
BOSTON PUBLIC LIBRARY 

C H I E F C F B 0 0 K S v L T r. •• j
R E F r p r

COPLEY

r
.»CE
SG

OF
»• DIVISION

B 0 S,T O N •' A S S

DT
9

i?........................-..............................ę

I DABARTIES I 
Į BILDESIUOS Į 

>••451g. IIIIUHIHUIHUI

Art. Sue Griškaitė

Sekmadienį, lapkričio 1S 
d., 3 vai. po pietų, Patrick 
Gavin svetainėje, F ir 7th 
St., So. Bostone, įvyks ne
paprastas koncertas, kurie 
programą išpildys įžymūs 
artistai ir dainos mėgėjai. 

Art. S. Griškaitė yra vie
na jaunesniųjų daininin
kių, kuri į labai trumpą 
laiką iškilo aukštai meno 
srityje. Jai iškilti labai 
daug pagelbėjo muzikas 
Rapolas Juška, kuris turi 
labai daug patyrimo ir ry
šių su menininkais.

Jauna, gražiabalsė daini
ninkė per du metu gastro
liavo su Philadelphia ope
ros kompanija, o dabar y- 
ra New York City operoj.

So. Bostoniečiai, pasidė- 
kojant kleb. kun. P. Vir- 
mauskiui ir muzikui Rapo
lui Juškai, jau nebepirmą 
kartą turės progą klausy
tis mūsų lakštutės — art. 
S. Griškaitės dainavimo.

Sekmadienį, 19 d. kon
certo programoj dalyvaus 
ne tik art. Griškaitė, bet ir 
visų mylimas dainininkas 
Rapolas Juška su savo ge
rai išlavintu choru ir so
listais, tarp kurių yra ir 
Dr. Juozas Antanėlis. 
Worcesterio dainininkų ir 
dainininkių grupė, vado
vaujama muziko Juozo 
Žemaičio, atvyks ir išpil
dys dalį programos.

Taigi šis koncertas bus j 
tikra meno šventė. Vieti
nis klebonas kun. Pr. Vir- 
mauskis ir koncerto ren
gėjai nuoširdžiai kviečia 
visus atvykti į koncertą ir 
pasidžiaugti savo artis
tais, kurie lietuviška dai
na veda mūsų tautą į gar
bę ir pasididžiavimą.

Sekmadienį, lapkričio 19 
d.. 3 vai. po pietų pripildy- 
kime Patrick Gavin svetai
nę, So. Bostone!

Aukokime Drabužius 
Lietuvai
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Britų radio praneša, kad 
Jo Šventenybė, Pijus XII 
pasmerkė Vokietijos nacių 
brutališkumą Varšuvoje, 
lenkų sostinėje.

“Kuris turi nors kibirkš
tėlę žmoniškumo ir teisin
gumo negali nesistebėti ir 
nenugąstauti dėl tokio vo
kiečių elgesio lenkų sosti
nėje”, pareiškęs Jo Šven- 
tenybė, Pijus XII.

Susirinko Kongresas
Posėdžiauti

I ■■

VVashington, D. C., lap-1 
kričio 16 — Pereitą antra
dienį susirinko Jung. Vai-; 
stybių kongresas.

ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

PENKTADIENIS (Friday) LAPKRIČIO (November) 17 D., 1944 M

Karo Bonų šeštasis vajus prasidės lapkričio 20 d. ir baigsis gruodžio 
1G, š. m. Nusipirk ekstra nors už $100 boną šiandien.

Vėl Bombardavo Berlyną

Į Londonas, lapkr. 16 —
Jau esą įneštas sumany-i Vakar Anglijos bombane 

mas pakeisti elektorių1 šiai vėl numetė 4000-svarų 
(prezidento rinkėjų) kole- bombas ant Vokietijos 
gijos konstitucjos pataisą.: sostinės Berlyno ir taipgi

Prezidentas Rooseveltas' ant dirbtinio aliejaus cen- 
nrašo, kad kongresas pas- tro Dortmund, 
kirtų 399 milijonus dolerių tyj. 
Laivyno departmentui, 13 
milijonų finansų depart-;šiai bombardavo 

milijonus ki-j strateginius punktus Aus
trijoj — Linz ir Innsbruck.

JO ŠVENTENYBE PIJUS XII 
ĮKŪRĖ NAUJAS DIECEZIJAS

Ruhr sri-

Amerikiečių bombane- 
nacių

mentui ir 
tiems reikalams.

NUSKANDINO VOKIEČIŲ
DIDŽIULĮ LAIVĄ-TIRPITZ

'i-

Dėl Streiko Gali Pritrukti 
Maisto
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Alijantai Apsupo Metz Tvirtoves 
Vėl Užėmė 3 Tvirtoves

A- 
pasi- 
vieną 
Metz i

Airija neįsileis tokių pa
bėgėlių, kurie gali pakenk
ti neitralumui, bet priims 
tokius, kuriems reikalin
gas teisėtumas ir pasigai
lėjimas.

Londonas, lapkr. 16 — 
lijantų kariuomenės 
varė iš pietų pusės 
mylią ir pusę nuo 
tvirtovės miesto.

Naciai atkakliai’ kovoja, 
kad Alijantai neprasimuš
tų per šias tvirtoves į Saar 
slėnį. Bet naciai esą ap
supti iš visų pusių prie 
Metz ir jų pabėgimo kelias 
visai susiaurintas.

Naciai mėgins pabėgti ir 
pasitraukti į kitas apsigy
nimo vietas. Sniegas, dum
blas ir šaltas oras trukdo 
Aiijantams vesti smarkes
nį karą, ypatingai, ' kada 
naciai taip stipriai apsi
ginklavę laikosi savo tvir
tovėse.

Amerikiečiai užėmė vėl 3 
tvirtoves. Visas frontas 
liepsnose.

Airija Išaiškino Atsisakymo 
Priežastį

VVashington, D. C., lapkr. 
16 — Airijos pasiuntinybė 
paskelbė viešai memoran
dumą, kuris buvo įteiktas 
Amerikos ministeriui Da- 
vid Gray, Dubline, dėl Ai
rijos valdžios atsisakymo 
garantuoti, kad neįsileis a- 
šies karo kriminalistų į 
savo šalį.

Atsisakymo priežastis 
yra ta, kad nėra paruošto 
tarptautinio įstatymo, pa
gal kurį būtų teisiami ir 
baudžiami karo krimina
listai. Todėl Airijos val
džia sako, kad ji įsileis pa
bėgėlius vaduodamąsi tau
tos teisingumu, labdarybe 
ir garbe. Neįsileis tik tokių 
asmenų, kurie pažeistų ar
ba gali pažeisti Airijos ne- 
itralumą.

Washington, D. C., lapkr. 
16 — Apaštališkas Dele
gatas praneša, kad Jc 
Šventenybė Pijus XII įkū
rė Indiana ir Ohio valsty
bėse- ekleziastiškas provin- 

Į ei jas, kurių metropolijos 
bus Indianapolis ir Cin- 
cinnati.

Taipgi praneša, kad In
dianapolis iš diecezijos pa
keltas į arkidieceziją, ir 
vyskupas Joseph E. Rit- 
ter, to miesto vyskupas, 
pakeltas naujos arkivys
kupijos ganytojum. Įkurta 
naujos diecezijos šiuose 
miestuose: Lafayette ir E- 
vansville, Ind., ir Steuben- 
ville, Ohio.

kaltino Trenton. N. J., už 
tai, kad jos “nelegaliai tu
rėjo sąmokslą kainų nus
tatyme už plieną, parduo
damą Jung. Valstybėse”.

Turkai Sulaiko Laivus Airija Įsileis Pabėgėlius 
Iš Ašies Šalių

Istanbul, lapkr. 16 — 
Turkijos vyriausybė įsakė 
visiems Turkijos laivams 
Juodosiose jūrose sugrįžti 
į uostus nakties metu.

Prisnigo Daug Sniego 
So. Dakota

Londonas, lapkr. 16 — 
Airija atsisakė garantuoti, 
kad ji neįsileisianti karo 
kriminalistų iš ašies vals
tybių.

NUSKANDINO 14 JAPONŲ 
LAIVŲ

Londonas, lapkr. 16 — 
Anglijos lakūnai paleido 
šešius tonažus bombų į vo
kiečių didžiulį karo ląivą 
— Tirpitz. Lakūnai sura
do, kad tas laivas buvo lai
komas šiaurės Norvegijos streikO gali būti labai daug 
uoste. Tai buvo vokiečių nu0Stolių ir pritrukti
didžiausias ir galingiau- maisto. 
sias karo laivas. Jis kaina-1, 
vo penkios dešimtys mili-’ Streikas kilo dėl nesusi- 
ionų dolerių pastatvti. Da- pratimų tarP unijos virši- 

............................... ninku ir narių. Tas nesu
sipratimas neliečia darb
davių. Todėl streikieriai 
neturi visuomenės pritari
mo.

Valstybės gubernatorius 
ir jo tarpininkavimo komi
sija bandė unijistus sutai- 

kad, kinti, bet veltui. Dabar vi- 
Tirpitz” sas ginčas perduotas Karo 

nuskendo 1,200 vokiečių Darbo Tarybai, Washing- 
jūrininkų, išgelbėjo 800, iš tone. Laukiama įsakymo 
kurių labai daug sunkiai darbininkams grįžti dar- 
sužeistų. lban.

Boston, Mass.
■ sunkvežimių vairuotojų

Dėl
Apkaltino 18 Plieno 

Kompanijų

Rapid City, S. D., lapkr. 
16 — Praneša, kad per dvi 
pastarąsias dienas 
Hills, So. Dakota* 
prisnigo iki 50 colių 
go.

Black 
srityj 
snie-

bar vokiečiai nebeturi di
delių karo laivų.

Washinerton, D. C., lapkr. 
16 — J. V. generalis pro
kuroras Biddle praneša, 
kad 18 plieno korporacijų 
ir šešius jų viršininkus ap-

Pearl Harbor, lapkr. 16 procedūroje, ryšium su 
— Amerikos lakūnai pa- nuomų taisyklių nesilaiky- 
leido bombas į Manila uos- mu.

. tus, kuriuose buvo Japonų) Permaina įvedus, protes- 
laivai, ir pranešama, kad 

' 14 jų nuskandinta.
Kitą savaitę iš priežas

ties Padėkos Dienos šven
tės išeis tik antradienio 
“Darbininko” numeris.

Dėmesiui

Lapkričio mėnuo yra au
kų rinkimo laikas. Aukos 
renkamos mūsų labdarin
goms įstaigoms ir nuken
tėjusioms nuo karo pasau
lio tautoms. Šį mėnesį ir 
mūsų Bendras Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondas 
veda drabužių rinkimo va
jų, kad jais aprengus Lie
tuvos žmones, nukentėju
sius nuo karo.

Bendras Amerikos Lie
tuvių šalpos Fondas 
(BALF) yra vienintelis 
fondas Lietuvos šelpimui 
Šis fondas yra National 
War Fund nariu.

Amerikos lietuviu kolo
nijose yra BALF skyriai 
Kur dar jų nėra, suorgani
zuokite.

Dabar eina drabužių rin
kimo vajus. Lietuvos žmo
nėms drabužiai labai rei
kalingi. Todėl aukokime 
drabužius apiplėštiems ir 
nuvargintiems Lietuvos 
žmonėms. Kas neturite at 
liekamų drabužių, aukoki
te pinigais, kad jais galėtų 

Jeigu kuriose kolonijose

Nuskendo 1,200 Vokiečiu 
Jūrininkų

Stockholm, Švedija, lap- 
pričio 16 — Praneša, 
kartu su laivu “'

Himmler Užima Hitlerio Vietą

Siete tk*t yon care

Z
GIVE
Grcater Boiton 

United W»r Fund

Londonas, lapkr. 16 — santykius su nacių vyriau- 
Vokietijos ’ nacių vadas, siais vadais”, sako, kad 
Hitleris, nutilo. Ar jis dar Himmleris deda visas pa- 
gyvas, ar ne, tikrų žinių stangas sudaryti kokią 
nėra. Kaikurie pranešimai i 
sako, kad jis sergąs proto : 
liga, o iš Šveicarijos pra- i 
neša, kad jam padaryta 
nupirkti drabužius.
gerklėj operacija. Bet fak
tas yra, kad Himmleris 
Gestapo vadas, dabar yra 
vyriausias vokiečiu vadas.

Iš Stockholm, Švedijos 
pranešama, kad “keleivis 
iš Berlyno, kuris turėjo 

nėra Bendro Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo 
skyrių, tai drabužius gali
te siųsti tiesiai į centrą, 
adresuodami šiaip: 
United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine.. 
Warehouse, 101 Grand St.,

Brooklyn 11, N. Y.

nors sutartį su sovietų 
Rusija. Himmleris žino, 
kad vokiečiai negali lai
mėti karą dvejuose fron
tuose. Sakoma, kad Him
mleris jaučia, kad Stalinas 
sutiktų daryti taikos su
tartį su vokiečiais, kada 
Hitleris jau išstumtas iš 
vyriausiojo vado vietos...

Stalinas Pakvietė De Gaulle 
| Maskvą

Paryžius, lapkr. 16 —So
vietų Rusijos diktatorius 
pakvietė Prancūzijos vadą 
De Gaulle atvažiuoti j 
Maskvą pasitarimams.

De Gaulle priėmė kvieti
mą.

NEITRALIOMS VALSTYBĖMS 
NEBUS VIETOS TAIKOS 

KONFERENCIJOJ
 o-

Londonas, lapkr. 16 — 
Šiomis dienomis Britani
jos užsienių reikalų sekre
toriaus pagelbininkas, Ri- 
chard Law, kalbėdamas 
parlamente, aiškiai pasa
kė, kad valdžios nemato 
priežasties dėlko neturėtų 
būti sulaikytos šalis nuo 
dalyvavimo taikos konfe
rencijoje, kurios pozity
viai nėra prisidėjusios 
prie Suvienytų Tautų karo 
pastangose.

Richard Law pareiški
mas aiškinamas, kad tai 
esą Britanijos, Jung. Vals
tybių ir Sovietų Rusijos 
politika neįleisti neitralių 
valstvbių į taikos konfe
renciją.

Sakoma, kad Airija. Is
panija ir Argentina tikrai 
nebus prileistos prie tai
kos stalo; Švedijos. Švei
carijos, Portugalijos ir 
Turkijos klausimas tebe
sąs ore. Na. o kain bus su 
tomis šalimis, kaip Lietu
va, Latvija. Estiia. Suomi
ja ir kitos šalis? Tos šalis 
kovojo ir kovoja prieš o- 
kupantus, ir gelbsti Brita
nijai ir Jung. Valstybėms 
laimėti karą.

tuotojai, užpildą blankus 
Kainu Reguliavimo Įstai
goje Washingtone. privalo 
pažymėti, kad blankas taip 
pat buvo užpildytas, drau
ge su visais reikalingais 
dokumentais, savo apylin- 

VVasningtonas— Kainų j kės KR įstaigoje ar apy- 
Resruliavimo Įstaigos pra- Į linkės nuomų direktoriaus 
nešimu, Karo Gamybos. raštinėje.
Vadybos atskirta lapkri-) šis reikalavimas būtinas 

jčio kvota naujų automobi-'tik protestuojant prieš a- 
pvlinkės administrato
riaus ar apylinkės nuomų 
direktoriaus įsakymus.

i 
! 
i 
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Lapkričiui Padangų Kvota 
Padidinta 250,000

__  lių padaneu bus 1.850.000. 
Ši kvota didesnė už snalių■ • • > | ■■ oi KVULd ClJClCoIltr 11 z.Sudarysią Vakarų Europos mėneSio kvotą 250,000.

Bloką

Paryžius, lapkr. 16 — 
Prancūzų žinių agentūra

Maža Permaina Nuomos 
Protestų Taisyklėse

Churchill Pranei Apie 
Žiaurius Mūšius

praneša, kad Britanija ir .
Prancūzija susitarė suda- Washinsjtonas —• Kainą,
ryti vakarų Europos blo- iavjmo Is^ai&a P^a"įUi nešė, kad nuo s. m. spalių

Londonas, laokr. 16 — 
; Anglijos mmisteris prane- 

spaliųišė. kad ateityje dar bus 
kad į tą blokai1 d- isiSali°jo mažas na- žiaurių mūšių iki vokiečiai 

keitimas skundu taisyklės bus nugalėti.
ką.

Sakoma,
bus įtrauktos visos vakarų, 
Europos valstybės.
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Svarbi Žinia Kepėjams Ir 
Saldumynų Gamintojams

Darbininką Radio Programa
šeštadienį, lapkričio 18 d.. 2 vai. po pietų iš WCOP 

radio stoties, Boston, turėsime progą klausytis gražios 
lietuvių darbininkų radio programos. Programa išpil
dyti pasižadėjo p. Genovaitė (Vaitekūnaitė) Kaneb, 
įžymi smuikininkė, ir p. A. Milerienė, pianistė, iš Wor- 
cester, ir p. Margareta Gribaitė, įžymi dainininkė, iš 
Cambridge, reprodukcijos būdu.

Kalbės kun. P. Juškaitis, Cambridge lietuvių par. 
klebonas. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1153 
kilocycles ir klausytis lietuvių radio programos.

Priduokite arba siųskite vedybų, vedybiniu su
kaktuvių. karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus, 
pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš
tadienių programose pasveikinti ir paskelbti.

Visais radio programos reikalais kreipkitės šir 
adresu:

I

Washingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, kepėjai, saldainių 
gamintojai, pusrytinių 
kruopų gamintojai ir kiti 
asmenys, vartoją racijo- 
nuojamus produktus pre
kybos tikslais, privalo iki 
š. m. gruodžio 15 d. išpil- 
dvti aplikacijas, norėda
mi gauti didesnį kieki ra- 
cijonuojamo produkto ar 
ivesti kokį pakeitima raci- 
jonuojamo produkto sri
tyje. OWI.

Remk Šios Šalies apsigimimų’ 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

DARBININKAS RADIO
366 W. Broadvvay, So. Boston 27

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood *

I
Į



Penktadienis, Lapkr. 17, 1944
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ĮVAIRIOS žinios
*- - - - —
Raudonieji Ir Gestapo Tęsia Įsako Sušaudyti Kareivius, 

Kunigy Žudymų Europoj Ar Generolus

Laikraštis “The Regis- Londonas, lapkr. 16 — 
ter” paduoda baisią žinią. Nacių naujas vadas Him- 
kurią gavo iš Zurick, Švei- mleris įsakė visiems nacių 
carijos. šią žinią išsiunti- kareiviams tuojau 
nėjo laikraščiams NCWC. dyti kareivius ar

Rašo:
Iš patikėtinų šaltinių 

pranešama, kad Lietuvoj 
Sovietų viršininkai per
sekioja ir žudo Katalikų 
dvasiškijos narius. Net ir 
mažiausiuose kaimeliuose, 
kai atvyksta rusai, jie nu
šauna parapijos kunigus, 
arba, jeigu ten jo nėra, tai 
jie pasirenka įžymų pa- 
saulionį.

Sovietų viršininkai taip Vice-admiroias Emory C. 
Land, USN, Karo Laivi
ninkystės administrato
rius ir pirmininkas Jūri
ninkystės Komisijos ir 
Paul V. McNutt, Karo Dar
bo Jėgos Komisijos pirmi
ninkas. savo bendrame pa
reiškime pažymi, kad dėl 
pavojingo jūrininkų ir jū
ros karininkų trūkumo > 
Prekybos Laivynui, gręsia 
laike ateinančių kelių sa
vaičių atidėjimu atsargų 
pristatymo Europos ir Pa- 
cifiko karo frontams.

' Viso to išdavoje, abi mi- 
. nėtosios įstaigos bendro- 

laikraštis pa- mis jėgomis nutarė sugy-

sušau- 
karius, 

ar generolus, kurie norėtų 
pasiduoti Alijantams.

Himmleris sako, kad 
ciai neturi pasiduoti, 
nusistatyti kovoti, 
“kitokios išeities nėra 
rą laimėti”.

Karas Reikalauja Daugiau 
Darbininką

na-

Dėl Jūrininkų Trukumo 
Pavėluojamas Transportas

VVashingtonas Ats.

bės - linijos reikmenų pri
statymą mūsų vyrams ir 

i bendrą pajėgumą tokių 
j svarbių agentūrų, kaip 
• Karo, Laivyno, Valstybės, 
Iždo, Vidaus Departmentų, 
Veteranų Administracijos, 
J. V. Civilės Tarnybos ir 
Laivyno Komisijos, ir Kai
nų Administracijos Ofiso. 
J. V. Civilės Tarnybos Ko
misija, kaipo Centralinė 
Personalo Agentūra visų 
Federalių Biurų, intensy
viai rūpinasi gauti rašti- 
ninkų-kių, typistų, steno- 
grafų, ir biznio mašinų o- 
peratorių toms agentū
roms. Algos mokamos nuo 
$1752 iki $2190 metams už 
48 darbo valandas savaitė
je. Karo ir Laivyno De- 
partmentas apmoka kelio
nės lėšas į sostinę — Wa- 
shington, D. C. Reikalau
jama išlaikyti tik papras
tus pagrindinius kvoti
mus, ir asmenys turi būti 
tarp septyniolikos ir puse 
ir penkiosdešimt aštuonių 
metų amžiaus: kvotimai 
duodami du kart į dieną 
Bostono Pašto Ofiso name.

Agentūros turi patarė
jus, kurie parūpina gyve
nimo vietas (S20-S30 mė
nesiui be valgio; $50-855 su

bijo avasiškijos prisiriši
mo prie tautinės nepri
klausomybės ir jų įtakos į 
gyventojus, kaip pažymi 
pranešimas, kad jie regu
liariai pasirenka kunigus 
savo aukoms. Tai ypatin
gai pastebėta Mažeikių ir 
Joniškio apskričiuose. arti 
Latvijos sienos.

t

Kad pabėgti nuo perse
kiojimo, šis pranešimas 
prideda, daug kunigų pri
sidėjo prie pasipriešinimo 
būrių, kovojančių lygiai! 
prieš vokiečius ir rusus.

Tas pats 
duoda Office of War In- vinti rekrūtų rinkimo va-' 
formation žinias, kad Vo- jų. ragindamos stoti ir pri- 
kietijos nacių naminė sar- tyrusius jūroje žmones, ir 
gyba privertė 33 kunigus ’ neprityrusius, kuriems su- 
vienuolius apleisti vienuo- tikus, bus teikiamas tar- i 
lyną. La Certosa, arti Luc- nybai reikalingas išsilavi- 
ca. šiaurinėje Italijoj, ir nimas. OWI.
vėliau iš jų “mažiausia” 13----------------
nužudė, 11 deportavo kai
po vergus darbininkus, ir 
kitus kankino. Dvidešimt visa savo siela ir visa savo pagelbsti išspręsti biudže- 
du civilius žmones, ku
riems vienuoliai buvo davę pirmasis įsakymas”, 
prieglaudą, nužudė. ‘ Mat. 22.37-38.

MacArthur yra pasakęs: 
"Ofensyvos greitumas su
naudoja visus mūsų reika
lavimus virš visų apskai
čiavimų”. Tačiau didelis
darbininkų trukumas raš
tinėse Washington, D. C. 
pavojingai trukdo gyvy-

nes 
ka-

I

2

Karo Gamybos Vadyba 
Kviečia Dirbti Padėkos 

' Dienų

Polyna Stoškiūtė 
Pasižymėjo

WashingtonasWashingtonas — J. A. 
Krug, Karo Gamybos Va
dybos pirmininkas, kviečia 
visas karo pramonės dirb
tuves dirbti pilnu tempu 
Padėkos Dieną ir jos sa
vaitgalį. “Didžiausia ga
mybos darbo dalis dar sto
vi prieš akis”, pasakė 
Krug, “todėl geriausiai 
švęsime, pilna širdimi pa
sišvęsdami savo svarbiau
siai pareigai.” OWI.

Turintiems Leidimams Tei
kiama Pagalba Automobliy 

Suradime

ART. RAPOLAS JUŠKA,
Šv. Petro lietuvių par. vargonininkas, įžymus daininin
kas, kuris dažnai dainuoja įvairiuose kitataučių kon
certuose, sekmadienį, lapkričio 19 d., 3 vai. po pietų, 
Patrick Gavin svetainėje, F ir Seventh St., So. Bos
tone, išpildys su savo vadovaujamu choru, solistais ir 
artiste S. Griškaite tikrai gražią lietuviškų dainų ir 
muzikos programą.

Art. Rapolas Juška yra ilgametis vargonininkas. 
Jo tėveliui mirus, Rapoliukas pradėjo vargonininkauti 
būdamas tik 12 metų amžiaus. Būdamas vargonininku 
Baltimore, Md. lietuvių parapijoj, p. Juška įstojo į 
Philadelphia Civic operą ir yra pasižymėjęs kaipo vie
nas gabiausių artistų. Mums lietuviams yra garbė tu
rėti tokį įžymų muziką - artistą, kuris savo gražiu bal
su patenkina ir kitataučius meno mėgėjus.

Taigi sekmadienį, lapkričio 19 d. So. Bostone bus 
tikra meno šventė. Dalyvaukime ir kitus kvieskime 
dalyvauti šiame Šv. Petro lietuvių par. metiniame 
koncerte.

•

“Mylėti Viešpatį, savo
Dievą, visa savo širdimi, valgiu) kaip kam patinka,

Pabrėžiama Žemės Ūkio I Laivų Darbininkai Raginami 
Gaminių Svarba Nepalikinėti Darbų

Washingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaiga pa
keitė automobilių racijo- 
navimo įstatymą, kad ga
lėtų padėti leidimų gavė
jams automobilių susiradi
me.

Svarbiausias pakeitimas 
pasireiškia automobilių 
pardavinėtojų pareiga iš
statyti sąrašus turimųjų 
pardavimui 1942 metų au
tomobilių. Sąrašuose pri
valo būti sužymėta auto
mobilių firma, rūšis (coup 
ar sedan) serijos numeris 
ir motoro numeris ir ar au
tomobilis naujas, ar pa
naudotas. Tuo atveju, jei 
automobilių pardavinėto
jas neturi 1942 metų laidos 
automobilių pardavimui, 
reikia ir apie tai iškabinti 
pranešimą.

Pirkliui atsisakius par
duoti automobilį pirkėjui, 
turinčiam reikiamą sumą 
pinigų ir dokumentus, gali 
būti uždrausta prekiauti 
bet kokiais dabartiniu me
tu ar ateityje racijonuoja- 
mais automobiliais. OWI.

i

mintimi. Tai didžiausias ir
t

MORE NURSES ARE NEEDED NOW!
ALL wofnen con hclp!

If you are uwfroiwed — take o kame nursing or nvrse's oidc courtc.

If you ore e Senio r Codet Nurse — serve your finol six months in on Army 

hosprfol.

If you ore o regisfered narse — jom the U. S. Army Nursc Corps. You moy 

meon the diffcrcnce bctween lifc ond dcoth to our vounded men. Visit or 
vrite your locol Red Cross Choptcr for full informotion ond opplicotion blank. 
Or communicate wrth the Surgeon Gcncrol, U. S. Army, Woshington 25, D. C.

The oddress of yoar locol Red Cross Choptcr is:

to be found in your telephone directory

to problemas, suruošia 
sociales programas, nuro
do bažnyčią jūsų pasirin
kimui, kur jūs rasite veik
lią ir malonią grupę žmo
nių. Daugiau informacijų 
apie darbus galite gauti 
nuo jūsų civilės tarnybos 
atstovų room 1002, U. S. 
Post Office ir Courthouse 
Building, Boston, Mass., 
jūsų vietiniame U. S. Em- 
ployment Service Ofise, 
arba pas Board of U. S. 
Civil Service Examiners 
sekretorių bile kuriame 
pirmos ar antros klasės 

Į pašto ofise.
j

I

VVashingtonas — Paul V.

ITFD STATĖS ARMY NURSE CORPS
'' Sponsored by

366 . DARBININKAS
vay, South Boston, Mass.
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BOND?WKeep Bombs 'M’ 
Falling! *

Pramonės Ir Saugumo 
Reikalai

Chicago — J. B. Hutson,
’rekybos Kredito Korpo- McNutt, Karo Darbo Jė- 
racijos pirmininkas ir Ka- gos Komisijos pirminin- 
ro Maisto Administracijos 
Gamybos direktorius, savo 
calboje citavo šiuos Prezi
dento žodžius: “Maisto su
naudojimas namie ir iš to 
išplaukianti gamyba mais
to namų sunaudojimui, 
jrivalo pasilikti aukštame 
ygyje. kad būtų pilnai pa
tenkinti dirbančios Ameri
kos reikalavimai... Arti
moje ateityje mes ekspor
tuosime didelį maisto kie
kį: dalį tiesioginei karo 
pergalei pagelbėti, dalį per 
UNRRA, taip, kad išlais
vintos tautos galėtų grei
tu laiku pačios išsiversti, 
kita dalis bus eksportuo
jama prekybiniais pagrin
dais”-. OWI.

VVashingtonas — Karo 
Gamybos Vadyba savo ra- 

i porte sako, kad paskuti
niųjų penkerių metų laiko- 

; tarpyje naudojimas pra
monės saugumo pabūklų 
neatsiliko nuo besiplečian
čios gamybos, ir kad sau
gumo pabūkai suvaidino 
svarbų vaidmenį karo ga
mybos programoje, pagel
bėdami išvengti nelaimin
gų atsitikimų.

Vadybos 1944 metų pra
džios daviniais, šiais me
tais 17 pramonės šakų, vai
dinančių vadovaujančią 
rolę saugumo pabūklų pir
kime, naudosis virš 14 mi
lijonų saugumo įrankiu 

I rūšių. OWI

Palengvintas Įstojimas 1 
Prekybos Laivyną

kas, išleido karštą atsišau
kimą į laivų dirbtuvių 
darbininkus, gaminančius 
puolimo transportacijos ir 
prekybinius laivus, nuošir
džiai ragindamas juos ne
mesti darbų. Stodamas į 
talką Laivyno ir Jūrinin
kystės Komisijos vadovy
bei, McNutt pabrėžė būti
ną reikalą kuo skubiau va
ryti puolimo transportaci
jos laivų gamybą. McNutt 
pareiškė:

Sustiprinus Japonijos 
puolimą, Laivynui be galo 
padidėjo transportacijos 
laivų gamybos reikšmė. 
Sustiprinti laimėjimui, ku
rio pasiekėme sėkmingai 
išlipdami Filipinų kran
tuose, mums reikia dau
giau puolimo laivų, ir jų 
pristatymas privalo būti 
dar greitesnis. Jei norime 

j kuo greičiau užbaigti Paci- 
fiko kovas, privalome ga
minti laivus pilnu tempu, 
ir todėl visi darbininkai 
kviečiami nepalikinėti dar
bų iki pat galo”. OWI.

Nustatyta Aukščiausiųjų 
Kainų Riba Fontamnėms 

Plunksnoms

New York City Center of 
Music and Drama perstatė 
Johann Strauss muzikalį 
veikalą “Gypsy Baron”. 
Vaidinime svarbią rolę tu
rėjo mūsų tautietė — art. 
Polyna Stoškiūtė - Stoska.

New York Times laikraš
tyj, lapkričio 16 d. laidoje 
kritikas Olin Downes apie 
art. Polynos Stoškiūtės 
pasižymėjimą šiaip rašo: 
iosęšHsšulp

“There was in the cast one 
singer with a voice of real 
beauty and expressiveness, and 
a distinctive and outstanding 
personality — Polyna Stoska, 
the Saffi. She made an imme- 
diate impression, if only by 
comparison with all the other 
elements of a rather undistinc- 
tive, even amateurish represen- 
tation, and received a deservei 
ovation after the curtain of the 
second act”.

Washingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, nustatyta aukš
čiausiųjų kainų riba dole
riais ir centais amžino
sioms plunksnoms (foun- 
tain pens), retail ir whole- 
sale, ir padaryti nurody
mai, kaip pagal naują tai
syklę prekybininkams bus 
privaloma sužymėti ant 
prekės kainą, rūšį ir ben
drovės pavadinimą. OWI.

Mokiniams Padėkota Už 
Vasaros Darbus

Paul 
Karo Darbo 

pirmi-

Washingtonas 
V. McNutt,
Jėgos Komisijos 
ninkas, oficialiai padėkojo 
šimtams tūkstančių pradi
nės mokyklos mokytojų ir 
mokinių, savo noru pa
šventusių vasaros atosto
gas karo pramonės dar
bams.

Savo laiške Dr. J. W. Stu- 
debaker, J. V. Švietimo 
Komisijonieriui, McNutt 
pabrėžė, ’ kad mokiniai ir 
mokytojai, vasaros metu 
dirbdami karo pramonėje 
ar dalyvaudami kituose 
svarbiuose namų fronto 
darbuose, labai parėmė ka
ro pastangas.

McNutt taip pat pasvei
kino mokytojus ir moki
nius, sugrįžtančius į seną
sias pareigas mokyklose, 
nes demokratijoje moks
las net karo metu privalo 
būti tęsiamas, ir kad jau
nimas, dabar tebelankąs 
mokyklą, privalo būti pa
siruošęs išsaugoti taiką, 
kai ji bus laimėta. OWI.

Prekybos Laivynas Bus 
Užimtas Karui Pasibaigus

pirktus nustatytose apy
linkėse, laikyti arba pris
tatyti Qu ar termas terių 
Korpusui, negali būti at
šauktas, iki nebus išpildyti 
visi švenčių kariuomenės 
užsakymai. OWI.

Washingtonas — Karo 
Informacijos Įstaiga, duo
dama apyskaitą Prekybos 
Laivyno nuopelno kare ir 
taikos meto laivininkystės 
apžvalgą, pažymi, kad pa
sibaigus karui su Japonija, 
Jungtinių Valstybių Pre
kybos Laivynas bus užim
tas bent šešis mėnesius, o 
gal ir trejis metus, kariuo
menės repatrijavimu, at
sargų bei pabūklų perga
benimu ir atstatymo dar
bais. OWI.

Washingtonas — Karo) 
Laivininkystės Adminis
tracijos pranešimu, Jung
tinių Valstybių Prekvbos 
Laivynas nuėmė kai ku
riuos reikalavimus nepri
tyrusių ir prityrusių jūri
ninkų bei jūros karininkų 
samdyme. Iki šiol Preky
bos Laivynas priimdavo 
jaunuolius tarp 18 ir 25 
metų tik tuo atveju, jei jie 
dėl fizinių trūkumų netik- pareiškimu, 
davo karinei tarnybai; nuo skirti užjūrio karinių pajė- 
dabar Karo Laivininkys-kgų Padėkos Dienai, Kalė- 
tės Administracija turės doms ir Naujų Metų Die- 
teisę priimti visus fiziniai :nai, jau išsiųsti į paskyri- 
kvalifikuotus vyrus, prity-^mo vietas.
Tusius jr neprityrusius, I Bet nežiūrint to, įsaky- 
tarp 17 ir 50 metų am-1 mas, reikalaująs visus ka- 

. žiaus. OWI. lakutus, užaugintus ir su-

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Kalakutų Reikalu

Washingtonas — Karo
Maisto Administracijoj 

kalakutai,

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

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

i j

C0 OPERATIVE BANK
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Dar Ne Metas Atostogoms

Olandiečiai entuziastingai sutinka Alijantų karo jė
gas Bergen mieste.

LEIB YHI

K m y iive Tien

Vokiečių Pastangos 
Evakuoti Estus

Maldauja Visagalio Dievo, Kad Mū
sų Vadai Nesuteptų Rankų Su Pasikė

sinimu Nužudyti Lietuvą į 
------------- i 

CHICAGO, ILL. — Nekalto Prasidėjimo parapijos j 
Šv. Vardo draugijai ruošiant Lietuvos spaudos atgavi
mo sukaktį paminėti, J. E. Arkivyskupas Samuel A. 
Stritch pasiuntė tos parapijos klebonui kun. A. Briš- 
kai laišką, kuriame labai karštai užjaučia Lietuvai ir 
visai mūsų tautai dėl pavergtos ir kryžiuojamos mū
sų se^ncios tėvynės.

Štai ką rašo garbingasis ganytojas, J. E, Arkivys- 
s Stritch:

ARCHDIOCESE OF CHICAGO
Chancery Office

719 NORTH WABASH AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS

November 9th, 1944.

I

Neperseniai praėiusi Paliaubų diena nejučiomis 
verčia prisiminti ta laimingą momentą, kuomet 26 me
tai atgal Prancūzijos fronte pasigirdo generolų įsaky
mas: liaukitės šaudę! Kiek ten buvo džiūgavimo! Dėia. 
šiandien dar nesigirdi to jaukaus įsakymo ir tur būt 
negreit jį išgirsime. Tiesa, daug jau laimėjimų atsiek
ta, bet paskutinis smūgis dar nesuduotas. Priešingai, 
fronto linijai sutrumpėjus, vokietys jaučiasi namie ir 
atkakliai ginasi. Prieita prie Siefriedo linijos ir apsi
stota. Metzo apylinkėse, kur 1870 m. po kruvinų kau
tynių Bazaino armija buvo apsupta. įstumta i miestą 
ir po kelių mėnesių vokiečiams pasidavė, dabar eina 
dar žiauresni mūšiai.

Tas pat Olandijoj ir Italijoj. Rusu fronte pažan
gesnių žygių nesigirdi. Varšuva nepaimta. Garsieji 
Mozūrų ežerai, kur ties Žalgiriu, 1410 m. kryžiuočiai 
buvo sutriuškinti, ir 1915 m. rusų Samsonovo armija 
liko sunaikinta, dabar dar nepaimti, gal dėl neišbrian- 
damų kelių. Tur būt laukiama, kada jie užšals. Rvtprū-

kūpa I

v •
BALF IR p. J. SMETONA

My dear Father Briska,
I am informed that the Lithuanian Catholic Press Committee 

under the sponsorship of the Holy Name Society of Immaculate 
Conception Parish is observing the 40th anniversary of the 
freedom of the press in Lithuania. When we go over the history 
of Lithuania we cannot būt admire the great love of its people 
for freedom. In every way they have sought to live in peace with 
their neighbors and all the world and have asked only one thing, 
and that is the recognition of their innate human rights and their 
freedom to cherish and develop their culture in the family of na
tions. We know how under Russia they were refused the enjoy-

I ment of their rights, yet how they fought valiantly for their
Šiuose siekiama paimti Insrutis (Insterburg), bet Į freedom. When it was denied them in their own country they 
uždavinio neišpildyta. Rodos, ten lygumos, bet kartais maįntaine(j a press jn a foreign land for the publication of their 
ir lypumos neįkandamos, žodžių, lyg atrodo, kad vvs-( ^0^ an(j pamphlets and papers. This Lithuanian press was able 
tosi itea pozicijų kova., kaip kad įvyko Prancūzijoj cįrcuiate j^s output despite the prohibition of the Czarist gov- 
1914-18 m. Yra nemaža pasiteisinimu bei pasiaiškini- lernment 
mų. Vokiečiai yra namie ir viską turi čia pat, ant vie-j jhe gįvįng of the freedom of the press to Lithuania was 
tos. Jie ginasi desperatmgai, nes žino, kad Alijantų SOmething more than what it would have been in another country
paskelbtasis “nesalvgingas pasidavimas”, nieko gero 
jiems nežada. Gi Alijantai kovoja jau priešu žemėje. 
Gyventojai neprietelingi, o vpač ten, kur grūmoja ko
munizmo siaubas. Be to. Ali jantams tenka pulti, o puo
limas sunkesnis už apsigvnima, ypač sustiprintose 
vietovėse, kurių visoj Vokietijoj pernilna. Iš viso, pa
dėtis sunki. Buvo pranašaujama, kad vos tik Alijantų 
armijos pasieks Vokietijos sienas vokiečiai tuojau pa- 
siduosią, nes nebenorės, kad ju žemė virstų karo lau
ku. Deja, pranašystė neišsipildė: priešai daug ryžtin
giau kaunasi namie, negu svetur.

To viso akyvaizdoje Alijantų karo vadovybė ne
mėgina mažybinti pavojų ir sunkenybių, kurias mūsų 
kariams teks nugalėti. Atvirai pareiškia, kad daug, 
daug aukų tebeprireiks... Dėl galutino laimėjimo abe
jonės, žinoma, nėra. Vokiečiai turės susmukti. Pritruks 
jiems ir maisto, ir karo reikmenų ir žmonių. Bet ge
riau atskleisti kliūtis ir sunkenybes, negu jas paslėpti. 
Optimizmas čia ne vietoj. Ypač namų frontas turi karo 
padėtimi susirūpinti. O rimtai susirūpins tik tuomet, 
kai žinos tikrąją padėtį. Kas tėmija karo eigą, tas pi
giai pastebi, kad žengiama pirmyn nebe myliomis, bet 
mastais bei žingsniais. Dar tolima žygiuotė reikia at
likti. Dar ne metas nerūpestingoms atostogoms. K.

for it meant in some degree a recognition of their rights to live 
in their own culture and to contribute in their own rich way to 
the family of nations.

It pains us that once again the freedom of Lithuania is 
threatened. Our hearts go out to these good people who are 
asking only those rights which they have in common with other 
men and nations. It is our fervent prayerful hope that they will 
be permitted in the enjoyment of their freedoms to contribute 
richly of their culture to all the world.

The anniversary which you are observing is an anniversary 
which calls to mind the sacredness of the rights of a small great 
Christian people which have shown in their history their love of 
peace and their willingness to cooperate in honorable cooperation 
with other peoples for the good of all men and all the world.

May I say on this occasion that I join with you in your 
prayers for Lithuania and beg sincerely Almighty God that in 
the making of peace which will follow our coming victory our 
leaders will not stain their hands with the attempted murder of 
Lithuania or of any nation however small or wherever it may be 
situated.

I

Sincerely yours in Christ. 
(Signed) SAMUEL A. STRITCH 

Archbishop of Chicago.

Iš lapkr. 3 d. “Vienybėj” 
tilpo p. J. Smetonos straip
snis “Šelpimo Klausimu”. 
Jo skaitlinės ir pareiški
mai yra netikslūs, tur būt 
įsivaizduoti. Todėl privers
tas esu čia pareikšti se
kančias žinias:

1. Tremtiniams Vokieti
joj jokių sumų skirti ne
galima, kaip kad nori p. 
Smetona, nes į Vokietiją— 
priešų šalį, Amerikos Val
džia pinigų neskirs ir ne
leis ten siųsti.

2. Švedijoj lietuviams pa
bėgėliams jau pasiųsta ne 
$2,000.00, bet $12,000.00.

3. Iš kur p. J. Smetona 
surado likučius $62,500,00, 
kuriuos National War 
Fund būk nubraukęs skir
tus Lietuvai ir Rusijai iš
tremtiems, man visai ne
suprantama. Nei mūsų 
šalpos Fondas panašios 
sumos nėra prašęs, nei Na- 
tional War Fund nėra pas
kyręs. Esu tikras, kad p. 
Smetona iš mūsų adminis
tracijos bei Valdybos to
kių informacijų negavo ir 
negalėjo gauti. Mums ne

“Malevlane, Helsinki, Septem- 
ber 16th, 1944. By the end of 
August Germans had launched 
an intensive propaganda cam- 
paign for the evacuation of Es- 
tonians to Germany, Question- 
naires were distributed in this 
connection throughout Estonia, 
asking for particulars of pros- 
pective immigrants. An allow- 
ance of 500 RM for traveling 
expenses was promised to 
everyone willing to be evacuat- 
ed and they were to be allowed 
to take as many personai belon- 
gings as they could carry. At 
first about 2% of the urban po- 
pulation was willing to emigr- 
ate, the percentage in the coun
try districts being štili smaller. 
For instance, in the Konnu 
Commune with 4,000 inhabit- 
ants, only two girls agreed to 
go to Germany. Būt the Finnish 
armistice brought a change in

reikia p. Smetonai atskai
tas išduoti, nes National 
War Fund kiekvieną mė
nesį išduoda sumas skir
tiems reikalams, po Jų 
priežiūra veikiama ir su 
jais atsiskaitoma.

4. United Lithuanian Re- 
lief Fund of America yra 
tai amerikiečių, o ne sve
timtaučių pašalpa Lietu
vai, todėl į valdybą ir į ad
ministraciją gali būti 
kiekvienas amerikietis be 
skirtumo tikybos, bei jo 
tautinės kilmės. Nėra ko 
įsižeisti ir nusiminti, jei į 
Fondo Administraciją, ne
gavus kvalifikuoto lietu
vio, tapo pakviestas ame
rikietis Mr. Gyorda, kuris 
yra ne lietuvių kilmės; be 
to, jį rekomendavo mums 
President’s War Relief 
Control Board.

5. Mūsų lankymasis pas 
kitų tautų šalpos organi
zacijas yra reikalinga ko
operacija su rusų, čekų, 
graikų, lenkų ir t.t. Mes 
pas juos atsilankome, o jie 
pas mus. P. J. Smetonai 
atrodo baisus nusikalti-

the situat.ion, and when boats 
with German civilians aboard 
were about to leave Estonia, as
many Estonians followed as 
could be accommodated in the 
boats.”

mas BALF pareigūno už 
atsilankymą į rusų šalpos 
ofisą. Russian War Relief 
visa administracija yra iš 
amerikiečių, ne rusų kil
mės. Russian War Relief 
direktorijate yra visa dau
guma amerikiečiai, ne ru
sų kilmės. Kitų tautų šal
pos administracijose irgi 
yra daug tikrų Amerikie
čių — “Jankių”.

Reikia apgailestauti, kad 
mažai nusimaną • asmenys 
mėgina kritikuoti, bei mo
kinti kitus. Būtų daug 
sveikiau jiems patiems ir 
mūsų lietuviams Ameri
koj, jei svečiai - pabėgėliai 
nesiimtų diktatorinius 
principus taikinti mūsų 
Amerikoj laisvoj šalyj.

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas.

DIEVUI ir TĖVYNEI
Paraše Msgr. Fulton Sheen
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Antikristas
Žodis, “demokratija” vartojamas paremti 

prieš-demokratinį, prieš-krikščionišką veiks
mą, kuris, reiškiasi nesuskaitomame bažny
čių sudeginimo skaitliuje.

Išsireiškimas, “civilinė laisvė”, panaudoja
mas apginti tos “civilinės laisvės” peržengi
mą ir suvaržymą.

Kada profesorius moko savo studentus 
begėdišką palaidumą arba kursto juos prie 
revoliucijos, mes visą dalyką iškreipiame, pa
vadindami tai “akademiška laisve”.

Kada komunistas yra suimtas už sabotažą, 
už kitų turtų naikinimą, jo bendrakeleiviai 
tai pavadina “persekiojimu”.

Kada Bažnyčia prašo ir maldauja, kad šei
ma būtų apsaugota, kad šeimos kūrimasis 
nebūtų trukdomas, jie pavadina Bažnyčią 
“atžagareiviška”.

Kai kurie mūsų teisdaviai palaiko tai “lais
ve”, paneigti prigimties teises, kurios paeina 
iš Dievo kaip dovanos.

Prašymas, kad tautos šauktųsi dvasinės 
valdžios pagelbos išrišti tarptautinius klau

simus, vadinamas “popiežiaus įvedimu Bal
tuosiuose Rūmuose”.

Niekas prieštikybos vardu nesipriešina 
reikalavimui, kad vaikučiai būtų išleisti iš 
mokyklų vieną valandą ankščiau doriniam 
išauklėjimui ir tikėjimo tiesų pamokymui. — 
Ne! Bet mokslo vardu šaukiama: “Kadangi 
toji valanda dabar atimta nuo vaiko, jis da
bar neturįs laiko užbaigti savo svarbias stu
dijas”.

Šie taip vadinamieji auklėtojai, kurie savo 
plaukus išrautų, jei vaikučiui butų paduotas 
netaisyklingomis spalvomis nudažytas žais
lelis, yra tie patys, kurie mokindami tą patį 
vaiką teigia, kad nėra blogo.

Kas gi yra šis mus apimąs apakimas, kad 
mes užginčijame blogumo tikrovę, bet vis tik 
norime tą blogumą sunaikinti? Jis yra anti
kristo dvasios apakimas.

Antikristo dvasia gyvuoja mūsų tarpe, ir 
jos nepažinimas sudaro mūsų apakimo dalį. 
Didžiausia nelaimė, kuri galėtų pavienį žmo
gų ar tautą ištikti, nėra blogo nedarymas; 
yra tai užginčyti blogumo tikrovę, pavadin
dami tą blogumą kitu vardu kaip “pažanga”.

Ši tai ta neatleidžiama ir visų didžiausia 
nuodėmė, nes jei mes užginčijame, kad mes 
esame sužeisti kada mūsų kūnas kraujais 
paplūdęs, kodėl tuomet mums yra reikalin
gas pagydymas?

Mes tikrai klystame kada manome, kad 
antikristas turi būt šlykštus, baisus sutvėri
mas, pakaustytomis kanopomis, sieros kvapu 
atsiduodąs, iš kurio ausų dūmai versti ver
čiasi, iš kurio burnos gelsvi smalkai pilasi. 

Toks antikristo įsivaizdavimas yra toks bai
sus, kad kiekvienas žmogus jo kratosi ir nuo 
jo bėga. Pamatęs tokį vaizdą kiekvienas džiu
tų iš baimės.

Velnias visai nebūtų gudrus jei jis apsi
reikštų tikrame savo pavidale, nes nėra ap
gavystės tada, kada ta pati apgavystė nume
ta savo apgaulės skraistę.

Jei mes pavadintume ydą jos tikru vardu, 
o ne “savęs išsireiškimu”, kas tuomet būtų 
gundomas?

Šėtonas jokiu būdu negalėtų žmonių su
gundyti, jei jis neapsidengtų vidudienio an
gelo skraiste; niekas neklabentų į pragaro 
duris, jei jos nebūtų Rojaus auksu nuklotos.

Kristus ateina pas žmones su kryžiumi — 
tat ir sulaukia tokį mažą pasekėjų skaičių.

Šėtonas ateina be kryžiaus, ir tik tada, 
žmonės patenka į jo kilpas, jie supranta, kad 
didžiausias gyvenimo kryžius yra būti be 
Kristaus Kryžiaus.

Nedori žmonės kaip tiktai slepia savo ne
dorybę po gerumo skraiste. Ar bolševikai ne
naikina Krikščionybės “demokratijos” var
du? Ar Hitleris nežudo Lenkijos teisingumo 
vardu? Ar Mussolinis neįsiveržė Albanijon ją 
“apginti”? Ar palaidieji neplatina ištvirkimą 
“meno” vardu?

Ar antikristo dvasia bus mažiau gudresnė 
už savo pasekėjus?

Ar Kristus kalbėdamas apie velnį nepava
dino jį “Pasaulio kunigaikštimi” ? Iš tikrųjų, 
kunigaikščiai žmonių nebaugina ypač jei jie 
yra iš šio pasaulio.

Ar pats šėtonas nepasiūlė mūsų Viešpačiui 

visas pasaulio karalystes? ...“Man atiduota, 
ir aš tai duodu, kam noriu.” (Luk. 4:6, 7).

Ar Šv. Jonas nepasakė: “Taip pat buvo 
jam duota prieš šventuosius ir juos nugalėti; 
ir buvo jam duota valdžios ant visų giminių, 
žmonių, kuopų, kalbų ir tautų. Jį garbino vi
si žemės gyventojai, kurių vardų nėra įrašy
ta nuo pat pasaulio pradžios į gyvenimo kny
gą, Avinėlio, kurs yra užmuštas.” (Apo. 13:7, 
8.).

Pasaulyje yra kas tai sugedusio; ir tas su
gedimas yra toks pagrindin/s ir visuotinis, 
kad jo negalima nė daiktais apibudinti; jis 
yra dvasinis — blogumo dvasia.

Mūsų apakimas glūdi tame, kad mes neži
nome, jog tas blogumas gyvuoja, nes mes už
ginčijame jo būvimą. Galime įtikinti neregį, 
kad naktis yra diena ir, kad diena yra naktis.

Panašiai galime įtikinti šiandieninį pasau
lį, kuris prarado savo tikėjimo ir proto akis, 
kad antikristo dvasia negyvuoja tarp mūsų. 
Nes užmiršęs Kristų kas gali įtikinti jį, kad 
yra antikristas.

Mūsų aklumas yra baisus, jo šaknis glūdi 
tame, kad mes nenorime pripažinti blogumo 
ir nuodėmės tikrovę. Jei mes tiktai prisipa- 
žintume akli esą, dar būtų vilties išsigelbėti. 
Bet pragariškas aklumas mario kad galįs ma
tyti.

Žmonės mano, kad blogumas turi apsireik
šti kokiame bakterijos pavidale, bombų kriti
me, sprogime, traukinių sudužime, suban- 
krutavime. Gi, jie užmiršta, kad didžiausia 
nelaimė gali apsireikšti dangstydamasi žmo
niškumo idealo skraiste. (Bus daugiau).
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On to Tokyo!”

Buvau nustebintas, kada kle
bonas kun. Vasys šeštadienį po 
pietų pranešė, kad sekančioje 
dienoje lapkr. 5 d. įvyks mano 
pagerbimo koncertas. Vėliau su
žinojau. kad draugijos ir kiti, 
klebono vadovybėje, net du mė
nesiu prieš pradėjo ruoštis prie 
to koncerto. Kaip toji žinia per 
tokį ilgą laiką buvo paslėpta 
nuo manęs, tai ir šiandien nega
liu suprasti.

Klebono, kunigų, draugijų, pa
rapijiečių bei kitų žmonių ta 
proga parodytas nuoširdumas 
sužadina manyje dėkingumo 
jausmus. Koncertas puikiai pa
vyko ir gausus atsilankymas 
žmonių liudijo, kad netik para
pija. bet ir kunigai yra jūsų my
limi.

Leiskite man dar kartą ištar
ti mano gilios padėkos žodžius 
D. G. Klebonui už gražų sutvar
kymą viso parengimo ir už ma
lonius pareikštus sveikinimo ir 
pagarbos žodžius: kunigams — 
Juraičiui. Puidokui ir Tamule
vičiui už atsilankymą ir pasaky
tas kalbas: Tėvams Marijo
nams — Bulovui ir Petrauskui 
už malonų patarnavimą iškil
mingose šventose mišiose: ar
tistui Vytautui Bacevičiui už 
išpildymą labai gražios bei su- 
žavėjančios koncerto progra
mos: varg. Vincui Burduliui ir 
jo dvigubam kvartetui už pui
kias daineles: Vyčių 116 kuo
pai. Moterų Sąjungos 69 kuo
pai. Tretininkų ir Aušros Vartų į 
draugijoms. tarnaujantiems! 
prie mišių. Sodalietėms ir Mari
jos Vaikelių draugijai už dvasi
nius bukietus, brangias dova
nas ir nuoširdžius linkėjimus: 
Moterų Socialiam klubui ir cho
ristams už suteiktas dovanėles 
ir nuoširdžius sveikinimus; 
IVorcesterio Karo Bonų Komisi
jai už malonius linkėjimus ir 
stambią auką: visiems atski
riems prieteliams bei draugam . 
kurie kokiu nors būdu ar tai au
komis. ar tai pasidarbavimu 
širdingai prisidėjo prie šių pa
gerbt trvių pasisekimo: visiems 
atsilankusiems. kurie dalyvavo 
šiose iškilmėse.

Turiu ypatingai pažymėti, i 
kad daugelis net keletą kartų 
priėmė šv. Komuniją mano in-! 
tencija. Tą ir jūsų visas maldas! 
giliai įvertinu, nes tik su Dievu 
ir per Dievą buvo galima dirbti 
ir bus galima toliau veikti Die
vo garbei ir žmonių gerovei.

Lai gerasis Dievas gausiai at
lygina visiems už parodytą gerą 
širdį 1 i

Kun. Jonas C. Jutkevičius, 
VVoTcester, Mass.

Pluštos Vartų parapijos Soda
lietės. abu skyriai, rengia labai I 
gražų bazarą. kuris įvyks para
pijos salėje sekmadienį, gruo
džio 3 d. Visi kviečiami atsi
lankyti — bus pardavimui la-i 
bai gražių rankomis padarytų] 
daiktų. Sodalietės ir Marijos 
Vaikelių mergaitės seniai kaip 
mezga įvairius mezginius, siu
vinėjimus ir kitokius daiktus 
gamina, kurie bus parduodam’. 
Šie daiktai yra tinkami kalėdi
nėms dovanoms. Bus ir “exhibi- 
tion” įvairių daiktų — ne tiktai 
Sodaliečių padarytų, bet'ir kitu. 
Šia proga prašome visų tų. ku
rie turi rankomis padarytus 
daiktus, kad paskolytų Sodalie
tėms parodai — ypač norėtu
me daiktų, padarytų Lietuvoje. Itete yra sekančios:

Bus ir kitokių margumynų ba- nionytė. Marcelė ir Lucy Meški- 
zare — muzika, gardžių užkan
džių — namie iškeptų saldainių 
ir pyragų, “beano" ir kitokių

I
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Let’s all get behind the greatesf 
march in history— the march 
to Tokyo—and vietory!

On countless invasion fronts, thousands 
of your fighting men are taking up the 
battle cry: "On to Tokyo!” We’ve got to 
back them up with what it takes for com- 
plėtė vietory. Remember, the supply lines 
in the Pacific are long and your fighting 
men will need more materiel than was 
required for the entire European invasion 
to erush the Jap foe.

- JIfF * 1
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Our boys won’t quit until they’ve

reached their goal. Let’s not stop

buying Bonds until we’ve reached

ours! In this 6th War Loan Drive,

the Nation’s goal is $14 billions...

our individual job is to buy at least

an extra $100 Bond... another and 

then another .. . let’s keep on go-

ing... iet’s keep on buying... let’s

keep on saying it with Bonds

ŠĮ puslapį aukoja LOS B Ą D R T NIN ¥ A C 366 W. Broadway, 
organizacija ir laikraštis U A. I\ D11111111A u So. Boston 27, Mass

progų. Sodalietės ir Marijos 
Vaikelių mergaitės dabar par
davinėja tikietus, kurie kainuo
ja 10c. Nusipirkite tų tikietų. 
Šis yra pirmas toks bazaras. 
ir Sodalietės širdingai kviečia 
visus atsilankyti.

H

kaitė. Bronė Sprikaitė. Dorota 
Levansavičiūtė. Viktoria Kuni- 
gonytė. Albina Matačinskaitė. 
Birutė Ropeikaitė, Aldona Pau 
lukartis, Irena Lakytė. Marijo
na ir Elzbieta Kaliūnaitės. Shir- 
ley Miller, Dorota Sinkevičiūtė. 
Rita Skamarakaitė, Rita Leke- 
taitė. Lillian Gudukaitė. Biruta

51 Kazimiero Parapija į

Šv. Kazimiero parapijos Ben
dro Lietuvos Šelpimo Fondo 25 
skyrius sėkmingai darbuojasi

Šv. Marijos Vardo dr-jos — 
Agnieška Lukoševičienė ir Pet
ronėlė Bačinskienė. Narės — 
Magdalena šlorienė ir Anasta
zija Parolienė.

nėles dėl apsimainymo. 
apie 50c.

Kaina žiūrėtų kaip jų žmonelės gra
žiai laiką praleidžia. Su-ja.

Kleb. kun. K. A. Vasys i-’j
kun. J. C. Jutkevičius yra ga- Gudukaitė. Joan Paleckytė. Fe

licija Daniels, Albina Kvalitaitė, 
Teresė Kaspėraitė.

j bes pirmininkai. Irena Keršytė, 
*bazaro pirmininkė: kitos koml- 

Pranė Ba-

naitės. Anele Smpiskytė, Rita 
Keršytė. Viktoria Giraitė. Bronė 
Kazlauskaitė, Petronė Marcir.-

Nepamirškite — sekmadienį 
gruodžio 3 — visi keliai lydi į 
Aušros Vartų parapijos salę, į 
Sodaliečių bazarą! K-tas.

drabužių rinkime. Draugijų at
stovės ir skyriaus narės pasi- Moterų Są-gos 5-ta kp. turės
mainydamos priima drabužius savo metinį susirinkimą 4 d., 
bažnytinėje salėje kiekvieną gruodžio, bažnytinėje salėje.
dieną nuo 5 iki 9 vai. vakare.

Kas negali atnešti, prašomas Kalėdinis ir šių metų paskuti-
Kadangi šis susirinkimas prieš

pašaukti Telephonu 5-5744 ir 
drabužiai bus paimti.

Šių draugijų atstovės dar
buojasi: Moterų Są-gos 5-tos

nis, tad nutarta turėti Kalėdinį 
baliuką ir naujų narių priėmi
mą, kurios prisirašė pereito va
jaus metu. Kviečiamos visos na-

kps. — Elena Paulauskienė, rėš dalyvauti ir atsinešti dova

Šv. Kazimiero Socijalio Mote-; 
rų klubo metinis bankietas į- 
vyks 26 d., lapkričio. Putnam fe 
Thurstan’s valgykloj. 27 Mecha- 
nic St., 6 vai. vakare. Narės, no
rėdamos dalyvauti virš minėta
me bankiete. pageidaujamo^, 
kad primokėtų po 50c., kurios 
norėtų dalyvauti su savo vyrais, 
pageidaujamos užmokėti už vy
rą pilną kainą SI.75. Pageidau
jama, kad vyrai imtų dalyvumą 
kartu su savo žmonelėm ir pasi-

Pirkite Ka^o Bonus ir 
Štampas

»

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
602 VVashington Blvd 

BALTIMORE 30. Md.
Tel. I^esington 8595

Limosinai dčl visokių reikn'ų



Penktadienis, Lapkr. 17, 1944

(Tęsinys)

Tokios mintys apvaldė 
gražiąją dainininkę, skęs
tančią fotelio šešėlyje. O 
gal tai buvo sąmoningas 
noras pabėgti nuo ją kan
kinančio jausmo, penktai 
valandai artėjant. Visiškai 
nesuprantama jai, kodėl! 
tokį gilų įspūdį padarė jai; 
tas melsvai pilkų akių vy
ras, pirmą kartą gyveni
me sutiktas. Ramus ir pa
prastas kaip daugumas. 
Tiesa, gražumo rinktinis. 
Bet ji gerai žino, kad ne 
todėl jo glėbyje šokdama 
pasijuto tarsi netenkanti 
jėgų. Paslaptingas. Nė vie
nu žodžiu neužsiminė apie 
save. Ramus, tačiau pilnas 
elektros, kaip debesų nu
klotas dangus prieš audrą. 
Tvirta, visa valdanti valia 
supa jį.

Lieknas, plačių pečių, 
tamsiomis plaukų bango
mis nežinomasis užstojo 
Raudos filosofiją. Pirmas 
vyriškis, prieš kurį ji jau
čiasi tokia silpnutė. Juo la
biau trumpėjo šešių de
šimčių minučių laiko juos
ta, juo ryškiau • ėmė spin
dėti melsvai pilkos akys. 
Jo žvilgsnio pasidarė pil
nas kambarys.

— Jis, tur būt, labai nu
stebs pamatęs, jog tik jam 
vienam skirtas šis vizitas. 
Tuo paslaptingesnis pa
sirodys mano staigus susi
domėjimas. Tegul. Gal tai 
pirmas ir paskutinis vizi
tas. Dažnai tai tam tikros 
nuotaikos dėka imi žavė
tis daiktais.

Saulė buvo jau pavargu
si. Raudoni liežuviai trau
kėsi. Kažkurio bokšto lai
krodis mušė penkias.

Rauda pakilo. Stipriu 
marmorando pripildė tylo
je skęstančius kambarius, 
pilnus minkštų baldų ir 
gėlių. Dainavo ir jautė, 
kad ateina laukiamasis.

Skambutis. Duris atida
rė pati Rauda.

Solistės nežinomasis vi
zitiniu rūbu apsirengęs. Jo 
žvilgsnis — aistringo, san
tūraus ir pasiryžusio tyri
nėtojo vilyčios. Joks mos
tas neišdavė jo nustebimo, 
kad Rauda visiškai viena 
jo laukia. Geležinė kaukė.

Vakaro niaurumą glau
dėsi į kampus. Jie sėdėjo 
vienas prieš kitą, apimti 
juodos mistikos. Ji tarė:
— Mumyse kovoja du 

pradai. Kartais esame pik
ti ir žiaurūs, panašūs į plė-

Rūpintojėlio Akyvaizdoje KAINA $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

i
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Šis paveikslas parodo, kaip britai pereina Slovėnijoj per geležinkelio 
bėgius. Nors matomai sukliūta ir reikia oželio pagelba išsikelti iš tarp-bė- 
gių-

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

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

sikus. Tai primityvaus 
žmogaus balsas. Maža 
reikšmės teturi tada doro
vės ir teisės normos. Bet 
kartais mes norime būti 
lengvučiai kaip debesys 
laisvūnai. Norime ir net 
galime aukoti visa, kad pa
tenkintume vidinį šauks
mą į amžiną gėrį. Man ro
dos, tik šį balsą sekdami ir 
tegalime atrasti pilnutinį 
džiaugsmą.

— Tamsta ne tik geniali 
dainininkė, bet ir giliai 
mąstantis filosofas. Aš tiki 
norėčiau pastebėti, kad 
jomis iš viso tenka labai 
paabejoti. Tą patį amžino 
gėrio žavingumą skelbė 
seniausi pranašai. Atskiri; 
individai švysteli ir gęsta 
kraujo ištroškusiose ma
sėse per ištisus tūkstant-1 
mečius. Iki pat šiandien.! 
Ar bus kitaip ateityje? — 
Abejotina. Todėl ir visos 
amžino gerbūvio idėjos 
mums darosi tokios pasa
kiškos prieš žiaurią gyve
nimo tikrovę.

Kapitono balse aiškiai 
girdėjosi žmonių giminės 
nesutarimo aidas. Raudą 
tas balsas gąsdino. Ji pasi
juto silpnutė ir tokia men- 
jka. Tačiau ji nenorėjo pa
siduoti. Visas jos gyveni
mas tada atrodė nustosiąs 

. prasmės.
■ — Jei visuotinio gerbūvio
■ idėja yra menkavertė, tai 
i pats gyvenimas neturi jo-

YOUR PERSONAI GOAt-| 
^atieast 

ONE EXTRA 
SiOOBONDI

kio uždavinio. Žmogus 
tampa išorinio pasaulio že
miausios rūšies vergas. Aš 
betgi esu giliai įsitikinusi, 
jog ateis pilnutinio džiaug
smo šventė. Todėl smerkiu 
tuos, kurie eina atžagari. 
Valstybės gyvenime ypa
tingai žalinga laikau ka
riuomenę. Ji barbariškų 
laikų palikimas. Bet kuria 
kaina turi būti atsižadėta 
ginklų gamybos. Maža 
tauta negali remtis fizine 
jėga. Mūsų pamėgimas 
garbinti savo tautą, vadi
namasis nacionalizmas, y- 
ra tikras pamišimas. Aš 
pranašauju, kad jei patys 
mes nesusiprasime. tai bū
sime priversti mesti gink
lus, parako dūmuose skęs
dami. Ir tai bus teisingas 
atpildas nenorintiems ma-

Lt. Ruth Dvorschak, of Freeland. Pa., nurie ir. the U. S. Army Hospital 
at Ft. Jay, N. Y., shows Pvt. Jchn P. Pesterfie'tl, of Maryaville, Tenn.: 
the sulfa ointment which heals so many of the burns and wound« 
soldier* get in battle. Used kitchen fat is an essentia! Ingredient in 
many ointmentc.
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tyti tiesos, — akcentuoda-, 
ma žodžius, baigė Rauda. 
Bekalbėdama ji pasijuto 
esanti savo talento aukš
tumoje — laisva ir didelė. 

Blaveščiūnas klausėsi. 
Atidžiai. Kaip štabo virši
ninko paskaitos. Ir ilgai i 
tylėjo po to, kai Rauda sa
vo kalbą nutraukė. Paė
męs riešutą, jis prašneko: ■
— Mano giliu įsitikinimu. 

Tamsta klysti. Štai kodėl. 
Išorinį valstybės saugumą 
ne tik iš pareigos, bet ir iš 
tikrųjų laiduoja organi
zuota fizinė jėga. Jei ne 
mūsų narsių tautiečių, 
pradedant Gedimino lai
kais ir baigiant dvidešim
taisiais metais, žygiai, tai 
Lietuvos nebūtų. Ir jei to-j 
mis aplinkybėmis tamstai 
gyventum, tai negalėtum 
apreikšti savo talento. Bū
tum prasta baudžiauninko 
duktė, pro ašaromis apte
kusį veidą švebeldžiuojan
ti svetimos kalbos žodžius. 
Mažų tautų stipri kariuo
menė geriausias taikos lai-1 
das. Niekam ji negrasina. 
Užtat saugoja nuo didžių
jų smurto silpnesniuosius. 
Nacionalizmo srovė išryš
kina tautų charakterius. 
Originaline kūryba, o ne 
šablonu ima reikštis naujų 
laikų dvasia. Metę ginklus, 
tą pačią dieną pajustume 
netekę laisvės ir verčiami 
misti svetimos kultūros iš
tekliais. Grumdamiesi au
game, stiprėjame, miršta
me, palikdami naujas kar
tas, o metę ginklus — am
žiams palaidotume save. 
Toks bandymas per daug 
neprotingas. Mūsų tauta jį 
vieną kartą jau išgyveno. 
Antrą kartą tikrai nesu
tiks. Iš čia 
prantama nepaprastai di
delė mūsų kariuomenės 
svarba. Jos pašaukimo 
kilnumas, o ne, kaip tams
ta manai, nereikalingu
mas. 

Į Padaręs trumputę pau- 
izą, Blaveščiūnas pridūrė:

— Gal šitą temą tuo ir 
baigsime, nes vargu mūsųl 
nuomonės sutiks.

Ji atsiliepė:
— Gerai. Tik nasakvk!

■ man, tamsta, ar
Į ninkas?

— Kodėl?
— Aš iki šiol 

žmogaus, taip 
prieš mane 
riotizmo padarinius.
— Ir todėl manote, kadi — šį vakarą leiskite man 

tik tamstos nekenčiami su tamsta atsisveikinti, — 
tarė Blaveščiūnas.

Ji pabalo. Tylėdama išly
dėjo svečią. Girdėjo žings
nius jo nutolstant. Norėjo 
šaukti nežmonišku balsu. 
Apsigrįžo ir nežinios pil
nomis akimis sukniubo so
foje. J- y-ka (“t-s”)

i

I

i

I 
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Einu per tėvynę, lietuvišką šilą, 
Einu ir į žemę sielvartas sudrimba. 
Ar žinai, Dievuli, kad tave pamilom 
Nuodėmę palikę su aistra ir rumbo.
Regiu tavo veidą, toks ramus ir baltas 
Į visus prašneko: “Būsime, kaip vienas...” 
Ach, suspaudė širdį... Tai nejau aš kaltas 
Su kuklia mergaite brisdams mėnesieną.
Nei iš skausmo verkti, nei liūdnumą purtyt, 
Liksiu, kaip asketas paklusnus ir keistas.
Tat... Rūpintojėli, tu visiems toks geras 
Padėk mano širdį geresne iškeisti.
Būsiu taip dėkingas, paklusnus ir rimtas, 
Aš, poetas, meilę gryną dovanosiu. 
Pažvelgimuos tavo juodos mintys slūgo. — 
Kaip vandens lašelis Nemunan nuo uosio.

Ki. Dulkė—(“A.”)

Vokietijoje Atsidūrusių 
Pabalčio Gyventojų Būklė
PABALČIO GYVENTOJŲ
MULKINIMAS VAROMAS

SENU TEMPU

Spaudos Ir Radio Apžvalga
Vokiečių Bastangos 

Evakuoti Latvius
7th.‘‘Riga Radio October 

1944, broadcast the following 
annauncement: All who wish to 
go to Germany should either 
apply immediately at the Bank 
of Latvia. or be present tomor- 
row morning (October 8th) a; į 
the quay. where steamer tiekei.-, 
will be issued. Tomorrovv. Octo
ber 8th, is a particularly fav- 
ourable opportunity to leave. 
Arrangements have been made 
witn the Ostministerium in 
Berlin whereby all Latvian ar
tisans going to Germany will bei l . . igiven an opportunity to carryį 
on their trade, even in Germa-i 
ny. Before leaving Riga, all ar
tisans should apply to the Reich

i 
l

will make arrange-

trade”.
7th,

the following 
The Office of 

invites

tingi žvalgai susikabina. 
Drąsa ir ištvermė jų aky
se. Ir pasiryžimas laimėti. į 
ar žūti.

Rauda prikando lūpą. Ji' 
atsistojo, nuėjo iki lango 
ir, žvelgdama į temstantį; 
miestą, pareiškė:

— Prieš dvejus metus esu i 
davusi garbės žodį vengti 
karininkų pažinties.

Blaveščiūnas šyptelėjo ir j 
atsakė:

— Panašų pasižadėjimą, 
prisimenu ir aš artisčių; 
atžvilgiu.

Po tų žodžių įsiviešpata
vo klaiki tyla. Buvo girdė-1 

įti pasiutęs nematomo mū- 
nesutikau i šio virimas. Vienas kitą 
atkakliai persmeigę durtuvais, ka- 

ginančio pat- reiviai susikabino glėbiais 
ir smaugėsi...

savaime su-

Tik pasakyk 
nesi kari-

tik tamstos nekenčiami 
karininkai tėra čia tokie 
nenuolaidūs.
— Taip.
— O tamstai ne vis tiek, 

karininkas aš ar ne?...
Kaip staiga švysteli nuo

gi durtuvai! Ana, tų pa
slaptingų armijų paslap-

Commissionership. where they 
will receive a letter of introduc- 
tion to the Artisans’ Associa- 
tion in the German district to 
which they are going. This As- 
sociation
ments for their employment in 
their own

‘Riga Radio October 
1944, broadcast 
annauncement:
the Inspector General 
the families of members of the 
Latvian Legion who wish to 
leave Riga to be present at the 
quay tomorrow morning. This 
is the lašt convenient opportu- 
nity to leave Riga. Those who 
do not take advantage of it 
mušt reckon with the danger 
that may arise if the situation 
at the front should make it 
necessary for people to leave 
Riga on foot. At present there is 
sufficient accommodations for 
everybody including their bag- 
gage. This opportunity should 
also be taken by the other inha- 
bitants of Riga.

“ Dagsposten Očtober 12. 1944. 
STB reports from Berlin: AI- 
most all Riga civilians 
been evacuated first by 
and afterwards by sea.”

LAIC Pastaba:' Rygos 
[tas sovietų buvo paimtas spa
lių

“Weich.sel Radio (in Latvian) 
October 12, 1944. transmitted 
the follovving appeal to Lat- 
vians: By day and night arms 
are being forged in Germany 
for the liberation of your coun- 
try. Your brothers and sisters 
are helping to make arms for 
finai battle. The day of your li
beration will came. You mušt do 
your part to help. Interfere with 
the work of the Bolsheviks in 
factories and elsewhere —help 
your brothers who are fighting) 
the Bolsheviks. You mušt real-Į 
iže that everything that hind-' 
ers the Bolsheviks shortens 
your period of suffering. (Sim- 
ilar appeals were broadcast in 
Estonian and Lithuanian).

Nuo savęs galime pastebėti, 
kad kryžeivio “Day of Libera
tion’’ Pabalčio gyventojai nie-lforce.

kuomet netikėjo: nei praeityje 
nei dabartyje.

Trijų vokiškosios okupacijos 
metų - pamokyti, į tuos visus 
Berlyno propagandos šūkavi
mus jie prato žiūrėti su panie
ka.

Day of Liberation jie laukia 
iš šiapus Atlanto, ir tik iš čia.

Vokiečių kvietimas “to inter
jere with the vcork of the Bol
sheviks in factories and else- 
U'here” parodo, kiek jau toli 
yra nuėjęs vokiškojo vidaus 
fronto pakrykimas.

Priverstina Evakuacija Iš 
Latvijos Ir Estijos

“Stockholms - Tidningen Oc
tober 15, 1944. The Germans 
have evacuated the whole po- 
pulation of Riga. It is maintain- 
ed that it is not intended to let 
the Riissians get the popula- 
tions of Estonia and Latvia. It 
i salso said that if the Estonians 
and Latvians refuse to be eva
cuated the Germans would ūse

LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ 
SUSIVIENYMAS AMERIKOJE

Moderniška Fraternalės 
Apdraudos Organizacija

Turtas ................................ $1,525,000.00
Pomirtinėmis išmokėta .... $2,180,000.00
Pašalpomis išmokėta ......  $1,490.000.00
Aukomis išmokėta .................  $15,000.00

13 d.

h avė 
land'

I
mies-

Paskutiniai Vokiečių 
Įsakymai Pabaltyje

Svenska Morgenbladct iš š. m. 
spalių 6 d. pasiremiant:

“About 100.000 Estonians 
' have fled to Germany, the largo 
I number of Estonians who have 
enrolled in the Waffen-SS or 
the German armed Forces is not 
included in that figure.”

LAIC Pastaba: Kaip žinome, 
daug tūkstančių lietuvių, latvių 
ir estų, per 3 okupacijos metus, 
buvo vokiečių prievarta mobili
zuota. ,

Sąvaimi aišku, kad prie pir
mos progos jie dezertuoja.

Išduoda šių formų certifikatus:
Endowment at age 85
Endowment at age 60
20 Year Endowment
20 Year Payment Life

Po trijų metų mokėjimo certifikatai turi pra
tęstos (Extended) ir išmokėtos (Paid up) apdrau
dos vertes.

Centro ofisas:
73 E. South St. (P. 0. ta 32), WHkestare,Pa. 

Savaitraštis “GARSAS” 
Oficialis LRKSA organas

Rašo apie Amerikos. Lietuvos ir kitų kraštų lie
tuvių gyvenimą ir darbuotę. Paduoda žinias iš vi
so pasaulio.

“GARSO” Spaustuvė atlieka visokius spaudos 
darbus gerai ir greitai.

v



HORVOOD, MASS. gausiai į parengimą sekmadie
nį. lapkričio 19 d.. 6 vai. vakare.

Lapkričio 11 d. ištekėjo p. O- 
na Čeikiūtė (Carroll), p. E. Čei- 
kienės. gyv. Myrtle St., dukrelė. 
Linkime laimingo vedybinio gy
venimo.

6

“Darbininko” Dviejų Spalvų 
1945 m. Kalendoriai

TRA3U2IŲ RINKIMO VAJUS
Pirmadienį, lapkričio 13 die

ną BALF 22 skyrius pradėjo 
drabužių rinkimo Lietuvos žmo
nėms vajų. Rinkėjai labai nuo
širdžiai darbuojasi, kad su
rinkti kodaugiausia drabužių. 
Ypatingai nuoširdžiai darbuo
jasi drabužių rinkimo komisi
jos pirm. Marijona Balutienė ir 
vice-pirm. Alena Dirsienė (Di- 
xon), o joms gelbsti p. Vetienė 
ir kitos moterys drabužių rinki
mo centre — p. P. Vetos krau
tuvėje. 1152 Washington St.

Nuoširdžiai prašome visų ge
raširdžių lietuvių prie to labda
ringo darbo prisidėti. Yra lie
tuvių, kurie neturi atliekamų 
drabužių aukoti, bet visi tie 
gali prisidėti piniginėmis auko
mis, kuriomis bus galima nu
pirkti reikalingus drabužius, ar. 
ba gali paprašyti savo kaimynų 
svetimtaučių, kad paaukotų 
drabužių Lietuvos žmonėms. 
Jeigu kurie negali drabužių at
nešti ar atvesti, tai užeikite į 
BALF 22 skyriaus centrą arba 
telephonu praneškite, kad turite 
drabužių ir jų rinkėjai nueis 
arba nuvažiuos paimti. Tel. 
NORwood 1449.

Taipgi galite atnešti drabu
žius ir į Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos svetainę arba kleboniją. 
36 St. George Avė.

Kviečiame visus į taiką!

Lapkričio 13 d. p. Ieva Tvas- 
kienė. Moterų Sąjungos kuopos 
pirmininkė, viena veikliausių 
Šv. Jurgio lietuvių parapijoj, 
minėjo savo amžiaus auksinį ju
biliejų. Ta proga gavo 
sveikinimų, linkėjimų ir 
nėlių. Ilgiausių metų. p. 
kienei!

daug 
dova- 
Tvas-

Amerikoniškas erelis, kuris rodomas, kaipo pavyzdys, koks turi būti 
rūstus Amerikos marinas. Ir taip yra. Nes marinai Pacifike tiek japo
nams įgriso, kad jų bijo ir šešėlio.

Mirė Metropolitas 
Šeptickis

kams įsigalėjus, toji maskolių 
, unijotų bažnytinė organizacija 
visu įnirtimu buvo persekioja
ma. Kažin ar dar yra jos užsili-

Lapkri- kę likučiai?
1 Metropolitas šeptickis nors

Kaip kitais metais, taip ir šįmet, “Darbininkas” 
išleidžia gražų, dviejų spalvų sieninį kalendorių, kurio 
kiekvieno mėnesio lapą puošia įdomūs paveikslai.

Kalendoriuje bus pažymėta pasninkai ir kiekvie
nos dienos šventojo vardas.

Dedamos pastangos, kad kiekvienas LDS narys-rū 
ir “Darbininko” skaitytojas gautu kalendorių laiku.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA.

I Sekmadienį, lapkričio 19 d., 
savo i tuoj po pamaldų, parapijos sve- 

nes

Puskr. Raškevičius atsilankymo 
proga, atsisveikino su 
draugais ir pažįstamais, 
sugrįžęs į stovyklą, vyksta į
užjūrį, Europon. Sveikiname 
karį V. Raškevičių, linkėdami 
geriausios laimės kelionėje ir, 
kad užsibaigus karui sveikas 
vėl grįžtų į namus.

I
tainėje įvyksta klūbiečių susi
rinkimas vakarienės ir šoki į 
reikalaus. Rengimo komisija pa
geidauja, kad turintieji bilietus 
platinimui sugrąžintumėte sek
madienį.

Sekmadienį, lapkričio 12 d., 
LDS 8 kps. susirinkime, kuopos 
pirm. p. P. Radaitis pranešė 
kuopai, kad sausio 14-15 dd., 
1945, Cambridžiuje parapijos 
svetainėje ' įvyksiąs Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos Seimas. 
Nutarta rengtis prie Seimo ’r 
išrinkt priėmimo komisiją. Pa
sitarimai platesniam darbui pa
likti kitam susirinkimui. A.D.

LDS NARIŲ DĖMESIUI
Sekmadienį, lapkričio 19 d., 

tuoj po pamaldų įvyks LDS 65 
kuopos susirinkimas. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Neati
dėkite vien ant valdybos. Vi- 

vadina kilme buvo iš aristokratų, bet siems turėtų rūpėti organizaci- 
grovas An- buvo neišdidus ir labai gailia- ja ir jos reikalai, ypač laikraš- 
ukrainiečių širdingas. .

unijotų auk- i 
— Metropo- 

organizaci-

Philadelphia, Pa. — 
čio 4 d.. Lwowe. buvusioj Gali
cijoj. kaip ukrainiečiai 
“Haličinoj” mirė 
drius šeptickis, 
graikų katalikų — 
ščiausias dvasiškis 
litas, jų bažnytinės __o_____

„ jos, kuri yra vienybėje su Apaš-'Lapkričio 8 d. mirė Povilas ~_ . talisKuoju Sostu — Popiežium,!Puzinas, 66 m. amžiaus, gyv. 20 jva
Pond St. Palaidotas iškilmingai & '
lapkričio 11 d. iš Šv. Jurgio lie- a- Andrius šeptickis buvo
tuvių par. bažnyčios Highland Metropolitu per 44 metus, 
kapuose.

A. a. Povilas Puzinas paliko 
dideliame nuliūdime 
Kastanciją (Neveraitę) 
nienę. du sūnus — Juoz„ kuris 
yra karo tarnyboje, ir Povilas 
gyv. Brightone, ir dukterį Mrs. 
VVilliam Laracy. seserį Norwoo- 
de ir du brolius — Jokūbą, gyv. 
Cambridge, ir Joną. gyv. Law- 
rence.

*| Lai 
bėję!

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 19 d., tuoj po sumos, 
parapijos svetainėje. Valdyba 
kviečia visas nares dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų.

K. Vidikauskas.

HASHUA, H. H.
di-

žmoną
Puzi-

tis “Darbininkas”.
LDS Centro Valdyba paskel

bė organizacijos seimą. Mes tu
rėtume jame dalyvauti, 
Cambridge netaip jau toli.

nes

Lapkričio 1 d. staiga mirė 
Marijona Vilkauskienė. Palai-

STOUGHTON, MASS
Šiomis dienomis pp. Miškiniai 

nuo savo sūnaus 
prirašydami Jono, kuris' yra karo tarnyboje

Sekmadienį, lapkričio 12 d. 
vakare, parapijos salėje įvyko 
Altoriaus berniukų parengimas. 
Kleb. kun. S. P. Kneižis paro
dė gražius judamus paveikslus.'

-----------------------■

Sekmadienį, lapkričio 19 d., 6 
vai. vakare, parapijos salėje Fe
deracijos labdarybės skyrius 
ruošia šaunią programą su už
kandžiais, dainomis ir juda
mais paveikslais, šio parengimo 
pelnas skiriamas mūsų kareivių 
fondui, iš kurio, susidarius; 
stambesniai sumai, bus siun- Į 
čiamos dovanėlės arba ruošiami 
kareivių priėmimui vakarėliai. I 

Kviečiame visus lietuvius šį 
kilnų darbą paremti. Ateikite

velionio vėlė ilsisi ramy-

I

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis-1 
kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.
275 Main St., Web6ter, Mass.

DAYTOH, OHiO

Šiuos žodžius rašančiam teko 
gerai pažinti Metropolitą Šep- 
tickį ir su juo susirašinėti, nes 
jis du kart viešėjo Philadelphi- 
joj. Pirmą kartą jis čia buvo 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, o 
antrą kartą jis čia lankėsi po 
pasaulinio karo ir rinko aukas 
savo šaliai, nuo karo nukentėju
siai, ir taipgi rūpinosi, kad su 
pagalba Amerikos iškovojus 
Ukrainai laisvę ir nepriklauso
mybę.

Laike pirmojo pasaulinio ka-( 
ro, kada Rusijos kariuomenė 
buvo įsibriovus į Lwową, tai ca- svetainėje, Quincy St., 
ro valdžia pareikalavo, kad j’S mas kortavimo

Šiuomi norime išreikšti 
džiausį padėkos žodį savo myli
mam ženteliui Aleksandrai Mi- 
zarui ir dukrelėm — Julytei, dota su bažnytinėmis pamaldo-
Rožytei ir Onutei už suruošimą mis. Paliko nuliūdime vyrą An- 
mums surprise party 30 metų taną Vilkauską, tris dukteris ir 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga ir už suteiktas mums 
brangias dovanas. Taipgi nuo- ■ 
širdžiai dėkojame mūsų gimi
nėms ir draugams už brangias 
dovanas ir sveikinimus.

Ištikrųjų, toji dienelė ir ta 
suprise party pasiliks mūsų šir
dyse — visados atmintyje.

Dar kartą tariame visiems ir 
visoms AČIŪ’.

Petras ir Agnietė Gaidžiai.

Lapkričio 20 d., Veteranų 
ruošia- 

ir šokių vaka- 
mūsų mestų vienybę su Popiežium ir rėlis. kuriame dalyvaujantieji

du sūnų — jaunesnysis sūnus 
dalyvavo kautynėse su japo
nais. Dabar randasi ligoninėje. 
Buvo parvažiavęs į laidotuves 
savo mamytės.

Patarnavo laidotuvių direk
torius Kazys Kazlauskas.

Dzūkelis.

CAMBRIDGE, MASS

I

25 d., 7 
svetai- 

įvyksta

Mirtis vėl atskyrė iš
tarpo du ilgamečius parapijie- savo bažnytinę organizaciją pa- turės progą gauti įvairių dova- 
čius. Vincentas Birbalas mirė į vestų maskolių cerkvinio sino- nų, tarp kurių bus ir trys kala- 
spalių 25 ir Juozas Meleškevi-; do globai. Jis griežtai atsisakė kutai. Komisija daug dirba, y- 
čius mirė lapkričio 7. Abudu tai padaryti. Už tai jis buvo a- pač pp. T. Mitchell ir A. Tarnu- 
palaidoti Kalvarijos kapinėse iš i reštuotas, išvežtas Rusijos gi- lionienė.

‘ Šv. Kryžiaus lietuvių bažnyčios.! lumon ir įkalintas. Nuvertus. Kleb. kun. Dr. M. Cibulskis 
Lapkričio 5-tą pakrikštyta carą ir Kerenskio valdžiai ūžė- nuoširdžiai pritaria ir remia, 

j Norma Jean. gimusi spalių 15, mus. Metropolitas Šeptickis bu- nes to vakarėlio pelnas skiria- 
1 duktė Kazimiero ir Rūtos (Pet-;vo
kūtės) Valiusių.

Draugijų Sąryšys
; paukščių leidimus
i
' dienį, lapkričio 18 ir 19.
kviečiami paremti šį pareng’-
mą.I

Šiuo laiku parapijoje yra da
roma rinkliava drabužių dėl 
Lietuvos šalpos Fondo. Su
rinkti drabužiai bus pasiųsti į 
Fondo sandelį Brooklyne.

I F. A. G.

l

paleistas į laisvę. Atgavęs mas parapijos skolų mažinimui, 
laisvę, atliko labai svarbų misi- Visi parapijiečiai turėtų parem- 

rengia jonieriaus vaidmenį, nes į trum- ti ir gausiai ateiti į parengimą 
parapijos pą laiką ten suorganizavo skai- lapkričio 20 d.

svetainėje šeštadienį ir sekma- tlingą bažnytinę organizaciją— 
Visi vienetą iš tikrų maskolių unijo

tų, kurių vadui — ganytojui 
buvo suteiktas labai aukštas 
bažnytinis titulas — Ekzarko— 
Popiežiaus pavaduotojo, kurį 
gerai pažinojo ir su juo drauga
vo (kaip jis man pats sakė) ir 
mūsų garsusis vyskupas Teofi
lius Matulionis. Bet bolševi-

l 
i

Mes, parapijiečiai turėtume 
džiaugtis ir dėkoti Dievui, kad 
turime tokį darbštų kleboną, 
kuris per 14 klebonavimo mėne
sių atmokėjo $5,500.00 parapi
jos skolos. Jeigu mes dar gau
siau remsime parapiją ir jos 
parengimus, tai į trumpą laiką 
parapijos visa skola bus atmo
kėta.

Šeštadienį, lapkričio 
vai. vakare, Columbus 
nėję, 55 Austin St., 
šauni vakarienė ir šokiai, ku
riuos rengia Cambridge lietu
vių katalikų klubas, šokiuose 
dalyvauja ir mūsų parapijoje 
naujai susiorganizavę Vyčiai. 
Vakarienės ir šokių įžanga 
$1.75. Kadangi jaunimas dau
giau įdomauja šokiais, o netiek 
bankietu, tai rengimo komisija' 
nutarė jaunimui įžangą į šo
kius tik 50c. Parengimo tikslas, 
auginti fondą dėl statymo klu
bo tuoj po karo, kad mūsų jau
nimas, grįžęs iš karo tarnybos, 
turėtų nuosavą pastogę, pado
riai laisvam laikui praleisti. 
Šokiams gros mūsų parapijos 
skautų orkestras “The Troubo- 
dors”, vadovybėje skauto A. 
Šakalio. Dalyvaukite visi ir pa
remkite šį kilnų tikslą.

FOBAICTORY
BUY,
VNITCO
ITATM
U’AP

Pasitikite Žiema Su Šiltais Kailiniais!
Jau praėjo karštos vasaros dienos — ateina šaltoji žiema. Taigi 

pasirengkite ją pasitikti su šiltais, elegantiškais I. J. F0X 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 į krautuvę visuomet pareikalaukite, kad jums patar
nautų 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.

Šiomis dienomis mūsų parapi
jos jaunuolis P. Miklusis apsi
vedė su p-le N. Miliauskaite iš 
Millbury, Mass. Vestuvės įvyko 
Worcester, Aušros Vartų par. 
bažnyčioje. Sveikiname, linkė
dami linksmaus vedybinio gyve- 

i nimo.

Ar jau esi narys-rė BALF or
ganizacijos? Jei ne, tai nelauk
damas prisirašyk prie šios, nu
kentėjusiai nuo karo Lietuvai 
šelpti organizacijos. Cambri- 
džiuje yra BALF skyrius =60. 
Sumokant du dolerius narystės 
duoklę metams, prie skyriaus 
galima prisirašyti per šiuos as
menis: pirm. B. Jakutį, vic ?- 
pirm., Dr. P. Luzeckaitę, P. Ra- 
daitį, S. Luinį, rašt. B. Šimkų, 
ižd. J. Survilą ir A. Daukantą. 
Cambridge Lietuvių Klubas tu
ri būrelį darbščių organizatorių, gavo laišką 
kurie darbuojasi į 
narius prie skyriaus. Jų pas- kur nors Prancūzijoj, ir rašo, 
tangomis per p. Ernestą jau kad jis nesutikęs Stoughtonie- 
prirašyta 29 nariai ir dar dau- čių. Jis yra trečioje Amerikos 
giau pažadėta. Gražiai pasidar
buota. Skyrius darbuojasi išsi-į 
juosęs Lietuvos šelpimo darbe, j 
Jau daug drabužių pasiųsta: 
Centran ir vėliau bus pasiųsta 
dar daugiau.

Šiomis dienomis viename So. 
Bostono laikraštyje koks tenai 
pilietis, pašiepė Cambridge lie
tuvių masinį susirinkimą spalių 
29 dienos, kuris buvo šauktas! 
Lietuvos šelpimo reikalais. Pa-j 
šiepimas nevietoje. Čia tur būt' 
būta kokio raudongalvio, kuris vęs Škotijoj, Anglijoj, Afrikoj 
tik norėjo pasitarnauti komu-l‘r dabar Italil°j- Sutikęs ‘ 
nistams, o ne paremi Lietuvos ‘ StoughtoniečiuS- su kuriais ma- 
šelpimo reikalus. Nelaikąs pa-;lonlai Pakalbėjęs. Tėvai tižiau- 
šalpoms, nore joms ir būtų vie-i?lasl suž,n0* aPie aavo sūn«- 
tos per klaidą. Pašiepėjęs tik 
pašiepė save ir parodė tikrą sa
vo varsą, o jo balsas nuėjo ne-' 
radęs “atbalsio”.

Cambridge lietuvių BALF 
skyrius #60 paskelbė drabužių 
rinkimo vajų nuo lapkričio 1 d. 
ir tęsis iki lapkričio 20 d. Nešk;- 
te drabužius į parapijos svetai
nę; kurie negalite priduoti, tai' 
praneškite valdybai ir drab i- 
žiai bus iš jūsų paimti. Taip gi i 
galite atnešti drabužius ir į Pi- 
liečiu klubą, Main gatvės. MC-j 
sų visų didžiausia pareiga šelpti j 
Lietuvą dabar. Užtai atlikime 
savo pareigą džiaugdamies, kad 
mums yra duota proga šelpti 
savo brolius kenčiančioje tėvy
nėje Lietuvoje.

armijoje, kuriai vadovauja gen. 
Patton. Karas paliekąs žaizdas 
gražioje Prancūzijoje. Kur tik 
akys užmeta, tai mato granatų 
ir bombų paliktus griuvėsius. 
Jis džiaugiasi, kad ne mūsų ša
lyje sprendžiamas karas.

pp. Jonas ir Mikalina Grigai 
šią savaitę gavo nuo savo sū- 

■ naus Vinco, kuris yra su Service 
kompanija Italijoj. 3 V laiškus. 
Jis daug vietų apvažiavęs. Bu-

KRIKŠTAI
į Lapkričio 12 d. pakrikštyta 
;Birutė, Jono (Bodkaus)
1 dard, gyv. Lakevvood
i West Stoughton.

Stod- 
Drive,

Rap.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

i

i

i

p. V. Četkauskas šiomis die
nomis pasiėmė sau už gyvenimo 
drauge p. M. Kančauskiene. 
Vestuvės įvyko Bostone. Links
maus gyvenimo.

Ali WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

A»» Į
STAMPS

Lapkričio 5 d. N. P. bažnyčio
je apsivedė J. Gražulis su p-le 
N. Laurinaitytė. Vestuvių ban- 
kietas įvyko Columbus svetai
nėje. Linkime linksmaus vedy
binio gyvenimo.

Jau antra savaitė kaip sun
kiai serga p. K. Laurutis, p. 
Laurutis randasi namuose, 
kime greitai pasveikti.

Lin-

Šią savaitę, ištrūkęs iš 
tarnybos trejetai dienų, 
aplankė puskr. V. Raškevičius.

karo 
mus

THESE W0MEN . . . HER ONLY CHOICE
Gregory D’Alessio

ivuutuUvi* '
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Šv. Petro Lietuvių Parapijos Metinis

KONCERTAS
KONCERTAS. Šv. Petro 

rapijos koncertas įvyksta 
togioje Patrick Gavins mokyk
los salėje F ir West 7th Sts., 
sekmadienį, lapkr.-Nov. 19 d., 3 
vai. p. p., 1944. Salė bus atdara 
nuo 2 vai. p. p.

KONCERTO programą išpil
dys didelės koncertinės pajė
gos: Artistė panelė Suzana 
Griškaitė, , artistas R. Juška, 
muz. Juozas Žemaitis, daininin
kas dr. Juozas Antanėlis, dai- 
nininkų-ių grupės iš So. Bosto
no ir iš Worcesterio.

KONCERTAN kviečiami seni 
ir jauni viso didžiojo Bostono 
žmonės. Bus tai tikra “reu- 
nion”.

KONCERTE bus pasakyta 
trumpa parapijos istorija.

KONCERTUI darbuojas bū
riai parapiją mylinčių žmonių. 
Pardavėjos tikietų jau grąžina 
pinigus: Verbickienė. Majaus-

Kun. Pr. Juškaitis, 
Nekalto Pras. P. Marijos par. į 
klebonas ir maldaknygės “Mal
dų Šaltinis” leidėjas, šeštadienį. Į 
lapkr. 18 d., 2 cal. p.p. iš WCOP 
radio stoties Darbininkų radio į 
programoje reprodukcijos būdu 
pasakys kalbą. Prašome pasi-Į 
klausyti.

Sekmadienį

Lapkričio-Nov. 19 d., 1944
3 vai. po pietų

GAVIN MOKYKLOS SALDE
KAMPAS “F' ir 7th STREET, SO. BOSTON, MASS.

DALYVAUJA PROGRAMOJE — 
Dainininkė-artistė p-lė S. Griškaitė, Artistas p. Rapolas Juška, 
Muzikas p. Juozas Žemaitis, dainininkas Dr. Juozas Antanėlis, 
So. Bostono ir Worcesterio patrauklių dainininkų Grupės ir tt.

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

.1

Dr. J. L Pasakantis
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.

kaitė, Kudarauskienė, Karčiaus
kienė, Bernotienė, ir k. Kolkas 
p. Bernatonienė atnešė didžiau- 

jsią sumą pinigų. Marijona Kar- 
Ičiauskienė, kaipo nepergaliama 
. Žemaičių vadė, pasiėmė dau- Į 
Į giau tikietų ir stoja i lenktynes j 
j su visomis ir visais dėl Raudo-j 
i no jo Kryžiaus moterų ir mergi-1 
nų darbuotojų grupės. Tikrai į 
kilnus jos lenktiniavimo’ šūkis: i 

j Parapija! Amerikos Raudona-;
sis Kryžius! t. y., gerovė Kris
taus kariuomenės! Gerovė A- 
merikos kariuomenės!

Koncerto tikietus galima gau
ti klebonijoje, “Darbininke”, 
pas bažnyčios kolektorius, pas 
Raudonojo Kryžiaus darbuoto
jas, pas šąjungietes ir pas pa
vienius darbuotojus-es.

Dirbkim visi koncertui. Lau
kini visi koncerto. Džiaugsimės 
visi koncertu.

Reikia džiaugtis turint laimės išgirsti iš 
meno pasaulio dainininkus, kurie virkdo, džiu
gina, ramina, nukelia į tėviškės lygumas ir 
lankas bei miškus, kiekvieno lietuvio mintis 
ir širdį. Štai garsioji mūsų artistė panelė S. 
Griškaitė, kuri net per dvejus metus sėkmin
gai dainavo Philadelphijos operos kompanijoj 
ir dabartiniu laiku ji taipgi gabiai ir patrauk
liai dainuoja vadovybėje New Yorke garsios 
operos, ir jos lakštingalos balsas bus girdi
mas čia pat.

Reikia gėrėtis ir artisto F. Juškos paskuti
niu laiku taip sėkmingu dainavime pasižymė
jimu, ir štai jo sumanumu ir vadovybe yra 
suorganizuota ši tikrai meniškai-inteligentiš- 
ka puota.Artiste S. Griškaitė

Taipgi dainuos muzikas J. Žemaitis iš Worcester, Mass., kuris labai 
linksmas ir pajėgus dainininkas; čia pat pasirodys visų laukiamas daini
ninkas Dr. J. Antanėlis ir ypatingai parodys daug stebėtinų ir linksmų 
dainos vienetų So. Bostono ir Worcesterio dainininkų grupės.

Vietinis klebonas kun. Pr. Virmauskis, visos meno puotos šeiminin- _ 
kas, ir šio milžiniško koncerto rengėjai ir prieteliai kviečia visus atvykti 
į tą bendrą kolonijos puotą. RENGĖJAI.

★ ’* ★

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Tel. TROwbridge 6330

J. RepsMs, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti dentral Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

NEPAPRASTA PROGA
Našlė parduoda mūrinį 

namą su vaistine (Drug- 
store), už mažiau nei pusę

vininkas eina į kariuome
nę. Platesnes informaci
jas suteiks adv. J. B. Gai
lius —

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

Kun. Pr. A. Virmauskis yra 
labai dėkingas tikietų pardavė- 
jams-joms. garsintojams-joms, 
“Darbininkui”, Darbininko ra- j 
dijui, visiems bruzdelninkams ir vertės. Labai geroj vietoj,
pritarėjams už sudarymą tokio ketinis namas, išnuomotas 
didelio bildesio koncerto labui. UŽ $440 per mėnesį, galima 
Jis yra giliai dėkingas panelei pirkti UŽ $22,000 ir tik 
Griškaitei, ponams Juškai i?'$5000 įmokant “cash”. Ši- 
Žemaičiui, solistams ir choris
tams ir visiems programos pil- 
dytojams.

tokių progų pasitaiko tik 
vieną sykį gyvenime. Vais
tinės biznis taipgi galima 
pirkti labai pigiai, nes sa-

PARSIDUODA NAMAS 
•12 APARTMENTŲ

So. Bostone
Randų atneša 2592 per metus. 

Visas namas yra naujai pertai
sytas išvidaus ir lauko. Namas 
talpina savyje naują tik įdėtą 
plumingą su maudynėms ir pe-

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.

Draugijų Valdybų Adresai

Dainininkė Margarieta 
Grybaitė,

Į ateinantį šeštadienį, lapkr. 18 
d., 2 vai. p. p., dainuos Darbi
ninkų radio programoje. P-lė 

į Margarieta turi gražų balsą ir 
į publikos yra 
j dainininkė. Ji 
i dukcijos būdu, 
į pasiklausyti.

labai mėgiama 
dainuos repro- 
Kviečiame visus

I
I 

d., i 
________________o____ Bl.l 

i_____________________________ IPašelpinės draugijos susirinki- 
j mas įvyks, parapijos salėje 492
Į E. Tth St.. 1 valandą po pietų. ■ 
! Susirinkimą pagreitiname vieną 
valandą iš priežasties parapijos 
koncerto, kad visi nariai galėtų 

į po susirinkimo dalyvauti kon-' 
certe.

Šia proga taipgi prašau, kad 
kiekvienas narys-rė į šį susirin
kimą atvyktų, nes bus nominuo
jama kandidatai į 1945 metų 
valdybą. Taipgi prašome atsi- 

I vesti ir naujų narių prirašyti.
Jonas Glineckis, sekr.

Narių Dėmesiui

Sekmadienį, lapkričio 19 
įvyks Šv. Jono Evangelisto

PADeKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

už dalyvavimą šermenyse ir lai- 
. dotuvėse mūsų mylimos dukre
lės a. a. Marijonos Kudrevičiū- 

1 tės, kuri buvo palaidota lapkri- 
į čio 10 d. iš Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčios Naujos Kalvari- 

! jos kapuose. Dėkojame parapi
jos kunigam už dvasini patar- 

1 navimą, ypatingai dėkojame už 
| šv. mišių aukas pp. Prakapų, 
ĮVadeikių, Westfieldų. Kudrevi- 
čių, Jakavonių, Kleponių šei
moms, B. Poškai. Jonui Marce- 
lioniui, S. Preskinienei. Sofijai 
Koras, Onai Stec. M. Jankaus- 

.! kienei, Marijonai Tamulaitis. 
■ I Rožei Lukienei, p. Pavilonienei; 
; už gėles — pp. Juozui Kudrick 

ir šeimai. Br. ir M. Grilevičiam, 
Alfonsui Čaplikui ir šeimai, Ri
tai DeKoski ir Onai ir Teddy 
Muzrim.

Taipgi dėkojame laidotuvių 
direktoriui Juozui Kasperui, ku
rio įstaigoje mūsų dukreiė buvo 
pašarvota, už malonų patarna
vimą.

Lai Visagalis Dievas visiems 
atlygina, o mūsų dukrelės vėlei 
lai suteikia amžiną ramybę.

Nuliūdę tėvai — 
Ignas ir Skolastika . 

Kudrevičiai ir šeima.

(VAIRŪS skelbimai

CAMBRIDGE. MASS

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0943

Metinė Atmintis Už a. a.
Kun. Jeronimą Vaičiūną

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway 1233-W

čiais. Namas yra apgyvendin
tas geroms šeimynoms. Šis na
mas yra geras pirkinys. Kas tik 
jį įsigys, gaus geriausį atlygi
nimą ant įdėtų savo piningų, 

! nes įeigos yra nepaprastai auk
štos pagal įvestuotų piningų, ir 
išlaidos yra labai žemos.

Dėiei platesnių informacijų, 
prašome kreiptis pas

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadv:ay, 

So. Boston, 27, Mass.
Pastaba. Jei norite parduoti 

savo farmą ar ją išmainyti ant i 
gerų namų, kreipkitės virš nu
rodytu antrašu. (11-30)

i

Lapkričio.13 d., 8 vai. rytą. 
Nekalto Prasidėjimo P. Švč. 
lietuvių parapijos bažnyčioje į- 
vyko metinės atminties iškil
mingos šv. mišios.

Šv. mišias atnašavo kleb. kun.
P. J. Juškaitis. deakonu buvo 
kun. Dr. K. Rėklaitis, MIC., 
buvęs Tėvų Marijonų kongre- 

I gacijos provincijolas, ir sub- 
deakonu — kun. Pr. Aukštikal
nis, S. J.; ceremonijų vedėju 
buvo kun. Antanas Baltrušiū
nas.

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

Parapijos salėje, 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tre

r
'avės

&V. JONO EV. H L. PA8ALPINĖ8 
DRAUGIJOS VALDYBA

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salSj 
492 E. 7th SL. So. Boston. Mass.

Pirmininkas — Juozas Svagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikl*
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

ProL Rašt. — Jonas GUneckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 
i 699 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis.

j 787 E. Broadway, So. Boston, Mass.

I

So. Boston 27, MassJ, PEPSI-COLA COMPANY, LONG ISLAND CITY, N. Y.

Casper’s Beauty Salon

ESKA FROSTED
The Aristocrat of Cold Waves

ŠOU 4645

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva Mark3ienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 Winfield St., So. Boston, Mass. 
ProL Rašt. — Ona IVaškienė,

440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — B. Cunienė,

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

Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 
177 West 7th SL, So. Boston, Mass.

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadv,-ay, S. Boston, Mass. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai 
vakare, 1 _ .
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

■
!

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

3S5-328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBiNINKE 

Lietuvių Graborius ir 
Baisamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

It’s the very lašt word in 
modern, scientific cold waving, the 
very first word whcn it comcs to 
beauty. comfort and coolncss. This 
dramatic new permanent fetaures 
an exclusice cremc-oil fluff — 
actuaily whiped in your presence. 
lt does the ioveliest things to and 
for your hair.

Your waves wili be softer. your 
curls more manageabie. your hair 
more lustrous. We have introduced 
many new waves in our time, būt 
never a permanent likę Eska 
Frosted. 20.00*

Other Eska CdM 1
— 10.00* am*

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

IS FONTANĖLIŲ VISUR

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston. Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Baisamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

Pagamina gerus lietuvišku pietus, * 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- $ 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- J 

giai patarnauja. į
258 West Broadway, South Boston, Mass. |

i 
į

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS. ’ 

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Ba:samuot&jai

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOT \RV TURT-TC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

• ■

• ■



Penktadienis, Lapkr. 17, 19ti 8

11."'

‘DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:

Šiuomi siunčiu $ ir prašau prisiųsti man
Kalėdinių atviručių.

Vardas ......................................................

[llYTIMI
I VALSTYBIŲ ZIMBS

4.

t **

O"

HARTFORD, CONH.
Lapkričio 19 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS 6-tos kuopos susirin
kimas. Prašomi nariai dalyvau
ti.

Lapkričio 11 d., prasidėjo šv. 
Trejybes parapijos bazaras šeš
tadienį, lapkr. 18. bus užbaigi
mas. Yra daug gražių dovanų

Iki pasimatymo —
Raport.

prie šv. Rožančiaus draugijos 
su dovanėlėmis ir turėti bendrą 
stalą parapijos bazare. kuris į- 
vvks gruodžio 1. 2 ir 3 dd. 
karais, parapijos salėje.

NEW BRITA1N. CONN.

PRAKALBOS
Sekmadienį, lapkričio 19 

vai. po pietų, šv. Andriejaus 
par. salėje įvyks BALF 11 sky
riaus ruošiamos prakalbos. 
Skyriaus vadovybė kviečia vi-1 
sus lietuvius dalyvauti ir taip-' 
gi pakviesti ir kitataučius, kad; 
dalyvautų ir taptų mūsų skv- 

t
riaus nariais.

Sveikink Lietuviškai!
p t z 

ATVIRUTES
Amerikoje yra labai gražus ir girtinas paprotys,

Kalėdų švenčių proga, sveikinti savo gimines įr drau
gus ir palinkėti jiems daug laimės.

Nors ir karo metu, “Darbininkui” pavyko gauti 
labai gražių, skirtingų Kalėdinių atviručiu. Dėžutėje 
tilpsta 20 atviručių su lietuvišku tekstu. Dėžutė parsi
duoda po $1.00, su prisiuntimu $1.10.

Norintieji įsigyti gražių Kalėdinių atviručių, už
sisakykite dabar, nes apribotą jų skaičių teturime. Už
sakymus su pinigais siųskite:

dėŽUČUJ

RUOŠIASI VESTUVĖMS
P-lė M. Karlonaitė. kun. P. 

Karlono sesutė, ruošiasi ištekė
ti šio mėnesio 21 d. J_ o—.7..o . . - - - -

įvyks Šv. Andriejaus lietuvių SA 109 kp. kortavimo vakaras, 
par. bažnyčioje. Kviečia visus, o ypač narius a-

Lapkričio 9 ir 13 dd. p. Kar- 
lonaitės pagerbimui įvyko ‘sur- 
prise party’s’, kur dalyvavo 
daug jos draugių ir senesnio 
amžiaus jos gerbėjų. Ji gavo 
daug gražių ir brangių dovanų, 
p. Mariutės sužiedotinis vra p.
Jonas Dziekan (lenkų kilmės), tikslas _  sudeginti
Linkėtina laimingo ateities gy- nes lietuvių namo 
venimo. j atmokėtos.

-

P.
i

KORTAVIMO VAKARAS
Lapkričio 26 d., 4 vai. po pie-

Jungtuvės tų. parapijos salėje įvyks LRK-

Kviečia visus, 
teiti.

354 Park St., 
Vakarienės 
mortgičių, 
skolos jau 

T.

LIETUVIŲ DRAUGIJŲ 
SĄRYŠYS

ruošia iškilmingą vakarienę 
lapkričio 26 d., 
lietuvių svetainėje.

.V.

Kaip Amerikiečiai išsikėlė Leyte saloj, tai ten gyvenusieji kiniečiai 
su didžiausiu džiaugsmu sutiko Amerikiečius ir jiems atėjo su darbo jė
ga gelbėti taisyti aerodromus.

I

A. A. Juozas Klimas Ir 
Anelė Barniškienė

RIMTAI SUSIRGO
Šiomis dienomis rimtai susir-. 

go ir pasidavė operacijai p. Ona 
Rutkauskienė. LDS 36 kuopos' 
ir LRKMS 38 kp. narė. Lai Die
vas ją laimina ir stiprina svei
katoje, kad ji galėtų grįžti į sa
vo namus sveika darbui ir pas 
savo šeimą.

IATERBURY, CONN
Pereitą savaitę negailestingoji 

mirtis išplėšė net tris lietuvius 
iš mūsų tarpo. A. a. Jurgis Liuš-

Įvyks sekmadienį, lapkričio 26 
d. Bilietas 50 centų.

Juozapina Barauskaitė, kuriai 
padaryta sunki operacija Mary- 
land General ligoninėje, jau 
sveiksta. Gal už savaitės galės 
grįžti namo.

Ona Juknelienė, kuri buvo toj 
pačioj ligoninėj, apleido ją sek
madienį sveikesnė.

Girdėjau, kad šią savaitę arki
vyskupijos laikraštis THE CA- 
THOLIC REVTEW patalpins I 
prelato Vaeth raportą kas link į 
aukų įteiktų Praplatinimo Tikė-1 
jimo Dr-jai. Pereitais metais 

Įšv. Alfonso bažnyčia viršija vi- 
’• sas kitas arkivyskupijos para-

Iš pramogos pirmininko man 
teko sužinoti, kad suvalgyta 
vien tik lietuviškų dešrų 1,000 
svarų. Žalių oisterių išlukšten
ta 25 bačkos po 5 bušelius vie
na, arba 125 bušeliai. Coea-cola 

j išgerta 100 dėžių; suvalgyta 
bačka raugintų kopūstų. Tai tik 
didesni dalykai, , o kur įvairūs 
prieskoniai? Nežiūrint didelio 
skaitliaus svečių nesigirdėjo jo
kių skundų. Visi gyrė puotą ir 
jos tvarką. Pelno bažnyčiai liks 
apie $1,000.00.

Parapijos klebonas kun. dr.
Mendelis taria visiems vieš4|pjjas, surinkdama net $32,000.- 

, nuoširdų AČIŪ, kurie taip nuo-joo šįmetą skaitlinę viršija

I

rą Pečiulytę ir jos mamytę. Du 
automobiliai susimušė. Ona Pe
čiulienė randasi Franklin Sq. li
goninėje. Eleanora yra namie; 
abi sunkiai sužeistos. Reiškia
me užuojautą jų skausmuose.

Susikūrė BALF Skyrius

Lapkričio 12 d. Moterų Sąjun
gos 43 kuopa surengė užuojau
tos pramogėlę dėl ponų Šmotų, 
kuri įvyko parapijos senos mo
kyklos kambariuose, nes pp. 
šmotai yra geri darbuotojai vi- 

. suose veikimuose, abu priklau- _____ ,
so prie L. Darbininkų Sąjungos.' kauskienei, 

, ir p. Šmotienė yra Moterų Są- Į N. Jenušaitienei, 
f

čikauskas palaidotas pirmadie
nį. Apie jį buvo parašyta pe
reitą penktadienį. Trečiadienį, 
lapkričio 8 d. Juozas Klimas nu
lydėtas į kapus, o šeštadiedienį, 
lapkričio 11 d. a. a. Anelė Bar-1 širdžiai dirbo, ar tai virtuvėje, j $20,000. 1944 m. mūsų lietuvių 
niškienė apturėjo bažnyčios 
paskutinį patarnavimą.

A. a. Juozas Klimas mirė stai
ga. Sekmadienio rytą duktė ra
do jį negyvą lovoje. Širdies li
ga buvo jo mirties priežastimi. 
Palaidotas iš šv. Alfonso baž
nyčios su trejomis mišiomis. 
Paliko užaugusią šeimą. Velio
nio žmona mirė 
gal, tad šiandien 
greta savo žmonos Holy Redee- 
mer kapuose.

Anelė Barniškienė mirė su
laukus arti 80 metų. Nors jau 
per ilgą laiką nesveikavo, ta
čiau buvo namie. Tik per pasta
rąsias dvi ar tris savaites buvo 
perkelta ligoninėn, nes nebuvo 
galima ją tinkamai namie ap
rūpinti. Ten ji ir mirė. Buvo pa- 

i šarvota pas Juozą Kašinską. 
Barniškienė buvo labai religin
ga moteris. Mylėjo savo tikė
jimą ir savo bažnyčią. Buvo tre
tininkė, tad ir karste buvo ap
rengta tretininkės atgailos rū
bais. Ji ir buvo laidota su tre
jomis mišiomis. Jos duktė ponia 
Spagnuolo rūpinosi laidotuvė
mis. Mirusiųjų šeimoms ir gi
minėms reiškiame giliausią už
uojautą, o atsiskirusiems iš šio 
pasaulio ir mūsų tarpo meldžia
me gailestingojo Viešpaties su 
teikti jiems AMŽINĄJĮ ATIL 
SI-

Drabužių Rinkimas
Baltimore, Md. — Pastaruoju 

laiku čia susikūrė BALF. Sky
rius. Jan susirašė:

Marijona Milūnaitienė, Vin
cas J. Velžis, Ona Lukos, Mari
jona Remeikienė, Adv. Nadas 
Rastenis, Julė Rastenienė, Sta
sys Butkus. Elenora Andreikie- 
nė. Lelija Bakerckienė, Kazys 
Stupuras, šv. Alfonso bažnyčia,

I ar tai prie stalų, ar tai prie ba- perdavė aukų išviso
rų. Jis nedrįsta paminėti vieną $51,000.00. 
kitą asmenį, nes visi sunkiai 
dirbo, visi vieningai traukė die
nos jungą, visiems rūpėjo garbė 
parapijos, kad patenkintų atsi- 
lankusius, kad kitą metą jie vėli . 
grįžtų į šią pramogą. Pridera 
prisiminti vieną asmenį, kurs 
nedalyvavo Oisterių puotoje ta
čiau be kurio pagelbos puotai 
nebūtų galėjusi įvykti, ir tai] 
buvo kun. Jonas Mendelis. Jo 
tik rūpestingumas sumanė gau-| 
ti tą 1,000 svarų kiaulienos mė
sos, be kurios nebūtų buvę gali
ma turėti lietuviškų dešrų. Jis 
ir kitokiais būdais prisidėjo 
prie parūpinimo reikalingų val
gių puotai. Kaip kunigai, taip 
rengėjai taria AČIŪ kun. Jonui
Mendeliui už jo suteiktą,

prisidėjo prie kun. Lietuvniko 
Klierikų Fondo paaukodami po 
$25.00.

Didelė nelaimė ištiko Eleano-

cienei. Staugaitienei, Gurklie- 
nei, Glaudenienei. Subackienei, 
Sakalauskienei, Stasiūnienei, 
Zailskienei, Žukauskienei, Dum- 
šienei, Bukauskienei, Ramanau- 

I skienei, Šambarienei, A. Bur- 
, J. Burkauskienei, 

, Lugminienei, 
jungos ištikima narė ir darbuo-* Morkienei, Podarienei, Kašėtai- 

, Jonikienei, 
, Kar

tai jų į nauskienei. Liunienei, Krugelie- 
ir įteikė nei, Digimienei, Stoknienei, 

mažą dovanėlę $58.75. Pp. šmo-| Kazlauskienei, Balčiūnienei, Ki- 
, kurie prisi-l sonienei. Vasiliauskienei, Glau- 

deniui, D. Matui, J. Totilui, P. 
Jokubauskienei. B. Žukauskui, 
Kuzmiskui, Jakštui, Vilčiaus- 
kui, Vaitkui, Lubunui, Dapkui, 
Breivai. Gailiui, Abadauskui.

M. D.

IŠ TRETININKŲ 
SUSIRINKIMO

Pereitą sekmadienį įvyko Tre- toja. Kadangi šiais metais jų tei, Levenavičienei, J ' 
tininkų susirinkimas. Iždininkei šeįmą aplankė nelaimė p. šmotą Povilaitienei, Fortirienei, 
p. M. Martickienei atsisakius prispaudė sunki liga, 
nuo pareigų, iždininke apsiėmė draugai užjautė juos i 
p. M. Dambrauskienė. Dalyvau- dovanėlę $-58. 
jančios narės pritarė prisidėti ^aj dėkoja visiems,

dėjo prie šio darbo ir juos už
jautė. būtent, ponioms — Gel- 
buogienei. Laskevičienei, Vasi
liauskienei, Laurinaitienei. Ju
revičienei. Kanapkienei, Jan
kauskienei, Staskevičienei. Gri-

i

tik metai at- 
Juozas ilsisi

Mokyklos vaikučiai džiaugia
si naujai išbaltintu mokyklos 
kiemu. Taipgi valgomas kam
barys yra naujai dažomas, šva
rinamas.

Gauta laiškas iš Italijos. Juc i Kun. Dr. Liudas Mendelis, Jo- 
zas Kvedera rašo, kad jau atli-jnas A. Paznickas. M. Volskienė, 

[ko 17 misijų bombanešyje, kad
* Į atlankė net 19 Europos žemių.

Rašo esąs sveikas. Jokių skun
dų neturi.

Kalėdojimas jau baigiamas.
Manoma, kad kitą savaitę mū
sų kunigai užbaigs lankyti vi
sus Baltimorės lietuvius. Dėka 
pastoviam orui, šįmetą buvo ga
ilimą ankščiau užbaigti šį dar
bą. .

Į Jonas Pugevičius ir Maka-

Vincas Luiza. “Dainos” Draugi
ja, Jonas Krakauckas, Kastas 
Matuliauskas. Tėra Matuliaus- 
kienė.

Valdybos pareigas eina: Kun. 
Dr. Liudas Mendelis, garbės 
pirmininkas; Julė Rastenienė, 
pirmininkė; Kastas Matuliaus
kas, sekretorius - iždininkas.

Kam susierzinti?

>
Z

Užsirukykit Old Gold!
Obuolių “Medus" apsaugoja Old 
Gold Cigaretus nuo Sudžiūvimo

1

da u gelio puikių taba- 
ekstra pagardinančių

Old Gold's šaunus sumaišymas
kų... su tinkamu primaišvmu
Latakia lapų... yra apšlakstomas su Obuolių "Medum” 
...kad pagelbėti apsaugoti eiga retų sudžiūvimą. 

Pabandyk pakelį

r.--

TĘSKITE
PIRKIMĄ 

KARO BONŲ
ir The Comedy Theatre Sekmadie-KLAUSYKITĖS "Which is Which?” Trečiadienio vakarais CĘS 

nio vakarais NBC

bą, nors jis ir darbuojasi sve-| 
timtaučių parapijoj.

Ši Oisterių Puota buvo aiš
kus įrodymas, kad Baltimorėje 
visi lietuviai veikia išvien. Atsi- 
lankusieji parodė mūsų klebo
nui kun. dr. Mendeliui, kad lie
tuviai įvertina jo dalyvavimą 
bendrame kolionijos veikime. 
Pramogos nuotaika, nors tūks
tantinė minia dalyvavo, buvo 
tikrai šeiminiška, broliška. Visi 
sveikinosi, šnekučiavosi kaip 
vienų tėvų vaikai, kaip vienos 
šeimos nariai. Valio, mūsų Bal- 
timorės lietuviams!

Metinė Oisterių Puota
Kun. Antanas Dubinskas 

Švč. Vardo dr-jos dvasios va
das, tos dr-jos valdyba, ir visa 
komisija, kuri rūpinosi Oisterių 
Puota, šiandien dėkoja Dievui, 
savo padėjėjams ir žmonėms už

•sėkmingiausią pramogą mūsų 
parapijos istorijoj. Dar nė vie
nais metais mūsų salėje ar mo
kyklos kieme nesimatė tiek 
žmonių. Artf 2,000 svečių atsi
lankė į Oisterių puotą, kuri pra
sidėjo 1 vai. po pietų ir užbai
gė tik vėlai naktį.

Sunku būtų išvardyti visus, 
kurie prisidėjo prie šios puotos. 
Galima tik tiek sakyti kad dar
bininkų štabas buvo arti šimto 
žmonių ir kad visi dirbo taip su
tartinai. tarytum koks viene
tas. Svečių visur buvo pilna, 
kaip Lietuvoje Alvyte atlaiduo
se. Tačiau visiems užteko val
gių ir gėrimo.

Malonus Svečias
Šią savaitę pas mūsų parapi

jos kunigus viešėjo malonus 
svečias asmenybėje kun. Gau-į 
dinsko iš lietuvių parapijos, 
New Philadelphia, Pa. Garbin
gas svečias atnašavo Sumą sek
madienį ir atsilankė į oisterių 
puotą. Gėrėjosi lietuvių gyvavi
mu ir jų veikimu Baltimorėje. 
Atlankęs gimines, grįžo namo 
trečiadienį, lapkričio 15 d.

Nuotrupos
Mirė šv. Bernardino parapijos 

klebonas kun. Smith. Sirgo virš 
dviejų metų. Palaidotas ketvir-1 
tadienį. Kun. Antano Dubinsko 
klasės draugas kun. Cummings 
yra tos parapijos administra
torius.

Visi laukia meningiausios me
tų pramogos, mūsų parapijinės 
mokyklos vaikučių TEATRO.

i- v

Dabar einant BALF. drabu
žių rinkimui, Baltimorėje dėvė
tus drabužius priima šv. Alfon
so parapijos patalpose bile die
ną. o Liettivių salėje pirmadie
nio ir trečiadienio vakarais nuo 
7:30 iki 9. Rap.

NEW BRITAIN, CONN.
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ.. IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

Sakoma, kad kalakutai priskirti prie 1-A ir jie šau- 
įkiami pirmieji prie Padėkonės stalo.




