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Mirusieji grįžta 
Laisves ir priespaudos 
nešėjai
Du pasauliai
•

Kaip tik Vėlinių išvakarėse 
grįžta iš Europos pirmosios an
trojo pasaulinio karo aukos. 
Keli tūkstančiai kurčių karstų 
su karių palaikais atplaukė į 
savo tėvynę, iš kur prieš pen
ketą metų jaunų vyrų divizijos 
buvo išlydėtos sutramdyti žmo
nijos laisvės priešus. Iš foto
grafijų matome jaunatvės gro
žiu ir ryžtingumu besišypsan
čius jų veidus; iš jų pavardžių 
spėjame daugelį esant europie
čių kilmės, kurių senelių ar tė
vų vieno kito būta netgi lietu
vių. Jie grįžta po sunkių kovų 
įvairiuose frontuose, grįžta į 
tėviškių kapus, kur mylimos 
lūpos pabučiuos jų karstą ir 
gerosios motinos ar sesers ran
kos kapą papuoš gėlėmis. Ra
mus, bet nepaprastai liūdnas tų 
laisvės kovūnų grįžimas. Liūd
na matyti jų sutiktuvėse tra
giškus tėvų veidus, gedulingai 
pasvirusias vėliavas, bet dar 
liūdniau pagalvojus, kad tų 
didvyrių kančios ir mirtis neiš
vadavo Europos iš priešo bai
saus, kad jų žygis dar nebaig
tas, negudrių ir net netaurių 
politikierių suniekintas...

—
Katalikas, kure neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
ot-
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Svarbus ALRK Federacijos 
Tarybos Suvažiavimas
Antradienį, lapkričio 4 

d. š. m., Pennsylvania 
viešbutyj, New Yorke, į- 
vyks svarbus ALRK Fe
deracijos Tarybos suva
žiavimas. Sesijos prasidės 
10 vai. rytą.

Į šį suvažiavimą kvie
čiami visi Federacijos 
Centro Valdybos nariai; 
visų lietuvių katalikų cen- 
tralinių organizacijų pir
mininkai ir sekretoriai; 
apskričių pirmininkai ir 
sekretoriai, ir visų lietu
vių katalikų laikraščių re
daktoriai.

Jeigu kuris ar kuri iš 
Tarybos narių negali da

lyvauti, tai turi teisę į sa
vo vietą įgalioti ką kitą, j

Federacijos Tarybos 
darbotvarkėje i

•f

• v

karių 
dide- 
vadų
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Oficialiai BALF Tag Days New Nevv Yorke spalių 2, 3 ir 4 atidarant, New 

darbotvarkėje numatyta Yorko miesto mayoras VVilliam O‘Dwy'>r miesto rotušėje priėmimų salėje, ofi- 
svarbūs reikalai. Visi su- cialiai įteikia lietuviams tremtiniams gebėti auką.
praskime būtiną reikalą 
dalyvauti.

Antanas F. Kneižys,
ALRK Federacijos

Stovi iš kairės į dešinę tautiniais rūbais pasipuošusi p-lė Teresė V- ičiulytė. 
i Auką priima Aldona Valaitytė. Į aukų dėžutę dide’iu pasitenkinimu žiūri Lietu
vos Generalinis Konsulas Pulk. Jonas Eudrys. Toliau stovi Uršulė Bacevičienė. 
Vidury BALF Pirmininkas kun. Dr. J. B. Končius dėkinga šypsena patenkin
tas, kad miesto šeimininkas padeda BALF-ui nuo mirties išgelbėti neiaiminguo- 

pirmininkas. sius Europoj lietuvius tremtinius. Dėkingai žiūri Lietuvos Ministeris Pulk. Po-
vilas Žadeikis; šalia jo stovi Rūta Averkaitė. (Photo by P. Urban).

Rumunijos Raudonieji 
Teisia Opozicijos Vadus
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Prezidento Komitetas Siūlo 
Apginti Oviles Teises

Reikalauja Panaikinti Teisių 
Susiaurinimų

Federalės ir valstybės agentūros turi apsaugoti 
mažumą teises

Legalizuoti Subversyviy Viešumon Kėlimą

Washington, D. C.Washington, D. C. — Prezidentas Truman Ko- 
Šiomis dienomis Preziden-'miteto pasiūlymus studi- 
to Trumano sudarytas juoja ir juos įteiks Kon- 
Komitetas civilių teisių gresui. Prezidentas dėko- 
patikrinimui ir pasiūlymų ja Komitetui už tokį nuo- 
paruošimui įteikė Prezi- širdų pasidarbavimą, šia- 
dentui savo raportą. me Komitete yra ir kata-

Komitetas siūlo sudary- Hkų vyskupas Francis J. 
ti pastovų komitetą, kuris Haas.
apsaugotų amerikiečių ei-j ----------------
viles teises. Komitetas 
reikalauja panaikinti dis
kriminaciją, paremtą ant 
kilmės, spalvos, tikybos ir 
tautybės; reikalauja, kad;
būtų legalizuotas kėlimas valstybės nedarbo saugu- 
viešumon komunistų ir mo taryba išsprendė, kad 
“vietinių fašistų” veiklos. Quincy laivų statybos 
Taipgi reikalauja panai- darbininkai, kurie jau ke- 
kinti skirtumus tarp bal- turi mėnesiai kaip strei- 
tųjų ir juodųjų švietimo kuoja, negali gauti nedar- 
ir kitose įstaigose. Ben- bo pašalpos, ir tai be skir- 
drai pravesti tarp visų pi- tumo ar unijistai ar ne u- 
liečių lygybę, kad “poli nijistai.
tax” 
kitų piliečių 
mo ir kad nebūtų 
kitoki skirtumai.

Federalė valdžia 
tybės turi įkurti 
ras, kurios apsaugotų mū-1 aukštesniam teismui iš- 
sų krašto gyventojų civi- spręsti. Apeliaciją turi 
les teises. 1 paduoti laike 30 dienų.

Ouincy Streikieriai Negaus 
Nedarbo Pašalpos

Boston, Mass. — Mass.

OREGON GUBERNATORIUS 
SNELL ŽUVO LĖKTUVO 

NELAIMĖJE
Bucharestas, Rumunija,

spalių 30 
militaris 
Dr. Juliu Maniu, įžymų o- 
pozicijos vadą, ir 18 kitų._
Jie kaltinami už išdavys- Ray^ondp“ Ol^>n prane'l 
tę ir sąmokslą nuversti r

i dabartinę valdžią, kaip to 
Įesą siekia Jung. Jalno^
r “ į
I
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— Raudonųjų 
teismas teisia'

Kaip didelis Amerikos 
buvo pasiaukojimas, taip 
lis demokratijos politinių 
žlibumas, taip baisios jų pada
rytos ir tebedaromos klaidos, 
kurias dabar jau beveik visi 
mato. Prieš penketą metų di
džiausia militarinė ir ekonomi
nė galybė — JAV visuose 
frontuose triuškino priešą, iš
laisvindama tautą po tautos, 
skelbdama dideliems ir ma
žiems kilniuosius žmoniškumo 
ir gerbūvio principus. Tačiau 
visą šitą amerikiečių idealizmą 
išniekino jų pačių remtas, gali
ma sakyti išgelbėtas, dar bai
sesnis už nacizmą žmonijos teisiamas. 
priešas - raudonasis bolševiz-;Dr. Maniu turįs ryšius su 
mas ,kuris Europoje ir Azijoje, Amerikos ir Anglijos di- 
kraujo klanuose plukdo daugy-1 plomatiniais ir militariais 
bę tautų, vergų retežiais kaus- viršininkais, 
to šimtus milijonų žmonių ir 
netgi pačius amerikiečius to
kiose nelaimėse 
skandinti. Kodėl gi ir kaip ta
tai atsitiko, kad Europai ir A- 
zijai laisvės nešėjus amerikie
čius vis plačiau ir plačiau ima 
ten pakeisti raudonosios vergi
jos nešėjai? Kam tat pasitar
navo didvyriškų žvaigždėtosios 
vėliavos karių aukos?

•
Šv. Tėvas viso pasaulio tikin

čiuosius kviečia lapkričio mė
nesį melstis už kare mirusiuo
sius kareivius ir civilius. Kas 
tiki į dvasinę tikrovę, tas tiki 
ir į bendravimą gyvųjų su mi
rusiais, tas įvertins ir maldos 
reikšmę už juos. Antrajame 
pasauliniame kare mirė dau
giau dešimties milijonų karei
vių ir nenustatytas skaičius ci
vilių, kai buvo su žeme suly
ginami ištisi miestai, kai į Si
biro vergijos darbus tremiami 
milijonai geriausių europiečių,

Salėm, Oregon, spalių 30 
— Veikiantis Adj. Gen.

ir Anglija.
Dr. Juliu Maniu įskun

dė jo senas draugas ir 
bendradarbis, Vasile Ser-: 
dici, kuris taip pat yra! 

Jis sakęs, kad;

I Lenkijos Raudonąją Pre
mjeras Įspėja Kataliką 

Bažnyčią
Varšuva, Lenkija—Len- 

pirmininką Marshall Cor- raudonųjų valdžios 
nett ir lėktuvo pilotą Cliff premieras Cyrankiewicz į-

ša, kad lėktuvas, kuris su- 
sitriuškino ant Dog Lake 

(____ , užmušė valstybės:
Gubernatorių Earl SnelŲ 

l£ valstybės Sekretorių Ro- 
"bert S. Farrell, Senato!

i--------------------- 1

Bet visiems aišku, kad 
visuose kraštuose, kur tik 

kėsinasi pa- raudonieji su Rusijos pa
galba yra įsigalėję, tai jie 
stengiasi sunaikinti opo
ziciją.

spėja, kad Katalikų Baž
nyčia “nesikištų į politi
ką”. Jis patvirtina žinias, 

I kad Mikolajczyk’as, Ūki
ninkų partijos vadas, pa
bėgo. Kaip žinoma, tos 
partijos centrą ir spaus- 

VVashington, D. C. — Su tuvę užgrobė raudonieji.
spalių 31 d. užsibaigia Katalikų Bažnyčia nesi- 
cukraus kainų kontrolė, kiša į politiką, kuri ne- 
Tačiau Agrikultūros De- kliudo ir nevaržo Jos ir 
partamento viršininkai Jos narių teisių. Bet Ka- 
sako, kad nėra jokios talikų Bažnyčia negali bū- 
priežasties kelti kainas ir ti tarnaitė raudonojo ko- 
kontrolei užsibaigus. munizmo ar fašizmo.

Hogue. T>

Cukraus Kainą Kontrolė 
Užsibaigia

nesulaikytų negrų ar, Pašalpas gali gauti tik 
nuo balsavi- tie darbininkai, kurie dėl 

daroma nebuvimo darbo yra atlei- 
Jdžiami. Unijos vadas davė 

ir vals- suprasti, kad šis tarybos 
agentu- sprendimas bus pavestas 

i teismui 
Apeliaciją

KONGRESO KOMITETAS KAL
TINA FILMŲ ASMENIS UŽ 

JO PANIEKINIMĄ

JUNG. VALSTYBES RAGINA 
JUNG. TAUTAS SUDARYTI 

SPECIALI KOMISIJĄ KORĖJAI

X

kai nuo bado, priespaudos ir į- 
vairių ligų žmonės krinta kaip 
rudens lapai. Kareivio mirtis 
degančiame lėktuve ar tanke, 
jūrininko paskutinis atodūsis 
grimstant į vandenyno gelmę, 
pėstininkų kritimas durtuvų 
kautynėse ar lėtas užgęsimas šiomis 
kraupiose žaizdose, kai sužalo- Metropolitan Operą. Penk- siūlė, kad susirinkimas. 
to kūno jau negalima net atpa- tadienį, lapkričio 7 d. art. sudarytų specialę komisi-į 
žinti — vis tai klaikūs mo- Polyna Stoska (Stoškai- ją, kuri vyktų į Korėją ir j 
mentai, kuriuose žmogus pasi- tė) pirma kartą pasirodys prižiūrėtų to krašto gy-; 
junta begaliniai vienišas, sunai- Metropolitan Operos per- ventojų rinkimus.
kintas ir nužmogintas. Kiek statyme, Dannos Elviros! Šis Jung. Valstybių pa- 
daug tokiose aplinkybėse mir- rolėje “Don Giovanni” o- siūlymas yra Sovietų Ru- 
darni nesuskubo ar nepajėgė peroje, New Yorke. !
prisiminti Dievo, savo sielos Art. Stoska publikacijos Rusija siūlo, kad Korėjos lentas 348 balsais prieš
būsenos, to momento amžino- ♦-i—-------1i F
sios svarbos! Mūsų, šioje tikro- Jūsų Redakciją ir “Darbi-! Jung. Tautų susirinkimą, 

skaitytojus daly- kuriame diskusuojamas
You and Korėjos atstatymo klau^

j most simas.
Nuošir-| Jung. Valstybės nieko

V •

I
J

Lake Success, N. Y., jino susirėmimai. Žiaurios 
spalių 30 — John Foster kautynės eina visu smar- 
Dulles, Jung. Valstybių kurnu. Musulmonų kariuo- 

Polyna Stoska • atstovas, Jung. Tautų Su- menė tik 18 mylių nuo 
Stoškaitė, !sirinkimo Politiniame ir Kishmir sostinės,
dienomis įstojo į Saugumo Komitetui pa-į __________

Churchill Pralaimėjo

Londonas, spalių 30 — 
Winston Churchill griež
tai pasmerkė Darbo parti- 

... - .. .. * • jos valdžios programąsijos rezoliucijos pataisa. J lamente Tač£u 6paria. 
... A , * , . *. i . . * . _ g . r. . inviiLaS o-io uaiaais unua

■ 201 pareiškė valdžiai pasi-'

I

Washington, D. C., spa-,nę bausmę ir nuo 30 dienų 
lių 30 — J. V. Kongreso iki vienų metų kalėjimo. 
Komitetas prieš - Ameri- -
kmes veiklos .tyrinėjimui kad Holljnvoodo
šiuo metu tyrinėja Holly- J
woodo artistus ir rašyto
jus. Rašytojai pasirodė < 
labai atkaklūs. Jie atsisa
ko atsakyti į klausimus: 
ar tu buvai ar esi komu
nistas? Tačiau beveik visi 
jų nori savo platesnius 
pareiškimus 
mus ar pasiaiškinimus pa
daryti. |

i Valstybės Socialės Gero
vės Taryba pradėjo New 
Yorko Miesto Gerovės De
partamento programos ty
rinėjimą. Kitų tarpe, ku
rie gauna miesto pašalpą, 
surado moterį, gyvenan-

Spauda, ypač komunistų
* ra

šytojai, jeigu bus pa
traukti į teismą ir nubau
sti, tai jie eisią į J. V. 
Aukščiausįjį Teismą.

iI
paaiškini-

Moteris Su $60.000 Gau
davo Miesto Pašalpą

New York, spalių 30 —

vėje dar likusių krikščionių bus ninko” 
gilus žmoniškumo ir religingu- vauti. Rašo: “ 
mo pareiškimas, kai Vėlinių your readers are 
dieną tarsime Amžiną Atilsį vi- cordialy invited.” j 
siems, 
frontuose, 
partizanų 
moję. Jų 
kovas, jų 
nimo ir mirties Viešpats teatly
gina šviesos ir gėrio pasaulyje.

C.

,. , . tikėjimą,diskusuojamas - J

Komitetas visus tokius, 
kurie neatsako į klausi
mus, kaltina jo paniekini
mu, ir jie gali būti atiduo
ti teismui. Pagal Federa- 
lius įstatymus už panieki
nimą Kongreso gali gauti čią viešbuty j ir kuri turi 
nuo $100 iki $1,000 pinigi-

VI- VVlUittiJ 1UVALVU. IlUVūll“ v Lietuvių Radio Programa
kurie užmiršti kovų džiai dėkojame už kvieti-'daugiau nenori, kaip tik 1230 KILOCYCLES__ WESX .SALĖM, MASS

ištrėmimo taigose, mą ir linkime art. Polynai to, kad Korėjos gyvento- ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.
kapuose girių glūdų- Stoškaitei sėkmingai at-'jai laisvai galėtų pravesti ’ J____ ________’_____
kančias, 1 j

didvyriškumą gyve-
jų laisvės likti debiutą ir pasiekti 

viršūnes meno srityje.

Kas nėra buvęs Sovietų 
kalėjimuose, tas negali sa
kyti, kad jis pažįsta Sov. 
Rusiją. Dr. J. Margalin.

SUDEGUSIUS PAKEIČIA
ME DYKAI

Ugnies suuaikintų geremų 
puodukų vietoje duosime 
abooliutiikai dykai, kurie 
yra juos pirkę iŠ mūs. 
Maeoachusetts Envelope Co.

Massachusetts Drinking 
Cup Co.

641 Atlantic Avė., Boston.

savo rinkimus ir sudarytų 
demokratinę valdžią. T 
sai gi nori suvaržyti kai- nos, muzikos kuriniai, pranešimai, kalbos ir sveikini- 
kunų piliečių teises. -

$60,000 turto. Ji gaudavo 
pašalpą iš miesto ir mo- 

įkėjo viešbučiui po $7.50 į 
! dieną.

Valstybės Socialės Ge- 
! rovės Tarybos vedėjas pa
reiškė, kad iš 42 asmenų, 
kurie gauna miesto pašal-

Žiaurus Sukilti

_ šeštadienį, lapkričio 1 d., 1:15 vai. po pietų įvyks - , x..
Ru-Lietuvių Radio programa. Lietuviškos liaudies dai-!pą.’syrad° ti. i rai1—: ° - - - ... /reikalingus pašalpos. Jis

surado, kad miesto šalnos 
administracijos pagrin- 
dfinis principas esąs: ‘The 
elient is ahvavs right.’

Minima moteris ne tik 
turi $60,000. bet ji turi 
ūdros kailių kailinius.

,mai plauks oro bangomis į lietuvių namus. Pasiklau
sykime.

Trumpg kalbą pasakys inž. Vytautas Ramanaus-
i

Indijoj l
kas

New Delhi, India — Tri-‘ DARBININKAS RADIO
jose dideliose Indijos vals-! 366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
tybės srityse vėl atsinau-; Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
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ATVYKO VIENUOLIKA
LIETUVIŲ I§ EUROPOS:

Imigrantu Skiepijimas
••

----------------------------------- ®.

Soaliu 27 d. atplauku-i 
siu ERNIE PYLE laivu 
atvvko vienuilika lietuviu, 
kurių vienas JAV pilietis, 
iš Lenkijos ir dešimts su 
imigracijos 
vykusieji 
gimines bei pažįstamus:

Marijona Eidukaitienė 
atvyko ir apsistojo pas 
sūnų Praną Eidukaitį: 1S5 
Chestnut Street. Brook
lyn. N. Y.

Valdemaras ir Iraida
Grupiljonai su sūnum Jur- lapkričio 5 d 
giu apsistojo pas gimines: piet. Antros 
473 Spring Street. 
Bridgetvater. Mass.

Stasys Juška apsistojo 8 vai 
pas gimines: 10921 S. 
Statė Street, Chicago. III.

Adolfina Mališauskienė, 
apsisitojo pas sūnų: 2102 
\V. 71 Street, Chicago. III.

Jung. A. 
apsistojo 
Draugeli. 
St., Phi- 
Karo au- 
nublokš-

Ligoniai
Benešiūnų tėvukas grįžo na

mo iš Mercy ligoninės. Sveiks
ta.

Mercy ligoninėje randasi Jur
gis Mastauskas. Jei gerai nu
girdau, tai jam padaryta ope
racija pirmadienį, spalių 27 d.

Anckaitis, gyvenęs 313 S. 
Fremont St., sunkiai serga. 
Kun. dr. Mendelis ir kun. Du- 

ibinskas atlankė ligonį.
Jonas Mandravickas vis dar 

tebėra Bon Secours ligoninėje, 
o Juozo Kašinsko žmona tebe- 
siranda John Hopkins ligonbu- 
tyje. Ieva Čemauskienė parėjo 
namo iš Union Memorial. Vi- 

j siems ligoniams linkime veikiai

žinyną? v*|

0Keli raupais sergantieji 
žmonės atvyko Į Ameriką 
iš Europos ir todėl, Jung. 
Valstybių Sveikatos Tar
nyba praneša, kad visi as
menys, atvykstantieji iš 

, ar tai piliečiai,

I 
I 
i
!

i

____  _ _____  ir vi- „ , 
vizomis. At- siems lietuvių šalpos dar- Europos, 

išsiskirstė pas bo prieteliams maloniai imigrantai ar ne-imigran- 
primename, kad BALF tai ateiviai, turės parody- 
metinis seimas įvyksta ti certifikatą, kad jie bu- 
lapkričio - November 5-6 vo skiepyti nuo raupų 
dienomis. Hotel New Yor- per paskutinius tris me- 
ker patalpose. 8 Avė ir 34 tus arba Įrodyti, kad jie. 
Street, New Yorke. raupais sirgo. Visi kiti

Seimas bus atidarytas turės pasiduoti skiepiji- 
., 2 vai. po mui arba pasilikti kva-
dienis posė- rantinoj keturiolika die- 

VVest džiai bus pradėti 9 vai. ry
te. Pirmos dienos vakare,

Įvyks Seimo kon
certas.

BALF seimo proga spe
cialiai atvyko BALF Įga-

Paskutinis Kvietimas 
| BALF Seinų

BALF skyriams

kurie supranta angliškai. Dai
nos buvo gražiai sudainuotos. 
Juozos Strasdauskas ir Edvar
das Mierzwicki visus prijuoki-; 
no iki sočiai.

Art. Viktoras Benderis
Trečiadienio vakare teko kal

bėti telephonu su art. Viktoru 
Benderių. Jis man tą malonu
mą suteikė. Art. Viktoras Ben
deris dabar yra Bostone ir vai
dina “Show Boat” vaidinime, 
Opera House.

Art. Viktoras Benderis yra 
labai gerai nusiteikęs. Jis svei
kina visus Bostono ir apylinkės 
lietuvius, ypač tuos, su ku
riais jam teko susipažinti daly
vaujant Darbininkų Radio kon
certo programoje 1946 m.

_______ __________Nepaslaptis, kad sovie-' Sveikiname art. Viktorą ir 
liotmis Europoje, Dr. An- tai imasi įvairių pro voką- linkime geriausių sėkmių.' 

----- ;------ kad tik!
svarbu pranešimą kaip nors prikibus prie: 

" ’ , Jau anksčiau i
..........I

__ _______

tremti- ant tremtinių, kad gir-į
di, tremtiniai ne todėl ne
grįžta namon, kad jie ne-’ 

įžymių norį bet kad tam tikri as-' 
artimai menyS iš pačių tremtinių

nų.

Vis Kalti Tremtiniai t

Naujos Katalikės

Pereitą savaitę į parapijos 
krikštų knygas buvo įrašytos 
dvi naujos katalikės. Kazimiero 
ir Bertos Wilchinskų dukrelė 
gavo vardą Pranciškos Rožės. 
Jos krikšto tėvai buvo Juozas 
Arias ir teta Bertha Przywara.

Sekmadienį, Kristaus Kara
liaus dienoje, kun. Dubinskas 
pakrikštino Patriciją Marytę 
Adomavičiūtę. Krikšto tėvais 
buvo Pius Aodmavičius, nauja
gimės dėdė, ir teta Lilė Beker- 
skienė. Sveikiname naujagimių 
tėvelius. Linkime daug džiaug- Remeikis, Liudas Bistrickas ir 
smo iš jų dukrelių. Albertas Juškevičius. Jiems pa-

------------- gelbėjo Lilė Letkauskaitė ir O-
A. a. Antanas Starinskas na Čaplinskaitė. Visus palinks-Įšame Kristaus 

mino dainomis ir armonikos ger^me 
muzika J as L^e a ic us i Virš dvieiu 
bertas Juškevičius.

“Spangių Vargai”

aktas tai visus
Negalima jo tinkamai j

Šis
mino.
aprašyti. Reikėjo jį matyli. Vi-j

palinks- ■ Pasveikti. ________
Kristaus Karaliaus Iškilmė
Paminėti Kristaus Karaliaus

si dalyviai pasirodė begalo ga-;šventę mūgų bažnyčioje Suma 
būs dramos srityje, ypač kaipo gu išstatymu švč Sakra.
komedijantai: Leonas Vilkas, ;mento Kurs buvo garbinamas 
Antanas Kisielius, Juozas Ruz-?per vįgą Antrą yalan.
ga, Jonas Lekavičius, Antanas^ po pJetų apįe 10Q yyrų mū_ 

sų parapijos su visais trimis 
kunigais numaršavo į jiems 

iškirtą vietą, kad dalyvauti vie- 
Karaliaus pa-

tanas Trimakas, kuris pa- cimų priemonių, 
darys ____ , r_______
apie BALF paraAlą lietu- tremtinių.
viams tremtiniams ir apie pasitaikė metamų kaltini-. 
dabartinę lietuvių 
nių padėti.

Seime dalyvaus
norėjo jam pri- svečių, kuriems

Vincas Mickus,
Valst. pilietis, 
pas Vaclovą 
1720 S. Orianna 
ladelphia 48. Pa. 
drų iš Lietuvos 
tas į Lenkiją, kame lenkų 
policija ___ ____ __
mesti bolševikų pilietybę rūpi lietuvių tremtinių ge- tarįo varo propagandą ne- 
ir išduoti bolševikams. ’
Tik JAV Ambasados Var
šuvoje intervencijos 
jis buvo išgelbėta.

Mykolas ir Elena 
jokaičiai su. sūnum

WATERBURY, COMN.

bolševikam rovė.
Šiui metu lietuvių trem

tinių padėtis yra nepa
prastai pasunkėjusi. Da
bar yra pats svarbusis 
laikas, kada galime ir tu

nu ir dukra Marija išvyko rime sustiprinti savo jė- 
pas broli dr. Naujokaiti: gas didžiajam artimo mei- 
586 N. Main Street, Po- lės darbui.
mona. Cal. Iš širdies kviečiame vi-

Tarp atvykusiųjų yra ir sų BALF skyrių valdybas 
Vilniaus universiteto stu- pasirūpinti. kad ko dau- 
dentė Janina Banukeivicz. giausia skyrių būtų atsto- 
Vilniuje gyvenusi iki 1946 vaujama BALF Seime, 
metų galo, puikiai kalban- Prašome tuojau pranešti 
ti lietuviškai ir pažįstanti 
daug Vilniaus lietuvių. 
1946 metais bolševikų bu
vo kalinta Vilniuje kartu 
su eile lietuvių visuome
nininku.

*■

Atvykusius be giminių 
ir draugų pasitiko Lietu
vos Gen. Konsulati Atta-- 
che A. Simutis. L.G.K.

dėka

Nau-
Anta-

i

%

8 * 
I

; gerbime.
i Virš dviejų valandų paėmė 
'visiems vyrams sueiti į 5th Re- 
giment Armory, kur Vyskupas 
Shehan pasakė pamokslą ir su- 

nervais ser- mentu. Pamaldos mūsų bažny- 
Tam pa- čioje įvyko 5 vai. po pietų.

Po trumpos ligos mirė a. a. 
Antanas Starinskas, per dauge
lį metų gyvenęs McHenry St., 
bet pastarais laikais Beaumont 
Avė. Paliko užaugusią šeimą. 
Laidotuvės įvyko šeštadienį, 
spalių 25 d. Kun. Antanas Du
binskas atnašavo gedulingas 
mišias prie didžiojo altoriaus, o 
du broliai kunigai Mendeliai 
laikė prie šoninių altorių. Juo
zas Kašinskas patarnavo laido
tuvėms. Reiškiame užuojautą 
a. a. Starinskų šeimai, o už mi
rusiojo vėlę tariame 
Amžinąjį Atilsį.

Kiti Teatro Nariai

Edvardas Budelis nepapras- teikė palaiminimą šv. Sakra- 
tai gabiai atliko 
gančio ligonio rolę.
čiam akte pasirodė Edvardas Kun. Jonas Mendelis atlaikė šv. 
Lietuvnikas ir graikų šokyje valandą.
tarp kitų matėsi Viktoras Šal- Nuotrupos
kauskas. Teatrui užsibaigus. Kun. Cinikas, tėvas Marijo- 
Enrikas Rėkus padėkojo p-lei nas. ir Daugirdas lankėsi Balti- 

- ■* čučulytei ir kitiems už jų pa-
paprastą Se^ą surengimui šio linksmo

i vakaro. Sekė šokiai. Svečių bu
vo apie 300. Kurie tik dalyva
vo buvo pilnai patenkinti. Gir
dėjau kai

BALF Veikla
Praeitame BALF 2-jo sky

riaus susirinkime į būsiantį 
seimą išrinkta sekantieji atsto
vai: kun. J. J. Valantiejus, 
Magdalena Karinauskienė. Ta
rnas Matas, Stefanija Sapra- 
nas, Aldon Matas, Nelė Meškū- 
nas ir komp. A. J. Aleksis. Iš 
fin. raštininkės raporto sužino
ta, kad mūsų BALF skyrius 
šiais metais į centrą yra pa
siuntęs apie $3.500 — ir prie 
.skyriaus priklauso apie 150 na-

_
I ■’ ______

grįžti į tėvynę ir net no
rinčius grįžti persekioja. 
Kad tikrai tokie dalykai' 
dedasi tremtinių stovyk
lose, šiomis dienomis so
vietų atatinkamos vietos 
stengėsi tai įrodyti.

Vieną dieną atvyko į vie- rių.
ną šiaurės Vokietijoje e- _ , ... ““ ”,
kančia stovvkla ansrlu ka-1 4 d-> ^’ks miesto

. ‘ • valdininkų rinkimai. Demokra-nnes valdžios atstovas ir * ... ^ , ,įsišaukęs keletą lietuvių ir;t« sąraše kand,datuoja dabar- 
vieną latvį tardė, kodėl jie T“1™ mayoras John 
varo prooagandą, kad ne- ' onaSan ........
vaziuotų i tėvynę. Karinis ’ y, , ....
atstovas juos patardęs įs-į - j . . - ..
vyko. Kuo reikalas baig
sis, dar nežinoma. Aišku,

I

centro raštinei — (105 
Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.), kada ir kiek atsto
vų atvyksta.

Su geriausiais 
mais.

Kun. Dr. J. B. Končius,
Pirmininkas

Nora M. Gugiene,
Sekretore.

• v

linkėji- karines valdžios ats-

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

Geriausias Pasirinkimas

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston. Mass.
Tel. ŠOU 6651

(Politinis Skelbimas)

,,/,Ų M

<
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F. Milton McGrath

morėje pirmadienį, spalių 27 d. 
Visi kalba 

švč. Vardo 
Rosto, kurs įvyks sekmadieni.

_ . - .. n .. i -- ----- i-------- i—---- ----  — lapkričio 9 d. Bilietas tik $3.00,Jaunimo Klubo Zoplių Balius ., ..... . .r dėjau kai kuriuos pageidau- gan pigus siais brangumo lai-
Vienas iš tų nepaprastai link- jant, kad kitas toks vakaras 

smai juokingų vakarų įvyko būtų surengtas prieš Pelenę, 
šeštadienį, spalių 25 d., kuomet Reikia tik pasveikinti klūbie- 
Jaunimo Klūbo dramos grupė čius, kad į taip trumpą laiką 
surengė teatrėlį dvejose kalbo- (keturių savaičių) patys para
še, angliškai ir lietuviškai. Va- šė ir pastatė tokį linksmą te- 

Respublikonai į i karo angliškos dalies vedėja atrą.
buvo Darata Cučulytė. Lietu
viškos komedijos režiserius bu
vo Albertas Juškevičius. Al
bertina Šalkauskienė pasirodė 
gabi kostiumų siuvėja. Lilė 
Letkauskaitė režisavo Proto 
Ligoninės numerį. P-lė Elena 
Juškauskaitė buvo muzikos di
rektorė.

nomą Ray Snyder. Abiejuose 
sąrašuose randasi vienas - ki
tas (E. Lasky, W. Kolbeck, A. 
Povilaitis) lietuvis. Jeigu res- 
publikonai rinkimus laimėtų, 
tai Waterburio lietuviai susi
lauktų “First Lady”, savo 
mieste, nes Ra£ Snyder yra ve-

tovas norėjo įsitikinti ar 
I pagrįsti sovietų nusiskun- 
i dimai.

Tačiau, kas įdomiausia, dęs veiklę lietuvaitę, Aleną Va- 
kad tie tardytieji asmenys silauskaitę. kuri yra Moterų 
ne tiktai, kad nevarė pro-! Sąjungos choro narė ir pasižy- 
pagandos nevykti į tėvy-|mėjusi solistė. Tad visi pasi
nę, bet atvirkščiai yra nu-! naudokime pilietiškomis teisė- 
sistatę, kad tie, kurie abe- mis ir sulyg savo 
joja grįsti, ar ne, geriau balsuokime už sau patinkamus 
padarytų, kad grįžtų. Pa- kandidatus.
•tys, tiesa, visai ir negalvo-j Spalių 22 d., įvyko iškilmin- 
i ja apie grįžimą, bet jei kas gos laidotuvės jauno policijan- 
! klausia, tai visada pareiš-ito Mato Eidukyno. Pamaldose 
j kia savo nuomonę, kodėl,dalyvavo daug draugų bei pa- 
! negrįžta. Ir kaip gi nepa-^įstamų.
reikšti savo nuomonės, ne
žiūrint ar ji gera ar bloga. Vincui Ražaičiui, jo sesutėms ir 
Juk tai ir yra pagrindinis broliams, reiškiame gilios užuo- 
demokratijos principas —jautos žodį mirusios motinėlės 

nekal-dėliai.j nuomonės laisvė, 
bant jau apie žodžio laisvę.

(Politinis Skelbimas)

Visu Wardų Balsuotojai 
PERRINKITE 
F. MILTON

4>

E I 5»

nuožiūros

Mūsų klebono asistentui kun.

t
I

Mergaičių Minstrelis
Evelyna Strasdauskienė pir

mininkavo šiai vakaro daliai. 
Nepaprastai gabiai pasirodė ne 
tik ji pati, bet ir Ona Čaplins- 
kaitė, Dolores Keidošiūtė, Lilė 
Letkauskaitė ir Ona Petkiūtė. 
Joms pagelbėjo Marijona Mier- 
zvvicki, Pranė Šedbaraitė, Da
rata ir Eleanora Šimkevičiūtės, 
Doris Tracy ir Lilė Valčečkai- 
tė. Ši dalis buvo įdomi tiems.

(Politinis Skelbimas)

Giedra.

Lapkričio 2 d. įvyks vakarie
nė šv. Juozapo parap. naudai. 
Rengia Moterų Sąjungos 43 
kp. Kviečia visus dalyvauti, sa
ko bus skani vakarienė. Bus 
taipgi ir graži programa, kurią 
išpildys šaunus Moterų Sąjun
gos choras, vadovybėje komp. 
A. J. Aleksio.

Todėl nepamirškime tą dieną, 
6 vai. vakare, nueiti į Šv. Juo
zapo parap. auditoriją paval
gyti ir pasiklausyti muzikos ir 
dainų. J. T.

O

ir rengiasi prie 
Dr-jos Oisterių

e t o b

kais.
Šią savaitę visi parapijiečiai 

gavo Mirusiųjų Atminimo laiš
kus. Paaiškėjo, kad pereitais 
metais mūsų kolonijoj mirė 50 

Rietuvių. Lai visi ilsisi Viešpa
ties ramybėje.

il 
ii 
i!
ii

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panau jinimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

Čo operative Bank

s
i§
i

(Politinis Skelbimas)

Councillor At Large
Teisingas, Nuoširdus Ir Malonus Visiems 

Žmonėms. Didelis Prietelius Darbo Žmonių. 
Pasižymėjęs Darbštumu Ir Gabumais. l

Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 Kashington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktj.

RIMTAS KANDIDATAS
J CITY COUNCILLOR

GEORGE A

NURRAY
Jis yra patyręs politikoje ,nes buvo City Coun
cillor; buvo Boston City Council prezidentu ir 
Bostono miesto Mayoro pavaduotoju.
Nuo 1942 iki 1947 m. jis tarnavo U.S. Laivyne.

Jis yra Antro Karo veteranas, narys Thomas J. Fitzgeratd Post, 
Veteranas of Foreign Wars, Nr. 561. Pere Marąuette Council 271 — K. 
of C. narys. Jis yra taipgi ir lietuviams pažįstamas. Už tai prašome 
Lapkričio 4 d. balsuoti už

GEORGE A. MURRAY j City Concillor

0



Penktadienis, Spalių 81, 1947

DARBININKAS.
(THE WORKER) 

Published Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly.
-------- by---------

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Bntered m aecond-clasa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3,1870.
▲cceptance for malling at special rate of postage provided for in Section 

1103, Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918.
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ___________ $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly _____________ $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams  .............   $5.00
Viena kart savaitėje metams_ $3.00
Užsieny metams .....................  $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Generolas De Gaulle

Jvd&hiuA,

-M

Lietuva Tarp 40 Tautu

Generolo De Gaulle laimėjimas Prancūzijos rin
kimuose nustebino pasaulio politikus: vienus links
mai, kitus verksmingai, o vėl kitus kažkaip nesitikė
tai, nes apskritai buvo manyta, kad jis negalės lai
mėti prieš pernelyg sustiprėjusį bolševikų frontą. Gi 
jis ėmė ir laimėjo. Dar nežinia, kokios bus laimėjimo 
pasėkos, bet pirmieji reiškiniai verčia kiek susimąs
tyti: komunistų sukeltas Paryžiuje susisiekimo strei
kas staigiai nutrūko. Taip pat atslūgo jų sumanymas 
organizuoti generalinį streiką. Tovariščiai, sužinoję, 
kad sutraukiama kariuomenės daliniai į numatomas 
streiko sritis, pabūgo ir atšalo savo užsimojime. Jie 
tur būt laukia įsakymų iš Maskvos, kuri matomai ne-j 
buvo pasiruošusi tokiam politiniam netikėtumui. Ir 
kitos valstybės regimai yra tos staigmenos užklup-l 
tos. Sunku joms iš karto numatyt, kokios galimybes 
iš to išsivystys.

Iš viso, gen. De Gaulle asmenybė savo atviru ryž
tingumu išsiskiria iš eilinių šios dienos politikų. Tas 
“šešių pėdų ir šešių colių Napoleonas”, ne tik fiziniu 
ūgiu visa galva už kitus aukštesnis, bet ir jo dvasia 
virš kitų skrajoja. Jis ne vien narsus karys, vienų 
vienas išdrįsęs priešintis Hitleriui, kuomet kiti jau 
buvo pasidavę. Su jo vardu buvo surištas prancūzų 
laisvės šūkis tuo momentu, kai visa Prancūzija deja
vo po nacių batu. Tuometinė prancūzų spauda, ypač 
kairioji, generolą De Gaulle į padanges kėlė. Prancū
zijai į laisvę sugrįžus, De Gaulle buvo pastatytas prie 
valstybės vairo ir tuojau susidūrė su “taikaus gyve-; 
nimo” kliūtimis. Visi jį savinosi, net ir kairieji. Bet; 
kai pradėjo tramdyti komunistų užgaidas, spauda jau 
pradėjo jį kritikuoti. Nuo žodžių prieita prie veiksmų, 
t. y. visokių boikotų ir streikų. Paaiškėjo, kad De 
Gaulle toli gražu ne raudonųjų žmogus. Susidarė to
kia padėtis, kad generolas turėjo iš valdžios pasi
traukti. Ir politikos žinovai, ir spėliotojai pastatė jam 
kryžiuką: De Gaulle politiškai miręs.

Tačiau generolas atrodė nieko nepaisąs. Nebojan- 
čiai rūkąs cigaretę, jis pakišo reporteriams kažkokį! 
neaiškų sakinį, kurį buvo galima ir šitaip suprasti:! 
“tegu jie (prancūzai) paragauna komunizmo, o aš tuo! 
tarpu pasiimsiu atostogas”. Prancūzai komunizmo 
paragavo, bet De Gaulle tuo tarpu neatostogavo. Jis 
kažką veikė — ar su Bidaultu, ar be jo, tai tik jie
dviem žinoti. Tik iš tamsios užmaršties pasklydo gan
das, kad De Gaulle prašneko. Ir ne veltui prašneko: 
po savo kalbos susilaukė laimėjimo. Dabar pasaulis 
laukia, ką jis vėl pasakys. Tačiau De Gaulle vargu ką 
reikšmingo pasakys. Jis ką nors ims veikti. K.

Dvidešimt trečiasis sekmadienis po Sekminių
(lapkričio 2)

EVANGELIJA: Mato 9, 18-26
Anuo metu: Kai Jėzus kalbėjo minioms, štai vienas vyres

nysis priėjo, pagarbino jį ir tarė: Viešpatie, mano duktė ką tik 
mirė; bet ateik, padėk ant jos savo ranką, ir ji bus gyva. Atsi
kėlęs Jėzus sekė jį su savo mokytiniais. Ir štai moteriškė, dvy
liką metų sirgusi kraujo plūdimu, priėjo iš paskos ir palietė jo 
drabužio siūlę, nes ji pati sau viena sakė: Jei aš paliesiu tik jo 
drabužį, pagysiu. Jėzus, atsigręžęs ir ją pamatęs, tarė: Pasiti
kėk. dukter. tavo tikėjimas tave išgelbėjo. Ir tą pačią valandą 
moteriškė pasveiko. Atėjęs į vyresniojo namus ir pamatęs vam- 
zdininkus ir ūžiančią minią, Jėzus tarė: Pasitraukite, nes mer
gaitė ne numirus, bet miega. Jie gi juokėsi iš jo. Kada minia 
buvo išvaryta, jis įėjo ir paėmė ją už rankos. Ir mergaitė atsi
kėlė. Gandas apie tai pasklido po visą aną šalį. |tininkv Federacijos atsto- atstovas

___ „ .. . ....... įvas Vilutis. pažymėjo, LEKCIJA: Šv. Povilo Apaštalo laiško Pilypieciams j f j j

(Pilypo 3, 17-21; 1-3) 1
Broliai: Būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie taip

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

jonas Kmitas

26.

Dėde Piršlys
— Pirmąją pasakos dalį jūs žinote, nes vi

sa tai matėte. Paskui — vakarienė ir nema
ža išsigėrimo. Aš kiek įmanydamas gudravo- 
jau, kad tik dešimtą dalį išgerčiau to, ką tas 
rusas išgėrė. Tai buvo sunkiausia mano užda
vinio dalis. Gi finalas labai paprastai išsirišo. 
Dėdė Viktoras su dviem partizanais pastojo 
mums kelią, paėmė į nelaisvę ir parsivežė na
mo. Tai ir visa pasaka. Nebent reikėtų pasta
tyti klausimas, ar tas dabita komisaras dasi- 
protėjo, kad aš esu toks pat partizanas, kaip 
ir tie, kurie mus areštavo. Manau, kad dasi- 
protėjo.

— Dar kitas klausimas reikėtų pastatyti, 
— įspraudė Viktoras, — ar jis bent tiek iš
sipagiriojo, kad galėtų į teismą stoti?

— Tai jį teisite? — susidomėjo Eugenija.
— Nėkiek nedelsiant. Su tuo pas mus juo

kų nėra.
— Kaip nuostabiai Dievo Apvaizda viską 

tvarko! — susijaudino Eugenija. — Tas ko
misaras dar vakar visus terorizavo ir jo ran
kose buvo mudviejų su Aldona likimas. Ir

3

Veronika O. Šimkienė, kapt. 
W. Šimkus žmona, nusipelniusi 
tremtinių motinos vardo. Tik 
per vienus metus, gerų žmonių 
padedama, ji yra tremtiniams 
lietuviams į Europą nusiuntusi 
apie 4.(XX) svarų maisto ir- rū
bų. Tai kilnus širdies gerumo ir 

i---------------- ------- ..„j..., visoms

1947 m. liepos 25 — rug- kartus, pažymėdamas, kad 
piūčio 20 d. Prancūzijoje į- lietuvių kalba esanti arti- 
vyko pirmosios “Tarptau- miausia senajai indoeuro- 
tinės studijų savaitės”, piečių kalbai, o paskui iš- 
Jas suorganizavo prancū- kėlė lietuvių tautos šian- 
zų katalikų studentų fede- dieninį pranašumą tai p ki- 
racijos sekretoriatas, re- tų laisvų tautų, kaip tau- 
miant ir globojant Pax tos, kuri šiandien herojiš- 
Romana pirmininkui, Ka- kai kenčia dvasinę, kultū- 
nados amba s a d o r i u i, rinę ir politinę priespau- 
Prancūzijos ambasado- dą. 
riui prie Šv. Sosto Mari- 
tain, eilei katalikų fakul- dinta “Tautų Diena”. Šią 
tetų rektorių ir Prancūzų dieną kiekvienos tautybės 

, Akademijos narių. Daly- 
, vavo lietuvių, prancūzų, o- 
. landų, šveicarų, čekų, ita
lų, rumunų, lenkų, norve
gų, austrų, vengrų, ispa- 

. nų, kanadiečių... viso apie 
, 40 tautų atstovai.

Lietuvai atstovavo Atei- čiai lietuvių tautai. Austrų pasiaukojimo pavyzdys 
Lewandovskis Amerikos lietuvėms. Šiuo metu 

l labai rūpinasi 
i vaikams, ku- 

taip skau-trie badaujančio j ir sugriautoje 
Vokietijoje nyksta nuo visokių

1

Viena diena buvo pava-

atstovas darė pranešimą 
apie savo kraštą. Lietuvos 
atstovas skaitė referatą 
“Kataliku Bažnyčios” pa
dėtis sovietinėje Lietuvo
je”. Paskaita susilaukė gi
lios užuojautos kenčian-

kad jo tautos P01“3 Veronika 
Po kiekvienos paskaitos padėtis esanti irgi labai Padetl tremtinių 

buvo sudaromos komisi- sunki, bet ne 1
........................... „ .. . , jos, kuriose buvo persvar- džiai sunki kaip Lietuvos. - -

elgiasi, taip kaip tunte pavyzd, mumyse. Nes daugelis. ap,e ku- stomos paskaitose iške). IjCnk atstovas z gezee- yi»i žiemos metu. P. Ve-
tos mintys ir ieškoma iš- panski, kalbėdamas apie _ utKoja 
vadų. Lietuvos atstovas Varšuvos sukilimą, orimi- pnsidėjusiems 
dalyvavo vienuolikoje ko- nė, kad Lietuvos didysis _- 
misijų. ( 
buvo svarstoma apie poli- Jadvygą, lenkaitę, ir valdė ton- Mass- 
tinęs sroves, Lietuvos at- Lietuvą ir Lenkiją, o to- 
stovas nušvietė komuniz- liau kalbėdamas apie rusų

riuos aš jums dažnai kalbėjau (dabar gi ir su ašaromis sakau), 
elgiasi kaip Kristaus kryžiaus neprieteliai. Jų galas — pražuvi
mas, jų dievas yra pilvas ir jų gyrius susideda iš jų gėdos, nes 
jie trokšta žemiškų dalykų. Mūsų gi elgesys yra danguje. Iš ten 
taip pat laukiame Išganytojo ,mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. 
Jis pakeis 
skaistumo 
ti.

Taigi,

mūsų žemumo kūną .padarydamas jį panašų į savo 
kūną ta jėga, kuria jis gaji taip pat visa sau paverg-

mano mylimieji ir labai pageidaujamieji broliai, ma
no džiaugsmas ir mano 
tyje, mylimiausieji!

Aš prašau Evodiją 
monės Viešpatyje. Taip 
padėk jom; nes jiedvi su manim darbavosi Evangelijai drauge 
su Klemensu ir kitais mano padėjėjais, kurių vardai yra gyve
nimo knygoje.

visiems per ją 
prie tremtinių 

šelpimo. Jos adresas: Mrs. V. 
O komisijoje, kur kunigaikštis Jogaila vedė Shimkus- 30 Belmor.t St., New-

-
i
atitinkama literatūra bu-aiuvad iiuoviuic nuiiiumzr įiau n<iiuvučiiii<is> duiu i ūsų-------  ------- ------ -------- \

mo pavojų Europos kultu- klastą, taip pat pareiškė, vo apdovanotas ir kiekvie-
. . . , rai ir civilizacijai. Kitų kad komunistai baigia lik- nosvainikas, taip stipria, stovėkite Viešpa- tautų atgtovai tam gyvaiĮviduoti ir lietuvių tautą, j 

................ pritarė. į Pilies, kur vyko su važia-!.r meldžiu Smilkę būt. vienoUos nuo-, Paskaitos metu f vi biblioteka naudojo- 
pat prašau ir tave .stirnas drauge, Masson Q , kalbėda.isi visi dalyviai. Jai Lietu-

tautos atstovas. (E).

VIEŠA PADĖKA
Amerikos lietuvių pagalba

mas apie ‘Laiką ir Erdvę’,!vos atstovas padovanojo mums — tremtiniams yra nepa- 
Lietuvą prisiminė trisleilę knygų apie Lietuvą, prastai didelė. .1: -------Ji gelbsti mums 

medžiaginiai ir tuo pačiu stipri
na mūsų viltis ir drąsina tai 

Armija, užkariaudama miestą, imasi sunkiausių ginklų. Už- kovai, kurią mes esame pradė- 
kariauti gi pačiam sau reikia pačių paprasčiausių: eiti paskui ję — mūsų tėvynės atstatymui. 

Mano šeimai nepaprastai daug 
padėjo mūsų artimieji giminės: 
Povilas Daunis su šeima, gyv. 
\Vaterbury. Conn.. 471 Willow 
St.; Petronėlė Petuška su šei
ma ir Barborė Daunis gyve
nančios VVaterbury'. Conn.. 87 
Green St. Nesigailėdami nei lai
ko nei lėšų jie mus aprūpino ir 
affidavitais. kad galėtumėm at
vykti j JAV.

Nors mes dar nepasiekėme 
Didžiojo Laisvės Krašto, tačiau

KURIAIS GINKLAIS?
NEMATOMOJI ARMIJA

LAIMĖTI SAVE Į
Žygiuojanti armija drebina žemę tvirtu žingsniu, savo jėga Kristų. Eiti gi paskui jį, reiškia eiti iki Golgotos, iki pasiaukoji-* 

ginklais. Tai sutelkta žmonių jėga, kuri gali kalnus versti, mo. Tuo būdu žmogus laimi save. Jis laimi prarasdamas save.
Juk tasai, kuris budi prie sužeistojo ištisas naktis, argi nevar
gina savo sveikatos, argi jos nepraranda? Bet ją prarasdamas 
jis laimi save Dievo akyse, nes jis aukojasi, o kiekviena auka 
yra tie sparnai, kurie kelia žmogų dievop.

Žmogus, kuris drįsta prarasti save, yra herojus (didvyris). 
Jo heroiškumas betgi netrimituoja: jis yra toks paprastas, kad 
nei jis pats, nei kiti nepastebi. Dažnas piktas žodis, nepasiten
kinimas. grasinimas netgi šmeižtas gula ant jo, kaip dulkės ant 
žėrinčio aukso. Dulkės, tiesa, pridengia jo žibėjimą žmonių aky
se, bet jos nė kiek nemažina aukso vertės. Užtenka tik nubrauk
ti dulkes, ir jo žibėjimas išeis aikštėn visu ryškumu.

Žmogaus, kuris nebijo prarasti save, nebaido nei Į>ersekioji- jiems siunčiame šiandien viešą 
mai, nei pikti žodžiai, nei melas, nei nuliūdimas, nes visa kas padėką 
slegia kartu ir kelia aukštyn. Juk ar galima paskandinti ka-!širdį ir 
muolį vandeny? Jis vistiek iškyla atgal. Toks žmogus gerai ži--ranką, 
no, kad virš visų persekiojimų ir melų, visi nuliūdimai ir prie
spaudos, yra nuostabieji Kristaus palaiminimai...

I
I

i ir
Yra betgi armija, nuo kurios kojų nedunda žemė ir kurios gink
lai nežvanga. Tai armija tų žmonių kurie iškeliavo Viešpatin su 
šventumo aureole, tai šventųjų armija.

Tiesa, visi žygiuoja, visi kovoja, bet nevisi laimi. Laimėto
jai ir yra tie šviesiosios aureolės žmonės, kurių laimėjimas yra 
ne miestų užkariavimai, ne jų išgriovimas, bet savęs nugalėji
mas. Šiandien užkariauti miestą yra lengviau, nei save laimėti. 
Užkariaujant miestą moderniais ginklais tenka mažiau pakelti 
aukų, nei save nugalint. Yra generolų, kurie užkariavo daugy- 

jbę miestų ir žemių, tačiau neįstengia nugalėti savęs, nes čia 
į neužtenka įsakyti, o reikia pačiam grumtis. Lengva generolui 
suvaldyti tūkstančius kareivių vienu įsakančiu žodžiu, tačiau ne- 
taip lengva suvaldyti savo pyktį. Čia reikia vidinės jėgos, o ne 
komandos. Taip pat lengva karininkui įsakyt žygiuot savo bū
riui, bet nelengva pasiaukot ištisas naktis budėt prie sužeisto.

Tapti nematomosios armijos nariu reiškia tad ne miestus, 
o save laimėti.

I

už jų nepaprastai gerą 
ištiestą mums pagalbos

Alfonsas Kondratas
su šeima.

ne tik mudviejų. Šimtai suareštuotų lietu
vių drebėjo prieš galintį išeiti iš jo burnos 
mirties nuosprendį. Dabar mes laisvos, o jis 
pats stoja prieš lietuvių tribunolą. Kaip mes 
turime Dievuliui dėkoti! Taip pat ir jums, 
mylimieji. Kuo mudvi jums atsilyginsim? E- 
same beturtės ir bejėgės, bet — nieks nuo 
manęs neatėmė motinos teisių. Andriuk ir 
Aldonuke! Seniai žinau ,kad judu mylitės. 
Bet būdami labai dori ir kuklūs, nedrįstate 
viens kitam pasisakyti ir abejojate dėl mano 
sutikimo. Taigi aš noriai judviejų meilę už
giriu ir iš visos širdies laiminu — apsivesti.

— O, mamyte! — iš džiaugsmo sudejavo 
Andriukas.

— O, tetyte! — suaidėjo Aldona.
— Ir aš, — iš netikėtumo beveik apstulbęs 

tarė Andrius, — nuoširdžiai prie šios palai
mos prisidedu. Tiesą pasakius, nieko apie 
tai nežinojau, bet pilnai pritariu mano gero
sios ir išmintingosios žmonos nuosprendžiui. 
Iš tiesų, tai tinkamiausia porelė, kokią man 
nors teko matyti.

Viktoras dirbtinai susiraukė.
— O apie mane tai pamiršote. Juk tai aš 

pralaužiau tą nedrąsumo ledą ir patį į pirš
lius pasisiūliau.

— Nepamiršom, brangus broluži! — apsi
kabino jį Eugenija. — Tavo nuopelnas pir
mų - pirmiausioj vietoj. Jei ne tu, tai visi 
trys būtume amžinai tylėję ir, nesurasdami 
išeities, amžinai besikrimtę. Tu esi tiesiog 
genijalus Dėdė Piršlys. Bet atsimink, Vikto- 
ruk, kad ir tau privalu būti piršlybų auka. 
Juk esi vienturtis Tautgėlų atžala.

— Aš Viktoras Tautgėla, o čia ponia Taut- 
gėlienė, — čiuptelėjo savo kardą Viktoras.— 
Na, na, nenugąstauk, sesute. Kai tik Lietu
va nusikratys tais kraugeringais vabzdžiais

bolševikais, aš pirmas eisiu prie altoriaus.
— Kad tik nebūtum jau persenas, broleli.
— Persenas... hm... Ar gi tu manai, kad 

bolševikai čia tolei laikysis, kol aš pasensiu? 
Ne! Jei mane greit nenugalabins, tai mes 
juos išvarysim daug pirmiau, negu aš būsiu 
persenas apsivesti. Pagaliau, tai bus aksti
nas narsiau prieš juos kovoti, kad greičiau 
vedybų susilaukčiau.

— Vedybos, bet su kuo? — susirūpino An
drius. — Ar ne metas pradėt paukštytės ieš
kotis?

— E, su tuo mažiausia bėdos. Pas kareivį 
viskas greit: viens, du, trys, ir baigta.

Eugenija abejingai pakraipė galvą.
— Na, jau čia tai turėtum manęs atsi

klausti. Jūs, vyrai, moteris vadinate gražią
ja ir silpnąja lytimi, ir esate patenkinti, kad 
tais žodžiais išsemiate ir išrišate visą klau
simą. Bet jūs nieko neišrišate, tik save ap
gaudinėjate. Visų pirma, kodėl gražioji ly
tis? Grožis — atžvilgingas dalykas. Visai 
teisingai sakoma: ne tas gražu, kas gražu, 
bet kas kam patinka. Vyrui graži tik ta mo
teris, kurią jis įsimyli. Gi moteriai tik ta 
moteris graži, kuriai ji nepavydi; o tos, ku
rioms ji nepavydi, visuomet labai negražios. 
Tai kur čia ta gražioji lytis? Praktikoj jos 
kaip ir nėra. Kas kita, jei sakytų švelnesnio
ji, jautresnioji lytis — čia tai jau tikra tie
sa.

— Na, o kaip su silpnesniąja lytimi? — 
pasiteiravo Andrius.

— Ir čia klaidinga nuomonė, — Eugenija 
atsakė. — Ir tą klaidą patys vyrai pripažįs
ta, sakydami, kad moteris savo silpnybe yra 
galinga. Čia skamba lyg pažeminimas, pa
šaipa, nes moteries galybė būk tai glūdi aša
rose, priepuoliuose, histerijoje ir, bendrai,

silpno organizmo savybėse. Tokia “galybė” 
garbės nedaro. O bet gi priverčia vyra nu
silenkti, paklausyti. Reiškia, vis dėlto jį nu
gali. Tad išeina, kad moteris galų gale yra 
stipresnioji lytis. Juk tai logiška, ar ne?

Vyrai kratė galvas, bet į ginčą nesileido.
— Nesutinkate? Tai įrodykite. Įrodymų 

nėra? Reiškia, laimėjau, — džiūgavo Euge
nija.

— Taip, sesute, ginčą laimėjai. — tarė 
Viktoras. — Bet ginčas sau. o faktai sau. 
Tu laimėjai ginčą, aš laimėsiu faktą. Pama
tysite, kaip viskas eis pagal mano norą: 
viens, du, trys — ir baigta. Žinoma, aš im
siu tokią, kuri nemoka gudrių moksliškų 
ginčų vesti. Imsiu paprasčiausią liaudies 
dukrą. Ji nesigilins į lyčių pirmenybe, tik 
mane mylės ir — nesiginčys.

— Senoviškos tavo pažiūros, broliuk. Ir 
liaudies dukros ne pėščios šiandien vaikšto. 
Gal ir nesiginčys, bet taip švelniai tave pa
žabos, kad nė nepajusi ant pavadžio vedžio
jamas. Na, kaip ten bebūtų, aš vis dėlto no
rėčiau savo akimis pamatyti, kaip tu už sa
vo asmeninę laisvę ir nepriklausomybę ko
vosi... iki nupuolimo.

— Apie nupuolimą nėra kalbos, visur bus 
mano viršus!

— Aš taip ir žinau, kad ne. Ryžtingiausi 
kariai lengviausiai į moterų nelaisvę pakliū
va.

— Aš ne toks jau ryžtingas karys. O jei
gu toks ir būčiau ,tai moterų atžvilgiu su
darysiu griežtą išskirti: viens, du. trys, —ir 
baigta.

— Čia tokia taisyklė, kuri išskirčių nepa
kenčia.

— Taisyklė be išskirčių neįmanoma.
— O bet gi čia jų nėra.
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Kaip Miršta Lietuviai I
I

Šv. Pranciškus, didysis jo prie pat traukinio sto- 
paukščių. žuvų ir žvėrelių ties. Ne vieną dieną ir ne 
draugas, mirtį pavadino vieną vakarą bei naktį per 
seserimi. Tikrai, mirtis at- šitą miestelį skrido lėktu- 
eina kaip sesuo, ir nė vieno vai į Berlyną, kad su že- 
nepamiršta. Miršta skur- mėmis sulygintų dar vieną 
džiai. miršta turtuoliai, didmiesčio dalį. Skrido ir 
miršta karaliai. Miršta kū- nekliudė mūsų miestelio, 
dikiai, jaunuoliai, seneliai. Argi apsimokėjo jį bom- 

Kitokia, tačiau.
tuvi 
yra kur kas iškalbingesnė likti savo 
ir jos atsilankymas — gū- Berlyną? 
dus ir kraupus: sunku yra 
stovėti prie lietuvio trem
tinio karsto ir atsivėrusios 
duobės, nes žinai, kad šito 
žmogaus klajonės baigėsi 
tragiškai, neišvydus pasi
ilgtos žemės.

O lietuviai tremtiniai, 
kaip ir visi žmonės, miršta 
ir jų mirtis kalba apie di
delį pasauli, kuriame ank
šta ramios tautos vai
kams.

’ _21__ , yra lie-barduoti. ar apsimokėjo
ų tremtinių mirtis. Ji dėl keliasdešimt namų pa

tiksią — išdidų* 
‘l

Matydami, kad lėktuvai 
išdidžiai praskrenda pro' 
tą miestelį, fabriko vado-j 
vai vokiečiai ir pavojaus į 
metu neleisdavo darbinin-

DARBININKAS

Milžinų ten kaulai guli, verkia jų kapai...
t. . . - .. ... -i — v ištiek musukams pasislėpti slėptuvė-_ paav

se.
— Neapsimoka gaišti — 

sakydavo. — --------
mūsų nekliudys...

Kai aušo Hitlerio gimi
mo dienos rylas, 
kiečiai vaikščiojo susimąs-į 
tę ir neramūs. Visi nu-j 
jautė, kad tą dieną kažin 
kas įvyks.

Ir neapsiriko.
Apie 10 vai. ryto policija 

padam pranešė orinį pavojų. Si-

nebom- tojai neprileido. Pasakė:
Jei bus reikalas, patys_____ — paaiškino.

Lėktuvai buvo jau čia jus pašauksime!

i

STAIGI JAUNUOLIO
MIRTIS

1944 metai. Nebuvo tos 
dienos, kada lėktuvai ne
raižytų Vokietijos ] 
ges ir jų bombos netykotų renos nekaukė , nes elek- 
žmonių gyvybės. tros srovė buvo išjungta.

Gyvenau tada netoli Ber- Tylus pavojaus praneši- 
lyno. nedideliame mieste, mas dar labiau paveikė 
Jame laukė karo pabaigos žmones. Visi nervingai! 
kelios lietuvių šeimos ir skubėjo į slėptuves ir mel- 
būrelis lietuviško jaunimo, dėsi.
prievarta atvežtas dai- Tačiau fabriko adminis- 
bams. tracija ir tą rytą neleido

Vienas jaunas lietuvis darbininkams palikti dar- 
dirbo fabrike, kuris stove- bą.

(Politinis Skelbimas)

Jie vistiek pat' ^uo motorų ūžimo Grįžo abu į stovyklą, o 
drebėjo namai ir žemė. Ne- Sigitas guodėsi viltimi.

- • ramūs darbininkai stovėjo kad su tėveliu nėra jau 
visi vo- drebėdami savo vietose ir taip blogai.

'kažin ką blogo nujautė. ' -----
: Staiga keli lėktuvai ap
suko ratą ir ėmė nežymiai 
leistis. Pirmasis išmetė 
liepsnojantį puolimo ženk
lą. Visa tai matė lietuvis

i darbininkas ir nutarė bėg- pasakė, jog senelis jau sa- žmona ir 
ti. Nepaisydamas vokiečių vaite kaip miręs ir palai- kūdikiai... 
įspėjimo, paliko fabriką ir dotas miesto kapinėse... i 
šovė pro duris į kiemą. Beliko susirasti kuklų

- Tačiau buvo jau vėlu. Di- Vyšniausko kapą ir £aso-;
j džiulis lėktuvas suūžė vir- dinti gėlių.

šum galvos ir išmetė bom- Sūnui nebuvo leista netveE0 
bą. Ji krito fabriko kieme, atsisveikinti su tėvu, 

i keliolika žingsnių nuo bė
gančio lietuvio, ir parbloš-’ 
kė jį ant žemės.

Kai praėjo orinis puoli
mas, jaunuolis daugiau 
nebekėlė. Jis miegojo am
žinu miegu...

SENUS NESULAUKLA
SAVO TĖVO

A. Šatas nekartą giliai si žmona ir sūnus, kuris 
galvojo lankė Oldenburgo lietuvių 

apie Lietuvą. Kartą paša- gimnaziją.
kė:

— Nenorėčiau greit mir
ti. Taip norėtųsi palaukti 
dar kelis metus ir pama
tyti, kaip baigsis šių laikų 
tragedija.

: Tačiau geraširdžiui žmo-’Jįįrįtj*
gui nebuvo lemta sulaukti; Vladas Šidlauskas, dvi- 
svajojamų dienų, kada su dešimts vienerių metų vy- 
tautiečiais galėtų grįžti į ras> gįmė įr augo Kaune. 
Lietuvą. Buvo neturtingų tėvų sū

■_ 1946 m. birželio vidury nus įr jau nuo mažens tu- 
ėmėsi taisyti dviratį. Ka- rgjo fįzinįai dirbti. Kai jis 
dangi trūko kai kurių da- turėjo šešiolika metų, vo
lių. skubiai nuėjo į miestą kiečiai jį suėmė, išvežė į 
nusipirkti. Grįžo sušilęs ir; Vokietiją, o po kurio laiko 
pavargęs. Kambaryje tuo uždarė į koncentracijos 
tarpu ilsėjosi žmona. Ty- stovyklą. Ten buvo žiau- 

Simaniūkštis neturėjo jo- pabarškino į duris ir, rįaį mušamas, spardomas, 
kio ginklą, bet pasileido nesulaukęs atsiliepiant, kankinamas.
vytis. nuėjo į prausyklą. Prakai-į išėjęs į laisvę, kelis me-

Miestelio gatvėse tuo tas varvėjo nuo jo veido. tus gyveno DP stovykloje, 
metu patruliavo anglų ka- valandėlės grįžo į o šių metų pavasarį su ki-
riai. Sutemose įžiūrėję bė- kambarį. Žmona, jį pama- tais draugais atvažiavo į 
Igančio siluetą ir išgirdę čiusi, nusigando ir liepė Angliją. Čia buvo apgy- 
;riksmą, paleido kelias kul- tuojau atsigulti. -—
kas.

giliai susimąstęs
Sūnus tespėjo 

atvažiuoti tik į laidotuves.
PIRMOJI LIETUVIŲ 
AUKA ANGLIJOJE

Vakar mes palaidojome 
i pirmąjį lietuvį, atvažiavu
sį į Angliją duonos užsi-

vendintas Sleafordo ben- 
Vyras krito į lovą ir ėmėdrabutyje ir dirbo ūkyje, 

pabėgo, o dejuoti. Paskum jis paša-j Rugpiūčio 21 d. su dviem 
pareigūnas kė: draugais dirbo lauke,

Praėjo savaitė, kita, o iš 
ligoninės jokios žinios.

Išsirengė abu dar kartą : Nusikaltėlis 
aplankyti. Tačiau koks sąžiningasis — v ----- o— ------ ------ ,
buvo jų nustebimas, kai li-įbuvo kulkos kliudytas ir — Aš taip norėjau grįžti kraudamas ant vežimo pa- 
goninės budinčioji sesuo krito gatvėje. Liko našlė i Lietuvą!.. duodamas žirnius. Staiga

keli našlaičiai Tačiau širdies ataka ne-.arklys truktelėjo vežimą, 
praėjo. Jausdama, kad jau’ir Vladas nuo pat viršaus 
paskutinės mylimo vyro krito galva ant žemės. Kri- 
gyvenimo valandos, žmo- timas buvo nelaimingas: 
na padavė jam į rankas'sulūžo sprandas ir kliudė 

'nugaros smagenis.
malonus ir — Antanai, ar tu susitai-J Netrukus buvo nuvežtas 

° jį Lincolno ligoninę, tačiau

sugyveno — ir lietu- sijas atlikau išpažintį. Ma-! Palaidojome jį Sleafordo 
kapinėse, po aukšta puši- I _ * f • J J • J Į - - - - „ --

JIS TAIP NORĖJO I
LIETUVĄ GRĮŽTI...

Lehrtes stovykloje gv-kryžių ir pasakė:
labai

draugiškas žmogus Anta-kei su Dievu? ___  «
nas Šatas. Visi su juo gra- — O taip! Ką tik per mi- 22 dienos 3 vai. rytą mirė 
žiai ;
viai, ir latviai, ir suaugę ir no sąžinė rami.

NETIKĖTA MAJORO
VALAIČIO MIRTIS

Majoras Antanas Valai- vaikai. Mažieji niekuomet — Melskis, Antanai, šau-'mi, o laidotuvėse dalyvavo 
; sii žmnna ir dr-šimtips ~tis su žmona ir dešimties negalėjo pamiršti 1945 m. kis Dievo pagalbos! — ra-;apylinkės lietuviai ir ang- 

metų dukrele gyveno ra- Kalėdų, kada A. Šatas, ap- gino pamaldi žmona. lų pareigūnai.
miame Vokietijos kampe- stengęs Kalėdų senelio A. Šatas meldėsi. Tuojau Pirmasis lietuvio kapas 
lyje P™6 Celles. Karas jau drabužiais, ’sekė jiems pa- buvo išvežtas į ligoninę, paskendo gėlių vainikuose, 
baigėsi ir daugiau nerei- saką, o paskui dalino do- Deja, už kelių valandų i Taip miršta lietuviai... 
kėjo bijoti nei skraidančių vanas. jis mirė. Liko susikrimtu-i Jonas Gailius.

I Tuojau po karo įsikūriau bombonešių, nei patrankų
i nuošalioje lietuvių stovyk- ugnies.
loję Oldau. Gyveno čia a-
pie šešios dešimtys

■vių

Advokatas Timothy J. Mclnemey yra kandidatas į 
Committee ir jo šeima. Iš kairės i dešinę: Timothy J.. Carolyn. 
Jar.et Marie ir Mrs. Marguerite P. Mclnerney. Šiame paveiksle 
nėra Timothy .J.. Jr.. kuris atvyko tik dvi savaitės atgal ir nesu
spėjo sykiu nusitraukti paveikslų.

Vieną ramų vakarą maj. 
lietu- 'Valaitis su šeima sėdėjo 

— ūkininkų ir darbi- savo kambaryje ir kalbė- 
! ninku su žmonomis ir vai- josi anie Lietuvą.
'kais. Gegužės mėnesio žiedais

Iš kitų tarpo išsiskyrė išpuoštoje pievoje 
pagyvenęs ūkininkas Vyš-v< 
niauskas. Buvo 
ligotas, nepajėgus dirbti, kuriais šaudė į taikinius, 

i Žmona bebėgant pasimetė.
dukterys nepaprasto. — 

apkasų Vienas kareivis atsisuko
Su juo pasiliko tik- į namų pusę ir pro atvirą:

I i 
I

t klyka
vo būrelis anglų karių. Jų 

senyvas, rankose buvo šautuvai,

Staiga įvyko kažin kas

* 
t
t 
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t 
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t
t
/
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t
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TINKAMIAUSIAS KANDIDATAS

ADVOKATAS TIMOTHY J.

McINERNEY
J Boston

SCHOOL COMMITTEE
Tetas — Advokatas — Legislatorius

School'Pvi suaugusios
‘buvo nuvarytos 
j kasti.

tai nedidelis, dvylikos me- langą paleido kelis šūvius, 
tų sūnus Sigitas.

Staiga senukas 
Tavo. Pajuto kaulų gėlą, 
galvos skausmus ir bendrą įai kliudė majorą, 
organizmo sunegalavimą.

, Atvažiavo Raud.
žiaus pagalbos mašina ir ji apalpo, 
išvežė jį į apskrities ligo- Lietuvos 
ninę Cellėje. Aš tuo tarpu majoras buvo 
išvažiavau su reikalais į laidotas svetimose kapi- 
kitą tolimą lietuvių 
vykią.

Kai grįžau atgal, 
kas dar nebuvo 
Sūnus su viena 

j kiškai kalbančia 
’ pėsti nukeliavo 
j susirado ligoninę, 
! ligonio nematė, nes gydy- tėvo,

Ką jis galvojo, niekas ne- 
sunega- žino.

Pirmutinė kulka mirti- 
ir jis 

sukrito savo kraujuje. Ki- 
Kry- ta kliudė jo žmoną į petį ir

kariuomenės
kukliai pa-

6-to WARDO LIETUVIAI
BALSUOKITE UŽ

Thomas J.

ULLINS
į COUNCILLOR

i

I

.lis yra geras lietuvių draugas ir ne sykį savo nuoširdumu parėpus 
h :. Įstaigas. Reikalui esant lietuviai gali visuomet prie jo kreiptis, 
o jis su malonumu padės ir patarnaus.

sto- nėse, o žmona ilgą laiką 
gydėsi, kol jos ranka vi- 

senu- siškai sugijo.
pagijęs. Kas iš to, kad kariai ap-; 

gerai vo- gailestavo savo vaikiškus' 
mergaite pokštus ir aiškinosi man, 
į miestą, kad namai buvę tušti. Žo- 

tačiau džfai nesugrąžino šeimai* 
o Lietuvai — bran-Į 

gaus ir vertingo žmogaus..'
PAKLYDUSI KULKA 

PERVERIA N. 
SIMANICKŠTI

Didelė ir plačiai žinoma 
buvo Greveno DP stovyk
la. Tūkstančiai pabaltiečių 
ten gyveno, vargo, alko ir 
šiandien tebevargsta.

Nikodemas Simaniūkš- 
tis ėjo policininko parei-; 
gas. Buvo sąžiningas, 
darbštus, nors jau kuris 
laikas jautė kažin kokį ne-; 
rimą ir nekartą kalbėjo a- 
pie galimą mirtį.

Vieną vakarą UNRRos 
sandėliuose kažin kas su-! 
braškėjo. Simaniūkštįs' 
tuo metu budėjo ir pradėjo! 
sekti. Nusikaltėlis pajuto: 
pavojų ir pasileido bėgti.!

H E AR
’OUIZZING THt WIVIS* 

Weekdey Morning* 
WNAC 10 t® 10:15

automatic 
cooking!

what vou temt 
the new
Uis ranecs

\>^Automalic ligliting
Automatic heat control

Automatic clock control 
V' Instant high-heat 

Instant shut-off 
Smdkclcss broiling 
\Z Non-clog burncrs 
Streamlincd dcsign

Full-sizc separatc broilcr 
Extra-insulated oven

Thrifty-simmcr burncrs

Look for this seoi .. . 
your guldė to the finest!

Kad greičiau, švariauKad greičiau, švariau ir vėsiau 
galėtumėte virti... pasirink vie
ną iš naujųjų, moderniškų ir 
pilnai automatišką pečių, pa
darytą su “CP” antspauda ata
tinkamu standardams. Bet rei
kia turėti mintyje, kad paro
dytas modelis nevisuomet gali-

ma bus gauti 
ofisuose ar Gaso ko-operuojan- 
čius dylerius, bet jūs galėsite "
panašų pečių su antspauda 
“CP” gauti, kuris turės visus 
moderniškus virimui inprumen- 
tus.

kaimynyniuose

BOSTON consolioatio GAS commnt

100 ARLINGTON ST. • HUBbcrd 7000
or Your Co-operaling GAS Dealer
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Pasikalbėjimas Su Lietuviu
DARBININKAS

(Mūsų keliaujančio bendradarbio laiškas iš Jamaikos)

bai kalnuota. Kiti 
yra ligi 7,000 pėdų 
tumo. Surasti kur 
gyvenantį žmogų,

!

Darbininko" Metinio 
Koncerto Rėmėjai

I 
apie 30 mylių pločio. La- 

kalnai 
aukš- 
toliau 
reikia

“Darbininko” metinis koncertas įvykęs spalių 19 
d. praėjo su dideliu pasisekimu. Tai buvo tikra dainų 
šventė. Koncerto pasisekimui labai daug prisidėjo 
LDS nariai, ‘-Darbininko” skaitytojai ir šiaip kiti 
“Darbininko” prieteliai ir ręmėjai, paremdami jį fi
nansiniai.

Prieš koncerto visų rėmėjų vardų nesuspėjome 
i “Darbininke” paskelbti, tai - gi tą atliksime, kad ir po 
į koncerto.
Agnės Kinderienė, Cicero, III. ..................
Mrs. Nellie Parcauskas, Dorchester, Mass. 

[Bronislava Kavalauskas, Chicago, II!........
[R. Adam, Chicago, III.................................
[Monica Norvaišaitė, Chicago, III................
Jonas Grigas, Stoughton, Mass................
[Mrs. K. Sougas, Brighton, Mass................

BALF Viešosios Rinkliavos New Yorke proga, spalių 3 d. miesto mayoras Be‘.nato,įjy E*iZabe^’ X-
William O’Dwyer miesto rotušėje įteikia BALF Pirmininkui kun. Dr. J. B. Kon- ‘ .1C_ ’.1Jnoio’ \
čiui proklamaciją, kurią pats mayoras perskaitė ir miesto vardu oficialiai pa-" -. aJa °- OSl jn’ * ass-
skelbė “Lithuanian Relief Tag Days”, viešai užgirdamas rinkliavą lietuviams £ Navicaas Osmond, Nebraska 
tremtiniams gelbėti. Kairėj stovi p-lė Teresė Vaičiulytė, Lietuvos Ministerisrs- a’ Tll
Pulk. Povilas Žadeikis, Lietuvos Generalinis Konsulas Jonas -Budrys. Vidury i tras cfll-cago> tu......
stovi BALF Pirmininkas kun. Dr. J. B. Končius, Tag Day Komiteto pirmininkas!P,rOp1US, P' Ba£lsaviCp‘s’ Broc- ton> Mass- 
Dr. B. K. Vencius, už mayoro O’Dwyer stovi Tag Day Komiteto vice-pirminin-J; • “i J?.,.. x ,........
kas Juozas Ginkus, sekretorius Adomas Jezavitas ir reikalų vedėjas Juozas Ma- Fa^n- _ aD y*-

Ičiulis. (Photo by Peter Urban). lMrs- 0!ga Galacktene, Dorchester, Mass.
I I

TĖVAS JAKIMAVIČIUS
OKEANO SALOJE

Toli, toli į pietus, dau
giau kaip 2,000 mylių nuo' 
Bostono, už Kubos ir Hai- , ....
ti yra Jamaikos sala, dau-^zluot* automobiliu Pa*: 
giausia juodukų apgyven
ta. Pasiekęs ją lėktuvu su- 
stojau pas misijonierius,' 
tėvus jėzuitus.
— Čia mes turime lietuvį

misijonierių, — pasakojo 
jie man vienas už kito, ir
as būtinai —
jį pamatyti. Šv. Onos pa
rapijoje atradau. 1__ 
tuvis jėzuitas Pranciškus 
K. Jakimavičius, gimęs ir 
augęs South ] 
stojo į jėzuitus 1932 m., 
kunigu įšventintas 1944 
m. Jaunas, gražus, auga
lotas vyras. ■
— Misijų darbas sunkus.

Ar pats norėjote vykti, ar 
jus paskyrė? — klausiu. ! __
— Aš pats norėjau. Mū- brįkų kaip ir nėra. Vyrai 

sų, Naujosios Anglijos, uždirba po 3 ar 4 dolerius 
jėzuitų provincijai yra į savaitę. Geras valdžios 
pavestos misijos Jamai- tarnautojas gauna iki 20 
koje ir Irake. Irake tetų- dolerių. Kaikurie gyven- 
rime tik kolegiją, o čia — tojai su visa šeima turi 
tikros misijos. Į Jamaiką pragyventi iš penketo do- 
atvažiavau neseniai, rug- ierių savaitėje. Todėl su

prantama, kad misijų iš
laikymui iš vietinių be
veik nieko negauname. 
Gerai, kad misijonierių 
draugai atsiunčia iš USA 
tai Mišių aukų, tai dova
nų, kitaip būtų sunku pra
gyventi.

Turime mokyklą, ge-. 
riau sakant dvi: vaikams! 
nuo 4 iki 8 metų ir nuo « mavičins, lietuvis jėzuitas iš So. ratį įr ug tai buvo nubaus- didelį žmoniškumo patar- g Wid

ikiau joti asilu ir baigti 
kopti pėsčiomis.

į — Ar jau teko kur nors 
važiuoti?

— Esu padaręs porą ke
lionių, aplankęs savo 
mokslo draugą misijonie- 

nusiskubinau Labal ®razf ,val.zdal:Kolumbas kai atplaukęs j 
Tai lie- salą, pasakęs, kad tai

gražiausia sala pasaulyje. 
Žmonių dieną gatvėse 

Bosionl* J- ‘yg,"ėra: ° naktį - pilna.
r Naktį vešiau, o be to — 

naktis lyg uždengia žmo
nių biednystę, jų nunešio
tus drabužius.

SUNKUS JUODUKŲ 
GYVENIMAS

Čia uždarbiai maži, fa-v •

sėjo 1 dieną. Mažiausia, 
penketą metų teks čia pa
silikti. Mūsų parapija — 
vienų juodukų. Čia mes 
tik du baltieji: klebonas 
ir aš. Gyventojų Jamaikos 
saloje yra apie pusantro 
milijono, o katalikų — a- 
pie 70,000. Gyventojai 
verčiasi gana sunkiai, gy
vena mažose lūšnelėse, su
sispaudę. Nuo 
laikų dar daug 
papročių. Net 
kūdikių gimsta 
jaunimas vedęs 
ko pragyventi; 
kambaryje gyvena po 8-9 
žmones. Tas atsiliepia ir į 
dorovines nuotaikas kraš
te.

PIRMI ĮSPŪDŽIAI
— Kokie jūsų pirmieji į- 

spūdžiai atvykus į Jamai- lietuvio 
ką?

— Dar atrodo lyg būčiau gą Osborne,
kelionėje. Buvau sustojęs — Parapijos darbas, o 
New Yorke, Washingtone, taipgi — kasdien aplan- 
Miami. * įkyti dvi ligonines mūsų

Darbas čia bus savotiš- parapijos ribose, vargšų 
kai įdomus. Jamaika yra namus (juose yra net 800 
sala, apie 150 mylių ilgio, globojamųjų), dvi mokyk-

vergijos 
neigiamų 
apie 80 G 
neteisėtų, 
neturi iš 
viename
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prieteliams ir rė
mėjams, kurie prisidėjote prie šio koncerto parėmimo.

“Darbininko” Adm.

J.

!V. Balukonis, So. Boston, Mass...............
j J. Auskodnis, Gary. Ind..............................
i Vincas Burdulis, Worcester, Mass. ........

, , iMrs. Margaret Walad, So. Boston, Mass. 
Nešulius1 “Dar|)i”inko .vrgiaKC1JajM. Venis, So. Boston, Mass.......................

vondoni ^auna ^aiskų is Europos peįer vVaitkevich. So. Boston, Mass........
“LT = >.ietuvi,» P“* Pranas Lingis, So. Boston, Mass...... ........

i ji^ms Yankauskas, So. Boston, Mass. ..
Tremt i n i ų p Kiaršis, Brighton, ......................

tarpe gana daug yra to- yjrs Raznauskas, Scranton, Pa. 
kių, kurie Amerikoje gi- ^jrs ____ __
minių neturi, o ilgesniam ^jrs Marcinauskienė, So. Boston, Mass.

I teks dirbti. Vieni juodu
kai. Moterys su skribelė- 
mis, šiaudinėmis, su pla
čiais kraštais.

Kas Juos Išgelbės?

ant galvos. Šalia žmoniš
kesnių butų yra skurdžių 
lūšnų, sukaltų iš lentga
lių, pamestos skardos. Jei 
jau toks namukas didumo 
kaip vagonas, tai jame 
gyvena koks trejetas šei-į^’ento ‘ Vokieti jo j e. kI kčwHavčnj

Ijiems rodosi, būti tarsi -_ • ~_____ -___ -■
Gatve kartais praslenka ant bedugnės krašto. MeS|Gertruda Zaromskienė, So^Boston, Mass.

šymais parūpinti 
affidavitus.

kių, kurie 
minių neturi, < 
laikui likti be vilties do-

i, Mass.

Marteskis, New Britain, Conn. .
----------- , ....

S. White, So. Boston, Mass. _.....................
t .. , . , ... - .1"- « —Conn.1 jiems rodosi, būti taysi; Frank Brown, Methuen, Mass. .................

asilo traukiamas vežime- mielai norėtume paprašy- yĮrs y. Verbickas. Providence, R. I. 
lis. Daugelis važiuoja dvi-ti kilnios širdies D-ko';^ Railis, Cicero, III.
račiais. Neseniai buvo at- skaitytojų, kurie dar ga- Marcinkaitė, Chicago, Iii. 
sitikimas, kad vienas gy- lėtų pasirašyti _ affidavit Ona Siaurienė, ’ Mattapan, Mass.

'• Mįįj°nierius Pranas K- Jak'- ventojas pavogė kito dvi- of support, padaryti tokį G Mencevičienė Vvorcester, Mass.
iki 15 metų. Abiejose mo-!Boston, Mass. 
kyklose yra apie 1200 vai---------------
kų. Dirba mokykloje sese- las, vesti novenas bažny-

tas — devyneriems me- navimą keliems lietu-' 
tams sunkiųjų darbų ka- viams tremtiniams, kurie 

kreipėsi į redakciją su pa- 
-------- — į ' . , ,. . galbos šauksmu. Tuo tar-- ■ ( Užėjau aplankyti ir lie-s turime fešis tokius

tuvio misijomenaus butą, f -kus visį jUQS
—:į,;Jis gavo du kambarėlius. pažįstami kaip geri

> — lova, spintele, 1 ®
temoka tik ant Jos kryžius, klaupke-

lės, pagelbsti pasaulietės, čioje. 
Vyriausybė apmoka algas operatyvą. 
mokytojams”.

KĄ LIETUVIS DIRBS 
MISIJOSE

Mums besikalbant tniputėlis drabužį ir[
na ramios klebonas kun.!. 1 _ plikos sienos. Atsispin-

mūsų bažnyčios di neturtas. Iš Amerikos, 
_____  __ aukštas gyvenimo 

likų, gyvenančių aplinkui, lygino, kur lieka draugai

Turime kredito ko-Į 
Mat, čia sko-' 

ilintojai nuplėšia kitas nuo 
[skolininko net po 120%, 
[o mūsų suorganizuotame Juose 
I kooperatyve 1

ir sąžiningi žmonės, lietu
viai katalikai. Jų tarpe y- 
ra daug svetimų kalbų 
mokąs buv. mokytojas, 
antras taip pat mokyto
jas, 

1‘iKų, gyvenančių apmmui. jas
kum iKiti neturi gerų drabužių, ‘r teval. ,vyktl 1 skurdžių įas

ir parapijos klebonas kun. [jag 
Pranas Osborne. į
- Koks bus dabar mūsų' laus0‘įu 3>O66 katąl kur

darbas? — klausiu 1

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kongregacija 
Prašo Jūsy Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems 
Vienuolijos reikalams:

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu 

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

Visų aukotojų vardai bus surašyti j Kop
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
Vardo daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
jII
I .............. -S

j

ergaris, Athol, Mass............................
Motiejus Cepaliunis, Worcester, Mass. .....
Elzbieta Navickienė, VVorcester, Mass.........
Mrs. Cor.stance Adams, Baitimore, Md........
Katrė Drylenė, Hartford, Conn....................
Mrs. P. Zamulenis, Pittsburgh, Pa.
G. Stonis, E. Walpole, Mass. .
Paul Kvaracejus, Lavvrence, Mass. ............
ilgnatius Umpa, Methuen, Mass. .................
Mrs. E. Mačiulienė, So. Boston, Mass............
ijiseph A. Stoškus, Woreester, Mass............
Mrs. M. Clemis, Paterson, N. J, .................

į Mrs. M. Werbitzkas, Granby, Conn.
A. Gudelis, Cleveland, Ohio

ĮMrs. Mary Babel, Norvvood. Mass. 
Veronica Patrick, Hartford, Conn.

į Mrs. Mary Yuska, Chicago, III. 
(Vincas Kupeckas, Pittsburgh, Pa. . 
[Juozas Shimkus, Pittsburgh, Pa.........
Valeria Raudonis, Hudson, N. H. 

įMrs. Stclla Zakaras, Chicago, III.
Frank Lutkevich, Roxburv, Mass................
Mrs. P. Žukauskas, Londonberry, N. H. 
Martha Godrim, Chicago, III.........................
A. Misiūnas, Paterson, N. J.

į John Delionis, Jersey City, N. J.
V. Justas, Bayonne, N. J.
Anelė Ambratienė, Detroit, Mich. ..............
N. Juozunas, Detroit, Mich............................
B. Gailuna-®, So. Boston, Mass.......................
'J. Eidentienė, New Britain, Conn. ............
(Vytautas Tamošaitis, Brockton, Mass.
i Helen Dixon, Norvvood, Mass. ......................
[Jonas Overka, Nashua, N. H.
! Uršule Yanush, Brooklyn, N. Y...................
E. Daukantas. Cambridge, Mass. ................
H. Balutis, Norvvood, Mass...........................
V. Kalisinckus, Shenandoah. Pa...................
(Vladas Bukauskas, Cicero, III. ....
'.Jonas Mockevičius, kmsterdam, N. Y. . ... 
(Jonas Karsokas, W. Lynn, Mass.
iMrs. Eva Makstutis, N. S. Pittsburgh, Pa. 
[G. Bumblau.skas, Chicago, III. .........
U. Kulikauskas, Brooklyn, N. Y.................
E. Brovvn, Cicero. III......................................
A. Yovaišas, Nevvton Upper Falls, Mass. 
J. Yanuskevich, Nashua, N. H.
D. Daruka, Dorchester, Mass.
C. Dravinskas, Middleboro, Mass.
P. Tirilis, Stoughton. Mass. 
Pranas Kudirka, Norvvood, Mass.
J. Angys, Waterbury, Conn........
Mrs. Mary Aikus, N. Chicago, III.

Nuoširdžiai dėkojame visiems

O.

inžinierius, gydyto-' 
paprastas darbinin-; 

kas ir pan. Kas domėsis 
,. T,. . jiems padėti, tiems per-pasisventimo. Kieto ■ r J. . J F siusime pačių tremtinių

laiškus.
| Mūsų geruosius skaity- 
! tojus prašome atsiliepti 

____ : Mr. K. Či- 
366 W. Broadtvay,! 

Boston 27, Mass.

I

kiti dėl kitų priežasčių ne- juodukų šalį, reikia dide- 
gali ateiti, ‘ bet apie 700 lio 
vis atsilanko sekmadienį, i darbo dienas lietuviui mi- 
Kolekta per visas Mišias sijonieriui galima paleng-; 

[duoda apie 15 dolerių, o vlI}tĮ ar tai užsakant laik-, 
prie bažnyčios, be dviejų rastl (Pav;_ Darbįni”H?’tokiu adresu: 
kunigų, dirba dar 4 žmo- ar nusiunčiant drabužių, bįrag 
nės, taip kad be paramos ar Mišių aukų. Jo adre- gQ 
iš šalies visiems pragy-sas: Jakimavičius, St.[
venti būtų neįmanoma. Anne s rectory, 5% Percy^

Prie bažnyčios yra ivai- Str-> Kingston, Jamaica,Prie bažnyčios yra ivai- Str., Kingston, Jamaica, 
rių organizacijų: Šv. Var- 15• **. j. 
do, sodaliečių — jaunų ir; 
vyresniųjų, bernaičių klū-! 
bas, vyrų klubas, kredito 
.sąjunga, Šv. Vincento a

Dr. J. Prunskis.

Ieško Giminių
Jono Bertulio, gyvenusio Bos-|

■tone. Antanas Barčius, Schw. 
Gmund, Bismarck Kaserne, 
DP Camp. Germany, US Zone.

Jonas šuopys, gimęs Biršto-j 
Griškabūdžio vals.

KAS IŠ KO 
NUSIRAŠĖ?

iietu-
užima

“Urbonavičius redaguoja1 
Darbininką, bene patį reakcin
giausi lietuviškų klerikališkų 
laikraščių” (Komunistinė Lais
vės. rugpiūčio 15 d.).

“Bostono Darbininkas 
vių katalikų spaudoje
pačią kraštutinę juodojo kleri
kalizmo poziciją" (Socialistinis 
vė. rugpiūčio 15 d.).

“Mes seniai sakėm, kad Dar
bininkas — juodžiausias laik
raštis” (Komunistinė Laisvė, 
spalių 25 d.).

Kas įrodys, kad socialistai su 
komunistais nesugeba bendra- 

; darbiauti, netgi vienų kitų 
Taigi ir aš *po King- kilusių iš Seredžiaus. Atsiliepti spaudą kopijuoti, tas gaus Su- 

šiuo adresu: DP Assembly vorovo medalį.
įCenter, Hochfeld (13b) Augs-' _____________

Paulo.
Taigi mūsų lietuviui mi- 

įsionieriui Jamaikoje bus 
1 nemažai darbo. Čia gana 
karšta. Rugsėjo mėnesyje,! 

j ir tai virš 90 laipsnių. Šv.J
i Tėvas misijonieriams pa- nų kaime, 
' darė išmtį — leido nešioti ieško giminių ir pažįstamų. Jo 
baitus drabužius.

KUNIGAI, BALTAIS 
DRABUŽIAIS

Kun. Jakimavičius įsigi
jęs porą baltų drabužių 
eilučių, 
man. ' 
stoną vaikštau kaip misi 
jonierius: baltas švarkas,: 
baltos kelnės, baltas kau- 
nierius, tik po kaunieriu- 
ku krūtinėlė juoda, ir ba
tai juodi.

Kelius sykius perėjome 
ir pervažiavome apylinkę.

n r.adresas: Krell nr. 56. Post 
Ostscheid uber Lohne, Kreis 
Herford in VVestfalen, Gcrma-j 

įny, Br. Zone.
Adomas Ambražūnas ieško

Vieną paskolino savo broliU Kazio ir Mykolo,

i

burg. Germany. US Zone. Aš nenorėčiau nustoti
Antanas Kaladžinskas, gyv. tos laimės tikėti busimąjį 

(13b) Fraunstein Obb. DP La- gyvenimą. Aš pasakyčiau 
ger Kurhaus, Germany. US.net, kad visi, kurie nesitiki 
Zonc- busimojo gyvenimo, yra

ieško Felikso Kaladžinsko, šiam gyvenimui mirę.
kur lietuviui misijonieriui Amerikoje.

I

Goethe.

US.net


(Politinis Skelbimas)

KOLONIJOSE
LAVRENCE, MASS.

Parapijos šaunus Bankietas

1 .s

CAMBR'DGE, MASS.
%

mū-

sočiai
Dėka mūsų gerada- 

būtent. ponams Puido- 
Holihan's 

and Joyce

ięs visiems dalvviams ir sve- i 
čiams.. ir sukalbėjęs maldą, 
kvietė visus sudainuoti Lietu-' 
vos himną. Labai gražiame ūpe 
visi grįžo į namus, pasiryžę iš 
vieno dirbti parapijos naudai ir 
Dievo garbei.

Vakarienės suruošimui labai 
daug pasidarbavo rengimo ko
misija : Bernice Budrevičiūtė. 
raštininke. L. švenčionienė. M.; 
Piiipienė. S. Rimaitė. T. Skuče-' 
vičius. J. Jančius. J. Lalvs, A.-
Budrevičius. M. Navareckiūtė.'i

Sekmadienį, spalių 26 d. 
sų parapijos Vyčiai prie bažny
čios rinko aukas Lietuvos 
tremtiniams, nupirkimui Kalė
dų siuntinėlių. Vyčių darbas 
puikiai pasisekė. Gauta gražių 
aukų pinigais ir konservuoto 
maisto. Ištikrųjų mūsų jaunuo- 

idėjas, jiems
reikalui arti prie šir- 

ir ateinantį sek- 
’yčiai tęs savo aukų

II
liai turi puikias
Lietuvos
dies. Taipgi 
madienį Vyči 
rinkimo darbą. Būkime dosnūs, 
paremkime Vyčių kilnų darbą, 
tuomi padarysime savo bro
liams tremtyje kiek linksmes
nes Kalėdų šventes.

—
Praeitą savaitę Lietuvos

(Politinis Skelbimas)

Sekmadienio vakarą įvyko 
šv. Pranciškaus lietuvių para
pijos šaunus bankietas pami
nėti 25 metų į naują bažnyčią 
įėjimo sukaktį. Padėkos ir 
Kristaus Karaliaus šventės pa
maldas atliko klebonas, kun. 
Pranas M. Juras. Sanktuariu- 
me sėdėjo kun. Pranas A. Vir- 
rnauskas.

Gausi minia parapijiečių ir 
svečių suėjo į parapijos salę 6 
vai. Labai skanią vakarienę pa
ruošė “cateriai” ir visi 
pavalgė, 
riams.
kams. Janukoniams. 
Brevery. ir Curran 
kompanijai, buvo ir šaltų gėri
mų.

Sveikinimo kalbeles pasakė 
kun. Jonas Bernatonis, progra
mos vedėjas: kun. Petras Ša
kalys: adv. Joseph McDonald. 
kandidatas į miesto mayorą: 
Kenney Brooks. kandidatas į 
aldermano vietą, ir mūsų para
pijietis. Daktaras Petras Miš
kinis.

Muzikos programą išpildė 
mūsų jaunas artistas. Leonas 
Gaidis. kuris akordionu labai 
gražiai sugrojo kelias linksmas 
lietuviškas polkutes. Vyrų c-ho- 

p. Algio Šim- 
lietuviškas

Mayoras Joseph H. Dovvney
Kaip visiems yra žinoma. JO- tremtiniams dėl Kalėdų siunti- 

A. Svenčionytė. ir L. \ enčienė. §EPH H. DOWNEY yra ištar- nėlių aukavo konservuoto mai- 
navęs kaipo Brocktono miesto sto sekanti geraširdžiai asme- 
mayoras 6 metus ir prieš tai nys: pp. Mankai. P. Burokie- 
12 metų kaipo representantas. nė, A. Rimšienė. Kraučiūnienė, 
Savo tarnyboje jis visuomet A. McDermit, H. Polimeni ir A. 
stengėsi būti teisiftgu. darbš- Daukantas. Aukotas maistas 
čiu. sąžiningu ir prietelingų supakuotas ir pasiųstas į 
kiekvienam piliečiui. Pas jį tu- kietiją dėl keturių lietuvių 
rinčiam reikalą durys kiekvie- mų. Kalėdiniai siuntinėliai 
nam atdaros — jis yra tikras siųsti per A. Daukantą. Būtų 
demokratas ir darbo žmonių gražu, kad ir daugiau lietuvių 

pasirodytų savo aukomis, nes 
Mayoras Joseph H. Downey ir svetimtaučiai remia lietu- 

yra tikras darbo žmonių bičių- vius, esančius tremtyje. Štai 
Jis visuomet sekmadienį, Dr. J. J. Cassidy, 

į rūpinosi ir rūpinasi, kad darbi- sužinojęs, kad parapijos sve- 
kur jai ninkai gautų senatvės pensiją, tainėje įvyksta BALF 60 sky- 

Šiomis dirbtuvėse

Skaudi Nelaimė
šeštadienį, apie 8-tą vai., po

nią L. Švenčionienę. einančią iš 
bažnyčios. Lawrence. j 
namus, du jauni, apie 14 
vaikai užpuolė ir sumušė. 
Švenčionienė. užbaigus 
salę parapijos vakarienei 
kalbėjus rožančių 
grįžo į namus, ir kaip tik pa- draugas, 
siekė tamsią gatvę, iššoko pik-' 
tadariai ir į galvą smarkiai su- 
davę su kokiu nors kietu daik- iwis — draugas, 
tu. Piktadariai pabėgo.

Nuvežta į ligoninę, 
sudėjo penkis stičius. 
dienomis ponia Švenčionienė ii- apdraudą ir 
sisi ir sveiksta 
žiūroje savo namuose.

į savo 
i metų. 
. Ponia 
puošti 
ir su- 

bažnvčioje,

CHARLES J. McCAFFREY 
Councillor - At - Large 

P-nas Charles J. McCaffrey 
dabartinis Councillor - at - 
Large yra vienas iš nuošir
džiausių lietuvių draugų ir bi
čiulių. Jis per ilgus metus bū
damas įvairiose miesto tarny
bose pasižymėjo darbingumu, 
nuoširdumu ir teisingumu. Tai
gi. jei mes lietuviai norime tu
rėti gerų ir nuoširdžių valdinin
kų ir lietuviams prietelingų, 
mes visi Brocktono lietuviai 
Lapkričio 4 dieną balsuokime į 
Councillor-At-Large už Charles 

į J. McCaffrey.
, j Reikia pasakyti, kad Charles “ • I

. ., . • • - • i- *-■ - IJ. McCaffrey vra tikrai nena-aksidentui ištikus naus susirinkimas, atėjęs į su- J ,
. .x • - i- i - <?-rui • mainomas žmogus šioms parei-;įvesti kitus page- sinnkimą paaukojo Su.00 ir j e 1

valdydamas Brock- pareiškė, kad reikalui esant, ^oms' 
sutaupė daug pini- ateikite pas mane ir aš auko- .

mis ir darbu prisidėsiu prie šei-

pageidauta pasiųsti delegatas į 
BALF seimą, įvykstantį New 
Yoi ke lapkričio 5-6 d.d. Žino
ma. delegato pasiuntimas su
daro kliūčių. Seimas parinktas 
viduryje savaitės, tai mažai kas 
gali ištrūkti nuo darbo. Susi
rinkime suaukotas arti 50 do
lerių. bet tai aukos seimui, o j 
delegato išlaidoms fondas dar; 
nesukeltas. Taipgi pageidauta? 
kad visi Cambridžiaus lietuviai 
prisidėtų dėl Kalėdinių siunti
nių tremtiniams.
BALF 60 skyrius išreiškia šir

dingą padėką p. M. Norbutui 
už 25 dolerių auką, taipgi p. 
Dr. J. J. Cassidy ir p. A. H. 
Plekavičiui, kurie aukavo į>o 5 
dolerius, 
kas, galite 
svetainę 
krautuvę, 
tiniai bus

I klaida, už tai visi bendrai kaip 
įseni, taip ir jauni, gelbėkime 
savo tėvus, brolius tremtyje ir 
tėvynėje Lietuvoje. Negalėda
mi tėvynėje esančių brolių tie
sioginiai paremti, ruoškime dir- 

jvą kovai, o iš tremties iš bado 
iškankintas į mus ištiestas ran
kas, dosniai įteikime jiems 
maisto. Šiose Kalėdose pamii-š- 
kime kiek save, o atminkime 
savo brolius tremtyje. A.D.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Norintieji suteikti au- 
i atnešti į parapijos 
ar į A. Daukanto 
kur Kalėdiniai siun- 
sudaromi.

ras. vadovybėje 
kaus. sudainavo 
dainas, kurios visiems patiko.

Principą liu kalbėtoju buvo 
South Bostono par. klebonas, 
kun. Pr. Virmauskas. buvęs 
mūsų parapijos klebonas laike 
bažnyčios statymo. Savo links
moje kalbelėje nupasakojo kai 
kuriu s tų laikų įvykius ir sun
kenybes. Kun. Pr. M. Juras, 
užbaigdamas kalbų programą, 
apibudino dabartinius parapi
jos užsimojimus ir ypač naujos 
salės .-tatybos reikalą. Padėko-

YAKAVONIS
Funeral llome

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580Cambridge 18-ta Vyčių kuo
pa išreiškia širdingą padėką 
Cambridziečiams, kurie sekma
dienį. spalių 26 d. parodė taip 
gražias savo širdis, aukodami 
pinigus ir konservuotą maistą 
išvietintiems savo broliams Eu
ropoje. Reikšdami padėką Vy
čiai. prašo jūsų visų sekmadie
nį, lapkričio 2 d. vėl parodyti 
savo dosnumą ir aukoti pinigus 
ir konservus prie bažnyčios. Už 

j gautus pinigus bus perkamas 
maistas ir Kalėdinės dovanėlės, 

i Mes jaunieji Vyčiai nesame 
j matę Lietuvos, bet ji mums 
Į brangi, mums brangi lietuvių 

___‘įkalba, kultūra, jos papročiai 
„.'bei gražios dainos, už tai mes 

įprašome jūsų, savo tėvelių, 
(kurie atvykote iš tos dainų ir 
.pasakų šalies, padėti mums pa

žinomą? ra pi jos svetainėje įvyko BALF.gelbėti jūsų broliams, jūsų tė- 
įvams, o mūsų dėdėms bei tetu- 

> asmenys, (lems, kurie vargsta tremtyje, 
kurie darbu ir aukomis visados iNesykį mes jaunimas, matome 
remia Lietuvos reikalus. Susi-!kaip jūs bendraujate su gudais 
imkime tartasi kaip geriau rusais, ar bedieviais komunis- 

-------remti lietuvis 
pgi lietuvio. Bet čia tai pataisos

Vo- 
šei- 
pa-

L V. WARABO!
Funeral Service

24 Field St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 2005

1156 Washington St., 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 1503

A. Gumauskas
gydytojo prie- Tinimus. Jis 

tono miestą 
gų ir įvedė daug pagerinimų.

Spalių 21 d. pp. Petras ir' Mayoras Joseph H. Downey pimo jūsų brolių tremtyje”. 
Augustina Zareckai. gyv. 56 yra tikras lietuvių draugas ir Tai pavyzdys svetimtaučio. Oi 
Wilmot St.. minėjo savo 40 me- prietelius. Kada tik yra kokis kaip mes pasirodome, 
tų vedybinio gyvenimo sukak- parengimas. Mayoras Joseph pasirodome gražiai, bet dar to j 60 skyriaus susirinkimas. Su- 
tį. Jiem Moterystės Sakramen- H. Downey visuomet atvyksta negana, turime aukoti dar dau-'sirinkime dalyvavo

Šv. ir nuoširdžiausiai kalba už lie- giau. Būkime vieningi, dėkimės? 
lietuvių par. baž- tuvius ir pavergtąją mūsų tė- į bendrą veikimą Lietuvos šei

ni. Įvynę Lietuvą. Taigi. Brocktono pimo reikaluose. Pasiimkime 
sūnų lietuviai piliečiai, visi kaip vie- šūkį, lietuvis už lietuvį, pamirš- pravedus aukų vajų LietuvosĮ tais ir nenorite

ko kaimynus ir tik savas už, 
savą. %

Sekmadienį, spalių 26 d., pa-

Generalis Kontraktorius
694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. I.
Tek Plantations 0*53

«

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie- 
kame visokius darbus namų

tą suteikė kun. Jasaitis 
Pranciškaus 
nyčioje spalių 21 d.. 1907

pp. Zareckai išaugino 
Dr. Petrą i 
Juozo Lalio žmoną.

Šeštadienį, sekmadienį ir pir
madienį. Jubiliatų intencija,1 
buvo atnašaujamos šv. mišios 
Šv. Pranciškaus lietuvių para
pijos bažnyčioje.

Sekmadienį, spalių 19 d., pp. 
Zareckus pagerbti, p. Juozapi- 
nos Stepulionienės namuose 
buvo suruošti pietūs. Dalyvavo 
apie 60 svečių ir viešnių 
\Vorcester. Belmont. 
ton. Dorchester. 
Haverhill ir Lawrence.

Sveikiname pp. Petrą ir Au
gustiną Zareckus ir linkime 
sveikiem sulaukti Auksinio Ju
biliejaus.

'•s

I

ir dukterį Oną, p. nas balsuokite Lapkričio -Nov. kime kitus rudo gudiško plau- tremtiniams Kalėdoms.
4 d. už dabartinį Brocktono 
miesto mayorą. perrinkdami jį 
vėl ~Brocktono miesto Mayoru.

Vincas Zinkevičius,
17 Arthur St.. Brockton?

Juozas Treinavičius,
Melrose St.. Brockton. Mass.

< i

BOVvDulN
BEER

STAR
STOCK ALE

W. J. Chlsholm
(i RA KORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6236

taisymo.

-R. ,,P R - O D U C T S ’ 'c. 5r -,,fc nrr. ‘Į* f 1

FAIR TRAKE
The Star Brewing Co., “Vi

sų Star Produktų’’ darytojai y- 
iš ra pripažinti pirmieji alaus ir

So. Bos- alių puikūs darytojai Naujoje 
Lynn. Lowel, Anglijoje.

Star Brewing Kompanijos at
stovas yra pareiškęs, kad visos 

' pastangos yra daromos, kad 
i suteikus puikiausi patarnavimą 
.savo klijantams ir davus tikrai 
gerą alų. Skl. ■- -V".

<

r <



Penktadienis, Spalių 31, 1947

VIETINES ŽINIOS
vyzdžiu ir paskatinimu. Ge 
riausios kloties.

DARBININKAS
Komunistų Koncerte Cho- |ex-socialistą. ex-tautininką, ex- 

ristų Buvo Beveik Dau- '
giau Nei Publikos

7

Pfr T T T ’T’ £ C Į Keli metai atgal Jonas ir jo ( 
ArO žmona Alena (Aukštikalnytė) 

------------- Šiauliai padovanojo parapijai!, 
gražų pianą. Ir šiandien, baž-' 
nytinėje salėje, visuomenė juo-!( 
mi naudojasi.

Pernai, Jociai, gyv. 256 A- 
thens St., išleidę savo tris duk
ras vienuolynan, paaukojo mo- ( 
kyklai puikų pianą. Tuo tarpu 

Jocienė persiskyrė su 
i

- I 
Į

už ją Į 
ir ūži i mirų-:

Didelės šventės, šeštadienį y- 
ra Visų Šventųjų diena. Pirma
dienį yra visų mirusių kentan-'autiditorijoj So. Bostone, įvyko 
čių atminimo diena. Per abi lietuviškų komunistų valdomos 

......................... > “fronto”;
galima organizacijos) Lietuvių Meno.
Toties Sąjungos (LMS) suruoštas 

: koncertas. Jis buvo tuomi ypa-' 
įtingas, kad jame choristų buvo 
beveik daugiau r~

Spalių 26 d., Patrick Gavin

dieni Bažnyčia teikia didelius taip vadinamas 
atlaidus. Uždūšinėje ” 
gauti taip vadinamus 
ąuoties atlaidus.

metodistą, ir ex-unitarijoną B. 
F. Kubilių. Šis, sava tarme, 
pranešė, kad kitą metą pradė
siąs vėl radio programą ir pra
šė savo pasekėjų padėti “pa
statyti tą programą ant kojų”. 
Be to pasakė, kad jų radio sto
tis būsianti “išmintingiausia”.

Spalių 26 d., mirė, miesto li
goninėje Regina Sabaitienė 
(Baubiytė), 84 metų, gyv. 174 
W. 7th St., So. Bostone. Paė
jo Varėnos parapijos. Ameri
koje pragyveno 54 metus. Pali
ko vyrą Krizostimą ir 4 sese
ris. Tapo palaidota iš Šv. Pet- Agota 
ro parapijos bažnyčios spalių šiuo pasauliu. Seserys mokyto-;
29 d., 9 v. r., Kalvarijos kapuo- jos, kunigai, mokyklų vaiku-! 
se, Brocktone. -čiai, jų tėveliai ir visa parapi-'

------------- ja meldžiasi ir melsis
Gavome pianą. Reiškiame di- kaiP° už savo geradarę 

dėlę padėką poniai Magdalenai -*°s mylimuosius gyvus ir 
Pašakarnienei, gyv*. 27 Story 
St., ir jos šeimai, už padova
nojimą labai gero piano mūsų

i

_" ‘ > — iš Brocktono;' 
nei publikos. j<orwoodo Vyrų Choras (8 na-'

Spalių 18 d., Panamos Arki- Nors tai ir buvo visos Mass. Vad. Stasio Pauros; Aido
diecezijos katedroje, apsivedė valstijos lietuvių, maskoliškos — Worcester, vad. Karsokie- 

mas. Jų chorai ir solistai buvo.Uečių choras> vad. Xmi-į
j suvažiavę iš: Norwoodo, Brock- lljog Tataronytės.
i tono, Worcesterio ir Cambrid-į
•geiaus. “Publika” taip pat buvo j

Koncerto programoje, be ke
lių solistų dalyvavo šie chorai: 
Liuosybės

South Bostonietis Vincas Ka- diktatūros garbintojų parengi- ngS_ įr Cambridge Lietuvių Pi-' 
valiauskas su Eusebia Lopez. t

(Politinis Skelbimas)

ĮVAIRŪS skelbimai
REIKALINGA prie namų 

ruošos moteris ar mergina. Pui
kus namai, geros sąlygos, šau
kite tuojau — dieną ŠOU 6268, 
vakarais — Aspinwall 0580.

(20-t-31)

I
l
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Į Bostoną Atvyks 
Vytautas Beliajus suvažiavusi iš visos apylinkės 

!— viso apie šimtas. Apie tiek 
įj. pat buvo ir choristų. Tokia

Cambridgiaus Liet. Piliečių 
Klubas Komunistų Bučyje?

James J. Twohig, Jr.
So. Bostono Represen-! 

tanias James J. Tvvohig,
2

SIUS.

Dėkojame ir visiems kitiems 
mokyklų prieteliams. Baltra- 

paminklinei mokyklai. Buvo jis meJus 
tikrai reikalingas. Jį padėjome 
Vaikelių daržely. Seselė moky
toja dabar turės kuo vaikučius 
mokyti linksminti. Ponia Paša- 
kamienė yra trečia tokia*- gausi 
aukotoja.

DAKTARAI
<

ŠOU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadvvay 

So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyras 
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

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

........... ............................ .........-Ą>

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI - 
447 Broadvvay 
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai! dieną.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare.

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymow
LANDŽIUS

Lietuvis gydyto jas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROvvbridge 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.

Tel. KENmore 4433

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist 

107 Massachusetts Avenue 
Boston, Mass.

Prieš Mass. Avė. Station

Valandos Šiokiomis Dienomis: 
12:30 P. M. — 7:00 P. M. 
Valandos šeštadieniais: 
12:30 P. M. — 3:30 P. M.

A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948
Visi čia išvardyti chorai, iš-;jr_ yra kandidatas į Bos- 

salėje talpinančioje skiriant Cambridgiaus, nuo se-ton School Committee. Jis 
. . . poi žinomi lrfiinn lietuvišku kn- a_______ t__________ tt________ '

Prie salės buvo pastatytas mumstų c^orai, bet^ kaip Cam- kaipO representantas yra 
ir Jadvyga Tumavičiai iži-jaL. dv; įvairiu tautu liau- garsiakalbinis automobilis. - ---- -- lsleK,es d'1 lvain»i tauu* “au ..Vote fori bo choras atsidūrė raudonojo

4 r* 4- /-ira oii Ctolmn cr o n 4 zy ii i ■

Įvairių tautų šokių žinovas
i jų instruktorius viename Chi- TOinia > 
cagos Universitete, Vytautas žmonių atrodė juokinga. 
Beliajus, kurs yra paruošęs ir! ~ _

nai žinomi kaipo lietuviškų ko- tarnaudamas Statė House
i

su
paaukojo porą gražių kryžių ir dies šokių knygas “Dance and 
religišką paveikslą. Benjami- ^ Merry-; o kita -The Dance 
nas Račkauskas aukavo dešim-jof Lietuva” su prof. Pakšto 
kę. Dr. Pašakarnis ir D-rė j straipsniu, tebėra spaudoje, ir 
Rodd — knygų apdarus. įleidžia folklorui skirtą laikraš-

I Moterų Sąjungos kuopa ren-;ų_ angių kalba, bet lietuvišku 
jgia mokyklos naudai Arbatėlę, į vardu “Viltis”, atvyko į Bosto- 
lapkr. 9 d., vakare, parapijos jįs atvyks dalyvauti prog-1 

! salėje, 492 E. 7 th St. ; ramoje g l. Tautinių Šokių
Dramos ratelis stato įspūdin-į metiniame parengime,

gą veikalą, lapkr. 23 d. Nori ką lapkričio 30 d.. 1947, Patrick 
mokykloje Įtaisyti savo vardu. Gavin Mokyklos g^ėje, So. 
Linkim pasekmių. [Bostone, kaipo svečias artistas.

Mokykloms dar reikia porą^jjs pašoks orientalių ir kitokių 
gerų pianų ir gražių kryžių mo-;čia nematytų šokių. Šios gru-J 
kyklų priekyje. Melsimės ir to-jp^g vyresniems dalyviams Be-' 
liau. Gal rasis geradarių, kuriejįajus yra pažįstamas, nes su! - . . 'tnnianrini šviesi
įtaisys ir minimus reikmenis.' juo yra tekę asmeniai susitik- i ^a*bą- Po “svečio” rinkiminės tuoJancioJ šviesoj, 
Ačiū visiems.

Į 
i
I

I

bridgiaus Lietuvių Piliečių Klū- pa(jaręg puikiausį rekor
dą, pasižymėdamas darbš
tumu ir atsidavimu savo 
pareigoms.

Representantas Twohig 
yra sėkmingas advokatas, 
turys savo ofisą, 409 W. 
Broadvvay, So. Boston ir 
turįs didelį patyrimą pra
eityje taksų srityje, socia
liam patarnavime ir kaipo 
personai egzekutyvis. Jis 
yra karo veteranas ir iš- 

r tarnavęs Amerikos ka
riuomenėje tris dešimts

•

didžiulėmis afišomis “
Otis A. Hood, for School Com
mittee”. Kiekvienam buvo į- 
brukta to komunistų kandidato 
“literatūra”.

Buvo skelbta
džia 2 vai., bet 

f 
įbuvo dar tuščia. __ o_j_____,
k4 daugiau žmonių. Prieš pat šios apyHnkės komunistai arba 
trečią valandą Ignas Kubiliū- Pakeleiviai ir susisuko sau
nas pradėjo koncerto progra- ** palyginamai yra
mą. pakviesdamas svečią. nuo-!tik. maža sauJelė- Kodil ta di' 
latinį komunistų partijos kan-'d^’uma lietuvių ir
didatą į įvairias vietas. Otis A.!Amerikos Piliečil* Ieidžia mažai ri 
Hood. kurs dalintoje brošiūroje Maskvos
vadinamas “leading Communist ;už nosies vedžioti.
in Massachusetts”, i

ti Tautiniuose Fcstivaluose 
Philadelphijoj, Clevelande ir

Sekmadienį katedroje ( 3 V-Įpraeitą pavasarį St. Louis, Mo.’ 
p.p.. prasidės Sutvirtinimo Sa- jjs yra maionjos asmenybės, į-į 
kramento* suteikimas, i 
per žiemą. Norinti tą sakra
mentą priimti tepamato 
parapijos kunigą.

Res. 37 Oriole Street
We3t Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Q............  ■<««>•< ............ ...... .

diktatoriaus Stalino garbintojų 
tarpe, tai tiesiog nesupranta
ma. Kiek mums žinoma, prie 
šio klubo priklauso daug gar
bingų lietuvių patrijotų, gerų 
Amerikos piliečių, nors prie jo

koncerto pra-
fim lailru calp
Rengėjai lau-‘ suslPlakė ir beveik visi žinomi

įkalbos prasidėjo dainų progra- 
I ma.
I

ir tęsis domuS- jr nuoširdus lietuvis pa-
. sakra- + ^.0x1 ;J

Rap. Į
trijotas ir todėl visiems bus į- 

8270 domu su juo susipažinti. U

Lapkr. 3 d., 10 v. r., J. E. 
Vyskupas John J. Wright. D. 
D.. laikys katedroje iškilmin
gas pamaldas už mirusius die
cezijos vyskupus ir kunigus. 
Visi yra kviečiami šiose pamal- 
dose dalyvauti.

—
Telegramomis skelbia. Spalių 

į29 d., atėjo iš Metropolitan o- 
i iieros publikacijos skyriaus. 
! Prelatui Dr. K. Urbonavičiui ir 
>kun. F. A. Virmauskiui tele- 
įgramos. Praneša, kad Palyna 
Stoškaitė. lapkr. 7 d., dainuos; 

j“Donna Elvira” rolėje veikale] 
|“Don Giovanni”. Kviečia visus! 
parapijos kunigus ir parapijie- 

Ičius atvažiuoti į New Yorką, 
■ pasiklausyti mūsų mylimos dai
nininkės. Platus garsinimas.

I —
! Kupraitis pirmininku. Labai 
j yra malonu skaityti “Kaliforni
jos Lietuvy”, — ypač apie So. 
Bostoniečius. Darbuotojas Pet-! 
ras Kupraitis jau tapęs Los!

j Angeles Lietuvos Vyčių kuopos 
pirmininku. Dainininkė ponia 
Zaikienė ten dalyvauja paren
gimuose. Beveik South Bosto
nietis (Norwoodietis) muzikas! 
Šlapelis rengia vakarus. Koks! 
tai yra džiaugsmas lietuviškai! 
širdžiai matyti Kalifornijos lie-j 
tuvius besigrupuojant lietuviš
kai veikiai, vadovybėje jų kle-’ 
bono ir jų laikraščio. Jų veik-į 
la yra mums visiems didžiu pa-'

i

I

Prašė Padėti “Pastatyti 
Programą Ant Kojų”

Vidury koncerte- programos,! 
“ t

vedėjas pakvietė padaryti 
“svarbų pranešimą" žinomąjį

bernų save mėnesiu, 
ir pastatyti 

pasakyti itą 8arbingą klubą kompromi-
----X-------------------- negU.

prantama. Juk žinome, kad vi
sos įstaigos dabar šioje šalyje, 

I buvusius Hitlerio bendradar- 
j bius. demokratijos priešus šluo
ja lauk, o mūsų klubas, prie
šingai lenda jų bučin? Buvęs.

_ ____ ___ __________ j

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
■ Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St., So. Boston, Mas3. 
Tel. So. Bo3ton 1298.

Vice-Pirmininkė — v.. GailiūnienS,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

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

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass.

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

I SV. JONO EV. BL. PASALPINėS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždy3,
601 6th St„ So. Boston, Mass. 

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

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

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

Iždininkas—Stasy3 K. Griganavičiua.
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass.

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre-| 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio i 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 
492 E. 7th St„ So. Boston. Mass.

Pagerbs Akunevičius

Sekmadienį lapkričio 2 d. pp. 
J. Akunevičiai, gyv. Halifox, 
Mass., minės savo 35 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Šia 
proga jų sūnus ir dukterys 
ruošia savo tėveliams pagerbi
mą. Sveikina savo tėvelius sū
nus Jonas ir jo žmona Alena: 

Madison.
Ona Ged-i 
anūkai

I

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO
Balso - Iškalbos - Piano

P-lč Amelia Tataronaitė. turinti 
Master of Arts in music laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lekci
jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar rašykite:

480 BOYLSTON ST.. BOSTON
KENmore 3571

40 CONCORO AVĖ., 
Cambridge 38. Mass. 

Tel. Eliot 8222.

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė., 
Hollywood 38, Calif.

Šou 4618

Lithuanian FumitureCo.
i 

MOVERS — 
Insured and 

Bondcd 
Locai & Long 

Distance 
Moving

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

Res. Šou. 3729

Legislatūros paskutinė
je sesijoje Mr. Twohig 
sėkmingai įnešė klausimą, 
kuris buvo diskusuojamas 
per dvidešimts vienus me
tus. kad piliečiai perimtų 
Boston Elevated Railvvay. 
Jo įnešimas buvo labai 
sėkmingai pervarytas ir 
tikslas pasiektas. Mr. 
Twohig yra stipriai pasi
ryžęs kovoti, kad Bostone 
būtų įvesta susisiekimo 
pagerinimui tuneliai ir 
viršutiniai elevatoriai bū
tų panaikinti. Jis su pasi
ryžimu kovos už sumaži
nimą lokalių važinėjimų! 
iki 5c farui. Mr. Tvvohig 
buvo spoksmanas ir ini- 

. ciotorius daugelio kitų da-į 
lykų, kurie gerina žmonių; 
būklę.

Po grįžimo iš karo tar-j 
nybos Mr. Twohig, Jr. bu-l 
vo vienas iš veikliausių 

: vadų civiliniame gyveni
me, So. Bostone. Jis labai 
aktyviai dirbo namų sta- 

d - tybos reikaluose. Jis buvo 
Dor-vėl pakviestas kaipo com-i 

Lietuvių mitteeman padaryti read-
I Piliečių draugijos “Whist Par- justmentus^ Jis buvo pe-į 
ty”, savame name. 1810-1812 rejto Kovo mėnesį South 
Dorchester Avė.. Dorchester. Boston Citizens Associa-

i dukterys — Anelė 
Marijona Chaplik ir

i ges ir žentai ir šeši 
'linki

So. Boston FumitureCo.
ir

ilgiausių metų!

Whist Party

Matrasai naujai perdirbami. 

Kaino3 pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras. 

Pristatymas skubus.

Sutvarkymui Mirusių Asmeny Turte
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, 

prie parko ir netoli jūros, mūrihis 9 šeimų, po 3 
kambarius, įiesenei ištaisytas namas. Įplaukos: 
$4170.00, išlaidos su šiluma ir aptarnavimu, bei 
taxais $8300.00. Kaina: $20,000. Reik įnešti 
$5000.00. Likusi: morgičius 4%. Kreipkitės pas:

Adv. F. J. Bagočius,
302 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Šeštadienį, lapkričio
i 7:30 vai. vakare įvyks 
i chesterio Amerikos

1 3801 a West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

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

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

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

'Mass. Kviečia visus dalyvauti.

Club e Co.

Vincas Balukonis, Savininkas.

258 West Broadway,

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Grofton Avė., Islington, Mass.
TeL Dedham 1304-W i

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

SOUTH BOSTON CAFE

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

giai patarnauja.

SavHi Boston, Mtss.

tion užgirtas kaipo Gar
bės Narys “Of Chief Mar
shall of the Evacuation 
Day Celebration”.

REIKALINGA drabužių tai- Representative Twohig 
sytojai prie geresnės rūšies siū-paskutiniu laiku labai e- 
tų ir dresių. Dirbtuvės užmies- nergingai po visą miestą 

vedė savo rallies. In Scol- 
lay Square nesenai kalbė
jo į keletą tūkstančių 
žmonių, kurie su dideliu 
susidomėjimu klausė jo 

į, kalbos ir pritarė jo nusi
statymui. Tai buvo pra
vesta vienas iš didžiausių 
tos rūšies rallies. , j 

Mr. James J. Twohig, Jr. 
yra lietuvių draugas. Jis 
yra užaugęs su lietuviais 
ir juos gerai pažysta. Tai-! 
gi, reikalui esant, jis nori, 
kad lietuviai pas jį kreip
tųsi visokiais reikalais, o 
jis su malonumu padės.

Atėjus lapkričio 4 die
nai visi lietuviai balsuoki- 

I te už JAMES J. TVVOHIG, 
JR.

LIETI VII KOMITETAS 
Vincas Mitchell
Juozas Alukonis 
Petras Dūmas 

Feli.Y A. Zaleskas

ĮVAKOS SKELBIMAI

tyje. Geras atlyginimas.
T0WN & COUNTRY

73 Leonard St., Belmont
Tel. Bei. 5125 <31 >

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfl 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

i

COOKIE PAKERIAI reikalin
gi tuojau. 5 dienos savaitėje, 
7-3:45 pm. Pradėti. 75c į va
landą, patyrimas nereikalingas,1 
pirma pagalba, apdrauda, va-! 
kacijos po vienų metų, medika- 
lis aprūpinimas, cafeteria. Atsi
šaukite dienomis nuo 8:30-5

CARR CONSOLIDATED 
BISCITT CO.

270 Baker St., W. Roxhury
Mass. (311

v.

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY R.UBI.IC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

GENERAL ELECTRIC 
reikalauja WINDERS dirbti 
prie pataisymų AC-DC moterų 
ir generatorių.

RIVER WORKS 
EMPLOYMENT OFFICE

Arti FairchiM St.,
Best Lynn, Mass. (31)

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas ; 
Graboriai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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N. A. SODALIEČIŲ KONFEREN 
CIJA PRAĖJO IŠKILMINGAI

— Dalyvavę apie 150 Atstovių. Visos *in cor- 
pcre" priėmė šv. Komuniją. — J. E. vyskupas 

john J. Wright pasakė atitinkamą kalbą.
Norvvood. Mass. — Sekma

dienį. spalių 26 d. (Kristaus 
Karaliaus šventėje), Šv. Jur
gio lietuvių parapijoje įvyko 
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Sodaliečių konferencija, kurio
je dalyvavo apie 150 atstovių 
ir apie tiek pat viešnių.

Al. Abračinskui. pakartojo 
siaukojimo Aktą. Pamaldos 
sibaigė giesme ‘'Marija. M 
ja”.

Įcester; Sekr. — Genovaitė Zfc-I 
kevičiūtė iš Cambridge. ir Ižd.1 

. — Valerija Jankauskaitė iš 
Cambridge. Po to. svetainėje į- 
vyke vakarienė su gražia prog
rama.

Pažymėtina, kad ši 10-ta So
dalicijos Unijos konferencija 
buvo skiriama buvusį direkto
rių, a. a. kun. Steponą P. Knei- 
žį atminti, kuris jautė reikalin
gumą ir ragino Sodalietės ir 
direktorius tokią uniją sudary
ti dešimt metų atgal. Sodalie-i 
tęs savo dedikaciją, kurią įra
šė gražiai išleistoje programo
je. užbaigia šiaip:

“We realize. with deep sor- 
row. our great loss and have 
endeavored to make this day 
worthv cf his loving memory.”j

(Politinis Skelbimas)

Sodalietės gražia ir tvarkin
ga procesija atėjo iš svetainės 
į bažnyčią, giedodarr.os giesmę 
“Skaisčiausioji". prieš 10:30 
vai. rytą. Procesijos karaliene 
buvo p. Vera Jurgelionytė. Jos 
palydovės buvo mažytės mer
gaitės — Konstancija Baluty- 
tė ir Maria Elena Kneižytė.

10:30 šv. mišios, kurias 
atnašavo kun. Al. Abračinskas. 
N. A. S 
Laike šv.
Norbutas perskaitė 
geliją anglų kalba

Visos

daliečių dvasios vadas, 
mišių kleb. kun. F. 

šv. Evan- 
ir įvairius 
Sodalietės 

šv. Komu-

Pietūs
Iš bažnyčios visos Sodalietės 

suėjo į parapijos svetainę, kur 
jų laukė skanūs pietūs. Pietus 
pagamino moterys Sodalietės. 
vadovaujant pp. A. Novikienei 
ir J. Bartulienei. 
moterys Sodalietės. 
gelbėjo jauni vyrai vaikinai — 
Vyčiai.

Konferencijos Sesija prasidės 
jo 1:30 vai. po pietų. Kleb. kun. 
F. Norbutas atidarė konferen
ciją malda ir sveikinimo kalba. 
Principaliu kalbėtoju buvo J. 
E. vyskupas John J. Wright. 
D. D.

Pasibaigus konferencijai, baž
nyčioje įvyko palaiminimas 
Švč. Sakramentu, kalbamas Ro
žančius ir naujos valdybos į-

DAN’IEL J. McDEVITT
Daniel J. McDevitt yra pir- 

įmininkas Boston School Com- 
^mittee. Ir reikia pasakyti, kad; 
tai tinkamiausias vyras tam'

Federacijos Skyriaus
Margumynų Programa

Sekmadienį, lapkričio 9
3:30 vai. po pietų, Šv. Jurgio darjjUj nes jjs turi daug paty- 
lietuvių par. svetainėje. St. į 
James Avė. įvyks graži ir mar-' 
ga programa — dainos, muzi-

Patarnavo
Joms pa-

i

pranešimus.
“in corpore” priėmė
niją. Turiningą pamokslą paša- vesdinimas. Naujoje N. A. Šo
ke kun. Juozas Dambrauskas, daliečių valdyboje yra šios: 
MIC. Prefekte — Virginia Petraity-

Po pamokslo. Sodalietės. va- tė iš So. Boston; Vice Prefekte 
dovaujant dvasios vadui kun. — Vera Jurgelionytė iš Wor-

rimo toje srityje.
DANIEL J. McDEVITT yra 

i teisingas, darbštus ir atsida- 
ka ir paveikslai. Muzikalei pro- Vęs savo pareigoms. Jam nie- 
gramai vadovaus muzikas V ac- kas ne, įg didžiausių priešų ne- 
las Sereika, p. Jonė V asiliūnai- g-aiį primesti kokį nors netei- 
tė akompanuos. | singumą.

Dainininkai-kės, muzikai ir į DANIEL J. McDEVITT yra 
kiti meno mėgėjai bus vietiniai. gimęs ir augęs Bostone. Taksų 
iš So. Bostono ir iš kitų kolo- mokėtojai reikalauja, kad bū- 
nijų. Taipgi bus parodyti gra- sįantjs Bostono Mokyklų Ko- 
žūs paveikslai. įmitetas būtų darbštus ir pro-

Kviečiame ir kitus daininin-ĮduktingaSt o tokiu kaip tik ir 
kus-kes ir muzikus užsiregis-' yra DANIEL J. McDEVITT. 
truoti ir dalyvauti programoje. į - --------- -------------------
Paduokite savo vardus muzikui: 
V. Sereikai. 22 Tremont St., 
arba A. F. Kneižiui, 50 Cottage 
St.
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LOVVELLIO LIETUVIAI, VISI KAIP VIENAS 
BALSUOKITE UŽ LIETUVIU DRAUGĄ 

JOHN JANAS
I COUNCILLORV

Lapkričio-Nov. 4 dienę
Jis yra Pirmininkas Mokyklų Boardo ir Di

delis Lietuvių Prietelius ir Rėmėjas.

pravedimą. Atstovu į Seimą iš
rinktas A. F. Kneižys. I

________ i
Spalių 19 d. pp. Stasys ir 

Petronėlė Soronkai minėjo sa
vo 35 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jųjų dukrelės suruošė 
šaunų bankietą savo tėvelius 

| pagerbti pp. Adomo ir Ievos 
Šidlauskų namuose, 124 Sum- 

• nėr St. |
Dalyvavo giminės ir artimie

ji draugai, viso apie 40, iš Bos
tono, Providence, Hartford, 
Brockton, Franklin ir vietiniai 
Norwoodiečiai. 

j Pasistiprinus skaniais val
giais, p. Adomas Šidlauskas 
supažindino visus su vakaro 
tikslu, pareikšdamas savo ir 
savo šeimos nuoširdžius sveiki
nimus ir linkėjimus, ir persta
tė p. Adolfą Kavaliauską tcast- 
masteriu. Trumpas sveikinimo 
kalbas pasakė pp. Konučiai, zimiero parapijos 
Grazimavičiai, Avižinis, Kaka- salėje įvyko susirinkimas visų 
nauskas, Tamulionis, Jubiliatų Worcesterio lietuvių kas link 
dukrelės ir žentai ir kiti. Visi BALFo reikalų. Tame susirin- 
linkėjo pp. Sironkam ilgiausių kime dalyvavo delegacijos iš 
metų ir įteikė brangias dova- Šv. Kazimiero parapijos, Auš-į 
nas. ros Vartų parapijos ir Lietuvių

Pp. Stasys ir Petronėlė Si- Piliečių klūbo. Laike 
ronkai visiems ir visoms nuo- rinkimo nutarta laikyti 
širdžiai padėkojo už sveikini- Day” mieste lapkričio mėnesy- mi skaitlingai susirinkti, 

buvo iš-
, susida-

Lomu MASS.
Ateinantį antradienį, lapkri

čio 4 d. įvyks Lowell’io miesto 
viršininkų rinkimai. Yra 35 
kandidatai, kurie nori gauti 
Lowell’io Counsellor vietas, bet 
iš tų visų kandidatų tik 5 bus 
išrinkti.

• Mano manymu, vienas tinka
miausių ir visiems lietuviams 
gerai pažįstamas yra John Ja
nas, kuris yra tikras lietuvių 
draugas. Taigi kviečiu visus 
lietuvius balsuoti už John Ja
nas. Jis yra dabar Mokyklų 
Komitete.

Vytautas Ramanauskas.

WORCBTER, MASS
Lietuvių “Tag-Day”

Keletą savaičių atgal, Šv. Ka- 
bažnytinėje

I

DANIEL J. McDEVITT no
ri. kad Mokyklos ir mokyklų 
mokslas būtų pastatytas aukš
čiausiame laipsnyje ir gerai 
prižiūrimas. *

ĮVERTINKITE ištikimą iri 
teisingą patarnavimą, perren- 
kant DANIEL J. McDEVITT 
Boston School Committee.

Give
t
i

Jonas Daučiūnas ir Vincas Me
trikas.

| Spaudos nariai: kun. Jonas 
. Jutt, kun. Bronius Mažukna, 
į Antanas Kraučelis, Konstanti- 

ir Edmundas

i
i

' nas Paulukonis 
Vaškas.

Adv. Antanas 
vauja patarėjų 
susidaro 
menų.

Mileris vado- 
komisijai kuri 

iš kitų dešimties as- 
Raporteris.

HARTFORD. CONN.
Lapkr. 3 d., 1 vai. p. p. įvyks 

to susi- Šv. Jono Evg. draugijos svar- 
“Tag- bus susirinkimas. Nariai prašo-

mus, linkėjimus ir dovanas. je. Komitetas, kuris 
Pažymėtina, kad pp. Siron- rinktas vesti tą darbą, 

kai išaugino penkias dukteris, ro iš sekančių asmenų: 
iš kurių trys yra ištekėjusios.’ Garbės pirmininkai: 
Lai Dievulis laiko pp. Siron- Augustinas Petraitis 
kus dar ilgus metus ir 
kiem sulaukti Auksinio 
liejaus.

Avė Maria Vaianda

ir
Kūn. 
kun.

svei-
Jubi-
Rap.

Norvoodo Miesto Paradas
Šią savaitę Noruoodo mies

tas mini savo 75 metų atsisky-Į 
rimo i 
minėjimas užsibaigs gražia pa- 
rada šeštadienį, lapkričio 1 d. 
Šv. Jurgio lietuvių parapija 
taipgi prisideda. Visi lietuviai 
vyrai kviečiami dalyvauti. Pa
rodykime. kad mūsų kolonijoje 
yra daug lietuvių, šeštadienį, 
lapkričio 1 d. nuo 1 vai. po pie
tų iki 1:30 visi vyrai susirin-Įkviečia visas nares dalyvauti, 
kitę prie parapijos bažnyčios.' »
St. James Avė., iš ten visi su-l Seštad^nį. lapkričio 10 d., 
sigrupavę eis prie Concord 7:30 vaL vakare’ P^PD08 sve‘ 

!Ave., kur lygiai 2 vai. po pietų ta‘neJe- 
I prasidės paradas. Sale mūsų ^otenl
, 'svarbusi krašto žvaigždėtos vėliavos ........ į kviečiames, lietuviai turėsime progą

! iškelti ir mūsų senosios tėvy- šeštadienį, lapkričio 1 d. yra 
: nes trispalvę vėliavą. Taipgi Visų Šventųjų šventė. Kiekvie- 
dalyvaus ir p. Ivaškienės vado- nas katalikas tą dieną privalo 

ivaujama grupė, tautiniais rū- išklausyti šv. mišių. Šv. Jurgio 
bais pasipuošusi. | lietuvių par. bažnyčioje šv. mi-

į Kleb. kun. F. Norbutas. ku-įšios 
ris yra šio iškilmingo minėjimo! vai.

^•Generalio Komiteto narys, ir! 
J I visų draugijų ir organizaci jų j 
J j valdybos atsišaukia ir kviečia ; 
Z! visus vyrus susirinkti ir daly- 
z vauti paradoje.
g

i

d., 
ra- 
Šv.

nuo Dedham sukaktį. šisL ,?"kimai La!-’k"čl° - Nw- 4
i dieną.

Alphonse Ambrose,
11 Granfield St., 

Roslindale, Mass.

Konstantinas Vasys.
Pirmininkai: ponios Julė

Mack ir Matilda Paulukonienė. I
Vice-pirmininkai: Juozas Gla-| 

viekas, p. Ieva Danilienė ir My-j 
kolas Žemaitis.

Sekretoriai: Julius Kiškis, p.I 
Pranciška Bačinskienė ir p. A-' 
dėlė Biškiūtė.

Iždininkas: — Jonas Dvarec- 
;kas:

i Šv. Trejybės parapijos baza- 
ras prasideda penktadienį, spa
lių 31 d. Vietos ir apylinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

Ra porteris.

Sekmadienį, lapkričio 2 
7:30 vai. vakare iš WMEX 
dio stoties bus atpasakotas 
Margaretos iš Cortona gyveni
mas. Tai bus AVĖ MARIA*___
VALANDA. | Iždo globėjai: Ignas Pigaga,

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

207 PARK BITLDING
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

St. James Avė.. įvyks 
Sąjungos 27 kuopos 

susirinkimas. Valdyba 
visas nares dalyvauti.

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėje. St. James Avė., įvyks 
Moterų Sąjungos 27 kuopos 
svarbus susirinkimas. Valdyba

PADARYTI
populiaraus vardo tabako i.šdirbystėje 

per arti 200 metų.

Pirmadienį, lapkričio 10 d.,

įvyks 5:15 vai. rytą ir 8

Baak whert yon 
mt rtfc tmbltm

•••■Z X'- • • • ••• ■ ■ • v ,,..w
• z ' ' '

at a “ Savin# Bank or 
j Institntio* for Savingt

BALF Susirinkimas
Trečiadienio vakare, spalių 

29 d., parapijos svetainėje įvy
ko BALF 22 skyriaus susirin
kimas. Valdyba išdavė rapor
tus. Plačiai kalbėta apie vajaus

USU SKONIS yra vienatinis

liudijimas ką Old Gold
sukis jums teikia!

taip ;

Old O 
duotis v r

T r jū^ 
patvirtir 
švelnų 
nant; sk

Kodėl ? 
renkame 
taba kus.

V

(

i

pav ciksiu 
i puikūs žmonės. 
• jūs.

is beveik tikrai 
G>bis turtingą, 
ingai patenki-

T.. :

T-. ;

Kodėl Dirbti Per Metų Metus 
Kito Žmogaus Darže?

Kada 
bėję, tuomet neturi 
būtų malonu dirbti savo žemę. Rendau- 
ninkas tik pasidžiaugia tuo. kad jis ki
to žmogaus užlaiko nuosavybę švariai, 
bet savininkas 
jojo nuosavybė 
giau vertės.

Kodėl dabar 
savą namą... auginti savo vaikus 
namuose, kurie yra tavo nuosavi? Ga
li būti lengviau, negu tamsta manai. 
Pirmas žingsnis, be abejo, tai sutau
pyti įmokyjimą, perkant namą. Jei jūs 
atidarysite Taupymo Sąskaitą dabar 
Mutual Savings Banke ir į jį regulia
riai taupmenas įdėsite, tuojau užtek
tinai susitaupysite.

Tuomet Mutual Savings Bankas pa
dės jums sutvarkyti morgyčius jūsų 
pasirinktam namui. Šios sistemos ban-

gyveni parenduotoje nuosavy- 
supratimo, kaip

jaučiasi laimingu, 
gražėja ir jgyja

neplanuoti įsigyti

kad 
dau-

nuo- 
tuose

šeimos Laimė 
Glūdi Taupume
Planuok savo šei
mos ateitį Pinigų 
Taupymu, 
Bonais. < 
A pd rauda 
savu namu.

kai specilizuojasi. kaip paskolinti savo 
klijantams žemais nuošimčiais ant 
morgyčių. Tūkstančiai namų savinin
kų Massachusetts valstijoje yra įsigi
ję nuosavius namus, pagelbstant Mutu- 
al Savings Bankų. Pradėkite planuoti 
dabar.

maišome juos su visu mūsų 
žinojimu įgytu jau beveik per 
200 metų patyrimu vartojant 
geriausios rūšies lapus. Todėl, 
kad mes sukoncentruojame vi
sas mūsų pastangas šiam vie
natiniam tikslui.

jums didžiausi 
rūkymo malonumu. vieloje IRI

'SAVINGS BANKS
of Massachusetts

KLAUSYKITĖS "Music You Love" KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ, WBZ-

WBZA Boston & Springfield. 12:1O-WBRK, Pittsfield. 1:15 P.M.

jūs nebandėte Old 
“sumaišymas rūšių" 

turi ką nors bendro, tai pa
bandykit tik vienų kartą.. Rei
kalaukite Old Gold Šiandieni

Gal būt
Gold Jei

ką nors bendro.

B.ind v k


