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Visų Balsuotojų Dėmesiui
Lapkričio 7 d. visi eikite 

balsuoti už tą ar kitą kan
didatą į valdžios vietą, ku
ris pagal Jūsų sąžinės yra 
tinkamesnis. Kai įeisite į 
balsavimo vietą, tai nie
kas nežinos arba niekad 
negali žinoti kaip ir už ką 
balsuosite. Nežiūrint kaip 
esate užsiregistravę — de
mokratu ar respublikonu, 
ar nepriklausomu balsuo
toju ar kurios nors kitos 
partijos, galite balsuoti be 
baimės už tuos kandida
tus, kad ir skirtingų parti
jų. kurie jums patinka.

Tik balsuokite lapkričio 
7 dieną.

30,000 Pabėgėlių 
Švedijoj

VOL. XXIX — 84.

Amerikos Atstovas Ir Gene
rolas Sugrįšiu Iš Kinijos

The New York Times, 
spalių 25 d. laidoje įdėjo i 
pranešimą, kad pagal Šve
dijos Informacijos Biuro 
raporto pabėgėlių iš Pa
balti jos kraštų (Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos) sie
kiąs net 30,000 žmonių.! 
Rugsėjo mėnesy Švedijos 
karo laivas išgelbėjęs iš 
jūros 200 pabėgėlių, kurie 
buvo bangų daužomi ma
žose valtelėse.

Spalių 15 d. So. Bostone 
Municipal Buildinge lietu
viškų komunistų vadas 
Antanas Bimba savo kal
boje pareiškė, kad visi pa
bėgėliai iš Švedijos būsią 
grąžinti, prieš juos apkal
tinimai iškelti ir jie būsią 
nuteisti ir sušaudyti. Tai 
tokį dekretą šis “Stalino 
strielčius” paskelbė tiems 
nelaimingiesiems, kurie 
prigimties jausmu vaduo- 
damiesi bėgo ten, kur ma
nė savo gyvybę išgelbėti. 
Jie nebėgo į Vokietiją, nes 
tur būt nujautė, kad ten 
jų laukia tokis pat liki
mas, kaip ir nuo ateinan
čių sovietų enkvedistu. 
kurių teroro metodams jie 
turėjo progos per metus 
laiko prisižiūrėti, laike 
bolševikų okupacijos.

Tas parodo, kaip diktato
rių pasekėjai, bei garbin
tojai. gali žemai nupulti, 
sužvėrėti, kad gali pagei
dauti savo broliu išskerdi
mo, už tai, kad jie bėgo 
nuo svetimo tirono atei
nančio į jo tėviške.

Tik stebėtis reikia jų i- 
žulumu, drąsa, laisvoje 
Washinsrtono žemėje vie
šai reikšti tokius išsigimė
lio jausmus.

Bet: Nebus Gude (Bim- 
be) kaip tu nori, bet, kaip 
Dievas duos. A.
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VVashington, lapkr. 2 — 
I Amerikos atstovas Kini
jai, sulig prezidento Roo- 
i sevelto pranešimo, sugrį- 
šiąs į Ameriką ir kitas bus 
paskirtas jo vietoje. Nesu
tarimai tarp Amerikos ge
nerolo Stilwell ir Kinijos 
vado Čiang-Kai Šek pri
vertė Amerikos vyriausy- 
bę atšaukti generolą į A- 
merika.

Anglijos karo korespon
dentas r*šo, kad Kinijos 
vadai labiau rūpinasi save 
išlaikyti valdžioje, kaip 
vesti karą prieš Japonus. 
Amerikos generolas dėjęs 
visas pastangas kovoti 
prieš Japonus Kinijoje ir 
Burmoje, bet Kinijos va
das jam trukdė ir galuti
nai pareikalavo prezidento 
Roosevelto. kad generolą 
Stilwell atšauktų į Ameri
ką.

Kinija veda kara ne tik 
prieš Japonus bet ir civili
nį karą prieš komunistus.

i
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Churchill-Stalin Yra Izolia- 
cionistai—Waish

Rusai Artinasi Prie Buda 
pešto Miesto

Vokiečiai Ištrėmė Tris Lietuvos 
Vyskupus Vokietijon

Bolševikai Nužudę Vyskupą Matu
lionį, Kun. Mironą - Vyskupų - Rei
nio, Karoso ir. Paltaroko Likimas Ne
žinomas. - Naciai Sunaikino Pirčiu

piu kaimą ir gyventojus.
-—

Spalių 30 d. — LAICj 
New York, gavo iš Švedi-Į pasitraukė 
jos naują radiograma, ku-,bolševikų terorą. Praneša-

seimo” nariu, bet vėliau 
ir pasmerkė

Tuojaus po D-dienos, tai yra invazijos Prancūzijoje, Normandijoj, pa
kraštyj jūros įvyko audra: sutriušk’nd dirbtinį uostą, išmetė kaikuriuGS 
laivus į krantą, kitus nuskandino. Šis vaizdas parodo, kaip atrodė pa
kraštys jūros po audros.

J. E. Arkivyskupo R. J. Cushing
Atsakymas 1 LDS Sveikinimu

Maskva, lapkr. 2 — So
vietų Rusijos kariuomenės 
iš trijų pusių artinasi prie 
Vengrijos sostinės, Buda
pešto, ir nėra abejonės, 
kad jis pateks į rusų ran
kas.

Washingtonas — Karo 
Gamybos Vadybos vado
vybės pranešimu, padidin
tos batų gamybos civili
niam naudojimui nereikia 
tikėtis ankščiau, kaip ge-' iuuvu 
ram skaičiui mėnesių pra-u^u’ . ....

įėjus nuo Europos „”‘1
; lės Dienos paskelbimo, nes 
odos pareikalavimas karo 

i reikalams dar yra labai di
delis. ewi.

Kaip tik J. E. vyskupas 
j Richard J. Cushing, D. D. 
i buvo pakeltas Bostono ar- 

,__ _ LDS Centrol J ± 1

Amerikos Katalikai Surinko
15 Milijonų Svarų Drabužių

Washington, lapkr. 2 — 
Amerikos katalikai, pra
šant UNRRA, iš visų die
cezijų surinko apie 15,000,- 

!000 svarų drabužių Euro
pos nukentėjusiems žmo
nėms.

Italijai katalikai Ameri
koje surinko 5,000,000 sva
rų drabužių ir $2,250,000. 
00 pinigais.

Kiek lietuviai Amerikoje 
surinks savo tautiečiams? 
Drabužių vajus Lietu
viams jau prasidėjo. Iš-

tieskite pagalbos ranką 
karo nukentėjusiems lie
tuviams.

imą, į kurį garbingasis ga
nytojas prisiuntė sekantį 
atsakymą ir palaiminimą 
LDS organizacijai ir ben
drai visiems:
SACRED HEART RECTORY 

1321 Centre Street 
Newton Centre 59, Mass.

October 4, 1944 
My dear Friends:—

God be good to you for your 
thoughtful note of congratula-

Ispanija Gelbėja Karo 
Nukentėjusius

Is-Madridas, lapkr. 2 — 
panijos žmonės, prašant 
Arkivyskupui Deniel, su
dėjo 24,000,000 pesetų ir 
pasiuntė Šventajam Tėvui 
sušelpimui Europos karo 
nukentėjusių žmonių.

Amerikos Bombanešiai B-29 
Puolė Japonų Sostinę-Tokio

Tokio, Japonija, lapkr. 2 
— Japonų radio pranešė, 
kad Amerikos didieji bom
banešiai B-29 bombarda
vo Tokio miestą ir Kanto 
apskritį.

Pranešime pasakyta, kad 
bombos palietė Tokio fa
brikus.

Šiomis dienomis dėl se- ’ 
natoriaus Truman, Demo-I 
kratų partijos kandidato į 
J. V. vice-prezidentus. pa
reiškimo, kad David I. 
Walsh, senioras senato
rius, esąs “izoliacionistas” 
kilo rimtas nesusiprati
mas.

Se n at o r i u s David I. 
Walsh įrodė, kad jis nesąs 
joks “izoliacionistas”, nes 
jis tą žodi jokiu būdu ne
gali pritaikinti sau. Jo 
nuomone, įžymiausiais izo- 
liacionistais “yra Chur
chill ir Stalinas, kurie vi
sada daro viską, kad ap
saugoti ir, kai kuriais atsi- (warmonger).

i rioj paduoda baisias žinias ma, kad Dr. A. Garmus, 
iš pavergtos Lietuvos.

j Birželio 5 d. vokiečių SS skendo Baltijos jūroje, 
daliniai sunaikino Pirčiu
piu kaimą, esantį arti Vai- Lietuvos diplomatas, 
kininkų, Vilniaus srityje,' 
su visais 120 jo gyvento
jais. Šių baisių žudynių 
metu p. Uždavinienė, ką 

į tik pagimdžiusi kūdikį, 
buvo įmesta kartu su kū
dikiu į ugnies liepsnas.

Vokiečiai prievarta išve
žė į Vokietiją iš Kauno ar
kivyskupą Juozapą Skvi
recką, vyskupą Vincentą 
Brizgį ir iš Vilkaviškio 
vyskupą — pagelbininką 
Vincentą Padolskį.

Kaišiadorių vyskupą Te
ofilių Matulionį, kuris 
1935 m. lankėsi Jung. Val
stybėse, kaip praneša, bol
ševikai nužudė. Kitų Lie
tuvos vyskupų — Reinio, 
Karoso ir Paltaroko liki
mas nežinomas Švedijoje.

Vilniuje, Lietuvos sosti
nėje, sovietų “liaudies tei
smas” pasmerkė mirčiai 
Dr. Antano Garmaus, Igno 
Šeiniaus ir kun. VI. Miro
no gimines.

Dr. Antanas Garmus yra 
buvęs Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus • pirm i n i n k u. 
Kauno miesto mayoru. o 
kai 1940 m. sovietų raudo
noji armija okupavo Lie-

i

tions. It meant a great deal to 
me. 1’11 do the best I can in the 
new position which Our dear! 
•Lord knows I do not deserve. 
Confident am I that He will fit 
the back for the burden.

Be assured that your prayers 
and good wishes will always be 
cheri^bed and recalled as most 
consoling supports for my new 
responsibilities.

May Our Lord and His Bles- 
sed Mother bless you and those 
near and dear to you in His 
Own inimitable way.

Devotedly yours,
t R. J. CUSHING.

COLOGNE MIESTAS 
LIEPSNOSE

bėgdamas į Švediją, nu-

Ignas Šeinius yra buvęs 
re

daktorius ir rašytojas; da
bar jis gyvena Švedijoj.

Kun. VI. Mironas yra bu
vęs ministerių pirmininku. 
Kaip tik sovietai vėl užė
mė Vilnių, tai kun. VI. Mi
roną bolševikai nužudę.

Sovietų bolševikai nužu
dė 600 patriotų Zarasuose, 
700 — Šiauliuose, 400 — 
Kaune. Daug žmonių su
šaudyta Daugailiuose. De
gučiuose, Salake, Duse- 
tuose, Antalieptėje, Kama
juose, Svėdasuose.

Šiauliuose per kautynes 
žuvo 4,700 civilių lietuvių. 
Utena, Zarasai ir Rokiškis 
yra visiškai sunaikinti. Vi
si gvventojai iš Leliūnų, 
Malėtų ir Daugų ištremti. 
Rusijon. Deportacija yra 
varoma plačioje skalėje ir 
kitose vietose.

Sovietai paskelbė nele- 
^ale mobilizaciją vyrų, 
Lietuvos piliečiu, kimusių 
nuo 1909 iki 1926 metų. 
Prieš ši neteisėtą okupan
tų veiksmą Vvriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komi
tetas išleido protestą.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas vėl 
aktyviai pradėjo veikti, 
praneša žinios iš Lietuvos.

i

Londonas, lapkr. 2 — A- vis dar tebeprivalome sta-;tuva jis pradžioje bendra
ujanti) lėktuvai per ketu- tyti pirmoje vietoje karo į darbiavo su bolševikais irI
rias dienas bombardavo 
Cologne miestą, išmeslami 
virš 10,800 tonažų bombų.

Miestas dega, vokiečiai 
negali gaisro užgesinti. A- 
lijantų vadai sako, kad vo
kiečiai apleisią miestą.

laimėjimą, ir todėl visa 
pramonės darbo jėga pa
švenčiama tam tikslui, iki 
pergalė bus laimėta”, pa
baigė J. A. Krug. OWI.

buvo “išrinktas liaudies

Rumunijos Valdžia Atsistatydino

Londono Darbininkai 
Protestuoja

Vokiečiai Bijosi Naujo 
Puolimo

Londonas, lapkr. 2 —Vo
kiečiai bijosi, kad Alijan-

Londonas, lapkr. 2 — Išf 
Romos per radio praneša
ma, kad Rumunijos vy
riausybė atsistaty d i n o, 
bet nepaduoda aiškesnių 
paaiškinimų.

Rumunijoje jau pasirodo 
Maskvos ranka.

Japonai Neteko 2594 Lėk
tuvų Per Du Mėnesius

Londonas, lapkr. 2 — A- tai nepultų jų per Norve- 
pie 1000 lėktuvų fabrikų gija, kada rusai iš šiaurės

kimu, šių metų kalėdinėje 33^^^ susirinko prie pusės jau įsibriovė į Nor- 
rinkoje_ žaislai bus žymiai vyriausybės rūmų ir smar- vešlia.
geresnės rūšies, nei perei- ]ęįaį protestavo, kad jie at-1 Vokiečiai visur stato ap- 
tais metais. Be to, bus di- leidžiami nuo darbų, kada sigynimo tvirtoves.
dėsnis žaislų pasirinkimas, tam tikras skaičius lėktu- 
nes sumažinus kai kurių, padirbta.
ikaro reikmenų gamybą,? Darbininkai šaukė: “Mes 
I v ‘i.*..; : t

žaislų gamintojai gavo ga- norįme darbų, o ne išmal- 
limybę sugrįžti į senąsias 
pareigas.

Tik reikia neužmiršti, 
kad tebeveikia įstatymas, 

VVashingtonas — Karo draudžias naudoti žais- 
Gamybos Vadybos pareis* lams kritingas medžiagas, 

’ , todėl bus mažiau gamina-

Bus Pagerinta Žaislų Rūšis
dos.”

Karo Laimėjimas Pirmoje 
Vietoje, Sako KGV.

Pearl Harbor, lapkr. 2 —
Amerikos laivyno admiro-

Iš Maskvos pranešama,! 
kad Buchareste buvo de-; 
monstracijos ir reikalau-j las Nimitz praneša, kad 
jama, kad “tautinis demo-įper du mėnesius Amerikie- 
kratinis frontas” sudarytų 1 čiai sunaikino 2594 Japo- 
naują vyriausybę. nų lėktuvus.

Pieno Gaminių Transoorta- 
cijos Taupymas Tebetęsia- 

mas
Darbininkų Radio Programa

Washingtonas — Pulk. 
J. Monroe .Tohnson, Apsi
gynimo Transportą ei ios 
direktorius, pareiškė Pie-į 

tikimais, išplėsti savo im- ma žaislų iš kartono, bet kam nėra žinoma, kad šis, no Produktų Sąjungos 
perialistines pajėgas. į ]

Toliau David I Walsh pa- 
reiškia: “Dabar ir ateityj, 
pagal Šen. Trumano pa
žiūras, jeigu žmogus nori 
būti patriotu, tai jis turi 
būti karo - pard avėjas

1

I I
Į

Washingtonas — “Nie-
Ipadidės medinių žaislų ga- karas baigsis”, pasakė J. Vykdomosios Konferenci- 

, Karo Gamybos jos susirinkimui, įvvku- 
----- ( kad

^turėdami prieš akis dvieių 
ui«u jži. j karu iaimėjuua, įtikiu uu-

aršiai ir desperatiškai. Ja-! du negalima nuleisti ran- 
ponus tebemedžiojame pOjkų pieno produktų trans- 
platųjį Pacifiką... Todėljportacijos taupyme. OWI.

myba. Bus šiek tiek gami- A. Krug,
narna ir metalu aptaisytų Vadybos pirmininkas, He- šiam Washingtone, 
žaislų (15 nuošimčių prieš- rald Tribūne Forume. ~
karinės gamybos). OWI.j “Vokiečiai tebekariaujaįkąru laimėjimą, jokiu bū-

I

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

i

šeštadienį, lapkričio 4 d., 2 vai. po pietų įvvks lie
tuvių darbininkų radio programa, kurios dalį išpildys 
devynių metų dainininkė, p. Kilmonytė iš Montreal, 
Canada. Kitą dalį programos išpildysime įrekorduoto- 
mis liaudies dainelėmis ir muzika. Tarpuose bus poli
tinių kalbelių ir pranešimų.

Prašome pasukti savo radio rodvkle ant 1150 ki- 
locycles ir klausytis programos iš WCOP stoties, Bos
ton, Mass.

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

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

Tel, SOŪth Boston 2680 arba NORwood 1449.
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“4. Kad lenkiškos kilmės 
amerikiečiai žiūri į britų 

Milijonai amerikiečių užgirtą su p. Vilanovskiu 
bendradarbiavimą kaipo į 
įvesdinimą į Alijantų sto
vyklą “Trojos arklio”, pri
kimšto Sovietų Quislin- 
gais. Be to, tai būtų ir iš
davystė prieš sudarytą 

su Bri-

. ’ ■1 ‘ z. ; ; C ’'

Lenkų Dvasiškuos Pareiškimas
Anglų spaudoj pasirodė; kvoj išperėtus išlaisvini- 

Springfieldo Vyskupijos mo komisijos narius, nes 
lenkų kunigų ryžtingas jie yra Maskvos komunis- 
pareiškimas Le n k i j o s tų agentai, 
klausimu. Lietuviškai iš
vertus, jis šitaip skamba:

4 C

smarkiai susirūpino dėl 
gautų iš Maskvos žinių, 
kad premierui Churchilliui 
Rusijoj besant, Anglijos ir 
Amerikos diplomatai tarė
si su Sovietų sudarytąja 
Lenkijos Išlaisvinimo Ko- 1939 m. Lenkijos 
misija. Tą faktą pats tanija sutartį. - 
Churchill parlamente pa
tvirtino. Ryšiumi su tuo^ į- j mūsų talkininkę britų 

j su prašymu, 
kad teisingai elgtųsi Len-

“Todėlei mes kreipiamės

vykiu mes norime štai ką vyriausybę 
pareikšti:

“1. Kalbamoji išlaisvini- kijos atžvilgiu ir išlaikytų 
mo komisija jokiu atžvil- < •
giu lenkų tautos neatsto- 1 
vau ja. Ji teatstovauja vos ] 
menkutę lenkų tautos da- ; 
lėlę, būtent komunistus,, ; 
kurie sudaro mažiau kaip : 
du nuošimčiu Lenkijos 
gyventojų.

“2. Amerikos viešoji nuo
monė žiūri į Maskvoj su
darytą lenkų komisiją 
kaip į įrankį Lenkijos ne
priklausomybei sunaikin
ti. Daugelis laikraščių, ta
me skaičiuje New York 
Times. tą komisiją skaito 
pavojinga Alijantų vieny
bei.

“3. Nežiūrint į tai, Ame
rikos spaudon vis daugiau 
braunasi ir didėja kryptis 
tą Maskvoj sudarytą ko
misiją statyti ant lygios 
papėdės su teisėta Lenki
jos vyriausybe, daugiau 
kaip penki metai Anglijos 
ir Amerikos pripažinta. 
Slaptoji Churchillio, Ede
no, Harrimano ir kitų po
nų diplomatija, neperse
niai pasmerkta Amerikos 
visuomenės vadų, tą nuo
monę pilnai paremia. Tie 
ponai ne tiktai tarėsi su 
lenkiškais Stalino agen
tais, bet privertė teisėtą 
Lenkijos vyriausybę sėdė
ti prie to paties konferen
cijos stalo ir tartis šu to
kiais žmonėmis, kuriuos 
lenkų tauta ir Amerikos 
lenkų išeivija išdavikais 
pripažinę.

“4. Tos slaptosios diplo
matijos tokia susidarė pa
sekmė, kad, ypatingai pa- 
sidėkojant britų vyriausy
bės veiklai, Maskvinė iš
laisvinimo komisija turėjo 
drąsos šiomis dienomis iš
siųsti p. Vilanovskį kaipo 
savo atstovą į Londoną, 
kur esti laikinė teisėtosios 
lenkų vyriausybės sostinė. 
Ir tas provokacijos žygis 
kol kas neiššaukė britų 
valdžios pasipriešinimo: 
negi Anglijos vyriausybė 
nepaskelbė pasauliui, kad 
ji nepripažįsta to rusiškai 
išauklėto Quislingo. To
kiai padėčiai susidarius, 
mes paskelbiame:

“1. Kad lenkiškos kilmės 
amerikiečiai nedvejotinai 
protestuoja prieš visokius 
pasikėsinimus sudaryti, 
kad ir mažiausios lygybės 
panašumą tarp teisėtos 
Lenkijos vyriausybės ir 
Maskvos kontroliuojamos 
išlaisvinimo komisijos.

“2. Kad mes visuomet 
kovosime prieš panašius 
pasikėsinimus, ar jie bus 
viešai paskelbti, ar slapta 
diplomatija uždangstyti.

“3. Kad lenkiškos kilmės 
amerikiečiai absoliučiai 
priešinsis ir kovos prieš 
visokius pasikėsinimus į- 
vesdinti į Lenkijos vy
riausybę bet kokius Mas-

I
I

sutarčių esmę, nesislaps- 
tydama už lenkiškų Quis- 
lingų pečių, tikslu kaip 
nors nusikratyti duotojo 
Lenkijai žodžio. Bet gi 
mes nemanome, kad vien 
ant Anglijos visą kaltę 
tenka suversti. Ir mūsų 
pačių vyriausybė neša to
kią pat atsakomybę Len-I 
kijos atžvilgiu. Maskvoj • 
paaiškėjęs p. Averillio Ha- 
rrimano spaudimas aiškiai 
nurodo, kad mūsų vyriau
sybė pritaria britų politi
kai, kuri be abejo buvo pa
sirašyta ir užantspauduo
ta Kvebeko konferencijoj. 
Amerikos vyriausybė yra 
daug geresnėj negu Bri
tanija padėty paraginti sa
vo talkininkę Rusiją, kad 
prisilaikytų Atlanto Čar- 
terio principų. Mes nepri
valome išsisukinėti nuo 
savo atsakomybės.

“Tad gi mes kreipiamės 
į Jungtinių Valstybių vy
riausybę, kad ji dėtų visas 
pastangas ir naudotų visas 
prieinamas jai priemones, 
idant

“1. Pasitarimai tarp A- 
merikos diplomatų ir taip 
vadinamos Lenkijos išlais
vinimo komisijos būtų ne
delsiant nutraukti.

“2. Britų vyriausybė 
taip pat sustabdytų visus 
žingsnius, kurie duotų tai 
komisijai ar jos atsto
vams išvaizdą bei panašu
mą lenkų tautos ar vy
riausybės reprezentuotės”.

Seka kunigų parašai — 
viso 31.

Raudonieji Pareikalavo 
Keturių Suomijos Generolų

Stockholm — Rusų pa
liaubų komisija pareikala
vo areštuoti ir jiems per
duoti 100 suomių iš tų ke
turi yra generolai. Tarp ži
nomųjų yra Maj. Gen. A. 
Pajari, kurs vadovavo suo
miams kovoje prieš vokie
čius Tornea upės slėny, 
Maj. Gen. Palojarvi ir Maj. j cūzijoje 
Gen. Arajuri. •r--~ -•‘-~

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Zice-Pirmininkė — B. Gailiūnienft,
8 Winfield St.. So. Boston. Mass.

’rot. Rašt. — Ona IVaškienė,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass.

-'in. Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway—1864-VV. 
ždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 Vest 7th St., So. Boston. Mass. 
"varkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadway. S. Boston, Mass.
Casos GI. — Elzbieta AukštikalnytA,

110 H St.. So. Boston. Mass
iraugija savo susirinkimus laiko kas, 
antrą antradienį mėnesio. 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. Draugija taiko susirinkimus 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

'Įsais draugijos reikalais kreipkitės
pas* protokolų raštininkę

ėią sekmadienį kiekvieno mėnesk
2 vai. po pietų. Parapijom «aW 
492 E. 7th St.. So. Boston, Mau

2

Raudonuosius

ve

į Boston Garden, negavo 
vietos.

Devvey kalba buvo trans
liuojama ir per radio iš į- 

i vairių stočių.

n
šis vaizdas primena mums, kad spalių.5 d., 1941 m., So. Bostone, įvyko Da

rius Court dedikavimo iškilmės, kuriose labai gražiai buvo priminta mūsų did
vyrio Stepono Dariaus nuopelnai Amerikai ir Lietuvai. Iš kairės į dešinę stovi — 
Am. Legiono Stepono Dariaus posto Auxiliary pirmininkė, posto komandierius 
a. a. Rimkus, kun. K. Jenkus skaito invokaciją, adj. Jonas J. Romanas, adv. Jonas, _ ~ ~ . . T_ v. 7 . , _ iių, nei paacvgco. £>e n.mc- o---- ‘ o i
J. Gngalus, Bostono mayoras Maunce J. Tobin, Dr. Antanas Kapočius ir kun. Dr. rįkos geraširdžių pašalpos neša’ kad vietoJe pamestų
K. Urbonavičius. Užpakalyj stovi Lietuvos garbės konsulas adv. A. šalna ir or
ganizacijų atstovai.

Darius Court alėja išeina iš Old Colony kelio arti Dorchester St., So. Boston.

ĮVAIRIOS žinios
Cp

Stalinas Nesutaria Su Alijantais
Londonas, lapkr. 2 —So

vietų Rusijos diktatorius 
Stalinas nesutaria su An
glijos ir Amerikos vadais 
apie pokarinį nusistaty
mą bei tvarką. Churchill 
sugrįžęs iš Maskvos pa
reiškė, kad dėl Balkanų ir 
Lenkijos su Stalinu nesu
sitarta, bet tik padarytas 
veikiantis sutarimas. Ki
tais žodžiais, Sovietų Ru
sijos vadas turi valdančią 
ranką Lenkijoje, Rumuni
joje, Bulgarijoje, Jugosla
vijoje ir gal jau Vengrijo
je, ir nei su Anglija, nei su 
Amerika apie tų kraštų 
sienas nekalba. Ką jau be
kalbėti apie Pabaltijo val
stybes.

Sovietų Rusija buvo pa
kviesta atsiųsti atstovą į 
Chicago, III., tarptauti
niam pasitarimui civilinės 
aviacijos reikalais. Rusų 
oficialus pranešimas per 
Tass buvo, kad sovietai ne- 
siųs atstovo, nes į tą pasi
tarimą yra pakviesta Šve
dijos, Portugalijos, Ispani
jos ir Šveicarijos atstovai. 
Sovietai sako, kad tos tau
tos yra “pro-fašistinės”. 
Nereikia užmiršti, kad 
kuo kuomet Vokietijos ar
mijos užgrobė Prancūziją, 
Rusija varė prekybą su vo
kiečiais, pirko nacių Pran- 

! užgrobtus įvai- 
’ rius daiktus, siuntė vokie

čiams maisto. Kada Vokie
čiai naikino ir daužė Ang- 
iją, sovietų Rusija davė 
jagalbą Vokietijai, būtent, 
siusdama maistą, javus ir 
;. t., nes ji'turėjo sutartį 
su Hitleriu. Tai, ar sovietų 
Rusija nebuvo “pro-fašis- 
tinė”? Na, o dabar Stali
nas sako, kad Švedija, Por
tugalija, Šveicarija ir Is
panija varė prekybą su 
Vokietija.

Sovietų Rusija, nesitar- 
dama su Anglija ir Ameri
ka apie pokarinį pasaulio 
stovį, duoda suprasti, kad 
ji turi savotiškus planus ir 
nori viena veikti. Ką reiš
kia Rusijos neprisidėjimas 
prie tarptautinės aviaci
jos? Reiškia, tą, kad ji gali 
neleisti kitų tautų lėktu
vams skristi virš jos val
domų kraštų, ir taip nie
kas nežinos jos karo galy
bės, kariuomenės didumo, 
karo produkcijos galybės, 
kaip nežinojo prieš šį karą. 
Toki Stalino nusistatymai 
rodo, kad jis nenori tartis 
su Alijantais ateities karų 
pašalinimui.

•V. JONO EV. BL. PASALPINtt 
DRAUGIJOS VALDYBA 

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

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

' Prot. RaSt. — Jonas Glineckta,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mase. 

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mase.

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

Į Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadtvay, So. Boston, Mass

Nuoširdžiai Remia GBUWF
Didžiojo Bostono žmonės 

yra labai susidomėję ir 
nuoširdžiai remia Greater 
Boston United War Fund 
vajų, kuris prasidėjo pir
madienį, spalių 30 d. ir 
baigsis Padėkos Dienos iš
vakarėse, lapkričio 22 d.

267 Raudonos Plunksnos 
vienetos, kaip tai ligoni
nės, jaunuolių centrai, kū
dikių darželiai, senelių na
mai, gyvenimo ir darbo 
namai yra išlaikomi tomis 
aukomis, kurias mes sude
dame laike Greater Bos
ton United War Fund va
jų. Iš to paties fondo gau
na ir mūsų jaunuoliams, 
karo tarnyboje esantiems 
pasilinksminimo ir sura
minimo įstaigos.

National War Fund taip 
pat gauna dalį tų aukų, o 
iš to fondo gauna pinigų į-

Boston, Mass. — Trečia
dienį, lapkričio 1 d. atvyko 
į Bostoną New Yorko gu
bernatorius Thomas E. 
Dewey, Respublikonų par
tijos kandidatas į prezi
dentus. Tos dienos vaka
re. Boston Garden audito
rijoj pasakė smarkią poli
tinę kalbą. Jis griežtai 
smerkė komunizmą. Pa
reiškė, kad komunistai pa-

Thomas E. Dewey ’ visą 
savo kalbą pašventė ko
munizmo pavojaus įrodi
nėjimui. Jis nušvietė, kad 
tas pavojus padidėtų, jei
gu prez. Rooseveltas vėl 
būtų išrinktas ketvirtam 
terminui, bet jis pranyktų 
respublikonų administra
cijai vadovaujant.

Gub. Saltonstall perstatė 
___ _____ _________ r._ Thomas E. Dewey 24,000 
naudoja Sidney Hillman'žmonių miniai. Labai daug 
kaipo frontą, ir jie siekia žmonių, kurie norėjo įeiti 
pasigrobti valdžios kont
rolę.

Bostono audiencijai Tho
mas E. Devvey pasakė, kad 
prezidentas “pardavė” De
mokratų partiją “aukš
čiausiam pasiūlytojui”.

do. Bet Europoje Lietuvos 
ir kitų kraštų žmonės ne
turi nei maisto, nei drabu
žių, nei pastogės. Be Ame- 

Mažiau Kuponų Raci joną vi- 
mo Knygutėse

Washingtonas — Kainų
Reguliavimo Įstaiga pra-

arba sunaikintų Karo Ra- 
cijonavimo Knygučių No. 
4 ir 3, naujai išduotosios 

į nebūtinai turės tą patį 
skaičių kuponų, kiek jų 
buvo pamestose arba su
naikintose knygutėse.

Pradedant š. m. spalių 20 
d., vietinės Karo Kainų bei 
Racijonavimo vadybos, 
prieš išduodamos naują

tie žmones mirtų badu ir 
nuo įvairių ligų.

Štai kodėl mes turime 
aukoti laike Greater Bos
ton United War Fund va
jaus, kaip ir kitose valsty
bėse ar apskričiuose auko
jo ir aukoja žmonės tam 
pačiam labdaringam tiks
lui.

Aukokite
vairūs tautiniai fondai šel
pimui savo tautos žmonių Aukokite ir nešiokite knygutę, išplėš visus žen- 
Europoje ir kituose kraš- prisisegę raudonos plunks- klus, kurių galiojimo lai
tuose. Bendras Amerikos nos ženklelį. Red Cross 
Lietuvių Šalpos Fondas, Canteen ruošia užkan- 
Polish War Relief ir kitų džius penktadienį, lapkri- 
tautų fondai gauna savo čio 3 d. Tai bus Suvienytų 
dalį. - — -- -

Mes šioje šalyje kol kas taip pat esame toje Suvie- 
nejaučiame vargo ir skur- nytų Tautų šeimoje.

Tautų diena. Mes, lietuviai

kas jau bus išsibaigęs, ir 
tuos, kurie tebegaliojo 
knygutės išdavimo dieną, 
išskyrus paskutinįjį ženk
lą arba seriją ženklų, ku
rie įsigaliojo knygutės iš
davimo dieną. OWI.

POLITIŠKAS SKELBIMAS POLITIŠKAS SKELBIMAS

Aš Foreineriu Gimiau'
“Aš gimiau Prancūzijoj 1883 m. Du metu 
čionai ateivis.

vėliau aš atvykau

si stebėtina šalis 
šalis, kurios būvis

“Man čia patinka. Tai turbut dėl to. kad 
yra foreineriu (svetur gimusių) šalis. Tai 
ir didumas priklauso vien tik nuo foreineriu kraujo, proto ir 
svajonių. Vieni iš mus, kaip ir aš pats, atvykom 
Kiti foreineriai atvyko apie 300 metų atgal.

čia nesenai.

veidmainiai 
‘foreineris.’ 
nedora. Aš

“Todėl man išrodo keista ir nesveika, kuomet tūli 
mano užnugary kartoja: ‘foreineris,’ ‘foreineris,’ 
Kalba urzgiančiai, tartum tie žodžiai reikštų ką 
žinau, kad pradėjus kurstyti tokią neapykantą prieš vieną gru
pę, kiti griebsis tokių priemonių prieš lietuvius... lenkus... žy
dus... graikus ir kitas mažumas.

“Dewey šalininkai įkišo foreineriu klausimą į prezidento rin
kimus. Visokie night-shirteriai, Gerald Smithai, America-firs- 
teriai, visokios fašistiškos grupes važiuoja Devvey vežime. Mr. 
Devvey nesmerkia tu ką kelia riksmą prieš foreinerius. Jo 
draugas kandidatas, Mr. Bricker, tų ne-amerikoniškų jėgų 
didvyris, kartoja ‘svetimtaučių’ klausimą nuolatos.

“Prezidentas Rooseveltas visados stoja už visų amerikiečių ly
gybę. Ir žodžiu ir darbais jis visados kovoja prieš tuos, kurie 
norėtų įvesti Amerikoj ‘antros klasės’ pilietybę.

rasės ir 
vargiai gali mylėt ir mane- Amerikiečiai 
kaip Jonas, Giuseppe, Tadeusz, Patrick, 

kovoja visuose pasaulio
Kovoja, nes mažutė piktadariu klika

“Tokie politikieriai, ką kelia nuodijančius tautybės, 
tikybos klausimus, 
su tokrais vardais
Heinrich, Olaf ar Isaac, šiandien
frontuose kaip draugai.
norėjo pasidaryt sau kapitalo :š tokios pat neapykantos.

“Aš manau, kad geriems Amerikiečiams—visiems nepriklau
somiems balsuotojams—jau nusibodo šitos nedoros pastangos 
kišti i Amerikos politiką Hitlerio metodus, prieš kuriuos 
mes kovojam visuose frontuose. Jie eis balsuoti ir...

BALSUOS UŽ ROOSEVELT IR TRUMAN
MASSACHSETTS INDEPENDENT VOTERS COMMITTEE for ROOSEVELT and TRUMAN 

Hotel Tourain, Boston, Mass.
I»R. GEORGE \V. COI.EMAN, Chairman; CIIARLES MAI IOTIS, Vice-Ghai: man
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Tarybos Susirinkimo 

REZOLIUCIJOS

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidavs such as
New Year, Good Fridav, Memorial Day. Independence Day. 

Labor Day, Thanksgivmg and Christmas 
-------- bv---------

8AINT JOSEPH’8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Bntered aa »econd-class matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston, Mew York City. - 

Mass. under the Act of March 3. 1870.
Acceptance for malling at special rate of pestage provided for !n Sectlon 1103

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

Oomestlc yearly  ........ $4 00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly      $5.00 
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams  ............$4.00
Viena kart savaitėje metams_ $2.00
Užsieny metams ........................ $5 00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 26R0

Atminkime Mūsų Kareivėlius

Spa- raportą periodinio žurnalo 
leidimo reikalu ir apie tos 
komisijos paskleistą an- 

I kietą, kuri susilaukė labai 
s j palankiu atsilienimu už- 

, giria tokio žurnalo leidimą 
i ir Daveda Kultūrinio Insti
tuto vadovybei tuo rūpin- 
tis.
IV. Kultūrinio Instituto 

Archyvo Reikalu
Išklausius Kultūrinio In- 

sęs B. A. L. Š. F. direktorių stituto Archyvinės komi- 
kun. J. Balkūno, L. Šimu- sijos pirmininko kun. Pr. 
čio, J. B. Laučkos ir kitų M. Juro pranešimą apie in- 
dalyvių pranešimų apie stituto įsteigtą archyvą, 
fondo veiklą, pareiškia di- Taryba pareiškia pasiten- 
delį pasitenkinimą ir kinimą jau atliktu darbu ir

lių 19, 1944, McAlpin vieš
butyje įvykęs metinis A. 
L. R. K. Federacijos Tary
bos susirinkimas priėmė 
šias rezoliucijas:
I. BALŠ Fondo Reikalu

A.L.R. Katalikų Federa-. 
cijos Tarybos metinis su
sirinkimas, įvykęs spalių 
19, 1944, McAlpin viešbu
tyje. Kew Yorke, išklau-

L’NKNOWN — Atop a ionely 
sand mound rests nameless 
Marine hero who died in tne 
aatlle for Saipan. In fierce 
oeat of battle, a comrade paus- 
?d to decorate grave of un- 
l:nov;n warrior with sad look- 
ing clump of weeds. (U S 

Nav> Piloto*

, __________3
■«JJ___‘"* *________■ - U

kad Amerikos prekybiniai 
jūreiviai, kurie vyksta už-

Netik Advokatams 
Leista Praktikuoti

Imigracijos ir Natūrali- sieny privalo turėti Ame- 
žarijos Komisijonierius rik.os pasportus arba įro- 
išleido patvarkymą, kuris Gijimą, kad jie prašė pas- 
duoda teisę kaikuriems as- perto per paskutinius sė
menims, kurie nėra advo
katai arba atstovai sočia-; 
lių organizacijų, prakti-.lapkričio lo d. 
kuoti prieš Board of Immi- 
gration Appeals.

šis mėnesius. Legaliai pas- 
portai bus reikalaujami po

Tur būt nereikia raginti mūsų žmones, kad atsi
mintų savo jaunus vyrus, kurie visuose pasaulio kraš
tuose aukoja savo sveikatą ir gyvybę už “tautų lais
vę”. Dviguba ių našta: ir kovoti ir beveik neturėti vil
ties, kad jų tėvų gimtasis kraštas Lietuva turės iš to džiaugsmą dėl B. A. L. Š. prašo toliau jį tęsti, 
nauda. Tad mūsų jiems užuojauta turėtų būti dvigu- F. įsteigimo ir jo priėmi- y 
bai didesnė. Iš tiesų, ji tokia ir yra. Mūsų kareivėlių mo į Nacionalį Karo Fon- 
tėvai, žmonos, broliai, seserys, giminės, draugai ir pa- dą. 1___
žįstami labai susirūpinę jų likimu ir deda visas pastan- giliausią 
gas palengvinti kiek galima jų sunkią padėtį karo 
fronte. Raudonojo Kryžiaus skyriai ir įvairios draugi- Fondo Kontrolės tarybai 
jos bei grupės keleiviams šelpti uoliai darbuojasi ap- už lietuvių fondo pripaži- 
rūpinti kareivių reikalus, siųsti jiems dovanų, pasvei- nimą, už teikimą Lietuvos 
kinimų bei suraminimų — žodžiu, šelpia juos materi- žmonėms, nukentėju- 
jaliai ir moraliai. Tuo atžvilgiu namų frontas savo pa- siems dėl karo ir baisių o-

_______.i
Susirinkimas reiškia m , 

padėką Prezi-I Tarybos A * ciinraanarY
dento Nacionalio Karo

Organizacini Augi
nimo Reikalu

> susirinkimas, 
suprasdamas, kad Ameri
kos lietuviu kataliku sėk
minga veikla remiasi cen- kios didelės vertės buvo 
tralinių katalikiškų orga- Kat. Fed. Spaudos Biuras, 
nizacijų tvirtumu, ragina kurį vedė kun. Juozas 
vadus - veikėjus dar tvir-jPrunskis ir kuris dabar

Vi. L. K. F. Spaudos 
Biuro Reikalu

Taryba, apsvarsčiusi ko-

reigas garbingai atlieka. O kiek ašarų motinėlės išlie- kupacijų, pagalbos auko- ciau įsitraukti į L. R K. S. i sustojo veikęs dėl jo vedė
ja, kiek maldų už juos Dievuliui paaukoja... mis, medikamentais ir ki- S“ k’iJ° lsvYtkl+mo J Katį-lkų L

Tačiau šiuo momentu, Vėlių šventės proga, stoja tomis reikmenimis. Susi- *». į Q . ee ’ ' .ar £iversitetą, gerbiamam 
■muriną nripą akis nania orvvvhinp narpip-a — mplstis už T-inVimoc b-oritoi ninkŲ Sąjungos auginimo kun. JUOZUI PrunsklUl rei-

Pasporto patvarkymas 
nebuvo pildomas karo lai- 

“ Yra daug asmenų šioje*k”, nes jūreiviai buvo taip 
šalyje, kurie už atlygini- į būtinai reikalingi, 
ma dirbo kaipo technika- Moterų Klūbų Federa- 
liški patarėjai imigracijos c;:a Skelbia Savo Imi.

gracijos Nusistatymų
Metiniame susirinkime 

St. Louis, General Federa- 
Įtion of Womens’ Clubs pri
ėmė naujas rezoliucijas ir 

‘i t patvirtino pirmiau priim- 
jtas.

Svarbiausia rezoliucija 
liečia imigraciją. Joje sa- 
kė, kadangi darbai karo 

‘' veteranams bus vienas iš 
svarbiausių reikalavimų 
po karo, reikės rasti darbų 
dėl 10,000,000 vyrų, ir kad 
atvažiavimas žmonių iš ki
tų šalių tik kenks tą padė
tį, jos ragina, kad imigra
cija būtų aprubežiuota.
Imigracija j Pietų 
Afriką

“Common Sense” laik-

mums prieš akis nauja gyvybinė pareiga — melstis už 
žuvusių kareivių vėles. Daug jų jau yra žuvę ir nema
ža dar žus. Ant žemės, ore, vandenynuose — visur apš- 
čiai randasi ryžtingų mūsų išeivijos sūnų. Ir vis gan 
dažnai tenka nugirsti, kad toks ir toks lietuvis karys 
žuvo karo fronte, tokio ir tokio pasigendama. Yra vil
ties, kad tie “pasigendamieji” pakliuvo į nelaisvę, bet, 
deja, yra ir galimybės, ar verčiau tikrenybės, kad jie į 
šmotelius sudraskyti... Kaip ten ištikrųjų bebūtų, už klą. 
juos visus reikia melstis. Lapkritys tai vėlių mėnuo. 
Jame krinta lapai, žiemos — mirties pranokėjai. Ir pa
ti gamta skatina prisiminti tuos, kurių gyvenimas pri
ėjo prie galo. Karo metas tai gausinga mirties pjūtis.
Milijonai miršta be laiko, ir tai pačių jauniausių, svei- ba, susirinkusi šių metų 
kiaušių ir reikalingiausiii vyrų. Karas tai tarsi tas spalių 19 d. McAlpin vieš- 
tamsių pagonų dievaitis, kuriam aukojama gražiau- būtyje, New Yorke, ap- 
sias, vos pražydęs jaunimas.

Geraširdžiai lietuviai katalikai turi sektiną įprotį 
dažnai, ypač Vėlinėj dienoj, melstis už neatmenamas 
vėles. O tokių mirusių, kurių nieks nebeatmena, yra 
daug. Tai našlaičiai, apleistieji seneliai, ar net ir tokie, 
kurie pasiturinčiai gyveno ir paliko savo vaikams bei 
įpėdiniams nemaža turto, bet pasinaudojusieji jų pali
kimais pasirodo tiek nedėkingais, kad ne tik neatmena 
mirusiųjų geradarių, bet dar rūgoja ir keikia, kad per- 
mažai jiems paliko. Gi karo metu tokių neatmenamų 
karių ir ypač bereikalo žuvusių nekovojančių žmonių 
skaičius labai padidėjo. Tad mūsų šventa pareiga nors 
maldomis bent kiek atsidėkoti už jų didžiausįjį pasi
šventimą, būtent savo gyvybės paaukojimą. K.

rinkimas karštai ragina 
Federacijos ir prie jos pri
klausančių organizacijų 
skyrius ir veikėjus dėti 
pastangas kiekvienoje ko
lonijoje pristeigti kaip ga- 

F. skyrių ir išplėsti jų vei- IMIGRACIJOS SMULKMENOS

ir natūralizacijos atsitiki
muose ir kurie padeda sa
vo klientams pagaminti 
tinkamus dokumentus, ir į 
juos atstovauja išklausy- Į 
muose prieš vietinius imi
gracijos pareigūnus L 
prieš Board of Immigra- 
tion Appeals. šie asmenys 
nebuvo priskaityti patvar
kymuose iš vasario ‘ 
1944 m. Bet birželio 16 d., į 
1944 m. patvarkymai juos 
įnima.

Jeigu asmuo dirba imi- 
.gracijos arba natūraliza
cijos dirvoje per penkis 
metus prieš gegužės 1 d., 
1944 m. jis bus priimtas 
praktikuoti. Komisijonie- 
rius ir District Director 
vietoje, kur aplikantas gy- 

i veną 1
tokius asmenis.
Lėktuvų Darbininkų

turi rekomenduoti ; raštelis Society of Jews

akciją. Kadangi šiuo laiku škia gilios padėkos žodį ir
vyksta LRKSA bargeno tuo pačiu paveda Federa- Stovis Panašus Į 
vajus, susirinkimas ragi-!cijos valdybai pasirūpinti jūreivių 
na didžiausiu uolumu jį naujo biuro vedėjo suradi-; Teisingumo 
remti. < mu ir jo veiklos tęsimu. mentaą išleidi

v • į II. Padėka Amerikos 
Katalikų Episkopatui 
ALRK Federacijos Tary-

Vizos Ar’acacijos Specialis Komitetas
* FontK Pakeista ’ Pagreitins Vizų

Aplikacijos Forma BC Aplikacijas 
dabar galima gauti iš Viza1 vizos Divizija praneša į- 
Division, Washington, D- steigimą specialio Komi-
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DIEVAS IR KARAS
Parašė Fulton J. Sheen Ph. D., LL. D., Litt. D. 

Vertė Antanas Tamulis
(Kunigo J. A. Karaliaus premijuotas vertimas) 

SKYRIUS VIII
DIEVIŠKASIS KELIAS Į PERGALĘ
Tačiau, tas nėra vienintelis kelias. Vietoj 

to, kad tapus, priešo verčiami, nužemintais 
mes galime ir patys per save tapti nusižemi
nusiais, pripažįstant, kad tėra vienintelis per
galės kelias einąs per Kristų ir Jo atpirkimą. 
Mes, tačiau, dar nesame pilnai į tą mintį įsi
sąmoninę, tačiau, esame jau gerai pradėję 
prie to eiti. Mes turime dar išmokti ir supras
ti tą tiesą, kad žmogus vienas pats savo jė
gomis, niekuomet negali pergalėti velnią.

Mums jau teko pamatyti mūsų priešų ga
lingumą; mums tik trūksta pažinti mumyse 
glūdinti galingumą — Kristuje mes viską 
galime. “Be manęs jūs nieko negalite n .da
ryti”.

Mūsų pasirinkimas yra panašus į tą, kurį 
Jošua yra paskyręs saviems žmonėms prieš 
Kristaus atėjimą: “Pasirinkite^tą dieną, kuri 
jums labiausiai tinka; kuriems , jūs geriau

and Christians leidžiamas 
Johannesburg, South Af- 
rica, turi sekamą intere
singą straipsnį —

“Dėl karo, imigracija į 
Afriką žymiai nupuolė, bet 
didelis skaičius karo be
laisvių, evakuotu ir svečių 
atvyko į Afriką.”

Iš 30,113 asmenų atvyku
sių per 1930-1940 laiką 
7,338 britų pavaldiniai ir 
22,775 ateiviai. Dauguma

> Departa
mentas išleido patvarky
mą, pagal kurį stovis atei
vio, kurio užsiimimas yra 
“airman” yra panašus į 
ateivio jūreivio.
Fort Ontario Pastogė 
Tūkstančiui Pabėgėlių

Fort Ontario, arti Oswe- tų ateivių atvyko iš Vokie- 
go, New Yorke, šelps tūk- tijos, Olandijos, Lietuvos

I

7 ° l ovdgiillcĮ o p tr d et 11 (J xX.<JIi1a- > _ 7 r . i • •
C. Susideda iš vieno pusią- teto iš atstovų Valstybės stantį pabėgėlių. Tie pabė-^r Lenkijos, 
nin kurios abi nusps rpi- ta___ x____ i______ • ___  troliai hnc Įvairiu tantvbiu I Lietuviu isvarsčiusi liūdną Lietuvos Pį°’ Puses rei" Departamento, kuris svar-

padėtį ir peržvelgusi jos kia išpildyti. •stys aplikacijas ir darys
geliai bus įvairių tautybių, 
suprantama dauguma vai-J

žmonėms teiktą taip svar- TarP kitko aplikacija rei- nusprendimus atsitiki- Į klJ ir moterų. Stovykla tu- ’
bią moralinę ir materiali- kalauja aplikanto biogra-. muose, kur informacijos ™ šimtą penkiasdešimts »
nę paramą, kuri ateina iš ^5’ kiek mokslo turi, ap- ne pilnos. Jie svarstys at- švarių namų ir moderniš-
Amerikos Katalikų Epis- rašymą apie jo praeitį, už- gitikimus žmonių, kurie nei^ą ligoninę. Karo Departa-
kopato, šiuomi reiškia gar- siemimą, seimą 
bingiems vyskupams gilią |S^as inf°rmacijas. 
padėką ir kartu prašo šiuo Vizos Divizija

ir pana- ateiviai priešai.
Vizos Divizija pakeitė

1 mentas vartojo tą vietą, 
kaip lavinimo centrą.

Lietuvių į Afriką atvyko 
1931 — 452; 1932 — 288;

1934 — 295;
1936 — 256;
1938 • — 75;1937 — 137;

1939 — 72; 1940 — 8; 1931 
— 1940, iš viso 2,076.

FLIS.

momentu pakelti balsą A- 
merikos katalikų vardu 
prieš rusų sauvaliavimą 
užimtoje Lietuvoje ir vi
sam Pabalty, kame jie žu
do ir masiniai tremia Si
biran nekaltus gyventojus, 
neišskiriant moterų nei 
kūdikių.
III. Periodinio Žurnalo 

Reikalu
Taryba, išklausiusi Ka

talikų Kultūrinio Institu
to Literatinės Komisijos

patvarkyma, kuris lig šiol 40,500 Pabėgėlių
Naujoj Vietoj

Valstybės Departmento kurie
Vizos Divizija vėl turėjo priešai, privalo parodyti, 
pakeisti savo vietą. Nauji kad jie bus naudingi 
ofisai randasi Standard; šaliai.” 
Oil Building 3rd Street^.^,, 
and Constitution Avenues, | .
N. W., Washington, D.
Nors gana toli nuo Valsty
bės Departamento be ar
čiau stoties.

reikalavo, kad “aplikantai, 
skaitomi ateiviai

šiai

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Profesorius Robert Kent 
Gooch, pirmiaus Virgini
jos Universiteto profeso
rius, paskirtas Board of 
Appeals nariu vizos reika
luose.

Vidurinioje Europoje
Pagal United Nations 

Relief and Rehabilitation 
Administration, yra apie 
40,500 pabėgėlių stovyklo
se Vidurinėj Europoj. Dau
guma yra grekai ir jugo
slavai moterys ir vaikai.
Amerikos jūreiviai 
Privalo Turėti 
Pasportus

Rugpiūčio 15 d. Valsty
bės Departamentas įsakė,

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

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

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene, Maine

tarnausite ar dievams, kuriems jūsų tėvai 
Mesopotamijoje tarnavo, ar Viešpačiui Die
vui”. Mūsų pasirinkimas turi būti toks, pats 
Jošua buvo pasiskyręs: “Dėl savęs ir savo 
namų aš tarnausiu Viešpačiui”.

Jeigu ateis tokia valanda mūsų tautiniame 
gyvenime, kuomet kiekvienas iš mūsų pakel
sime savo širdį prie Viešpaties, kaip kad Kris
tus kėlė prie savo Tėvo; jeigu daugiau būsi
me gailestingi savo artimui Kristaus tarny
boje; jeigu moterys panašiai, kaip Magdale
na, neš Kristui kuodaugiausiai kvepalų; jei
gu auklėtojai, kaip Nikodemas veršis į tam
są, kad ten radus Kristaus šviesą ir ją žmo
nėse paskleisti; jeigu mes visi pradėsime ma
tyti Kristų sužeistame, paniekintame, žuvu
siame, jei mes visi eisime į tą pasiaukojimo 
darbą, kaip kad Kristus ėjo į Getsameno dar
žą, tuomet mes būsime tikri ir neteks rūpin
tis dėl mūsų kovos laimėjimo. Tuomet mes 
būsime jau laimėję kovą, tik dar žinia apie 
tai nėra mums aiškiai apsireiškusi. Mes 
džiaugsimės tuomet savo laimėjimo diena 
Kristuje, nes mes būsime sėkmingai pergy
venę tamsos valandą.

Nėra gražesnio palyginimo tinkamiau at
pasakoti, kaip Dievas mumis rūpinasi ir glo
boja, kaip šis apie erelį.

Žinome kaip kalnų ereliai suka savo lizdus 
pačių kalnų viršūnėse ir ten peri savo vaikus, 
kad niekas prie jų negalėtų prieiti. Kuomet 
jauni ereliai išsiperia iš kiaušinių, motina 
laksto ratu apie lizdą džiaugdamosi savais 
vaikeliais. Mažiesiems šiek tiek paaugėjus, 
motina tuojaus pradeda vaikučius mokinti 
skraidyti. Nutūpusi ant lizdo krašto, sujudi
na visą lizdą ir išmeta vieną iš savo mažy
čių laukan. Paukštytis leidžiasi kristi tam- 
sion bedugnėn. Kuomet nelaimingasis paukš
telis, rodos, ištiks į bedugnės akmenis, mo
tina visą laiką sekdama, pakiša savo išskės
tus sparnus ir jaunutį erelį sulaiko nuo pra
žūties. Išgelbėjus jį, motina vėl iškyla su sa
vo bejėgiu vaikeliu į dangaus mėlynes ir vėl 
leidžia paukštelį kristi atgal į savo lizdą. Ir 
taip kartoja daugel kartų iki kol jauni ere
liai išmoksta skrajoti.

Mozė tur būt yra matęs panašius reginius, 
kad jis juos pavartoja išaiškinimui, kaip 
Dievas elgiasi su tautomis. Kaip kad erelis 
sujudina savo lizdą, kuriuose randasi mažy
čiai jos vaikeliai, taip lygiai ir Dievas suju
dina tautas!

Argi šis karas nėra į tai panašus? Reikia 
tik mums truputį pamąstyti ir lengvai supra
sime Dievo tikslus. Argi mes nesame tie ma

žieji ereliai pasitenkinę savais lizdais, ku
riuos esame čia pasaulyje susisukę? Argi 
mes nesame viskuo pasitenkinę ir tame pa
sitenkinime užmirštame, jog mes be kūno 
turime ir nemirtiną sielą? Užmirštame, kad 
ta siela turi aukštą paskirtį, kad neštų mus 
aukščiau žemės paviršiaus.

Panašiai ir Dievas lyg tas erelis, turi paju
dinti mūsų tautinį lizdą ir išsklaidyti mus iš 
mūsų perdidelio žemiško pasitenkinimo. Jis 
turi prileisti mus prie pat pralaimėjimo, kad 
mes suprastume, jog esame silpni ir reika
lingi Jo galingos pagalbos ir Jo išganymo.

Ir jeigu mes nebūsime pergyvenę tą tam
sos valandą, mes negalime tikėtis pergalės 
šviesos. Piktas turi «avo valandą, bet Dievas 
turi savo dieną irgi.

Toks tad yra realus paveikslas mūsų bran
gios Amerikos. Mūsų tautinis simbolis nėra 
koks nors žiaurus liūtas, kuris sukintusi ap
link, kad ką nors prarijus, nėra kokia tai gud
ruolė lapė, kuri patylomis prišliauštų, kad ką 
nors pavogus, bet mūsų simbolis yra tas, vis 
aukštyn lekiąs erelis, aukštyn už debesų, kur 
nėra “žvaigždžių vargingų vartų”, skersai 
“pasaulio platybes”, skrendąs virš pikto ir 
tamsos, artėdamas prie Kristaus mūsų Vieš
paties pergalės. (Galas)
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6 Menesių Mirties Sukaktuves

I

KOLONIJOSE
LIUDVISĖ ZINKEVIČIENĖ

SURPRISE PARTY

Pirma Lietuvių Vakarienė

Stoughton, Mass. — kalbėtojams,
dienį, spalių 29 d. Nekalto Pra- programos dalyviams — daini- 
sidėjimo parapijos mokyklos ninkei p. Apolionijai Savickie- 
puošnioje salėje įvyko šios ko- nei, pianistei p. M. Milutytei ir 
lonijos lietuvių šauni vakarienė, smuikininkei p. L. Matulytei, 
Dalyvavo apie 200 žmonių. šeimininkėms, patarnautojoms.

Prie garbės stalo sėdėjo para- toastmasteriui p. V. Antulio- 
pijos klebonas kun. William W. niui. ir bendrai visiems-visoms. 
Gunn, Dr. ir ponia Thomas M. kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
O’Leary, kun. J. Petrauskas iš prie tos vakarienės surengimo. 
Brockton. p. John J. Powers. Šeimininkių vardu j--1--- y 
kun. S. P. Kneižis iš Norwood. 
kun. James Dalton iš Somervil- 
le. kun. John Corozza. vietinis 
vikaras, p. Antanas F. Kneižys, 
“Darbininko” redaktorius, p. 
Vincas Antulionis. vietinis, ku
ris buvo vakarienės toastmaste- 
rium. ir kun. Jonas Skalandis. 
turįs savo klebono įgaliojimą 
būti šios kolonijos lietuvių kle
bonu.

Svečių ir viešnių buvo iš 
Brocktono. Norwoodo. bet dau
giausia vietinių lietuvių, kurie 
nuoširdžiai įvertina kun. Jono 
Skalandžio darbuotę tikybinėje 
ir tautinėje dirvoje.

Turiningas kalbas pasakė visi 
prie garbės stalo sėdėjusieji 
svečiai ir vietiniai. Nekalto Pra
sidėjimo par. klebonas - šeimi
ninkas, kun. William W. Gunn 
viešai pareiškė, kad jis prašęs

Pp. Antanas ir Agnės Giliai, 
nuoširdūs “Darbininko” prieteliai ir rėmėjai. Pp. Gi
liai gyvena 3131 So. Emerald Avė., Chicago, III. Jie yra 
Liurdo knygos rėmėjai ir platintojai. Jei kas iš Bridge-
portieėių norėtų įsigyti Liurdo knygą, gali kreiptis pas 
Mrs. Agnės Gilis virš paduotu adresu. į
-------------------------------------------------------------------------——__ .__________;

Į
i

kalbėjo po
nia Irena Reilly (Tirelienė).

Visi vakarienės dalyviai pra
leido vakarą linksmoje ir pat
riotinėje nuotaikoje. Programa 
užbaigta Lietuvos himnu.

Vakarienės rengimo komisi-

kurias pasakė Bostono miesto 
mayoras Tobin, senatorius Mi- 
chael A. Flannagan. Postmaster 
Charles A. Cronin. veteranas 
komisijonierius, John E. Tier- 

. ney, kuris reprezentavo miesto 
L mayorą. James P. Meehan. al- 

dermanai Timothy H. Shine ir 
• Louis J. Scanlon. Emil J. Des-

tuvėje darbininkių.
Garbe Lawręnce lietuviams, 

kurie darbuojasi ir remia kil
nius užmanymus.

Komisijos rast.
i

Keturiesdešimtė mūsų para-| 
pijoje prasidės penktadienio ry- ■ 
tą, lapkričio 10 d., ir baigsis j 

jai vadovavo kun. J .Skalandis. roches, industrialistas. adv. Ro- sekmadienio vakarą, lapkričiui 
šeimininkės buvo šios: pp. Čes- bert O. Sullivan, adv. Jonas J- 12 d. Tikimės turėti daug svečių| 
nulevičienė. Volungevičienė, Ta- Grigalius iš Bostono ir Stasys kunigų. Choras ruošiasi šauniai' 
mulevičienė ir Irena Reilly va- Mockus iš Bostono. Principaliu sugiedoti mišparus ir giesmes. : 
dovavo, o joms nuoširdžiai gel- kalbėtoju buvo kun. K. Vasys iš! 
bėjo — pp. M. Trembly, Grace Worcester. Taipgi kalbėjo mū-i 
Pearson. Ona Gorman, Karoli
na Lewis, p. Rasakauskienė. p. 
Terelienė, Marijona Kašėtienė. 
Prie stalų patarnavo — Rita 
BuoteJ Marijona Donahue, Glo
rija Fiske. šhiriey Gorman.: 
Margareta Fiske. Marijona Tu- 
cker. Rožė Vecioli. Salėje viską 
prirengė šie vyrai — Justinas 
Rimtis. Vilimas Bunevičius, Jo
nas Valentukevičius. Matas 

Bostono diecezijos arkivyskupe. Grigas, Vincas Antulionis. Rap. 
kad jis paskirtų lietuvį kunigą.' 
kuris aprūpintų lietuvius dvasi
niais reikalais ir vadovautų lie
tuviams. Džiaugėsi, kad jo pra
šymas buvo išklausytas, ir pas-

Lapkričio 3 dieną su
eina 6 mėnesiai, kaip 
Mirties Angelas paė
mė iš mūsų tarpo my
limiausią moterį ir 
motiną, palikdamas 
didžiausiame nuliū
dime vyrą Vincentą 
Zinkevičių, dukteris: 
Rožę. Levosę ir Nelle, 
ir sūnų Joną ir gimi
nes.

Minėdami liūdną še
šių mėnesių mylimos 
moters ir motinėlės 
mirties sukaktį, lap
kričio 4 dieną, 7 vai. 
ryte, Šv. Roko par.

bažnyčioje už jos sielą įvyks trejos šv. mišios. Prašome visų 
giminių ir draugų dalyvauti tose pamaldose ir pasimelsti už 
a. a. Liudvisės sielą.

Nors jau šeši mėnesiai praslinko nuo Tavo mirties, bet 
mes tavęs niekad nepamiršome ir nepamiršime kol gyvi bū
sime, — visuomet atsiminsime savo karštose maldose 
maldausime Dievą, kad suteiktų jums Amžiną Atsilsį.

Nuliūdę
Vyras Vincas, Dukterys: Rožė, Levose ir Nellie, 

Sūnus Jonas ir Žentai.

ir

šiomis dienomis pp. Petras ir 
Agnietė Gaidžiai minėjo savo 
30 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Ta proga jų dukrelės 
Ona, Rožė ir Julė ir žentas A- 
leksandras Mizarai suruošė sur- 
prise party savo tėvelius pa
gerbti.

Dalyvavo giminės ir draugai. 
Tikrai buvo įspūdingas momen
tas kai dukrelės įteikė savo tė
veliui ir motinėlei po auksinį 
rankinį laikrodėlį. Tėveliai ap
sipylė džiaugsmo ašaromis. 
Taipgi gavo dovanų nuo gilti
nių ir draugų.

Pp. Gaidžių šeima yra tikrai 
pavyzdinga. Patys tėveliai yra 
ilgamečiai LDS nariai ir “Dar
bininko” skaitytojai, taip gi ir 
kitų katalikiškų organizacijų. 
Dukrelės priklauso prie Šv. Ka
zimiero par. choro ir Sodalici- 
jos. Jųjų žentas p. A. Mizaras 
yra biznierius ir visuomet ma
loniai visiems patarnauja.

Sveikiname pp. Gaidžius ir 
! linkime ilgiausių metų!

LAWREHCE, MASS

p. Sakavičienė gavo žinią, kad 
jų sūnus kareivis A. Sakavičius 
mirė ligoninėje po appendikso 
operacijos Floridoj. Taipgi ga
vo žinią p. Jonas Bartusevičius, 
kad jų sūnus yra sužeistas ka
ro fronte, Prancūzijoj.

čiai, lietuviai yra maloniai pra
šomi paaukoti atlikusius savo 
drabužius, kad jais galėtume 
aprengti tuos nelaimingus mū
sų brolius ir seseris Lietuvoje ir 
kituose kraštuose, nes jie žiūri 
į mus, amerikiečius lietuvius, 
kaip į jų išgelbėtojus. Jie sako: 
“Mes buvome ir esame vargi
nami ir kankinami Sovietų Ru-

67 narius. Jau pradėjo drabu
žių rinkimą.

Kvislingai komunistai kalba i 
apie Lietuvos laisvę, bet visi ži-l 
no, kad tūkstančiai nekaltų mū- j 
sų brolių ir seserų iš Lietuvos. 

, išvežė į Sibirą, kur jie kenčia i 
badą ir vargą; daug jų yra su-1 

Išaudytų, o dabar, grįžę Sovietų: 
! bolševikai į Lietuvą, vėl žmones j

, Lietuviai aukoja, neša į para
šų klebonas kun. P. M. Juras ir pi jos svetainę karo nukentėju- 

F. Kensta-. sierns lietuviams rūbus. Ponia 
programą iš- L. Svenčionienė jau suorgani-

jo asistentas kun. 
vičius. Muzikalę 
pildė parapijos choras ir vyrų zavo grupę, kurios susortavu- 
grupė. vadovaujant vargoninin- sios ir supakavusios drabužius 
kui p. p. Sakui. Solo sudainavo j išsiųs į Centrą. 
Izabelė Zolubaitė.

Visi susirinkusieji vakarienei 
buvo labai patenkinti, nes šei-Į 
mininkės davė daug ir šiltų gar
džių valgių, ir be to. išgirdo 
daug įdomių kalbų. Pelno spė
jama liko apie $500. Visas pel- j 
nas skiriamas naujam statybos! 
fondui.

Vakarienės komisiją sudarė 
sekančios: Leonora Švenčionie-' 
nė (pirmininkė). L. Venčienėl 
(pagelbinmkė), Julijona An- 
druškevičiūtė, Ona Akstinienė, 
Marijona Bootman, Justina Či- 
rienė. Pranciška Jančienė, Vale
rija Kaupimenė, Feliksas Kran- 
cevičius. Marijona Nevereckiū- 
tė. Stelia Raznauskaitė. O. ir L. 
Švenčionytės. Konstantas Ven
cius ir Izabelė Zolubaitė. Be mi
nėtų buvo visa eilė prie stalų 
patarnautojų ir nuoširdžių vir-

Šv.Sekmadienį, spalių 29 d., 
kirtas kun. Jonas Skalandis\ik-' Pranciškaus parapijos svetainė-
rai gražiai pradėjo darbą para- Je ivy^o vakarienė. Žmonių pri- 
pijoje. Kun. Gunn davęs kun. J. isirinko beveik pilna svetainė. 
Skalandžiui lietuvių klebono tei-: Vakarienė pradėta 5-tą valan- 
ses. Patarė lietuviams visuomet' dą. Šeimininkių pirmininkė, L. 
kreiptis pas kun. Skalandį. ie.- įvenčionienė pakvietė mūsų 
gu nori kokią draugiją organi-! kleboną. kun. P. M. Jurą, sukal- 
zuoti. ar parengimus ruošti Jis Choras. vadovau.

jant muz. Povilui Sakui, sūdai 
navo Amerikos ir Lietuvos him
nus. Toastmasteriu pakviestas 
Juozas Černiauskas, grįžęs iš 
karo tarnybos su Majoro laips
niu. Vakarienė baigta kalbomis.

LIGONIAI

Padaryta operacija Marijonai 
Marcinkevičienei Lawrence Ge- 
neral ligoninėje, spalių 30 d.

Aušrelė.

NORWOOD, MASS.

tokią pat teisę davęs ir kitam 
tos parapijos vikarui. Lietuviai 
atsistojimu ir aplodismentais 
dėkojo kleb. kun. William W. 
Gunn už palankumą ir jų darbo 
įvertinimą.

Kun. Jonas Skalandis dėkojo

Sekmadienį, spalių 29 d., tuoj 
po sumos įvyko Federacijos 
skyriaus susirinkimas. Nutarta 

i ruošti vakarą su gražia progra
ma lietuvių karių fondo naudai 
sekmadienį, lapkričio 19 d., pa
rapijos svetainėje.

Padarytas pranešimas apie
■ Lietuvos žmonių kančias ir bū- 
• ti.ną reikalą juos šelpti. Visi pa- 
' sižadėjo dirbti BALF skyriuje, 
į kuris rūpinasi Lietuvos šelpi-
■ mu.

——

POLITIŠKAS SKELBIMAS POLITIŠKAS SKELBIMAS

THOMAS E. DEWEY
Veda kovą uį mažąją tautą ir mažumą teises

JOHN W B’iCKER

THOMAS E. DEWEY

DEVVEY’O nusistatymas: “Milionai 
amerikiečių kovoja ir miršta ne tam, 
kad užkarti laisvę mylinčioms tau
toms savo valią ir valdyti pasaulį... 
Kaip amerikiečiai, mes iš visos šir
dies tikim i mažųjų ir mažumų teises 
ir lygybę. Mes tikim į būtiną asmens 
lygybę ir garbę nežiūrint kur jis gy
vena. Mes tikim i jo laisvę kaip ir Į 
savo. Mes netikim, kad mes ar kita 
kokia valstybė turi prigimtą teisę 
kontroliuoti jo likimą. Mes vedam šį 
karą iki pilno laimėjimo už visus 
šiuos principus. Jie neprivalo žlugti 
ciniškoj taikoj, kad kokios keturios 
valstybės galėtų valdyti pasaulį jė
ga. Ne tiktai didelės, bet ir mažos 
tautos turi turėti pilną balsą nusta
tant taiką, kitaip ji neveiks...”

Remkit Tą Kovę Prieš Nedorą Taikę
Dewey kovoja už teisingą taiką, be kurios negali būt pastovias ramybėsjiei 

Amerikai nei likusiam pasauliui.
Lapkričio 7 d. balsuokit už DEWEY ir patvaria pasaulio taika 
BALSUOKIT UŽ VISA REPUBLIKONŲ TIKĖTA 

«eru»UCAN NATIONAl COMMITTEt-HtRBMT -’R . Cho.rmon, 45 t 43th Str—»■ N Y Gty

*

Spalių 30 d. mirė pp. Jono ir 
Marijonos Chubet'ų, gyv. St. 

į John St., sūnelis Robertas, 14 
m. amžiaus. Mirė po operacijos 
Norwoodo ligoninėje.

Palaidotas iškilmingai iš Šv. 
Į Jurgio lietuvių par. bažnyčios 
i Highland kapuose ketvirtadie- 
i nio rytą, lapkričio 2 d. pp. Chu- 
bet’am reiškiame užuojautą.

J _____

AAM-AAAA AA ------------------------T------------ |

sijos ir Vokiečiu, o dabar ir vėl 'kankina. O už ką jie yra kanki-į 
Sovietų Rusijos bolševikai be'narni ir šaudomi? Už tai, kad; 
pasigailėjimo mus kankina. Jūs, jie myli Lietuvos žemelę. ’—( 
amerikiečiai lietuviai pasigailė- i išgamos džiaugiasi, ] 
kitę mūsų nelaimingų ir paa’i-įv^ ašaros ir kraujas bėga upe- 
kokite atliekamus savo drabu- liais* Mes, lietuviai, kurie myli- 
žius. Už tas aukas

■ amerikiečiai lietuviai ___ ,
Į dėkingi amžinai. ;

Drabužius Lietuvos žmonėms 
atneškite patys, kurie galite, į 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
svetainę, palikdami klebonijoje 
savo vardą - pavardę ir adresą 
ir kokius drabužius atnešėte.

i
bile dieną ir valandą, arba į p. 

į P. Vetos krautuvę. 1152 Wash- 
| ington St., kas vakarą nuo 7 
; vai. vakare iki 9 vai. ir trečia
dieniais nuo 9 vai. rytą iki 9 vai. 
vakare. Ten rasite drabužių rin
kimo komisijos narius, kurie 
priims drabužius ir avalinę. Pa
geidaujama, kad atneštumėte 
švarius ir nesuplyšusius drabu
žius.

Spaudos Komisijos Narys.

mes jums, me sav° tėvynę Lietuvą, stoki- 
būsime me i darbą, šelpkime vargstan- 

.Ičius Lietuvos žmones ir padėki
me atgauti Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę. Žvalgas.

Spalių 30 d. vakare, parapijos 
salėje Sodalietės suruošė vaiku-! 
čiams Halloween party, o po to! 

; įvyko pačių Sodaliečių pramo- • 
i gėlė.
I Kleb. kun. S. P. Kneižis parū-j 
pino viską vaikelių pavaišini-;

’ mui ir palinksminimui.

I
i

p. Jonas Skliutas, “Darbinin
ko” skaitytojas, randasi Memo- 
rial ligoninėje: p. K. Nadzeika, 
LDS 65 kp. fin. raštininkas ir 
buvęs Centro vaidybos narys, 

Tik ■ apskričio pirmininkas, jau su- 
kad lietu-| iš ligoninės ir jaučiasi la

bai gerai: p. Brundzienė irgi 
sugrįžo iš ligoninės ir jaučiasi 
gerai: p. Juozapina Andrikienė 
dar vis sunkiai serga savo na
muose.

Dzūkelis.

BROCKTON, MASS

KASHUA, N. H. SVEČIAS IŠ PACIFIKO
Šiomis dienomis parvyko iš 

tolimo Pacifiko pas savo tėve
lius Antaną ir Malviną. Aksti
nus, Marinų korpuso kapitonas 
Antanas Akstinas. Kapitonas 
Antanas buvo sužeistas kaip bu
vo užimama Guam sala. Priešo- 
japono kulka pervėrė jam per 
veidą — įeidama po ausia ir iš
eidama pagal akį ir nosį. Kapi
tonas Antanas vadovavo savo 
kompanijai. Jis nupiešė keletą 
vaizdų iš kovų Pacifike, kurie 
parodo, kaip sėkmingai ameri
kiečiai taško japonus ir kad ja
ponų visiškas nugalėjimas yra 
neabejotinas. Nors kovose japo
nai yra be galo klastingi ir kai
po tokius amerikiečiai gerai pa
žįsta ir su jais kariauti jau yra 
išbandytas dalykas.

Kapitonas Antanas Akstinas 
už kelių dienų ir vėl grįžta Pa
cifiko link. Kuriam laikui sus
tos Kalifornijoje dėl pakartoti
nos operacijos veide. Džiaugiasi 
tėveliai pamatę savo sūnelį taip 
karingai nusiteikusi, džiaugia
mės ir mes, kad priešas bus 
išvytas iš mūsų šaliai pavojų 
skelbiančių vietų.

pp. Akstinų antras sūnus Pra
nas irgi Dėdės Šamo tarnyboje, 
ir randasi kur nors Anglijoj.

Pasisekimo, kapitone, mes at
minsime jūs savo maldose! Rop.

ŽUVO LDS NARIŲ 
SŪNUS KARO 

FRONTE
Šiomis dienomis p. 

Jonas Grigas gavo ži
nią iš Karo Depart- 
mento, kad jų sūnus 
Jonas žuvo karo fron
te, Prancūzijoj.

p. Jonas Grigas yra 
ilgametis LDS narys ir 
laikraščio “Darbinin
ko” skaitytojas, o jų 
sūnus Jonas buvo cho
ristas.

LDS Centro Valdyba 
ir 65 kuopos valdyba 
reiškia gilią užuojautą 
pp. J. Grigam!

Spalių 15 dieną įvyko LRK- 
SA 81-mos kuopos susirinki
mas. Dalyvavo kleb. kun. S. P. 
Kneižis ir daug narių. Klebonas 
ir visi nariai atkalbėjo maldą 
už mirusios narės a. a. Barbo-j 
ros Vaitkienės vėlę, kuri mirė j 
spalių 8 dieną.

Svarbiausias klausimas buvo 
Susivienymo vajus. Išrinkta va
jaus organizatoriai: V. J. Ku
dirka, ir Aldona Razulevičiūtė. 
P-lė Aldona Razulevičiūtė yra 

jauna ir gera lietuvaitė patrijo
te. Ji eina LRKSA 81-mos 
pos protokolo raštininkės 
reigas.

LRKSA 81-ma kuopa
daug jaunimo. P-lė Emilija 
(Carroll) Čeikiūtė buvo per 6 
metus kuopos fin. raštininkė. 

I Dabar kuopos fin. raštininke 
yra p. Ona Pazniokaitė. Ji gerai 

įveda fin. knygas. Priklausanti 
! jaunuoliai yra geri lietuviai 
patrijotai. Tad, brangus jauni
me, stokite į darbą, prirašyda
mi narius į LRK Susivienymą 

į Amerikoje.
Kitas 

įsirašyti 
. Lietuvių 
. įmokant

Sekmadienį, lapkričio 5 d.. 
6:30 vai. vakare, šv. Jurgio lie
tuvių par. salėje. St. James St., 
įvyks Bendro Amerikos Lietu
vių šalpos Fondo skyriaus susi
rinkimas. Valdyba kviečia ne 

i tik to skyriaus narius, bet ir vi
sus lietuvius ateiti pasiklausyti 
pranešimų apie Lietuvą, jos 
žmonių vargus, apie drabužių 

; rinkimą. Kurie turite atliekamų 
I drabužių, galite atvežti į susi- 
I rinkimą.

%

Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo 22-ro Sky
riaus Drabužių Rinkimo 

Vajaus Savaitė.
Drabužiu rinkimas prasidės 

I pirmadienp lapkričio 13 dieną 
! ir tęsis iki lapkričio 20 dienos. 
Per tą savaitę vaikščios rinkė
jai po namus, rinkdami drabu-

kuo-
pa-

Šv. Kazimiero lietuvių par. 
bažnyčioje 40 Valandų atlaidai 

• praėjo labai iškilmingai. Daly- 
Įvavo daug svečių kunigų, tarp 
kurių buvo ir šios parapijos bu- į 
vę klebonai, būtent, kun. J. Ab-* 
Tomaitis, kun. Dr. P. Liutkus ir! 
kun. Dr. A. Bružas.

i

turi

kuopos nutarimas, tai 
į Bendro Amerikos 

Šalpos Fondo skyrių. 
S5.00. Atstovu išrink-

žius dėl Lietuvos žmonių, kuri?'tas Simonas Razulevičius. 
šiandieną kenčia šaltį, vargą ir j Bendras Amerikos Lietuvių 
badą. Gerbiamieji norwoodic- šalpos Fondo skyrius jau turi

I

Choras. vad. varg. J. Tarnui io- 
nio, gražiai giedojo mišparus.

Užsisakykite Toniko Pas Mus |
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301-R
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Aušros Vartų Parapija

Kun. Jono C. Jutkevičiaus 
Pagerbimas

Aušros Vartų parapija lap-

Iškilmės
Sekmadienyje, lapkričio 5 d., 

kun. Jutkevičiaus intencija bus 
atlaikytos 3 iškilmingos mišias: 
8:00, Sk30 ir 11:00 valandą. Pa
skutinės mišios bus su asista.

kričio 5 dieną skiria savo vika-i t>au& J° prietelių tą dieną pri- 
ro kun. Jono Jutkevičiaus pa-'“113 &v- Komuniją, o jaunimo 
gerbimui. Nėra tai koks jubilie-i eis Prie šv- Komuni
ja arba kokia nors ypatinga in corP°re‘ Tą pačią dieną 
data, bet, taip sakant, abipusio 7:00 valand* vakare Aušros 
pasitenkinimo diena. Šioji para-1Vartų ^žnyčios salėje įvyks

------- >----- ,--------gįa jau 
iškilminguose vakari-

• į j niuose rūbuose pasipuošę, pri
ims kun. Jutkevičių, pasveikinsi 

j! ir įteiks savo ir parapijos vardu I 
i gražiausias dovanas. Du kunigu 
| pasakys kalbas. Ir galutinai į- 
' vyks grandiozinis koncertas, 
kurį išpildys kompozitorius pia

KUN. JONO C. JUTKEVIČIAUS PAGERBIMO

KONCERTAS 
kurį išpildys Pianistas - Kompozitorius 

VYTAUTAS BACEVIČIUS 

Sekmadieny, Lapkričio (Nov.) 5,1944 
7:00 p. m.

Aušros Vartų Bažnyčios Salėje
15 Highfield Rd., Worcester, Mass.

Iškilmėms Ir Bazarui Praėjus

pija yra jam pirmutinė jo kimi- j Pagerbimo koncertas, 
gystės parapija. Jis čionai sek-|“imas’ >žkilminguo« 
mingai ir sklandžiai darbuojasi, 
su klebonu kun. K. A. Vašiu nuo j 
1940 metų. Jo darbo įvertinimui i 
ir nuoširdumo parodymui, pa-į 
rapijiečiai su savo klebonu su
sitarę, rengia lapkričio 5 die
noje tam tikras iškilmes. 1 
tai dvasinio atsinaujinimo ir 
draugiškumo iškilmės.

I

nistas virtuozas p. Vytautas 
Bacevičius.

i

Politiškas Skelbimas

Republikonai Ir Nepri 
klausomieji Rems 

Rocseveltą

Tūli republikonai ir nepri
klausomieji balsuotojai susior
ganizavo kaip “Massachusetts 
Independeųt Voters Committee 
for Roosevelt and Truman” i- 
atidarė savo kampanijos buvei
nę Touraine viešbuty. Ši organi 
zacija surengė visą eilę prakal
bų, kuriose tarp kitų dalyvavo 
ir New Yorko majoras LaGuar- 
dia.

Ši organizacija deda daugiau
sia pastangų, kad atremti pono 
Dewey ir kitų republikonų da
romus priekaištus “foreine- 
riams” balsuotojams. Ji remiasi 
Roosevelto pareiškimu, kad vi
si mes esam “foreineriai arba 
iš foreinerių kilę”, neišskiriant 
nei pono Dewey.

Kas Tas p. Bacevičius
Kiekviena tauta turi savo gar

sius muzikus. Lenkai didžiavosi 
Paderewskiu. Mums yra toks ir 
geresnis už Paderewskį, tai p. 
Vytautas Bacevičius. Jis yra 
kompozitorius. Jo kurinius - 
muziką groja šiandien didžiau
si Amerikos orkestrai. Jisai 
pats pasaulinis pianistas, ku- 

i riam lygių mažai yra. Jis yra 
koncertavęs Paryžiuje, Berlyne, 
Pragoję ir kituose Europos did- 

i miesčiuose. Belgijos karalius 
* ' apdovanojo jį ordenu už muzi

kos gabumus. Laimėjęs, kaipo 
gabiausias pianistas, daug pa
žymėjimo dovanų. Koncertavęs 
ilgą laiką Pietinėje Amerikoje, 
dabar koncertuoja su geriau
siais pasisekimais ir spaudos 
pagyrimais Jungtinėse Valsty
bėse. Štai ką rašo didžiulis laik
raštis Chicago Daily News: 
“Mr. Bacevičius is an excellent 
pianist, having a magnificent 
tecnniąue and produeing a tone 
of very beautiful ųuality”. Pa-

PROGRAMAS
1.

Įžanginė kalba ....Kun. K. A. Vasys
Amerikos ir Lietuvos Himnai Visi bendrai
Dainos: Pasveikinimo daina.

Valio mūsų Klaipėdos Julė.
Elena St. Germain. Aldona Dubickaitė. 
Anielė Smolskiūtė. Izabelė Stankienė. St. 
Karsokas, Alb. Zavorskas, Ed. Vaškas ir 
Vitautas Stakunas.

(Aušros Vartų dvigubas kvartetas)
Kalba ..........................  Kun. V. Puidokas
Kalba .................. Kun. M. Tamulevičius
Dovanų įteikimas.......Vytės ir Sodalietės

2.
Sekančius kurinius išpildys —

p. Vytautas Bacevičius:
Sonata G Major..........................  Scarlatti
Sonata D Minor............................Scarlatti

Concert-Paraphrase “Emani” ..... Liszt
Nocturne, Op. 27, No. 2. . .....Chopin
Etude, Op. 10. No. 9. Chopin
Mazurka. Op. 30, No. 4. Chopin
Ballade A flat Major .....................Chopin

3.
Pertrauka.

Kalba Kun. J. C. Jutkevičius.
4.

Sonata No. 2, Op. 37 Bacevičtus
a) Andante maestoso—Allegro energico
b) Andante tristamente
c) Allegro vivace.

Prelude No. 2, Op. 38 Bacevičius
Prelude No. 3, Op. 38 Bacevičius
Lithuanian Dance (“Swallow”) No. 2.

Op. 35 .............................. Bacevičius

S

Iškilmes ir Bazaras. - Margos vėlia
vos ir drigniniai kaspinai. - Graži ‘Lie- 
tuviška Bakūže’. — Galinga procesija.

■ —■ - ■
I

Kęstučio šauksmas. — Lietuvių diena. — Žadeikio katba. 
i—Lietuvių šokiai ir dainos. — Roosevelto pareiškimas. 
— Lietuvos Pasiuntinybės raštas. — Gubernatoriaus 
proklamacija. — Mayoro proklamacija. — Mikolaičio 

"Lietuviška Sodyba". — Garbė dirbusiems. — 
Bendrai dirbant geriau sekasi.

Politiškas Skelbimas
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5. 
In Lithuania (from Second Sona

ta) ..............   Gruodis
Valse Romantiąue ... ...... Debussy
Fire Dance .................................  De Falla

našių pagyrimų anglų spauda 
daug yra jam prirašiusi. Ir štai 
jisai sutiko pas mus koncertuo
ti kun. Jutkevičiaus pagerbimo 
dienoje lapkričio 5, 1944, 7:00 
P. M.

į CAMBRIDGE, MASS.
i
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L IŠRINKITE
A IŠSILAVINUSIUS

VYRUS UŽIMTI
ATSAKINGAS

VIETAS

\
į

\
\

Balsuokite už patyrusius 
vyrus įrodytais gabu
mais.
Balsuokite už vyrus, ku
rie išlaikys aukštumoje 
Massachusetts valstijo
je Respublikonų valdžią. 
Balsuokite už vyrus, ku
rie griežtai stovi už Vie
nybę, Saugumą ir Ap- 
draudą.

BALSUOKITE UŽ
- Govemor 

HORACE T. CAHILL 
Lieutenant Govemor 

ROBERT F. BRADFORD
Senator 

LEVERETT SALTONSTALL 
Secretary of Statė 

FREDERIC W. COOK
Statė Treasurer 

FRED J. BURRELL
Statė Auditor 

FRANK A. GOODVVIN
Attorney General 

CLARENCE A. BARNES

Georfle Rowell 
Chairman, Reoublicon S»ote Committee 

6 Beocon St^ Boston, Mass.

ing
the

I

Lietuvos Pasiuntinio Kalba
(Tąsa)

Ladies and gentlemen:
I am gratified and deeply 

moved by your invitation on 
behalf of the Mayor of Balti- 
more to witness The United 

; Nations’ Victory Pageant and 
i Bazaar which has been organiz- 
’ed by the Nationality Groups 
of Baltimore in honor of you 
men and women who are serv- 

with the Armed Forces of 
United Statės.
have seen the Bazaar, and

part of the Pageant, and I wish 
to tell you how greatly impres- j Bell 
sėd I am with your ingenuity 
and recourcefulness in produe
ing this wonderful spectacle 
which so truly represents the 
sincerity of the eagerness and 
the untiring efforts of your 
Committees.

It makes me happy that Bal- 
timoreans of Lithuanian origin 
have contributed a generous 
share toward the realization of 
the idea that men and women 
who fight for their country’s 
ideals should alvvays be remem- 
bered and properly honored. *

American fighting men arePertraukos metu buvo prira
šinėjami nariai ir renkamos au- popular in many parts of the 
kos. Nariais įsirašė 15 asmenų. world. They have beėn popular 
Aukomis surinkta $58.74c. Au- in Lithuania since World War i. 
kavo sekanti: p. A. J. Namak- and they are popular there 
sy įteikė p. A. Daukantui Bos- now- The Lithuanian people 
tono Miesto Mayoro auką $10.,

Sekmadienį, spalių 29 d., Ro- 
berts mokyklos auditorijoje, i- 
vyko Cambridžiaus lietuvių ma
sinis lietuvių susirinkimas Lie
tuvos gelbėjimo reikalu. Susi- 

; rinkimą surengė Cambridge' 
BALF skyrius. Publikos buvo'___ ___ , . . . ,.
gražus būrys, žinoma, galėjo p. P. Stubeda auka $5.00, iš ku- nus karys M. Gierdvainis 

ibūti ir daugiau. Irios $2.00 narystės duoklė; po ‘----- ------- ---------------  -
j Labai gražiai išpildė progra-| 
mos dalį p. O. Ivaškienė iš So. ; 
Bostono su savo tautinių šokių 
šokėjų grupe. Kadangi p. O. I- 
vaškienė pirmą kartą su savo 

: šokėjais pasirodė Cambridžiu- 
i je. tai jie buvo tiek publikos en- 
tuzijastingai priimti, kad aplo
dismentams nebuvo galo. Ant
rame šokėjų pasirodyme, publi
kai buvo suteiktas didelis sur- 
prizas, nes tarp šokėjų pasiro- 

Į dė gražuolė artistė, viešnia iš ■ 
’ Montreal Kanados, tik devynių I
metų panelė Rūtelė Kilmonytė. 

' Artistė Rūtelė tiek sužavėjo' 
publiką savo gražiomis daine
lėmis, deklamacijomis ir šoki 
mu, kad net ir iš kiečiausios

I
I širdies išsiveržė ašarų perlai, j 
■ Kada estradoje, tautiniai apsi- Į 
rengę p. O. Ivaškienės mažy
čiai, lig peteliškės pievoje ant 
žiedų žaidė tautinius šokius, 
žiūrėtojai tiek buvo sužavėti, 
kad negalėjo rasti žodžių iš
reiškimui šokėjų pagarbai. Tik
rai Cambridžiečiai negalėjo ti
kėti, kad p. O. Ivaškienė turėtų 

įtiek paslėptų gabumų savyje ir, 
• kartu sugeba juos įskiepyti 
mūsų jaunajai kartai. Garbė p. 
O. Ivaškienei ir jos šokėjų gru-| 
pei! Kalbėtojais buvo šie: Lie
tuvos Garbės Konsulas adv. A.' 
Šalna. Bostono Miesto asseso-l 
rius p. A. J. Namaksy, p. M. J.; mojimą, j 
Neville, Bostono mayoro Mau- 
rice J. Tobin 
Luzeckaitė ir 
kas (Young). 
nušviečiančios svarbumą Lietu
vos gelbėjime. Publika visiems 
kalbėtojams nepasigailėjo ap
lodismentų.

> su-
-----  - - - - - žeistas karo veiksmuose Pacifi- 

dolerį aukavo sekanti: p. J. Kil- zon°je- Patalpintas karo li- 
monis iš Montreal. Canada, B. joninėje, sveiksta.
Šimkus, A. Giedraitis, W. Ged- -------------
rimas, M. Balukonis, 
vičius, M. Skyrienė, 
kas, N. Vilcinskienė,

I

atstovas, Dr. P. 
adv. A. Jankaus- 
Jų kalbos buvo

A. Pleką- šeštadienį, spalių 28 d. pas pp. 
F. Patas- Kačinskus, vietinius biznierius, 
O. Gied- lan^esi jų giminaičiai pp. Zin- 

■ raitienė. W. Šimkus, A. Smyzes.1 Malden. 
Į adv. A. Young, J. Kontrimas, 
' adv. A. Šalna, J. Morkūnas, M. 
Norbutas, A. Skibauskas, J. I Kačkauskas. S. Griganavičius, 
A. Sargelis, J. Jasinskas, A. J. 
Namaksy, H. Tocionis, M. Ja- 

1 kutienė. B. Jakutis, O. Radaitie- 
į nė, M. Jaskutienė, Dr. P. Lu- 
j žeckaitė, A. Daukantas ir 
smulkiomis aukomis surinkta 
$16.74. Aukomis ir narių duok
lėmis surinkta $88.74. Kai kurių 
aukavusių po dolerį vardai gal 

Į netilps, nes nebuvo pažymėta 
vardų ant aukų konvertukų.

Masiniai susirinkimui ir va-, 
karo programai vadovavo sky
riaus pirmininkas, p. B. Jakutis, 
kuris labai gražiai ir sumaniai 
tas pareigas atliko; jis taipgi 
pasakė įžanginę kalbą ir išreiš
kė padėką programos daly
viams, kalbėtojams ir visiems 
atsilankusiems. Gale progra
mos. visa publika buvo vedėjo 

I pakviesta atsistoti ir tylos mi- 
| nute pagerbti kolonijos jauni- 
imą, kurie kariauja už visų tau- 
I tų laisvę ir šios šalies karo lai-, 
i mėjimą. Cambridžiaus lietu- 

gražiai pasirodė, ir 
mintis šelpti mūsų 
kenčiančią Tėvynę

I

Sekmadienį, lapkričio 5 d., 3 
vai. p. p., parapijos svetainėje 
įvyksta susirinkimas tikslu su
organizuoti Vyčius. Vyčių orga
nizavimui atvyksta L. Vyčių 
Centro pirmininkas p. P. Rai- 
vadauskft.s, Dr. P. Luzeckaitė ir 
adv. A. Young. Dalyvaukime 
visi.

know that the American soldier 
fights not only f oi- his home- 
land, būt also for the liberty of 
the enslaved nations which have 
been robbed of their freedom by 
the aggressors. Lithuania. a 
vietim of aggression. is resist- 
ing the aggressors to the fullest 
measure of her ability, and ’s 
awaiting the dawn of Libera- 
tion.

Moreover. Baltimore is popu
lar in Lithuania because it ho- 
nors Lithuania s Independence 
Day as a legal holiday in the 
Statė of Maryland.

A replica of the “Liberty 
” in Philadelphia, a gift 

from friendly Americans. occu- 
pies an exalted place in Lithua- 
nia’s second capital. Such spiri- 
tual ties among nations are tu 
be cherished and preserved. 
They stand for the brothtrhood 
of mankind from which help 
may flow from the more fortu- 
nate to those in distress.

The benevolence of the Ame
rican Government and 
American people is felt and 
preciated in any country 
beccftise of some material 
vantages, būt because of 
torch of liberty and democracy, 
because of VVilson’s principles 
of self-determination of small 
nations. of Stimson’s principles^ 
of the non-recognition of chan- 
ges produced by aggression, 
and because of the Roosevelt- 
Churciil Atiantic Charter.

I am sure that this gathering 
of benevolent Įieuple serves as a 
proper tribute to ai! those lofcy 
principles vvhich I have just 
mentioned.

Ministeris Zadeikis buvo su
tiktas ir palydėtas garsiais plo
jimais.

(Bus daugiau)

Šią savaitę bus 
kariai: leitenantas 
Įeit. B. Palaima, 
Bartkus ir keletas 
matyti atsilankančius karius.

A. D

visų viena 
tėvų šalį, 

i Lietuvą.

Kiek laiko atgal, p.p. Gierd- 
vainiai susilaukė liūdną žinią iš 
Karo Departmento. kad jų sū-'

the 
ap- 
not 
ad- 
the

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 

' “Darbininką”.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

aplankė šie
E. šakalio, 
viršyta A. 

kitų. Malonu

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

I

dirbtinas akis.

397 M ai n St.
Tel. 6-1944

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

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS v
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOŪth Boston 0379.

430 l!OAIW*Y • IOUTH BOIION

□ IT 
i Ershington

COOF’ERATI VE BANK
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ASYŽIUS

Neseniai turėjau laimę ir miestelio, pora myliu nuo 
jo kūnas buvo 

atgabentas į patį Asyžių į 
š\. Jurgio bažnyčią. Ir po 
poros metų perkeltas am
žinai ilsėtis jo garbei pa
statytuose Dievo namuose. 
Šiandien visi žavimės šia 
Bazilika iš oro ir viduje. 
Pasaulio garsiausi amati
ninkai ir tapytojai daug 
pasidarbavę ir jų darbai 
gana gerai išsilaikė nuo 13 
šimtmečio.

malonumą jums aprašyti Asyžiaus, 
bent trumpai mano apsi
lankymą Romoj. Dabar 
noriu parašyti kelis žo
džius apie Asyžių. Kaip ži
note, garsusis ir visų my
limas šventasis Pranciš
kus čia gimė ir yra palai
dotas. šv. Pranciškus 
žinomas viso pasaulio 
talikams neišskiriant 
lietuvių tautos.

Asyžiaus miestas randa
si apie 100 mylių į šiaurę 
nuo Romos, ant aukštoko 
kalno su 10,000 gyventojų. 
Labai gražus, žavėtinas 
vaizdas iš tolo ir viduje. 
Asyžiaus mieste įdomiau
sias ir puikiausias pasta
tas tai yra šv. Pranciškaus 
bazilika.

šv. Pranciškui mirus 
1226 metais, popiežius 
Gregorius IX sumanė pa
statyti Dievo namus šio 
garsaus šventojo garbei. 
Popiežius atsiliepė į visus 
tikinčiuosius. turtinguo
sius ir vargšus, kad kiek
vienas dėtųsi kuo tik įma
noma. Po poros metų jau 
Popiežiaus noras buvo į- 
vykdvtas. Šv-. Pranciškui 
mirus iš Marijos angelų

yra 
ka- 

ir

(Politiškas Skelbimas)Vėjam dieną ir naktį. Ir 
jau silpnumas aiškesnis 
negu kada buvo. Šios die
nos laikraštis rašo, kad ru
sai slenka prie Vilniaus 
Lietuvoj. Malonu skaityti 
— Vilnius Lietuvoj. Tikė-( 
kime ii melskime Visagalį, 
kad nepoilgo bus tikreny-* 
bė. Aš esu tikras, kad jau 
nepoilgo karas ir jo baisūs 
griovimai baigsis.

šiandien gavau žinią, 
kad da nų šventė atidėta. 
Beveik ir džiaugiuosi, nes 
galimas daiktas, kad kai- 
kurie spėsime sugrįsti, ka
da iš naujo nutarsite su
plaukti į Londoną, parody
ti savo energiją ir meną.

Italija bendrai į šiaurę 
yra daug įdomesnė ir tur
tingesnė. Žmonės mažiau 
nukentėję nuo priešo, nes 
kaip matote, laiko neturi 
savo paprasto vandalizmo 
praktikuoti.

Londono karys,
Juozas Balnius.
("Iš. Draugas”*

(Politiškas Skelbimas)

MAYOR TOBIN AND HIS FAMILY—Mrs. Tobin, Maurice, Jr., Helen Louise and Caro) Ann Tobin.
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Ju0Z3pin3 mėse. Juozas Bašinskas rup.nosį
Žilaitienė ; laidotuvių tvarka. Paliko dide-

„ . ! liam nuliūdime vyrą ir užaugu- 1
Antradieni, spalių 31 d., iš sv. . . .* r I šią seimą. Kaip a. a. Zilaitiene^ ;

Alfonso bažnvčios buvo pala:-: ... . . . . _ ■f Į seimai, tam jos giminėms reis- 
dota viena iš geriausiu žinomu: . ... .. ' i kiame giliausią užuojautą jų 
parapijonkų East Baltimoreje. t ir r J ■ ; skausmo valandoje. L.ai geriau-
a. a. Juozapina Žilaitienė. po, . .... ■ „ _ • . r -1 . V sias \ įespats juos ramina! L z
pirmu vyru Grinevičienė. Mirtis ' 
buvo netikėta. Trečiadienio va
karą grįžo namo. Jau buvo be
veik perėjusi per gatvę, kaip iš j 
šalinės gatvės išlindo automobi
lius ir taip smarkiai trenkė į ve- 

; lionę. kad visi kaulai truko jos 
kūne. Tas įvyko priešais šv. 
Edvardo bažnyčią. Kun. Dunn 
buvo liudytojas to įvykio. Vai
ruotojas automobiliaus. sunkiai 
Žilaitienę sužeidęs, norėjo pa
bėgti. bei buvo sugautas. Tas 
pats kunigas Dunn išklausė su
žeistosios išpažinties ir suteikė 
jai paskutinį patepimą. Nuvež
tą West Baltimoreje ligoninėn, 
a. a. Žilaitienė neteko sąmonės 
ir mirė penktadienį, spalių 27 
d. Klebonas kun. dr. Mendelis ją 
aplankė prieš mirsiant, bet jau 
negalėjo susikalbėti.

Laidotuvės buvo iškilmingos. 
Prie didžiojo altoriaus atnaša
vo mišias kun. dr. Mendelis. 
Jam pagelbėjo kun. Jonas Men
delis ir kun. Jokūbas Spencer. 
Prie šoninių altorių tuo pačiu 

žinoti, už ką jūs balsuojat. Ar metu aukavo mišias kun. Anta- 
jūs būsit užsiregistravę kaip 
republikonas, ar kaip demo
kratas. ar kaip socialistas, jūs 
galit balsuoti už ką jūs norit be 
jokios baimės.

Balsavimo diena bus ateinanti žiai giedojo rinktinis kvartetas, 
antradienį, lapkričio 7. Palaidota Holy Redeemer kapi-

* • ♦

M A K E 
EVERY 
PAYDAY

BOND DAY

pOj

Politiškas Skelbimas

BALSUOTOJAMS 
PAAIŠKINIMAS

Ar gali republikonas bal
suoti už demokratus, jeigu 

užsiregistravo kitaip?

Repubiikonų nacionalis ko
mitetas prašo mus paskelbti 
šiuo klausimu paaiškinimą lie
tuviams balsuotojams, nes esą 
daug piliečių, kurie šito dalyko 
aiškiai nesupranta. Jie mano, 
kau jeigu balsuotojas užsiregis
travo kaip republikonas. tai 
už republikonus privalo ir bal
suoti; o jeigu užsiregistravo 
kaip demokratas, tai savo balsą 
privalo atiduoti demokratams.

Tai yra klaidinga nuomonė. 
Amerikoje balsavimai yra slar - 
ti. Niekas nežino ir negalės su

“Amžiną-' 
atilsį, duok jai, Viešpatie!”

mirusios vėlę tariame
i ji

I

nas Dubinskas ir kun. Dunn. 
Visi penki kunigai sutiko kūną 
prie bažnyčios durių, giedojo 
egzekvijas, ir išlydėjo kūną iš 
bažnyčios. Šv. mišių metu gra-

to the

MAURICE J. TOBIN’S PLEDGE

>

“As Governor of this Commomvealth, 
I shall serve the people of Massachu
setts competently—I shall serve them 
\vith honor—I shall be faithful to my 
trust. With divine guidance and help, 
this pledge I shall not break.

Nepaprasta Savaitė
Sekmadienį, Kristaus Kara

liaus dienoje suma buvo su iš
statymu Švč. Sakramento. Per 
visą popietį Švč. Sakramentas 
buvo garbinamas gausaus žmo
nių būrio.
Dubinskas
liaus šv.
Mendelis
Kotrynos ;
čioje.

Pirmadienį buvo laikoma pa
prastos Stebuklingo Medalikė- 
lio Novenos pamaldos 9 kartus, vai. ryte iki pietų. Išpažintis' visu smarkumu. Teko nugirsti, 
Antradienį ne tik įvyko iškil
mingos a. a. Žilaitienės laidotu
vės. bet taipgi novenos pamal
dos buvo atlaikytos 5 kartus ir 
buvo šimtai išpažinčių prieš Vi
sus Šventus.

Trečiadienį. Visų šventų die
noje. mišios buvo atnašaujamos 
kas valandą nuo 7 vai. ryte iki 
12 vai. vidurdienį. Po pietų Se
sučių Kazimieriečių buvo pa
puoštas katafalius Vėlių Dienai. 
Vakare 7 vai. buvo dveji mišpa- 

- rai. Vėlinių pamokslas ir proce- 
; sija.

Ketvirtadienį, Mirusiųjų Mi-
. nėjimo dienoje, mišios buvo at-

Vakare 7 vai. kun. 
; laikė Kristaus Kara- 

valandą. o kun. dr. 
sakė pamokslą šv. 

svetimtaučių bažny-
I

IŠRINKITE MASSACHUSETTS
VALSTIJOS GUBERNATORIUM

Tai vyras, kuris būdamas Bostono 
miesto majoru parodė savo didelių 
gabumų, teisingumą, prielankumą 
darbininkijai ir mums lietuviams.

Taigi, visi lietuviai kaip vienas, 
Lapkričio-November 7 dieną ati
duokime savo balsą j valstijos gu
bernatorius už MAURICE J. TOBIN.

MAURICE J. TOBIN 04
Or. Pa ui J. Jakmauh,

509 E. Broadvvay. So. Boston. Mass.

siu sukelti pinigų nupirkimui! rylando vėliavas.
1 Paremkime Legionierių kilnų 

kare prieš pirmą penktadienį. Į duota. Oisterių puota įvyks sek- nemažai, tai Postas galėjo įsi-'tiksią, dalyvaudami jų links-
............................  ’ ” gyti gražią Amerikos vėliavą, o ” ’ ~ 

jaunuolius ir Dubinskas ir jo gabūs padėję-į už likusius pinigus įstengė įsi-
; jai tvirtina, kad užteks valgio įgyti ir Lietuvos vėliavą. Dabar-

buvo klausomos po pietų ir va-! kad jau arti 1,000 bilietų išpir- Amerikos vėliavos. Pelno buvo!

5:30 vai. po pietų buvo laikoma'madienį. lapkričio 12 d. Kun.!
šv. valanda už jaunuolius ir Dubinskas ir jo gabūs padėję- j už likusius pinigus įstengė įsi-Į 
mergaites karėje. ! jai tvirtina, kad užteks valgio gyti ir Lietuvos vėliavą. Dabar-;

j Penktadienį, pirmas* penkta- h* gėrimo nežiūrint kiek svečių Vinis parengimas yra rengiamas': 
dienis. Įstatymas Švč. Sakra-! atsilankys. I tikslu sukelti kapitalo, kad Pos-'
mento per visą dieną. Pirmojoj Visi laukia taipgi mūsų para-j tas galėtų įsigyti Baltimorės 
penktadienio pamaldos 7:30 vai. I PU“®5 mokyklos vaikučių meti-; miesto ir Marylando valstybės 
vakare. Apskaitliuojama. kad n^° TEATRO, kurs turi įvykti vėliavas.
šią savaitę mūsų bažnyčią ap-' paskutinį sekmadienį prieš ad- 
lankė arti 20.000 žmonių, ku-ven1;us> lapkričio 26 d.
riems mūsų kunigai patarnavo centU- 
įvairiais būdais. ,r . ..

Bilietai

Sekmadienį, spalių 29 d. Lie
tuvių svetainėje ant Hollins St. 

Nuotrupos |įvyko masinis War and Com-
^vč. Y ardo dr-jos metinio Ois- munįty Fund susirinkimas. Kal- 

našaujamos kas valandą nuo 7 terių Rosto bilietai yra perkami Mėtojai perstatė tikslą ir reika-

moję ir gražioje PARĖJĘ.
* Lietuvis.

Gražu ir garbinga lietuviams; 
kai jų Postas maršuoja su A-j 
merikos ir Lietuvos vėliavo-: 
mis; bet bus dar gražiau kai| 
Postas įsigys ir Baltimorės-Ma-1

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
602 VVashington Blvd. 

BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų

POLITIŠKI SKELBIMAI

■i

lingumą šio fondo' Kun- dr- 
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Pasitikite Žiema Su Šiltais Kailiniais!
I ,XXXXXXXXXX'XXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt

F02NICT0RY

Jau praėjo karštos vasaros dienos — ateina šaltoji žiema. Taigi 
pasirengkite ją pasitikti su šiltais, elegantiškais I. J. FOX kailiniais. 
Dabar I. J. Fox kompanija turi vieną iš didžiausių moteriškų kailinių 
pasirinkimą. Kainos labai prieinamos.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS. Jei turi senus ir smarkiai nu
dėvėtus kailinius, atnešk juos į mūsų krautuvę, kurioje išmainysime 
į naujus ir madnus kailinius, duo-dami jums už senus gerą nuolaidą.

Atėjusios j krautuvę visuomet pareikalaukite, kad jums patar
nauti) lietuvis šios firmos atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra 
kailinių ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos sutaupysite dar 10 
nuošimtį.

Nelaukite žiemos, pirkite kailinius šiandien, kada galite gauti jų 
didelį ir platų pasirinkimą.

Mendelis negalėjo asmeniai da- 
jej lyvauti bet prisiuntė per Nadą 
I 
M
s 
s 
fej

-ya-

-e

Rastenį čekį nuo parapijos 
$100.00. . I 

Trečiadienį, lapkričio 1 d. Lie
tuvių svetainėje įvyko pirmas 
BALF susirinkimas. Neperdau- 
giausiai susirinko, kadangi Vi
sų Šventųjų vakare buvo baž
nyčioje pamaldos ir visi norėjo 
atminti savo mylimuosius miru
sius tą vakarą.

Vajus surasti 
Švč. Vardo vyrų 

į mėn. užsibaigė
! Strazdauskų broliai Valerijonas. 

jVj ir Antanas stovėjo prie bažny
čios durų po visų mišių. Deja 
neatsirado daug kurie būtų no-' 
rėję prisirašyti. Gaila!

daugiau narių 
dr-jai spalių 

sekmadienį.

BUY
l X IT E D 
STATĖS

WAR
3ONDS

AWD
STAM PS

411 WA5HINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

| BALSUOTOJAI 6-to IR 7-toWARDŲ
| IŠRINKITE |
\ LEONARD H. ELLERSHAW į

Už jūsų sekantį

| Valstybės Atstovę |
Leiskite darbams vieton žodžių kalbėti.

* Jis buvo miesto tarybos nariu iš 7-to wardo laike «
J 6 metų ir yra įrodęs savo sumanumą.

l BROCKTONIEČIAI į
6-to Wardo Demokratai

t Balsuokite už

Lapkričio 5, nuo 2 vai dieną,- 
Amerikos Legijono Lietuvių 
Postas No. 154, rengia P ARĘ ir 
ŠOKIUS. Seniau šis Postas —

A SI A F
Į Representative

Jis yra geras lietuvių draugas, teisingumas, 
sumanus ir darbštus.

g

i
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surengė panašų susirinkimą tik- j
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DARBINTNKAS ? ,

A. t A.

ŽINUTES
Spalių 31 d., mirė, 3 metus 

sirgęs, miesto ligoninėje, Kas- 
tantinas Stenaitis, 52 metų, 
gyv. 496 Eį 7th St. Amerikoje 
pragyveno 31 metus. Paliko 
žmoną Antaniną (Petronytę), 
du sūnų kareiviu, du broliu ir 
seserį. Laidojamas lapkr. 3 d., 
9 vai. ryte, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

kas, 18 metų, žuvo orlaivių ban
dymų nelaimėje, Fort Lauder- 
dale, Florida So. Bostone gimęs 
ir augęs. Baigė High SchooI. 
Paliko motiną Oną. brolį karei
vį. Laidojamas lapkr. 6 d., 9 v. 
ryte, iš Šv. Petro par. bažny- į 
čios. Naujos Kalvarijos kapuo
se.

Spalių 29 d.. U.S.N. ekspertas 
lakūnas Edvardas S. Krasaus-

DAKTARAI

INTERESUOJASI KONCER
TE. Ponia Verbickienė, kuri 
pirma išpardavė šv. Petro para
pijos koncerto tikietus, pasiėmė 
jų ir daugiau. Ji sako, kad 
žmonės įdomaujasi koncertu, 
prašo tikietų ir laukia lapkr. 19

! dienos.

Šou 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Į---------------— -------

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis

YRA KO LAUKTI. PANELĖ 
SUZANA GRIŠKAITĖ, Worces- 
terį sužavėjusi. Planskiai ren
giasi ateiti į parapijos koncer
tą. Petras ir Magdalena Plans
kiai gyvena So. Bostone nuo 
rugpjūčio mėnesio, 1892 metų. 
Jie yra veikę parapijos įkūri
mui. Užaugino 5 sūnus ir dukte
rį. Dabar vienudu gražiai am
želį baigia. Petras dažnai sirgu
liuoja; vistiek, jis sako: Į kon
certu eisime visi.i *

KARYS EDVARDAS 
KRASAUSKAS.

SĄJUNGIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS

d. 
bažnytinėje svetainėje, W. Fifth 
St., 11:30 vai. vidudienį įvyks 
Moterų Sąjungos 13 kuopos su
sirinkimas. Kviečia visas nares 
dalyvauti.

Marijona Gribaitienė,
M. S. 13 kp. pirmininkė.

Sekmadienį, lapkričio 5

Kanadiečiai Lankėsi 
"Darbininko" redak

cijoje

*

L* J

Karo Pramonė Skatinama 
Padėti Darbininkams 

Balsuoti

LANKĖSI
t i. •

Pereitą antradienį, “Darbinin
ko” redakcijoj lankėsi pp. J. 
Kilmoniai ir jų dukrelė daini
ninkė iš Montreal, Canada, ly
dimi p. Onos Ivaškienės.

DR. AMELIA E. RODD
OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay

So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS: —

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis: —

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

I

Tel TRChvbridge 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.

Koncerto tikietų galima gauti 
. zakristijoje, klebonijoje, pas 
kolektorius. “Darbininke”, pas 

; Raudonojo Kryžiaus darbuoto
jas, pas Sąjungietes ir pas ats
kirus darbuotojus, kaip pp. Ku- 
darauskienė, Karčiauskienę, 
Bernatonienę. ponus Brazaus
kus. F. Zalecką. p. A. Majaus- 
kaitę ir kt.

1
I 
i

spalių 29 d. š. m. žuvo karo lėk
tuvo nelaimėje, Floridoj. Jau
nuolio, vos 18 metų amžiaus su- ■ 
laukusio kūnas parvežtas iš 
Floridos ir pašarvotas D. A. Za-

I 
letskų laidotuvių name, 564 E. 
Broadway.

Laidojamas iškilmingai su mi- 
litarėmis ir bažnytinėmis apei
gomis iš Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčios lapkričio 6 d., 9 vai. 
rytą Naujos Kalvarijos kapuo
se.

A. a. -karys Edvardas Kra
sauskas paliko dideliame nuliū
dime motinėlę Oną Krasauskie
nę, gyv. 11 Springer St., So. 
Bostone, ir brolį kareivį, ir 
daug giminių. Reiškiame gilią 
užuojautą.

Antradienį lankėsi Tėvai 
Pranciškonai iš Greene, Me.

Taipgi lankėsi Seselės iš 
Thompson, Conn.

Tą dieną lankėsi ir Pretty Of-' 
ficer Vytautas Paulauskas iš 
Lowell, Mass. Vytautas labai 
daug pasaulio apvažiavęs. Nors 
ir tolimuose kraštuose sutikęs 
nemažai lietuvių. Jis dabar lei
džia 30-ties dienų atostogas 
pas savo tėvelius Vladą ir Bar
borą Paulauskus.

I

Politiškas Skelbimas

RESPUBLIKONŲ 
PROPAGANDA

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkivay 1233-W

BALF Fondo Sky
riaus Vakarienė

bažnyčioje 9 vai. rytą. Visos 
draugijos narės privalo susi
rinkti pusvalandžiu anksčiau į 
bažnytinę salę ir iš ten bendrai 
maršuoti bažnyčion.

Raštininkė.

Šį sekmadienį, lapkričio 5 d., 
6 vai. vakare, Lietuvių salėje, E 
St., So. Bostone. įvyks Bendro 
Am. Lietuvių šalpos Fondo va
karienė. Su tąja vakariene pra
sidės šio skyriaus drabužių rin
kimo Lietuvos žmonėms,vajus. 
Vakarienės metu bus kalbų, 
dainų ir muzikos programa. Po 
vakarienei — “šurum-burum”. 
Į vakarienę visi kviečiami atsi
lankyti. Rap.

Mišios už Mirusias

Lietuvos Dukterų po globa 
Motinos Švč. draugijos metinės 
šv. mišios už mirusias nares, 
bus lapkričio 5 d., Šv. Petro liet.

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.

J

CASPER’S
BEAUTY SALONE

Yra
Didelis Pasirinkimas

Dėl 
PERMANENT WAVE 

Ir 
T»<norrow’s Plaukams Spalvų
Puošniame CASPER’S BEAUTY SAIX)NE yra įrengtos tam tikros 

booths dėl plaukų dažymo. Spalvos taip yra sutaisomos, kad tik tams
ta ir tamstos plaukų taisytoja težinos, kad jūsų plaukai dažyti ir kur 
natūrali plaukų spalva baigiasi ir kur Roux dažų spalva prasideda.

Kaina $3.00: Permanent Wavc $5.00 iki $25.00.

OFEN THURS EVEN1NGS
■

With or with out appointment

Casper’s Beauty Salon
738 E. Broadway — So. Boston 27, MassL

Lietuviai Politikoje

Prasidėjus politiniai kampa
nijai, So. Bostone susiorganiza
vo lietuvių demokratų komite
tas dėl Maurice J. Tobin, Demo
kratų partijos kandidato į gu
bernatorius. Komiteto pirminin
ku yra adv. Jonas Grigalus, 
sekr. Adolfas Namaksy.

Coiumbus dienoje, spalių 12, 
adv. J. Grigalus, Ad. Namaksy 
ir Stasys Mockus buvo nuvykę 
į Haverhill ir ten kalbėjosi su 
klubo nariais ir kitais. Iš ten 
adv. Grigalius automobiliu pa
suko i Lawrence lietuvių klubą, 
kur susitiko kelius klubo na
rius. Būnant Lawrence, adv. J. 
Grigalius prisiminė parapijos 
vakarienę, kuri ruošiama spalių 
29 d.

Adv. J. Grigalius yra geras 
automobiliaus vairuotojas. Į 
trumpą laiką buvo Lowelf, 
Mass., ir klube radome klubo 
pirm. S. Kundrotą. Jis jiems ap
rodė klubą ir supažindino su 
klubo direktoriais.

Spalių 24 d. adv. J. Grigalius. 
Ad. Namaksy ir Stasys Mockus 
buvo nuvykę į Athol, Mass., kur 
taip pat suėjo lietuvius ir pasi
kalbėjo apie politiką. Suėjo Dr. 
Praną Reynolds. kuris yra 
teresuotas politika.

Atholyj adv. J. Grigalus, 
Ad. Namaksy ir S. Mockus 
rėjo “good time”.

in-

pp. 
tu- 

Pilietis.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonu.

POLITIŠKI SKELBIMAI

SEKMADIENĮ,
LAPKRIČIO 5

Kalbės
Lt. Gubernatorius

HORACE T. CAHILL
iš,'

WORL — 10 vai. Ryte
Massachusetts Republican Statė 

Committee 
Geo. B. Rowell.

25 Frvsh Pond Dane. Cambridge.

Repablikonų partijos kandi
datai, neturėdami jokių neigia
mų faktų prieš majorą Maurice 
J. Tobin, dabar jau pradėjo 
jam primetinėti nebūtus daly
kus norėdami pakeisti nuomonę 
balsuotojų Massachusetts vals
tijoje. Aš tvirtai tikiu, kad šį 
Republikonų propagan
da nepakeis nuomonės balsuoto
jų. o ypač lietuvių,# nes mes ge
rai žinome, kad gerb. mayoras 
Maurice J. Tobin, 
katalikų tėvų ir, jis 
geras praktikuojantis

Štai, jis visuomft 
kad šis karas, bos 
veltui bus paguldytos galvos, 
už laisvę, jei po karo Lietuva ir 
kitos mažos tautos neatgaus sa
vo laisvės — nepriklausomybės. 
Tik iš šito pareišlfrno, jau ma
tote, kad Mayoras Tobin 
lietuvių draugas.

Čia malonių skaitytojų, 
šau perskaityti editorialą, tūpu
sį Boston Post, spalių 28 d., ku
ris yra labai svaigus mums vi
siems žinoti, prieš rinkimus.— 

ABSURD ISSUE
“The Republican campaign 

against Mayor Tobin is extrem- 
ly weak. It is a weakness too 
easiiy betrayed by the founda- 
tion on which is is built — the 
completely unsup p o r t a b 1 e 
charge that because the support 
o fthe political action committee 
of the CIO has been accorded 
him, he automatically becomes 
a catspaw of communism. Of 
course, nothing could be further 
from the truth.

“No act of Mr. Tobin in his 
seven years as Mayor of Bos
ton; no act in his entire life car- 
ries the slightest taint of com
munism.

“Indeed, this cannot be view- 
ed as surprising. His back- 
ground, his entire spiritual 
training and outlook from the 
time he was born on Roxbury’s 
Mission Hill, his boyhood years 
as a dutiful son, his later years 
as a devoted husband and fa- 
ther make the doetrines and 
tenets of communism some- 
thing entirely alien to his very 
nature.

“The sound, indisputable fact 
of the mattėr is that the sup
port of the CIO came to Mayor 
Tobin as did the support of 
other labor groups. Today that 
support is tantamount to a una- 
nimous endorsement 
The CIO approval of 
public record is the 
proval given by such 
ganizations as the Massachu
setts Statė Federation of Labor, 
the Boston Centrai Labor 
Union. the powerful Brother- 
hood of Railway Trainmen, the 
liberal labor committee. the 
Teamsters’ Joint Council No. 
10, A. F. of L., the Somerville 
Centrai Labor Union, the Bvc- 
ycle Workers’ Union. A. F. of 
L., the United Electrical, Radio

Washingtonas — Žemiau 
dedamą pareiškimą ben
drai išleido Karo Sekreto- 

įrius Henry L. Stimson, 
Laivyno Sekretorius Ja- 
mes V. Forrestall ir Karo 
Gamybos Vadybos pirmi
ninkas, J. A. Krug:

“Pripažindami, kad pilie
čio pareiga balsuoti yra 
viena iš svarbiausių, mes 
prašome karo pramonės 
įstaigas sudaryti darbinin-

kams sąlygas balsuoti lai
ke darbo valandų ten, kur 
balsavimas prieš ar po 
darbo valandų nėra gali
mas, sutvarkant reikalą 
taip, kad kuo mažiausiai 
būtų sutrukdyta gamyba. 
Mes skatiname karo pra
monės darbininkus eiti 
balsuoti prieš arba po dar
bo valandų. Toje srityje 
bus ypatingai daug pasi
tarnauta, jei kiti balsuoto
jai leis karo pramonės 
darbininko darbo valan
dos nenueitų niekais, be
stovint balsutojų eilėj”.

OWI.

yra kilęs iš 
> pats yra 

katalikas, 
pareiškia, 
benaudos.

yra

pra-

sort of campaign tactics on elec- 
tion day. They will reward steri- 
ing honesty and well-proved 
ability. By their ballots they 
will
nor

make Mayor Tobin Gover- 
of Massachusetts.”

John J. Grigalus,
52 “G” St., So. Boston.*

LIETUVIAI 
RESPUBLIKONAI

Massachusetts valstybės Res
publikonų partijos lietuvių di
vizijos pirmininku yra adv. A. 
O. Shallna, sekretorium p. Feli
ciją Grendelytė. Nariais — Dr.

RŪTA KILMONYTE a. Kapočius, adv. Kupka ir kiti.
pp. Kilmonių dukrelė yra tik 

9 metų amžiaus, bet turi gražų 
balsą ir taipgi yra gera šokėja. 
Šeštadienį, lapkričio 4 d. daly
vaus Lietuvių Darbininkų radio 
programoje. 2 vai. po pietų.

Pp. Kilmoniai yra stambūs 
Montreale biznieriai. Jie lankė
si ir “Darbininke”. Atsilanky
mo proga užsisakė “Darbinin
ką” ir pasižadėjo ir Kanadoje 
paplatinti savo draugų tarpe.

Politiškas Skelbimas

RAGINA REMTI

“Mergaite, jei nori būti 
mylima, būk graži, — gra
žiu kūnu, gražia siela, gra
žiu protu. Montegacca.

ĮVAIRŪS skelbimai
REIKALINGA 2 merginos 

dirbti prie counterio (Counter 
girls). Prašome skubiai atsi
šaukti SOUth Boston 9878 ir 
klauskite manageriaus.

(27-31-6-10)

District Attomey Robert F. 
Bradford dėl Middiesex Count, 
kalbėdamas pareiškė, kad Leite
nantas Gubernatorius Horace 
T. Cahill. Respublikonų kandi
datas į valstijos gubernatorius 
yra vienas tinkamiausių užimti 
tai vietai. Mr. Bradford pareiš-

and Machine Workers of Ame- kė, “nėra jam lygaus”, 
rica, and locals 370 and 445 of 
the Statė, County and Munici- jau dirba valstybinį darbą, 
pal Employees, A. F. of L.

“In 18 years of public service, 
Mayor Tobin has eamed this 
universal endorsement. He has 
eamed it -by a sympathetic un- 
derstanding of labor and the 
workingman. He has eamed it, 
not by lip service at election 
time būt by votes and swift ac- 
tion when they counted.

“Clear thinking voters will 
easiiy divine the reason for paliko teisių studijas ir įstojo į 
these feeble. absurd attempts to 
create this falše issue. They’ll 
recognize the utter inability of 
the Republican campaigners to 
find a real issue in their guber
natoriai contest.

“That failure, at this late date 
i nthe campaign can be the only 
explanation of the absurdly ri-

Mr. Cahill yra per 18 metų 
„ - . - ,• Jis
per šešis metus išbuvo kaipo 
Leitenantas Gubernatorius, o 
prieš tai Atstovų Būto buvo 
spykeris. Respublikonų partijos 
floor-lyderis.

Jis yra baigęs English High 
SchooI, Huntington SchooI, 
Tufts College ir Northern Uni- 

; versity Law SchooI.
Kilus pasauliniam karui, jis

NEPAPRASTA PROGA
Našlė parduoda mūrinį 

namą su vaistine (Drug- 
store), už mažiau nei pusę 
vertės. Labai geroj vietoj, 
ketinis namas, išnuomotas 
už $440 per mėnesi, galima 
pirkti už $22,000 ir tik 
$5000 įmokant “cash”. Ši
tokių progų pasitaiko tik 
vieną sykį gyvenime. Vais
tinės biznis taipgi galima 
pirkti labai pigiai, nes sa
vininkas eina į kariuome
nę. Platesnes informaci
jas suteiks adv. J. B. Gai
lius —

317 E Street, So. Boston, 
Massachusetts 
Tel. ŠOU 2732.

Perims Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

of labor. 
his long 

šame ap- 
other or-

kareivis, dėlei 
ir atsidavimo 
pakeltas į lei;

United Statės Flying Korpusą 
kaipo paprastas 
savo darbštumo 
pareigoms buvo 
tenantas.

Jis turėdamas ilgų metų paty
rimą valstijos reikaluose kaipo 
leitenantas - gubernatorius da- i. _ _ — ... .

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local 4. Long 

Distance 
Moving

326.328W. Broadway
So. Boston, Mass.diculous efforts to pin the red bar Mr Cahin >Ta Paruošęs

badge of radicalism on a man 
likę Maurice J. Tobin.

“The voters will rebuke this

užimti gubernatoriaus vietą. 
Taigi, atėjus lapkričio 7 d., ati
duokite savo balsą už jj.

GRABORIAI

♦

Patarnavimas kuogeriausias.

DIAMOND CAFE

i

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.| 258 Vest Broadway, —... s

£xXXXXXXXXXWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX«£

S. Barasevičius ir Sūnus 
. MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia. 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mas*.

Joseph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609



VIEŠA PADĖKA
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NEW BRITAIN. CONN.

RYTI\III
VALSTYBIŲ ŽINIOS

€

Skaudi Žinia Nuo 
Giminaičių 

Pereitą savaitę pp. A ir B. 
Mielinai gav? skaudžią žinią 
nuo save g.m r.:ų pp. Kristupai- 
č.ų iš Su'.svaie. Pa., kad jų 
dukrelė rugsėjo mėn. buvo iš
vykus į Oreg.r. valstybę pas sa
vo sužadėtinį, kuris yra J. V. 
Laivyno tarnyboje su tikslu pri
imti Moterystės Sakramentą, ir 
štai staiga susirgo nervų liga. 
J: buvo tik 18 metų amžiaus. 
Tėveliai, gavę tokią žinią, susi
rūpino. ir motinėlė nuvyko pa
siimti savo dukrelę į namus. 
Važiuojant traukiniu, motina 
dėl nuovargio užsnūdo, o tuo 

ašaras, bet tos ašaros kartu yra metu jos dukrelė šoko iš trau- 
ir suraminimas bei paguoda. , kinio ir. vietoje užsimušė. Mo-

Nuskrido padėka Sutvėrėjui, 
kad duoda tiek daug geradarių 
dėl mūsų, šios skaudžios nelai
mės ištiktų. Pavarčius 
metų lapus, surandame, 
per tuos metus buvo užprašyta' 
156 šv. mišios už a. a. mūsų; Mirė Staiga
sūnelio vėlę, daugumoje mūsų į Spalių 27 d. mirė staiga \in- 
geradarių užprašytos. Dar kar- cas Marteckis. 68 m. amžiaus.

j Paliko nuliūdime žmoną Mari
joną po tėvais Birgelytę. Velio
nis pragyveno 50 metų šioje 
šalyje. Dirbo elektros kompa
nijoj. Pastaraisiais metais bu
vo atleistas nuo darbo ir gavoi 
pensiją. A. a. Vincas Marteckis 
paėjo iš Lietuvos. Punsko par.. 
Kampuočių kaimo.

Palaidotas iškilmingai spali j 
30 d. iš Šv. Andriejaus lietuvių 

. par. bažnyčios Švč. Marijos ka-

. $ JiHP v
L- :> .. /S

Reiškiame nuoširdžią padėką 
už parašytas gražias eilutes, 
kurios tilpo pereito penktadie
nio “Darbininko” 
minėjimui 
mirties sukaktuvių mūsų 
gaus sūnelio 
tent. Jonui 
Aukšta itei. ir 
nui už gražų straipsnelį ir pasi
rūpinimą tą sukakti paminėti. 
Dėkoiame p. A. Armanui už pa
kvietimą parašyti eilutes. Nors 
jas skaitant ištraukia gailesčio

numery j, pa
metimų tragiškas 

ų bran- 
a. a. Vitalio bū- 
Kmitui. Mariai 
kun. A. Tamoliū-

visų 
kad

j kinio ir. vietoje užsimušė.
; tina grįžo į namus tik su šaltu 

savo dukrelės lavonu. Gaila tė
velių. kuriems reiškiame gilią 
užuojautą. Lai Dievas juos sti
prina’.

tą ačiū visiems. |
Dėkojame “Darbininko” re

dakcijai už patalpinimą eilučių 
ir straipsnių, taipgi dėkojame 
“Draugo”, “Garso” ir “Ameri
kos” redakcijoms. Lai Dievas 
visus laimina, o mes pagal išga
lės remsime savo lietuvišką- 
katalikišką spaudą.

Dėkingi —
A. ir B. Miėiūnai.

NEW BRITAIN, CONN.
i Kardok \

RESTAURANT
I z

HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST
Geriausi alūs dideliais stiklais.

Elizabeth Maitland. center, canteen manager of the Women’s Military 
Services Club, New York City, shows Pvt. Zelda Shepard, of the 
Canadian Army and Yoeman 3/cl Beatriče Shulman, of the Navy, for* 
merly of Revere. Mass., how used fat is salvaged in the club kitehen. 
The gcease that oozed from those juicy hams during baking will be 
turned in for saivage so it can be used again for industrial purposee.

puošė šalę savo jaunutės dūk- naudai. Šv. Juozapo par. 
relės ir sūnelio, kuris mirė šeši 
metai atgal, sulaukęs 24 m. 
amžiaus. Dalyvavo daug žmonių 
laidotuvėse.

Susirinkimas
Sekmadienį, lapkričio 5 d.. 2 

vai. po pietų (prieš pamaldas) 
įvyks Šv. Rožančiaus draugijos 
susirinkimas, nes po pamaldų 
įvyks Sodaliečių laimės vaka
ras toje pačioje svetainėje. Vi
sos Šv. Rožančiaus draugijos 

■ narės kviečiamos dalyvauti su- 
I sirinkime. T. M.

WATERBURY, CONN
I

I
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

Politiškas Skelbimas

Išlavintas šiam darbui, tarnaudamas per šešiolika 

metų steito tarnyboje... Šešis metus kaipo jūsų Lieu- 

tenant Gubernatorius... Turi pilnas rankas atlikti dar

bą. nenusilenkdamas komunistams ar senos mados 

miesto bosams ir jų įtakai. Ant balsavimo baloto 45

sykis ir dar nei kartą nebuvo nugalėtas... jis yra pri

pažintas kaipo valstijos vyras ir lyderis veteranams, 

darbininkams ir generaliai legislatūrai.

Aso S. A’.Ien, 65' Belmont St . Be’.cr.ont

5 i

ir uoliai dirbti pradžttjįM&SjF miešti mayoras Andrew F. Nu
šaipo® darbą. |lan ir pažadėjo teikti reikalin-

Sekant's susirinkimas įvyks g4 pagalbą. Iš BALI1' centro bu- 
’.apkričio 3 d.. 53 Glenwood vo atvykęs p. Jonas Valaitis,
Avc., p. Adomaičio rezidencijoj, kuris suteikė informacijų apie 
Bus susitarta dėl sekmingesnio drabužių rinkimą.
drabužių rinkimo vajaus, kuris ■ P° prakalbų suorganizuotas 
prasidės lapkričio 5 ir tęsis ligi I skyrius ir išrinkta jo valdyba. 
20.

Be abejonės, Blnghamtono lie
tuviai išgirs savo kentančių 
brolių pagalbos šauksmą, visi 
prisidės prie šio kilnaus šalpos 
darbo. Visi tie. kurie turite sa
vo širdyse, bent dalelę užuojau
tos teriojamai Lietuvai, išblaš
kytiems, šąlantiems ir badau
jantiems lietuviams, nedelsda
mi įsirašykite į BALF šalpos 
narius. Ištieskime kentantiems 
pagalbos ranką prisidėdami sa- 

' vo darbu, aukomis ir drapano
mis!

8
J 1 .. . ■

Dabar tik visi lietuviai stoki
me į pagalbą komitetui ir dar
bas bus sėkmingas.

' ’ • i

Turi būti nesiras lietuvio, k 1- 
ris neįsirašytų į BALF skyrių. 
Nariai moka po S2.00 metams. 
Reikia pažymėti, kad prie sky
riaus rašosi ištisos šeimos ir 
visi užsimoka po $2.00. J. K-tas.

Garbės pirm. kun. V. Karkaus- 
kas; pirm. J. Bujanauskas; v,- 
ce-pirm. ponia M. Balkus ir po
nia A. Dillis; rašt. V. Višniaus- 
kas ir J. Vaitkus; ižd. A. Ba
ranauskas.

Moterų komitetas drabužiams 
rinkti ir tvarkyti: pirm. A. Dil- 
livienė, M. Balco, R. Marciuli- 
nienė, M. Baranauskienė, O. 
Čaulinskienė, O. Vailionienė, O. 
Kalaskienė, M. Radzevičienė, 
p-lė J. Yankus.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniška Patarnavimas

331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namg: PI. 6286

J ulija Orcskienė, 
Skyriaus Sekretorė.

AMSOHIA, CONH.

Politiškas Skelbimas

«

TE1SYBĖ-KARAKTER1S-ETIKA 
General - Prokuroras turi būti 

vyras kurio politikierio plunksnos 
pabraukimu nepapirksi.

Anthony O. Shallna, 305 Harvard St., Cambridge.

nas-
daly- i

I 
i 
i

Lapkričio 12 d. po pietų. Cho
ro kambaryj, įvyks kortavimo Į 
pramoga. Pelnas skiriamas ge- į 
ram tikslui. Kviečia visus daly-Į 
vauti. Rengimo komisijoj yra: 
M. Digimienė. S. Dumšienė. S. 
Sapranienė, M. Fortir, M. Mor- 
kienė, S. Kisonienė, O. Šmotie- 
nė,

laitnamyj. Kviečia visus 
vauti.

Šv. Juozapo lietuvių par. baž
nyčioje misijos praėjo sekmin 
gai. Misijonierius sakė įspūdin
gus pamokslus per tris savaites. 
Buvo daug atsivertimų.

Spalių 22 d. šv. mišias atna
šavo kapelionas kun. Vilčiaus- 
kas.

Parapijos auksinio jubiliejaus 
knyga yra labai graži ir visų 
mėgiama. Jos redaktorium bu
vo kun. Dr. J. Bogušas. Jeigu 
dar kurie neturi tos knygos, tai 

į gali gauti klebonijoje.
Parapijos jubiliejinė vakarie

nė įvyko spalių 29 d. Dalyvavo ?£ 
daug garbingų svečių. Jubilie
jaus minėjimas pradėtas iškil
mingomis pamaldomis bažny
čioje. Auditorijoje išpildyta 
graži koncerto programa. Po 

i vakarienės ir koncerto įvyko 
šokiai.

Spalių 1 d. mūsų LDS 5 kp. 
buvusio pirmininko Juozo ir E- 
milijos Augių dukrelė Alena ir 
žentas Bercier susilaukė gra
žios dukrelės, kuriai per krikš-į 
tą duotas vardas Katrina. Krik
što tėvais buvo p. Alenos sesutė 
Olga Burneikienė ir Katriukės! 
tėvelio motinėlės brolis. Katriu
kės tėvelis yra karo tarnyboje J 
būtent. Sgt. Ernest Bercier. 
Texas valstybėje. Linkime nau
jajai lietuvaitei geriausios svei
katos.

Spalių 28 d. LDS 5 kp. nario, 
p. Zigmo Karaliaus dukrelė A- 
lena ištekėjo. Vestuvių puota į- 
vyko 48 Green St. svetainėje.

LDS 5 kp. ir Šv. Vardo drau-I

I. Lunienė. M.

BINGHAMPTON, N. Y

Spalių 22 d., lietuvių par. sve
tainėje įvyko Amerikos Lietu
vių Tarybos skyriaus susirinki
mas. Pirm. J. Bujanauskas pa
aiškino, kad susirinkimas šauk- 

l tas tikslu suorganizuoti Bendro, 
Amerikos Lietuvių šalpos Fon-1 

' do skyrių. Kleb. kun. V. Kar- • 
i kauskas turininga kalba įrodi-: 
Į nėjo reikalą tokį skyrių, kuris
I

■ rūpintųsi Lietuvos žmonių še!- < 
i pimu, suorganizuoti. Kalbėjo'

CLARENCE

BARNES
ATTORNEY GENERAL

(Politiškas Skelbimas) (Politiškas Skelbimas)

Susitvėrė BALF Skyrius
Spalių 24 dieną, lietuvių sve-; 

tainėje įvyko bendras Bingham- 
tono lietuvių susirinkimas, kurį 
sušaukė laikinoji BALF valdy
ba. Kun. E. Krencevičius ir p. 
B. Balčikonis nušvietė Bendro 
Amerikos Lietuvių Fondo veik
lą ir šio vakaro susirinkimo tik
slą.

Susirinkusiųjų nebuvo skait
lingas būrys, bet beveik visi įsi
rašė nariais, užsimokėdami me
tinį nario mokestį. Tikimasi ir 
kiti paseks šių pavyzdžių.

Balsavimo keliu buvo išrinkta 
pastovi valdyba į kurią įeina 
šie:

Pirmininkas — kun. E. Kren- 
cevičįus, OMC.; vice-pirm. — 
p. Justinas Bučinskas, p. Urba 

' ir p-lė Phillmone Jaškauskaitė. 
’ Sekretorė — p. Julija Oreskie- 

nė: iždininkė — p-lė Alice Pul- 
• miskas.

Valdyba pasiryžo sąžiningai

Neleiskit sugrįžti prohibicijai, bet palaiky
kit galioje tvarkinga visų alkoholinių gėri
mų pardavinėjimų Valdžios kontrolę.

I

Politiškas Skelbimas

Balsuotojai Spręs Svai 
ginamųjų Gėrimų 

Klausimų

Eidami rinkti prezidentą. 
Massachusetts balsuotojai ne- 

. turėtų užmiršti, kad jiems rei-' 
kės taip pat pasisakyti ir svai- i 
ginamųjų gėrimų klausimu.! 
Valstijos įstatymas reikalauja, 
kad šis klausimas būtų balsuo- 
iamas kas du metai. Todėl jis 
V ____________ _ >■gijos narys, p. Petras šmotas. [bus balsuojamas ir šiemet, 

kuris sirgo per kelis mėnesius. Gėrimų klausimas balsavimo 
dalyvavo misijose, nors dar nė- blanko j yra padalintas į 3 punk- 
ra visai pasveikęs, bet ačiū Die- tus. Už kiekvieną punktą reikia 
vui, atrodo gerai. Petras yra dė- ■ balsuoti YES. Kitaip pasakius, 

; “laisnius”.
Jeigu svaiginamieji gėrimai 

būtų panaikinti, tai vėl grįžtų 
prohibicijos, munšaino ir būtie- 1 
gėrių laikai. Bravorai užsidary-!I 
tų. daug žmonių netektų darbo, 
valstija netektų daug taksų, Į 
bet girtuokliavimas vistiek ne-i 

į sumažėtų. Žmonės gertų mun- 
šainą ir butlegerių parduoda
mus nuodus.

Taigi geriau turėti legaliai 
gaminamus ir valdžios kontro
liuojamus gėrimus. Ir todėl už 

13 laisnių klausimus reikia bal-

kingas nariams už maldas. Pa- reikia balsuoti už 
simelskime, kad Dievas mūsų! 
nariui grąžintų sveikatą. Kaip 
n. Petras Šmotas, taip ir jo! 
žmona yra geri parapijos veikė-! 
jai. Mes nuoširdžiai užjaučiame 
pp. Šmotam ir linkime pergy
venti visas sunkenybes.

pp. šmotų vienas sūnus ir du' 
žentai yra karo tarnyboje. Lin-!

’ kime jiems sveikiem sugrįžti 
pas savuosius.

Korespondentas.

Lapkričio 5 d., po pietų įvyks
Moterų Sąjungos 43 kuopos 
pramogėlę Seselių ir našlaičiųjsuoti YES.

i

Neleiskit jūsų darbo pajamų taksoms žy
miai pakilti. Palaikykit plaukimų milijonų 
dolerių, kuriuos moka Štetui ir Valstybei 
Alkoholinių Gėrimų Pramonė.

£ Virš 20,000 žmonių balsuodami 1942 me
tais visai nebalsavo 3-jų Laisnio klausimų. 
Neleiskit atimti sau teisių ir privilegijų per 
savo apsileidimą.
Balsuokite už Laisnius ‘YES’.

TIKRAI BALSUOKIT YES' UŽ ŠIUOS 3 KLAUSIMUS.

VIRŠUJE PASKUTINĖJE KOLUMNOJE ANT BALOTO 
KLAUSIMA11.2.3

3 klausimus, tai 
jūsų apsileidimu 
su visomis jos

Jeigu jūs nebalsuosit *YES’ už Šiuos 
, butlegeriai ir raketieriai pasinaudos 

ir užtrauks jūsų kteitui Prohibiciją 
nedorybėmis.

t

1. Shall ’icenses be granted in this 
city (or town) for the sale therein 
of all alcohdic be/erages (wht$ky, 
rum, gin, malt beveroqes. wines 
and all other alcohoiic beverages

*

2. Shall licenses be granted in this 
city (or town) for the sale therein 
of wines and malt beverages 
(wines and beer. aie and all other 
malt beverages)?

TĘS X
MO

TfS X
NO

3. Shall licem« be gronted in fhh 
city (or town) for the sale therein 
of all alcobolic beverages ei pack- 
ages, «o called, not to be drunk on 
the premnesl

TH X
NO




