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Sveikina "Darbininką"

BOND DAY

MAKE EVERY
PAY DAY
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---------------------- 4

Ilgametis LDS narys An
tanas V. Sedliavičius iš 
Hudson, Mass. sveikina 
“Darbininką” Jubiliejaus 
proga ir su sveikinimu 
prisiuntė koncerto fondan 
$2.00.

Senas LDS kp. narys iš 
Brooklyn, N. Y. rašo: — 
“Man visuomet malonu 
skaityti taip malonų mano 
širdžiai laikraštį “Darbi-j 
ninką” ir sulaukusį 30 me
tu savo gyvavimą jį nuo-1 
širdžiai pasveikinti. Aš lin
kiu “Darbininkui” ilgiau
sių metų ir trokštu, kad, 
Jubiliejinis koncertas kuo- 
geriausiai pavyktų. “Dar
bininko” palaikymui siun
čiu $2.00. Jonas Mickevi
čius, LDS 28 kp. narys.”
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Pasukite Valandą Atgal
šeštadienį, rugsėjo 29 

dieną, eidami poilsiui, pa
sukite savo laikrodžius 
vieną valandą atgal. Karui 
pasibaigus, grįžta pasto
vus laikas.

Sekmadienį, rugsėjo 30 
d. visi laikrodžiai rodys 
laiką pagal Eastern Stan- 
dard Time.

Lietuvos Tremtiniai Leidžia 
Lalkraščus

Šiomis dienomis karys 
J. Stasiulaitis prisiuntė sa
vo tėveliui laišką ir dviejų 
laikraščių, kuriuos leidžia 
Lietuvos tremtiniai Vokie
tijoje, po vieną numerį, 
būtent, “Mūsų Kelias” ir 
“Aidai”.

Abejuose leidiniuose yra 
įdomių žinių ir turiningų 
straipsnių. Pažymėtina, 
kad Lietuvos tremtiniai 
labai gerai žino apie mūsų 
veikimą dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės 
atgavimo. Kituose “Darbi
ninko” numeriuose įdo
mesnes žinias ir straips
nius perspausdinsime.

“Mūsų kelias” leidžia 
Lietuvių Sąjungos Dillin- 
geno skyriaus valdyba; 
“Aidai” leidžia Spaudos 
Darbuotojų Kolektyvas.

kartotinai išsispausdino 
žodžius: ‘Geras mongolas 
mūsų draugas’... ,

“Jiems mongolai geriau 
tinka už savo brolius 
Komunistai džiūgauja, 
sai lietuvius veža į 
kraštus, o mongolais 
Lietuvą.

“Ta proga pacituosim 
antraštę iš jų laikraščio. Ji taip 
skamba: ‘Maža lietuvių taute
lė, bet niekšais gana turtinga'.”

Komunistams kas ne su 
komunistais, tas ‘fašistas’.! 
Lietuvių komunistų laik
raštis “L.”, rašydamas a-į 
Die Filipinų politika, sako: 
“Kas tą situaciją pablogi
na ir padaro ją tikrai pa
vojinga, tai kad fašistų 
suokalbin esąs įveltas ir 
nats gen. MacArthur...” 
Tik komunistai gali taip 
šmeižti Jung. Valstybių 
oasižvmėiusi karininką, 
gen. MacArthur.

Komunistams tik tas ne 
fašistas, kuris pritaria 
kruvinam komunizmui ir 
Dadeda jam įsigalėti įvai
riuose kraštuose. Tačiau 
visiems sveikai protaujan
tiems yra žinoma, kad ko
munizmas yra baisiausia 
žmonijos liga, žiauriausias 
tautų žudytojas.

Komunistai teigia, kad

Rear Adm. Milton E. Milės, Amerikos Laivyno komandierius Kinijoj 
peržiūri ten esančius amerikiečius marinus, kurie jau 1942 metų kariavo 
kiniečių tarpe prieš japonus.

Lietuvos Pasiuntinys Washing 
tone ProtestuojaIi

VVashington (LAIC) — 
sovietų Rusija yra “demo- Sąryšyje su Sovietų dele- 

t i č V i o i, ein c izročtoc” p’aciios nasiūlvmu isileisti

Dėmesiui!
Prasidėjus football’o se

zonui, Lietuvių Darbinin
kų radio programos laikas 
turėjo būti pakeistas, bū
tent, paankstintas 15 mi
nučių. Taigi šeštadienį, 
rugsėjo 29 d. lietuvių ra
dio programa prasidės ne 
puse po vienos, bet penkio
lika minučių po vienos — 
1:15 vai. po pietų, ir po to 
kiekvieną šeštadienį bus 
tuo pačiu laiku, būtent, 
1:15 vai. po pietų per visą 
valandą.

Kaip žinoma, ne tik foot- 
ball žaidimai prasideda 2 
vai. po pietų, bet ir operos, 
kurios taip pat transliuo
jamos radio bangomis. 
Daug lietuvių klausosi 
football žaidimų ir operų. 
Todėl pakeistas laikas busi 
daug potogesnis visiems. 
Galės išklausyti lietuvių 
radio programos ir klau
sytis football žaidimų ir o- 
perų.

Gerbamieji Skaitytojai! 
Patys pasižymėkite, kad 
lietuvių darbininkų radio 
programa prasidės 1:15 
vai. po pietų kiekvieną šeš
tadienį ir taipgi prašome 
pasakyti kitiems.

Amerikos Lietuvių Spauda 
Greitu Laiku

Sovietų Rusija Reikalauja Alijan 
tų Tarybos Japonijoj

Molotovas Smerkia Jung. Valstybių 
Politikę Ten

Londonas, rūgs. 27 — kaltinimų: susirinkus kai- 
Penkių didžiųjų valstybių'kuriems japonų karei- 
užsienių ministerių konfe-j viams, jiems buvo įsakyta 
rencijoj vis daugiau f------ ...r z---------------- •------
daugiau kyla ginčų, nes sivilkti 
sovietų Rusijos užsienių Ižiais; kada jie tą padarė, 
komisaras Molotovas kas-i tai jiems buvo grąžinti 
dien iškelia naujus reika-j ginklai ir jie buvę paskirti 
lavimus ir nepasitenkini
mus.

Šios savaitės pradžioje 
Rusijos komisaras Molo- 

I tovas smarkiai kritikavo 
Amerikos okupacinę poli- 

j tiką Japonijoje. Jis reika
lavo, kad Alijantai suda
rytų tarybą Japonijai val
dyti. Jung. Valstybių vals- 

' tybės sekretorius James 
. F. Byrnes, atsakydamas j
Molotovui, pareiškė, kad ne rusų karininkus, bet pa- 
Japonijos klausimas nėra i prastus kareivius, kurie 
įtrauktas į konferencijos jokių paslapčių nežinojo, 
dienotvarkę, todėl jis ir Ir štai po tokių vaikiškų 
negali būti keliamas šioje 
konferencijoje. Jung. Val
stybių sekretoriui pritarė 
ir Anglijos užsienių minis- 
teris Bevin. Iš karto atro-

1 dė, kad Molotovas nusira
mins ir jau daugiau Japo
nijos klausimo nekels.

1 Bet kur tau. Molotovas
> ištraukia ilgą raportą, ku

rį jis gavęs iš Maskvos, 
kuriame prirašyta įvairių 
kaltinimų Jung. Valsty
bėms dėl Japonijos okupa- 

valdymo. Tame Mas
kvos raporte yra ir tokių

vis daugiau ir nusivilkti uniformas ir ap
sivilkti civiliais drabu- - - — • • ! v - • « — -- — —

.policiniam darbui, šis ir 
' kiti kaltinimai Amerikai 
yra panašūs į kaltinimus 
Lietuvai 1939 - 1940 m., 

' kada Lietuva pagal sutar- 
itį įsileido raudonosios ar
mijos būrius. Tuomet Mas
kva kaltino Lietuvą, kad 
būk lietuviai vagią rusų 
kareivius, juos kankina, 
kad išgauti iš jų paslaptis. 
Supraskite, lietuviai vogę

kaltinimų, Maskvos vy
riausybės įsakymu, raudo
noji armija okupavo Lie
tuvą.

Dabar Maskva, galima 
suprasti, nori būtinai įkel
ti savo koją į Japoniją, to
dėl ir kelia tokius kaltini
mus Amerikai, kad ir ne 
vietoje. Bet Molotovas pa
taikė Britų dominijoms, 
kurios taip pat norėtų loš
ti svarbesnę rolę Japoni
jos okupacijoje. Jis turi 
būti suuodė Britų domini
jų pulsą.

pradės spausdinti nese
niai per Švediją iš Lietu
vos atvykusio Ameriko:-. 
lietuvių V. Vitkaus įdo
mius atsiminimus.

Nuo prieškarinių laikų 
Lietuvoje gyvendamas, 
Vitkus buvo liudininku vi
sų šiurpių pastarųjų metų 
Lietuvos žmonių pergyve
nimų.

nančią Baltijos valstybes 
tapti Sąjungos nariu. Tei
kitės pranešti Sąjungos ži
niai. kad vis ♦abesitęsian- 
tis Sovietų dominavimas 
Baltijos kraštuose tokius 
veiksmus daro beverčiais 
ir lietuvių tautai nepriim
tinais. Žadeikis”.'

gacijos pasiūlymu įsileisti 
“Sovietų Lietuvą” sava
rankiu Tarptautinės Koo
peratyvų Sąjungos nariu, 
Lietuvos Pasiuntinys Wa- 
shingtone, p. Žadeikis pa
siuntė Londonan sekančio 
turinio telegramą: — 
P. Balučiui

kratiškiausias kraštas”. 
Tačiau visiems yra žino
ma, kad nei viena tauta, 
kuria sovietų Rusija “iš
laisvino” iš nacių vergijos, 
neišsilaisvino iš raudono
sios vergijos. “Demokra- 
tiškiausiame” krašte Ru
sijoj nėra nei spaudos, nei 
tikėjimo, nei susirinkimų!Lietuvos Pasiuntiniui 
laisvės. Rusijos “išlaisvin-: “Sekant spaudos prane- 
tų” tautų žmonės areštuo-; Šimus, Tarptautinė Koope- 
jami ir vežami j Sibirą, ratyvų Sąjunga Londone! rūgs. 27 — | imti, bet šiame įvykyj kol
kankinami, kalinami ir j aprobavo Sovietų patro- Pereit pirmadienį su-kas to nenori daryti 
zudomi-_______________ Inuojamą rezoliuciją jgali-istreikavo oHfisų ir jstaigųi

TRYS DIDIEJI NESUSITAIKO 'tojai ir patarnautojai, šis

DĖL RYTINES EUROPOS leSSTį
Karo Darbo Taryba su-' vo okupacinės valdžios lei- 

šaukė namų savininkus ir dimą steigti mokyklas ir

“Demokra 
krašte Ru

STREIKUOJA KELTUVŲ 
VAIRUOTOJAI KOMUNISTAI PUOLA ŠIAURI

NES KINIJOS PROVINCIJAS

Londonas,
Trijų didžiųjų valstybių, dar vieną susirinkimą, ku

Lietuviai Tremtiniai Analų 
Okupuotoje Vokietijoje
New York (LAIC) —ga-

rūgs. 27 — nių ministeriai sušaukė
i streikierius susirinkimanj vaikų darželius. Eilėje vie-

'būtent, Jung. Valstybių, rio tikslas kokiu nors bū- kad k . n būt gaiįma tų yra jau susiorganizavę 
A r> ari lino ir Pnoi inr. nSclo J., r.., r. i +■ ^>4-1 Dalbom r to t • . i  • t t Anglijos ir Rusijos užsie- du susitarti dėl Balkanų

p. Matas Zujus, 
LRKSA organo “Garsas” re
daktorius ir administratorius, 
šeštadienį, rūgs. 29 d., atvyksta' 
į Bostoną dalyvauti tos organi
zacijos apskričio suvažiavime, 
kuris įvyks sekmadienį, rūgs. Į 
30 d., Šv. Petro lietuvių par. ‘ 
bažnytinėje svetainėje, W. 5th‘ 
St., So. Bostone.

šeštadienį, rūgs. 29 d., 1:15 
vai. po pietų p. Matas Zujus kai. 
bės Lietuvių Darbininkų radio 
programoje iš WESX stoties.

užbaigti streiką, nes dėl jo Lietuvos Raudonojo Kry- 
valstybių, kurios dabar y-labai nukenčia visa , - -
ra Rusijos Įtakoje, monė ir industrija.'Tačiau

I Sovietų Rusija, kurios Karo Darbo Tarvba 
kariuomenės tebera Bal-|(WLB) prisipažįsta. kad 
kanų valstybėse ir kuri su- „ neturi jokio įrankio 
darė toms valstybėms^ vy- prįverbimui streiką likvi- 
riausybes ir jas pripažino,'juotį 
nenori, kad kitos sąjungi-l Darbo Departamento se
niokų valstybės kistusi 1 kretorius Levis B. Schvel- 
Rsllrunii vva i lz 111« ... • .Balkanų reikalus.

Jung. Valstybės ir Ang
lija jau padarė nuolaidą, 
pripažindamos Vengrijos 
valdžią, su sąlyga, kad to
jo valdžia paskelbs ir pra
ves demokratinius rinki
mus.

Trijų didžiųjų valstybių 
vadai ir šį kartą negalėjo 
susitarti.

Hirohito Lankėsi Pas 
MacArthur

Tokio, rūgs. 27 — 
nijos imperatorius 
hito lankėsi pas vyriausią
jį sąjungininkų koman- 
dierių gen. Douglas Mac- 
Arthur. Ką kalbėjosi kol 
kas neskelbia.

Japo- 
Hiro-

Chungking, Kinija, rūgs. 
27 — Kinijos valdžia už
ginčija komunistų žinias, 
kad japonai puola komu
nistų kariuomenes keliuo
se punktuose Shantung, 
Kiangsu, Honan ir kitose 
šiaurinės Kinijos srityse.

Argentinos Valdžia 
Užgniaužė Sukilimą

Sukilėlių Vadai Areštuoti
Buenos Aires, Argentina, 

rūgs. 27 — Argentinos val
džios jėgos numalšino su
kilėlius Cordoboj ir jų va
dus areštavo. Valdžia pa-

pra. žiaus Skyriai.
- - __________

Maskvos Pastangos Grąžin
ti Lenkų Karius

New York (LAIC) —
Lenkų KAP agentūros 

. pranešimu, Maskva deda 
didžiausias pastangas pa
veikti lenkus grįžti į “lais- 

atsitiki- vą, demokratinę ir nepri- 
mais galėtų įstaigas per- klausomą Lenkiją.”

lenbach sako, kad valdžia 
labai svarbiais

1,850,000 Neteko Darbų Dėl 
Streikų

Komunistų kariuomenės
nuola tas provincijas, o ne skelbė apgulos stovį. Šim- 
japonai, sako Kinijos vai-,tai demokratų - sukilėlių 
džia. i pateko į policijos rankas.pateko į policijos rankas.

Lietuvių Radio Programa
■ ŠEŠTADIENI, 1:30 — 2:30 P.

1230 KILOCYCLES

l

.SALĖM, MASS.

I

Šiuo metu dėl streikų kų streikas, policijos ap- 
Jung. Valstybėse 1,850,000 (skaičiavimu, paliečia 1,- 
darbininkų neteko darbų. • 500,000 žmonių, šis strei- 
Be to, dabar gręsia alie-jkas kilo dėl to, kad WLB 
jaus industrijos darbinin- pasiūlė $28.05 už 44 va- 
kų streikas. Jeigu toks landų darbą. Pirmiau dar- 
streikas kiltų, tžti jis pa-'bininkai gaudavo $30.15 
liestų 250,000 darbininkų, {už 46 valandas darbo sa-

Daugiausia darbininkų]vaiteje. Taipgi \VLB atme- 
streikuoja New Yorke ir tė unijos reikalavimą 
Chicagoj. New Yorke kel- duoti atostogas su atlygi- 
tuvų (elevator) darbinin- nimu ir už šventes.

šeštadienį, rugsėjo 29 d. Lietuvių Darbininkų ra
dio programa prasidės 1:15 vai. po pietų ir tęsis visą 
valandą, būtent, iki 2:15. Pasukite savo radio rodyklę 
ant 1230 kilocycles ir klausykitės gražių lietuviškų 
liaudies dainų, muzikos, pranešimų ir kalbų ir WESX 
stoties, Salėm, Massachusetts.

Kalbės p. Matas Zujus, "Garso” redaktorius iš 
VVilkes Barre. Pa., ir p. K. Namaksienė, BALF 17 
skyriaus Drabužių Rinkimo komisijos pirmininkė.

Daug mūsų jaunuolių grįžta iš karo tarnybos pas 
savuosius tėvelius. Prašome pranešti mums sugrįžusių 
vardus - pavardes, kada ir iš kur sugrįžo, kiek laiko 
buvo karo tarnyboje, kokį turi laipsnį ir ar grįžo visai 
garbingai atleisti iš karo tarnybos ar tik poilsiui, kad 
mes galėtume pranešti per radio, juos pasveikinti ir jų 
garbei skirti lietuvišką liaudies dainelę ar muzikos 
kūrinėlį.

Visus pranešimus, sveikinimus ir skelbimus siųs 
kitę arba asmeniai priduokite šiuo adresu:

DARBININKAS RADIO . v
366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mast. X J“" 

Telephonai:—SOUth Boston 2680 arba NORwod 14^
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RUSIJA REIKALAUJA GRAŽIN
TI TREMTINIUS J PABALTI

Londonas, rūgs. 27 — i lijos zonose 
šiom’s dienomis Rusijos 
komisaras Molotovas už
sienių ministerių konfe
rencijoj pareikalavo, kad 
Jung. Valstybės ir Anglija 
sutiktų grąžinti visus 
tremtinius ir pabėgėlius iš 
Lietuvos. Latvijos,. Esti
jos ir Lenkijos, kurie da
bar randasi jųjų zonose. 
Rusijos komisaras sako, 
kad tai esą jų piliečiai. Ta
čiau visiems yra žinoma, 
kad tie lietuviai, latviai, 
estai ir kiti, kurie dabar

rašo: “Jeigu 
dabar grąžintų į Lietuvą, 
tai geriau lai sušaudo čia 
vietoje.” Tremtiniai žino 
kas jų laukia pavergtoje 
Lietuvoje. Amerikos ir 
Anglijos vyriausybės, mes 
tvirtai tikime, kad taip pat 
žino ir todėl nesutin s pi i- 
imti Rusijos reikalavimų.

Mes tvirtai tiki
me. kad Jung. Valstybių 
vyriausybė niekad nesu
tiks grąžinti tuos žmones, 
kurie nenori grįžti, ir kad 
nepripažins Rusijai Lietu- 

ir Estijos, 
ginkluoto-

Jung. Valstybės nutoltų 
nuo savo principų, jeigu 
išduotų pavergtų kraštų 
žmones, kurie nenori grįž
ti. kol ten bus Rusijos bol-

randasi įvairiuose Euro--ševikai. 
pos kraštuose niekad nė
ra buvę ir nėra Rusijos pi
liečiais.

Rusija ginklu užgrobė 
Lietuvą. Latviją ir Esti
ją. Prievarta primetė so- vos. Latvijos 
vietų tvarką, tuose kraš- kuriuos Rusija 
tuose. Pabaltijo kraštų mis jėgomis prieš tų tautų 
žmonės bėgo nuo Rusijos valią užgrobė 1940 m.,
bolševikų, kur kas galėjo, kaip kad iki šiol nepripa- 
nes jie. pagyvenę metus žįsta. Mes tikime, kad 
rusų okupuotuose kraš- Jung. Valstybės, Anglija 
tuose, žino kiek vargo ir ir kitos demokratinės vai
kančių jie pergyveno. Lie- stybės apgins pavergtųjų 
tuviai tremtiniai, kurie da- tautų teisęs į laisvę ir ne- 
bar yra Amerikos ir Ang- priklausomybę.

RUSIJA SUTIKO SU JUNGTI 
NIŲ VALSTYBIŲ TVARKA 

JAPONIJOJ
VVashington. D. C., rūgs.

27 — Iš Londono pasieku
sios žinios, kad Rusijos ko
misaras Molotovas užsie
nių ministerių konferenci
joj reikalavo, kad būtų su
daryta sąjungininkų tary
ba Japoniją valdyti sukėlė 
įvairių kalbų.

-Amerikos spaudos ra- 
porteriai iškėlė klausimus 
Prezidentui Truman. kuris 
pasakė, kad Sovietų Unija 
(Rusija) niekad nėra pa
reiškusi nepasitenkinimo 
Jung. Valstybių nepriklau
soma Japonijos kontrole.

Jung. Valstybės yra pa
geidavusios, kad sąjungi
ninkai sudarytų pataria
mąją grupę, kuri galėtų 
peržiūrėti praeities, da
barties ir ateities Japoni- certe. daro repeticijas 
jos atsistatymo darbus, l^bai sėkmingai. .------
Tačiau Jung. Valstybės kad Providenciečiai publi- 
pasilaiko sprendžiamąjį 
balsą visuose Japonijos 
valdymo klausimais.

Kas įvyko Londone už
sienių ministerių konfe
rencijoj. tai Prez. Truman 
1 utis palaukti kol sugrįš 
valstybes, sek r e t o r i u s 
James F. Byrnes ir jam ra
portuos.
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Smarkiai Ruošiasi ’ Dar
bininko" Jubiliejiniam 

Koncertui
Muzikas Povilas Sakas 

pranešė “Darbininko” ad
ministratoriui. kad Law- 
rence šv. Pranciškaus pa
rapijos geriausi talentai— 
dainininkai ir dainininkės 
uoliai daio pratybas, kad 
šauniai pasirodžius “Dar
bininko” jubiliejiniame 
koncerte.

Tą pati pranešė ir muzi
kas VI. Stasevičius, Pro- 
vidence lietuvių parapijos 
vargonininkas, kad Provi- 
dence geriausi talentai, 
kurie dalyvaus “Darbinin
ko” jubiliejiniame kon- 

> ir 
labai sėkmingai. Jis sako.

kos neapvils.
■S I • ■ «V|

2

Kviečia 1 Drabužių Rinkimo Talką

Eisenhower Iššaukė Patton 
Pasiaiškinti

VViesbaden, Vokietija, — 
Rūgs. 27 — Gen. George S. 
Pat ton. militarės valdžios 
gubernatorius Bavarijoj. - 
yra nusiteikęs palaikyti 
vokiečius nacius pramonė
je. Dvi tokio gen. Patton 
nusiteikimo kilo nepasi
tenkinimas.

Gen 
riausi; 
mandic

Eisenhower, 
sąjungininkų ko- 

ius Europoj, pa
kvietė gen. Patton pasiaiš- 

lėl V'kio jo nusitei
kime; link vokiečių, net ir 
nacių.

Gen. Patton yra pareiš
kęs New York Times ko
respondentui štai ką:

“Svarbiau išjudinti dar
bui vokiečių pramonės-; 
ūkio mašiną negu išmesti 
nacius viršininkus iš pra
monės.”

Pereitą pirmadienį ir trečia-(vyskupo Richard J. Cushing, 
dienį įvyko Bendro Amerikos Į D. D., laiškai, raginanti aukoti 
Lietuvių Šalpos 17 skyriaus I drabužius ir avalinę Lietuvos 
Drabužių Rinkimo komisijos;žmonėms nuo karo nukentėju- 
susirinkimai. Vadovavo komisi-1 siems. Mokyklų viršininkas pa
jos pirmininkė p. Katrina Na- siuntė laiškus mokytojams-mo- 
maksienė.

Dalyvaujantieji susirinkime 
noriai registravosi į talką rink
ti drabužius iš* mokyklų, ugnia-j

kvtojoms į visas mokyklas, kad 
paragintų vaikus prašyti savo 

i tėvų aukoti drabužius Lietuvai. 
I Kitataučiai labai palankiai at- 

gesių stočių ir kitų vietų, kur sJieP<-' į visus atsišaukimus. O 
tik bus pašaukti. '__________
vakare drabužių rinkėjai pasis
kirstė distriktais kas ir kur va-'čius tikrų pasišventėlių, 
žiuos. Skyriaus valdyba turėjo 
paruošus mokyklų sąrašus ir 
taipgi kitas informacijas.

Pirmininkė p. Namaksienė at-; 
sišaukė į visus ir visas — vy
rus ir moteris, kad penktadie
nio rytą. 9 vai, ateitų į Stepo- įįį okupantų vergijoje. bė- 
no Dariaus Amerikos Legiono; 
posto namą. 265 C St., So. Bos
ton. kur išduos paliudymus dra
bužiams rinkti. Jeigu kas 
pavėluotų, tai vistiek pirmiau-; 
šia turi atvykti į posto namą ir 
gauti paliudymą.

Trečiadienio ka*P Pat.vs lietuviai? Reikia pa
žymėti. kad yra nemažas skai- 

kurie 
aukoja ne tik savo drabužius, 
bet noriai stoja į drabužių rin- į 

į kimo darbą. Bet yra ir tokių, 
kurie tik ranka pamoja ir eina 

'savais keliais. Deda daug pa
stangų mūsų suklaidinti žmo
nės. kurie pritaria Lietuvą pa-

gioja ir atkalbinėja žmones nuo 
aukojimo. Bet patriotingieji lie
tuviai šį kartą yra pasiryžę su
aukoti ir surinkti dvigubai dau
giau drabužių negu pereitame 

. vajuje. Įdomu bus sužinoti kas 
i daugiau suaukos drabužių: ki- 

Visais drabužių rinkimo ar tataučiai ar patys lietuviai?
aukojimo reikalais kreipkitės į 
BALF 17 skyriaus centrą, I aukoto,jai gali
.9 Park St., Room 21, Boston. žius į šias vietas: šv. Petro lie- 
Tel. CAPitol 8738. Taipgi teiks;tuvjų bažnytinę svetainę, W. 
informacijas komiteto sekreto- 5th St.; Lietuvių svetainę, 309 
rius, adv. Kazys Kalinauskas, E SL> ir Stepono Dariaus Ame- 
509 East Broaduay, So. Boston., rikos Legiono posto patalpas, 
Tel. SOUth Boston 3357. j 265 C St., So. Boston.

Jeigu kas negali atnešti ar 
(atvežti aukojamus drabužius.

Prancūzijoje Dėdės Šamo karių porelė, kuri 
suskaičiavo, kad turi po 87 taškus. Diena iš die
nos jie laukia savo eilės grįžimui į Ameriką. Sa
koma. kad tai vienintelė vedusių porelė turi to
kį aukštą taškų skaičių.

So. Bostoniečiai ir apylinkės
sunešti drabu-

"Stachanomkai" Gamina 
Advokatus Lietuvai

New York (LAIC) — A- 
merikos lietuvių komunis
tų spaudoje vienas rusų 
pataikūnas džiaugiasi, 

į kaip jisai “per metus ki
ltus” tapo advokatu. Jis te
buvo baigęs tik tris pra- 

Įdžios mokyklos skyrius. 
Vokiečiams okupuojant 

; Lietuvą, jisai išvyko į Ru- 
į si ją ir tenai, net rusų kal
bos nemokėdamas, baigė 

( juridinius kursus dvimeti- 
i nė j juridinėj mokykloj, 
tuo pačiu laiku dirbdamas 
praktikanto darbą advo
katūroj, grįžo į Lietuvą 
advokatu.

Laisvoje Lietuvoje aspi
rantas tapti advokatu tu
rėjo baigti gimnazijos as
tuonių metų kursą, ketve
rius metus lankyti univer
sitetą ir dar atlikti prakti
ką. taip, kad nuo pradžios 
mokyklos, turėjo dar be-i 
veik 15 metų studijuoti ir 
praktikuoti, kol likdavo 
tikru advokatu. Bolševikų 
pataikūnai. nė pradžios 

i mokyklos nebaigę, kaip jie 
patys skelbiasi, “per vie
nus kitus metus” lieka 
“advokatais”. Iš to galima 
spręsti, kaip mažai beger-: 
biama teisė Lietuvoje. 
Kam gi okupantams reikia 
teisės specialistų, kad 

; žmonės tremiami ir šaudo
mi be teismo. Juo tamses- 

inis “advokatas” ar “teisė
jas”. tuo jis paklusnesnis 
įrankis okupantų slapto
sios policijos rankose.

i 
I

Dar Vienas Lietuviškas 
Laikraštis Euroaoie 

■ 9

New York (LAIC;—Lie 
tuvių Kat. Kunigų sąjun-i 

■ ga planuoja trėmime leisti' 
'religinį savaitraštį “Nau-| 
jas Gyvenimas”.

MUSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar a‘v. tujinti 
įbar turimą mortgyčių. mes šu malonumu ir be 
kių Jums abligacijų išaiškir.sim visas smulk- 
nas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

/
/
/
/
/
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VVashington, D. C., rugs.ikvinės Lenkijos iniciato- 
27 — Prez. Harry S. Tru- rių ir “liaudies kariuome- 
man pareikalavo, kad Kon- nes” vadų. Tuom tarpu, 
gresas sumažintų Karo nėra žinių kas ištiko kitą 
Departamento paskirtus Maskvos agentą — garsią- 
fondus §28,500,000,000, ir ją Wandą Wasilewską, so- 

. taipgi ragina sumažinti vietinės Ukrainos Užsie- 
armiją iki 1,950,000 vyrų nių Reikalų komisaro Kor- 
iki birželio 30, 1946 m. ! niejčuk žmoną.

Japonijai pasidavus, su-' 
mažėjo ir ~
mento išlaidos, _______
nebereikia tiek karo reik
menų. Prezidentas Tru
man apskaičiuoja, kad o- 
kupacijos ir demobilizaci
jos išlaidoms reikalinga1 
§18,436.833,501 iki kitų j 
metų birželio 30 d.

Tel. SOUth Boston 3357.
Visa spauda ir radio skelbia

šį drabužių vajų. Bostono kata-_____ _ ____ ____
likų bažnyčiose pereitą sekma- tai šaukite telephonu: CAPitol
dienį buvo skaitomi J. E. arki-

LIETUVOS TREMTI
NYS RAŠO:

8738 ir savanoriai rinkėjai nu
važiuos j namus paimti.

Kam Rūbus Atiduot?

ir Karo Departa-į Tremtiniai Organizuojasilaidos, nes dabar. ’ *
New York (LAIC) —Va

karų Vokietijoje įsikūrusi 
“Lietuvių Sąjungos Val
dyba” darbą pasiskirstė 
šešiomis šakomis — ūkis 
ir finansai, organizacija - 
koordinacija, menas ir 
kultūra, švietimas, spauda 
ir informacija, aprūpini
mas darbu.

Maskvos Kvislingo Likimas
i
Į

New York (LAIC) —Vie
tinės lenkų spaudos pra
nešimu, savo laiku pagar-i 
sėjęs lenkų išdavikas ir j 
Maskvos pastumdėlis Z. 
Berling spėjamai randasi 
NKVD koncentracijos sto
vykloje arti Smolensko.

Kaip žinoma, Z. Berling 
dar tik neperseniai, buvo 
vienu iš žymesniųjų Mas-

Sunaikintas Vlniaus 
Vandentiekis

i

I

laikraščiai kaip* 
“.lornal do Čomer-j

Portugalę Simpatijos — Už 
Lietuvos Ir Pabalčio Laisvę
Lisabona (LAIC) — Mū

sų korespondentas prane
ša. kad portugalų spauda 

; simpatingai mini Lietuvą, 
i Tokie 
I “Voz”,

<■ m kiti įdomaujasi Lie
tuva ir savo skiltyse pa
reiškia nusivilimo, kad 
Potsdamo konferencija 

Ineužstojo Baltijos valsty-l 
biu. “Voz” rašė: “Apie tris 
mažas Baltijos valstybes,' 
apie tas tris narsias tau-1 
tas kurios buvo pasieku
sios daug aukštesnį kul-i 

■ tūros ir gerbūvio laipsnį.1 
negu brutališko sovietų 

; režimo valdomos šalys, 
komunikate nevieno žo-

’džio.”

“Aš, kaip ir daugelis lietuvių, 
esu karo audros atblokštas Vo
kietijon, atskirtas nuo tėvų, se
serų ir brolių, kurių likimas 
man nežinomas.

“Aš esu gimęs J. A. V. Bos
tone 1910 m. ...

“Mes. lietuviai Vokietijoje są
jungininkų aprūpinti gyvenam 
neblogai. Laukiam ir tikim, kad 
Dievas yra teisingas ir vieną 
kartą pasaulyj tiesa užviešpa
taus ir mes visi galėsime grįžti 
į savo mylimą nepriklausomą 
Lietuvą”.

New York (LAIC) — 
Šveicariją pasiekė žinios, 
kad Vilniuje, karo metu, 
sunaikintas vandentiekis 
ir gyventojai vandenį ga
benasi iš šulinių ir upių.

TIKIETAS Į SIBIRĄ
New York (LAIC) —To-.joje dislokuotų lenkų ka- 

kia antrašte “The New rių tarpe aiškinama jų šei- 
Leader”, apibudina lenkų mynine 
ginkluotųjų jėgų karius grupės šeimos dar vis te- 
tremirne, kurie pareiškė begyvena Lenkijoje (ma- 
norą grįžti į komunistų o- tomai vakarinėje Lenkijos 
kupuotą Lenkiją.

Pasirodo, kad išdalintų! 
anketlapių pasėkoje, iš1 
70,000 Škotijoje laikomų 
lenkų karių apie ketvirt- 
dalis pasisakė norįs grįžti 
į Lenkiją. Iš 17,000 Vakarų 
Vokietijoje esančių karių 
truputis daugiau 2%. Iš 
110,000 Italijoje (II Gen. 
Anderso korpuso) 
10G, ir iš 9,000 esančių 
Prancūzijoje nuo 4 iki 
14%.

Mažiausią nuošimtį pa
rodo lenkų aviacija — vos 
1.5G . Lenkų laivyno tokių 
savanorių atsirado 5%.

Palyginti aukšta tenden
cija “vykti namon” Škoti-

padėtimi. Šios

apie

Svetimos Kariškos Okupa
cijos Sąlygose

rinkimai negali būt lais
vi. Apie tai tolydžiui skel
bia Amerikos Lietuvių Ta
ryba, kas kart reikalauda
ma pašalinti raudonąją ar
miją iš Lietuvos.

Kandims, ar Nukentėju- 
siems?

Kiekvieno šėpoje yra 
drabužių, kurių niekad ne
vilkėsime, nors manoma, 

ikad dar juos reikės nau
dot. Jais minta kandys. 
Geriau tuos drabužius pa
siųskime į
United Lithuanian Relief 

Warehouse,
Brooklyn 11, New York. 

101 Grand Street,

dalyje).
Anderso korpuso kariai 

daugumoje paeina iš ryti
nės Lenkijos. Kaip žinome, 
jie 1939 metais buvo inter
nuoti Sovietų Rusijoje, o 

i jų šeimos netrukus ir ten 
.pat išdeportuotos.

Kiek vėliau, Lenkijos 
santykiams su Sovietų 
Rusija “susinormavus”, 
šeimų dalis iš Rusijos bu
vo evakuota (daugumoje į j 

: Arty mus Rytus). Vadina-! 
j si, šio korpuso šeimų žy- 
dynių Lenkijoje šiuo metu 

;kaip ir nėra.. Tuom ir aiš- 
I kinama, kad iš II korpuso 
vos apie 10% panorėjo 
gauti “tikietą į Sibirą”.

SPEEDY RECONVERSION

The Convaleocent Hospitai at Camp Edwarda, Maao., uoeo a hupe ateam 
kettie for rendering. Here T/5 Arthur H. Maxwell otira the griatle and 
fat. He take* pride in the fine record hia camp haa in fat aalvage 
V-J Day haa not eaaed the fats and oila aituation, and uaed fat muai 
continua to be aaved and turned in to help induatrial reconveraion
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Politiniai Šachmatai
Molotovas pareiškė, kad Rusija norėtų įsigyti pro

tektoratą ant buvusių Italijos kolonijų Afrikoje — E- 
ritrejos ir Tripoli. Mat, Alijantai kol kas nenori tų ko
lonijų italams grąžinti ir planuoja jas palikti tarptau
tinės komisijos globoj. Tai būtų Italijos nubaudimas 
už susidėjimą su Hitleriu. Alijantų požiūriu, ta baus
mė yra teisinga. Protektoratas ant Italijos kolonijų 
natūraliai priklausytų Anglijai ir Prancūzijai, nes tos 
dvi valstybės jau turi gretimas Afrikoj kolonijas. Tad 
kokiomis teisėmis ir sumetimais čia pasireiškia rusų 
bolševikų pretensijos? Juk Kinija taip pat yra viena iš 
“penkių didžiųjų“ valstybių, lemiančių pasaulio liki
mą, o bet gi ji nepareiškia jokių pretensijų prie Afri-j 
kos žemyno, nes nenori save ant juoko pastatyti. Anot 
vieno britų laikraščio, einant Rusijos logika, Anglija 
turėtų teisę reikalauti sau protektorato ant Mongoli
jos.

Tačiau Rusija nepaiso, kokį keistą įspūdį gali pa
daryti jos reikalavimai. Kažkokiu nesuprantamu civi
lizuotam žmogui nachalumu bei akyplėšišku įžulumu, 
ji braunasi visur, kur tik galima įsiskverbti. Dabar ji 
įsižiūrėjo į Viduržemio jūrą (Mediterranean). Tai tar
si milžiniškas ežeras tarp Europos ir Afrikos sučiaup
tas iš vieno galo Dardaneliais, iš kito — Gibraltaro są- 
smauga. Į tuos abudu vartų bolševikai primygtinai 
klabena: tai terorizuoja Turkiją dėl atidavimo Darda- 
nelių, tai vėl reikalauja iš Alijantų teisės įsigyventi i"? 
Afrikoj, kad iš ten šiokiu ar kitokiu būdu, galėtų kon
troliuoti Gibraltarą. Tuomet raktas į Viduržemio jūrą 
jų kišeniuj. Jei pavyktų įsigyventi Viduržemio pajūry, 
kiek čia galimybių atsidarytų! Suimt į saują ištisą 
Europos vidurį, pasiekt Egiptą, žygiuot į Iraną ir Ira
ką, o ypač subolševikinti Ispaniją. Jau nebe viena, bet 
koks penkiatas brangenybių tabokos dėžutėj.

Tačiau Alijantai nemano taip jau lengvai Rusijos 
užgaidas patenkinti. Pretensijas prie Afrikos manda
giai pašiepė, Triesto Jugoslavijai nepripažino. Padarė 
jį tarptautiniu uostu, į kurį gali laisvai atplaukti visų 
valstybių laivai. Bet kaip tu čia atplauksi, kad Gibral
taras ir Dardaneliai uždaryti? Sakoma, kad bolševikų 
šulai neblogai moką lošti šachmatais, bet pastaruoju 
laiku pradėjo susidurti su gerokai įgudusiais oponen
tais, kurie jau įkando bolševikų psichologiją. Iš karto 
numato, kur jų pasistūmėjimas galų gale krypsta. Po
litikos šachmatai kiek kitoniškesni už paprastuosius. 
Eiliniam lošime kur pastūmei figūrą, ten ji stovi. Po
litikoj ne taip. Čia lošiman įeina ir į 
niai. Stumdoma kur nenori tauta ima kandžiotis. Čia 
tas laimi, kurs atspėtų tautų norus. Toj srity bolševi
kai nemokšos.

Anot Aiščio:
Ant tavo žygių kris prakeikimas — 
Mūs nepavergsi, šlykštus burlioke, — 
Atėmei laisvę, bet jos troškimo 
Atimt lietuviui tu dar nemoki.

(Iš “Be Tėvynės Brangios”).

I
I

Generalissimo Chiang Kai-Shek žmonai at
vykus į Washingtoną, viengentė'įteikia jai gražų 
“corsage”. Abi pasipuošusios Kinijos tautiniais 
drabužiais.
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SVARBUSIS TAUTINIO KARO 
FONDO VAJUS

Dosni Amerikos visuo- kad National War Fund 
menė šio karo metu, ir jį yra lietuvių šelpimo reika- 
užbaigus. sušelpė ir tebe-Ją tinkamai įvertinęs. Pri- 
šelpia šimtus milijonų sidėdami prie vajaus dar- 
žmoniu. Šis šelp:mo dar- bų vykdymo, parodysime 
bas labai žymia da’.imi ei- savo gerą širdi kenčiančiai 

Tautini Karo Fon7 žmonijai ir ištiesime pa
galbos ranką tūkstan- 

nlačiai žino- čiams savo artimųjų.

Bet kitų demokratinių principų įgyvendinimui 
stovi skersai kelio galingos kliūtys, kurios turės būti 

j nugalėtos, kad suvargintos žmonijos troškimai išsi- 
i pildytų. Mūsų pareiga yra prisidėti kuo galint prie ši
to didelio darbo, kaip kad mes dėjomės prie karo lai
mėjimo. Ne tiktai kiekvienas paskirai, kaip demokra
tinės šalies piliečiai, bet ir organizuotu būdu mes tu
rime kelti savo balsą už teisybę, žmoniškumą ir tautų 
laisvę, be kurių taika negali būti tvirta.

Mūsų tėvų žemė, Lietuva, dar tebėra okupuota 
svetimomis armijomis, nors ji niekam karo neskelbė. 
Joje šeimininkauja svetimos valstybės pastatyta val
džia. Jos gyventojus persekioja ir terorizuoja iš sveti
mos šalies atsiųsti policininkai ir žvalgybininkai. Prie-I _ _ ____

vartos keliu jai brukama politinė, ekonominė ir sociali
nė santvarka, kuri yra priešinga jos gyventojų Įsitiki
nimams ir norams.

Tūkstančiai Lietuvos sūnų ir dukterų buvo prieš 
ketverius metus pagrobti iš namų ir pasibaisėtinose 
sąlygose, išgabenti į Sibiro tundras ir Turkestano tyr
laukius badauti ir mirti. Kiti tūkstančiai Lietuvos vy
rų ir moterų, vokiečių okupacijos metu, buvo išvežti Į 
darbo stovyklas Vokietijoje. Sovietų armijai pernai 
metais vėl įsiveržus Lietuvon, minios žmonių, bijoda
mos patekti sovietų katorgon, leidosi bėgti Į vakarus, 
ir didelis skaičius jų šiandien vargsta įvairių šalių 
prieglaudos vietose.

Ne vienus tiktai lietuvius ištiko šita baisi katas
trofa. Kenčia ne mažiau jų kaimynai, latviai ir estai; 
kenčia milionai kitų tautų žmonių — ypač tų, kuriems 
likimas lėmė gyventi žemėse, gulinčiose tarpe dviejų 
agresingų imperijų, Vokietijos ir Rusijos. Bet šita tau
tų tragedija gali pasibaigti visišku jų sunaikinimu, jei
gu demokratinės valstybės, laimėjusios karo pergalę, 
nesuskubs joms ūmai suteikti pagalbos. Mes turime

na per 
dą — National War Fund, 
kuris inngia 1‘ 
mas labdaros ir šalpos or-j 
ganizacijas, kaip ŪSO,j 
War Prisoner Aid, United j 
Seamen’s Service ir pan.,l 
o šalia jų keliolikai tautų, 
šelnti fondus, kuriu tarpe; 
ir United L'th'ianian Re-į 
liet Fund — Bendraiį A-j 
merikc-s Lietuviu Fondą.' 
Mūsų Fondas vra National i 

|War Fund nariu nuo 1944 
m. lieDos 30 d.

BALF tikslas yra šelpti 
nukentėjusius nuo karo ir 
jo pasėkų lietuvius kiek
viename krašte, kur tik į- 
manoma pasiekti, teikiant 
visokią reikalingą pagal
bą maistu, pinigais, vais
tais, drabužiais ir kitomis 
priemonėmis.

Iš National War Fundj 
Bendrasis Amerikos Lie-! 
tuvių Fondas praeitais 
metais yra gavęs 356,500 
dolerių, šiems 1945-6 me
tams yra numatyta 600,-j 
000 dolerių.

FONDO VAJUS
Šiais metais, kaip ir kas 

met, National War Fund 
rengia vajų. Jis prasidės 
spalių mėn. 1 dieną. Jo tik
slas — surinkti 115 milijo
nų dolerių ateinantiems 
metams aukščiau minė
tiems kilniems ir svar
biems tikslams. Vajus tę
sis visą mėnesį. į

Kiekvieno lietuvių kil-'^^X^ 
mes amerikiečio pareiga 
yra prie šio vajaus prisi-j 
dėti ir dalyvauti didžiąją-, 
me žmonijos šelpimo dar
be. Turime neužmiršti,’

KAS DARYTINA VA
JAU REIKALU

1. Svarbu, kad tuojau su- 
”!sidarytų vietiniai lietuvių

Į komitetai iš įvairių orga-' 
nizaciiu atstovu prie ben-Į 
drų National War Fund 
(Communitv Chest ar ki
tais vardais komitetus) 
vajaus vadovybių kiekvie
name mieste, miestelyje ar; 
kaime, kur yra bent keli 
lietuviai amerikiečiai pri
sitaikant prie vietos veik
los sąlygų.

2. Organizaci jų atstovų 
pasitarimus turėtų su
šaukti BALF skyriai ir a- 
pie susidariusį komitetą 
tuojau pranešti vietiniam 
National War Fund, Com- 
munity Chest ar War 

: Chest Drive Committee ir 
BALF Centrui.

3. Nurodymų vajaus ko
mitetams duos vietiniai 
National War Fund vajaus 
komitetai ir mūsų įstai
ga.

Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo Direktorių Ta
ryba kviečia ir prašo visus 
lietuvius stoti šion didelėn 
talkon visu pajėgumu ir 
širdimi. Prisiminkime alk
stančius ir vargstančius, 

i po išgriautą Europą išmė
tytus lietuvius.

> ir mintys yra at
kreiptos į mus, į Ameriką. 
Neapvilkime jų.
BALF Direktorių Taryba

19 West 44 Street 
New York 18, N. Y.

Rusijos Klausimu Straipsnis
Keliolika milijonų skai

tytojų turįs, mėnesinis 
žurnalas The Readers Di-

psichologiniai veiks- įas 7®intL Turirae reikalautl. kad Jungtinės Valsty-

gą frazę, vadindama tas 
šalis “raudonosios armijos 
išlaisvintomis”. Tikreny
bėje tas šalis išlaisvino 
bendrai visos alijantų jė
gos, kurios dalyvavo Vo
kietijos sumušime.

Ką raudonoji armija bū
tų galėjusi “išlaisvinti” be 
Amerikos Lend-Lease, be 
Anglijos laivyno laikiusio 

j Vokietiją užblokuota, be 
Amerikos - Anglijos milži
niško oro laivyno, kuris 
sudaužė Vokietijos karo 
pramonę ir transportaci- 
jos sistemą; be Amerikos 
ir Anglijos armijų, kurios 

i Afrikoje, Sicilijoje, Itali- 
! joje, Prancūzijoje. Belgi
joje, Olandijoje, Vokieti
joj atitraukė iš Rusijos 
fronto daugybę vokiečių 
kareivių?

I
Todėl, autorius 

sumanymą, kad 
bendromis jėgomis 
kietijos išlaisvintos 
būtų laisvai ir bendrai vi
siems alijantams prieina
mos. Toliau autorius sako, 
kad mes negalime ir netu
rime reikalauti, iš Sovietų 
valdžios, kad ji savo šaly 
duotų savo spaudai laisvę, 
bet mes turime iš jos rei
kalauti, kad ji duotų spau
dai pilną laisvę tuose kraš
tuose, kuriuos ji “išlais
vino” su Alijantų pagalba. 
Lietuvos Balsavimo Rezul

tatai Paskelbti 24 vai.
Prieš Balsavimams 

Pasibaigsiant
Autorius pataria suda

ryti išlaisvintai Europai 
komisiją iš autoritetingų 
atstovų Sovietų Rusijos, 
Jungt. Valstybių, Anglijos 
ir Prancūzijos, kuri prižiū
rėtų, kad išlaisvintuose 

Visos jų į kraštuose galėtų laisvai 
--- įveikti spauda, galėtų visų 

Į alijantų diplomatai, ko
misijos ir spaudos atstovai 
laisvai nevaržomi visur 
keliauti. Taip pat, kad toji 
pat komisija prižiūrėtų, 
kad tuose kraštuose būtų 
pravesti laisvi niekeno ne- 
kontroliuo j a m i balsavi
mai - rinkimai ir. kad ne
pasikartotų tokios pat 
balsavimų komedijos, ko
kios įvyko rytinėj Lenki
joj ir Baltijos kraštuose, 
tuo laiku, kai Rusija ben
dradarbiavo su Vokietija, 
1939 - 1941. Tuo 
prieš balsavimus 
banga egzekucijų ir mil
žiniška deportacija. Vien 

j iš rytinės Lenkijos išde- 
I portuota į tolimus Sovieti- 
! jos kraštus virš 1,000.000 
žmonių. Ir tik vienas sąra- 

į šas tebuvo leidžiamas sta
tyti. todėl jis ir laimėjęs 

' milžiniška didžiuma Lie
tuvoje, tas “sąrašas” lai- 

i mėjęs 99.19 procentų bal
sų. Irtas skaičius buvęs 
paskelbtas Londono laik- 
rakšty, iš Sovietų žinių a- 
gentūros 24 valandas prieš 

Lietuvoje

duoda 
visos, 

iš Vo- 
šalys

I

je kurią užėmė raudonoji 
armija tuoj griebėsi de
portacijų ir likvidacijų,

I

gest, rugsėjo mėnesio lai-:neįsileisdama jokių, arba; 
doje, pirmoje vietoje turi tik su retomis išimtimis, __ 1 ------------------ -----bės drauge su savo sąjungininkais priverstų pasitrauk

ti iš Lietuvos tuos, kurie ją engia ir kėsinasi pavergti.
Turime reikalauti, kad visokios okupantų armi

jos ir žvalgybos būtų iš Lietuvos pašalintos; kad Lie
tuvoje būtų atsteigta žodžio, spaudos, susirinkimų ir 
organizacijų laisvė; kad visiems ištremtiems, jėga iš- 
g;
smurto žmonėms butų suteikta proga sugrįžti į savo Azijoje ir iš to susidariu- prie Baltijos jūros ir bai-

' ~Jįsią keistą padėtį karą lai- giant Jugoslavija prie Ad- 
I---------- —4... 4.—riatikos jūros padaro so-

! Rusija, beveik visoj Cen- vietų prijunginiais (anne- 
Mes turime reikalauti, kad būtų kaip galint grei- tralinėje Rytinėje Europo- xes). Ji vartojanti klastin- 

čiau atstatyta laisva, nepriklausoma ir demokratinė ---------------------------------------------------------  --------
Lietuvos Respublika. Teisės atžvilgiu Lietuva dar te-— po 3 atstovus; laikraščių redakcijos — po 1 atstovą, 
bėra nepriklausoma valstybė. Ji turi pasidaryti nepri- draugijos, kuopos, klubai ir t. t. — po 1 atstovą (ne

žiūrint, ar draugija įeina į ALT skyrių arba draugijų 
Mes žinome, kad to trokšta Lietuvos žmonės ir sąryšį, ar ne); draugija turinti virš 50 narių, renka po

užkūrė, yra sumušti ir nuginkluoti. Mums, Amerikos kad jie dėl savo krašto laisvės yra pasiryžę kovoti iki 1 atstovą nuo kiekvienų 50 narių arba didesnės to skai- “balsavimams"
piliečiams, džiaugsmas, kad karo pastangos, kurias mirties. Mūsų pareiga jiems padėti — ne tiktai pare- čiaus dalies; laikraščių leidimo bendrovės ir vaizbos pasibaigsiant,
mes visomis pajėgomis rėmėme, tapo apvainikuotos miant teisingus jų siekimus, bet ir teikiant tiesioginę h"*"* -—
pergale, ir šiandien Jungtinės Valstybės drauge su sa
vo sąjungininkais turi galią pertvarkyti pasaulį nau
jais pagrindais, užtikrinant jam teisingą ir pastovią 
taiką.

Tačiau taikos steigimas yra kone sunkesnis užda
vinys, kaip karo laimėjimas. Pergalėjusiųjų valstybių 
koalicijoje, dar tik prasidėjus pasitarimams dėl taikos į 
problemų, jau pasireiškė stambūs nuomonių skirtu
mai, interesų ir idėjų susikirtimai; ir kasdien šita ko
va darosi aštresnė.

Milžiniškoje savo daugumoje mes, Amerikos lie
tuviai, pritarėme visa širdžia tiems taikos principams, 
kuriuos Vakarų demokratijų vadai išreiškė Atlanto 
Čarteryje, pripažindami teisę kiekvienai pavergtai tau
tai atgauti savo laisvę ir, pasmerkdami svetimų žemių 
grobimus bei valstybių sienų keitimus be gyventojų 
sutikimo. Šituose pareiškimuose mes matėme išsigel
bėjimo viltį mažoms, nekaltai karo vėsulos ištiktoms 
tautoms ir jų tarpe mūsų gimtajam kraštui, Lietuvai.

įdėjęs William Hard’o įdo-! stebėtojų bei korespon- 
mų straipsnį, pavadintą dentų. Tuoj ten įsteigė 
“Eight Things to do about valdžias, komunistų kon- 
the Soviet Union”. Auto-’troliuojamas, kurios tik 
rius gana realiai apibudi- Maskvai tebūna klusnios, 
na Rusijos agresingus žy- Ir iš pusės tuzino valsty- 

abentiems i užsienį arba pabėgusiems nuo okupantų gįus ne tik Europoje bet ir bių pradedant Lenkija
• v

K.

Į Amerikos Lietuvių Visuomenę
tėviškes be baimės keršto arba persekiojimo, ir kadi
Lietuvos žmonėms būtų leista laisvu ir teisingu baisa-'mėjusių alijantų tarpe, 
vimu išsirinkti savo valdžią.

Karas visuose frontuose pasibaigė ir didžiosios 
valstybės jau pradėjo svarstyti taikos klausimus. Žmo-j klausoma ir tikrovėje, 
nijos laimė, kad agresoriai, kurie šitą pasaulio gaisrą

pagalbą jiems įvykdyti.
Turime jiems padėti apginti Lietuvos teises tarp

tautinėse konferencijose. Turime sušelpti jų organi
zacijas ir spaudą. Turime suteikti jiems galimybę pa
siųsti geriausius savo atstovus į būsimą Taikos Konfe
renciją.

Šitiems tikslams Amerikos Lietuvių Taryba šau
kia visuotiną Amerikos Lietuvių Kongresą, kuris Įvyks 
šių metų lapkričio 29 ir 30 d.d. ir gruodžio 1-mą, Chi- 
cagoje, Congress Hotelyje (500 S. Michigan Avė.).

Visos lietuvių organizacijos — politinės grupės 
susivienijimai, susišelpimo draugijos, kuopos, kultūri
nės organizacijos ir laikraščių redakcijos — yra šiuo- 
mi kviečiamos rinkti delegatus į šį Kongresą ir skirti 
pagal išgalę aukas Lietuvos išlaisvinimo reikalams.

Delegatų rinkimams siūloma šios taisyklės:
Organizacijų centrai, iš kurių yra sudaryta Ame

rikos Lietuvių Taryba, skiria po 3 atstovus; ALT sky
rių komitetai ir draugijų sąryšių komitetai kolonijose

I

laiku 
ėjusi

Minėtame straipsny yrabutai renka atstovus tokiu pat būdu, kaip draugijos.
Yra kviečiami dalyvauti šiame Kongrese ir pa- ir daug daugiau įdomių ir 

remti jį savo aukomis taip pat ir atskiri asmens. Kiek- teisingai nušviestų faktų 
vieno visuomenės veikėjo ir geros valios lietuvio žodis ir argumentų, 
bus išklausytas ir jo parama įvertinta.

Turime sumobilizuoti visas savo pajėgas kovai dėl 
teisingos taikos, dėl geresnės ateities žmonijai, 
laisvės Lietuvai!

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
Leonardas šimutis. Prezidentas 
Peter L. Pivorunas, Viceprezidentas 
Wm. F. Laukaitis, Viceprezidentas 
Dr. P. Grigaitis, Sekretorius 
Mikas Vaidyla, Iždininkas 
Wm. T. Kvetkas, Iždo Globėjas 
Dr. M. Vinikas, Iždo Globėjas 
S. Michelson 
Rev. P. M. Juras 
J. V. Stilson 
J. B. Laučka

I

i

dėl

t

Kad ir nuplyšusiais batais, 
bet Lietuvos dukra eina apsau
gos ieškodama, vedina dviem 
mažyčiais. Tamstos attikusieji 
batukai gali padėti jos varge...
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J. Jakaitis.
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I

Sekmadienį, Spalių-October 21 d., 1945
So. Boston High School Auditorijoje, G Ir Thomas Park, So. Boston, Mass.

Programa išpildys San Carlo Operos artiste Birutė Ramoškaitė, muzikas Povilas Sakas su savo grupe, muz. V. Stasevičius su 
Providenciečių grupe ir kiti. Programa prasidės lygiai 3 vai. p. p. Įžanga su taksais $1.20 ir $1.80.

NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI.

KUN. A. J. DUBINSKO
ATMINTINOS SUKAKTUVES

■ok■

lite

Sekmadienį, rugsėjo 23 
mūsų parapijoj buvo minima 
kun. Antano Dubinsko 15 metų 
kunigavimo ir darbuotės sukak
tuvės. Ryte, 8:30 vai., kun. Du
binskas atnašavo šv. mišias sa
vo intencijai, o vakare įvyko 
pagerbimo puota. Per mišias,
kaip buvo kun. klebono dr. Men- paties Dievo 
delio prašyta, daugel priėmė pagarbą, rodomą 
šv. Komuniją kun. Dubinsko in
tencija.

d.’po buvo atspausdinta Rengėju 
Padėkos Žodis. “Šio vakaro 
Rengėjai jaučia būtiną reikalą 
tarti nuoširdų lietuvišką AČIŪ' 
visiems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie šio vakaro iškil
nių. Be abejo 1---- ---------
maldos už savo geradarius 

palaiminimas
Jo Patepta

jam. bus gausus atlyginimas vi
siems. kurie 
kad šis vakaras 
nas kun. A. J. Dubinsko ir šv. nas ir vakaro svečių perstatyto- 
Alfonso parapijos gyvenime".kun.

savo

Vakaro Puota
Kaip tik išmušė 6 vai. 

Antanas Dubinskas su 
mamyte, broliu Pranu ir jo žmo
na. lydimas būrio kunigų ir ren
gimo komisijos narių įmaršavo 
salėn. Parapijos svetainė ką tik 
naujai išdekoruota. pilna sve
čių ir viešnių laukė garbingo 
svečio atvykstant. Prano Jakai
čio orchestra sugrojo maršą į- 
einant svečiams ir susėdus prie 
garbės stalo. Prie kiekvieno sve
čio vietos buvo padėta progra
ma su sekančiu parašu. “Didžiai 
Gere. Šv. Alfonso Parapijos Sū
nui. kun. Antanui J. Dubinskui. 
Padėkos ir Pagerbimo Puota, 
Minint jo 15 metų kunigavimo 
ir darbuotės šv. Alfonso Para
pijoj, Baltimore. Md. Surengta 
Visų Parapijos Draugijų, Rug
sėjo 23 d. 1945 m." Programa 
buvo 1 lapų. Ant paskutinio la-

vie-pp. Carroll Hood dėl šeimyniškų kivirčių buvo pa siryžę skirtis, bet jų 
nintelis sūnus atėjo su kūdikiška meile ir jų piktį išblaškė ir gyvenimas žydi...

kun. Dubinsko atkalbėjus maldą, prasidėjo vai-.
• sės. Buvo įvairių valgių ir gėri-’ 
-r- mu.uz *

Garbės Stalas
Prie garbės stalo sėdėjo puo-i 

dėjo pastangas, tos pirmininkas Juozas Kašins-į 
būtų atminti- kas. Jo dešinėje sėdėjo klebo-'.

I
jas kun. dr. Mendelis; kairėje, 
sėdėjo vakaro Jubiliatas kun. j 
Antanas J. Dubinskas. jo ma-j useuus. Daznyums J

, , -- „ mytė. jo brolis Pranas ir žmo-:vadovybėje Pranciškos J A_J __ ;
sugiedojo Amerikos

Po to su
dainavo Aleksio Pasveikinimą. 
Šimkaus — Plaukia Sau Laive
lis. Vanagaičio — Muziką ir 
Šimkaus — Vienas Žodis Ne 
Šneka. Tarp dainų buvo įtarpin- 
tas Jurgio Galkausko jaudinan
tis solo "Kur Bakūžė Šamano-1 
ta". Po dainų mokyklos vaiku- .^.*‘2" 
čių vardu. Jacąuelina Kašins- 
kaitė įteikė didelę pintinę gėlių 
pačiam kun. Dubinskui. o Ago
ta Maskevičiūtė padavė kun. 
Dubinsko mamytei puokštę žie
dų.

Choras ir Jo Dainos
Svečiams susėdus, bažnytinis 

choras.
Rudienės.
ir Lietuvos himnus.

na. Prie to paties garbės stalo, 
matėsi sekantieji kunigai: kun. 
Jurgis Gleason. prezidentas šv. 
Karolio seminarijos: kun.
Brown. kun. Dubinsko nuodem- 
klausis per 6 metus, kuomet i 
jis buvo šv. Karolio seminarijos 
mokinys, ir kun. Vincas Oberle. 
Be tų sėdėjo kun. McCarthy.

I

FOUR POINTS TODAY!

Brown, songctre**. get» four ration pointa from her New York 
butcher. for one pound of used cooking fat. M.ss Brcvvn gavės every 

urgently needed ”to help tirn out fabrics. soap, linoleum, synthetic 
rubber and other essential*.

Anne

droe of kitehen greace. because she knows that usea cookmg fat i»

; m |

jjk

p-lei Liliįonai Valčečkaitei, kle
bonijos raštininkei, be kurios 
nenuilstančio dienų ir savaičių i 
darbo, ši pramoga nebūtų taip 
sklandžiai praėjusi. Ypatinga 
padėka pridera mūsų Sesutėms 
Kazimierietėms. kurios papuošė 
stalus ir tiek prisidėjo prie puo
tos smulkmenų, kad būtų sun
ku jų visus darbus išvardinti. 
Kaip kun. Dubinskas patsai pa
reiškė, kalbėdamas iš prityrimo, 
kad tik tie žino kiek rūpeščio 
ir darbo toks vakaras kainuoja, 
kurie yra tokius vakarus rengę. 
Puota užbaigta malda. Tuoj sta
lai buvo išimti ir svečiams buvo 
leista šokti iki vidurnakčio. 
Kun. Dubinskas pasiliko svečių 
tarpe priimti pavienių asmenų 
sveikinimus ir linkėjimus. Bai
giant šį 
linkėti visų Baltimores lietuvių 
mylimam kun. Antanui Dubins
kui, Ilgiausių Metų ir Gausiau
sių Dievo Malonių.

Marijonu Misi jonierių 
Veikla

Spalių 14—16, Cleveland, O., 
Šv. Jurgio bažnyčioje, 40-tės 
atlaidai, kun. Adomas Markū
nas, MIC.

Spalių 14—16, Wilkes Barre, 
Pa.. Švč. Trejybės bažnyčioje, 
40-tės atlaidai, kun. Jonas J. 
Jakaitis, MIC.

Spalių 21—28. Lowell, Mass., 
Šv. Juozapo bažnyčioje, reko
lekcijos, kun. Jonas 
MIC.

Gruod. 16—26,
Md., Šv. Alfonso

Baltimore, 
bažnyčioje, 

i kun. Antanas Mažukna, MIC.
Kovo

Mass..
, bažnyčioje, rekolekcijos, kun.1 aprašymą Uoka t.k pa JakaiUs MR,

5'icii Ii i’Vinrpc 1

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

Kovo 25—31, Chicago. Ilk, Šv. 
Jurgio bažnyčioje, misijos kun.

11—17, Cambridge,
Nekalto Prasidėjimo 

rekolekcijos, kun.

Vakąro Surprizas
Didžiausią A-A-Ahll! nusi

stebėjimą iššaukė kun. Mende- 
lio pranešimas, kad parapijie
čių DOVANA kun. Dubinskui. 
minint šias 15 metų sukaktuves, 
yra Karo Bonai S3.300.00. Jubi
liatas savo padėkos kalboje, 
tardamas ačiū 
rodomą pagarbą, kuomet buvo 
paskelbta dovana, jis ją priė
mė. bet tuoj visiems pranešė, 
kad jis ją perduoda šv. Karolio 
Seminarijai kun. Juozapo Lie- 
tuvniko atminčiai renkamam 
Klierikų Fondui, kad tinkami 
jaunuoliai turėtų progą tapti 
kunigais. Tik žmogus Kristaus 
dvasios, tik kunigas, kurs su
pranta prasmę neturto gali pa
daryti tokį gestą, taip lengvai 
skirtis su tokia gražia auka. 
S3.300.00. Kun. Dubinsko toks 
žygis buvo iškalbingesnis už vi
sas kalbas. Svečiai geriau su- ser&a- Girdėjau, kad mano vyk- 
prato ir daugiau įvertino kun. ti ligoninėn. Apgailestaujama, 

dr. Mendelis turėjo prisipažinti, Dubinsko dorybes.
; kad nė vieną kartą neteko jiems 
i susipykti arba vienas kitam aš- 
jtrų žodį pasakyti. Kun. Mende-

Kun. A. J. Dubinskas,
Šv. Alfonso lietuvių par. (Balti
more, Aid.) vikaras, minėjo 15 
metų kunigavimo ir darbuotės 
toje parapijoje sukaktį.

Sveikiname!dentas, kun. Povilas Dyer. kun. 
Jurgis O’Dea. kun. Couglin. šv.; 
Juozapo kunigų dr-jos; kun.; 
Patrick O'Connor ir kun. Cash- 
man. šv. Columbano misijonie- 
riai, kun. Coad iš Mount St. 
Mary s Seminarijos, mūsų pa- 

Pačios Vaišės čių parapijietis kun. Juozas Gie-
Kiebonui kun, dr. Mendeliui dra iš VVashington, kun. Jonasi^, visiems pareiškė, kad tai ne- ' 

Mendelis ir prelatas Juozas i buvo j0 nuopelnas, bet kun. Du- 
Manns. arkix jskupo sekretorius, binsko.-Jis yra atsižymėjęs vi- 
ir kanclerio padėjėjas.
Weisengoff. kun.
kun. Keidošius ir kun. Kidykas, 
S. J. dėl įvairių priežaščių ne
galėjo pribūti. Prie garbės stalo 
taipgi sėdėjo įvairių parapijos 
dr-jų pirmininkai ir pirminin
kės ir redaktorius arkivyskupi
jos laikraščio THE CATHOLIC 
REVIEtV Vincas Paulietis Fitz- 
patrick.

LUMAS. Per 15 metų bendro 
gyvenimo ir bendro darbo kun.

Šis-Tas
Visus stebino ir džiugino ne

tikėtas dalyvavimas kun. Men- Antanas Mažukna. MIC. 
dėlių mamytės kun. Dubinsko ’ 

visiems už jam pagerbimo puotoje. Ponia Men- 
delienė atrodo daug menkesnė, 
bet buvo , gan linksma ir sekė 
vakarienės eigą. Sveikiname 
brangiąją kunigų mamytę grį
žusią į mūsų tarpą.

Sekmadienį rugsėjo 23 d. pa- na. MIC.
krikštytas Gudaičių sūnus. Ga
vo Viktoro Edvardo
Kun. dr. Mendelis suteikė krik
što Sakramentą. o ponai 
Shwartz buvo krikšto tėvai.

Teko sužinoti, kad 400 svarų 
kalakutienos suvalgyta kun. 
Dubinsko puotoje.

Stepone Šilanskienė vis dar

| 
I 

iI I j

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

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

Bal. 15—21, Chicago, III., ŠŠ. 
vardą. Petro ir Povilo bažnyčioje, mi

sijos, kun. Jonas J. Jakaitis.

negu visi 
pagyrimai suteikti jo asmeny
bei vakaro iškilmių bėgyje.

I

Tarpe svečių kun. Dubinsko 
puotoj matėsi naujas lietuvis 
profesijonalas, gydytojas Rau
galas — Dr. Rangle, kurs atida
rė savo ofisą VVashington Blvd.

akin aiškios gyvos spalvos, ku
riomis sienos ir lubos yra išda
žytos.

Girdėjau kun. dr. Mendelis 
; renka aukas šv. Antano Klieri
kų Fondui. Šis fondas ar nebus 
tik septintas tam tikslui? žmo
nės gausiai remia kun. Mende- 
lio užsimojimus.

Vakaro Nuotrupos
Negalima užmiršti Jono Si- Gaila, kad negalėjo būti su mu- 

maičio ir jo armonikos. Sveiki- mis per visą vakarą, bet puotai 
Kun i r-> "/ nimų nertraukoje jis visus pa- prasidėjus buvo pašauktas pasrkUn-;sam Baltimores mieste kaipo 1 / J .. . . '= _ linksmino muzika. Iš parapijie- pavojingai serganti ligoni- Tu-

čių gražius sveikinimus sudėjo rime vilties dažniau gerb. dak- 
grįžęs karys Juozas Kvedera. tarą matyti.
Švč. Vardo pirmininkas Valeri- Bažnyčios prieangis jau at- 
jonas Strazdauskas. vardu kon- naujintas. įžengus tuoj puola 
gresmono D'Alesandro adv. To
mas Grajauskas. Dr-jų Tarybos 
vardu Antanas Miceika, Karių 
Motinų Dr-jos vardu Anelė Mi
liauskienė. Prieš perstatant 
kun. Dubinską. kun. dr. Men-‘ 
delis kvietė visus atsiminti kun.'

i! Dubinsko tėvą, kurs mirė An-i 
tanui esant tik 6 metų amžiaus:!

į krikšto tėvą Adomaitį, kun. Jo- . I
i kubą Regan, Vladą Stuikį ir 
Joną Letkauską. Už visus su-’ 
kalbėta a. a.

Iškilmės užbaigtos Juozo Ka-‘ 
šinsko padėka visiems, kurie' 
tik prisidėjo prie puotos. Yna-'.

) tingą ačiū kaip kun. Dubinskas.) 
taip puotos pirmininkas tarė'

Šalkevičius, nepaprastas nuodėmklausis. Jo

Sveikinimai ■
Juozas Kašinskas, puotos pir-' 

mininkas. trumpai perstatęs va-j 
karo tikslą ir paaiškinęs apie 
šio viso sumanymo istoriją, pa
vedė vakaro tvarką svečių per- 
statytojui. mūsų klebonui kun. 
dr. Mendeliui. Kalbėdamas kai
po klebonas, kun. dr. Mendelis 
pasakė susirinkusiems, kad 
kun. Dubinsko asmenybę gali
ma apibrėžti vienu žodžiu KUK-yanos.

klausyklą yra apstojusi peni- 
tentų per visas dienas kuomet 
išpažintis yra klausomos, ir 
kun. Mendelis apskaitliuoja. 
kad per 15 metų kun. Dubins
kas išklausė arti -puse milijono 
žmonių. Kun. Mendelis dėkojo 
Dieviškai Apvaizdai, kad jam 
buvo skirta darbuotis su kun. 
Dubinsku šv. Alfonso parapi
joj. Tik su jo pagalba tebuvo 
galima nudirbti tuos milžiniš
kus darbus, kurie buvo nuveik
ti per pereitus 15 metų. Sveiki
nimai užėmė arti dviejų valan
dų. Visų kalbos buvo rimtos. 
Visi negalėja užtektinai išgirs
ti kun. Dubinsko vienodumą, 
nesikeitimą. temperamento pa
stovumą. Ne vienas gali jam 
pavydėti tos brangios Dievo do-

Juozas Kasinskas.
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinai dėl visokių reika'ų 
Patarnavimas Dieną ir Nakt)

VAIKŠČIOJA ORU
/ Suaugę žmonės, nešiodami gerus, su
/ Arch Įrengimu čeverykus, vaikščioja
z taip lengvai, kaip oru.

$ AEROTRED SHOES
J Galite užsisakyti prisiųsdami mierą, ilgį ir
/ plotį (size) ir Ration Štampą ir tuojaus gausite čevery-
5 kus C. O. D.
z Taipgi parduodu ant užsakymo pritaikytus gerus Arch 
z Plasko čeverykus. padirbtus su daktaro užtvirtinimu, kurie 
g yra labai geri ir kaina žema.
$ W. Ynrkeviezius
į W. YURKEVICZIUS
* P. O. BOX 63 MONTELLO. MASS. *
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KNYGŲ VAJUS LIETUVIAMS 
TREMTINIAMS

Nuo senų laikų lietuvis 
siekė mokslo, šviesos, kul
tūros. Knyga jam buvo 
brangus turtas, išminties 
ir mokslo šaltinis. Lietu
vio kaimiečio svajonė bu
vo savo sūnų ir dukterį iš
leisti į mokslą, atkelti jam 
vartus į kultūros lobynus.

Tą lietuvio žengimą į 
šviesą skaudžiai suardė ką 
tik pasibaigęs karas. Ypač 
sunkioje padėtyje šiuo at
žvilgiu yra lietuviai trem
tiniai Vakarų Europoje. 
Bet jie rankų nenuleido. 
Kad jaunieji lietuviai ne
liktų be mokslo, Lietuvos 
tremtiniai ] 
nizuoti mokslo įstaigas. 
Dabar Vokietijoje jie jau, 
turi penkiasdešimt vaikui 
darželių, šimtą pradžios' 
mokyklų, dešimt gimnazi-, 
jų, eilę liaudies universite-Į 
tų ir kitokių švietimo or
ganizacijų.

sodybų, nuo savo ir myli
mų asmenų, tie žmonės 
bent knygos lapuose trok-, 
šta grįžti prie savo šalies 
upių, girių, laukų ir žmo
nių, kaip juos yra apdai
navę garsūs Lietuvos poe
tai ir pavaizdavę jos pasa
kotojai.

Nauja Darbo Dirva
Tad prieš visus laisvėje 

į esančius lietuvius iškyla 
■nauja darbo dirva: suteik
ti knygų lietuviams Vaka
rų Europoje — tiek moks
leiviams, tiek suaugu- 

, _ . į siems, kad jie turėtų iš ko
šviestis, dainas dainuoti, 
savo tėvų pasakas pasis
kaityti ir bent iš knygos 
lapų tuo tarpu išvysti Lie
tuvą gražią, skaisčią, gar
bingą ir sykiu tiek daug 
iškentėjusią.

Imkimės 
nelaukdami, 
už mus jo 
kiekvieno lietuvio uždavi
nys — nunešti šviesos, lie- 

, tuviškos knygos mūsų 
iš-

darbo, nieko 
Niekas kitas 
neatliks: tai

T
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Amerikietis karys Cpl. Phiiip 1. Faneuli iš Bostono vadovauja klasei, 
netoli Marseilles, Prancūzijoje, kad supažindinus prancūzukus su ameri- 
koniškumu.

PAIEŠKOJIMAI
Sekantieji asmenys yra paieš

komi jų giminių Europoje:
BIGAILA. Stasys, gyvenęs 

Chicagoje.
GAIŽAUSKAS. Leonas, gy-' 

venęs Chicagoje.

vargstantiems.
Bendras Amerikos Lie

tuvių šalpos Fondas, šalia 
medžiaginio rūpinimosi 
tremtiniais, imasi šios 
naujos pareigos ir skelbia 
Knygos Vajų Lietuvių 
Tremtinių Reikalui.

Lietuviui trem t i n i u i 
kiekviena sava knyga bus 
džiaugsmo ir paguodos lietuviams 
šaltinis. I

Reikalingos Knygos
Bet norime pabrėžti, ko 

pirmoje vietoje reikia: au
kokite visus lietuviškus 
mokyklų vadovėlius, kaip 
skaitymų knygas, elemen
torius, priešmokyklinių 
vaikų paveiksluotas kny
geles, gramatikas, mate-

GEČAITIS (Gedsaitis), Jo
nas, gyvenęs Chicagoje.

GUTAUSKAS, Antanas, kilęs 
iš Utenos apskr. Nuo 1934 iki 
1937 buvo Lietuvoje. Gyvena 
Chicago je.

JOKUBAUSKAS. Antanas, 
gimęs Varnių valsčiuje. Telšių 
apskr.. gyvenęs Salėm mieste, 
Illinois ar Massachusetts.

JURGAITIENĖ. Julija, arba 
įr;jos vyras ar ištekėjusi duktė.

I JUŠKA - JUŠKEVIČIUS,’Jo-
Ro-

Aš {AUNAS BERNELIS

B

Kuris įvyks Sekmadienį, 
SPALIŲ-OCTOBER 21,1945 

SO. BOSTON HIGH SCHOOL AUDITORIIOIE. 
So. Boston, Mass.

PRIETELIAI IR RĖMĖJAI
Reikia pasidžiaugti, kad Jubiliejinio “Darbininko” 

Koncerto Rėmėjų eilės kasdieną didėja ir didėja. Reiš
kia, kad laikraštis “Darbininkas”, kuris nuoširdžiai 
dirba Amerikos lietuvių išeivijai yra įvertinamas.

Šią savaitę į Jubiliejinio “Darbininko” koncerto 
Rėmėjų eiles įstojo sekanti:

GARBĖS RĖMĖJAI:
Mt. Wash. Co-operative Bank, Treas. Brendon Shea,

So. Boson, Mass............................................. 10.00
RĖMĖJAI

Mrs. M. Paplauskienė, Binghamton, N. Y............  6.00
Bitininkas L. Končius, No. Abington, Mass. 5.00 

į Dr. L. Pašakarnis, So. Boston, Mass......................... 5.00
Juozas Kapočiūnas (Automobilių mechanikas) So.

5.00

Jei kas turėtų rimtų 
žurnalų, kaip “Židinio”, 
“Naujosios Romuvos 
kitų, arba Lietuviškos En-į 
ciklopedijos, — visa tai!nas’ prieš kaK* g^'en?s 
būtų brangi dovana lietu-'chester- N. Y. 
viams Vakarų Europoje. ' KA' ALIUNAS. Zigmas,

Tremtmiy Balsas
Mokant vaikus, reikia 

lietuviškų knygų, vadovė
lių. Šią spragą ypač opiai broliams ir seserims,
jaučia lietuvių vadai Va- trėmime vargo dalią be
karų Europoje. Vienas jų> 
rašo laišką į Ameriką: —’ 
“Vokietijoj yra daug įvai
raus jaunimo, yra mažų J 
pradžios mokyklos am-‘ 
žiaus vaikų. Tai ar negali
ma būtų jiems padaryti! 
keletą vadovėlių, elemen
torių ar šiaip chrestomati
nio pobūdžio knygelių, 
kad būtų iš ko juos lietu
viškai pamokyti. Tai labai 
opus ir skaudus reikalas... 
Reikia visais būdais gelbė
ti jaunimas ir jis palaiky
ti”.

Šiuo metu vienas iš svar
biųjų darbų yra parūpinti 
tų knygų lietuviams mok
sleiviams Vakarų Europo
je. Tačiau ir suaugę pasi
genda lietuviško rašto, sa
vos knygos ir laikraščio, matikos vadoxrėlius, istori- 
Išblaškyti po visus kraš- jos, literatūros knygas, 
tus, dažnai jie savo laiš- lietuvių klasikus, kaip 
kuose į Amerikos lietuvius Duonelaitį, Daukantą, Va- 
pirmiau paprašo ne duo- lančių, Žemaitę, Baranaus- 
nos ir ne drabužių, bet lie- ką, Maironį, Pečkauskaitę, 
tuviškos knygos. Vienuolį, Krėvę ir kitus.

Toki prašymo balsai a- Aukokite pasiskaitymų 
teina iš visur kur tik yra knygas, apysakas, poezi- 
lietuvių: iš Vokietijos, Au- jos, dainų rinkinius, o taip 
strijos, Italijos, Šveicari- pat ir tikybinę literatūrą, 
jos, Prancūzijos, Danijos, Prie jų pridėkite malda- 
Švedijos, Norvegijos ir k. knyges. kad lietuvis kata- 

Atskirti nuo savo tėvy- likas turėtų iš ko garbinti 
nes, nuo savo žemės ir Dievą savo tėvų kalba.

ir žmona laimėję ‘'Trapshooting" 
čampionatą. Kenosha, Wis.

gy- 
Lietuvių kalba paskuti-’venes New Yorke. Lankėsi Lie- 

niais metais buvo labai iš-* tuvoJe prie^ karą- 
tobulinta. Todėl šių laikų! KAZLAUSKAI, įamošius ir 

> jau netiktų
> knygos parašytos menka, 
pasenusia kalba: 
savo broliui gerą knygą, 
bet ne kokią bevertę bro
šiūrėlę. Pasenusi, bevertė 
knygpalaikė lietuvio nepa
guos, jo dvasios neatgai
vins ir nepakels. Tai gali 
padaryti tik gera knyga, 
nors jos paviršius jau bū
tų ir aptrintas. Svarbu 
gražus, gilus turinys, min
tys, o ne apdarai.

Išgirskite Balsą!
Išgirskite tremtinių lie

tuvių balsą: duokite jiems 
knygų. Peržiūrėkite savo 
lentynas, skrynias ir mer
kite akį į palėpę, gal ten y- 
ra užmestų gerų raštų. Te
gul jie ten nedulkėja ir ne- 
dūlyja, nes jie labai, labai 
reikalingi tūkstančiams 
lietuvių.

Paskiri asmenys, moky
klos, draugijos, organiza
cijos, parapijos— visi kaip 
vienas į šviesos talką: rin
kite knygas, aukokite jas 
i

KRIUKLIAI. Stasys. Vacio-; 
vas. Adomas ir Hari ja (Tokara- 
kienė), kurie gyveno ar gyvena 
Pittsburghe.

KUPRIAVIČIENĖ, Ona. kilu
si iš Krekštėnų km,, Krokalau- 
kio valse.

MAČIULIONIS, Antanas, gy
vena Chicagoje.

MAŽELIAI. Alfonsas ir Jur
gis. kilę iš Grybelių km.. Ute
nos apskr. Gyvena New Yorke 
ar Chicagoje. t ;

MAŽELIENĖ - Patalauskai 
tė. vardas nežinomas, iš Garne- 
lių kaimo. Utenos apskr. Gyve-, 
na New Yorke ar Chicagoje.

MILIUS, Dominikas. kilęs iš' 
Daunorų km.. Meškučių valsč.. i 

; Šiaulių apskr.
NARBUDAI. Antanas ir Ona. 

Narbudienė po tėvais Macinke- 
vičiūtė. Gyveno ar gvvena Chi- i .i cagoje.

PARIAVKA. Stasys ar Stepo
nas, gyvenęs Grand Rapids, Mi- 
chigan.

SKUPAS. Juozas, gyvena Cle- 
veland. Ohio.

! STONIS, vardas nežinomas, 
ir kuo greičiausiai siųskite Turėj^s 5roij Steponą ir seserį 
i Bendrąjį Amerikos Lie- Liudviką Einingienę.

Į

duokite

I

Į Bendrąjį 
tuvių šalpos Fondą, kuris! 
jas tuoj pristatys lietu
viams Europoje.

Jei kas turėtų ar žinotų 
ką turint didesnį kiekį bet; 
kurios knygos, malonėkite; 
pranešti — gal bus galima į 

i susitarti tas knygas nu
pirkti.

Šis lietuviškos knygos 
vajus skelbiamas nuo spa
lių 1 d. Visas lietuviams 
tremtiniams skiriamas 
knygas prašome siųsti to
kiu adresu:
United Lithuanian Relief 

VVarehouse
101 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.
Visiems lietuviškos kny

gos aukotojams iš anksto 
reiškiame nuoširdžiausios 

i padėkos žodžius.
BALF Valdyba
19 West 44 St..

i New York 18. N. Y.

TALANDIS. Juozas, iš Janė
nų km., Šventežerio valse.

VILENIŠKIS. Juozas, lankėsi 
Lietuvoje apie 1928 m.

Ieškomieji asmenys arba tie, 
kurie turi apie ieškomuosius ži
nių. prašomi skubiai atsiliepti į 
Consulatc General o f Lithuania 

If1 West 82nd Street 
Ncic York 2į, N. Y.

ARBA
Consulatc of Lithuania 

30 No. La Šalie St.
Ch icago 2. III.

Lietuvos Vyčių Naujos Angį 
Apskričio Seimelis

I
I

įvyks rugs.-Sept. 30 d., 
Šv. Pranciškaus parapijoj, 
Athol. Mass.

Seimelio šv. mišios įvyks 
10:30 vai., šv. Pranciškaus 
par. bažnyčioje.

Sesijos prasidės 2:00 vai. 
po pietų. Lietuvių Piliečių

Aš jaunas bernelis 
jaunutis buvau, 
turėjau žirgelį 
obuoliais muštą.

Vai lylia. lyliute 
vai lylia lylia. 
turėjau žirgelį 
obuoliais muštą.

Per dienas dieneles
jį jodinėjau
ir rūtų darželių
aš žiūrinėjau. Vai, lylia ir tt.

Praradau žirgelį 
ir kamanėles.
praradau jaunąsias 
linksmas dieneles. Vai lylia...

Pargrįžo žirgelis 
ir kamanėlės, 
tik nebesugrįžo 
jaunos dienelės. Vai lylia...

Išjojau ieškoti 
jaunų dienelių, 
bet nebesuradau 
senų kelelių. Vai, lylia...

Tris dienas, tris naktis 
keleliu jojau, 
ketvirtą naktelę 
girioj nakvojau. Vai. lylia...

Burkavo, rūkavo 
girioj karvelis, 
mislijau dūmojau 
šaukia tėvelis.

Nei šaukia, nei laukia 
manęs tėvelis, 
tik girioj burkuoja 
gailiai karvelis.

Kukuoja kukuoja 
girioj gegutė.
mislijau dūmojau 
šaukia močiutė.
Nei šaukia, nei laukia 
manęs motutė.
tik girioj kukuoja 
raiba gegutė.
Vai varge, vargeli, 
vargeli mano, 
kada gi besugrįš 
jaunos dienelės. Vai lylia...

Boston, Mass.........................................
PRIETELIAI

A. V. Sedlevičius, Hudson, Mass.................
i K. Kulisauskas, Worcester, Mass................
j D. Civanavicienė, Peabody, Mass...............
I Mrs. V. Petrauskas, Detroit, Mich................
lA. Daunis, Auburn, Me................................
I A. Palinskas, Omaha, Nebr.........................
Mrs. A. Mockinis, Ansonia, Conn. ............
Mrs. M. Chincikienė, Chelsea, Mass............
J. Raudeliunas, Brighton, Mass. .............
Joseph Yokshas, Rochester, N. Y................
Mrs. Vilkas, Phila., Pa..................................
Mrs. M. Janovicz, Norwick, Conn................
Frank Kuras, Norwood, Mass.....................
J. Puidokas, Brockton, Mass.......................
Veronica Deksnis, Bridgeport, Mass..........
P. Balevičius, Brockton, Mass.....................
John Aidukonis, Norwood, Mass................
V. Stasevičius, Providence, R. I..................

j A. Paulauskas, So. Boston, Mass................
Stasys Srupšas, Hartford, Conn. .............
Mrs. Anna Stankus, Brockton, Mass. ......
Mrs. A. Sedreiko, Lawrence, Mass..............
R. Ainoris, Lowell, Mass..............................
B. Budris, Brooklyn, N. Y...........................
Sisters of Jesus Crucified, Elmhurst, Pa. 
Stanley Alubauskas, Waterbury, Conn.....
Peter VVhite, Chicago, III...........................
J. Michallonis, Nashua, N. H......................
Pius Peter VVicker, Pittsfield, Mass...........
B. J. Velička, Bristol, Conn..........................
Alex Bemat, Dorchester, Mass. .................
Peter Danyla, Brockton, Mass....................
J. Zdanauckas, Shenandoah, Pa.
Anna Gillis, Manchester, N. H...................
John Overka, Nashua, N. H. .....................
Ona Grigaliūnienė, So. Boston, Mass. ......
Julia Oreskienė. Binghamton, N. Y. 
Mr. & Mrs. J. Churlionis, So. Boston, Mass. 
M. Mikai, Detroit, Mich. ...........................
Jos. Kibart, Brockton, Mass......................
C. Senkus, VV’orcester, Mass.......................
Mrs. Mary Kibildis, Harrison, N. J. .........
Mrs. J. Marcin, Pittsburgh, Pa. ................
T. Akstinienė, Brockton, Mass. ................
E. Tamošunienė, Athol, Mass......................
A. Rudokas, Lewiston, Me..........................
Vincas Mitchel, Nashua, N. H...................
Alvira Čepienė, Nashua, N. H...................
S. Kinderavicius, Lawrence, Mass. ..........
Pov. Kvaraciejus, Lawrence, Mass..........
Walter Kaupas, Phila., Pa.
Ant. Kardokas, New Britain, Conn...........
John Tamulionis, Nashua, N. H...............

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už nuo
širdumą laikraščiui “Darbininkui”.

Administracija.
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salėje, Jonės St., Athol, 
Mass. •

Šeštadienį, rugs.-Sept. 
29, tai yra, išvakarėse Sei
melio toje pačioje salėje, 
įvyks šokiai.

Visi vyčiai ir jų prieteliai 
kviečiami dalyvauti pra
mogoje ir seimelio sesijo
se bei pamaldose.

L. Vyčių N, A. Apskr.
Vaidyba.

Tasai kuris daug kalba, 
retai įgyvendina savo žo
džius. O išmintingas žmo
gus visuomet bijo, kad jo 
žodžiai nebūtų skaitlin- 
gesni už jo darbus.

Kinu patarlė.

I

• VITėvų Pranciškonų Misijos |
1945 m

Scranton, Ra. — Šv. Juozapo 
par.. šv. Pranciškaus novena. 
rugsėjo 26 — spalių 4 d. — Tė
vas Juvenalis Liauba.

Nev Haven, Conn. — Šv. Ka
zimiero par. 40 vai. atlaidai, 
spalių 7—9 d. Tėvas Juvenalis 
Liauba.

Chicago, III. — švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par.. 
Nekalto Prasidėjimo Novena ir 
rekolekcijos lapkričio 29 —
gruodžio 8 dien. — Tėvas Juve
nalis Liauba.

TVaterbury. Conn. — šv. Juo-

zapo par.. — Padėkos už taiką 
triduum. gruodžio 7—9 d. —• 
Tėvas Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis 

Grecne, Maine.

■Jeigu Jūs padovanosite porą 
batukų šiam mažyčiui, ir jis 

bus Jums dėkingas,



Penktadienis. Rugsėjo 28. 1945

LAtfREKCE, MASS. yra grįžę majoras J. Černiaus
kas ir slaugė leitenante L. Ko- 
rosa. Kitų pavardes kaip tik su
žinosiu paskelbsiu kituose ‘Dar
bininko' numeriuose.

DARBININKAS ' 6

GIRDĖTI LIETUVIU \ 
KOLONIJOSE

Kaip kitais metais, taip ir šį
met. vietoj pikniko ir bazaro. 
porapijiečiai aukoja dienos už
darbį. Gausiai plaukia, nes nori 
netik panaikinti skolą, bet ir iš
ugdyti statybos fondą.

frontų ir buvo garbingai atieis-j Išrinkta Penktam Terminui 
tas iš karo tarnybos, yra apdo
vanota ; Bronzine žvaigžde.

Viršila (Sgt.) Pranas Cvilikas 
yra narys įžymi< s 52-ros Lauko 
Artilerijos. kuri- pasižymėjo 
kautynėse su priešu Hollandia, 
Leyte. Mindoro, Luzon ir Min- 
danao.

Dievas globojo mūsų karį 
Pianą. Jis grįž , pas savuosius 
sveikas.

VORCESTER, MASS BROCKTON, MASS

Rugsėjo 26 d., šv. mišių auka 
šv. Pranciš- 
rekolekcijos. 
su pamoks- 

Vakarais pa
kalba ir pa- 

o anglų kai-

prasidėjo metinės 
kaus parapijos 
Rytais švš mišios 
lais 9-tą valandą, 
maldos lietuvių 
mokslas <-tą vai.,
ba pamaldos ir pamokslas 8-tą 
vai. Rekolekcijoms vadovauja 
pasijonistas tėvas Geraldas. C. 
P. Visi žmonės labai patenkinti 
jo gražiais pamokslais. Novena 
baigsis parapijos globėjo šv. 
Pranciškaus dieną, spalių 4 d.

Spalių 28 d.. 6-tą vai. vakare, 
įvyks parapijos vakarienė, ku
rioje bus ypatingai pagerbti vi
si grįžusieji mūsų miesto lietu
viai kariai.

Komisija kuriai apsiėmė pir
mininkauti p-lė Bronislava Bud- 
revičiūtė. planuoja šiaunų ban
kietą. Susirinkime, kuris įvyks 
rugsėjo 30 d., visi komisijos na
riai - narės nutars ką ir kaip 
daryti. Apie tai parašysiu kitą 
kartą daugiau.

Kun. Feliksas Kenstavičius, 
rugsėjo 23 d., pradėjo “Sunday 
school" — katekizacijos pamo
kas. Pirmą sekmadienį, taip 
vaikų, taip ir mokytojų susirin
ko nedaug;ausiai. Mūsų Dvasios 
Vadai bažnyčioje ragina katali
kiškai vaikučius auklėti.

Palangoje per visą vasarą 
sekmadieniois buvo laikomos 
šv. mišios. Atėjus rudeniui, ko
plyčia jau uždaryta ir pamal
dos nutrauktos iki pavasario. 
Palangos prižiūrėtojas, p. Pet
ras Raznauskas daug sielos į- 
deda.

Antanas Daukantas, 
vienas uoliausių “Darbininko” 
bendradarbių. Katalikų Federa
cijos Naujosios Anglijos apskri
čio pirmininkas ir “Darbinin
ko" Jubiliejinio koncerto tikie- 
tų platinimo komisijos pirmi
ninkas. šeštadienį, rugsėjo 29 
dieną, pasaukys kalbą Darbi
ninkų radio programoje. 1:15. 
iš radio stoties WESX.

Sekmadienį, rugsėjo 30 d. So- - 
daliečių Komunijos diena.

Tą pačią dieną, būtent, sek
madienį, tuojau po sumos į- 
vyks ALRK F ieracijos sky
riaus susirinkimas parapijos 
svetainėje. Visų draugijų 
stovai dalyvaukite.

K

> ;'S

at-

N0RW00D, MASS.

Aušros Vartų Parapija
VYČIŲ ll(l-tos KUOPOS

VEIKIMAS

Vis daugiau ir daugiau mūsų 
kareivių grįžta iš tarnybos į sa
vo tėvų namelius. Kiek man te
ko sužinoti jau yra sugrįžę ka
reiviai: A. Paavaiskas. J. Nau
džiūnas. V. Balabonas. S. Mikš- 
ta. V. Balažantis. K. Jankaus
kas. A. Kraučiūnas. V. Adže- 
kauskas. V. Bauba, J. Gecevi- 
čius. J. Mockevičius, slaugė lei
tenante M. Zapėnaitė. Ankščiau

Su rugsėjo 23 d., sekmadie
niais. 9:30 vai., atnašaujama 
iškilmingos šv. mišios, kuriose 
parapijos choras, vadovaujant 
p. P. Sakui. gražiai gieda.

Mūsų klebonas, kun. P. M. Ju
ras. kviečia grįžusius iš kariuo
menės į chorą ir į Šv. Vardo 
draugiją.

KALBĖS “GARSO” 
REDAKTORIUS 

Trečiadienio vakare, spalių 3 
Į d., Šv. Roko parapijos svetainė- 

Karas užsibaigė, bet valdžia je LRKSA kuopa ruošia prakal-
vis mato reikalą imti jaunuo- bas Kalbės p. Matas Zujus, 
liūs į tarnybą. Štai praeitą sa-( “Garso” redaktorius ir adminis- 
vaitę Pranas Butkevičius atsi-tratorius> ir kiti kalbėtojai, 
skyrė su savo tėveliais, drau-j p Matas Zujus yra veteranas 
ga.s ir kuopos nariais ir išvyko kalbėtojas ir visuomenininkas, 
į kariuomenės stovyklą netoli jjs pirmojo pasaulinio karo me- 
Bosto.no. j tu yra buvęs ir Lietuvos gin-

Pranas tapo vyčiu beveik du kluotose jėgose ir kovojo dėl 
metu atgal. Jaunas, bet rimtas,' Lietuvos laisvės ir nepriklauso- 
jis tuojaus atsižymėjo savo mybės. Būdamas redaktoriumi, 
darbštumu kuopos veikloje.'jis visą lajką ne tik savo reda- 
Pranas buvo vienas iš tų, kurs gUOjamame laikraštyj, bet susi- 

, neieškojo sau gerų laikų, bet rinkimuose ir seimuose gina 
vis stengėsi vienu ar kitu būdu Į pavergtą Lietuvą. Jis yra BALF 
padaryti geresnę ir stipresnę! direktorium.
kuopą. Nariai pastebėjo jo rim-j Rengėjai kviečia visus lietu- 
tumą bei pasišventimą, todėl ir vius į prakalbas ateiti ir išgirs-

Felicija Grendeiytė,
32-me seime 

terminui fi- 
P-lės Grende-

Lietuvos Vyčių 
išrinkta penktam 
nansų sekretore, 
lytės sekretoriavimo laiku labai 1 ■ • •- •• . .
gražiai sutvarkyti organizacijos šiems metams jį išrinko eiti iž-

Šiomis dienomis pas motinėlę finansai. ! -• • • • — - -
p. A. MažutaiLenę praleidžia P-lė Felicija yra Darbininko j bai tapo žinomi po visą Naujos 
atostogas jos sūnus, aviacijos Jubiliejinio koncerto sekretorė Anglijos apskritį, nes paskuti- 
leitenantas. navigatorius. A. ir deda daug pastangų, kad Ju- .niame suvažiavime, kurs įvyko 
Mažutaiuis. Le.it. Mažutaitis už- biliejinis koncertas, kuris įvyks balandžio mėnesyje, delegatai 
baigė navigatoriaus mokslą spalių (Oct.) 21 d.. So. Boston išrinko jį taip pat eiti apskričio 
rugsėjo 15 d. Luisiana kariūnų High School Auditorijoje. Bos- iždininko pareigas, 
mokykloje. Užbaigęs navigato- ton. Mass., šimtu nuošimčių

CAMBRIDGE. MASS.

Pereitą • sekmadienį būrys 
mokyklinio amžiaus berniukų riaus studijų kursą, paaukštin- pavyktų, 
ir mergaičių iš šv. Jurgio lie
tuvių parapijos dalyvavo Šven
toje Valandoje. Bostono Kolegi
jos žaidimų aikštėje. Kaiku- 
riuos nuvežė kleb. kun. S. P. 
Kneižis. p. Julia Viikišiūtė ir A. 
F. Kneižys. Kiti važiavo auto
busais.

Sodalietės. rugsėjo 26 d., turė
jo savo susirinkimą. Entuzias
tingai ruošiasi į apskričio su
važiavimą. kuris įvyks spalių 14 
d.. Nashua. N. H. Tam tikslui 
daug darbuojasi prefekte S. Ka- 
zeliūnaitė ir kitos. Aušrelė.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje .spalių 5. 6 ir 7 dd.. 
įvyks 40 valandų atlaidai. Ro
žančiaus mėnesį — spalių — 
kiekvieną vakarą prie išstatyto 
Švč. Sakramento bus kalbamas 
rožančius.

ti įdomių žinių iš pavergtos
: dininko pareigas. Be to, jo dar- Lietuvos ir jos kovą dėl laisvės

tas jaun. leitenanto laipsniu ir -----------------------------------------
apdovanotas “Sidabro Spar- diecezija. Visi turį atliekamų 
nais” ir ta pačią proga paleis- drabužių, raginami juos atneš
tas į namus 30 dienų poilsio. ti į kleboniją ar parapijos sve-

p. A. Mažutaitienė. pagerbi- tainę. Remkime 
mui savo 
rugsėjo 23 d., savo namuose, iš- kime drabužius 
kėlė.šaunų bankietą. Bankiete 
dalyvavo gražus būrelis svečių, 
kurie linkėjo jaunam leitenan-

nuo karo nu- 
sū.naus. sekmadienį, kentėjusius savo brolius, auko- 

ir pridenkime 
juos nuo baisiųjų žiemos šalčių.

ir nepriklausomybės.

namus, nes yra paskirtas Bos
tone.

Apskričio ir kuopos valdyba 
bei nariai linki Pranui geriau-' 
šio pasisekimo. Visi lauks jcr 
grįžtant iš tarnybos, kad vėl ga
lėtų veikti Vyčių labui.

Sugrįžo iš kariuomenės Alber
tas Sinkevičius. Per kiek laiko 
su savo žmona Dorota buvo 
Floridoj. Abudu kuopos nariai 
ir tikimės, kad bus toki veiklūs 
nariai, koki pirmiau buvo.

Anniversary

SALE
I. J. Fox didžiausia kailinių firma A- 

merikoje skelbia dideli kailiniu išparda
vimą ANNIVERSARY SALE. I. J. FOX 
krautuvėje yra didžiausias 1946 madų 
kailinių pasirinkimas prieinamiausio- 
mis kainomis ir geriausiomis sąlygomis.

Kas dabar kailinius nusipirks mūsų 
krautuvėje, tie galės padėti iki ateinan
čio rudens Į storage už kurį nereikės nie
ko mokėti.

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

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

411 U'ASHINGTON SIRLU

BOSTON, MASS.i

Pastaraisiais laikais kelios na
rės susižiedavo: Ona Kuzmic
kaitė, Antanina Baliukonytė ir 
Rita Sviklaitė. Rita susižiedavo' 
su Edvardu Tamulevičių, kurs 
irgi yra kuopos narys. Edvar
das porą mėnesių atgal sekmin- 

igai užbaigė kursus technikos 
kolegijoje Worcesteryje. Dabar 

(eina mokslus laivyno mokyklo
je Columbia universitete, New 
Yorke.

I
Sekmadienį, rugsėjo 23 d., 

tui geriausių sėkmių, šia proga parapijos svetainėje įvyko Cam- 
ir mes sveikiname Įeit. A. Ma- bridge 99 bnc
žutaitį, linkėdami jam geriausių susirinkimas, 
sėkmių.

Įeit. A. Ma- bridge Moterų S-gos 22 kps. 
Susirinkime nu-

i 
tarta parengimą, kuris turėjo 
įvykti spalių 14 d. nukelti į spa
lių 28 d. Parengime Sąjungietės 
išstatys gražią rankdarbių pa
rodą ir. taipgi būsianti graži su 

j pamarginimais programa. Pro- 
. gramos metu bus išleistos Są- 
. jungiečių skirtos gražios dova- 
. nos. Į rankdarbių parodą Sąjun- 

ietės pakvietė dalyvauti ir ki
šu rankdarbiais, 

rankdarbiai laimės 
gražią dovaną. Laukiame.

—
Aviacijos viršila J. Rameika P-lė B. Mažutaitytė. Cambrid- 

išigmis dienomis sugrįžo iš Eu- .?e LDS 8 kp. narė, praleidžia 
ropos ir Port Devens laukia dviejų savaičių atostogas. Lin- 

Rugsėjo 20 dieną buvo atvy- garbingo atleidimo iš karo tar- kime linksmai jas praleisti.
kęs pas savo tėvelius pp. Jurgį nybos. Viršila Rameika dalyva- 
ir Uršulę Versiackus, 
Chapel St., jų sūnus.
Dr. Jurgis SVarren 
kas), neseniai grįžęs 
frontų — Vokietijos.

pp. Versiackas suruošė šau
nias vaišes savo sūnų pagerbti, 
kuriose dalyvavo Dr. Thomas 
H. O'Toole, 
Billota. Jr.. 
Sykes. p. J. 
F. Kneižys.

I
I

Šiomis dienomis garbingai at
leistas iš karo tarnybos jūrei
vis. antro laipsnio elektros tech
nikas, Kazys Evaška. Jūreivis 
Evaška dalyvavo Afrikos inva
zijos mūšiuose ir, vėliau pieti
niame Pacifike. Sveikiname jū
reivį Evašką ir linkime geriau- » 
šių, sėkmių civiliame gyvenime. tas kudpas 

įJūr. Evaška yra p. A. Mockai- Gražiausi 
. tienės sūnus.

šeštadienį, rugsėjo 29 d., ei-' __
darni poilsiui, pasukite laikro
džius vieną valandą atgal.

gyv. su
Winslow Avė., 

vaistininko p. Antano 
ruošiasi į vedybinį 

žmona, 
gyvena 
jungtu-

p. Kazys A. Mickūnas, 
savo tėveliais 
brolis 
Mickūno,
gyvenimą. Jo busimoji 
p. Eleonora M. Lavoie 
Loveli, Mass. Todėl ir 
vės įvyks Lowell’yj.

PRANAS BUTKEVIČIUS,
L. Vyčiu 116-tos kuopos ir L. V. 
Naujos Anglijos Apskričio iždi
ninkas, šiomis dienomis išvyko 

karo tarnybai.

Vytis Juozas Matačinskas šio
mis dienomis svečiuojasi pas 
savo tėvelius ir pas savo žmoną 
So. Bostone. Dalyvavo parapi
jos metinėje vakarienėje rūgs. 
9 d. Juozas yra kapitonas ka
riuomenėje ir jis išrodo labai 
gerai. Gana daug laiko praleido

gyv. 17 vo mūšiuose prieš vokiečius. 
Majoras Prancūzijoje. Belgijoje ir Vo- 

(Versiac- kieti joje. Neteko dar patirti ki- 
iš karo tų smulkmenų iš jo kariško gy

venimo. Taigi šia proga sveiki
name virš. J. Rameiką linkėda
mi geriausių sėkmių grįžus į 
namus.

Jr.. pp. Frank J. 
adv. Benjaminas 

Kavaliauskas ir A.

Rugsėjo 26 d.. Šv. Jurgio lie
tuvių par. bažnyčioje buvo at
našaujamos gedulo šv. mišios 
už a. a. Dalalienės vėlę. Auka 
Moterų Sąjungos 27 kuopos.

Ketvirtadienį, rugsėjo 27 d. 
grįžo į Šv. Jono Seminariją 
stud. P. Kneižys, kur pradės 
pirmus filosofijos 
tus.

Sekmadienį, spalių 21 d. So. 
Bostono High School Auditori
joje įvyksta šaunus LDS ir lai
kraščio “Darbininko” 30 metų 
gyvavimo koncertas. Netenka 
plačiau aiškinti apie šį gražų 
koncertą, nes jo pagrindas vi
siems aiškiausiai žinomas. Tik 
norima prisiminti ir patarti vi
siems iš anksto įsigyti koncer
to bilietų ir, užsitikrinti sau 
geresnes vietas. Cambridžiečiai 
galite gauti koncerto bilietų 
pas A. Daukantą. 9 Lincoln St., 
Cambridžiuje. A. D.

Šio-

Į L. V yčių seimą, kurs įvyko. Italijoje, kūr buvo prie pat karo 
Cicero, III., kuopa nusiuntė dvi fronto. Neapsakomai gerą re- 
delegates: pirmininkę Feliciją kordą padarė tarnyboje. Jis yra 
Zakaraitę ir raštininkę Liudvi- į vyriausybės žinomas kaipo kul
ką Totilaitę. Piftnininkė užėmė kosvydžių ekspertas. Per ilgus 
vietą Prano Butkevičiaus, kurs metus buvo vienas iš kuopos 
negalėjo važiuoti. Tikimės, kad 
abidvi gavo daug gražių įspū
džių.

vienas
šulų. Sveikiname.

Auksas ir Sidabras.

Sekmadienį, rūgs. 16 d., dau
guma narių vyko į Bostoną, kur 
įlipo į laivą ir važiavo žuvauti. 
Visi turėjo labai gerą laiką. 
Mažai kas susirgo ir, beveik 
kiekvienas bent keletą žuvų pa-' savo širdį, 
gavo. Rengiamoji komisija buvo į 
vadovybėje Henriko Burdos ir 
Kazio Tamošiūno.

PHILADELPHIA. PA.
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny

čioje įvyko 40 valandų atlaidai. 
; Daug žmonių naudojosi atlai
dais ir priėmė šv. Komuniją į 

I,___

Šv. Kazimiero lietuvių par. 
bažnyčioje priėmė Moterystės 
Sakramentą p. Elzbieta Rim- 

' deikaitė su p. Tarnu Žukausku. 
Lai Dievas laimina jų vedybinį 
gyvenimą.

Mirė M. Adomaitis, gyv. 7127

Kiek laiko atgal garbingai 
atleistas iš karo tarnybos jūrei
vis J. Dvareckas ir karys Ge- 
džius. Malonu būtų iš tėvelių 
sužinoti apie šių karių atleidi
mo laiką ir kariškąjį gyvenimą.

I—
Sekmadienį, rugsėjo 16 d. p. 

B. Jakutis. Cambridge BALF 
60 skyriaus pirmininkas ir Tė
vų Marijonų rėmėjų Cambri- 
džiaus skyriaus vedėjas, buvo 
išvykęs į Marianapolį, kur įvy-

mokslų me- ko Tėvų Marijonų Seimas, p. B. 
Jakutis grįždamas į namus, 

_ parsivežė gražių įspūdžių iš į-
Rugsėjo 21 d. mirė M. Aku- vykusio Seimo.

nevičienė (Ceberkiūtė). 63 m. 
amžiaus, gyv. 35 Sturtevant 
Avė. Velionė buvo pašarvota 
laidotuvių direktoriaus. Edvar
do Warabow koplyčioje, 1156 
Washington St. Palaidota iškil
mingai rugsėjo 24 d. iš Šv. Jur
gio lietuvių par. bažnyčios 
Highland kapuose.

A. a. Akunevičienė paliko di
deliame nuliūdime sūnų Joną 
Jurgeliūną. gyv. Cambridge.

Viršila (Sgt.) Pranas Cvili- 
kas, gyv. 22 Folan Avė., kuris_ • ...... ..

gr,žo ,š Pac,flko karo

šią savaitę įvyksta 
rinkimas Lietuvos nuo 
alintiems žmonėms, šį 
rinkimo darbą veda

drabužių 
karo nu- 
drabužių 
Bostono

Nekalto Prasidėjimo P. M. 
lietuvių bažnyčioje, spalių 1—4 
dienomis įvyks Tretininkų Bro
lijos metinės rekolekcijos,
mis dienomis Tėvas Jonas Ja
kaitis. M1C. sakys pamokslus, 
rytais ir vakarais, ir klausys iš
pažinčių. Visi kviečiami į šias 
pamaldas.

AMERICAN 
RED CROSS

Sekmadienį po piet, rūgs. 16 
d., mieste įvyko didelė pergalės! 
parada. Dalyvavo gana daug 
organizacijų, tarp kurių buvo 
ir mūsų Vyčiai. Vienai vytei bu-Greenway Avė. Taipgi mirė M. 
vo duota užimti net garbės vie- Puntuziene, gyv. 6828 Rusing 
tą ant gražiai papuošto vežimo, j Sun Avė., ir Paulauskienė, gyv. 
Šį Vyčių dalyvavimą sutvarkė, 302 Wharton St. 
Liudvika Tctilaitė.

I

Lai ilsisi ramybėje! C.

Paskutiniame mėnesiniame 
kuopos susirinkime dalyvavo 
viršila Jonas Adomaitis ir jū- 

( reivis Henrikas Burda. Jonas 
pasakė kalbą, kurioje nupiešė 

, savo įspūdžius gautus per de- 
šimts mėnesių buvimo Italijoje. 
Po 30 dienų namie grįžo atgal į 
kariuomenės stovyklą. Henri- 
kis gana dažnai atvažiuoja į

1

Albert R.Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944 
507 Main St.

VVORCESTER, MASS.
275 Main St., Web*ter, Man.

TO A
FKlENO

Bosto.no
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ŽINUTES
šv.šeštadienį, 9 vai. ryte. 

Petro parapijos salėje, 492 E. 
7th St., Įvyksta* parapijos vai
kams katekizmo pamokos.

Kitos katekizmo pamokos,

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR.AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay 

So. Boston, Mass.

bus laikomos bažnytinėje sve
tainėje, tuoj pasibaigus vaikų 
šv. mišioms, kurios prasideda 9 
vai. ryte.

Vaikams, kurie lanko parapi
nę mokyklą, mokosi tikėjimo; 
pamatus tarp kitų mokslų, nėra 
reikalo eiti į Sunday School. į

I
POILSIAUJA KUN. K. JEN-į 

KUS. Šiomis dienomis kun. K.: 
Jenkus yra grįžęs Amerikon. 
Ilsis ir atlanko savo artimus 
šioje apylinkėje gyvenančius. 
Sekmadienį jis laikys sumą, 10 
vai. ryte, Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje. Vakare, 7 vai., duos 
palaiminimą Švč. Sakramentu 
ir pasirodys prakalbose, kurios: 
įvyks tuojaus po trumpų vaka-*
rinių pamaldų.

me Drabužius, Avalinę Per BALF
Paėmimui Drabužių Šaukite - CAPitol 8738

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

______________________________

Sekmadienį, 1:30 vai. p. p., 
bažnytinėje salėje, W. 5th St., 
Įvyksta LRKSA Naujos Angli
jos apskričio susivažiavimas.

7:30 vai. v., šioje pačioje sa- 
ėje Įvyks visuomenės prakal
bos. Kalbės redaktorius M. Zu
jus. misionierius kun. Sylvius, 
C.' P. ir kiti LRKSA apskrities 
susivažiavimo dalyviai. Jei tik 
galės, atsilankys į prakalbas ir 
kun. K. Jenkus.

nantas kapelionas kun. K. Jen
kus. kuris nesenai grįžo iš Pili- 
)inų salų. Kapelionas kun. Jen
kus atrodo puikiai — ir geroje 
sveikatoje.

Tą dieną lankėsi L. Vyčių or
ganizacijos įkūrėjas M. Norkū
nas, kuris dalyvavo L. Vyčių 
32-me seime. Cicero. UI. Jis at-

/

Slankęs papasakojo daug 
žiu įspūdžių.

Jau Pardavė Tikietų 
Už $60.00

gra-

ĮVAIRŪS skelbimai

TeL TROvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytoj'as 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

MISIJOS. Tėvas Sylvius pas- 
sionistas misionierius pradės 
vesti moterims ir merginoms 
misijų savaitę, pirmadienį, spa
lių 1 d., 7:30 vai. vak. Jis sakys 
misijų pamokslus rytais 9 vai., 
vakarais 7:30 vai. Kviečiamos! 
visos moterys ir merginos pasi-i 
naudoti misijų laiku Dievo ypa
tingomis malonėmis.

Šios misijos baigsis iš.kilmin- 
gai sekmadienį, 7 vai. vak.

Visiems patriotingiems lietuviams yra pilnai 
prantamas lietuvių nukentėjusių tremtinių rėmimas, 
kur jie bebūtų. Šiam tikslui yra plačiai varomas dra
bužių rinkimo vajus. Didžiajame Bostone šio vajaus 
centras yra 9 Park St., Room 21, Boston. Tel. CAPitol 
8738. Kam patogu atsikreipti į centrą, prašome pasi
naudoti. Bet drabužius priima ir Šv. Petro par. svetai
nėje, W. 5th St. So. Boston; Lietuvių svetainėje, 309 
E St., ir Stepono Dariaus Amerikos Legiono posto na
me, 265 C St.

SU-

So. Boston, Mass. — P-nia M. 
Bernatonienė. kun. Jono Bema- 
tonio mamytė, ilgametė LDS 
1-mos kp. narė ir darbuotoja, 
“Darbininko” Jubiliejinio kon
certo tikietų platinimo komisi
jos narė, jau pardavė už virš 
S6C.00 vertės tikietų. Sveikina
me!

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE 4 INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Sekmadienį, pamaldos ir visas 
veikimas, Šv. Petro parapijoje 
eis atitaisytu laiku: vieną va
landą vėliau.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

AUKOS. Aukavo Šv. Petro 
mokyklų fondan: Julė Kaspara
vičienė $63., Šv. Jono Ev. Dr. 
$25., Juozas Šokas $100.

Širdingai ačiū už aukas.

TRETININKU SĄSKRIDIS.
Visos Bostono arkidiecezijos 

I PTanciškonų Tretininkų Broli- ji 
jos plauks į šv. Kryžiaus Kate-j 

J drą. Washington St., tarp Do-: 
ver ir Northampton Sts., Bos-’ 

I ton, spalių 7 d., 3 vai. p. p. Visi 
j susirinks prieky Cathedral 
High School. Ir eis procesija — 
po du — katedron melstis. 
Kiekviena Brolija turės savo vė-! 
liavą. Nariai užsidės Šv. Pran-: 
ciškaus Trečio Ordeno škaple- 
rius. Jei lytų, kiekviena grupė 
eis tiesiog katedron. Pamaldos, 
J. E. Arkivyskupui vedant, pra
sidės 4 vai. p. p.

I

| Pristatome Vyną, Alų ir Tonikų į
9 Mes turime 11-kos rūšių alaus, Įvairių vynų ir tonikų. Šiuos * 
S gėrimus pristatome Į namus-: vestuvėms, krikštynoms, pa- ■!

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite: i J
| BORIS BEVERAGE CO. į

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai
| 220 E St.. Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. j

“Kad aš ne-- 
Aš esu pri-Į 
savo namų.

Vincas Balukonis, 
įžymus “Darbininko” prietelius 
ir rėmėjas. Jis yra savininkas 
South Boston Cafe. P-nas V. 
Balukonis yra Jubiliejinio 
“Darbininko” koncerto Garbės 

[Rėmėjas. Jis žadėjo dalyvauti 
l koncerte su visa savo šeima.■■__________________________

Pagerbė Stasiulius
Rugsėjo 22 d., Amerikos Le

giono salėje. W. Roxbury, įvy
ko šaunus bankietas pp. Leoną 
ir Oną Stasiulius pagerbti, jų 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga. Dalyvavo virš 
šimto asmenų, jų giminės ir 
draugai — pramonininkai ir 
profesionalai, kurių tarpe buvo 
Dr. Povilas Jakmauh (Jakima
vičius). Dr. A. Kapochv. advo
katai Grigalus, Cunys. Gailius, 
Kalinauskas ir kiti.

Toastmasteriu buvo p. A. Na- 
maksy. Bostono miesto nuosa
vybių įkainuotojas. Sveikinimo 
kalbų buvo mažai, nes šeimyniš
koje sueigoje nėra patogu 
“spyčius” rėžti.

pp. Stasiuliam įteikta daug 
dovanų su sveikinimais ir lin
kėjimais. Didžiausias
džiaugsmas buvo, kad jų sūnus 
karys Pranas, po trijų 
kariavimo Europoj, grįžo svei
kas. Kitas sūnus karys Leonas.J 1 
kuris jau trys metai darbuojasi 
VVashingtone, taip pat buvo at
vykęs į bankietą.

Linkime pp. Stasiuliam ir jų' 
šeimai laimingo gyvenimo.

Raporto ris.

Adv. Jonas J. Grigalius, 
“Darbininko” Jubiliejinio kon
certo kvietimų komisijos pirmi
ninkas, kuris jiereitą šeštadienį 
pasakė per radio kalbą, kvies
damas lietuviškąją visuomenę į 
“Darbininko” Jubiliejinį kon
certą. Adv. J. Grigalius yra So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos pirmininkas. Bostono mie
sto nuosavybių įkainuotojų ta
rybos narys. Jis turi ofisą, 20 
Pemberton Sq., Bostone. Tel. 
C A P. 0453.

Parsiduoda Už $10,500 
dviejų šeimynų medinis namas 
Dorchesteryje, arti Ashmont 

. Station. Puikūs vaizdai, kiek- 
I vienas flatas po 6 kambarius. 
' Rendos $43.00 už kiekvieną fla- 
tą. Tile bath, baltos sinkos, fur- 
nice garu apšildomas, dvigubi 
langai, 4900 ketv. pėdų daržo, 5 
pėdų geležinės tvoros, gėlių ga
lerija, vaisiniai medžiai vietory 
garden. Atsišaukite vakarą po 
šeštos valandos: ZNOTIN, 54 
Westmoreland St., Dorchester, 
Mass. 10-2-Ą5

Komunistų “rojus”— vi
si lygūs ubagai.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

NESUTINKA ŽMONĖS 
'TARP SAVĘS. — Tėvai, ar ne
nori gauti darbą, — užklausiau 
vieno seno parapijiečio.

Jis man atsako: 
galiu kitur dirbti, 
verstas dirbti prie
Juos valyti ir sergėti. Kaimynų 
vaikai man juos daužo, teršia ir 
ardo. Turiu gintis nuo užpuoli
kų. Šiais laikais yra sunku gy
venti. Žmonės nebesusiklauso- 
me. Visi tuo skundžiasi”.

— Tėvai, — aš sakau, — jūs 
seni parapijiečiai įkūrėte ramy
bės mokyklą. Ten ant kalniuko, 
I ir E. 6th St., prelatas Wright 
pašventino gražų mokyklos na
mą taikos mokslui.
— Ar atsimeni, kaip tas Mon

sinjoras, 19 d. rugp. sakė, šauk
damas miniai, — “ši mokykla, 
apart rašymo, skaitymo dar

| 258 Vest Broadwayr

Pagamina gerus lietuvišku pietus, f 

užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- į 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- M 

giai patarnauja. |

South Boston, Mass. į

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PARSIDUODA 3 familijų mo
derniškas namas po 6 kamba
rius. Labai arti bažnyčių, krau
tuvių ir transportacijos. Visi 
modemiški įrengibai. Pašaukite 
telefonu Parkway 2790-M.

(28-2-5)

PAIEŠKAU savo giminių — 
pp. Comenų. Norėčiau su jais 
susižinoti ir susirašyti. Prašau 
jų ar kas apie juos žiųo atsi
šaukti šiuo adresu: Mrs. Uršulė 
Razvadauskienė, po tėvais Kaz
lauskaitė, 13 Atwood Court, 
Nashua, N. H. (21-2^-28)

REIKALINGA
Polishers ir BuHers

Nuolatinis Darbas — Geras 
Užmokestis

ATSIŠAUKITE —

Tremont-Old Colony 
Plating Co.

137 Old Colony Avė.
So. Boston 27, Mass.

; Tel. SOUth Boston 3784-3785

Take Years Erom Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanert Wave.

Tel. ŠOU. 4645

New Styles
Take advantage of CASPER’S morning 

SPECIAL $10.
Soft., Cream-Oil Permanent $8.
Includes shampoo. Cutting and 

Individual hair Style.
Special from 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 

Other permanents from $5. to $50.
Luxurious Waves Sėt VVhile You Relax ln 

' Glamorioua Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadway, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist always present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

i
i
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/

d

MUZIKA
Norintieji išmokti muzikos, išla

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

Three Arts Studio
480 Boylston St.,

Boston, Mass.
Tel. KENmore 3571

i

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded
Local & Lonę 

Distance 
Moving

I 326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.I_____________________ '______________■

1I
i

Benediktas Jakutis, 
uolus katalikiškos spaudos a- 
paštalas, o ypač laikraščio 

metų “Darbininko” platintojas Cam- 
cridge'iuje. Jis yra K. Federa
cijos Naujos Anglijos apskričio 
sekretorius ir “Darbininko” Ju
biliejinio koncerto tikietų pla
tinimo 
trokšta.
biliejinį 
paremtų

jiems

I

mokys kitų labai svarbių mok
slų. Ji mokys, kad visi žmonės 
yra Dievo vaikai ir vienas kito 
broliai ir. šioje žemėje yra 
mums visiems užtektinai visko; 
ji nemokys, melo, keršto, nea
pykantos ir ištvirkavimo.”

— Tėvai, toji mokykla atsida
rė rūgs. 18 d. Toje lietuvių ka 
talikų mokykloje mokosi 127 
vaikučiai — rašyti, skaityti, 
kalbėti, dainuoti, šokti, dirbti, 
gyventi ir mylėti Dievą už vis 
labiau, o artimą kaip patys sa
ve.

— Pasimelskime. tėvai, kad 
į šiokias mokyklas eitų visi 
žmonės ir jų vaikai. Tuomet bus 
lengviau gyventi.

komisijos narys. Jis 
kad “Darbininko” Ju- 
koncertą visa širdimi 
Cambridge’iečiai. I

i

APKALKITE NAMUS 
BINGELIAIS — 

NEREIKĖS JŲ MALIAVOTI 
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite
H. S. TITELBAUM

TUo RoofincĮ Co.r Ine.
District Managerį

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

Į

<
LANKĖSI

Pirmadienį lankėsi kun. Jonas 
; Bernatonis, kuris yra asistentu 
; airių parapijoje, Maynard. Mas- 
j sachusetts.

Tą dieną lankėsi klierikas Al 
! bertas Kontautas. Atsilankymo 
proga pasipirko angliškai-lietu- 
višką žodyną.

Antradienį lankėsi ilgametis 
LDS narys ir nuoširdus “Dar
bininko” rėmėjas p. Matas Nor- 
butas iš Cambridge. Mass. Jis. 
kaip paprastai, atsilankydamas 
apdovanoja “zuikio dovano
mis" - vaisiais, visą “Darbinin
ko" štabą. Jo didis nuoširdumas 
darbininkams niekuomet 
užmirštatnas. Ačiū!

Ketvirtadienį lankėsi

nebus

GRABORIAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — E. Gailiūr.ienS,

8 tVinfield St.. So. Boston. Mass. 
t’rot. Rašt — Ona IvaSkienė,

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass 
Fin. Rašt. — B. Cur.ienė.

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

iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 West 7th St., So. Boston, Mass 

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitėa 
nrotokoJii raštininke

i ŠV JONO EV. BL. PAŠALPINE8 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fln. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Slxth St., So. Boston. Mass.

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

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

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

I
I
i
t

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERRLSK1S, Namų Tol. Dcdham 130^-R

I

Į

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC 

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

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zafetskas, F. E. Zaletskaa 
Graboriai Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia termenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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šiuos garbingus prakilnius 
Springfieldo vyskupijos 75 me
tus darnaus ir brandaus gyva
vimo, arba DEIMANTINĮ Jubi
liejų, kurio įspūdingos ir reikš
mingos padėkonės pamaldos į- 
vyks jo užbaigoje apie gruodžio 
mėn. pabaigą netik pačioje Ka- 

: tedroje, visose bažnyčiose, ka
talikiškose mokyklose, bet ir 
visose viešose katal. įstaigose, 
ypač susilaukus specialaus tai 
brangiai ir retai progai Jo 
Šventenybės popiežiais Pijaus 
XII palaiminimo, mes visi kata
likai, sykiu su mūsų garbingu, 
uoliu, darbščiu ir geruoju Ga- 
nytojum. Jo Ekscelencija vys
kupu Thomas Maria O’Leary, ■ 
D. D., visa:s prakilniais prela
tais, gausinga dvasiškiia, ypač 

Į lietuviais kunigais, vienuoliais, 
seselėmis ir pagaliau visais šios 
vyskupijos pasauliečiais, ytin vieninteIė viItis _Z 
skaisčiaširde jaunuomene 
geraisiais vaikučiais — būki
me begalo dėkingi Aukščiausia-! 
jam ir gorąjai Marijai už visas 
suteiktas mums malones, kad 
galėjome džiugiai sulaukti šio 
taip brangaus ir žmogaus gyve
nime reto Jubiliejaus, ir kad 
turėjome laimės bei progos di
desnėje, ar mažesnėje dalyje 
prisidėti savo maldomis, pasi- 
aukavimais, gerais darbais, 
mokslu, ar piniginėmis aukomis 
prie bendros gerovės ir prakil
naus vardo išlaikymo visos

Pagalba Karo Nukentėju 
siems Lietuviams

-Ę
I

RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOS I

C
Į)------------------------------------------------------------------------------------- ------—■------- ------- ■ -E

į

S 
j 'V'

I

BROOKLYN, N. Y
Suerižo Po 30 Mėnesiuo *•

Karo Tarnybos Europoj

sugrįžo pas
Raymundas
30 mėnesių

šiomis dienomis 
motinėlę karys 
Daubaras, išbuvęs 
karo tarnyboj Europoj. Jis grį
žo sveikas. Kario veterano Ray- 
mundo motinėlė Ona Daubarie
nė gyvena 145 Hemlock St.

Taipgi sugrįžo p. Onos Dau- 
barienės ir kitas sūnus karys 
Edvardas 30 dienų poilsio. Ka
rys Edvardas Daubaras išbuvo 
24 mėnesius Europoje, p. Onos 
Daubarienės žentas karys Tho- 
mas Campbell tapo garbingai 
atleistas iš karo tarnybos ir 
grįžo į namus.

Sveikiname sugrįžusius ka
rius ir 1 
malonumo su savaisiais.

• r

sime

’ darbų yra nuveikęs. Priklausė 
prie šv. Kazimiero parapijos 
choro ir kitų draugijų bei orga
nizacijų.

Sveikinam Joną laimingai at
likus karo tarnybą ir sugrįžus į 
mūsų tarpą ir linkime pailsėjus 
stoti į mūsų 
tėvynės labo, 
myli.

Mirus Jono
ulaičiui Lietuvoje, visi drau- 
- draugės ir pažįstami reiš- 
gilią užuojautą Jonui liūdė- 
valandoje. Lai gerasis Die- 
suteikia amžiną atilsį kun.

dėdei, kun. K.

džiaugsmo ir
Rap.

NEW HAVEN, CONN

I

I
I

Ma! 
gai 
kia 
šio 
vas
K. Matulaičio vėlei.

Klebonas kun. E. Gradeckas 
pranešė, kad 40 valandų atlai
dai prasidės mūsų parapijoj pir
mą sekmadieni spalių, tai yra 
7 dieną. Kvietė visus parapijie
čius prisiruošti ir pasinaudoti 
Dievo malonėmis.

Rugsėjo 23 d.. įvyko Moterų 
Sąjungos 33 kuopos mėnesinis 
susirinkimas, kuriame atstovė 
Stasė Tamulienė. dalyvavusi 
Moterų Sąjungos seime, išdavė 
platų pranešimą iš seimo darbų 
bei nutarimų. Sąjungietės. iš
klausiusios pranešimo, padėko
jo atstovei gausiais aplodismen
tais ir kuopos pirmininkė M. 
Jokubaitė įteikė gražią dovanė
lę visų vardu pagerbiant kuo
pos atstovę.

Išrinktos sekančios Sąjungie
tės dalyvauti Moterų Sąjungos 
Conn. apskrities metiniame su
važiavime. kuris įvyks spalių 
14 d. Hartford. Conn. — A. 
Kvaratiejienė, S. Tamulienė. M. 
Ramanauskienė ir Z. Markunie- 
nė.

Pirmininkė pasveikino visas 
nares, kurios minėjo savo vardo 
dienas taipgi gimtadienius ir 
palinkėjo visoms ilgiausių me
tų!

Šv. Kazimiero parapijos baza- 
s šį metą įvyks spalių 22 d. ir 

visą savaitę. Klebonas 
kviečia parapijiečius prisidėti 
darbu ir aukomis, taipgi platin
ti bilietėlius.

ra. 
tesis

ji.

NEW BRITAIN, CONN.

Žiūrėtojų laivas traukiamas prie krantinės. Jos seka kiekvieną colį ir 
jų širdys kas kart pildosi kaž kokiu džiaugsmo jausmu, kad štai po 14-16 
mėnesių tarnybos Pacifike, išlips į krantą ir gal būt patirs Dėdės Šamo 
žemyno ramaus gyvenimo malonumą.

ją klebono intencija, ypač skai-j 
tlingai pasirodė vyresniųjų ir 
jaunesniųjų Sodaliečių grupės.

Linksma Pramogėlė
Rūgs. 23 d., po piet, parapijos 

i salėje. Kareivių Motinų Dr-ja 
buvo surengusi kortavimo pra- 

\ mogėlę 
; širdžiai 
silankė 

i

su užkandžiais. Gera- 
žmonės skaitlingai at- 
ir parėmė kilnų tikslą.

Springfield, Mass., Vyskupijos

DEIMANTINIS JUBILIEJUS
1870 -1945 m.

Praeitą savaitę garbingai ta
po atleistas iš karo tarnybos 
Corn. Jonas Matulaitis, kuris 
karo tarnyboj išbuvo keturis 
metus ir pusė, ir apie tris me- 
t”s už jūrų. Malonu buvo pasi
matyti su Jonu, nes prieš į ka
rą ėiimą gyveno mūsų koloni
joj ir daug gražių ir naudingų

Nuo karo nukentėjusiems be
namiams lietuviams reikia vis
ko.. Jie neteko namų, neteko 
turto, neteko rūbų, neteko ava- 

j lynės, pusbadžiai šaukiasi pa
galbos į mus, amerikiečius. Jie 
turi — kiek galėjo išsinešti, 
viskas kitas prarytas karo bai
sūno! Nelaimingųjų lletuvų 

mes. Prieš 
ir šios žiemos šalčius mūsų parei

ga nelaiminguosius aprengti ir 
apauti. Kuogreičiausiai siųskite 
drabužius, avalynę ir patalynę į 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine. Warehouse 
101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-6203

Tęsinys 
Bendra Katalikybės 

Apžvalga
Peržvelgus lakia mintimi ir 

budria akimi 75 metų kataliky
bės žydinčio ir kaskart nuolat 
tobulėjančio gyvavimo 1870- 
1945 m. laikotarpį Springfieldo 

I vyskupijoje, matome begalinę 
' pažangą ir tikrai milžiniškus 
nuveiktus darbus Bažnyčios ge
rovei, tautos ir visuomenės nau- 

įdai, ypač visos žmonijos gero- 
vei. x

Iš tarpo nedaugelio desėtkų 
anais laikais (1830 m.) katali
kų. daugumoje geležinkelių, 
vieškelių, miestelių ir fabrikų 
statytojų ir smulkių krautuvi- 
nininkų, bei įvairių nežymių a- 
matininkų. 1 
metų išaugo graži ir visos tau
tos pasigerėjimo verta katali
kiškoji visuomenė ir šviesuome- 

iš jos brandaus 
jau daug katali- 

si, kad gražioji viltis ir kilnus kiškų asmenybių: mokslo vyrų, 
valstijos ir valstybės pareigū- 

(pav. David I. 
, Walsh, Henry C. Lodge, Jr.) 
kongresmanų, miesto mayorų, 
pašto viršininkų, teisėjų, advo-

Klebonijos Statyba
Klebonas kun. M. Pankus, bū

damas sumanus ir uolus darbi
ninkas, nuolat gražina, remon
tuoja parapijos nuosavybę. Da
bar, pasibaigus pasaulio laisvės 
kovoms ir palengvėjus medžia
giniams suvaržymams, klebonas

Klebono Vardinės
Geltonsparnio ryto sparnais 

beplasnodamas, vėsaus rudenė
lio vėjalio lydimas, pagaliau iš
aušo tiap laukiamas rūgs. 21 d. 
ryta. Tai buvo ypatinga diena,
nes išpuolė mūsų kleb. kun. Ma- pasiryžo pastatyti naują pato- 
to Pankaus vardinės. Minėtoje gią kleboniją, apie kurią jau 
dienoje pats klebonas atnašavo-seniai svajota. Sena klebonija 
šv. mišias, o nuo darbo laisvinau griaunama ir darbas spar- 
parapijiečiai susirinko. kadjčiai eina pirmyn. Tikimasi, už 
dvasioj su juo praleidus tą link- J poros mėnesių tų gražių svajo- 
smą valandėlę. Siųsdami savo nių sūkuryje stovės gražus nau- 
karštas maldas į dangų malda- jas pastatas, jauki klebonija— 
vo. kad Aukščiausis sustiprintų lietuvių parapijos pasididžiavi- 
šio tauraus vado jėgas, paleng-1 
vintų jo rūpesčius, kuriuos vi
suomet slepia giliai, ir leistų 
dar ilgai parapijos vairą taip 
pavyzdingai vairuoti.

Kadangi rūgs. 21 d. 
bo diena ir daugelis 
dalyvauti šv. mišiose, 
pijiečiai skaitlingai 
sekm.. 9:30 vai. ryte 
šv. mišių, kurias 
pats klebonas, 
parapijiečių priėmė šv. Komuni.

mas.
Nors sunkūs darbai ir gyveni

mo rūpesčiai kitų gerovei, jau 
žymiai išsėmė klebono jėgas, ta-
čiaus jis kruopščiai seka visą nė. šiandien 
statybos darbo eigą ir džiaugia- tarpo turimebuvo dar- 

negalėjo 
tat para- pasiryžimas jau realizuojasi, 
susirinko! 
išklausyti •

taipgi laikė;
Nemažas būrvs' |

Estrellita. -nų^ senatorių

BRIDGEPORT, CONN.
Praeitą sakaitę pyko parapi-■ patentuotų išradėjų, kuni-

z'

■ife

r

Tennis žaidėjai pačiame įkarštyje. Gražus ir 
malonus sportas. Jaunimui tikrai sveika pramo
ga. Sportas atitraukia mintis nuo blogo ir lavi
na protą greitai orientuotei, taipgi mankšta fizi
niai sveiku.

inžinierių, plataus maštabo pir
klių. pramonininkų, biznierių, 
orlaivininkų, mokytojų, rašyto
jų, poetų ir daugybės įvairių 
kitokių profesijonalų, kurių 
vardus, ar garbingai užimamas 
vietas būtų per ilgą čia išskait- 
liuoti.

Trumpais bruožais užteks pa
sakyti, kad prakilnioje Spring- 
fieldo vyskupijoje, kuri savo 
plotu užima 4,378 kvadrat. my
lių su 1,078,948 gyventojų 
skaičiumi. 502,500 yra katali
kai. Todėl neveltui politikos ir 
visuomenės žinovų yra sakoma, 
kad netik šioje vyskupijoje, bet 
ir visoje Massachusetts valsti
joje, katalikų atstovai vadovau
ja visuose visuomenės sluogs- 
niuose ir atsakomingose vieto- 

laikotarpyje 115 se’ Pareigose.
i Štai šie grynai bažnytiniai 
daviniai patys už save labai iš
kalbingai kalba. Sulig oficija- 
laus “Catholic Directory”, 
1944 m.”, šiandien vyskupijos 
sienose yra: 

, Vyskupų 
Pasaul. kunigų 
Vienuol. kunigų 
Parapijų ir bažn..........
Koplyčių 
Misijų stočių ............
Vienuolių ’ seserų 
Seminarijų vienuol. 
Kolegijų ir akademijų 
Studentų vaikinų .. 
Studenčių mergaičių

grasai

I ■

šymų prijunkime dar ir savą
sias į gailestingąją Mariją Vil-

Springfieldo vyskupijos. Ypa-^ niaus Aušros Vartuose, kad ne- 
tingai prie šio atmintino Dei- užilgo nusikračius žiauriosios 
mantinio Jubiliejaus, kuris bus 
deimanto raidėmis užrašytas 
šios šalies ir mūsų lietuvių išei
vijos šioje vyskupijoje amžinai 
nenykstančiuose istorijos la
puose.

Tat, tekyla iš kiekvieno mūsų 
lūpų ir širdžių giliausios ir nuo
širdžiausios padėkos, pagarbos 
ir įvairių ateityje malonių, iš
prašymų “Te Deum Laudamus”, 
himno malda prie garbingo ir 
galingo Jo šventenybės sosto 
Danguje, šios visos mūsų pla
čiosios visuomenės maldos te- 
susilieja su panašiomis maldo
mis brangių mūsų širdžiai bro
lių sūnų ir dukterų įvairiuose 
karo frontuose, kurie lieja savo 
kraują ir aukoja brangiausį 
žmogaus gyvenime turtą — gy
vybę už pasaulio tautų laisvę, 
žmonių tarpe lygybę, pasaulinę 
tikrais krikščioniškais pama
tais pagrystą demokratiją ir 
pagaliau už šviesesnį, skaistes
nį žmonijos Rytojų.

O mes visi lietuviai prie šių 
karštų maldų ir nuolankių pra-

azijatų vergijos, visa Lietuva 
susilauktų Nepriklausomybės ir 
laisvės, kuri neišdildomai žydi 
ir bujoja kiekvieno pasaulyje 
lietuvio širdyje nuo laikų pir
mojo ir vienintelio Lietuvos ka- 

■ raliaus Mindaugo, įvedusio 
, krikščionybę Lietuvoje 1251 
metais!

Padangės Aras —
Kun. S. J. Vembrė.

PABAIGA

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas PatarnavlmaZ '

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

jos metiniai 40 valandų 
dai. Klebono pakviestas 
jonierius kun. Juvenalis 
ba. pranciškonas, pasakė ____
gražius ir turiningus pamoks- 
lūs. Taipgi ragino pasimelsti už ri 33 solistų - solisčių. Tikrai. Aukšt- mokyklų “H. S. 
Lietuvą ir Lietuvos tremtinius dabartiniu laiku parapijos cho- Mokinių vaikinų 
Sibire ir kitur, kad Dievas ras turi tikrai gražių balsų. [Mokinių mergaičių .......
jiems suteiktų kantrybę, kad ~
galėtų atgauti laisvę ir sugrįžti! 
į nepriklausomą Lietuvą. Daly
vavo daug svečių kunigų. Cho
ras. vad. A. Stanišauskui.
parus gražiai giedojo; 
listai pasirodė tikrai 
Ona Radvilaitė, trys 
Šilinskaitės, Aldona 
Ann Janušaitė, p. V. Brilvičius, 
Al. Mačiukaitis, F. Cesikas, L. 
Ribokas ir kiti. Procesijai vado
vavo kun. Al. Zanavičius.

0+1 o į — ■ gų. gydytojų, vaistininkų, slau- 
misl'!gių, dantistų, vienuolių, seselių, 
Liau- ___________________________
labai Simanytė, kuri ir turi gražu 

soprano balsą. Dabar choras tu-

Mokinių mergaičių 
Parap. mokyklų 

Darbai Bridgeporte kaip ė- Mokinių vaikinų 
jo. taip ir eina. Bedarbių negir
dėti. O.

miš- 
choro so- 

gražiai: 
seseutės;

Dulbis, ■
d.

NEW YORK CITY.N.Y.
LIETUVIAI 15 TAUTŲ 

TARPE
Šį sekmadienį rugsėjo 30

2:30 vai. po piet, New York 
War Fund turės savo parengi
mą. į kurį yra pakviesti ir lie- 

------------- tuviai. Lietuvius atstovaus tau-
Ateinantį mėnesį įvyks para- tinių šokėjų grupė, kuriai vado- 

pijos metinis bazaras. 
kad bazarą parems visi para-Į Dalyvaus 
pijiečiai aukomis ir gausiu atsi
lankymu.

________________________

Parapijos choras turės savo 
metinį parengimą lapkričio mė
nesį. šį metą bus surengtas di- 
dis gražus parengimas. Iš karo 
grįžęs p. J. Bernotas jau pradė
jo chore giedoti. Jis turi gražų 
balsą, ir solo giedojimu vėl pa
sirodys. J chorą įsirašė Elena

Manau, vauja Bronė Brundzienė.
15 įvairių tautų. 

Kiekviena tauta išpildys savo 
šalies tik tautiškus šokius, dai
nas ir t. p.

Parengimas
Park, Botanical 
York. Tikimasi, 
bus apie 75 tūkstančius. Lietu
viai irgi neturėtų praleisti šią 
progą, šį penktadienį minėta 
gru}>ė užkviesta išpildyti prog- 

įramą YWCA Brooklyne.

įvyks Bronx 
Garden, New 
kad publikos

Mokinių mergaičių 17.511
Viso moksleivių katalikų 

įtakoje 41.423
Mokytojų kunigų 120
Mokytojų broliukų ...... 10
Mokytojų seselių ......... 1424
Mokytojų pasauliečių 
Prieglaudų 
Našlaičių berniukų 
Našlaičių mergaičių 
Katal. ligoninių 
Ligonių per metus 
Slaugių mokyklų 
Slaugių moksleivių 
Senelių prieglaudų 
Senelių, senučių 
Krikštų .....................
Giminių .....................
Atsivertimų .............
Šliūbų iš viso 
Katalikų ..................
Mišrų vedybų 
Mirimų ...................
KATALIKŲ ............

Taigi, birželio 14 d. 1945 m., 
linksmai ir laimingai švenčiant

g£::.j į

240
245

8
42,700

......... 4

...... 477

......... 4
...... 389

16,510
15,950

560
4,700
3,688

.... 1,012

.... 7,650
502,500

Ji meiliai sveikina jį už laimėtą plaukimo 
čampionatą. Tai 400 metrų titulo varžytinių lai
mėjimas, kuris įvyko National A. A. IT. Women’s 
swimming meet at Los Angeles.


