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Šio karo metu seimuoti 
nepatogu. Bet svarbūs rei-' 
kalai iššaukė LDS Seimą. 
Todėl visi LDS apskričiai, 
visos kuopos turėtų būti 
atstovaujamos.

Cambridge lietuvių para
pijos kleb. kun. P. Juškai- 
tis, LDS Garbės narys ir 
Centro Valdybos kontro
lės komisijos pirmininkas, 
nuoširdžiai priėmė seimą, 
suprasdamas jo reikalin
gumą. Tos parapijos LDS 
8 kuopa, kuri yra viena iš 
artimiausiųjų kuopų Cen
trui, jau yra nutarusi ir 
išrinkusi komisiją seimo 
ruošimui.

Kaikurie nariai klausia: 
“Ar yra kas svarbaus, kad 
šiuo metu šaukiamas sei
mas?” Taip, yra ir labai 
daug svarbių reikalų. Kaip 
žinoma, kiek laiko atgal 
buvo sunkiai susirgęs LDS 
Centro pirmininkas kun. 
Jonas Švagždys, kuris ir 
iki šiol nėra stiprus svei
katoje.

Mūsų organizacijos ilga
metis pirmininkas, kun. J. 
Švagždys įteikė Centro 

Priežastis — liga. Centro klausomybėje. Galingas ir žmonių pakenčiamas. 
Valdyba rezignacijos ne- 
priėmė ir nutarė pagrei
tinti seimą.

Kita svarbi seimo šauki
mo priežastis, tai garbin
gai atžymėti mūsų išeivi
jos įžymiojo literato, ilga
mečio “Darbininko” šefo, 
kun. Dr. Kazimiero Urbo
navičiaus literatinį darbą, 
išleidžiant jo stambų vei
kalą “Vytis ir Erelis”. LDS 
Centro Valdyba nutarė tą 
veikalą išleisti, bet be sei
mo pritarimo ir nutarimo 
to veikalo išleidimas ir a- 
titinkamas mūsų vado pa
gerbimas nebūtų taip reik
šmingas.

Be to, mes turime atnau
jinti mūsų organizacijos 
gyvavimą, įrašant naujus 
narius, organizuojant nau
jas kuopas. Mes turime į- 
sisąmoninti, kad be stip
rios lietuvių katalikų dar
bininkų organizacijos mū
sų katalikiškas ir tautinis 
veikimas silpnėja. Mes ne
bepajėgiame suruošti lie
tuviškos katalik i š k o s 
spaudos platinimo savai
čių, kad gauti naujų skai
tytojų “Darbininkui”, mes 
mažai turime spaudos a- 
paštalų lietuvių kolonijo
se.

Yra ir kitų svarbių rei- džia\. ištremime pasidarė 
kalų.

Tad atnaujinkime LDS 
organizacijos gyvavimą 
lietuvių kolonijose.
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KATALIKŲ BAŽNYČIOS VA
DAI UŽTARIA MAŽĄSIAS 

TAUTAS
New York, lapkr. 30 — 

Militarinis delegatas, The 
Most Rev. William T. Mc- 
Carty, C. SS. R. pareiškė, 
kad pavergimas mažųjų 
tautų dėl politinių sumeti-■ 
mų, arba dėl sutaikinimo 
didžiųjų valstybių yra ne-Į 
leistina ir griežtai prie-: 
šinga krikščioniškiems 
principams.

Taip pat Chicago Arki- 
vyskupas Samuel A. 
Stritch pasakė: “Aš turiu 
viltį, kad mūsų vadai ne
suteps savo rankų pražu
dymui Lietuvos ar kokios 
kitos tautos, nežiūrint, 
kaip ji būtų maža, ar kur 
ji būtų”... i

Katalikų Bažnyčios va
dai reikalauja visiems 
žmonėms ir visoms tau
toms Dievo duotų teisių, 
gyventi laisvėje ir nepri-

I

sovietų Rusija, bet atsisa
ko priimti‘Maskvos dikta
vimą, kaip tvarkyti savo 
krašto reikalus.

Nacai Šaudo Streikierius 
Vokietijoje

Atmetė Stalino Protestą

Bern, Šveicarija, lapkr. 
30 — Pranešama, kad na
ciai sušaudo būrius darbi
ninkų., kurie mėgina strei
kuoti ginklų fabrikuose. 
Kada streikas buvo darbi
ninkų paskelbtas Mann- 
heim miesto fabrike, na
ciai sušaudė 300 darbinin
kų. Taip pat Duesseldorfo > 
mieste streikas buvo nu- 

' malšintas, kada naciai su
šaudė keletą šimtų darbi
ninkų.

I Bet toks žiaurus nacių 
pasielgimas nebus ilgai

silpnas turi tą pačią teisę 
gyventi. Belgijoje Generalis Streikas

i

Šveicarija Atsakė Maskvai
Neįvyko
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&

Roma, Italija,^ lapkr. 30 
— Italijoje buvo išleista 
knygutė apie Leniną. Tuo
jau iš Maskvos pasigirdo 
protestas ir reikalavimas, 
kad Alijantų militarinė 
valdžia uždraustų tą kny
gutę platinti. Bet Stalinui 
buvo atsakyta, kad Mas
kvos konferencijoje, pati 
sovietų Rusijos vyriausy
bė pareikalavo, kad Itali
joje būtų leista kalbos 
laisvė. Taip buvo sutarta

tarp Rusijos, Anglijos ir 
Amerikos vadų. Po tokių 
raštų tų trijų valstybių 
atstovai pasirašė.

Taigi Alijantų militari
nė valdžia Italijoje ir pri
minė Stalinui, kad ji netu
ri teisės knygutės platini
mą sulaikyti, nes pats 
Stalinas reikalavęs kalbos 
laisvės. Ir diktatorius Sta
linas patyrė, kad negalima 
visuomet žmonių apgaudi
nėti.

AMERIKIEČIAI ARTINASI PRIE 
COLOGNE MIESTO

J. E. Arkivyskupas Richard J. Cushing, laike insta
liacijos ceremonijų, procesijoj lydimas į Katedrą.

Londonas, lapkr. 30 — 
Vokiečiai neatsilaiko prieš 
Amerikos kariuomenes ir 
verčiami trauktis atgal.

Amerikiečiai užėmė 
Hurtgen miestą, kuriame 
per tris dienas turėjo iš 
namo į namą kovoti su na
ciais.

kitais būsimais paskolų 
dalintojais, kuriems bus 
reikalingos paskolų ga
rantijos. Minėtosios įstai
gos yra New Yorko mies
te, Washingtone, Chicago- 
je ir San Francisco.

Aktas autorizuoja 50 
nuošimčių garantiją su
mai, nedidesnei kaip 2,000 
dolerių, patvirtintoms pa
skoloms, išduotoms tikslu 
pirkimo, pataisymo, ar ki
tokio patobulinimo namų, 
Įmonės ar ūkio. OWI.

PREZIDENTAS PASKYRĖ ED- 
WARD R. STETTINIUS, Jr., 

VALSTYBES SEKRETORIUM

Atidarytos Keturios įstai
gos Veteranu Paskolų 

Reikalu

Brussels, Belgija, lapkr. 
30 —Komunistai šaukė vi
sus darbininkus streikuo
ti Belgijoje ir priversti vy
riausybę atsistatydinti. 
Bet darbininkai komunis
tų nepaklausė.

Maskvos laikr a š č i a i 
smarkiai peikia dabartine į 
Belgijos valdžią. Kodėl 'i 

aveicanja uun uraugisnų Stalinas nori visi’ Kraštų 
sugyvenimo santykių su i valdžias tvarkyti?

I

Londonas, lapkr. 30 — 
Sovietų Rusijos laikraš
čiai, visi valdžios priežiū
roje, kaltino Šveicarijos 
valdžią būk padedanti vo
kiečiams.

Šveicarijos karo minis- 
teris Stalino vyriausybei 
atsakė, pareikšdamas, kad 
Šveicarija nori draugiškų

w •
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2000 AMERIKOS LĖKTUVŲ 
BOMBARDAVO VOKIETIJĄ

VVashington, D. C., lapkr.'ramumus ir atstatyti tvar-l 
30 — Prezidentas Roose- ką. Tačiau šiandien įsilei- 
veltas paskyrė p. Edward do spaudos atstovus ir vi-. 

Į R. Stettinius, Jr., būvusį.suomenę.
■valstybės sekretoriaus pa-i Sakoma, kad padėtis pa 
gelbininką, J. V. valstybės gerėjus•O.

Londonas, lapkr. 30 — I Nežiūrint ką lenkai iš- 
Daugiau kaip 1000 Ameri- renka į valdžią Stalinas 
kos didžiųjų bombanešių ■ nepriima. Stalinas tikrai 
ir 1000 lėktuvų kovotojų 
daužė geležinkelius ir alie
jaus fabrikus šiaurės Vo
kietijoje.

diktuoja.

Japonai Veržiasi Prie 
Pilipinų Salų

Rusija Nepriima Lenkų 
Vyriausybės

Maskva, lapkr. 30 — So
vietų Rusijos vyriausybė 
pareiškė, kad Lenkijos vai-

priešinga politinė galybė 
ir su ja jokių pasitarimų 
negalima vesti.

SO. WORCESTER, MASS. !
LDS 108 Kp. SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, gruodžio 3 d.. 
1944 m., tuojaus po sumos (12 
vai.) įvyks LDS 108 kuopos me
tinis susirinkimas Aušros Var
tų parapijos salėje. Prašome vi
sų narių skaitlingai dalyvauti, 
nes šis susirinkimas bus svar
bus. nes jame bus patvirtinta 
arba naujai išrinkta valdyba. ■ 
Šia proga primenu, kad atei
nančiame susirinkime užsimo
kėtumėte savo metinę duoklę 
už organa “Darbininką”.

Juozas Glavickas, sekr.

BONDS
Koop Bombs vLJ/

Failinę! jUtL

VVashingtonas — Vete
ranų Administracija ati
darė keturias naujas įstai
gas, kurių tikslas rūpintis 
veteranų namų paskolo
mis, suteikiant garantijas 

; pagal G. I. Teisių Dekla
raciją.

Veteranų Administraci
jos pareiškimu, šios įstai
gos nepalaikys tiesioginio 
kontakto su veteranais, o 
turės reikalo su bankais ir

730J49 Naciai Alijantų 
Nelaisvėje

Londonas, lapkr. 30 — 
i Nuo birželio 6 dienos, šių 
metų, Alijantai paėmė 
730,749 nacių kareivius į 

; nelaisvę.
Kiek nacių kareivių bu

vo nužudyta tikrai negali
ma pasakyti.

sekretorium.
Naujasis sekretorius yra 

tik 44 metų amžiaus. Cor- 
dell Hull, atsistatydinęs 
sekretorius,jau sulaukė 73 
m. amžiaus.

Tikimąsi, kad Senatas 
prezidento paskirtą sekre

torių užgirs.
__________________

Neramumai Kanadoje
Ottawa. Canada, lapkr. Į

30 — Dėl Kanados vai-'
džios patvarkymo, kad ka-

i nadiečiai bus draftuoiami jos kariuomenė ir Jugosla-
i ir siunčiami į karo fron- vijos partizanai smarkiai 
tus užsieniuose, įvyko ne- varosi pirmyn žemiau Bu- 
ramumai ir sukilimai. dapesto.

Kariuomenės pulkai de-1 ----------------
monstruoia ir protestuoja1 “Sielos sveikata teisybės .

į prieš valdžią. šventume geresnė už visą bombardavimas įvyko
■ Parlamentas posėdžiavo auksą ir sidabrą ir sveikas anks^ _ Rombanesiai 
'prie uždarytų durų, svars- L_._ — ...-------- ----------- . . v.
tydamas kaip pašalinti ne- turtus.” Ekl. 30. kVrią Amerikiečiai,
------------------------------------------------------------------ laiko atgal, užvaldė.

(
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Pearl Harbor, lapkr. 3— 
Japonai veržiasi visu 
smarkumu ginti Pilipinų 
salas. Jie užėmė Morotai 
salą 300 mylių į pietus nuo 
Pilipinų.

Pilipinų salose galima 
tikėtis žiauriausių mūšių.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Lietuvių Darbininku Sąjungos 
SEIMAS 

įvyks
SAUSIO 13—14 d. d., 1945

Nekalto Prasidėjimo Lietuvių Parapijoj, 
Cambridge, Mass.

Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis 
9 vai. rytą tos parapijos bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame visas LDS kuopas ir 
apskričius išrinkti atstovus ir paruošti įnešimus 
organizacijos gerovei.

Kiekviena kuopa turi teisę įgalioti po viena at
stovą. Didesnės kuopos turi teisę įgalioti po vieną 
atstovą nuo kiekvienų 10 narių. Apskričiai gali 
siųsti po du atstovu. Atstovai turi atsivešti įgalio
jimus su kuopos ar apskričio valdybos: Dvasios 
Vado, Pirmininko ir Raštininko parašais.

Antanas F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

Rusai Perėjo Dunojaus Upę 
—Aplenkė Budapeštą— 

Varosi Link Austrijos
Londonas, lapkr. 30 — 

Rusijos raudonoji armija 
perėjo Dunojaus upę pie
tinėje Vengrijoje, aplenk
dama Budapesta, ir trau
kia į vakarus link Austri
jos.

Užėmė daug miestu ir 
miestelių Vengrijoj. Rusi-

i

AMERIKOS B-29 LĖKTUVAI 
VĖL BOMBARDAVO TOKIO

VVashington, lapkr. 30 — 
Amerikos dideji bombane- 
šiai B-29 trečia syki į sa
vaitę bombardavo 
Japonijos sostinę, 
padaryti nuostolių 
pasakyti.

I 

Tokio,, 
Kiek 

sunku

lijonus, 447,000,000 dole
rių, kas reiškia 343 milijo
nais arba 4,8 nuošimčiais 
daugiau, negu rugsėjo mė
nesį, kaiD tą yra apskai
čiavęs Iždo Departamen
tas ir pranešusi Karo Ga- 

OWI.Tokio radio pranešė, kad m^^os {staiga..

kūnas už nesuskaitomus Pak5da jš Saipan salos, 
’ kiek

LENKIJOS VALDŽIOS PER
VERSMAS NEPATENKINA 

SOVIETŲ RUSIJOS

Soaiiu Mėnesio Karo 
Išlaidos Didesnės Už 

Rugsėjo

Nuskandino Trylika Japonų 
Laivų

Pearl Harbor, lapkr. 3— 
Amerikos lėktuvai nu
skandino tryliką Japonų 
kareivinių laivų, kurie mė
gino atplaukti į Leyete 
salą.

Japonai norėjo pristaty- 
A. ti daugiau kariuomenės į

I

VVashingtonas — J.
Valstybių karo išlaidos salą prieš Amerikos ka- 
spalių mėnesį sudarė 7 bi- riuomenes.

Londonas, lapkr. 30 — 
Pereitą penktadienį atsi
statydino Lenkijos val
džios ištremime premieras 
Stanislaw Mikolajczyk ir 
jo ministeriai.

) Lenkijos prezidentas pa
skyrė Jan Kwapinski su
daryti naują ministerių 
kabinetą, bet po kelių ban
dymų jam nepavyko to pa
daryti. Kwapinski yra so
cialistas. Mikolajczyk ir 
kiti atsisakė įeiti į kabi
netą, kurio premieru buvo vietų Rusijos valdžia. Jau 
paskirtas socialistas.

Dabar Lenkijos prezi- ganas “Pravda
dentas paskyrė premieru esą neįmanoma jokios de- 366 W. Broadway, 
seną požemio vadą ir re- rybos tarp lenkų ir rusų. |

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gruodžio 2 d., 2 vai. po pietų iš WCOP

voliucionierių, Tomasz 
Arciszewski. Jis yra bu
vęs mirusiojo Juozo Pil
sudskio bendradarbis, ko
vojęs dėl Lenkijos nepri
klausomybės po pirmojo 
pasaulinio karo. Jeigu jam 
pavyks sudaryti ministe
rių kabinėta, tai greičiau- stoties, Boston, Mass., vėl išgirsime lietuviškas liau
sią, kad Mikolajczyk bus dies dainas, muziką, pranešimus, 
paskirtas užsienių minis- 
teriu.

Kaip ten nebūtų, bet len- pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš
kai vargiai patenkins So- tadienių programose pasveikinti ir paskelbti.

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo 
dabar Sovietų Rusijos or- adresu:

rašo, kad

Priduokite arba siųskite vedybų, vedybinių su
kaktuvių, karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus,

DARBININKAS RADIO
So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.
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ŠEŠTOJI KARO PASKOLA
I

su

I

Tūlas Amerikos karys-grekas, linksmas parvykęs

as
menų, oficialiai prasidėjo

ĮVAIRIOS žinios
t

1,000 Amerikos Bombanešių 
Puolė Vokietijos Centrus

Žaliuojančiais Dzūkų Laukais Ir 
Kalneliais

London, lapkr. 30 —Pra
neša, kad daugiau kaip 
1.000 Amerikos sunkiųjų 
bombanešių puolė aliejaus 
perdirbimo įstaigas Mis- 
burge ir geležinkelio kie
mus Hamm’e, Vokietijoje.

Anglijos karo lėktuvai 
dienos metu puolė Duis- 
burg, Ruhr srityj, ir nak
ties" metu bombardavo Ha- 
nover. Numetė 4.000 tonų 
bombų ant Duisburg.

Bombarduojant nebuvę 
jokio vokiečių lėktuvų 
sipriešinimo.

pa-

Aplikanty Sąrašai 
Nebeiškabinami

Washingtonas — šešto
ji Karo Paskola, kurios 
tikslas surinkti keturioli
ka bilijonų, dolerių, kurių 

listų. kuriems duoti liudy-' penkis bilijonus tikimasi 
mai įsigyti naujas padan- surinkti iš pavienių 
gas (tajerius), Kainų Re- i---- 1 r--------------------------
guliavimo Įstaigos panai- lapkričio 20 dieną ir tęsis. 

į kintas.
Ši nauja tvarka pradėjo 

veikti nuo 1944 m. lapkri
čio 22 d. Vietoje iškabini- 

Į mo, vietinės agentūros 
i duos galimybę pamatyti 
; padangų įsigijimo liudy- 
i mus gavusių automobilis- 
! tų sąrašus kiekvienam 
' intresuotam asmeniui.

Washingtonas — Reika
lavimas. kad vietinės Ka
ro Kainų ir Racijonavimo 
Įstaigos iškabintų kas sa
vaitę sąrašus tų automobi-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

HEPAPRASTA PROGA
Našlė parduoda mūrinį 

namą su vaistine (Drug- 
store), už mažiau nei pusę 
vertės. Labai geroj vietoj, 
ketinis namas, išnuomotas 
už $440 per mėnesį, galima 
pirkti už S22.000 ir tik' 
$5000 įmokant “cash”. Ši-■ 
tokių progų pasitaiko tik* 
vieną sykį gyvenime. Vais-i 
tinės biznis taipgi galimu! 
pirkti labai pigiai, nes sa
vininkas eina į karinome-1 
nę. Platesnes informaci
jas suteiks aav. J. B. Gal 
liūs —

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

Juozas Kasinskas
Ine. <

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Nakt] 1

602 VVashington Blvd. ] 
BALTIMOP.E 30. Md. 
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų
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Didi Ali jantų Karo 
Nuostoliai

Washington. lapkr. 30 — 
Amerikos ir Anglijos vy
riausybės pranešė didžius 
karo nuostolius, nuo rug
sėjo mėnesio 1939 metų, 
iki 1944 metų.

Alijantai neteko 5758 
■ laivų, beveik po keturius 
laivus buvo nuskandyta 
kasdieną. Anglija netekc 
733,030 žmonių.

Anglijoje vienas iš trijų 
namų buvo sugriautas ar
ba gerokai apdaužytas. 
Vokiečiai bombomis prida
rė daug nuostolių Angli
jai.

30,000 Naujų Studenčių 
Slaugių

VVashingtonas — Dr. 
Thomas Parran, Federali- 

į nės Saugumo Agentūros 
; Viešojo Sveikatingumo 
j Tarnybos generalinis chi
rurgas, pranešė, kad į J. 
V. Kadečių Slaugių Kor- 
;pusą įsirašė apie 30.000 
j naujų studenčių slaugių. 
Tai sudaro gerą priedą 

i prie 65.521 naujų studen- 
• čių slaugių, priimtų į slau- 

: gių mokyklas korpuso pir- 
; mųjų metų laikotarpyje, 
' kuris baigėsi 1944 metų, 
Į birželio 30 dieną.
j} Kadečių Slaugių Korpu- 
i. so rekrūtų kvota, dvylikos 
»I mėnesių peri jodui, 
»i baigiančiam 
E į birželio 30 d., 
į; studenčių.

3S- <«• <♦> »> <♦> <♦> <«■ <♦> <«- -3E- :« <«• -3E- ’<

[iki gruodžio 16 d. 
į Karo pabaiga, kurios net 
į ir patys vokiečiai laukia,! 
: nepaisant visų pranašavi
mų, dar nėra matoma, ir j 
įžymiausi Armijos ir Lai-: 
vyno autoritetai sutinka, J 
kad Vokietiją sumušus,! 
praeis mažiausiai pusan-j 
trų metų iki Japonijos su
triuškinimo.

Vokietija ginasi visomis 
pajėgomis, todėl EuroposĮ 
karas tęsis iki iš nacių bus 
gautas besąlyginis pasida- atlankyti savo motiną, po 31 mėnesio nesimatymo, 
vimas. Naciams pasida
vus, mums teks tęsti dar! 
brangesnes kovas Pacifi- 
ke. Vien tik krovinių tran- 
sportacija į Pacifiko ba
zes yra 25 nuošimčiais 
brangesnė už Prancūzijos. 
Be to, suteikiant paramą 
duotojo dydžio pajėgai Anglijos premieras Chur- 
Pacifike, reikalinga dvigu- j chį|k atidarant parlamen- 

šeštąją karo sesiją, į- 
spėjo, kad nesitikėtų taip 
greito karo užbaigimo Eu
ropoje. Dar kartą priminė, 
kad ir Vokietiją sumušus, 
dar reikės sumušti kitą 
pajėgingą priešą Pacifike.

Churchill pramato, kad 
Vokietija būsianti nugalė
ta tik iki ateinančios va
saros.

Churchill Pramato Karą Iki

Londonas, lapkr. 30

St. P-rys(“N. R.”)
( Šis straipsnis rašytas 1939 

metais, kaip patys patirsite, 
apie Sekmines. Jis puikiai 
charakterizuoja Vilniją ir to 
krašto išbandymo gyvenimų, 
visuomet ryžtingai laukiantį 
laisvės aušros. Ten pastebėsi
te vilniečio nuoširdumą, pat- 
rijotingumą ir palyginimą su 
laisvosios Lietuvos piliečiais. 
Dabar palyginkime aną gyve
nimą su mūsų ir juos supras
kime šioje valandoje, kai ne
tik Vilnija, bet ir visa Lietu
va pergyvena baisų karą ir 
žiaurų okupantų režimą).

vietos. Fasadas ir šoninės 
kolonos sumaniai elektros 
lemputėmis nušviestos, į 
stovinčias skulptūras ir 
bokštelius iš varpinės pro
žektorių šviesa plieskia — 
vakare katedros pastatas 
gražus ir slėpiningas.

Visu būriu nupluošiame 
aplankyti šios gražuolės. 
Bematant pribūva bažny
čios tarnas su raktais ir 
nuveda prie koplyčios, ku
rioje už grotų pastatyti 

į karališkieji karstai. Atra- 
! kiną grotas, ir sueiname 
Į vidun. Remontuojant ka
tedrą netikėtai požemiuo
se rasta Barboros Radvi
laitės, Elžbietos ir Alek-

Tęsinys
Dar gražesnis reginys į 

miestą ir apylinkes iš šv. Sandro Jogailaičio palai- 
Jono bažnyčios bokšto. Šis kai. Aukso karūnos’ir kiti 
bokštas yra aukščiausias;brangūs radiniai zakristi- 
Vilniaus pastatas, stovi jos nedegamon spinton su
veik pačiame miesto cent-'slėpti, o kaulai sudėti rus- 
re, turi specijaliai įrengtą vo ąžuolo karstuosna, prie 
aikštelę, iš kur galima ap- kurių prikaltos metalinės 
linkui apžvelgti. Žengi aik- lentelės su atitinkamais 
štele aplinkui bokšto mū- parašais; lentelių kam- 
rą, ir kiekvienas žingsnis puošė vytis ir erelis išgra- 
atskleidžia vis naują, vis viruoti. Karstai uždengti 
nuostabesnį ir gražesnį re- raudona gelumbe ir koply- 
ginį. Stačiai sunku supras- čioje laikinai pastatyti, iki 
ti, kodėl žiūri ištisą pusva- bus paruošta vieta, kurioje 
landį į bile kurį miesto jie bus palaidoti. Prie A- 

„.„„u jeksancĮro karsto pastaty
ta urna, kurioje yra taip 
pat atrasta Vladislovo IV 
širdis. Sienose sukabinėtos 
foto nuotraukos, vaizduo
jančios rastuosius pože
miuose griaučius ir kara
liškas karūnas.

(Bus daugiau)
1

gali būti pašaukti pasiaiš
kinti prieš apklausinėjimo 
komisijonierius, kurie turi 
teisę atšaukti ne tiktai pa
pildomąsias B ir C racijo- 
navimo knygutes, bet taip 
pat ir A knygutes. OWI.

laivų, nes nuotolis nuo na-: 
mų bazės yra nepaprastai , 
didelis.

Uždaviniui atlikti, dabar 
reikia didesnio skaičiaus ‘ 
visų rūšių pabūklų: reika
linga daugiau B-29 super- 
fortresų, kainuojančių po 
600 tūkstančių dolerių 
kiekvienas; daugiau P-47 
thunderboltų, po 50 tūks
tančių dolerių kiekvienas; 
daugiau M-4 tankų su 
bulldozer peiliais, po 67,- 
417 dolerių kiekvienas. 
Dar reikalinga didesnio 
skaičiaus tankų, lėktuvne
šių, prekybinių laivų, gą
sdino, alyvos ir šaudme
nų.

Dėdė Šamas kviečia vi
sus amerikiečius stoti tal
kon. Skolinant pinigus Dė
dei Šamui, atliekama ne 
tik aukšto patrijotingumo 
veiksmas, bet ir gera pini
gų investacija, nes ji pa
remta dideliais valstybės 
ištekliais.

Svetimos kilmės ameri
kiečiai šiame kare pasiro
dė esą milžiniškas ir labai 
patikimas paramos šalti
nis, kai tokia daugybė jų 
giminių kentėjo brutualu- 
mą ir sauvaliavimą to pa
ties elemento, kurį šis ka
ras yra pasiryžęs nušluoti 
nuo žemės paviršiaus. Šis 
karas stoja už dorą ir tei
sybę ir kovoja prieš žvė
riškumą ir sadizmą. Todėl 
šis yra visų garbingų žmo
nių karas. Ir jis tebetęsia
mas. Visi privalo prisidėti 
prie jo užbaigimo. Kai kiti 
lieja kraują, tu paskolink 
Amerikai savo dolerius. 
Pirk bonų, kiek tik išgali; 
pirk daugiau, nei bet kada 
pirmiau esi jų pirkęs.

OWI.

*

pasi- 
1945 metų, 
vra 60.000

OWI.

■4.

d/uybsta šiandien

Tai sužinosi perskaitęs
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.

ą
$

kaina — $3.50
Kreipkitės su užsakymu:

DARBININKAS *
V. *“ •

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

ne <♦>

Italijos Kairieji Boikotuoja 
Premierą Bonomį

Roma, lapkr. 30 — So
cialistų ir Akcionistų par
tijos viešai atsisako įeiti ir 
remti premiero Bonomi 
valdžią. Komunistai slap
tai veikia prieš Bonomi ir 
talkininkauja socialistams 
ir akcionistams.

Italijoj susidarė rimta 
tarptautinė krizė. Alijan- 
tai iš militarės veiklos yra 
priversti pereiti į politinę 
veiklą, kad pagelbėti ita
lams atstatyti tvarką 
sudaryti valdžią.

ir

Įspėjimas Gąsdino 
Eikvotojams

au-

Lietuviai Belaisviai Atvežti 
Iš Italijos Amerikon

Savaitraštis “Amerika” 
praneša, kad šiomis dieno
mis į Ameriką karo belais
vių grupėje iš Italijos at
vežta 19 lietuvių, drauge 
su vokiečiais karo belais
viais.

Atitinkamos įstaigos ė- 
mėsi reikalingų žygių, kad 
atvežtųjų lietuvių padėtis 
būtų skirtinga nuo vokie
čių belaisvių, nes lietuviai 
buvo prievarta paimti į vo
kiečių kariuomenę.

kvartalą ir negali atsižiū
rėti. Moderniškan pasta- 
tan užmeti akį, peržvelgi 
tiesias, šaltas linijas, nusi
stebi pastato didingumu, 
ir — užtenka: nebėra ko 
ilgiau žiūrėti. O čia — žiū
rėtum ištisą dieną, ir tai 
norėtųsi dar kartą vin
giuotais laiptais pasikelti 
bokšto viršūnėn, dar kartą 
ir dar nuo jo aukštybių iš
vysti visą miestą ir jo mel- 
svuojančias apylinkes.
Kur šventosios 
Ugnies Rusenta

Jau pirmą vakarą kaiku- 
rie ekskursantai nebeiš
kentė ir nuėjo pažiūrėti 
katedros, kuri buvo neto
liese nuo mūsų nakvynės

l

i
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YHE EREMY 1$ STILL THERE!
Keep

Buying
* Eztra 

Borais!

Per Rugsėjo Mėnesį Gavo 
Tarnybas 80,444 Veteranai

pareiš-

Washingtonas — Paul V. 
McNutt, Karo Darbo Jė
gos Komisijos pirminin
kas, praneša, kad per rug
sėjo mėnesį J. V. Samdos 
Tarnybos pagalba, tarny
bos suteiktos 80,444 vete
ranams, šio ir pereito ka
ro.

Į šį skaičių įeina ir 12,492 
tarnybos, suteiktos nuo 
karo fiziniai nukentėju- 
siems veteranams. OWL

Išaiškintas Veteranų Darbo 
Statutas

VVashingtonas — Tie 
tomobilistai, kurie netei
sėtai naudoja gasoliną ke
liavimui į žiemos kuror
tus, gali netekti racijona
vimo knygučių
kė Kainų Reguliavimo Į- 
staiga.

Kainų Administratorius, 
Chester Bowles, pareiškė, 
kad Kainų Reguliavimo j šama, kad pagal Tautinės 
Įstaiga yra paruošusi ati- Karo Darbo Vadybos in

terpretaciją 1940 metų 
Karinio Lavinimo ir Prie
volės Akto, karo vetera
nas, sugrįžęs į pirmykštį 
darbą, privalo būti priim
tas toms pačioms parei
goms, tartum jo tarnyba 
niekada nebūtų buvus nu
traukta. OWI.

Įstaiga yra paruošusi ati
tinkamą planą sulaikyti 
nuo nteisėto gasolino nau
dojimo žiemos atostogų 
kelionėms. Jis įspėjo, kad 
tie automobilistai, kurie 
netinkamai naudoja jiems 

» kiekius,.Kaikurioms Mėsos Rūšims {skirtus gasolino
•------------------------------------------------------

J nų Reguliavimo Įstaiga 
I pranešė, kad sūdytai jau-

Pakeltos Kainos
VVashingtonas — Kainų 

Reguliavimo Įstaiga pra
neša. kad aukščiausios 
kainos jautienai, veršie
nai, avienai ir “mutton 
sweętbreads (neck)” pas
mėsininkus pakeltos nuo i pakeitimai pradėjo veikti 
vieno iki dviejų centų užjnuo 1944 m. lapkričio 20 
c varą. Tuo pat metu Kai- dienos. OWI.

tienai ir veršienai ir rūky
tiems . liežuviams kainos 
nužeminamos nuo vieno i- 
ki trijų centų už svarą.

Šie aukščiausiųjų kainų

VVashingtonas — Prane-

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

★YH LĖNI YOII 
Afoneg•

TREY RIVE TREII

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.................  S15,000.00

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.

Centre ofisas:
73 E. South St. (P. 0. Box 321, Wilkes • Barre, 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.

ir
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Publiahed every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independente Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
------------ by-------------  

SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
■tatered u aecond-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act ot March 3, 1870.
Acceptance for malling at special rate ot postage provided for In Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
PRENUMERATOS KAINA

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

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly____________ $4.00

Domestic once per week yearly $2.00
Forelgn yearly______________ $5.00

Forelgn once per week yearly $2.50

I

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

rū
bus

__
Vyčių sekretoriams, organiza-' pirko naują rūbų, mokėdami tik 
cijoms, kurių adresus gavome po $9.00 vyriškam naujam siū- 
ir įvairioms amerikiečių draugi- tui.

• I
joms bei įstaigoms. Išsiuntinėti 
sandėliui adresuoti lapeliai- 
labels ir rūbams kortelės. Kas 
norėtų daugiau jų gauti, malo
nėkite kreiptis į United Lithua- 
nian Rtliej Fund o f Ameriea 
Marehouse, 101 Grand 
Brooklyn 11, N. Y. Tel. 
green 8-6203.

i Taikosi vietos 
sąlygoms

Įvairiose kolonijose vajai rū
bams gauti pravedami prisitai
kant vietos sąlygoms. Pirmuti
nės kolonijos, BALF pirmininko 
Dr. Končiaus darbu, būtent, Mt. 
Carmel, Shamokin, Girardville, 

. Pa., prisiuntė visą vagoną. Eas- 

. don. Pa. ir Brockton, Mass. at
siuntė po pilną troką. Kitos ko- 

. lonijos daugiausia naudoja 
American Railway Ezpress ar
ba Freight.

Brooklyne rūbus renka 
šeštadieniais

Mūsų sandėlis sunkvežimio

• Įnėkite dar kartą peržvelgti 
bams paruošti instrukcijas, 
išvengta daug keblumų.

Svarbu gerai rūbus 
įpakuoti

i Daug kas atsiunčia gana gerų 
rūbų. Gaila, ne visada jie gerai 
įpakuoti. Popierinė dėžė kelio
nėje bemėtant dažnai suplyšta' 
ir subyra ir švarūs rūbai susi
purvina. Tokiu atveju juos ten
ka vėl surankioti, suvynioti, vėl 
išvalyti ir tik tada pakuoti.

Siųsdami rūbus turėkite min
tyje. kad jie atvežami ir iškrau- 
jami ant mūsų šaligatvio. Su
vežti rūbus 1 sandėlį reikia pa
tiems sandėlio darbininkams. 
Jei lyja, kas rudenį ir žiemą 
dažnai pasitaiko, prastai įpa
kuoti rūbai labai nukenčia. Ge- 

! rai įpakuodami rūbus, sutaupy
kite laiką ir apsaugosite rūbus. 
Nedėkite į tą patį siuntinį valy
tus ir nevalytus rūbus.

Rūbus geriausiai pri
statyti darbo laiku

Sandėlio oficialės valandos: 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p., 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. p. p. Bet visuomenės pa-

Rašo JONAS VALAITIS,
BALF Rūbams Rinkti Vajaus Direktorius.

Bendrojo Amerikos Lietuvių kiekvieno pundo bus mūsų fon- 
šalpos Fondo Sandėlis, 101; do parašas, žymima kas punde 
Grand St., Brooklyn, N. Y., iš į-lyra, jo svoris ir didumas. Gele- 
vairių Amerikos lietuvių kolo-; žinkeliais siunčiamieji pundai 
nijų kasdien gauna rūbų. Jie;sveriami, o laivais siunčiant 
kraunami, skirstomi. Kai skai-į mokama nuo įtalpos — už laive 
tysite ši raštą, dalis rūbų bus užimamąją vietą.
peržiūrima, rūšiuojama, nafta-1 
linuoiama, vyniojama, valoma ( Numatomas ilgas 

! ir susk »*stoma. Paruošti*rūbai rūbams VOJUS
suspaudžiami j nuo 1C0 iki 120 Rūbų rinkimas prasitęs gana 
svarų keturkampius pundus, ilgai, gal net keletą metų. Dėl 
kaip tik vienam asmcn:ui pato- to vajus nesibaigia. Rūbų dar 

jgius kilnot’. Pundus kraujame( daug reikės. Juos rinkite ir vis 
i sausam, švariam sandėlyje. Ant ■ siųskite. Prieš siuntimą rnalo-

i
<
i

Įsikibo Į Auklės SijonąJėzuitų žurnalas “America” daro pastabą, kad 
“realistas” Stalinas matomai prarado realumo pojūtį. 
Pirmiau, kol dar buvo silpnesnis, jis pasirodė tikru 
realistu, vadinasi, pilnai suprato, kaip einamuoju mo
mentu reikia elgtis, kad ir jo ir Rusijos interesai ne 
tik nenukentėtų, bet ir ko daugiausia laimėtų. “Ir taip: 
prisiėmė Atlanto Čarterį; pasirašė Maskvos sutartį, 
kuri nustato šiokį tokį pagrindą būsimam pasaulio 
sutvarkymui; paskui dalyvavo Teherano konferenci
joj, kurioje drauge su kitų didžiųjų valstybių valdovais pakeičia 1940 metų politikos, būtent, žūt būt yra nusi- 
išdirbo tolvmesnius pokarinio pasaulio susitvarkymo statę ne tik susovietinti užimtuosius kraštus, bet ir vi- 
projektus. Bet nuo to laiko atrodo, kad realumas ir siškai likviduoti jų gyventojus, marinant juos badu,! 
protingumas jį apleido. Jo poelgis su Lenkija nieko ištremiant ir tiesiog išžudant. Štai neperseniai estų; 
kita negali jam laimėti, kaip tik lenkų neapykantą ir , pasiuntinys buvo priverstas rašyt į New York Times! 
viso pasaulio nepasitikėjimą... Visas Lenkijos klausi
mo rišimas tai lyg apykvailio storžievio poelgis, kai di
džiuojasi savo pajėgumu, kuriam kol kas nieks negali 
atsispirti”. (Čia nuo savęs primename ir brutališkus 
žiaurumus, kuriuos bolševikai vykdo Pabaltės kraš
tuose, idijotiškai skelbdamiesi Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos “išlaisvintojais”).

Bolševikams labai neparanku, kad jų darbeliai iš
eina aikštėn. Čia jie nori išeit į žmones, apsimesti de
mokratais, o čia kartais atsiverčia antroji medalio 
pusė — tamsi, žiauri, baisinga. Pro tampriai užčiaup
tas okupuotųjų kraštų sienas ir griežtą militarinę 
cenzūrą vis dėlto prasiveržia klaiki teisybė, kad jie 
skelbiasi “išlaisvintojais”, o tikrenybėje tai nėkiek ne-

Miestas duoda trokus
Ansoma, Conn., miesto meras, 

apsiimdamas būti komiteto gar
bės pirmininku, pažadėjo duoti 
nemokamai miesto trokus iš na
mų surankioti rūbus.

Bridgeporto ir Waterburio, 
Conn., miestų merai išleido sa
vo proklamacijas, kuriose kvie
tė gyventojus paremti Lietuvai 
drabužių rinkimą.

I
i Daugiausia juda 
Pennsylvania

Didelį kiekį rūbų prisiuntė 
į kun. Karalius iš Shenandoah, 
Pa.

Rūbų prisiuntė lietuvių para
pijos: Lowell, Mass., Frackvil- 
lee. Pa., Easton, Pa., Hazleto.n, 

Viešpaties Atsimainymo, 
Angelų Karalienės, 
Brockton, 
Mass.,

Apreiškimo

į

St,
!..• EVer-

t 
I

Mass.,
Westfield, 
parapijos

Pa.,
Maspeth, 
B’klyne, 
Lawrence, 
Mass.,
mokykla, Brooklyne, Apreiški
mo parapijos vienuolės Brook- 

rūbams paimti neturi, bet atsi
rado geraširdžių lietuvių gru-

togumui dabar sandėlį laikome P®’ pasiaukojanti rūbus rinkti.
atdarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Kai sandėlis uždarytas, 
žmonės šaukia Valaičio namus 
EV 8-7871, ir pasiunčiame žmo
gų rūbus priimti. Bet kai ne
darbo valandomis atsiunčia

I delį kiekį rūbų,
l
i

I

lyne, Baliukai iš. Camden. N. 
J., Kawlaiczia, Rumford. Me., 
Triska Ambridge, Pa., Raudo-’ 

jnaitis, Lynbrook, L. I., 
Į ka, Kaminskas,
džiūnas.
Jurgėla,
Stewart. Kašėta.
nė. Butėnienė,

Leonas Šerkšnys ir Juozas 
Naujokas, 138-15 Hoover Avė., 
Jamaica, L. I., N. Y. Taip pat 
Eugenija Karpiūtė, 410 2nd St., 
Brooklyne. Jie savo automobi
liu kiekvieną šeštadienį pašvęs 
rūbus rinkti. Tad, r *1 — 
pranešti sandėliui arba jiems 
patiems, ir jie teiksis jūsų rū
bus į sandėlį pristatyti.

Rūbų rinkimas 
Philadelphijoj

Philadelphijoje rūbų 
mo vajus vyksta milžinišku 
mastu. Jį indorsavo Civilian 
Defense Director of Philadel- 
phia Judge Harry S. McDevitt. 
Rūbai renkami kiekvienoje Phi- 
ladelphijos policijos stotyje :r 
trijose lietuvių parapijose: 324 
Wharton St., 1120 Wallace St., 
ir 358 Salmon St. Rūbų davėjai 
gali telefonuoti REGent 3102; 
POPlar 2322 ir HOWard 2052.

Surinktieji Philadelphijoje 
rūbai kiekvieną šeštadienį tro- 
ku bus atvežami tiesiog į san
dėlį Brooklyne. Pittsburgh, Pa. 
vajų turi taip pat milžinišku 
mastu. Sioux City, Iowa labai 
intensyviai dirba.
Pirko naujų siūtų 
po $9.00

Lewiston, Maine, pranciško
nai, su kun. Vaškiu priešakyje 
surinkę $203.00 pinigais, nu-

Mažei- 
Šmilskis, Puo- 

Karpius. Pusnikas, 
Sinkevičius. Mrs.

Matulevičie-
Pranienė, Dau- 

malonėkite kantas. Ambraziejus (kurie bu
vo surinkti tautininkų fondui 
rūbai taip pat perduoti mums): 
Mallin iš Richmond Hill. Spur
ga iš Port Jefferson. L. I., Liū- 
džius iš Brattleboro, Vt. BALF 
65 skyrius iš Rochester, N. Y., 

i Valušienė iš New Yorko, Vil- 
, kaitienė iš Olyphant. Pa.

Amsterdam, N. Y. lietuviai 
raportuoja turį surinkę daug 
rūbų. Dideliems vajams ruo- 

, šiasi Boston. Mass.. VVaterbu- 
ry, Conn., New Britain, Conn.. 
Bridgeport. Conn.. Hartford, 
Conn., turi jau labai daug rūbų 
surinkę.

Rūbų rinkėjams 
liudymai

Kiekvieną dieną siuntinių 
gauname daugiau ir daugiau. 
Kiekvieną dieną galiau .įsikin
kome į darbą rinkti rūbus Lie
tuvai, kur jų reikia daug. Rin
kite ir siųskite rūbus mūsų 
sandėliui. Rūbų rinkėjams at
spausdinome liudymus. Juos iš
davinės skyrių valdybos. Pra
šykite. kiek liudymų reikia jū
sų skyriui.

di- 
ypatingai iš 

anksto nepranešę, tada susidaro 
keblumų ir nepatogumų. Ge
riausiai galime patarnauti dar
bo valandomis. Tada yra pakan
kamai talkos.

Daugelis kolonijų ruošia dide
lius vajus rūbams rinkti. Kolo
nijų lietuviai veikėjai į tuos va
jus įtraukia didžiųjų krautuvių 
žmones ir gauna miesto valdi
ninkų talką. Geriausia turėt 
vietą rūbams rinkti, ar tai pri
vačiuose namuose ar salėj, arba 
pasisamdykite krautuvę. Būtų 
gera, kad nustatytomis valan
domis galėtumėt rūbus priimi
nėti.

laišką, kuriame griežtai užginčyja skelbiamas bolševi
kų žinias, kad rusams užėmus Estiją, gyvenimo sąly
gos pagerėję: žmonės gauną daugiau duonos ir šiaip 
jau džiaugiasi sovietų valdžia. Gi Estijos pasiuntinys 
praneša, kad viskas yra kaip tik priešingai: žmonės 
negauną iš rusų nė trupinėlio duonos, bet kenčia prie
spaudą, areštus, ištrėmimus ir visišką laisvės suvar-

Dar vienu atveju Stalinas įrodė, kad jam toli gra- žymą. Kai dėl džiaugimosi sovietų valdžia, tai nėra 
žu iki realistinės politikos lygio, tai negirdėtu stor- nieko panašaus. Priešingai, sovietų idėja niekad ne- 
žieviškumu link Popiežiaus. Tą Rusijos diktatoriaus buvo Estijoj prigijusi ir niekad neprigysianti. Tokius 
“politiką” štai kaip “America” apibūdina: pat protestus pakartotinai pareiškė ir Lietuvos pasiun-
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ir ignoruotume to puolimo neteisingumą ir melagin
gumą, tai jis vis vien pasiliks amžinu kvailystės pa
minklu. Rusija tiesiog negalės surasti sau ramybės, 
kol jai nebus leista atrasti Dievą. Jei Stalinas būtų 
protingas, tai jis būtų turėjęs užtektinai laiko patirti, 
kad nė jis pats, nė jo propaganda, nė badu marinimas, 
nė GPU, nė koncentracijos stovyklos, nė mirtis negali 
panaikinti tikėjimo žmonių širdyse”.

Istorija geriausia mokytoja, bet bolševikijoj jos 
pamokos į miškus eina. Tiesa, bolševikai istorijos ne
pripažįsta. Tai esanti buržujų paliekana. Bet per 27 
metus jau patys bolševikai padarė savo istoriją ir iš 
jos galėjo pasimokyti. Deja, nepasimokino ir nepasi
mokys, kol skurdas nepasieks pačių komisarų klasės. 
Kol kas jų nepasiekė. Milijonai buvo badu išmirę, bet 
tai tik mužikai. Kremliaus ponams neteko badauti. Gi 
mužikai tegu sau stimpa. Pabadaus, bus nuolankesni. 
Žiaurumas ir brutalybė Rusijoj neišsiveisė. Dar kur širdystė turi trumpą atmintį. Kad bent nors kiek atei- 
kas padidėjo. Nė Muravjovo koriko laikais nebuvo to- tį pramatytų, nes neužilgo tas pats driskius vėl jai špy- koJo ir katalikų susivienijimų 
kio teroro, kaip dabar Lietuvoje. K. gą parodys. K. 1 x T

Į trumpą, laiką du kartu Vatikaną puolė. Jei mes tinybė.
Tie prislėgtųjų tautų balsai diegte diegia Maskvos 

diktatorius. Juk tai baisus neužtarnautos garbės nu
plėšimas! Tad jų propaganda išsijuosus dirba, kad tie
sos balsas būtų užčiauptas. Pagaliau griebėsi ne vyriš
kos priemonės: lysti po Amerikos valdžios skraiste. 
Tai nelyginant, kaip patvirkęs vaikėzas, pridirbęs ža
los kaimynams, įsikimba į auklės sijoną ir iš ten atė
jusiam skųstis kaimynui rodo liežuvį. Auklė, kaip auk- i
lė. Ir geraširdė ir lengvatikė. Reikia pasigailėt palai- Laukiame laikos 
dūno. Tiesa, jis akyplėša ir padauža, bet kaip moka 
prisilaižyti! Pirmiau išgirsta išdykėlio pasaką ir įtiki, siuntinėti 
Kaimyno skundas padaro jau antrą įspūdį. Gal perdė- skyriui. Vieni jų gavo mažiau, 
tas, o gal ir visai be pagrindo. Išdykėlis triumfuoja. Ne (kiti visų negali sunaudoti. Ku- 
tik liežuvį, bet ir špygą jau rodo. Už auklės andaroko'rie negali sunaudot, malonėkit 
jaučiasi saugus. Gi toji vargšelė - geraširdelė pamiršo,! grąžinti mums, 
kaip tas pats padauža pora metų atgal ją viešai šmeižė 
ir nešvarius šposus jai krėtė. Nieko nepadarysi. Gera-

Didieji plakatai — posters iš- 
kiekvienam mūsų

mes nusiųsim 
kitiems, kuriems jų trūksta. 
Posterių išsiuntėme visų lietu
vių parapijų klebonams, tautiš-

kuopų sekretoriams, Lietuvos

rinki-1
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DIEVUI ir TĖVYNEI
Parakė Msgr. Fulton Sheen 

Vertė Pranas Jančius, MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS
II PERSKYRIMAS

NUODĖMES tikrovė
1) LAISVĖS PRARADIMAS, šiandieni

niam žmogui nėra nieko pasaulyje branges
nio už laisvę, bet ar jisai supranta, kad už
ginčydamas nuodėmę, jis užginčija ir pačią 
laisvę? Ar laisvė savyje nereiškia pasirinki
mą? Ar pasirinkimas netalpina savyje pasi
rinkimą tarp gero ir blogo?

Jeigu aš nenusidedu, kada aš blogai pasi
renku, tada aš taip pat nesu už klaidą atsa
kingas. Ir jei aš nesu atsakingas; tai aš tada 
nesu laisvas.

Kopūstai, arkliai, skaitymo mašinos, ba
tai, laivai negali nusidėti, kadangi neturi 
laisvės ir tat neturi atsakomingumo. Dėl to 
užginti atsakomingumą yra žmogų paversti 
daiktu.

Šis užginčijimas kaip tik ir sudaro fašiz
mo, nacizmo ir komunizmo pagrindinę filo
sofišką priežaštį, nes, jei žmogus yra tik 
daiktas, o ne dorinis sutvėrimas, laisvas ir už 
savo veiksmus atsakingas, kodėl jis neturėtų 
būti prarytas rasės bendrumoj arba visumoj, 
kaip Vokietijoje; klasėje, kaip Rusijoje; tau
toje, kaip Italijoje.

Negalime turėti abu daiktu; jei esame 
laisvi, mes galime daryti blogą; bet jei mes

negalime daryti blogą, mes nesame laisvi.
Mūsų taip vadinamieji laisvamaniai ir pa

žangiečiai auklėtojai užginčiją kaltės tikro
vę, nepaliuosavo žmogaus iš “Viduramžių do
rovės” grandinių, kaip žadėjo; bet mes žino
me, kad jie paliuosavo žmogų nuo jo atsako
mingumo ir tadgi nuo laisvės.

Demokratijose Freudo pasekėjai psicho
logai, kurie suvertė visą kaltę ir nuodėmę ant 
psichiško determinizmo, kuris plaukia iš že
miau protinio arba lytinio dalyko, ir totalita
rinėse valstybėse, marksinis filosofas, pri- 
skyręs nuodėmę prie ekonomiškos tvarkos 
visuomeniško determinizmo, iš tikrųjų ne
prašalino nuodėmės, bet žinojne, kad jie tik
rai prašalino laisvę.

Žmonės daugiausia kalba apie laisvę tada, 
kada jie ją pradeda prarasti, panašiai kaip ir 
ligos metu kalba apie sveikatą.

Šiandien jau tikroji laisvė slįsta iš pasau
lio rankų ir artinasi prie mūsų tasai Dosto- 
evskio išpranašautas laikotarpis: “Praeis am
žiai ir žmonija savo išminčių lūpomis pa
skelbs, kad nėra piktadarystės; nėra nuodė
mės; yra tik alkis. Pabaigoje jie sudės savo 
laisvę prie mūsų kojų, sakydami mums ‘pa
verskite mus savo vergais’, bet maitinkite 
mus”.

Paneigimas, kad mes galime daryti blogą, 
yra didžiausias visų blogumų. Velnias buvo 
išmintingesnis už šiandieninį žmogų, nes vel
nias sugundė Adomą ir Ievą klaidingai pa
naudoti savo laisvę, siūlydamas jiems valgy
ti vaisius nuo blogo ir gero pažinimo medžio.

Šėtonas niekados nebuvo toks kvailas ma
nyti, kad laisvė reiškė neatsakomybę. Bet 
jam pasisekė tai įtikinti savo pasekėjus dvi

dešimtame amžiuje! Pradžioje jis prižadėjo 
laisvę, paragindamas prie blogo; dabar atima 
laisvę, užginčydamas blogą. Ir mes savo ne
žinojime tai vadiname pažanga!

2) TAUTINIS SUPARALIŽAVIMAS. Tau
tai pradėjus sakyti: —Nesą tokio daikto, kaip 
gero ir pikto, nes pats Einšteinas įrodė, kad 
viskas yra relatyviu arba sąrišingu; dorybė ir 
yda yra tik pažiūros klausimas”, tada, tuo pa
čiu faktu, toji tauta išvysto netikrą toleran
ciją, pakantą, netikrą, nes sutapdina pakantą 
su beskirtiškumu į gerą ir blogą.

“Plačiapažiūrumas” tuomet išgiriamas 
kaip didelė dorybė, gi kuomet tikrovėje yra 
ne kas kitas, kaip tiktai plokščiagalvišku- 
mas — neišgalėjimas matyti, kad kalnai yra 
aukšti, klonys lygūs, dorybė teisi, ir yda ne
teisi.

Jei nėra pikto, kaipgi galime jam pasiprie
šinti? Jei nėra sulaužytų kaulų, kam šaukt 
gydytoją?

Nenorėjimas pripažinti neteisumą, kaipo 
tokį sutrukdo arba sulaiko pasipriešinimą ne
teisumui. Jei, sakysime, gydytojai pro pirš
tus žiūrėtų į bakterijas arba su tokia plačia 
pažiūra traktuotų ligos perus, kaip mūsų ša
lis žiūri į teisumą ir neteisumą, Amerikos jau 
seniai nebūtų buvę. Prieš kiek laiko aš buvau 
pakviestas eiti pareigas viename gerai žino
mos J. Valstybių grupės komitete. Be kitų 
priežaščių, dėl kurių aš atsisakiau dalyvauti, 
buvo ir ta, kad ta pati grupė rėmė plačiai iš
reklamuotą vieno įžymaus mokslininko tikė
jimo užpuolimą.

Tada atsišaukta į mano plačią-pažiūrumą. 
“Vis tiek”, manęs užklausė, “jūs nenorėtumė
te būti nepakantų?”

Aš paklausiau šio ypatingo asmens ar jis 
turįs kūdikį? Jam pripažinus, kad turįs, aš 
sakiau: — Daleiskime, kad jūsų kūdikis pa
vojingai susirgo. Penki gydytojai buvo pa
kviesti ir visi pripažino, kad jame įsimetė pa
vojingas streptokoko užkrėtimas. Bet trys 
šių gydytojų tau pasakė: “Mes žinome, kad 
yra nepakantų specialistų, kurie sako, kad 
streptekoko bakterijos yra pavojingos, bet 
tai yra tiktai pažiūra. Kas sveika ir kas ne
sveika yra vien tik reliatyvus dalykas. Mes 
asmeniškai manom, kad jums reikia su pla
čia pažiūra žiūrėti į šią ligą ir leisti jai išsi
vystyti, nes mums atrodo, kad jūsų kūdiky
je yra ypatingai geroka šios bakterijos rū
šis!”

Tuomet gi jo užklausiau: — Ką pasakytu
mėte tiems gydytojams? Jis atsakė: — Aš 
juos pavaryčiau, nes mano kūdikio gyvybė 
brangesnė už bakterijos gyvybę.

Bet aš atsakiau: — Ar jūs nesate nepa
kantus? Visvien, jei jūs daugiau įvertinate 
sielos gyvenimą už kūno, ir iš Dievo gautu 
neperduodamų teisių išlaikymą daugiau už 
prieš tikėjimą nusistačiusio mokslininko 
jausmus, kodėl man neteisu atsisakyti prisi
dėt prie komiteto, kuris rengia paskaitas nai
kinančias demokratiją ir šalį, kurią aš my
liu? Jei jūs esate nepakantus streptokoko 
bakterijai, kuri kūną naikina, kodėl aš ne- 
privalėčiau nebūti nepakantus blogui, kuris
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Providence, R. I.
Šių metų lapkričio 19 d. mes 

Providence lietuviai atšventė
me savo parapijos sidabrinį ju
biliejų. Mūsų parapija iš visų 
Amerikos lietuvių parapijų bu
vo įkurta paskiausia. Nors visų 
lietuvių parapijų steigimas yra 
buvęs labai sunkus, bet. manau, 
kad mūsų parapijos įsteigimas 
buvo už visų kitų sunkiausias.

išbuvo Providence ne pilnai po 
metus laiko.

1921 metais čia buvo atkvies
tas iš \Vorcesterio a. a. kun. Ju
lius Čiaplikas. kurs per pus-] 
penktų metų visokiariopai bu
vo sutvarkęs dar visai jauną ir 
silpną parapiją, pastatė ją ant 
tikrai tvirtų pamatų. Atšaukus 
vyskupui kun. Čiapliką Worces-|

Nesant daug tikrai susipratu-i terin. tuojau čia atvažiavo a. a. 
šių lietuvių, pradžioje nebuvo I kun. Longinas Kavaliauskas, 
įmanoma įsteigti grynai lietu-1 kurs per su virš septyneris me- 

Itus parapiją sustiprino ir pra
plėtė.

Man teko perimti šios para
pijos vadovavimą 1932 metais. 
Parapijos finansinis stovis bu- 

. vo geras. Buvo jau nupirkta 
■naujai bažnyčiai statyti žemės 
' sklypas, o skolos telikę per 
$2000.00. 1932 metai buvo sun
kūs depresijos laikai. Tačiau 
mums depresija išėjo ant nau
dos. Vos man paraginus, kad 
skubiai reikia ruoštis prie nau- 

kone visi parapi-

Šv. Kazimiero parapijos bažnyčia, pastatyta kleb. kun. J. Vaitekūno rūpesčiu ir ener
gija ir parapijiečių dosniomis aukomis, pašventinta 1935.

KAREIVIAI MĖGSTA 
SKAITYTI

Jie dėkingi bus už 
mėnesinį žurnalą “Vytį”.

VYTIS pilnas žinių iš įvairių 
Amerikos kolonijų.

VYTIS supažindina skaitytojus 
su Lietuvos praeitimi 
ir Lietuvos dabartine 
padėtimi.

I VYTIS turi daug įdomių straip
snių lietuviškai ir ang
liškai.

I Užrašykite savo kareiviui VYTĮ 
bent aštuoniems mėnesiams. Į- 
dėkite į voką du doleriu su jo ir 

■ jūsų adresais, o mes jūsų var
du siuntinėsime jam VYTĮ per 
aštuonis mėnesius.

Rašykite:
VYTIS,

366 Wes Broadway, 
South Boston 27, Mass.

viška parapija. Dėlto buvo į- 
steigtos net dvi parapijos ben
drai su lenkais, ar gal teisin
giau sakant, pilnai susipratusių 
lietuvių kartu su aplenkėju
siais bei sugudėjusiais lietu
viais. Tačiau, augant Amerikos 
lietuviuose tautinei sąmonei 
providenciečiai pasijuto besą 
kaskart karštesniais lietuviais 
ir kartu su aplenkėjusiais savo 
broliais negalėjo susirokuoti.
Dėlto imtasi visu rimtumu kaip • 
greičiau nuo savo paklydusių 
brolių visai atsipalaiduoti. Pra
džia buvo tikrai sunki ir tiesiog 
atgrasanti. Kiti būtų neištesė
ję. Bet vilnietis lietuvis yra la
bai drąsus, atkaklus ir ištver- t 
mingas. Kai jis panori ką at
siekti.. tai jis nepagaili nė lai
ko, nė lėšų ir pakęsdamas daug 
vargo visuomet atsiekia savo 
tiksią. Taigi providenciečiai. 
nugalėję visas kliūtis, galop at
siekė savo ir. lapkričio mėnesi. 
1919 metais įsteigė savo Šv. 
Kazimiero parapiją.

Per 25 metus rūpestingo dar
bo ši maža parapija dabar yra 
išaugusi į tikrai didelį ir pilnai 
organizuotą bažnytinį vienetą. 
Dabar mes turime gražią baž
nyčią. mokyklą, kleboniją, sese
lėms namą ir dar tris kitus na
mus greta bažnyčios kitiems iš
nuomojamus. Visas parapijos 
nuosavybių turtas siekia per 
$190.000.00 dolerių. Skolos yra 
tiktai per $49.000.00. bet ne 
bankui, o parapijiečiams, ant 
mažų nuošimčių. Kądangi pa
rapiją uoliai remiančių yra 
tiktai apie 200 šeimų, o mažai 
remiančių apie 70 šeimų, tai 
teks parapijos išaugimas per 25 
metus yra tikrai nuostabus ir 
providenciečiams lietuviam. ;
teikia didelę garbę.

Pirmutiniai mano pirmtakū- 
nai yra buvę kunigai Petras 
Vaitonis ir A. Tamoliūnas. Juo
du vadovavo parapijai pačiu į 
sunkiausiu kūrimosi laiku. Jie

!

dėlto dabar džiaugiamės savo’dies dėkoju. Ypatingai dėkoju 
pastangų ir darbo vaisiais. ! J. E. vietos vyskupui Pr. P.

Atšventus su a;deliu džiaugs- Keough. D. D., Mons. Peter 
mu šį jubiliejų aš jaučiu didelę Foley ir visiems broliams kuni- 
pareigą kuo širdingiausiai pa- gams dalyvavusiems iškilmin- 
dėkoti visiems, kurie kokiuo gose pamaldose mūsų bažnyčio- 
tiktai būdu buvo prisidėję prie je lapkr. 19 d.
šios parapijos įsteigimo, jos iš- Labai širdingai dėkoju p. ar- 
plėtimo bei išūgdimo ir uolaus tistui Pranui Stankūnui iš New 
palaikymo. Už visus parapijos York, p. Stasiui Paurai ir p-lei 
geradarius Padėkonės dienoje' Ecker iš Bostono, bei p. Vincui 
buvo atlaikytos dvejos šv. mi- Stasevičiui, vietos vargoninin- 
šios. kui, su parapijos choru už gra-

Už mirusius parapijos gera- žų giedojimą bažnyčioje.
Taipgi labai ačiū gerosioms

1
jos statybos,
jiečiai labai nuoširdžiai pritarė 
ir parėmė gausiomis aukomis. 
Tiktai keletas buvo nedrąsių ir 
pabijojo depresijos laikais di
desnių užsimojimų. Bet kaip 
visada drąsieji nugalėjo bai
liuosius Ėmėmės darbo drąsiai, 
bet gerai apgalvotaia ir tiksliai 
suplanuotai, taip, kad joki ne-, mirusius parapijos gera- :
tikėtinumai nebūtų galėję Pa-|darįus bus atgiedotos egzekvi-' 
Kenkti mūsų pianams ir gana. jos lr jvejos šv. mišios gruodžio 
dideliems užsimojimams. Mūsų j g
uuiias pastangas ir nelengvą i visiems prisidėjusiems prie 
darbą Dievas gausiai laimino, šio jubiliejaus surengimo iš šir-

V
ii

šeimininkėms ir jų vikrioms pa- 
geibininkėms, kurios buvo pa- 
ruošusios jubiliejinį bankietą. 
Labai ačiū seselėms už meniš
kai išpuošimą bažnyčios ir pa
ruošimą su mokyklos vaiku
čiais gražios programos. Vi
siems ir visoms už viską nuošir- 
džiausiai ačiū.

Jubiliejaus proga 
spaustas leidinėlis, 
apžvalga. Kadangi kitataučiai 
spausdino, tai netyčia įvyko 
net keletas stambių klaidų. 1. 
D. L. K. Gedimino dr-ja yra au

kojusi ne $135.00, bet $235.00.
2. Šv. Jono dr-jos ir L.R.K. Pil. 
Klubo komitetų po fotografijo
mis parašai sukeiseti. 3. Po pa
rapijos komiteto fotografija 
praleistas Al. Dzekevičiaus 
vardas. 4. Aukotojų sąraše nuo 

ir-į $125.00 iki $150.00. apleisti šie 
vardai: - ... .

buvo at- į Vilius ir Jadvyga Belkoniai. 
parapijos Juozas ir Marijona Banevičiai, 

Vincas Dzekevičius-Pekorius, 
Zigmas ir Joana Cilciai, 
Danielius ir Elena Cironkai, 
Vincas Čiuryia.

Jurgis ir Elena Gudačiauskai, 
Vincas ir Jieva Gecevičiai, 
Jonas ir Domicėlė Genevičiai, 
Vaslas ir Magd. Lekavičiai, 

Į L. Sapkiūtė,
Jurgis ii Morta Kairiai, 
Adomas Kašėta, iš Worcester.
Ant. ir Elz. Klimašauskai, 
Aleks. Martušis,

, Juozas ir Joana Meciunai,
! Domicėlė Slatkevičienė,
i Petras ir Marijona Kačėnai, 
Bronius ir Sofija Valaičiai,

I Agota Zlotuvienė,
Eleonora Vaitonienė.
Adomas ir Ant. Vaitoniai,
Ona Vindašienė.

Už įsiskverbusias klaidas, kad 
ir ne iš mano kaitės, aš šiuomi 

j labai atsiprašau.
Kun. Jonas A. Vaitekūnas.

Laiškas Motinai
Duosnia ranka rišai ryšelį baltą. Mama, 
nevieną ašarą nuritinai, įdėjai širdį;
linkėjai laimės netrapios arimų dukrai, 
lankstaus gyvenimo, slydaus meksfalto išsiilgusiai
Sudėjai dovanas širdies ir žalio sodžiaus. 
Palaiminai šventu ženklu ir kuždesiu iš lūpų.
Paskui dulkėtas vieškelis Tau pavogė mane, 
o Tu likai palaukėje po nerimu suklupusi...
Žinau—kasdien parimsti vakarais prie tovos, 
išvarstai daugelį rupių rožančių prie smutkelio 
ir tylutėliai klausi Jo, Berimančio ir Vienišo, 
ar laimė beldžias man, ar širdį gelia?
O aš vaikausi vieškeliais vylingą laimę, 
džiaugiuosi ja, lyg kūdikis pakriaušėse kiauteliais.
Suplėšau kartais širdį, kaip pūkelį vėjas 
ir elgeta grįstu namo kažko brangaus netekusi.
Tada vaidenas sesės diemedžiai, nasturkos, 
ir Tavo meilė. Tavo veidas. Motina, 
arimais, pievomis ateina, atduluoja 
palinkusios galvos priglaust, širdies sulopyti...

E. Š-tė (“M.”)
Šv. Kazimiero parapijos bažnyčios vidus.

Parapijos Globėjai — sėdi iš kairės į dešinę: pp. Edvardas čiočys, Kazys Cironka, trustistai. klob. 
kun. Jonas Vaitekūnas, kun. A. Kacevičius, vikaras, p. Al. Dzekevičius. Stovi iš kairės į dešinę: pp. Da
nielius Cironka, Petras Bašinskas, zakristijonas, Vincas Stasevičius, vargonininkas, Aleksandras Aliu- 
konis, Jokūbas Rusas. •Šv. Kazimiero parapijos mokykla.
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Į Įvairios draugijos to bazaro 
metu turės gana daug savitų 

Lapkričio 19 d. įvyko pirmas kūrybinių būdelių su gražiomis 
susirinkimas naujos draugijos, dovanomis laimingiems laimė- 
būtent, Jėzaus Kančios Arki- tojams, taip pat bus visokių 
brolijos, kurią suorganizavo Tė- smagumų ir pasilinksminimų, 
vai Pasionistai spalių mėnesyj, bus įdomios programos ir ža- 
Prisirašė daug vyrų ir moterų. vios muzikos, tuo pačiu ir pen- 
Tėvai Pasionistai buvo pritru- kių kalakutų išlaimėjimas. 
kę knygučių, bet dabar jau ga
vome daugiau. Kiekvienas na- tėvynainis 
rys turėtų pasiimti. ~ *

Šios naujos draugijos valdy- naši parapijos 
ba: Dvasios Vadas — kun. B.
Gauronskas; ] ’ 
Karinauskienė; vice-pirm. Sofi- blausiai realizavus naująją kle- 
ja Lušienė;
kevičienė: 
rauskienė.

Nutarta 
kiekvieno 
madienį. Giedotos šv. mišios į- 
vyks ketvirtą mėnesio sekma
dienį, 7 vaal. rytą.

Jau
Kurie 
tai jų 
ninkę.

IATERBURY, CONN
Ragina Visus Piliečius Aukoti Drabužius Nuo 

Karo Nukentėjusiems Lietuvos Žmonėms

(cember 3, 1944, for an initial 
i drive for clothing to be tran- 
’įshipped to Lithuania.

Therefore, In Official Recog- 
oi nitioa and Commendation of

Parapijiečiai džiaugiasi, kad 
kleb. kun. M. A.

Pankus taip atsidavusiai rūpi- 
ateitimi, kad 

sėkmingai sukėlus tą Naujosios 
pirm. Magdalena Statybos Fondą, ir kad sku- ■ 

’ ‘ ___  _ -I
sekr. Uršulė Liut- boniją ir tuos Lietuvių Centro 

ižd. Kazimiera Pet- rūmus. ]
lingi ne vien suaugusiems, 

susirinkimus turėti ypatingai čia - gimusiam jauni- 
mėnesio trečią sek- mui.

Todėl, Gerasai Dievas klebo- mun^J4- 
nui kun. M. A. Pankui teduoda' 
gražią tvirtą sveikatą ir tepa
laimina visus kilnius jo suma-i

i ■ I
nymus ir visus kūrybingus 
planus, kurie visi kad kuo sku-i

Amerikiečiai laiko negaišuoja. Štai vienoje Pacifiko saloje kulkosvai
dininkų porelė čia pat pavojui esant viens ir nuo pečių nenuėmęs kulko
svaidžio, kits jau pliekia priešo link.

kurie taip labai raiką-iTa ProSa V1SOS Lietuvių Karei- 
b^ vių Motinų Klubo narės daly

vaus tose šv. mišiose ir “in 
coropore” priims Šventąją Ko-

turime apie 
dar negavote 
galite gauti

Irgi nutarta po Kalėdų su
rengti šaunią pramogėlę karei
vių naudai. A. T.

I
170 narių, 
knygučių, 

pas pirmi-
Rašt. U. L. blausiai realizuotųsi.

BRIDGEPORT, CONN

Bazaras Lietuvių Centro 
Naudai

i Praeitą sekmadienį parapijos
. choro koncertas ir vaidinimas 
pavyko. Vaidino veikalą “Trys

Lapkričio 26, sekmadienį, 4 Mylimos“. Vaidintojai labai Įžmoną Mildred Jenkins.

KAREIVIŲ MOTINŲ KLŪBO 
SUSIRINKIMAS I

Ilgiausių Metų!
Lapkričio 18 d. jaunuolis Pet

ras Vaičiulaitis paėmė sau už 
Abu

Nevc Britain, Conn. — šv. An- valandą po pietų. Lietuvių Ka-, šauniai savo roles mokėjo. Vai- katalikai, tad jų šliūbas buvo 
driejaus lietuvių parapijos Auk- reivių Motinų Klubo susirinki- dino šiee asmenys: C. Andriu- su mišiomis. Kun. dr. Mendelis 
sinio Jubiliejaus proga įvyksta mas įvyko Šv. Andriejaus para-, laitienė, B. Šumskaitė. O. Janu- priėmė jaunųjų gyvenimo pasi- 
daugelis pramogų, tarp kurių ir pijos svetainėje. šaitė, T. Andriulaitis ir A. Kli-Į žadėjimus ir atnašavo šv. mi
sis didelis bazaras gruodžio 1.1 
2 ir 3 dd.

Skaitlingos parapijos draugi
jos tinkamai ruošiasi ir uoliai i 
darbuojasi tam bazarui. kad- 
gražaus pelno liktų Naujosios1; 
Statybos Fondui, kurį sukūrė 
kleb. kun. M. A. Pankus tikslu kiekvienam kareiviui.I 
pradėti tuojau po karo statyti Į šiam ant “furlough“ iš užjūrio 
reikalingą naująją kleboniją ir . bei karo lauko. 
Lietuvių Centro rūmus, taip la-‘ Taip pat užprašytos giedotos 
bai pageidaujamus ne tik pa-'šv. mišios už visus gyvuosius ir 
čiai parapijai, bet ir visai apy- Į žuvusius kareivius gruodžio 3, 
linkei. Į sekmadienį. 9:30 valandą ryte.

šias. Vestuvės buvo kuklios. 
I Sveikiname ponus Vaičiulius ir
linkime jiems gyventi ilgiausių 

Į metų'
__________

Cornelius D. Scully 
Mayor 

City of Pittsburgh 
PROCLAMATION!

The devastating icy blasts
v.’inter are rapidly enveloping This Most Worthy Enterprise, 
the war-torn countries of Eur- Do I, Cornelius D. Scully. May- 
ope, and soon these millions of or of Pittsburgh and Federal 
people liberated from Nazi do- Coordinator of Civilian Defense 
mination will be subjected to for Westem Pennsylvania, 
the difficult if not impossible: herewith proclaim that period 
problem of sustaining life in of November 26 to December 3, 
temperatūras which persistent- 1944. and I urge our people to 
ly range from 20 to 50 degrees' lend their fullest cooperation to 
below zero — the major part'the sponsors of this undertak- 
of these people illy clad and inĮ' 
most instances possessing onlyį 
the little clothing they wear.' 
In particular does this sad con- Į 
dition exist in the brave count- 
ry of Lithuania!

Ali intelligent Americans are Į
■ rightly aware that the respon
sibility of caring for these lib
erated peoples is an equal res- 
ponsibility of all the United 
Nations; a responsibility, I am 
proud to say, which the People j 
of Pittsburgh and Western 
Pennsylvania always ha ve enth- 
usiastically assumed. implem- 
enting our recognition of the 
sad plight of those peoples by 
prompt, full and proper action!;

In this assumption of our, 
responsibility. insofar as it af- 
fects the Great Nation of Lith
uania. I am happy to be inform- 
ed that an organization of Pitt- 
jsburgh and Pennsylvania citi- 
zens has been formed to take 
direct charge of this great 
cause in our Great Community; 
and. further. that this patriotic 

j organization has designated the 
i period of November 26 to De-—
i Alfonso bažnyčios maldininkų 
Iškaičius vis beveik tas pats. Kas 
savaitę į įvairias pamaldas atei
na arti 10.000 žmonių, ir tai j-

' vairių tautų ir įvairių tikybų, i ^unc^
Mūsų kunigais kaip 1__  „.
Mendelis. taip kun. Dubinskas 
dėkoja Dievui už jiems gausiai 
teikiamas palaimas ir dėkoja 
žmonėms už jų dosnumą, už jų 
gausias aukas, be kurių šelpi
mas misijų tokiu mąstu būtų 
neįmanomas.

I

ing, the United Lithuanian Re- 
lief Fund, Incorporated, to the 
end that suffering will be abat- 
ed in the Fatherland of so many 
of our sterling American citi- 
zens, and patriots!

DONE THIS DAY, Novem
ber 20, 1944. A. D., at the Of- 
fice of the Mayor. in witness 
tvhereof I hereunto sėt my sig- 
nature and cause the Seal of 
the City of Pittsburgh to be 
affixed!

CORNELIUS D. SCULLY, 
Mayor.

“United Lithuanian Reiief 
Fund" naudai drabužių oficiali 
rinkliava Pittsburgho mieste ir

| visoj vakarinėj Pennsylvanijoj 
vykdoma tarp lapkričio 26 ir 
gruodžio 3.

Drabužių surinkimo punktai 
lyra visose lietuvių katalikų pa- 
j rapijų svetainėse. Lietuvių Pi- 
| liečiu salėje. 1723 Jane St.. 
South Side ir visuose Fire 
Houses — Ugniagesių stotyse

1 Kiekvienas, kuris dar nėra 
davęs drabužių yra prašomas 

įjuos pristatyti j artimiausį su
rinkimo punktą.

i Kam būtų sunku į surinkimu 
punktą pristatyti prašome pa
šaukti telefonu HEmlock 3121 
— United Lithuanian Reiief 
~ 1 of Pittsburgh District

kun" dr Keacl9uarters, 119 So. 22nd St., 
bus pasirūpinta drabužius pa- 

! imti.
i

Grajauskų Sūnelis
Adv. Tomas Grajauskas 

žmona susilaukė svečio. Pakrik
štytas sekmadienį, lapkričio 19 
d. Gavo vardą — Danielius Ro
bertas. Krikšto tėvais buvo To
mas Marcinkevičius ir Liudvisė 
Stankūnienė. Kun. Antanas Du- 

“Same Day“ — Friml. Į binskas suteikė krikšto sakra- 
solo išpildė Mary šulinskaitė: mentą. Sveikiname ponus Gra- 
“Oi, berneli" ;— Vanagaičio, jauskus su jų naujagimiu. Lin- 
solo išpildė EI. Cook; “Štai jau kime jiems daug džiaugsmo iš 
laikas” — Herbert. duetas ir Į 
mergaičių choras, duetą išpildė 
Mary ir Ciara šulinskaitės; Į 
“Kur paliko ta jaunystė” —Gu- Į 
davičiaus. solo išpildė Ona Ja
nušaitė: “Myliu” — Bačiulio. 

I choras. Programa baigėsi him- 
Inais. Chorui vadovavo p. A. 

■ Stanišauskas ir akompanavo, 
vakarą vedė kun. Al. J. Zanavi- 
čius. Dalyvavo ir klebonas kun.
J. V. Kaziauskas.

Laike programos A. Stani
šauskas pranešė susirinkusiems, 

j kad Bendrojo Šalpos Fondo dra
bužių rinkimo vajus pavyko la
bai gerai: jis padėkojo 8-to 
skyriaus vardu už didį pasidar
bavimą Lietuvos žmonėms, nu- 

' kentėjusiems nuo karo. Taipgi 
priminė, kad jau drabužių iš
siuntė į Centrą 3.100 svarų. 60 

Į dėžių. Tikrai Bridgeporto lietu
viai atliko savo labai svarbų 
darbą, ir dabar skyrius pradės 
rengtis prie Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo, kur ma
no gauti gerus kalbėtojus, ir ar
tistę dainininkę iš New Yorko. 
Nes reikalinga padengti padary
tos išlaidos dėl drabužių vajaus 
.ir kitos. O.

• - - I ' I
Paaiškėjo, kad lapkričio 19.' maitis. Tikrai, jie atliko savo: 

sekmadienį, įvykęs “Cake Sale“! pareigas kogeriausiai, ir gali-I berto, solo_ ir mergaičių choras: 
davė pelno S40.75 kareivių nau-'ma kitur pasirodyti su tokiais sol° išpildė Fl. šulmskaitė; At- 
dai. vaidintojais. Gražiai lietuviškai j°’K Berneli Pociaus, duetą

Vienas iš svarbiųjų nutarimų kalba, nes, išskiriant Klimaitį,' išpildė Ona Janušaitė ir Fr\ Ces- 
buvęs šitas, kad iš klubo kasos I visi čia gimę lietuviai. Tikrai n^as> 
paskirti dovanėlę S5.00 pinigais' CTa’*'r^ ;

sugrįžu- j 
į 
i 
I

garbė jums, kurie tiek laiko to
kiam ilgam veikalui pašventėte 
savo laiką.

Antroji dalis susidėjo iš gra
žių lietuviškų dainų. Choras pa
dainavo “Dyvai” — Nasevi- 
čiaus, su solo, kurią išpildė Ona 
Radvilaitė; Remunėlės — Her-

I

savo sūnelio.

su

TtfEYsfi//<de-M7/yW6«y?

H įsa
Record
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Farm Year

A. A. Juozas Naujalis
Antradienį, lapkričio 21 d. iš 

Šv. Alfonso bažnyčios palaido- 
i tas a. a. Juozas Naujalis. Velio
nis mirė miesto ligoninėje. Kun. 

: Antanas Dubinskas atnašavo 
' gedulingas mišias ir nulydėjo 
kūną į kapus. Paliko žmoną ir 
dukterį. Jonas Grebliauskas rū
pinosi laidotuvių tvarka, 
baigęs savo vargus lai 
Viešpaties ramybėje.

Už-
ilsisi BALF — United Lithuanian

Reiief Fund Pittsburgho 
Apskritys.

■

i

dirbtinas akis.
R oo m 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

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

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

NOW!
W. J. Chisnolm

GRABORIUS
Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

I

Šv. Alfonso Parapija 
Ir Katalikų Misijos 

šv. Alfonso lietuvių parapija 
1944 m. vėl viršija visas kitas 
Baltimorės - VVashingtono arki
vyskupijų parapijas savo auko
mis misijoms. Prelatas Vaeth 
lapkr. 17 d. išdavė J. M. Arki
vyskupui Carley Praplatinimo 
Tikėjimo raportą, kurs buvo at- 
spausdintas arkivyskupijos The 
Catholic Revieu laikraštyje. Iš 
to raporto paaiškėjo, kad mūsų 
lietuvių parapija metų bėgyje 
Katalikų Bažnyčios Misijoms 
paaukavo arti 52 tūkstančių do
lerių.

Minėtam raporte šv. Alfonso 
parapija užima pirmą vietą į- 
vairiuose fonduose. Vienų tik

; mišių intencijų perdavė misijo- 
Inieriams 18 tūkstančių dolerių, 
į Raupsuotiems įteikė $3.000. 
Sukelta $4.000 fondui šv. Juo- 

! zapo kunigų dr-jos. kurie dar
buojasi tarp juodžių čia Ameri
koje. Dar reikalinga $2.000. kad 
susidarytų suma nuo kurios 
nuošimčiai užteks apmokėti 
vieno studento išlaidas trokš
tančio būti kunigu tarp juodžių. 
Little Sisters of the Poor. Sesu
tės. kurios rūpinasi seneliais, 
tos gavo $2.000 metų bėgyje.

Šv. Alfonso parapiją 
laimina, 
misijas, 
čių turi 
Medalio

I
MINERSVILLE, PA.

Po-
Ka-

Nuotrupos
Mercy ligoninėje randasi 

nia Morta Keidošienė, kun. 
zimiero Keidošiaus mamytė. Jai
padaryta operacija lapkričio 15 
d. Linkime veikiai pasveikti.

Amelija Remeikienė apleido 
Sinojaus ligoninę. Operacija bu
vo sėkminga ir ligonė galėjo 
grįžti namo.

Pečiulių mamytė ir dukrelė 
Eleanora randasi Franklin Sq. 
ligoninėje. Abi sužeistos auto
mobilio nelaimėje. Nėra žinios mč mūsų parapijos bazarą sve- 
ka:p greitai galės pasveikti.

Juozas Dura randasi namie, iš Shenandoah. 
bet sunkiai serga. Keli mėnesiaiI kun. Dr. V. Martusevičius. kun.
atgal turėjo operaciją, bet svei- Gaudinskas ir trys kitataučiai, 
katos nėra. į Parapijietis.

šv. Pranciškaus lietuvių para
pijos bazaras. kuris įvyko nuo 
lapkr. 12 d. ir užsibaigė lapkr. 
18, buvo sėkmingas ir parapi
jai davė nemažai pelno. Parapi
jiečiai. kurie lankėsi, nesigailė
jo praleisti kelių dolerių, nes ži
no. kad parapijos išlaikymas 
reikalauja daug lėšų. Tik visi, 
apgailestavo, kad mūsų myli
mas kleb. kun. K. Klevinskas 
negalėjo dalyvauti.

Dalyvavo ir nuoširdžiai parė-

Speed Victory, and 
IN SU RE against 

LEAN years

BUY ir LEAST AH t£]£A $100 WAR BONO!

I

čiai kunigai: kleb. J. Karalius
kun. Batutis,

Dievas 
nes ji gausiai remia 

Nežiūrint kiek bažny- 
M arijos Stebuklingo 

Novenos pamaldas# šv.

Užs išakyki t e Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKJS, Namų Td. Dedham lSOj-R
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KOLONIJOSE
CAMBRIDGE, MASS

40 VALANDŲ ATLAIDAI

6
skaitant nupirktų karo bonų 
dirbtuvėse ir kitose įstaigose.

negalėjo šiame parengime daly
vauti. užtai, kad nebuvo įsigyję 
iš anksto bilietų, o prie durų 
nebuvo pardavinėjama. Dabai 
karo laikas ir rengiant banki 
tus valgių daroma tik tiek, kit 
bilietų iš anksto yra išparduota.

Lapkričio 24 d. ilgai sirgęs 
mirė Jonas Gedžius. Velionis 
lapkričio 27 d. iš N. P. bažny
čios palaidotas Mt. Benedict ka
puose. Velionis paliko didžiame 
nuliūdime žmoną Mortą, trys 
sūnus, dukterį ir vieną anūka. 
Du sūnūs Edvardas ir Pranas 
randasi karo tarnyboje: Edvar
das ilgas laikas kaip randasi 
užjūryje karo frontuose. Pra
nas. kuris dar randasi USA., 
buvo atvykęs išlydėti mylimą 
tėvelį į amžinastį. Palikusiai 
didžiame nuliūdime Gedžių šei
mai — reiškiame gilią užuojau
tą.

* J* 1hr i n i *
•I Ji 1
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*
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Trys gražuolės, kurios vaidina Andriejaus seserų roles. Kas nors turi 
iš to vaidinimo malonumo...

Sakavičius. L. Būdra ir jūr. J. Į 
Tamulynas.

25 d..
įvyko

Lapkričio 16 d. mirė E. Berno
tienė, gyv. Brighmtone. Velionė 
palaidota Šv. Mykolo kapuose. 
Paliko vyrą Kazimierą, sūnus ir 
dukterį.

Lapkričio 21 d. mirė S. Šar- 
kynas. gyv. Brightone. Palaido
tas šv. Juozapo kapuose.

Lapkričio 23 d. mirė R. Bu- 
čionienė, gyv. Somerville. Ve
lionė palaidota šv. Mykolo ka
puose. Paliko nuliūdime vyrą— 
Jurgį ir keturias podukras. Nu
liūdime likusioms šeimoms reiš
kiame gilią užuojautą. Visiems 
įnirusiems, paskutinis patarna
vimas suteiktas N. P. bažnyčio
je-

Sirgęs savaitę laiko p. A. 
Zaveckas, pasveiko ir vėl eina 
kasdienines pareigas, p. S. Pil- 
konis vis dar nesveikuoja iri 
jau kelinta savaitė kaip sulai-, 
kytas nuo darbo, p. A. Petru- 
šienė ligos pakirsta ir patalpin
ta Cambridge City ligoninėje. 
Linkime greit pasveikti. A.D. ■

Penktadienį, gruodžio 1 d.. 
Cambridžiaus N. P. P. Švč. pa
rapijos bažnyčioje su iškilmin
gomis šv. mišiomis, 9 vai. rytą 
prasideda 40 valandą atlaidai. 
Novena prie N. P. P. švč. ir tri
jų dienų rekolekcijos. Rekolek
cijas veda. Pranciškonas, Tėvas 
Juvenalis Liauba. Pamaldos ry
tais 9 vai. ir vakarais 7:30 va). 
Keturdešimtes atlaidai baigsis 
sekmadienio vakare iškilmin
gais mišparais. Parapijos klebo
nas kun. P. J. Juškaitis ragina 
visus parapijiečius naudotis 
šiomis Dievo malonėmis. Taip
gi ragina visus savo išpažintis, 
šv. Komunijas ir maldas auko
ti už katalikišką taiką pasau
liui ir už mūsų karius, ir mal
dose atsiminti kenčiančią mūsų 
Tėvynę Lietuvą. Į šias šv. iškil
mes yrą pakviesta svečiai kuni
gai iš visų artimų ir tolimesnių 
kolonijų.

šeštadienį, lapkričio 
Columbus svetainėje
Cambridge lietuvių katalikiško 
klubo vakarienė ir šokiai. Va
karienėje ir šokiuose dalyvavo 
labai daug publikos. Linksmino 
“The Troubodors-’ orkestrą.

Besidžiaugiant gražiomis pa
rengimo pasekmėmis, tenka 
tarti širdingas ačiū tiems, ku
rie savo aukomis ir darbu rė
mė šį parengimą, būtent: auko
tojams — p.p. Jankauskam. T. 
Samaliui. Janiūnui. B. Jakučiui. 
A. Vinciūnui, E. Daukantienei. 
T. Teberienei, Survilam. P. Ru
daičiam, p. Pocienei, Būdras 
Bakery, Plekavičius Bakerv: 
šeimininkėms, pp. O. Radaitie- 
nei, M. Jankauskienei, T. Tebe
rienei ir E. Daukantienei, pa
nelėms — E. Lukošiūnaitei. B. 
Mažutaitytei ir A. Laučkaitei: 
darbininkams — P. Radaičiui.Į pilotu bomberiui C-47. Malonu 
I. Samaliui, J. Tebėrai, J. Matu- matyti jauną leitenantą, ir mū-l 
sevičiui, B. Jakučiui ir A. Za- sų širdingiausi linkėjimai dėl jo 
veckui, ir didelis ačiū p. M. sėkmių.
Norbutui. Rengimo komisija, ________
kurioj daugiausiai darbo įdėjo 
p. P. Rudaitis, klube statybos svečiuojasi 17 dienų 
fondui padarė arti dviejų šimtų1 Mockevičius, 
dolerių pelno. Rengimo komis:-'sekanti kariai: 
ja apgailestauja,

Lapkričio 14 d. iš Missouri 
atvyko jaun. leitenantas J. G. 
Povilaitis su savo žmonele Pau
lina. Pasisvečiavęs pas motinė
lę p. Povilaitienę, išvyko naujon 
vieton. Fort Wagner, Indiana. 
Leit. J. Povilaitis tarnauja prie 

į Troop Carrier Command. pirmu
• T w w-*_ « Z’ A 1 A f r* 1 * * *

j £ZAAKZWA AZVZ&AA A ALKA V/ A. • .

I
I

LAWRENCE, MASS

).

Lapkričio 19 d., Šv. Jurgio 
lietuvių par. svetainėje įvyko 
Federacijos skyriaus suruoštas] 
vakarėlis lietuvių kareivių nau
dai. Jokias įžangos nebuvo.

Didysis merginų choras ir 
solistės, vadovaujant varg. p. 
Julei Vilkišiūtei, išpildė gražią 
dainų programą.

Kleb. kun. S. P. Kneižis pasa
kė turiningą kalbą apie karą ir 
mūsų jaunuolių pasiaukojimą 
kovose už laisvę. Prisiminęs ką 
tik žuvusį karo fronte, a. a. An
taną Stašį, už jo vėlę sukalbėjo 
poterius.

, Tą vakarą dalyviai suauako- 
jo į lietuvių kareivių fondą 
$143.90.

; Baigiant programą, klebonas

parapijos salėje, tuoj po mišpa
rų (4:00 p. m.). Jau keli mėne
siai kaip Sodalietes ir Marijos 
Vaikelių draugijos narės ren
giasi prie šio bazaro.

Bus pardavimui visokių ran
kos padarytų daiktų, kurie yra 
tinkami Kalėdinėms dovanoms. 
Šiais metais yra labai sunku 
nusipirkti daiktų krautuvėse tai 
bus gera proga visiems nusi
pirkti gerų ir gražių daiktų ba
zare. Rankomis padaryti daik
tai yra visuomet gražesni ir 
brangiau įvertinti, negu kiti 
daiktai — taigi nusipirkite ir 
džiaugkitės, kad taip padarėte. 

Taipgi bus paroda kitų gra
žių ir brangių rankomis pada
rytų daiktų — net ir iš Lietu
vos. Čia bus proga pamatyti vi
sokių audinių, mezginių, siuvi- 

kun. Kneižis parodė judamus nejimų’ 
paveikslus. Šeimininkės, ku- Bus ir kitokių margumynų ba- 
rioms vadovavo p. Smilgienė,;zare — muzika, gardžių užkan- 
pavaišino dalyvius skaniais už- džiQ — namie iškeptų saldainių 
kandžiais. šeimininkės buvo pyragų — “beano” ir kitokių 
šios: pp. Smilgienė, Kavolynie-! žaidimų. Visi ateikite ir parem- 
nė, liavitAicuc, zvai-į
nylienė. Prie stalų patarnavo; 
jaunos choristės.

i Aukas priiminėjo — p. B. A-,
1 kap. kun. Vosylius pasakė pat- domaitienė, p. Minkevičius, p. 
riotinę kalbą. O- Pazniokaitė. Tvarkdariais

Sansone trys seserys sūdai- buvo P- Jurgis Versiackas ir p. 
navo keletą populiarių dainelių. • E- Balutis.
Parapijos mažasis choras ir so-, Programos vedėju buvo p. 
lis tės, vadovaujant ir akompa- Antanas Kneižys, Federacijos 
nuojant varg. p. Julei Vilkišiū- skyriaus pirmininkas, 
tei, sudainavo gražių lietuviškų' Pažymėtina, kad visi užkan- 
liaudies dainelių. Programą džiai buvo suaukoti geraširdžių

LIETUVIAI IŠPIRKO KARO
BONŲ U2 $15,400.00

Norvcood, Mass. — Sekmadie-į tikėtaia atvykęs J. V. Laivyno 
nį, lapkričio 26 d., Šv. Jurgio 
lietuvių par. svetainėje. Lietu
vių Karo Bonų Komiteto vado
vybėje, įvyko masinis lietu
vių susirinkimas, kuriame buvo 
parduodami karo bonai. Tai 
buvo pradžia šeštojo Karo Bo
nų vajaus.

Programa buvo turininga ir,

Navickienė, Babilienė, Kar- ,^ite šį gražų darbą. Jūs gražiai 
praleisite laiką ir būsite paten
kinti. Gruodžio 3 — visi pasi
matysime Sodaliečių bazare!

Sodalietė.

MANCHESTER, H. H

va-Merginų Sodalicija, kuriai 
dovauja kun. F. Kenstavičius. 
nutarė turėti prieš šventę Ne
kaltos Pradėtosios, trijų dienų 
rekolekcijas. Prasidės antra
dienį. gruodžio 5 dieną.

Mėnesiniame susirinkime, lap
kričio 22 d., apsiėmė mokytoja 
Cecilija Armer ir Marijona 
Gnškevičiūtė kartu su valdyba 
nustatyti veikimo programą.

Gruodžio mėnesį mūsų parapi
joje visos draugijos perrenka 
sekantiems metams valdybas. 
Sodalietės išrinko komisiją prie 
valdybos iš trijų narių, kuri pa
rinks draugijos valdybai kandi-' 
dates.

Šiomis dienomis pas tėvelius: 
viršila J.

" I
__Taipgi lankėsi ir 

'sekanti kariai: Cpl. WAC p-lė 
kad daugelis! Priškiniūtė. Ens. A. Sutkus, A.

r
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j įvairi. Kalbas pasakė kleb. kun.1 pradėjo Amerikos ir Lietuvos lietuvių. Prie progos paskelbsi- 
S. P. Kneižis, Amerikos Legio- himnais. me aukotojų vardus.
no Posto 70 komandierius p. 
Henry Hochheim. legionierius 
p. John Russell. Norwood! 

! Trust kompanijos iždininkas, p.1
Antanas F. Kneižys, adv. James' 

| Curran, Norwoodo Karo Bonų
Komiteto pirmininkas, p. Ed-

I

Programos dalyvius pakvietė 
ir programą sutvarkė kleb. 
kun. S. P. Kneižis. Vedėju buvo 
adv. B. Sykes, komiteto pirmi
ninkas.

Karo bonus pardavinėjo p. Priimta

Lapkričio 12 d., Odd Fellows 
svetainėje įvyko pietūs ir pra
kalbos. Kalbėjo svečias kun. 
Vaškys, pranciškonas, “Varpe
lio” redaktorius, ir Seminarijos 
auklėtinis Paulinas Vaičiūnas.

Sekmadienį, lapkričio 26 d. į- 
vyko Federacijos skyriaus su
sirinkimas. Išklausyta rapor
tai iš įvykusio parengimo lie
tuvių kareivių fondo naudai, 

su pagyrimu, ypač 
mund VIurphy Miestelio Finan- Antanas IMickunas, Balch Phar- šeimininkėms, kurios labai nuo- 
sų Komiteto pirmininkas, p. i mačy savininkas ir Norwoodo širdžiai pasidarbavo.

Pietūs pradėta malda. Toast- 
masteriu buvo p. Jonas Vaičiū
nas.

Nashua lietuvių par. varg. J. 
Tamulionis, mok. A. Česnulevi
čiūtė ir vietinės mergaitės su
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir keletą dainelių.

Dalyviams labai patiko kun. 
Justino Vaškio, redaktoriaus, 
kalba, kurią jis paįvairino juo
keliais. Labai įdomiai kalbėjo 
apie Lietuvą ir jos vargus.

Pertraukoje buvo prirašinėja
mi nariai į Bendrą Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondą. Prisira
šė 34 nariai, o kiti žadėjo vė
liau prisirašyti. Išrinkta dra
bužiams rinkti komisija: pirm. 
O. Mrochinski, pagelb. S. Šeme- 
žytė, rašt. V. Razumas, ižd. J. 
Vaičiūnaitė. Nariai — A. Ra
zumas, O. Steckytė ir Am. Stec
kytė.

Pietų surengime gražiai dar
bavosi pp. Ona Svetykienė, Ma
rijona Zarembienė, T. Kikutie- 
nė, O. Kindurienė, Marcelė Zu- 
baitienė, J. Olkovikienė ir Ve
ronika Česnakienė. Prie stalų 
patarnavo — pp. O. Steckytė, 

įvyks sekmadienį, gruodžio 3?.S. Šemežytė, A. Steckytė, Ade-

I
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^34. CV yjj. AJZVCLO, p. |------------ ----------------- . *•

Vincas J. Kudirka ir p. Harry Lietuvių Karo Bonų komiteto; p. E. Balutis, kuris išdalino ir 
Selectmenų Tarybos iždininkas. Jam gelbėjo p. Fes- tvarkė knygučių pardavinėji- 

Principaliu kai- tus McDonough iš 
bėtoju buvo Top Sergeant Lin- Trust kompanijos, 
wood Young, kuris atstovavo J. Rakauskas, ]_ 
V. Iždo Departmento Karo Fi- naitė, 
nansų Diviziją ir kuris yra bu
vęs karo frontuose Pacifike,

' buvo sužeistas ir vėliau garbin-
Lawrence iki šiol nebūta Ka- gaį atlejaas Jis

talikiškos ligoninės. Laisvano-j papasakojo labai įdomių įvykjų 
riai susibūręs pulkelis asmenų.. j. karQ f Ne_
kurie po keletą pasitarimų at-___________________________ .
lankė arkivyskupą, kuris nuo- ’ čarteris išimtas. Masinis susi- 
širdžiai užgyręs planus, pi ižą- rinkįmas įvyks Šv. Marijos sve- 
dėjo patsai atvykti į Lavvrence 
pradžioje gruodžio mėnesio į 
masinį susirinkimą ir pasakyti 
kalbą. Kiek teko sužinoti jau

Butters, 
pirmininkas.

i
i
I

Pasipuoškite 
KALĖDŲ ŠVENTĖMS!

,tainėje.
—

Staniey ir Antanas Sapkai su
silaukė dukraitės, kuri sekma
dienį, lapkričio 26 d., pakrikšty
ta vardu Marilyn Teresa.

Kalėdų ir Naujų Metų šventes sutikite, pa
sipuošusios vėliausios mados, elegantiškais 
kailiniais, kurios galite įsigyti I. J. Fox krau
tuvėje, 411 Washington St., Boston, Mass.

I. J. Fox moteriškų kailinių didžiausia fir
ma, Amerikoje, turi prieš šventes specialiai 
labai didelį ir platų kailinių pasirinkimą. Tai
gi. pasinaudokite proga, ateikite į mūsų 
krautuvę ir prisimieruokite puikiausius kai
linius, prieinamiausiomis kainomis.

Atėjusios į krautuvę visuomet prašykite, 
kad Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis

atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas. Per 
jį pirkdamos gausite specialę 10% nuolaidą.

Primename, kad kailinius galite įsigyti su mažu įmokėjimu, o likusį 
balansą galite mokėti pagal išgalės. Kad ir imant įsimokėjimui, mes 
nuošimčių už tai neįmame.

Kviečiame ateiti į mūsų krautuvę šiandien ir pasinaudoti siūloma 
proga.

Bendrojo šalpos Fondo sky
rius turėjo savo susirinkimą 
sekmadienį, lapkričio 26 d. Įsto
jo keletą naujų narių ir rūbų 
rinkimo komisija pranešė, kad 
išsiuntė į United Lithuania Re- 
lief Fund of America, Ine., 
Warehouse, Brooklyn, N. Y., po
rą tuzinų didelių dėžių kur galė
jo būti apie tūkstantis svarų.. 
Žmonės drabužius tebeneša ir 
likusius pasiųs vėliau.

Norwood mą, paskelbė, kad tik viena 
p. Petras knygutė neparduota. Karo boną 

pp. Jonė Vasiliū- $25.00 vertės laimėjo No. 576
‘ Virginija Vasiliūnaitė, — p. Mykolas Jablonskis. 

Marytė Mickūnaitė, Ona Paz-į Kitame susirinkime, kai bus 
niokaitė, p. Rainienė (Dalely- galutinai suvestos skaitlinės, 
tė), Vincas J. Kudirka, A. F. paskelbs kiek dabar yra pinigų 
Kneižys. p. Jurgis Versiackas lietuvių kareivių fonde, kuris 
buvo tvarkdariu svetainėje. ! yra Federacijos skyriaus glo-

Programos pabaigoje kleb. boję, 
kun. S. P. Kneižis parodė juda-i 
mus paveikslus iš karo, kuriuos: 
gavo iš J. V. Iždo Departmento. tė) iš Providence dėl operacijos

Per visą programos eigą da-, rankoj atostogauja pas savo tė- 
lyviai ėjo. į atskirą kambarį ir vėlius pp. Jurgį ir Uršulę Ver- 
pirko karo bonus, kad pagelbė
ti Dėdei Šamui laimėti pergalę 
ir kad pagelbėti Amerikos Le
giono Postui ir Auxiliary gauti 
kreditą ligoninės laivui.

Tame susirinkime patriotin- . _ . .
gi lietuviai nupirko karo bonų Ar jūs dar negirdėjote ? Tai So- ■ lė Milašiūtė ir A. Razumaitė. 
už $15,400.00, ir tai ne pasiža- Paliečių bazaras Aušros Vartų 
dėjimais, bet sumokėjo už juos 
iki vieno cento. Garbė lietu
viams ’

p. Anelė Simms (Versiackai-

siackus, gyv. Chapel St.

WORCESTER, MASS.
Koks tas didysis įvykis, kuris

Spaudos rašt. A. Kikutis.

Draugijų Valdybų Adresai

savo 
bonų 

anglų 
21 d.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos sal*j 
402 F. 7th St... Rn Rnatnn M»«

Taigi Norwoodo lietuviai dve
juose susirinkimuose nupirko 
karo bonų už $22,150.00, ne-

.1

<r

Jūreivis Bruno Bulovas grįž
damas apsilankyti pas savo tė
velius, parvežė mūsų klebonui, 
kun. P. M. Jurui, iš Marshall 
Islands koralų.

Pereitus du sekmadienius mi
šiose tarnavo jūreivis Jurgis 
Pavilonis, kuris porai savaičių 
grįžęs iš užvandenyno ilsisi pas 
savo tėvelius. Aušrelė.

Pažymėtina, kad sekmadienį, 
lapkričio 19 d. suruošė karo bo
nų pardavimui susirinkimą Lie
tuvių Piliečių draugija 
svetainėje. Pardavė karo 
už $6,750.00. Vietiniame 
kalba laikrašty, lapkričio
laidoje pasiskelbė, kad pardavė 
už “$26,250.00”. Skelbėjas turi 
būti paskelbė kaipo “joke”. 
Bet toks skelbimąsis nedaro 
garbės lietuviams.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Markslenė.
625 E. 8th SL. So. Boston. Masa. 

TeL So. Boston 1298.
Vice-Pirmlninkė — B. GailiOnlen*.

8 Wlnfield SL. So. Boston. Masa 
Prot. Kalt. — Ona IvažkienS.

440 E. Slxth St.. So. Boston, Mass 
Eln. Ražt. — B. Cunlenė.

29 Gould 8L, W. Roxbury, Masa 
Tel. Parkvay—1864-W.

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadvay, S. Boston. Mass. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas prntnknh] mėtMnke

•V. JONO EV. BL. PA6ALPINSS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Plrmininkas — Pranas Tulelkls
702 E. 5th St., So. Boston. Mass. 

Prot. Rait. — Jonas Gllneckls,
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass. 

Fin. Rast. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

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

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

My Thinkinfl... 
My Money... My Tim« 

will s»«y in tfiis 
tothėfinith

Aaericsa
411 WASHINGTON STREET.

BOSTON, MASS.

;TO
DAD



Penktadienis, Gruodžio 1, 1944 DARSTNTNKAS

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

draugija

Valdyba.

DAKTARAI

Šou 4476

ių pamal-
2:30 vai.

Bostono Kolegijos valdyba 
praneša naujo meto mokslo 
pradžią vas. 5 d., 1945. Įstoji
mo kvotimai įvyksta sausio 12 
d., 1944.

Marijos Vaikelių 
nutarė laikyti savo metinį kalė
dinį parengimą sekmadienį, 
gruodžio 24 d., 3 vai. p.p., baž
nytinėje salėje.

Merginų Sodalicijos mėnesinė 
bendra Šv. Komunija įpuola 

lsekmadienį, 10 v. r.;
dos ir susirinkimas
po pietų.

ŪKE TO SWAP NIGHT CLUBS, PAL?

LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

LDS pirmos kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruodžio 
10 d., 1 vai. po pietų, “Darbi
ninko” salėje, So. Bostone. Ka
dangi šiame susirinkime bus 
renkama nauja valdyba ir ren
kami atstovai į LDS Seimą, to
dėl yra kviečiami visi nariai 
šiame susirinkime dalyvauti.

■5—
?

LIETUVIŲ TANKAS AKCIJOJ
kad tą dvasią ir pasitikėjimą 
laikyti, kurį jūs mums uždėjo- 
te su ta dovana”.

Šiomis dienomis So. Bos
tono Lietuvių Piliečių 
draugija gavo du laišku, 
kuriuose J. V. kariai pažy
mi, kad už karo bonus nu
pirktas tankas jau yra pa
ruoštas karo veiksmams.

Kapitonas William H. 
Harridge, 714-jo Tankų 
Batalijono Kompanijos D, 
komanduojantis viršinin
kas, rašo:

“Mano Brangūs Piliečiai:
“Ši kompanija šiandien gavo 

Lengvąjį Tanką, M5A1, su se
kančiu užrašu, priliedintu ant 

■ priešakinės šarvos plokštelės: 
'■“Presented to the United Statės 
Army by the South Boston 
Lithuanian 
Through 
Bonds.” Mes tikrai jums dėkin- ge parengimuose parduota

Citizcns Association 
Purchase o f Wac

Kitas karys, būtent. Er- 
nest R. Nelson rašo, kad 
jis matęs ir asmeniai dir
bęs prie to tanko, ir kad 
jam buvę labai malonu ką 
nors pamatyti iš namų. Jis 
sako, kad tas tankas jau 
paruoštas atlikti savo pa
reigą už geresnį pasaulį 
visiems mums gyventi.

Karys Ernest R. Nelson 
paeina iš Peabody, Mass. 
ir gyveno arti Newbury- 
port Turnpike. Yra vedęs.

Kaip žinoma, So. Bosto
no Lietuvių Piliečių drau
gijos, So. Bostono Federa
cijos skyriaus ir Cambrid-

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.

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.

Šv. Kryžiaus Katedroje, su 
jlapkr. 26 d., prasidėjo popieti- 
j nės pamaldos. Jos susideda J> 
(iškilmingų Mišparų ir pamoks
lo, ir laikomos kiekvieną sek
madienį 4 vai. p. p.

Specialių pamokslų eilės yra 
Advento ir Gavėnios sekmadie- 

Įniais.
Arkivyskupas R. J. Cushing 

ragina žmones atsilankyti į mi
nimas Katedros pamaldas.I 

Į

Jo Ekscelencija Arkivysku
pas paskelbs, bažnyčiose, labda- 
rybėms rinkliavą, gruodžio 3 d.

..

"Sorry, chum—no ringside seats. You šit in 
the mud, see?

“Ydų got a floor show of lizards and mosąui- 
toes crawling over your face.

“You got a nice little 4-piece orchestra of 
Jap mortars, Zeros, machine guns, and your best 
friend screaming in the next foxhole.

“Come any time, pal. The show goes on all 
night. For a long time. There's never a cover 
charge. Not even for the flag they put over you 
when they carry you out.”

We're all human.
We all likę to go dancing or see a show or

buy an extra suit or dress occasionally. Būt this 
war štili has a long way to go. There are štili 75 
million Japs who don’t believe in surrendering.

So during this 6th War Loan, how about put- 
ting all that luxury money into something a 
little more permanent—an extra $ 100 War Bond 
at least—to help get this thing 
really over and bring those 
boys of ours home?

It'll hurt. Būt not as much 
as the Jap bayonet in your 
neighbor’s stomach. You get 
something back—in ten years 
—$4 for every $3 invested. He 
doesn’t.

gi. karo bonų ir už juos yra
< “Jums gal bus įdomu žinoti, gautas lėktuvas, kuris taip 
kad į trumpą laiką jūsų tankas 
eis su mumis į mūšį. Mes e^ame

į privilegijuoti minėtą užrašą pa-
i laikyti, ir mes darysime viską

pat gal jau yra karo fron
tuose. Tai tikrai gražus ir 
pavyzdingas darbas, ke
liantis lietuvių vardą.

ĮVAIRŪS skelbimai

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis. M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

I

(VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Panelė Griškaitė laišku reiš- 
j kia ’ South Bostono žmonėms 
! padėkos žodį už surengimą kon
certo ir gausų į jį atsilankymą.

Gruodžio 3 d., 10:30 vai. ryt. 
įvyks Maldos Apaštalavimo 
draugijos Jubiliejaus 100 metų 
sukakties minėjimo pamaldos, 
Nekalto Prasidėjimo Jėzuitų 
bažnyčioje, Harrison avė. šiose 
iškilmėse dalyvaus J. E. Arki
vyskupas R. J. Cushing, D. D 
ir daugelis kunigų Jėzuitų.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
Maldos Apaštalavimo draugija 
minės šį Jubiliejų gruodžio 24 
d. Tėvas Aukštikalnis kviečia
mas sakyti iškilmių pamokslus. 
Klierikai dalyvaus asistoje. Na
riai eis prie sakramentų ir pa
darys pasiaukojimo aktą.

Apie šį Maldos Apaštalavimo 
Jubiliejų kun. Mikas J. Ahern,

Pristatome Alų ir Tonikų
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 SU Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

Casper’s Beauty Salon

ESKA FROSTED
The Aristocrat of Cold Waves

ŠOU 4645

738 E. Broadway

JK t

It's the very lašt word in 
roodern, scientific cold vvaving, the 
very first word when it comes to 
beauty, comfort and coolness. This 
dramatic nevv permanent fetaures 
an exclusice creme-oil fluff — 
actually vvhiped in your presence. 
lt does the loveliest things to and 
for your hair. ,

Your waves will be softer, your 
curls more manageable, your hair 
more lustrous. We have introduced 
many nevv wave* in our time. būt 
never a permanent likę Eska 
Frosted. 2090/

>id Wąye»■Eska Cold Wave«
>10.00- af^įt^OO’

i-V-L ■

So. Boston 27, Mo4s.

Mažiausiai Pirk Nors Už Šimtą Dolerių Karo Bonų EKSTRA Šiandien!
Šiandieną, kada visu smarkumu eina šeštojo Karo Paskolos Bonų iš

pardavimas, šalies valdžia atsišaukia į kiekvieną pilietį ir kviečia būti ka
ro laimėjimo dalyviu, perkant Karo Paskolos Bonus. Lietuviai tą supras
dami irgi lenktyniuojasi šioje dirvoje pirmiaus ir šiandien. Štai sekma
dienį, gruodžio 3 d., 2 vai. po pietų, Lietuvių Piliečių draugija šaukia 
masinį susirinkimą, savo patalpose, Silver ir E Sts., So. Bostone, ir ragi
na visus į šį susirinkimą atvykti ir nusipirkti šeštosios Karo Paskolos 
Boną. Taipgi raginama, kad pirkimą padidintume, pirkdami nors už šim
tą dolerių kiekvienas daugiau, kaip buvome pirkę anksčiau. Taigi, visi į 
susirinkimą ir neškimės užtektinai “cash”, kad galėtume nusipirkti tiek, 
kiek išgalime!

B(iy AT L£AST AN £X7M $100 NARBOND TODAy!

PARDUODA
Bedroom setą — 2 komodos, 

lova. Galite pamatyti kas va
karą nuo 6 iki 9 vai.; šeštadie
niais — nuo 4 vai. p. p. iki 9 vai. 
vakare; sekmadieniais visą die
ną.

ADOMAS LAUKAITIS
16 Tremont St., Norwood, Mass.

(1-5)

' REIKALINGA 2 merginos dirb- 
ti prie counterio (Counter 

Igirls). Prašome skubiai atsi
šaukti SOUth Boston 9878 ir 
klauskite manageriaus.

(1-5-8-11)

S. J., kalba per penkis sekamus Sukaktuvių proga, lai būna ir' iniciatyva, įvyks lietuvių masi- 
sekmadienius iš WCOP stoties, man leista, ponus Savickus nuo- nis susirinkimas, kur bus par- 

-------------------- širdžiai sveikinti, ir linkėti vie- duodami karo bonai.
Savickų Sukaktuvės nybėje ir meilėje ilgai.
Sekmadienį, lapkričio 26 d.. »yventl-

ponų Bratėnų iniciatyva, su
ruošta puiki puota pagerbti pp.: 
Vincą ir Juozapiną Savickus, jų ............. „ ,..... . , ,. . : Lapkričio 29 d. mirėpenkiolikos metų vedybinio gy- , . , „. . , Grauskis. d6 m. amz.. gyv. 3.venimo sukakties proga. „ . '

_ - „ . -i-i- Cooper St., Bostone. AmerikojePonai Bratenai puotą įskėlė ’
savo rezidencijoj, 16 Winfield Pra&yveno metus. 
St.. So. Bostone ir sukvietė ar-j Laidojamas šeštadienį. gruo-. 
timiausius p. Savickų draugus. džio d-, 9 vai. rytą iš Šv. Pet- 
Saviekams buvo tikras supri-;ro lietuvių par. bažnyčios Št.i 
zas.

Prie skanių valgių ir gėrimų' 
išreikšta pp. Savickams daug 
komplimentų ir suteikta dova 
nų. už ką jie nuoširdžiai dėkojo.

Ponai Savickai yra visuome- 
Inurinkai, ypač Vincas yra labai 
daug dirbęs praeity įvairiose 
organizacijose, todėl jie pilnai! 
užsitarnauja pagerbimo.

Ponai Savickai, augina tris 
dukreles. Reikia tikėtis, kad ir 
jų dukrelės paseks tėvų pėdo
mis. ypač lietuvybės atžvilgiu.

i

MIRĖ

r i t

ilgai, 
Buvęs.

Juozas

bažnyčios Šv 
Mykolo kapuose.

Velionis pašarvotas D. A. Za 
letskų, laidotuvių 
koplyčioje, 564 E. 
So. Boston.

Paliko nuliūdime
micelę ir dvi dukteris.

direktorių. 
Broadwav,

WAR BOND RALLY 
SEKMADIENĮ

AMERICAN 
RED CROSS

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA dvilypis namas 
po penkis kambarius kiekvieno
je pusėje. Arti mokyklų, krau
tuvių ir gatvekarių. Pirkėjas 
gali įsikraustyt dabar, viena 
pusė tuščia. Prieinama kaina. 
Šaukite TAL 8621.

Tax Returns Systems Audits
Nathaniel 
LASSOW

PUBLIC ACCOUNTANT
Telephone 23 Harlem St.,
TAL. 0533 Dorchester.

f

Rengėjai ruošia gražią prog
ramą: dainos, muzika, kalbos ir 
judamoji paveikslai. Kviečia 
visus vietinius ir apylinkės lie
tuvius ateiti savo susirinkiman 
ir nusipirkti karo bonų ir pasi
klausyti įdomios programos.

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Sfor tįat you care

GIVE
Greater Boston 

United War Fund

Do-žmoną

Gruodžio 3 d.. 2 vai. po pietų. i 
Lietuvių svetainėje, So. Bosto
no Lietuvių Piliečių draugijos

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

I.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

355 _ 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

»VIK

PARSIDUODA NAMAS 
12APARTMENTŲ

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
čiais. Namas yra apgyvendin-, 
tas geroms šeimynoms, šis na
mas yra geras pirkinys. Kas tik 
jį įsigys, gaus geriausi atlygi
nimą ant įdėtų savo piningų, 
nes įeigos yra nepaprastai auk
štos pagal įvestuotų piningų, iv 
išlaidos yra labai žemos.

Dėiei platesnių informacijų, 
prašome kreiptis pas

A. J. KUPSTIS 
■332 V/. Eroadvcay, 

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

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

GRABORIAI
------------------------ ----------- ,

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBiNINKE

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Patarnavimas kuogeriausias.
t
i
1

DIAMOND CAFE

I

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

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

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.

430 BROADWAT » IOŪTR BOITON

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną, ir N ak t j 

Koplyčia šermenims Oykal 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

258 West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

I
I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Grabor.ii ir Balsamuotojai 

Patair.avma’s diena ir naktj 
Koplyčia iermenims dykai 

NOTARY PUBI.IC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Bcston 2o09
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DARBININKAS

ŽINIOS IŠ HARTFORDO

I

I

Ritimu 

VALSTYBIŲ ZIMBS

ALT Skyrių Atstovai Pasižadėjo Sukelti $5,000! 
Ir Pasisakė Už Šaukimą Amerikos Lietuvių Vi
suotino Seimo. Kitos Žinios Iš Conn. Valstybes 

Sostinės.

naujus ALT skyrius, kur. jų nė 
ra.

Konferencija užsitęsė ištisas 
keturias valandas ir pasibaigė 
geroje nuotaikoje. Išrinktas ko
mitetas. kurio priešaky tapo 
pastatyti įžymūs veikėjai: gi 
vykdomąjį komitetą sudaro as
menys: Garbės pirm. J. M. Pre
latas J. Ambotas. pirm. Dr. A. 
Vileišis, sekr. W. M. Chase: pa
starieji du veikėjai sudarysią 
veikiančio aparato ašį. apie ku
rią suksis šio komiteto veikla

Pirmutinis įsteigtas Raudonojo Kryžiaus lengvųjų pasistiprinimų 
“drug store”, Leyte saloj.

8

Hartford, Conn. — Sekmadie
nį. 26 d., 2 vai. Bond Hotel įvy
ko ALT skyrių atstovų suva
žiavimas — konferencija, ku
rią atidarė Dr. Vileišis. Gražią 
kalbą pasakė Prelatas Joną.-; 
Ambotas. pasveikindamas su
važiavusius veikėjus ir veikė
jas — Conn. valstybės ALT 
skyrių atstovus, pabrėždamas, 
kad su Dievo pagelba. šis karas 
bus laimėtas Suvienytų Tautų 
ir yra viltis, kad demokratiškų 
kraštų vadai, pasimokinę iš
tragingos praeities, gal sugebė- sąryšy su sukėlimu .$5,000 orga- 
sią padėti pamatus teisingai ir nizaciniams ir kitokiems reika- 
pastoviai TAIKAI pasauly.

Taipgi, Prelatas Ambotas pa
reiškė viltį, kad mūs tėvų žeme
lė — LIETUVA, kuri po pirmo 
pasaulinio karo atsikėlė iš karo 
griuvėsių, vėl atsikels ir bus 
laisva, jeigu didžiųjų kraštų 
vadai, siekdami teisingos ir pa
stovios taikos išpildys savo pa
žadus. suteikdami politinę lais
vę ir nepriklausomybę mažoms 
tautoms, laisvę mylinčiom, ku
rių tarpe yra ir Lietuva, sie
kianti laisvės ir nepriklauso
mybės.

Kaip po pereito karo padėjom 
mūs viengenčiams atstatyti Lie
tuvos nepriklausomą valstybę, 
taip po šio karo mūsų. Ameri
kos lietuvių, pareiga padėti 
Lietuvai atsikelti iš karo griu
vėsių ir atsistoti ant nepriklau
somybės demokratiškų pagrin
dų. Kad tikslą pasiekus, reika- 
1 nga Amerikos lietuvių Lietu
vai moralinė ir medžiaginė pa
rama ir karo nukentėjus lems vi
sokeriopa pagalba.

Prelato kalba palydėta aplo
dismentais. Prasidėjo
rencijos darbai. Pirmininku ta
po Dr. A. J. Vileišis: 
remis p-lės 
Juiia Janušonytė: vice-pirm. Dr. palydėti 
?I. J. Cclnev. M. J. Vokietaitis 
ir A. Viznis. Konferencijos die
notvarkėje ! 
simais buvo: 
kanitalo Conn. Va 
rekomenduoti ALT -. 
traukti visų srovių 
komunistų) lietuvius 
veiklą: 3' sušaukti 
Amerikos Lietuvių S: 
ri.ime Amerikos lietu
C o

Rengiama graži programa be į- 
žangos 17 d. gruod. klubo audi
torijoj. Kalbės miesto burmis
tras Wm. H. Morteson. kiti įžy
mūs kalbėtojai. Bus graži me
niška programa, kurią išipildys 
įžymūs Castle & Alisha meni
ninkai ir bus įdomių “monų ’ 
(magiškų) parodymų, žodžiu, 
programa bus įvairi. Po prog
ramos šokiai. Klubo nariai nu- 

, . . . T . tarė nupirkti už $2,000 karolams. sąrysy su rėmimu Lietu-i \ , ,, , .. bondsų b-tos paskoios.vos atvadavimo akcijos. _ , „ „ iJ “Darb.” Rep. VMK. j

i

I

PADĖKA6-toj i Paskola
Konferencijoj buvo nutarti 

remti Amerikos ŠEŠTĄJĄ KA
RO PASKOLĄ 1 Konferencijos 
dalyviai pasižadėjo savo mies
tuose įtemptomis pastangomis 
talkininkauti DĖDEI ŠAMUI 
6-tos paskolos nuskirtos KVO
TOS KAPITALO SUMĄ SU
KELTI. Žodžiu, lietuviai ragi-i 
narni nusipirkti po bent vieną 
ENTRA KARO BONDSĄ ir tuo 
būdu padėti Dėdei Šamui 
Suvienytoms Tautoms kogrei- 
čiau nugalėti vokiečius ir japo
nus.

Bendrai, konferencijos daly
vių tarpe reiškėsi pageidavimas 
realios lietuvių vienybės, pla
tesnių tarpsrovinių santykių iš
plėtimo ir sudarymo sąlygų su
kaupimui visų srovių ir nepar
tinius lietuvius į bendrą akciją 
už LIETUVOS politinę laisvę ir 
nepriklausomybę.

Šalin demoralizacija! Lai gy- 
, vuoja vienybė, rimta dramatiš- 

konfe- ka visų Amerikos lietuvių pūli
nė veikla! Tokie obalsiai iški- 

sekreto- lo šios konferencijos kolonijų 
M. Jokubaitytė ir veikėjų pareiškimuose ir buvo 

gausiais aplodismen
tais. pabrėžiančiais užgynimą 
lietuvių vienybės propagavimo 
sąvokos. Žodžiu, konferencija 
pilnai pavykusi.

I

svarbiausiais klau- 
11 sukelti $5.000 

stybėj; 2) 
adams su- 

iš-kyrus 
į ATL 

•isuotiną 
r.ą. ku- 

ictuviai pasi- 
ytų Lietuvos vadavimo rei- 

H 213 1S.
Nuosekliai apsvarsčius nuo

taiką mūs visuomenės, išklau- 
.- us kolonijų veikėjų pareiški
mų. prisiminus pereito karo lai- 
i- Amerikos lietuvių dramatiš
ka politinę akciją ir laimėjimus, 
suvažiavę Conn. Valstybės ALT 
s kyrių 
balsiai 
S5.000
i- v >.s reikalams, taipgi įsteigti

3*

(

veikėjai pasisakė vien- 
ir pasižadėjo sukelti 
mūs tautos gyvybinės

MAR'ANAPOUO ŽINIOS

4
Marcelė Andrikytė, Petras Ja
kubauskas, Domas Matas, Ane
lė-Jenušaitienė, Uršulė Barkau
skienė, Morta Zailskienė. Ko
misija platins katalikišką spau
dą.

Federacijai aukų pridavė šios 
draugijos: Gyvojo Rožančiaus 
$2.22, Šv. Onos — 92c., Šv. Juo
zapo Maldos — $1.00, Apaštala
vimo Maldos — $1.00, Šv. Vardo
2 sk. $1.30, LRKSA 91 kp. 45c., 
Tretininkų $1.36.

Tėvų ir Savųjų draugijos kor 
tavimo vakaras įvyks gruodžio
3 d. po pamaldų, Šv. Juozapo 
par. svetainėje. Tikietų, kaip 
praneešė p. Jenušaitienė, par
duota 350, o dar yra parduoti 
200.

Į Bendrą Amerikoj Lietuvių 
Šalpos Fondą įsirašė Apaštala
vimo Maldos draugija. įmokė
dama $5.00. Pavieniai nariai į- 
sirašė ir įmokėjo po $2.00 šie: 

IVaterbury, Conn. — Sekma- Matilda Bekerienė, Marė Kašė-

YOL'« PERŠOKAI GOAt-i
AT IEAST 

1// ONE EXTRA 
$100 BONO/

I

Lietuvių Darbininkų 
Susirinkimas

Gerosios Šv. Pranciškaus Se
serų Vienuolyno Rėmėjos su
rengė vakarėlį vienuolyno nau
dai. Nemažas skaičius atsilan-
kusių linksmai praleido laiką iri 
laimėjo gražių suaukotų dova-Į 
nėlių.

Širdingai dėkojame visoms 
Rėmėjoms ir parapijos kuni- 

1U gams. ypatingai mūsų gerajam 
ir klebonui Prel. J. J. Ambotui, 

kuris gausiai parėmė šį paren
gimą.

Prisiminsime maldoje, prašy
damos Dievo palaimos visiems.

Šv. Pranciškaus Seserys.
(

BINGHAMTON, H. Y.
JAUNAS LIETUVIS 
PROFESIONALAS

z z z z z z z z z z z z z 
z z z z z z z z z z z z z z z z z

Lapkričio 17 d. visi lietuviai 
studentai buvo sušaukti į susi
rinkimą, atnaujinti 
dvasią mokykloje.

Kun. Jonas Petrauskas, MIC. Vo neperdaugiausia narių. Ne- nulienė. Elzbieta Matuliunienė. 
apsiėmė būti šio būrelio globė-| gaiįma suprasti, kodėl darbinin- 
ju-

Vienas kalbėtojų buvo kun. Dr. Gal nežino arba pamiršta kada 
K. Rėklaitis, Marijonų genera- įvyksta susirinkimai? Pranešu, 
linis vizitatorius. Jis palinkėjo kad LDS 5 kuopos susirinkimai 
gražių lietuviškų darbų. i įvyksta kiekvieną mėnesį ket-

j P. Žarkauskas iš Omaha,1 virtą sekmadienį. 1 vai. po pie- 
I Nebrasxa, išrinktasa pirminin- tų.
Įku; Jonas Šidlauskas iš Cam-Į šiame susirinkime nutarta su- 
bridge, Mass. išrinktas vice- ruošti kortavimo vakarėlį. Iš- 

;pirmininku, ir V. Eidintas iš rinkta komisija: D. Matas, p.
Chicago. 111., išrinktas raštinin- Girdzijauskienė, p. Stankevi-
ku. j čienė, Kazys Dapkus ir Petras

Nutarta suorganizuoti chorą Jakubauskas.
arba “Glee Club”, orchestrą ir, Perskaitytas laiškas iš LDS
dramos ratelį. Taipgi nutarta Centro.
skaityti lietuviškus leidinius. Į apie atstovų siuntimą į LDS

Kun. J. Petrauskas uždarė su- seimą. Jeigu negalėsime siųsti 
sirinkimą malda.

I

lietuvišką djeaj lapkričio 26 d. įvyko LDS taitė, Pranė Povilaitienė, Juo-
5 kuopos susirinkimas. Dalyva-:zas Poviiaitis, Kastancija Pra-

kai nelanko savo susirinkimų ?
Lietuviai labai daug gerų 

'drabužių suakojo į BALF. taip- 
• gi ir svetimtaučiai. Jau turime 
5,570 įvairių drabužių, kurie yra 
supakuoti į 75 dėžes. Gal suda
rysime 80 dėžių. Drabužių su- 
vežimui automobilius pavartojo 
kleb. kun. J. Valantiejus, Ignas 
Rakauskas. Juozas Jakubaus
kas, Antanas kambarys, Jakštu 
žentas Aikšnoras.

Šv. Juozapo par. davė didelį 
kambarį drabužiams sudėti. 
Taipgi p. Jenušaičių krautuvėje 
priima drabužius, ir taipgi pp.

Priimtas ir svarstyta Rakauskų ir Staškevičių kepy
kloje, pp. Kanapienė ir Glodo- 
nienė priima savo krautuvėse, 

atstovų, tai pasiųsime pasveiki- Daug darbuojasi p. Jenušaitie-
nimą, o jei mūsų kuopos atsto- nė, p. Jakštienė,

Rėklaitis, MIC., vai vyks, tai jie pasveikins sei
mą.

į

Kun. Dr. K.
Marijonų generalinis vizitato
rius. lapkričio 21 dieną išvažia
vo į Chicagą. Jis buvo Mariana
poly visą vasarą.

Spalių 28 dieną Bernardas! 
Stukas sėkmingai užbaigė aukš
tuosius technikos inžinerijos 
mokslus. Mokėsi Rochester, N. i 
Y. universitete. Tėveliai draugai i 
ir pažįstami džiaugiasi Bernar-t 
do pasisekimu, tik gaila, kad 
jaunasis profesionalas, kuriam 
laikui vėl turės mus palikti. Ke
turių ar šešių savaičių laikotar- 
pyj išeis į Dėdės Šamo Laivyną.

Šalpos Darbas
Vietinis BALF skyrius aktua

lus, mūsų veikėjos: BALF sky
riaus pirm. p. Petraitienė ir jos. 
uoli talkininkė p. A. Žalionienė 
nuoširdžiai dirba rinkime ir su- 
krovime drabužių karo nukentė- 
jusiems žmonėms Lietuvoj; 
joms padeda kitos lietuvaitės.’ 
ir drabužių rinkimo darbas la
bai sėkmingai vedamas. Jau 
daug drabužių surinkta, neužil- 
gio bus pasiųsti į centralinį 
rinkliavos punktą New Yorke.

Lapkričio 5-7 dienomis mūsų 
parapijoj buvo 40 valandų atlai
dai. Pamokslininkas svečias 
kun. Dr. J. Vaškas. MIC., visus 
žavėjo gražiais pamokslais, tai
syklinga lietuviška kalba.

j Tą pačią dieną įvyko Federa- 
I ei jos Tėvų ir Savųjų draugijos 
Į ir BALF skyriaus susirinkimas, 

oi j x rx j-i tx- Dalyvavo daug narių. Kleb. kun.Studentų Padėkos Dienos a- , „„ , . . , . _...............................J. v alantiejus pasakė įspūdingą tostogos prasidėjo .r ba.ges.
sekmadienio vakare, lapkričio , „ ......................, J. Bogusas apie katalikišką
—v d. i spaudą. Komp. A. Aleksis įnešė 

išrinkti spaudos komisiją, ir pa
siūlė tos komisijos pirmininku 
kun. Dr. J. Bogušą. Komisijos 
pirmininku išrinktas kun. Dr. J. 
Bogušas, nariai: kleb. kun. J. 
Valantiejus. Anelė Kanapkienė,

Šiais metais Marianapoly yra 
astuonias dešimt septyni stu
dentai. Apie penkiasdešimt yra 
prancūzų kilmės ir tik dvide
šimt astuoni — lietuviai. Kiti 
yra maišyti. Penkiasdešimt stu
dentų gyvena Marianapoly ir iš 
šių penki yra Marijonų broliu
kai. šeši studentai baigs “High 
School” pavasarį.

p. Jasaitienė, 
Jonas Jakštas, Kazys Dapkus, 
Petras Jakubauskas, B. šilkaus- 
kas, Petras Liubinas.

Gruodžio 9 d. įvyks lietuvių 
diena karo bonams parduoti. 
Lietuviai, pirkę karo bonus lai
ke šio šeštojo vajaus, priduoki- 
te už kiek pirkote pas p. Jenu- 
šaitį krautuvėje arba kleboni
joje. Karo bonus pardavinėja 
Lietuvių Tarybos skyrius.

A. Lietuvių Tarybos skyrius 
ruošia prakalbas gruodžio 17 d 
Šv. Juozapo par. svetainėje. 
Kalbėtojais yra pakviesti kun. 
Jonas Bakšys iš Rochester, N. 
Y., ir adv. Šalnienė iš Bostono, 
ir kiti. Korespondentas.

WATERBURY, CONN.
LIETUVIŠKOS KATALIKIŠ

KOS SPAUDOS VAJUS
Šioje kolonijoje Federacijos 

skyriaus susirinkime išrinkta 
komisija, kuriai vadovauja kun. 
Dr. J. Bogušas, pravesti lietu
viškos katalikiškos spaudos va
jų. Tai kilnus sumanymus ir 
darbas. Bet ar visi katalikai 
supras to darbo svarbumą?

Šiandien galima rasti žmonių, 
kurie sako: “Aš skaitau viso
kius laikraščius, o iš manęs jie 
kitokio nepadarys, ir nematau 
daug blogo, kad kartais socia
listų ar komunistų laikraščiai ir 
pliauškia prieš Bažnyčią, prieš 
tikinčiuosius”.

Netiesa, brolau ar sesuo, kad 
tavęs nepakeitė ar negali pa
keisti. Kas išauklėjo mūsų tau
tos išgamas — komunistus, ar 
ne bedieviška spauda. Kas, ar 
ne komunistų spauda remia 
Lietuvos užgrobimą? Kas, ar 
ne komunistų spauda šmeižia 
patriotingus lietuvius, kurie ko
voja dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir laisvės? Ir tu. brolau 
ar sesuo remi savo sunkiai už
dirbtais centais mūsų senosios 
tėvynės Lietuvos duobkasius — 
komunistus, remi tuos, kurie 
ant tavęs spiaudo, pajuokia mū
sų brangią idėją.

Laikas visiems atskirti pelus 
nuo grūdų. Artinasi Kalėdos. 
Sau ir savo mylimiesiems už
rašyk lietuvišką katalikišką 
laikraštį.

Lietuviškų katalikiškų laik
raščių turime įvairių 
gos”, dienraštis, “Darbininkas 
du kart savaitinis, 
savaitinis.
nis, “Laivas”, 
tuvių Žinios”, 
pelis”, “Žvaigždė’" 
“Moterų Dirva”,

Pasirinkite sau 
kaipo Kalėdinę dovaną.

Spaudos komisija pagelbės 
I kiekvienam užsirašyti lietuviš
kus katalikiškus laikraščius. 
Galite kreiptis pas komisijos 
pirm. kun. Dr. J. Bogušą, 46 
Congress Avė.. Waterbury, 
Conn., arba komisijos narius.

M. Z., viena iš komisijos narių.

“Drau-

“Garsas”, 
“Amerika”, savaiti-

savaitinis, “Lie- 
savaitinis, “Var- 

”, “Vytis”, 
mėnesiniai.

ir kitiems

Klubo Veikla
Vietos L. A. Pil. Klubas rim

tai rengiasi paremti 6-tąją KA
RO BONDS PASKOLOS vajų.

NEW BRITAIN, CONN
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

Metinė parapijos vakarienė į- 
vyko lapkričio 18 dieną, lieti- 
vių svetainėje. Žmonių prisirin
ko labai daug, nuotaika buvo la
bai pakili. Matėsi daug ir sve
čių ir svetimtaučių. Parapijai 
pelno liko $602.00. Klebonas 
kun. E. Krencevičius dėkoja vi
siems atsilankiusiems, o ypa
tingai darbininkams ir šeimi
ninkėms.

i _________
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BALF drabužių vajus eina 
gana sėkmingai. Lietuviška vi
suomenė gyvai atjaučia Lietu
vos žmonių kančias gausiai au
koja rūbus. Savanoriai BALF 
nariai uoliai dirba rinkimui bei 
pakavimui rūbų. Dėl vajaus sėk
mingumo daugiausia dirba šie: 
kun. Krencevičius, O.M.C., sky
riaus pirmininkas, M. Pundienė. 
E. Strakulienė, Jaškauskienė 
A. Pulmiskaitė, J. Oreskienė, 
M. Paplauskienė, A. Lėpa. P. B. 
Balčikonis, M. Urba ir kiti.

Koxios bus vajaus pasekmės
J. O.

Lapkričio 17 d., įvyko giedo
tos šv. mišios už buvusio stu
dento Raimundo Brazausko vė
lę. Jo brolis Algirdas, studen
tas čia pirmi metai, labai nuliū
dęs, broliui žuvus.

Raimundas Brazauskas buvo 
labai gabus studentas, ir mo
kytojai stebėjosi jo sėkmingu
mu mokyklos darbui, kada jis 
buvo Marianapoly prieš dvejus 
metus.

Jis įstojo į Dėdės Šamo ka
riuomenę maždaug prieš pusan
trų metų. Sužeistas Italijoje 
spalių mėnesį ir mirė nuo žaiz
dų.

Skaitytos mišios buvo užpra
šytos už a. a. R. Brazauską ir 
atlaikytos šeštadienio rytą, 
lapkričio 18 d. užprašė “Mission 
Club”.

i pranešime vėliau.

Kam susierzinti?

Marianapolio “Mission Club” 
turėjo pirmą susirinkimą šįmet 
ir išrinko naujus vedėjus.

Išrinkta šie: pirmininku — 
Brolis T. Margis, MIC.; vice
pirmininku — A. Brazauskas iš 
Waterbury, Conn.; raštininku 
ir pinigų laikytoju J. Grigas iš 
Broekton. Mass.

Jurgis Grigas.

I

Remk šios šalies a.psigynrmą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Užsirukykit 01d Gold!
Obuolių "Medus" apsaugoja Old 

Gold Cigaretus nuo Sudžiūvimo

daugelio puikių taba- 
ekstra pagardinančių 

i su Obuolių “Medum" 
cigaretų sudžiūvimą.

J5r

PIRKIT
EXTRA 

$100 KARO 
BONĄ

Old Gold's šaunus sumaišymas <
kų... su tinkamu primaišymu
Latakia lapų... yra apšlakštomas
...kad pagelbėti apsaugoti
Pabandyk pakeli!

KLATTSYKTTRS **Which is Which?” Trečiadienio vakarais CBS—ir The Comedy Theatre Sekmadie- 
. — ---— nio vakarais NBC




