boston. Mass..................
S. Mikaliūnas, Brooklyn, N. Y.....................
Elz. Verseckaitė, So. Boston, Mass..............
Anna Kibart. Brockton. Mass........................
Ant. Paulekas. VVashington, Pa....... ............
F. Genis, Chicago. III....................................
Wm. Paulikonis, Elizabeth, N. J..................
John Ekelevičius, Harrison, N. J................
Anna Moskus, Southbury. Conn. ...............
Mrs. St. Vaitkevičienė. Athol. Mass.............
Mrs. Rosalia Zanevicz. E. Vandergrift. Pa. . 
Louie Winusky, Hoosick Falls, N. Y............
Antanas Určinas, AVaterbury. Conn. ........
Agota Jenuskevice. Albany, N. Y................
K. Banys, Worcester, Mass...........................
Petronė Steponaitis, Granby, Conn.............
Agnės Grigaliūnas. Chicago, III.........
J. Žemaitis, Millbury. N. J..........................
Ant. Yunavičius, Girardville, Pa. 
Vladas Norkūnas, New Havcn, Conn.........
Anna Savickienė, Dayton, Ohio 
Mrs. Mary Puidokas, Tariffville, Conn. 
A. Antonaitienė. Luzerne. Pa. ..................
Eliz. Caikauskas, Londonderry, N. H. 
Vladas Kaupas. Phila., Pa...........................
P. Arlauskas, VVebster. N. Y. ......................
Rozalia Vitonienė. Cleveland, Ohio ...........
A. Norkevičiūtė. Waterbury. Conn.............
S. Kodis, Miami Beach, Flo. ......................
M. Kazlauskienė. Kewanee. III. ..................
John Stukas, Binghamton, N. Y.................
Vladas Gecevičius, Montello. Mass. ...........
Mrs. A. Adomaitis, VVorcester, Mass..........
Mrs. M. Skrabienė, Chicago .111....................
Augenija Nawazelski. W. Hanover, Mass. . 
Mrs. Jack Kertenis. Scitico, Conn..............
Sister Angelą Marie, Binghamton, N. Y......
Catharine Buinauskai, Phila., Pa................
Mrs. R. Yakimavičius, Elizabeth, N. J........
Eva Paulauskienė, So. Boston, Mass..........
M. Miliauskienė, Brockton. Mass. ..............
Mrs. Peter Urban. Pittsfield. Mass.............
Mrs. A. Loh, Brighton, Mass.......................
Matilda Pranokus, Brockton, Mass.............
Ona Rapolienė, So. Boston, Mass. .............
Mrs. M. Chepaitis. Scranton. Pa. ..............
Joe Buinauskas, Bridgeport. Conn. 
Petras Lūkimas. VVaetrbury, Conn............
Mrs. B. Dirse. Amsterdam. N. Y................
A. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y’...................
Jonas Akstinas. Nashua, N. H.
J. Leonaitis, Hartford, Conn.......................
Mrs. Wm. Skeltis, Bethlehem, Conn. 
Mrs. Martha Litvinas, Ansonia. Conn. 
Julė Misevičius. Brooklyn, N. Y. 
Anelė Monkaitienė, Chester, Pa. 
S. Kasheta, South Boston, Mass. 
Mrs. A. Daugirdas. Chicago, III. 
Veronika Lukošienė, Chicago, III.
A. & M. Pakeltis, Chicago, III.
Seseres Kazimierietės, Chicago, III.......
Peter Svirskas, Haverhill, Mass................
B. Budris, Freehold, N. J..........

į

neradę prie durių bažnyčios 
“Darbininko”. Iš kokios ten ne
žinomos priežasties laikraštis 
visai šią savaitę neatėjo.

Magdalena Kostumarskienė 
nuo Portland St. užsisakė “Dar
bininko” išspausdintą šv. Raštą.

Baltimorės arkivyskupas J. E. 
Mykolas Curley šį mėnesį minės 
25 metų sukaktuves nuo jo at
vykimo į Baltimore. Yra renka
ma privatiškai tinkama dovana 
šį jubiliejų praleisti. Sužinojau, 

. kad mūsų parapija pasiuntė 
$2,000.00. Klebonas kun. dr.

■ Mendelis nuo savęs aukavo 
$300.00, o kun. Dubinskas davė 
$200.00. Bus bandoma sukelti 
arti $200,000.00. Arkivyskupas 
tuos pinigus naudos labdarybės 
darbams.

nesigaili nė vargo, nė triūso, 
kurių reikėjo daug padėti, kad, 
tokią didelę šeimą išauginti. Po
nia Mendelienė viešai nori pa
dėkoti savo dukrelei Alicijai ir 
kitiems savo vaikams už jų 
meilę, už jų rūpesnį jos gerovei.

Kalėdojimas
Svarbiausias ir sunkiausias 

mūsų parapijos kunigų darbas, 
būtent, metinis parapijiečių lan
kymas, jau beveik užbaigtas. 
Kunigai mano, kad dar kokios 
šešios dienos ištvermingo dar
bo užbaigs šią svarbią užduotį. 
Kunigai ypač džiaugiasi žmonių 
pasitenkinimu bažnyčios atnau
jinimo darbu ir jų gausiomis 
aukomis. Beveik kiekviena šei
ma nori prisidėti stambesne au
ka prie bažnyčios išdažymo. 
Du trečdaliai maldnamo jau už
baigti. Šią savaitę žegiionės bus 
perkeltos po P-lės švč. pusei ir 
antrasis bažnyčios šonas bus 
valomas. Darbas eina lėtu mas
tu, bet visi džiaugiasi jo gražu
mu.

A. A. Jonas Sakalauskas
Pereitą pirmadienį, lapkričio 

4 d. iš šv. Alfonso bažnyčios pa
laidotas vienas iš seniausių pa
rapijiečių mūsų kolonijos, a. a. 
Jonas Sakalauskas, gyvenęs 
2254 Sidney Avė. Wesporte. Gi
minė dviejų kunigų, tėvo Jėzui
to Riklicko ir New Philadelphi- 
jos lietuvių parapijos padėjėjo 

i kun. Gaudinsko. Senelis Saka- 
' lauskas turėjo begalo iškilmin- 
Igas laidotuves. Kun. Gaudins- 
jkas buvo su mūsų klebonu kun.
dr. Mendeliu namuose ir 
puošė.

Egzekvijos ir Mišios
; Bažnyčioje velionio kūną 
sitiko net penki kunigai. Egzek
vijas giedojo penki. Mišios buvo 
atnašaujamos net trejos: prie 
didžiojo altoriaus giedojo iškil
mingas gedulo mišias kun. dr. 
Mendelis. Jam pagelbėjo kuni
gai misijonieriai Quinn ir 
Coughlin. Prie šoninių altorių 
aukavo mišias kun. Dubinskas 
ir kun. Gaudinskas. Trumpame 
pamokinime po mišių kun. Men
delis priminė visiems, kad senu
kas Sakalauskas paliko visiems 
atminimą gražaus katalikiško 
pavyzdžio. Buvo švč. Vardo dr- 
jos narys nuo pat įsisteigimo 
mūsų parapijoj. Per metus, ku
riuos jis priklausė dr-jon, lai
mėjo ne vieną ištikimybės kry
čių. Kuomet tik buvo sveikas 
niekad šv. mišių neapleido. Teis
mo dienoje kaip senukas Saka
lauskas, taip a. a. jo žmona ne
turės atsakyti prieš Dievą, kad 
jie buvo apsileidę arba kad ne
davė vaikams gražų pavyzdį. 
Sirgo ilgokai, bet ta liga tai 
buvo jo skaistykla ant žemės. 
Mirė Mercy ligoninėje. Reikšda
mi užuojautą sūnui Antanui, 
kurs per daugel metų buvo sa
vo tėvuko draugas ir slaugė, 
taipgi kitiems šeimos nariams, 

Į kviečiame visus Sakalausko 
•pažįstamus tarti už jo vėlę nuo
širdų Amžinąjį Atilsį.

Krikštai
Sekmadienį, lapkričio 

' kun. Antanas Dubinskas 
1 kė krikšto sakramentą Barbo- 
' rai Evelinai Strasdauskaitei ir 
1 Grigaliui Kendrikui. Eduardas 
' Danaher ir Marcelė Strasdaus- 

kaitv buvo krikšto tėvais pirmo
sios; Bernardas Nuth ir Marie 
Akelaitytė Nuth palaikė antrą
jį. Sveikiname naujagimių tėve
lius. Linkime jiems susilaukti 
daug džiaugsmo iš savo naujų 
katalikų. Kaip Strasdauskai, 
taip Kendrikai yra susipratę 
lietuviai ir ištikimi šv. Alfonso 
parapijos nariai.

P-Iė Alicija Mendrhtė

Slaugė p-lė Alicija Mendelytė, 
kuri buvo atvykusi į Baltimore 
prie savo mamytės keturi mė
nesiai atgal, pirmadienį, lapkri
čio 4 d. grįžo į New Yorką. Po
nia Mendelienė nėra visai svei
ka, tačiau yra ant tiek geresnė, 
kad gali apseiti su viena slauge, 
kita savo dukrele ponia Felici
ja Pliuščikiene. Ponios Mende- 
lienės sūnus gydytojas dr. Kri
zostomas Mendelis taip rūpes
tingai gydo savo mamytę, kad 
ne kartą ma nteko išgirsti po
nią Mendelienę sakant: “Jei ne 
mano sūnus daktaras ir rūpes
tingos mano mergaitės slaugy
tų mane, tai jau seniai būčiau 
po žeme". Ponia Mendelienė yra 
motina dešimties šeimos, kurių 
septyni yra gyvi. Jos didžiau
sias džiaugsmas ir suramini
mas, tai jos vaikai, kurie užima 
tinkamas vietas gyvenime. Ji
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Mrs. Monica Gedman, VVestfield, Mass...................
Juoz. Andruskevičius, Nashua, N. H. .................
Jonas Braška, Nashua. N. H. ....................
P. Arlauskas, Cambridge, Mass. ......................
J. Matacinskas, Worcester, Mass...........................
Motiejus Grigas, Chelsea, Mass..............................
Frank Kuzminskas, M’aterbury, Conn...................
Mrs. K. Uzubel, Rockford, III..................................
Marijona Janovicy, Norwichtown, Conn................
Wm. Sveistis, So. Boston, Mass..............................
Mrs. A. Malinauskas, Lester, Pa...........................
Mrs. xYnna Rekasil, Pittsburgh, Pa.......................
F. Lavcius, Brockton, Mass. ...........................
O. V aznen, Chicago, III..........................................
Mrs. Marijona Marcinkucienė, Manchester, Conn. 
A. J. Apanavičius, Brooklyn, N. Y. .....................
Joseph Gliebus, Plainfield, Conn...........................
J. Sinkevičius, Brockton, Mass..............................
Mrs. Kamandulis, Brockton, Mass. .....................
Mrs. Frances Shatas, So. Boston, Mass................
Laurinas Baliukonis, VVorcester, Mass..................
Wm. Smith, Chicopee, Mass. ................................
Teklė Mazomenes, Brooklyn, N. Y. ......................
F. Janiūnas, Cambridge, Mass. ............................
Mrs. S. Jaura, Chicago, III. ....................................
Miss S. Javoraitė, Chicago, III...............................
Petronėlė Rusteikaitė, Chicago, III. .....................
Mrs. Anna Geston, Giblestown, N. J.
S. Dalinkevičienė, Chicago, III.
J. Kašėta, Brockton, Mass......................................
Rev. J. Bakšys, Rochester, N. Y.............................

;Ig. Gerziūnas, Tucson, Ariz....................................
IA. Stvenconis, Lovvell, Mass...................................

Naujos rūšies statyba Los Angeles statytojų 
turės namų fundamente 65 setus ‘roller bearing’, 
kurie laike žemės drebėjimo leis namui pasislink
ti šešius colius. Vaizdas parodo tos statybos pla
ną ir apskritime vieną iš minimų ‘roller bearing’.

Peter Belis, Terryville, Conn.......................
G. Yakinevičiūtė, Kearny, N. J...................
P. Palevičius, Shrevvsbury, Mass...............
Mrs. T. Zaveckienė, New Britain, Conn. 
Helen Rekstis, Scranton 8, Pa...................
Vincas Kalesinckąs, Shenandoah, Pa.

,R. Kondrot, Lewiston, Me...........................
Matas Kučinskas, Brooklyn, N. Y..............
Mrs. A. Ragelis, Brooklyn, N. Y..................
Peter Traggis, Buckland, Conn...................
Šv. Kazimiero Seseris, Chicago, III............
Mr. M. Rukus. Manchester, Conn...............
Mrs. Helen Lutvvinas, Broad Brook, Conn. 
Mrs. A. Lang. Brooklyn, N. Y....................
Adam Keulis, Fairfield. Conn....................
Matas Sugzda, Sheboygan, Wisc.......... .....
M. Mickevičienė, Dorchester, Mass............
M. Bandelevičienė, So. Boston, Mass........
Mrs. M. Vaskevich, Baltimore, Md............
Peter Bernatavičius. So. Boston, Mass.
Mrs. A. Gaigalas, Cambridge. Mass...........
Mrs. Mary Chineiki, Chelsea, Mass............
Morta Mažeika, Phila., Pa..........................
xAdam Driznius, Scranton, Pa...................
Mrs. P. Babravičius, Norvvood, Mass........
Joseph Bajorinas, Oakville, Conn..............
Mary Venskūnaitė, Phila., Pa...................
K. Gerikienė, Waterbury, Conn.................
Mrs. Julia Belunas, Bayonne, N. J..............
Elz. Januškienė, VVaterbury, Conn............
M. Stelmokas, Norvvood, Mass...................

į N. Laukaitis, VVorcester, Mass..................
John Zink, Lavvrence, Mass.......................
Mrs. Jakučionienė, Gilberton, Pa..............
Ipolitas Raznauskas, Methuen, Mass........

, Frank Franconis, Lavvrence, Mass............
Ona Rusteikienė, So. Boston, Mass...........
S. Tvaronaitis, Hartford, Conn..................
Ona Gečienė, Hartford, Conn.....................
Mrs. Sophie Billis, Amsterdam, N. Y.......
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

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

n17[ashington
COOF•erativeBank
4S0 BROADWAT • IOUTR BOSTON
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šutei-

Jaunimo Klubo šokis
Ketvirtadienį, Visų Šventųjų 

išvakarėse, parapijos jaunimo 
klubas, po sumania vadovybe 
Alberto Juškevičiaus, turėjo 
pirmutinį iš penkių nustatytų 
šokių. Svečių buvo apie 200. 
Prano Jakaičio orchestra vi
siems patiko. Visi gražiai links
minosi. Puiki tvarka, tai nuo
pelnas visų klūbo narių, kurie 
su pasišventimu rūpinosi užim
ti ir sąžiningai užpildyti jiems 
skirtas vietas. Valio mūsų klū- 
biečiams už linksmą jaunimui 
surengtą pramogą.

Nuotrupos
Visų Šveitųjų šventėje vaiku

čių mišios įvyko 9 vai. rytą. 
Patys vaikučiai puikiai giedojo- 
per tas mišias, po kurių buvo 
suteiktas palaiminimas švč. Sa
kramentu.

Tą pačią dieną per mišias 12:- 
10 vai. vidurdienį maldininkai 
stovėjo ant gatvės. Kun. dr. 
Mendelis mišių metu kalbėjo 
rožančių už mirusius. Prašė au
kų bažnyčios atnaujinimui. Gir
dėjau geraširdžiai žmones suau- 
kavo $500.00.

Šią savaitę per visas novenos 
pamaldas maldininkams pra
nešta, kad nuo lapkričio 18 d. 
iki lapkričio 26 d. bus laikoma 
iškilminga 9 dienų novena. Kas
dieną per 9 dienas bus laikomos 
pamaldos 5 kartus į dieną. Tai 
bus pirmas toks išbandymas. Į- 
domu kaip nusiseks. Du kuni
gai misijonieriai sakys pamoks
lus novenos metu.

Ponia Anelė Keidošiūtė Hea- 
ly, kuri buvo staigiai susirgusi 
ir praleido kiek laiko Mercy li
goninėje, pasveiko. Pereitą sa
vaitę grįžo namo.

Jonas Matelis randasi Univer- 
sity ligoninėje. Jam 
gan pavojinga operacija.

, Jonas Maskev ičius. vienas iš 
, paskučiausių misų karių, lavi-
• naši Fort Dix, N. J. Taipgi En-
• rikas Rėkus, įžymus darbuoto- 
■ jas jaunimo klube, dar tarnau-
• ja Dėdei Šamui, Fort Belvoir, 

Va.
Vincas Velzis, sūnus mūsų lie

tuvio fotografo, grįžęs iš Navy, 
dabar mokinasi advokatūros - 
Baltimorės Universitete.

švč. Vardo Dr-jos nariai sek
madienį turės nepaprastą gar
bę. nes ju mišias atnašaus Vys-' 
kūpąs Vincas Wat.ers, kurs bus 
mūsų kunigų svečias per tris 
dienas kitą savaitę.

Sekmadienį visi apgailestavo

Mano Įspūdžiai Iš Kataliku 
Kongreso

Visų pirma pridera tarti nuo
girdų AČIŪ New Yorko lietu
viams už jų vaišingumą. Man 
begalo buvo svarbu išgirsti svei
kinimus, gautus nuo Šv. Tėvo

• Pijaus XII. Prezidento Truma- 
no. Sekretoriaus Byrnes ir kitų. 
Šie sveikinimai man buvo ženk-

■ las, kad ir kiti pasaulinės pažiū
ros žmonės įdomauja nelaimin
gos Lietuvos padėtimi ir atjau
čia mūsų tautos vargus, atjau- 

į čia mūsų išblaškytų viengenčių 
ašaras ir jų skurdą.

Kongreso dienotvarkė buvo 
kuopuikiausia, bet man, kaipo 
jaunosios kartos lietuvaitei, bu
vo begalo skaudu pastebėti lie
tuviško jaunimo trūkumą. Vien 
tik iš New Yorko matėsi jauno
sios kartos atstovai, bet iš kitų 
miestų galima sakyti jų beveik 
nebuvo.

Man mintin krito dalykas, 
kad mūsų tėvai išmirs, kad rū
pinsis mūsų bočių padavimais, 
kas kovos už mūsų Lietuvos 
laisvę. Kaip kitos tautos di
džiuojasi savo praeitimi, taip ir 
mes lietuviai, ypač jaunieji, pri
valome susidomėti mūsų tautos 
praeitimi ir ją skelbti tarp sve
timųjų.

Svarbiausias uždavinys jau
nosios lietuvių kartos tai kovoti 
prieš Komunizmą, tą bedievišką 
filosofiją, kuri ne tik pavergia 
žmogaus kūną, subedievina jo 
dvasią. Mes lietuviai ypač turė
tume dėti pastangas prieš šių 
dienų raudonąjį smaką, kurs 

■turi prarijęs mūsų tėvų žemę ir 
likviduoja mūsų broiius ir seses.

Kongrese pareikšta daug gra- 
žiu minčių. Tas mintis reikėtų 

: įvykinti darbais. Neužtenka žo- 
įdžių. Reikia dirbti. Galime pa- 
|imti pavyzdį iš mūsų priešų.

Daugiau lietuviško jaunimo 
reikia įtraukti į bendrą darbą, 

i Mūsų bočių žemė, mūsų tėvų 
i Tėvynė Lietuva šaukiasi į čia 
Amerikoje gimusį jaunimą pri
sidėti prie išlaisvinimo Lietuvos 

i ir jos žmonių.
Jei daugiau ką negalime dary-

* ti, tai kasdieną galime melstis.
Malda turi savo galybę. Šaukė- 
mės į Aušros Vartų Panelę Švč. 
kaip mūsų tėvai darė. .Ji Perga
lės ir Taikos Karalienė, Lietu

-vos Motina. Ji išmelš mūsų že
melei ir jos žmonėms pageidau
jamos laisvės.

Pranciška šedba raitė.

I 
I 
I
1

Teikis atmint mus savo 
padaryta širdyje, melski už mus Die

vą. sveika Marija!
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Penktadienis, Lapkr. 8, 1946 m.

Koks Likimas Ispanų Pabėgėlių 
Ir Vaikų, Patekusių Į SSSR.

Pradžia 1-įname puslapy] 
pulkininku?! Jis apkaltino 
Žakeliną esant nukrypusią 
nuo partijos linijos ir ji 
buvo uždaryta į baisųjį 
Lubiankos kalėjimą. Pa
buvusi kiek laiko Maskvos 
kalėjime ji buvo išleista, 
bet tik tam, kad ją ištrem
tų į Saratovo apygardą. 
Prieš tą ištrėmimą sutiku
si rašytoją Miralles ji 
Maskvoje slapta guodėsi:
— Aš, kuri kovojau už 

demokratinę Ispaniją ir 
užėmiau atsakingas parei
gas komunistų partijoje, 
niekada netikėjau, kad 
tiek turėsiu kentėti Sovie
tų Sąjungoje ir pakelti 
taip baisius persekiojimus 
“proletariato tėvynėje”.

PASIONARIJA
Panašaus pastumdėlių, 

elgetų likimo susilaukė ne
vienas Rusijon atsidūręs 
ispanas. Mirus ispanų ko
munistų partijos gener. 
sekretoriui 
vieton liko 
dinamoji, 
(pravardė, 
aistringoji), 
tvarkosi absoliutinės dik
tatūros pagrindais.
— Kiekvienas, kokio laip

snio jisai bebūtų, kurs ne
sutiko su “Pasionarijos” 
įsteigta oligarchija (pries
pauda), buvo pašalintas iš 
pareigų ar nuo užimamos 
inteligentiško (protinio) 
darbo vietos ir paskirtas 
prie sunkiųjų darbų, iš
siųstas į Sibirą ar palaido
tas kuriame kalėjime kraš
to viduje, pradingdamas 
tenai be ženklo, — aprašo 
savo patyrimus Miralles.

Net savo pačios vyrą Pa- 
sionaria išsiuntė Sibiro iš- 
trėmiman, uždrausdama 
dukteriai palaikyti bet ko
kį ryšį su juo.

VYRIAUSYBININKŲ 
MILICIJOS VADAS

Tarp žymiųjų Ispanijos 
pabėgėlių, patekusių Ru
sijon, yra ir Valentin Gon- 
zalez, vyriausybininkų mi
licijos pasižymėjęs vadas. 
Ir apie jį Miralles patyrė, 
kad jis pateko partijos ne
malonėn, turėdamas per
gyventi “baisius kryžiaus 
kelius”. Nuo jo atimtas 
raudonosios armijos gene-

Pepe Diaz, jo 
pastatyta, va- 

“Pasionaria” 
reiškianti — 

ir ji dabar

rolo laipsnis. Veltui jisai 
kreipėsi j Staliną, į Kalini
ną — jo padėtis nėjo ge
ryn. Prasidėjus karui Gon- 
zalez su žmona ir vaiku bu
vo evakuotas į Uzbekista
ną, kur gyveno baisiausio
se sąlygose.
— Jo vienintelis sūnus 

mirė iš bado, kaip ir šimtai 
kitų ispanų vaikų, — pra
neša Miralles. Patsai Gon- 
zalez pradėjo jausti džio
vos ženklus. Jo žmoną at
skyrė. Desperacijos pa
gautas jisai išvyko iš iš
trėmimo vietos ir spėjama, 
kad jis dabar yra arba so
vietų kalėjime, arba, grei
čiau — po Rusijos velėna.
RUSIJA — PABĖGĖLIŲ 

SKAISTYKLA
Miralles tiek daug baisių 

1 faktų patyrė apie Rusijon 
patekusius ispanus, kad 
jis tą aprašo keliuose sky- ! 
riuose, užvardindamas 1 
juos:
— Didžioji tragedija pa

bėgusiųjų į Rusiją.
— Rusija, ispanų komu- i 

nistų skaistykla.
Apgailestaudamas tų is

panų kančias Miralles su
šunka:

Į — Kiek iš jų, šalčio pa
laužtų nesvetingose žemė-

■ se, į kurias buvo išvežti iš 
Maskvos ir palikti savo li
kimui, kęsdami badą ir 
tūkstančius negirdėtų ne- 
dateklių, užmokėjo savo 
gyvybe už savo simpatijas 
komunizmui ir už atsidavi
mą valstybei, kuriai tar
navo su didesniu ištikimu
mu, kaip savo pačių šaliai! 
(pusi. 203).

Iš Rusijos jie jau neišeis: 
— Daugelis iš jų niekada 

nebesugrįš pamatyti Ispa
nijos žemės, kurioje gimė. 
SSSR nedovanos dėl paro
dyto savarankiškumo ir 
dėl pareikštos kritikos ir 
nepadarys klaidos — iš
leisti tuos, kurie galėtų iš
pasakoti apie kruviniau
sius faktus ir kurie galėtų 
pavirsti blogiausiais jos 
rytojaus priešais (pusi. 
205).

ISPANŲ VAIKAI 
SOVIETUOSE

Su ypatinga širdgėla Mi
ralles aprašo Rusijon iš
vežtų Ispanijos vaikų liki
mą. Jo minėtos knygos

■v •

Fat Accelerates Production!

In addition to increaaing the production of packaged laundry soap, 
and bar soap. accelerated fat salvage will make other short supplies 

, available sooner. the Department of Agriculture points out. Eleotrical 
appliances. plumbing accesspries, paper, paint, and fabric, here being 

; cut into dresses at a New York plant. all reąuire fats and oilt in their 
. manufacturę. Save ąii uąed cookina fat.

DXBBININKX8

• Šie trys Samiečiai jaunuoliai slapta atvyko USS Flyaway į Portland, 
Ore, kad įstojus i Jung. Valstybių Armiją ar Laivyną. Juos globoja Rau
donasis Kryžius ligi jų klausimas išsiris, kas bus su jais daroma.

skyriuje: “Didysis sovietų 
nusikaltimas prieš ispanų 
vaikus”, skaitome: i
— Tik atvykę į Rusiją tie 

vaikai pastebėjo kietą 
skirtumą tarp saulėtos bei 
linksmos savo tėvynės ir į* 
tarp pilko, visada nuliūdu- ’ 
šio Leningrado. Jie pasiju
to šalyje kur viskas tam
su, viskas, neišskiriant nė 
gyventojų veidų, kurių a- 
kyse nematyti džiaugsmo, 
(pusi. 208).

TEGUL SKAMBA MŪSŲ 
DAINOS

DEDfiS LIETUVIO
AKTUALIJOS

Kada tik lūpos, o ne širdis, 
kalba, kada protas apte
męs, veltui ieškoma gai
lestingumo, logikos ir tei
singumo.

Visas pasaulis tikėjosi, 
bet ypač mes lietuviai, 
kad balandėlis atneš aly
vos šakelę, taikos simbo- 
lą, bet “Vanagas” įbaugi
no ir nubaidė.
į — Tad ar jau nelieka jo- 
Jkios vilties? — užklausiau 
dėdę.

— Dar paskutinis žodis 
nepasakytas, bet jau rei
kėtų stebuklo, o jų šian
dien taip mažai yra. Tikė
kimės!

Tame blogumas, kad Va
karų tautose stinga drąsos 

j ir energijos rimtai pasisa
kyti prieš visų priešą “ko- 

Mėgins munizmą”, o šis, kaip bai- 
■dyklė kviečių lauke, ir bai-

Daina taip suaugusi su menininką, o ypatingai
Iš fabrikų, iš did- nok, kad “Politika yra di-lietuvio siela, kad nei laiko chorus.

vingiai, nei svetimos ša- miesčių vergijos romantiš- džiausią prostitutė”, 
lys, nei skirtingos nuotai- kas savo prigimtimi lietu- 
kos nepajėgia palaužti jos vis, paprastai sakant, nori Paryžiaus 
sparnų. Lietuviškoji daina atsigauti, trokšta atjaunė-' 
kartu su Nemuno šalies 
išeiviu pasiekė net tolimo- 
sios P. Amerikos lygumas, tą*;2s“tebėu7r“tapkriči‘o *3 
o čia pas mus ji vis dar te- j

• v

Įėjęs į kambarį, dėdė at
sisėdo ir pradėjo skaudžią 
kalbą, sakydamas: — At
važiavo 51 ekspertas į 
New York. Buvo sutikti 
ant raudono carpet; rusas 
tik rankas patrynė ir apsi
džiaugė. Visi buvo apsi
rengę tamsiais rūbais, lai
dotuvių ženklas.
— Ką laidos, užklausiau?
— Europą, mano mielas, 

kuri jau merdėja. Ji yra 
“mirusiųjų žemė”. Šie ne
tikri daktarai nori daryti 
autopsiją. Kokia skaudi 
operacija! Tai bus istorinė 
gėda, kokios pasaulis dar 
nėra matęs.

Tebūnie atsargūs tie ne
prityrę anatomijos studen
tai! Kad kartais neužgirs
tu. jog “grabai atsidaro, 
mirusieji keliasi”, 
bėgti, bet bus pervėlu.
— Paklausyk, dėde, ką do visus. Kas bus iš tokios 

aš girdėjau iš vieno banko 
Direktoriaus lūpų, tai bu
vo 1939 m. spalių mėn. Jis 
kalbėjo, sakydamas: — 
Diplomatai moka paruošti 
karą velnišku gudrumu. 
Netikėk jų kalboms. Ži-

ti dainos nuotaikose.
Tai buvo galima dar kar-

o čia pas mus ji vis uar te- i nonai
Miralles turėjo progos bėra tas didysis tautinis sant blo_0 oro’ snsirjnko 

issikalbėt. su tų vaikučių ryšys ir patraukliausioji arti tūkftančio’ lietuvių į 
mokytoja, kun tr papasa-visuomenės burtininke. 'rašvtoiui Jonui Kmitui Da
koje, kad iš Leningrado Amerikos lietuviai, net^te?3 “DarMnteki” su- 
juos vėliau perkėlė į Mas- įr tie, kurie jau nelietu viš-.g - - —juuh vcuau į luoo- ir Ue, Kurie jau nelietu vis,-. šaunu koncertą Vi-kvą. Žiemą jie buvo siun- kaį kalba, paprastai ilgisi sa ^aro ^įotaka jokiai 
ciami j miskus parūpinti meno, gausiai lankosi j derinosi su Solemnizanto 
malkų. Galima suprasti, koncertus ir šiltai priima 
kaip jautėsi karštosios Is- kiekvieną paskirą dainos; 
panijos vaikai išvaryti į -------------- ------------------ į
miškus Rusijos speiguose, streiką ir dėlto buvo sun-l 
Hitleriui artėjant ispanų kiai nubausti.
vaikų kolonos, be jokios' — Tarp daugelio šimtų 
tvarkos, buvo išgabentos į tų vaikų, kuriuos pažinau, 
Taškentą, Ufą, į Sibiro gi-Į— rašo Miralles (pusi, 
lumą. į 211) neatradau nei vieno,

— Į SSSR buvo išgabenta kurs būtų pareiškęs savo 
apie keturi tūkstančiai a- norą pasilikti Sovietų Są-' 
biejų lyčių ispanų vaikų, ir jungoje, pasibaigus karui 
iš jų daugiau kaip penki 
šimtai mirė iš bado ir šal
čio, — rašo Miralles. (pusi.
208).

su ašies valstybėmis. 
I

taikos vargais negalais 
seilėmis sulipdytos? Teat
simena Amerika ir Angli
ja, kad jos yra atsakomin- 
gos prieš Dievą ir pasau
lį. Nevalia juoktis iš bai
sios žmonijos tragedijos ir 
rūkyti puikų avanos ciga
rą, važinėjant Paryžiaus ir 
New York gatvėmis. Pirm 

konferencija'negu jie paruoš žmonijai :-- __ 1__J-----
Jei aš turiu 

Samsonas, te
su manim te- 

filistinai... Su-

Penkių metų karas ir j

pilnai patvirtina. Dar pa-j bedugnę, tegu atsiveria po 
žiūrėsime į New York kon-'jų kojomis, 
ferenciją. ' " - -

Jie mano, kad krimina
listai yra tik tie, kurie pra
laimėjo karą. Ne! Yra ir 
taikos kriminalistai. Šie 
baisesni už pirmuosius.
— Puikiai pasakei, links

mesniu balsu tarė dėdė.

mirti, tarė 
mirštu, bet 
miršta visi 
griuvo anie milžiniški na
mai, sugrius ir šie. kuriuos 
stato New York nesąži
ningi politikos arkitektai. 

Didžiausias yra prasikal
timas, kuris šaukiasi į 

į Dangų keršto, nuskriaudi- 
mas nelaimingojo.

; - Ką norėtumėte pasa
kyti tuomi, užklausiau dė- 

’ldę?
j — Turiu mintyje visas 
Europos prislėgtąsias tau
tas po raudonuoju kulniu, 

i mūsų mylimą 
Tėvynę Lietuvą, atsakė 

A. Grabijoliūtė ir Dr. An- dūsaujančiu balsu dėdė.
tanelis padainavo komišką' al<yse sužibėjo skaus- 
duetą. Jų natūrali laiky- ir nuriedėjo is-
sena, kaip ir dainavimo džiūvusiu veidu, kaip dei- 
lengvumas, žinoma, priim-. nianto perlas. Reikėtų su- 
ti buvo šiltai. Ypač krito į l rinkti visas lietuvių asa- 

už bi kurį pasaulio turtą. 
; Didieji nesusijaudins, nes 
į jų širdys suakmenėjo.

(Bus daugiau)
Paulius Ramutis.

čiai geriau patinka švelnus 
lyrinis liūliavimas, negu 
dramatiniai staigūs perė
jimai, kam irgi tinka jos 
jau gerokai išlavinto mez- 
zosopraninio balso techni
ka. Solistei programą bai
gus, o publikai vis prašant__
daugiau, ji dar pagiedojo bet ypač 
“Avė Maria” lietuviškai.

nepavargstamai skelbia
momis idėjomis, su jo pat
riotine bei literatūrine 
veikla išeivijoje.

Pora žodžių apie daini
ninkes ir dainininkus. Jų 
tarpe profesionalė daini
ninkė buvo tik viena — p. 
Susana Griškaitė. Tai dar 

‘jauna, vis tobulėjanti ir 
lietuviams jau gerai pažįs
tama solistė, prigimties 
apdovanota vidutinės ap
imties balseliu. Dainavo 
ikelioliką kūrinių, bet jos 
i šioje srityje pasiektai kul
tūrai pažymėti užtektų jau 
vien Gruodžio “Rugiagė
lių”. Taip nuotaikingai įsi
jausdama Griškaitė jas 
dainavo, kad rodėsi jai pa-

Jo akyse sužibėjo skaus-

BADAS IR DEMORA
LIZACIJA

Bado prispausti jie Sibi
re savo paskutinius megs- 
tinukus (“svederius”) iš
mainė į maistą. Daugelis 
paauguolių mergaičių me
tėsi į rankas tų, kurie joms JC4< JLBVFA VM.VM į

galėjo skirti duonos apsi- nūs, ypač vaikus, perdirbti 
gynimui nuo bado. Kiti ne- į Ispanų komunistų parti- 
žmoniškų sąlygų buvo taip jos avangardą, bet, kaip 
palaužti, kad griebėsi plė- toliau rašo Miralles, nepa- 
šimo. Taip, ispanų milici- sisekimas buvo toks dide- 
jos pulkininko Carrasco ■ lis ir elgimasis su jais toks 
sūnus, alkio iškankintas, i kriminališkas, kad sovie- 
užpuolė kepyklą Kakane.įtai patys išsigandę savo 
patekęs į kalėjimą mirė iš i darbo rezultatų neišdrįsta 
sunykimo, savo paties tė-Jiki šioliai jų išleisti, 
vo apleistas. Kitas iš jų, __ ___ ____ __
Ramon Fernandez, septy- demokratiniam režimui Is~-veliaU SUrado jai darbo 
niolikos metų berniukas.---- ;i—; iz . . ... ...
apie kurį sakoma, jog bu
vęs Asturijos M. Gorkio

VAIKŲ PRIETELIS 
I KALĖJIMĄ

Prieš tokias nežmoniš
kas ispanų vaikų gyveni 
mo sąlygas pirmasis pake

,lė balsą iš Valencijos kilęs 
'gydytojas Bota ir... už tai 
buvo uždarytas į kalėjimą,! 
kur išbuvo ketverius me
tus.

Rusija norėjo tuos ispa-
kuacijos metu buvo at
skirtas brolis nuo brolio 
papasakojo rašytojui Mi
ralles viena ispanų vaikų 
mokytoja, kuri pati pate
kusi nemalonėn nustojo 
darbo ir duonos. Ilgai tu
rėjo ji slapstytis na-kvoda- 
ma pas drauges arba, ne
norėdama kitų išstatyti 
pavojun, naktis praleisda
ma parkuose. Išalkusią it
i išvargusią ją priglaudė
pas save Miralles šeima ir 

panijoje, tie vaikai bus iš-jVįenoj užsienio pasiunti- 
reikalauti, Miralles pabrė- nybėj Maskvoje.
žia: 1 —.................... - - —

Tikėdamasis, kad, atėjus

vęb Astunjva vrumiv zia. . i Tie visi faktai atvėrė a-
batalijono komendanto su- J,e bus stipriausi de- kjg ir komunistui Minaites,
nūs, buvo pasmerktas pen; mokratijos rėmėjai ir as- Jis isako 20 metų 
kenems metams arešto uz tnausi pnesai komunizmo, ^]' ; gyvenimo
suorganizavimą 
jusios bandos.

NENORI PASILIKTI
SOVIETUOSE

Trejetas ispanų buvo pa-j Miralles naduoda foto- 
smerkti dariams kolchoze! fj mlotraukas laiš. stovauja tą patį naciona- 
uz tai, kad bezaisdami pa r- į Ispanijos vaikUj kur temą. kure mažiausiai ski- 
verte Stalino stovylą ku-Jjin nįsis'kundžia anie pa-1 r,as, nu° ^ikomų
n sudužo į gabalus. Vienoj V r 1 įvairių diktatorių, kurie

pagarsė- kurio visišką neigiamybę 
jie pažino laike savo taip 

į brangia kaina apmokėto 
į buvimo sovietų krašte. 
‘ (pusi. 213).

gerovę.
— Dabar pradėjau su- 

| prasti ,— rašo jisai,—kaip 
tas buvo didžiausia klai
da... Sovietų valstybė at-

• 2 t -4.- j- r 'keltas naštas, veto j pristatyti dirbti fa-i 
brike ispanų paauguoliai, MOKYTOJOS ISTORIJA 
dėl sunkių sąlygų. Euro-1 Baisius faktus, kaip vai
pos būdu, suorganizavo1 kai kentėjo badą, kaip eva-

kurie 
naikino žmoniją: Hitlerio, 
Musolinio, Hirohito... ir 
dabar — Stalino, (pusi. 
243). Dr. J. Prauskis.

ausį Grabijoliūtės baiso ras^ kurios yra brangesiiės 
skaidrus vaiskumas ir jos 
tikrai aiški lietuviška dik
cija (ištarimas). Kitą kar
tą norėtųsi ją išgirsti dai
nuojant solo. Duetą “Ak, 
kaip gražu” darniai atliko 
I. Zolubaitė ir S. Raznaus- 
kaitė.

I

Daug publikos simpatijų 
ir net nusistebėjimo laimė-: 
jo Lawr6ncė šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos 
choras, muziko P. Sako 
vadovaujamas. Kad ir ne
didelio sąstato, ir, kiek te-' 
ko girdėti, nedaug pratybų 
turėjęs, šis choras turi 
meno pajautimą, dainuoja 
disciplinuotu ritmu, dina
miškai ir pratęs pereiti į 
švelniausią pianissimo. 
Turėdamas pajėgių daly
vių ir tinkamą vedėją, 
Lawrence choras, nepa
miršdamas lavintis toliau, 
galėtų iškilti į pirmaeilius 
šios šaliės lietuvių chorus. 
Pastebėtina, kad choro da
lyviai vyrai koncerte dai
navo ir atskirai.

Į programą įterptos! 
trumpos kalbos publikos į 
frenuvargino. o p. B. Bud-' 
reikaitės jautrios dekla
macijos skambėjo tauriai 
patriotiškai.

Tokių koncertų rengėjai 
ir vykdytojai visados bus 
verti gero žodžio. V-x.

SARAH C H V R C H I LI . 
daughter of Winstan Church- 
ill, poses for her profili to b* 
photographed as she undei- 
goes tcsts for movie. She 
had role of Elena in the Ital- 
ian movie, “Daniele Šortus.”
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Mirė Vincas Skalandis
Lapkričio 2 d. nuo širdies ata

kas mirė Vincas Skalandis. gyv. 
East Jaffrey. N. H. Buvo vedęs 
su p. Irene Boudcin.

Lapkričio 6 <1. buvo atnašau
jamos gedulo 
Jaffrey. N. Ii. 
atvežtas iš E.

kančias ir kovą su pavergėjais— 
sovietų Rusiją.

p. Kuligovskis nupiešė 
vaizdą — vieną spalvuotą, o ki
tą paprastai, kad iš pastarojo 
būtų galima padaryti klišę ir į- 
taipinti laikraščiuose. K. V.

Lietuvaitės. Kurios Atstovauja Bostono Lietuvius Tautiniuose Festi- 
valuose Įvairiuose Miestuose.

Per Šv. Pranciškaus Idealų Įgyvendi 
nimę Į Pasaulio Atnaujinimą

šv. mišios East 
Velionio kūnas 

Jaffrey, N. H. į 
Stoughton, Mass. ir pašarvotas 
Cotter Funeral Home. C rovė 
St., Stoughtone.

Laidojamas lapkričio 9 d.. 10 
vai. rytą su gedulo iškilmingo
mis šv. mišiomis. kurias atna
šaus velionio brolis kun. Jonas 
Skalandis, Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje, Stough
ton. Mass. Bus palaidotas Holy 
Sepulchre kapuose, šalę savo 
mamytės a. a. Agotos Skalan- 
dienės.

Reiškiame gilią užuojautą 
kun. Jonui Skalandžiui.

PHILADELPHIA. PA.
Šiomis dienomis Eellevue - 

Stratford viešbutyj įvyko pra
moga. kurioje buvo pagebtas 
jaunutis — 13 metų amžiausr— 
gabės kapitonas Tadas Kuligov- 
skis. Jis už pardavinėjimą Ka
ro Bond’sų ir kitus pasižymėji
mus gavo nuo Veteranų piliety
bės medalį ir certifikatą. Svei
kiname! K. V.

Baigtuvės
Kristaus Karaliaus šventėje, 

spalių 27 d., užsibaigė misijos 
šv. Rapolo parapijoje. Jas vedė 
kun. Antanas Bružas. M. S. Per 
ištisą savaitę lietuviai skaitlin
gai lankė pamaldas, ir pasinau
dojo misijų malonėmis. Pamok
slai buvo pamokinanti, ir pa
marginti įvairiais prilyginimais, 
ir žmonės labai įvertino misijo- 
nieriaus pamokslus.

Kun. Bružas dabar išvyko 
pradėti misijas Kewanee, III. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Bru
žui už jo įvairius patarnavimus, 
ir turime vilties, kad ateityje 
jis vėl mus aplankys. Iki pasi
matymo !

Taip pat dėka priklauso p. 
Antanui Džikui ir Petronėlei 
Antanaitienei už misijų skelbi
mą per radio. ir visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo prie 
misijų pasisekimo.

t 
I

W. PHILADELPHIA, PA.
s
T

Lietuvių Tautinių Šokių Grupės didžiosios mergaitės. Dalyvauda
mos praeitą pavasarį National Folk Festival, Cleveland, Ohio, ap
lankė ir Lietuvių Kultūrinį Darželį. Čia jas matome prie Lietuvos 
Himno autoriaus, Dr. Vinco Kudirkos Paminklo.

lankai Apie Lietuvių Kongresą
Lenkų dienraštyj “Nowv

Lietuvių Katalikų Neverauskas. Šv. Rapolo para-, 
įvykusį New Yorke. pi jos vikaras. Kas vakaras buvo 

kad_____ ____I_____ ____ ____
800, lietuviškai, o kitas — angliškai, 
vy-j Ričmondiečiams buvo puiki pro- 
iš-lga tinkamai prisirengti prie tos 
iri
- Ils:i
IS

K.V.

Atlaidai
Šv. Jurgio par. bažnyčioje. 

Ričmonde. buvo trijų dienų pa
maldos Kristui Karaliui pagerb
ti. Atlaidai prasidėjo penktadie
nį. spalių 25 d., ir baigėsi Kris-

Swiat" laidoje spalių 22 d., pir- taus KaraVaus šventėje. Visus 
mame puslapvj tilpo žinutė apie pamokslus sakė kun. Juozas 
Amerikos 
Kongresą.
Toje žinutėje pažymėjo. 
Kongrese dalyvavo apie 
žmonių ir kad pareikalauta 
riausybės laikytis pažadų 
laisvinti pavergtas tautas 
kad pareikalautų Rusijos 
traukti raudonąją armiją 
Lietuvos.

sakomi du pamokslai: vienas•

iškilmingos šventės.
I

i
Lenkų laikraštyj "Gwiazda" 

spalių 24 d. laidoje tilpo eilėraš
tis antrašte "Padangės Aras", 
kun. S. Vembrės garbei. XX.

Prašant viengenčiui Antanui 
Dambrauskui, vietinis talentin
gas piešėjas p. Karolius Kuli- 
govskis nupiešė įdomų vaizdą, 
vaizduojantį pavergto lietuvio

Triukšmo Vakaras
Visų Šventųjų išvakarėse, vai

kų būriai čionais. kaip ir kitur, 
triukšmingai šventė “Hallo- 
we’en”. Po visą apylinkę jie 
dainavo, ūžė. apmuilino daug 
langų ir mašinų, ir sudaužė bon- 
kų nuo pieno. Nevienas darbi
ninkas lozorių giedojo, kai se
kantį rytą turėjo “flat tire”, 
bevažiuodamas darban. Mat 
gatvės 1 
tais stiklais.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENO VAKARE
(Lapkričio 24, 1946, 3 vai. p. p., Municipal Building salėje, So. Bos
ton, Mass.) Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Grupe susidedanti iš a- 
pie 50 dalyvių, (nuo 3 iki 17 m. amžiaus) vadovybėje Onos Ivaškie- 
nės, išpildys gražią ir įvairią programą.

Programoje taipgi dalyvaus: p-nia Lucė Zaikienė • Piliponytė. 
baigusi Vilniaus gimnaziją ir buvusi Ateitininkų Draugovės Tauti
nių Šokių Grupės vedėja, Chicagoje: Lietuvos našlaitė neseniai at
vežta iš Vokietijos, Valentina Naujokaitė; McGill Universiteto stu
dentė, pianistė Anelė Jokubauskaitė. iš Montroal, Canada ir visų 
laukiamoji Rūtelė Kilmonytė iš Montreal, Canada.

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti, pasigerėti ir pasidžiaugti 
mūsų jaunaja karta, kuri pamėgo, pamylėjo savo tėvų - protėvių 
gražią kalbą, muziką, dainas, žaidimus, šokius ir tuomi įrodo savo 
įsitikinimą, kad Lietuva bus Laisva ir Nepriklausoma.

RENGĖJAI

Apie Žvaigždes
Čia teko girdėti, kad Philadel- 

phijos horizonte pasirodė dvi 
naujos žvaigždės. Jų dviejų mi-! 
sija turbūt miglota, nes žmo-

inės. pro žiūronus žiūrėdami, jų1 
j pastebėti negalėjo. Tūlas višti- 
;ninkas iš Willow Grove, Pa.' . . 1 'tvirtina, būk matęs tas zvaigz- 
!des su uodegomis, bet kiti tai 
neigia, ir sako, kad tai žinovai 
gali tą išaiškinti. Kadangi mū
sų horizonte kartais randasi 

i daug miglų ir dūmų, todėl žmo-. 
į nes lauks, lyg gervė giedros, pa-' 

, ’ i kol tos dvi žvaigždės vėl švyste-'
buvo nusėtos sutrupm-, j-s padangėse. ir jųdviejų, tiks- 
----  has bus aiškesnis. Balandis.

I

Kailinius Geriausia Pirkti 
DABAR!

Bernardas Koraitis

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

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

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

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

Bronius P. Bartkevičius, 
didelis scenos mylėtojas, vaidi-1 
nęs svarbiausią rolę ‘‘Naciai 
Lietuvoje", LDS 2-ros kp. na-! 

j rys ir nuoširdus “Darbininko 
.rėmėjas, prieš trejetą savaičių 
pradėjo dirbti žinomoje mote
riškų kailinių krautuvėje, HUD-

■ SON FURS, 242 Main St., 
Brockton, Mass. Taigi, ponios ir 
panelės, nevien Brocktonietės, 
bet ir iš apylinkių, norinčios į-i 
sigyti vėliausios mados kaili-J

■ nius, kreipkitės į Hudson Furs: 
j i krautuvę, 242 Main St., Brock-j 
L ton, Mass. ir prašykite, kad 
•jums patarnautų nuoširdus lie
tuvis p. Bronius Bartkevičius. 
Per jį pirkdamos kailinius tik-Į 
rai būsite patenkintos, nes jis 
išrinks tokius, kad jie atitiktų' 
figūrai ir skoniui.

tfESTHHD, MASS.
Sukaktis

411 WA$HINGTON STREET. 
BOSTON, MASS.

Šv. Pranciškaus laikai kaiku-;ir Taika”. Pasibaigus kalboms 
riais atžvilgiais buvo panašūs į New Britain Tretininkės visus 
mūsų laikus. Prie anų laikų Konferencijos dalyvius pavaiši- 
žmonijos atnaujinimo daug pri- no puikia vakariene. Konferen- 
sidėjo šv. Pranciškaus Trečiojo ei ja buvo užbaigta malda, kurią 
Ordino sūnūs ir dukros. Šiandie- sukalbėjo kun. Gauronskis ir 
na žmonijai vėl nusigręžus nuo visi tretininkai išsiskirstė pak’- 
Dievo, Popiežius Pijus XII at- lusioje nuotaikoje ir atsinauji- 
kreipė ypatingą dėmesį į Šv. 
Pranciškaus idealus ir todėl ra
gina Tretininkus apaštalauti. Ir 
iš tikrųjų, paskutiniaisiais me
tais Tretininkų veikimas visame 
pasaulyje žymiai padidėjo.

Šis jų veikimas gyviau pasi
reiškia ir Amerikoje. Lietuviai 
Tretininkai šioje srityje taip ni 
pat neatsilieka. Įsikūrus Ame- 

; rikoje Lietuvos Pranciškonams, 
didesnė lietuviškųjų Kongrega-i 
ei jų dalis buvo perleista jų va
dovavimui. Paskutiniaisiais me
tais jie kartu su gerbiamais kle
bonais, direktoriais, rūpinasi: 
Tretininkų įsąmonininimu ir iš
auklėjimu pranciškoniškoje 
dvasioje, Kongregacijų vadovy
bių sutvarkymu bei paruošimu 
ir naujų narių patraukimu. Tam 
tikslui yra daromos vizitacijos, 

■ laikomos rekolekcijos, šaukia- 
jmos konferencijos bei suvažiavi
mai ir ruošiami kursai.

Vienas iš didesnių šių metų 
Tretininkų suvažiavimų yra 
įvykusi New Britain, Šv. An
driejaus parapijoje, pas kleb. 
kun. Pankų, spalių 27 d., visos 
Connecticut valstybės Tretinin
kų Konferencija. Dvasiniam 
Tretininkų atsinaujinimui Kon
ferencijos išvakarėse buvo su
rengtos trijų dienų rekolekci
jos. Rekolekcijų metu tretinin
kai turėjo progą geriau susipa
žinti su šv. Pranciškaus dory
bėmis ir tretininkų idealais.

Pati Konferencija buvo su
šaukta reikšmingoje dienoje, 
Kristaus Karaliaus 
Pirmą valandą po pietų įvyko 
Tretininkų Tarybų posėdis. Po
sėdžiui vadovavo Lietuvos 
Pranciškonų Provincijolas, Tėv. 
J. Vaškys. Posėdžio metu Tėv. 
Provincijolas Kongregacijų Ta
ryboms davė naudingų nurody
mų Trečiojo Ordino 
mo darbe.

Pasibaigus Tarybų
3 vai., bažnyčioje

♦

nę dvasioje.
Konferencijoje dalyvavo Lie

tuvos Pranciškonų Provincijo
las Tėv. J. Vaškys, O.F.M., kle
bonas kun. M. Pankus, kur.. J. 

'Valantiejus, kun. B. Gaurons- 
kis, N. Ražaitis, V. Matutis, P. 
Praickus, V. Pranskaitis, B Be- 
niusevičius, Tėv. P. Baniūnas, 
O.F.M., Tėv. V. Gidžiūnas, O. F. 

'* M., New Britain tretininkai ir 
į Ansonia, Bridgeport, Hartfort, 
|New Haven ir Waterbury Tre- 
jtininkų Kongregacijos atstovai.

Kun. Mark Meru ick, O.S.B., 
naujas Šv. Benedikto vienuoly
no, Atchison, Kansas, viršinin
kas. Liepos 28 d. š. m., kun. 
Mervick. O. S. B., minėjo savo 
kunigavimo sidabrinį jubiliejų.

šventėje.
Novena

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI

narės iškėlė bažnyčios salėje iš
kilmingus pietus savo ištikimos 
narės garbei. Draugijos pirmi
ninkė pasakė gražią kalbą ir vi
sų narių vardu įteikė puikią do
vaną.

į Vakarienės pasisekimui labai 
gražiai pasidarbavo komitetas, 
išrinktas iš sekančių narių: S. 
Jaškūnienė, M. Radžiuvienė, N. 
Adomaitienė, A. Sturgeon ir N. 
Derdinskienė.

j *

Baigiant pietus kun. V. Puido
kas sveikino Oną Adomavičienę, 
sulaukus taip gražaus amžiaus 
ir išauginus skaitlingą šeimą, 

, ir linkėjo dar ilgų metelių dar
buotis draugijos ir. Bažnyčios 
naudai. B.

I
ImMII

FumHinCt.
MOVERS — 
Imurad and

Looal A L«<tf 
Oiatanaa 
Mevlnf

336.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

i

vadovavi-

f. J. CNshoh
GRABORIU* 

“Asmeniškas Patarnavimaf- 

331 Smith Stn 

PROVIDENCE, R. I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1M2 
Namų: PI. *2M

posėdžiui, 
prasidėjo 

Konferencijos pamaldos, kurių 
metu Tėv. J. Vaškys pasakė pa
mokslą apie Kristų Karalių, at
naujino pasiaukavimą švenčiau
siai Jėzaus Širdžiai ir suteikė 
Generalinę Absoluciją. Pamal
dos užsibaigė iškilmingu palai
minimu, kurį suteikė Waterbu- 
ry kleb. kun. J. Valantiejus.

Po pamaldų, 4 vai., visi Kon
ferencijos dalyviai susirinko į i 
parapijos salę, kur kleb. kun. 
Pankus, sukalbėjo maldą, atida
rė posėdį ir pasveikinęs treti- Į 
ninkus susirinkimui vadovauti * 
pakvietė Lietuvos Pranciškonų i 
Provincijolą Tėv. J. Vaškį, O. i 
F. M. Konferencijos dalyvius 
sveikino ir Waterbury kleb.: 
kun. J. Valantiejus. Pasibaigus 
sveikinimams Tėv. V. Gidžiū
nas, O. F. M., skaitė paskaitą: 
‘Šių dienų Tretininkų uždaviniai 
pagal Popiežiaus Pijaus XII nu
rodymus”. Paskui Tėv. J. Vaš
kys, O.F.M. laikė trumpą, įdo
mų referatą: “Treciasis Ordinas

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

“Darbininkas”,
366 W. Broaduay, 

So. Boston 27, Massį

j

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio. _____

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

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

“V YTį.” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelle- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neska5tytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTI!”

"VYTIES” kaina metams tik $3.00

“VYTIS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27. Mass.

pp. Tarnas ir Ona Adomavi
čiai praeitą sekmadienį šventė 
savo 50 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Užsiprašė iškilmin-j 
gas šv. mišias, kuriose dalyvavo 
visa šeima — penki sūnūs ir' 
penkios dukterys, viena duktė 
yra vienuolė, p. Ona Adomavi- 

Jčienė priklauso prie Šv. Onos 
draugijos, todėl visos draugijos

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

n“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite "ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
4



Penktadienis, Lapkr. 8, 1946 m. „t

VIETINĖS ŽINIOS
•V I XT I T 'T* C C ] Padaryta operacija.

X C O i luotą. Prie geriausi
*7 T Į T ’T’ C C ’ Padaryta operacija. Bet pavė- 

O X C O į juota prįe geriausios daktarų
■ priežiūros ligonė nebegalėjo iš- į

Staiga Mirtis! Lapkr. 5 d., ne- sveikti.
tikėtai greit mirė uoli darbuoto- A. a. Agota buvo linksmaus 
ja Agota Jocienė (Volungevi- būdo žmogus. Ir kiekvienam no- 
čiūtė), gyv. 256 Athens St., 49 
metų amžiaus. Porą dienų prieš 
mirtį ji labai eunegalėjo. Nuga
benta Carney ligoninėn. Suras
ta, kad jau trūkusi akloji žarna.

:i

I

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTA*

515 E. Broadway
80. Boston, Man.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tal 
šeštadieniais Nuo 2 Iki 8-tal.

rėjo padėti. Daug darbavosi vie
nuolynų, parapijos ir draugijų 
labui. Ir mirdama šypsojosi ir 
sakė, kad ji ųeperdaug kenčia 
skausmų.

Ji atvažiavo Amerikon iš Mer
kinės būdama 16 metų. 1918 
metais, Brocktone, ištekėjo už 
Vinco Jociaus. Ilgiausiai gyveno 
So. Bostone. Čia gražiai gyven
dama ir sunkiai dirbdama už
augino sūnų ir tris dukteris. 
Jos visos trys yra vienuolės Jė
zaus Nukryžiuoto.

Yra pašarvota savo namuose 
256 Athens St. Laidojama, iš 
Šv. Petro par. bažnyčios šeštaa- 
dienį, 10 vai. r., Kalvarijos ka
puose, Brocktone. Į

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
Ss. Boston, Mase.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

TeL TROwbridge 6330

.. .“.M.D. 
(REPSYS) 

Lietuvis Gydytojas 
279 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 9—8. 
Į . ..

J. Repinis

Lapkr. 6 d., mirė, ilgai karšęs 
veteranas South Bostonietis Jo-1 

i nas Liutkevičius, miesto ligoni- 
■ nėję. 81 metų, gyv. 663 E. 4th 
St. Amerikoje pragyveno 40 
metų. Paliko žmoną Agotą (Ur- 
baitytę), tris sūnus ir tris duk
teris. Laidojamas iš Šv. Petro 

'parapijos bažnyčios, šeštadienį, 
19 vai. r., Naujos Kalvarijos ka- 
j puošė.

Pašarvotas pas graborių J. 
Kasparą, 187 Dorchester St.

Melskimės už gyvus ir miru
sius.

!

i

ĮVAIRUS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
REAL ESTATE X INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Offlce T«l. So. Boeton 0949

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mm

TeL Parkway 1233-W

PADĖKA
A. A. VINCAS SAVICKAS

pakirstas širdies ligos, spalių 30 d., 9 vai. vakare, 
aprūpintas Šv. Sakramentais persiskyrė su šiuo 
pasauliu, palikdamas dideliame liūdesyje žmoną 
įuozafiną, dukteris: Ritą, Feliciją ir Anettą. Jis 
amžinai nutilęs ir negalėdamas tarti padėkos žo
džių tiems, kurie padėjo jam sunkioje ligoje esan
čiam ir suteikė paskutinį patarnavimą, todėl jo 
vardu nuoširdžiausiai dėkojame parapijos kuni
gams: klebonui kun. Pr. Virmauskui, kun. S. Sau- 
lėnui ir kun. Al. Abračinskui už iškilmingas laido
tuvių pamaldas, Šv. Mišias ir palydėjimą į kapi
nes. Ypatingą padėką reiškiame kun. Simonui Sau- 
lėnui už dažną a. a. Vinco Savicko lankymą ligoje 
ir teikimą paguodos. Ačiū Sesutėms už ligonio 
lankymą ir karštas maldas.

Širdingiausią padėką reiškiame pp. Bendzevi- 
čiams, ypač Mortai Bendzevičienei, kuri net iš 
darbo išlikdama ligonį lankė ir slaugė; dėkui Ele
nai Balčiūnienei, Liudvinei Medonienei, Evai Ku- 
derauskienei ir kitiems, kurie lankė ir ramino e- 
santj sunkioje ligoje. Ačiū Šv. Mišių aukotojams. 
Dėkui už prisiuntimą gėlių ir pareikštą užuojautą. 
Dėkojame visiems ir visoms, kurie kokiu tik būdu 
prisidėjo prie palengvinimo mūsų liūdesio valan
doje. Dėkojame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kurie dalyvavo bažnyčioje pamaldose ir 
nulydėjo į kapines.

Dėkojame laidotuvių direktoriams A. D. Za- 
letskams, kurie suteikė nuoširdų ir mandagų pa
tarnavimą.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

(VAROS SKELBIMAI

MUZIKA
Dainavimas ir Pianas

Nuliūdusi
Žmona — Juozafina Savickiene, 

Dukterys — Rita, Felicija ir Anetta.

Šv. Mykolo kapuose.
Velionė paėjo iš Vabalninku 

par. Pašarvota pas dukterį, 46 
Waverly St., Brighton, Mass.

I
I

i Serga Grendelis

Sasnavos parap., Marijampolės 
aps., išvykę į “Glaske”. -

KRIAUČIŪNAS. Feliksas, iš 
Jotainių km., Ramygalos vai.

KRIŠČIŪNAS, Jonas, tėvas 
Zigmanto, gyv. Čikagoje.

KRUNKLEVIČIUS, Adolfas, 
su šeima, gyv. New Yorke.

KUČAUSKAS. Kazimieras ir 
Vincas, iš Gižų vai., Marijampo
lės apskr.

RUČINSKIENE - Vaitukai- 
tytė, Konstancija, vyras Kons
tantinas Kučinskas ir dukterys 
Stella ir Liucija, gyv. Čikagoje, 
102 W. 103 PI.

KULBOKAITE, Uršulė, ištek, 
pavardė nežinoma, kii. iš Pa- 
gernavės kaimo. Lankeliškių vi., 
Vilkaviškio aps.

KULBOKAS. Chr., turėjęs 
giminių ar pažįstamų, kilusių iš 
Pajevonio vai., Vilkaviškio aps.

KULBOKAS, Juozas, kil. iš 
Pagernavės km.. Lankeliškių 

.vai.. Vilkaviškio aps.
į KUOLAITIS. Alfonsas ir Ka
zys, sūnus Aleksandro, iš Siesi- 

1 kų vai., Ukmergės aps. gyv. 
New Yorke.

KUPČIŪNAS. Pranas, iš Mus- 
mokslą pasakys val- al»., gyv.
S. J. Netik parapijiečiai, bet ir 
visi iš visur kviečiami dalyvauti 
tose iškilmėse ir pasimelsti ne
tik už virš išvardintus kareivius, 
bet ir už Lietuvoje paaukoju
sius savo gyvybę už laisvę.

KORIENE - Kazlaitė ir vyras 
Koris.

KOŠTŠICAS, Vladas, sūnus 
Aleksandro, iš Krekenavo vai 
Panevėžio aps.

KREIVAITIS, Kazys.
KREIVĖNAS, Jonas ir Kazys, 

sūn. Kazio, iš Dambravos k.,

“i
I
Į
i
I
I

muzikos

CAMBRIDGE, MASS

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
nis, kuri turi įgijus
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyklą;

THREE ARTS STL DIO,
480 Boylston St., Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571 
Namų, ELIot 8222

šv. Mišios už Kareivius
Lapkričio 11, Armistice 

noje, 9 vai. ryte Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje bus atnašau
jama iškilmingos šv. mišios su 

■ militariniais patarnavimais už 
.žuvusius šios parapijos karei- 
Ivius. Žuvusių tarpe yra šie: Be
nediktas Burokas, Andrius Do- 
brickas, Jurgis Dobrickas, Be- 

; nediktas Grando. Stanislovas 
Jančiauskas, Vincentas Jasins- I 
kas. Juozapas Jokimavičius. Ed
uardas Morkūnas, Juozapas O’-j 
Leary, Jurgis Santackas, Pet
ras Sarapas, Petras Vėbra ir 
Jonas Žilinskas.

Bronzinė lenta su jų vardais 
bus padėta bažnyčioje.

Toje dienoje atitinkamą pa-

!

’ Žemaičių Mikita Spaudoje
i

Šią savaitę p. Feliksas Gren
delis, gyv. M St., So. Bostone, 
staiga susirgo. Tuojau pa
šauktas sūnus Dr. Mykolas

šeštadienį, lapkr. 9 d., 7:30 v. 
vak., parapijos salėje. 492 E. 
7th St., įvyksta labai įdomi 
Whist Party, vadovybėje Mote- Grendelis. Atvykęs suteikė pir- 
rų klubo. Visi kviečiami atsi- pagalbą,
lankyti linksmai praleisti vaka
rą ir paremti parapijos mokyklų 
fondą finansiškai.

Linkime p. Feliksui Grendeliui 
pasveikti.

Iš lietuvių tautinių šokių Že
maičių Mikita (šokis su lazdo- • • I
mis) labiausia sukelia dėmesį 
kitataučių tarpe. Štai lapkričio j 
3 d., Boston Sunday Herald55,. 
Rotogravure sekcijoje, įdėjo : 
gražų šokio Mikitos atvaizdą 
(Action Picture) su parašu,, 
kad (The Mikita) šoka Bostono 
Lietuvių Tautinių Šokių Grupės 
jaunieji nariai ir su tuo paveiks
lu garsina būsiantį lapkr. 16-17
d.d„ Bostone New England, 
Folk Festivalą.

Kalbės Poetas Aleksan
dravičius

die-

Bostone.
KUPRICTE. Elzbieta, iš Bar

ščių km.. Simno vai., Lazdijų - 
Seinų aps.. gyv. New Yorke.

1 KUTKA .Edvardas, gyv. Či
kagoje, Lietuvoje gyveno Šilai- 
kių km., Vyžuonų vai.

I KUZMICKIS, Jurgis, gyv. Či- 
t>us kagoje. Cesumskų giminaitis. 
Ho- KVEDERYS, Pranas ir Vla- 

Cambridge. <įas įr Kvederytė, Elena, gimę 
kalbų, ir gyvena Pittsburghe.

Gros KVIETKAUSKAITE, iš Lei- 
Tik- palingio vai.. Seinų aps.
ba-
ne-

REIKALINGA 
merginos prie marškinių kaipo 

operatorkos. Geras atlyginimas, 
valandos nuo 8—5, 

5 d. savaitėje, 
ALBRITE LAUNDRY, 
51 Kent St., Somerville.

(8)

REIKALINGA
merginos prie mašinų. Geras 

atlyginimas, puikiausios darbo 
sąlygos. Atsišaukite —

GODFR1ED BAKING CO., 
12 Wirt St., Brighton, Mass. 

TeL ALG. 2916.
Pamatysi — Mr. Kohler. 

(8-12-15)

Lapkr. 6 d., mirė, keletą mė-| 
nėšių sirgusi, Šv. Elzbietos ligo
ninėje. Skolastika Janauskienė! 
(Grigaliūnaitė). 54 metų am
žiaus, gyv. 41 j Jarvis Piace, 
Roxbury. Amerikoje pragyveno 
38 metus. Paliko du sūnų, dūk- j 
terį ir seserį. Laidojama iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios, šeš
tadienį. lapkričio 9 d., 8 vai. r.,

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams Patarnavimas skubus ir mandagus, Šaukite:

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

220 E SL, TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

i! 
i! 
i! ž

Tą šokį šoks netik minėtame 
parengime kitataučiams, bet■ 
taip pat ir lietuviams savame;

Teko sužinoti, kad į įvyksian- parengime lapk. 24 d. 
čią BALF 17-to skyriaus vaka- -------------------
rienę, lapk. 10 d.. Lietuvių Salė- Pabaltiečių Koncertas-1 
je, 6 vai. vakare, principaliu kal
bėtoju yra pakviestas žymus 
lietuvių poetas J. Aistis - Alek

sandravičius, nesenai atvykęs iš 7:30 vai.
i Europos ir dabar profesoriau- St., Bostone, įvyks Naujoš An- 
jąs Marianapolio Kolegijoje.

Dr. Aleksandravičius - J. Ais- draugijos koncertas ir susirin- 
tis yra ne tik talentingas - jaut- kimas.
rus poetas - rašytojas, bet taip

ir puikus kalbėtojas. Todėl car M. Poeld, pirmininkas. Kai-! 
išgirskime jį.

pat 
visi

Užsisakykite Toniko Pas Mos
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave« Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S. Namų Tel. Dedham 1301,-R

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

We$t Broadmy,

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

giai patarnauja
South Boston, Mass.

Balius
Lapkr. 11, 7 vai. vakare 

šaunus balius Continental 
tel Harvard Sq..
Ten bus skanių valgių, 
dainų ir linksmų šokių, 
viena geriausių orkestrų, 
rai, kurie dalyvaus šiame 
,liuje, tie džiaugsis, o kurie 
bus— gailėsis

Šis balius bei bankietas 
ruošiamas šv. Vardo draugijos, 
Sodalicijos ir parapijiečių, kun. 

i J. Dauniui vadovaujant, pa
gerbti grįžusius mūsų karei- 

jvius- veteranus. Welconie Home lyne, 
į Veterans.

— 
Mirė

Lapkr. 1, Kanišauskai, gyve- 
Sekmadienį, lapkričio 10 d.,;nanti 6 Hunting St., Cambridge.

vakare, 190 Beacon gavo telegramą, kad jų sūnelis 
Aleksandras 28 metų, mirė. Jis 
tarnavo jau į antrą tarnybą pa
sidavęs, Dėdės Šamo laivyne.

Laidojamas šeštadienį, lapkr. iš Žvingių parap., Tauragės aps. 
LIAUKEVIČIENE - Norkū-

Susirinkimas

glijos Amerikiečių - Pabaltiečių

Rap. bės prof. Evald Mand, estas, te- 
Įma: — “I was in the Balticum 

ĮDOMŪS PAVEIKSLAI į when the Russians and the Ger- 
_________ mans came."

Sekmadienį, lapkričio 10 d., j Muzikalę programą išpildys 
3 vai. po pietų, Šv. Petro para- išvietinti estai artistai, kurie ne- 
pijos bažnytinėje salėje. West 
5th Street, So. Bostone, bus ro
domi įdomūs paveikslai. Tuo 
parengimu rūpinasi ir ruošia
ma programa vadovybėje Amži
nojo Rožančiaus ir klebono ku
nigo Pr. Virmauskio. Paveiks
lus rodys ir aiškins vienas iš Tė- 

’vų Pranciškonų iš Greene, Me.
Įžangos tik 50c. Visus nuošir
džiai kviečia dalyvauti ir pasi
naudoti puikia proga, šios pra
mogos rengėjai. A.M.

vra

LABUCKAS. Jurgis. Justinas 
ir Pranas, iš Bikėnų - Kilkiš- 
kių, Zarasų aps.

LAPINAITĖ. Liucija, iš 
Smilgių, ištekėjusi.

LASYS. Aleksandras ir Kons
tantinas, iš Rokavalkio km., 
Utenos vai. ir aps., gyv. Brook-

LAURUŠONIS, Ignas iš Ker- 
tauninkų km., Žiežmarių vai., 
Trakų aps.

LEIKUS (ar Leikis. ar Lei- 
ka). Jonas. Kazimiera ir Stanis
lovas, sūnus Antano, iš Rupei- 
kių km.. Šimkaičių vai.. Rasei
nių aps., gyv. rodos Bostone.

LEŠINSKAS - Leščinskaitė,

REIKALINGA pagelbininkai 
prie kilbasų. Atsilankykite as- 
meniai, pąsiruošę darban. 

OMAHA PACKING CO., 
157 Blackstone St., Haymarket 

Sq. (8-12)
" ■■ ■ ■■ I I — ■<

REIKALINGA 
moterys ir merginos, dirbti prie 
lengvo darbo dirbtuvėje. Paty
rimas nereikalingas. Gali dirbti 
pilną laiką ar dalinai. Atsišau
kite: —
COLONIAL PROVISION CO., 

INC., 128 Cross St., Boston 
(Priešai Sumner Tunnel)

(8)

REIKALINGA
virš 18 metų dirbti 
ir prie pekiavimo. 
nebūtinas. Darbas 
geras atlyginimas.

merginos 
dirbtuvėje 
Patyrimas 
pastovus,

CHAMBERLAIN’S
24 Blackstone St., Boston. 

Atsišaukite pas Mr. Oberling. 
(8-12)

GRABOR1AI

Susirinkimui vadovaus p. Os-;9, 9 vai. iš lietuvių bažnyčios.
Jis baigęs mūsų parapijinę mo- naitė, Viktė, gyv. Plymouth, Pa. 
kyklą. R. I. P. ar netoli.
------------------------------------------ j LITVINIENĖ - Gurauskaitė, 
kio. Atsilankymo proga, gerb. ona vyras Petras Litvinas, ir 
prelatas pasipirko knygų.----------sūnus Edvardas ir Narcizas.

Trečiadienį lankėsi kun. Pr. gyv Brooklyne, Gold St.
M. Juras, LDS Centro pirminin
kas ir rašytojas K. Čibiras.

Ketvirtadienį lankėsi LDS
Centro valdybos narys kun. Pr.' 
Juškaitis iš Cambridge, Mass.

seniai atvyko į šį kraštą.
Pasibaigus susirinkimui ir 

koncertui, dalyviai bus pavai
šinti užkandžiais.

Kviečia visus dalyvauti.

Lankėsi
ĮVAIRUS SKELBIMAI

I

So. Boston Fumiture Co.
Matrosai naujai perdirbami 
Kainos pranešama iš anksto.

380y2 West Broodtray,
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymo* tMbas,

t

Pirmadienį, “Darbininke" lan
kėsi prelatas Jonas Ambotas iš 
Hartford, Conn., lydimas kun. 
Dr. K. Urbonavičiaus ir vieti
nio klebono kun. Pr. Virmaus-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *Vft.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B.Gailiūnienė,

440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 
_ 8 VVinfield St.. S<x Boston. Mass.

29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 
Tel. Parkway —1864-W 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

•V JONO EV. BL. PA9ALPINC9 
DRAUGIJOS VALDYBA

į | Prot. Rast — Ona IvaSklenė

j ; Finanstf Rašt. — B. Ctaienė,

|
į Į 177 VVest 7th St.. So. Boston, Mass.
* Tvarkdarč — Ona Krasauskas.

^JOOOaass*®3Dsssjaas»c!s3cwssar»sxsaHasscwsssssxsoaos3ssssss0s»auHHS

11 Springcr St.. So. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnyte, 

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

antrą, antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston. Mass.i Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę,

Pirmininkai — Juozas ftv&gtdyz, 
901 6th SL, So. Boeton, Maaa.

Vlce-PtrmininJau — Pranas TuleUto
702 E. 5to SL, So. Boeton, Maaa.

Prot. Raiu — Jonas GUneckta,
5 Thomaa Pk., So. Boston. Miss

Fin. Rašt — Aleksandras Ivaika, 
440 E. Siath SL, So. Boeton, Mase.

| Iždininkas—Stasys K. Grtganavičlua, 
699 E. Seventh SL, So. Boston. Mam.

Maršalka — Jonas Zaikta, •
787 E. Broadway, So. Boston, Maaa

Draugija laiko susirinkimus kas trs 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos saBj 
492 E. 7tb SL, So. Boston. Maaa

LIUBINSKAS, Antanas ir 
Jonas, iš Eglupių km., Pajevo
nio vai., Vilkaviškio aps.

, LIUTIKAS, Pranas, iš Gargž
dų. siuvėjas (kriaučius).

J BUČINSKAS. Gabrielius ir 
. Vincas, sūnus Petro, iš Daugų, 
Alytaus aps.. gyv. Bostone.

LUZECKIAI. gyv. Brooklyne. 
MACIULEVIČAITE. sesuo 

Ząslių vai.. Tra-

t

REIKALINGA moteris prie 
siuvamos mašinos nepilnam lai
kui, rytais arba po piet. Klaus
kite “Barbora".
62 Gen. Wm.
arti Andrew Square. South Bos-; 
ton. ŠOU 1996.

Atsišaukite — Aleksandro, iš 
H. Urvine Way, kų aps.

MAČENAS, 
nas. Frank), 
Mass., 1008 VVashington St., ki
lęs iš Juodagalvių. Švenčionių a.

MAČIULIENE - Radzevičiū
tė, Teresė, gyv. Brooklyne.

M AKANA VIČIUS, 
ir Jonas, iš Šisvadžio 
Makanavičius, Kazys, 

i vonio.
! MARCINKEVIČIUS. And- I
rius - Baltrus, iš Gudelių, Vei- 

' vėrių vai.. Marijampolės aps., 
vedęs Kairiūkštytę.

skaus- Ieškomieji ar apie juos žinan- 
” *”■" tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSl'LATE GENERAL 
of umnrAMA 

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

(Bus daugiau)

REIKALINGA dėl trijų suau
gusių žmonių apartmentas ge
riausioje So. Botsone vietoje. 
Mes patys persidekoruosime sa- 

' vo lėšomis. Jei tik bus tinkamas 
apartamentas, renda kiek ne
būtų — nesvarbu. Teiefonuoki- 
te: ARN. 6960. (1-4-8)

Į
I Reumatiški Skausmai

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą, šilimą, šildydama ga-! 
lingai. istarpins Reumatiškus : 
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės 
Nelauk ilgiau*, alc tuojau* įsigyk 
DEKEN’S OINTMENT. arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

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

II

i

Pranas I Machė- 
gyv. Norwood,

Antanas 
km., ir 

iš Paje-

S. Barasevičtus ir Sūnos
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graboriue Ir 
Baisa muotojas 

Turi Notaro Tetose

254 W. Broadway
80. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2990 
80naua gyvenamoji vieta — 

S3S Dorchester Avo. 
TeL COLumbta 2537

CASPER
FUNERAL HOBI*
187 Dorchester Street 

South Boston, Maae. 

Joseph W.C .
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* |B 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
nuarnavtonaa Dieną ir Nakų 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tai. BOU Boeton 1497 

BOU Boston 3990

r. •

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną tr nakų 
Koplyčia Šermenim* dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. ŠOU Boeton 0919

BOU Boeton 2909
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RYTINIU 
VALSTYBIŲ ZIMBS

&

NEV HAVEN, CONN.

Iš Conn. Valstybės A.LR.K. 
Moterų Sąjungos Metinio 

Suvažiavimo

vietinį 
sukal- 
maldą 
suva-

ir linkėjo kogeriausio 
orgar.iza-

dvi nares, 
ir Balsie-

Manchester. Hartford.
Britain. YVaterbury ir 

Haven. Dalyvauja 15-ka

Nutarta paaukoti 5 dol. B. A. 
L. F. seimui ir 5 dol. Amer. L. 
P.. K. Kongresui. Taipgi nutarta 
rekomenduoti Shultzen pa 
New Britain. Conn. sekai, 
metų gegužinei.

Pakeltas klausimas apie gel
bėjimą Lietuvos našlaičių, bet 
pasirodžius, kad visos Moterų 
Sąjungos narės yra ir BALF 
skyrių narės, tad palikta kaip 
yra. Nauja va! lyba perrinkta 
ta pati.

Bendrai, suvažiavimas buvo 
tvarkus — sėkmingas.

Suvažiavimas užbaigtas mal
da.

Vietinės 
ir pavaišino 
Laike 
pasikeitė 
pie karo 
tuvos. jų 
gėriuose, 
kaikurie atvykę čionai visai ne
vertina amerikiečių 
jųjų gelbėjime, bet 
kuoja ir reiškia dėl 
vo nepasitenkinimą.

Po vakarienės skirstėsi dele
gatės į namus, vietinių lydimos 
su linkėjimais laimingai sugrįžti 
ir sveikom sulaukti sekančių 
metų suvažiavimo bei apskričio 
linksmos gegužinės.

Kors. Juzė Dičkienė.

Sąjungietės priėmė 
skania vakariene, 

vakarienės Sąjungietės 
mintimis. Kalbėta a- 
ištremtuosius iš Lie- 
sunkų gyvenimą la- 
Teko sužinoti, kad

pastangų 
juos kriti- 
jų ydų sa-

VATERBURY. COHN

Man buvo didelis malonumas 
pirmą kartą dalyvauti ALRK 
Moterų Sąjungos metiniame su
važiavime įvykusiame 13-toj 
spalių mėnesio š. m. šv. Kazi- 
mierro lietuvių parapijos sve
tainėje. 339 Green St.. New 
Haven. Conn.

Suvažiavimą atidarė apskri
čio pirmininkė p-lė Janušonytė 
apie pusiau antros po pietų, pa- 
kviesdama atsilankiusį 
kleboną kun. Gradecką 
bėti maldą. Sukalbėjus 
kun. Gradeckas sveikino 
žiavimą
pasisekimo svarstant 
c-ijos reikalus.

Pirmininkė paskyrė 
būtent. Matjošaitienę
nę patikrinti mandatus. Vėliau 
iš jų sužinota, kad Tankios 
kuopos prisiuntė delegates, bū
tent: 
New 
New
delegačių ir valdyba.

Apskričio sekretorė p-lė Jo- 
kubaitė reportavo. kad Briage- 
port'o kuopai rašė, labai pagei
daudama. kad prisiųstų delega
tes. bet neprisiuntė.

Iš raportų sužinota, kad pe
reitą vasarą, liepos 5. Union 
City. Conn.. įvykęs trilypis iš
važiavimas atnešė Moterų Są
jungos apskričio iždan $270.00 lietuvių par. 
pelno. Sąjungietės džiaugėsi, 
kad ir sekantį metą apskričio 
valdyba pritartų rengti panašų 
išvažiavimą. Taipgi išreikšta 
padėka visoms toms, kurios tei
kėsi prie išvažiavimo prisidėti ir 
padarė jį tokiu sėkmingu.

Iš kuopų darbuotės sužinota, 
kad per pereitus metus yra at
likta visa eilė vertingų darbų. 
Pavyzdžiui VVaterbury’o 43 kp. 
yra aukavusi našlaičiams. Ma- 
rianapolio Kolegijai. Amer. 
Raudonajam Kryžiui ir prisira
šė 18 naujų narių; New Haven 
33 kp. yra užsimokėjus 
BALF. taipgi įteikė 4 
čiom narėm jx> pintinę 
New Britain kp. yra
stambią piniginę dovaną savo 
klebonui kun. Pankui jo kuni
gavimo sukakties proga.

Pereitą metą visos kuopos pri
rašė 33 naujas nares, išimtinai 
visos čia gimusios, jaunos inte
ligentiškos. Hartford'o kuopos 
narė bei gera tos kolonijos lie
tuvių veikėja p. Kedienė prira
šė 9 nares į pašalpos skyrių, ir 
vieną prie apšvietos. Už prira
šymą daugiausia naujų narių 
priklausanti dovana sulaikyta
tol. kol bus ištirta ir patikrin- Serga pp. Jesaitienė. M. Kari- 
ta. kuri ištikrųjų daugiausia nauskienė. M. Bogušas ir Jonas 
prirašė. • Breiva.

Mūsų atstovai-vės, kurie dal • 
vavo BALF seime, sugrįžo p !- 
nai patenkinti seimo eiga, ypa
tingai išgirdę BALF pirminin
ko kun. Dr. Končiaus praneši
mą iš savo darbuotės lankant 
tremtinių stovyklas, ir teikiant

Spalių 31, Magdalena Šarme* 
Į nė iš Kearny, N. J. mirė staiga.

Pašarvota savo nariuose ir 
(palaidota lapkričio 4, šv. Kry
žiaus kapuose, No. Arlington, 
'N. J., po 9 vai. misi” Dievo Mo
tinos Sopulingos bažnyčioj.

Velionės vyras mirė dvylika pagalbą. Iš pranešimų pasirodė, 
metų atgal. Nuliūdime liko s*- kad kun. Dr. Končius scv-> 
nūs Jonas. Jisai dėkoja visiems svarbia ir naudingą misiją, ati - 
atsila n Irusiems, ir taip pat šv. ko labai taktiškai, už ką p - 
Onos ir Dievo Motinos Sopuliu- klauso jam mūsų ir varg lieaių 
gos draugijom, kurių jinai buvo padėka.
narė. Vietinio BALF skyriaus vr ’-

Nuoširdi padėka E. Shav/ko- dyba ir nariai 
n i ui už laidotuvių patarnavimą.

L. V. 90 kuopa, Ilarrlscn ir 
Kearny, rengia metinį bnlių lap
kričio 16. Jackson’s salėje. 756 
Harrison Avė., Harrison, N. J. 
Ši salė yra atnaujinta, kuri per 
daug metų buvo žinoma kaipo 
Hantman’s svetainė.

ALT DELEGACIJA LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE, WASHINGTONE.— | Gros Mykolas Matulionis su 
Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija, turėjusi audienciją pas prezidentą Tru- savo orchestra. Įžanga 75c. 
maną, buvo p. Ministerio P. Žadeikio pakviesta į Lietuvos Pasiuntinybę Wash-( Kviečiame visus iš arti ir toli 
ingtone. Ta proga, dalis delegacijos ir keletas kitų lietuvių veikėjų iš įvairių kolo- dalyvauti.
nijų nusifotografavo su Ministeriu ir p. Žadeikiene. Šis paveikslas yra nutrauk-, _______
tas Lietuvos Pasiuntinybės fronte.

Pirmoj eilėj, iš kairės į dešinę: teisėjas John T. Zuris, p. Žadeikiene, ALT pre
zidentas L. šimutis, p. Ministeris Žadeikis, ALT sekretorius Dr. P. Grigaitis, Lake 
County, r.d., veikėjas A. G. Vinick ir p. Trečiokienė iš Newark, N. J.

An roj eilėj iš k. i d.: adv. N. Rastenis iš Baltimore, Md., LAIC raštininkė 
p-lė M. Kizir. S. Michelsonas, LAIC direktorius adv. K. J. Jurgėla, P. P. Dargis iš 
Pittsbu:r?h, Pa., ir p-!ė Yčaitė, Pasiuntinybės tarnautoja.

Tre i i AT T iždininkas M. Vaidyla, adv. J. J. Grigalus iš Boston, Mass.,
Victora: Sholis iš VVashington, D. C., Al G. Kumskis iš Chicago, III., ir adv. Tho- 
mas Kabelius iš New Britain, Conn.

Grįždama į namus iš EAL F 
ir Katabkų Federacijos seim -, 
mūsų kolonijoj buvo sustojus p. 
Elzbieta Paurazienė, katalikė - 
kų organizacijų veikėja, pas s - 
vo sesutę Marijoną Piascik r 
kitus gimines. Kadangi p-r t 
Paurazienė visai trumpai pas 
mus buvo, tai nebuvo progos 
sąjungietėms ją pavaišinti ir 
susipažinti, bet viešniai padary
tas surprizas stotyje, kur susi
rinko Moterų Sąjungos 33 kuo
pos valdyba ir narės palydėti 
savo buvusią organizacijos Cen
tro Pirmininkę; įteikė jai gražų 
corsage ir apdovanojo įvairio
mis dovanėlėmis. Malonu buvo 
pasimatyti su p-nia Paurazienė 
ir pasidalinti mintimis. Atsi
sveikinta ir palinkėta mūsų 
viešniai laimingos kelionės.

viešai pareis! i 
protestą prieš tuos asmen<-, 
kurie per laikraščius šmeižia, 
kun. Dr. Končių, io darbuotę • 
kurie bando kenkti labdarin
giems darbams.

BALF skyriaus entųzijasti’- 
kas užsimojimas yra, kad atei
tyje su didesnia energija ir pa
sišventimu dirbti šalpos darbą. 
Tą darbą galės sėkmingai dirb
ti turėdami visų New Haven’o 
lietuvių širdingą pritarimą. 

I 
I

I Jaunos Sodalietės surengė 
:Halloween partv lapkričio 1, 
Lietuvių Piliečių klube, Kearny, 

(N. J. Viršininkė komiteto buvo 
A. Uloziūtė. Jai gelbėjo — M. 
Angelis. G. Pamperiūtė, T. Mit- 

■chell. R. Abromaitytė ir G. Mo- 
irošiūtė. H. Zankauskienė ir M.1 
Birknienė buvo pakviestos pri- 

i žiūrėt, kad vakaras būtų sek-!
mingas.

I—
Isabel Sikorskytė iš Kearny, I 

N. J. ištekėjo už James Duggan' 
iš Arlington, N. J. lapkričio 2,

f

Narės bbndrai priėmė šv. Ko-jšv. Dvasios svetainėn j>o vestu-
~ ♦„„a™ vinėm vaišėm. Viso dalyvavo

virš 400 žmonių. ;
Mums labai džiugu, kad mūsų 

į jaunimas ieškosi ir atranda sau Dįevo Motinos Sopulingos baž-

Lapkričio 1 d. įvyko Federa
cijos 22 i. BALF 2 skyrių susi
rinkimas Šv. Juozapo par. pa
talpose. Federacijos atstovai iš
davė raportus iš Lietuvių Kata
likų Kongreso, būtent, pp. Ste
pam ja S<pranienė. Anelė Meš
kunienė. Marcelė Andrikytė. 
Morta Za.lskienė ir komp. A. J. 
Alessis. i'astarasiS buvo labai 
dėkingas p. Anelei Meškūnienei 
ir p. Petr ai Jokubauskui už au
tobusų suorganizavimą. Prie to 
daug prisidėjo kleb. kun. J. Va- 
lantiejus ir p. Anelė Jenušaitie- 
nė.

Spalių 20 d. iš Šv. Juozapo 
gausiai dalyvavo 

Lietuvių Katalikų Kongrese. 
Vykome dviem autobusais ir au
tomobiliais. Dalyvavusieji buvo 
patenkinti kalbomis ir koncer
tu.

i Spalių 27 d. LDS 5 kuoj>os 8 
atstovai dalyvavo LDS Conn. 
apskričio su važia v:me. V»'ater- 
buriečiai dar neaptingo. Gau
siai dalyvauja kitur ir namuose 
nemiega.

scimo išda- 
Ona Bar- 

Andrikytė.

$5.00 į 
serga n- 
vaisių: 
įteikus

Spalių 6 d. suruošė šaunią va
karienę kareiviams - vetera
nams pagerbti.

Spalių 27 d. įvyko šv. mišios 
Apaštalavimo Maldos draugijos 
intencija. Po šv. mišių įvyko 
bendri pusryčiai.

I
Lapkričio 3 d. įvyko Moterų 

Sąjungos 43 kp. suruoštas kor- 
tavimo vakaras parapijos nau
dai.

Parapijos choras, vadovauja
mas komp. A. J. Aleksio, smar
kiai ruošiasi išpildyti koncerto 
programą.

Atstovei iš BALF 
vė raportus, būtent, 
kauskienč. Marcelė 
Morta Zailskienė ir komp. Alek- 
sis.

Aukų į Federaciją gauta 
šiaip: Tretininkų — SI.30; Kris
taus Kan'ios — 75c. Į BALF— 
Pranė P< vilaitienė SI 1.00; My
kolas Val eckas S10.00: po $5.— 
Marijona Stankevičienė, Ona 
Valuckas. Jonas Valuckas. ir 
vieną dol.rį ?_nc!e Jenušaitienė. 
Komp. Aleksis pranešė, kad vie
nas asmuo pasižadėjo aukoti 
S100.00. Komp. Aleksis ir p. Jo- 
kubauskas įgalioti atsišaukti į 
klubus ir draugijas ir prašyti 
aukų BALF'ui.

Korespondentas.

muniją, o po pamaldų turėjo 
bendrus pusryčius. Dalyvavo 
virš 290 narių. Net širdis nu
džiugo pamačius, kad didesnė 
pusė narių buvo jaunesniosios gyvenimo draugus savųjų tar- nyčioje, kur kun. X. Hakim su. 
kartos. ! pe. Saulėto gyvenimo jauno- teikg šiiūbą.

Beje, pamokslą pasakė kleb. sioms porelėms' 
kun. J. Valantiejus. Studentų! ____
choras, vadovaujant komp. A.. Nors senai girdėjote iš mūsų ■ 
J. Aleksiui labai gražiai giedojo padangės, mes dar ne visi snau-, 
mišias. .--- — -• •

"---------------------—- —-------------v------------------- -------  ------- - ------------------------------ ' «*uw***j v w

Pradedant pusryčius, kun. tu savo, gv. Juozapo parapijos vavimo sukaktį spalių 20 d. klū- 
Juozas Dilion atkalbėjo maldą. !naudai suruošėm 3 didelius pik-'bo svetainėje didele vakariene 

------- ------ i nikus, kurie naujos bažnyčios i jr šokiais. Dalyvavo 300 žmonių.
Šv. Juozapo lietuvių par. pa-.fon<juj davė $2000 pelno. Nau-į Vakaro vedėjas buvo J. Ma- 

rapijiečiai net dviem autobu-- bažnyčios ’ '
sais buvo nuvažiavę į New Yor- puikiai pavyko. Dabar jau gro-jkun. L. Vaicekauskas, kun. Sto
ką dalyvauti Amerikos Lietuvių žimės naujos bažnyčios brėži- 
Katalikų Kongrese ir jo pamal-. 
dose Aušros Vartų par. bažny
čioje. Buvusieji tame Kongrese 
ilgą laiką jo neužmiršime, taip 
buvo įdomus.

Mūsų kleb. kun. J. Valantie
jus. ] 
p. Petras Jokubauskas rūpinosi vas jonas Kidykas, 
autobusais, tikietų išplatinimu 
ir bendrai visa ekskursija.

I ---------------
I p. Magdalena Karinauskienė, 
LDS 5 kp. narė, po operacijos 
Švč. Marijos ligoninėje, sunkiai 

! serga. Meldžiame Dievo jai 
sveikatos, kad ji vėl su šypsena 
galėtų dalyvauti ir darbuotis 
mūsų parengimuose.

Jaunų Sodaliečių “Glee Club” 
giedojo giesmes. A.E.S.

< _____
Amerikos Lietuvių Politikos 

džiame. Praėjusios vasaros me- i klubas minėjo savo 30 metų gy- Spalių 25 d. po ilgos ir rim- 
,tos ligos su šiuo pasauliu persi
skyrė Chicagoje Jonas Micke
vičius. A. a. Jonas Mickevičius 
prieš kiek metų gyveno mūsų

vajus taip patlciulskis ir sekanti aklbėjo: - kolonijoj ir buvo UO1US kata!

niu - planu, kuris iškabytas baž
nyčios prieangin.

Lapkričio 3 dieną pradėjom 
J 40 atlaidus, kuriems pamokslus 
sakė visiems gerai pažįstamas 

p. Anelė Meškunienė ir jr myiįmas pamokslininkas Tė-

Lapkričio 16 d., lietuvių sve
tainėje, rengiama parapijos 
naudai didelė metinė vakarienė. 

(Tikimės ir ši pramoga gerokai 
padidins mūsų naujos bažnyčios 

! fondą.
I

Negaliu praleisti nepaminėjus 
Lietuvių Tretininkų— Šv. Pran
ciškaus mylėtojų suvažiavimo 
spalių 27 d.. Šv. Andriejaus lie
tuvių parapijoj, New Britain, 
Conn.

Malonu buvo susitikti su at-

kiškos spaudos platintojas ir 
jos rėmėjas, ir visa širdimi bu
vo atsidavęs veikimui dėl Kata
likų Bažnyčios, draugijų ir or- 

• ganizacijų. Velionis buvo labai 
i malonaus būdo ir turėjo labai 
'daug gerų draugų, su kuriais 
gražiai sugyveno. Apie 15 metų 
atgal a. a. Jonas Mickevičius

nis, A. Norris, J. Baltrikonis, 
Councilman J. Healy, Council- 
man F. Vincent, B. Jenuss, P. 
Velevas, Dr. Major Mikawitch iš ’ 
Bayonne ir advokatai T. Noon • malonaus 
ir C. Paulauskas. J -

Muzikalę programą atliko -- ~ 
klubo Vyrų chorars, kurį veda \. 
visiems žinomas muz. J. Čižaus- įsikraustė gyventi į Brooklyn, 
kas. — -- - ■ .. . — .

Rengimo komitetą sudarė se- j p^ paskutinius metus sveikata
N. Y., kur jam gerai sekėsi. Bet

kanti: J. Dargis, C. Pozengas ir 
A. Kalpinas.

I

Moterų Sąjungos choras, va-

Mūsų parapijos Seselė M. Ur- 
bana ir Seselė M. Ancilla daly
vavo Katalikų “Catechetical 
Convention”, kuris įvyko Bos
ton, Mass. nuo spalių 25 iki 29 
dienos.

pasaulį, 
draugai ir 

liūdną žinią, 
ir tuojau su-

2 5 . . .....................— — - — - - — - / stovais ir atstovėmis iš įvairių
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366 West Broadway So. Boston 27, Mass. i

i
Gražiausių Liaudies Dainų 

Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOS

Pran- 
gražių

Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. JURAS

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda 
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti

Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c.
Užsakymus siųskite:

DARBININKAS

susilpnėjo ir sesutė išsivežė Jo
ną pas save į Chicagą, kur glo
boje savo giminių, ligos išvar
gintas, apleido šį 

Šios kolonijos 
draugės, išgirdę 
labai susijaudino,
sidėję užprašė šv. mišias su eg
zekvijomis.

i A. a. Jono Mickevičiaus sesu- 
Albert Milunaitis iš Kearny, peį jr visai šeimai, taipgi ki- 

N. J. gavo University of Wis- tiems giminėms reiškiame gilią 
, o 

i Jono vėlei tegul gerasis Dievas 
Po trumpo poilsio pas tėvus, ’ 

jisai grįžo į tą patį Universitetą 
siekti “Masters” laipsnio.

Netrukus sušauksime BALF’o 
metinį susirinkimą, kuriame be 
delegatės J. Oreskienės raportų 
iš Seimo dar apturėsim naują 
pašalpos vajų. Malonu mums

dovaujamas komp. A. J. Alek-|bus pasidarbuoti tremtinių ge- 
sio, pradėjo repeticijas. Ruošia- ■ rovei, nes iš praėjusių mūsų va
ši parapijos koncertui, kuris į-1 • 
vyks lapkričio 24 d. Narės lan-' 
kosi ir energingai praktikuoja.I kuOse. P-nia Strakalienė gavo 

Aušrele, gražų padėkos laišką ir net 
i tremtinio paveiksliuką, kuriam 
teko jos aukotas vyriškas pali- 
tas. Taipgi J. Oreskienė iš Dani
jos gavo padėkos laišką, nuo 
jaunos studentės, kuriai teko 
keliatas jos aukotų smulkmenų.

jų jau gauname vaisių atgar-'consin Bachelor of Science laip- užuojautą liūdesio valandoje. 
,sius - padėkas tremtinių laiš- snį chemijoj. |jOno v3ei tegul gerasis Diev

lietuvių kolonijų. Tėvai
ciškonai suteikė daug
pamokinimų.

Vietinės New Britain
ninkės suruošė skanią vakarie
nę. Dėkojame Tėvam Pranciš- Bronė Kalpokaitė su Stasiu Ka-. - ---- ouvo n. jaiiKausKiene. jai pa-
konam. New Britain lietuvių1 lasinsku, abu Šv. Juozapo para- Prisidėkime visi savo dalį, kad į gelbėjo: M. Birknienė, M. Kalpi- 
par. kunigam už pakvietimą ir! pi jos įžymūs choristai, apsivedė sušvelninus, mūsų vargšų trem-Įnienė, Ad. Serafinienė, H. Mika- 

....... I Julija, lauskienė ir H. Perry.

BINGHAMTON, N. Y.
Treti- Dvi idealios porelės sukūrė 

šeimos židinius. Pirmoji iš jų 
j----- ----- ------ ------  Bronė Kalpokaitė su Stasiu Ka-
New Britain lietuvių j lasinsku, abu Šv. Juozapo para-

Spalių 26, įvyko Moterų Soda- 
licijos “Bam Dance”. Buvo la
bai sėkmingi. Vakaro viršininke 
buvo H. Jankauskienė. Jai pa-

suteikia amžiną atilsį Dangui. 
M.

JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RASTAS

paskaitas. o pp. Mičiūnienei. Ra-'spalių 6 d. Per šv. mišias labai tinių vargus1 
dzevičienei ir kitom už skanią artistiškai duetu giedojo p-lė! -------

■ vakarienę ir vaišes. Dorthy Laskauskaitė su Juozu- Redakcijos Atsakymas
ė. Sloveckiu. P-lė Laskauskaitė: _________Uršulė Liutkevičienė. Sloveckiu. P-lė Laskauskaitė! _________

-------------------- j dar solo pagiedojo — “Avė Ma-j Iš Newark, N. J. gavome ne-
Spalių 27 d. Apaštalavimo ria’’. Abu jaunieji buvo popu- pasitenkinimą aprašymu, tilpu- 

Maldos draugija iškilmingai mi-.liarūs jaunimo tarpe. siu “Darbininke”, lapkričio 1 d.
I nėjo Kristaus Karaliaus šventę.! Spalių 26 d. ištekėjo Philome- laidoje, apie Švč. Trejybės lietu- 
17:30 vai. rytą susirinko į para- na Jaškauskaitė už Silvestro vių parapijos jubiliejų. Tačiau 
I pi jos svetainę, o iš ten “in cor-;Voska. Jaunuosius prie alto- nepasitenkinusis ar nepasiten- 
pore” nuėjo į Šv. Juozapo lie-jriaus palydėjo šešios poros kinusi neturėjo drąsos paduoti 
tuvių par. bažnyčią dalyvauti I draugų-ių. Po katalikiškų apei- savo vardo — pavardės ir adre* 
šv. mišiose, kurias atnašavo gų bažfiyčioj, visi giminės, drau-' so. Taigi nėra galimybės nei pa- 
kun. V. Ražaitis 8 vai. rylą. igai ir pažįstami buvo sukviesti klausti kas gi “out of order”?

H. Mikalauskienė laimėjo do
vaną už “daug kartinį apsive- 
dimą” ir W. Serafinas, Jr. lai
mėjo už surinkimą daugiausia 
obuolių.

Draugija dėkoja visiems atsi- 
lankusiems. A.E.S.

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” persnaus- 
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siuskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Rroad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Buy extra Bonds in the 
VICTORY LOAN




