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Lietuviški Bolševikai Garbi
na Carų Dvarponius 

Generolus
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Lietuviu Atsakymas 
Generolui Eisenhower

Neseniai Generolas Ei- 
senhower atsilankė lietu-

Lietuviški bolševikėliai 
nusigyveno iki tokio laips
nio, kaip anie “lietuviški 
lenkai”, kuriems Lenkija 
kaž kuo nepaprastu kvepė
davo. Kas tik lenkiška, tai vių lagerv Miunchene ir 
jiems buvo brangu, poniš- klausė: “jei jūs negalėtu- 
ka, malonu širdžiai, 
sudskis 
džiausis didvyris pasauly 
ir t. t. ir 1.1. Dabar bolše
vikai garbina visą kas ru
siška, kas raudona. Darbo 
žmonių klasė jiems jau ne
be idealas. Jie pradėjo ide
alizuoti Rusijos dvarpo
nius generolus, kurie dau
giausiai dėl carų svetimų 
žemių prigrobė, daugiau 
žmonių išžudė, pavergė.

Štai “Laisvė”, lietuviškų 
komunistų laikraštis 230 
num. įsidėjo ilgą straipsnį 
apie Rusijos carų dvarpo
nį, generolą Aleksandrą 
Vasiljevičių Suv o r o v ą, 
(1730-1800), kuris Katrei 
didžiąjai valdant Rusiją 
prisidėjo su savo kariuo
mene prie Lenkijos - Lie
tuvos padalinimo tarp Ru
sijos, Austrijos ir Vokieti
jos. Apie šį dvarponį privi
legijuotosios klasos gene
rolą, kuris ėjo ne rusų 
liaudį šviesti, ne už jos tei
ses kovoti, bet carams iri 
dvarponiams svetimų že
mių grobti (jų tarpe ir 
Lietuvos), nekaltų darbo 
žmonių žudyti, tas komu
nistų laikraštis šiaip gie
da:

“Tūkstančiametėje rusų 
tautos istorijoje... daug 
buvo didvyrių, taurių tau
riausių veikėjų, kurių at
minimą rusų tauta palai
ko ir palaikys savo širdyje 
per amžius.

“Tarp tų didžiųjų vadų 
žiba skaisčiai karvedžio, 
feldmaršalo, ir generalissi- 
muso Suvorovo garbingas 
vardas. Stebuklingas did
vyris, kareivių tėvas, ne
nugalimas vadas, jis buvo 
didis visur ir visuomet: ir 
carų tarybose, ir turkų Iz
mailo tvirtovės griuvė
siuose, ir Šveicarijos Al
pių snieguose. Visur jis 
buvo originalus, visur ru
siškas, liaudiškas, didis 
žmogus... 1790 m. Suvoro- 
vas šturmu paima pirma
eilę turkų tvirtovę Izmai
lą... 1794 metais Suvorovas 
šturmu paima Pragą ir už
ima Varšuvą ir už tai pa
keliamas į feldmaršalus.”

Nei Izmailą, nei Praga, 
nei Varšuva niekad Rusi
jai nepriklausė, bet Suvo
rovas jas “šturmu” paė
mė, kad caras turėtų dau
giau pavaldinių, vergų 
baudžiauninkų, o tokie Su- 
vorovai ir jo poručninkai jie tapo uoliais kovotojais 
daugiau dvarų gautų pa
vergtose žemėse ir visokie 
latrai, carų čebatlaižiai 
gautų gubernatorių ir ki
tokių valdininkų vietas, ir 
galėtų pavergtus žmones 
plakti, Sibiran tremti, kar
ti (a la Muravjovas) ir 
kaip vergus išnaudoti. Už 
tai tas komunistų laikraš
tis “Laisvė” Suvorovą 
liaupsina, vadindama ‘ste
buklingu didvyriu’, ‘nenu
galimu vadu’, kurs ‘visur 
rusiškas’, ‘visur didis žmo
gus, net carų tarybose’.

Taigi, taigi bolševikėliai, 
tur būt nei nepajuto kaip

_____ : “jei jūs negalėtu- 
Pil- mėtė grįžti į savo tėvynę, 

jiems buvo di- ar sutiktumėte, kad kur 
Westfalijoie apgyvendin
čiau vokiečių ūkiuose?”

Pabėgėliai visi kaip vie
nas atsakė:

Mes nenorime svetimų 
turtu, bet visi trokštame 
grįžti i nepriklausomą 
Lietuvą! —

Kadangi Lietuva tebėra 
svetimųjų okunantų pa- 

i vergta, tai grįžimas neį- 
i manomas. Kaip žinoma iš 
Lietuvos pabėgėliu laiškų, 
tai aiškiai sako: “Verčiau 
mus čia vietoje tesušaudo 
negu grąžina į pavergtą 

; Lietuvą”.
I
I Misijonierius Tėvas Jonas 

Bružikas Rašo:
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Šv. Pranciškaus Asiziečio bažnyčioje, New Yorke, buvo įšventinti šeši 
nauji kunigai pranciškonai. Įšventinimo ceremonijose, viduryje, matomas 
J. E. Apaštališkasis Delegatas Wash’.ngtone, Amleto G. Ck-ognani. Įšver- 
tinti nauji kunigai pirmoje eilėje iš dešinės i kairę vyks darbuotis: Aloy- 
sius Reiley, Kinijoj; Nicholas J. Tinney, Meksikoj; Flavian Tobin, Brazi
lijoj; Alexander Wyse, Brazilijoj; Raphael L. McDonald, Meksikoj ir Vian- 
ney McGrath, Kinijoj.
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Jung. Valstybes Turi Būti Pasiruo- 
susios Apsigynimui

( Kone visas Amerikos 
ilietuvių parapijas su misi
jomis aplankęs paskui bol- 

i ševikų kalėjime kentėjęs 
Tėvas Jonas Bružikas at
siuntė keletą laiškų, svei
kindamas Gerbiamuosius 
Kunigus ir visus į 
mus, draugus ir prietelius. Vilniaus apylinkėse “rau- ginti, bet juos sistemingai 
Labai nuoširdžiai ir nuže- donosios gurguolės gabe-apiplėšia eokupantai. Kaip 
mintai dėkoja visiems už na naujo derliaus grūdus”, okupantai tyčiojasi iš gy- 
maldas ir šv. mišių aukas, Vien tik Rudaminos vals- ventojų teisių ir jausmų, 
kurios buvo už jį aukoja- čiaus valstiečiai į Vilniaus galima spręsti iš tolimes- 
mos paskelbus, kad jis e- elevatorių turėjo atgaben- 1 nio to paties Maskvos laik- 
sąs bolševikų nužudytas, ti kelis tūkstančius pūdųraščio pranešimo: esą, Uk- 
Jis kas dieną meldžiasi už (pūdas — 40 svarų) gūdų.1 mergės apskr. valstiečiai, 
visus prietelius. Didelė daugelio vežimų-buvo priversti pasižadėti

Šiuo metu T. Bružikas gurguolė su grūdais atvy-’iki spalių revoliucijos su- 
darbuojasi lietuvių pabė- ko iš Mickūnų kaimo. Ja-kakties, pristatyti skirtus 
gėlių tarpe, vesdamas la- šūnuose yra grūdų sande-'kiekius’grūdų, bulvių, dar
bai sėkmingas misijas. lys ir valstiečiai, vykdyda- žovių ir mėsos bei pieno 

Atsiųstieji Tėvo Bružiko mi jiems uždėtas pyliavas, produktų.
laiškai bus spausdinami tolydžiui atvyksta su grū- ■ Sunku rasti tokį paiką 
Jėzaus Širdies laikraštyje dų vežimais. skaitytoją, kurs tikėtų,

i t kad vardan jiems svetimos
priespaudos, Lietuvos ū- 
kininkai laisvu noru duo
tųsi save apiplėšti!

DIDELES REKVIZICIJOS 
LIETUVOJE

i

žvaigždėje”.

i Ark. Skvireckas Jo Švente-
I
ii

I

i tuvos ūkininkai net ir po praneša, kad J. E. arkivvs- 
viską naikinančio karo į- kūpąs J. Skvireckas,

New York — Iš Romos
New York (LAIC)

Maskvos laikraštis “Izves-
pažįsta- tija” Nr. 194 praneša, kad stengia nemažai javų išau- tuvos primatas.

Lie- 
lankėsi 

pas popiežių Pijų XII.

Senatas Sumažina Taksus 
$5,788,000,000

VVashington, D. C.—Spa- rios jėgos”, sako Prezi- 
lių 23 dieną Prezidentas dentas. 
Harry S. Truman pasakė 
J. V. Kongresui kalbą, rei-: ateities 
kalaudamas, kad Kongre
sas pravestų įstatymą vie
nų metų militario lavini
mo jaunuoliams 17—201 
metų amžiaus. Preziden
tas pareiškė, kad tokio' 
pasiūlymo priėmimas ar
ba atmetimas gali nulemti' 
tautos išsilaikymą arba i 
sunaikinimą. ‘

Pagal Prezidento Tru
man plana, jaunuoliai bū-' 
tu militariai lavinami per 
vienus metus. Tik lisoniai Gen. Franco pasirašė įsta- 
būtu laisvi nuo militarės tymą, kuris panaikina vi- 
tarnvbos. Kiekvienas jau- sus suvaržymus ir grąžina 
nuolis. baigęs aukštesnę 
mokyklą, privalo susipa
žinti su savo krašto apsau
gos reikalais.

“Per ateinančius metus 
mūsų pastangų sėkmingu
mas dėl teisingos ir pasto
vios taikos priklausys nuo 
galingumo tų. kurie yra 
apsisprendė išlaikyti tai
ką’’, sako Prezidentas Tru
man. “Mes esame pasiry
žę pavartoti visą mūsų 
moralę įtaką ir visą mūsų 
fizinį stiprumą tokios tai
kos įgyvendinimui.”

Prezidentas Truman pa-

“Vien tik jėga tegalime 
agresoriams įro

dyti, kad mes netoleruosi
me jokių pavojų taikai ar 
laisvei”.

Nors kažkurie Kongreso 
nariai nepilnai sutiko su 
Prezidento planu, tačiau 
visi jį giria už atvirumą.

v*

Gen. Franco Gražino 
Piliečiams Laisves

Madridas, Ispanija —

piliečiams laisves.
Piliečiai dabar gali lais

vai pareikšti savo nuomo
nes. jeigu tik jos nėra prie
šingos valstybei, gali lais
vai daryti susirinkimus.

Senatas Nubalsavo Sudaryti 
Komitetą Atominės Energi

jos Studijavimui

v •

j skaitytoją,
I Kantrūs ir darbštūs Lie-

v •

RUSIJA NESILAIKO JALTOJ 
PADARYTŲ SUSITARIMŲ

Washington, D. C., spa-] Anglija ir Rusija nustatys 
lių 25 — Jung. Valstybių ir pagelbės išspręsti visas 
vyriausybės nepasitenki- ekonomines ir politines' 
nimą pasiūlyta Rusijos - problemas išlaisvintuose 
Vengrijos prekybos sutar- kraštuose. Tačiau, taip nė- 
timi valstybės departa- ra. Rusija, 
mentas paskelbė viešai.

Washington, D. C., spa
lių 25 — Jung. Valstybių 
Senatas priėmė taksų su- siūlė sudaryti pokarinę 
mažinimo §5,788,000,000 militarę organizaciją, ku- 
bilių ir jį pasiuntė konfe- rios tikslas būtų palaiky- 
rencijai su Atstovų Butu, ti palyginamai mažą ar- 
kur bendrai tą bilių svars- miją, laivyną ir marinų 
tys. korpusą: sustiprinti tauti-

Kaip žinoma, Atstovų nę sargyba ir organizuotą 
Butas yra priėmęs bilių, armijai, laivynui ir marinų 
kad taksos būtų sumažin- korpusui atsargą, 
tos S5,350,000,000. Taigi “Atominė bomba yra 
dabar turi išnaujo per- mažos vertės be armijos, 
'svarstyti ir subendrinti. laivyno ir aviacijos stip-

Plieno Darbininkai Reika
lauja Pakelti Algas

Pittsburgh, Pa. — CIO
Plieno Darbininkų unija,1 
kuri atstovauja apie mili- 

visai neatsi- Įon» darbininkų, reikalau-,
— - . ja pakelti po 25 centus va-

• v

RAUDONIEJI REIKALAUJA 
JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ 

NUSIGINKLAVIMO

klausdama Jung. Valsty- ^ arba du doleriu die- 25 ~
Sovietų Rusijos veiki- bių ir Anglijos, tvarko landai arba du doler1^ die , komunist 

mas rytinėje Europoje yra kaip Jiūn pneno korporacijos uni. ’
jos reikalavimą atmetė. 

y ' Jeigu valdžia leistų plieno
Dėl tokio Rusijos sava-. korporacijai pakelti kai- 

rankiško veikimo Jung.' nas už plieną, tai, supran- 
Valstybės yra pasiuntu- tama, tuomet ir darbinin- 
sios notą, į kurią Rusija kams kiek pakeltų atlygi- 
dar nedavė atsakymo. 'nimą. ;

aiškus nesilaikymas susi-Į tik sau naudos ir pasipel- 
tarimų, padarytų Krime ir 
Jaltoj, būtent, buvo susi
tarta, kad visos trys vals
tybės — Jung. Valstybės,

rina ir didina. Ar tai nesi- 
ruošimas užpuolimui arba 
dominavimui rytinės Eu
ropos? Komunistų reika
lavimas Amerikos nusigin
klavimo ir nesipriešini
mas, tiksliau pasakius,

iš kovotojų už “viso pasau
lio proletariato gerbūvį”,

už atgimusį ir sparčiai iš
augusį senąjį Rusijos ca
rų imperializmą. Jiems da
bar puikiausiu pavyzdžiu 
ir idealu anot 
“žiba skaisčiai karvedžio

v •

“Laisvės”

PIRMAS KELEIVINIS LĖKTŲ 
VAS PER ATLANTIKĄ

Boston, Mass. — Antra- rijoj ir aplankė savo gimi- 
dienį, spalių 23 d., 6 vai.

VVashington, D. C. — J. 
V. Senatas priėmė rezoliu
ciją, pagal kurią autori
zuojama sudaryki specialų 
komitetą iš 11 atstovų stu
dijavimui atominės ener
gijos, būtent, jos vartoji
mo ir kontroliavimo.

Sparnuoti "Paukščiai" New 
Yorko Padangėje

aviacijos susi- 
New Yorko pa- 
pasirodys apie

šeštadienis. spalių 27, y- 
ra skirtas Laivynui. Tą 
dieną New Yorke bus di
džiausias 
telkimas, 
dangėje
1,500 įvairių karo lėktuvų.

Taipgi tą dieną Hudson 
upėje įvyks ir karo laivų 
paradas, kurios tėmyti 
specialiai atvyks Preziden
tas Truman.VVashington, D. C., spa-

■ Šiomis dienomis 
komunistų partija pradėjo 
kampaniją. kad Jung. 
Valstybės kogreičiausia 
sumažintų savo armiją ir 
laivyną, taip kad negalėtų 
pasipriešinti Rusijos impe- pritarimas Rusijos ginkla- 
rializmui. įvimuisi yra aiškus veiki-

. , . x mas svetimos valstybėsAmerikos komunistų 
partijos oficialis organas nau^ai. 
smerkia Prezidento Tru- 
mano pasiūlymą, kad jau
nuoliai būtų militariai la
vinami. Komunistai sako, 

i kad Jung. Valstybių dide
lės militarės jėgos būtų 
keliu į agresiją, taikančią 
dominuoti pasaulį. Tačiau 
komunistai ne tik nesiprie-; JieTdainos.‘ muzikos

Serga Kun. Krupavičius

Vakaru Vokietija (LA
IC) — Mūsų koresponden
tas praneša, kad Trėmime 
atsidūręs kun. Krupavi
čius pradėjo negaluoti ir 
rengiasi rimtesniai opera
cijai.

Lietuviu Radio Programa
ŠEŠTADIENI. 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES — WESX .SALĖM, MASS.

Šeštadienį, spalių 27 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbinink: radio programa. Lietuviškos liau- 

... •• j-j- _________ ’ __ ____ * kūriniai, pranešimai, kalbos
sina Rusijai kada ji didina p]auks oro bangomis į Jūsų, Gerb. Skaitytojai namus 
savo karo jėgas, daro rau- - \VESX stoties, Salėm, Mass.
donosios armijos manev-. Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles ir 
rus Balkanuose, kasa ap- lklaUsykite radio programos per visą valandą — nuo 

1:15 iki 2:15 vai. po pietų.
į Visus pranešimus, sveikinimus ir skelbimus siųs- 

simtu nuošimčių. kitę arfoa asmeniai priduokite šiuo adresu:
Šis kelias tarp Bostono Visiems yra žinoma, kad, DARBININKAS RADIO

ir Londono keleiviniais Rusija nedemobilizavo sa-j 366 West Broadvvay. So. Boston 27. Mass.
Gub. Tobin apsistojo Ai- lėktuvais bus pastovus. įvo armijos, kad ji ją stip-! Telephonai:—SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449

nes.
Spalių 24 d. didžiulis lėk-feldmaršalo ir generalissi- vakare, iš Hanscom lauko, Spalių 24 d. didžiulis lėk- 

mo Suvorovo garbingas Be<įford, Mass., pakilo pir-'tuvas iš Londono grįžta į 
V Reiškia, kaip mes nuo se-'mas didžluIis keleivinis' toin°ko*' ^me^meš^ 
nai savo tarpe turime “lie-lėktuvas su keleiviam, ku- e pasakytif’ar tas lėk. 
tuviskų lenkų — Jogai- rių tarpe buvo Massachu-. T , . ” .tuvas pasiekė Bedford ae- kasus, stato tvirtoves, bet

ta valstybės gubernato. rodromą numatytu .laiku,' tokį Rusijos žygį užgiriai
garbintojų taip dabar su- riug Maurice j Tobin, iri būtent, 5:45 vai. po pietų, 
silaukeme lietuviškų rus- . , _ _ , ’ ]
kelių”, tokių Suvorovų ir Pasie^e Londoną po 18 va- 
Džiugašvilio garbintojų, (landų ir 20 minučių.

oncĮiat/*
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ĮVAIRIOS žinios
Ribiį Kariai Slapstosi 

Giriose
Laivynas Darys Atominės 

Bombos Bandymą
Maskva Viliojo Ir Lietuvius

Stockholm (LAIC) — 
‘Latvju Vards“ praneša, 

kad po Kuršo kapituliaci
jos rusai sudarė rinktines 
medžioti po miškus besi
slapstančius patrijotus ir 
savuosius dezertyrus. Pa
sitvirtina. kad miškuose 
slapstosi įpatingai daug 
rusų karių, kurie nebenori 
grįžti į komunistišką ver
giją-

*

Washington. D. C. — 
Jung. Valstybių Laivynas 
ruošiasi išbandyti atomi
nę bombą kur nors Pacifi- 
ke. Ten bus sustatyta apie 
100 įvairių laivų ir ant jų 
bus numesta atominė 
bomba.

Laivynuo tai reikalinga 
sužinoti kiek toki bomba 
gali padaryti žalos, kaip ji 
veiks jūroj ir pakraštyj.

i

i
I

I

I

Prancūzijos Parlamento 
Rinkimus Laimėjo Kairieji

Bavarijoje Įsisteigė Dvasiš
kių Seminarija

(LAIC) — Kai 1940 me
tais Lietuva liko sovietų o- 
kupuota, Maskvos pakali
kai pradėjo likviduoti Lie
tuvos Respublikos užsie
nines įstaigas Buropoje. 
Jiems įtin svarbu buvo su
sirasti senų valdininkų 
tarpe sau ištikimus įgalio
tinius. Ieškojo ir Berlyne, 
ir Stockholme. ir Romoje 
ir t. t.

Vienok, nerado. Ir tai ne
paisant riebių algų siūly
mų ir net grasinimų, iki 
represijų prieš Lietuvoje 
jų likusias gimines ima
mai.

Paryžius, Prancūzija — 
Šiomis dienomis paaiškė
jo. kad Prancūzijos parla
mento rinkimuose komu
nistai gavo 152 vietas, so
cialistai — 142, krikščio
nis - katalikai — 142 vie
tas. Kitos partijos po žy
miai mažą skaičių.

Gen. de Gaulle laimėjo 
pilną pasitikėjimą, būtent, 
pakeisti konstituciją ir 
pravesti kitas permainas.

Sakoma, kad Prancūzi
jos socialistai j*ra labai 
panašūs savo darbais An
glijos darbiečiams. Ateitis 
parodys kur kryps Pran
cūzija.

Okupuota Vokietija — 
(LAIC) — Lietuvos R. K. 
dvasiškių iniciatyva ir pa
stangomis, Eichstaat. Ba
varijoje, pernai rudenyje 
įsisteigė kunigų seminari
ja. Šiuo metu seminarijoje 
mokosi 78 teologai. 4 teo
logai šiais metais buvo į- 
šventinti kunigais.

Dvasiniams tremtinių 
reikalams aprūpinti, visa 
okupuota vakarų Vokieti
ja ir Austrija (U. S., Britų 
ir prancūzų okupuotos zo
nos) yra paskirstyta į 13 
dekanatų su atskiru lietu
viu kunigu - dekanu prie
šakyje.

Mirė Juozas Rudokas
Vakarų Europa (LAIC) 

— Nepalaužiamos energi
jos laisvės kovotojas, J. 
Rudokas, 1944 m. buvo vo-

DARBININKAS

VIETINES ŽINIOS
» »\ / 7r. Z*v7>V.'>Yv . r ’

A. t A. JANUŠKEVI
ČIUS IŠKILMINGAI 

PALAIDOTAS

PADĖKA

Stalinas Sunkiai Sergąs
I

Tremtinių Studentų 
Atstovybė

Washington, D. C. —Bri
tų žinios skelbia, kad Ru
sijos diktatorius Stalinas — Eilėje stambesnių cent-

Vakarų Europa (LAIC)

KUN. STEPONAS P. KNEIŽIS.
m. vŠv. Jurgio lietuvių par., Norwood, Mass.. klebonas ir

kiečių Gestapo suimtas ir LDS Garbės narys, savo turiningais straipsniais, gvil- 
kalėjime kankintas. Ba- denančiais darbininkų klausimą, per ilgus metus puo- 
landžio mėn. jį išlaisvino šė ir puošia LDS organo “Darbininko” skiltis. Jis yra 
amerikiečiai iš Bayreutho LDS Propagandos Komisijos pirmininkas ir nuoširdus 
kalėjimo. Kankinimų pa- rėmėjas._____________________________________
kirstas . š. m. gegužės mė
nesyje pasimirė nuo grei
tosios džiovos.

Pastangos Įsteigti Lietuviš
ką Universitetą Trėmime

AMERIKIETIS IR ŠVEDAI 
SLAPTA IŠGELBĖJO 

145 LIETUVIUS

i Sielių 3 d. mirė Vladas Mic
kevičius, 68 m. amžiaus. Palai
dotas iš šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčios Naujos Kalvarijos 
kapuose spalių 6 <f. Velionis pa
ėjo iš Lietuvos. Pandėlio par.

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Pet
ro lietuvių par. kunigams už 
dvasinį patarnavimą; dėkojame 
krikštasūnui muzikui Povilui 
Sakui už patarnavimą; dėkoja
me draugijoms, giminėms ir 
bendrai visiems ir visoms už 
dalyvavimą šermenyse ir laido
tuvėse mūsų mylimo vyro ir 
tėvelio, už šv. mišias, gėles ir 
pareikštas mums užuojautas 
nuliūdimo valandoje.

Lai mano mylimo vyro ir šei
mos tėvo vėlė ilsisi' ramybėje ir 
laukia kol mes visi pasimatysi
me amžinybėje.

Velionio nuliūdusi žmona — 
Kastancija Mickevičienė, 

du sūnus, kurių vienas yra karo 
tarnyboje, duktė ir du anūkai.

Antradienį, spalių 23 d., 9 vai. 
ryte. Šv. Petro par. bažnyčioje. 
So. Bostone. įvyko iškilmingos 
laidotuvių šv. mišios už a. a. Jo
no Januškevičiaus vėlę, kuris 
gyv. 21 Annabell St.. Dorches- 
ter. Mass. Šv. mišias atnašavo 
kun. P. Virmauskis, jam asista
vo kun. Al. Abračinskas ir kun. 
S. Saulėnas. Žmonių, giminių ir 
prietelių buvo pilnutėlė bažny
čia. Laidojimo palydovų išsitie
sė ilgiausia automobilių eilė, 
ir vis tai a. a. Jono prietelių ir 
artimųjų. Tai buvo a. a. Jono 

' paskutinė vieša procesija šioje 
išbandymo žemelėje.

A. a. Jonas buvo nulydėtas į 
Naujos Kalvarijos kapus, kur 
gražioje vietoje jis buvo pagul
dytas ilsėtis amžiams. Aplink jo 
poilsio vietą keliomis eiliomis 
susispietė eilės paskutinio pa
tarnavimo dalyvių ir kiekvienas 
pritardamas kun. Al. Abračins- 
ko. prie duobės kalbamai mal
dai. pasiuntė Aukščiausiajam 
amžinos atilsies prašymą. Atsi
stojo prie tos poilsio vietos jo 
artimiausieji giliam nuliūdime 
žmona Domicėlė, dukrelė Onu
tė ir sūnus Jonas. Bet pasiliko 1- 
dar viena vieta tuščia. Ten tu
rėjo atsistoti jo sūnus Juozas. 
Bet jis Dėdės Šamo Laivyne, jo ^~ifium” po toTkaiį ils kalbė- 
nei laiškai nei telegramos ne-;damas gostone uunicipal 
spėjo parkviest;. Ritosi nepra- Buildinge (spalių 15 1944) pa.

Stalino Strielčius Išvy
ko Sovietų Sq jungon
Lietuvių komunistų dienraš

tis "Laisvė” paskelbė, kad spa
lių 9 d., vienas iš jos redaktorių 
A. Bimba, išvyko Sovietų Są- 
jungon ir Lietuvon. Bostono 
lietuviai ir kaikurie laikraščiai 
praminė A. Bimbą “Stalino

Vakarų Europa (LAIC) Chicago (LAIC) —Kaip ti” ir savo kolaboracijo- 
Wurzburge susidarė pro- USA ir Švedų valdininkai nistus, tasai gelbėjimo 
fesorių komisija, kuri pla- rėmė slaptą Baltijos tautų darbas buvo nutrauktas, 
nuoja įsteigti lietuvišką u- kovą prieš vokiečius ir 
niversitetą.

Universitetas
ir meno
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sunkiai sergąs. Jis yra 66 rų įsisteigė studentų at-Įv^sas m°kslo
metų amžiaus. Sako, kad stovybės. 
jis gali kiek pasitaisyti, 
bet vargu jis išgyvens il
gai.

Sovietų ambasada Lon
done šių žinių nepatvirtina 
ir nepaneigia.

Priverstino Darbo Prievolė 
Lenkijoje

Į

Įsisteigė Pradžios Mokykla

Bayreuth (LAIC) —Vie
tos lietuvių kolonija įstei
gė keturių skyrių pradžios 
mokyklą. Nusiskundžiama 
visiška vadovėlių stoka.

šomos ašarėlės netik artimųjų, 
bet ir pažįstamųjų per gailesiu 
sugniaužtus veidelius. Visas nu
siraminimas, kad ir mes ten sa
vo laiku atvyksime ir prisidėsi
me prie to miesto gyventojų.

A. a. Jonas atvyko iš Lietu
vos, Veprių parapijos, Kuni
giškių kaimo. Ukmergės apskr. 
Jis atvyko į šią šalį prie 40 me
tų. Aštuntuose metuose būda
mas jau pagyvenęs amerikonas, 
vedė Domicėlę Kasmskaitę ir 
abu gražiai gyvendami išaugino 
gražią šeimynėlę. Jis priklausė 
prie Sus. šv. Kazimiero. Šv. Jo
no Ev. ir Šv. Petro ir Povilo pa- 
šelpinių draugijų. L. Piliečių 
klubo. LDS.. buvo nuoširdus Šv. 
Petro liet. par. rėmėjas. Jis be
veik visą savo amželį gyvenda
mas Amerikoje buvo namų de
koruotojas. dažytojas ir taisy
tojas bei dailydė. Jis buvo labai 
nuoširdus ir draugiškas, todėl 
ir nestebėtina, kad paskutiniam 
patarnavimui subėgo minia 
žmonių ir palydėjo jį į mirusių- 

' jų miestą.
i Lai amžinoji šviesa šviečia 
i jam per amžius. Nuliūdęs.

skelbė mirties dekretą lietu
viams pabėgėliams Švedijoje, 
viešai pareikšdamas, kad visi 
pabėgėliai iš Lietuvos, kurie 
randasi Švedijoje, būsią grąžin
ti atgal, Kaunan ir Vilniun, 
jiems būsią iškelti apkaltinimai 
ir jie būsią nuteisti ir sušaudyti.

Reiškia gaus “fair trial” ir 
bus sušaudyti. Tuo pat kartu, 
Bimba taipgi pareiškė, kad visi 

’ kvislingai ir fašistai iš visur 
būsią surankioti ir sušaudyti. 
Tuom tarpu žinome, kad nema
žą skaičių Jung. Valstybių Se
natorių ir Kongresmonų komu
nistai ir komunistuojanti spau
da pravardžiuoja fašistais. Tose 
pat prakalbose, pirmiau Bimbos 
kalbėjęs Kubilius pareiškė, kad 
Ohio gubernatorius, buvęs kan
didatu j Jung. Vaist. Vice-Pre- 
zidentus esąs “didelis fašistas”. 
Taigi sulig tuo kartu Bimbos 
padarytais pareiškimais jie visi 
turės būti pastatyti prie sienos.

Kiek žinoma, pats Bimba turi 
Amerikos pilietybę, todėl kartu 
būdamas Sovietų Sąjungoje 
naudosis Amerikos protekcija. 
Tik keista, kad mūsų Statė De- 
partmentas tokiems Langėms, 
o dabar tokiam rusiškos dikta
tūros propagandistui Bimbai iš
duoda užsienio pasus laisvai 
keliauti.

Mažeikiuose Stato Pamink 
lą Raud. Armijai

kaip gelbėjo nelaimėn pa- 
apimsiąs kliuvusius žmones, įdo- 

ša- mias paslaptis atskleidžia 
Chicagos “Daily News” 
korespondentas savo in
formacijoje iš Londono. 
Požeminį veikimą Baltijos 

Londonas —‘Oslo radio kraštuose padėjo organi- 
kad trečiadienio zuoti amerikietis Iver C.

t

kas.

Sušaudė Quislingą

praneša,Londonas (LAIC)—Reu-
terio agentūros praneši- G'tą-, spalių 23 d., tapo su- 
mu, Maskvos radio paskel- šaudytas Vidkun Quisling,iiiu, .uaonvus muiu painei-----— ----------- -t---------- »> pcanpia

jbė apie priverstino darbo kuris buvo karo krimina- 
.prievolės įvedimą komu-pistų teismo nuteistas už £iO °pr 
j nistų kontroliuojamoje išdavystę sušaudymui. 7? Pa^e 
Lenkijoje. Prievolė liečia! Teisme buvo įrodyta, 7’ 0JLenkijoje. Prievolė liečia!
tiek vyrus, tiek i_____
nuo 18 iki 45 metų am- ninkavo naciams, 
žiaus.

(LAIC) — Vyresnio am
žiaus žmonės atsimena, 
kaip carų laikais Lietuvo
je daugelyje miestų ir 
miestelių buvo statomi 
paminklai Rusijos viešpa
čiams, jų generolams, bei 
kitiems imperatoriaus pa
taikūnams pagerbti. Da
bar ir vėl tie laikai grįžo. 
Vieton gražaus lietuviško 
liaudies meno pasireiški
mo, statomi paminklai o- 
kupantams pagerbti. Mas- 

įkvos spauda praneša, kad 
sovietų maršalas L. A. 
Govorov patvirtino pro
jektą Mažeikiuose stato
mam obeliskui. Tam pa
minklui dvi marmuro len
tos gaminamos Leningra
de. Lentose būsią pavaiz
duoti Raud. Armijos ka
riai “išlaisvinę Sovietų Pa-] | 

• baltįjį. Lietuviai nacių ne
kentė ir džiaugiasi jų jun
go nusikratę, bet iš kitos 
pusės, siekdami pilnos ne- 

„ is okupuotų Baltijos priklausomybės, jie neno-
.* kraštų, jie savo pastangas rį įr naujų okupantų. Lie- __ , _ __ _
- ir personalą padvigubino, tuvoje, kaip ir visur kitur, jubiliejaus proga leido laimėji- 
?? žmonės kartoja: Kas mus;mui dovanėles. Jos po koncerto

■ numerių traukimo būdu pasi
skirstė šiaip: pirma dovana — 
Remington Typewriter (used). 
teko =4998 — Betrice Martin, 

114 Melville Rd., Somerville,

Olsen, kurs buvo paskir
tas atstovu į Stockholme 

, karo pabėgėlių 
globojimo įstaigą. Jam bu
vo pavesta ‘‘globoti, padė
ti, o jei galima, išgabenti

t

moteris kad Vidkun (įuisling talki! nacių persekiojamas poli-
Jo var-!t*nes rasines mažumas.” 

das, kaij. išdaviko, prigyjo Ja“ šved« ,kari“ė 
visame pasaulyj. Kiekvie-!s>'be Srs-Z1&1 talkino. Lai- 
nas asmuo, kuris išduoda _k,Tnlaka\,;.pad.eJ0
savo tautą ar tautiečius 
svetimiems, kuris veikia 
prieš savo tautos ar kraš
to laisvę ir nepriklauso
mybę, vadinamas kvislin- 
gu, kaip pavyzdžiui veikia 
lietuviai komunistėliai 
prieš Lietuvą. Jie yra pil-| 
noje žodžio prasmėje kvis- 
lingai.

Karo Stovis Lietuvoje 
Paliekamas Ir Toliaus

rasti greitus laivelius, ku
rie galėtų pabėgti nuo ty
kojančių nacių narlaivių 
(submarinų). Buvo net 
paruošti žemėlapiai pabė
gėliams orientuoti ir slapti 
uostai jiems priimti. Uos
tus saugojo švedų kariai. 
Jau anksčiau švedai buvo 

: teikę panašią pagalbą da
nams, bet gelbėdami žmo
nes

"Darbininko" Jubilie 
jaus Dovanų 
Laimingieji

i ;

New York (LAIC) — Re-' 
uterro (anglų) agentūros • ^ipToHam 
žiniomis, Aukščiausioji! 
Sovietų Taryba visoje ei

Henry H. Pierce, Merchants Co-operative Bank 
of Boston Prezidentas

■as.-ašo pirmąją čekj. reprezentuojančią apmokėjimą taksų už 
1915 metus už 38,000 namų savininkų, kurie yra banko klijantai. 
S . p. Pierce yra Jame.* J. Flynn (iš Dorchesterio) ir Miss Agnės i 
A Pames (iš Quincy). kurie dirba bankos taksų departamente.j 
Bostono Metropolijoje /vairiuose miestuose ir miesteliuose už na-, 
mų +aksus čekiai siekia $800.00.

Prezidentą* Pierce sako, kad Merchants Co-operative Bankas 
daug metų atgal yra priėmęs nusistatymą, kad patart savo kostu- 
meriams. perkantiems namus, kad pridėti prie namų mėnesinių 
išmokėjimų ir vieną dvyliktą dalj taksų, kad paskui nereikėtų ant 
syk mokėti didelę sumą pinigų. Jis yra pastebėjęs, kad namų pir
kėjai patys pasisiūlo mokėti “pay-as-you-go” priimti taksų planą.

“Šis planas", sako Mr. Pierce. “sumažina individualę taksų 
naštą ant nuosavybių, kur Merchants Co-operative Bank per 5 
metus yra sumokėjusi daugiau kaip $3.500.000."

•v

“iš-

Mirė Kun. Dr. Puišys
Vakarų Europa (LAIC) Mass.; antra dovana—$25.00— 

!Š. m. birželio 14 d. mirė War Bond _ -39084 — Chas.

“Darbininkas” 30-ties metų

f

TO FEF.D THF. Hl’NGRi— 
Giri Scout Betty Goff pre- 
pares svečiai treat for starv- 
ing Europeans at com- 
munity canning ccntcr for 
War Relief in Washington. 
Gardeners are urged to can 
all escess fruits and vege- 

tables.

ji- o u -4. t Schweinfurte. dolerių. Begabenant Lat- ______
vijos pabėgėlius, iš 24 įgu-, n
los narių buvo nacių nu-, Mitingai Kiekviena Proga

; kauta 9. Šitokiose sunkio
se sąlygose beveikiant,] (LAIC)

ni dokumentai, ginklai, ir dabar išlaisvins nuo 
laisvintojų”?

___ _ Iš viso, “Olsen under- 
lėje sovietų valdomų sri-j ground” išvadavo 1,500 pa
čių nutarė panaikinti karo bėgėlių iš Baltijos valsty- 
stovį. 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir vakarinių sričių Ukrai-i 
nos bei Baltgudijos, kur 
karo stovis paliekamas ir 

i toliaus. Tariant, visų tų 
i sričių, kurias sovietai bu-; 
vo pasigrobę 1939-1940 m.

Praktišku požiūriu, šis 
naujas sovietų dekretas 
reikšmės, žinoma, neturi. 
Sovietų valdomi žmonės, 
ir tai nepaisant gyvena
mos vietos, ir toliau liks 
bebalsiais vergais visiško
je NKVD ir NKGB kontro
lėje.

Tas vienok neliečia bių ir tas kaštavo apie 50,-
000 dolerių. Lietuvių išgel-

t =16315 — J. Rugienis. 90 Long ! 
i Hill Drive, E. Hartford, Conn.;! 
/ketvirta dovana — Fountain
< Pen and Pencil — =1837 — Jo-!

Sovietams anna Waitkunas, 76 Riverside 
penki laiveliai iš Lietuvos įstojus į karą su Japonija, St.. Needham, Mass.: ir penkta 
pateko į vokiečių rankas ir visoje Lietuvoje žmonės! dovana — $5.00 Cash =27554 
250 Lietuvos pabėgėlių žu-lbuvo varomi į mitingus ’ A. Cizauskas, 1318 New York 
vo ar dingo be žinios. Vė- šiam žygiui užgirti. Viena-|Ave., Sheboygan. Wisc. 
liau, kai dalis Latvijos bu-^me mitinge Kaune kalbėjo) Laimingieji prašomi atsiliep- 
vo rusų jau atskirta ir kai į universiteto prorektoriusjti i Darbininko administraci- 
naciai bandė “įšmugeliuo-į Kupčinskas. J4-
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Publlshed every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN^R. C. A88OCIATION OF LABOR

■otered M aecond-claaa matter Sept. 12, 1915 «t the post office at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870.

Acceptance for mailing at special rate of postage provlded for In Sectlon 1103 
Act of October 8, 1917. authorized on July 12. 1918

BUBSCRIPTION RA TĘS:
Domestlc yearly ____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly______________ $5.00
Voreign once per week yearly $2.50

i

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  $4.00
Vieną kart savaitėje metams_ $2.00
Užsieny metams  ............  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

Didysis Vilniaus Seimas
Slaptas skrajojantis drąsuolių būrys.-Posėdžiai, kada kiekvieną minute gali 
areštuoti. - Slaptosios policijos agentas prie telefono. - Ginkluota lietuvių 
milicijos sargyba. - 1905 m. revoliucija Lietuvoje. - 40 metų sukaktis ir kaip 

geriausia pagerbti kovotojus dėl laisvės.
Z--------------------------------------------------------------- A---------------------------------------------------------------

Nuostabų lietuvių tautos kratų partijos įsakymu ši Lietuvos Liaudis
'mokykla uždaroma, ir ne- Pajudėjo

Vilniaus burmistru 
i laiku buvo lenkas. Dr.

I _

DARBININKAS j sutartino, vieningo darbo’
■66 We«t Broadway, South Boston, Mass į pavyzdi turime Didžiąją- • bus atidaryta, kol vyriau-

Telephone SOUth Boston 2680_____________  me Vilniaus Seime, nuo sybė neįvykdys reikiamų
i k I v i kurio sušaukimo šiemet; reformų.” I

Ir Nugalėtojai Bedu Neišvengia
į pis. Kam tik buvo praūžęs rusinimo lizdų. Caro valdi-; 
Irusų - japonų karas, kurs ninkai pasiuntė žandarus.

Karo pasekmės visuomet yra liūdnos — pralai-'Rusijai kaštavo tris bilijo- Įvyko susišaudymas, buvo 
mėjusiems ir laimėtojams. Apie pralaimėjusius neten- nūs rublių pinigais, arti, sužeistų iš abiejų pusių, 
ka nė kalbėti. Negana, kad jie sumušti, pažeminti ir 500,000 kareivių, kurio Drąsuolių būrys uždarine- 
pavergti, ant jų pečių dar kraunama finansinė našta— metu Rusija prarado visą jimo toliau vykdyti nebe- 
sumokėti savo pavergėjams karo lėšas. Bet aršiausia savo Pacifiko laivyną ir ja- galėjo, bet apie 150 rusų 
tai, kad pačios pažangiausios tautos, negailestingumo ponams su belaisviais ati- mokytojų susirinko į Kau- 
atžvilgiu, ieško sau žiaurumo pavyzdžių žiloje senovė- davė 2,000 patrankų. Svar- ną ir telegrafavo, kad be
je, kuomet stabmeldiškos tautos be pasigailėjimo nai
kindavo savo pavergtus priešus. Yra žinomas senovės 
romėnų šūkis “Carthago dalenda ėst” 
turi būt sunaikinta. Romėnai tą šūkį pilnai įvykdė: 
Kartagenos miestą iš pamatų išgriovė. Dabar tą šūkį 
pakeičiama “besąlygingu pasidavimu”. Gerai, jei per
galė tenka demokratiškai nusiteikusioms tautoms, 
kaip antai amerikiečiams ar anglams. Besąlygingą pa
sidavimą jie aiškina savotiška kultūringa prasme. Bet; 
jei pergalę įsigyja barbariška ar pusiau barbariška 
valstybė, tuomet senovės Romos šūkį ji įvykdo “aukš
čiausiu bausmės laipsniu”, būtent, pilnu pavergtųjų 
tautų likvidavimu.

Tačiau ir nugalėtojai iš “laimėto” karo audrų iš
eina pusėtinai sužaloti. Jų nuostoliai nukautųjų ir su-Į 
žeistųjų skaičiumi būna netoliesia tokie pat kaip ir 
pralaimėjusių, išskyrus, žinoma, belaisvių skaičių. Gi 
finansinė žala nesiduoda apskaičiuojama. Atlyginimai 
bei uždėtos kontribucijos palieka tik ant popierio — 
ką beimsi iš visiškai sunaikintų kraštų? Dar juos pa
čius tenka maitinti ir padėti jiems atsistatyti. Tas pat 
ir su lend lease — amžino neatidavimo paskola. Be to, 
kiek yra vargo su talkininkais, kai reikia “laimikiu” 
pasidalinti. Gerai, jei jie yra vienminčiai. Kiek pasi
barę ir susikirtę, galutinai vis dėlto prie vienodos nuo
monės prieina. Bet jei karo įvykiai taip keistai susi
painioja, kad į talką susiburia žmonės visai skirtingų 
ideologijų, tuomet išsivysto nelemtai alsinanti “nervų 
kova”, kuri gali privesti prie pavojingų kraštutinumų.

Ir taip: Rusija, išėjusi iš šio karo su labai pritvin
kusia ir raguota galva, nežino saiko savo reikalavi
mams. Niekam neprivalu rūpėti nė kontroliuoti to, ką 
ji yra užgrobusi. Tai jos vienos dalykas, kokią valdžią " . x- i
kuriai tautai skirti. Bet j kitų reikalus ji visur kišasi.Į !elsL*le5U^^ mokj?Ias 
Šalia kitų neįmanomų reikalavimų, ji siekia pašalinti 
gen. įudcm inui <t ir ucipuiii ius nunuuię pavesti itetuuų . , . . , t • 4. • j ivalstybių žiniai, suteikiant Amerikai tiktai vieną bal- ™ms mokytojams. Kad Lietuvių delegaeijos^atvy. 
są! Tikrai bolševikiškas akiplėšiškumas. Ir su tokiais, 
atsiprašant, talkininkais Amerikos vyriausybei tenka 
kamuotis. Sakoma: deja nugalėtiems. Bet ir laimėtojų 
padėtis kartais būna nepavydėtina. K.

Kartagena
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savo reikalavimus, lietu
viai daugelyje vietų perėjo 
beveik į tikrą sukilimą, ta
čiau visa ta lietuvių akci
ja nebuvo taip kruvina, 
kaip kai kuriose Latvijos 
ar Rusijos vietose. Savo 

j nuosaikumą lietuviai pa- 
j rodė, kad ir tokiu nutari- 
i mu, priimtu Vilniaus sei
mo metu įvykusiame vals
tiečių pasitarime:

“Ant dvarų neužpuldinė- 
sime, miškų nenaikinsime, 
bet neduosime jų naikinti 

neskiriant ly- nė valdžiai, nė ponams”.
Nors 1905 m. sąjūdį ru-

iniuje, ir išrinktu visuoti- 
' niu, lygiu, tiesiu ir slaptu 
! balsavimu,
ties, tautos ir tikėjimo.”

Anais laikais tai buvo sai vėliau krauju ir trėmi- 
j drąsus negausių lietuvių mais nuslopino, bet turėjo 
reikalavimas šimtamilio- padaryti ir stambių nuo- 

j niniam rusų imperijos mil- laidų, kaip, pavyzdžiui, vė- 
žinui, 
žmonių 
tvarką 
Lietuvos žmonėms. Toliau, lės”,

i buvo reikalaujama laisvės draugijoms ir t. t.
i lietuvių kalbai, draugi- 
j joms, mokykloms, tikėji
mo laisvės. Kaipo sankci
jas, seimas nutarė, kol tie 
teisėti reikalavimai nebus 
išpildyti, nemokėti mokes
čių, neleisti vyrų į kariuo
menę, neiti į teismus, rei
kale — streikuoti.

Gražiai jų ryžtingumas 
pasireiškė ir skleidžiant 
rezoliucijos tekstą. Seimo 
paskutinis popietinis posė-

« 
i

Per savaite beveikdami'sanavlclus kad leis-
e vyrai uždarė apie 20 tu ?uelmul ™K,tls, m‘?sto 
„inirnn livd.. Caro valdi.1 viešbuty, bet lenkas bur-■

biausia — visą Rusijos vi- tuvių reikalavimai yra tei-j 
suomenę tasai pralaimėtas. singi, klausė kur jiems 
karas įtikino, kaip netin-j naujas vietas paskirs Ru

si joje...
2,000 Atstovų Į Vilnių...

Jau 1905 m. spalių 22 d. 
Vilniuje susirinkęs būrelis 
lietuvių veikėjų paruošė 
memorandumą Rusijos 

! ministeriui pirmininkui, 
i reikalaudami Lietuvai vi
siškos autonomijos, lietu
vių kalbą reikalaudami į- 
vesti į įstaigas ir mokyk
las, suteikti tikėjimo lais
vę ir t. t. Tas memorandu
mas buvo atspausdintas 
Rusijos vyriausybės laik
raštyje “Pravitelstvennyj i 
Viestnik”.

į Norėdami parodyti, kad 
susirinkimai. Be tie reikalavimai nėra tik

karna caristinio biurokra-i 
tizmo sistema viešpatauja' 
krašte. Visi buvo ištroškę 
laisvės. Prasidėjo streikai, 
kruvini susirėmimai su ca
ro žandarais.

Kaip Būrys Ginkluotų 
Vyrų Uždarinėjo 
Rusinimo Lizdus.

Laisvės mintis pradėjo 
Į gilius diegus skleisti Lie
tuvoje. Neseniai buvo lai
mėta spaudos laisvė, tas 
dar labiau pridavė ūpo. 
Gegužinių, vakaruškų, vai
dinimų, chorų koncertų 
pavydalais vyko slapti lie
tuvių susirinkimai. —..... — ..— —
anksčiau veikusių sociali- vadų užsimojimai, o visos 
nių sąjūdžių, 1905 m. vasa- liaudies ryžtingas sieki- 
rą įsikūrė Lietuvių Moky- mas, Dr. Basanavičius ir 
tojų Sąjunga, kuri pirmu kiti veikėjai nutarė šaukti 
uždaviniu sau pasirinko seimą Vilniuje. Dr. Basa- 
apvalyti Lietuvos mokyk- navičius paruošė atsišau- 

jlas nuo rusintojų. Jie iš- kimą į Lietuvos žmones, 
siuntinėjo visiems atėjū- kurs baigėsi žodžiais: 
nams Kauno ir Vilniaus —Lai gyvuoja, lai auga,
gubernijoje, kad jie per lai žydi Lietuva ir jos žmo- 
mėnesio laikotarpį turi ap- nių gerovė!

Nustatytąją dieną, 1905 
• ir išvykti auklėti rusų tau- m. gruodžio 4, susirinko

I
I

’mistras nenorėjo sutikti.' 
Tada organizacinis komi
tetas, jausdamasis, kad 
lietuviai negali būti pa
stumdėliai savo sostinėje, 
pareikalavo sakydamas, 
kad jie niekur kitur nesi- 

! rinks, kaip tik tame repre
zentaciniame pastate, ir iš
ėjo laimėtojais.

Didžiajame Vilniaus sei
me sutartinai dalyvavo vi
sos tuometinės politinės 
grupės: socialdemokratai, 
demokratų partija, vals
tiečių sąjunga, patriotinio 
nusiteikimo nepartyviai, 
krikščioniškos demokrati
jos atstovai, kelios de- dis be pertraukos užsitęsė; 
šimts kunigų. Tačiau dele- iki pusės pirmos valandos 
gatai grupavosi gal ne tiek j nakties. Vienintelė lietu- 
pagal partijas, kiek pagalivių “Vilniaus Žinių” spau-; 
savo visuomeninę padėtį, stuvė tegalėjo atspausdin- 
todėl ir kalbėtojais buvo ti rezoliucijas. Reikėjo tą 
parinkti du iš darbininkų, padaryti greit, nes atsto- Seimą^.- Kongresą, kurs į- 
du bežemių valstiečių, du vai rytojaus dieną rengėsi 
mažežemių, du ūkininkų išvykti. Kad spaustuvė pa-

; ir t. t. Dvi dieni įtemptai imtų darbą, reikėjo gauti 
posėdžiaudami iš
Lietuvos suvažiavę atsto-; sekretorius 
vai buvo nuolatiniame pa- j mokytojais 
vojuje, kad juos gali kiek-jau gerokai po vidurnak- 
vieną minutę suareštuoti. !čio iš patalo ištraukė re- 
Dėl viso ko, lietuviai ture-,daktorių, susiieškojo bė
jo sudarę savo ginkluotą miegančių darbininkų bu- 
miliciją ir buvo pasiruošę)tus, juos prikėlė ir rytui 
savo atstovus ginti. Gi ru-j švintant tūkstančiai rezo- 
sų generalgubernatorius!liucijų buvo atspausta ir 
baronas Freze į seimą pa- su delegatais išsiųsta į to- 
siuntė savo slaptos polici- limus kampus. Iš viso jų 
jos valdininkus. Paskuti- paruošė 36,000. 
nės sesijos metu, kada bu-' 
vo einama prie rezoliucijų 
priėmimo, vienas rusų a-

kad leistų Lietuvos liau duotas leidimas kurtis 
reikalus ir san- tiek daug Lietuvos švieti- 
spręsti patiems mui nusipelniusią “Sau- 

“Žiburio”, “Ryto”

Praėjo dar 13 metų ne
lengvos kovos, bet Didžio
jo Vilniaus Seimo uždeg
toji kibirkštis 1918 m. su
liepsnojo galinga nepri
klausomybės šviesa.
Kaip geriausia Sukaktį 
Paminėsime

Kovotojų dėl laisvės at
minimą geriausiai galima 
paminėti tęsiant ir laimi
nant tą laisvės kovą, dėl 
kurios jie nei jėgų, nei gy
vasčių nesigailėjo.

Gražiausiai paminėsime 
.Vilniaus Seimo 40 metų 
sukaktį suruošdami di
džiulį Amerikos Lietuvių

□ana Alių iiciiiičLiiuiiiu icin.€ii<xvinių, ii dienia pašaunu . ,v. . . . . o aaa • *• I w
gen. MacArthurą ir Japonijos kontrolę pavesti keturių e‘ Tt»r„vi„ £1 iš ,v*ešb“či.0

vyks Chicagoje lapkričio 
i29-30 ir gruodžio 1 dieno
mis, taigi pačiose sukak- 

visos'red. Vileišio parašą. Seimo išvakarėse. Dabar
su padėjėjais daugeho lietuvių patnjotų 
ir studentais rankos surištos baisiaja- 

- me Sibiro ištrėmime ir lū
pos surakintos Čekos kalė
jimuose. Ant mūsų, lais
viausios visame pasaulyje 
lietuvių tautos dalies, 
krenta didžiulė atsakomy
bė galingai ir vieningai 
pakelti balsą už lietuvių 
tautos teises, už teisę pa
tiems lietuviams spręsti 
tautos likimą, už laisvę as
mens, draugijų, spaudos, 
žodžio ir įsitikinimų. Kaip 
Didžiojo Vilniaus Seimo

land^
KG CCAFT NCCD 
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rengėsi telefonuoti, kad 
seimą išsklaidytų, bet sei-] 
mo sekretorius jam iš ran
kų ištraukė telefono ra-' 
gelį.
Ryžtingos Rezoliucijos

Didysis Vilniaus Seimas, 
įdarydavo į mokyklos kny- tam tyčia paruoštą lietu- bendru visų lietuviškųjų 
gas įrašydami lietuviškai: višką vaidinimą (Vilniaus grupių susitarimu, nutarė: 

“Lietuvių Mokytojų Są-, Kanklių dr-jos) ir klausėsi 
jungos ir Lietuvių Demo-. lietuviškų dainų.

tas jų raginimas nebūtų ko net iš Varšuvos, Rygos, 
tuščias žodis, iš tų moky- Odesos, Petrapilio, Mas- 

į tojų susidarė būrys drą- kvos, atvažiavo net ir Prū- 
I šuolių, kurie, ginkluoti re- sų lietuviai. Delegatai rin- 
; volveriais, nuvykdavo į ru- kosi “Lietuvos Bitininko”) 
) sinimo tikslais Lietuvoje redakcijos patalpose. Iš 
veikiančią mokyklą, ją už-, vakaro jie gausiai pripildė i

“Reikalauti Lietuvai au
tonomijos su Seimu Vil

Laimėjimai ir Tolimes
nė Kova

Seimas padarė įspūdžio.
Generalgubernatorius Fre-! metu, taip dabartinio Kon- 
zė, pajutęs žmonių reika-igreso metu, visi vieningai 
lavimų tvirtumą, paskelbė!susirinkime atlikti savo 
atsišaukimą, kad lietuvių didžiąją pareigą, tęsti ko- 
kalba bus įvesta į mokyk- va dėl pavergtųjų kraujo 
las, kad mokytojais bus brolių. Lai ir šis didžiulis 
skiriami ir lietuviai katali-’suvažiavimas praeina tuo 
kai, kad būsianti leista lie-) šūkiu, kuriuo Vilniun susi- 
tuvių kalba ir valsčiaus sa-) rinkę valstiečiai užbaigė 
vivaldybėse, kad valsčių-savo rezoliucijas: 
sekretorius galėsią rinkti! — Stokim visi už vieną ir 
patys lietuviai.Paremdami vienas už visus! K. P.

Kun. Dr. Kazimieras Urbonavičius - J. Kmitas
Iš Kaimelio jis buvo nukeltas j lenkų - podlesiakų 

gyvenamą kraštą. Poswiątne parapiją. Tas plotas se
novėj greičiausiai buvo lietuvių giminių jotvingių so
dybos. Kun. K. Urbonavičiaus laiku ten vieta buvo 
tamsi, pilna burtų ir prietarų. Buvo ten katalikų, ku
rie, norėdami atkeršyti kaimynui, taip grasindavo: 
“Palauk, aš duosiu, kad popas atlaikytų juodąsias mi
šias ant tavęs!“ Šiaip pačioje apylinkėje apie pusė 
kunigų buvo lietuviai. Toj vietoj kun. K. Urbonavičius 
išbuvo ketverius metus. Gyventi toliau nuo savų žmo
nių nebuvo per daug malonu. Iš ten, tiesa, buvo gavęs 
skyrimą Veiverių seminarijoje dėstyti tikybos. Bet 
Kurija buvo taip sutvarkius, kad jis apsiimtų dėstyti 
tik lietuvių kalba ir lietuvių rašmenimis. Aišku rusų 
valdžia tokio paskyrimo nepatvirtino.

Taip ir pasiliko sėdėti lenkuose kun. K. Urbonavi
čius. Čia jis patyrė džiaugsmo, kai 1904 metais lietu
viams buvo grąžinta spauda. Bet ilgiau smilkti ten jis 
nenorėjo ir susigalvojo vykti į Šveicariją studijuoti.

Išvažiavo 1904 metų gale, pro Naumiestį. Kelionėje 
jį ištiko viena iš tų didžiųjų mįslių, kurios kartais vi
są gyvenimą pasilieka neįspėtos: jis bene bus susi
dūręs su Leninu. Tai atsitiko .važiuojant pro Berlyną. 
Traukinyje vienas bendrakeleivių užkalbinęs kun. K. 
Urbonavičių ir ėmė klausinėti, kur važiuojąs. Jis pa
tarė, užuot Šveicarijos, keliauti į Ameriką. Tarp kitų 
dalykų nepažįstamasis pasakė tokią paslaptį: “Mas
kvos gubernatorius, didysis kunigaikštis Sergijus, y- 
ra nuteistas mirti.“ — “Kas nuteisė?” — paklausė 
mūsų tautietis. — “Žinai, kas nuteisi^", — atsakė 
anas.

Kun. K. Urbonavičius pakeliui ir pasuko į Bremeną, 
iš kur išplaukė į Ameriką. Atvažiavęs į naująjį pasau
lį. jis išgirdo, kad didįjį kunigaikštį Sergijų sudraskė 
bomba. Laikraščiuose pirmu kartu pamatė Lenino 
paveikslą: jis buvo panašus į aną nepažįstamąjį kelei
vį Vokietijoje.

Ameriką kun. K. Urbonavičius pasiekė 1905 metų 
vasario mėn. ir iš laivo išlipo Baltimorėje. Plaukė apie 
dvi savaites, ir jų laivas vos nepaskendo audroje.

Šios šalies žmonėms jis turėjo atrodyti nepapras
tas: atplaukė su šiltais kailiniais, kurie buvo pamušti 
kailiukais, su ilga vebrų apikakle ir dar su palerina. 
Visi keistai į jį žiūrėjo, gi prišakę žydai ėmė derinti 
kailinius. Kaina kilo nuo 25 dolerių ligi 50. bet kai se
nojo pasaulio žmogus ištarė šimtinę, pirkliai su pašai
pa atšovė: “Kurapatkinas”. ir nuėjo sau.

Taip su savo nepaprastu drabužiu kun. K. Urbona
vičius nuvažiavo tolyn į “Dėdės Šamo” šalį. Kiek pa
buvęs apie New Yorką. jis nukeliavo į Shamokin. 
Pennsylvanijoje. iš vieta buvo aptarnaujama kun. A. 
Staniukyno iš Mount Carmelio. Tasai ir atidavė kuni
gui ateiviui Shamokino parapiją.

Aukso šalyje kun. K. Urbonavičius greit gavo savo 
svajones keisti: buvo manęs iš čion tuoj kelis tūkstan
čius susidėsiąs ir paskui galėsiąs sau Šveicarijoj stu
dijuoti. Taip bent jam ateitį buvo anas rusas keleivis 
Vokietijoje. Jo parapijiečiai, daugiausia angliakasiai, 
žmonės buvo neturtingi. Jokių švietimo įstaigų tarp 
jų nebuvo. Iš laikraščių jie teskaitė “Saulę”. Nors iš 
pradžių su savo avelėmis teko turėti keletą nesusipra
timų, bet šiaip su savo parapijiečiais per penkerius

metus išgyveno neblogai. Bet dienoms bėgant, jis įsi
tikino, kad studijos Šveicarijoje turės pasilikti sva
jone.

1910 metais kun. K. Urbonavičius atsikėlė į Naują
ją Angliją. Klebonavo Lo5wlly, Brocktone. Bostone ir 
Nonvoode. Iš jų visų lengviausia buvo dirbti Lowelly, 
o sunkiausia — Brocktone. Pastarojoj vietoj žmonės, 
kai kun. K. Urbonavičius atvyko, buvo sukiršinti ir su 
Bostono kardinolu kovėsi dėl parapijos žemės. Nau
jam klebonui reikėjo daug kantrybės, triūso ir vargo, 
kol visą painiavą aptildė ir žmonių užsidegimą numal
dė. Iš pradžių buvo net gavęs laiškų su giltine, grasi
nančių jį nužudyti. Galimas daiktas, kad grasino tie

Su palengvėjusia širdim atšovė jis Vonsiackiui: 
— Nežinau...

Ir savo dvasioje pakartojo: “Tiek, kad tau galėčiau 
pasakyti”.

Iš šio triukšmo jokių tolesnių painiavų nebuvo.
Gyvendamas Kaimelyje, kun. K. Urbonavičius buvo 

atitrūkęs nuo rašj-mo. prie kurio grįžo tik jau į Ame
riką atvažiavęs. Jeigu tam tarpe nuo seminarijos ligi 
Amerikos yra kiek plunksną bandęs, tai nebent kokioj 
satyroj.
plėšikai, kurie tada buvo palaidi ir kurie netrukus nu
žudė kun. Žebrį. Šiaip ar taip ten buvo, bet atsiminda
mas tas įkaitusias dienas, kun. K. Urbonavičius sako: 
“Ankstesnieji lietuviai kunigai dažnai čia buvo tikri 
pionieriai.”

Įdomu, kad žmonių karštį pasisekė apraminti ne 
vien kontrybe ir atkakliu triūsu, bet kartais ir visai 
nenumatytais keliais. Antai, Brocktone statant bažny
čią. keli stipruoliai, tarp jų ir kun. K. Urbonavičius, 
susirinkę pradėjo kilnoti akmenis. Niekas nepakėlė, 
nė pats klebonas, bet po miestą pasklido garsas, kad 
jisai pakėlęs tokį akmenį, kurio kiti nepajėgė. Nuo to 
klebono autoritetas smarkiai pašoko, ir patys karštie
ji smarkuoliai ėmė su pagarba žiūrėti į tokį galinčių.

Bostone kun. K. Urbonavičius klebonavo nuo 1918 
m. ligi 1929 m. Šioji parapija turėjo kaip ir tradiciją 
susilaukti rašančių kunigų: joje seniau dirbo J. Žilius, 
T. Žilinskas. Pr. Jakštys, — visi plunksnos vyrai. Tad 
ir kun. K. Urbonavičius pratęsė šią tradiciją.

Bostono lietuvių parapija yra didelė. Bet per pen
kerius metus kun. K. Urbonavičius joje buvo vienas. 
Tad darbo netrūko.

Šalia veiklos parapijoje, jis įsitraukė į platesnį vi
suomeninį ir tautinį darbą. Kuriantis Nepriklausomai 
Lietuvai, jis buvo užimtas Tautos Taryboj ir Tautos 
Fonde. Šiandien jis domisi Kunigų Vienybės. K. Fede
racijos, Darbininkų Sąjungos ir kitų organizacijų vei
kimu. Jam taip pat arti širdies lietuvių jaunimo gru
pių pasisekimai.

Lygia dalia jis įsismagino ir spaudos lauke. Nors 
jis gal to nejautė, bet jo raštai buvo sekami ir tolimo
joj tėvynėj: jo vardas ten buvo žinomas ir jo nuopel
nai įvertinti. 1940 metais Vytauto Didžiojo Universi
teto Teologijos Filosofijos fakultetas jam suteikė gar
bės daktaro laipsnį už ilgą triūsą lietuviškojo rašto 
srityje.

Po operacijos 1930 metais, kada, užsikrėtus krau
jui, reikėjo nupiauti koją, kun. K. Urbonavičius pasi
juto negalėsiąs tesėti senose pareigose, 1931 metų va
sarą jis pasitraukė iš klebono vietos Norwoode ir vėl 
apsigyveno Bostone. Ten ir dabar jis praleidžia žie
mas.o vasaros laiku gyvena Marianapoly. ilsėdamasis, 
rašydamas ir ypač skaitydams. Svaitės gale važiuo a į 
Bostoną parapijos darbui. Jo skaitinius daugiausia su
daro nauj;eji rusų autoriai, maždaug po dvi ar tris 
knygas kas savaitę. Kuri laiką, bet neilgai, buvo dės
tęs lietuvių literatūrą Marianapolio kolegijoje. Ta 
proga velionis kun. J. Navickas išsireiškė: “Kad aš 
daugiau tokių mokytojų turėčiau!“

.4. Vaičiulaitis'. 
(Bus daugiau)



Penktadienis. Spalių

’ taučių katalikiška draugija, ku
ri laiko metinį savo seimą spa- 

. lių mėn., jau kelintas metas a- 
teina mūsų bažnyčion būryje 
priimti šv. 
gražus 
darbas.

bažnyčion būryje į 
. Komuniją. Tai yrai 

Katalikiškos Akcijos!

kunigai džiaugiasi, kad 
būrys vyrų buvo prie 

su švč. Vardo

iš ligoninės. Jaučiasi geriau.
Ona Simonaitienė nuo Glyn- 

Don Avė. buvo perblokšta šir
dies atakos. Ieva Akelaitienė, 
gyv. Belair Road, patarnauja li
gonei. Sūnus Antanas yra labai 
susirūpinęs.

Jubiliejaus iškilmėse dalyvavo 
parapijos mokiniai iš šv. Karo
lio Seminarijos. Visi
sveiki. Visi džiaugėsi gavę 
dimą matyti šį nepaprastą 
vaikščiojimą.

darius kankina tik viena min
tis: ar gaus mūsų viengenčiai 
jiems renkamus drabužius? Ar 
ne teks jie tik svetimiems? Ta
čiau visi gausiai aukoja.

100 Metų Jubiliejus
Sekmadienį, spalių 14 d. buvo 

minima 100 metų nuo pašventi
nimo šv. Alfonso bažnyčios. 11 
vai. rytą J. M. Vyskupas Mc- 
Namara atnašavo padėkos mi
šias. Kun. Gedra ir kun. Jasai
tis jam pagelbėjo. Kun. Pranas 
Connell. Redemptoristas. Kata
likų Universiteto profesorius, 
sakė pamokslą. Sanktuarijoj 
klūpojo net astuoni prelatai. 
Bažnyčioje meldėsi per mišias 
daugiau negu 50 kunigų. Daly
vavo Sesučių Kazimieriečių Mo
tina Generalė Juozapa. Draug 
su ja dalyvavo Sesutė Liudvi- 
na. Įžanginė procesija prieš mi
šias buvo nepaprastai graži. 
Kaip berniukai, taip mergaitės, 
tinkamai pasipuošę, sudarė gar
bės sargybą Vyskupui, kuriam 
įėjus bažnyčion, didysis bažny
tinis choras didingai užtraukė 
"Ecce Saeerdos Magnus". Mišių 
apeigos buvo puikiai išpildytos 
šv. Marijos Seminarijos klieri
kų. kuriems vadovavo prelatas 
Quinn. buvęs Katedros klebo
nas. dabartinis šv. Onos para
pijos dvasios vadas.

bruožais nupasakojo istoriją 
laikų, kuriais šv. Alfonso baž
nyčia buvo pastatyta. Telegra
fas ką tik buvo išrastas. Tele
fonas dar nebuvo žinomas. 
Skaitlius katalikų Amerikoje 
1845 m. buvo mažas. Didžiumo
je jie visi buvo ateiviai: visi nu
skurdę: jie buvo šmeižiami ir 
persekiojami. Tad užsimojimas 
pastatyti tokią didelią ir gra
žią bažnyčią kaip, kad yra šv. 
Alfonso reikalavo didelios drą
sos ir didelio pasišventimo iš tų 
žmonių, kurie sudarė šv. Alfon
so parapiją tais laikais.

Per praėjusius 100 metų šis 
Dievo namas matė daug istoriš
kų įvykių, čia klebonavo vys
kupas Jonas Nepomukas Neu- 
manas. kuris įvedė 40 valandų 
dievmaldvstę 
Prie šv. Alfonso 
riaus jis buvo

atrodo 
lei- 
ap-

Mūsų 
didesnis 
šv. Komunijos 
Dr-ja pereitą sekmadienį. Grįž
tantieji kareivėliai grįžta prie 
vyrų dr-jos.

Sveikiname grįžusį Vincą Čap-
1 jis ou v llivu jau A.v- j mvLu*o

mo. Padėkos mišios įvyko pir-

Neregiai vaikučiai kerpa iš stiprios popieros 
paveikslus. Neregiai turi savo mokslą ir jie mo
ka jį skaityti ir netgi paveikius patirti.
■ ------------------------ ■—

demptoristų. kurie rūpinosi 
: dvasiniais reikalais vokiečių a- 
teivių net keliose valstybėse. 
Šv. Alfonso bažnyčia yra moti
na nemažiau kaip 14 kitų para- 

; pijų įkurtų kunigų, kurie gyve
no klebonijos patalpose. Tėvai 
Redemptoristai pastatė dabar
tinę šv. Alfonso bažnyčią ir 
darbavosi joje 1845 m. iki 1917 

į metų.

i4

italų šliūbas su mišiomis. Jau-' 
no ji, kuri laiko noveną, buvo 
padariusi įžadą, jei jos mylimas 
grįš sveikas iš karo, tai ji jam 
pasižadės šv. Alfonso šventovė-j 
je. Taip ir padarė.

Catholic Fraternity svetim-

mi- 
linską. Jis su savo Vincu jau ke-’nint 49 metus vedybinio gyveni- 
lintas mėnuo eina kartu. Bet 
štai pereitą sekmadienį Čaplin- madienį, spalių 22 d., 8:45 v. r. 
skų Alfonsas, grįžęs iš karo tar- ■ 
nybos Indijoj ir Kinijoj, buvo 
kartu su savo tėveliu prie Die
vo Stalo.

Šią savaitę kunigai lanko pa
rapijiečius West Lombard. Hol- 
lins, Portland, Fremont, S. Pa
ca ir Washington Blvd. gatvių. 
Kunigai viešai dėkojo Dievui už 
gražų orą, o žmonėms už man
dagų priėmimą.

Stepone šilanskienė atleista

Sveikiname Rašlavičius

Ilgiausių metų Jonui Karaliui1 
minint 50 metų nuo atvažiavi-! 
mo į Ameriką. Jonas yra daug 
rašęs, daug dirbęs mūsų tautos 
reikalams. Ilgiausių Metų!

i

čia Amerikoje. ■ 
didžiojo alto-! 
konsekruotas į 

ketvirtu vyskupu Philadelphi- ■
jos 1852 m. šv. Alfonso bažny
čioje kai kurį laiką darbavosi i 
kun. Izaokas Hecker. kun. Ly- 
man ir kun. Baker. kurie vėliau 
įsteigė šv. Povilo Apaštalo mi- 
sijonierių dr-ją darbuotis atsi
vertimui nekatalikų Amerikoje.

Kun. Connell Pamoksiąs šv. Alfonso bažnyčia per ilgus 
Pamokslininkas trumpais metus buvo centras Tėvų Re-

ATHOL, MASS
Šv. Onos draugija rengia kor- 

tavimo vakarą 28 dieną spalių. 
3:30 vai. po pietų. Duos skanių 
užkandžių ir gėrimų. Taipgi 
duos dovanas tiems, kurie ge
riausiai ir kurie praščiausiai 
kortuos. Įžanga 35c. Rengėjos 
kviečia visus ir visas Atholio ir 
apylinkės lietuvius atsilankyti.

T. Grigas. J. An-į 
A.
S.

J. Tamulionis.
Kisselfienė.

Skirkevičienė. A

NASK'JA, N. H.

Staniulienė. T. Mitchell. J. Ja
nuškevičienė.
driuškevlčius. 
Gaidienė, T.
Kupčiūnas. O.
Zapenas. J. Grigas. M. Matjoš- 
kienė. J. Okulevičius. Gal būtų 
ir daugiau narių prisidėję, bet 
nebuvo galima jų sutikti. Ko
misija — T. Mitchell ir O. Skir
kevičienė dirbo ir dovanas nu
pirko.

Kuopos valdyba 
yra dėkinga 
riams.
kuopą įrašė Garbės rėmėjų są
rašam nes mūsų 
“Darbininko”

Kaip Lietuviai Ją Įsigijo
XX-to amžiaus pradžioje vo

kiečių imigracija žymiai suma
žėjo. Senesnieji gyventojai pra
dėjo kraustytis į miesto pakraš
čius. Kitos artimesnios parapi
jos buvo įsteigtos. Parapijie
čių skaitlius ant tiek sumažėjo, 
kad bažnyčia negalėjo finansi
niai išsiversti. Tuomet Kardino
las Gibbons pasiūlė ją kun. Lie- 
tuvnikui ir lietuviams. Lietuviai 
priėmė Kardinolo pasiūlymą. 
Sutiko pavesti savo nuosavybę, 
būtent, šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčią Paca ir Saratoga St.. 
italams, apsiėmė dar sumokėti 
pinigais kiek Kardinolo buvo 
reikalaujama, ir persikraustė į 
šią šventovę. Nuo 1917 m. iki 
šiandien šv. Alfonso bažnyčia 
priklauso lietuviams. Šis daly
kas yra primenamas kas sekma
dienį. svetimtaučiams, kuomet 
mūsų kunigai visu pirmiausia 
pasako: "This is St. Alphonsus 
Roman Catholic Church. It is a 
LITHUANIAN parish: annoūn- 
cements and the gospels are 
read in tvvo languages, Lithua- 
nian and English”. Šiandien dvi 
kalbos yra naudojamos per vi- 

įsas mišias.

Šv. 
pijos 
skolų

para- 
pinigų

Kazimiero lietuvių 
vajus sukėlimui 
apmokėjimui eina gerai. 

Dvasios vadai džiaugiasi, kad
parapijiečiai supranta reikalą 
ir aukoja. Tikimės, kad skolos 
bus sunaikintos.

komisija 
kunigams ir na- 

kurie aukojo ir mūsų

kuopa įteikė 
palaikymui 825.

Mūsų kuopos narys S. Ulčic- 
kas jau kelinta savaitė kaip 

i serga. Linkime jam greit pa
sveikti. Dzūkelis.

’/O Valandų Atlaidai. Mūsų 
parapijoj viešas Švč. Sakramen
to pagerbimas prasidės sekma
dienį. spalių 28 d. laike sumos. 
Kad išpildžius 40 valandų apei
gas ir nesutrukdžius šv. mišių 
11:30 vai., suma prasidės 15 mi
nučių ankščiau, tai yra 9:45.

Laike 40 valandų atlaidų pa
mokslus sakys visiems žinomas 
misijonierius. kun. Antanas 
Mešlis. S. J.

per
zy-

65 kp. susirinkimų 
nebuvo. * Bet kuopa
Valdyba su kaikuriais 
pasitarus. LDS ir “Dar-

LDS
vasarą 
vuoja.
nariais
bininko” 30-ties metų sukakties 
proga, nutarta pasiųsti pasvei
kinimą. Kleb. kun. Dr. M. Ci- 
bulskiui ir kun. J. Bucevičiui 
pritariant, suruoštas kortavimo 
vakarėlis dėl “Darbininko”. 
Klebonas davė svetainę dykai ir 
aukojo dolerj. Taipgi šie nariai 
prisidėjo (vieni pinigais, kiti 
dovanėlėmis): A. Zautruvienė, 
O Jakelienė. K. Nadzeika. R 
llkevičienė. A. Tamuiionienė. A.

W0RCES7ER, MASS.
Nors drabužių rinkimo vajus 

pasibaigė, bet šelpimo darbas 
nepasibaigė. Todėl Moterų Są
jungos 5 kuopa ruošia Hallo- 
ween party — šokius su įvairia 
programa ir dovanomis šešta
dienio vakare, spalių 27 d.. Lie
tuvių ūkesų klubo viršutinėje 
salėje. Gros Jono Dirvelio or
kestrą. Bus duodamos dovanos 
už gražiausius ir keisčiausius 
kostiumus. Šokiams aukos — 
suaugusiems 50c.. mažiems 25c.

Rengėjos kviečia visus daly
vauti. nes visos aukos ;r pelnas 
skiriamas Lietuvos žmonėms' 
nuo karo nukentėjusiems.

Rengėjos.
Kaip žinoma, iš Šv. Kazimie

ro parapijos pasiųsta į BALF 
sandeli 7.520 svarų drabužių ir 
avalinės, kš Aušros Vartų para
pijos — 13.050 svarų. Įvairūs 
klubai taip pat darė rinkliavas. 
Sužinoję kiek surinko, paskelb
sime. S-ja.'

Bažnyčios Nesikeitimas
Kun. Connell savo aiškiam 

pamoksle išdėstė tiesą, kad per 
amžius Katalikų Bažnyčia pasi-: 
lieka ta pati kaip ją Kristus su
tvėrė. įsteigė. Nežiūrint per-1 
mainų tautų, nežiūrint keitimųi v . *• ikunigų ir žmonių, po tuo pačiu 
šv. Alfonso stogu tos pačios šv.! 
mišios yra atnašaujamos, išpa
žintys vra klausomos, šv. Ko-1 
munija yra dalinama, bažnyčios

■ apeigos yra pildomos kaip daro
ma šimtai metų atgal. Tik vie
nam Dievui tėra žinomi darbai, 

i kurie buvo atlikti šioj švento
vėj per pereitus 100 metų. Pa
mokslininkas pakartojęs praei-. 
ties faktus, metė žvilgsnį į atei
tį. kuri nėra šiais laikais per- 

; šviesi. Jisai skatino kiekvieną 
I iškilmių dalyvį prisidėti prie 
i Katalikiškos Akcijos, ir savo 
j žodžiu ir darbu stengtis ka
riauti prieš Tamsybių jėgas. Po 
mišių Vyskupas nuoširdžiai 
sveikino visus ir prašė neuž- 

j miršti mirusiųjų kunigų ir pa- 
saulionių, kurie darbavosi, kad 
šv. Alfonso bažnyčia pasiliktų 
dabartinei kartai.

NAUJIENA! Kun. Jonas 
Mendelis, kun. dr. Mendelio 
brolis, iškeliamas iš šv. Kotry
nos bažnyčios į šv. Augustino 
parapiją Washingtone. Kunigų 
permainos įvyko visai netikė
tai, tad visi kun. Jono Mendelio 
Baltimorės prieteliai liūdi jo 

ištaigaus apleidimo Baltimorės. 
Skirtas užimti padėjėjo vietą 
lapkričio 2 d. Linkime kun. Jo
nui Mendeliui geriausio pasise
kimo jo naujoj vietoj.

Drabužių ir avalinės rinklia
va žygiuoja pirmyn. Kaip į šv. 
Alfonso parapijos kleboniją, 
taip į lietuvių svetainę gailes
tingi žmonės jau atnešė daug 
gerų rūbų ir batų. Visus gera-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Llmosinai dėl visokių reika'ų 
Patarnavimas Dieną ir Nakų

I

Courtesy of 20th Century-Fox Official U. S. Navy Photograoh
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RYTOJ, ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 27, 
AMERIKA MINĖS LAIVYNO DIENĄ
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Misija Atlikta!
9

Jums, drąsuoliai vyrai ir moterys, kurie tarnavote ant plačiųjų 
jūrų ir pasaulyje stipriausiose oro jėgose, esame be galo daug sko
lingi.

Su didžiausiu nuolankumu ir begaliniu dėkingumu mes sako
me Gerai atlikote!"

Laimėjant Taiką, lai Dievas suteikia mums jėgų, pasišventimo 
ir tokios inspiracijos, kuri Jus vedė prie pilnos Pergalės prieš pasau
lio agresorius.

Nuotrupos
Vada va Abromaitienė 

šio gydytojo žmona randasi 
kritiškame padėjime Sinai ligo
ninėje. Kun. Dubinskas suteikė 
paskutinius sakramentus.

Trečiadienį 9 vai. įvyko dviejų

miru-

/



Penktadienis, Spalių 26, 194u

TAIKA MEILEJE
(Kun. Pr. M. Juro kalba, pa

sakyta šeštadienį, spalių 20 d., 
š. m. Lietuvių Darbininkų ra- 
dio programoje iš WESX sto
ties, Salėm ).

Lietuvių Darbininkų Są
junga ir jos leidžiamas lai
kraštis ‘Darbininkas’ šiais 
metais mini trisdešimt 
metų jubiliejų. Vadinasi 
šioji darbininkų organiza
cija gimė tais ypatingais 
klasių kovų laikais, kada 
jau buvo perėjusios į tarp
tautinę plotmę.

Visais amžiais ėjo kovos 
tarp neturtingųjų su tur
tingaisiais, bežemių ir ma
žažemių su žemiečiais. Bet 
kada kraštai, kurie priski
ria save prie proletariato 
kraštų, kaip įsiutę žvėrys 
puolė vieni kitus, tada dar
bininkų būklė žymiai paki
tėjo. Tiesa, diktatūrinio 
socializmo kraštuose ofi
cialiai panaikinta klasių 
kova, bet šiandien darbi-Į 
ninku būvis tarpvalstybi-1 
nėse ir tarptautinėse kau-j 
tynėse liko sugyvulintas.l 
“Nes Dievo karalystė ne 
valgis ir ne gėrimas, bet 
teisumas, ramybė ir 
džiaugsmas šventojoje 
Dvasioje” (Rom. 14, 17).

Lietuvių Darbininkų Są
jungos didžiausias troški
mas buvo įnešti taiką į politinę ir teritorialinę ne- 
žmonių dvasią. O kadangi priklausomybę tiek 
taika yra meilės dorybės 
išvada, tada ant meilės pa- toms, paskatino lietuvius 
grindų liko įkurtas laik- darbininkus stoti į kovą už 
rastis “ 
meilės negali būti nei va-j nepriklausomybę. O atga
lios nei troškimų vienybės. 
“Taika, — sako šv. Tomas, 
yra teisingumo veikalas 
netiesioginiai, nes meilė 
savo esme yra taikos prie
žastis, kadangi taika yra 
geidžiamųjų linkimų vie
nybė”. “Numalšinti ambi
cijai, geiduliui, prieštara
vimo dvasiai, šiam trily
piam židiniui, iš kurio pa
prastai užsidega karas,

niekas geriau netinka, 
kaip krikščionių dorybės, 
ypač gi teisingumas”, sako 
popiežius Leonas XIII. Bet 
teisingumas labiausiai 
priešingas egoizmui, todėl 
tik meile persunktas tei
singumas duodasi įgyven
dinamas.

“Jei, anot gražaus Rau
donojo Kryžiaus šūkio, — 
ginklams siaučiant — in- 
ter arma Caritas — turi 
viešpatatiti krikščioniškoji 
artimo meilė, tai dar la
biau ji turi pasireikšti gin
klams nutilus ir pasira
šius taikos sutartis; juo 
labiau, nes tarptautinė ne
apykanta, liūdnas karo pa
likimas virsta pačių nuga
lėtojų nelaime ir visiems 
ruošia pavojingą ateitį”, 
sako popiežius Pijus XI.

Pirmaisiais savo gyva
vimo metais Lietuvių Dar
bininkų Sąjunga vakari
niais kursais, paskaitomis, 
prakalbomis ir meniškais 
parengimais bandė įskie
pyti į žmonių protus ir šir
dis meilę Dievo ir meilę 
artimo. Beveik visose lie
tuvių kolonijose dygo LDS 
kuopos ir jos augo nariais. 
Jungtinių Valstybių prezi
dento Wilsono atsišauki
mo punktas, garantuojąs

I

I
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15 išgelbėtų jūreivių nuo U32 Louston kruiserio, kuris buvo sudaužy
tas Pacifike.

“Darbininkas” sielojosi 
darbininkų gerove. Jis ro
dė kelią į šviesesnę ateitį; 
gynė savo tautiečius nuo 
visokių užpuolikų ir sten
gėsi užkariauti naujus plo
tus Kristaus Karalijai.

Ne sykį susitelkę debe-Į 
sys gręsė audra. LDS ne
prarado vilties. Katali
kams yra gerai supranta
mas posakis: “Per skaus
mus į garbę”. Dievui lai
minant ir geros valios 
žmonėms remiant, “Darbi
ninkas” stiprėjo ir šian
dien yra užsigrūdinęs dar 
didesniems darbams. Pri- 
kryžiuota Lietuva ir skęs- 

Darbininkas”. Be i savo bočių krašto laisvę irjtantieji tautinio nykimo 
bangose lietuviai uždėjo 
ant “Darbininko” pečių 
dar sunkesnes pareigas. 
Be to, baisusis pasaulinis 
karas neišmokino visuo
menės nei meilės, nei tei
singumo. Dar neaiškus 
busimųjų kartų idealai ir 
gyvenimo būdas, nes dar 
neįvyko didysis dvasinio 
žmogaus gyvenimo susi- 
kristalizavimas. Daugu
mos valstybių politika yra

i

ma
žoms, tiek didelėms tau-

vu s Lietuvai laisvę ir ne
priklausomybę, LDS dar
bais ir spausdintu žodžiu 
stiprino nepriklausomą 
valstybę ir ugdė lietuvių 
tarpe religingumą ir tauti
nę sąmonę. Nepajėgčiau 
tinkamai apibudinti LDS 
ir laikraščio “Darbininko” 
atliktos misijos, nes ji la
bai sudėtinga.

trisdešimt

W. O. SulHvan, Vne.

metų

persisunkusi 
krikščionyb ės dvasia. 
Branginami medžiaginiai 
turtai, bet,ne jų Viešpats 
ir naudotojas. Susisieki
mo priemonės jungia visą 
žmoniją, bet medžiaginė 

i pažanga atkreipta prieš 
žmogų. Reikia, kad žmo
gus liktų gana galingas 
mechaninį pasaulį paimti 

i savo valdžion ir perdirbti 
jį į aukščiausios civilizaci
jos įrankį. Tai galima atj 
siekti per auklėjimą pagal 

^amžinuosius Kristaus dės- 
Įnius. Ir tas yra sunkiau
sias uždavinys, kol į tai 
pasaulis nekreipia dėme
sio, kol jaučiamas vienin
go moralinio katalikų ats
parumo trukumas. Kaip 
liūdnas dabartinis perver
smų laikotarpis! Kaip 
prieštaringas mašinų am
žius! Pažabojome d»jų, e- 
lektros ir chemijos jėgas, 
bet pasijutome, kad tos jė
gos truškina mus. Sustatė
me gudrias mašinas, bet 
praradome jų kontrolę.; 
Turtų, Dievo dovanų bega
lės, -bet skurdas, badas 
gaubia didesnę dalį pasau
lio. Bilijonus dolerių išlei
džiame bomberiams ir ato
minėms bomboms, o netu
rime kuomi apdengti skur
džių. Einame per stubas 
ir renkame vargšams nu
nešiotus rūbus... Kur gi iš
eitis iš šios tragiškos pa- 
Įdėties? Gal reikia kreiptis 
į išradėjus, mokslavyrius, 
sociologus ar ekonomus? 
Jie pasiūlys įstatymus. 

: Bet kas privers tuos įsta
tymus užlaikyti? Juk tei
singumas turi valdyti ne 
vien rankas, bet protą ir 
širdį. Teisingumas ne vien 
išorinė raidė, bet ir sąžinės 
dalykas. Bet ir sąžinė ne 
visada yra tvirta ir tei
singa. Be to savygarba 
dažnai eina greta sąžinės. 
Juk 1815 m. rugsėjo mėn. 
26 d. visi Europos valdovai 
buvo sudarę ir pasirašę 
“l
darni grąžinti politikai ir

priešinga MANO MOTINĖLĖ

i

Mane motinėlė 
Mažą išauklėjo, 
Švelni jos rankelė 
Glaudė, glamonėjo. 
Vargo kiek praleido. 
Ašarų išliejo. 
Sudžiūvo ant veido. 
Daugel iškentėjo. 
Pakol dar lopšelyj 
Supo ir mylavo 
Mažytį sūnelį. 
Tvirtą viltį savo. 
Per visą dienelę 
Sunkiai dirbt reikėjo. 
Per kiaurą naktelę 
Dažnai ji budėjo: 
Prie mano lopšelio 
Šypsojo veidelis 
Meilus, kaip sauleleė. 
Jei mažas sūnelis 
Ramiai sau miegojo... 
Šluostė ašarėles 
Ir tankiai raudojo. 
Jeigu mažutėlis, 
Ligos surakintas. 
Verkė ir kentėjo, 
Skausmų nuslopintas 
Žado neturėjo... 
Kas gal apsakyti 
Vargą motinėlės, 
Bėdas surašyti 
Mano sengalvėlės?! 
Už tai motinėlę 
Myliu ir mylėsiu. 
Už jos sveikatėlę 
birbsiu ir kentėsiu.

•J. Naruševičius.

IŠSPRĘSTA PIRMENYBĖ

partikuliariai, aukštai stovinčiai cigarų rū
šiai. Vyrai, visuomet duoda pirmenybę R. 
G. Sullivan's 7-20-4 Cigarui, už tai, kad jį 
rūkydamas gauna tikrą malonumą.

Manche»tcr, N. M.
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I 

I 

vio santykius, kaip tai at
liktų koks mandagumo ko
deksas; o tai, ko reikia, y- 
ra taika, kuri įeina į širdis, 
jas nuramina ir jas palen
gva atveria broliškos mei
lės tarpusavio jausmams. 
Tokia taika gali būti tik 
Kristaus taika: “ir Kris- 

j taus taika teviešpatauja 
jūsų širdyse” (Kolos. 3, 
15)... Tą dieną, kada vals
tybės ir vyriausybės lai
kysis šventos pareigos 
tiek vidaus, tiek ir užsie
nio politiniame gyvenime 
tvarkytis pagal Jėzaus 
Kristaus mokslą ir nuro
dymus, tik tada jos viduje 

Šventąją Sąjungą", nore- turSs tikr« taiki»- palaikys;
abipusio pasitikėjimo san- 

visai Europos teisei krikš- tykius ir taikingai išspręs 
čionybės pagrindą “sulyg galinčius kilti konfliktus 
Evangelijos įsakymu, lie- Arcano T>ei). Lietu-
piančiu visiems žmonėms Darbininkų Sąjungai
mylėtis, kaip broliams, savo laikraščiu ir įvairiais 
brolišku draugiškumo ry- religinio turimo leidimais 

jšiū išlaikyti savo tarpe Pe^ ^0 metų apaštalauja 
i vienybę, vieni kitiems pa- 
’ dėti, tėviškai valdyti savo

f

PRIETELIAI IR RĖMĖJAI
Geriausiais norais prieš LDS 30 m. jubiliejinį kon

certą nespėjome atspausdinti laikraštyj pavardžių vi
sų savo geradarių ir “Darbininko” rėmėjų. Todėl čia 
paduodame visą eilę savo prietelių ir rėmėjų.

GARBĖS RĖMĖJAI:
J. Casper, Laidotuvių Direktorius, So. Boston

RĖMĖJAI:
Juozas Jeskelevičius, Dorchester, Mass. 
Jadvyga Franckienė, W. Medford, Mass. 
B. Chapas, Providence, R. I............................
Sophie Jegelevičiūtė, Bristol, Conn.................
John J. Grigalus, Esq., So. Boston, Mass........
Ona Gaputienė, So. Boston, Mass................
Agota Jocienė, So. Boston, Mass....................
LDS 6 kp., % A. J. Pateckis, Hartford, Ct......

PRIETELIAI:
K. J. Miglinas, Thompsonville, Conn...........
G. Ivanauskas, Detroit, Mich...........................
B. Znotin, Dorchester, Mass...........................
Mrs. J. Poshka, E. Pensauken, N. J...............
Andrew Strumpinski, Detroit, Mich................
Julius Sakevičius, Cambridge, Mass..............
Z. Laurenitis, Sunderland, Mass. ..................

į Ona Jeskienė, Chicago, III...............................
iM. Kierute, Northampton, Mass....................
|V. Ikasala, Norwood, Mass.............................
į Agnės Giedraitienė, So. Boston, Mass.............
A. Laukaitis, Cambridge, Mass........................

• Mrs. A. Janulevičius, Barre Plains, Mass.
: Stanley Stone, Baldvvinsville, Mass................
i M. Deriskavich, Du Bois, Pa...........................
M. Daltuvienė, E. Hartford, Conn..................

į K. Kudzma, VVaterbury, Conn..... ..................
Į J. VVaitkus, Phila., Pa....................... 
i Anna Ramanosky, Bridgeport, Conn. 
į Mrs. John VVallace, Springfield, Mass.............
Mrs. Grigaitis, Roxbury, Mass..................... ...

Į P. Medlin, Grand Rapid.s, Mich.......................
M. Kabisaitis, Athol, Mass.............................
A. Radziukinas, Bradford, Mass....................
P. Kerulis, Worcester, Mass...........................
K. Aleksiūnienė, Norwood, Mass....................
E. Liuolienė, Brockton, Mass........................
V. Gecevičius, Brockton, Mass. .:............. ....
Wm. Overka, Roslindale, Mass......................

j L. Krovės, Chicago, III...... 
jFelix Pažasis, Dorchester, Mass. .................
! Mrs. Sosnoski, Dorchester, Mass. ................
K. Buitkus, E. St. Louis, III...........................
K. Masiulienė, So. Boston, Mass......... ..........
V. Kontautienė, So. Boston, Mass...................
Ona Valienė, So. Boston, Mass......................
P. Bernatavičius, So. Boston, Mass.
J. Bandžius, Montreal, Canada
G. Martinkienė, So. Boston, Mass...................
A. Butrim, Rochester, N. Y...........................
S. Satkienė, Paterson, N. J............................
S. Pocius, Belmont, Mass...............................
Mrs. Schultz, So. Boston, Mass............ ........
R. Stanulonis, Lowell, Mass.
R. Bartkus, Brockton, Mass.
F. Stankes, Providence, R. I. 
Ona Akstinienė, N. Andover, 
A. Stigas, Dorchester, Mass. 
J. Sinkevice, Brockton, Mass.
A. Vokietaitis, New Haven, Conn. .
J. Traupis, Worcester, Mass..........
F. Tawter, Gardner, Mass..............
P. Deken, Newark, N. J.
V. Simon, Gardner, Mass. ...........
B. Moleikaitis, Delmar, N. J..........
Wm. Mackewicz, Bradford, Mass. 
Mrs. Mary Dūda, E. VValpole, Mass

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

Administracija.

lietuvių tarpe. Norima, 
kad visi žmonės pažintų ir 

į vildinTus? laikyti“religiją“|Pamylėtl* ties4 ir. atsinau- 
I taiką ir vienybę”. Deja, to- Kristuje, patys lieps- 
! ji sutartis neilgai tegalio- dieviška meile ir įgy- 
! jo, kaip neilgai Legaliojo vendinių Kristaus atneštą 
• Amerikos iniciatyva įstei- taiką tarp žmonių.
Įgta Tautų Sąjunga.
■ “Nedaug ko tegalima 
viltis iš dirbtinės ir iš vir-

Jšinės taikos, kuri tvarko giau jis gerbiamas, 
•ir saisto žmonių tarpusa- C.G. B. Shaw.

Mass.
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TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

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

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

Juo daugiau dalykų žmo
gus pats gėdisi, juo dau-

n Fashington
COOF’ERATIVE BANK
430 IROADWAY • SOUTH BOSTON

J



DARBININKAS 6Penktadienis. Spalių 26. 1945

LOV.'Ell, MASS.
Vardinių Iškilmės

. 14-tą
> svetainėje

GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE

pa- 
e:aine;.e Įvyko iškil- 

:.ga vakarienė pagerbti para- 
s kleboną kun. Pranciškų V.

■akauską. Pilna svetainė žmo
nių parodė, kad jie širdingai 
Įsukė klebono vardinių dienos ir 
iems yra duodama proga savo 

vadui .šreikšti viešą padėką už 
-. .sus jo parapijoje atliktus dar
bus.

Pirmiausiai vakarą atidarė 
Juozas Sabaliauskas ir perdavė 

rogramos vedimą kun. Augus
tinui Petraičiui. Worcesterio 

Kazimiero parapijos klebo
nu. Kun. Feliksas Norbutas iš 
Montello atkalbėjo maldą. Pra
sidėjo skanių valgių naikini
mas. Viskas buvo pagaminta 
vietinių parapijos moterų virė
jų. Tai buvo karališka vakarie
nė.

Prasideda programa, 
miausiai dainavo didysis 
rijos choras daineles: 
kas mūsų klebonas", 
čia liu-lia”. "Sveiki 
Pasveikino kleboną Tarnas Ver- 
siackas ir ta proga perskaitė 
savo parašytas sveikinimo eiles. 
Kalba kun. Antanas Mažukna. 
MIC. Jis savo kalboje sveikina 
kleboną vardu Marijonų Misijo- 
iiierių.

Scenoje pasirodo būrelis ma- 
ž jo choro mergaičių, kurios su
vaidino “Paslaptingoji Pintinė". 
Maža mergaitė. Elena Baumilai- 
:įteikė gyvų gėlių bukietą, 

ilną prisakstvtą dvasiškų mal- 
:>.-i:ų nuo Tretininkų Brolijos ir

HORWOOD, MASS.

ZU
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Pir- 
para- 

"O svei- 
“Oi čiu- 
Broliai.”

, Velioniui patarnavimą suteikė 
graborius A. Owirka ir sūnus. 
Likusiai didžiame nuliūdime 
velionio šeimai reiškiame gilią 
užuojautą.

Pereitą šeštadienį, grįžo į na
mus pas savo tėvelius, pp. Paz- 
niokus. gyv. 58 Heaton Avė., jų 
sūnus karys Jonas, kuris apie 
tris metus buvo karo frontuose 
Pacifike. Jis garbingai atleistas 
iš karo tarnybos ir jau pradėjo 
civilį gyvenimą.

Veteranas Jonas Pazniokas 
grįžo sveikas ir gražiai atrodo.

Taipgi grįžo iš karo tarnybos 
garbingai atleisti: V. Stanevi
čius, Jonas Kulišauskas, 
Rukštelis ir J. Tvaska. Yra 
daugiau, tik kol kas neteko 
vardų sužinoti. Visi jie yra bu
vę užjūryj.

Karys Juozas Kadaras, išbu
vęs 38 mėnesius Europoje, da
bar praleidžia atostogas pas 
savo tėvelius, gyv. 144 Winslow

, Apaštalavimo Maldos Brolijos.
Kalba kun. Feliksas Norbu- 

tas. Jis savo širdingoje kalboje 
sveikino kleboną savo ir kun. 
Jono švagždžio vardu.

Solo “Raudona Rožė” ir "Ar
aš tau sese nesakiau” padaina
vo p-lė Juozapina Narinkaitė.

Kalba Dr. Jonas Karbowni- 
czak. klebono geras prietelis ir 
vietos lietuvių gydytojas.

Kun. Feliksas Kenstavičius.
Latvrence šv. Pranciškaus pa
rapijos vikaras, savo
išreiškė pagyrimo žodį . ---------- u— o---------
lietuviams katalikams už jų su- buvęs jos Centro valdybo- Avė. šeštadienį, spalių 27 d. 
manumą ir nuoširdumą, suren- se per ilgus metus, 
giant tokį suėjimą.

Valentinų brolių armonikos ir 
klarnetos duetas paliksmino su
sirinkusius. Žmonių šypsenos ir 
rankų plojimas parodė, kaip jie 
mėgsta muzikos melodijas.

Kalba kun. Antanas Ignotas.
MIC.. kuris prisiminęs klebono 
pamokas, duodamas Marianapo- Po kelis kartus 
lio kolegijoje, palieka 
Thompsono Marijonų 
giausius sveikinimus ir linkėji
mus klebonui jo vardinių dieno
je.

Scenoje ateina būrelis jaunų 
bernaičių, kurie perstato veika
lėlį vardu “Prie Amato”. Bega
lo gerai atliko ir žmonėms pali
ko daug juoko ir pamokos.

Kalba kun. Pranciškus M. Ju
ras. Lawrence Šv. Pranciškaus 
parapijos klebonas. Savo nuo
širdžioje kalboje palinkėjo kun. 
Strakauskui stiprios sveikatos 
ir uolumo sekti ir vesti savo pa
rapijos pavestus žmones Šv. 
Pranciškaus ramybės ir meilės 
keliais.

Anniversary

*

p. Vincas J. Kudirka, 
gyv. Norwood, Mass., LDS 
Garbės narys ir vienas pir
mųjų organizacijos įkūrė- 

kalboje jų. yra daug pasidarbavęs 
vietos organizacijos gerovei ir

Sekmadienį, spalių 28 d. N. P. 
bažnyčioje prasideda Šv. Vardo 
draugijos naujų narių vajus. Tą 
dieną visi vyrai bus raginami 
prisirašyti prie šv. Vardo drau
gijos, taipgi ir tie, kurie pri
klausė pirmiaus prie draugijos, 
turi prisirašyti iš naujo, kad va
jui užsibaigus visi galėtų aptu
rėti ypatingus atlaidus. Kun. A. 
Baltrušiūnas deda visas pastan
gas. kad visus parapijos vyrus 
surašyti į Šv. Vardo draugiją.

grįžta į Fort Devens ir tikisi, 
kad greit bus atleistas iš karo 

Dainų solo “Dainuok Man tarnybos.
Damą ir “Godelės gražiai at- Jūreivis Edvardas Stasys, kū
liko parapijos choro solistė p-lė rjo tėveliai Povilas ir Magdė 
Elena Saulėnaitė. Stašiai gyvu 60 Highview St.,

Antrą kartą scenoje pasirodė grįžęs iš užjūrio, praleidžia a- 
broliai Valentinai. Šį kartą at- tostogas. Lapkričio 29 d. grįš 
likdami duetą ir solo kurinius, karo tarnybon.

iššaukimas į
savo ir sceną parodė žmonių dėkingu- 
širdin-

Pereitą penktadienį, spalių 19 
d., parapijos svetainėje įvyko

Ilgai lauktas Sąjungiečių pa- 
: rengimas įvyksta sekmadienį, 
spalių 28 d., 3 vai. pp. parapijos 

Į svetainėje. Rankdarbių parodo
je pasirodo Nonvoodo, Worces- 
ter ir So. Bostono Sąjungietės. 
Taipgi dainų programą išpildy
ti atvyksta viešnios iš Nonvoo
do ir Worcester. Vietinės Są- 
jungietės irgi turi pasirengusios 
margą programą. Už gražiau
sius rankdarbius vietinė kuopa 

j skiria tris dovanas. Dalyvauki
me visi Sąjungiečių parengime. .

mą.
Kalba pats vakaro vedėjas Bendro Amerikos Lietuvių Šal- 

kun. Augustinas Petraitis. Jis pos 22 skyriaus susirinkimas 
savo juokeliais pripildyta kalba drabužių - avalinės vajaus rei- 
apibudino k’ebono ypatybes ir kalu, 
pasišventimus lietuvių išeivijos

pp. Juozas ir Paulius Bačinskai ir sūnūs Edvvardas

I. J. Fcx didžiausia kailinių firma A- 
merikoje skelbia dideli kailiniu išparda
vimą ANNIVERSARY SALE. I. J. FOX 
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 kuri 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.

Sekmadienį, spalių 28 d. mūsų 
bažnyčioje įvyksta mėnesinė 
kolekta Seselių mokytojų parė
mimui. A. D.

Kleb. kun. S. P. Kneižis, sky- 
veikloje. Pažymėjo, kad tai gal Kaus Garbės pirmininkas, pers- 
paskutinis kartas kaip jis veda kaitė įžymių tremtinių laišką ir 
programą. Mes iš savo pusės ragino visus stoti į drabužių- 
galime sakyti, kad kiekvieną avalinės vajų, 
kartą turėsime panašius suren- Lietuvos žmonių, 
gimus, tai su atviru nuoširdumu i 
kviesime kun. Petraitį atlikti 
vakaro vedėjo užduotį.

Mažas choras padainuoja dai- skyriaus komisijos 
nelę ir atskiros mergaitės pa- žiu - avalinės rinkimo komisi- 
sako eiles.

Paskiausiai kalba pats viso to riaus Garbės nariu, nuoširdžiai 
surengimo kaltininkas, būtent, pritarė vajui ir pranešė, kad jis 
mūsų mylimas klebonas kun. į komisiją jau pakvietė miesto 
Pranciškus V. Strakauskas. Sa
vo nuoširdžioje kalboje, jis ta
ria nuoširdų padėkos žodį rengė 
jams. moterims, virėjoms, pa
nelėms prie stalų nešėjoms, 
chorams, muzikantams. Broli
joms už surengimą ir širdingas 
dvasiškas ir pinigines dovanas. 
Skatino prie vieningumo katali
kybės ir lietuvybės veikloje.

Užbaigimo maldą atkalbėjo 
kun. P. M. Juras.

Jau senas laikas kaip savo 
kolonijoje turėjome vakarienę. 
Bet prisiminus praeitų laikų su-' 

W rengimus ir šį, galima atvirai 
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kentėjusių vargus.
p. Harry Butters. 

miesto selectmanas.

Šiomis dienomis šios koloni
jos lietuviai susilaukė naujo

sveikinimų ir dovanų.
Nonvoodo 
pakviestas 

būti drabu-

jos Garbės pirmininku ir sky-

įžymiuosius asmenis, kurie 
loniai sutiko pasidarbuoti.

Susirinkimas nuoširdžiai 
kojo p. Harry Butters ir 
dalyviai užsiregistravo darbui.

Komisijai, kurią sudaro šie: 
A. F. Kneižys. Jurgis Versiac- 
kas ir Petras Blažys, palikta ir 
toliau darbuotis, kad drabužių- 
avalinės rinkimo vajun įtraukti 
ir kitas apylinkės kolonijas.

Drabužių - avalinės rinkimo 
vajus prasidės lapkričio 5 dieną 
ir baigsis lapkričio 17.

Visi lietuviai, kurie užjaučia 
Lietuvos žmonėms, nukentėju- 
siems nuo karo, kviečiami į tal
ką. Jeigu norite gauti daugiau 
informacijų, ypač iš kitų apy
linkės kolonijų, tai kreipkitės 
pas skyriaus pirmininką A. F. 
Kneižį, 50 Cottage St. Tel.

Sekmadienį, spalių 21 d. pp. kotarpį jis būsiąs paleistas at- 
Juozas ir Paulina Bačinskai,' sargon iš karo tarnybos, pp. 
vietiniai biznieriai, minėjo savo Smilgių sūnus — Alfonsas yra 
20 metų vedybinio gyvenimo su- jau baigęs aviacijos kariūnų
kaktį. pp. Bačinskai šia proga bombardierių mokyklą ir tik;profesionalo, būtent, adv. Juozo 

kad palengvinti susilaukė nuo savo gerų draugų laukė kvotimų ir paaukštinimo Į Tameno. kuris išlaikė valstybės 
nuo karo nu- ir giminių glėbius širdingiausių leitenanto laipsniu. Nenorėda-■ kvotimus ir atidarė ofisą Cam- 

mas pasirašyti kitai tarnybai, i bridge Savings Bank Buildinge,
„ . atsisakė nuo leitenanto laipsnio Room 411-413, 1375 Massachu-pp. Bačinskai įskėlė saunų r

.... _. - ir džiaugiasi, kad galėsiąs greit setts Avė.bankietą savo namuose. Dalv- & ® ®.... .. . grįžti į namučius. Kariūnų mo-vavo gražus būrelis svečių, jų , ,,. . . , . . , , , kyklą jis lankė Miss. valstybė- dęs ir auklėja vieną dukrelętarpe ir vietiniai kunigai, kiebo- . . .. L. ,
nas kun. P. J. Juškaitis ir vika- * kur lstarnavt> arti dviejų j Barborytę. Jo tevelia, pp. Pet- 

. . t-, metų. Sveikiname ir laukiameras kun. A. Baltrusiunas. pp.. .. grįžtant į civilį gyvenimą.j Bačinskai svečius labai šauniai 
pamylėjo.

Tenka pabrėžti, kad pp. 
činskai yra labai malonaus 

. . do žmonės, p. Bačinskienė, 
. . ir visad darbu užimta, 

suranda laiko pasidarbuoti pa- tas kapitono laipsniu”. Kapito- 
rapijos naudai. Nėra buvę pa- nas Pranas Monkus šiuo tarpu venti/Jeigu jus kankina reumatiški 
rengimo, kad ii nebūtų parėmu- randasi Wienming, Kinijoje, bet skausmai prieš oro permainą, jau-

° J F ..... .\r, čiat dieglius, ranku
si aukomis ar savo darbu, pp. greitu laiku išvyksta į Shang- nuovargį, šaltį.
Bačinskų sūnus — Edwardas hai. Jis tarnauja Kinijoje prie laukiant įsigykit deksnio galin- 
vra baigęs mūsų parapijos lie- Amerikos karinių jėgų genera- 
tuvišką mokyklą su aukščiau- linės ligoninės 
siais pažymėjimais, ir dabar tiekimo punkto. Džiaugiasi tė-, 
lanko B. C. aukštesnę mokyklą vėliai, kad jų sūnus užsitarna- 
(High school), kurioje yra pa- vo kapitono laipsnį. Beje, šešta- 
vyzdingas mokinys ir už pavyz- dienį, spalių 27 d. kapitonas P. 
dingumą yra laikomas garbės Monkus tolimoje Kinijoje šven- 
studentu. Linkime pp. Bačins- čia savo gimtadienį, 
kam laimingai sulaukti ir sulau- linkime 
kus švęsti sidabrinį ir auksinį gimtadienio ir greit 
vedybinio gyvenimo jubiliejus, namučius.

Ba-
bū-
kad nučių nuo savo sūnaus iš Kini-! 

vistiek jos. Jis rašo:

f

Adv. Juozas Tamenas yra Ve-

Šiomis dienomis pp. F. 
Monkai, susilaukė linksmų

ras ir Estes Tamenai taip pat 
gyvena šioje kolonijoje.

Sveikiname adv. Juozą Tame- 
ną ir linkime jam geriausių 
sėkmių savo profesijoje! Rap.R.:

.. •
Z-’Į ___ ___

V5+. i SVEIKATA—TURTASLikau paaukstm-;
i Sveikata brangiausias turtas pa
saulyje. be sveikatos nemiela nei gy-

čiat dieglius, rankų, kojų sustingi- 
, — tuoj nieko ne-

i GOS MOSTIES. Ji sudaryta iš daug 
skirtingų elementų iš tolimų kraštų 

medikamentų svieto, ši mostis turi savyje galingą 
šilumą, galingai šildydama sunaiki
na minėtus skausmus.

Sena ir teisinga patarlė sako: kas 
tepa tas ir važiuoja. Tat jeigu norit 
važiuoti tai tepkit ir vėl tepkit su 
Deksnio Galinga Mostim.

Pasarga: Neimkit jokių kitų pa- 
l siūlymų, visada reikalaukit ir žiurė- 
; kit kad ant dėžutės būtų užrašyta: 
i DEKENS OINTMENT. Taip aplai- 
kysit tikrąjį Dekens Ointment.

Stebėtinai greitai prašalins minėtus 
skausmus. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. 
$2.00; pinigų taupymo ekstra didelė 
dėžė 16-oz. $5.00...

DEKEN’S OINTMENT COMPANY 
P. O. Box 666, Nevvark 1, N. J.

- --------- — ------------------ i

pasakyti, kad šis parapijos sue
inąs buvo daugiau papašus į 
širdingą šeimos suėjimą ir pa
silinksminimą. Daug darbo pa
dėjo rengėjai. Moterys ilgiau
sias valandas turėjo praleisti 
virtuvėje, kol visus skanius vai- NORwood 1449. 
gius pagamino. P-lei vargoni- 
kai Dzedulionytei irgi reikia 
tarti pagyrimo žodį už gražią 

ų programą. Gausus žmonių atsi
lankymas irgi parodo, kad jie jau po šv. Rožančiaus pamaldų, 
savo širdyje norėjo savo klebo- būtent, 3:30 vai. po pietų, para- 
nui tarti nuoširdų sveikinimo pijos svetaainėje Federacijos 
žodį jo vardinių proga. skyrius šaukia masinį lietuvių

Geresnio ir gražesnio surengi- susirinkimą.
mo negalėjo niekas surengti. Kaip jau žinoma, Amerikos 
Tad manau man kaipo sveti- Lietuvių Taryba skelbia Ameri- 
mam pasilieka tik tarti vieną 
žodį... Lowellio katalikams lie
tuviams šimtą kartų Valio, Va-

! Rep. Į

Masinis Lietuvių 
Susirinkimas

Sekmadienį, spalių 28 d., tuo-

pp. Smilgiai, gyv. Arlingtone, 
šiomis dienomis gavo nuo savo 
sūnaus žinių, kad į trumpą lai-

kapitonui
Šia proga 
linksmaus 
sugrįžti j

Penktadienį, spalių 
ga mirė Kasperas Ribokas. Ve
lionis spalių 23 d. iš N. P. baž
nyčios palaidotas Šv. Juozapo 
kapuose. Velionis paliko didžia
me nuliūdime žmoną Barborą.

19 d. štai-

kevičienė iš Nashua, N. H. jau 
pasižadėjo atvykti ir išpildyti 
dalį programos. Taipgi kviečia- tris sūnus — Kazį, kuris tik su
mas ir vietinis parapijos choras grįžo is karo tarnybos, Povilą 
ir solistės.

Kviečiame visus iš anksto 
ruoštis ir dalyvauti koncerte.

Šiomis dienomis antrojo pa
saulinio karo veteranas Leonas

W. J. Chisholm
GRABORIUS

Asmeniškas PatarnavlmaF

331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

ir Antaną, taipgi tris dukteris! 
— Antaniną, Marytę ir Nukry
žiuoto Jėzaus Seselę — Carme- 
litą, kuri randasi šv. Petro lie
tuvių parapijoje, So. Bostone.

linkite 6 butelius, Šiandien!
Authorized Bottler: Pepsi-Cola Bottling Co. of Boston, 

1380 Soldiers Field Rd., Tel. Algonguin 2400

ington St., paskirtas Nonvoodo 
miesto Rekreacijos viršininku.

p. Leonas Smelstoris yra bu
vęs Norvvood High. Dean Aca- 
demy ir New York Universiteto 
atletikos žvaigždė. Jis 
buvo Jung. Valstybių 
karo tarnyboje South 
kur jis taip pat buvo
cijos direktorium. Kiek laiko 
atgal Leonas Smelstris garbin
gai atleistas iš karo tarnybos ir 
dabar jau pradėjo eiti svarbias 
pareigas.

Sveikiname p. Leoną Smelsto-' 
rių ir linkime geriausių sėkmių!

Nelaukite rudens kailinius pirkti, pir
kite dabar, kada yra plačiausias jų pa- 

inkimas. Pasinaudokite proga!
1 Komunistų “rojus” 

si lygūs ubagai.
vi-

./o
41J NVaSHINGTON sirelt

BOSTON, MASS.
UO -*>• tx> 'be'*60^ Hbd*’

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

j Kada Jums reikalingi akiniai leis- 
; kitę mums išegzaminuoti akis ir: 
pritaikinti akinius. Mes padarome

dirbtinas akis. 
Room 206

Tel. 6-1944 

397 Main St.,
WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

kos Lietuvių Kogresą lapkričio
29. 30 dd. ir gruodžio 1 d. š. m., P. Smelstoris, gyvu 1128 Wash- 
Chicago, III., Lietuvos ir lietu
vių gelbėjimui iš vergijos. Ta

line susirinkime visi turėsime
progą išsikalbėti apie Lietuvos 
reikalus ir siuntimą atstovo ar 
atstovų į Amerikos Lietuvių 
Kongresą.

Federacijos skyrius kviečia 
visus lietuvius ir lietuvaites a- 
teiti į tą susirinkimą.

I
į

Federacijos skyriaus koncer
tas įvyks sekmadienį, lapkričio 
4 d., 3:30 vai. po pietų, parapi
jos svetainėje. Dainininkai Jo
nas Tamulionis ir p. Ona Skir-

du metu
Laivyno 
Pacifike, 

rekrea-



DARBININKAS ?Penktadienis, Spalių 26, 1945

VIETINES ŽINIOS n
SVEIKINAME!

ŽINUTES ypatingai šviesos ir šildymui a- 
paratas.

Svetimtautis Bostono biznie- 
! T»iiic ii'T’lzl vrlAc? lUnlza miicii mn. 
• kyklą. Jis buvo nustebintas mo
kyklos švara ir grožiu, ypatin-

LANKĖ MOKYKLĄ. Pereitą 
sekmadienį kun. J. Petrauskas r*us- užklydęs, lankė mūsų mo- 
atlankė šv. Petro parapijos mo- ■ 
kyklą, I ir E. 6th St. Jis žiūrinė
jo visą mokyklą atsidėjusiai. šviesomis. Jis garsiai sušu-. 
Jam viskas mokykloje patiko, ^o: ou have Fluorescent fix-

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakarnis .
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

ko: "You have Fluorescent fix- 
tures! We never had anything 
likę this”.

V.! Džiaugėsi žmogus ir vaikučių 
nuotaika, matydamas juos link
smus einant žaisti.

AUKOS. Mūsų gražiai moky
klai, atminčiai Gasparo Riboko, 
šeima aukavo $25., N. N., 10«

Ačiū!

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-tal.

TeL TROwbrldge 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.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadv/ay 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Park-.vay 1233-W
t

I

Adv. Kazys J. Kalinauskas ar 
tik nebus pirmas lietuvis, uži
mąs tokią svarbią poziciją fe- 
deralės valdžios teisių skyriuje. 
Tai įžymus lietuvių pripažini-j 
mas. T”

Lankėsi i IVAIROS skelbimai
Pereitą savaitę “Darbininke” 

lankėsi Algirdas Mažukna iš 
;Worcester. Mass. Jo du broliai 

Visiems suprantama, kad Yra kunigai vienas Marijo-
kas nors turėjo įrodyti aukš- nas - vienuolis, antras pasauli
nėms valdžios pareigūnams mū
sų tautiečio, ad*'. Kazio Kali
nausko gabumus. Tai padarė jo 
artimiausieji lietuviai draugai, 
kurie ar kuris turi pažintis ir 
draugus aukštose valdžios į- 
staigose, ypač su Edmundu J. njnkas jau kelintas mėnuo kaip 
Brandon.

nis kunigas. Pp. Mažuknų šeima 
yra LDS nariai ir nuoširdūs 
“Darbininko” prieteliai ir rėmė
jai.

VINCAS T. SAVICKAS, LDS
1-mos kp. ilgametis vice-pirmi-

sunegalėjo. Gydytojas įsakė il
sėtis — neiti į darbą.

GRYŽO iš karo tarnybos Po-

I 
i

Rengiasi padėti mokyklos bi
tas apmokėti. Šv. Petro parapi
jos Dramos Ratelis įsikinkė su
vaidinti naują veikalą “Karalie
nės Esteros Sapnas”. Jaunimas, 
seserų mokytojų vadovybėje, 
suvaidins šį kun. Dr. K. Urbo
navičiaus pagamintą veikalą, 
lapkr. 18 d., 2:30 vai. p. p. ir 7 
vai. vak. Pelnas eis mokytojų 
fondan.

Už savaitės laiko po tam Lie
tuvos Dukterys rengia vakarą 
paremti mokyklą. Kviečiame vi
sas draugijas ir visus pavienius; 
mokyklų bilų atmokėjimo tai-1 mi 
kon.

Adv. Kazys J. Kalinaus
kas,

! įžymus lietuvis veikėjas, pa
skirtas Jung. Valstybių Dis- 
trikto prokuroro asistentu.

Pirmadienį, spalių 22 d. Jung. 
Valstybių Massachusetts Dis- 
trikto prokuroras Edmund J. 
Brandon paskyrė adv. Kazį J. 
Kalinauską, gyv. 509 E. Broad- 

| way, So. Bostone, asistentu. Tą 
| pačią dieną adv. Kalinauskas 
buvo prisaikintas ir pradėjo ei
ti jam pavestas svarbias parei
gas.

iš šv. Petro parapijos bažny-( 
čios spalių 27 d., 10 vai. ryte, 
Kalvarijos kapuose, Brockton.

i Mass.
I

Adv. Kazys J. Kalinauskas y- 
ra baigęs pradinius mokslus; 
Bostone, būtent, ir Boston La-;vilas Bratėnas. atsižymėjęs sa- 
tin School, kuri yra seniausia | vo drąsumu ir energija apdova- 

’ visoje Amerikoje. Po to jisai , notas daugeliu požymių.
baigė Harvardo Universitetą su 
A. B. laipsniu, kur už pasižy
mėjimą generaliame moksle jis 
yra gavęs stipendiją (scholar- 
ship) ir keturių metų kursą už
baigė per tris metus. Advoka
tūros (teisių) kursą užbaigė su 
LLB laipsniu garsioje Harvarde 
Teisių mokykloje 1927 metais, 
kur taip pat yra gavęs stipendi
ją už atsižymėjimą moksle. Tais 
pačiais metais išlaikė valstybės 
kvotimus ir pradėjo advokatū
ros praktiką Bostone, kurią jis 
sėkmingai vedė be pertraukos 
iki šiol.

PUBLIKA “Darbininko” ju
biliejiniu konlcertu buvo tikrai 
sužavėta. Labai didelį įspūdį pa
darė artistė Biruta Ramoškaite, į 
kad ji dainavo išimtinai lietu
viškai.

Pereitą savaitę grįžo į karo 
tarnybą kitas p. Onos Krasaus
kienės sūnus korporalas Leo
nas, praleidęs 40 dienų atosto
gas pas savo žmonelę su dukre
le ir motinėlę. Jis grįžo į Alaba- 
mą. Geriausių sėkmių linkime!

I
■

A. t A

Edvardas Krasauskas, 
jūreivis, kuris metai atgal žu
vo, lėktuvui susidaužius, Flori
doj.

Metinių nelaimingos mirties 
sukaktuvių proga, spalių 29 d., 
8 vai. rytą. Šv. Petro lietuvių1 
parapijos bažnyčioje įvyks šv. 
mišios su egzekvijomis už a. a. 
Edvardo Krasausko vėlę.

Velionio jūreivio motinėlė ir 
brolis prašo giminių ir pažįsta
mų. kurie gali, dalyvauti šv. mi
šiose ir atsiminti jo vėlę savo 
maldose.

IŠSIREENDAVOJA 4 kamba
rių flatas ant pirmo aukšto. Vi
si patogumai — viskas moder
niškai. Yra furnice šildomas. 
Renda tik $20.00 į mėnesį. At
sišaukite: 3 Kingsbury St.. Rox- 
bury, Mass. Savininkai ant 2-ro 
aukšto. (26-29-2)
_ _________________________ 

I
PARSIDUODA su namu arba 

be namo Bučernė ir Grosernė. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. 
Per metus daroma apyvartos a- 
pie 100 tūkstančių dolerių. Sa
vininkas išeina poilsiui. Geras 
pirkinis. Atsišaukite tuojau — 
STA. 9513. (19-23-26)
—

REEIK ALINGA finišerkos, 
i moterys ar merginos. Patyri
mas nereikalingas, mes išmo- 

Į kinsime. Darbas pastovus. Pra
šoma kreiptis: Kingston Cloth- 
ing Co., 383 Albany St., Bosto
ne ant 3 lubų arba šaukite: G. 
Petrauską po 6 vai. vakare —- 
GENeva 1208. (26)—
LENGVINA

STRĖNŲ GĖLA

BACK PLASTER

Sta> Svarus, naujas būdas Iiuo- 
suot paprasta- strėnų gėla. 
Johnson’s Bark Plaster! Leng
vina skausmą, sustingimą. j- 
veržima. Jautiesi puikiai! Vi
sos*- vaistinėse. Reikalauk 
Johnson i Johnson kokybės.

GREITAI!

Politiškas Skelbimas

Jaunamečiai Dalyvaus 
FestivaleVisuomeniniame veikime adv. j 

Kazys J. Kalinauskas nuo pat* 
„ . .. ... .. - . savo jaunų dienų buvo energin-lKviečiame visus iškilmingai . _ . n , .i . _ . gas ir rūpestingas. Studentavi-mineti Kristaus Karaliaus . . ,.-»o , ™ ■ , mo metu jisai buvo vienas veik-sventę spalių 28 d. Tinkamiau- . .............. . , , liausiu Lietuvių Katalikų Stu-sias būdas tai padarėli yra: da- , ......dentų organizacijoj, kurios sky

rius gyvavo Šv. Petro lietuvių! 
parapijoj. Jisai buvo gabus de-Į 
batorius, iškalbingas ir geros 
orientacijos jaunuolis. Savo ry
šių su lietuvišku veikimu jisai: 
niekad nebuvo nutraukęs, ir iki 
šios dienos buvo ir yra lietuvių 
veikėjų eilėse. Jis yra Suvieny-I 

i tų Lietuvių Piliečių klubų Mas-Į 
įsachusetts valstybėje pirminin-j 
1 ku, South Bostono Lietuvių Pi- 
j liečiu dr-jos direktorium, SLA 
! apskričio ir Dochesterio Lietu- 
}vių Piliečių klubo pirmininku, 
1 ir buvęs ALRK Federacijos 
skyriaus, So. Bostone, pirminin
ku.

Adv. Kazys J. Kalinauskas 
kiekviename svarbesniame lie
tuvių susirinkime kovoje dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
laisvės, yra ne tik dalyvavęs, 
bet parašęs labai daug svarbių 
rezoliucijų, pasakęs patriotinių 
kalbų, kurios visuomet buvo su
rištos pavyzdžiais su laisva de- 
mokatine Amerika. Šios šalies 

i organizuotame veikime adv. 
Kalinauskas taip pat visuomet 
dalyvavo ir veikė. Jis yra nariu 
American Bar Association. Bos
ton Latin School Association, 
Catholic Alumni Sodality, Har- 
vard Law School Alumni Asso
ciation.

Karo metu iškilo nauji rei
kalavimai. Adv. Kazys Kalinau
skas iš Washingtono gavo pa
skyrimą atstovauti Alien Pro- 
perty Custodian Bostone; teis
muose atstovavo Liberty Mutu- 
al Insurance kompaniją, vesda
mas jos svarbias bylas, ir nuo 
1939 m. teisėjo Fenton paskir
tas nejudinamos nuosavybės do
kumentų patikrintoju (Exami- 
ner of Titles).

1937 metais apsivedė su Bos- 
toniete lietuvaite, p. Ona Gab- 
runaite, ir auklėja gražią šei
mynėlę — du sūnų — Kazį ir 
Pilypą ir dukrelę Elzbietą.

Sveikiname adv. Kazį J. Kali
nauską, išgavusį dar vieną svar- 
bų lietuviams pripažinimą, o! F1”- Ra51 — B■ CtmienS, 

29 Gould SL, W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkvvay—1864-W.

iždininkė — Ona Stan'uliūtft,
177 West 7th St., So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienč,
948 E. Broadvvay, S. Boston, Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston. Mass. 

Draugija savo šusirinkiir.us laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raSttalnicę

Sekmadienj, spalių 28 d„ Kris- įyvauti šv. mišiose ir priimti Sa-i 
taus Karaliaus šventėje, bus kramentus. So. Bostono draugi- 
kalbama apie Šv. Vardo vyrų jų valdybos yra kviečiamos su- 
draugiją per WNAC, 1:30 vai. eiti į Šv. Petro par. bažnyčią 10 
p.p., WLLH — 1:45 vai. p.p.,! vai. rytą su ženklais ir vėliavo- 

___ _________ i mūsų visuome
nę Dieviškam Karaliui.

WESX — 4 vai. p.p., ir WLAW mis, atstovauti 
— 6:30 vai. vak.

MIRĖ BURBIENE. Spalių 24 
d., mirė miesto ligoninėje Sta
nislova Burbienė (Mickevičiū
tė). 31 metų amž., gyvenusi 391 
W. 4th St.. So. Bostone. Pasku
tinius kelius mėnesius gyveno, 
Spring St., West Bridgewater, 
Mass. Gimė ir augo So. Bostone. 
Paliko vyrą 
kiu, tėvus, 
tris seseris, 
vus, 391 W. 4th St. Laidojama,

Politiškas Skelbimas

Kandidatas Į Ward 6

Bostono Lietuvių Jauname- 
čių Tautinių Šokių grupė, ku
riai vadovauja p. Ona Ivaškie- 
nė, su naujais kostiumais, daly
vaus spalių 27 d., 8 vai. vakare, 
New England Folk Festivale, 

! 140 Clarendon St., Bostone.
Ten pat įvyks išdirbinių paro- 

■ da. Salė atdara nuo 1 v. pp. iki 
vai. vakaro.10

Halloween Party

Rap.

MUZIKA
Norintieji išmokti muzikos, išla

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

Three Arts Studio
480 Boylston St.,

Boston, Mass.
Tel. KENmore 3571

į Pristatome Vyną, Alų ir Tonikų
S Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
5* gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa- ; 

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas. Šaukite:
| BORIS BEVERAGE CO.
| J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

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

VINCAS BALUKONIS, 
Savininkas

Teodorių, du kūdi- 
penkius brolius ir! 
Pašarvotas pas tė-

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

| JAMES J.TWOHIG, Jr„ 
yra kandidatas į 6-to War- 
do City Councillor ir “Dar- 

i bininko” Jubiliejinio kon
certo Garbės Rėmėjas. Jis 
prašo visų lietuvių, kad 
lapkričio 6 dieną atiduo- 
tumėte savo balsą už — 
James J. Twohig, Jr. Jis 
yra South Bostone gimęs 
ir augęs ir mokslus baigęs.

JOHN E. KERRiGAN
Lietuviai palaikykime 

Bostono miesto mayoru 
John E. Kerrigan, kuris y- 
ra karo veteranas ir daug 
širdies Įdeda, kad mūsų 
sūnūs grįžę iš karo tarny
bos būtų pilnai aprūpinti. 
Mr. John E. Kerrigan da
bartinis miesto mayoras y- 
ra labai lietuviams pažįs
tamas ir jis lietuvius pa
žįsta. Lapkričio 6 dieną, 
lietuviai, atiduokite savo 
balsą už John E. Kerrigan, 
kuris dirba ir dirbs Bosto
no piliečių naudai.

Dr. C. J. Seymour. 534 E way. S B-jston.

! !
rengia Dorchester Lietuvių Mo
terų Klubas, spalių 28 d. Arca- 
dia Hali. 207 Adams St., Fields 
Corner. Suaugusiems tikietas 
7oc., vaikams 2oc. Atsižymėju
siems bus duodamos dovanos. 
Gera muzika. Pradžia 6 v. vak.

Komitetas.

Šurum-Burum
šeštadienį, spalių 27 d. vaka

re, Stepono Dariaus Amerikos 
Legiono posto patalpose, 265 C 
St.. įvyks Ladies Auxiliary ruo
šiamas ŠURUM-BURUM. Šio 
vakarėlio pelnas skiriamas ve
teranų priėmimui. Kviečia visus 
dalyvauti. Komitetas.

Pigiai Parsiduoda Geri 
Hamai

Pagamina gerus lietuvišku pietus, ; 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- i 
nę, ir visiems draugiškai ir mahda- i 

giai patarnauja. i
South Boston, Mass.;

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanert Wave.

Tel. ŠOU 4645

A BEAUTY GIFT
SHOP

IS ADDED TO

CASPER'S 
Beauty Salon

738 E. Broadvvay, 
South Soston. Mass.

So. Bostone trijų šeimynų. 
8, 6, 3 kambariai ir krautuvė, 
maudynės, baltos sinkos. meti
nės įeigos $648.00. Parsiduoda 
be agento už $1800.

So. Bostone trijų šeimynų 3. 
4, 4 kambariai, asesita $2000. 
Įeigos $494.00. Parsiduoda be 
agento už $1800.

Dorchestery trijų šeimynų 
6.6.6 kambariai, štyminė šilu
ma. ir visi reikalingi įrengimai, 
geras ir gražus namas. Metinės 
įeigos $1080. Parsiduoda be a- 
gento už $6800.

Dorchestery 6 šeimynų po še- 
šius kambarius. Furnace šiluma 
ir visi 
mas 
$1800. 
duoda

Telefonuokite 
9520; vakare COL 6047.

(26-29)

reikalingi įrengimai. Na- 
geram stovyje, įeigos 
Asesita $10.000 parsi- 
be agento už $9500.

iš ryto ŠOU

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — Į 
Insured and Į 

Bonded 
Local A Lonę 

Distance 
Moving

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

APKALKITE NAMUS 
ŠINGELIAIS — 

NEREIKĖS JŲ MALIAVOTI 
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite
H. S. TITELBAUM

Tilo Roofing Co.f Ine.
District Managerį 

1576 BLUE HILL AVĖ., 
MATTAPAN. MASS. 
Tel. Blue Hills 8400

>

Į
>

sau svarbią poziciją, ir linkime 
; geriausių sėkmių atliekant tas 
svarbias pareigas lietuvių ir 
bendrai visų piliečių garbei!

i
i

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

I Myopia Club Beverage Co.
I Grafton Avė., Islington Mass.
I Tel. Dedham 1304-V/
k *

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301f-R

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-J08 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Markslenė,

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

Vice-Pirmininkč — B. GailiūnlenS,
8 Winfield St., So. Boston. Mass. 

ProL Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Ma3S

*V JONO EV. BU. PA8ALPINE8

DRAUGIJOS VALDYBA

Plrm Įninkąs — Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmtnlnkas — Pranas TuleUda
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot. Ražt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fln. RaSt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Slxth St., So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavifiius
699 E. Seventh St., So. Boston, Mass 

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

Draugija laiko ‘susirinkimus kas tre 
čia sekmadienį kiekvieno mėneslc 
2 vai. po pietų. ParaDijos salė; 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass I

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi 

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.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskat, F. E. ZaletskM 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dienų ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

80 U Boston 2609
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40 VAL. ATLAIDAI

\Vaterbury, Conn.

WATERBURY, CONN

NEW BRITAIN, CONN.

BYTIMU
VALSTYBIŲ ZIMBS

i i.
E>—    ... —-   -  

8

šv. Andriejaus lietuvių para
pijos bažnyčioje praėjusį sek
madienį prasidėjo jubiliejiniai 
40 valandų atlaidai su iškilmin
ga Suma, kurią laikė kun. Juo
zas J. Matutis, deakonu buvo 
kun. Petras Karlonas ir subdia- 
konu kun. A. Tamoliunas.

Po Evangelijos. Tėvas Anta
nas Bružas. M. S., skelbė pa
mokslą temoje švč. Sakramen
tas parapijos, bažnyčios, asme
niško ir tikybinio mūsų gyveni
mo centras ir širdis.

Sumai pasibaigus. Įvyko iškil
mingoji procesija, kurioje daly
vavo draugijos.

Pirmadienio vakare iškilmin
gus mišparus laikė armijos ka
pelionas kun. Jurgis Vilčiaus- 
kas. deakonu buvo kun. Edvar
das Radzavičius ir sudeakonu 
kun. Paulius Sabulis.

Pagarsėjęs 
iškalbus
Antanas 
mokslus

Varg. Izabelės Degutienės va
dovybėje. šv. Cecilijos choras 
žaviai giedojo atlaidų pamaldo
se. Žmonės skaitlingai dalyvavo 
per atlaidus, kurie baigėsi ant
radieni su iškilminga procesija.

vių Veikimo Centro įgalioti as
menys aplankyti šeimas ir pri
imti pinigus už bilietus, kurie 
buvo išsiuntinėti parapijiečiams 
dalyvauti jubiliejiniame bankie- 
te.

DĖM ESIUI
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 28 d., pirmą vai. po pietų, 
šv. Juozapo senos mokyklos pa
talpose. Prašome narius skai 
lingai atsilankyti.

J. Totilas.rašt.

klauso garbės žodis visiems 
darbininkams ir darbininkėms, 
taipgi klebonui ir p-niai Onai 
Alf.

Drabužių 
baigė. Taigi 
dar turi,
arba atneškite į parapijos sve
tainę. Taipgi laukiame 
kurios 
niams.

Aukos A noriko j Lietuviu Tarybai
*■ 4

Nuo šių metų rugsėjo 1 iki 30 dienos Amerikos Lietuvių 
Tarybai prisiuntė šias aukas: 
Mis. Pauline Dombrauckas Dayton, O.

vajus dar nepasi
prašome, jei kas 

priduokite komisijai Šv. Kryžiaus Parapijos Moterų Draugija, Dayton. O.
Al. Bajarūnas, Chicago, III. 

knygų, Mrs. Vera Mikušauckas, Baltimore, Md. 
tremti- SLA 4-tas apskritys, Conn., per M. Vokietaitį 

I LRKSA 121 kuopa. Springfield, III., per Stasukiną
ALT Rockfordo skyrius, persiuntė P. A. Deltuva 
New Britain, Conn.. Bendro Lietuvių Parengimo Komisija $69.25 
Wrn. Milush, Melrose Park, III.
V. Dambrauskas, Chicago, III. 
P. J. Kubert, Mahanoy City, Pa.
Lietuvių Nepriklausomas Kliūbas, Dubois, Pa.
SLA 40-ta kuopa, Pittsburgh, Pa.

bus pasiųstos

28 kuopa ir valdyba.LDS 
taipgi šios kolonijos korespon
dentė ir visi “Darbininko” skai
tytojai ir rėmėjai širdingai 
sveikina “Darbininką”, sulau
kusį 30 metų jubiliejaus, ir lin
ki jo štabui, kuris taip gražiai 
darbuojasi išleisdamas “Darbi
ninką”, tvirtos sveikatos, kad 
galėtų ilgus metelius savo nau
dingą darbuotę per “Darbinin
ką” skleisti. Taipgi linkim. kad 
“Darbininkas” ateityje rastųsi 
kiekvieno lietuvio namuose. M.

misijonierius ir 
pamokslininkas Tėvas 
Bružas. M. S. sakė pa- 
per visas tris dienas.

AUKOS LIETUVOS 
REIKALAMS

Nepaisant tolimos kelionės 
mūsų kolonijos lietuviai gana 
rimtai ruošiasi i Lietuvių Kon
gresą. Chicago. III. ir Lietuvių 
tremtinių vargų sumažinimo dė- 
liai draugijų susirinkimuose 
renkamos aukos.

KUN. JUOZAS VALANTIEJUS,
šv. Juozapo lietuvių par., Waterbury, Conn., klebonas 
ir LDS Garbės narys, nuo pat LDS ir ‘ Darbininko” į- 
sikūrimo buvo ir yra stambus rėmėjas. Jis savo tėviš
kais patarimais ir paraginimais daug prisidėjo organi
zaciją sustiprinti. Jo vadovaujamoje parapijoje gy
vuoja pavyzdinga LDS 5 kuopa.

JUBILIEJINIS BANKIETAS
Jubiliejinis šv. Andriejaus lie

tuvių parapijos bankietas Įvyks 
sekmadieni, spalių 28. 6 v. vak.

Parapijiečiai su džiaugsmu 
laukia to jubiliejinio bankieto, 
kuriame skaitlingai dalyvaus.

naujai 
ir pama- 

dienos 
klebonija pra-

KLEBONUOS STATYBA
Senoji klebonija jau nugriau

ta. Rūsis jau iškastas 
moderniai klebonijai
tas jau sustatytas. Už 
ar kitos naujoj 
dės kilti. Jei taip visa skubiai 
eis. kaip iki šiol, tai naujoji 
klebonija po stogu bus jau lap
kričio mėnesį. Tikimasi, kad 
kunigai galėsią i ją kraustytis 
sausio 15 dieną.

A.

Kančios .4rkibrolijos 
Susirinkime

Spalių 21 d. aukavo: Kančios 
draugija $5.00. Po $3.00 — Ma
rijona Stankevičienė ir Ona 
Barzdzevičienė. Po $2.00: Iza
belė Orantienė. Marė Urbana
vičienė ir M. Banesevičienė. Po 
$1.00 — Marė Pamarauskienė.I 
Kristina Mažeikienė. Stasys, 
Kairaitis. Teklė Smolskienė. O- 
na Sakalauskienė ir Ona Anu- 
šauskienė. Viso $23.00. Taip pat 
privačiai $2.00 aukavo Jonas 
Lesunaitis. Viso labo, spalių 21 
d. gauta $25.00. Malonu pažy
mėti. kad Kančios d-ja. vos me
tai tegyvuoja, bet savo uolia' 
darbuote jau šauniai pasižymė-'i 
jo-

Spalių 22 d.. Šv. Onos d-ja au
kavo $5.00 ir Magdalena Griš- 
kauskienė $1.00. Taigi iš viso, 
spalių mėnesį, draugijos bei pa
vieniai asmenys. Lietuvių Kon
greso dėliai. suaukojo $180.00.

Visiemss ir visoms, lietuvių 
tremtinių vardu, tariu nuošir
džiai ačiū!

f
Dar apie kun. B. Gauronskio Teko matyti Petrą Bernotą ir 

išleistuvių vakarienę. įvykusią1 Julią Vilčiauską. Kalbėjaus su 
spalių 7 d. Toastmasteriu buvo pastaruoju, kuris sakė, kad Vo- 
p. Jonas Jenušaitis. Jis yra šioj kietija labai išgriauta. Jis da- 
šalyj gimęs ir augęs, bet pui- lyvavo visuose svarbesniuose 
kiai vartoja lietuvių kalbą. ! mūšiuose Europoje, bet grįžo

Sveikinimus ir linkėjimus pa- Petras Bernotas buvo
Prelatas J. Ambotas.' Pacifike ir kovėsi su japonais.

kun. Dr. Grižo taip pat sveikas. Bet 21

$10.00
$33.52

$5.00
$1.00

$100.00
$5.00

$68.50

$5.00 
$10.00 
$15.00 

$100.00 
$10.00

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

Nariai takojo Dievui, kad pasi
baigė tas baisus karas ir mal
davo Jo, kad Lietuva atgautų 
laisvę ir nepriklausomybę.

Žinovas.

vo maldose, p. M. Vaitekūnas 
rašo, kad Floridą pasiekė lai
mingai. Jis sveikina visus.

Susirinkime pranešta, kad 
mirė narys M. Gančauskas. Na
riai sukalbėjo maldą už jo vėlę 
ir užprašė šv. mišias.

Pakeltas klausimas 
naujinimą laikraščių 

įvyko Šv. Vardo Paliktas svarstyti kitą
p. Odelis, buvęs draugijos raš- Chicago, III. — Švenč. P. Ma-

HARRISOM-KEARKY, N .1
Spalių 8 d.

draugijos susirinki: 
tidarė pirmininkas 
šis.
rikos Lietuvių Tarybos, ku
riuo kviečia draugiją išrinkti 
atstovus į Amerikos Lietuvių 
Kongresą, Chicago, III., ir pri
sidėti auka. Numatyta pasiųsti 
$200 auka.

Perskaitytas laiškas nuo Se- 
i sučių Pranciškiečių iš Pitts
burgh. Pa., kuriuo dėkoja drau- 

• gijai ir pasižada nepamiršti sa-

sakė šie:
kun. J. Valantiejus.
Juozas Vaškas. MIC.. kun. An-.mūsų karys negrįš, už kurių vė- 

kun. Vin- les

Tėvų Pranciškonų Misijos
apie at’ 1945 m1946 m. 1,1
kartą. į

mas, kurį a-
K. Nakra- tininkas. po operacijos sveiks- rijos Nekalto Prasidėjimo par., 

Perskaitytas laiškas Ame- ta. Spalių 12 d. ligonį aplankė Nekalto Prasidėjimo Novena ir 
yra Presbite- rekolekcijos lapkričio 29 —

gruodžio 8 dien. — Tėvas Juve
nalis Liauba.

Včaterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo par., — Padėkos už taiką 
triduum, gruodžio 7—9 d. —■ 

nariai Tėvas Justinas Vaškys.
FRANCISCAN FATHERS 

Mount St. Francis 
Greene, Maine.

raporteris. Jis
rian ligoninėje, So. 9th St., 
Newark, N. J. Lankymo valan
dos: nuo 2 iki 3 vai. pp. ir nuo 
7 iki 8 vai. vakare.

Spalių 14 d. buvo draugijos 
Komunijos diena. Visi
priėmė šv. Komuniją. Draugi
jos buvo užprašytos šv. mišios 
už gyvus ir mirusius narius.

Politiškas Skelbimas Politiškas Skelbimas

I.VC SUSIRINKIMAS
Skalių 12 d.. Įvyko Lietuvių 

Ve kimo Centro susirinkimas. 
Daugiausiai kalbėta ir tartasi 
apie jubiliejinį bankietą. įvyks
tant spalių 28 dieną. 6 valandą 
vakare, parapijinėje svetainėje.

Tuo pačiu kalbėtasi ir apie 
jubiliejinį koncertą. Įvykstanti 
lapkričio 18 dieną.

Varg. Izabelės Degutienės va
dovybėje. šv. Cecilijos Choras 
deda visas galimas pastangas, 
kad koncertas kuo puikiausiai 
pavyktų.

ON THF. AIK—G r.tr. 
star Lila Andersor. 
Goebbels banned on a 
stage in 1942 because she 
was sorry for the Jews in 
Ghettos, is b r o a d casting 
again. She hopes to play a 
part in re-educatmg Gerrnan 

peoplę.

----------  — , 
tanas Ignotas, MIC.. I._..........
cas Ražaitis, kun. Dr. Juozas I 
Bogušas. adv. K. Balanda, pp.! 
Tarnas Matas, Petras Joku- 
bauskas, A. Dareškevičius, I 
komp. A. Aleksis. NelIieJenu-į 
šaitienė. Magdė Karinauskienė.

Paskutiniuoju kalbėtoju buvo 
to vakaro “kaltininkas" kun. B. 
Gauronskas. kuris nuoširdžiai 
visiems padėkojo.

Taipgi dalyvavo pp. F. Bartu- 
sevičiai iš Hartford, p. Jonas 
Stokes. laidotuvių direktorius, 
ir kiti. Muzikalę ir dainų prog
ramą išpildė parapijos choro 
grupė, vadovaujant komp. A. 
Aleksiui.

Vakarienės 
dirbo gausus 
joms gelbėjo 
jų negaliu čia 
kaikurių vardų 
Galiu paminėti 
Kašėtaitę, kuri kaip sakė, par
davė daugiausia tikietų.

Koncerto Komisija Šauniai 
Veikia

Artisto R. Juškos koncerto 
dėliai Į komisiją išrinkta sekan
tieji darbštūs asmenys: Marcelė 
Andrikis — pirm.. Mildred Bal- 
trush. Constance Jegėla. Gladys 
Kevinas. J. Lušas. E. Kushlis. | 
Anna Matijošaitis. Nellie Meš- 
kunas. Helen Padaigis. J. Pa- 
luskas. Stefanija Sapranas. He
len Snyder. R. Vaichus. R. Va- 
lauskas. Magdalena Karinaus
kienė ir Mariutė Kašėtaitė. Šis 
komitetas uoliai platina koncer
to bilietus ir renka programui 
apgarsinimus. Koncertas įvyks 
lapkričio 25 d., parap. Auditori
joje. Akstinas.

Spalių 7 d. įvyko Gyvojo Ro
žančiaus draugijos susirinki
mas. Atsilankė komp. A. Alek- 
sis ir kvietė draugiją prisidėti 
su auka, kad galėtume pasiųsti 
atstovus į Kongresą. Chicago, 
Iii., ir įteikė auką Lietuvos gel
bėjimo reikalams.

Draugija iš iždo paskyrė $5.00 
ir pavienės narės aukavo. Viso 
sudėta $50.00.

Nutarta užprašyti šv. mišias 
prie P. Švč. už Lietuvos išlais
vinimą.

mes meldžiamės šv. mišiose.
Koresp.

NEW HAVEN, CONN.

★ ★

surengime daug 
būrys moterų, o 

ir vyrai, bet visų 
išvardinti, nes 

neužsirašiau, 
tik p. Marijoną

ŽVELGIANT I
BOSTONO ATEITĮSUSKAMBĖJO VESTUVIŲ 

VARPAI
Praeitą savaitę Šv. Juozapo 

par. bažnyčioje. Waterbury, Ct.. 
.kapitonas Edvardas Šilkas paė-j 
mė sau už žmoną p-lę Aldoną! 
Labašauckaitę iš Oakville, Ct. Į 

: Vestuvių puota įvyko pas jau- į 
nosios tėvelius, kur susirinko a- 
bieji tėveliai, jaunosios brolis, j 
grįžęs iš karo lauko, giminės iri 

: artimi draugai bei draugės. į 
Vaišės buvo labai jaukios iri 

, draugiškos. Pasakyta gražiųI 
kalbų ir palinkėta jaunai pore-' 
lei daug laimės ir pasisekimo' 
gyvenime.

Kapitonui E. Šilkui apsive-! 
dus, susilaukėme malonios inte
ligentiškos porelės mūsų kolo-; 
nijoj. Jaunoji ponia Šilkienė iš 
profesijos yra slaugė ir turi• 
paaukštinimą, kaipo slaugių 
perdėtinė. Kapitonas Šilkas yra 
baigęs specijalius kursus Yale 
universitete ir New Britain 
Teachers College. Šiuo tarpu 

(Studijuoja Columbia Universi- 
Į tete.
i Sveikinam Edvardą ir Aldoną: 
: Šilkus ir linkim Dievo palaimos! 
’ ir laimingo gyvenimo.

i

Spalių 14 d. Šv. Juozapo lie
tuvių par. bažnyčioje suteiktas 
Sutvirtinimo Sakramentas. 
Hartfordo diecezijos vyskupas 

; suteikė tą Sakramentą 49 mer
gaitėms ir 49 berniukams ir 7 
suaugusiems.

Altoriai buvo gražiai papuoš
ti. tvarka buvo pavyzdinga. J. 
E. vyskupas pasakė gražų pa
mokslą. Palaiminimą Švč. Sa
kramentu suteikė kapelionas 
kun. J. Vilčiauskas; asistavo 
kun. A? Gurklys. MIC. ir kun. 
Radzevičius.

Sužinojusios, kad serga 
draugijos pirmininkė p. 
Narbutienė, nutarė užprašyt šv. 
mišias jos intencija, kad grei
čiau pasveiktų.

Rašt. U. Liutkevičienė.

Spalių 13 d.. Šv. Juozapo lie
tuvių par. bažnyčioje Moterys
tės Sakramentą priėmė p. Al
fonsas V. Baltrukonis su p. A- 
lena T. Griškauskaite. Liudi
ninkais buvo pp. Eleonora M. 
Karvelytė. Notre Daine Kolegi
jos studentė. Ieva Valukonytė suprasti ir atjausti, kad ne mo- 
ir Juozapina Mockevičiūtė, pp. tinos prakilni širdis. 
Kazys Sauris. Juozas Valaitis ir --------------
Jonas Griškauskas. 1 Drabužių ir avalinės

Moterystės
teikė kleb. kun. J. Valantiejus.

Linkime jaunavedžiams malo
naus gyvenimo 1

Karių Motinų draugija mūsų 
kolonijoj labai gražiai ir jaus
mingai sutinka grįžusius karius 
iš už jūrių. Suteikia pinigines 
dovanėles kiekvienam su pa
sveikinimu. Kiek teko girdėti, 
kariai yra labai dėkingi Moti
noms bei draugijai už tokį gra
žų jų sutikimą. Draugija susi
laukė skaitlingai padėkos laiš
kų, kuriuos palaikys ilgesniam 
atminimui. Kasgi moka geriaus

I

šios
Onai

vajus 
Sakramentą su- sėkmingai eina mūsų kolonijoj. 

Sekmadienį teko nueiti į para
pijos svetainę, kur mačiau daug 
sudėtų dėžių ir jau laukiama 
progos nuvešti į stotį. Dėžės la
bai rūpestingai ir tvarkiai su
rištos ir užadresuotos už ką pri-

Jau keletas mūsų jaunuolių 
kareivių grįžo pas savuosius.
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REILLY ŠEIMA

WILLIAM ARTHUR REILLY

SIMBOLIZUOJA
RŪPESTINGUMĄ

William Arthur Reilly yra įrodęs savo Teisingumą ir Rū
pestingumą Visuomeninio ne Gyvenime.

VEIKLUMĄ
William Arthur Reilly yra pilnai įsitikinęs, kad. bizniška 
miesto valdžia užtikrina Progresui kelią ir neleidžia berei
kalingų išlaidų — nieko ne neta į šalį.

TEISINGUMĄ
William Arthur Reilly mumi įrodęs per ilgus metus būda
mas Bostono miesto valdininku, kad jis bus Mayoru lygiai 
visiems žmonėms, neatsižvelgiant į rases, religinį įsitikini
mą ar spalvas.

DĖL
RŪPESTINGUMO — VEIKLUMO -

Balsuokite Visi Už

WILLIAM ARTHUR REILLY Į MAYORUS
John J. Grigaitis -52 G St.. So. Eoston.

TEISINGUMO

★


