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d., Cambridge, Mass., ir 
linkime Dievo palaimos.
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Siųskite Siuntinėlius 
Į Sibirą

Keletą kartų kreipėmės 
į visuomenę prašydami 
siųsti siuntinėlius į Sibirą. 
Mūsų patikrintomis žinio
mis siuntinėliai tremti
nius pasiekia ir turi begalo 
didelės reikšmės.

Pavyzdžiui už vieną per
kelinę paklodę moteris su 
trimis vaikais išsinuomojo 
grįčią žiemai, už tris rank- 
šluoščius gavo daržą, sva
ras koncentruotų žuvies 
taukų (tabletėse), aspiri
nas ir panašiai daug gelbs
ti.

Jokia organizacija tų 
tremtinių nešelpia, dary
kime nors tai kas yra ga
lima. Dėl smulkesnių in
formacijų kreipkitės į 
tremtinių komisiją, Lith
uanian American Council, 
233 Broadway, N. Y.

Tremtinių Komisija.

Bilijoniniai Karo Nuostoliai 
Lietuvoje_______

New York . (LAIC) — 
Washingtono Sovietų pa
siuntinybės biuletenis pa
skelbė nepaprasto valsty
bės komiteto pranešimą a- 
pie nacių pridarytus nuos
tolius. Pagal ta pranešimą 
Latvijai vokiečiai padare 
nuostolių už 20 bilijonų 
rublių, Lietuvai už 17 bili
jonų rubliu, Estijai — 16 
bilijonj rublių. Visose tri
jose respublikose esančios 
sunaikintos visos mašinų 

j ir traktorių stotys. Nuo 
lietuviu vokiečiai atėmė 
620,000 galviju, 220,000 ar
klių, 770,000 kiaulių. 270.- 
000 aviu ir c-žku. 760.000 
tonų grūdų ir 485,000 tonų 
kitokio maisto produktų. į 
pirmąjį biu’etenio puslapį 
įdėtas vaizdas karo sunai
kinto Vilniaus.

Pagal Potsdamo susita
rimą Rusija apsiėmė rū
pintis karo nuostolių atly
ginimu Lenkijai. O kas at- 

Į lygins nuostolius Lietu
vai ?

Rusija Trukdo Keliavimą 
Balkanuose

Bucharestas, Rumunija, 
lapkr. 5 — Nežiūrint, kad 
karas jau penki mėnesiai 
kaip pasibaigė, bet keliavi
mas yra labai trukdomas 
Balkanų valstybėse.

Diplomatams, korespon
dentams ir kareiviams, y- 
pač Anglijos ir Amerikos 
užima labai daug laiko iš
gauti leidimus iš Rusijos 
dominuojamos Alijan t ų 
Kontrolės Komisijos.

Sakoma, kad išvažiuoti 
yra galima kiek greičiau, 
bet įvažiuoti į kitą kraštą 
yra labai sunku. Senato
rius Claude Pepper iš Flo
ridos jau dvylika dienų 
laukiąs leidimo įvažiuoti į 
Rumuniją.

Pažymėtina, kad ir Ame
rikos kariams reikia lauk
ti po keliolika dienų kol 
gauna leidimą iš vieno 
krašto į kitą įvažiuoti.

I
!

■ .. I
atsakomybėn

New York (T <IC)
Traukiant i
karo nusikaltėlius, turėjo Lietuvių Blaivininkų Susivienymo Seimas.

Wurzburgo Lietuvių Centro 
Atsišaukimas

Molotovas Smerkia Jung. Vals 
tybes Dėl Atominės Energijos 

Politikos
Rusija Nepatenkinta Anglija Ir 

Jung. Valstybėmis
Maskva, lapkr. 8 — Va- bus Pabaltijo valstybes, 

kar Rusija minėjo raudo- turi savo kontrolėje Bal- 
nosios revoliucijos sukak- kanų valstybes. Lenkiją, ir 
tį. Ta proga užsienių komi- dar nepasitenkina, 
sąrąs Molotovas pasakė: ----------------
kalbą, kurioj jis reiškė ne-' u v ,•KcllUd,, HUI1OI llo I UlbAv 11““ ta v ■— W J I A ■

pasitenkinimą dėl Jung. NllZUdo 74 ŽydlJS AfdbŲ
SukilimeValstybių, Anglijos ir Ka

nados politikos neišduoti 
atominės energijos pa
slapties. Jis tikrino ru
sams, kad Sovietų Unija 
turės “atominę energiją ir 
daug kitų dalykų”. Molo
tovas sakė, kad atominė 
energija neturėtų būti pa
naudojama politinės galy- dus pereitą sekmadienį, 
bes veiksmuose. Atrodė, kad sukilimą poli-

, bet pasi- 
kad nebuvo numal-

Cairo, Egiptas, lapkričio 
8 — Britų centras praneša, 
kad Tripoly užmušta 74 
žydai ir apie 300 sužeista, 
kada arabai sukilo prieš 
žydus.

Arabai sukilo prieš žy-

CAMBKIDGE LIETUVIŲ BAŽNYČIOS ALTORIUS. šioje bažnyčioje sekma- bombas
• 1 _ ’ * 1*1 *_____________ •  • _ J _ a : ’ ____•*’ ’ __  J 1___________ __ * *dienį, 10 valandą, iškilmingomis giedotomis šv. mišiomis pradedamas Amerikos

bes veiksmuose.
Iš to mes galime supras- cija numalšino, 

ti, kad Rusija labai bijosi rodė, I---------
atominės bombos. Jos va- šintas. 
dai raminasi ir sako, kad 
jie jau beveik turi atomi
nės energijos paslaptis ir 
neužilgo turės atomines

. Bet tai tik rami- 
nimasi, nes jei ką r^)rs pa-

stoti prieš teismą ir Os- 
wiecim - Ausswitz koncen
tracijos stovyklos viršinin
kai. Toje stovykloje buvo 
kalinami ir lietuviai, 
tarpe ir vienas Vyriausiojo 
Lietuvai Išlaisv nti Komi
teto narys. Išb. vęs toje 
stovykloje net 11 ’mėn., vė
liau, susirgęs šiltine, buvo 
paleistas, bet visvien buvo 
laikomas policijos priežiū
roje. Šia proga pravartu 
prisiminti, kad ir kiti VLI- 
K’o nariai, už savo patrijo- 
tinę veiklą, po 9 ir 20 mė
nesių yra išbuvę nacių ar 
bolševikų kalėjimuose.

Lewis Laimėjo Pripažinimą
VVashington, D. C., lapkr. 

8 — John L. Lewis, United 
Mine Workers prezidentas, 
smarkiai susiginčijo su 
CIO prezidentu Murray dėl 
vietos darbininkų - darb
davių konferencijoj. CIO 
vadas nenorėjo, kad John 
L. Lewis vadovaujama an
gliakasių organizacija į- 
eitų, bet pralaimėjo.

John L. 1------ ---------

(LAIC) — “Visų pirma 
turime tikėti, tvirtai ir ne
palenkiamai turime tikėti 
savo krašto, savo tautos ir 
savo pačių ateitim. Ta vil
tis turi, būtinai degti mū
sų širdyse, nors mūsų di
džiųjų lūkesčių padangės 
būtų ir kažin kaip apsi
niaukusios. Viltis šiandien 
mūsų yra viskas, o vilties 
ir tikėjimo neturėjimas 
kiekvieną nieku paverčia.”

Nukentėjo ne tik žydai, 
bet ir arabai. Vienas ara
bas užmuštas ir mažiausia 
36 sužeisti. Taipgi du ita
lai sužeisti.

Anglijos vyriausybė už- 
našaus turėtų, tiKi nesi- draudė turėti susirinkimus
nervuotų dėl neišduoda- ir įsakė policijai areštuoti 
mos paslapties. • tuos, kurie susirinks dau- 

Molotovas įspėjo savuo- giau kaip 5 asmenys į vie- 
sius, kad dar vis yra pa- ną vietą.
saulyj “imperializmo šak
nų”. Tačiau visa;n demo-', 
kratiniam pasauliai yra ži
noma, kad Rusija yra di-, 
džiausią imperializmo ša- 

įlis. Grobia viską, kur tik 
gali prieiti.

Jis užginčija, kad Rusi
ja siekia sudaryti tautų 
bloką, nepavykus Londono 
konferencijai. Jis reikala
vo bendros alijantų kont
rolės Japonijai. Kada bus

mos paslapties.
I
I

Pereitą antradienį, lap-; Maždaug dvi savaitės 
rinkimus daugiau 

suprantanti politiką pra
našavo, kad Curley bus iš
rinktas Bostono miesto 
mayoru. Ir kaip tik taip iš
ėjo.

Balsavimų rezultatai
Curley gavo 114,930 bal

sų; Kerrigan — 60.488'

kričio 6 d. įvyko Bostono prieš 
miesto mayoro ir kitų vai-: 
dininkų rinkimai. Rinki
mai įvyko ir kituose apie 
20 miestuose ir miesteliuo-į 
se. Tačiau į Bostoną buvo' 

Lewis laikosi a^Ys atkreiptos, kas!
maždaug "Amerikos Darbo bus išrinktas mayoru atei- 
Federacijos politikos. jnantiems 4 metams. Kan-

Darbininkai ir darbda- didatais buT. o šeši asme- 
viai dabar turės po aštuo- n5’s- James M. Curley. 
nius atstovus. Tačiau A- John E- Kerrigan. VViIliam 
merikos Darbo Federacija A- Reilly, John J. Sawtelle,

_______ ■ turės daugumą darbinin- Josoph Lee, Michael Fee-
VVashington, D. C., lapkr. kų atstovų. Jis turės pen-mai. James Michael Curley

Rusija Įstosianti Patarėjų 
Komisijon

» < C* O I III I LVI I, LZ , VZ • 1CL A • “ “ A i • •

5 — Prez. Truman neabe- kius atstovus savo kontro- :PJ’a Z1°^ lėti Irarl jotinai pareiškė, kad jis 
tikisi, jog Sovietų Unija 
(Rusija) įstosianti į Toli
mųjų Rytų Patarėjų Ko
misiją, kurios sudarymas 
buvo atidėtas dėl Rusijos 
nedalyvavimo.

Valstybės sekretorius 
James F. Byrnes toje pa
čioje spaudos konferenci
joje, po Prezidento prane
šimo, parodė mažiau pasi- 
tikėjiiho rusams ir jis ne
norėjo pareikšti savo nuo
monės kokį sprendimą ru
sai gali padaryti.

UNRRA Ruošiasi Išleisti 
Lietuviškus Vadovėlius

New York (LAIC) — 
Rūpindamasi Lie t u v o s 
tremtiniais UNRRA ren
giasi išleisti ir reikalingus 
vadovėlius lietuvių vai
kams mokyti. Tuo reika
lu UNRRA pareigūnai ta
rėsi su atitinkamomis lie-

om c 1+ n' galas Rusijos reikalavi- tuvių įstaigomis Britani-
12.^: de : -a9 9^ Rusija yra užgro-joje.__________________

Feeney — 3,265. Curley’s tctt/AC TATT^'T' A T/ADTT TC CTAT T
dauguma — 54,442. Taipgi RUSIJOS DIKTATORIUS STALI- 
buvo tarybininkų rinki-. NAS NEPASIRODE MASKVOJE

je ga.
.isti, kad stipriausiais kan- neužilgo bus 71 metų am- 

United MineSdidatais yra trys, būtent, ĮZ1™- . ‘, . Morcesteno (Mass.) mie-< Curley, Reilly ir Kerrigan.1 x • i x o x4. cu.i- ~ ________________ “_____ :_______ sto mavoru išrinktas Sena- tatonus Stalinas nepasiro-
tt Tnnr ttt t nr-i 7txt a torius Charles F. Jeff Sul- dė raudonosios revoliuci-CHURCHILL, BEVIN REMIA iiVan <d> r

yr VAI QTVRTI T OČYT TT'Tlč A i New Yorko, didžiausio Šimo nebuvo kur dingo
JV-'lNvJ. V/iLjl I DAkjJ £ V7L<11 t miesto krašte, mayoru iš- diktatorius Stalinas. Buvo

---------------------- i rinktas William O’Dvvyer, žinių, kad jis sergąs. Ta- 
Rusijos pareigūnai 
kad jis tik ilsisi. II-

Įėję. Štai kodėl CIO neno
rėjo įsileisti 1_________
Workers.

Maskva, lapkričio 8 — 
Pirmą kartą Rusijos dik-

Įjos iškilmėse. Jokio prane-j 
v • ■» 1 _

I

Į

duosiąs Komunistų parti
jai. Kiti sako, kad Stali
nas atvykęs į Jung. Vals
tybes. Tačiau Prezidentas 
Truman neturi jokių žinių, 
kad Stalinas planavęs at
vykti arba buvo atvykęs į 
Jung. Valstybes.

i Londonas, lapkr. 8—Bri- stybių harmoningą veiki- demokratas. Jis yra 55 me- čiau 
tanijos užsienių sekreto-! mą dėl taikos pasaulyj-, tų amžiaus, gimęs Airijoj sako, 
rius Bevin ir buvęs pre-'Jung. Valstybės ir Angli- ir atvykęs į šį karštą 20 gas poilsis, 
mieras Churchill, nežiū-'ja išdavė labai daug pa- metų amžiaus, turėdamas Londone yra įvairių spe- 
rint to, kad jiedu yra opo-! slapčių Rusijai laike karo, tik S25.35 savo kišenėje, liojimų. Kai kas sako, kad
zicionieriai, vieningai pa- bet jos turi pilną teisę pa- Pradžioje sunkiai dirbo ir Stalinas visai pasitraukęs
sisakė, kad jie remia Pre- silaikyti kaikurias paslap- mokinosi. Baigęs teisių iš valdžios ir visas atsi-
zidento Truman dvylikos tis dabar, bent kol bus į- mokslus, tapo prokuroru,

į Londone yra įvairių spe- 
kišenėje. liojimų. Kai kas sako, kad 

vieningai pa- bet jos turi pilną teisę pa- Pradžioje sunkiai dirbo ir Stalinas visai pasitraukęs 
• * T~V I  '1 . ' 1 X - 1 2 1 —2 — — —1 mm a1.2m a z. 2 11 z, • zmz.zw 4- zvi z. 2 » . ’ « Trn 1 .4 z», 1" T’icnc O 4 OI _

Tolimųjų Rytų Patarėjų punktu programa ir taipgi gyvendinta teisinga taika teisėju ir Armijos Briga- 
omisija buvo susmmkus išlaikyti atomings energi- pasaulyj. dier General.Komisija buvo susirinkus 

antradienį, spalių 30 d., bet 
Rusijai nedalyvaujant su
sirinkimą atidėjo vienai 
savaitei.

Prezidentas
klaustas ar jis gavo kokį reikalavimą išduoti atomi- g — 
nors atsakymą 
no, tai jis pareiškė, kad jis 
gavęs ir patenkinanti.

Iš valstybės sekretoriaus
James F. Byrnes pareiški
mo atrodo, kad Rusija pir
miau nori ką tai išsiderėti, 
o tik po to prisidėti. Į

buvo už- į

nuo Stali-

jos paslaptį. i Britai Priima J. V. Pažiūras
Kaip Bevin, taip ir Chur

chill smerkia Rusijos vy- _______
riausybės politiką, ypač Wasliington, D. C., lapkr. 

c „ —• Britanijos valdžia
nės energijos paslaptis, principe užgiria J. V. Pre- 
Tačiau atidavė kreditą So- zidento Truman adminis- 
vietų Unijai už prisidėji- tracijos pasiūlymus dėl pa- 
mą laimėti pergalę, ypač saulinės prekybos ir sutin- 
karštai atsiliepė apie Sta- ]<a remti tuos principus

Suvienytų Tautų konfe-
Bevin ir Churchill pasi- rencijoj, kuri įvyks pava- ir abu yra vietinio lietuvių 

Įsakė už trijų didžiųjįj vai- sarį. j klubo veikėjai.

Į Pasaulio Prekybą
Lietuvis Iš Vokietijos 

Atvyksta Į Kanadą
Montreal (LAIC) — Yra 

žinių, kad iš okupuotos 
Vokietijos į Montrealį at
vyksta kunigas A. Vilkai
tis. buvęs Alvito vikaras. 
Kun. Vilkaičio brolis su 
žmona gyvena Montrealy

Ne tik Stalinas nedalyva
vo raudonosios revoliuci
jos sukakties iškilmėse, 
bet taip pat nedalyvavo ir 
prezidentas Mikhail Kali
ninas.

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

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MAS'

šeštadienį, lapkričio 10 d., 1:15 vai. po pietų ir 
visą valandą įvyks Lietuvių Darbininkų radio pro 
ma. Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocyc 
klausykite gražių lietuviškų liaudies dainų, mu 
pranešimų ir kalbų iš WESX stoties, Salėm, Ma.<

Visus pranešimus, sveikinimus ir skelbim’ 
kitę arba asmeniai priduokite šiuo adresu:

DARBININKAS RADIO
366 West Broadway, So. Boston 27, M? 

Telephonai:—SOUth Boston 2680 arba NOR
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ĮVAIRIOS žiniosc

PRANCŪZIJOS SEIMAS UŽGI- Pakrykimas Lenkų Valdinin- 
RIA GEN. DE GAULE VALDŽIA *Tarpe

I
________________ ___________ ____ I

ku Tarpe

Paryžius — Susirinkus 
Prancūzijos naujai išrink
tam seimui, gen. Charles 
de Gaulle įteikė atsistaty
dinimo laišką. Tačiau sei
mas balsų dauguma nepri
ėmė atsistatydinimo ir pa
liko gen. de Gaulle 
ministerių kabinetą vai- apsispręsti, 
džioje. kol bus išrinktas grįžti į 
naujas prezidentas.

Prancūzijos 
sis seimas pagamins kons- tuvius prieš jų norą, ne- 
tituciją ketvirtajai Pran
cūzijos respublikai.

I

fikacijos ir sovietinio im
perializmo tikslams ir 
daug kur prasilenkianti su 
istorine tiesa.
— Ukrainiečių laikraštis 

Philadelphijoje “Ameri
ka”, gina benamių, jų tar-

ir jo pe ir lietuvių teisę laisvai 
ar jie nori 

savo okupuotus 
kraštus, ar ne. Kaip žino- 

steigiama- me, Amerikos valdžia lie-

grąžina.
— USA rusų laikraštis 

, “Pravda”, rašydama apie 
viduramžių Lietuvą, pažy
mi, kad 1315 - 1430 m. bu
vo “istorinis Pietinės Ru
sijos laikotarpis, kada ga
lingų ir išmintingų Lietu
vos kunigaikščių valdo
mos, vidurinės ir Dniepro 

rašinėja kaip rinkimai bu- baseino Rusijos žemės, 
vo bolševikų pravesti 1940 džiaugiasi taika ir tautinio 
m. Lietuvoje.
— Tas pats laikraštis 

prielankiai rašo apie Lie
tuvos, r 
Suomijos kultūrinį ir ūki
nį bendradarbiavimą.
— New Yorke leidžiamas 

lenkų dienraštis “Nowy 
Swiat”, rašydamas apie 
naujai sukurtą Žmogaus 
Teisių Sąjungą, pažymi, 
kad į jos vadovybę iš A- 
merikos lietuvių įeina kun. 
J. Balkūnas. Toji organi
zacija pasisako už visišką 
Baltijos ir Balkanų valsty
bių nepriklausomybę. Ko
mentuodamas tos organi
zacijos pirmininko kon- 
gresmano O’Konski kalbą, 
laikraštis cituoja jo žo
džius: “Mano amerikoniš
koji tėvynė iki šiol visada

Kas Ką Rašo Apie Lietuvą 
Ir Lietuvius

New York (LAIC) —
— Rinkimų proga Lenki

joje “Ameryka-Echo” ap-

Rūbai Ir Avalinė Lietuvos
Latvijos, Estijos ir Tremtiniams Skandinavijoje

L’iiltnY’im ir ii Iri— 6 9

New York (LAIC) — 
Bendras Amerikos Lietu
vių šalpos Fondas prane
ša, kad spalių 23 d. iš 
New Yorko uosto išplaukė 
M. S. Mangarella su 20,000 
svarų rūbų ir avalinės ski
riamų Lietuvos tremti
niams Švedijoje ir Norve
gijoje.

Šis transportas yra jau 
5-tas iš eilės.—

’ Sunkios Grūdų Rekvizicijos 
P^baltyj

New York (LAIC) — 
Kaip vietinė lenkų spauda 
praneša, lenkų Generalinis 
Konsulatas New Yorke il
gai netuštavo.

Pirm nei spėjo atvykti 
maskvinės Lenkijos parei
gūnai iš Europos, du vaka
rykščios tautinės lenkų 
valdžios (Londono val
džios) valdininkai perėjo į 
“naują tarnybą” ir perėmė 
konsulato patalpas.

Yra tai buvęs konsulato 
tarnautojai p.p. E. Rozwa- 
dowski ir Dūda.

Ankščiau buvo pranešta, 
kad lenkų pasiuntinybę 
IVashingtone perėmė bu
vęs lenkų Užsienio Reika
lų Ministerijos tikrosios 
tarnybos pareigūnas J. 
Žoltovvski, o Paryžiuje at
sirado net 2 kandidatai: — 
\V. Ptaszynski ir Czwar- 
tacki.

Tuom tarpu, nėra žinių, 
(kuris iš buvusių valdinin
kų sutiks likti kituose len
kų konsuliarinėse įstaigo
se Amerikoje.

Tokiai praktikai įsigalė
jus, atrodo, kad ir ten ypa
tingų sunkumų su “kvali
fikuota įpėdinyste” Mas
kva neturės.

_____________________________________

Ann Su Card well's Biulete
nis Apie Lietuvą

Neu York (LAIC) —Nu- 
išlaikė duotąjį žodį, išsky- valę javus nuo laukų, Lie- 
rus... Lenkijos, Baltijos ir tuvos, Latvijos. Estijos ir 
Balkanų valstybių atžvil- kitų sovietų okupuotų kra- 
giu.” Jštų valstiečiai

••T"—— ~ VVeekly”; tuojau atiduoti

I

Hm. James Michael Curley,
antradieni didele balsų dauguma išrinktas Bostono 
miesto mayoru. Jis jau yra buvęs tris mayoro termi
nus, buvęs Massachusetts valstybės gubernatorium, o 
dabar yra J. V. kongresmanu.

Kiniečiai Komunistai Areštavo 
Jung. Valstybių Jūreivius

Shanghai, Kinija, lapkr.'Dūke Universitete pasakė 
8 — Praneša, kad ant Li-! “We mušt establish be 
berty laivo, Chinwangtao;yond any doubt the eąuali 
uoste, komunistai areštavo 
kelius Amerikos jūreivius.

Lietuvio Tremtinio Laiškas
Čia talpiname laišką, kurį ga

vo p. V. Savickas, gyv. So. Bos
tone, nuo savo giminaičio trem
tinio, dabar gyvenančio Vokie
tijoje.

Jis rašo: “Jeigu Jūs žinotute 
koks yra sunkus ir nepakenčia
mas. bolševikų Rusijos gyveni
mas, tai ištolo bijotute kaip vel
nias kryžiaus.”

Fulda, 1945. 8. 21.
Mielos sesės ir švogerėliai,

Dabar pranešu, kad nuo rau
donojo maro (supraskit, kad 
nuo bolševikų vergijos) galima 
sakyti esu išsigelbėjęs, bet apie 
savo savo šeimyną ar jie gyvi 
ar mirę yra, žinių neturiu. Jei
gu jie pasiliko Lietuvoje, tai 
tikriausiai, kad seniai bus nu
žudyti arba išvežti į tolimą Ru
siją — šaltąjį Sibirą, kur žmo
gui nėra jokios galimybės 
grįžti tėvynėn, savo gimtojon 
šalin.

Aš šiuo metu randuosi Vokie
tijoj. Fuldos stovykloje (lage
ryje), kur yra nemažas skai- 

i čius lietuvių tikrų patrijotų, 
mylinčių savo tėvynę Lietuvą, 
kaip ir aš. Ne vienas šimtas, bet 
tūkstančiai žuvo nuo bolševikų 
budeliškos rankos ir daugumas 
žmonių kaip išmanydami, vieni 
pėsti, kiti važiuoti arkliais, o 

. treti mažais vežimėliais vežini 
I turėjo kruvinom ašarom verk
dami apleisti savo tėvų šventą
ją Lietuvos žemelę ir rasti prie
globstį Vokietijoj. Nors šiuo 

i laiku galiu sakyti, kad gyvas iš- 
i likau, bet ir čia bolševikai ne- 
j snaudžia ir visokiais būdais da
ro lietuviams, esantiems Vokie- 
tijoj įvairias ^pinkles, kad tik 
kaip nors pagavus į savo bučių 
ir pargabenus įk taip vadinamą 
sovietišką rojų, kur žmogus ne
turi jokių teisių ir laikomas 
vietoje gyvulio. Geras ūkinin
kas geriau šunį užlaiko ne kaip 
Stalinas savo žuvines. Jeigu Jūs 
žinotut koks yr;. sunkus ir ne
pakenčiamas bolševikų Rusijoj 
gyvenimas, ^.’i ištolo bijotute

vau melagis ir nenoriu nieko 
meluoti, bet čionai visą tiesą 
pasakau, nors trumpais žo
džiais. nes bolševikai vieną sa
ko ir varo didžiausią agitaciją, 
kad pas juos geriausia ir di
džiausia yra laisvė, bet ištikrų- 
jų tos laisvės nė vienas žmo
gus nemato ir nematys, nes bol
ševikų Rusijoj viešpatauja di
džiausia vergija ir priespauda, 
tokia didelė, kad ir viduram
žiais gal tokios nebuvo. Žodžiu 
sakant žmonės yra didžiausiai 
spaudžiami ir ujami ir jokios 
teisybės Sovietų Sąjungos nera
si, o jei jos ir mėgintai ieškoti, 
tai greičiausiai, kad jos tik
riausiai nerasi, o vietoje jos 
gausi kulką į galvą ir bus kvi
tą, nes daug nekaltų žmonių to
kiu būdu nužudė Lietuvoje, ra
miu laiku, o dabar karo metu 
nė kalbos negali būti kad jie ne 
dešimtimis, bet tūkstančiais 
dė ir žudys.

Jeigu turėsit galimybę, 
malonėkit šį mano laišką 
skelbti laikraštyje, kad
žmonės sužinotų apie bolševi
kus ir jų raudonąjį terorą, nes 
aš ir čionai nesu taip labai sau
gus, nes jų budelišką ranką ir 
užsienyje randa žmogų ir nu
žudo.

Jei galit, tai malonėkit man 
atsiųsti laišką per Lietuvos Są
jungą, nes kito kelio gauti laiš
ką neturiu galimumo.

Be to, prašyčiau jokių paieš
kojimų nedaryti kur galėtų 
rastis mano šeima, nes jei pasi
liko Lietuvoje, tai bolševikai 
sužinoję, kad aš esu Vokietijoj, 
tai abejonės juos baisiausiai 
nukankintų mirtimi, nes jie iš
karto nenušauna, bet pirmiau 
savo auką nukankina. Jei galit, 
tai sušelpkit ne mane, tai nors 
kitus lietuvius, už ką aš būčiau 
labai Jums dėkingas.

Jus mylįs
A. M.

žu-

tai 
pa- 
visi

ty of man”. Ir tie žodžiai 
svarbioj vietoj yra užrašy
ti ant pastatos.New York (LAIC) — 

Antru kart iš eilės paduo
damas pluoštas žinių apie 
Lietuvą. Pranešama, kad 
Lietuvos požemis tęsia ko
vą toliaus. Esą platinama 
daug tautinio turinio bro
šiūrėlių ir šiaip atsišauki
mų. Į ilgalaikę sovietinę o- 
kupaciją nieks netiki. Net 
sovietų karininkai nesi- 
varšo abejoję dėl ilgalai
kės okupacijos galimumų.

Šiaip, kraštas kenčia dėl 
1 kolektivizacijos, dėl ne
žmoniškų duoklių dėl ati
mamo turto ir susisiekimo 
priemonių stokos.

Toliaus pranešama 
Amerikos okupacinės 

lūžios prievartavimą 
jžinti į sovietų okupuotas 
sritis nenorinčius ten 
vykti žmones. Konkrečiai, 
paduodamos žinios iš nese
niai Čikagos dienraštyje 
NAUJIENOS paskel b t o 
aprašymo apie Mannheim 
tremtinių stovykloje įvy- 

I kasias riaušias, kur, kaip 
žinome, nukentėjo ukrai
niečiai su armėnais.

“The land of the brave 
and the home of the free” 
piliečiams, tęsia biuletenis, 
tokių pranešimų skaity-1 
mas tikrai darosi koktus...

Ann Su Cardwell’s Let- 
ter galima užsisakyti 600 
West 115th Street, New 
York 25, N. Y. Metinė pre
numerata — $1.00.

I

verčiami 
dideles! 

kad Anglo - So- duokles okupantams. PavJ 
i Relations Asso- “Pravda” Nr. 226 praneša.

Ukrainian
tvirtina. J
viet Public Relations Asso- 
ciation pastangomis prof. kad Rygos apskrity tik 
Konovalovo išleistoji kny- Dreilinų valsčius išpildęs 
ga “Russo - Polish Rela- savo pyliavas. Intensyviai 
tions” yra tik nauja pro- vežą grūdus Ilukštos, Bau- 
paganda. tarnaujanti rusi- skęs ir Aizputės ūkininkai.

TAKE A LESSON FROM THE ARMY

4 -.mc Edward». Mm.. T/5 Arthur H. Maxwell o’ Plymouth. N. H., 
the ftrat «tep m the Army". eff-c.ent tat šalvie operat.on

- « tnmmino meat preparatory to cook.ng and the tat he cut. o« 
• rtndtrtd The ahooting war <( over, būt the boy» have found 
t't> i«n Ptill help their country by aalvagmg used tat
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Patarėjų Komisija Be 
Rusijos

Washington, D. C., lapkr. 
8 — Suvienytų Tautų pa
tarėjų komisija dėl Japo
nijos kontrolės vėl buvo 
susirinkusi, bet Rusijos at
stovai joje nedalyvavo.

Jung. Valstybių valsty
bės sekretorius Byrnes pa
reiškė, kad jis gavęs žinių 
nuo Stalino, bet nepasakė, 
kad tuo reikalu būtų pada
ryta kokia nors sutartis.

------------------------------ i

Kanados Lietuvė Rašytoja 
Paruošė Eilėraščių Rinkinį

New York (LAIC)—Vie-
na iš talentingiausių lietu-, kadp velnias kryžiaus, bet labai
vaičių rašytojų AmeriKO- gaila kad užsienis to nežino, 
je, Marija Aukštaitė, po bet jei ir žino ką nors, tai visai 
sunkios operacijos pradėjo mažai ir vieni tam tiki paviršu- 
atsigauti ir grįžta prie sa- tiniškai, c........_ " " ‘ ‘

’vo kūrybos. Rašytoja gy- sako, kad tai yra pramanyta,

Rinkimai Brazilijoj

o kiti tam abejingi ir

vena Montrealyje ir yra kad bolševikus apšmeižus. Ti- 
paruošiusi Sielos Simfo-. kėkit man mielos sesės ir švo- 

jos ; JY eikalas apima 160 gerėliai, kad aš niekados nebu-

apie 
val- 
grą-

Metus Turėjo Dirbti, Kad 
Pirkti Karvę

Lenkų Karininkų Skerdynės

Londonas (LAIC) — An
glų savaitraštis “Weeklyi 
Review” iš naujo iškėlei 
klausimą kas, būtent, yra 
kaltas 10,000 lenkų kari
ninkų nužudyme Katvn 
miške? Kaip žinome, tos 
žudynės buvo papildytos 
1941 metų pavasaryje, t. 
y. prieš prasidėjus vokie
čių - rusų karui.

Rusai tvirtina, esą juos 
išžudę vokiečiai.

Wendell Willkie Paminklas

eilėraščių suskirstytų į še- ------------------------------
šis skyrius: “Per Erškė.' 
čius”, “Simfonijos”, “Aša
rų Rasomis”, “Likimo Ver
petais”, ‘Pilkais Takeliais’ 
ir “Aušrų Labirintais”.

Rio De Janeiro, Brazilija 
— Brazilijos dabartinis 
prezidentas Linhares pa
skelbė, kad prezidento rin
kimai įvyks gruodžio 2 d., 
o savivaldybių rinkimai į- 
vyks gruodžio 6 d.

Neu York (LAIC)—Vie
na lietuvių tremtinių šei
ma rašo, iš Sibiro, kad ket
verius metus dirbant ir 
griežtai taupant, jiems pa- 

įsisekė nusipirkti karvutę, 
i J tas taupmenas įeina ir 
keliais atvejais iš Ameri- 

; kos siųstos sumos po 25 ir 
| daugiau dolerių.

praneša,

Gandai
--------- z.

Stockholm (LAIC) — 
Aftontidingen
kad Latvijos prezidentas 
Karlis Ulmanis buvo rusų 
išvežtas į kolchozą Ufos 
gubernijoje ir kad ten 
1943 m. vasarą jis miręs 
nuo širdies smūgio. Buvęs 
latvių užs. reik, ministeris 
Wilhelms Munters bent 
1940 m. dar mokytojavo 
Čeliabinske, kame jis mo
kė svetimų kalbų.

Italija Nori Pasilaikyti 
Kolonijas

i i

i 
i

DARBININKAS
366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

Hashington, D. C., lapkr. 
— Italijos valdžia pa-

VVendell Willkie, kurio 
siela troško lygybės vi
siems žmonėms, kuris tikė
jo, kad žmonija gali susi-j 
vienyti kurdama “Vieną 
Pasaulį”, davė mimlijo-j 
nams naujos vilties. Šis jo. 
įsitikinimas pasireiškė gy- 8
vu paminklu kada neseniai i reiškė Jung. Valstybėms, 
buvo atidengtas Willkieikad ji norėtų pasilaikyti 
Memorial Building, kuris Eritreą, Somalilandą, E- 
randasi Manhattane ant'thiopią ir Tripolitanią. 
20 West 40th Street, New ----------------
York City. Tasai kuris daug kalba,

Devynių aukštų pasta- retai įgyvendina savo žo- 
tas buvo nupirktas Willkie! džius. O išmintingas žmo- 
Memorial Fu.nd of Free- žodžiai nebūtų skaitlin- 
dom Housc balandžio mė- gesni už jo darbus, 
nesį. 'gus visuomet bijo, kad jo

Wendell Willkie 1943 m. Kinų patarlė.

“VAI LEKITE DAINOS

Gražiausių Liaudies Dainų

H

Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. JURAS

I

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

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

Užsisakykite Toniko Pas Mus ’
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems g 
Parengimams.

Kainos prieinamos. |

Myopta Club Beverage Co. 1
Graiton Avė., Islington Mass. 1

Tel. Dedham 1304-W ' I
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R
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Amerikietis sveikina Britų jūreizį, kai iš Anglijai paskolintų 50-ties 
naikintuvų jau grąžino du. Reiškia, Anglijai jau nereikalingi naikintuvai 
ir juos grąžina Amerikai.

vi r-v1■

Lietuvos Išlaisvinimui Reikia Amerikiečių Pagalbos
Iš visur ateina žinių, kad raudonoji armija smun

ka ir tyžta. Tai rodos būtų netikėtina, kad ji, tokia ryž
tinga prieš karišką Hitlerio mašiną, dabar susidūrus 
su normaliu Europos gyvenimu, pradėtų krikti. Neti
kėtina, bet taip yra. Tarp daueglio kitų laikraščių ir
žurnalų, “Newsweek” aiškiai nušviečia tą faktą, kad ^pie pu Meškeriotoju: Šveicarą Ir Nacį. — Tremtiniu Rauda Nuo Alpiu Pašlaičių Ir 
raudonarmiečiai daugumoj prarado drausmės bei dis- ~ ....................
ciplinos pojūtį. Kai kurie armijos daliniai visai nesi- I _
duoda suvaldomi. Daugelis kareivių virsta tikrais plė
šikais. Apie vagystę nėra nė kalbos. Tai nebe nusižen
gimas, bet revoliucijos “pagyvinimas” — vogti fašistų 
nuosavybę. Kapitalistinės šalys to nesupranta, bet ko- jos - Šveicarijos siena, bu- anie tūkstančiai benamių

Iš Sibiro Tyrlaukiu. — Prancūzu Revoliucija Ir... Vienas Kepurninkas.

g
...........................   ■ 1 — ■ ■ 1 '-9

vių kolonijomis, delegatų nas gražus laisvės ir lygy- 
kelionėmis ir taip toliau, bės obalsis, bet kurį laiką 
Viską labai, labai taupiai viešpatavo ir žiaurus tero- 
tvarkant ir tai susidarys ras. Vieną dieną iš Pary- 
dešimtys tūkstančių išlai- žiaus į provincijos mieste- 
dų. Kaip jas sukelsime, kas lį atvyko vienas pilietis ir 
gi jas padengs? Ar gali apsistojo pas amatininką, 
prie lietuvių bylos gynimo Klausinėjamas, kas girdėti 
lėšomis prisidėti paverg- sostinėje, jis pasakojo: 
tieji, karo išdeginti, rekvi- — Giljotina veikia, tūks- 
zicijomis nualinti Lietuvos tančiai galvų ritasi nuo 
žmonės? Ar drįstume tam pečių...
reikalui kokios paramos — Ką sakai, — susirūpi- 
lėšomis laukti iš tų gausių no amatininkas, — tūks- 
lietuvių benamių, kurie už- tančiai galvų... Tai kaip gi 
sienį pasiekė plaukdami dabar bus?! Juk aš gi esu 
pabėgėlių laiveliais Balti- kepurių dirbėjas...
jos jūra ar Nemunu, lėktų- Mums skaudu ir juokas 
vų apšaudomi, submarinų ima prisimint tą žmogų, 
skandinami, miestuose 
bombų deginami, griuvė
siuose palikdami ir tą 
menką ant pečių išsineštą pirkti jo kepurių...
savo mantą... Negalės prie Būtų panašus anam ne
lietuvių bylos gynimo pri- laimingam siauros galve- 
sidėti nei tie 50,000 į toli- lės kepurninkui, jei kas 
mus Azijos plotus išgaben- didžiosios tautos nelaimės 
tų lietuvių, kurie retai] 
gaunama duonos plutą ! 
valgo ašaromis atmirky-, 
darni...

VLIK’o Viltys
Didžioji ir garbingoji pa-' 

,reiga sukelti reikiamas lė
šas finansavimui būti
niausių darbų dėl Lietu
vos laisvės gula ant Ame
rikos, ypač USA lietuvių. 
Kitos išeities nėra. Gražu, 
kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviai tą rei
kalą gražiai supranta ir 
jau dabar, rinkdami dele- 

___ _ _ j Ameri- 
iš visur, kur tik yra'kos Lietuvių Kongresą

kurs tik tiek rūpinosi dėl 
kapojamų galvų, kad ne
bus ant ko dėti, nebus kam

taip gausu, ir jų niekas save visad tavo gerų, liūd- 
taip nusakyti negali, kaip'nų akių...”

Retai Gaunamą Duonos 
Plutą Valgo Ašaromis 

Atmirkydami.
Tai, galima sakyti lietu

vio tremtinio rauda, ir ji 
žmonės ir Sukakęs tasai ir sakąs aš tave dabar labiau negu Europoj^gMs? ^uoluo- 
a prieš ne-sveicaneciui. __ ------ , bet kada pirmiau... nes ne-tų Skandinavijos kalnų, iš..____ —,

sostinėj Buda Pešte mėgiamiausiai kartojama šis po-Abu mauname ant kabliu-,sias akis aš mačiau kryže- kfuTš visur'^kur tik vra'kosUS * ■V*SU?t*n^- 
sakis: "Stalinas padarė dvi klaidas: kad parodė Euro-, ko vienodus sliekus, tojejiuos, laukuos, dievdirbių kru’vinos neiaimės nublok- Chieagoje (lapkričio 29-30 

madonose. Tave girdėjau ^tag jįeįUVįs> ir gruodžio 1 d.) paskiria
piemens dūdelėje, artojo. Diena dienon artėja va- ir auką. Tas didysis kon- 
dainoje... Ir kai didžioj ne- landa? kada bus sprendžia- gresas bus nevien galingas 
laimėj palikti as tave ture- mag Lietuvos ir tų trijų lietuvių balsas už paverg- 
jau, gerom akim į mane miiijonų pavergtų ar iš-tos tautos laisvę, revien 
žiūrėdama tu likai... | blaškytų lietuvių. Lietuvių! planavimas darbų siekiant 

Kelionės krepšys spau- bylos gynimas pareikalaus Lietuvos išlaisvinimo, bet 
džia man pečius, ir nežino- ne tik rinktinių protų į- ir lėšų sukėlimas. Tai di- 
mas likimo kelias raitosi tempimo, bet ir daug lėšų, dėlės svarbos dalykas.

Kartą, pakrantėje upės, 
kuri tekanti pačia Vokieti- 
I......................................

munistams tai natūralu. Juk pats Leninas paleido šū- vę du meškeriotojai — vie-j mūsų tautos klajūnų. Vie- 
kį: “grab nagrablennoje” — piešk kas tau buvo išplėš- ras iš vienos pusės, kitas'nas iš jų Europoje leista- 
ta. Kaip ten bebūtų su komunistų principais, jie turi iš kitos. Šveicarietis tik 
vieną iš daugelio silpnybių: ne komunistai tų principų traukia žuvis ir traukia, o Į 
nepripažįsta. Ir tai ne kokie stambūs kapitalistai ar naciui visiškai nekimba. tu mano Lietuva. Pažįstu 
smulkūs buržujai, bet ir kairiųjų partijų : 
bendrai plati visuomenė smarkiai protestuoja prieš ne
kultūringą ir barbarišką raudonųjų elgesį. Vengrijos —Ir kas čia galėtų būti?! tekau tavęs...

me laikraštyje rašo:
— Esi tu mano žemė, esi

v •

pai savo armiją, ir kad savo armijai parodė Europą.” pačioje upėje meškerioja- 
Iš tiesų, kol Europa ir Amerika nebuvo susidūrusi su me, Tamsta trauki žuvį po 
raudonąja armija, ši pastaroji turėjo ko geriausią var- -•
dą ir simpatiją dėl karingo prieš Hitlerį pasirodymo. 
Bet kai arčiau su ja susipažino, tai aiškiai pamatė, kad 
raudonoji armija pati savo reputaciją ardo. Kai kurie’ 
kareiviai pasižymi barbarišku nekultūringumu. Pa
vyzdžiui, raudonarmietis nori atimti nuo mažos mer
gaitės dviratį. Mergaitė verkia ir nenori jam atiduoti. 
Kareivis vis tiek plėšia. Tuomet į tai žiūrįs Amerikos

žuvies, o mano pusėj nė- 
meškeries nepakrutina.
— Matai, — atsakęs besi

šypsodamas šveicarietis, 
— jūsų pusėj tokia dikta
tūra, kad ir žuvis bijo pra
sižioti...

. . - . ... - - v.- J^^S^^iprieš akis, tačiau jaučiau Lietuviams reikia ir reikės Vyr. Liet. Išlaisvinti Komi-
kareivis neiškentė ir smugiu j smakrą parbloškė tą bet ją paskalius miela tave yjsur> vedį spirtis prie- galingą Rusi. tetas jau atslunt6 * Euro.
kiaulišką plėšiką. Kitas vaizdas, raudonasis nori pa- P - es . J keliu tu mane mažą už jos imperializmą, kuris sa- pos savo sąmatą jų numa-
vogti merginos apsiaustą. Anglų kareivis mėgina JJ koje naudojamės taiP ,ver_ rankos Amžinai siera am- * ’
sulaikyti. Rusas anglą nušauja. Tai ne paskiri pavyz- x 
džiai, bet tipiški apsireiškimai. Tokiais “žygdarbiais” 
rusų armija papildo moralinę saužudystę.

Nemažesnę, o gal daug didesnę ir kenksmingesnę 
Rusijai klaidą padarė Stalinas, parodydamas savo ka
riuomenei Europą. Aklai sukimšti į maišą bolševikėliai 
iškišo savo galvas ir pamatė visai kitą pasaulį. Jiems 
buvo įkalbėta, kad Rusijoj rojus, o užsieny pragaras: 
gi dabar pamatė, kad kaip tiktai yra priešingai. Jaunų 
barbarų širdyse kilo pagieža, kad juos taip begėdiškai 
sovietų valdžia apgaudinėjo. Pagaliau jie pamatė tie
są ir užsidegė kerštu. Tokie jausmai neišeis Rusijai į 
sveikatą.

Gerai žinome, kad Stalinas moka sąmokslus ati
dengti ir sukilimus likviduoti. Tai jo specialybė. Bet

metu žiūrėtų tik savo siau
ro biznelio...

Galalaukėse Gegutėmis 
Užvirko Motinos Ir 

Seserys.
Beartėjančio Kongreso 

proga mums nebus sunku 
atiduoti savo dalį Lietuvos 
gelbėjimui, jei mes prisi
minsime mūsų tėvų žemės 
kruviną kančią. Tik įsi
skaitykime į vieną posme
lį, kurį sukūrė pabėgėlio- 
benamio skaudi širdgėla:

— Nemosavo niekas ska
relėmis ir laimės kelionei 
nelinkėjo. Galulaukėse ge
gutėmis užvirko motinos 
ir seserys, paskutinį kartą 
pažvelgusios savo sodybų 
linkui. Gailiai galvą vir
šun užvertęs užstaugė šu
va ir skalydamas bėgo pas
kui vežimą, riedantį už 
gimtinės. Iš gimtųjų lau
kų ir brangiųjų miestų iš
varė mus artėjančio prie
šo siaubas. Ryšulėlin įsi- 
rišom, ką suskubom ir iš
keliavom. Sudiev, Lietuva! 
Mes nepabėgome, kad iš

rankos. Amžinai gera, am- vo žinioje turi tūkstančius tytiems darbams Lietuvos tol° ziuretume kaip nio- 
kurins npžinn1 diktatr?rn žinai atlaidi, tu, mūsų že- ištreniruotų žmonių ir pro-j bylai ginti. Jie pavergtame ^°Jami tavo žalieji laukai, 
krX bkad m S me. tu, mūsų Lietuva Gy-magandai gali skirti ir Iki-'krašte dirbo dėl tautos!^ .mes pagalbos Tau les- 
laisvai ’ aptarti savo tėvų ™ dainoj.gyvata milijonus^
žemės reikalus, lietuvių bar„”en^ .St
tautos vargus. mes, tavo vaikai, po platų-(siuntimui žmonių į taikos koncentracijos
“Kelionės Krepšys Špau- i jį pasaulį... Kas besušauks konferenciją, 

džia Man Pečius” mus į tave, jei negirdėsime ---- J
Tų kruvinų vargų lietu-J tavo balso, kas besuves 

viams šiame šimtmetyje mus, jei nematysim prieš 

praeityje jis turėjo patikimą atramą raudonojoj armi
joj ir GPU. Ši pastaroji policinė įstaiga bus, be abejo.' 
jam ištikima, bet jeigu daug-milijoninė raudonoji ar-i 
mija išslys iš jo rankų, kas tada? K.l

mirtim gyva. Išklydom reikes nemažai lėšų pa- I

......................... r-~ įr da- dę išartume mūsų palik- 
bar, neseniai išėję iš nacių tuosius dirvonus ir darže-

’’ ; užtvertume, kur 
mums neprašytieji svečiai 
išlaužė ir gėles išmindžio
jo”. K. P.

- --

j stovyklų, ^us 
ir pagerbdami jų didžiąją 
auką ir pasišventimą mes.

, paruošia
miesiems darbams, Vy
riausio Lietuvai Išlaisvinti jaučiame pareigą paremti 
Komiteto darbų finansavi- lėšomis jų šventas pastan- 
mui, Lietuvių - Amerikie- gas. 
čių Informacijų Centro iš
laikymui, reikiamos litera
tūros leidimui, palaikymui!
ryšio su įvairiomis lietu-j metu buvo iškeltas nevie-

Vienas Nuotykis Iš Pran
cūzų Revoliucijos.

Prancūzų revoliucijos

AMERICAN 
RED CROSS +

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XIV.

Maištininkas Pasprūksta
— Gal ponai mane painformuosite, kas jį 
perspėjo ?

Vaišmantas gūžtelėjo pečiais.
— Nieks, ponas žandare. Jis pats pamatė 

pro langą, kas kieme dedasi. Juk tamstos ne 
slapta čia atvykote.
— Hm... bet vis dėlto... Na, tas jau nesvar

bu. Jis pabėgo, tai jau jo laimė. Bet kaip su
prasti tą dalyką, kad jis slapstėsi tamstos na
muose?
— Jis buvo mums pažįstamas, — atsakė 

Vaišmantas.
Pomadinas plačiai nusišypsojo.

— Tai, žinoma, bereikalinga būtų užginčyti, 
ir tamsta perdaug išmintingas tai daryti. Ta
čiau būtų geriau dar pridurti, kad jis ne tik 
pažįstamas, bet ir geras draugas. Tas ir be 
reikalo būtų užginčyti, nes kitaip jūs būtu
mėt padėję jį suimti.
— Ponas Pomadinai, — atsakė Vaišmantas,

— kam čia tie gudrūs spąstai? Juk tas sa
vaime aišku. Kaipo pažįstamas, jis užėjo pas

mane pasišnekučiuoti. Staiga pamatęs kieme 
būrį žandarų, jis išsitraukė revolverį ir iš
bėgo pro duris. Jei būrys ginkluotų žandarų 
negalėjo jo sulaikyti, tai kaip mudu begink
liai būtume galėję tai padaryti? Rodos, tams
tai turėtų būti nejauku tą dalyką net prisi
minti.

Ir iš tiesų, ne tik nejauku, bet ir gėda. Po
madinas visas paraudo. Tas lietuvis perdaug 
jau sau leidžia. Dar išdrįsta tyčiotis. Reikia 
jam pamoką suteikti. Taigi, šaltu mandagu
mu Pomadinas prabilo:
— Tas viskas labai gerai, bet slidi kalba ne

išgelbės tamstos nuo santykiavimo su ban
ditu - revoliucijonierium.
— Mano santykiavimas toks pats kaip ir 

tamstos, — jau piktai atšovė Vaišmantas, — 
tik dar tuo skirtumu, kad tamsta žinojai san
tykiaująs su revoliucijonierium, gi mūsų aky
se jis buvo nekaltas vaikinas. Jei jis atsitik
tinai atsilankė mano namuose, tai kur čia į- 
rodymas, kad aš santykiauju su revoliucijo
nierium? Ponas žandaras turėsi ką geresnio 
sugalvoti.

Vaišmanto net akys sužibėjo. Jis ne tik 
nesibaugino žandaro, bet ir pats pradėjo 
karščiuotis. Bezickas jau nebeiškentė neatsi
liepęs.
— To jau perdaug Pomadinai. Areštuok jį! 

Jei neišdrįsti, aš tai padarysiu.
Ir staiga griežtai atsisukęs į Vaišmantą, 

jis riktelėjo:

— Aš tamstą areštuoju!
Vaišmantas, primerkęs akis, neskubiai jį 

peržiūrėjo nuo galvos iki kojų.
— O kas tamsta esi?

Klausimas buvo tiek netikėtas ir tartas 
su tokia panieka, kad Bezickas nesusigriebė 
greit atsakyti. Jį pavadavo Pomadinas.
— Atsiprašau, kad tokiame keistame vizite 

pamiršau perstatyti savo draugą. Tai ponas 
Bezickas.
— Tamstos pagelbininkas ? — nesiliovė er

zinęs Vaišmantas.
Jis matė, kad Bezickas smarkiai paraudo, 

tai tyčia vis daugiau pilstė aliejaus ant ug
nies.
— Ne, ne, — greit pertarė Pomadinas. — Jis 

ne mūsų tarnyboje. Tai laisvas, savistovis 
lenkų dvarponis.

—Laisvas — savistovis — lenkų — dvarpo
nis, — kiekvieną žodį per dantis košdamas, 
tarė Vaišmantas. — Ir tas laisvas, savistovis 
lenkų dvarponis yra sutapęs su garbinga žan
darų žvalgyba? Taip sau, savanoriško uolu
mo traukiamas, nori išmokti naudingo žan
daro amato ?

Bezickas neišlaikė. Žengęs artyn, riktelė
jo:
— Jei tas grubijonas litvinas tars dar vieną 

žodį, tai aš skelsiu jam į žandą!
Čia jau daktaras Bitinas skubotai žengė 

pirmyn. Bezickas taip pat skubotai žengė at
gal. Mėgstąs tragiškai komiškas scenas Po

madinas, vos tramdydamas juoką, stojo į jų 
tarpą.
— Ramiai, ponuliai, ramiai. Tuščia jų tų 

dramatiškų scenų. Kodėl gi mums taikiai ne
pasikalbėti? Juk bus nejauku šauktis žan
darų pagalbos, kad jus perskirtų. Spręskime 
klausimą ramiu būdu. Aš matau, kad ponas 
Bezickas pasikarščiavo už priskaitymą jo 
prie žandarų tarnybos. Visai be reikalo. Žan
darų profesija ir naudinga ir, sakyčiau, gar
binga.
— Ir pilnai suderinama su lenkų dvarponio 

ideologija, — negailestingai sutvirtino Vaiš
mantas.

Bezickui čia vėl reikėjo pasikarščiuoti, 
bet, pažvelgęs į stambų ir pasiryžusį Bitiną, 
ponas Ksaveras sutramdė savo jausmus. Jis 
tik pasitenkino šia filosofiška pastaba:
— Kiekvienas save gerbiąs pilietis privalo 

naikinti maištininkystės dvasią visokiais pri
einamais jam būdais, net ir padedant teisėtai 
valdžiai maištininkus gaudyti.

Tai buvo pasakyta ir savo elgesiui patei
sinti, ir lietuvių inteligentams pasmerkti. 
Bet darydamas net tokį lojalų pareiškimą, 
Bezickas būkštavo, ar nebus perdaug pasa
kęs, ir neramiai pažvelgė į Bitiną. Bet Biti
nas pasitenkino vien ironiška šypsena. Po
madinas, eidamas taikintojo pareigą, kalbėjo 
toliau:

^Bus daugiau}
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Redakcijos Atsakymas dėl susidaro išvada, kad tos ke
turios “misijonierių” organiza-. 
cijos turėtų prisidėti prie Ame-' 
rikos Lietuvių Tarybos, prie ku
rios priklauso šimtai organiza
cijų. Jeigu šimtai organizacijų 
pritaria ALT. tai kodėl negali 
pritarti ar susitarti ir bendrai 
veikti tos keturios “misijonie-

ų
tos keturios 

organizacijos?

ANSONIA, CONN.
Marčiulionis “V-je" spalių 
š. m. laidoje klaidingai ra-

J.
12 d.
šo apie Amerikos Lietuvių Ta- 
rvbos skvriaus nutarimus. Jo i 
tikslas pažeminti ALT autorite
tą ir nurodyti būk tai Ansoni
jos lietuviai neremia ALT šau- 

Taryba kiamo Kongreso, ir jam nesiųs 
sveikinimų, nei aukų. Tai visai 
netiesa.

Ansonijos lietuviai Lietuvos 
reikaluose kaip kada gal stovi 
pirmoje vietoje. Visos vietinės 
draugijos buvo atstovaujamos 
ALT sušauktoje konferencijoje

Karo herojai sugrįžę iš Europos karo laukų ir vaišingai priimti New 
Yorke, pakelia taures už laimėjimus.

sugrįžo garbingai' pat prašo ar negalėtų pasima- 
draugija ats- atleisti iš karo tarnybos arba tyti Amerikoj.

_______ o____„__ ________ .. ' Tikrai kaip paskaitai tuos 
Draugi- tą Norval.. Bernardą Kaminską, laiškus, tai visur tas pats. Kiek- 

yra paskyrusios aukas. Simoną Kavaną, Augustą Lauk- vienas nori pasiekti Ameriką, 
tokio nutarimo niekad žemį, Juozą Grimą, Rikardą Le- 
kaip rašė J. Marčiulio- lašių ir Vincą Kennis.

į Sekantis L. Vyčių 29 kp. susi
rinkimas įvyks lapkričio 12 d.

_________________________

į draugijų aukas Kongresui, o jei rius, kurie
j ne. tai kiekviena <
kirai siųsdama auką, pasiųs ir atostogoms: Joną Remeiką, Vi-į 
sveikinimą Kongresui. 1 
jos jau

Taigi 
nebuvo, 
nis.

Ansonijos lietuviai nuoširdžiai 
remia Amerikos Lietuvių Kon
gresą. kuris įvyks lapkričio 29.

j 30 ir gruodžio 1 dd. š. m., Chi- 
Pittsburghe. ir yra pasiuntusias cagoje.
sveikinimus su auka. Taipgi tu
rime Amerikos
bos skyrių, kurį sudaro iš visų 

vienybės draugijų po tris atstovus nuo 
kiekvienos, būtent. Politinis "klu
bas ir šv. Antano draugija (jos 
yra susivienijusios). DLK Vy
tauto. Lietuvių šviesos. Šv. O- 
nos draugijos. SLA 66 kp.. LR-;
KSA 32 k t\ ir vėliausiai prisidė-i 
jo metai' susiorganizavęs Lith- 
uanian Club of Ansonia.

Grįžtant prie ALT skyriaus 
nutarimų. J. Marčiulionis įneša, 

rius pareikalautų, kad 
susivienytų.

Lietuvių Tary-

j

Amsterdamo Lietuvių Komi
teto Valdybai, Amsterdam. N. 
Y., ir kitiems — Vienybė kovai 
dėl Lietuvos išlaisvinimo ir ne
priklausomybės atstatymo yra 
reikalinga. Tačiau dabar jau 
pervėlu tą vienybę sudaryti. 
Kongresas paskelbtas, atstovai 
išrinkti ir renkami. Pradžioje 
Amerikos Lietuvių Taryboje 
buvo visų tautinių srovių atsto
vai. Tautininkų . sandariečių 
srovė susiskaidę. Sandariečiai 
pasiliko Taryboje, o tautininkai 
— Smetonos režimo pasekėjai 
išsitraukė iš Tarybos ir sudarė 
LVS, o pereitais metais sudarė 
“Misiją”.

Amerikos Lietuvių
niekad neuždarė vartų kam nors 
į ją įeiti. Jeigu kas kitaip mano, 
tai lai nuvažiuoja su įgalioji
mais į ALT šaukiamą Amerikos 
Lietuvių Kongresą ir ten lai iš
kelia vienybės klausimą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
pirmiau paskelbė Kongresą, ne
gu “Misija" savo suvažiavimą. 
Jeigu “Misija" norėtų vieningo 
darbo, tai ji būtų išrinkus savo 
atstovus, paruošus
reikalu planą ir jį būtų įteikusi 
Kongresui.

Kaip žinoma, dabar šaukia 
“Antrą Misiją" Washingtonan. 
Šaukėjai tos “Antros Misijos” 
yra “Amerikos Lietuvių Misija. 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga. Lie
tuvių Tautininkų Centras ir A- 
merican Friends of Lithuania". 
Vadinasi, keturios skirtingos 
organizacijos. Tai su kuria A- kad sky 
merikos Lietuvių Taryba turėtų centrai susivienytų. būtent, 
tartis? į ALT ir LVS. Jam buvo pastebė-

Amerikos Lietuvių Tarybą su-'ta, kad mes tokį nutarimą jau 
daro organizuoti katalikai, san-; esame padarę ir apie tai buvo 
dariečiai ir socialistai. Katalikų' paskelbta 'spaudoje, ir mes dar 
centras yra ALRK Federacija 
kurios nariais yra beveik 
sos parapijų draugijos, visos 
centralinės organizacijos. Tai 
yra organizuota jėga. Jeigu 
kiekviena pavienė draugija ar 
organizacija. kurios priklauso 
Federacijai, pradėtų reikalauti, 
kad Amerikos Lietuvių Tary
ba prisidėtų prie jų. tai būtų vi
siška netvarka. Mes neturėtu-! 
tume vieno centro, kuris galėtų 
atstovauti mūsų visuomenę. To-I

ORGANIZUOJA CHORĄ 
Spalių 16 d.. Bayonne, N. J., 

įvyko pirmas L. Vyčių kuopų 
Taipgi Amerikos Lietuvių Ta- atstovų susirinkimas, kurios

rybai nepalankiuose laikraš- tikslas buvo suorganizuoti L. 
čiuose tilpo ir kita korespon- Vyčių chorą. Išrinkta laikinioji 
dencija, parašyta p. O. Čeplins- valdyba, kurion įėjo šie: pirmi- 
kienės, kurioje buvo šmeižia
mas Ansonijos tarybos skyriaus 
pirmininkas p. Stasys Bujanau- 
skas. O. Čeplinskienė yra praša
linta iš tarybos skyriaus.

Mes rėmėme ir remsime Lie
tuvos reikalus ir Amerikos Lie
tuvių Tarybą, kuri dirba, kad 
būtų atsteigta laisva, nepri-

i
Praeitą savaitę tapo palaido

tas Antanas Mikutas, senas pa
rapijietis. kuris buvo automobi
lio užmuštas. Laidotuvėse daly
vavo daug žmonių. Gyvena per 
45 metus Fairfield, Conn.. prie 
lietuvių parapijos priklausė 
Bridgeporte. Tikrai yra gražu 
kaip žmonės ir toliaus 
bet savo lietuviškumo 
neišsižada.

ninkas Jonas Novitt iš Bayonne. 
vice-pirm. R. Kemežis iš Kear- 
ny, rašt. Alena Pečiuraitė iš

nežinome kas kaltas dėl centrų’ 
vi- nesusivienymo. Antras nutari-j 

mas: atsišaukti į visas vietines 
draugijas, kad kiekviena drau
gija skirtų auką šaukiamam A- 
merikos Lietuvių Kongresui, ir 
jeigu bus galima sukelti pinigų 
atstovo kelionės lėšų padengi
mui. Tai yra skyriaus noras ne 
tik aukoti Kongresui, bet ir at
stovą pasiųsti.

Yra nutarta, kad jeigu siusi
me atstovą, tai jis nuveš visų

No Fat For Garbage Cans!

at
bretton wooos. rw. n., - --
Can-p Ed*»ard*. M.-ss. T.ioujh used .at is

---------tly needed by
eūcntialt.’The Army v I

Lt. Charleo P. Crepeau 
ooe« out in the oarbage 
no lonoer required for many arVc.es of war, <t :s o gc. 
.nduetry to help make many p-acetime ecc^‘-‘? ' r
cont’nue to dc a thorough job o‘ fat sa!va;e unt.l falo ei- c. 
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KATARŽAITĖ, Uršulė, Ona,
Bronislava ir Marijona.

KATARŽIS, Kazimieras.
KUNDRATAVIČIUS, Pranas 

gyvena Philadelphijoj, Pa.
KUPRIS, Albinas (iš profesi

jos muzikantas), ir Kupraitė 
Magdalena; Tėvai paeina iš Kre
tingos apskr.

KROPAS. Danielius.
ONUŠAITIS, Frank spėjamai 

gyvena Chicago, III. • I
RUSECKAS, Juozas ir jo duk

tė Janina Ruseckaitė.
ŠIMKEVIČIŪTĖ, Emilija, spė-, 

jamai gyvena Cleveland, Ohio. j
MRS. SKORSKIS, spėjamai J 

gyvena Detroit, Mich.
SULCAS, Leopoldas, ir SUL- ■ Dedinsko Antano ir Dedins- 

CAS, Karolis, spėjamai gyvena kaitės Tilės, kurie atvyko į Chi- 
Chicago, III.

ŠTITILIS, Mykolas, Jurgis,
Motiejus ir Danielius (ar jų gi 
minės) visi kilę iš Limeikių k.

STEIKUNAITĖ. G r a ž in a, 
duktė Kazio, kilusi iš Jezno val- 
ščiaus, Alytaus apskr., spėja
mai gyvena Chicago, III

TRINKA, Vytalis, gimęs 1890 
m. kilęs iš Žagarės m., Šiaulių 
apskričio.

TRINKA, Juozas, kilęs iš Lu- 
košaičių km., Gruzdžių vaisė.,

Paieško

;cago, m. 1935 m.
Korsako Antano, kuris atvyko 

į Jung. Valstybes 1929 m.
Jie patys ar kas kitas atsi

šaukite į “Darbininko” Redak
ciją, 366 W. Broadvvay, So. Bos
ton 27, Mass.

Tėvų Pranciškonų Misijos
1945 m

Chicago, III. — Švenč. P. Ma-

gyveną, 
niekad

O.

Paieškomi Asmenys
ADOMAITIENĖ, Marijona, iš 

Newark, ir ižd. Adelė Gečytė iš namų Sklendaitė.
Linden. Sekantis susirinkimas į- AŠMANTAVIČIUS, Jiešman- 
vyko spalių 23 d. Newark, N. J., tas, Vincas, apie 55 m. amžiaus, 
kur nutarta kitus susirinkimus į USA emigravo prieš Did. Ka

rą.
DAUKANTIENĖ. Danilevi-

i
ir praktikas laikyti Newarke.

Ši nauja grupė nutarė ruošti
klausoma ir demokratinė Lietu- šokius gruodžio 1 d. Šv. Mykolo čiūtė, kilusi iš Kretingos apskr. 
va. J. Kontautas. par. salėje, 15 E. 23rd St., Ba- ~ - -

Gros 
Kvie-' 
F. V.'

I

• I 
žinių,!

I

AMSTERDAM, N. Y.
pp. žugždų sūnus Juozas gar. 

bingai atleistas iš karo tarny-' 
| bos. Jis spalių 21 d. parėjo į na-' 
mus ir visus nustebino, nes ne
buvo davęs žinios, kad jis grįžta 
į namus.

Karvs Juozas išbuvo 4 metus ° I *■ 
ir 6 mėnesius prie sunkvežimių 
peržiūrėjimo. Daug kur važi
nėjo. Iilgiausiai buvo Londone. 
Juozui teko paragauti ir vokie
čių bombų. Kada vokiečių bom
bos nukrito ant namų, kur ka
reiviai miegojo, tai Juozas išgu
lėjo griuvėsiuose 16 valandų, 
kol jį atkasė. Daug draugų ne- 

' teko gyvybių.
Sugrįžusį karį Juozą pagerb

ti. jo sesuo Kastancija iškėlė 
. šaunius pietus, kur dalyvavo 
svečių ir viešnių: pp. Augų šei
ma. Tamošauskai, Bansevičiai 

: ir keletas jaunuolių, p. Kastan
cija ne tik pietus moka paga
minti. bet ji yra ir gera mezgė
ja-

pp. Žiugždai yra išauginę gra
žią šeimą, būtent, du sūnus ir 
tris dukteris. Du sūnus eina 
mokslus. Žentas užmuštas Vo- 

. kietijoje. Sveikiname sugrįžusį 
karį Juozą ir linkime jam ge
riausių sėkmių. Kaimynas.

yonne, N. J. Įžanga 65c. 
Joe Mack ir jo orkestrą.
čia visus dalyvauti.

I —
Šiomis dienomis gauta

kad Kazys Vaškas “Darbinin
ko” bendradarbis ir skaitytojas, 
ir Nevvark’o Lietuvos Vyčių fi
nansų sekretorius sunkiai susir
go. Dabar randasi daktaro prie
žiūroj namuose.

Linkime Kaziui Vaškui greit 
■ pasveikti. Rap.

GVILDIENĖ. Petronėlė, iš 
namų Sklendaitė.

JUKNA. Adomas sūnus Anta
no, apie 55 m. amžiaus, kilęs iš 
Mažeikių apskr. Spęjamai gy
vena Lawrence, Mass.

JURGELIS, Adomas ir Jur
gelis Valerijonas, abu kilę iš 
Kelmės, Raseinių apskr.

NEWARK,N.J
i

L. Vyčių 29 kp. susirinkimas
1 įvyko spalių 8 d. Pranas ir Ka
zys Vaškai, buvę delegatai L. 
Vyčių seime, išdavė raportus, 
kurie buvo priimti, p. Alena Pe
čiuraitė išdavė raportą iš L. Vy
čių apskričio suvažiavimo, kuris 
taip pat buvo priimtas.

Išrinkta komisija ruošti šo
kius: Alena Pečiuraitė, Vera 
Laukžemytė, M. Matulytė, ponia 
J. Ens ir Petras Biekša. Pasta
rasis išrinktas komisijos pirmi
ninku.

Sveikiname šiuos narius ka-

I
I

t 
I

Į
Praeitą sekmadienį įvyko’ 

Bridgeporto ir apylinkių veikė-: 
’. jų susirinkimas parapijos sve-' 

tainėj, tuoj po sumos, kur atsi
lankė apie penkiosdešimts gera
širdžių veikėjų. Susirinkimas 
buvo sušauktas dėl vajaus mai-1 
to rinkimo lietuviams nuo karo-. nukentėjusiems Europoj. Susi- 

; rinkimą atidarė A. Kiimaitis. ' 
visą vajaus reikalą pravedė A. 
Stanišauskas. paaiškindamas.'

• kaip turės tą visą vajų suderinti 
Bridgeporte ir apylinkėje. Visi1 
susirinkusieji vienbalsiai prita
rė ir visą reikalą vygdins iki 
lapkričio 20 d. Bus skelbiama ’ 
per vietinius anglų laikraščius! 
ir radio stotis WICC. kur jau 1 
viskas sutarta dėl garsinimo.

Manoma, kad tikrai šis vajus 
bus sėkmingas. Ateinantį sek
madienį bažnyčioj paskelbs1 

i kleb. kun. J. V. Kazlauskas.

BRIDGEPORT, CONN

Kaip kurie jau gauna laiškus, 
iš Europos. Teko skaityti vieną! 
laišką pabėgėlio iš Prancūzijos, I 
p. Leonui Radzwilui, kuris dė-į 
koja jam. kad jis gavo drabužių! 
per Bendrąjį Šalpos Fondą iri 
tuose drabužiuose rado jo ant
rašą ir jam parašė dėkojimą.

Taipgi ir kitą laišką turi iš 
Vokietijos nuo savo brolio vai
kų, pabėgusių iš Lietuvos, kurie 
sveikina savo dėdę ir prašo ar 

i negalėtų atvykti į Ameriką. Ki- 
! tas laiškas iš Lietuvos, kur taip 
* 7

Šiaulių apskr.. spėjamai gyvena rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
(Nekalto Prasidėjimo Novena ir 
. rekolekcijos lapkričio 29 —

Antanas, spėja-1 gruodžio 8 dien. — Tėvas Juve
nalis Liauba.

' W aterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo par., — Padėkos už taiką 
triduum, gruodžio 7—9 d. — 
Tėvas Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS 
Mount St. Francis 

Greene, Maine.

Aurora, III.
VAIČAITIS, Jurgis.
VAIČAITIS,

mai gyvena Chicago, III.
VYŠNIAUSKIENĖ, Vingevi-j 

čiūtė Magdalena ir jos šeima, 
spėjamai gyvena New 
City.

VAREIKA. Jonas.
URBONAS, Jurgis.
VVEGNNER - HESS, Augus

ta, 52 m. amžiaus, spėjamai gy
vena Detroit, Mich.

ŽELVAIS, Marijona ir Ka
zimiera. Tėvai paeina iš Kretin
gos apskr.

DULKSNYS, Jonas, sūnus 
Mato, kilęs iš Naivių km. Ku
piškio valšč., Panevėžio apskr.. 
spėjamai gyvena Chicago, III.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji malonia^ prašomi atsiliepti.

Lithuanian American Informa- 
tion Ccntcr, Sočiai Service 

Bureau, 233 Broadvcay, Ncv: 
York 7, N. Y.

York

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

duoda naujausių žinių iš katalikų gy
venimo Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis

Greene. Maine

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.

R. O. Sullivan. Ine. Manchcster, H. H.

arVc.es


♦ f
ys.

Penktadienis, Lapkuciu 9, 194b

WORCESTER, MASS

t ’ h

e

GHtOfZT LIETUVIU i 
KOLONIJOSE

Parapijos vakarienė įvyks lap- ro draugija rengia šokius Šv. 
kričio 25 d., 6 vai. vakare. Visi 
įsigykite tikietus iš anksto. Va
karienė ruošiama kariams-ve- 
teranams pagerbti.

V "
-1

Kun. K. Vasys,
Aušros Vartų parap. kle
bonas, pakeltas Lietuvos

kuopą Pittsfielde, kur nebuvo 
lietuvių parapijos. Būdamas 
klebonu Westfielde, kun. Vasys 
dažnai turėjo važiuoti į Pitts- 
fieldą suteikti lietuviams dvasi-1 
nį patarnavimą. Žmonės ir Vy-

i 
čiai pasinaudojo tais važiavi-! 
mais, ateidami pas kun. Vasį 
su savo problemomis. Tokiu bū-! 
du jis suteikė daug moralinės 
paramos ne tik žmonėms, bet ir 
Vyčių kuopai. Pasinaudodami 
jo patarimais, kuopa labai grei
tai augo ir stipriai veikė. Turėjoį 
savo jaunamečių 
ir net savo beną.

I

Ba-

skyrių, chorą

m. Šv. Kazi- 
Worcesteryje, 
rėmė Vyčių

Rūpestinga mokytoja prisižiūri labai vienodų trinukų mokinių iš
vaizdos, kad kartais rašydama laipsnius nepadarytų klaidos. Tikrai sim
patiška grupė. Matomai.linksi"1.~ i” p. Marguerite O. Wood, Trenton, N. J., 
penkto skyriaus mokyklos mokytoja.Paskirtas 1925 

Vyčių org. Garbės Nariu, |miero parapijos, 
klebonu, stropiai 
26-tą kuopą, kun ir šiandien 
gyvuoja. Jo padarytus Vyčiams 
darbus visi Worcesterio Vyčių 
veteranai net šiandien atsimena 
ir niekada neužmirš.

Kun. Juliui Čaplikui mirus, 
vyskupas 1929 m. paskyrė kun. 
Vasį klebonu Aušros Vartų pa
rapijos. Čia toliau tęsė savo 
darbus Vyčių naudai. Veikli 116 
kuopa visada buvo ir dabar yra! riame dalyvavo 
arti prie jo širdies. Ši kuopa, dr taipgi dalyvavo 
remdamasi jo tėviškais patari-!mininkas, kleb. kun. S. P. Knei- menys. Cantono lietuvių komite-

—
Lietuvos Vyčiai jau gyvuoja 

virš 30 metų. Per tą laiką daug 
gražių darbų nuveikė. Kad galė
jo gražiai darbuotis per tiek 
daug metų, nežiūrint to, kad 
buvo nuolatinių kliūčių bei sun
kumų. tai dėl to. kad turėjo su
sipratusių narių ir nuoširdžių 
rėmėjų. Vienas iš šių rėmėjų, 
tai kun. K. A. Vasys, dabarti
nis šios parapijos klebonas. Už 
jo didelius organizacijai nuopel
nus Vyčių 32-asis seimas, kurs 
įvyko rūgs, mėnesį Cicero, III., 
pakėlė kun. K. Vasį garbės na-i 
riu.

Mūsų visuomenei gal nežino
mi kun. Vasio nuopelnai \ y- kuopa tapo viena veikliausių ir 
čiams. Todėl vietoje dabar bent! stambiausių visoj organizacijoj, 
trumpai apibudinti tuos nuopel-j Gerai žinodamas skaudos reik- 
nus bei nuveiktus darbus. įšmę, ragino Vyčius'turėti ir iš- 

1912 metais kun. Vasys ėjOjjejSįį savo organą “Vytį”. Tam 
redaktoriaus pareigas “Katali-j 
ko” laikraščio. Tuo laiku Vyčių' 
tėvas Mykolas Norkūnas, karš-i 
tai mylėdamas lietuviškąjį. ka-Į 
talikiškąjį jaunimą, galvojo a-Į 
pie to jaunimo suorganizavimą, i 
Sustatęs Lietuvos Vyčių pro
jektą, padavė kun. Vasiui, kurs 
tinkamai jį sutvarkė ir įtalpino 
savo laikraštyje. “Kataliko” 
puslapiuose dažnai rašydavo a- 
pie organizaciją. Platino orga-‘ 
nizacijos idėją kokiais tik galė
jo būdais.

Būdamas parapijose vikaru ar į 
klebonu. visuomet atsižymėjo 
kaipo nepaprastu Vyčių organi-į 
zatorium ir aukštos vertės pa-' 
tarėju. į šie visi darbai liudija, kad

Štai 1915 metais kun. Xasys.kun. Vasys yra nepaprastas 
įsteigė lietuvių parapiją West-( myiėtojas. Jo darbai toki, 
fielde. Naujoje 
miausia įsteigė 
kuopą.

Apie tą laiką

WESTFIEU), MASS.
Pagerbtuvčs

Juozas Baliukonis ir Ona
liukonienė šiais metais švenčia 
50 metų vedybinio gyvenimo 
jubiliejų. Juozas Baliukonis yra 

| Šv. Kazimero parapijos kolekto
rius ir veiklus parapijos narys 
ir darbuotojas draugijose.

Ona Baliukonienė priklauso 
prie Šv. Onos draugijos, yra ir 
buvo darbšti parapijos ir drau
gijos narė.

Todėl Šv. Onos draugija sek
madienį iškėlė Onai Baliukonie- 
nei didelį bankietą. į kurį atsi
lankė vietos klebonas kun. V. 
Puidokas ir draugijos narės.

Draugijos pirmininkė Pranciš- 
; ka Žalienė pasakė draugijos 
vardu gražią kalbą ir įteikė nuo 

į visos draugijos gražią dovaną.
Ona Baliukonienė su džiaugs

imo ašaromis dėkojo visoms na
rėms. prižadėdama niekad ne- 

širdžių savo

Kazimiero draugijos salėje, 22 
William St. Išlaidom padengti 
atstovui, kuris vyks į Chicago 
lietuvių seimą. Prašomi visi lie
tuviai, iš arti ir iš toli, atvykti į 
tą parengimą, kurio pelnas bus 
panaudotas gražiam tikslui. B.

i

i
i

LITHUANIAN 
NATIONAL ANTHEM 

Lietuvos Himnas 
Balsui ir Pianui

Piano Version by 
Vytautas Bacevičius 

Kaina 50c.
DARBININKAS

366 W. Broadway, 
South Boston 27, Mass.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas .

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

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

"VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty- 
• vęs redaktorius Ignas Sakalas it 
! "VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
! Kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelle- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. 

: Visi skaitykime “VYTĮ!”
“VYTIES“ kaina metams tik $ą.00

“VYTIS”
366 W. BroadWay, 

So. Boston 27, Mass.

BALF Komitetas kreipėsi į 
katalikų parapijos klebonus, 
protestantų ministerius, prašy
dami paraginti aukoti drabu
žius, avalinę, patalinę ir kito
kius ir juos priimti savo patai- j užmiršti tų gerų 
pose. į gyvenime.

Vajaus jau prasidėjo. Nema-, 
j žai drabužių ir batų yra sunešta 
į į parapijos svetainę. Kaikurie į 

, kad at-į 
tas, į kurį įeina patriotingi lie J vYktl» kas ir Paimtl* Jojamus.

drabužius.
p. Jack B. Hitchins, laikraš- 

i yra labai gabi čio Nonvood Daily Messengert 
mo vajaus pirmininkas, p. Har- lietuvaitė, p. Marijona šimans- štabo narys ir Lietuvių Vajaus j

Norvvoodo miesto kytė, kuri turi plačią pažintį su Komiteto narys, kasdien labai i 
Pastarasis išdavė kitataučiais. ■ plačiai rašo apie paskelbtą va- i

Spalių 31 d. Norvvoodo BALFJU- 
22 skyriaus pirmininkas A. F. 
Kneižys ir vice-pirm. Jurgis 
Versiackas, ir Cantono lietuvių! k3 galima dėvėti į Šv. Jurgio 

1 komiteto sekretorė p. M. Šiman- į lietuvių parapijos svetainę, St. 
'skytė buvo nuvykę į Cantono■ George Avė., arba į kitas stotis, 
miesto seleetmenų susirinkimą! --------------
ir prašė, kad jie užgirtų BALFį KONCERTAS PAVYKO 
drabužių rinkimo vajų ir įeitų į1 

.Garbės komitetą. Gerb. Select-į 
j menai vienbalsiai užgyrė vajų ir j 
j įėjo į komitetą. Jie taipgi nuta-į 
• rė mūsų komitetui parašyti laiš-; 
. ką. Lapkričio 2 d. gautas sekan-1
tis laiškas:

komitetas taip pat nuoširdžiai 
darbuojasi ne tik Norwoode, bet 
ir kituose miesteliuose, kaip tai: 
Canton, Needham ir Sharon.

į Cantone jau sudarytas komite-;Jau šauk® telephonu, 
I ir* nuimtu o

NORWOOD. MASS. — Pirma
dienį, lapkričio 5 d. vakare, pa
rapijos salėje įvyko Bendro A- 
merikos Lietuvių šalpos 22 sky- 

; riaus svarbus susirinkimas, ku- 
nemažai narių

Garbės pir-; tuviai ir įžymūs kitataučiai as-
X XXX \A<A.XXXXX*_> X J'-' V'-' » XX^XXVXX»_Z XX v vx X X I , XX Kz• XXVXXXa X. • XXAAXzA ^Z%X"XX wxx-v

mais ir įvykdindama jo kilnius pis ir drabužių - avalinės rinki- to sekretorium
; sumanymus, be sustojimo dirbo 
. naudingą Vyčiams ir visai tau-
' tai darbą. Su jo pagelba, 116 I

----- .1— „".I.--------- 1, „•

ry Butters, 
seleetmanas. 
raportą, kuriame pažymėjo, kad 
mokyklų viršininkas p. Lincoln 
D. Lynch ir mokyklų komitetas 
sutiko pravesti vajų mokyklose, 
p. Harry Butters vadovaujama
me komitete yra šie asmenys: 
Mrs. Lucilie Reimer of the Wo- 
men’s Community Committee; 
Mrs. Josephine Chandler of the 
Playground Advisory Commit
tee; Mrs. Edith DeFlaminis, 
president of the Nonvood Wo- 
men’s Club; Charles F. Holman,

Atsišaukiame į visus ir pra
šome vežti ir nešti ką turite ir I

tikslui suteikė daug finansinės 
bei moralinės pagalbos. Jo ini
ciatyva. 116 kuopa finansavo 
1944 m. liepos mėnesio “Vytį”. 
Pats pradėjo finansavimo vajų 
su stambia auka.

Kun. Vasys visada.buvo susi
rūpinęs Lietuvos padėtimi. To
dėl dalyvavo beveik kiekviena-1 Representative to the General 
me lietuvių suvažiavime. Fede-įCourt: Harold Young, Chair- 
racijos ir kitų organizacijų sei-,man of the School Committee; 
muose nuolat gynė Vyčių reika- Fred Adelmann, Postmaster; 
lūs. Tuose seimuose matė progą Jack B. Hitchins of the Nor- 
platinti Vyčių vardą ir skleisti; wood Daily Messenger; 
Vyčių tikslą. Neapleido nė vie
nos progos ir tuomi daug prisi- 

! dėjo pri^ organizacijos sustipri- 
. nimo.
i Šie visi darbai liudija.

1

Louis 
Orent. local merchant, and Lin- 
coln D. Lynch, Superintendent 
of Schools, p. Harry Butters 
pasižadėjo įtraukti ir daugiau 
asmenų į Garbės Komitetą.

Lietuvių skyriaus valdyba ir

TOWN of CANTON
Massachusetts

i Office of Selectmen
I

Board of Soldier's Relief
, Memorial Hali

parapijoje pir-j kad esame priversti sakyti, jog 
Vyčių 30-tą: kun. Vasys yra mūsų garbingos 

organizacijos pažiba.
taipgi įsisteigė; Xe veltui todėl 32-asis seimas 

; vienbalsiai nutarė pakelti kun. 
■ Vasį garbės nariu.

116-tos kuopos vaidyba bei 
nariai sveikina savo kleboną už 
jo nuveiktus Vyčių gerovei dar
bus ir paaukštinimą garbės na
riu. Kuopa dažnai yra patyrusi 
klebono meilę Vyčiams, todėl 
džiaugiasi, kad jo vardas ran
dasi tarpe garbės narių. Lai Ge-

rasis Dievulis duoda stiprią 
sveikatą klebonui.

the

WiU Live

EVANSTON, ILL.—Citizens of 
Evanston have seleeted a beantiful 
and imposing' monument to memo. 
rialize their war dead. Shovnabovej 
the $75,000 granite monument wiH 
be paid for by public subscription- 
George H. Tomlinson, president o£ 
Evanston War Memorial, Ine, re- 
ported that 49 out'of 50 parenta 
u ho lošt sons in Worid War n Įeit 
that this type of monument is tha 
tnost appropriate memorial. The 
pames of all Evanstonians who 
died in the lašt fbur wars wūl ba

GOTTA MATCH? f 
bartender's pup, crcatcs 
quitc a štir whcn master 
J;.ck Mcčae mixcs drinks in 
Cleveland. Littlc terrier not 
only puffs on a cigarct būt 
barks for a ęold beer as welL

Pranas ir Petrūna Cvirkai 
švenčia savo 30 metų vedybi

nio gyvenimo jubiliejų 11d. šio 
mėnesio. Petrūna Cvirkienė irgi 
priklauso prie Šv. Onos draugi
jos, bet dėl nesveikatos negali 
visur dalyvauti, kaip norėtų.

Savo vedybinių sukaktuvių 
į proga Šv. Kazimiero par. baž

nyčiai įtaisė labai gražių daly- 
Ikų, intencija, kad Dievas lai
mintų ateity, kaip laimino pra-j 

ieity. Šv. Onos draugija ir visa į 
parapija linki Cvirkam koge-J 
riausio pasisekimo ir Dievo pa-| 
laimos gyvenime.

Šokiai
Šio mėnesio 17 dieną, 7:30 v.Į 

vakare parapija ir Šv. Kazimie-1

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ” 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį! 

“ŽVAIGŽDĖ” 
rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis!

Metams tik $1.00!
Adresas: 

‘Žvaigždės’ Administracija 
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.Sekmadienį, lapkričio 4 d.. Šv. 
j Jurgio lietuvių parapijos sve- 
! tainėje įvyko Federacijos sky
riaus koncertas ir tautinių šo- 
' kių programa. Nežiūrint aud- 
į ringo oro ir sniego, dainininkai 
' pp. Jonas Tamulionis su savo 
i žmona ir dukrele ir p. Ona Skir- 
' kevičienė iš Nashua, ir moky
toja p. Ona Ivaškienė su savo 
Tautinių Šokių Šokėjų grupe iš 
So. Bostono atvyko ir išpildė 
gražią dainų ir šokių programą. 
Taipgi programoje dalyvavo ir 
vietinės solistės — pp. Valerija 
Baltaduonytė ir Alena Novikie- 
nė, akompanuojant p. Juliai 
Vilkišiūtei.

Trumpą kalbelę pasakė kieb. 
kun. S. P. Kneižis. Taipgi kalbė
jo ir p. Vincas J. Kudirka apie 
Lietuvos reikalus ir būsiantį 

os vedėju 
Aukas 

p. Ona Pazniokaitė 
Versiackas. Šeimi- 
U. Pazniokienė, I. 
ir kitos pavaišino 

dalyvius užkan-

I

i

■

j To Whom It May Concem:
i This is to certify that
; Board of Selectmen of the Town 
■of Canton have granted the 
Lithuanian Clothing Drive 
Committee privilege to solicit

kad per ii- obsolete clothing in our town. 
gus metus pasiliktų mūsų tar-į The purpose of this drive is 
pe! to enable those less fortunate

________ than we to overcome the hard- 
Teko pastebėti vietiniuose lai-is^^ war- ‘buvo p. A. F. Kneižys.

, , , . 1 The Board of Selectmen feel. .. . _.:krasciuose, kad gerai žinoma: priiminėjo
L, . T- ... , this is a noble cause and trust'. _(Vyte Elzbieta Kaliunaite tapo: __ _ j ir p. Jurgis

j ninkės pp.
i Tvaskienė
i programos 
džiais.

Pažymėtina, kad nei blogas o- 
i ras nesulaikė žmonių nuo šio 
koncerto. Buvo pilna svetainė. 
Programa visiems patiko ir dė
kojo artistams už jos išpildymą. 
Rengėjai nuširdžiai dėkoja Na- 
shua’iečiams ir So. Bostonie-

■ čiams programos dalyviams už 
i atvykimą ir išpildymą progra-
1 mos, ir visą tai atliko be jokio 
■Įatlyginimo. Taipgi dėkoja ir
; vietiniams.

j Kongresą. Program 
hnvn A F* Knpiž

Išrinkta iždininke K. K. klabo! you will lend them your hearty, 
Head Machine kampanijos. Ins- cooP€rat*on-

įtaliacija visų valdybos narių į-į 
įvyko spalių 13 d. didžiausiame; 
'mieste Sheraton viešbutyje. Ma-l 
lonus dalykas, kad kuopos na
riai bei narės gražiai atsižymi! 
ir kur kitur. Sveikiname.

ALRK Naujos Anglijos Federacijos 
Apskričio Suvažiavimas

Federacijos apskričio suvažiavimas šįmet įvyks 
gruodžio 9 d., Šv. Jurgio parapijos svetainėj, Nonvood, 
Mass.

Federacijos skyriai ir organizacijos raginamos iš 
anksto prisirengti ir dalyvauti šiamę Federacijos me
tiniame suvažiavime. Besidarbuodami svarbiais Tėvy
nės Lietuvos šelpimo ir vadavimo reikalais, užmiršome 
taip sau artimą ir svarbią Federacijos veiklą. Laikas 
pagyvinti Federacijos veikimą, kuris yra taip svarbus 
netik mūsų išeivijai, bet ir mūsų Tėvynės Lietuvos va
davimo darbe.

Dvasios Vadas — Kun. J. Vaitekūnas 
Pirmininkas — Antanas Daukantas 
Raštininkas — Benediktas Jakutis

(Pasirašo) 
Joseph P. Kcsslcr 
Frank J. Carroll 

Richard H. Henlcy 
Selectmen of Canton

Kaip Nonvoode, taip ir Can- 
tone drabužiai, avalinė ir tt. yra 
renkami ir priimami mokyklo
se. policijos stotyse ir gaisri
ninkų stotyse. Norwoode priė- 

ir pakavimo 
stotis yra šv. Jurgio lietuvių 
parapijos svetainėje. Jeigu sve
tainė būtų uždaryta, tai galite 
kreiptis į kleboniją. 36 St. Geor
ge Avė., Nonvood. Dėl informa
cijų arba norintieji, kad drabu
žius kas paimtų iš namų galite 
šaukti p. Harry Butters, vajaus 
pirmininką, telephonu — NOR- 
wond 0224 arba A. F. Kneižį. 
BALF 22 skyriaus pirmininką 
NORwood 1449. Cantone šauki
te lietuvių komiteto sekretorę, 
p. Marijoną šimanskytę tele
phonu — CANton 0122-J.

Kapitonas Juozas Matačins- 
kas jau atleistas iš tarnybos. 
Laikinai apsigyveno So. Bosto-Į 
ne. kur vakarais lanko dvi kole- mimo, skirstymo 
gijas. Kol bus ten, tai prisidės 
prie Algirdo 17-tos kuopos vei
kimo. Linkime kuo geriausio 
pasisekimo.

Būvusis kuopos pirmininkas 
Pranas Reinys rašo net iš toli
mos Austrijos, kad viskas gerai 
jam einasi, nors ir labai užim
tas darbais. Pranas yra kariuo
menės komisijos narys, kurios 
uždavinys 
industriją, 
sėkmių.

Pereitą savaitę pp. Navickai 
(jaunieji), gyv. 24 VVeld Avė. 
susilaukė dukrelės. Motina, ir 
dukrelė randasi Norwoodo Jigo 
ninėje geroje sveikatoje, p. Na
vickienė iš profesijos yra slau 
gė. Sveikiname!

,:W-
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sutvarkyti to krašto 
Linkime gerų pa-

Auksas ir Sidabras.

Sekmadienį, lapkričio 11 d., 
vai. rytą šv. Vardo draugijos 
Komunijos diena.

Amerikiečiai karo policininkai Maniloj patik' 
rina barzdotą asmenybę, kuri pareiškė norą teik' 
ti liūdymus apie karo nusikaltėlius. _______
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Naujas Kristaus Darbininkas

Dievo malonių!

CAMBRIDGE. MASS.
Šiomis dienomis pas tėvelį p.
Puziną sugrįžo iš karo tar- 

aviac-ijos

I
I

I

I

I

6

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

Švč. Sakramento \Vindsor. Kanadoj ir kunigystės 
Detroit. Mich.. Jo mokslus užbaigė Mt. St. Mary’s 

arkivyskupas Eu- seminarijoj. Norvvood. Ohio.
suteikė kuni- Sveikiname ir linkime nau-

Sakramentą lietuviui Ku- jam Kristaus Darbininkui gau- 
ų

Spalių 27 d..
Katedroje. 
Ekscelencija 
vardas Moonev 
gystė.
žiu; J. Marcinkevičiui. Katedra 
buvo pilna žmonių. Beveik pusę 
jų buvo lietuviai.

Naujasai kunigas pirmas iš
kilmingas šv. mišias atnašavo 
spalių 2S d. < Kristaus Karaliaus 
šventėje) Šv. Jurgio lietuvių 
parapijoj, Detroit. Mich. Alto
riai buvo gražiai papuošti gy
vomis gėlėmis. Gerai išlavintas 
parapijos choras gražiai giedo
jo mišias. Vargonais grojo var
gonininkė ir solistė p. S. Buk- 
šaitė.

Pamokslą pasakė vienuolis 
kun. Silvijus. C. P., iš Chicagos.

Po pamaldų primicijanto tė
vai K. ir M. Marcinkevičiai su
ruošė pietus. Viskas būtų buvę 
gerai, jei ne klebono kum J. či- 
žausko nelaimė automobiliu. Vi
si apgailestavo, kuomet kun. 
Silvijus, sakydamas pamokslą, 
pranešė liūdną žinią, kad kleb. 
kun. J. Čižauskas sužeistas au
tomobilio nelaimėje ir guli Pro- 
vidence ligoninėje. Į primicijas 
buvo atvykęs ir kun. Dauman
tas iš Girardville. Pa.

Kun. Kazys Marcinkevičius 
pradžios mokslus yra baigęs Šv. 
Jurgio lietuvių par. mokykloje. 
Detroit. Mich. Baigė Henry 
Ford Trade School. kur išsimo
ko įvairių amatų. Po kelių metų 
Įstojo ir aukštesnius mokslus!

J.
nybos sūnus aviacijos Master 
Sargeant Albertas Puzinas. Ka
rys A. Puzinas atleistas iš Fort 
Dix. N. J. spalių 29 d. Užjūryje 
jis išbuvo 31 mėnesį. Teko da
lyvauti Afrikos. Tunisia. Sicily. 
Italy ir Burma mūšiuose, taip- 
gi karo reikalais lankėsi Egipte 
ir Indijoje. Būdamas tarnyboje 
ėjo transportinio lėktuvo ir 
troop carier mechaniko parei
gas. Už sumanumą ir pasižymė
jimą yra apdovanotas, bet ka
dangi dar neteko jo matyti, tai 
nežinia kuomi yra apdovanotas. 
Jo tėvelis p. James Puzinas yra 
Cambridge LDS 8 kp., narys ir 
vietinis biznierius lietuvių tar
pe. Linkime geriausių sėkmių 
kariui A. Puzinui. grįžus į civi- 

, U gyvenimą.

užbaigė Assumption Kolegijoj. įsirašyti iki

■M -6d- -6d
S
G
G
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‘Saulelė Nusileido’ ir ‘Vakarinė kuri dėkojo aukautojams, pa- 
daina’. 1 gelbininkėms, ir visiems daly-

Publikos buvo nemažai ir visi viams už atsilankymą. Vakarie- 
koncertu labai patenkinti. Būtų nė visais atžvilgiais pavyko, 
gera, kad ir dažniau mūsų jau-; Suprantama, surengi tokią 

1_:---------------------- :—Šertis. ■ • ...nimas pasirodytų.

LAtfRENCE, MASS

Z
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pp. Pranas ir Petranelė Gerulskiai,
gyv. Islington, Mass., minėjo savo 25 metų vedybinio gyvenimo sukaktį. Šiame 
vaizde matome pp. Gerulskius ir jų sūnus, kurie-du yra karo tarnyboje, pp. Gerul
skiai yra LDS organizacijos ilgamečiai nariai, “Darbininko” skaitytojai, nuošir
dūs “Darbininko” ir radio programos rėmėjai, p. Pranas Gerulskis yra Myopia 
Club Beverage kompanijos savininkas ir išdirbėjas skanių ir saldžių gėrimų.

Sidabrinio jubiliejaus proga sveikiname Jubiliatus, pp. Gerulskius ir linkime 
Dievo palaimos sveikiem sulaukti auksinio jubiliejaus!

■
tą dieną įvyks tam tikros pa-' Sekmadienį, lapkričio 11 d. N. 
maldos ir visi nariai apturės P. parapijos svetainėje įvyksta 
Šv. Tėvo atlaidus. Nariai, kurie Blaivininkų seimas. Seimas pra- 
ir pirmiau priklausė prie Šv. sidės su šv. mišiomis N. P. baž- 
Vardo draugijos, dabar turi iš nyčioje 10 vai. ryte. Sesijų pra- 
naujo išpildyti įstojimo blan- džia 1 vai. p. p. parapijos sve- 
kas. nes tik tuomi galės apturė-, tainėje. Vietiniai rengėjai tikisi, 
ti skiriamus atlaidus.

Sunkiai Susirgo
Sena Lowellio kolonijos gy

ventoja. Uršulė Baniuškevičie- 
nė buvo sunkiai susifgusi.

Kanapių Pilypas.

Jau antras sekmadienis kaip 
mūsų bažnyčioje vedamas vajus 
dėl Šv. Vardo draugijos. Per du 
sekmadieniu prisirašė apie šim
tas vyrų pri^ draugi jos. bet toks 
pats skaičius yra dar neprisira

šiusių. Kun. A. Baltrušlūnas ra- 
Įgina visus parapijos vyrus pri- 

gruodžio 9 d., nes

SA
Anniversary

kad seimas bus sėkmingas ir 
laukiama delegatų, svečių ir 

Euro- Pritarėj’I iš vis4 kolonijų, p. B.
- - Jakutis. Blaivininkų Centro val- 

i dybos vice-pirmininkas, kviečia 
dalyvauti Blaivininkų sei- 

A. D.

I BROCKTON, MASS

vakarienę ir tinkamai pavr gy- 
dint apie 400 žmonių, tai nema- 
žas darbas, bet mūsų šeiminin- 

1 kės sugebėjo tai padaryti.
j p. Eleonora švenčionienė per
skaitė geradarių vardus, kurie 
'prisidėjo su auka. Aukavo šie:

J. 
A. 
A.

Pagerbė Antrojo Pasaulinio 
Karo Veteranus

Karui pasibaigus Europoj 
su Japonija, grįžta mūsų jau

nuoliai į savo mylimą šalį Ame
riką. Garbingai atleistų iš ka
riuomenės yra ir iš mūsų šv. 
Pranciškaus parapijos, kurie 
laimingai grįžo pas savuosius.

Rodos, devyni iš mūsų para
pijos jaunuoliai paaukojo savo 
gyvybes už tautų išlaisvinimą 
iš vergijos. Tačiau Lietuva te
bėra vergijoje.

Šv. Pranciškaus parapija su-, 
ruošė, pagerbti mūsų grįžusius 
veteranus, vakarienę 5 d. spa
lių, parapijos salėje. Scenoje 
buvo tinkamai parengti garbės 
stalai, prie kurių buvo pakvies
ti mūsų veteranai. Publikos pri
sirinko tiek, kad pripildė salėje 
visas sėdynes. Prie garbės stalo 
sėdėjo kunigai: klebonas Pr. 
M. Juras ir Feliksas Kenstavi- 
čius; dr. Povilas Užkurys, lais- 
nių komisijonierius ir jo žmona 
dr. Jonas Užkurys, abu broliai 
veteranai; miesto mayoras 
James P. Meehan. ir grįžusieji 
veteranai. Šeimininkės pagelbi-

I
ninkė p-lė B. Budravičiūtė ati-

i 
darė vakarą ir paprašė kun. Ju
ro atkalbėt maldą. Teko nu
girst. kad visi tapo patenkinti 
tokia puikia vakariene, o tie,' 
kurie dėl kokių priežasčių nega
lėjo atsilankyt, tai labai gailisi. 
Garbė ir padėkos žodis priklau
so p-nei Švenčionienei ir jos pa- 
gelbininkėms už surengimą šau
nios vakarienės.

Pasisotinus prasidėjo progra
ma, kurio vedėju buvo kun. F. 
Kenstavičius. Kalbėjo klebonas 
kun. P. M. Juras, medicinos 
daktaras P. Uškurys, miesto 
mayoras p-nas Meehan. Progra
mos vedėjas iššaukė veteranus 
vardais, kuriuos publika pager
bė grąusmingais aplodismen
tais. o ypač kapitoną dr. P. Uš- 
kurį. Protarpiais palinksmino 
dainelėmis parapijos lakštutės 
p-lės S. Raznauskaitė, Izabelė 
Zolubaitė ir p-nia B. Jaskeliavi-'i 
čienė. Baigiant tarė keletą žo
džių šeimininkė p. švenčionienė.'

r P .Bruzgalis, P. Janukonis, 
Kosmačienė, M. Petrikienė, 
Deltuvai, S. Jaskelevičienė, 
Zenavičienė, U. Stundžienė.

Šeimininkė ir jos pagelbinin- 
kes: L. Švenčionienė, B. Budra- I
vičiūtė, O. Grendaitė, E. Jod- 
kienė, M. Paulauskienė, L. Ven- 
čienė, E. Raulušienė, V. Kaupi- 
nienė, E. Mažeikienė. P. Balavi- 
čienė, J. Čirienė, F. Yančienė, J. 
Švenčionieė.

Ponios ir panelės labai sun
kiai dirbo. Todėl priklauso nuo
širdi padėka rengėjoms ir abel- 
nai visoms patarnautojoms. 

iTaip pat priklauso nuoširdus 
ačiū visiems aukuotojams, nes 
jie prisidėjo prie padidinimo au
gančio fondo, pastatymui audi- 

i tori jum, kuris bus antrojo pa
saulinio lietuvių karo veteranų 
paminklas.

į Vakaras atidarytas J. V. him
nu, o užbaigtas Lietuvos himnu. 
Padėkos maldą atkalbėjo kun. 
P. M. Juras, ir visi vakaru pa- • 
tenkinti skirstėsi į namus.

F. A.K.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.Pirmadienio vakare iš 

pos į Bostoną atvyko kapt. Ai- 
fonsas Matusevičius. Kapitonas 
Matusevičius iš Bostono išvyko'X1SUS 
į Fort Devens. iš kur jis yra pa
leidžiamas atsargon ir ketvirta
dienį atvyksta pas tėvelius p.p. 
J. R. Matusevičius. Kapt. Matu
sevičius dalyvavo Prancūzijos. I 
Belgijos. Olandijos ir Vokieti-; 
jos mūšiuose. Jis tarnavo prie 
priešlėktuvinių patrankų bate
rijos ir buvo I 
kapitonu. Jo pastangomis dau
gybė nacių lėktuvų suglaudė 
sparnus amžiams, ir už suma-, 
numą yra gražiai apdovanotas.j
Kapitono brolis Juozas šiuo tar- rekolekcijos Šv. Juozapo lietu-' 
pu randasi Kentucky, kur jis vių parapijos prie Kristaus Ka- 
tarnauja mechaniku prie lėktų- raliaus. Rekolekcijas vedė kun.: 
vų. Sveikiname sugrįžusį kapt. Jonas J. Jakaitis. Marijonui 
A. Matusevičių. , Kongregacijos narys. Žmonės,

_________ ! skaitlingai lankėsi į pamaldas.' 
Spalių 30 d. sugrįžo į namus Misijonieriaus pamokslais 

iš Vokietijos, ištarnavęs 3 ir,’ 
puse metų karo tarnyboje, pus-

> Jakutis.i 
sūnus p. p. M. Jakučių. Karys; 
S. Jakutis dalyvavo Prancūzi
jos, Belgijos ir Vokietijos mū
šiuose, nors teko pergyventi 
žiaurias kovas, bet 
žeistas. Vokietijoje 
kęs savo brolį viršylą Alfonsą, 
kuris šiuo tarpu yra kelionėje į 
namus. Būdamas Vokietijoje; 
arti Lietuvos žemės, mėgino nu
vykti į Lietuvą.

me.

v. 
par. salėje 
vadovybėje 

suruošė gra- 
gražiai pa-

1

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimai'

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Gražus Koncertas 
Sekmadienį, lapkričio 4 d.. 7 

vakare. Šv. Roko
• parapijos choras, 
, Seselės Selestinos 
! žų koncertą. Ant
puoštos, išdekoruotos astrados

; mergaičių choras puikiai sudai- 
‘ navo Avė Maria — Rosewing, ir i 
Trispalvė vėliava. Sikstetas — 
Lena Matulytė. Albina Tamo- 

. šiūnaitė. Florencija Tamulevi
čiūtė. Elenora Bulkaitytė. Regi
na Janušaitė ir Darata Janušai- 
tė gražiai išpildė “Per tamsią 
naktelę” —Šimkaus. Po tam vėl 
choras sudainavo “Kur sapnų 

Į grožybė” ir “Žiba mano trys 
sesytės — Aleksio. Po tam Ger- 

i truda Masaitytė puikiai sudai- 
inavo — “Plaukia sau laivelis”, 
!— solo.

Gabi pianistė Margareta Mi- 
. . I lutytė pagrojo keletą dalykų 

T . x ... . ,v. piano solo. Po to Naujoje Anglį-Loveli iečiai katalikai džiaugia-rįjoję žinoma dainininke Marga- 
____________ rietą Mazgalienė žavingai su- 

Centinis Kermošius 'dainavo “Temsta saulelė”. Pas- 
Lapkr. 5 dieną vietos Moterų kui choras sudainavo “Baltijos 

Sąjungos kuopa turėjo Centinį vėjelis”.
Puse pelno paskyrė žus’. ‘Šokinėja voveraitė’ ir ‘Iš 

: tolimos šalies’. K. Vanagėlio.
“Tykiai, tykiai”, puikiai solo 

sudainavo mėgiama Brocktonie- 
čių dainininkė Evelina Aksti- 
naitė. Po tam. daug žadanti jau
na smuikininkė Lena Matulytė 
pagrojo keletą dalykų smuiką. 
Vienatinis šioje programoje vy- 

| ras — Adomas Barkauskas, bu
vęs Southbostonietis sudainavo 
“Jau atėjo rudenėlis”. Toliau se
kė šokiai.

Nors ir nesijausdamas kaip 
reikia sveiku, trumpai kalbėjo 
vietinis klebonas kun. J. Švagž- 
dys. Po jo kalbos duetas — E. 
Akstinaitė ir M. Janušaitė su
dainavo “Naktis svajonėms pa
puošta”. Po tam trio — F. Ta
mulevičiūtė, J. Adomaitytė ir 
J. Juzėnaittė sudainavo “Mišių 
Gėlė”. Toliau choras sudainavo

LOWELL, MASS.

Ligoninėje
Vincas Valentinas, 

veiklus šv. Juozapo 
narys, sunkiai serga

senas „ 
parapijos 
po opera- 

komanduojančiu e;jos Qujį gv jono ligoninėje.
Linkime greito pasveikimo.

Rekolekcijos
Spalių 22-28 įvyko metinės

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 Main St.,

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

18-kos Mėnesių Mirties Sukaktis 
A. t A. 

Liudvisės Zinkevičienės

karininkas Steponas

SS
a

”, “Kaip-gi gražus, gra-I. J. Fox 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.
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Kas dabar kailinius nusipirks mūsų 
krautuvėje, tie galės padėti iki ateinan
čio rudens į storage už kurį nereikės nie
ko mokėti.

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

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

kermošių.
parapijai įtaisymui naujų alto
rių užtiesalų. Gražus būrelis 
žmonių atsilankė ir parėmė Są- 
jungiečių sumanymą.

Grista Jaunuoliai
I Per paskutines kelias savaites 

nors ir visas grįžo iš kariuomenės tarnybos 
pastangas dėjo, bet jam tas ne- daugelis iš jaunuolių. Jų tarpe 
pavyko įvykdyti. Žinoma. — 
stebėtina, nes kruvinieji oku
pantai į Lietuvą nieko neįsilei
džia. Parvykęs į namus atlankė 
parapijos kunigus, kleboną P. 
J. Juškaitį ir kun. A. Baltru- 
šiūną ir kitus savo draugus. 
Sveikiname karį S. Jakutį ir 
linkime ramaus civilio gyveni
mo, nes jis po poilsio bus pa
leistas atsargom

išliko nesu- 
buvo suti-

ne‘ matosi Hypolitas Valentinas.' 
Aleksandras Stanilionis, Juozas ' 
Sabaliauskas. Juozas Sagaitis.l 
Pranas Malinauskas, Pranas 
Stanevičius.

Lapkričio 3 dieną su
eina 18 mėnesių kaip 
mirė mano brangi mo
teris ir vaikų motina 
Liudvisė Zinkevičienė.

Minint liūdną 18-kos 
mėnesių mirties sukak
tį, Lapkričio 10 d., 7 v. 
ryte, Šv. Roko parapi
jos bažnyčioje įvyks už 
a. a. Liudvisės sielą Eg
zekvijos ir giedotos ge
dulingos Šv. Mišios.

Nuoširdžiai prašome giminių, draugų ir pažįs
tamų tą rytmetį ateiti į bažnyčią ir pasimelsti už 
velionės sielą.

<11 washington street

BOSTON, MASS.

Šiomis dienomis sunkiai su
sirgo p. J. Baranauskas, šv. 
Juozapo draugijos raštininkas. 
Taipgi jau pora savaičių, kaip 
miesto ligoninėje randasi p. O. 
Vosbutienė. p. K. Petrauskas, 
gyv. Allston, Mass., jau trys 
savaitės kaip randasi Mass. Ge- 
neral ligoninėje. K. Petrauskas 
yra p.p. Bardauskų žentas. Lin
kime sergantiems greitos svei
katos.

Sodalietės
Vietos Sodalietės rengia kor- 

tavimo vakarą. Narės gan ener
gingai pardavinėja bilietus. 
Linksma matyli, kaip mūsų lie
tuvaitės veikia ir kelia vietos 
lietuvių vardą.

Nuliūdę
Vyras Vincas Zinkevičius, 

duktery: Rožė, Levosė ir Nelle, 
sūnus Jonas ir žentai.

V'-O </* '(zmJL

vvcrrES 
TO A 
FRiEMO
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VIETINĖS ŽINIOS
Naujame Gyvenime Padėka

fe

ŽINUTES
GRAŽIAI DARBUOJASI. Ke

lios parapijietės suprasdamos 
mokyklos reikalus gražiai dar
buojasi platinime įžangos tikie- 
tų “Karalienės Esteros Sapnas”. 
Veikalas netik naujas ir puikus,

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway

So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS: —

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.
Seredomis: —

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

N
bet jo pelnas eis mokyklos bi- 
loms apmokėti. Šios parapijie
tės žino, kad mokykla daro 
daug daug išlaidų. Vien kny
goms reikia šimtus išleisti. Po
nia Brazauskienė už tai jau iš- 

1 pardavė 60 tikietų. Ponios — 
Jocienė, Trinkienė ir kitos jau 
savo kvotą išpardavė. Ačiū.

“Karalienės Esteros Sapnas” 
_ statomas bažnytinėje salėje, W. 
|5th St., sekmadienį, 2 vai. p.p., 

ir 7 vai. vakare.

Visi yra kviečiami ateiti pa
matyti šį labai puikų scenos 
veikalą ir savo maloniu atėjimu 
apmokėti bent vieno mokyklos 
kambario kelias žavinčias švie
sas.

4

I

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway 
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

Lapkr. 3 d., mirė, Statė Hos- 
pitale, virš 30 metų išsirgusi, 
Ona Shea (šeškienė), 81 metų. 
Paliko vyrą Stanislovą, du sūnų 
ir dukterį. Tapo palaidota, iš Šv. 
Petro bažnyčios, lapkr. 7 d., Šv. 
Juozapo kapuose. Melskimės už 
mirusius.i ________

TeL TROwbridge 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.

SVEIKINAME. Sveikiname
i
į kunigą kleboną Pr. Juškaitį ir 
Tėvą misionierių. Joną Jakai
tį, MIC., su sėkminga blaivybės 
darbuote. Jų triusu įvyksta iš
kilmingas Blaivininkų seimas 
Cambridgeje, šį sekmadienį.

Visos kolonijos privalėtų įver
tinti šių tėvelių pastangas ir 
siųsti gausiai blaivininkų.

p. Albina Antanaitytė- 
Jonavičienė

Spalių 30 d. p. Albina Anta
naitytė, gyv. Waltham, Mass., į- 
žymi smuikininkė, grojusi Dar
bininkų radio programose ir; 
koncerte, ištekėjo už Jung. Val
stybių laivyno oficieriaus Anta
no Jonavičiaus iš Norwich, Ct.

Jungtuvės įvyko Švč. Marijos- 
parapijos bažnyčioj su šv. mi-Į 
šiomis, p. Albina Jonavičienė: 
yra pp. Jokūbo ir Viktorijos An
tanavičių, “Darbininko” skaity
tojų, dukrelė. Jų sūnus Jokūbas 
buvo karo tarnyboje, kuris šio
mis dienomis garbingai atleis
tas grįžo į namus.

Sveikiname jaunavedžius, pp. 
Antaną ir Albiną (Antanavi-j 
žiūtę) Jonavičius ir linkime 
Dievo palaimos vedybiniame .' 
gyvenime!

Nuoširdžiai dėkojame pp. A- 
dolfui ir Veronikai Ivanauskam 

i ir Feliksui ir Mortai Kraune- 
i liam už surengimą šaunios pra
mogos mūsų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga, mū
sų pagerbimui; dėkojame šei
mininkėms — Teklei Markevi

čienei; patarnautojoms — pp. 
Treinavičiūtei, Čekanauskaitei, 
Ilkevičiūtei, Petrušytei, Burdu- 
lytei, Matuzaitei, Ivanauskaitei, 
Petreikytei ir Šataitei; svotam 

■ — pp. Vincui Balukoniui ir Bro- 
'nei Lissell; programos vedėjui 
;p. J. Markelioniui; taipgi dėko
ja visiems už sveikinimus, lin
kėjimus, dalyvavimą ir dova- 

'nas, ypač pp. Jurgelaičiam, Li- 
seckam, B. Gruodaitei (dukre
lei), svotam — V. Balukoniui ir 
Bronei Lissell, mūsų dukrelei, 
sesutei vienuolei Rikardai, Mar-I

j celei Treinavičiūtei, Rožei Ru
gienas, broliui Petrui Gelažiui 
ir bendrai visiems ir visoms, ku
rie kokiu nors būdu prisidėjo; 
prie to parengimo mus pagerbti, i 

Lai Dievas visiems ir visoms 
atlygina už mums 
surprizą ir malonumą.

Pranas ir Elzbieta Gruodžiai,
So. Boston. Mass.

Buy an ertra 8ond for your’litHe gup.4«
Remkite tuo* profesi joną lūs ir biz

nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

{VAIRŪS skelbimai

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

ŠVENTA VALANDA. Penk
tadienį, lapkr. 9 d., 7:30, šv.
Petro parapijos bažnyčioje į- 
vyksta šv. Valanda, kurią ves 
tėvas J .J. Jakaitis, MIC.

Tuojau po šv. Valandai įvyks 
Blaivininkų susirinkimas. Kvie
čiame visus So. Bostone blaivi
ninkus sueiti į šį susirinkimą, 
susitarti, ir nuvažiuoti

Lankėsi

seiman.

r.. Šv. 
eis ben-

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL Parkway 1233-W

Sekmadienį. 10 vai.
Vardo Draugijos nariai 
drai prie šv. Komunijos. Po 
Mišparų įvyks susirinkimas.

Tėvas K. Vengras. MIC., grįž
damas Pietų Amerikon atsiuntė 
sveikinimus iš Panama.

■_ x. X. w W N.X.N.X.

<3OS3

Pristatome Vyną, Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų, šiuos 
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.

553
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

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

giai patarnauja.

We$t Broadway, South Boston, Mass.

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permaner* Wavt.

Tel. ŠOU 4645

A BEAUTY GIFT 
SHOP

IS ADDED TO

CASPER'S 
Beauty Salon

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Antradienį “Darbininke” 
kėši kun. Pr. M. Juras, 
Centro pirmininkas.

Trečiadienį lankėsi 
Juškaitis ir 
M.I.C.

Tą dieną 
Švagždys iš

kun. Pr.
kun. J. J. Jakaitis,

lankėsi kun. Jonas 
Brockton, Mass.

Kalėdų Dovanėlės 
Kariams

lielp somebiį įufbackto 
health and happiness

The VfCW LOA N ison!

įvairūs skelbimai
IŠSIRENDAVOJA “Dar

bininko” name 5 šviesūs 
kambariai 3-čiame aukšte, 
štimu apšildomi. Kreipki
tės į “Darbininko” admi
nistraciją, 366 W. Broad- 
way, So. Boston. Tel. ŠOU 

, 2680.

Parsiduoda Namas
Parsiduoda 7 šeimynų namas 

su visais improvementais, prie 
geros vietos, arti bažnyčios, ar
ti Bus’ų kelio ir prie fabrikų. 
Didelis lotas žemės su TO obeli
nių medžių, 2 kriaušių (grūšių), 
2 vyšnios. Yra trijų automobi
lių garažius, 2 vištinyčios. Ran
dasi 38 Sawtelle Avenue. Brock
ton, Mass. Galima matyti savi
ninką po 4-tos valandos kasdien 
ir šeštadieniais ir sekmadieniais 
per visą dieną. (9-13-16-19)

atnašaujamos pirmadienį, lap-
padarytą d., 9 vai. ryte, Šv. Pet-

Į ro lietuvių par. bažnyčioje. W.
5th St., So. Boston 27, Mass.
Visi nariai raginami pribūti lai
ku, tai yra 8:45 v. kad galėtum
in corpore su ženklais eiti baž- liai. Vakaras busjinksmas ir to 
nyčion. Vakare įvyks svarbus parengimo pelnas skiriamas Se- 
susirinkimas, parapijos salėje,
E. 7th St. Susirinkimas labai
svarbus. Taipgi pranešama, kad lig pasimatymo —
mūsų draugija rengia Karštos

Arbatos su skaniais pyragais 
vakarą, kuris įvyks lapkričio 17' 
d., E. 7th St.. So. Boston. Lietu. ' 

f ’

vių par. svetainėje.
Į Draugijos parengimą kvie 

čiami visi pažįstami ir priete
L. R. K. Saldž. Š. V. J. 

D-jos Šv. Mišios

Šiuomi pranešu, kad 
draugijos intencija už mirusius 
ir gyvus narius šv. mišios bus

mūsų
selėm ir parapijos mokyklai.

Kviečia Rengimo Komisija ir

MUZIKA
Norintieji išmokti muzikos, išla

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

Three Arts Studio
480 Boylston St., 

Boston, Mass.
Tel. KENmore 3571

Šiais metais kiekvienas galės 
duoti Kalėdų dovanėlę sužeis
tam ar sergančiam kariui mili- 
tarėse ligoninėse. i

Amerikos Legiono Stepono 
Dariaus Postas, pritardamas 
Eddie Cantor vajui — “Gifts to\ 
Yanks v:ho Gavę”, yra gavęs) 
“Darbininko” Administracijos 
sutikimą priimti Kalėdų Šven
čių dovanas kariams, kurie guli 
militarėse ligoninėse ilgėdamies 
saviškių ir namų. Jiems karas i 
dar nebaigtas. Neužmirškime! 
jU-

Kiekvienas gali nupirkti ar 
pagaminti nors vieną dovanėlę.. 
Įdėk kortelę su savo vardu ir: 
adresu ir ant viršaus užrašyk 
kokia dovanėlė randasi viduje. 
Amerikos Legijonieriai Tams
tos dovanėlę įteiks kokiam nors1 
kariui prieš Kalėdas. Prašome 
nedėti į dėžutes gendamų daik
tų, kaip piragų, saldainių ir tt.

Vyriškiai labiausiai mėgsta 
gauti sekančių rūšių dovanų: I 
toilet articles, shaving' equip- 
ment, shaving mirors. toilet 
kits, leather pieture frames, 
plastic pieture frames, key 
cases, handkerchiefs, statione- 
ry. vvriting kits, neekties, play- 
ing cards. shoe shine kits, ciga- 
rette cases, cigarette lighters, j 
watchstraps ir taip toliau.

Moteris mėgsta toilet water, i 
perfume, fancy soap. handker-j 
chiefs, manieure sets, cigarette 
cases, clothes brushes, com- 
pacts, nail polish sets, combs, 
lipstick, watchstraps ir taip to
liau.

Paruošk savo Kalėdų dovanė
lę kariui ir atnešk į “Darbinin
ko" Administraciją. 366 W. 
Broadway, So. Boston. Mass.

Jonas J. Romanas,
Adjutantas.

I

K. Rusteika, rast.
206 L St., So. Boston 27, Mass.

I

Reiškiame UžuojautąDANGE
Sponsored by

K. of L. New England District
THIRTIETH ANNIVERSARY

Municipal Building, South Boston

Saturday Evening, Nov. 17,1945
Music by GEORGE MARTIN

Dancing 8—12 Subscription 75c. (including Tax)

Reservation for overnight stay and a pleasant Sunday in 
South Boston urite: Miss Regina Glineckas, 5 Thomas Pk., 

South Boston 27, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva MarksienS,

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

Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnlenfi, 
8 Winfield St., So. Boston, Mass.

t»rot. Ražt. — Ona IvaškienS, 
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

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

TeL Parkway—1864-W.
iždininkė — Ona Staniu liūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
na* protokolu raštininke

i

»V JONO EV. SU. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

“Darbininko” redakcija reiš-
► kia gilią užuojautą jūreiviui 
' Petrui Kupraičiui. buvusiąją re- 
J' dakcijos nariui, dėl jo brofiio li- 
r kimo ir jo brangios motinėles I 
' mirties pavergtoje tėvynėje 

Lietuvoje.

Pirmininkas — Juozas S vagi dy s,
601 6th St., So. Boston, Mass.

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas In
dą sekmadienį kiekvieno mentale 
2 vai. po pistų. Parapijos salė, 
492 F., 7th St.. So Boston. Mass

Paskirtas Svarbiom 
Pareigom

Šia savaitę Bostono miesto 
Bar Association prezidentas ■ 
pranešė adv. A. O. Shallnai, Lie- 
tuvos Garbės konsului, kad jis 
paskirtas Tarybon ir tą paskyri-' 
mą patvirtino būti Neteisėtos 
Teisių Praktikos Komiteto 
(Committee On Unlawful Prac- 
tice of the Law) nariu.

PLAUKĖ ŽĄSELĖ

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

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

M' 'VIN

LAIMINGA PAGALBA NUO 
ŽIAURIOS

STRĖNŲ GROS
štai švarus, naujas būdas liuo- 
suot paprasta strėnų 
Johnson's Bark Plaster! Leng
vina skausmą, sustingimą. Į- 
veržima Jautiesi puikiai! Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

'jcŪM.ou BACK PLASTĖS

APKALKITE NAMUS 
BINGELIAIS — 

NEREIKĖS JŲ MALIAVOTI 
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite
H. S. TITELBAUM

T#o Roofing C®., Ine.
District Managerj

1576 BLUE H1LL AVĖ., 
MATTAPAN, MASS.
Tel. Blue Hills 8400

TAUPYK, KAI MOKINIES!
MOTERIS IR MERGINAS NORIMA 

IŠMOKINTI RANKOM SIŲTI VYRIŠKUS 
DRABUŽIUS

HAYMARKET CLOTHIHG COMPANY
143 Hanrison Avenue, Boston, Mass.

Plaukė žąselė per ežerėlį.
Gir. gir, gir, gar gar. gar. (2)

Piaukė žąselė }>er ežerėlį.
Piauk, plauk, plauk!

Paskui žąselę ir žąsinėlis, (2)
Paskui žąselę ir žąsinėlis...

Ėjo berniukai į mokyklėlę,
Očia. očia. opapa, očia. očia, 

opapa.
Ėjo berniukai į mokyklėlę
Op. op. op.

Ne vieni ėjo, ir mergužėlės:
Paskui bernelius ir mergužė

lės, Op. op...

GRABORLAI

S. Barasevičius ir Sūnau
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Ava. 
Tel. CODumbia 2537

ATIDAROME

THE SOUTH BOSTON FURNITURE COMPANY

RAKANDŲ KRAUTUVĘ
Su kiekvienu pirkiniu virš $10.00 — duodama 

pora padušku (pagalviu).
CASH IR CREDIT! DYKAI PRISTATOME!

380V2 BROADWAY, arti E STREET 
So. Boston, Mass. — ŠOU 2758

i SVEIKATA—TURTAS £
< Sveikata brangiausias turtas pa- 
Jr šaulyje, be sveikatos nemiela nei gy-
< venti. Jeigu jus kankina reumatiški 
L skausmai prieš oro permainą, jau-

čiat. dieglius, rankų, kojų sustingi-15 mą. nuovargį, šaltį. tuoj nieko ne- 
/ laukiant įsigykit DEKSNIO GALIN- 
įį GOS MOSTIES. Ji sudaryta iš daug 
j skirtingų elementų iš tolimų kraštų5 svieto, si mostis turi savyje galingą J šilumą, galingai šildydama sunaiki-j 
/ na minėtus skausmus.
£ Sena ir teisinga patarlė sako: kas; 
/ tepa tas ir važiuoja. Tat jeigu norit, 
/ važiuoti tai tepkit ir vėl tepkit su! 
j Dcksnio Galinga Mostim.
/ Pasarga: Neimkit jokių kitų pa-j 
J ' siūlymų, visada reikalaukit ir žiūrė- : 
/ i ki’ kad ant dėžutės būtų užrašyta: 
£ DEKENS OINTMENT. Taip aplai- 
/ kysit tikrąjį Dekens Ointment.J , Stebėtinai greitai prašalins minėtus ę skausmus. Kaina 2-oz. $1.00: 4-oz.J i $2.00; pinigų taupymo ekstra didelė

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

dėžė 16-oz. 85.00...
DEKEN’S OINTMENT COMPANY 

P O. 8ox 666. Newark 1, N. J.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Žaletski 
Grabortai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0818 

ŠOU Boston 2609
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Lietuvių Blaivininkų Seimo Iškilmės, Cambridge, Mass.
Iškilmingos Pamaldos Cambridge Lietuviu Par. Bažnyčioje-Atsilankys Bostono Arkivyskupas-
Marianapolio Kolegijos Rektoriaus Paskaita -Užsimota Pagyvinti Organizuotas Blaivios Min

ties Skleidimas -Po Sesijų Vakarėlis Delegatu Pagerbimui- Įžymiu Svečiu Kalbos.
Sekmadienį, lapkr. 11 d.. į-.Kolegijos 

vyksta Amerikos Lietuvių Blai
vininkų Seimas.
Mass. Suvažiavimas prasidės 10
valandą iškilmingomis giedoto
mis mišiomis Nekaltojo šv. Ma
rijos Panos Prasidėjimo lietuvių 
par. bažnyčioje. Mišių auką at
našaus kun. Jonas J. Jakaitis. 
M.I.C.; asistuos diakonas kun. 
Dr. Juozas Vaškas. MIC. ir 
kun. Antanas Baltrušiūnas iš 
Cambridge.

Šeimini pamokslą pasakys 
kun. J. Dambrauskas. MIC.. Ma
rianapolio Kolegijos mokytojas. 
Per mišias giedos didysis cho
ras. vedamas muziko Mamerto 
Karbausko: solo dalis giedos 
Margarieta Grybaitė ir Kostas 
Samalis.

Atvykusieji seiman kitų mies
tų delegatai, taip gi visi Cam
bridge ir Bostono blaivininkai, 
per šeimines mišias' bendrai 
priims Šv. Komuniją, pasipuošę 
organizacijos ženklais.

Tuojaus po mišių bendri dele
gatų pusryčiai pas Cambridge 
blaivininkų pirmininką — Be
nediktą Jakuti (.20 St. Paul St.)

Seimo posėdžiai prasidės 1 va
landą. parapijos salėje.

Bostono Arkivyskupas. Jo 
Ekscelencija Pdčardas J. Cush- 
ing, D. D., pasižadėjo atvykti 
j seimą
tus.

Į seimą atvyksta Marianapolio grąžtą:' darbuojas.
------------------------------------------ - ■ ■ - —

rektorius, kun. Dr. 
Juozas Vaškas. MIC. ir suteiks 

Cambridge. paskaitą.
Po seimo, 

vieša pram 
gatų pagerbimui ir 
minties paskleidimui, 
kalbą apie 1 
kun. Albertas 
Boston.

Apie organizuotąją Lietuvių 
Blaivininkų veiklą kalbės kun. 
Jonas J. Jakaitis. Marijonas mi- 
sijonierius. kuris po šešių me
tų darbuotės Argentinos lietu
viams. šią vasarą grįžo iš Pietų 
Amerikos ir dabar išnaujo savo 
jėgas jungia blaivybės skleidi
mui šiaurės Amerikoje. Savu 
laiku, jis yra įkūręs Blaivinin
kų Draugijas miestuose Clinton, 
Athol ir Worcester. 
būrė žymų skaitlių 
šalininkų, ir įgijo

i valandą. įvyks 
toga atvykusių dele- 

blaivios
Išsamią 

blaivybę pasakys 
Abračinskas iš

kurios su- 
blaivybės 

labai daug 
nuopelnų religinėje ir tautinėje
srityje.

vietos veikėjų Ben. Jakučio. A. 
Zavecko, Mato Norbuto ir kitų 
darbuotojų.

Laure nee Blaivininkų drau
gija yra viena iš seniausiųjų. 
Ten daug nuopelnų turi Myko
las Norkūnas ir. jau mirusi. O- 
na Sideravičlūtė. Draugijos dva- 
s:os vadas kun. Pranas Juras ir 
dabar palaiko tą draugiją.

o sveikas iš karo. Gražus pa- 
■yzdys kitiems kaip Dievui sa
lėti tinkamą padėką už jo gera- 
larybes.

Tie mūsų kunigai tai dirba be 
joilsio. Nežiūrint skaitlingų 
bažnyčioje pamaldų, kiek tik 
alko atlieka jie pašvenčia kalė- 
iojimui. Jau baigia lankyti pa- 
apijiečius. Jei oras bus pasto
ms, tai manoma, kad į dvi ša
šaiti jie užbaigs lankyti visus 
Saltimorės lietuvius. Kadangi 
nūsų viengenčiai yra išsiblaškę 
>o visą miestą, tad šis darbas 
yra sunkus ir varginantis: ta- 
iau mūsų klebonas sako, kad 
is darbas yra neišvengiamas ir 
aūtinai reikalingas parapi j< s 
terovei. -Aukos teikiamos kalė- 
lojant yra atiduodamos bažny
čios reikalams, tad niekas ne
dali sakyti, kad mūsų kunigai 
ateina tik pasipinigauti, kad sa- 

kišenius ateina prisikimšti.Atholio blaivininkai stipriau
sia pasireiškė klebonaujant kun. 
Pranui Meškauskui ir kun. Au
gustinui Petraičiui. Įvedus A- 
merikoje prohibiciją. ten Blai
vininkų draugija žymiai susilp
nėjo, tačiau dar ir dabar ten yra 
būrelis kilnaširdžių blaivinin
kų.

Brocktono blaivininkai nuo 
seniai veikia. Seniau ten gabiai 
vadovavo aukštesnius mokslus 
einantis jaunimas. Dabar ten 
gražiai darbuojas Tadas Kubi
lius. Vietos klebonas, kun. Jo
nas Švagždys nuoširdžiai blai
vybę remia.

Jauniausioji Blaivininkų Su- 
sivienymo kuopa yra Mariana
polio Kolegijoj. Ją įkūrė tos 
mokslo įstaigos steigėjas kun. 
Dr. Jonas Navickas, MIC. Nors 
Kolegijos jaunimas nuolat kei- 

! čias. bet blaivybės judėjimas ne
išnyksta. Ir negali išnykti! Ne
galima juk įsivaizdinti pažan
gaus katalikiško jaunimo be 
blaivybės idealo... 1 
Marianapolio Kolegijos prezi
dentas, kun. Dr. Juozas Vaškas.
MIC., pasiryžęs pagilinti blaivy- sius. Po paskutinių mišių kata- 
bės idėjos sąvokos pasisavinimą falius buvo atimtas ir Švč. Są
mokslus einančiam jaunimui, l ^ramentas išstatytas pirmam 

Lietuvių Blaivininkų Susivie- penktadieniui. \ akare kun. Du- 
nymas Amerikoje, keliais pas- Minskas turėjo šv. \ alandą lie- 
kutiniais metais, karo dėliai, tuvišnai. Rytais mišios yra at- 
seimų nešaukė. Šių metų Blaivi- našaujamos be pertraukos nuo 7 
nluk^ ^1™. beabejo, žymiai val- iki Piet4- Po Piet^ iki vaka" 

kuopoje visuomet prisidės prie pagyvinimo Blai- ruk kurią v alandą. rasi vy- 
stiprių darbuotojų, vininkų draugijos veikimo, 
savęs lenktyniavo Į Seimą yra kviečiamos visos 
veikloje. Ir dabar lietuvių Blaivininkų draugijos.

seimo suruoši-i Taip gi prašomi būti Seimo da- 
nuoširdžių ir di- lyviais lietuviai

Marijonu Misijomeriy 
Veikla

?iun. Pranciškus Juškaitis, 
blaivininkų seimo šeimi
ninkas. taurusis Cambrid
ge lietuvių klebonas, kuris 
deda dideles pastangas 
Blaivininkų Seimui su
ruošti.

Veikliosios Blaivininku 
Draugijos

Pati pirmoji visiškos blaivy-

Gruod. 16—26, Baltimore, 
Md., Šv. Alfonso bažnyčioje, 
kun. Antanas Mažukna, MIC.

Gruodžio 21—25, Detroit, 
Mich., šv. Jurgio bažnyčioje, re
kolekcijos: kun. Adomas Mar
kūnas, MIC.

Kovo 10—17, Binghamton, N. 
., Šv. Juozapo bažnyčioje, mi

sijos; kun. Antanas Mažukna, 
MIC.

Kovo 11—17,
Mass., Nekalto 
bažnyčioje, rekolekcijos, kun. 
Jonas J. Jakaitis, MIC.

Kovo 18—31, Chicago, III., 
Aušros Vartų bažnyčioje, dvie
jų savaičių misijos, kun. Jonas 
J. Jakaitis, MIC.

Kovo 25—31. Chicago, III., Šv. 
Jurgio bažnyčioje, misijos kun. 
Antanas Mažukna, MIC.

Bal. 1—7, Pittston, Pa. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, misijos, 
kun. Adomas Markūnas, MIC.

Bal. 1—14. Chicago, III., Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, dviejų sa
vaičių misijos, kun. Jonas J. Ja
kaitis, MIC ir kun. Ant. Mažuk
na, MIC.

Bal. 8—14, Chicago, III., Šv. 
Juozapo bažnyčioje, misijos; 
kun. Adomas Markūnas, MIC.

Bal. 15—21, Chicago, III., ŠŠ. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, mi
sijos, kurp Jonas J. Jakaitis. 
MIC.

Bal. 15—21, Detroit, Mich., 
Šv. Jurgio bažnyčioje, misijos; 
kun. Adomas Markūnas. MIC.

Bal. 15—21. Chicago. III., ŠŠ. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, mi
sijos: kun. Jonas J. Jakaitis, 
MIC.

Tarp pačių veikliųjų Blaivi- j 
ninku draugijų yra Worcesterio ■ 
Blaivininkų kuopa, kuri ne vien 

Pati pirmoji visiškos blaivv- sutraukė keletą šimtų narių, 
bes lietuvių draugija Ameriko- bet ir plačiai veikė Lietuvos ge- 
je yra šv. Juozapo parapijoje rovei ir varė didelę katalikišką- ' 
Waterbury. Conn. Ją sukūrė ją akciją. Taip gi, tai buvo 
pirmasis ir uoliausias visatinės Worcesterio blaivininkai, kurie 
blaivybės skleidėjas kun. Petras pradėjo leisti blaivios minties! 

skleidimui laikraštį ‘'Tautos 
Rytas”. Per kiekvieną Blaivi
ninkų Seimą tos kuopos narių 
įeidavo į Centro Valdybą.

Bostono Blaivininkų draugija 
visuomet buvo stipri. Ji visą lai
ką turėjo stiprią vadovybę: se- 
niaus kun. Fab. Kemešį, kun. 
Dr. Kazimierą Urbonavičių ir 
kun. Praną Strakauską, gi da
bar ją visa širdimi remia kun. 
Pranas Virmauskis.

Cambridge Blaivininkų drau
gija įkūrė kun. Pranciškus Jus- ninku seimas, 
kaltis. Toje 
buvo keletą 
kurie tarp 
idealingoje 
šio blaivininkų 
mas. tai labai nuoširdžių ir di-jlyviais lietuviai kunigai, kiti 
dėlių pastangų dėjimas Blaivi- profesijonalai, bei šiaip kilnios 
ninku vado kun. P. Juškaičio. minties lietuviai.

Saurusaitis. Dabartiniam tos 
parapijoj klebonui, kun. Juozui 

ir prakalbėti j delega- Valanti/jui vadovaujant, toji 
draugija tebegyvuoja ir vietoje

Cambridge, 
Prasidėjimo

Bostono Arkivyskupas Richard J. Cushing, D. D., 
uolus blaivybės rėmėjas, kuris pasižadėjo atvykti į 
Blaivininkų Seimą ir prakalbėti i delegatus.

i I 
1 kiai serga. Buvo nuvežtas į W.! 

Baltimore ligoninę. Traukti pa-, 
' veikslai rodo būtiną reikalą gan 
' pavojingos oį»eracijos. Bet Raš
lavičius virš 70 metų amžiaus 
nesutiko eiyi po peiliu, tad ir 
grįžo namo. Ištikimas švč. Var
do dr-jos narys prašo visų vyrų 
atsiminti jo intenciją sekmadie
nį kuomet jie eis būryje prie 
šv. Komunijos.

Penktadienį, pirmas penktadie-f nas seniausių parapijiečių, sun-
Naujasis n*s ‘r Vėlinių diena. Nuo 7 vai.

9 mi-
miru-

Kun. Dr. Juozas Vaškas, MIC
Lietuvių Marianapolio Kolegijos rektorius, skaitys 

paskaitą Blaivininkų Seimo dalyviams.

ryte iki 12 v. vidurdienį 
j šios buvo atnašautos už

rus ir moteris kalbant rožančių,! 
vaikščiojant Kryžiaus Kelią ar
ba taip meldžiantis. Šv. Alfon
so bažnyčia tai tikrai centras 
Dievo malonių Baltimorėje 
žmones tai gerai įvertina.

_____________i

ir
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MŪSŲ j
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ \ 

SUMAŽINIMO PLANAS ?
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 5 

mortgyčių — panaujinimo planas. J
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti J 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be / 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk- i 
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379. 5

COOPERATIVE BANK
i

430 IROADWAY • I0UTR BOSTON

Sekmadienį, lapkričio 4 d. su
ma buvo su trimis kunigais. Su
žinojau priežastį. Viena svetim
tautė. kuri laiko noveną mūsų 
bažnyčioje buvo padariusi įža
dą, kad jei jos sūnus grįš svei
kas. tai ji Dievui padėkos, už
prašydama iškilmingas padėkos 
mišias. Taip ir padarė, kuomet 
jos sūnus po įvairių mūšių grį-'

Trumpos Žinutės
Kun. Jonas .Mendelis persikė

lė į IVashingtoną. į šv. Augusti
no bažnyčią, tik vienas blokas 
nuo Amerikos Prezidento Bal
tųjų Namų, ant 15-tos g-vės. 
Teko kalbėtis su juo. Džiaugiasi 
savo nauju klebonu ir esąs pil
nai patenkintas savo nauju pas
kyrimu. Būdamas kunigu virš 
10-ties metų, jis sako, ktfl ku
nigo darbas visur tas pats. Vi
sur jis ras simpatingų žmonių, 
visur jam yra užtektinai darbo 
sielų naudai. Duok Dieve, kad 
jo darbai išduotų gausius vai
siusi

Girdėjau, kad Barbora Gied
rienė. kun. Juozo Giedros ma
mytė, kuriai buvo padaryta a- 
kių operacija, jau sveiksta ir 

j apleido ligoninę. Linksma gir
dėti. Linkime jai visai veikiai 
pasveikti.

Kazimieras Rašlavičius, vie-

.>«- <«•

hi
3Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis: papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku n.enu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

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

Į iškilmės, spalių 28 d. kasdieną 
d. buvo kas nors veikiama bažny- 

pa- čioje.

Pirmądienį ir antradienį 14 
kartų Stebuklingo Medalikėlio 
novenos pamaldos. Išpažintis 
buvo klausomos po kiekvienų 
pamaldų. Trečiadienį rytą, po 

i pietų ir vakare buvo klausomos 
išpažintis prieš Visus Šventus. 
Ketvirtadienį. Visų Šventų die
noje buvo šešerios mišios: pas- 

, kutinios 12:10 vai. 
Po tų mišių švč. 
buvo garbinamas 
pietį Šv. Valanda 
mūsų karius buvo 
5:30 v. iki 6:30 vai. Po Šv. Va- 

I landos į 30 minučių buvo pa
rengtas katafalius Uždusinės 

Pereitą savaitę mūsų du kuni-! dienai. Vakare, 7:30 vai., įvyko 
geliai nei atsikvėpti neturėjo'dveji mišparai, pamokslas be
laiko. Nuo Kristaus Karaliaus1 tuviškai ir Vėlinių procesija.

lapkričio 4
Dubinskas 
keturius naujus, 

lietuvius ir vieną 
į

I

Net Keturi Krikštai
Sekmadienį, 

kun. Antanas 
krikštino net 
katalikus, tris
svetimtautę. Pakalniškių sūnus 
gavo vardą Jono Liudviko; Sa- 
kevičių sūnus buvo krikštytas 
Danieliumi: Petrauskaitės, Pra
nės, o svetimtaučių dukrelė, ku
rios motiną keli metai atgal 
kun. dr. Mendelis išmokino ir 
pakrikštino, apturėjo vardą Jo- 
annos. Sveikiname naujagimių 
tėvelius. Duok Dieve, kad jų 
nauji katalikai sveiki augtų, ir 
kad jie susilauktų daug džiaugs
mo iš savo vaikelių.

i
I I 
I

I

vidurdienį. 
Sakramentas 
per visą po- 
angliškai už 
laikoma nuo

Juozas Kačinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md. 
Tel. Lexington 8595

Llmosinai dėl visokių relka'ų 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ

Vardas
Gatvė
Miestas

“Darbinkiko” Administracija,
Siunčiu $ ............ ir prašau prisiųsti ....

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

n

i

ir Pavardė

ir Valstija -

knyga(s)


