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New York (LAIC) — Ži
nia apie išvežimą 60,000 
vaikų iš Baltijos kraštų į 
Sovietų Sąjungą, visiems 
padarė gilų įspūdį. Kokia 
ten bus jų padėtis?

Į tą klausimą, iš dalies, 
atsako šis faktas: šią va
sarą vienas čikagietis bu
vo nuvykęs į Meksiką ir 
aplankė lagerį lenkų vai
kų, kurie po 1941 m. rusų- 
lenkų sutarties buvo iš
leisti iš Rusijos. Tame la
geryje dar tebegyvena 
viena mergaitė, kurios tė
vas, motina ir brolis mirė 
trėmime. Tada ji teturėjo 
apie 10 metų. Sąlygos bu
vo tokios, kad jai pačiai 
teko kasti duobes ir net tė
vų kūnus tempti į laidoji
mo vietą. Kita, toje stovy
kloje gyvenančio vaiko tė
vas mirtinai sušalo kai jie 
žiemą, buvo vežami gyvu
liniuose vagonuose. Vie
nas vaikas raudonųjų pri
žiūrėtojų buvo taip su
muštas, kad neteko girdė
jimo. Kitam kojų kaulai 
sulaužyti ir jis tik neseniai 
grįžo iš ligoninės. Taip bu
vo kankinami vaikai, kada 
jie neįstengdavo atlikti 
jiems skirtų darbų, arba 
buvo verčiami ką daryti 
prieš jų įsitikinimus. Vai
kai, daugumoj, gyveno 
koncentracijos stovyklose 
ir turėjo iškentėti daug 
mušimų, pakelti badą ir 
troškulį.

I

Grįžo Arkivyskupas 
Spellman

New York, spalių 4 —
E. arkivyskupas Francis J. 
Spellman grįžo iš Pacifiko 
ir Europos vakar į namus.

Šiandien J. E. arkivysku
pas Spellman atnašavo 
pontifikales šv. mišias už 
a. a. Alfredo E. Smith’o vė
lę.

Jung. Valstybės Nenori Ben
dradarbiauti Su Argentina i

Ii

TEL. SOUth Boston 2680

AMERIKOS LTEI

VVashington, D. C., spa
lių 4 — Jung. Valstybių 
valstybės sekretoriaus pa
reigas einąs Dean Acheson 
pareiškė, kad Argentina 
turi būti prašalinta iš A- 
merikų militarės sąjun
gos, nes ji ignoruojanti ir 
nesilaikanti tarptautinių 
obligacijų. j

Tokiu budu Rio de Ja- 
neiro konferencija buvo 
nutraukta.

Kaip žinoma, Argentino
je buvo kilus revoliucija? 
Dar ir dabar nėra ramu,: 
nors labai daug sukilėlių 
prieš valdžią areštuota. 
Šiuo metu daugiau kaip nui, Maskvai, Paryžiui ir 
30,000 studentų sustreika- Chungking, kuriuos yra 
vo Argentinoje prieš da- paskyręs miręs Preziden- 
bartinę valdžią. itas Rooseveltas.

GREITA ATMAINA — Amerikos kariškiems trokams važiuojant per kai
mą netoli Yokohama, Japonijoje, japoniukai pakelėse sveikina ameri
kiečius su amerikoniškomis vėle vėlėmis. Įdomu iš kur jie gavo tas vėle vė
les. ar nebus prieš karinės išdirbyste3, nes japonai jas išdirbinėjo.

Planuojąs Pakeisti 
Ambasadorius

VVashington, D. C., 
lių 4 — Sakoma, kad Pre
zidentas Truman planuo
jąs pakeisti Jung. Valsty
bių ambasadorius Londo-

spa- t

Varšuvos Komunistinis Re
žimas Nutraukė Konkordatą 

Su Vatikanu

GEN. PATTON ATLEIDO NUO
PAREIGŲ BAVARIJOJ

5 Didžiųjų Užsienių Minis
trų Konferencija Nepasisekė

Svarbesniais Klausimais Nesudarė 
Jokios Sutarties

Penkių didžiųjų užsienių

New York (LAIC) — 
Maskvai diktuojant, Var- 
šuvinė lenkų valdžia nu
traukė 1925 metais suda
rytą konkordatą su Šven
tuoju Sostu.

Konkordatas nutrauktas 
tuo pretekstu, kad vokiš- 
kajai okupacijai Lenkijoje 
siaučiant, Vatikanas pas
kyrė dviem Lenkijos baž
nytinės provincijos diece
zijoms vokiškuosius dva
siškius administratorius 
(Chelmo ir Poznanės dio- 
cezijoms). šventojo Sosto 
aiškinimu, vokiškieji ad
ministratoriai buvo pas
kirti laikinai, ir tik todėl, 
kad lenkų bažnytinės hie
rarchijos pareigūnai savo 
pareigas eiti buvo okupan
to sukliudyti.

Šia proga bus pravartu 
prisiminti, kad konkorda
to su Šv. Sostu nutrauki
mu prasidėjo ir Paleckinės 
valdžios era Lietuvoje.

Lietuvos konkordatas su 
Vatikanu buvo sudarytas 
1933 metais.

Munich, Vokietija, spalių ti transakcijas užsienyje 
4 — Gen. Eisenhower, vy- be alijantų leidimo, 
riausias alijantų koman-; 
dierius Europoje, atleido 
gen. George S. Patton, Jr., 
nuo komandieriaus parei
gų Bavarijoj. Jis paskirtas 
vadovauti Penkioliktajai 
armijai, kuri beliko tik 
skeletonas.

Gen. Patton buvo kalti
namas, kad jis nesiskubi
na pašalinti nacius iš įvai-’ 
rių įstaigų. Jis ir pats yra 
pareiškęs spaudos atsto
vams, kad pergreitas pa
šalinimas nacių iš įstaigų 
gali pakenkti ūkiui, indus
trijai ir pramonei.

Visus, kurie buvo japonų 
nelaisvėje, išlaisvino. Iš
laisvinta 32,407, mirė ne
laisvėje 1,390, dingo be ži
nios 212.

San Francisco Taikos 
Konferencijai

Londonas, spalių 4 —Su
vienytų Tautų Egzekuty- 
vis Komitetas 9 balsais 
prieš 3 nutarė, kad Suvie
nytų Tautų Organizacijos 
centras turi būti Jung. 

: Valstybėse. Nuo balsavi-
„ ■ mo susilaikė Jung. Vals-

MacArthur Suvaržė Japonų tybės ir Kanada.
Finansus

Komunistu Propagandinės 
Mokyklos Lietuvoje

New York (LAIC) — Ži
nodami, kad tik maža da
lelė Lietuvos žmonių (ne
pilni 2 tūkstančiai) pri
klausė komunistų parti
jai, o dabar ir tų simpati
jos galėjo atšalti), bolše
vikai visomis jėgomis 
stengiasi propagandos ke
liu išplėsti savo įtaką į 
Lietuvos gyventojų mases. 

“Pravdos” pranešimu, 
Lietuvoje veikia 2 mark
sizmo - leninizmo vakari-

SURINKTA 15 TONŲ DRABU- 
ZIŲ-AVALINĖS LIETUVOS 

f ŽMONĖMS
4 
t --------------

Bostono BĄLF skyrius 
veda labai sėkmingą dra
bužių - avalinės 
vajus. Vajus, 
numatyta, tęsis iki sek- bažnytinę 
madienio. Pereitą ir šią Fifth St., 
savaitę surinkta labai svetainę, 309 E Street. Te- 
daug drabužių - avalinės lophonu galite šaukti 
iš mokyklų ir parapijų. BALF skyriaus vajaus ofi- 
Šios savaitės pradžioje jau są —CAPitol 8738 arba se- 
buvę apie 15 tonų drabu- kretorių adv. K. Kalinaus- 
žių - avalinės^.FIki vajaus ką. Tel. SOUth Boston 

I užbaigos gali pasidvigu- 
binti.

Drabužiai - avalinė pe
reitą savaitę ir šią pakuo
jama siuntimui į BALF 
centrą. Dirba daug darbi
ninkų - darbininkių. Rei
kalinga ir daugiau. Taigi, 
kas gali, lai ateina į BALFį 
sandelį — Stepono Da
riaus Amerikos Legiono 
postą, 265 C St., So. Bos-

Londonas, spalių 4 — ,
Penkių didžiųjų valstybių ministrai ir jų patarėjai 
— Jung. Valstybių, Angli- išsiskyrstė nepasirašę nei 
'jos, Rusijos, Prancūzijos vieno protokolo. Moloto- 
ir Kinijos užsienių minis- vas rimtai davė suprasti, 
trai ir jų patarėjai per tris kad jokia sutartis negali 
savaites diskusavo Euro- įpareigoti valstybių jų lai- 
pos taikos klausimus ir nei kytis. 
vienu svarbesniu klausimu Molot 
negalėjo susitarti. Tačiau 
dar yra kiek vilties, kad 
taika bus išsaugota.

Daugiausia ginčų sukėlė, 
tai sovietų Rusijos komi
saro užsispyrimas nedary
ti nuolaidų dėl Balkanų ir 
reikalavimas teisių Afri
koje. Rusijos komisaras 
reikalavo laikytis susitari-j 
mo Potsdame, būtent, kad 
Balkanų klausimas irRu-į 
sijos pasirašytos sutartys! 
su Balkanų valstybėmis 
gali būti diskusuojamos 
tik trijų didžiųjų, būtent, 
Jung. Valstybių, Anglijos 
ir Rusijos. Prancūzija ir 
Kinija neturi balso tuose 
klausimuose, sako Moloto
vas.

ton, vakarais ar dienomis, 
padirbėti. Turintieji dra- 

rinkimo bužių paaukoti, gali atneš- 
i, kaip buvo ti į pažymėtą vietą arba 

svetainę, W.
arba Lietuvių1

Darnand Nuteistas Mirties 
Bausme

, kalbėdamas 
apie Potsdamo sutartį, pa
reiškė:

“Sovietų Unija neturi 
papročio laužyti savo obli
gacijas ir aš nerekomen
duoju kitiems tai daryti.

“Draugas” Molotovas 
klysta. Na, o kaip su So
vietų Unijos (Rusijos) ob
ligacijomis ir sutartimis 
Pabaltijo valstybių klausi
mu. Sovietų Unija (Rusi
ja) pakartotinai pasižadė
jo nesikišti į tų valstybių 
vidaus reikalus, garantavo 
jų neliečiamybę. Tačiau 
savo pasižadėjimų nesilai
kė ir Pabaltijo valstybes 
oavergė ir jas tebelaiko 
vergijoje.

ŽINIOS IŠ DARBININKŲ 
STREIKO

Stepono Da-

Paryžius, spalių 4 — Jo- 
seph Darnard, herojus 
dviejų karų, kuris buvęs 
prancūzų Vichy valdžios 
vadas kankinimų ir nužu
dymų žmonių Prancūzijo
je, nuteistas mirtimi.

Kada aliejaus kompani^ Dėl streiko anglių ka- 
jos atmetė J. V. Darbo se- syklose nedirba apie 100,- 
kretoriaus Schvvellenbach 000 darbininkų, 
arbitracijos formulą, tai j ----------
J. V. vyriausybė įsakė už-' Telephonų darbininkų 
imti streikų paliestas alie-'streikas gali būti bus ati- 
jaus įstaigas. 15 valstybių dėtas. Vedamas pasitari- 
streikuoja 42.000 darbi- mas. 
ninku. Keliuose miestuose 
jau trūksta aliejaus ir gą
sdino.

SEPTYNI PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
$900 IŠ LIETUVIŲ KRAUTUVES

Taigi spėjama, kad tai-l 
kos konferencijai vieta gal: 

Tokio, spalių 4 — Gen. bus pasirinkta San Fran-1 
MacArthur dar labiau su- cisco. Tame mieste buvo į- 
varžė Japonijos finansus, kurta ir Suvienytų Tautų 
Japonams uždraudė dary- Organizacija.

Truman Pataria Sudaryti Komi 
siją Atominės Bombos

Amerikiečiai Tyrinėja 
Komunistus

Automobilių industrijoj, 
General Motors pradėjo 
dervbas su CIO United *

Shanghai, Kinija, spalių 
— Iš Tientsin praneša, 

Automobile Workers dėl kad Jung. Valstybių armi- 
reikalavimo pakelti algas Jos viršininkai tyrinėja 
30 nuošimčiu.

t

Nevvark, N. J. — Pereitą p. Pranas Vaškas apie šį 
šeštadienio, rugsėjo 29 d. įvykį trumpai parašė ir 
vakare, apie 9 vai., kada prisiuntė iškarpą iš anglų 
Kay Department Store, i laikraščio “Nevvark Star 
152 Ferry St., savininkas Ledger”.
p. Kaminskas išėjo iš 
krautuvės į savo butą ta
me pačiame name, tai dvi 

■poros banditų įėjo su re-: 
; volveriais į krautuvę. Tuoj 
.paskui juos įėjo ir penk
tas, o kiti du stovėjo tarp- 
duryj. i “

Banditai p. Kaminskienę sijos kareiviai
ir mergaites pardavėjas ginklus, amuniciją ir kito- 
suvarė į užpakalį krautu- kius karo reikmenis nuo 
vės. Vienas jų tuojau puo- japonų atiduoda Kinijos 
lesi prie dėžės pinigų, bet komunistams.
jokiu būdu negalėjo atida- Komunistai iš Hopen 
ryti. Tuomet vienas jų pa- provincijos bėga į pietinę 
reikalavo, kad p. Kamins- Mandžiūriją, kur juos la-

•9

•9

Rusija Apginkluoja Kinijos 
Komunistus

New
60.000
kas visai sutrukdė 
žimą ir pristatymą 
nių.

Yorko 
darbininkų

uostuose 
strei- 

perve- 
siunti-

I

Consolidated 
staigos. Forth 

, 8,000
Tientsin, Kinija, spalių <

■ Iš Mandžiūrijos gauta xas' 
patikėtinos žinios, kad Ru- streikuoja, 

atimtus ------------

Vultee į- 
\Vorth, Te- 
darbininkų

pranešimus, kad kiniečiai 
komunistai Tientsin sri- 
tyj savo veikimu baisiai 
apsunkina svetimšalių na- 
cionalų gyvenimą.

Pranešimai sako, kad 
Tientsin srityj komunistų 
armija areštavo 100 sve
timšalių, ir taipgi tokius 
pat pranešimus gavo iš Jė
zuitų misijos, kuri randasi 
100 mylių į pietvakarus 
nuo Tientsin.

Lietuvių Radio Programa
ŠEŠTADIENI, 1:15—2:15 P. M.

1230 KILOCYCLES—WESX .SALĖM, MASS.
I

VVashington, D. C., spa
lių 4 — Prezidentas Harry
S. Truman, savo specialia- kas”. Ragino Kongresą su- ta negalėjo’ daryti,
me pranešime Kongresui, 
įspėjo Kongresą ir šio 
krašto žmones dėl atomi
nės bombos pavojaus, jei
gu jos jėgos paslaptis pa-

tektų į “ignorantų 
blogos valios žmonių

arba Šeštadienį, spalių 6 d., 1:15 vai. po pietų iš WESX 
ran- kienė atidarytų. Nieko ki- bai draugingai priima ru- stoties, Salėm, vėl turėsime progą klausytis gražių lie

tuviškų dainų, muzikos, kalbų ir pranešimų. Dalį pro-~ , nes sai. tuviškų dainų, muzikos, kalbų ir pranešimų. Dalį pro-
daryti Atominės Energijos banditas į ją laikė atrėmęs Apskaičiuojama, kad da- gramos išpildys jauna smuikininkė p. Alena Plevokai- 
Komisiją reguliavimui tos revolverį. Pasigrobę $900., bar pietinėje Mandžiūrijo- tė iš So. Bostono. Jai akompanuos p. Doris Smith iš 
------- -1 •.....................- -- - - - Rhode Island.

Kalbėtojų vardus sužinosite besiklausydami radio 
programos. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 
1230 kilocycles ir klausytis programos per visą va
landą, būtent, nuo 1:15 iki 2:15 vai. po pietų.

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

DARBININKAS RADIO
366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass. 

Telephonai:—SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449

energijos tyrinėjimą ir banditai pabėgo. Mergai- je yra 100,000 kiniečių ko- 
vartojimą. čių riksmą užgirdo ir pats munistų.

! savininkas p. Kaminskas. Įdomu su‘savininkas p. Kaminskas. Įdomu su kuo komunis- 
Prez. Truman nori, kad Bet atbėgęs banditų jau tai ruošiasi kariauti? Ja

ponija yra alijantų oku- 
Detektyvas Paul Geiger puota. Okupacijos vyriau- 

bet įspėja ir Philip Rule rado krau- siu komandieriu yra gen. 
kurie tą energiją tuvėje brangią skrybėlę, MacArthur. Japonija yra

mą nesuspėjo pasiimti. *gali kariauti.

niai universitetai, 10 vaka- atomų energija būtų pa- neberado?
rinių komunistų partijos naudota geriems tikslams: “ 
mokyklų ir vienas semi- ir taikos metu, 
naras “Lietuvos respubli- nuo tų, I 
kos vadovaujanačiam ak- gali panaudoti blogiems kurią banditai per greitu- visai nuginkluota ir nebe-

ponija yra

tyvui paruošti.” tikslams.
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ĮVAIRIOS žiniosC*

Rusijos Pravoslavų Bažnyčia Karo 
Reikalams Turėjo Įnešti Tris Šimtus 

Milijonų Rublių

Žmonių Išnaudojimas Komu* 
nistiškuose Dvaruose 

Lietuvoje

New York (LAIC) —Ka
ro pabaigos proga, "Izves- 
tijos” Nr. 110 atspausdino 
savo korespondento pasi
kalbėjimą su patriarchu 
Aleksiejumi.

DARBO ŽMONIŲ GYVENIMO 
SĄLYGOS SOVIETŲ 

SANTVARKOJE
New York (LAIC)—Ru- darbininkų atlyginimas 

sų okupuotoj Lietuvoje į- dar mažesnis. Tuo gi tar- 
statymai beveik žodis į žo- pu 1940 m. spalių 2 d. įves- 
dį kopijuojami pagal So- tas mokesnis už mokslą 
'vietų Sąjungos pavyzdį, vidurinėse mokyklose 150- 
Apie veikiančią 
įstatymdavystę darbinin- 300-500 rublių. Neužsimo- 

j kijos Socialės 
atžvilgiu, išsamų praneši- stipendijatų skaičių įsaky
mą duoda “Current Histo- ta iš mokyklų šalinti. Taip, 
ry”. Nuo 1930 m. spalių kaip eiliniams 
mėn. panaikinta nedarbo kams vaikus 
apdrauda. 1940 m. birž. 26 sunku leisti, 
d. uždrausta darbininkams 
ir tarnautojams pasi- 

: traukti be fabriko ar įstai
gos direktoriaus leidimo. 

į Nesilaikantiems to nuos
tato taikomos labai griež
tos bausmės. 1940 m. spa
lių 2 d. išleistas įsakymas turi tikrų kelių teisybei 
— kasmet mobilizuoti ieškoti 
800,000 — 1,000,000 ber
niukų (14-17 m. amžiaus) 
paruošimui amatų ir indu
strijos darbams dirbti. 
Baigę mokymą, kurs tęsia
si nuo 6 mėn. iki 2 metų, 
jie yra įtraukiami į Valst. lių 4
Darbo Rezervą ir per 4 me- rikiečių Veteranų tautinės 
tus privalo tarnauti ten, tarnybos direktoriaus Mil- 
kur bus paskirti. Šiuo įsta- lard W. Rice apskaičiavi- 
tymu pasiremdami, Sovie- mu, antrame pasaulinia- 
tai gali padaryti didelę me kare dėl žaizdų, ligų ir 
skriaudą ir lietuvių tautai, nelaimių nebetinka darbui 
išveždami vaikus ilgiems 
metams į tolimus Rusijos 
kraštus.

Rusijoje 200 rublių, o aukštosioseNew York (LAIC) —Lie
tuvos ūkininkai buvo žino
mi kaip ypatingo rūpestin
gumo ir darbštumo žmo
nes. Tačiau, naikinant pri
vatinę nuosavybę ir Lie
tuvos ūkininkus 
komunistinius 
susidomėjimas 
bais menkėja, 
nebe sau. Kad 
visas žemės ūkio darbinin
ko jėgas, dabar įvesta pre
mijų ir akordinio darbo 
sistema. Karo išvargin-; 
tiems Lietuvos žmonėms 
kolchozuose pažadėta mo
kėti premiją po 5 svarus 
grūdų ir nedaugiau 2 rub
lių pinigais už kiekvieną 
10 kg. (apie 25 svarus) 

Seniau šitokių posakių gerai paruoštų linų pluoš- 
“Izviestijose” sunku bū- tą. 
dav’o užtikti. Bet kai baž
nyčia tampa valstybės į- 
rankiu ir Dievo vardas bol
ševikams darosi nebebai
sus.

pirmoji pareiga yra dėkoti 
Dievui už pergalę, toliau 
savo darbu uoliai dėtis 
prie šalies atstatymo, mel- 

dėkoti 
gudrų

apsaugos kančius išskyrus negausų

i stis už žuvusius. 
Jo pareiški- Dievui už atsiųstą 

mai sutinka su nauja so-.vadą Staliną.
palenkti 

į. valstybės tiks- 
Patriarchas, 
aukština

vietų linija 
bažnyčią 
lams. Patriarchas, visu 
pirma, aukština “didįjį 
voždį”, toliau praneša, kad 
pravoslavų bažnyčia karo 
reikalams įmokėjo virš 
300 milijonų rublių. Bet 
svarbiausia, kalbėjo toliau 
patriarchas, kad rusų pro- 
voslavų bažnyčia karo me
tuose visam pasauliui pa
rodė visišką vienybė su sa
vo vyriausybe. Ji parodė, 
kad jai yra šventu dalyku 
tarnauti tėvynei.

Korespondento paklaus
tas kokias mintis dabar 
norėtų pareikšti, patriar
chas priminė, kad dabar

Matyt, kad sovietai nesi
drovi ne kreiptis į jų per
sekiotos bažnyčios vadus, 
kad tik palaikyti Stalino 
autoritetą. Įdomu, kad “Iz- 
viestijų” pasikalbėjimas 
baigiamas posakiu: “Dė
kingumas Dievui, kaip sa
ko vienas bažnyčios moky
tojas. yra indas, į kurį Die
vo gerumas deda vis nau
jas ir naujas malones.”

varant į 
dvarus, jų 
ūkio dar- 

nes dirba 
išnaudoti

Raudonoji Propaganda 
Lietuvos Mokyklose

darbinin- 
į mokslą

direktoriai,
‘formanai’

Visi fabrikų 
sąskaitininkai, 
ir kiti pareigūnai — yra 
valdžios agentai, komunis
tų partijos kontroliuojami 
žmones. Tuo būdu nus
kriaustieji darbininkai ne-

Astuonių mėnesių vaikutis žaidžia su mažu 
šunim, kuris niekuomet nepyksta, nors jam ir 
ausis aptrauko.

SOVIETŲ GENEROLAS GOLI- 
KOV NEPATENKINTAS TREM 

TINIAMS RODOMA GLOBA

II i
2,500,000 Tarnybos Vyrų 

Nebetinka Darbui
VVashington, D. C., spa- 

Netinkamų Ame-

LIETUVOS KARIUOMENES 
KARIO PERGYVENIMAI

New York (LAIC) —Va-i kelį ir, traukiniui nebega- 
karų Europoje atsidūręs lint eiti toliaus, NKVD vi- 
Lietuvos karys mums ra
šo:

“1940 m. birželio 15 d. 
bolševikams Lietuvą oku
pavus, tuč tuojau prasidė
jo paskiri areštai. Buvo 
suimta eilė kariuomenės 
štabo vyresniųjų pareigū
nų. Nežiūrint mano prašy
mo paleisti į atsargą, Mas
kvos atėjūnai mane perke
lia į Vilnių ir paskiria į 
naujai besiformuojančią 
mokyklą. Mokyklą sufor
mavus, jie mane areštuo
ja, apkaltina kontr - revo- 
liucinia veikla ir dar pri
meta tarptautinio šnipo 
vardą.

Po 47 tardymų, nuteisia 
mirti ir birželio 22 d. trau
kiniu gabena į Sovietų Są
jungą.

Prie N. Vilnios lietuviai- 
partizanai suardo geležin-

•v •

i 
są ešaloną nusprendžia 
sušaudyti.

Laimė manęs ir šį kartą 
neapleido — likau gyvas. 
Nuo 1941 m. rudens iki 
1944 metų pavasario, t. y. 
veik per visą vokiečių o- 
kupaciją, įvairiomis sla- 
pyvardėmis prisidengiant, 
teko dirbti įvairūs pagrin- 
džio darbai. 1944 m. gegu
žės mėn. 15 d. mane sua
reštavo Gestapo. Primetė 
politinę veiklą, prijungė 
prie Lietuvos išlaisvinimo 
Komiteto ir prasidėjo kry
žiaus keliai po Vokietijos 
kalėjimus.

Į
Buvau apkaltintas ‘Hoch 

und Landesverrat’ (Vals
tybės išdavimas), byla 
jau buvo perduota “Volks- 
gericht’ui” (liaudies teis
mui). Perėjau 14 Vokieti
jos kalėjimų, ir 1945 m.’ 
balandžio 14 d., esant Bay-, 
reuth’o sunkiųjų darbų 
kalėjime, likau išlaisvin
tas amerikiečių kariuome
nės.

Su manim (toje pat pa
talpoje) buvo 27 lietuviai. 
Keletas lietuvių mirė ba
du. Šeimos likimo nežinau. 
Žinau tik viena — mane a- 
reštavus, visas mano tur
tas liko konfiskuotas ir 
šeima iš būto išmesta.

Daug mano pažįstamų ir 
draugų jau nėra. 1941 me
tais Sovietų buvo išvežta; 
480 karininkų, 800 moky
tojų. Viso buvo išvežta a- 
pie 45.000 žmonių. Išsilais
vinimo kovoje, 1941 m. 
birželio 22-26 dienoms žu
vo apie 3,000 Lietuvos 

i partizanų.

_______
New York (LAIC)— Ko

munistų partijos centro!
Komiteto posėdyje, įvyku- bedamas rugsėjo 7 d. Mai
šiame Vilniuje, nusiskųsta kvoje apie tremtinių repa- 
kadrų trūkumu ir nutarta trijavimą, Sovietų repatri- 
daugiau rūpintis jaunų ko- javimo Direktorius Gene

rolas P. I. Golikov, tarp _ 
kitko nusiskundė, kad va-i traktavimo iš rusų pusės.

...................... J __________

munistų gaminimu.
Mokyklose neleidžiama

New York (LAIC)—Kal-{
i i

i—
ta tauta, kuri laiko pries
paudoje kitus...” Po šių 
žodžių suminėjo ir lietuvių 
dalį toj kovoj, lyg duoda
mas suprasti, kad lietuviai 
yra užsipelnę geresnio

2,500,000 vyrų.

3,400,000 Laivyno Vyrų 
Grįš Į Namus

veikti jokiai kitai ideologi- kary demokratijų okupuo-' 
nei organizacijai, kaip tik: toJe Vokietijoje esą sovie-Į 
komjaunuoliams ir raudo- tams nedraugingų grupių, 
niesiems pionieriams. Kas ^urios khudo^ Sovietų pi- v¥a5ningLun, 10. s.. — . 
mėnesį šaukiami mokyto- . rePa*riJayin}ui ir’Rokonversijos direktorius
jų susirinkimai, net ir val-pe<7a Sovietams john yy. Snyder pakartojo
sčiuose, ir ten jie instruk- : ne^rau?in&^ propagandą. savo pįrmesnį pareiškimą,

8 Milijonai Bedarbių

H
VVashington, D. C

_____ , __ v________ • savo pirmesnį pareiškimą, 
tuojami partinės linijos! Girdi, tuos kuriuos jiems kad iki pavasario bus 8 mi-!

į pavyko įtikinti, jie aprūpi-' Ii jonai bedarbių Amerikoj, i 
na įvairiais dokumentais, Į -----------------
imami su paliudymais, 
kad jie neturi jokios pilie-

1940 m. rugp. 19 d. de
kretas atšaukė individi- 
nius darbo kontraktus 
specialistams. Vyriaušybė 

i gali juos skirti kur nori, 
neatsižiūrėdama į jų no- rugsėjo 1 d., 1946 metų 
rus. i grįš į namus iš Pacifiko

Mėnesinė darbininkų ai- 3,400,000 laivyno, marinų, 
ga svyruoja tarp 110 ir j pakraščių sargybos virši- 
289 rublių. Žemės ūkio ninku ir jūreivių.

VVashington, D. C., spalių 
4 — Jung. Valstybių Lai
vyno apskaičiavimu, iki 

j jų no- rugsėjo 1 d.,

dvasioje.
Iii

tybės. Golikovo nusiskun- Bus Paskelbta Tik 1946
I dimas, matomai, yra tai- 

New York — Buvo žinių,. Romas lietuviams, lat- 
kad šį penktadienį atvyks, viams, estams ir lenkams.

rusų Kaip žinome, šių tautybių 
tremtiniai Sovietų pilie-

i ir juos 
prievarta evakuoti niekas 
nemano.

Tas aišku, nepatinka
“ligos” neat- Maskvos vieš p ač i a m s.

Sovietų Žukovas 
Neatvyksiąs

Philippinų Nepriklausomybė
IR BUROKUS LIETUVOJE TURI 

KASTI PAGAL MASKVOS 
ĮSAKYMĄ

TEMPERATE — Psychiatrist 
Dr. Michael M. Miller, who 
advocates r.ew type clinic 
for alcoholics, contends t'nat 
alcohol is damaging Amer- 
jcan legislation and diplom- 
acy. He charges that many 
Congressmen are not mod- 

erate drinkers.

■'A

į Jung. Valstybes i ‘ 
maršalas Žukovas. New:
Yorke buvo ruošiamas;čiais nėra laikomi 
jam didelis priėmimas.

Dabar iš Vokietijos gen.
Eisenhower praneša, kad

i Žukovas dėl “1;— 
vyks i Jung. Valstybes. v •

Kaip Kas Rūpinasi Savo 
Tautos Benamiais

Kaip žinome, savo noru 
Sovietų okupuoton Lietu
von pasiryžusių grįžti 
tuvių veik nėra.

New York (LAIC) —No
rėdami pagelbėti savo ar-1 
mijos kariams, kurie net 

■penkerius metus išbuvę, 
fronte, negali grįžti į tėvy-j 
nę, o taipgi norėdami pa
dėti surasti darbą tūks-i 

itančiams savo pabėgėlių,; 
lenkai suorganizavo “Po- 
lish Traders” bendrovę,’ 

(kurios centras yra Londo
ne, o skyriai Jung. Ameri
kos Valstybėse, Prancūzi
joje ir Belgijoje. Ji neturi 
politinių tikslų, bet veikia 
biznio pagrindais.

Nubaudė Kepėjus Po S5.00

lie-

Streikierių Darbai 
Veteranams

VVashington, D. C., spa
lių 4 — Prezidentas Tru
man pareiškė spaudos 
konferencijoj, kad Philip
pinų nepriklausomybė ne
bus paskelbta anksčiau, 
kaip kad yra numatyta į- 
statymų laiku, būtent, 
pos

•

lie-
4, 1946.

Batai Tuoj Nebus 
Racijonuoti

dabar eina tijūnų parei-

Austi n, Texas, spalių 4— 
Lower Colorado River Au- 
thority 90 elektros darbi
ninkų sustreikavo. Dėl 
streiko centralinės Texas 
didelioje srityje negavo e- 
lektros per 30 valandų.

Streikierius atleido ir į 
jų vietas samdė veteranus. 
Valstybės gubernatorius 
užgyrė tokią LCRA vedėjo 

; tvarką.

Į

• Spalių 3 dieną, Bostone,' 
Federalis teismas nubaudė, 
po S5.00 šiuos kepyklų sa-j 
vininkus: Abraham Feld-j 
man, kuris turi kepyklą 
Blue Hill Avė., Dorchester; 
Andrcw Boschetto, kurio 
įstaiga yra Salėm St. 
North End.

Teisme buvo .rodyta, kad 
jų parduodamoje duonoje 
nebuvo vitaminų.

Net Ir Paleckis Duoda 
Suprasti Kad Rusai Per* 

daug Siaučia Lietuvoj

•T

New York (LAIC) —Lie
tuvos kvislingas J. Palec
kis, galbėdamas XII Aukš
čiausio SSSR Sovietų Se
sijoje iš pradžių išgyrė ru
sų tautą, kuri dabar džiau
giasi laisve po laimėto ka
ro, bet drauge, vartoda
mas Lenino žodžius, pri
minė: “Negali būti laisva

Tenka patirti, kad batai 
tuoj nebus racijonuoti. Į 
Dėl to savo senuosius ba
tus galėsime padovanoti 
kam jų daugiau reikia, ne
gu mums, o patys įsigysi
me naujus. Daugiausiaii 
batų reikia tai vyrams ir- 
vaikučiams. Kai batai vi
sai nudėvėti, juos batais 
vadinti klaidinga, jie jau 
ne batai, bet buvę batai. 
Toki netinka patiems, ne
tinka ir kitiems. O jų per
siuntimas labai brangus, 
nes batai sunkūs. Todėl, 
būkite malonūs, kai dova
nojate batus, padovanoki
te dar tokius, kuriais gali 
žmogus, nors ir baisioj bė
doj, bet avėti, o ne numes-' 
ti.

Batų reikia labai daug, 
labai greitai. Malonėkite 
juos padovanoti BALF 
vietos rinkėjams, arba tie
siog siųskite į
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Ine. 
Warehouse 

101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-6203

New York (LAIC) Kiek
stropiai Lietuvos gyveni- gas, prižiūrėdami ir ragin- 
mas yra kontroliuojamas 
Maskvos įstaigų, galima
suprasti iš to, kad Sovietų'keliai Lietuvoje būtų nu- 
Sąjungos Liandies komi-:kasti iki spalių 20 d., o jų 
šariatas ir Centrinis Ko-į pristatymas baigtas iki 
munistų (bolševikų) par- lapkričio 1 d. Kai Lietuvos 
tijos komitetas Maskvoje, i ūkis buvo laisvas, valstie- 
kaip praneša “Pravda” Nr.Šeiai be jokių raginimų ge- 
166, davė įsakymą Lietu--riau savo darbus atlikda- 
vos komunistų partijos j vo negu pirmaeiliai Mas- 
nariams (kurie faktinai kvos kolchozininkai.

darni Lietuvos valstie
čius), kad cukriniai run-

At Camp Edwards. Mass., T/5 Arthur H Maxwell of Plymouth, N H, 
7h. .ten in the Armv s efficient fat salvage operation.

He is trimming meat preparatory to cooking. and the fat he euts ofl 
will be rendered. The shooting war is over, būt »^e boys have found 
<JwXJWICL>tili^elpJheir.country by satvag.ng used fat.
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________ :
Vieną kart savaitėje metams_
Užsieny metams ..........   :
Užsieny 1 kart sa-tėj metams ;

DARBININKAS
■66 West Broadway, South Boston, Mass

Tdephone SOUth Boston 2680

$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

DARBININKAS
(THE WORKER)

Publlshed every Tuesday and Friday except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independente Day. 

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

•AINT JOSEPH't LITHUANIAN R. C. A83OCIATION OF LABOR 
■ntMvd m Mcond-claaa matter Sept. 12, 1915 wt the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
jAoceptaace for malling at special rate of postage provlded for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
BUB8CRIPTION KATES:

Domestic yearly___________ $4-00
Domeetlc once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________ $5.00
FOreign once per week yearly $2.50

PABALČIO TREMTINIAI

P

Laimėti karą dar neužtenka, reikia ir taiką laimė
ti. Rodos keistai tas posakis skamba, bet, deja, jis tei
singas, nes karo trenksmui nutilus, prasideda atkakli 
kova už taiką. Čia jau diplomatų rungtynės. Jos taip 
dalykus gali nukreipti, kad karo laimėtojai kartais 
pasijunta esą lyg apvogti, nes diplomatai mikliais ma- 
nievrais pagriebia laimėtojų naudą ir savotiškai ją 
suvartoja. Pasaulio istorijoj nedaug yra vadų, kurie 
karo laimėjimus sunaudojo kaip jiems patinka. Daž
niausia taip būna, kad diplomatai iš visų pusių juos 
apeina. Šitas pasaulinis karas yra ryškiausias to pa
vyzdys. Didžiumą šio karo sunkenybių ir lėšų nešė ant 
savo pečių amerikiečiai. Jų armijos kariavo 
prieinamuose frontuose ir visur sudavė lemiantį prie
šams smūgį. Kur jų armijos nepasiekė, ten atlėkė jų 
orlaiviai ir rėmė talkininkus jų patrankos, tankai, šau
tuvai, pinigai ir maistas. Dabar, tiek pasiaukoję ir iš
sieikvoję, amerikiečiai pradeda stebėtis: kuriais tiks
lais ir sumetimais mes kariavom? Tariamai už demo
kratiją ir laisvę, lygybę ir brolybę, bet tų visų dalykų 
nesimato. Jei prieš karą jų būta, tai dabar visai išny
ko? Reiškia, kovojom už dyką, nes viskas nuėjo prie
šinga vaga, negu mes norėjom. Iš keturių laisvių išdy
go keturios nelaisvės.

Apsižiūrėję, kad ir pervėlai, Amerikos diplomatai 
desperatiškai nori atsigriebti. Veltui. Vylingas, su nie
ku nesiskaitąs bolševikų režimas pažingsniui užkerta 
kelią visoms Alijantų pastangoms. Po daugelio įtemp
tų konferencijų, nutarta pavesti galutinis pasaulio su
tvarkymas penkių stambiųjų valstybių atstovams, ku
rie susirinko posėdžiauti Londone. Iš pat pradžių po
sėdžiavimas šiaip taip slinko pirmyn. Dėl vieno kito 
dalyko neva susitarta. Bet kaip prieita revizijos Sovie
tų okupuotųjų kraštų sutvarkymo, Rusijos pasiunti
nys Molotovas pareiškė, kad prancūzų ir kiniečių at
stovai neturi teisės čia kištis, nes Lenkijos, Vengrijos 
ir Balkanų likimą tegali spręsti tik Amerika, Anglija 
ir Rusija. Prancūzijos atstovas labai įsižeidė ir metė 
Molotovui apkaltinimą, kad jis klastingai sabotažuoja 
konferencijos darbus ir šie kia suardyti viską, kas tai
kos laimėjimui jau atsiekta.

Sovietų atstovas taikos, be abejo, nori, bet tokios 
taikos, kuri pilnai tarnautų vien Rusijos interesams. 
Sovietai jau prarijo Pabaltę ir ko ne visą vidurinę Eu
ropą. Į pavergtus kraštus jie neįsileidžia ne tik bendrų 
komisijų, bet ir bet kokių pašalinių liudininkų, kad ne
matytų, kaip jie tas nelaimingas tautas naikina.

f/Kt.-’ * J

Mr. Hov/ard B. Barr, Deputy Chairman, American Relief for Italy, 
Ine., pagelbsti išdalinti drabužius Lietuvos tremtiniams Italijoj, gautus 
iš Bendro Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo, National War Fund nario.

New York (LAIC) — 
Latvių mėnraštis DRAU
DA VESTS pranešė, kad 
Latvijos tremtiniai skirs
tomi trimis grupėmis.

1. Prievartos darbams 
Vokietijon 1941-44 m. bu
vo faktinai išvežta virš 
60,000 žmonių, betgi Vo
kietijos oficialių įstaigų 
žiniomis pernai rudenį bu
vo priskaitoma tik 11,288 
latviai. Tomis pačiomis 
vokiečių įstaigų žiniomis, 
pernai metų rugsėjo 1 d. 
Vokietijoje prievartos dar
bus dirbo 2,961 estas ir apie britų teikiamą pagal- 
30,550 lietuvių. Dalis 
pateko į rusų nagus, 
gyvena Vakarų Europoje.

2. Antrą grupę sudaro 
latvių legijonieriais. Viso 
buvo vokiečių sumobili-

šio šermenis
mą.

Tad, kol nevėlu — visi 
stokite po Katalikų Susi- 

'vienymo vėliava!
i Jaunamečių organizavi
me mes turime daug vilčių 
ne tik iš tėvų pusės, kurių 
prievolė savo vaikus įrašy
ti į katalikišką organizaci
ją, bet ir iš jaunuomenės 
auklėtojų, ypatingai sesu
čių vienuolių — Kazimie- 
riečių, Pranciškiečių, Nu
kryžiuoto Jėzaus ir kitų.

I

Skiepindamos jaunųjų 
širdysna katalikystės ir 
lietuvystės pamylėjimą, 
jos, be abejonės, neužmirš 

i vaikučiams ir jaunuome
nei priminti bei patarti įsi
rašyti į Katalikų Susivie- 
nymą. Tik čia yra mūsų 
jaunuomenės tikras kelias 
išeit į lietuvio kataliko pil
nutinį gyvenimą. Šioje or
ganizacijoje nebus su
drumsti ir iškoneveikti jų 
idealai. Priešingai, čia jie 
bujos, bręs atsiremiant 
viena gausinga lietuvių 
katalikų šeimyna.

Sutartinai dirbdami ir 
padėdami kiti kitiems, 
mes susilauksim gausių 
vaisių, kuriais patys pasi- 

Deje, daugelis jau-, sužeidimų nelaimėse yra džiaugsim ir kurie bus ma-

teatrams; 
žodžiu sakant, dėl “good; 
time”. O kad kišeniuje vė
jai švilpia ir pakaušy vien 
tuščios mintys — tai dau
gelis j tai jokio dėmesio 
nekreipia.

Vienok yra jaunuomenės 
sudvasintos, su idealais, 
su planu ateities gyveni-

A. a. kun. J. Strimas Lie- Vakarienėms, 
tuvių Romos Katalikų Su- 

visuose, sįvienymui pašvęstoj kny
gelėj “Vienybėje — Galy
bė”, jaunuomenei duoda i 
tokį patarimą:

“...Jeigu sumanysit savo 
lizdelį susikrauti, apsives
ti - tekėti, visados viens 
kito klauskit, ant kiek,| 
kaip senai esi apsidraudęs'mui. 
(apsidraudusi) L. R. K.į 
Susivienyme ir kaip tas ji 
mokestis moki? Iš to turė
si ženklą, kad tavo jauni
kis ar mergina yra katali
kas. Nekataliko prie LRK- 

, SA nei su pyragu neprivi
liosi. Toliau iš to žinosi, 
kad tas vaikinas ar mergi
na apie ateitį šiek tiek ma
no ir nebus tokios daugy-; 
bės nelaimingų moterys
čių. Kiek šiandien su ma-'užgriūna nelaimės, 
žais vaikais verkia, ; 
tingai moterų, o kad prieš sas puses, 
ištekėsiant būtų apsižiūrė-; Štai dabar eina Susivie- 
jusios, ant kiek mylimasis’nymo vajus. Į Susivieny- 
apsidraudes, pusės tų aša-įmo eiles rašosi visi sąmo- 
rų nebūtų”. ningi lietuviai katalikai.;

Priežodis sako: obuolys 
nuo obelies netoli ritas. 
Vieton rašytis prie lietu
viškos katalikiškos orga
nizacijos, ne vienas tėvas 
ir motina pamoja ranka ir 
da rūsčiai išpeikia organi
zacijas, kad į jas priklau
sant reikia mokesčiai mo
kėti.

Klaidą pamato dažniau
sia pervėlai, kuomet jau 

Tuo- 
ypa-;met pagalbos šaukiasi į vi-

I

i

i
I

i

I
Kova už taiką dar nepralaimėta. Alijantams dar 

tebėr galimybės nors per pusę atsigriebti, nes bolševi
kai vartoja perdaug jau gramozdiškas priemones. Dva
sios srityje jie dar neapibraukyti nemokšos. K.;

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

XI.

Andrius Vyrauja
Tautgėla vos susilaikė nepuolęs Andriui 

ant kaklo. Visas jo veidas dėkingumu sužibo. 
Visai kitoniškai jautėsi Pomadinas. Išsyk 
pastebėjo, kad jo sukti argumentai neturi čia 
ką veikti. Tas revoliucijonierius moka ne tik 
šaudyt, bet ir savo galvą vartoti. Drūtmela- 
gyste nedaug ką su juo bepeši. Tad metęs ša
lin dirbtinį malonumą, žandaras sausai pra
bilo:
— Tamsta neklysti, kad esu jūsų rankose. 

“Na, šiuo kartu viršus tavo, vienok neatlikai 
savo” — taip yra pasakęs jūsų Kudirkos ap
dainuotas Tvardauskas. Tamsta gali mane 
nušauti, kaip mano tėvą esi nušovęs, bet vie
nu šūviu nepanaikinsi žandarų organizacijos. 
Aš dabar stoviu tamstos teisme ir prieš gin
kluotą ranką negaliu argumentuoti teisybės 
naudai. Bet likimo ratai apsisuks. Kada nors 
ir tai labai greitai, atsidursi mūsų teisme.

Andriaus akys susiaurėjo. Kietu, plieniniu 
balsu jis atsakė:

— Dar sykį tamstai pareiškiu, kad aš jūsų 
tėvo nenukoviau. Mano rankos krauju dar 
nesuteptos. Aš dalyvavau revoliucijoj, kad 
padėčiau nuversti neteisingą prispaudėjų 
jungą. Kas jus kvietė Lietuvon? Kokias tei

stovyklose oficialiai užsi
registruota 700 lietuvių, 
300 latvių ir 300 estų gi 
laisvai gyvenančių— 1,000 
lietuvių, 600 latvių ir 60<) 
estų.

Panašų apskaičiavimą 
priskaičius, oficialiai išei
tų, kad sąjungininkų oku
puotose Vokieitjos dalyse 
yra tiktai apie 200,000 Bal
tijos tremtinių — kiti pa
teko j rusų nagus ir šian
dien yra arba Sibire, arba 
kapuose.

Latvių šaltiniai praneša

ir palaidoji- zuota 100,000 vyrų. Jų di-; 
džiuma arba žuvo, arba 
pateko rusų nelaisvėn kai 
Kuršo prieštilte pasidavė 

j šių metų gegužės vidury. 
:Apie 20,000 latvių - karių 
j SS uniformomis aprėdytų 
randasi Vakarų Europos 
karo belaisvių stovyklose, 
daugiausia, Slesvige (ang
lų okupuota šiaurės Vo
kietija).

3. Didžiausią grupę suda
ro asmenys, pabėgę nuo 
rusų okupacijos. Jų ap
skaičiuojama nuo 350,000 
ligi 400,000 žmonių. Vien 
Bavarijoje ir Liubeko apy
linkėje yra 150,000 latvių. 
Betgi pagal oficialę są
jungininkų statistiką Bal
tijos tremtinių Vakarų 
Europoje iš viso yra 100,- 
000. Bavarijos benamiųI

MOTULE MANO

rų nebūtų”.
; Tikrai gražus ir praktin- Susipratę tėvai prirašo į
’gas patarimas, kurį jau- organizaciją savo vaikus.
'nuomenė privalėtų imt į' Apsidraudimas ligos ir 
širdį.
nuolių elgiasi kitaip. Jau- (rimtas dalykas, kuris visų lonūs Dievui ir tautai, 
nikaičiams labiau patinka,pirma mums patiems tei- Lašas,
tos mergelės, kurios “ar-įkia materialę paramą.---------------
tistiškiau” veidelį moka Palikimas pomirtinės su- Kiekvienas naujas geis- 
nusidažyti. Merginoms pa-‘mažina vargą ir skurdą mas yra pradas naujo var- 
tinka tie vaikinai, kurie mūsų artimiausių žmonių, go, naujo sielvarto, 
daugiau pinigų išleidžia‘o nekartą papuošia mirų- Voltai r.

ses čia jūs turite? Jokių. Jūs čia svetimi, ne
pageidaujami grobikai. Mūsų tauta turi pil
ną teisę ir pareigą jus išvaryti. Jūs tai maiš
tu vadinate. Bet ar maištą kelia tasai šeimi
ninkas, kurs varo vagį iš savo namų? Mes 
jūs dar neišvarėme. Žandarai čia dar šeimi
ninkauja, bet gal ateis toks laikas, toks šiur
pus sukrėtimas, kada karo ar naujos revo
liucijos viesulas iššluos jus visus, ir savo 
krašte mes patys paliksime šeimininkais.
— Tamsta prisipažįsti esąs mano teisme. 

Taigi, mano ištarmė bus trumpa-, aiški ir — 
teisinga. Niekados daugiau nekliudyk pono 
Tautgėlos nei jo dukters, nes pats žinai, kad 
juodu nieko nekalti. Mane gali gaudyti ir 
statyti prieš žandarų teismą. Jei pakliūsiu, 
tai jau mano nelaimė ir atsakomybė, bet po
no Tautgėlos nekliudyk! Žinau, kad turi 
tvirtą intenciją manęs neklausyti ir savo žo
dį, jeigu jį man ir duotum, pirma proga su
laužyti. Taigi, aš jokio žodžio iš tamstos ne
reikalauju. Bet jei manęs nepaklausysi tai— 
na, mano grąsinimai gal tamstai ir juokingi, 
bet iš šios dienos įvykių gali spręsti, kad aš 
ten pasirodau, kur manęs nelaukiama. Ir ta
da. — jei aš neesu nukovęs tamstos tėvo, tai 
dar nereiškia, kad pasigailėsiu ir jo sūnaus.

Andrius nutilo. Jo kalbos nieks neišdrįso 
nutraukti. Klausė jos, kaip teisėjo nuospren
džio. Tautgėla net kiek išsižiojo. Jo galva ne
jučiomis pradėjo krutėti. Net jo bajoriškas 
išdidumas neišlaikė to įspūdžio, kurį jam 
padarė jauno kaimiečio kalba ir visas jo el
gesys. S?nas dvarponis staiga pašoko iš vie
tos ir, išskėtęs rankas, puolėsi prie Andriaus.

jų bą Baltijos tremtiniams, 
kiti Britų Raudonasis Kry

žius yra pasiuntęs pagal
bą į Kopenhagą, Liubeką 
ir Paryžių. Hercogienės 
Atholl vadovaujamas Bal- 
tijoms Tremtiniams Šelp- 

Įti Komitetas įsikūrė adre
su: Messrs. Drenon Bur- 
rin and Co., Ltd. 73-74 Too- 
ley St. London. S. E. 1.

I Pažymėtina, kad latviai 
kaip ir lietuviai, dirba iš
vien — dešinieji su social
demokratais.

Motule mano, širdele mano.
Prikelk, motule, ryt mane anks

ti.
Dukrele mano, jaunoji mano, 
Oi ką darysi anksti rytelį?

Eisiu darželin. skinsiu rūtelę. 
Skinsiu rūtelę .risiu šluotelę.

Rišiu šluotelę, šluosiu kiemelį, 
i Lauksiu atjojant jauno bernelio.

iį Dar nenušlaviau pusės kiemelio, 
Žiūriu — atjoja mano bernelis.

Mečiau šluotelę tiesion šalelėn. 
O pati jauna—aukšton klėtelėn.

Tas buvo taip netikėta, kad Andrius, taip 
pat pašokęs, atkišo revolverį, manydamas, 
kad Tautgėla nori jį pulti. Bet Tautgėla su
riko:

— Palauk, sūnau, nešauk! Ne pulti aš tave 
noriu, tik prispausti prie širdies!.. Tiek drą
sos, tiek didvyriško prakilnumo... ir tai lietu
vis — ar tai galima!..

Tautgėla ėjo prie Andriaus, bet Andrius 
traukėsi atgal, vis dar įtardamas, kad čia 
koks suokalbis nuduotu nuoširdumu jį ap
glėbti ir nuginkluoti. Pagaliau suprato, kad 
Tautgėlos nuoširdumas iš tiesų buvo nedirb- 
tinas, bet jis vis dėlto pamojo dvarponiui ap
sistoti. Tasai paklausė. Andrius labai manda
giai jam padėkojo už tokių gražių jausmų 
pareiškimą. Kiek atsipeikėjęs nuo savo įkarš
čio, Tautgėla kreipėsi į Andrių šitais žodžiais:
— Dabar, kada jau viskas baigta, tuo du po

nu gali sau eiti savais keliais, o aš tamstą 
karališkai pavaišinsiu.

Andrius nusišypsojo.
— Kaip tik priešingai, pons Tautgėla. Tai 

aš dabar eisiu savais keliais, o tie ponai — 
norit, ar nenorit — turės čia pusvalandžiui 
pasilikti. Tai reikalinga mano saugumui. Tuo 
tarpu aš atleisiu pono žandaro vežiką ir pats 
prasišalinsiu, kad jie taip greit mano pėdų 
nesusektų. Jei tie ponai mėgintų išeiti ankš
čiau paskirtojo laiko, tai mano žmonės pada
rys su jais savotišką tvarką.

Tai pasakęs, Andrius išėjo pro duris.
Nesiimu aprašyti įspūdžio, kurį jis paliko 

Pomadino ir Bezicko mintyse. Tegu skaity
tojas pats supras.

Pagalba Karo Nukentėju* 
siems Lietuviams

Nuo karo nukentėjusiemu be
namiams lietuviams reikia vis
ko.. Jie neteko namų, neteko 

i turto, neteko rūbų, neteko ava
lynės, pusbadžiai šaukiasi pa
galbos į mus, amerikiečius. Jie 
turi — kiek galėjo išsinešti, 
viskas kitas prarytas karo bai
sūno! Nelaimingųjų lietuvių 
vienintelė viltis — mes. Prieš 
šios žiemos šalčius mūsų parei
ga nelaiminguosius aprengti ir 
apauti. Kuogreičiausiai siųskite 
drabužius, avalynę ir patalynę į 
Unitai Lithuanian Relief Fund 

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

Tel. Erergreen 8-6203

Andrius, pasakęs, kad “mano žmonės pa
darys su tais ponais savotišką tvarką”, daug 
ką perdėjo. Jokių žmonių jis neturėjo. Tik 
vienam Tautgėlos kumečiui buvo įsakęs nu
sivesti Pomadino vežiką į smuklę ir gerai 
pavaišinti. Tas Andriui kaštavo du rubliu, bet 
jis niekados nebuvo praleidęs pinigų taip 
naudingai. Paskui, Eugenijos pagelbstimas, 
jis įėjo į Tautgėlos prieškambarį, kur, stovė
damas už durų, gerai girdėjo visą derybų 
eigą.

Kaip gi jis sužinojo apie Pomadino ir Be
zicko sumanymą nugąsdinti Tautgėla ir išvi
lioti iš jo pinigų? Nors netikėtu, bet labai pa
prastu būdu. Eugenijos perspėtas ir pabėgęs 
iš namų, Andrius toli nenuvyko. Pirmiau dar 
susitaupęs kiek pinigų, jis turėjo už ką nusi
pirkti revolverį ir maisto ir pasislėpė Taut
gėlos miške. Iš čia jis darydavo nuolatinius 
slaptus žygius į Tautgėlos dvarą. Vieną kartą 
netyčia susitiko su Eugenija. Ji tiek įgijo ja
me pasitikėjimo, kad pranešdavo jam, kas 
dedasi dvare ir kaip Bezickas tariasi su Po- 
madinu. Tų derybų metu Andriui kain tik 
pasitaikė būti dvare ir sužinoti iš Eugenijos, 
kad pas Tautgėlą lankosi nekviesti svečiai. 
Savo drąsų žygį Andrius sugalvojo i kelias 
minutes, ir jam tik atsitiktinai ir pigiu būdu 
pavvko suvaidinti didvyrio rolė.

Pomadinas su Bezicku užtruko dvare daug 
ilgiau, negu Andriaus buvo reikalauta. Daug 
laiko praslinko, kol pasisekė surast vežikas. 
Jis buvo tiek girtas, kad nė barniais nė kumš- 
čiomis Pomadinas su juo nesusikalbėjo.

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

Programą išpildys San Carlo Operos artiste Birute 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.

bos ar rasės žmones, nepri
pažįsta vienybės ir solida
rumo. Jeigu ir kada orga
nizuotas darbas nustato; 
rasę, tikybą arba kilmę,-

Darbo Vadai Remia Sutarimu

pilnai ant stipraus pagrindo. Jie 
lygių žino ir supranta, kad orga- 

amerikie- nizacija, kurios nariai turi 
rasės, visokių prietarų ir kuri 

nekurios tiky

Du vyrai, kurie 
supranta svarbą 
progų visiems 
čiams, nepaisant 
spalvos ir tautinės kilmės, priima tik 
yra YVilliam Green, prezi
dentas Amerikos Darbo 
Federacijos ir Philip Mur
ray. CIO prezidentas. Ats
tovaudami didžiausias or
ganizacijas dirbančių vy- tai jis padeda įsteigti prieš 
rų ir moterų šioje šalyje, darbo armiją, kuri į laiką' 
jie supranta kaip diskrimi- bus vartojama kovoti dar- 
navimas prieš negrus, 
meksikiečius, žydus, sve
timšalius ir kitus mažumų 
gyventojus liečia unijos 
darbą ir visą tautą. Nela
bai seniai abu pareiškė sa
vo nuomonę tame klausi
me.

“Amerikos vyrai ir mo
terys yra suprantantieji 
žmonės.” sakė William 
Green. American Feaera- 
tion of Labor žurnale nese
niai. “Jie įvertina ir su
pranta. kad unija, kuri vei
kia demokratiškai ir seka 
nusistatymą, kuris nepri
pažįsta rasinės ir tikybi
nės diskriminacijos, stovi

ŠALIGATVIS - KRAUTUVĖ. — Kai po smarkių Japonijos miestų bom
bardavimų liko sugriautos karo metu krautuvės, tai dabartiniu laiku ja- 
bonijos krautuvininkai savo prekes išdėstę ant šaligavio ir pardavinėja.

f

SCORE TO SETTLE—Ra- 
dioman 1/c Rohry F. Mac- 
Ne;lJ. Burlingame, Calif., 
wasn t content as radioman 
after his hero father was 
killed by Jįps or. Saipan. So 
he “deserted” Nacy or. Oki-
r.av.a and was found two 
weeks later v.-ith Arrr.y pa- 
trol looking for Nips to kili.

bo unijas, susilpnins unijų 
jėgas ir sunaikins jų pa- 
sekmingumą.

Pačiame pareiškime, p. perduoti,” sako p. Murray. tarp pietinių gelžkelių ir! PAIEŠKOJIMAI 
Green primena, kad AFL “Mes taip nusistatę netik, unijų pagal kurių negrai j _______
savo 1944 m. seimo vien- ka(j mes tikime į teisingu- gaisragesiai buvo sulaiky-Į jurkonis Petras Vincas ir 
balsiai smerkė rasinę ir ti-'mą visiems žmonėms, nors ti nuo “collective bargai-'Feliksas spčjamai gyvena New 
kybinę neapykantą ir dis-;tai yra svarbi dalis mūsų ning”. >
krimanciją ir. kad patvir-.kasdieninio gyvenimo, bet Allk.. Tajaraa, Pa|ifnrJ 
tino deklaraciją, reikalautas praktiška i_______
dama American Feaera- nįs gyvenimas to reika- 
tion of Labor įvesti ir pa- įauja. Diskriminacija prieš 
platinti savo darbą taip, vieną grupę arba sekciją 
kad industrinės lygybės' 
principai bus įsteigti kiek-i 
vienoje šalies dalyje.

“Dabar išpildyti tą įsa-'; 
kymą yra pareiga kiekvie-- 
nos unijos ir kiekvienoj 
dirbančio nario.” sako p. 
Green. “Nepasiduokite. 
Turime kovoti, užlaikyti ir 
prezervuoti Am e r i k o s 
principus ir Amerikos gy
venimo būdą. Visi dirban
tieji vyrai ir moterys pri
valo griežtai stoti prieš! 
rasinę ir tikybinę diskri- 

■ minaciją. Turi remti lais- 
"vę, lygybę ir demokratiją. 
r Neapkanta ir prietarai y-

York City.
BENEDIKTAS Jonas, gimęs 

inijoj vienbalsiai nepripa- Tauragės apkr.. 1902 m., spė- 
žino “elosed shop” sutartį jamai gyvena Chicago, III. 
tarpe Boilmakers Union KUČINSKAS Petras, kilęs iš 
kol neduos negrams bal- Telšių apskr., spėjamai gyvena musų gyventojų - arba gavim0 tei > Chicago.

prieš skirtingą asmerų —. 
grąsina visų saugumą. A- Ir P- Murray baigė savo 
matų unijos tą išmoko, pranešimą, žodžiais — “A- 

’Suskaldyk ir valdyk yra teityje, CIO prižada_ visus

vtmmu Aukšč Teismas Califor-
įr kasdieni- ^... . -__

sena pasaka. Nuo istorijos savo rezursus ir jėgas ir i 
pradžios yra naudingas gerą valią 6 milijonų vyrų) 
ginklas tironijos rankose, ir moterų — kovoti prieš; 
Unijos vyrai ir moterys, diskriminaciją. Musų na- 
kurie kovojo išnaudojimą riai supranta kad kova yra 
žino kaip jis buvo vartoja-, netik dėl teisingumo, bet j 
mas juos suskaldyti.”

Diskriminacija vis ran
dasi kaikuriose unijose.' 
Bet 1944 m. buvo trys teis- Į 

į miški nusprendimai, ku- 
• rie. tikima, pakeis prakti-

naudai savo socialių ir e- 
’ konominių interesų.
Į ši? abiejų darbo vadų j 
nusistatymas lygių teisių 
visiems amerikiečiams ne
paisant rasės, tikybos ar
ba rasinės kilmės, sutinka 
_ _________j Trumano 
nusistatymu pareikštu jo 

f pranešime Kongrese pra- 
’ džioje rugsėjo mėn.

“Karo produkcijos metu 
daug nuveikėme išnaikini
mo prietarų, kurie vedė 
prieš diskriminaciją ma- 

' žumų grupių.
“Re-konversijos 

privalome prisilaikyti prie 
... išio idealo. Privalo būti 

ir užlaiko CIO nusi-; Ma>' Association prisilai-;^ dalis mQ ekono.
■CIO tiki, lygiai lk-vtIPrie t0 l^ymo-pajmijos.

” tvarkymą. • “Fair Empioyment Prac-,
Kitas U. S. Aukšč. Teis-tice Committee tęs savo' 

I

na Chicago.
REGINA Antanas ir REGI

NA Aleksas, abu kilę iš Alytaus 
apskr., spėjamai gyvena Wil- 
kes - Barre. Penn.

ALEKNA Jonas, apie 60-65 w < 
amžiaus, spėjamai gyvena 

Cleveland. Ohio.
a. a. Marcelino PLUKO sūnus 

ir dukterys.

SAVICIUNAS - Kukenytė 
Ksavera, spėjamai gyvena Ca
nada.

DŽIOVALAS Pranas, gimęs 
1914-1916 m., į USA atvyko
prieš pat II Pasaulinį karą, Lie
tuvoje tarnavęs aviacijoje lakū
nu. Iš profesijos spaustuvinin
kas - linotipistas.

i JUODSNUKIS Alfonsas (ve
dęs Petronę Urbutytę), spėja
mai gyvena netoli Chicago. III. 
(Woodruf f ?).

URBUTYTĖ Izabela, spėja
mai gyvena netoli Chicago. III.

ČIURLIONIS Julius ir jo žmo
na Karolina, abu kilę iš Aly
taus apskr. Spėjamai gyvena 
Boston, Mass., ar New York 
City.

BAUBINAS Stasys, kilęs iš 
Zarasų apskr.

TALAOKA Nikodemas, kilęs 
iš Zarasų apskr., prieš karą 
gyveno Chicago.

MASIOKAS Antanina ir jos - 
duktė France, iš namų Šiliūnai-

& Mrs. KY MANTAS (iš Spėjamaį gyvena Chicago. 
Illinois.

ŠILIUNAS Antanas, spėjamai 
gyvena Chicago. III.

ŠILIUNAS Constance. apie 
60 m. amžiaus, ištekėjusi, da
bartinė pavardė nežinoma, spė
jamai gyvena Chicago, III.

MIKALAUSKI Alex, spėja-!
I mai gyvena East Hampton. L. Į 
I., N. Y.

GRUBB James, spėjamai gy-l

vena East Hampton, L. I.. N.Y.
BARZDŽIUS Vincas.
Rev. PALŠIS Petras (refor- 

muotos tikybos) kilęs iš Biržų 
apskr., į USA emigravo prieš 
D. Karą, spėjamai gyvena Chi
cago. III.

UNDZENAS Samulis, kilęs iš 
Biržų apskr., į USA emigravo 
prieš D .Karą, spėjamai gyvena 
Chicago, III.

Broliai KUTROS, kilę iš Bir
žų apskr.

PALANIS Jonas, sūnus Sta
sio. kilęs iš Biržų apskr.

AUGYTĖ Kazimiera Karoli
na, kilusi iš Šiaulių apskr., savo 
laiku lankiusi Ursuline Acade- 
my, Wilmington, Dėl.

AUGIS Kazimieras, kilęs iš 
Šiaulių apskr., spėjamai gyvena 
New York Statė.

ra nusižengimai prieš de-,aP^e 20 arba daugiau gu Prezidento 
mokratiją.

Philip Murray savo pa
reiškime kreipia dėmesį į 
faktą, kad CIO nekalba a- 
pie rasinę ir tikybinę kil
mę savo narių, ir jis pri
mena vieną iš jo organi
zacijos aktyviausių komi
tetų, 1 _____ __ ____
mittee to Abolish Račiai! 
Discrimination, kuris aiš-Į 
kiną i 
statymą. ‘ 
kaip įsteigėjai šios respu
blikos tikėjo, kad visi vy
rai sutverti lygiais ir kad mo nusprendimas vienbal- darbą per pakeitimo perio
dų teisių negalima kitiems! šiai sunaikino kontraktus dą. Jau prašiau Kongreso,

\ unijų< (kaikurios nepri- 
»klausomos), kurios turi 
lygiai elgtis su negrais, 
žydais ir kitoms mažumų 
rasinėms ir tikybinėms 
grupėms. Jung. Vals. Auk
ščiausio Teismo nuospren- 
dimas patvirtino New | - 

i-v-—i. r-.... t—, kuris!
■ draudė diskriminaciją u- 
inijose ir įsakė Raihvay.į^

NationaI CIO Com-lT°rk,.State, Law' laiku

ARNAšIENĖ Marija, iš na
mų Gudauskaitė, kilusi iš Tau
ragės apskr.

Mr.
namų Jonikaitė). kilusi iš Tau-

' ragės apskr., Batakių 
; Pasaltonio kaimo.

PAKŠTYS Jonas.
SELENAS Vladas, sūnus Jur- 

gio, spėjamai gyvena Waterbu- 
ry, Conn.

' GINIOTIS Adomas, spėjamai
: gyvena Chicago, III.

GRAJAUSKIENĖ . Gustaity- 
tė Marija, spėjamai gyvena Bal
timore, Md.

GUSTAITIS Mikas ir Stasys, 
' spėjamai gyvena Baltimore, Md. '

GUSTAITYTĖ Milda, spėja- 
Imai gyvena Baltimore, Md. 
’ GRAJAUSKAS Romualdas, 
spėjamai gyvena Baltimore. Md.

SRIUBAS Bronislavas, spėja
mai gyvena Brooklyn, N. Y.

KATAUSKIENĖ - šetikaitė.: 
Į duktė Prano, spėjamai gyvena! 
Chicago, III.

SMALSKAS Simonas, kilęs iš 
Alytaus apskr., spėjamai gyve-

valse.,

-res
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AUGYTĖ Paulina, spėjamai 
gyvena Philadelphia, Penn. 
TAMOŠAITIS Jokūbas, j USA 
emigravo prieš D. Karą.

KASIULEVIČIUS Liudvikas, 
į USA emigravo prieš D. Karą.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Lithuanian America n Informa- 

tion Center, Sočiai Service 
Bureau, 233 Broadv:ay, 

New York 7, N. Y.

■Jeigu Jūs padovanosite porą 
batuką šiam mažyčiui, ir jis 

bus -Jums dėkingas.

Juozas Kasinskas 
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

kad jis priimtų šį Komite
tą ant pastovaus pagrindo. 
Aš vėl pakartoju tą reko
mendaciją.” FLIS.

Sveikina sugrįžusį barzdotą karo herojų, kuris tik 
ką grįžo iš Japonų belaisvės į Asheville, N, C.
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Neseniai pranešėme apie išsiuntimą 110,000 sva
rų rūbų į Europą ten įvairiuose kraštuose išblašky-Į 
tiems lietuviams. Šis ketvirtasis rūbų transportas be
veik ištuštino BALF sandėlį, 101 Grand Street, Brook
lyn, N. Y. Bet neilgam!

Brolių ir sesių vargą ir skurdą gyvai atjaučia A- 
merikos lietuviai ir Lietuvai draugiški amerikiečiai 
gyvai palaiko rūbų plaukimą į BALF sandėlį, kuriame 
verda nelengvas darbas. Sandėlyje rūbai sveriami, re
gistruojami, rūšiuojami, skirstomi, valomi ar pasiun
čiami valyti, pataisinėjami, vyniojami į smalines po- 
pieras, chemikalais apsaugojami, brenzentiniais mai
šais aptempiami ir, suspausti, kaip akmuo kietumo, 
punduose išsiunčiami ten, kur jie labiausiai reikalingi, 
kur galima pasiekti.

Rūbai, avalynė, patalynė ir kiti daiktai gaunami 
geležinkeliais, sunkvežimiais - trokais, automobiliais, 
o iš arčiau gyvenančių — pundais atnešami. Atsiun
čiami ir visai palaidi.

Sandėlio durys retai kada teužsidaro. Čia pamaty
si žilagalvę senutę su ašara akyse, kai ji, palikdama 
rišulėlį rūbų, lyg melsdamosi, šnabžda: “Gal ši maža! 
dovanėlė ar kuri kita pateks kuriai mano giminėlei. 
Tepadeda visiems Dievulis...” Arba kelerių metų vai
kutį, atnešantį savo paavėtus batelius: “For the un- 
fortunate Lithuanian children.”

Ten gali rasti ir rūbus atvežusį ir iškrauti pagelb- 
stintį prakaituojantį ne vieną kleboną, darbininką, 
profesionalą — kiekvienas jaučiasi atliekąs šventą pa
reigą kenčiančiai tėvų žemei ir jos nuskriaustiesiems 
vaikams.

Įdomu pavartyti vėliausiai prisiunčiamųjų rūbų 
priėmimo lakštus. Jie daug pasako apie lietuvių dosnu-, 
mą nuo Los Angeles, California iki Greene, Maine.

Didesniais kiekiais per liepos, rugpiūčio ir rugsė
jo mėnesius gauta iš sekančių vietų ir asmenų svarais: 
Santa Barbara, Cal., ‘Our Lady of Sorrows’ par. 713 sv.! 
Schenectady, N. Y., šv. Kryžiaus par................ 320 sv.

New Haven, Conn., BALF skyr. 32 .................  200 sv.j
Rockford, III., Šv. Petro ir Povilo par................  355 sv.l
Los Angeles, Calif. per prel. Maciejauską......  8.356 sv.
Lowell, Mass., Šv. Juozapo par........................... 270 sv.
Inž. Pijus Žuris, Cleveland, Ohio ..................... 252 sv.
Philadelphijiečiai per J. Romaną ir Ch. Žemaitį 145 sv. 
Grand Rapids, Mich., Šv. Pranciškaus par..... 2,750 sv.
Detroit Mich., BALF skyr............................... 1,425 sv.
Albany, N. Y. per kun. K. Strimaitį.................  445 sv.
Mt. Carmel, Pa., BALF skyr........................... 4,885 sv.
Dr. B. Vencius, Brooklyn, N. Y............................ 102 šv.
Kazys Stelmokas, Brooklyn, N. Y.........................83 sv.
Gary, Ind., Šv. Kazimiero par........................... 275 sv.
Pittston, Pa., Šv. Kazimiero par....................... 2,950 sv. jai, nes krikščionių armija
Newark, N. J., per kun. Kelmelį ir A. Trečioką 327 sv. iš 80 tūkstančių kareivių 
Omaha, Nebr., Šv. Antano par........................... 600 sv.
Maspeth, N. Y., per kun. J. Balkūną....... ...... 1,200 sv.
Leveckas, Brooklyn, N. Y................................... 75 sv.
Plymouth, Pa., Šv. Kazimiero par...................  5,628 sv.
Sheboygan, VVisconsin, Švč. P. Marijos par. .... 520 sv. 
Kingston, Pa., Šv. Marijos par.......................  2,640 sv.
Chicago, III. (naujų rūbų) ................................  650 sv.
Paterson, N. J., BALF 86 sk. per J. Jokubavičių 400 sv.

ir batų 120 sv. 
batų 25 pr. 

7,520 sv. 
1,348 sv. 
.. 729 sv.

I

Kai kurios plieninės kepures (helmets) nepakliuvo į frontą tai jos bu
vo nukreiptos į virtuvę, kur kaip matome patarnauja vietoj spirgintuvės.

8

Sv.
(Tęsinys)

Pergalė Prie Temesvaro 
1716 m.

Nors turkai buvo gero
kai nusilpninti po istori
nių mūšių prie Vienos, ta
čiau _ 
nėti Europos pakraščių, 
grasindami išnaikinti visą 
krikščioniją, sukeldami 
pasibaisėtinus nek a 11 ų! 3

Kuris įvyks Sekmadienį, 
SPALIŲ-OCTOBER 21, 1945 

SO. BOSTON H1GH SCHOOL AUDITORIJOJE, 
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:
H. ir K. Plekavičiai, Cambridge, Mass. .............
Kun. L. Mendelis, Baltimore, Md..........................
Klemensas Sabeckis, Y. & D. Market, So. Boston 
Pen Tavern, J. Genevičius, So. Boston, Mass.....
Boris Beverage Co., J. Arlauskas, So. Boston ...

.............J. Skendelis ... 10.00

RĖMĖJAI:
Pranas Jakubauskas, Toronto, Canada 
D. L. K. Vytauto Kliubas, Lovvell, Mass. ... 
Juozas Ikasala, Brockton, Mass.................
M. Sangavičius, Brighton, Mass.................
Vincas Zinkevičius, Brockton, Mass............
T. Sullivan Liquor Store, So. Boston, Mass.

PRIETELIAI:
Pranas Gudas, Chicago, III...........................
Mr. & Mrs. J. Jasinski, Cambridge, Mass.
Em. Pavilonienė, So. Boston, Mass. ..........
B. Kavalauskas, Chicago, III........................

10.00
10.00
10.00
10.00ant dešinės rankos, Marija 

pati apsireiškė neturtingo 
malūnininko 14 m. dukre
lei Bernadetai Subiriūtei. 
Dangiškas apsireiškimas 
įvyko kovo 25 d., 1858 m., 
dabartiniame Liurdo olos 
urve, pietvakarinėje Pran
cūzijoje, kaip tik netoliese 
tos vietos, kame šv. Domi
ninkui ji apsireiškė 1212 
metais, įduodama rožan
čių ir įsakydama jam pla
tinti jį krikščionių tarpe.

Marijos apsireiškimo me-

gienos” titulu dienoje, 
rugpiūčio 5 d. Visos prie
šų kovose paimtos vėlia
vos tapo nugabentos Ro
mon ir su didele pagarba 
patalpintos į tėvų domi- 

. ninkonų šv. Rožančiaus 
~ 1 mie

ste buvo padarytos iškil
mingiausios pergalės eise-i 
nos, procesijos, laike kurių 
viešai buvo kalbamas ro
žančius ir pareiškiama šir
dinga pagarba ir padėkai 
šv. Marijai, Pergalės Ka
ralienei. Ir tais pačiais 
1716 metais, popiežius 
Klemensas XI įsakė švęsti 
šv. Rožančiaus šventę kas
met spalių mėn. 7 d. visa
me tikinčiųjų pasaulyje, 

j kas daroma net iki šių die^ 
nų.

Šv. Rožančiaus Karalienė 
Liurde 1858 m.

uufcių puc bažnyčią. Pačiame gi
jie nesiliove uzpuldi hnvn n2darutna

žmonių žudymus, plėši
mus ir viską pakelyje ug
nimi ir kardu naikindami. 
Nepakęsdami tolimesnių 
skriaudų, krikščioniškos 
tautos susibūrė į galingą 
armiją ir vadovaujant ku-

i nigaikščiui Eugenijui iš 
Savoj, prie Temesvaro 
miestelio, dabartinėje Ru
munijoje. galutinai suplie
kė turkus rugpiūčio mėn. 
5 d., 1716 m. Popiežius Kle
mensas XI šią istorinę per
galę ypatingu būdu pris- 

' kaitė Dievo Motinai Mari-

Juozas Pūkas, Brooklyn, N. Y.........
Worcester, Mass., Šv. Kazimiero par.
Hartford, Conn., BALF skyr..........
Merril, Iowa, Boy Scout Troop 181

I

Trys mokslininkai tiria lengvumą kosminių spin
dulių. Tyrimas vyksta Stagg Field. Chicago Univer
sitete.

i

.... 6.85

.... 6.00

... 6.00
5.00

.....5.00

.... 5.00

3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.20
1.20
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1.00 

. 1.00
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1.00
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1.00
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1.00
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1.00
1.00
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. 1.00 

. 1.00
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tu ir jai pačiai įsakant, šv..^ Antanavičienė, So. Boston, Mass. 
Bernadetą nurodytoje vie-simon Macys. Malden, Mass...........................
toje_ bekasdama surado. ^ j Pateckis, Hartford, Conn.......................

j stebuklingąjį šaltinį, kurioj p>. Zinkienė, Cambridge, Mass.......................
Į vanduo šiandien išgarsėjo j ^UgUS^įnas Waitkus, Leominster, Mass........
visame pasaulyje. Nuo to Petronėlė Stukienė, So. Boston, Mass............
laiko pradėta daryti įvai- g Karvelis, So. Boston, Mass.......................

- _ > maldinin- Misevičienė. Baltimore, Md................
kijos ir šventkelionės prie Zigmas Pocius, Roslindale, Mass...................
šios nesuskaitomais ste- y Burdulis, VVorcester, Mass...... 1.........................
buklais garsios vietos, o- Martin Benevich, New Haven, Conn...............
los, kame šiandieną stovi Antanas Drungulis, Chester, Pa...................

j puiki šv. Marijos Nekalto Mikolas Barlis, Nashua, N. H. .....................
' Prasidėjimo bazilika ir ne- | yjrs j, Law, VVorcester, Mass.......................
išpasakyto meniško grožio Mrs SteIia Romanauskas, VVaterbury, Conn. 

Ketvenems metams pra-jšv. Rožančiaus bažnyčia, y ję. Tamaųua Pa
Kasmet milijonai tikinčių- Vincent Boreika, Irvington, N. J. 
jų iš visų pasaulio kraštų., Jurgis Klimas, Pottsville, Pa...........................
įvairių tautų, kalbų ir ra"jc. VV. Aksten, Boston, Mass...........................

Irios procesijos, 
i j j
i

slinkus nuo viešo Bažny
čios paskelbimo visam pa
sauliui dogmos— tikėjimo 
tiesos apie Šv. Panelės Ma
rijos Nekaltą Prasidėjimą, 
— baltais, tarsi sniegas, 
rūbais apsirengusi, mėly-

i

smarkiai ir galutinai nu
galėjo priešų 240 tūkstan
čių armiją prie Belgrado 
ir vėliau prie Temesvaro.

Ši pergalė įvyko kaip tik
“Šv. Panelės Marijos Snie-'dideliu gražiu rožančiumi!

siu aplanko šią garsią vie
tą — Marijos stebuklingą 
šventovę, kame įvyksta 

---------- 1-------o—, ---- j daug ir įvairių stebuklų, 
nu kaspinu perjuosta su atsivertimų ir nuostabių 

;! pasveikimų, išgydymų, ai- 
i škiai patvirtintų vėliausio 

sv- medicinos mokslo žinovų 
sv- gausiu autoritetu.
sv- šešioliktame iš visų 18 
sv- apsireiškimų Liurde, pati 
sv- I Marija sykiu su Šv. Berna- 
sv- dėta kalbėjo šv. rožančių ir 
sv- I ji pati patarė visiems pa-

Mrs. Anna Kuzeroski, Nantikoke, Pa................  100
Kearny, N. J., per kun. L. Voiciekauską ...... 3,050
Shenandoah, Pa., Šv. Jurgio par........................958
VVorcester, Mass., Aušros Vartų par. 13,050
VVilkes-Barre, Pa., Švč. Trejybės par. 1.960
Minersville. Pa., Šv. Pranciškaus par............. 1.100
Cleveland, O., Šv. P. Marijos par....................  1,599 ____ _____

Tai daugiausia parapijų, organizacijų ir pavienių šaulio tikintiesiems dažnai 
asmenų didesnieji, bet jau nebe pirmutiniai, siuntiniai, jį kalbėti, per kurį gauna- 
Pilnesnį sąrašą paskelbsime vėliau. ma daug ir įvairių Dievo

malonių ir karštų maldų 
išklausymo.

Padangės .4 ras. 
(Bus daugiau)

Į

KĄ ŽMONĖS AUKOJA?
Aukotojai, matyti, gerai nujaučia savo artimųjų 

anoje pusėje reikalavimus, ypač žiemai artinantis.' 
Gaunama nemažai, bet dar daugiau reikia ypač vyriš
kų žieminių rūbų, apsiaustų ir avalynės, megstinių 
skalbinių ir šalikų, marškinių ir kojinių, kaldrų, pa- 
klodži.

Kaip pereitais metais, taip ir šiemet daugiausia e- 
same gavęs moteriškų rūbų. Šimtai kelių mėnesių ir 
metų amžiaus vaikučių skubiai reikalingi šiltų vaikų 
drabužėlių, skalbinėlių, megstinukų, kojinių, batelių.

Labai vertingos, bet negausios aukos .gautos dar 
vitaminais, kenuotu kondensuotu pienu ir vaikams rei
kalingais juice, muilu, DDT, jodinos ir kitokių medika
mentų bei medikaliais instrumentais.

Žiema artinasi, su ja artėja dešimteriopi tremti
nių vargai ir kančios.

Amerikos lietuvi! Išėjęs į gatves, tūkstančiais 
šviesų apšviestas bevaikštinėdamas nuo gėrybių lūž
tančiais stalais apkrautose krautuvėse, pagalvok apie 
anuos... Jei į namus nenori gabenti tremtiniams pri
pirktų daiktų ir pakuoti — paduok krautuvei BALF 
sandėlio adresą ir krautuvė mums pati viską persiųs. Į

Štai tas adresas:
UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND 

0F AMERICA, INC., VVAREHOUSE 
101 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

(Tel. Evergreen 8-6203)
Spalių mėnuo tegu būna šio drabužių rinkimo va

jaus gražiausiu pasisekimu. Visi BALF skyriai, visi lie
tuvių šelpimo darbuotojai kviečiami talkon.

BALF Vadovybėj

Svarbus Pranešimas
Moterų Są-gos Mass.. Me.

N. H. Aspkr. kuopoms praneša
me. kad metinis ir poseiminis

■ svarbus suvažiavimas įvyks 14 
dieną spalių. 1915 metais. Šv. 
Pranciškaps parapijos bažnyti
nėje salėje. Main St.. Athol. 
Mass. Prasidės 1 vai. po pietų, 

šis suvažiavimas vra labai 
svarbus, nes bus išklausyti ra
portai iš buvusio M .S. seimo 

’ raportai iš £uopų veikimo ir 
taipgi bus renkama valdyba se
kantiems metams.

Todėl kviečiamos visos kuo-i 
į pos gausiai prisiųsti delegačių) 
. ir gerų sumanymų dėl apskričio.

Šis suvažiavimas tapo atkel- 
! tas savaitė prieš, kaip buvo 
skelbiamas “M. D.”, iš priežas 
ties Jubiliejinio “Darbininko” 
koncerto, spalių 21 d.. So. Bos
tone.

Ona M. Sidabrienė, 
Apskričio pirmininkė.

ir

F. Rusilienė, Amsterdam, N. Y...............
K. Mickevičius, Terryville, Conn.
M. Grenda, Lawrence, Mass. ..................
M. Brazauskas, Detroit, Mich.
J. Akulevičius, Providence, R. I...............
S. Marksaitienė, Chester, Pa...................

jvVm. Samson, Brockton, Mass................
M. Tamasauckas, Akron, Ohio 
Juoz. Sharkis, Brockton, Mass...............
J. Šidlauskas, VV. Fitchburg, Mass.......
Jos. Yodsnukis. Detroit 14. Mich. ..........
John Burokas, Cambridge, Mass. .........
R. Stakutis, So. Boston, Mass..............
K. Vaitkevičius, Athol, Mass..........

;W. Tamulonis, Nashua, N. H.
: Mrs. Rose Butauskas, Torrington, Conn.
Į A. J. Kovai, Norwood, Mass...................
i J. Alikonis, Lowell. Ma.ss................. ......
J. Samusis, Moline, III..............................
K. Bobinskienė, So. Boston, Mass...........
Tamošius Jakavonis, So. Boston, Mass. 
Kun. J. Bakšys, Rochester, N. Y............

• S. Kibartas. Phila,. Pa.
A. Vaisiauskas, Cambridge, Mass.

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

Administracija.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

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

430 BROADVVAY • IOUTR BOSTON ,

Mt VUFashington
COOF’ERATIVE BANK
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NORWOOD, MASS.
40 VALANDŲ ATLAIDAI
Penktadienį, spalių 5 d.. 7:30 

vai vakare prasideda 40 valan
dų atlaidai. Tą dieną bus išsta
tytas švč. Sakramentas per vi
są dieną. Nuo 2 iki 3 vai. po 
pietų Maldos Apaštalavimo na
rės si 
re.
palaiminimas 
ir išpažinčių

šeštadienį.

_usirinks į bažnyčią. Vaka 
7:30. mišparai, pamokslas.

Švč. Sakramentu 
klausymas.
spalių 6 d.. 7:15

klausyta raportai. Spalių 28 d. 
yra numatyta ruošti koncertas. 
Nutarta šaukti visų lietuvių 
masinį susirinkimą Amerikos 
Lietuvių Kongreso reikalu, 
kuris yra šaukiamas Amerikos 
Lietuvių Tarybos lapkričio 29. 
30 ir gruodžio 1 dd.. Chicago. 
Illinois.

Kviesti mūsų karius, kurie y- 
ra ar bus sugrįžę iš karo tarny
bos. į koncertą ir juos pagerbti.

!

rų p* 
vii, r*4.

Visoms Pittsburgho Ir
Apylinkes Lietuvių 

Draugijoms

Kvietimas Į Konferenciją

Lietuvių Piliečių Svetainėje, 
1723 Jane Street. South Side. 
Pittsburgh. Pa. Pradžia 3 vai. 
po pietų.

Delegatų į šią konferenciją 
prašome siųsti po vieną nuo 
kiekvienų dešimties jūsų orga 
nizacijos narių. Taip pat galės 
dalyvauti ir svečiai.

Pagrindinis konferencijos 
tikslas bus: (1) Nustatyti skai
čių ir išrinkti delegatus į Ame-

Stepone šilanskienė randasi 
Marvland General ligoninėje.

Mirė Ieva Šileikienė. Laidotu
vės įvyko ketvirtadienį su tri
mis mišiomis. Velionė buvo tre
tininkė ir priklausė Altoriaus ir 
Rožančiaus dr-jon.

THE CATHOLIC REVIEW 
pereitą penktadienį turėjo pui
kų aprašymą kun. Dubinsko pa
gerbimo puotos. Taipgi visą la
pą užėmė skelbimas mūsų para
pijos 100 metų jubiliejaus.

Kalėdojimas prasidėjo šią 
savaitę. Kun. Dubinskas aplan
kė Belair Road lietuvius, o kun. 
Mendelis buvo pas Curtis Bay 
lietuvius.

Juozas Kašinskas vėl parūpi
no gražius kalendorius, 
riuos mūsų kunigai dalina 
rapijiečiams kalėdojant.

Kunigų Mendelių mamytė 
tiek pagerėjo ir sustiprėjo,
jos dukrelė slaugė Alicija grįžo 
į New Yorką prie savo darbo. 
Mendelių šeima džiaugiasi ir 
Dievui dėkoja už mamytės svei
katą.

šeštadienį, spalių 6 d. prasi
deda mūsų kolonijoj drabužių 
ir avalinės rinkimas. Kun. dr. 
Mendelis žada atsišaukti į sve
timtaučius šiuo reikalu per no- 
venos pamaldas.

Lankėsi Baltimorėje likusios 
dvi įsteigėjos Kazimieriečių Se
serų Kongregacijos: Motina M. 
Immaculata ir Motina M. Con- 
ceptą. Jos dalyvavo iškilmėse 
Scranton. Penn.

Šių metų lapkričio 29, 30 ir 
gruodžio 1 dienomis, Chicagoje, 
įvyks VISUOTINAS AMERI 
KOS LIETUM!.’ KONGRESAS. 
Jį šaukia Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Amerikos Lietuvių Kongresas 
turėjo įvykti a.iK.sčiau. bet dėl 
karo suvaržymų nebuvo gali
mybės ji sušaukti. Dabar jis 
jau šaukiamas ir visi Amerikos 

per savo atstovus, pri-' klausomybės bylą būsimoje tai- 
I kos konferencijoje ir ją ginti.

Šiuo kviečiame jūsų organi
zaciją ne tik išrinkti delegatus, 
bet tuojau po to apsvarstyti 
klausimą sukūlimo delegatų ke
lionės lėšų ir tam 
tik galima daugiau paskirti iš 
jūsų organizacijos iždo bei pa
rinkti aukų iš susirinkime daly
vaujančių narių. Taip sukeltas 
aukas prašome per jūsų delega-' 
tus įteikti konferencijai.

Ana rikos Lietuvių Tarybos 
P it t sburgho S k y ri us: 

■J. B. Tamkevičius, pirm. 
S. Bakanas, Sekretorius 

J. Grėbliūnas, iždininkas.

I 
rikos Lietuvių Kongresą: (2) 

I išspręsti būdus sukėlimui dele
gatų kelionės lėšų: (3) apsvar
styti priemones kokias turėtų 
panaudoti Amerikos Lietuvių 
Kongresas, kad pagelbėti Lietu
vai griežtai iškelti jos nepri-i

St. George Avė.

7:15
Sa-

BALF skyriaus valdybos su
sirinkimas įvyks pirmadienio 

vai. rytą išstatymas švč. Sakra- vakare. Lietuvių svetainėje. 13 
mento. klausymas išpažinčių ir 
šv. mišios. Nuo 2—3 vai. p.p. 
Tretininkės susirinks į bažny
čią. 7:30 vai. vakare mišparai, 
pamokslas, palaiminimas 
Sakramentu, klausymas 
žinčių.

Sekmadienį, spalių 7 d., 
vai. rytą išstatymas švč.
kramento: mišios kaip papras
tai sekmadieniais — 8 ir 10:30 
vai. rytą.

Draugijų nariai susirinks į 
bažnyčią šia tvarka:

1—2 vai. p.p. Altoristai, Giri 
Scouts: 2—3 Merginos ir Mote
rys Sodalietės: 3—4 Rožan
čiaus Brolija. Moterų Draugija 
ir Moterų Sąjunga: 4—5 šv. 
Jurgio, šv. Vardo draugijos. 
LDS ir Susivienymo kuopos; 
5—6 Vyčiai ir Choristai.

7:30 vai. vakare mišparai, pa
mokslas. procesija, atlaidų už
baiga.

Visi dalyvaukime atlaiduose!

lietuviai, 
valo jame dalyvauti.

Savaime suprantama, kad vi-

Kun. K. Vasys,
Aušros Vartų par. klebonas,

I VVorcester. Mass.. “Darbinin-
į ko" Jubiliejinio koncerto garbės 
rėmėjas. Jis prisiuntė pasvei-

i kinimą Juibiliejaus proga ir sos Amerikos lietuvių kolonijos 
810.00 auką. Kun. K. Vasys ža- siųs delegatus į kalbamą kon-

! da nevien pats atvykti į kon-
i certą. bet ir kitus atsivežti.

Pereito šeštadienio vakare 
pas pp. V. J. Kudirkas lankėsi 
p. Matas Zujus. lydimas pp. Pr. 
Razvadauskų. Dalyvavo ir p. A. 
F. Kneižys. Pasikalbėta 
riais visuomeniniais
daugiausia LRKSA vajaus 
kalais.

įvai- 
reikalais.

rei-

CAMBR1DGE, MASS.
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užjūryje išbuvo 32 mėnesius. 
Tarnaudamas sanitaru prie

■ Troop Carrier Komandos, dau- 
I giausiai dalyvavo Kinijos ir
Burma Road mūšiuose. Vėliau 
teko kovoti Afrikoj, Italijoje, 
Prancūzijoje ir Vokietijoje. Y- 

' patingai jis pasižymėjo kovose
■ prieš vokiečius, teikdamas a-
I merikiečiams kariams
| reikmenis ir grąžindamas tran
sportiniu lėktuvu sužeistus ka
rius iš frontų. Už pasižymėjimą 
yra apdovanotas ‘Bronze Star'.l 
‘Presidential Citation’ ir vadi-i 
namuoju kuopos • mėlynuoju 
kaspinu. Sveikiname sugrįžusį 
karį E. Gedžių ir linkime ra
maus civilio gyvenimo. Edvar-

siųs delegatus
gresą. Pittsburgho ir apylinkės 
lietuviai negali atsilikti. Kad 
nusiųsti kuo skaitlingiausią 
pittsburghiečių delegaciją į A- 
merikus Lietuvių Kongresą, A- 
merikos Lietuvių Tarybos Pitts
burgho skyrius šiuo šaukia pla- 

, čią šios apylinkės lietuvių orga- j
nizacijų konferenciją į kurią 
kviečiame ir jūsų organizaciją 
atsiųsti atstovus.

■ Konferencija įvyks sekmadie- 
karo nį. spalių (October) 21 d.. 1945.

M rs. M. Gailiene,
uoli So. Bostono kolonijos dar
buotoja, ypač Raudonajame 
Kryžiuje. Ji yra "Darbininko” 
Juibiliejinio koncerto tikietų 
platinimo komisijoje ir uoliai 
darbuojasi, kad kuodaugiausia 

i sutraukus publikos į koncertą, 
tikslui kiek |____________________________

kū

pa

ant 
kad

d., 
gyve- 
aplan- 
jiems

Atletų klubo: žaidė ‘basket-ball’ 
ir kėlė lietuvių vardą Baltimo
rėje. Karo metu Maryland Gu
bernatoriaus buvo skirtas Bal- 
timorės vakarų miesto dalies 
District Warden ir atsižymėjo 
jų “Bowling League”. Kuomet 
lankė parapijinę mokyklą buvo 
geras altoriaus tarnas; šian
dien. kun. Dubinskas praneša, 
Juozas yra ištikimas Švč. Var- 

j do dr-jos narys. Kas sekmadie
nio rytą Juozą pastebėsi mišio- 

l se 7 vai. Jis yra katalikas ne iš 
vardo, bet ir iš darbų.

į

ii i

I 
,1
■ do brolis Pranas, kuris eina j 

, štabo viršilos pareigas, šiuo ■ 
tarpu randasi Anglijoje ir neuž- 

I ilgo žada sugrįžti į namučius.
Kelios savaitės atgal, garbiu-;

Sekmadienį, rugsėjo 30 d. gai atleistas iš karo tarnybos Sekmadienį? rugsėjo 30 dJ 
tuoj po sumos įvyko Federaci-, aviacijos viršila sanitaras. Ed-! parapijQS gvetainėje įvyko klūJ 
jos skyriaus susirinkimas. Iš-. tvardąs Gedžius. Karys Gedžius

Penktadienį. rugsėjo 
p.p. J. O. Rokatenzus. 
nančius Woburn. Mass.. 
kė garnys, palikdamas
puikų sūnų. p. O. Rokatenzienė 
ir naujagimis sūnelis randasi 
VVobumo Charles Memorial li
goninėje. p. p. Rokatenzai augi
na jau tris sūnus. Sveikiname 
p. Rokatenzienė yra p.p. A. M. 
Zaveckų dukrelė.

______________

c?•<
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Anniversary

SALE
I. J. Fox didžiausia kailinių firma A- 

merikoje skelbia dideli kailinių 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.

biečių susirinkimas. Susirinki
me nutarta rengti klubo naudai 
parengimą prieš Naujuosius 
Metus. Tam tikslui išrinkta ko
misija. kuri pasirūpins rengi
mo reikalais ir užėmimu svetai
nės:

Aviacijos leitenantas J. Povi- 
i laitis. sugrįžęs iš Europos, pra
leidžia 45 d. atostogas pas savo 

i jauną žmonelę, kuri gyvena pas 
leitenanto mamytę p. Povilaitie- 
nę. Praleidęs atostogas, Įeit. Po
vilaitis mano būsiąs paskirtas 
tarnybai čia Amerikoj, 
me leitenantui linksmų
gu-Į

Juozas Kašinskas
Linki-

atosto-

Šią savaitę mus aplankė šie
■ kariai: puskarininkai — S.'
Monkevičius, J. Simanavičius,!

i G. Stanulevičius ir jūr. P. Le-j 
I vonaitis.I A. D.

NASHUA, H. H.

Juozo Asmenybė 
j Nors Juozas yra tik 36 
bet yra prityręs žmogus, 
zas neturėjo progos išeiti 
tų mokslų, tačiau yra sumanus' 
ir greitai prisitaiko prie aplin
kybių. Kaip seni, taip jauni ger
bia Juozą. Jis yra populiarus. 
Juozas nebijo darbo, nebijo su
sitepti rankų. Jei Juozas apsi-jI • • •ima dirbti ar tai parapijos, ar 

I kokios draugijos parengime, tai 
nežiūri ką kiti veikia, bet rūpi- 

į naši, kad rengiamoji pramoga 
i nusisektų. Juozas yra veikėjas. 
Jis pirmininkavo mūsų klebono 
kun. dr. Mendelio pagerbimo 

; puotai pereitais metais, kun. 
Dubinsko vakarui pereitą mėne- 

•” ne duoda- 
ti surasdamas darbą atatinka-jmas įsakymus kitiems, bet pra- 
mą jo amžiui. Juozo tėvelis 
rė vasario 14 d. 1919 m.

nybėn, jaunas žmogus, sulaukės 
tik 45 metus amžiaus. Kašinskų 
mamė liko našlė su Juozeliu ir j 
trimis dukrelėmis. Vargas buvo į 
motinai likus be duondavio su 
keturiais vaikučiais, tačiau Juo
zas galėjo užbaigti bent 8 sky
rius. bet aukštesnio mokslo 
vargšė mainytė Juozukui nega
lėjo duoti. Juozas, suprasdamas 
ir atjausdamas motinos vargą, 
ir neturtą, stengėsi jai pagelbė-;si- “Pirmininkavo

Juozas Apsiveda

metų, į
Juo-!

aukš-'

BALF Rūbų Rinkliava 
Marylande

miJ kaitą liedamas pats. Juozo ma- 
; mytė Kotryna Kašinskienė dar 
gyva. Žinoma, ji džiaugiasi sa-' 
vo sūnaus gražiais darbais. Juo-

I

04Č

411 WaSHINGTON STRELT

BOSTON, MASS.

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 proga!

Baltimore, Md. — BALF 64 
Skyrius čia rengia rūbų rinklia
vą nuo spalių 6 iki 22. Skyriaus 
valdyba: Kun. Dr. Liudas J. 
Mendelis, garbės pirmininkas; 
Julė Rastenienė, pirmininkė; 
Emilija Railienė (poeto Juliaus 

i Janonio sesuo) raštininkė; Kas
tas Matuliauskas, iždininkas.

Pradžia vajaus bus šeštadie
nį. spalių 6, 1 vai. dieną, prie 

; Šv. Alfonso bažnyčios, Sarato- 
ga St. ir Park Avenue. Atidary- 

,mo ceremonijose dalyvaus auk- 
1 šti valstybės ir miesto valdinin
kai, skyriaus valdyba ir spau
dos atstovai.

Lietuva per šį karą baisiai 
■ nukentėjo. Daug žmonių liko 
be pastogės, be turto, be svei
katos. Daug lietuvių išguitų iš 
tėvynės svetur galvas nuleidę 
klajoja, be namų, be darbo, be 
pastogės, be drabužių.

Ateina šalta žiema. Kas mūsų 
vargingus brolius ir seseris pri
glaus? Kas jiems nušluostis a- 
šaras ?

Tad eikime visi talkon. Neški
me kas ką turime, kas tik gali
ma dėvėti. Duokime šiltų dra
bužių, baltinių, avalinių, ir kit 
ko, kad tuos nelaimingus žmo
nes sušelpus. Jei patys neturi
me, prašykime kitų duoti kas ką 
turi.

Mes laimingesni neužmirški
me nelaimingųjų!

Lietuvis.

Spalių 2 d. 1932 m. buvo iškil- zo tris sesutės yra vedusios ir 
minga diena Juozo gyvenime? gražiai gyvena, šiandien Juozas 
Tą dieną Šv. Alfonso bažnyčio- yra tėvas ne tik savo trijų duk- 
je Juozas paėmė sau už žmoną 
p-lę Stasę Jasilaitytę. Apsive
dęs. Juozas nutaria tapti gėli
ninku. VVashington Blvd., lietu
vių vadinama Columbia Avenue. ■ 
Juozas atidaro gėlių krautuvę, i 
Septynius metus Juozas par
duoda gėles. Per tą laiką Juo
zas daugiau ir daugiau susipa-J 
žįsta su laidotuvių direktoriaus' 
pareigomis, ir štai 1930 m. gali
ma sakyti visai netikėtai Balti- 
morės lietuviai išgirsta, kad

i 
'■

relių, bet užima mirusio tėvo i 
vietą Kašinskų šeimoje. Džiugu' 
yra sveikinti mūsų kolonijos ir 

' parapijos veikėją Juozą Kašins
ką. Linksma yra palinkėti jam 

i ilgiausių metų ir geros sveika- į 
tos darbuotis ir ateityje Dievo' 
garbei ir lietuvių naudai.

Matelis - Būdaitė
Sekmadienį, rugsėjo 30 d. pri- 

į ėmė Moterystės Sakramentą 
, grįžęs karys Sylvestras Mate- į 
lis ir Sabina Būdaitė. Liudyto- 

LV ° jais buvo Petras Būda ir Dara- j 
ita Matelytė. Kun. Antanas Du- 
j binskas laimino moterystės ry
šį; kun. klebonas dr. Mendelis 
pagelbėjo kun. Dubinskui. Puo
ta įvyko lietuvių svetainėje Hol- i 
lins St. Sveikiname 
džius. Linkime abiems 
šių Dievo malonių.

Kiekvienoj kolonijoj yra pasi
šventusių vyrų ir moterų, ku
riems rūpi Dievo ir Tautos rei
kalai. Tie veikėjai įdeda daug 

i darbo be jokio atlyginimo, pa- 
| aukoja daug laiko, nukenčia 
daug tam tikram idealui. Ne 
kartą jie yra įtarti, apšmeižti, 
visai be reikalo, ir tų žmonių, 
kurie patys nieko neveikdami, 

i mato tik klaidas arba nepasise
kimus tų. kurie^ stengiasi ką 
nors atlikti ar tai Dievui, ar Tė
vynei.

Tarp tokių uolių savęs neieš- Juozas Kašinskas atidaro savo' 
kančių veikėjų reikia priskaity- ofisą. Juozas jaunas, energin- 

jti mūsų Juozą Kašinską. Juozo gas. jaunosios kartos, pažangus, 
gyvenimo istorija nors tik 36 mandagus, suprantąs vargą, at
metu ilgio yra gan įdomi. Vy- jaučiąs nelaimę, visiems lietu- 

,riausias sūnus našlės motinos, viams veikiai patinka taip, kad 
i Juozas Kašinskas užaugęs var- 
įge ir neturte padarė didelę pa
žangą pasiekdamas tą aukštą 

Į vietą, kurią jis užima kaip pa
rapijos, taip mūsų kolonijos gy

venime.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mano 

minėms. draugėms ir draugams 
už sveikinimus, linkėjimus ir 
dovanas gimtadienio proga. 
Dėkoju savo sesutei ir švogeriui 
J. Manikam. giminaičiam pp. 
Stasiuliam iš Hartford, Conn., 
broliam ir brolienei Kneižiams 
už sveikinimus ir linkėjimus 
per radio. Taipgi dėkoju ir savo 
mylimam vyrui Vincui.

Dėkoju Moterų Sąjungos 27 
kuopai, Norvvood, Mass., už 
sveikinimus ir linkėjimus per 
radio ir taip pat p. A. Lyons iš' 
Norwood už gražų sveikinimą.

Taipgi dėkoju Nashuaiečiams
pp. J. Staniuliam, pp. J. Tarno- kuomet 
lioniam, o ypatingai pp. O. J. sūnų, 
Skirkevičiam ir pp. A. C. Zape vardu. Juozas.

Ben-į metais liepos 15 d. Juozukui su-ūris dukreles.

mi-

Liepos 15 o'., 1909 m.
Linksma diena buvo Juozo ir 

Kotrynos Kašinskų šeimoje. 
Dievas jiems suteikė 

kurį jie pakrikštino tėvo 
Tai

j retas kurs lietuvis yra palaido
tas kieno kito, jei ne Juozo Ka
činsko. Juozas perka namą, 
602 VVashington Blvd., įrengia 

įtinkamą vietą numirėliams pas 
j save laikyti, tampa pilnoj pras-į 
įmėj tikras biznierius.

I
I

naujave- 
gausiau-

A MERI C AN
RED CROSS 

+

Juozo Turtai 
Pažangą darant jo naujam j 

, pašaukime per 10 metų Juozo 
ir Stasės Kašinskų vedybinio 

buvo 1909-gyvenimo. Dievas jiems suteikė 
nam už gražias dovanas. Ben-įmetais liepos 15 d. Juozukui su-Jtris dukreles, kurių šiandien 
drai dėkoju visiems ir visoms;ėjus 6 metams, tėveliai pradėjo Jacąuelina ir Janeta lanko šv. 
už sveikinimus, linkėjimus ir jį leisti parapijinėn mokyklon,'Alfonso mokyklą, o jauniausioji 
dovanas. Lai Dievas visus ir vi- kur jie užbaigė 8 skyrius. Jam Joanna dar tebėra namie. Per 
sas laimina. dar belankant pradinę mokyklą1 ilgus metus Juozas buvo prezi- 

i - AmerikonųTeklė Mitrhell. jo tėvelis buvo pašauktas amži Įdentas Lietuvių

I

batais, 
apsau- 
dviem

Kad ir nuplyšusiais 
bet Lietuvos dukra eina 

i, vedina

Nuotrupos
Juozas ir Veronika 

susilaukė dukters. Ši buvo krik
štyta sekmadienį, rugsėjo 30 d. 
Krikšto tėvais buvo naupagimu- 
sios dėdė ir teta. Povilas ir Vik
torija Juškeliai.

Per Primicijas sekmadienį' 
kun. Dubinskas buvo subdiako- 
nas primicijantui, o kun. dr. 
Mendelis sakė pamokslą. Bažny
čia buvo pilna žmonių. Begalo 
gražiai pasirodė mokyklos vai- gos ieškodama, 
kučiai procesijoj. Choras ir at- mažyčiais. Tamstos attikusieji 
sižymėjo puikiu giedojimu.

Juškeliai

batukai gali padėti jos varge...
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

Spalių 3 d., mirė miesto ligo
ninėje kelis mėnesius pasirgęs, 
Vladas Mickevičius, 69 metų, 
gyv. 405 E. 3rd St. Jis paėjo 
Skapiškiu parapijos. Amerikoje: 
pragyveno 45 metus. Paliko

DAKTARAI

žmoną Konstanciją (Sokytę), 
vieną dukterį, du sūnų, vieną 
seserį ir du broliu. Laidojamas 
spalių 6 d., 10 vai. ryte, Naujos 
Kalvarijos kapuose. Melskimės 
už mirusius.

PociaiZigmantas - Morta 
aukavo: par. mokyklų fondui 
$10.. par. vienuolyno taisai $10., 
Seselių namui Brocktone $10.;

I

Mrs. Elena Slaičiūnas,

vo pagelbininkais aplankė visus 
lietuvių klubus ir organizavo 
politinius ratelius. Maurice J. 

i Tobin buvo išrinktas gubema- 
įtorium, ir jis tas pareigas eina 
garbingai.

Taigi adv. Jonas J. Grigalus 
iki šiol visuomet buvo su laimė
toju. Jo ofisas yra 20 Pember- 
ton Sq., Bostone. Tel. CAPitol 
0453. Gyvenimo vieta 52 G St., 
So. Boston.

Atleistų Iš Karo Tarnybos 
Veteranų Dėmesiui

Lankėsi

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

į ir Lietuvos reikalams $10. Pa- įžymi Moterų Sąjungos kuopo-
rapijos mokyklų fondui aukavo, je darbuotoja, “Darbininko” Ju-j 
Ona Šarkienė, savo 
atminčiai, $100. Jonas
$12. Ačiū.

motinos j biliejinio koncerto tikietų pla- 
Rimutis

I I

Džiaugiasi Misijomis. Šią sa-

Sou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

TeL TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

{VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

tinimo komisijos narė. Ji jau 
nemažai yra išplatinusi knygu
čių ir tikietų. Ji sako, kad ne
užilgo turėsianti daugiau tikie- 

vaitę Šv. Petro par. bažn. eina, tų paimti, nes paimtuosius bai-
Misijos. Moterys ir merginos' gianti išpafduoti.
džiaugiasi misijomis. Jos giria!"----------------------------------------
misijonierių pasionistą Tėvą jomis pasimelsti. Reikia sueiti 
Silvijų už aiškų ir malonų tiky- prie Cathedral High School 3 

vai. p. p.
I

binių tiesų ir gyvenimo taisyk
lių išdėstymą. Misijos baigsis' 
sekmadienį, 7 vai. vak.

Vaikams misijos yra vedamos:
4 vai. p. p. Šios vaikų misijos 
baigsis šeštadienį, 9 v. r.,

Vyrų ir vaikinų misijos pra- biznį pp. Jonas ir Genovaitė Gu- 
sidės pirmadienį, 7:30 v. v.

Roslindale. Mass.

Šiame Bostono priemiestyj 
gyvena ir veda įžymų kepyklos

Dar primenu, kad mūsų para
pijos Tretininkų Brolija, sek
madienį, keliaus į katedrą, ben-!čių - savųjų, 
drai su visomis diecezijos Broli-i

I

t

i

deliai, gyv. Cummins Highway, 
kurių kepykla yra Hyde Park 
Avė. Šiomis dienomis pas pp. 
Gudelius lankėsi labai daug sve- 

Tai buvo tikras 
“reunion”. Lankėsi brolis Jonas 
su žmona ir sūnums iš Canton; 

‘tėveliai Gecevičiai iš Canton;I
brolis jūreivis Juozas, kuris da
bar atostogauja, su žmona 
kūdikiu, ir kitos giminės.

Grįžo Leit. Ketvirtis 
Garbingai Atleistas 

Iš Karo Tarnybos

ir

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Marijona Karčiauskienė, 
nuoširdi So. Bostono kolonijoje 
katalikiškų draugijų veikėja. Ji 
yra “Darbininko” Jubiliejinio 
koncerto tikietų platinimo ko
misijoje ir nuoširdžiai dirba 
koncerto pasisekimui.

I

j Pristatome Vyną, Alų ir Toniką
! Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų, šiuos 
! gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa

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

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

Pereitą savaitę grižo pas savo 
tėvelius, gyv. Milton, Mass.. lei
tenantas Edmundas Ketvirtis 
garbingai atleistas iš karo tar
nybos. Jis buvo apie du metu 
Australijoj ir Naujojoj Gvinė
joj signalizacijos korpuse, 
liau persikėlė į aviaciją.

Leit. Edmundas Ketvirtis yra 
vienintelis pp. Ketvirčių sūnus. 
Jo brolis mirė keli metai atgal. 
Grįžęs iš karo tarnybos tuojau 
stojo su savo tėveliu Petru Ket
virčiu į brangenybių biznį, 312 
W. Broadvvay, So. Boston, kurį 
p. Petras Ketvirtis veda per il
gus metus.

Sveikiname sugrįžusį Įeit, ve
teraną Edmundą ir linkime ge
riausių sėkmių civiliame gyve
nime!

2 ("i P r i a 11 c i a ll^Picra Vvramc ir Mnfprime vroGeriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

giai patarnauja.

258 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wav«.

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 tVaves Sėt VVhile You Relax In 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S 
BEAUTY SALON 

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist a!ways present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings
i

: ei jos dėl Massachusetts 
bonus turi būti adresuo
tos šiaip: Statė of Massa
chusetts, Veterans Bonus 

‘Division, 15 Ashburton 
' Place, Boston 8, Mass. Ne
adresuokite jų į Statė 
House.

įvairūs skelbimai

Trečiadienį lankėsi Antanas 
Vaisiauskas, buvęs LDS Centro 

į iždininkas. Atsilankymo proga 
i užsimokėjo $1.00 už knygutę ir 
; pasižadėjo atvykti į Jubiliejinį 
“Darbininko” koncertą.

Lankėsi kun. Pr. M. Juras, 
LDS Centro pirmininkas, su ku
riuo buvo aptarta daug biznio 
reikalų.

Ketvirtadienį lankėsi Mrs. 
Wm. Gedrim iš Brighton, Mass. 

‘ Pp. Gedrimai yra ilgamečiai 
LDS nariai ir uolūs “Darbinin
ko” rėmėjai. Atsilankymo pro
ga, pasipirko Jubiliejinio kon
certo porą tikietų, koncerto 

;fondan aukojo $2.00 ir atnau
jino narystės duoklę.

Tą dieną lankėsi Mrs. S. Sa
kalauskas. Atsilankymo proga, 
užmokėjo už laimėjimo knygutę 

I $1.20.
i Lankėsi Regina Glineckaitė, 
i grįžusi iš Chicagos. Ji atvežė 
i labų dienų nuo buvusio “Darbi- 
ininko” redaktoriaus p. Pr. Gu
do ir jo šeimos labų dienų.

Grįždamas iš Lietuvos Vyčių 
seimo, įvykusio Chicago, III., p. 
Pranas Vaškas buvo sustojęs 
Athol, Mass., o iš ten atvyko į 
Bostoną, kur turi labai daug 
pažįstamų -— Vyčių. Ta proga 
p. Pranas Vaškas 
“Darbininke”, pp. 
Kazys Vaškai yra 
ko” 
Newark, N. J.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
J. Meškauskui. So. Bostone. 

Prašome atsišaukti ir paimti 
“Darbininko” Administracijoje.
I----------------------------------

Vė-

Rezignavo Adv. Jonas 
J. Grigalus

Pirmadienį, spalių 1 dieną 
adv. Jonas J. Grigalius atsista- 

i tydino iš Bostono miesto nuosa- 
i vybių įkainuotojų tarybos 
! (Board of Assessors). kad galė- 
Į tų dirbti rinkimų kampanijoj už 
p. Arthur Reilly, kandidatą į 

i Bostono miesto mavorus.
Adv. Jonas J. Grigalus yra į- 

’ žymus visuomenininkas, So. 
i Bostono Lietuvių Piliečių drau- 
i gijos pirmininkas ir nuoširdus 
I “Darbininko” ir Darbininkų 
Radio programos rėmėjas. Jis 
taipgi yra įgudęs politikoje, nes 
per daug metų joje darbuojasi. 
Jam pavyko lietuvius įtikinti, 
kad organizuotai dalyvautų rin- 

, kimų kampanijose.
Kaip žinoma, adv. Jonas J. 

Grigalus vadovavo lietuviams 
piliečiams, kada Maurice J. To- 
bin kandidatavo į Bostono ma- 
yorus ir jis laimėjo. Taipgi ka
da. mayoras Maurice J. Tobin 
kandidatavo į Massachusetts 

. valstybės gubernatorius, tai 
į adv. Jonas J. Grigalus. būda- 
!mas Lietuvių Politinio Komite
to Dėl Tobin pirmininku, su sa-

Kasdien grįžta iš užsie
nių tūkstančiai kareivių, 
karių ir jūreivių, garbin
gai atleistų iš karo tarny
bos. Bostono pašto virši
ninkas Patrick J. Connelly 
primena Massachusetts 
veteranams, kurie kreipia
si gauti $100.00 Statė Bo
nus, kad jie visais galimais 
būdais apsaugotų savo o- 
riginalius atleidimo iš ka
ro tarnybos popierius.

“Mes patyrėme, kad daug vy-i 
rų negali suprasti tos didelės 
atleidimo iš karo popierų ver
tės, kurių nebegali gauti, jeigu 

į pameta. Yra reikalavimas, kad 
j tik originaliai popieriai turi 
būti pristatyti išpildant aplika-į 

; ei ją dėl tų bonus — photostati-1 
nės kopijos nepriimamos,” sako 
pašto viršininkas.

I “Mes 
siems 
siems 
tuos ‘discharge’ popierius arti
miausiame pašto skyriuje. To-

Dr. Paulina Luzeckaitė, 
Jubiliejinio “Darbininko” kon
certo rėmėja, kvietimų komisi
jos narė. Ji visus nuoširdžiai 
kviečia koncertam

Dr. Paulina Luzeckaitė turi 
ofisą. 400 Broadvvay, Cam- 
bridge, Mass.

PAIEŠKAU Soročkos - Soro- 
kos Juozapo, gyv. Youngstown 
mieste. Jam atsiliepus, prašau 
painformuoti mano adresą, 

j “Darbininko” Administracija.

visuomet sakome vi
karo . tarnyboje buvu- 
vyrams užregistruoti

mo vyro ir sūnaus tėvo, vėlei lai 
suteikia amžiną ramybę.

Nuliudusi velionio žmona 
Petronėlė Stukienė ir 

sūnus Robertas.

Mėnesinės šv. mišios už a. a. 
Ipolito Stuko vėlę įvyks spalių 
23 d., 8 vai. rytą, Šv. Petro lie- 

■ tuvių parapijos bažnyčioje, So. 
; Bostone. Prašome pasimelsti už 
i velionio vėlę ir, kurie gali, daiy- 
I vauti šv. mišiose.

lankėsi ir 
Pranas ir 
“Darbinin-

bendradarbiar. Gyvena

PADĖKA I
I
I

kiu būdu veteranas gauna pa-! 
kvitavimą. kad priėmė pasiun
timui ir paštas gauna pakvita-: 
vimą, kad pristatė Statė Bonus 
viršininkams. Svarbu taip pat,' 
kad tie originalūs ‘discharge’ 
popieriai būtų grąžinti regis
truotu siuntiniu. Taip pat. ve

teranas gali gauti apsaugą įdė-
■ damas Postai Note sumoje 20 
I centų, padengimui registravimo 
, išlaidų grąžinant tuos popie- 
' rius. Postai Note galima gauti
visuose pašto skyriuose. Postai 

. Note turi būti išrašyta vardu
■ Statė Treasurer. Common- 
vvealth of Massachusetts. Jeigu 
nepasiųsi registravimo išlai-

; doms. tai Jūsų popieriai bus 
(grąžinti paprastu siuntiniu ir 
paštas neturės rekordo, kad 
siuntinys buvo pristatytas. To
kio patarnavimo apsauga 
būtinai reikalinga.”

I

PARSIDUODA So. Bostone 
frosernė ir bučemė su vėliau
sios mados įrengimais. Vėliau
sios mados mašinos ir visi pato
gumai. Bučernė tirštai apgy
venta. Kitos bučemės toli. Atsi
šaukite “Darbininkan”.

( 5-8-12)

VEDUSIAI porai yra vieta 
pas mane gyventi. Yra penki 
kambariai su visais įrengimais. 
Dėl rendos, tai susitarsime. At
sišaukite ant pirmo floro: 34 
Bellevue St., Dorchester, Mass. 

(5-8-12)

Mirus mano mylimam vyrui ir 
šeimos tėvui, a. a. Ipolitui Stu- 
kui, kuris buvo iškilmingai pa
laidotas rugsėjo 26 d. iš šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čios Naujos Kalvarijos kapuo
se. nuoširdžiai dėkojame para
pijos kunigam už dvasinį patar
navimą: dėkojame visiems už 
šv. mišias. gėles, pareikštas 
užuojautas ir dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse: dėkoja
me laidotuvių direktoriui, Juo
zui Kasperui, 187 Dorchester 
St.,, kurio įstaigoje velionis bu
vo pašarvotas, už malonų pa-i 
tarnavimą. Ypatingai dėkoja-j 
me velionio broliui ir brolienei 
Juozui ir Marcelei Stukam už 
man suteiktą nuoširdžią pagal
ba.

Lai Dievas visiems atlygina 
už gilius užuojautos žodžius ir 
suraminimą liūdesio dienose, o 
a .a. Ipolito Stuko. mano myli-

H. Plechavičius. 
iCambridge kolonijos veikėjas. 
: ilgametis LDS 8-tos kp. narys, 
i “Darbininko” Jubiliejinio kon- 
I certo Garbės Rėmėjas ir nuo-. 
I širdus “Darbininko” prietelius.
Beveik nėra buvę “Darbininko" 

į parengimo, kuriam jis nebūtų 
i buvęs šefas — vyriausias šei-1 
I mininkas. Pp. Plechavičiai ža- 
! da atvykti su visa šeima į Ju-; 
' biliejinį koncertą.
I
ii

!

(VAIRŪS SKELBIMAI

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

j

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

336 - 328 W. Broadvvay
: So. Boston, Mass.

REIKALINGA pardavėja ke
purių, kuri moka lietuviškai 
kalbėti. Nereikalingas patyri
mas. Pilnam laikui arba trum
pom valandom. Geras atlygini
mas. Atsišaukite Henry Davis, 
449 West Broadway, So. Bos
ton, Mass. Tel. ŠOU 9684. (11) 
--------------------------------------1---------------

1

I

yra

Pašto viršininkai taip 
pat primena visiems vete
ranams, kad visos aplika-; i

KUR SAPNŲ 
GROŽYBĖ

Kur sapnų grožybė. 
Kur svajonės tos? — 
Nieks nebevilioja 
Jau širdies šaltos.

Nieks nebevilioja.
Tik daina gaili
Iš krūtinės plaukia 
Ten toli. toli.

Kur sapnų grožybė, 
Kur gi laimė toj? — 
Nesužibo nūdien. 
Gal sužibs rytoj ?

Draugijų Valdybų Adresai
SV JONO EV. BU. PASALPINĖ8

□ RAUGUOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8tli St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. GailiūnienS, 

8 Winfield SL, So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

29 Gould St., W. Roxbury, Mas3. 
Tel. Parkvvay—1864-W.

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

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

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St.. So. Boston, Mas3.

Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaLi 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Seventh St., So. Boston, Mass. | čią sekmadienį kiekvieno mėnesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 vai. po pietų. Parapijos salėj
pas protokolu raštlnlnfce <52 E. “th St... So. Boston. Mass

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

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

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

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

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

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

i 
i i

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos. •

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham lA0!f-R

I

ĮĮ

REIKALINGA
Polishers ir Butters

Nuolatinis Darbas — Geras 
Užmokestis

ATSIŠAUKITE —

Tremont-Old Colony 
Platinę Co.

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

' Tel. SOUth Boston 3784-3785 jI

APKALKITE NAMUS 
BINGELIAIS — 

NEREIKĖS JŲ MALIAVOTI 
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite 
H. S. TITELBAUM 

Tilo RoofincjCo., Ine. 
District Managerj 

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

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC 

Lietuvių Graborius ir 
Baisa rrjuoto jas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

I

J

I

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.

D. A. Zaletskas. F. E. Žale tikas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609

J
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S V A RBU S SU SIRINKIM AS

susirinkimą yra 
liečiami atsilan- 
grupių atstovą, 
iki penktadienio

vakaro malonaus pasimatymo.
Akstinas.

VALSTYBIŲ ZIMBS

Skalių 5 d.. 8 va1..- vakare, cho
ro kambaryje įvyks nepaprastai 
svarbus Federacijos skyriaus. 
Tėvų Savųjų draugijos ir Lietu
vių šalpos 2-jo skyriaus susi
rinkimas. Kalbės M ar Fund ar. 1 
Community Chest atstovas ir 
bus svarstoma būsiančiojo Lie
tuvių Kongreso klausimas. 
Taip pat kun. klebonas J. Va- 
lantiejus ir p. Petras Jakubaus
kas pasižadėjo išduoti raportą 
iš buvusio labai sėkmingo dra
bužių vajaus.

Į šį įdomų 
nuuoširdžiai k- 
kyti visų trijų 
ir nariai. Tad

Spalių 7 d.. 5 vai. po pietų, 
m 'kyklos salėje įvyks draugiš
kas parengimas arba kortavi- 
m vakaras. Rengia LRKS A- 

erikoje >9 kuopa ir LDS 6 
ku::pa. Kviečia skaitlingai at
lankyti susipažinti, nes per 

vasarą jokių parengimų nebu
vo. šis bus pirmas. Taipgi spa
lių 7. 1 vai. p.p. įvyks šv. Jono 
Evg. draugijos mėnesinis susi
rinkimas. Valdyba pageidauja, 
kad nariai skaitlingai dalyvau
tų. nes yra svarbių dalykų ap
tarti. Raportfris.

r _ B.
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Lietuvių šalpos Egzekutyvio komiteto nariai Italijoj peržiūrinėja 
drabužius gautus iš Bendro Amerikos Lietuvių šalpos Fondo, National 
\Var Fund nario.

Šio vaizdo grupėje yra kun. Dr. J. Sakeviėius, vice-pirm.; p. V. Lozo
raitienė, ižd.; Dr. St. Girdvainis, Lietuvos ministras Vatikane ir komite
to pirmininkas; Dr. Edm. Karanauskas, sekr., ir kun. Dr. V. Pavalkis.

ii

s ir du
rno mei

Praeitą savaitę Amerikos Lie
tuvių Tarybos Bridgeporte sky
rius turėjo savo susirinkimą, 
kur bu v ■ keletas laiškų perskai
tyta iš Tarybos centro. Taipgi 
skyrius nutarė remti ateinantį 
Kongresą, ir paskyrė auką. Nu
tarė surengti gražų parengimą 
dėl Tarybos vietinio skyriaus ir 
Kongreso paramai. Taipgi nu
tarė kreiptis į vietinias draugi
jas su pranešimu reikalui Kon
greso. kur yra prašoma aukų 
suteikimo. Rengimui vakaro ko
misija yra: Amilija Tuskas ir 
Jonas Stanislauskas.

ponia mokytoja G. (Vaitekū- 
naitė) Kaneb. Ji taip pat diri- 

■gavo choralinei grupei, kuri iš- 
i pildė jausmingai patriotines 

žinomos dai-

pareiškė dideljpolio kolegijos seimas Thomp- M. Delionienė
šone, sutraukė nepaprastai dėkingumą už gausų apmokėji- 
daug delegatų ir svečių. Iš Wor- mą kelionės lėšų ir suruoštą pa. 
cesterio buvo apie 50 su philan- gerbimą. Garbingai pasižadėjo 
tropu kun. A. Petraičiu ir orą- važiuoti į apskričio suvažiavi- 
toriu advokatu A. Milerių prie-Imą ir pateikti raportą iš būvu- 
šaky. Eks - Worcesterietis, ii- šio seimo. Taip gi pasižadėjo 
gus metus klebonavęs Šv. Ka- savomis lęšomis važiuoti atsto- 
zimiero parapijoj kun. J. J. Ja- vės — kps. pirm. M. Vaitekū- 
kaitis, marijonas, laikė šv. mi
šias, o pamokslą sakė šv. Kazi
miero parapijos vikaras kun. J. 
Bakanas. Po ilgų metų pertrau
kos buvo malonu pasimatyti su
kun. J. J. Jakaičiu, kuris nese- p. V. Lutkienė nurodė reikalą 
niai grįžo iš Argentinos. Wor- prisidėti prie sukėlimo fondo 
cestery darbuodamas daug svei- nupirkimui ir gaminimui dra- 
katos ir energijos padėjo mus bužių vaikams.
šviesdamas ir auklėdamas. Čia 
gimęs VVorcesterietis kun. Ba
kanas mums yra žinomas kaip Išrinkto~koiisija/;

nienė, vice-pirm. V. Seniauskie
nė, ižd. O. Puišienė, Gen. Kenab, 
kuri skaitys paskaitą suvažia
vime. M. Grigienė, O. Gaidienė, 
E. Navulienė ir O. Žiurinskienė, ■ ...

Nutarta rengti Halloween 
party su šokiais. Numatyta A.

geras pamokslininkas, turįs iš
lavintą gražų tenoro balsą,.

Prof. A. Vaičiulaičio paskaitą 
pabėgėlių klausimu mums pa
darė įspūdį. Mes sekame jo re
daguojamą 1' 
“Darbininke” ir i 
knygų įsigyti, bet, deja, pasiro
do, kad visos jos Europoj liko.' 
Galvojam kaip būtų galima iš
leisti tokio literato vertingus 
kūrinius.

pp. Matilda Paulukonienė, Ju- 
lia Mac, Mildred Lekecky, Vero- 

! nika Lutkienė, Ona M. Sidabrie- 
• nė. Tam tikslui sudėta aukų su- 
jsirinkime $16.00 aukojusios po 

literatinį_ skyrių į$200 _ M. Gieraitienš, M. A- 
ir norėtume jo demsk-en- v. Seniauskienė;

_ įSl-50 — Amil Baltramaitienė;
- . _ - - _';PP- $1-00 — Kirmelienė, M. Gri-

įgienė-, O. Ridikienė, O. Gaidie
nė, O. Bruožienė, Elena Kun- 
drotienė. Po 50c. — M. Lekec- 
kienė, M. Vaitekūnienė: po ma
žiau — Alukienė ir O. Žiurins- 

! kienė.
I Kviečiame draugijas ir visuo
menę prisidėti prie šio svar
baus parengimo. Vėliau bus pa
skelbta diena ir laikas. Su-ja.

I

ŠAUNIOS PAGERBTUVĖS ■ tyva buvo sukviesta apie šimtas dainas Sekančios
šių metų rugsėjo 27-tą didžia- rinktinių lietuvaičių į bankietą,'nininkės išpildė kūrinius: ponia 

jam Sherato.n viešbuty įvyko] kuris buvo su nepaprastu geru N Thompson, ponia 0. Greičai- 
retos iškilmės - pokylis panelei skoniu priruoštas. Ponios ren- pįene, ponia P. Milienė, ponia 
majorei Albinai Šimkiūtei, auk- gėjos yra iš profesijos slaugės yj Biekšienė, ponia M. Mach, 

ponia M. Lekeskienė, ponia M. 
o ponia M. \Veiksner, ponia M. Puzarienė, 

M. Pauliukonienė. A- 
kalbė- viešosios mokyklos principai - kompanavo profesionalė pianis-

Ponia Weiksner iškilmingai ^ntano Milerio žmona, 
pradėjo vakarą ir perdavė į 
"toastmaster pareigas savo maj buvo pasikalbėjimai su p-le 
kolegei poniai Pauliukonienei, majore ir kitoms jaukioj, šei- 
kuri įgudus prie draugijų veiki-1 myniškoj nuotaikoj. Visos ne

noromis skirstėsi namon, nes 
i buvo gaila tokį pobūvį apleis
ti. Šis parengimas tikrai nuo 

' pradžios iki galo buvo unikatas 
' ir visais atžvilgiais pavykęs. 
Net ir prie kiekvienos viešnios 
lėkštės buvo rankom padarytas 
miniaturiškas “corsage” iš gy
vų gėlių: tai, rodos, nuopelnas 
darbo ponios V. Liutkienės, jos 
dukros ponios Pauliukonienės 

, ir ponios Weiksner. Worceste- 
riečiai ilgai minės šį vakarą, 
kuris astetiniu atžvilgiu tarsi 
buvo perlas.

į Teks p-lei majorei Šimkiūtei 
greitu laiku grįžti atgal prie ša

P. JUOZAS ŽEMAITIS 
į ALDERMAN-AT LARGE 
Ponas J. Žemaitis, šv. Kazi

miero parapijos vargonininkas, 
(Šv. Kryžiaus kolegijos auklė
tinis), statąs savo kandidatūrą 
į svarbią vietą — alderman-at- 
large, gavo daug balsų, bet šį 
kartą nelaimėjo. Tikimės, kad 
sekančiais rinkimais, suorgani
zavęs visus lietuvius, galės lai
mėti ir mus atstovauti miesto 

i taryboj.

što rango WAC pareigūnei pa- ir ponia VVeiksner yra miesto 
gerbti. Jau kelios savaitės kaip gydytojo žmona, 
vietinė anglų spauda, radio ir 
tVorcesteriečiai sužiuro, 
darni apie p-lę majorę. nes ji tik direktoriaus žmona, 
ką parskrvdo iš Europos, kur 
darbavosi kaipo socialė darbuo
toja prie pabėgėlių generolo 
Eisenhowerio žinioje SHAEF 
(Supreme Headąuarters) sek
cijoj. Iš priežasties motinos sun- mo sumaniai ir vikriai vakarą 
klos ligos ji gavo “compassio- vedė. Pirmiausia kalbėjo ponia 
nate leave” ir todėl palikusi sa- mokytoja Ona Pakštienė (būvu- 
vo svarbias tarnybines pareigas si Kauno universiteto lektorė), 
galėjo skubėti į Ameriką. Jai kuri pasakojo apie p-lės majo- 
teko būti Londone, Paryžiuje, rėš gailestingą darbą, apie jos. 
Frankforte. Romoje, koncentra- asmenį ir jos gimines — jos

’ cijos lageruose Buchenwald, brolį Massachusetts valstybės 
į Dachau Vokietijoje ir kitur, ir policijos kapitoną V. Šimkų, a- 
ji suėjo į tiesioginį kontaktą su pie kompozitorių Stasį Šimkų, 
tūkstančiais pabėgėlių, tarp jų jos dėdę ir jo seserį Kazimierie- 
ir nemažai lietuvių.

Ponių M. Weiksner (Vaišno
ra) ir M. Pauliukonienės inicia-

(Liutkiūtė) Pauliukonienė yra jr pOnja

te ponia M. Milerienė, advokato
Kam Rūbus Atiduot?

II

Užsibaigus oficialei progra-■ <
11 

Bendras Šalpos Fondas turėjo ; 
savo susirinkimą, kur buvo ap
svarstyta svarbūs reikalai. Pir
mas tai tuojau įsiusti drabu- : 
žius į Centrą apie 12 didelių 
dėžių. Toliau bus pasidarbuota 
knygų rinkime, gal bus galima 
kur surinkti, o jei ne. tai pini
gais surinktais nupirkti ir cen- 
tran pasiųsti.

—

Spalių 7 a. Šv. Juozapo lietu
vių par. svetainėje įvyks kun. 
B. Gauror.skio išleistuvių vaka
rienė. Kun. B. Gauronskas per 
keletą metų darbavosi 
parapijoj. Manau, kad 
/iečiai gausiai susirinks 
tą vakarienę.

mūsų 
parapi- 
i minė-

Trumpai apie Brass Casting 
dirbtuvę. Streikieriai sugrįžo 
darban, bet derybos dar neužsi
baigė. Kun. Joseph Donnelly 
daug darbuojasi, kad sutaikinti 
darbininkus su darbdaviais. 
B t jei nesusitaikins, tai darbi
ninkai vėl išeis į streiką.

Rugsėjo 
avių par. 
■1 valand

30 d. Šv. Juozapo lie- 
bažnyčioje prasidėjo' 

ų atlaidai. Pamokslus; 
. Dambrauskas. MIC. 
buvo skoningai pa-

Koresp. i viai. sugrįžę i

Parapijos choras turės savo 
svarbų metinį gražų vakarą 
šeštadienį, lapkričio 24 d. Pasi
žymėkite tą dieną visi ir daly
vaukite parapijos svetainėje. 
Bus graži muzikalė programa: 
šauni orkestrą, vienoj svetainėj, 
o antroj svetainėj įvyks žaidij 
mas (tai “card" parė) su gra
žiomis dovanomis. Visi choris
tai įėjo i komisiją ir žada daug 
sutraukti žmonių. karei-

bus spe-

daliai pakviesti ir gražiai pri
imti tą vakarą.

tę Šimkiūtę. Toliau kalbėjo po
nia mokytoja J. (Keblinskaitė) 
Golumbeskienė, p-lės majorės 
draugė. Prieš keletą metų būda
ma Worcesterio Moterų Pilie
čių Klube pirmininkė jinai turė-

RENGIAMĖS į “DARBININ
KO” JUBILIEJINĮ 

KONCERTĄ
Spalių 21, So. Bostone, įvyks 

didelis koncertas, kur pasiro
dys San Carlos operos daininin
kė Birutė Ramoškaitė ir daly
vaus muz. Povilas Sakas ir muz. 
V. Stasevičius su savo grupėm. 
Worcesteriečiai rengiasi urmu 
vykti į šį koncertą, nes nori pa
remti spaudą ir išgirsti garsių 
dainininkų. Nida.

%

s-
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S Sgt. Frank Petro, of Honolulu. Hawaii. drains rendered fat from 
t..e steam kettle at Camp Ed^ards. Mass. 3.111 pounds of fat were 
rendered for reuse aid evertual salvage here, durirg Ju’y, 19-5. Vic- 
tory has brought r.o »clution to the alarming fats ard o>ls situation, 
and the Government is štili urging the salvage of used, fat to fili 
• nauitryi rtconverticn

* -*'T»

For Reuse and Salvage

įr.į? i- "

jo progos intymiškai draugauti vo pareigų į Alijantų Militarinę 
moinro A Irvino IT* cii hn. T. , ir:_ ________ • ■»<_ _ •-A.-.T.I

I

Parapijos metinis bazaras į- 
vyks spalių 17. 18, 29 dd. Ma
nau. kad visi atsilankys ir pa
rems šį metinį parapijos pa
rengimą.

Bridgeporto anglų laikraštyj 
labai plačiai aprašinėja Bridge- progai sukurtas eilėraštis buvo , WHITE HOUSE .FOTOGRAFU 
porto komunistų vado pašauki- ma]onus 
mą pasiaiškinimui į 
toną. p. Sam Tarp. kuris yra 
Rusijos užsienių komisaro V. stovės
Molotovo švogeris. Kažin ar nia E. Highland, ponia M. šim-į VVashingtone kaip oficialus 
mūsų lietuviškų komunistų ne- kienė ir teta ponia Kaminskie- AVhite House fotografas. Valio, 
šauks į Brooklyną pasiaiškini- nė, kurios buvo pakviestos atsi-.mūsų tautieti, kad tokį paaukš- 
mui. nes jie labai plačiai save stoti. kad visos galėtų su jomis tinimą gavai.
garsinasi Bridgeporte. ir katali- susipažinti.
kus žmones šmeižia, kur jau ne pųg majorė Šimkiūtė ilgiau-] 
kartą man teko matyti jų apra- sia kalbėjo, bet nei nepajutome! 
šymus apie Bridgeporto visuo- kaip laikas prabėgo, nes ji mo-] 
menės katalikų veikimą. O. kėjo vaizdžiai nupiešti pergy-

I ventus momentus karo nualin
tuose kraštuose, I

; viškose sąlygose beveik iš nie
ko reikėjo pradėti kilnųjį dar
bą. Teko p-lei majorei dalfvau-

• ti lietuvių iškilmėse 8 d. rugsė
jo 1945 m. Vokietijoj, kur jai 

Į buvo padovanota tautiškais rū- 
! bais aprėdyta lėlė. Visa jos kal
ba dvelkė kuklumu ir pareigų 

.supratimu. Nebereikalo per sa- 
i vo energiją jinai įgijo uniformą

su p-le majore Albina ir su hu
moru kalbėjo apie bendrus da-; 
lykus ir iškėlė jos gražius bruo- jaj iaimingiausios kloties savo 
žus. Į tolimesnėj darbuotėj.

Ponios V. Kielienės (biznie-i -------------
riaus žmonos) specialiai šiai; J. ČAPLIS PASKIRTAS

Valdžią Europoj. Mes vietinės 
šio miesto gyventojos linkime

malonus surpryzas ir jį per-i Prieš kiek laiko Worcesterio 
į Washing- 'Skaičius įteikė garbės viešniai, i Evening Gazette ir Telegram 

Iš giminių buvo keturios at-i fotografas ponas J. Čaplis pa- 
— p-lė C. Šimkiūtė. po-]skirtas prie Associated Press

Tėvų Pranciškonų Misijos
1945 m

DAKTARĖS B. BERNOTAI
TĖS — STOWE ŠEIMA 

Daktarės Birutės Bernotaitės- 
i Stowe vyras Leland Stowe tarp- 
1 tautinis karo korespondentas ir ■ 
žurnalistas, neseniai iš Harvard

kur primity- Universiteto gavo garbės dak-

Neic 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 2! 
gruodžio 8 dien. — Tėvas 
nalis Liauba.

Waterbury, Conn. — Šv. 
zapo par., — Padėkos už 
triduum, gruodžio 7—9 
Tėvas Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis 

Grccnc, Maine.

. Juo- 
taiką 
d. —

taro laipsnį už savo raštus. Dr. 
Leland Stowe yra paskyręs vie
ną savo knygą žmonai Birutei 
ir įžangoj yra pareiškęs, kad jo 
žmona yra jo dešinioji ranka jo 
literatiniame darbe. Ponai 
Stowe su dvejais sūnais prieš 
karą gyveno Paryžiuje, kur vy
ras buvo Associated Press at- 

i stovas. Ponia daktarė nors

Sv. Kazimiero Parapija
Šv. Kazimiero par. Moterų 

Są-gos 5-tos kps. įspūdingas 
susirinkimas įvyko 1 d. spalių 
bažnytinėje salėje. Išklausius į-į 
vairių raportų, pareikšta padė
ka protokolo raštininkei, p. O- 
nai Palevičienei (Pallys) už 
gražius protokolų rašymus, p. 
Pallys yra jauna čia gimusi ir 
augusi, pp. Onos ir Jurgio Ridi-, 
kų duktė, bet turi nepaprastą' 
gabumą. ■

Apkalbėtas prisiruošimas 
prie pramogėlės su užkandžiais 
ir dovanėlėmis 3 d. spalių, po! 
pamaldų, bažnytinėje salėje,' 
kuopos naudai. Apskričio pirm.,’ 
O. Sidabrienė pakvietė kuopą 
išrinkti atstovus į sekantį ap
skričio suvažiavimą, kuris į-1 
vyks 14 dieną spalių šv. Pran
ciškaus bažnytinėje salėje, 105 
Main St., Athol, Mass. Prasidės 
1 vai. po pietų.

Buvusios Moterų Są-gos sei
mo atstovės p. V. Lutkienė ir p.

šu vadės laipsniu, kuris jai gal-j New Yorke dabar gyvena 
vos neapsuko. j retkarčiais parvyksta į savo

Nuo susirinkusių dalyvių bu- gimtinę \Vorcestery ir mielai 
vo įteikta graži dovanėlė p-lei dalyvauja lietuvių parengimuo-, 
majorei. kaipo dėkingumo ženk- se- J* laisvai kalba lietuviškai ir] 

yra buvusi Lietuvoje.las už jos nuveiktus darbus.
Antra dalis vakaro susidėjo WORCESTERIS MARIANA- 

išimtinai iš dainų ir naracijos, I POLIO KOLEGIJOS SEIME 
kurią labai originaliai parašė] 16 d. rugsėjo įvykęs Mariana-

Kiekvieno šėpoje yra 
drabužių, kurių niekad ne
vilkėsime, nors manoma, 
kad dar juos reikės nau
dot. Jais minta kandys. 
Geriau tuos drabužius pa
siųskime į
Untted Lithuanian Relief 

VVarehouse, 
Brooklyn 11, New York. 

101 Grand Street,

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.

I

WORCESTER, MASS.
275 Main St., Webster, Mass. !

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimar 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

linkite 6 butelius, Šiandien!
Authorized Bottler: Pepsl-Cola Bottling Co. of Boston, 

1380 Soldiers Field Rd., Tel. Algonquin 2400


