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Šiandien prasideda Lie-j 
tuvos Vyčių organizacijos 
seimas Šv. Antano lietu
vių parapijoj, Cicero, III. 
Seimas baigsis sekmadie
nį, rugsėjo 23 d.

Lietuvos Vyčių organi
zaciją sudaro ideališkiau
sias ir gyviausias mūsų iš
eivijos jaunimas. Yra tai 
vienintelė lietuvių jauni
mo centralinė organizaci
ja ne tik Jung. Valstybėse, 
bet ir visame pasaulyj. 
Lietuvoje buvo bendra
minčių organizacija — 
Pavasarininkai, bet žiau
riems okupantams užplū
dus Lietuvą, jie ją panai
kino — 
pavergė.

Sveikiname Lietuvos Vy
čių organizacijos seimą ir 
linkime geriausių sėkmių!

VOL. XXX — No. 71.

Lietuvos jaunimą

Reader's Digest Apie 1940 
Sovietu Rinkiminę Kome

diją Lietuvoje

New York (LAIC) — Pa
skutinėje Reader’s Digest 
laidoje (rugsėjo), žinomas 
publicistas ir radio ko
mentatorius Wm. Hardt 
rašo “Eight Things to do 
About the Soviet Union”.

Sovietų politiniam rake- 
tui pailiustruoti, autorius 
tarp kitko, prisimena ir tų 
faktų, kad per Maskvos 
neapsižiūrėjimą, “rinki
mų” išdavos buvo Londo
ne paskelbtos 24 valan
doms ankščiaus nei rinki
minės urnos buvo užant
spauduotos.

Svarbus Suvažiavimas

Warm Springs, Ga., piliečiai, kai pagerbimui Roosevelto buvo išleista 
dviejų centų pašto ženklas padarė iškilmes to įvykio ir tuomi pagerbė 
mirusį prezidentą, kuris ten dažnai lankydavos.

TEL. SOUth Boston 2680

Jugoslavijos Užsienių Minis
tras Yra Kaliniu Namuose
Londonas, rūgs. 20 — 

Kaip žinoma, Jugoslavijos 
į reikalus referuoti penkių 
didžiųjų valstybių užsie
nių ministrų konferencijo
je turėjo jos užsienių mi
nistras Dr. Ivan Subasitch. 
Iš Belgrado buvo pranešta, 
kad Dr. Subasitch pavo
jingai serga. Tačiau atvy
kusieji iš Jugoslavijos ti
krina, kad Dr. Subasitch 
yra areštuotas dėl vidaus 
politinių priežasčių.

Iš Belgrado per radio 
praneša, kad užsienio mi
nistro pareigas eina “mar
šalas” Tito, kuris yra Mas
kvos pastatytas premieru. 
Taigi Tito, kol Rusijos už
sispyrimas tebėra galin-1 
gas, yra visagalintis Jugo- 

| slavijoj.
Sakoma, kad ne tik Dr. 

Subasitch yra areštuotas, 
bet ir daugiau jo šalinin
kų. Prie Dr. Subasitch ne- Indijos žmonėms, kad tik-'
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Truman Paskyrė Šen. Burton 
Aukščiausiojo Teismo Teisėju

R. J. Thomas, unijos pre
zidentas, sako, kad Stude- 
baker kompanija pasiūlė 
patenkinantį pakėlimo al- 

blikoną iš Ohio, 57 metų gų nuošimtį, gali būti 12 
amžiaus, J. V. aukščiau-į centų per valandą, ir taip- 
siojo teismo teisėju. Se- gi kitos kompanijos sutin- 
natas vienbalsiai užgyrė. i ka pakelti algas.

Kaip iš Demokratų, taip Galimas dalykas, kad 
iš Respublikonų partijos darbininkų unija susitars 
plaukia pasitenkinimas su darbdaviais, ir streikas 
Šen. Burton paskyrimu į automobilių industrijoj 

1 tą aukštą ir atsakomingą bus užbaigtas.
vietą, nes Senatorius Bur- 

įton yra bešališkas ir tin
kamas žmogus.

Indijai Prižada Savivaldą POPIEŽIUS DOVANOJO 200,000 

FRANKŲ LIETUVIAMS
Gr

I

• v

Londonas, rūgs. 20 — i 
Anglijos premieras Cle-' 
ment R. Attlee pareiškė

___________________ ___ j_________ ,______ J. E. arkivyskupas Gio- 
prileidžia ne tik jo draugų,'rai bus daromi žygiai duo- vanni 
bet ir jo žmonos. Jo namas ti Indijai savivaldą. Jis tą liškasis Delegatas, prane- 
esą apstatytas policijos'pareiškimą padarė per ra- šė Bendram Amerikos Lie-’ 
sargyba._______________ |dio Indijai ir Britanijai. į tuvių Šalpos Fondui, kad
------------------------------------------------------------------- Jo Šventenybė, Popiežius 
GROZA VALDŽIA NEATSTO- j Pijus XII dovanojo 200,000

VAUJA DAUGUMOS
RUMUNIJOJE

Londonas, rūgs. 20—Ru- jos gyventojų valią. Toks 
sijos užsienių komisaras karaliaus nusiteikimas la- 
Molotovas spaudos atsto- bai paralyžuoja Grozos 
vams kalbėdamas, nupie- valdžią. Todėl ir Maskva 
šė labai gražų Rumunijos pradėjo labiau nervuotis, 
vaizdą. Molotovas aiškino, ‘ nes ji viena tik pripažįsta 
kad dabartinio Rumunijos dabartinę Rumunijos val- 

» Grozos valdžia džią. Anglija ir Amerika

” Ta-j Rumunijos karalius pa-

Rugsėjo 30 dieną, 1:30 
vai. po pietų įvyks LRKSA; premjero 
Massachusetts apskričio yra “demokratinė ir atsto- tos valdžios nepripažįsta, 
kuopų atstovų suvažiavi- vaujanti daugumą.
mas Šv. Petro lietuvių par. čiau Londone gauta žinių reikalavo, kad premieras 
bažnytinėje svetainėje, W. iš patikėtinų šaltinių, kad Groza atsistatydintų, ir 
5th St., So. Boston, Mass. : premieras Groza yra tik kada Groza atsisakė tai 

padaryti, tai karalius krei
pėsi į sąjungininkus. A- 
merika ir Anglija tyrinėja 
Rumunijos padėtį. Susida
rius valdžios krizei, atsi
statydino Mircea Durma, 
finansų ministras. Be fi
nansų ministro negali iš
mokėti algų valdžios dar- 

Naujo minis-

5th St., So. Boston, Mass. H * ‘ ~ - ...
Apskričio valdyba kvie- Rusijos pastumdėlis. Jis 

čia visas kuopas išrinkti neturi daugumos Rumuni- 
atstovus f“ ----- " ■ ’ -------
važiavime. Kitame nume- 
ryj tilps oficialus apskri
čio valdybos pranešimas.

Karo Sekretorius Simson
f nXaanft A±; Atsistatydino-Patterson

Paskirtas

VVashington, D. C., rūgs. 
20 — Prez. Harry S. Tru
man paskyrė Senatorių 
Harold H. Burton. respu-

Automobilių Darbininkų 
Unija Atsisako Nuo 30 
Nuošimčių Reikalavimo

I
I

Gen. MacArthur Sulaikė Du 
Japonų Laikraščiu

Washington, D. C., rūgs. 
20 — J. V. Karo sekreto
rius Stimson, kuris buvo 
sekretorium nuo liepos, 

7 I 

1940 m., atsistatydino.
Prez. Truman paskyrė k?- 

J. B. Končius, ro sekretorium Robert P.

frankų lietuvių nuo karo 
į nukentėjusių šei p i m u i
Prancūzijoje.

i
Kun. Dr.

Bendro Amerikos Lietuvių Patterson, pasekretorių. 
Šalpos Fondo pirminin
kas, įvertindamas tą dova
ną, parašė J. E. arkivysku-.
pui Cicognani 
dėkingumą ir tarp kitko 
pasakė: “His

Tokio, rugsėjo 20 —Gen. 
Douglas MacArthur sulai
kė vienai dienai japonų 
laikraštį “Nippon Times” 
už tai, kad tas laikraštis

Detroit, Mich., rūgs. 20— įtalpino redakcinį straips- 
United Automobile Wor- ni be cenzūros žinios, 
kers, CIO, pranešė loka- Pora dienų atgal Gen. 
lams, kad jie gali sutikti ir MacArthur įsakymu sulai- 
už mažesnį algų pakėlimą kytas 48 valandom japonų 
negu 30 nuošimtį, jeigu tik dienraštis “Asahi”, kuris 
automobilių industrijos įtalpino neatitinkančias 
kompanijos sutiks nors tikrenybei žinias apie A- 
kiek pakelti, kad ir 5 nuo- merikos armijos veiksmus 
šimtį. Japonijoj.

rkA V y OTY L4.

nuoširdų:

Amerikiečiai Grąžina Laisvę 
Korėjoj

KONGRESO KOMITETAS TYRI
NĖS BROWDERIO, 4 KITŲ 

VEIKLĄ
Seoul, Korėja, rūgs. 20— 

Holiness’ Gen. MacArthur sudarė 
sympathetic attitude to- ekonominę - mokslinę sek- 
wards the suffering Lith- ciją, kad ji studijuotų ir 
uanian nation gives us panaikintų visus Japoni- 
greater encouragement to jos suvaržymus Korėjoje, 
ūse all our efforts for the Jau panaikino japonų su- 
welfare of our brethren in varžymus religijos, spau- 
Europe.” i dos ir politikos laisvės.

ir dalyvauti su-'jos gyventojų pasitikeji------------
Rumunijos karalius Mi- 

chael, matydamas kur ve
da premieras Groza, išėjo 
prieš jį. Jis atsisako pasi
rašyti Grozos įsakymų ir, 
reikalauja, kad būtų suda- bininkams. 
ryta valdžia, kuri atsto- tro negali paskirti be ka- 
vautų daugumos Rumuni- raliaus.

RUSIJOS REIKALAVIMAS PRI
SKIRTI TRIESTE SLAVAMS 
TRUKDO KONFERENCIJĄ

Balsai Prieš Rusų 
Imperializmą

I

New York (LAIC) — 
Greta su pagyvėjusią di
plomatine akcija, kur-ne- 
kur ir visuomenėje pasi
girsta vienas - kitas drą
sesnis žodis. Tiesa, tuom 
tarpu, dar labai kukliame 
mastelyje.

Ana, anglų parlamente 
dieną, prabilo konservato
rius Ernest Taylor,

Dulles Paskirtas Tyrinėti Balkanų 
Politikų

Londonas, rūgs. 20—Ru- Balkanų valstybių klau-
sijos užsienių komisaras simas yra opiausias. Tose 
Molotov, penkių didžiųjų valstybėse, išskyrus Grai- 
valstybių užsienių minis- kiją, Maskva turi sudarius 
trų konferencijoj, pasisa-į valdžias, kurios yra pri- 
kė stipriai, kad Rusija yra verstos klausyti jos dikta- 
įsitikinus, jog Trieste turi vimo. Tačiau yra žinoma, 

i Balkanų 
20 — Jung. Valstybių vai- jo apskaičiavimu po šešių slavijos. valstybių gyventojų nėra

ą r. • patenkinti Maskvos suda-Kaip žinoma, Anglija ir r 
Kaa Japonijoj dus uijos, japumją vmuyu te- Amerika vra nusiteikusios P’tomįs 1 epri_

pravesta socialė ir ekono-į reikės 200,000 vyrų. Dėl Trieste padaryti tarptau-! taria”V.ejl bovlsev\kU Pa
minė revoliucija. Jung.itokio gen. MacArthur pa- tiniu miestu ir uostu. Prieš / u111 j rezimui, rei a- 
Valstybių valdžia, o ne o- reiškimo kilo daug ginčų. karą Trieste priklausė Ita-į auja demokratinių nnki- 
kupacinė armija išspręs Tačiau gen. MacArthur Hjai. 
politiką link Japonijos, pa- laikosi savo nusiteikimo, Rusijos užgj_
reiškė valstybės sekreto-į nežiūrint to kas ir kaip mo _ Ju ,a_
riaus pareigas einantis mano. gienų klausimas ati.

|Acheson. Prez. Truman sako, kad dėtas. Anglija ir Amerika
Kaip žinoma, vyriausias nei vienas vyras nebus su- tyrinės Balkanų politiką, 

okupacinių jėgų koman- laikytas karo tarnyboje, Jung. Valstybių valstybės 
dierius ,gen. Douglas Mac-! jeigu jis nebus reikalin- sekretorius James F. Byr- 

------------------------------ i gas. Tačiau kol kas niekas nes pakvietė ir įgaliojo 
Kalbėdamas apie Potsda- negali pasakyti kiek vyrų John Foster Dulles, plačiai 
mo nutarimus, priminė/būtinai reikalinga laikyti činomą respublikoną, ku- 
kad Karaliaučiaus perlei-]užsienyj. ris yra užsienių ministrų,
dimas Rusijai reikštų pa- ---------------- konferencijoj Amerikos
laidojimą Nepriklausomos Teisingumas — vieninte- patarėju, vykti į Balkanų 
Lietuvos, Latvijos ir Esti- lis pinigas, 
jos.

Socialis ■ Ekonominis Perversmas 
Japonijoj

VVashington, D. C., rūgs. Arthur yra pareiškęs, kad būti priskirtas prie Jugo- kad dauguma
us rzrnesL layior. ----------------------j—t — ------------------------------------- -- r-
Jis reikalauja, kad būtų stybes departamentas pa-j mėnesių Japonijos okupa-

konkrečiai nustatyta data reiškė, kad Japonijoj bus; ei jos, Japoniją valdyti ^te-!A.merika yra nusiteikusios ^rinnfip.i hnlSpv4i\ 
Sovietų ginkluotoms jė
goms (imamai su NKVD) 
iš Lenkijos, išvešti, kad 
kalinami patrijotai būtų 
amnestuoti, kad būtų pa- 
liuosuoti neperseniai Mas
kvoje nuteisti lenkų vei
kėjai.

Pagaliau, kad sekančių; 
metų pradžioje numatyti 
rinkimai Lenkijoje būtų 
prižiūromi tarptautinės 
komisijos. Kitas konser
vatorius Prof. Douglas Sa- 
vory užprotestavo prieš 
sienų konfigūraciją, turė
damas pirmiausia galvoje 
Lenkiją ir prieš Rusijos 
svetimų žemių grobimą.

kuris visame valstybes ir ten ištirti vi- 
pasaulyje yra imamas. įsą padėtį.

VVashington, D. C., rūgs, jis nebūtų išrinktas. Ko- 
20 — Jung. Valstybių Ats- munistai manė, kad tik 
tovų Buto Komitetas nu- Dies yra komunizmo prie- 
bafsavo turėti viešą komu- šas. Bet dabar pamatė, 
nistų vadų — Earl Brow- kad ir kiti kongresmanai 
der ir keturių kitų apklau- mato komunizmo pavojų, 
sinėjimą rugsėjo 26 d. dėl jeigu tik jis čia dar labiau 
jų prieš - amerikoninės įsigalėtų.
veiklos Jung. Valstybėse, i Komunistai jau paskel-

Kaip žinoma, Earl Brow- bė karą tam Kongreso ko- 
der yra buvęs komunistų1 mitetui. Brooklyno lietu- 
partijos vadas ir sėdėjęs1kvislingų laikraštis 
kalėjime už paso falsifika-l “L- šaukia: “Tas komite- 
vimą. Kiti keturi yra šieptas tikrumoj veda fašisti- 
Benjamin J. Davis, Jr., nę propagandą, 
New Yorko miesto tary- mas prieš ‘raudonųjų pa
bos narys; William Z. For- vojų’. 
ster, dabartinis komunis-’ atsišaukia į visus 
tų partijos vadas; Jack prieš tą komitetą. 
Statchel, komunistų parti
jos publikacijos direkto- mitetas pajudino širšių 
rius, ir Sam Carp iš Brid- lizdą, 
geport, Conn.

Komunistai baisiai smer
kė buvusį anti - ameriko
ninės veiklos tyrinėjimui 
komitetą, kuriam vadova
vo kongresmanas Martin 
Dies. Jie baisiai puolė Mar- tuonių metų į Shanghai 
įtiną Dies ir prieš rinkimus uostą įplaukė Jung. Vals- 
varė griežtą agitaciją, kad'tybių laivynas.

441

rėkauda-

Komunistų partija 
kovoti

Vadinasi, Kongreso ko-

I

Amerikos Laivynas 
Shanghai Uoste

Shanghai, Kinija, rūgs. 
20 — Pirmą, kartą po aš-

I

mų, kaip buvo numatyta 
įvairiose trijų ar penkių 
valstybių konferencijose.

Statybos Kontrolė Baigiasi 
Spalių 15

VVashington, D. C., rūgs. 
20 — Valdžios suvaržymai 
dėl namų statybos atšau
kiami spalių 15 d. Nuo tos 
dienos visi galės statyti 
naujus namus be jokių su
varžymų, jeigu tik gaus 
užtektinai medžiagos sta
tybai.

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENI, 1:30 —2:30 P. M.—

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, rugsėjo 22 d., 1:30 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų radio programa. Lietuviškos dai
nos. muzika, pranešimai ir žinios plauks oro bangomis 
į Jūsų, Gerbiamieji skaitytojai namus iš WESX sto
ties, Salėm.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir 
klausykitės lietuviškos radio programos per visą va
landą.

Priduokite radio programos vadovybei sveikini
mus, pranešimus kaip galima anksčiau, kad galėtume 
pasveikinti ir pranešti šeštadienio programoje.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
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įvairios žinios
Cr

BIRUTE RAMOŠKAITE - “DAR
BININKO” JUBILIEJINIO
KONCERTO ŽVAIGŽDE

KAS DAROSI DABAR 
LIETUVOJE

TRYS B-29 BOMBANEŠIAI 
ATLĖKĖ TIESIOG IŠ 

JAPONIJOS
Washington. D. C., rūgs. 12:30 ir 1:00 vai. p. p. New 

20 — Vakar trys didieji York Time. NBC Nctivork 
B-29 bombanešiai atlėkė transliuos kalbas per ra- 
iš Japonijos į Chicago be dio.
sustojimo. Bombanešiai Kalbūs Cecil de Mille, iš 
padarė 5,995 mylias. Chi- Hollywood, Calif., Edward 
cago aerodrome turėjo nu- N. Scheiberling, Amerikos 
sileisti dėl gasolino truku- Legiono Vyriausias Vadas 
mo. i ir World Bill of Rights As-

B-29 bombanešiai. prisi- sociation pirmininkas, Al- 
pylę gasolino, iš Chicagos vain O’Konski, kuris rei- 
atlėkė į Washingtoną. Tai- kalaus laisvės pavergtoms 
gi viso padarė 6.500 mylių 
k’elionę.

"Bill Of Rights” Diena

tautoms — jų tarpe ir Lie
tuvai.

II
New York (LAIC) —Bill 

of Rights Commemorative 
Society, išvien su Ameri- 
can Legion, iškilmingai 
paminės konstitucinę su
kaktį Bill of Rights priė
mimą.

Rugsėjo 25 d. antradienį! 
prie Sub-Treasury Build- 
ing. Pine and Nassau Sts., 
New Yorke, įvyks pami
nėjimo programa, tarp

Mirė Monsinjoras John
A.Ryan

-------------------- _ !St. Paul. Mino. — Rugsė
jo 16 d. mirė Monsinjoras 
John A .Ryaną įžymus ku
nigas - ekonomistas ir ka
talikų socialūs minties va
das per pusšimtį.

A. a. Monsinjoras John 
A. Rvan buvo National 
Catholic VVelfare Confe- 
rence Socialūs Akcijos de
partamento direktorius ir 
Amerikos Katalikų Uni
versitete socialio darbo 
viršininkas per 25 metus. 
Tai buvo įžymus katalikų 
vadas ir mokslininkas.

Vyr. Liet. Išlaisvinti Komi- ; 
teto Laiškas Pijui XII

Lietuvos Vyčių Naujos Angį. 
Apskričio Seimelis

įvyks rugs.-Sept. 30 d., 
Šv. Pranciškaus parapijoj,Nevv York (LAIC)—Bir

želio 26 d. ] 
buvo išsiųsta arkiv. J. 
Skvirecko j 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko- pa,r. bažnyčioje, 
miteto laiškai šv. Tėvui Sesijos prasidės 2:00 vai.

i

per Šveicariją Athoi. Mass.
arkiv. J. . f • ’ ’......................

ir V yriausiojo j 10:30 vai., šv. Pranciškaus 

miteto laiškai šv. Tėvui Sesijos prasidės 2:00 vai. 
Pijui XII. Laiškuose išdės- pO pietų. Lietuvių Piliečių 
tomos lietuvių tautos kan-!saiėje, Jonės St., Athoi, 
čios ir prašoma Pijaus Mass

Šeštadienį. rugs.-Sept. 
29. tai yra. išvakarėse Sei
melio toje pačioje salėje,

XII paramos atgauti Lie
tuvai laisvę.

Seimelio šv. mišios /vyks

Birute Ramoškaitė,

KETVIRTAS DRABUŽIŲ SIUN- j įvyks šokiai.
T ----- - -______ V1S1 VVČiaiTINYS LIETUV OS ŽMONĖMS

žydų ele- 
emigruoti

išdeportuo- į Palestiną.
o dalis pasi- Masinės žydų 
partizanauja nacijos kapinynai yra ir 
Išdeportuotų

eksternai-

Kaune — tai 9-tas, 4-tas ir 
7-tas fortai. Tai vis SS 
kruvino sauvaliavimo pėd
sakai...

Nemažą žydų skaičių iš-

(LAIC) — Vakarų Euro- nok. paprastam piliečiui, 
poje esančio LAIC korės- jų kainos visiškai nepriei- 
pondento pranešimu, vyrų narnos.
Lietuvoje veik neliko. Da- Skystai likęs 
lis buvo bolševikų sumobi- mentas svajoja 
lizuota, dalis 
ta darbams,

S traukė ir 
j miškuose.
skaičius, kartu su moteri
mis, sakoma, prašoko jau 
100.000. Vieną - kitą cent- 

|rą išskyrus, valdžios peri
ferijoje faktinai jokios nė- saugojo Lietuvos ūkinin-
ra. Komunistinis elemen- kai. ypač jaunesniojo am- 
tas valsčiuose bijosi net žiaus vaikus.

į rodytis. Piliavos (duoklės) 
suimamos veik nesiduoda. 
Tam priešinasi gyventojai 

i ir aktyviai kliudo partiza- 
i nai.
i Kur tik gali, ginkluotos 
bolševikų gaujos plėšikau-1 
ja, o ko paimti negali —: 
naikina. Neretai įvyksta 
ginkluotų susirėmimų su

: partizanais. Stambesnių
■ miestų 'krautuvėse kur-ne
-kur pasirodo net ameriko
niškų prekių (matomai, iš 
lend-lease išteklių). Vie-

LAIC PASTABA:—Auk
ščiau paduotos žinios, visu 
šimtu nuošimčių patvirti
na LAIC kitais keliais gau- 

, tas informacijas. Keliais 
atvejais buvome praneši
nėję apie NKGB tolydžiui 
Lietuvoje daromas “obla- 
vas”, apie vis tebesitęsian
čias deportacijas, apie ma
sinį vaikų evakuavimą, a- 
pie komunistinio aparato 
bejiegiškumą kovoti su 
vis didėjančiu chaosu, ir 

į t. t.I

DARBO AGENTŪROS PAVES
TOS VIENO KONTROLĖJEkuri “Darbininko” jubi-I Journal, Kansas City Star, 

liejiniame koncerte, spa- Musical Leader Hartford 
lių 21 d., 1945 m. South Times ir daugelis kitų. 
Boston High School Audi--Bet kas lietuviams įdo- 
torijoj išpildys žymiausią miausia, kad Birutė moka 
dainų programos dalį yra daugelį lietuvių liaudies 

i jauna graži, geltonplaukė mylimų, lietuvių kompozi- 
lietuvaitė, turinti malonų i 
soprano balsą. Gimusi 
Hartford, Conn. Ji dainos 
meno srity aukštai iškilu
si.

Ji yra koncertavusi įvai
riuose mieguose, radio 
stotyse, ir su simfonijų or
kestrais, kaip Jungtinėse 
Valstybėse, taip ir Kana
doje. 1945 m. ji buvo fina- 

. listė radio serijoje “Metro
politan Opera Presents”. 
Ji dabar yra narė žinomos 
San Carlo operos. Ji pui
kiai save užsirekomenda- kais, rašydami 
vo dainuodama su ta ope- kui”.

j-j ra Rockefeller Center teat-' Todėl visi, valio į šį ‘Dar- 
re New Yorke. ; bininko’ 30 m. Jubiliejaus

Apie ją yra puikiai atsi- koncertą! Girdėjęs,
liepę įvairūs muzikos kri- P- S. Be Ramoškaitės koncer- 
tikai įvairiuose laikraš- te dalyvaus ir kiti du įžymūs 
čiuose, būtent: N. Y. He- muzikai, būtent: Povilas Sakas 
rald - Tribūne, New York iš Lawrence. Mass. ir V. Stase- 
Times, New York Sun, N. vičius iš Providence, R. I. Jie 
Y. Staats - Zeitung, Muši- atvyks su savo parinktų ir iš- 
cal America, Musical Cou- lavintų dainininkų grupėmis ir 
rier, Journal America, galime jus užtikrinti, puikiai 
Montreal Daily Star, Le mums visiems padainuos. 
Soleil, Quebec, Ottawa; Girdėjęs.

i

i visi vyčiai ir jų prieteliai 
! kviečiami dalyvauti pra- 
, mogoje ir seimelio sesijo-

Lietuviai turėjo'išstatę:se I^eix/^^.maK^(^seį 
parodoje savo namelyj! 1 M A f
Lietuvos žmonių šelpimo' 
vaizdus, parodančius kaip! 
yra renkami drabužiai nu
kentėjusiems nuo karo •

Fėruose lan
kėsi tūkstančiai žmonių.

Rugsėjo 18 dieną Ben
dras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas, kuris yra 
National War Fund nariu, 
pasiuntė ketvirtą drabužių 
ir batų siuntinį Lietuvos 
žmonėms nuo karo nuken- lietuviams, 
tėjusiems. Šį ketvirtą 
siuntinį pasiuntė laivu 
Marshatl Eliot. Veža 110,- 
000 svarų drabužių ir batų 
į Prancūziją.

Šis siuntinys drabužių ir Anglijos teismas nuteisė 
batų bus paskirstytas Eu- IVilliam Joyce—Haw Haw, 
ropoję išblaškytiems ir kuris nuo rūgs. 18, 1939 
nuo karo nukentėjusiems iki liepos 2, 1940 per radio 
lietuviams, kurie dabar 
randasi įvairiuose kraš
tuose.

Lietuvių Šalpos Fondas Da
lyvavo Trentono Fėruose

L. Vyčių N. A. Apskr. 
Valdyba.

Kalėdinių Dovanų Siuntimas 
į Užjūrį Jau Prasidėjo

Haw Haw Nuteistas Pakarti
________________ f

Londonas, rūgs. 20 —

VVashington, D. C., rūgs, gali būti sumažinta iki 70 
20 — Prez. Harry S. Tru- punktų spalių 1 d. ir iki 60 
man įsakymu sulietos vi- punktų lapkričio 1 d. 
sos Darbo agentūros, k u-----------------
rios buvo įsteigtos karo 
metu, ir jos pavestos Dar
bo Departamento kontro
lei.

Taigi dabar Darbo De
partamento sekretorius 
Schwellenbach yra pilnas 
valdytojas ir tvarkytojas 
darbo — darbininkų su 
darbdaviais reikalų ir ne
susipratimų sprendėjas.

Prez. Truman, sudeda
mas įvairias karo metu į- 
steigtas darbo agentūras, 
nori užbėgti ir sulaikyti 
straikų bangą, kuri kyla 
industrijoje ir prekyboje. 
Dabar daugiausia nesusi
pratimų yra automobilių 
industrijoj, kur darbinin
kams vadovauja CIO.

Numatomas Ark J. Skvirec
ko Vizitas Vatikane

torių dainelių. Ir jas taip 
interpretuojančiai dainuo
ja, kad visus klausytojus 
labai sujaudina.

Todėl, tikrai verta dėti 
ir didelių pastangų į šį 
“Darbininko” jubiliejinį 
koncertą atvykti ir išgirsti 
šią lietuviškos dainos ka
ralaitę.

Užsisakydami iš anksto 
tikietus galite gauti rezer
vuotas sėdynes, kurių kiti 
negalės užimti. Rezervuo
ti tikietus galite ir laiš- 

i “Darbinin-

• v

New York (LAIC) — 
Kauno Arkivyskupas Met
ropolitas J. Skvireckas 
liepos mėn. pabaigoje jau 
buvo pasirengęs išvykti į 
Romą. Vizos jau gautos. 
Numatyta kas jį lydės — 
kunigas sekretorius ir 
Kauno kunigų seminarijos 
rektorius.

Bostono paštas praneša, 
kad tūkstančiai motinų, 
seserų, giminių, žmonų ir 
draugų per visą dieną sto
vi prie pašto skyrių lange
lių su pakeliais pasiunti
mui savo mylimiesiems, 
kurie yra karo tarnyboje.

Kiekviena šeima gali 
pasiųsti 5 svarų bakselį į 
užjūrį kiekvieną savaitę 
laike 1945 Užjūrio Kalėdi
nio Siuntimo Mėnesyj, ku
ris prasidėjo rugsėjo 15 d. 
ir tęsis iki spalių 15 d.

I
i

Sovietinis Teroras 
Lenkijoje

vedė nacių propagandą 
anglų kalba iš Vokietijos, 
mirties bausme — pakori
mu.

Teismas pripažino, kad 
Joyce - Haw. Haw, turė
damas Britanijos pasą, 
turėjo būti ištikimas Bri- Nesivėluokite su pasiun

timu dovanų savo myli
miesiems jaunuoliams, ku
rie yra karo tarnyboje, jei
gu norite, kad jie tuos 
siuntinius gautų prieš Ka
lėdas.

Dailininkui M. Dobužinskiui 
70 Metų

I

400,000 Kareivių Japoni 
jai, Sako MacArthur

Maskvos ra- 
kad kova su 
ei e m e n t u

New York — Bendras A-itaniJ05 karaliui. Joyce gy- 
kad jis buvo 

vienintelis ^e-■ Amfrikos pilietis.
šalpos fondas, i Nuteistas apeliuosiąs, 

200-tuosei Jei»u Jam Pavyks tai iško
voti.
I

i
I

i ui n, ------ JDUiiuids 21 - ---------- ' u .------------

merikos Lietuvių šalpos!nėjas įrodė, 
Fondas, 
timkalbių 
kuris dalyvavo 
Trentono Valstybės Fė
ruose, įvykusiuose rūgs. 9 
— 16 dd., Trenton, N. J.

Tūkstančiai Jūreivių Grįžta 
Į Namus

New York (LAIC) 
j Liepos 23 d.
!dio pranešė,
i “fašistiniu”
Lenkijoje tebetesiama to-

i liaus. Girdi, 300 “liaudies 
(priešų” jau liko pakarta, o 
kiti 6,000 laukia sprendi- 

: mo.
į Tikrą vaizdą gausime, 
šiuos skaičius šimteriopai 
padidinę.

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

602 Washington Blvd.
BALTIMOP.E 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

Senatas Atmetė S25 Bedar
biu Šalpos Bilių

Washingtor>. D. C., rūgs.: 
20 — J. V. Senatas 51 bal
su prie 29 atmetė daugu
mos vado Barkley pastan
gas atnaujinti Kilgore Be
darbių Šalpos bilių. pagal 
kurį bedarbiai būtų gavę 
S25.00 laike nedarbo per 
dvidešimt šešias savaites.

J.E. KARDINOLAS DOUGHER- 
TY BALF GARBĖS NARYS

Uįį UBO J\Į ^įį

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
i Grafton Avė., Islinaton Mass.
j Tel. Dedham 1304-W
E PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. D<'Iham 130)-R

tv~- «««= ~ - i. -žz-arMtt-M

į

Nevv York (LAIC) — Iš 
Ukmergės apskričio kilęs 
menininkas - tapytojas, 

i dekoratorius, grafikas M. 
Dobužinskis šią vasarą su
laukė 70 m. amžiaus. Auk
štuosius tapybos mokslus 
ėjo Petrapily ir Miunche
ne. Jo kūrinius yra įsigijęs 
Petrapilio meno muziejus, 
o taipgi Tretjakovo galeri
ja Maskvoje. Ypatingai ji
sai pasižymėjo savo teat
ralėmis dekoracijomis ir 
kostiumais. Jis yra paruo
šęs dekoracijų Paryžiaus, 
Kauno ir kitiems teat
rams. Dailininkas šiuo me
tu gyvena New Yorke ir jo 
dekoracijos puošia ne vie
ną to didmiesčio teatrą. 
Gyvendamas Kaune, buvo 
Valstybės ženklui nustaty
ti komisijos nariu i 
parašęs Vyties studiją.

Kun. Dr. J. B. Končius kias nors teises Vidurže- 
praneša. kad J. E. Kardi- mio srityje, 
nolas Dennis Dougherty, 
Philadelphia

Anglija ir Prancūzija 
arkivysku- laikosi vieningai. Tačiau 

pas, sutiko būti Bendro Amerikos delegacija nėra 
Amerikos Lietuvių Šalpos j 
Fondo Garbės nariu.

Rusijos Siekiai Afrikoj 
Nustebino Angliją

dar gerai susipažinus su 
Rusijos reikalavimais. To
dėl galimas dalykas, kad 
užsienių ministrų konfe
rencija bus pertraukta 
studijavimui tų visų prob
lemų, kurios sudaro labai

j rimtą pavojų Europos 
s statymui.

Londonas, rugs. 20 —So
vietų Rusijos nusiteikimas 
link Jugoslavijos - Italijos 
sienų ir kolonijų ir jos sie
kiai įkelti koją į Tripolita-j 
niją ir Eritreą labai nuste-, 
bino Angliją.

Anglijos delegacija už
sienių ministrų konferen
cijoj studijuoja Rusijos glų okupacinė valdžia su- 
reikalavimus, dėl kurių ėmė buv. “Ostlando” ko- 
gali kilti rimtų ginčų. -An- misarą Lohse ir vokiečių

Suimtas "Ostlando” 
Fuhreris Lohse

New York (LAIC)

at-

An-

ir yralglija vargiai darys nuolai- komisarą Latvijai — sino
das, kad Rusija turėtų ko- giką Otto Drechslerį.

Tokio, rūgs. 20 — Gen. 
MacArthur sako, kad 400,- 
000 kareivių pilnai užten
ka dabar valdyti Japoniją. 
Todėl keliolika tūkstančių 
jūreivių grįžta į Jung. Val
stybes.

Gen. George C. Marshall 
pareiškė Kongresui, kad J. 
V. armijai iki žiemos bus 
visai panaikinta punktų Lapė ir Rimgaila susirado 
sistema. Jis sako, kad da- viename vakarų Europos 
bartinė sistema 80 punktų uoste.

Lietuvos Prekybinio Laivyno 
Likučiai

New York (LAIC)—Lie
tuvos Respublikos laivai 

' Litnuania, Balanda, Ūdra,

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Markslenė,

625 E. Sth St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

/Ice-Pirmirunkė — B. Gailiūnlenė,
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

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

Fin. Rašt. — B. Cunienė, ,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway—1864-W.
iždininkė — Ona Stamuliūtė,

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

948 E. Broadway, S. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

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

/Įsais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

4V JONO EV. BL. PAŠALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas fivagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelki*
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

j Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

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

I

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
sekmadienį kiekvieno mėnesio

2 vai. po pietų. Parapijos salėj
492 E. "th St.. So. Boston. Mass.
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sijonų, nešioja maišus. Ap
siavę čebatais, kurie pilni 
skylių. Staliną, stačiai die
vina. Visur jo paveikslais 
apkartos sienos. Prakalbo
se, kuriose buvo ir koncer
tinė dalis, nieko kito negir- j 
dėt, kaip tik Leninas, Sta-, 
linas ir Marksas. Suminė-! 
jus Stalino vardą, tuoj ke-į 
liama baisios ovacijos ir! 
giedamas himnas, kurį net 
dvidešimts kartų kartojo. ! 

“Žmonės, atęodo, vieni
i kitų bijosi, nes jie gerai ži
no, kad jeigu nepatiksi val
džiai ir nebūsi aklai jai iš
tikimas, tai tuoj išnyksi iš 
,gyvųjų tarpo arba atsidūr
usi Sibiro druskos kasti. Vi
si turi būti komunistais.

! Kartais maži vaikai išduo- 
da savo tėvus, kuomet, ne- 

i būdami komunistais, ne- 
sislėpdami nuo vaikų, kal
ba ka nors nepalankaus a- 
pie komunistus, o visoki 
komunistų agentai išgau
na nuo vąikų, ką tėvai kal
bėjo. Teko matyti vieną- 
kitą anglų kalba knygą, 

j kuriose tik Stalino garbi- 
■ nimas yra. šiaip, kaip 
[technikos srityje mokslas, 
matomai, neblogai stovi. , 

“Vieną kartą mūs laivo 
vyrai buvo mieste ir jie no
rėjo pasamdyt taxi, kad 
greičiau parvažiuotų. Taxi j 
niekur nesurado, ir jie bu-, 

įvo rusų policijos suareš- 
•tuoti. Žinoma, vėliau pa-Į 

pradėjo prasiveržti pro statomas jai kliūtis, ir Ameri- ’ leido, Po poros dienų, sa
kos visuomenė ima jau suprasti tikrąją Rusijos pade- ‘ ko, gauna laivo kapitonas

- -~ ----1 valdžios griežtą
gresas siuntė įvairių atstovų patikrinti Europos pade- j protesto laišką, kad jo lai- 
tį, ir tų atstovų grupės viena po kitos grįžta namon ir vo vyrai sudaužė rusų ge- 
išduoda savo raportus. Tuo būdu Kongresas jau gauna nerolo automobilį. Tai tik- 
tikslių informacijų, kurios yra griežtai priešingos r'i juokai buvo, nes nieko 

______________ t->_____ i-_  _ ___ ___

PRENUMERATOS1 KAINA
Amerikoje metama _________  $4.00
Vieną kart savaitėje metams.— $2.00
Užsieny metams __________ _ $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
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Rūbų Rinkimas Nukentėjusiems Nuo Karo Lietuviams
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Klebonų Dėmesiui

Perdaug Žalos Padaryta
Washingtonas pradeda apsižiūrėti, kad UNRRA, 

t. y. organizacija teikti pašalpą Europos nuvargintoms 
tautoms, yra išnaudojama politiniams Sovietų tiks
lams. Vadinasi, plaukiančią iš Amerikos pašalpą So
vietų pavergtoms tautoms Maskvos agentai paglem- 
žia į savo rankas ir dalina išbadėjusiems žmonėms tuo 
supratimu, kad ta pašalpa ateina iš Sovietų valdžios. 
Tokia propaganda labai daug gelbsti plėstis komuniz
mui. Bet bolševikų vyriausybė yra duosni tik komu
nistams ir jų pakalikams. Tuo būdu netekę nuosavy
bės ir maisto gyventojai, kad išvengtų bado ir mirties, 
yra priversti glaustis prie komunistų.

Tie bolševikų darbeliai seniai jau žinomi tautoms, 
kurios yra su jais susidūrusios, bet nuskriaustųjų nu
siskundimai dėl bolševikų neteisybės buvo leidžiami 
pro ausis, kaipo neverti dėmesio šmeižtai, nes Ameri
ka buvo ir tebėra užplukdyta propagandine Sovietų 
spauda apie laimingą Rusijos žmonių gyvenimą. Buvo' 
manyta, kad tie visi aprašymai ir tos tyčia parinktos■ 
“laimingų” sovietijos gyventojų fotografijos negali 
gi būti taip urmu melagingos. Bet palaipsniui tiesa

v •

Neseniai Marijonų Kon
gregacija paskyrė tris sa- 

ivo vienuolius, būtent, kun. 
! Joną J. Jakaitį, MIC., kun. 
1 Adomą Markūną, MIC., ir 
įkun. Antaną Mažukną, 
MIC., gelbėti klebonams 
pastoracijos darbe misijų 
davimu, novenų bei reko
lekcijų vedimu, pamokslų 

; sakymu 40-ties 
; Švč. Sakramento 
Įjos atlaiduose.

Gerbiamieji
kurie malonėtų Marijonų 
Misijonierių pagelba nau
dotis, yra prašomi kreiptis 
adresu:

Director of the Marian 
M ission Band, 

Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Valandų
Adoraci-

klebonai,

jvy- 
užbė-

sumą beti. Planų yra daug, įvai-

tį. Tas supratimas pasiekė jau valdžios viršūnes. Kon-'iš rusų valdžios griežtą

skelbiamai Sovietų propagandai. Rusijos veidas pra
deda atsiskleisti tikrojoj savo atvaizdoj. Nejaukus su
sidaro įspūdis, kad taip ilgai tikėta begėdiškam melui 
ir jam padėta tiek įsigalėti. Amerikiečiai jau mato 
savo klaidą. Deja, pervėlai. Žalos tiek jau padaryta, 
kad sunku, be galo sunku, bus ją sumažinti, nekalbant 
jau apie jos likvidavimą.

Negalima sakyt, kad visa Amerikos žmonija būtų■ 
buvusi akla į propagandines Sovietų pastangas. Jau j 
iš pat pradžių, kai Rusija prarijo Pabaltes valstybes, i 
pasigirdo balsų, ypač katalikų spaudoje, kad taip va-Į 
dinamas Pabaltės “išlaisvinimas” yra ne kas kita, tik 
pardavimas į naują žiauresnę nelaisvę, nes jau žino
ta apie bolševikų darbus Pabaltėje 1940-41 m. Bet tas į 

sąžiningosios spaudos balsas atšoko nuo kurčiai su
klaidintų ausų. Nepalankiai ir net neprietelingai igno
ruota sveiki perspėjimai. Dabar suprasta, kad milži
niškos karo aukos nuslydo visai kitu tikslu, kaip kad 
buvo užsimota. Susigriebta — jau pervėlai. Norėtųsi 
pataisyti klaidą, bet jau pertoli nueita pragaištinga 
kryptimi. Skubotai rakinama tvarto duris, bet — žir
gas jau pavogtas... K.

Kaip buvo ten, niekas 
mūsų nesupras, niekam 
neverta apie tai kalbėti ir 
tuo įtikinėti. Mūsų padė
tis dabar reikalauja tyliai 
stebėti dabartinius 
kius ir neįsišokti,
gant jiems už akių. Taip, 
tat buvo anapus, 
bus ten, bet ši diena mus 
žiauriai moko nekalbėti a- 
pie tai su svetimaisiais. 
Skausmas reikia giliai pa
slėpti širdyse, mūsų išgy
venimai privalo likti už su
čiauptų lūpų, o smalsūs 
klausytojai tesitenkina tik 
mūsų šypsenomis...

Kada nenoromis prisi
meni ten, tai ne todėl, kad 
norėtum raustis po kruvi
nas ir nesenas mūsų tau
tos žaizdas, bet kad galė
tum dabar susidaryti mū
sų brolių gyvenimo vaizdą 
ten... Ar jie jau iškeliavo į 
Tolimas broliško jungo re- 
■spublikas, ar dar kamuo
jasi gimtųjų miestų kalė
jimuose, ar už skurdų at
lyginimą pustuščiu pilvu 
dirba sunkų planuojamą ir 
vėl perplanuojamą darbą? 
O gal priversti skųsti sau 
artimus žmones ir tuo gel
bėti save bent iki rytojaus 
dienos?... Taip, vaizdas ne
aiškus, 
nomas, 
turime 
iš ten,

Šalpos įstaigos, šalia kas- poną už nustatytą 
dieninių tiesioginių darbų, nupirktų ir perduotų šal- rių. Aukščiau pažymėtasis 
nuolat planuoja ir ateities pos agentūrai, kuri nusių- 

! darbus. Jos ieško šalpos stų tam asmeniui, kuriam 
! reikalingų žmonių, su jais dovana perkama. Gavėjas 
užmezga platesnius santy- su tuo kuponu gautų ko 
kius, jiems gelbsti, tiria reikia iš apylinkės sandė- 
būdus, kaip jiems nelaimėj 
greičiausiai ir geriausiai 
pagelbėti. Patiria, ko 
jiems neatidėtinai reikia, 
tariasi su visomis žinomo
mis ir galinčiomis pagel- šiandien *.* 
bėti įstaigomis. !sos daugiausia,

Ateities svarbesniuose giausia kaina pardavinė- 
planuose šalpai teikti nori- jama. Tokiam Ceylone ge
ma surasti būdus, 
vieni 
gelbėti asmeniškai, 
teikiamos < 
pagalbos. Iki šiam laikui tai labai daug pagelbėtų 
mėgintieji būdai nebuvo kooperatyvų i_________
sėkmingi. Dalis siųstosios reikalingiems pagalbos už- 
pagalbos pasiekdavo savo pildyti, 
paskirtį už 9 ar 10 mene- Gavę kuponus šelpia- 
sių laiko. Įmieji juos iškeistų į tai,

Organizacijos ir asme- kas jiems reikalinga. Kū
ninis gelbėti žmonės nori ponai turėtų savo vertę, 
ateiti į talką. Pav., koope- pav., svarui mėsos gauti, 
ratininkai 
daug draugiškumo. Jie. be pinigine verte 
uždarbio, šalpai galėtų 
pavesti savo veikiančią
sias įstaigas nelaimingie
siems pagelbėti.

Yra siūlymų išleisti tam 
tikrus kuponus. Atskiri 
asmens Amerikoj tokį ku-

yra ir

numatytas šalpos agentū
rų atstovų susirinkime 
New Yorke. Bet jis gali 
keistis. Apie tai praneša
ma, norint visuomenę in
formuoti, kas nelaimin- 

kooperatininkai šelpimu rūpinamasi
pigiausia kaina planuojama.
supirkti iš viso’ Žmonių gyvenimui būti- 
produktų. Pav. 1 niausi daiktai yra maistas, 
Argentinoj mė- drabužiai, vaistai, butas, 

ji ten pi- Jau visi žino, kad kam rei
kia maisto ir drabužių, tai 
pinigų duoti nėra jokios 

____ L Z. 2_____ , kaip riausia arbata pardavinė- Prasmės ten’ kur už tuos 
i kitiems galėtų pa- jama pigiausia kaina. Ka- P'n'gus negalima nei nie- 

„_1ZZ__1, prie nados ir Amerikos kvie-,^® nupirkti, nei nėra iš ko 
organizuotos čiai, rugiai ir kiti produk-

j------ I Daiktus daug sunkiau
sandėliams nusiųsti, bet daug leng

viau duoti. Duoti galit, kas 
j nuo jūs atlieka, tik ne tą, 
ką norite jau išmesti...

j Šiandien neatidėtinai lie
tuviams reikia: drabužių, 
avalynės ir patalynės. Ją 
rinkite patys, prašykite 
kitų rinkti, organizuokite 
komitetus iš amerikiečių, 
kad jie lietuviams gelbėtų, 
ir viską kuo greičiausiai 
siųskite į BALF sandėlį, 
101 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y.

lio.
Patyrę 

pirkėjai 
mėgintų 
pasaulio

, nes nieko 
panašaus apie sudaužymą 
automobilio nebuvo.

Užklausus pono leitenan
to, kaip rusų moters eina į 
balius ir koncertus. Lt. nu- 
sišypysojo ir sako: “Tais 
pačiais drabužiais, kaip ir 
kasdien, nes minia, tur 

; būt, nepakęstų tokio kon- 
įtrasto ir gal suplėšytų. 
Koncertai esą labai silpni. 
Pas mus — 'Amerikoj pra
džiamoksliai geriau pasi
rodo, kaip ten vadinami 
artistai. Miestas visgi ne
mažas, turi apie 90 tūks
tančių gyventojų.

“Įvairių prekių brangu
mas neįmanomas. Paklau
sus malonaus kariškio: — 
Ką Tamsta parvežiai at
minčiai iš Rusijos savo 
jaunai žmonai? — “Nie
ko”, sako“nes tai tik pini
gų bereikalingas išmeti
mas būtų”.

Paklausus Lt. Mockevi
čiaus, Ar Tamsta sutik
tum, kad šį pasikalbėjimą, 
nes ten buvo ir daugiau

parodo labai nežiūrint, ar tas svaras, 
vertinant, 

i pagal dienos kursą, būtų 
10c. ar S100.

Rugsėjo 10 d. Londone 
prasidėjo 30 valstybių gy
vuojančių kooperatyvų at
stovų suvažiavimas. Ten 
svarstoma, kaip šalpai gel-;

GYVENIMO SĄLYGOS
SOVIETŲ RUSIJOJ

Keletą dienų atgal, teko ma nusipirkti. Žmonių 
susitikti Leitenantą (I. G.) maistas, be mažos išim-i 
USMS William Mocka- ties, yra džiovinta - rūkyta 
wetch (Mockevičių) gyve- žuvis ir mažas gabalėlis 
nantį Florai Park, L. I., N. juodos duonos, tai ir vis- 
Y. Kadangi leitenantas šių kas. Kartą mane buvo už
metu gegužės pabaigoj ir. kvietęs vienas rusų kari- 
birželio pradžioj, visą mė-1 ninkas pas save į svečius, 
nesį gyveno Sovietų Rusi- Parėjęs namo, keletą rak- 
joj, Novo Rosyjsk uoste, tų atsirakino užrakytas 
kuris randasi prie Juodųjų duris, maniau, sako, kad 
Marių — Ukrainijoj, tai į- ten deimantų pilna, bet net 
domu buvo išgirsti iš jau- tinkamų baldų nėra. Vaiši
no, bet rimto vyro lūpų,1 no mane vodka, kurios 
kuriam jokia politika nea-Įveik negalima gerti, ir 
peina, tikra dabartinė pa-: džiovinta žuvimi, šakučių 
dėtis Sovietų Rusijoj. Lei- nedavė, tai reikėjo į ran- 
tenantas sako: — “Nesiti-Įkas paimt. Kitą kartą aš
kėjau ką gero matyti, bet minėtą karininką užsipra-j 
visgi baisiai buvau nuste-Įšiau pas save į laivą, gerai; 
bęs, kuomet patyriau, ko-1 pavaišinau; jis suvalgė tris 
kia padėtis viešpatauja Į lėkštes pridėto skanaus; 
Sovietų Sąjungoj. Kitur 
neteko niekur būti, tik šia
me mieste, tai apie šį mies
tą ir kalbėsiu. Žmonės bai
siai suvargę - išbadėję. Vi
sas maistas valdžios kon
troliuojamas, net juodos 
duonos be kortelių negali-

ANAPUS
Vakar dirbau sirgdamas, internacionalas: lietuviai, 

Be to, mane kankino ne- žydai, lenkai, rusai, vokie- 
svietiškas ilgesys savųjų, čiai, 
kurie liko ten, anapus...

svečių, patalpint į spaudą?. Ten fronto patrankos iš- 
— “Su mielu noru. Aš tą .arė laukus, kulkosvaidžiai 
patį galiu papasakot nors a^ėjo arimus. kruvinos 
ir mitinge”. — Ačiū labai, | plieno _ skeveldros draskė 

į ponas leitenante, sakau,' tėviškės širdį. Giltines dal- 
; kad Tamsta leidi viešai pa-; gis šienavo tėviškės klo- 
I skelbt savo pavardę ir ant- niuose, rudens šalnos dan-

bet jis nėra neži- 
nes tik mes vieni 

tikrų išgyvenimų 
iš anapus...

A. Dalius.

Ginčų gali klausyti, bet 
ginče nedalyvauk. Saugok 
tave Dieve nuo supykime 
ir karščiavimosi, net ir 
menkiausiame išsireiški
me. Piktumui niekur netu
ri būti vietos, o labiausia 
teisingumo dalvke, dėl to, 
kad temdo ir drumsčia jį.

Gogolis.

’ žudyti. Jis ėmęs dargi abe
joti Dievo esimu, negalė
damas suprasti tokių žiau
rybių žemėje. Jis laukia 
kasdien mirties, ir tiki, 
jog tik mirtis gali būti iš
ganymas iš kančių, lau
kiančių kuriamame rojuj.. 
Darbininkas, ūkininkas, 
kaimo bernas, lietuvis ka
reivis ir tt. ir tt. — tai vis 
baisiausi ir pavojingiau
si... kontrevoliucionieriai.

Vidurnaktį žvanga kalė
jimo raktai, girgžda vars
tomos durys, tamsiuose 
koridoriuose aidi vedamų
jų tardyti ir šaudyti žings-Į 
niai. Kažkur verkia vai-j 
kas, dejuoja moteris, blaš-Į 
kosi ir šūkauja beprotis.; 
Jis neišlaikė niūrių mūrų; 
nežinios, nesibaigiančių iš
vežimų naktimis tardyti 
ar šaudyti. Bet ar ilgai iš- 

ten... |laikysi tu?.. j
Ten... Silpnutė kameros Neviltis siaubia mus vi- kad dar juos reikės nau- 

lempos šviesa apšviečia sus, mirtis kaulėtais pirš- dot. Jais minta kandys, 
miegančius neskustus pu- tais gniaužo mūsų kaklus, Geriau tuos drabužius pa
šiau gyvų lavonų veidus, o keistų Įstatymų varnai 
Kad jie dar tebėra gyvi, kranksi ties gyvais mūsų 

. ____ -j. _i tiktai iš lėto jų lavonais. Tesaugo Dievas
i kvėpavimo. Ten guli kuni-jnuo panašių nelaimių pa-

belgai, prancūzai... 
Sukimšti ankštose kame
rose, šeriami blogiausiu 
maistu, be knygų, be laik
raščių, be pasivaikščioji
mų, be laiškų. Panašius 
kalėjimo urvus teturi tik
tai nacių Vokietija.

Už ką jie sėdi čia? Nei 
timis pakąsdamas gyvy- vienas iš jų nėra kuo nors 
bes mažų vaikų, naikinda- dabartiniam režimui nusi- 
mas motinas, tėvus, bro- kaltęs, bet pateko, kad bu
lius ir seseris. Įaudrintas vo kitokių pažiūrų, kad jo 
mano protas mato šiur- smegens nebuvo keistos 
pius vaizdus, širdis pergy- saulės spindulių apšviesti, 

jiems tai papasakotų. Gal vena Šopeno “Liūdesio la- kad nesutiko išdavinėti sa- 
I jų nevienam akys atsida-i~" ~
rytų. Kor.
—— - ■ -  i

--------------------- I
I 
Į

rasą,.
Mūsų bolševikai turėtų 

pasikviest Įeit. Mockevi
čių, ar kokį kitą asmenį,, 
kuris lankėsi Rusijoj ir 
matęs viską savo akimis ir

valgio, pusę svaro sviesto, 
prieg tam dar gėrimų. Pa
sakęs (očen chorošo-spa-; 
sybo) ir patenkintas išėjo.!

“Žmonių rūbai — pasi
baisėtini. Apsiskarmalia- 
vę ir tie patys suplyšę. 
Daugelis moterų, vieton

S SAVE YOUR 
USED FATS!

IT HELPS MAKE 
SYNTHETIC RUBBER 
ANO MANY OTHER 
PROOUCTS ESSENTIAL 
TO INDUSTRY.

šų” muziką. Bet tas visa y- vo draugų, nesutiko nive- 
ra menkniekis, palyginus liuotis iki šliužiškai šuniš- 
su tankiai apipintu agentų ko gyvenimo lygmens ir 
tinklu, kuriame blaškosi ir už tai dar dėkoti Maskvos 
kraujuoja lietuviškosios viešpačiams. Taip buvo 
širdys. i

Ten... Jūs ir aš, mes visi 
žinome, kaip buvo ten 
prieš keletą metų. Kiek
vieno iš mūsų ano meto 
pergyvenimai lygūs šiur
piausiai istorijai, baisiam tematyti 
vaiduokliškam sapnui.

Kalėjime gyvas skurdo gas, bandęs kalėjime nusi-'silikusius ten, anapus...

Kam Rūbus Atiduot?
Kandims, ar Nukentėju-

%

yraKiekvieno šėpoje 
drabužių, kurių niekad ne
vilkėsime, nors manoma,

siųskime j
Ur.rted Lithuanian Relief 

VVarehouse.
101 Grand Street.

Brooklyn 11, Nevv York.
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“DARBININKO” JUBILIEJINIS

KONCERTAS
Sekmadienį, Spalių-October 21 d., 1945

So. Boston High School Auditorijoje, G Ir Thomas Park, So. Boston, Mass.
Programą išpildys San Carlo Operos artistė Birutė Ramoškaitė, muzikas Povilas Sakas su savo grupe, muz. V. Stasevičius su 
Providenciečiu grupe ir kiti. Programa prasidės lygiai 3 vai. p. p. Įžanga su taksais $1.20 ir $1.80.

NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI

3
“ 9

i

VEIDMAINIAVIMAS

Ką Sako Jurgis Spurgis?

i

WORCESTER, MASS.
ir svečiai dalyvauti ir linksmai 
laiką praleisti. Sodomija.

’ vakare. Kviečiamos visos nares
I ............................ ......................................................

i
i

KAS
GIRDĖTI LIETUVIU i 

KOLONIJOSE *

gero 
benešdamas 

kopėčias

Raumenuotas 
svorio airis, 
sunkias ir ilgas 
miesto didžiąja gatve, ne
laimingai minios buvo pa
stūmėtas į krautuvės stik
linį langą. Greitai, padėjęs 
kopėčias ant žemės, jis pa
sileido bėgti, bet krautuvi
ninkas ir jo darbininkai 
pastebėję jį. pradėjo vytis.

"Klausyk, tu tinginy”, 
šaukia įpykęs savininkas, 
pasivyjęs kaltininką ir at
gavęs savo plaučių kvapą 
“Sudaužei mano krautu
vės langą”.

“Gerai sakai, ir apie tą 
dalyką gerai suprantu", 
prisipažino kaltininkas. 
“Kam čia bereikalingai 
kalbėti. Pats aiškiausiai 
matei kaip bėgau į namus 
pasiimti piniginę, kad už
mokėjus už sudaužytą lan- 
gą’’-

Kas myli melagį? Nuo
dėmė turi daug įrankių, 
bet melagystė yra ranke
na. kuri prie visų nedory-

Japonai belaisviai paimti Okinasva saloj atrodo labai jauni. Bet jie sa
vo amžiaus nepasisako.

VVORCESTER. MASS
275 Main St., Webster, Mass.

W. J. Chisholm
GRA3ORIUS

"Asmeniška Pat;: mavlrnaf

331 Smith St.
PROVIDENCE, R. I

Telephone:

Ofiso: Dezter 1952

Namų: Pi. 6236

bių pritinka. Melagis mėg
sta nurodyti neteisingu
mus teisingumų ir pabai
goje uždengia faktą, prirū
dydamas, kad tiesa išrodo 
neteisybė.

Melagystė yra panaši į
kardo kirtį: nors žaizda ir į 
užgija. randas visuomet 
pasilieka. Kiek melagys
čių šiame kare buvo nulie
ta. Hitleris prižadėjo Vo
kietijos piliečiams viso 
pasaulio karalystes ir Ita
lijos žuvęs vadas supylė 
vien savo žodžiais savo: 
krašto žmonėms pasaulio. 
skambantį auksą. Žmonės, 
visai negalvoja. Jie daž
niausiai vien jausmais gy
vena. Kiek žmonių širdin
gai priėmė kun. Coughlino 
žodžius, kuomet jis bandė 
nurodyti pasaulio vadų ne
teisingumus ir veidmainia
vimus?

Nelaimė, kad žmonės, 
sekdami klaidingus vadus, 
vėliau pamatė, kad jie li
kosi skaudžiai suvedžioti. 
Panašūs vadai nelaimės 
valandoje pabėgo nuo savo 
žmonių ir paliko juos ne- 
mielaširdingam gyvenimo 
likimui.

Prisimena garsusis rašy
tojas Ruskinas ir jo žo
džiai apie netiesą ir melą. 
“Niekad nebandykime1 v skelbti netiesą. Nemąsty
kime, kad vien tiesa yra 
nekenksminga ir kiti daly
kai mažmožis. Atstumk vi
są į šalį, jei nori būti ne
reikšmingu ir atsitiktinu: 
bet abelnai imant mela
gystė yra biaurūs suodžiai 
iš dūmų šulinio: ir daug 
geriau yra. kad mūsų šir
dys būtų išvalytos nuo tų 
purvų, nežiūrint kuri yra 
didesnė ar juodesnė. Nie
kas taip, neduoda 
prietelysteį. kaip suseki
mą netiesos. Melagystė 
kerta į šaknis mūsų pasi
tikėjimo ir palieka savo 

Į žaizdą iki grabo lentos.
i Nebereikalo žmonės, ku-

|

Paieškomi Asmenys
KARALIUS, Stanislovas, ki- 

:ięs iš Telšių apskr., į USA emi- 
igravęs prieš 1914 metus.

STANYS. Dominikas. kilęs iš 
Mažeikių apskr., į USA emigra
vęs prieš 1914 metus.

BUINYS. Longinas, iš pašau
kimo muzikas, kilęs iš Mažei
kių apskr. į USA emigravęs 

j prieš 1914 metus.
NODUS (Naudužas), Jonas, 

kilęs iš Šiaulių apskr.. į USA 
emigravęs prieš 1914 metus, 
spėjamai gyvena Chicago. III.

MARCELL, Jonas, kilęs iš 
Vilkaviškio apskr. spėjamai i 
gyvena South Maplevvood Avė.. I 
Chicago, III.

FRANCUTIS.
' I
. emigravęs prieš 1914 metus.

DIGIUS. Jurgis, sūnus Gabrio 
(daugiaus duomenų nėra).

ELSBERGAS. Stasys. 
SABALYS. Jurgis. 
RUPKALVIS, Jonas

Jono), kilęs iš Tauragės apskr. 
į USA emigravo prieš 1914 m..

Pagalba Karo Nukentėju- 
siems Lietuviams

i
tI

lusi iš Kretingos apskr. j USA 
emigravusi po Did. Karo.

į STONIS. Vincas — kilęs iš 
Telšių apskr. į USA emigravęs 
po Did. Karo spėjamai gyvena 
Chicago, III.

ČERNYTĖ, Emilija ,— kilusi 
iš Rokiškio apskr., į USA emi
gravusi po Did. Karo, spėjamai 
gyvena Chicago, III.

MILAKNIS, Jurgis — kilęs 
iš Rokiškio apskr., į USA emi
gravęs po Did. Karo, spėjamai 
gyvena Chicago, III.

be. NAVICKIENĖ. Jutelytė Ona,
— kilusi iš Panevėžio apskr., 

neteko spėjamai gyvena Chicago, III.
GRIGAITIS, Kazimieras ir I- 

šaukiasi pa- rena — spėjamai gyvena Bos-

Mano įspūdžiai iš Moterų Są
jungos 5-tos kp. poseiminio su
sirinkimo, kuris įvyko 6 d. rūgs. 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
tinėje salėje.

Narių prisirinko gražus būre
lis. Visos su nekantrumu laukė t 

Iseimo delegačių pranešimų. Iš-; 
•klausius įvairių raportų ir pra- 
{nešimų, nutarta prisidėti nors 
maža auka, 85.00 Seselėms Nu
kryžiuoto Jėzaus Brockton, 
Mass. ir Tėvams Marijonams, 
Thompson. Conn. Įgaliota vice- 
pirm. V. Seniauskienė dalyvauti' 
seime ir įduoti auką.

Dalyvavusios delegatės M. S. 
seime — Veronika Liutkienė, 
Magdalena Dilonienė ir Alena 
Dauburienė labai įdomiai rapor
tavo iš buvusio Moterų Sąjun
gos
rėš dalyvavo seime ir viską ži
no.

seimo, kad, rodos, visos na-

Nuotrupos Laiško Iš
Lietuvos

Nuo karo nukertėjusiems 
namiams lietuviams reikia vis
ko.. Jie neteko namų, 

į turto, neteko rūbų, neteko ava
lynės, pusbadžiai

į galbos į mus, amerikiečius. Jie ton, Mass. 
Frank. į USA i ---------

I 
(

KODIS. Frank — spėjamai

(sūnus

turi — kiek galėjo išsinešti. :
viskas kitas prarytas karo bai-'gyvena Boston, Mass. 
sūno!
vienintelė viltis

: šios žiemos šalčius mūsų parei
ga nelaiminguosius aprengti ir 
apauti. Kuogreičiausiai siųskite j 
drabužius, avalynę ir patalynę į j 
United Lithuanian Rcllef Fund 

o f Ameriea, Ine. Warehouse 
101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. Evc/ yrccn 8-6203

Nelaimingųjų lietuvių 
mes.

rie ieško darbo, dažniau
siai turi pristatyti palių-1 
dymus kaslink jų teisingu
mo, ar tai bus darbu ar žo
džiu. Teisingumas ne kur 
kitur rasis, kaip tik žmo
gaus išdirbtame būde. 
Kristus paprastai nekalbė
jo tiesą. Jis buvo pati TIE- 

jSA. Tiesa yra dalykas ne 
žodžių, bet gyvenimo ir 
esmės.

Klaidų papildymas yra
(žmogiškas išsireiškimas ir migravusi apie 1938 metus. 
; bėgimas nuo klaidų patai-

Į spėjamai gyvena Chicago, Iii.
KARALIAUSKIENĖ, Jagmi

naitė. Vinco — kilusi iš Taura
gės apskr. į USA emigravo a- 
pie 1928 metus, spėjamai gyve
na Chicago. III.

ŽILIONYTĖ. Izabelė — kilusi 
iš Dzūkijos.

BALČIŪTĖ. Ona — į USA e-

i

PETRAŠUNAS, Motiejus —

DOMEIKIETĖ, Nastė ir Ona
Prieš — i USA emigravo 1937 me 1 

tais, spėjamai gyvena Boston. 
Mass.

JURKEWICZ, Stasys (sūnus 
Valento), kilęs iš Ukmergės 
apskr. spėjamai gyvena Brook-: 
lyn. N. Y.

VALAITIS. Eddy ir Ona, ki
lę iš Vilkaviškio apskr. spėja
mai gyvena New Yorke.

GANIPRAUSKAS (vardas 
nežinomas) spėjamai gyvena 
Chicago ar St. Paul, Minn.

Miss BRENNER. Irena, spė
jamai gyvena Chicago, III.

MEŠKAUSKIENĖ. Vaškevi- 
čiūtė, Marija — spėjamai gyve
na Brooklyn ar Chicago.

KVIETKUS, Izidorius. 
MIKŠEVIČIUS. Mikas . Pet

ras.
PUIDAK. Juzefą, kilusi iš Ke-

Narės suteikė padėką už 
gražią darbuotę seime ir gražų 
raportą. Po susirinkimo buvo 
suruoštas baliukas delegačių 
pagerbimui ir įteikta gyvų gė
lių “corsages”. Stalas buvo ap
krautas visokiais gardumynais. 
Laike užkandžių pasigirdo kal
bos, kuriomis kėlė naujus pasi
ryžimus dėl ateities, uoliau pa
sidarbuoti organizacijai ir na
rių gerovei. Baigiant sudainuo-; 
ta ilgiausių metų ir Lietuvos 
himnas. — vadovaujant choris
tėm — p.p. Anelei Thompson ir! 

lOnai Graičaitienei.
Rengiama pramogėlė su už-’ 

kandžiais ir dovanomis 3 d. spa-. 
lių. bažnytinėje salėje. 8 v-al.l

i:

I 
j

smūgio symo, kaip panašus airis, kilęs iš šakių apskr., į USA e- darnių apskr., į USA emigravu-
kad darė, yra nepagirtinas į migravęs apie 1912 metus, 
dalykas. Paprastai žmo-į NEVERAUSKAS, 
gaus etika reikalauja atsi-į Antanas — kilę iš šakių apkr. įj 
-—'USA emigravęs po Didžiojo Ka- kilusi 

t _ . ■ -Iro, spėjamai gyveną
I arba Detroit.

SAKALAUSKIENĖ. Grybai
tė Marcelė — kilusi iš sakių 
apskr., į USA emigravusi po 
Did. Karo, spėjamai gyvena 
New Yorke.

FRUŽYNA, Zanauskaitė, ki

prašymo, jei kam nors ne
tyčia ant kojos užmynėme. 
Taip ir klaidų padarymas 
reikalauja, kad mes su
grįžtume atgal ir bandytu
me visas nuoskaudas sau 
ir kitiems atitaisyti.

Štai ką aš matau ir jūs 
matote. Ar ne?

Įsi prieš 1914 metus, spėjamai 
Juozas ir į gyvena Rockford, III.

ŽEMAITIENĖ, Salomėja — 
iš Kėdainių apskr., spė- 

Chicago. janiai gyvena Schenactady, N.
° ’ Y.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Lithuanian American Informa- 

tion Center, Sočiai Service 
Bureau, 233 Broadiray .Neir 

York 1, N. Y.

Philadelphia, Pa. — Vietiniai 
viengenčiai, K. ir M. Vidikaus- 
kai pastaruoju laiku gavo laiš
ką iš Lietuvos, Pavištaičių kai
mo. nuo savo giminių, Onos ir 
Teresės Vyšniauskienių.

Tarp kitko rašo:
"Mums per karą daug ką su

naikino, bet svarbiausia, kad 
! nesunaikino mūsų trobos... Lie
tuvoj vietomis didžiausi plotai 
išdegę, žmonės neturi pastogių 
nei maisto;
badaujančių, 
pavargėliai labai 
kad net negalima visiems ištek-

■ ti ir sušelpti.”
Šiame laiške yra paminėta ir 

! tas. kad Lietuvoje du metai at- 
: gal mirė viengentis. Juozas Puo
džiūnas, kuris, savo laiku, kele- 

: tą metų išgyveno ir šiame mies
te. Jis nemažai paliko giminių 
kaip Jung. Valstybėse, taip Ka
nadoj ir Argentinoje. XX.

be galo yra daug
Per dienas eina 

skaitlingai.

Girdėtas Dalykas
Teko girdėti, kad yra 

ma laidai didelė anglų 
muzikalė antologija, tai 
vairių tautų muzikos kūrinių 
rinkinys. Prie to prisidėti yra 
pakviestas ir mūsų įžymus mu
zikas - kompozitorius, Juozas 
Žilevičius. Girdėjęs.

ruošia- 
kalba 

yra. i-

VVilliam O’Dwyer. (dešinėj) pasitraukė nuo 
prokuratoriaus pareigų Kings County ir kandi
datuos j New Yorko mayorus demokratų ir A- 
merikos Darbo partijų tikietu.
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"Darbininko" Jubiliejinio
KONCERTO

Kuris įvyks Sekmadienį, 
~ SPALIV-OCTOBER 21,1945 “
SO. BOSTON HIGH SCHOOL AUDITORIJOJE, 

So. Boston, Mass.
PRIETELIAI IR RĖMĖJAI

Reikia pasidžiaugti, kad Jubiliejinio “Darbininko” 
Koncerto Rėmėjų eilės kasdieną didėja ir didėja. Reiš
kia, kad laikraštis “Darbininkas”, kuris nuoširdžiai 
dirba Amerikos lietuvių išeivijai yra įvertinamas.

Šią savaitę į Jubiliejinio “Darbininko” koncerto 
Rėmėjų eiles įstojo sekanti:

RĖMĖJAI:

Šv. Elžbietos Dr-ja, Hartford, Conn........................ 5.00
M. Lukosevičiūtė, Baltimore, Md. .......................... 5.00;
Kun. Ignas Valančius, Phila., Pa............................ 5.00

PRIETELIAI

Jonas Mišeikis, New Haven, Conn........................ 2.00
Veronica Klevas, Taunton, Mass...........................  2.00;
Frank Tamoshunas, So. Boston, Mass.................. 2.00
Mary Jades, Indiana Harbor, Ind........................  2.00
P. Jasukevich, So. Boston, Mass...........................  1.25
Stanley Balberis, Brockton, Mass............................ 1.20
J. Talandis, Detroit, Mich....................................... 1.20
Mr. Kniciunas, E. Millinocket, Me........................ 1.20
P. Pileckienė, Brockton, Mass............................... 1.20'
J. Lukosiunas, Cambridge, Mass...............  1.20
B. Staskunas, Milwaukee, Wis..............................  1.00
Martha Wersosky, Witherbee, N. Y......... ..........1.00 į
Rev. J. Skripkus, Pittsburgn, Pa......... ................. 1.00
Vincas Kedys, Hartford, Conn.......................  1.00
Carl Chepulis, Springfield, III.................  1.00
Justa Karpiūtė, Westville, III................................... 1.00
Mrs. M. Walak, W. Lynn, Mass................................1.00
A. Cernauskas, N. Adams, Mass.......*..................  1.00
Mrs. Wm. Patrick, Spencer, Mass........................... 1.00
Mrs. A. Zitkienė, Harrison, N. J............................... 1.00
H. E. Valatka, Norwood, Mass............................... 1.00
Walter Kuzmeske, N. Amherst, Mass..................... 1.00
Mrs. S. Tautvidas, Detroit, Mich........................... 1.00
Morta Saponis, Dorchester, Mass............................ 1.00
R. Kondrat, Lewiston, Me...................................... 1.00
S. Drusk, Detroit, Mich.................*.......................  1.00
Kaz. Rasitas, Amsterdam, N. Y................................1.00
Peter Mikulsky, Boston, Mass............................... 1.00
Ona Diksienė, So. Boston, Mass...........................  1-00
J. Yonikas, Brighton, Mass. ................................ 1.00
J. Slaviški, VVorcester, Mass..................................  1.00
M. Matulis, Torrington, Conn............................... 1.00
V. Kudirka, Norwood, Mass..................................  1-00
A. Pauliukonis, Worcester, Mass...........................  1.00
V. Norkūnas, New Haven, Conn...........................  1.00
O. Grendaitė, Lawrence, Mass............................... 1.00
J. Kilkus, Brockton, Mass...................................... 1.00
A. Sideravičius, Norwood, Mass....................  1.00
A. Bikulčius, Lewiston, Me................................... 1.00
J. Poulousky, Norwood, Mass............................... 1.00
Mary Sincavage, Kulpmont, Pa................................1.00
S. Lebednick, Lowell, Mass. ................................ 1-00
P. Krikščiūnas, Manchester, N. H........................ 1.00
M. Jodka, Lawrence, Mass....................................... 1.00
Gasparas ir Uršulė Pazniokai, Norwood, Mass..... 1.00 
P. Radaitis, Cambridge, Mass............................... 1.00
F. Rumskas, New Haven, Conn................................1.00
K. Zakurskienė, Brockton, Mass...........................  1-00
Anthony Reksie, Norwood, Mass.......... ................ 1.00

Mrs. Margaret Boeky\ Icelandietė, ištekėjusi 
už amerikiečio kario atvyko į New Yorką. Su ja 
atvyko ir dar 31 amerikiečių žmonelė. Jos vyras 
paeina iš Pennsylvania.

DARBTNTFmKAS

Tarp žuvusių milijonų žmonių, žuvo ir ši motina — gal jūsų artima, ar pažįstama... Liko kūdikė
lis. Jį kam nors reikia globot, išlaikyt. BALF siunčia nuo karo nukentėjusiems lietuviams pa g a 1 b ą. 
Siunčia pagalbą ir kūdikėliams. Siunčia viską ką iš jūs gauna, kas galima naudoti. Rinkite, patys auko
kite drabužius, avalynę ir patalynę ir siųskite į United Lithuanian Relief Fund Warehouse, 101 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

LIETUVOS TREMTINIŲ
LAIŠKAI IŠ LIETUVOS

išgelbėjo nuo rusų ir vokiečių... 
Mes visi pabėgom į Vokietiją, o 
mūsų tėveliai, jūsų sesutė, mū
sų tėvelis ir sesutė pateko ru
sams ir juos gali būti išvežė į 
Sibirą ar sušaudė. Jokių žinių 
apie juos neturim. T. šeimos 

I taip pat nesuspėjo pabėgti, ir 
jų turi būt gyvų nebėra.

“Dabar parašysiu visą kas 
buvo su mūsų tėvyne Lietuva. 
Iki 1940 metų, birželio 15 die- 

inos gyvenom ramiai ir links- 
I mai. bet 1940 m. birželio m. už- I 7
ėmė rusai bolševikai, ir pradėjo 
šeimininkauti. Pradėjo viso
kiais būdais lietuvius kankinti

ir žudyti. Pabuvę vos 6 mėne
sius išvežė 50.000 lietuvių Į Si
birą, išvežė mūsų intejigentus, 
karininkus. Mes ir tik išsislaps- 
tėme miškuose. Bet jų visų ne
nuvežė į Sibirą, daug jų užtroš
ko užkaltuose vagonuose be 
vandens. 1941 met., birželio 22 
dieną įvyko karas vokiečių su 
rusais, ir rusai buvo išvyti iš 
Lietuvos. Tada ir Lietuva labai 
nukentėjo. Žuvo labai daug lie
tuvių. Mes išbuvom po vokie
čiais 3 metus. Žinoma, vokiečiai 
mums irgi ne broliai. Taip pat 
vežė lietuvius į Vokietiją į dar
bus ir ėmė į savo kariuomenę ir 
prievartos būdu siuntė prieš an
glus ir amerikiečius, kur lietu
viai iš visa nenori kariauti prieš 
savo brolius amerikiečius. Ir 
1944 met. liepos mėnesi 23 die
ną rusai vėl išveja vokiečius iš 
Lietuvos, vėl Lietuvą degina, 
mina taip, kad Lietuvos teliko 
vardas, daugiau nieką. Ir mes. 
kurie spėjom, bėgom į Vokieti
ją tikėdamies patekti į ameri
kiečių kareivių rankas. Jums 
gali būti kils klausimas, kodėl

Laiškas rašytas iš Vokietijos 
į So. Bostoną LDS nariams ir 
“Darbininko” skaitytojams. Ka
sėjai yra pergyvenę baisų bol
ševizmo ir nacizmo režimą. Pa
duosime sutrumpinę. Rašo:

“Bet jum, aš manau, neaišku 
iš kur tas laiškas galėjo jus pa- 

į siekti, nes mūsų brangi tėvynė 
Lietuva pavirto griuvėsiais ir 
pelenais, ir ten viešpatauja kru
vinas bolševizmas, apie kurio 
baisenybes aš neturiu tiek žo- 

l džių parašyti.
“Šį laišką rašom ne iš Lietu- 

; vos, bet iš Vokietijos, kurią už- 
i kariavo Jūsų kareiviai, ir mus

Jonas Avižinis, Norwood, Mass.......... ................  1.00
Thomas Butkus, Cleveland, Ohio .... 1.00
Wm. Lutkin, S. Easton, Mass.............................. 1-00
Miss A. Green, Canada ......................................  1-00
Mr. Būgneli, Sr., Detroit, Mich.............................. 1-00
S. Tvaronaitis, Hartford, Conn............................. 1-00
Mrs. K. Melusky, Shenandoah, Pa. ... 1-00
Mr. and Mrs. Baranauskas, VVaterbury, Conn. 1.00 
Mrs. M. Kupchunas, Hudson, N. H........... 1.00
M. Naudziunas, Shenandoah, Pa.....  1-00
J.'Pocius, Simsbury, Conn..................................... 1.00
V. Parulis, Detroit, Mich...................................... 1.00
Joseph Baltronis, Corsackie, N. Y.......................... 1.00
J. Rugienis, E. Hartford, Conn........................... - . 1-00
Ig. Radin, Johhson City, N. Y......  1.00
Vincas Verbickas, Providence, R. I. 100
Ignas Umpa, Methuen. Mass............................... 1-00
Thomas Butkus, Cleveland, Ohio . ....... 1-00
S. Kudzma, Nashua, N. H. ................................... 1-00
Rev. Ig. Valančius, Phila., Pa..............................  100
A. Januškevičiūtė, Schenectady, N. Y. ............. 1.00
M. Kasė, Detroit, Mich......................................... 1.00
J. Petrauski, Detroit, Mich................   1.00
K. Bausa, Lawrence, Mass.............   100
Mrs. D. Deskavich, S. Deerfield, Mass................... 1.00
Jos. Stoškus. \Vorcester, Mass..............................  1-00
Mrs. E. Lubin, "VVorcester, Mass. ............... 100
Theodore Debeikis, "VVorcester, Mass................... 100
Chris Kalinauskas, Newton Upper Falls, Mass— 1.00

: Mikalina Pavidis, Dorchester. Mass. ............. 1.00
Mrs. J. Naujokas, S. Boston, Mass. ...........  1-00
A. Bartnik, St. Louis, Mo................   1.00
Jos. Manikas, Hartford, Conn. ..... 100

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už nuo
širdumą laikraščiui “Darbininkui”.

Administracija.

mes bėgom į Vokietiją, nes 
mums ir vokiečiai priešai. Bet 
mes matėme rusus kada buvo 
Lietuvoje, ir ką jie pridarė, 
kiek lietuvių išžudė. Tai mes, 
kurie buvome jaunesni visi bė
gom nuo mirties, vistiek mes ti
kėjom. kad vokiečiai karą pra
loš ir mes pateksime pas savo 
brolius amerikiečius. Mes jau 
vieni metai kaip Vokietijoj, ži
noma. teko sunkiai dirbti ir 
kentėti nuo bombų. Bet Dievas 
mus saugojo ir mes patekom į I 
jūsų kareivių rankas, ir dabar 
mus maitina amerikiečiai.

"Mes visi dabar esame K... O... 
lageryj, ir čia yra daug ameri
kiečių lietuvių kareivių. Mes 
suradom vieną lietuvį kareivį, 
kuris savo vardu pasiuntė mūsų 
laišką jums... Tik gaila, kad jis 
jau išvažiuoja į Ameriką... Tai 
brangus dėdė, dėdienė ir sesu- 
tės, išgelbėkite mus kaip nors 
iš to vargo ir nuo mirties, nes 

j mus gali vėl grąžinti į Lietuvą 
pas tą kruviną bolševiką, apie

8
“Mes lietuviai Vokietijoje, 

' Sąjungininkų aprūpinti, gyve
nam neblogai. Laukiam ir tikiu, 

l kad Dievas yra teisingas ir vie
ną kartą pasaulyj tiesa užvieš- 

’ pataus ir mes visi galėsime 
grįžti j savo mylimą nepriklau- 

' somą Lietuvą.
“Reiškiu pagarbą.

“ y v ”

RED. PRIERAŠAS. Stanus- 
kiai arba Stan prašomi atsi
šaukti į “Darbininko” redakci
ją, 366 W. Broadvvay, So. Bos
ton 27, Mass., ir jiems bus į- 
teiktas ieškotojo laiškas ir ad
resas.

Lietuvos Tremtinės 
Laiškas Iš Šveicarijos

Šiomis dienomis p. L., gyv. 
Pennsylvania. gavo laišką iš 

j Šveicarijos nuo Lietuvos trem
tinės — pabėgėlės. Tarp kitko 
rašo:

“Šiandien aplankė mane Jūsų 
laiškas, kas man suteikė didelį 
džiaugsmą. Širdingai dėkuoju. 
Taip pat nuoširdžia' dėkuoju už 
prisiųstą dolerį. Kaip malonu 
yra kada jauti, Kad ir kaž kur 
toli, toli plaka ta pati lietuviška 
dvasia, tas pats kraujas.

“Ponas .... jau daug metų
prabėgo, kaip mes matėmės, ti
kiu, bus įdomu Jums žinoti apie 
mano ir kitų likimą... Visą lai
ką tarnavau... kasininke ligi 
1944 m. Teko Jums girdėti, kad 
per mūsų tėvynę karo audra 
praūžė tris kart, naikindama 
viską be pasigailėjimo. Ketu
rias dešimts penki tūkstančiai 
tautiečių išvežti Sibiran 19-10 

kurį mes nei pamislyti negali
me. nes visi Lietuvos laukai 
krauju pavirto ir mūsų tėvai ir 
seserys be laiko nuėjo į kapus...

“Jums vėl bus neaišku, kad 
rusai tiek žudynių pridarė, ir 
kad rusai yra amerikiečių są
jungininkai.- Bet aš manau, kad 
jūs neįsivaizduojat kas yra bol
ševizmas ir jo baisybės, ir jei 
mus jūs neišgelbėsite ir mus a- 
tiduos rusams, tai mums ge
riau tegu sušaudo čia vietoje, o 
ne kad kur mus kankintų Sibi
re...”

Taip rašo ne Amerikoje gyve
nantis lietuvis, net žmonės, ku 
rie pergyveno Rusijos bolševi
kų režimą laike pirmos okupa
cijos. Jie sako: “Geriau tegu 
sušaudo čia vietoje, o ne. kad 
kur mus kankintu Sibire." Mū
sų tautos išgamos — parsidavė
liai kruvinam bolševizmui 
džiaugiasi, kad Lietuva neša 
kruviną vergijos naštą. Jie no
rėtų. kad visi patriotingieji lie
tuviai patektų į tą bolševizmo 
pragarą, tik jie patys ( Prūsei- 
kos, Bimbos ir kiti) nenori va-

m. užėmus rusams, ir šiaip žuvę 
be žinios. Mano brolis A. būda
mas 19 metų amžiaus išvežtas. 
S. E. su visa šeima. Pr. šeima ir 
daug kitų pažystamų. 1944 m. 
liepos mėn. artėjant rusams į 
Lietuvą, bėgo žmonės visi kur 
kas išmanydami, visi beveik 
traukėsi į Vokietiją, bijodami 
“draugų” rusų. Daug žuvo Vo
kietijoj tautiečių, daug ten pa
siliko prie Amerikiečių —Pran
cūzų, o apie 200 lietuvių pateko 
į Šveicariją. Koks čia mūsų lau
kia likimas, tai nežinia. Daug e- 
sam išvargę, daug iškentėję. 
Jūs esat laimingi, nes nieko bai
saus nepergyvenot. Gyvenam 
lageryje, uždirbam tik ant žen
klų laiškams.

“Dabar dėl Jūsų giminių: Jū
sų mama, sesuo Marytė su šei
ma. ir brolis su šeima visi Vo
kietijoje gyvena kartu. Brolis... 
su sūnum K. ir Marytės vyras 
buvo paimti į vokiečių Lufwafę 
prievartos būdu. Sesuo su vyru 
pasiliko Lietuvoj, nes ten buvo 
apsupti. Jos likimas neaiškus.

“Visko netekom, viską pali
kom. esam vis vargšai, be Tė-

žiuoti ir paragauti.

Lietuvos Tremtinio Laiškas
“Didžiai Gerb. Klebone:
“Kreipiuos i Jus. nepažinda

mas Jūsų. 1 . giminių Bosto
ne, bet neturiu jų adresų.

"Aš. kaip ir daugelis lietuvių 
esu karo audros atblokštas Vo
kietijon. atskirtas nuo savo tė
vų. seserų ir brolių, kurių liki- 

I mas man nežinomas.
“Aš esu gimęs J. A. V., Bos- 

1 tone, 1910 m. spalių 3 d. Krikš 
tytas Bostono R. Katalikų baž
nyčioje. kur yra mano gimimo 
metrikai, kurie man labai rei
kalingi.

“Mano pavardė... (Čia pralei
džiame vardą ir pavardę. Red.).

“Gerb. Klebone, nuolankiai 
‘prašau, jeigu galite, prisiųskite 
man mano gimimo metrikus ir 
paskelbkite Bostone gyvenan- 

I tiems Stanuskams (sutrumpin
tai pasivadinę Stanį, kurie turi 
gimines... Teparašo man...

vynės. Jau kelio mums į Lietu
vą visiems pabėgėliams nėra, 
kol bus ten “draugai”. Vienus 
metus gyvenom ir žinom koki 
jie yra.”

JOB ĮVELI. DONE—Lt. Ed-
ward C. Dahlgren. Caribou. 
Me., awaits transportation 
home with score of 100 dis- 
charge points. He storrr.ed 
four German buildir.gs. kill- 
įng eight Nazis and captuę*

- iOfi 39. -------------J
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v*Amerikiečiai Nukentėju* 

siems Lietuviams Renka 
Drabužius

Pirmadienį, rūgs. 17. Brock
ton Enterprise buvo pranešta 
žinia, kad Brocktone ir apylin
kėje bus daroma drabužių va
jus dėl nukentėjusių lietuvių, 
"kurių tėvynė.” kaip rašo En
terprise. “per penkius metus 
tris kartus buvo paversta karo 
lauku". Trečiadienį, ketvirtadie
nį. penktadienį ir šeštadienį — 
(rūgs. - Sept. 19-20-21-22). — 
Brocktono ir apylinkės gyven
tojai yra prašomi atnešti nerei
kalingus. bet dar galimus dėvė
ti. drabužius į artimiausią po
licijos arba Fire Station. šešta
dienį Brocktono gyventojai ga
lės drabužius padėti ant gatvės 
ir atvažiuos miesto trokai juos 
surinkti.

> rikos parapijos klebonas ir visų 
Broc-ktono ir apylinkės, kunigų 
Dekonas: Roger Keith: George 
H. Leac-h: Dr. Peice H. Leavitt:

M. Levey: 
Visiting 

Senator
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timtaučiai. ar broliai lietuviai?
Svetimtaučiai — neš drabu

žius į Fire Stations ir Police 
Stations. ir vėliau suneš į U. S. 
O. namą. White Avė.. Brockto- 

j no mieste. Lietuviai atneš dra
bužius į šv. Roko svetainę. Tai- 

I gi šią savaitę rugsėjo-Sept. 19-

Svarbus Pranešimas

Moderniškiausias Plaukų Taisymo Salonas
Moterų Są-gos Mass., Me. ir

N. H. Aspkr. kuopoms praneša-

vo broliui bus geresnis priete- 
lis. ar svetimtautis pralenks jį? 

Kad amerikiniai nepralenktų 
lietuvių savo širdies gerumu, 
montelliečiai šaukia visus apy- 

G. Milės: Dr. George A. Moore: lietuvius į talką. Apsiėmė
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Lietuviai Į Darbą!
Sužinoję, kad tokie įžymūs 

amerikiečiai taip nuoširdžiai re-

Brocktono Mayoras Va
jaus Garbės Pirmininkas
Joseph Downey, Brocktono 

mayoras ir lietuvių prietelis. y- 
ra to vajaus garbės pirminin
kas. Ir jis sudarė savo komite- mia lietuvius, tai ir patys lietu- 
tą iš įžymiausių Brocktono a- viai dėl savųjų 
merikiečių. štai jo komitetas, 
kaip praneša. "Enterprise":

Acting Chairman — Counci- 
lor Thomas J. Muilins: Co- 
Chairman — Police Captain 
Daniel T. Guerin. Kiti komite
to nariai: Dr. George A. Buck- 
lev; Robert J. Coleman. com- 
mander of Brockton Post of A- 
merican Legion: Miss Pnilome- 
na Di Pasąua: Rt. Rev. Mon- 
signor M'alter H. Gili. Šv. Pat-

brolių nenorės 
atsilikti. Todėl BALF 42 sky
riaus pirmininkas, kun. F. Nor
butas sušaukė lietuvių susirin
kimą Šv. Roko parapijos svetai
nėje. Tame susirinkime išaiš
kinta kaip svetimtaučiai dėl lie
tuvių darbuojasi ir lietuviai en
tuziastiškai užgyrė jų darbą, ir 
patys pasižadėjo prisidėti 
to darbo. Pažiūrėsime kas 
giausiai surinks drabužių 
nukentėjusių lietuvių: ar

prie 
dau- 

dėl 
sve-
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Anniversary

SALE

Grasilda Dravinskienė išjudinti 
Middleboro ir Hanover lietu
vius; o J. Daugelevičius ir Ona 
Šatienė North Abingtoniečius. 
Dar yra Bridgewater. Stough- 
ton — ir jie kviečiami į darbą. 
Susidarykite vietoje mažą ko
misiją — eikite per namus ir 
atveškite drabužius į Šv. Roko 
par. svetainę šią savaitę, net ir 
sekmadienį priimsime drabu
žius. nes galima gerus darinis ir 
sekmadienį atlikti. Ir jei kas tu
ri surinkę drabužius ir neran
da kaip juos atvežti, tai ateis 
į pagelbą Jurgis Davis. Leonas 
Šemeta ir Vincas Zinkevičius. 
Telefonuokite Brockton 3558M. 
o jei neatsilieps, tai 1761M ir 
atvažiuos iš Brocktono parvežti 
drabužius. O. čia Brocktone su
ieškos dėžes supakuoti drabu
žius — Juozas Treinavičius ir 
Zofija Norvaišienė. Ir prie pa
kavimo turi iš pereitų drabužių 
vajų patyrusių darbininkių. Vi- ♦*♦ 
si dar nepadavė vardų, bet se- ♦?♦ 
kantieji apsiėmė pasidarbuoti: 
Grasilda Dravinskienė, Ieva Bo- 
bulienė. Kazimiera Sawlit. Ag
nieška Barry. Marijona Janaus- 
kaitė. A. Petkienė. Ona Baub
lienė. Rozalija Balevičienė, Ona 
Kybartienė. Alena Norkiūtė. Ir ♦♦♦ 
reikia dar tiek, kiek čia pasiža- ♦*♦ 
dėjo. Dar sužinojome, kad kun. 
Norbutas ir Councilor Muilins *♦* 
išvažinėjo jaunus vyrukus — ♦ 
Carroll. abudu Šakmonų: Aksti- t♦T* 
ną. Balevičių per visą Brockto- Z 
ną ir išdalino nuo namo į namą 
15.000 vajaus apgarsinimų. O. ♦*♦ 

. pereitą savaitę per Brocktono 
.tėvus J. Treinavičius ir L. Še- ♦♦♦ 
meta išdalino 5.000. Būtų gale- *♦* 
ję 100.000 išdalinti. *♦*
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kumu. rinkime drabužius dėl 
savo pasaulyj išsklaidytų bro
lių ir seserų .Vien tik Dievo ap
vaizda. kad mes taip nevargs- 
tame. kaip jie vargsta. Dėka 
Amerikai, kad nedraudžiama,*** 
jiems padėti. Dėka amerikie
čiams. kad lietuvius ragina ir 
išjudino padėti savo kūno ir 
kraujo nariams.
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me. kad metinis ir poseiminis 
svarbus suvažiavimas įvyks 14 
dieną spalių, 1945 metais, šv. 
Pranciškaus parapijos bažnyti
nėje salėje, Main St., Athol, 
Mass. Prasidės 1 vai. po pietų, 

šis suvažiavimas yra labai 
svarbus, nes bus išklausyti ra
portai iš buvusio M .S. seimo; 
raportai iš kuopų veikimo ir 
taipgi bus renkama valdyba se
kantiems metams.

Todėl kviečiamos visos kuo
pos gausiai prisiųsti delegačių

♦♦♦ ir gerų sumanymų dėl apskričio. 
Šis suvažiavimas tapo atkel

tas savaitė prieš, kaip buvo 
skelbiamas “M. D.”, iš priežas
ties Jubiliejinio “Darbininko” 
koncerto, spalių 21 d., So. Bos
tone.

Ona M. Sidabrienė, 
Apskričio pirmininkė.
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Yvonne’s House of Beauty 563 High St., Dedham, Mass. galima sa
kyti yra vienas iš puošniausių plaukų taisymo įstaigų. Tą galima pama
tyti iš viršui telpamu paveikslų.

Taipgi Yvonne’s Grožio Salonas yra ir So. Bostone, adresu: 310 W. 
Broadway, Telefonas SOUth Boston 9534.

Dabar mokyklų atidarymo sezone, visos mergaitės papuoškite savo 
galvas gražiai sugarbanuotais plaukais. Robert Kiaura ir Yvonne yra ek
spertės lietuvaitės, pasiruošusios duoti Basicurl permanent wave pagal 
naujausios mados. Nėra reikalo padaryti apointmento, bet galite užeiti ar
ba pašaukti telefonu Yvonne’s House of Beauty, Dedham 1636 arba 
SOUth Boston 9534.

I. J. Fox didžiausia kailinių firma A- 
merikoje skelbia didelį kailiniu išparda- 
vimą ANNIVERSARY SALE. I. J. FOX g 
krautuvėje yra didžiausias 1946 madų 
kailinių pasirinkimas prieinamiausio- 
mis kainomis ir geriausiomis sąlygomis.

Kas dabar kailinius nusipirks mūsų 
krautuvėje, tie galės padėti iki ateinan
čio rudens į storage už kurį nereikės nie
ko mokėti.

Mūsų krautuvėje galite kailinius pirk
ti ant išmokėjimo. Atėjusios į krautuvę 
visuomet reikalaukite, kad Jums patar
nautų šios krautuvės lietuvis atstovas p. 
Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
ekspertas ir žinovas.

Nelaukite rudens kailinius pirkti, pir
kite dabar, kada yra plačiausias jų pa
sirinkimas. Pasinaudokite proga!

411 washington SIRELf

BOSTON, MASS.

HAVERHILL. MASS.
VESTUVĖS

Rugsėjo 2 d. įvyko mūsų kolo-
♦*♦ ' nijoj labai iškilmingos ir pui- 

kios vestuvės p.p. Juozo Belskio 
***iir Aldonos Jankauskaitės. 11:30 
*♦*: (po paskutinių mišių), Lietu- 
*♦* vių šv. Jurgio par. bažnyčioje, 

kun. Jonas D. Žuromskis suri
ju šo labai gerai žinomą ir atsižy- 

mėjusią jauną porą, šliūbas bu- 
♦*♦ vo iškilmingas ir gražus. Žmo- 

nių buvo pilna bažnyčia. Po 
šliūbo ceremonijos įvyko Lietu- 

*♦* vių Gedemino klubo salėj, kur 
♦ duota labai geri pietūs sve- 

čiams giminėms. Svečių ir gimi- 
nių buvo iš New York, New 

. ir Mass. 
Viskas buvo labai tvarkingai 
sutaisyta ir visi turėjo labai 
linksmą laiką.

Juozas Belskis yra baigęs Ha- 
verhill High School ir North- 
eastem Universitetą Chemijos 
Inžinierystę su aukštu laipsniu. 
Pabaigęs mokslą buvo viršinin
ku Chemical Construction 
Corp., Levviston, N. Y., o dabar
tiniu laiku yra Supervisor 
Pharmaceutical Devision, C«ū- 
co Chemical Corp. Bound 
Brook, N. J.

Aldona Yankauskaitė taip pat 
yra baigus Haverhill High 
School ir Mclntosh Business 
College. Paskutiniu laiku buvo 
sekretorė U. S. Civil Service 
Commission. Boston, Mass.

Abu jaunavedžiai paeina iš 
gerų katalikų šeimynų. Buvo 
Lietuvių šv. Jurgio bažnyčios 
choristai ir labai gerai atsižy
mėję lietuvių veikime, kaip tau
tiškoj, taip ir katalikiškoj sri- 
tyj-

Lai Dievas juos laimina ir su
teikia jiems linksmą ir dorą gy
venimą.

geri pietūs sve-

X Jersey, Penna., R. I.
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YVONNE’S HOUSE OF BEAUTY ❖
563 High Street, Dedham, Mass. *

pel St.. o jo žmonelė su savo tė- ! į apskričio suvažiavimą, ku- žmona. Šiomis dienomis p. inž. 
ris įvyks spalių 14 d., Athol, D. Milės išvyksta į Chicago, III., 

Sveikiname Majorą Dr. Jurgį Mass., išrinktos sekančios: pp. kur jis dirbs inžinieriaus darbą. 
Warren 
sėkmių 
vuosius!

Raporteris. veliais gyvena Waltham.

NORWOOD, MASS Iir linkime geriausių A. Lyons. E. Novikienė, B. A- Geniausių sėkmių! 
ir džiaugsmo pas sa- domaitienė, J. Benkevičienė ir ________domaitiene, 

A. Kneižienė.

Po susirinkimo įvyko pramo- 
Pereitą sekmadienį įvyko Mo- gėlė — užkandžiai, kurie buvo 

pagerbimui sugrįžusios 
p. Lyons. Pasakyta 

ir įteikta p. Lyons do-

Sugrįžo Po 42 Mėnesių 
Karo Tarnybos Pacifike
Šią savaitę sugrįžo pas savo 

tėvelius karys Pranas Cvilikas.
kuris išbuvo 42 mėnesius karo terų Sąjungos 27 kuopos svar- 
tamvboje Pacifike. Karys Pra- bus susirinkimas. Išklausyta į- 
nas grįžo sveikas. Prieš įstojant vairūs raportai, 
karo tarnybon karys 
Cvilikas buvo veiklūs Šv. Jur- Sąjungos seimo, kurį labai įdo- 
gio parapijoj. Jis buvo choris- miai išdavė 
tas. vytis, ir įžymus sportinin
kas. Buvo choro ir L. Vyčių 
kuopos pirmininku.

Kario Prano tėvelis Pranas 
ir pamotė Monika Cvilikai gy
vena 22 Folan

Sveikiname sugrįžusį karį
Praną Cviliką 
riausio poilsio ir daug malonu- dėlės Dalalienės vėlę sukalbėta 
mo tarp savųjų, kurių taip ilgai poteriai. Ji yra pirmutinė narėjus. gyv. 
nematė.

bet svarbiau- 
Pranas s^as raportas tai buvo iš Moterų

Avė.

|

—
' Komunistų “rojus”— vi
si lygūs ubagai.

suruošti 
atstovės 
kalbelių 
vanėlė. Dalyvavo kleb. kun. S.
P. Kneižis, p. J. Horan (adv. B. 

jauna Sąjungietė.; Sykes sesutė) ir p. W. Wara- 
ponia Akvilė Lyons. Už gražiai bow iš Brockton. 
išduotą raportą Sąjungietės jai

i žodžiais 
dėkojo.

I 
j 

ir linkime ge-

Sugrižo Majoras Dr. Jur
gis Warren

Šią savaitę sugrįžo pas savo 
žmonelę ir tėvelius Majoras Dr. 
Jurgis Warren (Versiackas). 
Majoras Dr. Jurgis Warren 
grįžo iš karo tarnybos Europo
je. Jo tėveliai pp. Jurgis ir Ur
šulė Versiackai gyvena 17 Cha-

Haverhillietis,

VAIKŠČIOJA ORU
Suaugę žmonės, nešiodami gerus, su 
Arch Įrengimu čeverykus, vaikščioja 

taip lengvai, kaip oru.

AEROTRED SHOES
Galite užsisakyti prisiųsdami mierą, ilgį ir

*

\
p. A. Lyons buvo labai nuste- / 

ir aplodismentais pa- bintą tokiu pagerbimu ir nuo- 4 
į širdžiai už tai dėkojo. Gaila, J 

Skaitytas Cambridge M. S. kad toje pramogėlėje negalėjo /
22 kuopos kvietimas dalyvauti dalyvauti p. Teklė Mitchell iš 
jų parengime ir išdirbinių pa- Nashua, N. H. S. R. f
rodoje spalių 14 d. Už a. a. A- ________

Pereitą savaitę pas pp. Ku-
Williow St., lankėsi 

mirus iš šios M. S. kuopos. ‘inž. p. Danielius Milės su savo

plotį (size) ir Ration Štampą ir tuojaus gausite čevery- J: 
kus C. O. D. 1

Taipgi parduodu ant užsakymo pritaikytus gerus Arch 
Plasko čeverykus, padirbtus su daktaro užtvirtinimu, kurie J 

yra labai geri ir kaina žema.
W. Yurkeviezius

W. YURKEVICZIUS Į
P. O. BOX 63 MONTELLO, MASS. į
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Drabužių ■ Avalinės Rinkimo Vajus Jau Prasidėjo1Visų “Darbininko” skaitytojų 
ir LDS narių didžioji šventė — 
30-ties metų gyvavimo sukak
ties paminėjimas jau visai arti 
— tik už mėnesio, būtent, spa-'(

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay 

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

“Darb.” skaitytojai turime 
ruoštis prie tos šventės, kuri 
bus atžymėta nepaprastai pui
kiu ir įdomiu koncertu, So. Bos
ton High School auditorijoje, 

ISo. Bostone.
Bostono ir artimesnių koloni

jų įsigykime ir platinkime kon
certo bilietus, tapkime garbės 
rėmėjais, garsinkime, organi
zuokime būrius vykti į koncer
tą. Tolimesnių kolonijų siųski- 
mes sveikinimus, pridėdami sa
vo auką, tapkime, nors toli gy
veną bet artimi savo laikraščio 
rėmėjai.

Laikraštis “Darbininkas” per 
30 metų ištikimai ir nuolat mus 
lankė nešdamas mums iš viso 
pasaulio geras ir blogas žinias, 
mus informavo apie mūsų tėvų 
kraštą Lietuvą ir brolius lietu
vius išsisklaidžiusius po visą 
pasaulį. Todėl, įvertinkime tąl 
savo švyturį. Padarykime šį 30 
metų jubiliejų istoriniu — pa- 
sekmingiausiu iš visų parengi
mų. Na .visi kaip vienas su sa
vo dalia, ir visi galėsime pasi
džiaugti savo darbo vaisiais.

“Darbininko” Skaitytojas.

Tel. TP.Owbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE. MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

[VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Sėkmingą Pradžia Šv. Petro 
Parapijos Mokykloje

Antradienį, rugsėjo 18-tą, — 
buvo istoriška diena Šv. Petro (sako: “< 

j parapijos gyvenime — buvo čia vietoje, 
džiaugsmo diena kunigams. Se

gelėms ir visai parapijai.
Per ilgus metus žmonės troš- 

; ko turėti savo mokyklą. Šįmet 
tas sapnas išsipildė. Galime sa
kyti netikėtai. Tai buvo Dievo 
dovana iš dangaus. Kai kurie 
žmonės manė, kad jau per vėlu j 
įsteigti savo mokyklą. Tiesa,1 

! reikėjo ją turėti pirmiau, 
vis dėl to, kaip yra sakoma: 
“Geriau vėliau negu niekad'”

Koks tai džiaugsmas, koks tai į 
gražus įspūdis buvo, kada para-i

Lietuvos žmonės dėl baisaus' 
karo ir okupantų žiaurumo bu-j 
vo priversti slapstytis ir bėgti] 
į svetimas šalis, kad išgelbėtų' 

j savo gyvybes. Apskaičiuojama. = 
kad Europos įvairiose šalyse—! 
Amerikos ir Anglijos zonose 
yra apie 350,000 lietuvių pabė-Į 
gėlių, kurie šaukiasi pagalbos ir Į 
toji pagalba jiems desperatiš-į 

' kai reikalinga, kad išgelbėtų 
savo gyvybes nuo bado, šalčio 
ir ligų.

Iš gaunamų laiškų sužinome,
kad Lietuvos žmonės bėgdami ir seserys, išblaškyti po įvai- 
iš savo namų nieko negalėjo ir r^us Europos kraštus, 
nesuspėjo pasiimti. Išbėgo kaip 
stovi. Daug dienų praleido be 
kąsnelio duonos. Drabužiai ir a- 
valinės. kurią turėjo ant savęs 
visai nusidėvėjo. Daugelis jų 
pergyveno baisias kančias na
cių koncentracijos stovyklose.'
Daug kitų buvo priversti dirbti skelbė drabužių vajų nuo rug- 
sunkiausius darbus. Kada A- S®J° d. Per šią savaitę yra 
merikos ir Anglijos kariuome- atliekamas pasiruošimo darbas 
nės juos išlaisvino, tai juos ra- 1 - * _
do bado ir 1

| Grįžti į Lietuvą jie negali, kol rapijos bažnytinėje svetainėje 
! Lietuva yra Rusijos bolševikų " 5th St.; Lietuvių svetai-

Jeigu Jūs padovanosite porą 
batukų šiam mažyčiui, ir jis 

bus Jums dėkingas.

J M

me Bostono mieste. Apie tai į 
bus paskelbta per radio ir laik-j 

j raščiuose. Lietuvių laikraščių' 
(redakcijos taip pat sutinka pa
tarnauti visiems. kurie tik 
kreipsis.

I

batais, 
apsau- 
dviem

Kad ir nuplyšusiais 
bet Lietuvos dukra eina 
gos ieškodama, vedina 
mažyčiais. Tamstos attikusieji

i batukai gali padėti jos varge...

(VAIRŪS skelbimai

Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas paskelbė drabu
žių ir avalinės rinkimo vajų. Į- 
vairiose kolonijose gyvuojanti 
skyriai jau pradėjo vajus, o ki
ti ruošiasi pradėti.

Bostono BALF skyrius pa-

Parsiduoda Už $10,500 
dviejų šeimynų medinis namas 
Dorchesteryje, arti Ashmont 
Station. Puikūs vaizdai, kiek
vienas flatas po 6 kambarius. 
Rendos $43.00 už kiekvieną fla- 
tą. Tile bath. baltos sinkos, fur- 
nice garu apšildomas, dvigubi 
langai, 4900 ketv. pėdų daržo. 5 
pėdų geležinės tvoros, gėlių ga
lerija, vaisiniai medžiai vietory 
garden. Atsišaukite vakarą po 
šeštos valandos: ZNOTIN. 54 
Westmoreland St., Dorchester, 
Mass. 10-2-'f5

lietuviškais šūkiais. Mažyčių 
(vaikų darželis) kambarys bene 
įdomiausias. Kiek čia visokių 
žaislų, iš kurių bene mėgiamiau
sia bus “čiuožykla”.

Visuose kambariuose virš se- ■ ., .... , , Rusteikos jsventinime, pnmici-seles mokytojos deskos kabo . . , , . ..., .. ..... ... , . jose ir bankiete ir taipgi kuo■ kryžius, o iš salių įskeltos A- ...... x. ... nors pnsidejusiems ir suteiku-imerikos ir Lietuvos vėliavos. I . . ....... . . įsiems mums džiaugsmą. LaiIstikrųių Bostono lietuviai ga- '. . . .. .I,. ..... . . . .7 'Dievas visiems šimteriopai at-,11 didžiuotis prieš kitataučius . . . _ .! . , ,, , lvgina uz mums ir musų sunuii turėdami tokią puikią mokyklą:;. . „ ........ . , , , . , i kunigui Rusteikai padarytą ma-buti dėkingi klebonui kun. Pr. ,... ..... . .. . lonumą.Virmauskiui uz jo ruĮiestj ir 
pastangas įkūnijant tą ilgų me
tų svajonę - lūkestį — lietuvių 
parapijinę mokyklą; ir galop,• 
gali džiaugtis, kad jų vaikučiai į 
bus mokinami ir auklėjami pa-; 
sišventusių seseiių, kryžiaus,' 
Amerikos ir Lietuvos vėliavų! 
pavėsy. Rap.

PARSIDUODA puiki library 
deska su 9 stalčiais. Ji yra pa
daryta iš mahogany medžio. 
Parduosiu nebrangiai. Telefo- 
nuokite: Kirkland 1638.I

Kazimieras ir Ona Rusteikai, i 
So. Boston. Mass.

REIK.ALINGA ligonbutyje 
dirbti moterys kaipo chamber- 

  j maids, ward maids ir kuknioje. 
i T L • n ! - i L Reikalinga taipgi vyrai porters

Ulių. lOblD idSkyre Lynch ir X-Ray kambaryje dirbti. At- 
Teise:!! įsišaukite tuojau: New England

______ ‘ Baptist Hospital, 91 Parker Hill 
Šiomis dienomis Gub. Mauri- Avė. Roxbury, Mass. (21)

ce J. Tobin paskyrė William G. 
“Major” Lynch. So. Bostono 
teismo raštininką. Dorchesterio 
teismo teisėju. Tikimąsi, kad 

(Gubernatoriaus Taryba užgirs
paskyrimą.

Teisėjas William G. “Major” 
Lynch yra plačiai žinomas ne 
tik So. Bostone, bet ir visame 
Bostone kaipo teisingas ir nuo
širdus žmogus.

I |
Grįžo Iš Karo Tarnybos

—
Šiomis dienomis grįžo iš Eu

ropos korporalas Viktoras Žar- 
deckas, išbuvęs Europos karo 

j frontuose 21 mėnesį ir dalyva
vęs penkiose svarbesniose kau- 
i tynėse su priešu. Jis už gerą 
j elgesį yra gavęs pažymėjimą. 
' Sugrįžęs iš Europos, gavo leidi- 
jmą ir atvyko pas savo tėvelius 
i pp. Juozą ir Agnės Žardeckus ir 
į brolį Vaclovą, gyvenančius 9 
i Assabet St., Dorchester, pra- 
: leisti 32 dienas atostogų.

Mūsų sūnaus Broniaus Rus-’ Džiaugiasi tėveiiai ir ir

vo mūsų gyvenime didžiausias (korporalo Viktoro Žardeckio 
džiaugsmas. Meldžiamės ir dė-' sugrįžimu ir linki jam links. 
kojame Dievui, kad mums leido;miausių ir maloniausių atosto-1 
sulaukti tos dienos. Nuoširdžiai_ +„;_____ ; 1^Oz4 rr i (■ 11 Inilm
dėkojame Šv. Petro lietuvių pa
rapijos klebonui, kun. Pranciš-' 
kui Virmauskiui, kun. Dr. Ka-1 
zimierui Urbonavičiui, kun. Al- j 
bertui Abračinskui ir kun. Si
monui Saulenui už nuoširdų turgjo pT.;gą pasikaibėti lietu- 
priėmimą, suruošimą iškilmm- viškai Lietuvos pabėgėliai ste- 
gų įšventinimo ir primicijų pa- bejosi Viktoro lietuvių kalba ir 
maldų ir suteiktą mums džiaug
smą. Taipgi dėkojame visiems 

kuris aptvertas svečiams kunigams už dalyva-
’ . --------- - £-------  -J "j

ir drabužių priėmimas savo į-
vargo prislėgtus, įtaigose. Šv. Petro lietuvių pa- j

Lietuvių svetai- 
okupacijoje. Jie rašo, kad jeigu n®je> 309 E Street, ir Amerikos 
juos verstų grįžti į Lietuvą, tai Legiono Stepono Dariaus pos- 

‘Geriau lai mus sušaudo to patalpose. 265 C Street.
” Tokia yra Lietu

vos pabėgėlių būklė.

Ar mes galime likti tokiais 
j užkietėjusiais, kad jiems neuž- 
jaustume? Dalinkimės drabu- 

! žiais, avaline ir kitokiais gyve
nimo reikmenimis, nes mes kol 

įkas neturime vargo ir kančių, 
kokias pergyvena mūsų broliai

VYČIAI IŠVYKO 
SEIMUOTI

PAIEŠKAU savo giminių — 
pp. Komenų. Norėčiau su jais 
susižinoti ir susirašyti. Prašau 
jų ar kas apie juos žino atsi
šaukti šiuo adresu: Mrs. Uršulė 
Razvadauskienė, po tėvais Kaz
lauskaitė, 13 Atvvood Court, 
Nashua, N. H. (21-2^-28)

Bostono miesto centre BALF 
skyrius atidarė savo centrą ad
resu: 9 Park St., prie pat Statė 
House, Room 21. Telephonas— 
CAPitol 8738. Tame centre nuo
latiniai nuo 9 vai. rytą iki 9 vai. 
vakare bus patarnautojos, ku
rios teiks informacijas drabu
žių aukotojams ir rinkėjams. 
Vadovauja p. Katrina Namak- 

. sienė. Taipgi galite gauti infor-1Kristaus balsas vėl skambėjo4,_ . macijų pas BALF skyriaus se- mokyklos kambariuose: Leis- , x , T_ , |. . kretonų, adv. K. Kalinauską,1kitę mažutėlius eiti prie Ma-„ įo09 E. Broadway. So. Boston.;
■nęs”' , . , Tel. SOUth Boston 3357. Tuo'

Seselės gražiai išpuošė kam- .. , , .1pačiu adresu galima susisiekti 
ir su BALF skyriaus pirminin
ku. Dr. Povilu Jakimavičių.

Kviečiame visus į talką' Au
kokite drabužius ir avalinę ir 

(taip pat pagelbėkite surinkti iš 
■aukotojų, kurie patys negali] 
pristatyti į nurodytas vietas, j

Mes tikimės gauti leidimą' 
sunešti drabužius į Policijos ir 
Ugniagesių (Fire) i

pijos mokykla atidarė duris. Vaikučių susirinko apie
Motinos ir tėveliai atvedė savo 
vaikučius iš arti ir toli. Tikrai

fI Pristatome Vyną, Alų ir Tonikų
! Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
J; gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa- 
f rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

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

| 220 E St.. Tek ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

L. Vyčių metinis seimas šiais: 
metais įvyksta rūgs. 21-22-23 
d.d., Šv. Antano parapijoj, Cice
ro. III., kur garbingai klebonau
ja kun. I. Albavičius. Ten gra
žiai veikia L. Vyčiai ir galima 
sakyti yra stipriausia Chicagos 
Vyčių apskrityje. Į Vyčių sei
mą išvyko iš Bostono — Pranas 

, Razvadauskas su žmona, jis yra 
L. Vyčių Centro pirmininkas: 

I Felicija Grendelytė, ji yra L. 
(Vyčių Centro fin. sekretorė: 
■ Larry Švelnis, adv. Antanas 
lYoung (Jankauskas). Regina 
Glineckytė, Joana Marčiulaity- 

i tė, ir Mykolas Norkūnas iš 
į Larcrence, Mass.
i Linkėtina Vyčiams sėkmingai, 
i seimuoti. Rap. I

i

I'
v« |v»

Nuoširdžiai Dėkojame

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE i

I
stotis visa- teikos įšventinimas kunigu bu-jbendrai vfei giminčs ir draugai

Lietuvių Pasididžiavimas 
Parapijos Mokykla

Lietuviai tikrai gali pasidi
džiuoti savo naujai atidaryta 
parapijos mokykla. Tikį įspūdį

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

258 West Broadway,

Take Years From Your 
Looks.

Faee looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

New Styles
Take advantage of CASPER’S morning 

SPECIAL $10.
Soft., Cream-Oil Permanent $8. 
Includes shampoo, Cutting and 

Individual hair Style.
Special from 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 

Other permanents from $5. to $50.
Luxurious Waves Sėt While You Relax in 

Glamorious Surroundingg.

CASPER’S 
BEAUTY SALON 

738 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist always present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

šimtas dvidešimts. Kaip malo
nu buvo juos visus matyti. Jų 

į veidai žibėjo su nepaprastu 
i linksmumu. Tėvai džiaugėsi ir 
buvo pilnai užganėdyti. Paliko 

(savo vaikučius Seselių motiniš- 
(kai globai ir grįžo į namus, dė- 
l kodami Dievui, kad apdovanojo
mus tokia didele malone. '

Tikrai graži pradžia. Ačiū 
Dievui. Ačiū mūsų dangiškai 
motinai Marijai. Ačiū ir jums 
tėveliai, kad jūs išgirdote Dievo 
balsą, šaukiantį į jus. Niekad 

i nesigailėsite padarę tą pasi
šventimą. Seselės išlavins ne- 

: tiktai vaikučių protą, bet kas
(svarbiau, sustiprins jų valią ir įgauni ją gerai apžiūrėjęs. (Mo- 
(uždegs jų širdyse meilės lieps- , kykla buvo atidaryta apžiūrėji- 
iną — meilę dėl Dievo, artimo* mui praeitą sekmadienį ir pir- 
' ir tėvelių. Jos išmokys vaiku- madienį). Tai puikus, kampi 
kučius fietuvių kalbos ir lietu- nis (I ir E. 6th St.) pastatas, su 
viškų dainų. Sėkla pasėta. Da-( erdviu, sausu, cementuotu kie- 
bar lauksime gražių vaisių. mu žaidimui.

Parapijinė mokykla duoda aukšta geležine tvora su dviem vimą įšventinimo ir primicijų 
mums naujos gyvybės. Sekmin- vartais. Viduje šeši didžiuliai pamaldose ir bankiete. 
gas atidarymas tos mokyklos erdvūs ir šviesūs kambariai. Į Dėkojame šeimininkėms ir 
dar kartą parodo, kiek gero’visus, beveik per visą dieną į-, šeimininkams, ypač p. Vosylie- 
darbo galime nuveikti, kada eina saulė. Visi naujai ištaisyti, nei, Vincui Valatkai, pp. Ivaš- 
mes visi dirbame išvien. Laiky- išvalyti, išdažyti. Naujai įvesta kam. pp. Brazauskienei ir Ku 

, kimės ir toliau tos gražios vie-* moderniškiausios šviesos, ko-, darauskienei ir bendrai visiems 
Inybės ir Dievas tikrai laimins kios elektrotechnikai yra žino- ir visoms už suruošimą šaunaus 
i mus

I

I j 
I 
t Trečiadienį “Darbininke” lan- pilnės vadovėliais, iš kurių vir- už didelį darbą. Dėkojame vi- 
kėsi iš Chicagos kun. Dr. K. Ge- šelių apdangalų mes sužinome, siems ir visoms už sveikinimus, 
čys ir TT. Pranciškonų vyresny. kad jos mokyklai nupirko vie- linkėjimus ir dovanas, ypač pp. 
sis Tėvas Justinas Vaškys iš *

i Greene. Me.
Lankėsi Frank Tamošiūnas, il

gametis “Darbininko” skaityto
jas ir rėmėjas. Atsilankymo 
proga Jubiliejinio 
fondan aukojo $2.00.

I

ateityje.

LANKĖSI

MUZIKA
Norintieji išmokti muzikos, išla

vinti savo balsą, išmokti skambin
ti pianu, vaikai ir suaugusieji, už
eikite pas lietuvaitę, muzikos mo
kytoją Amelią Tataronytę — j

Three Arts Stačio
480 Boylston St., 

Boston, Mass.
Tel. KENmore 3571

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local &. Long (

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

! *■

gų ir taipgi, kad greitu laiku 
galėtų visai sugrįžti į civilį gy- 

i venimą.
Korporalas Viktoras Žardec- 

kas. būdamas Europoje, suėjo 
, lietuvius pabėgėlius ir su jais

lietuviškumu.
________

Karys Baronas Sugrįžo* 
Poilsiui

, Šiomis dienomis sugrįžo 30 
" dienų poilsiui pas savo tėvelius.' 

pp. Antaną ir Oną Baronus, 
gyv. 4 Maryland St.. Dorches-

, ter. karys Povilas Baronas.
Sgt. Povilas Baronas išbuvo

■ x • - • • • • , x- 1 , . . . ... 124 mėnesius Italijoj su 22ndtanai atsigėrimui ir sinkutes tų platinimą. Dėkojam giminai- _ / , „. . T . - - . Depot Supply sąuadron. pp. Ba-: apsiprausimui. Įrengta ir maža ciam p. Petrui Taručiui ir jo 1 , . . „_x V,.i . T. . x - v . . , . ;ronų kitas sūnūs Sgt. Vincasvirtuvėlė. Knygų spintos api- seimai, vpac dukrelei Uršulei ’ nnA, ,! . _ - ...................... r , yra Pacifike B-29 bombanesių
gunner.

_ -------- Pp. Baronai yra laikraščio
. . x ......................‘ “Darbininko” rėmėjai.tos žinomas optometnstas Dr. Jonui ir Marijonai (krikšto mo-___________________________

J. L. Pašakamis. tinai) Pečiuliam ir jų dukre-
Iš langų ir sienų (black- lėm. p. Elzbietai Deksnytei, gi- 

boards) matosi, kad ten jau pri- minaitei, už brangias dovanass 
dėta seselių darbšti ranka, nes Dar kartą dėkojame visiems ir 

Koncerto ■ jos jau išdekoruotos. vaizde- visoms už gražias dovanas, da
liais. pamokų iliustracijomis ir lyvavimą mūsų sūnaus, kun. j

I
I

V. mos. Įdėta nauji vandens fon- bankieto, patarnavimą ir tikie-

■

AMERICAN 
RED CROSS

I

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graborial ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY Pl'BLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2608
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NEW BRITAM, CONN.

Darbininkų Sąjungos kuopa 
praėjusį sekmadienį po paskuti
nių mišių turėjo svarbų susi
rinkimą.

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS 

c 
--- ------------------------------------------------------------------ -------------------- ■

Statys Naują Kleboniją
Vyskupui leidžiant ir gaunant 

“priorities" iš valdžios, kleb. 
kur.. Matas A. Pankus praėjusį 
sekmadienį paskelbė parapijo- 
nims. kad pradės netrukus sta
tyti naują kleboniją.

Parapijiečiai pilnai sutinka su 
nauju sumanymu statyti klebo
niją. Tuo pačiu jie parodys ge
rą širdį dosniomis aukomis 
svarbiam reikalui. Kunigui ne
trukus eis pas šeimas, kurios 
daugumoje neatsisakys gausiai 
aukoti. Nes visi gerai supranta 
didelį reikalą realizuoti moder
nią naują kleboniją.

Kleboniją pastačius,
kun. Matas A. Pankus yra už
simojęs pradėti statyti Lietu- 
Centro pastatus taip labai rei
kalingus ne tik pačiai parapijai, 
bet ir visai apylinkei.

kleb.

po pietų, iškeltas šeimyniškas 
pobūvis parapijos nuosavybėje 
visiems, kurie ir kurios lig šiol 
uoliai darbavosi auksinio para
pijos jubiliejaus parengimuose.

Visi dalyviai gražiai praleido 
laiką ir džiaugėsi puikiomis vai
šėmis, tuo pačiu dėkodami kle
bonui už gerą širdį.

Vyresnioji Sodaliečių Grupė 
praėjusio pirmadienio 8 vai. va
kare laikė susirinkimą bažnyti-’ 
nėję svetainėje. S-ta.1

HARTFORD, CONN

Gesinamas gaisras ant laivo USS Enterprise, kurį japonai skelbė net 
šešiais atvejais esant subombarduotu ir nuskandytu. Tai vienintelis Paci- 
fiko karų orlaivių - nešėjas užsitarnavęs Presidential Unit Citation. Jis 
numušė priešo 911 orlaivių ir nuskandino 71 laivą. Jam besikaujant su 
priešu susilaukta ir karo pabaigos.

A. a. Juozas DuraDu Nauji Katalikai
Sekmadienį, rugsėjo 16 d.

kun. dr. Mendelis suteikė krikš
to sakramentą Rekų sūnui ir 

1 Voksų dukrelei. Pirmasis gavo 
■ vardą Povilo Antano, pastaroji j 
pakrikštyta Darata Marija. Po- j 

; vilo Antano krikšto tėvai buvo: 
'Albertas Lapačinskas ir Elena' džius
Bekerskienė, o Voksaitė — Elž- žmonos 
bieta Cesnienė ir gėlininkas jjo]y Redeemer kapuose. Amži- 
Cummings. Sveikiname kaip nąjį atjįsj duok jam. Viešpatie. 
Feliksą Rekų ir jo žmoną, taip Laj jisisi ramybėje! Likusiems 

giminėms reiškiame gilią užuo- 
: jautą jų skausmo valandoje.

Po ilgos ir sunkios vėžio ligos 
užbaigė savo vargus a. a. Juo
zas Dūra. Mirė pirmadienį, rug
sėjo 10 d. ir buvo palaidotas iš 
šv. Alfonso bažnyčios trečiadie
nį. Kun. dr. Mendelis atnašavo 
šv. mišias ir pasakė kelius žo- 

suraminimui liūdinčios 
ir sūnaus. Palaidotas

Klebono Vardinės
Penktadienį, rūgs. 21 dieną, 

pripuola kleb. kun. Mato A. 
Pankaus vardinės.

Įvertindami klebono kilnius 
darbus Bažnyčios gerovei ir 
Tautos naudai, parapijiečiai tą 
dieną iš ryto skaitlingai susi
renka bažnyčioje dalyvauti šv. 
mišiose, kurios bus laikomos 
speciale klebono intencija, 
maldaudami, kad Gerasai Die
vas prailgintų jo amžių, užlai
kytų jį gražioje sveikatoje ir 
suteiktų visa tai. kas šviesią a- 
teitį pintų.

Tuo tarpu sveikiname klebo
ną. vėliname gausių Dievo ma
lonių tolesniai našiai darbuotei 
Dievo garbei ir Tėvynės gerbū
viui.

Šeimyniškas Pobūvis
Kleb. kun. Mato A. Pankaus 

rūpesčiu, praėjusį

Trečiadienio vakarą, rugsėjo 
12-tą dieną, prasidėjo triduum 
arba rekolekcijos, kurios tęsėsi 
iki sekmadienio, rugsėjo 16-tos 
dienos, ir užsibaigė tą rytą su 
šv. iškilmingomis mišiomis. 
kurias atnašavo prelatas Jonas 
Ambotas. Asistavo vikarai: — 
kun. Benediktas Gauronskas ir 
kun. Povilas Sabulis.

Rekolekcijoms gabiai vado
vavo kun. Dr. Antanas Bružas, 
LaSalietis, kuris savo pamoki
nimais ir patarimais daug žmo
nes sužadino prie didesnės Die
vo ir artimo meilės. Parapijie
čiai turėjo gerą progą praleisti 
kelias dienas maldoje ir sielos 
susikaupime, nes jie turėjo 
daug progų atlikti išpažintį ir 
išklausyti šv. mišių. Vakarais' 
pamokslai buvo anglų ir lietu
vių kalbomis.

Šių pamaldų tikslas buvo ket- 
veriopas:

1) padėkoti Dievui už greitą 
ir laimingą karo užbaigimą:

2) prašyti Dievo malonės, kad 
sekmadienį. Jis suteiktų kraštų vadams ap-

švietimą, kad jie sudarytų tei
singą ir pastovią taiką:

3) kad visas parapijos jauni
mas grįžtų kuogreiėiausia lai
mingai ir sveikai iš karo laukų;

4) padėkoti Dievui proga pre
lato klebonavimo sukaktuvių.

Z. ukcs Amerikos Lietuvių Tarybai

Voksų šeimą su jų naujais ka
talikais. Linkime daug džiaugs
mo iš naujagimių. Kazys Stu- 

į pūras nutraukė paveikslą Rė
kučio krikšto, o patsai Voksa 
tėvas tą patį padarė savo duk- 

, kad įamžinti šį 
Jie susilaukė gražios šeimynos už p. Leono Ens. Jungtuvių ce-!svarbiaus‘ įv>,ti « gyvenime, 
ir ją gerai ir pavyzdingai išauk- remonijos įvyko Švč. Trejybės 
Įėjo. į lietuvių par. bažnyčioje. Mote-

Abiem šeimom linkime ge-'rystės Sakramentą suteikė kun. 
riaušių sėkmių ir sveikiname.' Antanas Pažereckas iš Šv. Jur- 
Lai Dievas leidžia sveikiem su- gio lietuvių par., Brooklyn, N.

i Y., jaunosios giminaitis. Asis- 
Garstyčios Grūdelis, tavo kleb. kun. Ig. Kelmelis.

Vestuvių bankietas įvyko Šv. 
Jurgio draugijos salėje. Visi L. 
Vyčių kuopos nariai buvo pa
kviesti dalyvauti, nes p. Juo- 
zapina Ens yra 29 kp. protoko
lų raštininkė. Sveikiname jau
navedžius ir linkime ilgo ir ma
lonaus vedybinio gyvenimo.

, F. V.

Sakramentą. Daug turi už ką’ Sekmadienį, rugsėjo 2 d. iš-
Dievui padėkoti per tą laiką, tekėjo p. Juozapina Demskytė re^s aPeig°se-

1 • __ i cvorhianei iuvl

Sekmadienį, rugsėjo 16 dieną, laukti kitų jubiliejų, 
mūsų klebonas. Prelatas Jonas 
J. Ambotas šventė savo 33 me
tų. Hartforde, švč. Trejybės pa-, 
rapijoje klebonavimo sukaktį.! 
Per tą ilgą laiką jis daug atsi
žymėjo savo darbštumu ir uo
lumu parapijiečių ir parapijos 
naudai. Tad visi Švč. Trejybės 
parapijos žmonės, įvertindami 
jo pasiaukavimą ir darbuotę jų
jų tarpe Dievo garbei ir jų nau
dai, sveikina savo Dvasios 
dą. Ilgiausių metų!

i ______

WATERBURY, CONN
“Darbininko” No. 69 kores

pondento buvo parašyta, kad 
streikas užsibaigė. Ta žinia bu
vo paimta iš anglų spaudos. 
Darbininkai, kurie skaitė anglų
kalba žinias ir kitur ir nedaly
vavo unijos susirinkime, buvo 
nuėję į dirbtuvę. Unijos vadai 
patarė grįžti į darbą, bet dar-;

Va- BROOKLYN, N. Y

I

I

i

Viskas Priruošta
Juozas Kašinskas, kun. Anta

no Dubinsko 15 metų darbuotės 
mūsų parapijoj sukaktuvių ban- 
kieto PIRMININKAS, praneša, 
kad jau viskas prirengta. Ypa
tingi svečiai pakviesti kalaku
tai supirkti, parapijos svetainė 
atnaujinta ir skoningai išpuoš
ta, tik laukiama sekmadienio, 
rugsėjo 23 d. vakaro. .Bilietai 
visi išparduoti. Prano Jakaičio 
garsus muzikantai gros vaka
rienės metu ir šokiams po va
karienės.

Girdėjau, kad garsusis misi- 
jonierius Tėvas Jėzuitas, kun.

Nuotrupos
Serga Stepone Šilanskienė, 

per ilgus metus vadovavusi Al
toriaus ir Rožančiaus moterų 
dr-jai. Turima vilties, kad liga 
nėra pavojinga ir, kad ligonė 
veikiai pasveiks.

Mokyklos vaikučiai dėkoja 
mūsų kunigams už gražų išva
žiavimą Marijos Vardo dienoje. 
Oras buvo kuopuikiausias: ne
šalta ir nekaršta. Vaikučiai 
džiaugiasi kun. Mendelio mamy
tės, jo sesučių ir jo paties atsi
lankymu į pikniko iškilmes.

Už savaitės mūsų kunigai pra
dės lankyti parapijos žmones. 
Pirmučiausiai jie bus Curtis 
Bay ir Belair Road miesto daly
se. Juozas Kašinskas vėl parū
pino gražius katalikiškus kalen
dorius, kuriuos kunigai paliks

Nuo 1945 metų rugpiūčio 1 iki 31 dienos Amerikos Lietuvių 
Tarybai prisiuntė šias aukas:

1. LRKSA 93 kuopa, persiuntė Mrs. Zausytienė $36.00
2. Boston Committee for Lithuanian Independence S139.42
3. Mrs. Vera Mikušauskas, Baltimore, Md. . $3.00
J.

c.

Mr. M. Cicėnas. Cleveland. O. $300.00
Mr. P. Motiečiu, VVaterbury, Conn. $5.00
Mrs. Philomena Medlin. SLA 42 kp., Grand Rapids $6.50

7. Mr. J. Grudis. Spring Valley, III. ............ $5.00
8. Mrs. X.. Chicago. III.................................................... $5.00
9. Rockfordo ALT Skyrius, persiuntė p. P. A. Deltuva $50.00

Ansonia ALT SKYRIUS, persiuntė p. J. Radzevičius $26.00
New Haven. Conn.. Skyrius, persiuntė p. J. Tamulis $100.00 

$5.00 
$5.00 
$8.00

1C.

10.
11.
12. Mr. Paul Atkinson, Chicago, III.
13. Mr. Anton Ražaitis. Chicago, III.
14. LRKSA 35-ta kuopa, persiuntė p. J. Šimkus
15. Roselando Demokratų Klubas, persiuntė p. A. 

Laurutanas
Mr. J. M. Šaltenis. Chicago, III. ........................
Lietuvių Piliečių Klubas. VVorcester. Mass.
M. Praninskas. Chicago. III.

Rugsėjo 15 d. Moterų Sąjun- 
.. . . . . ’ bininkai — Ansonia lokalas 445 »os 29 kuopa surengė surpriseDrabužių vajus smarkiai eina., .. , . ir Tarrington lokalas 423 nu-visokius drabužius, kuriuos ga- 0

.. , t ■ balsavo negrjzti. Tokiu būdu irĮima dėvėti, ir batus renka Lie- 0, . Waterbunečiai nubalsavo ne- »': tuvos tremtiniams, kurie yra... , . grįžti, kol nebus susitarta.atsidūrę į svetimas salis be jo- 0 ‘1.. . . ,_x. Šias žinias rašant streikas darkio apsirengimo. Jų padėtis y-:,, ... . . . . . inėra užsibaigęs.' ra bloga, ir turime tą visi atsi-; 
minti. Be to, lietuviams Lietu- 

I voje bus pagelba didesnė su
teikta, kai bus galimybės pa
siųsti. Visiems trūksta apsirė- 

' dymo, taigi visi lietuviai čia tu
ri išvien dirbti uoliai ir rinkti, 
taisyti darbą, naujų drabužių 
nupirkti ir paaukoti geriam tik-i 

(slui. Kasdien ateina laiškai su 
liūdnomis žiniomis. Jie prašo, 
kad mes jiems padėtume. Argi 
mes esame taip atšalę, kad savo 
tėvynės gyventojų balso negir
dime ir mūsų širdys jų neužjau-1 
čia? Kiek kas gali, po mažiau 
arba daugiau, tegul atneša į 
mokyklą arba į kleboniją. Pa- 
prašyk

DRABUŽIŲ VAJUS
Pažymėtina, kad drabužių va

jus pavyko. Dabar drabužiai 
paruošiami siuntimui. Kas turi
te atliekamų virvių, tai prašo
me atnešti į parapijos svetainę.

Taipgi kviečiame ateiti ir pa
gelbėti supakuoti drabužius.

SERGA
p. Laudinskienė serga ir ran

dasi Švč. Marijos ligoninėje, pp. atsilankiusioms 
Laudinskai yra LDS 5 kuopos parengimą,
nariai. gražią dovaną ir p. Damašienei

_________ už

party p. Terebeizienės namuose 
savo pirm. p. Subatienę pa
gerbti, jos gimtadienio proga.

Susirinkusios Sąjungietės ir 
viešnios rado stalą papuoštą, o 
viduryje buvo padėtas “birth- 
day cake” su žvakutėmis. Visos 
buvo pavaišintos visokiais gar
dumynais.

Pavalgiusios sveikino p. Su
batienę. dainavo “Ilgiausių Me
tų” ir įteikė dovaną, kas p. S. 
Subatienę labai sujaudino, nes 
ji to nesitikėjo. Be to dalyvės 
nepamiršo pasveikinti ir namų 
šeimininkės. Visos linksmai 
praleido laiką.

p. Subatienė dėkojo visoms 
už nesitikėtą 

Sąjungietėms už

$15.00 
$5.00!

$100.00
$5.00

prašyk savo draugų, kaimynų dabar v-j 
ir pažįstamų — jie gal turi ką - - 
duoti. O mūsų tėvai, broliai, se
serys. draugai ir visi kiti lietu
viai mums padėkos ir džiaugsis 
mūsų nuoširdumu.

p. Jadvyga Stulginskaitė, 
kurį laiką dirbusi dirbtuvėje, 
___  .J grįžo į savo profesi
ją, būtent, mokytojauja viešoje 
mokykloje.

gražų tortą. Aguona.

Marijonu Misi jonierių 
Veikla

Jonas Kidykas, gerbdamas kunJ Pavienėms šeimoms. Patys kil- 
Dubinsk,. atvyks iš Philadel-i dal>'s ir Plotkd«-
phijos dalyvauti pagerbimo po- Penktadieni, rugsėjo 14 d. 
kilyje. Kongresmenas D’Ale- Br01iai Krikščioniškų Mokyklų 
Sandro ir dalyvaus bankiete. . “‘."2°
Juozas Kašinskas tikrina, kad 
šis vakaras bus vienas iš iškil
mingiausių mūsų parapijos gy
venime. Visi jaučia, kad kun. 
Dubinskas yra pilnai užsitarna
vęs didžiausios pagarbos už sa
vo kunigiškus darbus atliktus 
mūsų parapijoj per pereitą 15 
metų laikotarpį.

1 i .

’ S.

Šv. Pranciškaus novena pasi
baigė rugsėjo 17 d. Lankė daug 
žmonių ir naudojosi Dievo ma
lonėmis.

Rugsėjo 23—30. Detroit, Mi- 
chigan. Šv. Petro bažnyčioje. 
40-tės Atlaidai ir Triduum, kun. 
Antanas Mažukna, MIC.

Spalių 14—16, Cleveland, O., 
Šv. Jurgio bažnyčioje, 40-tės

Korespondentas. atlaidai, kun. Adomas Markū
nas. MIC.

Spalių 14—16, Wilkes Barre. 
Pa., švč. Trejybės bažnyčioje, 
40-tės atlaidai, kun. Jonas J. 
Jakaitis, MIC.

-28, Lowell, Mass., 
Šv. Juozapo bažnyčioje, reko- 

(lekcijos, kun. Jonas
MIC.

Gruod. 16—26.
Md., Šv. Alfonso

NEWARK,N.J
Rugsėjo 10 d. įvyko L. Vyčiui 

29 kuopos susirinkimas. Daugi 
kalbėta apie kuopos veikimą a-j gpajįų 21 ‘
teityje. Kuopa nutarė ruošti šo
kius. Pirmininkas K. Vaškas 
plačiai kalbėjo apie naujų na
rių vajų. Kitas susirinkimas į-i 
vyks spalių 8 d.

J. Jakaitis,

Baltimore, 
bažnyčioje, 

pp. Pranas ir Kazys Vaškai kun. Antanas Mažukna, MIC.
Cambridge, 
Prasidėjimo

11—17,
Nekalto

| bažnyčioje. rekolekcijos, kun. 
i Jonas J. Jakaitis. MIC.

Karys Matas Bartininkas.' Kovo 18—31, Chicago, Ilk,.. i

Elektrikinių skustuvų generalis pardavėjas 
Louis F. Simon įteikia vieną savo dirbinių nere
giui veteranui, Schenley Post No. 1190.

Moterų Auxiliary turėjo pik- 
nikėlį sekmadienį, rugsėjo 16, 
East Hartforde, Pugžlių kieme. 
Geras būrys žmonių dalyvavo 
paremti tą parengimą, nes Mo
terų Auxiliary parengimai vi
sada būna geram tikslui — pa
dėti mūsų kareiviams.

Pastaromis savaitėmis įvyko 
kelios vedybinės sukaktuvės pa
rapijoje.

Pranas ir Paulina Ambrasai, 
gyv. Mortsen St., džiaugiasi su- 

i laukę sidabrinį jubiliejų. Nebi
jodami darbo ir būdami pasiry-’
žę kliūtis nugalėti, jie mato išvyko į L. Vyčių seimą, kuris] Kovo 
vaisių savo rūpesčių — gražiai įvyksta rugsėjo 21—23 dd., Ci- Mass., 

i išaugintus ir išauklėtus sūnus cero, III.
ir dukteris.

Kitos sukaktuvės, tai Viktoro'
ir Cecilijos Labeckų, gyv. Ward mūsų kuopos narys, garbingai Aušros Vartų bažnyčioje, dvie- 
St. Šie jau mini 40 metų sukak- atleistas iš karo tarnybos, jų savaičių misijos, kun. Jonas 
tį, kai jie priėmė Moterystės4 Sveikiname! J. Jakaitis, MIC.

100 metų sukaktuves jų atvyki
mo į J.A.V. Kapelionas Calvert 
Hali tų Brolių mokyklos kun. 
Brianceau atnašavo Padėkos 
mišias, o arkivyskupijos Kanc- 
lierius. Prelatas Nelligan sakė 
pamokslą. Mūsų klebonas kun. 
dr. Mendelis dalyvavo iškilmėse. 

Paulistų kunigo misijonie- 
riaus tėvo Doyle vadovaujamo
se misijose šią savaitę dalyvavo 
nemaža lietuviško jaunimo. Mi- 

, sijų tikslas buvo perstatyti Ra
gavo aplinkraštį, kviečiant juos, talikų Bažnyčios Tikėjimo tie- 
dalyvauti Padėkos mišiose, ku
rias kun. Dubinskas atnašaus 
sekmadienį, rugsėjo 23 d., 8:30 
vai. rytą. Pagerbimo rengėjai 
kvietė visus, kurie tik gali, pri
imti šv. Romuniją kun. Dubins
ko intencijai. Rlebonas sekma
dienį priminė visiems, kad gal 
ne visi galės ateiti į puotą, ne 
visi gal išteks duoti kun. Du- 
binskui pinigišką dovaną, bet 
visi gali išklausyti šv. mišių ir 
priimti šv. Romuniją, kuri do
vana kun. Dubinskui yra bran
gesnė už visas kitas.

Dvasinis Pagerbimas
Šią savaitę visi parapijiečiai ,

MŪSŲi
iį

\1

sas, ypač nekatalikams. Misijos 
buvo laikomos per šešis vaka
rus, nuo sekmadienio iki penk
tadienio vakaro.

Girdėjau, kad lapkričio mėn. 
turėsim svetimtautį Vyskupą, 
kaipo svečią mūsų bažnyčioje. 
J. M. Vyskupas Toolen, Mobile, 
Alabama vyskupijos bus mūsų 
tarpe lapkričio 11, 12 ir 13 dd. 
Kaip per mišias sekmadienį, 
taip per novenos pamaldas pir
madienį ir antradienį sakys vi
sus pamokslus. Susidomėję 
’auksime.

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 u ue 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

i
i
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