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transportaci-
“karo ligo-

Nestebėtina, kad Tokyo, Japonijos sostinėje yra stoka 
jos patarnavimo, ši lyguma pristatytų automobilių tai vis 
niai”, kurie buvo amerikiečių bombų pačiupinėti ir priversti ilsėtis.
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New York, spalių 11 — 
Vakar, Louis F. Budenz, 
komunistų laikraščio ‘Dai- 
ly Worker’ redaktorius, į-| 
teikė to laikraščio leidė-j 
jams savo rezignaciją. Jis1 
taipgi išsitraukė ir iš Ko-- 
munistų partijos, kad ga
lėtų “grįžti į savo tėvų ti-] 
kybą, Katalikų Bažnyčią.”!

Šį pranešimą paskelbė 
viešai Monsinjoras Fulton' 
J. Sheen. Louis F. Budenz 
buvo priimtas į Šv. Patri
ko Katedros bažnyčią. Bu
denz pasakė: “protas ir ti
kėjimas privedė prie to 
linksmaus žingsnio.” 

“Audru blaškomame pa
saulyj, Katalikų Bažnyčia 
yra didžiausia uola, ant 
kurios žmogus gali rasti 
prieglaudą ir stiprybės 
bokštą,” sako Budenz.

“Aš pasitraukiau iš Dai- 
sprogdintųjų _ ly Worker redaktoriaus

vedėjo pareigų ir nutrau
kiau savo ryšius su komu-

Karo Vėsulo Pasėkos 
Lietuvoje

(LAIC) — To paties ko
respondento žiniomis, per 
1941 m. karo operacijas 
Lietuvoje buvo sunaikinti 
Alytus, Marijampolė (y- 
pač nukentėjo miesto cen
tras), Vilkaviškis, Taura
gė, Raseiniai ir Jonava. 
Jonavoje nepaliestas liko 
tik tiltas per Nerį. Antrai 
karo bangai Lietuvą už
klupus, ir vokiečiams jau 
besitraukiant, specialių 
SS !
buvo sunaikinti visi fabri
kai, visi sunkesni tiltai ir 
veik visi didesni pastatai, nistų judėjimu? Komuniz- 
tame skaičiuje pagrindi
nės mokslo įstaigos, kaip 
Dotnuvos Žemės Ūkio A- 
kademija, Kauno Univer- uaigiailciaiIlc xuuilixte . 
siteto klinikos, Tyrimų religija ir tikrąja laisve. 
Laboratorijos, ir t.t. Visiš- — • - - -

' kai sunaikinti Šiauliai, 
Mažeikiai, Prienai, Šakiai, 
Jurbarkas, Darsūniškis, 
Pakuonis, Klaipėda, ir tt.

Sudeginta daugybė ūkių. 
Kas nebuvo sudeginta ka
ro veiksmų metu, sudegė 
vėliau, jau vokiečiams iš 
Lietuvos pasitraukus. Mat 
vokiečiai, specialiai pade
gamais sviediniais, ir to
liaus naikino ūkius iš lėk
tuvų.

• '
The World Bill Of Rights 

Association, Ine.

1mas, aš suradau, siekia į- 
steigti ant žmonijos dva
sios tironiją. Jis yra nesi
baigiančiame konflikte su 

” I 
Jis pasakė, kad ne tik jis 

vienas, bet taip pat jo žmo-l 
na ir trys dukterys tapo 
katalikais.

Budenz yra buvęs “Car- 
penter”, AFL oficialio or
gano United Brotherhood 
of Carpenters and Joiners 

i redaktorius. Buvęs streiko 
vadas Kenosha, Wis. Ko
munistų veiklon įstojo 
1935 m.

Monsinjoras Sheen sako, 
kad Budenz išvyko į South 
Bend, Ind., ir nuo lapkri
čio 1 d. įstoja į Notre 
Dame Universiteto fakul-

• tetą.

New York (LAIC) Nau
jai įsisteigusi organizacija 
savo pirmąjį viešą mitingą 
laikė š. m. rugsėjo 25 d. 
New Yorke, Sub-Treasury 
Building, išvien su Ameri- 
can Legion.

Naujos draugijos valdy-i 
bą sudaro — Alvin O‘Kon-: 
ski (iš kilmės lenkas), i 
kongresmanas iš Wiscon- 
sin—pirmininkas; George- 
totvn University Profeso
rius Dr. Tibor Kerekes (iš 
kilmės vengras) — pirma-' 
sis Vice-Pirmininkas; Dr. 
John Torpats (iš kilmės 
estas) — antrasis Vice
pirmininkas; Gustav Ko- į 
sik (iš kilmės slavokas) — 
trečias Vice - pirmininkas; j 
Richard Hermanson (iš 
kilmės latvis) — ketvirta
sis Vice - pirmininkas; 
Kun. A. A. Skonicki (iš kil
mės lenkas) — Vykdoma- 
sai Sekretorius; Kun. J. 
Balkunas (iš kilmės lietu
vis), Protokolų Sekreto
rius ir Milan Obradovich 
(iš kilmės serbas) — Iždi
ninkas. Draugijos Laiki
noji Būstinė: 103 Park A- 
venue, Room 511, New 
York 17, N. Y. Rugsėjo 25 
d. organizacijos pirminin-1 
ko A. E. O’Konski pasaky
toje kalboje, tarp kitko, 
buvo pabrėžta, kad drau
gija savo veikla rems At-

llį >t- -' ■
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J. E. Arkivyskupas Richard J. 
Cushing BALF Garbės Narys

Išlaisvino M?s?jorhriy

Leominster, Mass., spa
lių 11 — Šiomis dienomis 
p. Edward B. O’Sullivan 
gavo žinią nuo savo sū- 
;naus kun. Edward B. O’- 
iSullivan, kuris dirbo misi- 
įjonieriaus darbą per aš- 

spa-į prasti, kad jis nori panai- tuonius metus Burmoje, 
.buvo patekęs į japonų ne
laisvę.

Misijonierius O’Sullivan 
japonų nelaisvėje buvo 
tris metus ir devynis mė
nesius, o dabar tapo išlais- 

. vintas. Jis kablegramoj, 
> jo tėvelis, sa- 

I am safe and well.”

Spalių 11 d. rytą, kun. i Senatorius David L 
Pr. M. Juras, LDS Centro Walsh ir kiti įžymūs as- 
Pirmininkas, pranešė tele- menys jau nuo seniau yra 
phonu, kad J. E. arkivys- BALF Garbės nariais, 
kūpąs Richard J. Cushing, - - -
D. D., kviečiamas kun. Pr. 
M. Juro, sutiko būti Ben
dro Amerikos T 
Šalpos Fondo Garbės na
riu.

Kun. Pr. M. Juras kvietė 
Garbingąjį Ganytoją, lie
tuvių nuoširdų globėją, į‘isv~ tautos’ 
turėdamas BALF Centro _____
įgaliojimą.

Taipgi 
valstybės 
Maurice J. Tobin, kviečia
mas adv. Jono J. Griga
liaus, kuris taip pat ture---- J. E. arkivyskupas Ri
jo BALF Centro įgalioji- chard J. Cushing. D. D., 
mą, sutiko būti Bendro A- paskyrė visiems jaunuolių 
merikos Lietuvių šalpos teismams kapelionus Bos- 
Fondo Garbės nariu. tono diecezijoje.

Turėdami tokius garbin
gus asmenis BALF organi
zacijoj, mes, lietuviai gali-

Lietuvių me didžiuotis ir pasitikėti 
Dievui, kad Jis neleis mū
sų tautai žūti. Ji yra skir
ta laisvai ir nepriklauso
mai gyvuoti, kaip ir kitos

BALF Centro
I

I
Massachusetts 
gubernatorius

Arkivyskupas Paskyrė Jau
nuolių Teismui Kapelionus

Boston, Mass., spalių 11

liam Žmonėm" Pastoti AUTOBUSŲ DARBININKAI 
RUOŠIASI STREIKUI

VVashington, D. C., !
lių 11 — Prezidentas Tru- kinti visą tai, kas trukdo 
man, dedikuodamas Ken- rekonversijos darbus, 
tucky užtvanką, vėl atsi
šaukė į visus , kad užbaig
tų industrijinę kovą.

“Mes dar turime keletą: 
savimeilių žmonių, kurie

Trijose Valstybėse Palies Milijoną 
Žmonių

Uostų Darbininkai 
Tebestreikuoja

New York, spalių 11
I mąsto daugiau apie savo Vakar įvyko uostų darbi- kuria £avo 
j asmeninius interesus negu ninkų streikierių susirin- ko: am s

Spalių 10 dieną Eastern jeigu jų reikalavimas pa- 
Massac h u s e tt s Street kelti algas 27% nebus pri- 
Railway kompanijos auto- imtas. Šis streikas palies- 
busų operatoriai, mechani- tų 1,000,000 važiuotojų 71 
kai ir garažų darbininkai 
balsavo skelbti streiką 
šeštadienį, spalių 13 d..

mieste ir miestelyj Massa
chusetts. Rhode Island ir 
New Hampshire valstybė- 
sc

BRITANIJA REIKALAUJA 4 ' Autobusų darbininkai
v * reikalauja pakelti algas 27

nuoš., 
tumą, 
darbo 
40.

apie tautos gerovę, sako kjmas Brooklyne. Šis susi- 
Prezidentas. ‘ Taigi eikime rinkimas buvo labai ne
visi į namus ir eikime į tvarkus. Atrodo, kad kas rvTTArzTT ttt t TfnrVrT t rKTTZTT *
darbą ir prašalinkime vi- nors iš šalies yra padaręs DIDŽIŲJŲ įSPE 11 LENKIJA
sas kvailystes. įtaką į šį streiką.

Prezidentas Truman sa- Kaikurie streikieriai ne-
■ vo kalbą taikė lygiai dar- patenkinti unijos viršinin-

f

Londonas, spalių 11 — .valdžia įteike parlamentui 
Britanijos užsienių reika- bilių, pagal kurį, jeigu par-

kad išlyginti skir- 
kada sumažintos 

valandos nuo 48 iki
*■ * e e * ---- C’ X O--- t) J Cj 1

bininkams ir darbdaviams, { ky politika. Prasideda ne- jy pasekretorius Hector lamentas priimtų. Angli- • • * • 1 H  1-    i T**-* i rr« AT -1 • * t - t • 1 i 1-1 • i

tas Patarėjų Komisijon
Atmetė Rusijos Reikalavimą

pareiškė parla- jos bankas būtų paimtas 135,000 Kareivių Į Užjūrį 
valdžios kontrolėn.

Pagal tą bilių, Anglijos Jung.
valdžia dabartiniems ban- 
kos pajininkams (share- 
holderiams) išduotų val
džios obligacijas. Taip, 
kad pajininkai neturėtų 
jokių nuostolių valdžiai 
nusavinant tą banką.

ir iš jo kalbos galima su- susipratimai. Tai blogas 
  ženklas. Darbininkai gali 
~ “------------ streiką pralaimėti.

Streikai yra skaudus bo
tagas darbdaviams, bet 
taip pat ir darbininkams, 
jeigu karštgalviai unijų 
vadai išveda darbininkus į 
streiką be rimto apgalvo
jimo kokios bus pasėkos, 

i Čia nekalbama vien apie 
uostų darbininkų streiką,' 

, i apie visus nešimas,
VVashington, D. C., spa- mų japonai turi klausyti, 

lių 11 — Jung. Valstybių Rusija reikalavo, kad bū- bet bendrai 
valstybės sekr. . 
Byrnes pakvietė devynių ja Japonijai, kaip kad yra unijų 
tautų, kurios yra intere- Vokietijoj. Bet tas Rusijos 1—J- 
suotos Tolimaisiais Ry- reikalavimas buvo atmes
tais, vyriausybes paskirti tas. Nėra jokio reikalo su- 
atstovus ir sudaryti pata- mažybinti Gen. MacAr- 
rėjų komisiją. thur galią Japonijoj,

į Patarėjų komisijos cent- Valstybės, kurios yra pa
ras būtų Washingtone. Jos kviestos sudaryti patarė- 
pareigos būtų daryti pa- jų komisiją, yra šios: Di- 

į siūlymus ir patarimus Ge- džioji Britanija, Rusija, 
nerolui MacArthur, kokių Kinija, Prancūzija, Olan- 
žygių jis turėtų imtis Ja- dija, Kanada, Australija, 
ponijoj. Tačiau toji komi- Naujoji Zelandija ir Phi- 
sija negali liesti militarių lippinai, ir taipgi įeina 
reikalų ar reparacijų Ja- Jung. Valstybės. Gali būti 
ponijoj. bus pakviesta ir India, Bri-

Vienu žodžiu toji komi- tų patarimu. Jeigu bus rei- 
sija turėtų tik patariamąjį kalas, tai gal bus pakvies- 
balsą. Gen. MacArthur yra tos ir kitos valstybės, 
vyriausias vadas Japoni- 

| jos valdyme ir tik jo įsaky-
I 
lanto Čarteriu ir 4 laisvėm.

“Pačios Amerikos sau
gumas,” tęsė toliaus O’- 
Konski, “reikalauja, kad _____ _____ _____ ,____________ o
laisvė būtų įsteigta ir ap- kės proto, bet ir protas lliakasių streiko labai nu
saugota per visą pasaulį..” reikia laikyti rankose. kenčia plieno išdirbystės.

•v

MacNeil
mente, kad Britanija pa
reikalavo, kad Jung. Vals
tybės, Rusija ir Prancūzi
ja prisidėtų prie jos ir pa
reikalautų Lenkijos val
džios, kad ji laikytųsi Tri
jų Didžiųjų valstybių su
tarties Berlyne ir daugiau 
nebetremtų vokiečių iš 
Lenkijos.

Sakoma, kad buvęs pra- 
jog lenkai yra

James F. tų sudaryta tokia komisi- streikus, šaltai galvojanti nusiteikę ištremti 4,500,- 
devvniu ia JaDOniiai. kain kad vra nni-in va/lai nirmiancio nnn -------- --l vadai pirmiausia 

bando taikiu būdu susitar
ti, ir jiems dažnai pavyks
ta iškovoti darbininkų 
naudai.

Darbo Sekretoriui Nepavyko 
Užbaigti Angliakasių 

Streiko

VVashington, D. C., spa
lių 11 — J. V. Darbo sekre
torius Schwellenbach tu
rėjo tris konferencijas su 
kasyklų ir unijos viršinin
kais kad prieitų prie ko
kio nors susitarimo už
baigti streiką. Bet nepavy
ko sutaikinti.

Tiesa, derybos tęsiamos, 
bet kol kas nesimato, kad 
taip greit susitartų. Dar 
82 kasyklos užsidarė. Kas
dien prarandama milijo- 

Rankos yra pagelbinin- nas tonų anglių. Dėl ang

Patarėjų komisijos pir
mas susirinkimas yra nu
matytas spalių 23 d. š. m.,| 
Washingtone.

■

000 vokiečių, maždaug po 
30,000 kasdien, pradedant 
pirmadienį.

Senos moterys, vaikai ir 
seni vyrai išmetami iš jų 
namų ir be nieko varomi į 
vakarus. Sakoma, kad to
kią “saužudišką politiką”; 
atlieka kaip -tik tie patys 
žmonės, kurie daugelyj at
vejų yra gavę alijantų 
prieglaudą.

“Mes turime perstatyti 
savo draugams Rusijoj, 
Lenkijoj, Čekoslovakijoj ir 
Vengrijoj,, kad toks elge
sys turi būti sustabdytas 
ir jeigu nebus sustabdy
tas, tai bus civilizacijos 
prakeikimas,” sako Mr. 
Stokes.

Valdžia Nusavina Anglijos 
Bankų

Londonas, spalių 11 —
Šiomis dienomis Anglijos

Paryžius, spalių 11 — 
Valstybių armijos 

centras praneša, kad 135,- 
000 kareivių, kurie dabar 
yra Jung. Valstybėse, bus 
vežami į Europą šį mėnesį. 
Jie paliuosuos okupacijos 
veteranus, kurie turi dau
giau kaip 44 punktus.

Pranešimas sako, kad 
dabar okupacinės jėgos y- 
ra nustatytos 370,000 ka
reivių, priskaitant ir 39,- 

New York (LAIC) — 000 karininkų.
“Izvestija” No. 180 prane- Apskaičiuojama, kad tik 
ša, kad Latvijos valst. lei- 200,000 kareivių Europoj 
dykla išleido eilę marksiz- turėjo mažiau kaip 44 
mo - lenininzmo veikalų punktus kada Japonija pa- 
dideliame skaičiuje. 'sidavė.

Kompartijos Propaganda 
Latvijoje

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

1230 KILOCYCLES — WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, spalių 13 dieną, 1:15 vai. po pietų įvyks 
Lietuvių Darbininkų radio programa iš WESX stoties 
Salėm, Mass. Lietuviškos liaudies dainos, muzika, pra
nešimai ir kalbos plauks oro bangomis į Jūsų Gerbia
mieji Skaitytojai namus. Prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1230 kilocycles ir klausytis programos 
per visą valandą iki 2:15 valandos po pietų.

Trumpą kalbelę pasakys adv. Antanas Young 
(Jankauskas). Taipgi tikimės turėti ir politinių kalbe
lių, kurias išgirsite radio programoje.

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
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Du Kunigu Žuvo Autcmobi

ĮVAIRIOS žinios
ligų žuvo Autcmobi- I 
lio Nelaimėje

ALRK Naujos Anglijos Federacijos 
Apskričio Suvažiavimas

Varšuva Užversta Karo Grobiais
Geri Pietūs Kainuoja Nuo 60 iki $100

Vascalboro, Me., spalių 
11 — Vakar vakare, Au
gusta - Waterville vieške
liu važiavo automobiliu 
kun. Maxime Pomerleau,: 
59 m. amžiaus, St. Mary’s 
parapijos. Levviston, Me., 
klebonas, ir kun. Charles 
E. Prouix, 56 m. amžiaus, 
Notre Dame de Lourdes 

kle- 
atsi- 

radieniais ir ketvirtadie- mušus į stovintį aliejaus

Angių Kalbos Ir Pilietybės 
Painokos

together •••

Wear I

Federacijos apskričio suvažiavimas šįmet įvyks 
gruodžio 9 d., Šv. Jurgio parapijos svetainėj, Norwood, 
Mass. . •

Federacijos skyriai ir organizacijos raginamos iš 
anksto prisirengti ir dalyvauti šiame Federacijos me
tiniame suvažiavime. Besidarbuodami svarbiais Tėvy
nės Lietuvos šelpimo ir vadavimo reikalais, užmiršome 
taip sau artimą ir svarbią Federacijos veiklą. Laikas 
pagyvinti Federacijos veikimą, kuris yra taip svarbus 
netik mūsų išeivijai, bet ir mūsų Tėvynės Lietuvos va
davimo darbe.

Dvasios Vadas — Kun. J. Vaitekūnas 
Pirmininkas — Antanas Daukantas 
Raštininkas — Benediktas Jakutis

• v1S- 
ir 

kalbėti angliškai ir tos, 
kurios nori tapti Amerikos 
pilietėmis, tai gali atsiektų par., Springvale. Me., 
lankydamos pamokas ant- bonas. Automobiliui 

niais po pietų nuol:30~iki sunkvežimį (tnick), abu PranCŪZdi SllŠelpė BaltijOS
Tremtinius

Moterys, kurios nori 
mokti skaityti, rašyti

Varšuva, Lenkija, spalių iki 5,000 zlotų į mėnesį. 
11 — Sugriauta Varšuva Tokiu mėnesiniu uždarbiu 
turi būti yra vienintelis galima nupirkti tik 
Europoj miestas, kur gali- porą batų. Kaikurie darbi- 
ma pirkti Amerikos eiga- ninkai uždirba tik po 200 
retų ir kitokių daiktų. zlotų į savaitę.

Sakoma, kad vokiečiai o- Naktimis nesimato žmo- 
kupuodami Varšuvą prive- nių gatvėse, nes nakties 
žė visokių daiktų iš kitų metu dažnai įvyksta susi- 
šalių. Rusai tą patį padarę, šašaudymai. Tarp ko įvyk- 
Taipgi įvairių produktų sta susišaudymai nėra aiš- 
gauta ir iš kitų šaltinių, ku. bet spėjama, kad tarp 

Varšuvoje labai mažai lenkų ir rusų, nes lenkai 
namų liko nesugriautų, nemyli rusų.
bet ant šaligatvių yra la-: Svarbiausias pozicijas 
bai daug budelių su įvai- lenkų valdžioje užima as- 
riais daiktais — iš Pran
cūzijos, Vokietijos, Portu
galijos, Norvegijos, Urag- 
vajaus, Alaskos ir net iš 
Britanijos.

Ten galima pirkti naujų 
odos batų, rayon kojinių/ 
Leica kamerų. Niekas ne
žino tikrai iš kur ir kaip 
tie daiktai pasiekė Varšu- Sekmadienio ’AVashington . 
vą. Kaikuriuos konservuo- Star” patalpino žinomo : 
tus produktus ir šokalado, publicisto C. Brown strai- 
kaip spėjama, gavo turi psnį apie tikrąją padėtį 1 
būti iš UNRRA. Amerikos Sovietų okupuotoje Euro- 
ir Anglijos cigaretų grei- poje.
čiausia gavo iš juodosios Straipsnis pavadintas 
rinkos, gal būti nuo karei- “Tyranny within Europe 
vių. is held threat to peace”.

Amerikos cigaretus, ly- Kaip straipsnio antraštė 
ginant pinigus, tai parduo- iškalbingai sako, jame au- 
da maždaug po SI už pake- torius paduoda eilę faktų 
lį. Geri pietūs Varšuvoje apie tikrąjį gyvenimą So- 
kainuoja nuo $60 iki S100 vietų vergijoje. Kraujas, 
ir tai juodosios rinkos kai- teroras ir neapsakomas 
na. vargas — štai sovietinio

Algos, palyginus su pro- rojaus tikrovė. Pravartu 
dūktų kainomis, yra labai pastebėti, kad didžioji a- 
mažos. Daug baltakalnie- merikoniškoji spauda vis 
rių darbininkų; kaip tai daugiau ir daugiau pradė- 
vyriausi valdžios viršinin- jo domėtis padėtimi ana- 
kai, uždirba tik nuo 2,000 pus Elbos upės.

vieną

your

Feather

menys, kurie yra palankūs 
Maskvai.

Constantine Brown Apie 
Padėtį Sovietų Okupuotoje 

Europoje

New York (LAIC)

Je->- ** 4* ■<

3:30 valandos Fred. W. kunigai tapo užmušti. Toji 
Lincoln School, E. Broad-„ nelaimė, kaip ^policija sa- 
way, So. Boston. ko, įvyko apie 5:30 vai. va-

Moterys, kurios intere-; kare.
suojasi tomis pamokomis 
turi tuojau užsiregistruo
ti. Pamokos duodamos dy
kai.

I

Pamokos Angly Kalba

Sunkvežimis stovėjęs 
ant vieškelio, o jo vairuo
tojas buvo kur tai nuėjęs. 
Sako, kad buvo sustojęs 
dėl netinkamos padangos. 
Apie tą laiką jau priete
ma. Jeigu sunkvežimis ne
turėjo šviesų, tai važiuo
jant sunku ir pastebėti ką 
nors ant vieškelio.

Gene va (LAIC) — Tarp
tautinis Raudonasis Kry
žius praneša, kad Prancū
zijos Raudonasis Kryžius 
pasiuntė Baltijos kraštų 
pabėgėliams prancūzų o- 
kupuotoje zonoje 50,000 
pakelių (po 5 kg.).

LIETUVIŲ ATLIKTI ŽYGIAI 
PRIEŠ NACIUS

Cambridge, Mass. — An
tradienį, spalių 16 dieną 
prasidės vakarais nuo 7:30 
iki 9:30, Rindge Technical 
School, Broadway, arti 
Public Library. Pamokos 
bus antradienių ir ketvir
tadienių vakarais.

Mokytojai ir mokytojos 
yra specialiai pasiruošę 
tokiam mokymui svetur-i ni jo j pasireiškė socialis; 
girnių. Jie mielai pagelbės. neramumas ir privertė Ja- 
kiekvienam greitu laiku! ponijos ministerių kabinę-

f

Japonai Galės Importuotis 
Aprubežiuotų Reikmenų 

Kiekį

Ghillebert De Lannoy In 
Medieval Lithuania 
Vis Tebeminimas

I

viai pasistūmėjo 150 km. 
ir perkirto Klaipėdos - Til
žės gelžkelį. Vokiečiai 
prieš juos metė geriausią 
“Herman Goering” divizi
ją. Kruvina kova tęsėsi 
keturias dienas. Daug vo
kiečių buvo nukauta, 64 
tankai sunaikinti. Į karo 
pabaigą lietuvių daliniai 
kovėsi Kuržemyje. Kaiku-

išmokti gerai anglų kalbą tą susirūpinti gyventojų 
ir kad būti aktyviais šioį būkle, 
krašto piliečiais. Japonijos ministerių ka- 

Patartina visiems lietu- binetas ruošiasi sušaukti 
viams, kurie nori išmokti susirinkimą apsvarstymui 
geriau anglų kalbą ir susi- Alijantų nurodymų, pagal 
pažinti su šio krašto tvar- kuriuos japonai galėtų im-
ka ir valdžia lankyti pa-’ portuotis aprubeži uotą 
mokas, kurios duodamos reikmenų kiekį.
visiškai dykai.

Amerikonizacijos direk
torė Margaret M. Deastlov 
specialiai kreipėsi į Jūsų 
redakciją, kad mes pada
rytume šį pranešimą laik
raštyj “Darbininke”. Mes 
padarėme, kaip buvo pra-

Pataria Geriau Prižiūrėti 
Paskolas Britanijai 

Ir Rusijai

New York (LAIC) — 
Maskvos spauda, duoda
ma apžvalgą apie iš lietu
vių sudarytų dalinių veik
smus praneša, kad Lietu
vos šaulių divizija kovojo 
ties Oriu, 1943 m. atrėmė 
vokiečių puolimus ties 

į Kursku, kur perėjo atakon ■ 
ir pasistūmėjo 120 km.’

New York (LAIC) —Tik 1944 m. dalyvavo sunkiose' 
ką išėjusiame News Bulle- kovose Baltgudijoje, į pie-'rie daliniai dalyvavo ir 
tin of the American Asso- tus nuo Nevelio, dalyvavo Berlyno šturme. Lietuvos 
ciation of Teachers of Sla- polocko atakose ir kovėsi ’ partizanai sunaikino dau- 
vonic and East European Lietuvoje, ypač sunkiai j giau kaip 10,000 vokiečių, 
Languages (kitaip AATS-įties Šiauliais. Turėjo at-;išsprogdino dešimtis san- 
EEL), veikiantis prie Co- remti gausius vokiečių' dėlių ir nuleido nuo bėgių- 
lumbia University randa- tankų puolimus. (išsprogdino 453 vokiečių
me ilgesnę recenziją apie 1944 m. spalių m. lietu- karinius traukinius, 
de Lannoy keliones į Vi-; “
duramžių Lietuvą. Ten pat! UKRAINIEČIAI IR LENKAI 
paminėtas Dr. A. Bilmamo , __
“Baltic Essays”, J. B. APIE LIETUVĄ IR LIETUVIUS 
Leighley veikalas “The 
Towns of Medieval Livo
rną”, University of Cali- 
fornia Press ir Anglijoje 
išleistas “The Baltic Na- 
tions”, by Prof. F. W. Pick.

New York (LAIC)
“Ukrainian Weekly” įsidė- ties “Liaudies Seimo 
jo ilgoką S. Demydzhuk tarimu,

, “In Support of| Lietuva “ši
kuriame prisi- į pasisakiusi

tt

i

1

I 

syta. Tamstos padarykitejto komitetas, kuris lankė-! 
taip, kad kambariai būtų'si Europoje, įteikė pasiū- 
užpildyti lietuviais.

VVashington, D. C., spa
lių 11 — J. V. Atstovų Bu-

-v d

Pakorė Istoriką

Karo

SIŲSKIT GERO KONCENTRUOTO 
MAISTO GIMINĖMS EUROPOJ

Milionai žmonių Europoj alkani. Daugelis jų tikrai badauja. O kaip 
įoį jūsų gimines? Dabar jūs galit nupirkti U. S. valdžios koncentruotų 
jKjį Maisto Porcijų, kokios yra užgirtos U. S. Coast Guard žmonių gy- 

vybei palaikyti ir kokių privalo turėti kiekvienas U. S. prekybos 
laivas. Šimtai tūkstančių šitų skardinių dabar yra sudėta į gelbė- 

At”' jimosi valtis kaip privaloma atsarga.

LABAI KONCENTRUOTAS — GATAVAS
5 VALGIUI —BALANSUOTAS MAISTAS 
%>' Vienetas susideda iš 4 gardžių maistų, pilnas vitaminų, kalorijų, 

gvvvbę palaikančių sudėtinių, štai sudėtis:

-y- 91 Beech-Nut malted milk tablečių
4 Hershey tropikų šokolado gabalia

2 kenai gardaus, maistingo Pemicano
(šiupinys iš kapotų riešutų, razinkų. vaisių, riebalų ir 1.1.)

13 “C” porcijų sausainių

jgc TIKTAI $1.25 ir persiuntimas
•sS,- G^ra: supakuotas, neperšlampamose, nedužtamose lim'-.e skar- 
jVį dinėse. Nesuges ir nepasens. Greitas išsiuntimas garantuotas. Mes 
įp. išsiųsime už jus ir prižiūrėsime visų detalių.

g: KAIP UŽSAKYTI
;*** Mūsų būdas lengvas. Atsiųsk mums savo vardą ir adresą, taipgi 

S®,? vardą ir adresą asmens ar asmenų, kuriems siunčiamas siuntinys.
Irkožnai skardinei atsiųskit $1.70 I$1.25 baistui. 45< persiuntimui). 
Mes išsiųsime tas skardines jūsų giminėms, o jums nusiųsime U. S. 
pašto kvitą. Saugesnio būdo maistui siųsti nėra. .Jūs galit nušvisti 
vieną skardinę arba duoti mums užsakymą siųsti kas savaitė.

6 MACDONALD LABORATORIES, INC.

82 Commercial Wharf, 'Boston. Mass. 
Telefonas: Capitol 3385

Yfj' Pasiteirauti: Webster and Atlas National Bank of Boston

Praha (LAIC) 
kriminalistų teismo spren
dimu Čekoslovak i j o j e, 
rugsėjo 6 d. liko pakartas 
prof. Dr. Josef Pfitzner, 
plačiai žinomas istorikas 
ir Prahos vokiškojo uni
versiteto profesorius. Pro
fesorius Pfitzner, gimęs 
Silezijoje, rastas kaltu 
bendradarbiavęs su oku
pantais. Teismas užtruko 
dvi paras,

Prof. Pfitzner. dėstęs ir 
rašęs istoriniais klausi
mais, lietuviams yra žino
mas kaipo viduramžių Lie
tuvos istorijos autoritetas. 
Jo veikalas “Grossfuerst 
IVitold von Litauen als 
Staatshann”, išleistas Pra
hoje 1930 m. Jo Talmanto 
buvo išverstas lietuvių 
kalbon ir Švietimo Minis
terijos tais pačiais metais 

. buvo išleistas (leidinys 
;158Nr.), vardu “

'o'<

je kiek ilgiaus sustodamas 
nu- 

. kurio pasėkoje 
straipsnį “In Support ofj Lietuva “šimtu nuošimčių 
Freedom”, kuriame prisi-j pasisakiusi už prisi jungi- 
mena apie bendras lietu-Imą prie Sovietų”, 
vių ir ukrainiečių kovas už i 
laisvę ir bendrus žygius į 
1919 metais.
— Philadelphijoje leidžia

mas ukrainiečių laikraš
tis “Amerika”, įsidėjo laiš
ką iš Europos, kuriame 
pasakojama, kaip ukrai
niečiai susitinka su Vokie- 

----------Lockheed tij°je atsidūrusiais lietu- 
aireraft įstaigos darbinin-Ibiais, j . . . -

kų pikietavimui.

Streikas Kino Industrijoj
Hollydood, Cal., spalių 11 

— Čia streikuoja Warner 
Brothers kino studijos 
darbininkai.

Kino studijos 326 pikie-
kad Jung. Valstybių tuotojai savanoriai pasida- 

vyriausybė neduotų pas- vė areštui. Tačiau unijos 
vadai pareiškė, kad jie pa
statys 20,000 ]_______

v •

Nauja Knyga Apie Lietuvą

vyriausybė neduotų pas
kolų Britanijai ir Rusijai, 
kol jos nepakeis savo poli
tikos.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Tremtiniams Gelbėti 

Komisijos Pranešimas

Net ir draugiškas fotografas 
negalėjo prajuokinti šios pran- 

Didysis cūzaitės, kuri keturis metus 
Lietuvos Kunigaikštis Vy- pergyveno nacių žiaurumus.

Mes turime šelpti visus, ku-
Devy- 

niolika karo agentūrų gauna iš 
' Didžiojo Bostono United War 
1 Fund pašalpoms. Iš National 
War Fund gauna ir Bendras A- 

j merikos Lietuvių šalpos Fon- 
tdas šelpimui Lietuvos žmonių, 
' nukentėjusių nuo karo. Dabar 
eina National War Fund vajus. 

J Miestuose ir miesteliuose įvai
riais vardais fondai renka au
kas. lietuviai, gausiai aukoki
me.

tautas Kaip Politikas”.
Autorius parodė lietuvių rie pašalpos reikalingi, 
aspiracijų viduramžiais 
supratimą.

Pfitzneris buvo pasmerk
tas keturiais 
padėjęs priešui, 
nacių naudai, dalyvavęs 
nacių organizacijose, ir 
nuskriaudęs miestą finan
sinėmis operacijomis su 
vokiečiais. Pfitzneris yra 
pirmas pakartas karo nu
sikaltėlis Čekoslovakijoje.

punktais: 
kalbėjęs

Pastaruoju laiku, tiek 
i Tremtiniams Gelbėti Ko- 
: misija, tiek Social Servięe 
Bureau, gauna daug laiš
kų su prašymais suteikti 

(“Affidavit of Support” į- 
važiavimui į Ameriką.

Nesusipr a t i m a m s iš
vengti, pranešame, kad 

. nei Tremtiniams Gelbėti 
Komisija, nei Social Ser- 
vice Bureau “sponsoriais” 
būti negali, nes pagal U. 

i S. Imigracinius patvarky
mus, organizacijos, drau- 

j gijos ar įstaigos “Affida- 
į vitus” išdavinėti negali.
j “Sponsoriais” tegali bū
ti giminės ar pažįstami.

j Artimi giminės pagei
daujami pirmon eilėn, nes 

i juo tolesnė giminystė, juo 
, didesni apsunkinimai ir 
formalumai.

“Affidavit of Support” 
formas Social Service Bu
reau siunčia pagal parei
kalavimą.

Tremtiniams Gelbėti Ko
misijos —

Pirm. — J. V. Grinius
Sckr. — Alena V. Devenicnė

■ Social Service Bureau Vedėja— 
M. M. Kižytė.

New York (LAIC) — 
Viena Baltimorės spaus-. 
tuvė jau įpusėjo rinkimą 
kun. Dr. J. Prunskio para
šytos knygos (disertaci
jos)— “Comparative Law, 
Ecclesiastical and Civil, in 
Lithuanian Concordat”. 

'Knygoje trumpai pavaiz- 
: duojama Lietuvos praeitis, 
aprašomos Lietuvos vals
tybės konstitucijos, sumi-

W z-v 1 V V V
: ~ ~ <- &

-i z-«4- <■» 4- ▼ <-» -i #

ma istorija Lietuvos santi- 
kių su Vatikanu ir nušvie
čiamos aplinkybės, kurio
se prieita prie Lietuvos 
konkordato (sutarties su^ 
Vatikanu) pasirašymo. 
Toliau, duodama palygina
moji apžvalga konkordato

i

i

ir vieni, ir kiti, esą, 
gailisi, kad tik jų keletas 
iš tūkstančio moka anglų 
kalbą.

: — Italijoje leidžiamas
! lenkų laikraštis “Bialy O-itybės konstitucijos, sumi- 
jrzel” įsidėjo skulptoriaus nimi sovietų okupacijoje 
P. Rimšos sukurto Vyties išleisti įstatymai, duoda- 
reliefą.
— Tas pats laikraštis iš

spausdino tris eilėraščius 
lietuvių poetų: Mykolaičio- 
Putino, J. Kossu - Alek
sandravičiaus ir K. Boru
tos. Du eilėraščiu į lenkų 
kalbą yra išvertęs Ada- 
mowicz, o paskutinį — W. ir Lietuvos Konstitucijos, 
Gorska.
— Minėdama Radzevičių- dekretų, bei atatinkamų 

tės mirtį “Gwiazda Polar- bažnytinės teisėse nuosta- 
na” pažymėjo, kad ta gar-,tų. Knyga bus apie 150 
šioji autorė, nors ir rašė pusi, parašyta anglų kal- 
lenkiškai, bet buvo lietuvė.'ba, su nemažai citatų (iš-

“Amerika - Echo” prisi- traukų) lietuvių, rusų, len- 
mena raudonosios okupa- kų, lotynų, prancūzų, vo- 
cijos žiaurumus Lietuvo- kiečių, italų kalbomis.

j

i

įstatymų ir vyriausybes

ces egi! ejS ugi UIS

Užsisakykite Toniko Pas Mus | 

Pristatom geriausi toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems | 
Parengimams.

Kainos prieinamos. į

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R
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tam patarnauti, jeigu ne visuo
tinas Amerikos Lietuvių Kon
gresas ?

Bet Tamstų grupė. A. L. Mi
sija. stengėsi diskredituoti pa
čią Kongreso idėją ir skubinasi 
pakenkti tam sąjūdžiui, kuris 
išreiškia mūsų visuomenės troš
kimus: ir tai Jūs darote, neva 
geisdami “bendros akcijos”, ir 
duodami Amerikos Lietuvių Ta- 

, rybai "porą dienų" pagalvoti, 
ar ji nori su Jumis tartis, ar ne.

Taigi “tarėvos” su Tamsta, p. 
Oli, ir dabar mums yra aiškiau, 
negu kada nors, kad "bendru
mas" Jums reiškia, jogei visos 
mūsų srovės ir organizacijos 
sveria mažiau, negu Jūsų gru
pės: jums siūloma proga “prisi
dėti”, atsiunčiant savo atsto
vus. kaipo “svečius” (taip Tam
sta ir pasakei), į Misijos ap
galvotą ir suplanuotą “žygį”. 
Tai ir viskas.

Jeigu nebūtumėte savo laiške,
padėties kol kas kur* Jau ir spaudoje paskelbėte, 

atakavę šaukiamo Chicagoje 
Kongreso, ALT Vykdomasis 

‘ • ginčija
mų dalykų savo atsakyme ne
liesti. Jūs rengiate ekskursiją į 

i Lietuvos "fashingtoną, o mes šaukiame 
svarstymas prasidės Visuotiną Kongresą — kas čia

nintėlis išgarymas Lietuvai ir 
tūkstančiams jos tremtinių, iš
blaškytų svetimuose kraštuose. 
Lengva apeliuoti į žmonių jaus
mus, bet tai dar nėra konst?uk- 
tyvus daroas. Apie tokio darbo 
planus Tamsta neužsiminei nė 

, vienu žodžiu, tik sakei, kad jau 
\ ykdomasis Komitetas viskas suplanuota “žygiui”

Mr. A. A. Olis,
Amerikos Lietuvių Misija,
Chicago, Illinois.

Gerbiamasis:
Tamstos laišką iš š. m. rugsė

jo 25 d. Amerikos Lietuvių Ta
rybos Vykdomasis Komitetas viskas suplanuota “žygiui” 
svarstė savo posėdyje ir įgalioj Washingtone, — ir kvietei, kad 
jo mane su T amsta pasimatyti, rnes dalyvautume, kaip “sve- 

Ikad paaiškėtų, ką Tamstos gru- ėiai”. 
ipė norėjo mums pasakyti, kvies-, 
.dama į “bendrą žygį”. I
Į Mus nustebino, kad tame lalš-Į 

iŠ stambiausių ke yra atakuojamas Amerikos 
tautinių Amerikos švenčių. Bet kodėl Amerika nesiva- Lietuvių Tarybos sumanymas 
dina Kolumbija? Kodėl šiuo vardu užvardyta tik vie- šaukti visuotiną lietuvių kon- 
na mažutėlė Centralinės Amerikos respublika? Daly- gresą ir įrodinėjama, kad tik 
kas toks, kad Amerikos kontinentą atrado Amerigo skubi akcija vvashingtone, ir

DARBININKAS
166 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Amerikos Atradėjas
i I

Tai ne “bendras veikimas”, 
! o visai kas kita. Nemalonu yra 
i matyti, kad Tamstos grupė, 
skelbdama 
spaudoje, stengiasi įtikinti pub
liką. kad čia esąs nuoširdus 
kvietimas pasitarti “dėl bend
ros akcijos”. Savo akciją Tams- 

Vespuci. Bet Kristopas Kolumbas pirmas atrado gre- tai prieš gruodžio mėnesį, tega- tos sugalvojote ir supianavote

Kolumbo diena skaitoma viena

Amerikos prekybos laivyno jūreivis žiūri į savo 
laivą, kuris yra prikraunamas karo svarbiais reikme
nimis. Nežiūrint kur jo laivas neplauktų, uoste jis ras 
United Seamen’s Club, vieną iš 19 karo agentūrų, ku- 

paminėtąjį laišką rios gauna pašalpas iš Greater Boston United War 
Fund’s pergales kampanijos. Tuose klubuose jis gali 
pasilinksminti ir gauti amerikiečių valgius, švarią 
nakvynę ir draugišką pagalbą, jeigu jam reikalinga.

“emergency”
nėra ir vargiai ji susidarys per

i ateinančias kelias savaites, 
čiai šiandien nenori nė kalbėti. Į Tarptautinė situacija paskuti- galėjęs daugelio

mis, viešpataujant karaliui Ferdinandui ir karalienei kad apie tokią kritingą padėtį ar ne \jes negalime (ir neketi- Taip mums vienbalsiai pranešė niu laiku, kaip 
Izabelei, jis padarė pasaulinį žygį ir netyčiomis atvy- ir reikalą skubintis vykti į Wa-'nam) Tamstoms to drausti, bet lietuviu veikėjai 'T - 'r—1 
ko į Amerikos pakraščius. Tad pirmieji Amerikos pio- shingtoną A. L. Misijos žmonės jaučiamės turį pareigą pareikš- ’ 
nieriai buvo ispanai. Tik paskui pradėjo atvykti olan- “oficialiai patyrė” iš Underse- - -
dai, anglai ir prancūzai. Pietų Amerikoj įsigyveno is-'cretary of Statė, p. Dean Ache-1 
panai, Šiaurių — dalinai anglo-saksai ir dalinai pran- son’o. Kaip valstybės Departa- 
cūzai. Galų gale, po ilgų kovų ir perversmų, anglo-sak- mento ekzistuoja, tokių patari- 
sai pavelde dabartines Jungtines Valstybes. Prancūzai mų ir paskatinimų jisai dar,____ r
pasirodė silpnesniais ir išsilaikė tik rytinėj Kanadoj tur būt, nėra davęs nė vienam pradžioje galima gauti 
ir dalinai Šiaurinėse valstybėse, skaičiumi 5-6 milijo- asmeniui arba asmenų grupei. ■ 
nų. Tautiniu atžvilgiu, dalykai taip nusistovėjo, kad Norėjome išgirsti apie tai tik- pasikalbėjime su Tamsta man valstijų. tačiau čia yra di- 
Pietų Ameriką apgyveno lotynų rasės (ispanų,,italų, slesnių informacijų. Be atidė-nepavyko sužinoti apie tai nie-,džiausia l^tuvių kolonija ir

i? daug lietuvių kolonijų yra ap
linkinėse valstijose.

I Yra juokingas argumentas, 
kad nutarimai ir rezoliucijos,

timas Amerikai salas, tad gi jis skaitomas Naujojo Pa- ii išgelbėti Lietuvą.
šaulio atradėju. Tautybės atžvilgiu Kolumbas buvo' visai netikėtinas mums atro- 
italas, bet jis buvo Ispanijos tarnyboje ir ispanų lėšo- dė Tamstos laiško pareiškimas, 
mis, viešpataujant karaliui Ferdinandui ir karalienei kad apie tokią kritingą padėtį

vieni ir esate pasiryžę. ją vyk
dyti. nepaisant, ar organizuotos 

’ visuomenės atstovai ją rems,

pasirūpinimą delegatams, apie 
kambarių rezervavimą dides
niam skaičiui žmonių viešbu-

I > tik priešingai, 
pasidarė tokia, kad beveik ne
galima tikėtis, jogei ----------
klausimo ;
tuojau. Amerikos Lietuvių Ta- tokio? Vienas dalXkas turėtų 
ryba visą laiką tuos dalykus se- nekenkti antram, nes juodu yra 
ka ir, kada reikia, daro žings- 1 skirtingi.
nius, kad būtų apgintos Lietu-' Bet kai Tamsta ir Tamstos 
vos teisės ir kad būtų suteikta bendradarbiai mėgina įtikinti 
pagalba jos žmonėms. i Publlk^’ kad su Jūsų ekskursija

pasibaigs “lemiamos pagalbos” - 
Prieš pusantro mėnesio ALT teikimas Lietuvos laisvės kovo- 

atstovai lankėsi Washingtone ir je ^ai mes esame priversti pa- 
įteikė Valstybės Departamentui reikšti, jogei tai netiesa! Kova- 
tris memorandumus. Turime. eina ir eis — gal būt, dar ilgą 

, tikrų įrodymų, kad tas žingsnis iaiką. Amerikos Lietuvių Tary- 
• , . . ,. priimti Chica^oie turės mažiau'nenuej° niekais (aPle tai yra ba stengiasi į ją įtraukti visas

. kad rengti tenai di- P "jL iie būtu ori 1 painformuotos ir atltinkamos mūsų visuomenės jėgas.
Pasikalbėjimas su Tamsta pa- delį suvažiavimą neįmanoma (o __ \ _ i Lietuvos įstaigos). Kai susidarė, Todėl Amerikos Lietuvių

opi padėtis su tremtiniais Eu- Kongresas — Chicagoje, lapkri- 
ropoje, Amerikos Lietuvių Ta- čio 29-^0 ir gruodžio 1-mą — 

Į Washingtoną yra geras da-jryba ėmė veikti ir valdžios į- įvyks Tikimčs kad jisai bus 
lykas pasiųsti delegacijų, tu- ’ staigose, ir visuomenėje. Šis .didelis, įspūdingas ir vaisingas, 
rint reikalą pasimatyti su vai-Į veikimas vystosi tolyn vis pia-! Į Kongresą yra kviečiami visi 

Idžios atstovais ir senato bei at- 'čiau. Tai skubios akcijos daly-j betųviai. kurie trokšta, kad bū- 
;Stovų buto nariais. Tų galės mm-! kas. Taip pat neatidedamas rei-'tų atstatytas mūsų gimtasai 
* ,. . ., T. .' . v , *• t - * - kraštas, kaipo LAISVA. NE-1 tarti Amerikos Lietuvių Kon- kalas yra remti Lietuvos zmo- pkiklA.USOM4 IR DEMO 
gresas! Ir jo suteiktas delegaci-j nių pastangas atgauti laisvę. Su KRATINĖ VALSTYBĖ 
jai įgaliojimas 
kos lietuvių vardu turės nepaly
ginti daugiau svarbos, negu ko
kios nors grupės, kurios neat
stovauja jokios stambesnės or
ganizacijos.

Jeigu būtų tikras reikalas 
siųsti tokią delegaciją ūmai. A- svarbių reikalų neaprūpins iri 
merikos Lietuvių Taryba ture- nesutvarkys. Tam reikia darbo 
tų tuo rūpintis, nelaukdama, iki Į ir plačiosios visuomenės pagal- ui“m^“prašysime’ kad "tuojau 
susirinks Chicagoje Amerikos j bos. Reikia, kad ji tvirtai susi- laikraščiai įdėtų ir šį mūsų raš- 
Lietuvių Kongresas. Bet tokios! organizuotų. O kas gali geriau tą. — L. Š.

kuriuos 
ti, kad tai yra visuomenės jėgų teirautl 
skaldymas. 1 renxant

i New Yorke, 
prašėme apie tai pasi- 
prieš galutinai pasi- 

vietą Kongresui. Dėl ši-aiaymas. ,-----------------------°------------ |
Tamstos pasirašytame laiške tos priežasties teko pasirinkti: 
koma, kad Washingtone šį Chicagą. nors dar ir čia bu\o 
ėnesi ir ateinančio mėnesio nemažai vargo, iki šitas daly-.

sakoma,
mėnesį ir ateinančio mėnesio

i “viešbu- kas tapo sutvarkytas. Bet, kad
' čio ir salės patogumai”. Tačiau Ir j čhicagą yra toloka iš ryti-

_________ __ -r»in praloti iii faZiau Zio xrr*n '

portugalų), gi Šiaurinė Amerika sudaro galingas iįojįmo su Tamsta susitikau ir ko tikresnio. Kiek mums žino- 
turėjova ilgoką pasikalbėjimą, ma iš praktiško patyrimo ir ki- 
rugsėjo 27 d. Apie jo rezultatus tų žmonių pranešimų, dabarti- 
papasakojau ALT Vykdomam niu laiku padėtis tame mieste 
Komitetui. yra tokia, 1

Jungtines Valstybes ir Anglijos koloniją — milžinišką 
Kanadą.

Drąsusis jūrininkas Kolumbas vargu besvajojo, 
kad jo kukli ekspedicija bus tokia reikšminga; kad iš 
jo pastangų išaugs Nauja Pasaulio dalis, kuri išsivys
tys į galingą valstybę, vieną iš stambiausių pasaulyje; 
kad jai bus skirta tarti lemiantį žodį tautų likimui iš
spręsti. Kuklus buvo Kolumbo užsimojimas, bet jo 
pasekmės didingos. Taip gi jis nesvajojo, kad Ameri
kos valstybės ir tautos įterps jo vardą į savo garbin
giausių vyrų skaičių ir minės jį per šimtmečių šimt
mečius, kol bus gyva jų civilizacija ir valstybinė orga- 
nizuotė.

Kolumbas buvo giliai tikintis katalikas. Nežiū
rint savo nuopelnų ir užtarnautos garbės, jis neišven
gė gyvenimo nusivylimų ir kartybių, bet tai jau toks 
daugelio garbingų vyrų likimas, kad tik po mirties jie 
yra įvertinami ir juo toliau jie į praeitį nutolsta, juo 
šviesiau jų vardas istorijoj spindi.

Amerikos atradimas praplėtė pasaulio akyratį ir 
sudarė naują istorijos laikotarpį. Čia vyko ryžtingi, 
laisvės ištroškę senojo pasaulio žmonės, ieškodami 
laisvesnio ir laimingesnio gyvenimo, kurį iš naujo su
kūrė ant laisvės pamatų. Tuo būdu Amerikos žemynas 
virto laisvės ir gerbūvio lopšiu. K.

imti kuriame nors kitame mies
te!

iI
I

tvirtino tą mūsų nuomonę, kad ir iš viso, ar kokios nors orga- 
A. L. Misija suskubo rengti sa- nizacijos šaukia sava konvenci- 
vo žygį į Washingtoną, kada A- jas į Washingtoną). Iš bėdos 
merikos Lietuvių Taryba jau būtų galima surengti tenai ma-
buvo paskelbusi savo sumany- žų seimelį “rinktinių” žmonių, 
mą šaukti visuotiną Amerikos kurie nepaiso, kiek reikės mo- 
Lietuvių Kongresą Chicagoje keti už nakvynę hotelyje, bet ne 
lapkričio mėnesio pabaigoje, plačiosios visuomenės atstovų 
Jokio fakto, kuris rodytų, kad kongresą. Visuomenė geidžia 
reikia daryti “žygį” anksčiau ir kongreso, o ne seimelio, 
būtinai Washingtone, o ne “pa
šalinėse ( ?) lietuvių kolonijo
se”, man Tamsta nepateikei.

Vienas tiktai dalykas paaiš
kėjo, tai tas. kad A. L. Misija 
sugalvojo važiuoti į Washing- 
toną, užbėgdama už akių Ame
rikos Lietuvių Tarybos šaukia
mam Visuotinam Kongresui, ir 
dabar stengiasi įtikinti publi
ką. kad Misijos “žygis” tai vie- nekalbant jau apie kambarių

Amerikos Lietuvių Taryba 
sušaukė Pittsburghe, 1943 me
tais, konferenciją, kurioje daly
vavo apie 500 įgaliotų delegatų. 
Į visuotiną Am. Lietuvių Kon
gresą, reikia tikėtis, atvyks dvi
gubai didesnis atstovų skaičius. 
Tokiam skaitlingam suvažiavi
mui surasti tinkamos vietos ne
bus galima dargi New Yorke.

kalbėti Ameri-'jų organizuota vadovybe Ame-j 
irikos Lietuvių Taryba palaiko: 
'glaudų kontaktą.

Nuvažiavimas į Washingtonąj 
— jeigu tai iš viso reikalinga | 
dabartiniu laiku, kas mums at-' 
rodo abejotina — šitų be galo\

Su tikra pagarba,
(pas.) Leonardas Šimutis 

AMER. LIETUVIŲ TARYBOS 
VYKDOMASIS KOMITETAS:

Leonardas Šimutis, prez. 
Dr. P. Grigaitis, sekr. 
Mykolas Vaidyla, ižd.

P. S. Kadangi Tamstos pa
skelbėte savo laišką spaudoje, 
nelaukdami mūsų atsakymo.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

XII. 

Žygis Į Pupkaimj
— Koks tamsta apdairus! Gerai, bus galima 

ir jam kokį branktą įteikti. Na, ruoškimės.
Ir taip jie išvažiavo; žandaras su vežiku 

vežimo prieky, Pomadinas su Bezicku užpa
kalinėj sėdynėj. Visi buvo apsiginklavę, net 
vežikas gavo sunkų Mauzerį. Jis sėdėjo kiek 
susikūprinęs ir užsismaukęs kepurę ant a- 
kių. Bezickas matė tik plačius jo pečius ir 
nužėlusius jauna barzdžiuke žandus.
— Matyt, stambus vyrukas. Jis vienas ap

sidirbtų su tuo Stuobriu, — pamanė lenkas 
ir visiškai nusiramino.

Kelyje jie nieko nešnekėjo, kiekvienas pa
skendęs savo mintyse. Už valandos jau buvo 
Pupkaimy. Pomadinas liepė vežikui sustoti 
kiek atstu nuo Stuobrių trobų, pakrūmėje, 
kad pro langus iš grįčios nebūtų matyt, kad 
atvažiavo žandarai. Jis pats, tiesa, buvo be 
uniformos, bet eilinis žandaras vilkėjo mun- 
dierą. Neilgai trukus, visi išlipo iš vežimo. 
Vežikas tvarkė arklių pakinkalus. Jis laikėsi 
nuošaliai ir lyg vengė ponų akių. Pomadinas 
sparčiai, bet negarsiai davė įsakymus.
— Tu, Maksime, — tarė jis žandarui, — eisi 

su mumis, bet kiek atsilikęs. Nenuėjęs iki 
namų, staptelsi kur už medžio ar tvoros ir da
bosi, kad kas neišbėgtų. Revolverį turėk pa

rankiai ir — nežiopsok!
— Klausau! — amtelėjo žandaras.
— Anton, tu dabok arklius, kad Stuobrys 

jais nenuvažiuotų. Ir atsimink, — jei pri
reiks, nesigailėk Mauzerio.
— Klausau, pone! — atsakė užkimusiu bal

su vežikas.
— Na, pons Ksaverai, į darbą!

Abu ponu greit nužingsniavo į kiemą. Žan
daras, vis daugiau atsilikdamas, sekė paskui. 
Pagaliau, netoli seklyčios kampo pasinėrė 
pakrūmėse. Vežikas liko pas arklius. Visa 
ekspedicija ėjo sklandžiai, bet stuboje ta pati 
istorija: susidūrė su kurčia, ar apykvaile, ar 
apsimetėle Stuobriene, Andriaus motina. 
Nieko negalėjo iš jos iškvosti. Nieko nežinan
ti, ir gana.

Nieko nepešę, juodu nuėjo pas tvartus ieš
koti Andriaus tėvo. Tur būt, jį surado, nes iš 
ten pasigirdo garsi šneka, paskui triukšmas 
ir klyksmai.

XIII.

Atkaklusis Vežikas
Žandaras Maksimas ramiai sau sėlinėjo 

apie Stuobrių seklyčią. Jis žinojo, kad ponai 
nuėjo į aną galą, tai jam reikės daboti tik 
šita pusė. Bet daboti nebuvo ko. Viskas ramu, 
tik girdėjosi balsų iš virtuvės. Ten ponai su 
kažkuo šnekučiuojasi, vadinasi, nieks iš na
mų neišėjo. Žandaras buvo gerokai įgudęs 
tuose dalykuose ir iš prityrimo žinojo, kad su 
lietuviais jokio pavojaus nėra. Visuomet 
klusnūs, išsigandę. Tiesa, dabar ieškoma kaž
kokio maištininko - revoliucijonieriaus, bet 
ką jam čia veikti vidurdienį? Toki slapstosi

giriose. Taigi, tas dabojimas tai tik tuščias 
formalumas.

Netrukus jis pamatė abu ponu einant per 
kiemą. Vadinasi, grįčioje nieko nerado ir ei
na krėsti tvartų ir kluono. Kas jam daryt? 
Eiti paskui juos? Bet jam įsakyta dabot na
mai, tai jis ir dabos. Iš nuobodumo Maksimas 
užsirūkė. Bet kas čia? Iš užpakalio pasigirdo 
žingsniai. Žandaras sparčiai atsisuko ir grie
bėsi už revolverio. Bet tuoj atoko, pamatęs 
savo pono vežiką.
— A! Tai tu čia, Antanai? Kas atsitiko? Ko

dėl nedaboji arklių ?
— Klausyk, Maksim, — tarė vežikas negar

siu apkimusiu balsu, — ar tu gerai pažįsti 
ginklus? Aš dėl visa ko apžiūrėjau savo Mau
zerį ir man kažkaip atrodo, kad aš jo gerai 
nesuprantu. Ką reiškia šitas kabliukas?
— Tas? Nu, matyt, kad tu su ginklais neap

sipratęs. Tai — saugumo branktelis. Kai jis 
palenktas žemyn, tai revolveris nešauja. Bet 
tik spustelk su pirštu, jis atšoka, ir tada šaus.

Vežikas susidomėjęs žiūrėjo į tą Mauzerio 
ypatumą.
— Keista, kad aš nesusiprotėjau. Na, o tavo 

revolveris ar toks pat?
— Ne. Mano kitokios išdirbystės.
— Parodyk.

Maksimas nedvejodamas padavė jam savo 
revolverį. Vežikas, nė nepažiūrėjęs įsidėjo jį 
į kišenių. Maksimas išpūtė akis.
— Anton, ką tu darai? Juk tai mano revol

veris.
— Dabar jis bus mano.
— Kas tai?.. Ką tu? Nori pajuokauti? Na, 

labai gerai, tik dabar tam ne laikas ir ne vie
ta. Mudu abudu sargyboje.

— Aš nejuokauju, Maksim. Tu revolverio 
negausi. Aš ne vežikas Anton, aš... revoliuci- 
jonierius, kurio jūs ieškote. Aš — Andrius 
Stuobrys.

Atrodė, kad Maksimo akys iššoks iš kak
tos.

— Ar tu pasiutai? Aš tau sakau, Anton, kad 
čia ne vieta šposams krėsti.
— O aš tau sakau, kad čia kaip tik geriausia 

vieta. Čia mano tėvo namai, ir — aš tave areš
tuoju!
— Na, na, tu juokdary! — dar vis netikėjo 

Maksimas.
Bet vežikas išsitraukė iš ančio virvę ir vik

riai ja apjuosė Maksimą per alkūnes. Tas pa
matė, kad čia iš tikrųjų ne juokai. Smarkiai 
pasipurtęs, griebė vežiką už gerklės. Tam to 
tik reikėjo. Su Mauzerio rankena jis smarkiai 
žiebė Maksimui į kaktą. Žandaras, kymiai 
sudejavęs, nuvirto, kaip pakirstas medžio 
kamienas. Vežikas, sparčiai atnarpliojęs vir
vagalį, surišo jam rankas ir kojas. Paskui 
apžiūrėjo sužeistojo veidą. Kakta prakirsta, 
iš žaizdos varveno kraujas. Maksimas, maty
ti, tik apsvaigęs, tuoj atsipeikės. Reikia apsi
rūpinti jo burna, kad, atgavęs sąmonę, nesi- 
šauktų pagalbos.Vežikas tampriai ją aprišo 
skarale. Dabar jis bus ramus. Kraujo daug 
neišbėgs. Stambiam nusiganiusiam žandarui 
tai išeis į sveikatą, — kiek šyptelėjęs suniur
nėjo Andrius. Dabar — į darbą.

Ir Andrius Stuobrys — tai iš tiesti buvo 
jis — skubiais, bet tyliais žingsniais, per so
da užuolanka nusėlino pas tvartus, iš kur jau 
girdėjosi garsūs balsai. Tur būt, anie sučiupo 
jo tėvą ir ten jį kamuoja. Reikia skubėti.

j^Bus daugiau^
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MUSU SODALIETES
>---------------------------------------------- ------ -

Kada Velniai Mergaites Bijo
pūstomis akimis pažiūri 
ir. baisiai išsigandę. į čia 
pat stovinčią statinę su
mauna. Nežinia, pro kur 
išlindę, jie nudrožia į skal
byklą. Mūsų mergaitė, 
kaip ir visos smalsi, bet 
kartu ir baikšti. įsinori su
žinoti, ką velniukai -ten 
bedarą. Ji užgniaužia bai
mę. Pribėgusi įknimba 
skalbyklos langan.

Kada deginęs jos akių 
žvilgsnis su velniūkščių 
žvilgsniu susisilieja, šie 
lyg proto netenka: ima 
dūkt per stalus, per kėdes, 
pasislėpti. nuo jos ieško, 
lyg patrukę.

Mergaitė pabunda. Sap
nas nubluko, išnyko. — “ 
neišnyko, neišgeso, 
amžių amžius liko kerėjas 
mergaitės žvilgsnis, nuos
tabi jos veido šviesa, an
gelu šviečianti. Ši mergai
tė. žemės angelas, į save 
patraukė pasaulio širdį, 
atkreipė smalsias žmonių 
akis.

Mergaite, perdaug my
lėjusi moteris, yra Marytė 
Pranutė Teresė Martyn, 
1873 m. Prancūzijos žiedų 
pasaulį išvydusi, o 1897 m. 
jau žvaigždžių skinti iške
liavus, vos 24 metus saule 
težaidusi.* Turi ji ir kitą 
vardą — Kūdikėlio Jėzaus 
Teresėlės vardą, turi dar 
trečią, ir šis paskutinis y- 

visos mergaitės ra šventosios vardas — ji 
Kūdikėlio Jėzaus

neposavo. Ji 
pedikiūrų, 

kabinetuose... 
jos veido taip įI

I

i
I

Ne artistė ji, ir savo gro
žiu niekam 
nelūkuriavo 
manikiūrų 
Kosmetika
pat neslifavo. O graži, tik
rai graži ji buvo! Vyriškos 
akys dažnai ją matydavo, 
matydamos pamildavo: 
pamildavo ir ji. tik ši jos 
meilė nesutepdavo vyro 
širdies, nenuzulindavo, ne
išdžiovindavo jos pačios 
sielos.

Fotografijų amžių gyve- 
nam. Be foto nė žingsnio. 
O koks tas perdaug mylė
jusios mergaitės foto: kaip 
ji savo kūnu atrodo, ko
kios linijos, kokia jos figū
ra?..

— Ji buvo aukšta ir grak
šti. Jos akys žalsvai žyd
rios, plaukai šviesūs, bruo
žai švelnūs, taisyklingi, 
rankos labai gražios. Jos 
veidas pažiūrėti taurus, 
proporcingas, odos spalva 
lelijiška: kalbant apie Die
vą parausdavo, ir tatai 
jam teikdavo nepasakomo 
žavingumo. Visa jos tobu
loji figūra rodė, kad ji ne
pasakomai skaisti ir dan
giškai rami. Jos eisena la
bai rimta ir tuo pačiu me
tu paprasta, grakšti: ji to
kia maloni, tokia lipšni, 
kad ją pamatęs arba jos 
balsą išgirdęs, tuojau pa
jusdavai jai pagarbos ir 
meilės.

Kaip 
dažnai gražius, migdoliš- švento*i 
kus sapnus sapnuoja, taip Teresė... 
ir ši Prancūzijos kalnų 
dievaitė keitstą sapną kar
tą susapnuoja.

Ji vaikščioja sodu. Neto
li savęs du velniūkščius 
pamato, mažyčius, baisius. 
Geležiniais pančiais jie su
kaustyti. Bet aplink kal
kių kibirą jie šokinėja ne
paprastu vikrumu. Velniu
kai į ją degančiomis, iš-

/

Sodalietes su ypatingu pamal
dumu pina savo maldų vainikus 

Karalienei Šv. Rožančiaus.

Šv. Rožančiaus Istorija dimi atsidavusios Dievo 
valiai šioje maldoje ištver- 

'mės.

Kam Rūbus Atiduot?

Tik
bet

Sodaliečių Metinis Seimas

Naujosios Anglijos Sodaliečių 
Apskrities metinis seimas į- 
vyks š. m. spalių mėn. 14 a.. Šv. 
Kazimiero parapijoje, Nashua 
N. H.

I i

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
Ūntted Lithuanian Relief 

VVarehouse,
Brooklyn 11, New York. 

101 Grand Street,

Šeimos Novena
Yra labai gražus ir vi

siems patrauklus kelias 
užlaikyti šeimoje skaistu
mą, ramybę, taiką ir tikrą
jį pavyzdingą, krikščioniš
ką sugyvenimą Kristaus 
dvasioje, tai kalbėjimas 
visiems kartu rožančių, 
dalyvaujant visos šeimy-1

(Tęsinys >

Popiežių Nuomonė Apie 
Šv. Rožančių

“Jei trokštate turėti tik
rą ramybę savo širdyse, 
savo namuose ir jūsų šaly
je, tėvynėje ■ 
kiekvieną vakarą kalbėki- kojamos 
te rožančių” — Pijus XI. '

“T’asakyk savo tikin
tiems žmonėms, kad po
piežius nėra patenkintas 
vien tik palaiminant šiuos 
rožančius, bet kad jis pats 
asmeniškai kalba savo ro- du atkalbama ištisi 18 pil- 
žančių kasdien ir kviečia nų rožančių, arba 270 pa- vTgzus^rtuZ'fefmvna 
visus savo mylimus vaikus slapčių. V" jezus Kariu su šeimyna
panašiai ii kalbėti” — Pi-i 
jus IX.

da yra tikrai tobula,

Į moję dienoje sukalbama 
' džiaugsmingoji paslaptis, 
antroje — skausmingoji ir 
trečioje — garbingoji pa- 

1 slaptis. Ir taip kasdien kal
bama per šią visą noveną. 

I
- v . Pirmosios trys novenos,
— arba 27 rožančiai, yra au-

> išprašymui tų 
malonių, bei intencijų, ku
rias esame užsibriežę ap
turėti pradedant šią ilgąją 
noveną. Ir paskutinės trys 
— širdingai padėkai už su
teiktas malones. Tokiu bū-

esu jų tarpe.” Pagaliau 
kiekvienas dalyvis susisti- 
prina gražiu kitų pavyz
džiu.

Tėvas, ypač motina, pri
valo nustatyti laiką ir vie-

nėlės nariams. Ši specijalėšiai gražiai šv. rožan- 
šeimos rožančiaus kalbėji- čiaus kalbėjimo maldai, 
mo jėga seka iš šio labai Pa-togiausis laikas yra tuo- 
gražaus, amžiais išbandy
to posakio: vienybėje glūdi 
galybė.

Laike tokios maldos pats

e. Paskaita — kun. Dr. J. Bo- 
gušas iš Waterbury. Conn.

f. Diskusijos.
g. Svečio kunigo paskaita.
5 vai. palaiminimas Švč. Sa

kramentu.
5:30 visos prefektės susirinks 

ir ateinančiam sezonui rinks 
naują valdybą.

6:30 vakarienė ir linksmoji 
valandėlė.

Apskrities Valdyba nuošir
džiausiai kviečia visas Sodalie
tes dalyvauti šiame suvažiavi
me. Labai kviečiame taip pat ir 
visą dvasiškųjų. kuri interesuo
jasi "jaunų lietuvaičių veikimu.

Šeimininkė, Nashua’os Soda- 
lietės padėjo daug vargo ir dar
bo, kad šis senai mūsų laukia
mas suvažiavimas gerai pasi
sektų. Nenuviikime jųjų!

Lauksime visų atvažiuojant į 
Nashua, N. H., sekmadienį, spa
lių mėn. 14 d.

Apskrities Valdyba.

prasidės 10:1-5 rytą 
tsija. Ją seks Švenč. 

vainikavimas. Vainika- 
’iga:: atliks visa apskri- 

valdyba, būt. nt. prefekte 
Ona Norkiūte Broock- 
Mass.. vice-prefekt. p-lė 

iš IVorcester.

' Čia reikalinga gerai at-
Šitoki rožančiaus mal-lsimjnti- kad šioje noveno- 

................... dėl Je’ kaiP ir kltose’ galybe 
šavo‘ne^ertinamos‘“malo- 
nių kainos, kurią suteikia 
kalbantiems, dėl savo 
skaisčių pamokinimų, ku
riuos talpina savyje, dėl 
savo nesuskaitomų maldų 
išklausymo, kuriuos gau
na kalbantieji ir pagaliau 
dėl didelių pažadų, ku
riuos gauna kalbantieji ir 
pagaliau dėl didelių paža
dų, kuriuos pati Marija y- 
ra pareiškusi ištikimai ir 
dievotai jį kalbantiems”.
— Benediktas XV.

“Mes nenorime praeiti 
pro šalį tylomis nepažy
mėję to fakto, kad pati' 
Marija, net ir mūsų lai-> 
kais labai uoliai pataria šį 
maldos būdą — rožančių,! 
kuomet Ji kalbėjosi su ne
kalta mergaite Bernadeta1 
Liurdo kalno oloje”. — Pi
jus IX.

“Tarpe daugelio ir įvai
rių mūsų kreipimosi į Die
vo Motiną Mariją, šv. ro
žančius be jokios abejonės 
užima specijalę ir ypatin
gą vietą.” — Pijus XII.

i jau po vakarienės arba 
prieš eisiant poilsiui. Nese
nai apsivedę turėtų įvesti 
tą išganingą paprotį tuo
jau po vestuvių, kad tikra
sis Nazareto šv. šeimynė
lės — Jėzaus, Marijos ir 
šv. Juozapo — palaimini
mas būtų užtikrintas jų 
nameliams ateityje, ypač

meldžiasi ir šiai maldai 
priduoda tokios reikšmės 
ir jėgos, kurios neturi pa
vienis šeimos narys, atski
rai besimelsdamas. Juk Jis 
pats pasakė: “Kame du ar būsimai jaunakartei. 
trys susirenka mano var- Padangės Aras.
dan (maldai!), ten iš Aš (Bus daugiau)

ne nuo kokio nors magiško 
padaro “9” skaičiaus, bet 
nuo nužemintos, pilna šir-

"You don t
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Sv. Rožančiaus Novena
Novėna yra tai 9 dienų 

nepertraukiančios viešos 
ar privatinės maldos iš- 
meldimui specijalių malo-' 
nių sau ar kitiems. Šios rū-! 
šies maldos turi savo pra-j 
džią iš tų laikų, kuomet 
Kristui įžengus į dangų, 
šv. Panelė Marija ir apaš
talai praleido maldoje be
laukiant atsiuntimo ir nu-: 
žengimo ant jų šv. Dvasios 
ugnies liežuvėlių pavydale.j 

Šv. rožančiaus novėna, 
kaip ir kitos novenos, yra 
daroma paprastai byle ku
riuo laiku, kalbant rožan
čių per 9 dienas. Jei prašo
mos malonės buvo suteik
tos prašančiam, tai pats 
dėkingumas savaime rei
kalauja, kad kita — padė
kos novena — būtų pada
ryta prie šv. Panelės Mari
jos, šv. Rožančiaus Kara
lienės.

Yra dar kita novena, taip 
Elena Gvazdauskai-'vadinama nepergaliamoji

WORCESTER, MASS. Boston Edison sako:
Verta pasiteirauti kokiųAušros Vartų parap. Sodalici

jos prefekte ir kitos atstovės 
dalyvavo prefekčių susirinkime 
Cambridge. kur buvo svarsto
mi artėjančio seimo reikalai.

Aušros Vartų sodalietes visos 
i n eorpore rengiasi dalyvauti 
Naujosios Anglijos Sodaliečių 
Apskrities Seime. Nashua, N.H.

Mėnesinis sodalicijos susirin- 
rugsėjo mėn. 4 d.

jame dalyvavo.

Iškiimės 
gražia proce: 
Panelė? 
vimo ap 
ties 
p-lė 
ton.
Pranė Eanionytė
Mass., iždininkė p-iė Zofija Ut- kimas buvo 
kaitė iš Nashua N. H., raštinin- Narės gausiai 
kė p-lė Genovaitė Zekevičiūtė iš Nutarta padaryti bazarui, kuris 
Cambridge, Mass. ir visos seime 

' dalyvaujančių Sodalicijų pre
fektės. Visos dalyvės bus iškil
mingai pasipuošusios vakarinė
mis suknelėmis ir gėlių vaini
kais.

Po vainikavimo Sodalietes at
naujino savo pasiaukojimo ak- rezultatų.
tą.

Per šv. mišią.
, kun. Duboią ir visos sodalietes i ja Čiriūtė,

bus apie lapkričio mėn. 25 d. 
įvairių rankdarbių. Tai bus ge
ra proga mūsų parapijiečiams 
įsigyti Kalėdoms dovanų. 

Seniau buvęs sodaliečių baza- 
ras labai gerai pasisekė, todėl 
tikimės, kad ir šis duos gerų

Išrinktas rankdar-
■ biams organizuoti komitetas, į 

pamoksią sakys: kurį įėjo šios panelės: Viktori-:
į . _ y-,,____ ___________ -j____ ,__ . (

eis šv. Komunijos. Po pamaldų ! te. Liucija ir Marcelė Miškyny- novena, kuri prasidėjo Šv, 
bus bendri pusryčiai. itės. Lilija Bendroraitytė. Petro- Rožančiaus Karalienės iš

2 vai. po piet prasidės sesija,tnelė Marcinkiūtė, Pranė Banio-; Pompėjaus Šventovėje. Ji 
šia dienotvarke: Įnytė ir Albina Matačinskaitė. daroma tokiu būdu, kad 5

a. Malda. ilki kito mėnesinio susirinkimo,: rožančiaus paslaptys at-
b. Sveikinimą:. į kuris bus spalių mėn. 2 d., ko-' kalbama nepertraukian-
c. Paskutinio /až.avimoimitetas savo posėdžiuose nu-’ čiai per 54 dienas. Žodžiu

protokolas. Įstatys visas darbo smulkme-; sakant, atkalbama 54 ro-
d. Prefekčių rai |nas. A.M.' žančiai toje eilėje, kad pir-

gerų ypatybių turi

Elektriškas Pečius...

busimas ateities draugas

šeimininkei.
Prie daugelio elektriškų pečių laiką 
nustato automatiškas prietaisas. Tai padeda 
gaspadinei paruošti valgį.
pastatyt ant ugnies ir nustatyt, kad 
pradėtų ir baigtų virti kada nori.
Prie pečiaus būt nereikia. Gali eit sau kur 
nori, valgis išvirs pats. Kai sugrįši, jis 
bus kaip tik gatavas.

Elektriškų pečių tuoj 
galės gaut visi
Bostono Edisono Kostumeriai, 
kurie jų norės.
BOSTON EDISON COMPANY 
paskelbs naujus modelius 
per laikraščius ir 
praneš per radiją.

Visada klausykit ‘More'Light on the'News’ 
kur visokius įvykius aiškiai nušviečia 

žymiausis Naujos Anglijos komentatorius 
IRVING T. McDONALD

Popiet nuo Panedėlio iki Pėtnyčios 3:45 WEEI



Penktadienis, Spalių 12 d., 1945

Onos parapijos klebonas, prela
tas Quinn, bus apeigų vedėjas. 
Pamokslą sakys Katalikų Uni
versiteto profesorius ir garsusis 
Redemptoristų Tėvų misijonie- 
rius ir moralės teologijos dėsty
tojas, kun. Pranas Connell.

Iškilmėse pasižadėjo dalyvau-

40 Valandų Atlaidai
Kitą sekmadienį, per mišias, 

11 vai. rytą mūsų bažnyčioje 
prasidės didžioji metinė trijų 
dienų Eucharistinė šventė, 40 
valandų atlaidai. Misijonierius 
Marijonas kun. dr. Vincas An- 
driuška atvyksta iš Marianapo
lio pasakyti visus atlaidų pa- ti virš 60 prelatų ir kunigų iš 
mokslus.

Pirmadienį ir antradienį atlai
dų mišios bus atnašaujamos 
nuo 6 vai. ryte iki 12 vai. vidur-; 
dienį. Vakarais mišparai bus 
giedami 8 vai. Išpažintis bus 
klausomos per visas atlaidų die
nas. Girdėjau, kad mūsų klebo
nas kunį dr. Mendelis ir Sesutės 
Kazimierietės daro planus alto-j 
riaus papuošimui. Kad padėkoti 
Taikos Karaliui už pergalę ir 
taiką, bus daromos pastangos 
įrengti Jam sostą, kuriuo bus 
teikiama Jam tinkama garbė ir 
kuriuo mūsų bažnyčios maldi
ninkai galės pasidžiaugti. Au
kos gėlėms jau pradėjo plaukti. 
Altoriaus ir Rožančiaus Dr-ja 
aukavo $15.00, Moterų Sąjunga 
85.00, taipgi Tretininkės $5.00. 
Atlaidai įvyks šį mėnesį — spa
lių 21-23 dd.

Baltimorės iš Washingtono.
Po mišių parapijos salėje bus- 

' pietus kunigams dalyviams.' 
Pirmadienį. 9 vai. bus atnašau

jamos mišios už visus mirusius 
i kurie lankė ir meldėsi šv. Al
fonso bažnyčioje per pereitą 

i šimtą metų. Į šias jubiliejines 
iškilmes grįš daug senųjų šv.

i Alfonso bažnyčios L 
Į pirm negu lietuviai perėmė šį is
torišką Dievo maldnamį. j

Lietuviams pridera garbė už 
: bažnyčios išpuošimą, lietuvių 

. yra nuopelnas už bažnyčios to
kį gražų užlaikymą.

Šiandien visi gali džiaugtis 
i šia maldos vieta pačiam miesto 
i centre. Sekmadienį vėliai sueis 
visi šion šventovėn padėkoti 
Dievui už gausias malones, su-i 
teiktas per praėjusį šimtmetį, i

DARBININKAS

KONCERTO

t; 'f-

K \
Šie vokiečių nelaisviai žygiuoja j Amerikos laivą ir keliaus atgal j Vo

kietiją. Džiaugsmo jų veiduose nesimato. Rodos, kad žmones be iniciaty
vos, kur pastumsi — ten ir ctovr.- o vienok vokiečiai turėjo pretenzijas 
valdyti pasaulį. Tas parodo, kad kaip žmogaus ateitis tamsi, tai ir jo gy
vumas apmiręs.

lė šeštadienį, spalių 6 d., tačiau’ Kalėdojimas
i gailestingumo darbas mūsų' __ .. . ....... i---- , Metinis parapijiečių lankymąsi ....... .viengenčiams lietuviams buvo .... .. ... i parapijiečių_ ___________ , _j _ prasidėjo pereitą savaitę. Tre-|

čiadienį, spalių 3 d. kun. dr.
’ Mendelis aplankė lietuvius, gy

venančius Curtis Bay miesto 
dalyje, o kun. Dubinskas buvo 
pas lietuvius Belair Rd. kampe, 

j Sekmadienį iš sakyklos buvo 
pagarsinta, jei ne lis, tai tre-; 
čiadienį rytų miesto dalis bus; 
lankoma: ketvirtadienį,. Carroll! 
Park, o penktadienį Morrel Pk.Į 

_______ o_____ ________ ,__ ... . . .ir Washington Park miesto da- 
iteiktas per praėjusį šimtmetį. ;madieni antradienį per -visas aplankytos. Kaip praei-
_ .. . _ v. & , tyje, taip ir spmet kunigai atne-
Sveikiname Tamasauskus , nos pamaldas atsisaukė į miesto , ,
PereitąUn. An-įgyventoj.

tanas Dubinskas suteiks krikšto cių drabužių ir batų, kuriuos ... - _ . Ii ,nai seimai. Žmones džiaugiasi.
, būtų galima pasiųsti nuo karo kaj bent vieną kartą į metus 
i nukentėjusiems lietuviams Vo- j mūsų kunigėliai aplanko savo' 

Alfonsas ^Ado-';kietij°J’ ItaliJ°j ir kituose kraš- į žmones. Dievui duodant gražų 
~ ■ -- - 1 orą, iki gruodžio mėn. manoma,

kad visos lietuvių šeimos Balti- 
morėje bus kunigų aplankytos.

pradėtas. Pirmą valandą po pie- 
i tų susirinko būrelis veikėjų, 

- tarp kurių matėsi Maryland 
hii Valstybės Gubernatoriaus se

kretorius p. Bourbon ir vėliau 
; atvyko miesto mayoras McKel- 
din, į šv. Alfonso parapijos sve
tainę ir čia padarė iškilmingą 
pradžią drabužių ir avalinės 
rinkliavai. Mūsų kunigai sek
madienį per visas mišias ir pir
madienį ir antradienį per visas 

j Stebuklingo

I
100 Metų Jubiliejus

Sekmadienį, spalių 14 d. Vys- sakramentą Antano ir Elenos 
kūpąs Jonas McNamara atna- Tamašauskų dukrelei, kuri ga- 
šaus pontifikales padėkos mi- vo vardą Onos Liudvisės. Krikš-1 
šias, minint 100 metų sukaktu- to tėvais buvo . 
ves pašventinimo šv. Alfonso maitis ir Tillie Brazytė. 
bažnyčios. Redemptoristų Pro- Nuoširdžiai sveikiname nau- lietuvių paglemžusi 
vincijolas iš Brooklyn, N. Y. jagimės tėvelius Tamašauskus vergiška 
bus arkipresbyteras: mūsų pa- ir Imkime daug džiaugsmo iš 
rapijos jaunuoliai, kun. Juozas naujos katalikės. 
Gedra iš Washington. D. C. ir 
kun. Juozas Jasaitis iš šv. Pet
ro bažnyčios Baltimore. bus dia ' 
konas ir subdiakonas mišių, šv. ’

Drabužių ir Avalinės 
Rinkliava

Nors rudeninis lietus pilte pi-

tuose, kur Sovietų meška nėra I 
po savo• 

globa. Rinkliava 
i trauksis iki spalių 24 d. Drabu-
i
žius ir avalinę bus galima at-! 
nešti į šv. Alfonso parapijos j 
kleboniją, lietuvių svetainę ir. 
atletų klubą. Washington Blvd.!

g*

Kuris įvyks Sekmadienį, 
SPALIŲ-OCTOBER 21,1945

SO. BOSTON HIGH SCHOOL AUDlTOltlJOIE, 
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:
James ir Sofija Strigūnai, So. Boston, Mass.......
Thomas E. Linehan, City Councillor................
Adv. F. Bagočius, So. Boston, Mass...................
Dr. Povilas Jakimavičius, So. Boston, Mass.......
I. J. Fox Co., Lietuvis Atstovas Bernardas Ko-

raitis, Boston, Mass............................ .........
Marijona Jeskelevičienė, a. a. Jono Jeskelevičiaus 

atminčiai, Brockton, Mass............................ 10.00
Laidotuvių direktorius D. A. Zaletskas, S. Boston 10.00 
Laidotuvių direktorius S. Barasevičius, S. Boston 10.00 
Myopia Club Beverage Co., F. Gerulskis, Isling- 

ton, Mass. ............................................ •..........
Frank Sulfaro, Councillor Ward 6 .....................
James J. Twohig, City Councillor, Ward 6..........
Anthony J. Young, Brighton, Mass....................
Michael J. Ward, Chairman School Committee.... 
K. Plevokas, So. Boston, Mass...............................

RĖMĖJAI:
John Grigas, Stoughton, Mass...............................  5.00
Ona Bačinskienė, Roxbury, Mass.............................5.00
Zigmas Karalius, VVaterbury, Conn...... ’.................. 5.00
Ketvirtis & Co., Brangenybių krautuvė, S. Boston 5.00 
Broadway Casino, — G. Masiulionis, S. Boston .... 5.00 
Blinstrubs Village, So. Boston, Mass...............
Ad6mas Komečius, So. Boston, Mass...............
Carter, Rice & Co.. Boston, Mass.......................
Ona Rapolienė, So. Boston, Mass.......................
Clock Tavern,—J. Sharkinas ir Petras P. Iva

nauskas, So. Boston, Mass..........................
So. Boston Supply Co., — V. Skudris...............

PRIETELIAI:
A. Yovaisas. Newton Upper Falls 64, Mass.......
A. Sabaliauskas, Rumford, Me..........................
A. Zaveckas, Cambridge, Mass..........................
S. Andrulienė, Orange, Mass..............................
Ona. Rudienė, Orange, Mass..............................
Anna Cizauskienė, Mollenauer, Pa...................
John Overka, Dorchester, Mass.........................
B. Sėrutienė, Milton, Mass.................................
K. Baranauskas, Norwood, Mass.......................
Mrs. Mary Kavolunas, Norwood, Mass.............
Mary Italis, Rockford, III...................................
Marcelė Vasiliauskas, Rockford, III..................
J. GailiOnas, Athol, Mass...................................
Kazys Mekuska, Canada ...................................

Kareivių Motinų metinė va- Frank Mankus, Cambridge, Mass.....................
k-s Kristaus Kara- Rozalija Vitonienė, Cleveland, Mass.................

Lietuvių svetai- J. Bemat, Hartford, Conn.................................
V. Petraitis, Sunderland, Mass.........................
A. Tamulevičiūtė, Brockton, Mass...................
P. Rusteikaitė, Chicago, III................................
Peter Rimša, Chicago, III..................................
J. Palaima, Waltham, Mass. .... .......................
Ona Bačinskienė, Roxbury, Mass.....................

i Mrs. K. Daikuvienė, Naugatuck, Conn..............
Frank Kuzminskas, VVaterbury, Conn..............
Matas Norbutas, Cambridge, Mass..................
J. Zidanavich, Brooklyn, N. Y...........................
Justin Antanitis, Norwood, Mass......................
K. Lukasevicius, Manchester, N. H..................

j M. Andriuskevicienė, Lowell, Mass..................
Mrs. Annie Wismont, Brockton, Mass..............
J. Jeselskienė, Brooklyn, N. Y.........................
J. Kavaliauskienė, Hartford, Conn..................
Ant. Lapienis, Cleveland, Ohio .......................
Mary Buja, Lowell, Mass...................................
K. Rimdeika, Phila., Pa.....................................
B. Balsevich, Brockton, Mass............................
J. Povilonis, Hartford, Conn.............................

; J. Povilonis, Hartford, Conn.............................
Mrs. K. Tumonis, Albany, N. Y................... —

■jMrs. A. Stankus, Montreal, Canada ......... . ....
i Ona Gečienė, Hartford, Conn............................

, I O. Tilenis. So. Boston, Mass. ...........................
■K. Bagdonas, Detroit 4, Mich............................
Bronė Mazutaitytė, Cambridge, Mass. ... .......
A. Daukantas, Cambridge, Mass.....................
A. Vinciūnas, Somerville, Mass.................. ......
Mrs. A. Malinauskas, Cambridge, Mass. _......
Bernard Staras, Chester, Pa..................-........
J. Milauskas, Lawreince, Mass..............-........
F. Laucius, Detroit, Mich. ...................-........

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

_ Administracija.

MYLĖJAU

12.00
10.00
10.00
10.00

10.00

i
i i

Nuotrupos
Klebonas kun. dr. Mendelis 

dėkoja Emilijai Kripienei už 
auką Raidėms Jėzus pirmadie-! 
niui. Magdalenai Lukošaičiūtei 
už auką antradieniui 40 valandų 
atlaidams.

Sunkiai susižeidė puldama dr. 
Abromaičio žmona, ponia Vac- 

i lava Abromaitier.ė. Reiškiame 
I užuojautą jos nelaimėje ir lin
kime greit pasveikti.

Pereitą sekmadienį J. M. Ar 
i kivyskupo įsakytoje rinkliavoje' 
' arkivyskupijos našlaičiams mū- ‘ karienė įvv

Mylėjau mergelę 
Pustrečių metelių. 
Turėjau pamesti 
Dėl žmonių kalbelių.

Bam bam
Tara ra bam bam 
Tara ra bam bam 
Tara ra bam bam bam.

Verčiau vandenėlį 
Prieš kalneli nešti.
Negu mergužėlę 
Mylėjus pamesti.

Bam...
Ėjau per kiemelį.
Pro rūtų darželį. 
Pamačiau mergelę 
Rašant man laiškelį.

Bam...
Man laiškelį rašo.
Per laiškelį prašo:
Ateik, bernužėli.
Šiandien vakarėlį.

Bam...

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

5.00
5.00
5.00
5.00

i

5.00
5.00

Kapelionas Kazimieras Kei- 
došius pasižadėjo dalyvauti 100 
metų Jubiliejaus iškilmėse. 
Randasi C?.mp Meade ligoninėje 
tačiau sveiksta ir mano, kad ga
lės dalyvauti mišiose.

Parapijos 
maldos ir 

; spalių 28 d. 
i Keidošiūtė.- 
kad surinkti ___  _________

i kurios tinkamai atstovautų mū- 
; sų parapiją toje maldos dieno
je.

1 q Viirūiria nočlainicmc Yni*iJ
•r - x -------- i iim IVllV XXX lOVaUO IlCtl d"

sų bažnyčioje surinkta S197.00. iįaus šventėje. '
Į Lankėsi Baltimorėje Sesu-!nėje. spalių 28 d. Bilietai S2.50. 
čių Kazimieriečių Ekonomė Ge-'Galima gauti klebonijoj ir pas) 

1 neralė. Sesutė Liudvina ir Sesu-1 kareivių motinas.
tė Alma iš Loretto Ligoninės į 
Chicagoje.

Trijų dienų rekolekcijos vi
siems Baltimoriečiams miesto' 

, lankantiems viešas High School j 
[jaunuoliams ir mergaitėms ka-i 
i talikams '

turės 
dieną 
Anelė

Sodalietes 
susitelkimo 
Pirmininkė 
Healy darbuojasi 
bent 50 sodaliečių

Tėvų Pranciškonų Misijos
1945 m

i

i Chicago, III. — Švenč. P. Ma- 
bus laikomos spalių' rijos Nekalto Prasidėjimo par.. 

17. 18 ir 19 dd. Amatų mokyklos .Nekalto Prasidėjimo Novena ir 
mokiniai vėl turės savo reko- į rekolekcijos lapkričio 29 —
lekcijas šv. Alfonso bažnyčioje.' gruodžio 8 dien. — Tėvas Juve- 

Rožančavos P-lės švč. atlaidai, nalis Liauba.
praeitą sekmadienį buvo šven-j TVaferbury, Cohh. — šv. Juo- 
čiami su didelę iškilme. Sumajzapo par., — Padėkos už taiką 
buvo su įstatymu švč. Sakra-į triduum. gruodžio 7—9 d. — 
mento. kurs buvo adoruojamas:Tėvas Justinas Vaškys.
iki vakarui. 7 vai. vak. buvo pa
maldos už pavergtuosius ir iš
tremtuosius Lietuvos žmones. 
Pamokslininkas per mišias ryte, j 
atkartodamas Rožančiaus lai-i

i

FRAXC/SCAX FATHERS 
Mount St. Francis 

Greene, Maine.

Kiekviena prarasta va- 
mėjimus per pereitus 600 metų.jlandėlė yra nauja nelai- 
pranašavo, kad kuomet šio am- i mes proga ateityje, 
žiaus istorija bus rašoma, tai 
Komunizmo slibinas bus perga
lėtas Rožančiaus galybe. Mari-j 
jos tarpininkyste. Jos galingu 
užtarimu.

Švč. Vardo Dr-jos metinis; 
Oisterių Rostas įvyks lapkričio j 
11 d. Kun. Dubinskas ir Dr-jos į 
Komisija apskaitliuoja, kad šį-j 
metą bus tūkstantis svečių toj j 
pramogoj, kaip kad buvo per; 
keletą pereitų metų. į

Napoleonas.

I

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

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

Llmoslnai dėl visokių reika’ų 
Patarnavimas Diena ir Nakt]

i

... 3.00 

... 2.20 

... 1.20 

... 1.20 
.. 1.20 
.. 1.20 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00

1.00 
.... 1.00 
... 1.10 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
... 1.00 
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.... 1.00



Penktadienis. Spalių 12 d., 1945

Kun. Dr. L. Mendelis,

MANCHESTER, N. H. LAWRENCE, MASS

darbininkas

HEWTOWN, PA.
6

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

Vaclovas Zaremba
Po trumpos širdies ligos. 

Švč. širdies Jėzaus ligoni
nėje. aprūpintas paskuti
niais Sakramentais, mirė 
Vaclovas Zaremba, vieti
nės LDS 74 kuopos pirmi
ninkas. spalių 2 d.

Palaidotas iškilmingai iš 
šv. Juozapo Katedros šv. 
Juozapo kapuose spalių 5 
dieną.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime
na. tris dukteris ir 
kus.

LDS 74 kuopa, 
pirmininku buvo a. 
lovas Zaremba, 
jas šv. mišias 
vėlę. Likusiai 
velionio šeimai 
liausią užuojautą, mirus 
jos mylimam vyrui ir tėve
liui. J. A. V.

Šv. Vincento de Paulio drau
gijos nariai savo metiniame su
sirinkime. kuris įvyko spalių 7 
d., atsisakius ilgamečiui pirmi- 
ninkui, p. P. Navickui, pirmi
ninku išrinktas p. K. Vencius, 
p. Bauša, vice-pirm., sekreto
rių P. Butkevičius, iždininku— 
F. Volungevičius. Susirinkime 
pasiryžta gauti naujų narių ir 
pagyvinti .veiklą.

Šv. Alfonso lietuvių parapijos 
klebonas. Baltimore. Md.. yra 
nuoširdus ir uolus “Darbininko" 
bendradarbis ir rėmėjas. LDS 
ir “Darbininko” 30-ties metų 
gyvavimo sukakties proga, kun.

žmoną Marijo-
6 anū-

kurios 
a. Vac- 

užprašė 2- 
už velionio 

nuliūdime 
siunčia gi- 

užuojautą.

Mirus a. a. Vaclovui Za
rembai. LDS Centro Val
dyba reiškia gilią užuojau
tą velionio šeimai, būtent, 
p. Marijonai Zarambienei. 
trims dukterims ir anū
kams. Lai Dievas suteikia 
a. a. Zarembos vėlei amži
ną ramybę.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
'T larbininkg”.

Šv. Pranciškaus parapijos vy
rų choras, vadovaujant muz. P. 
Sakui, daro pratybas ir ruošia- pr Mendelis atsiuntė nuoširdų 
si į "Darbininko" trisdešimts < 
metų jubiliejinį koncertą, kuris 
įvyks spalių 21 d., So. Bostone.

Tikietus platina p-lės Julijona 
Andruškevičiūtė, Stela Raz- 
nauskaitė ir Izabelė Zolubaitė.

I
------------------- a- j- ISaldžiausios Jėzaus širdies 

parapija. New Philadelphia, Pa. 
vadovaujant klebonui kunigui 
S. Musurui, prisidėjo prie mū
sų statybos fondo. Sekantieji 
aukojo—

843. — Klebonas 
suras.

$100. — Simonas
$10. — Mr.. and 

nausky.
Po $5. — Petronė Smolskienė, 

Antanas Rolenaitis. Elena Loki- 
tus, J .Krutuliai. F. Špokas.

Po $2. — A. Sherokas. N. Rey- 
nolds, C. Butvietis, M. Overka, 
C. Yutsai, E. Sakalauskienė, A. 
Subalsky, F. Kubilas, H. Ganis.

Po $1. — M. Chernesky, J. A- 
lansky, G. Karsnik, W. Basava- 
ge. K. Kuklis.

Po $1. — J. Sužiedelienė, D. 
Suzedail. P. Duncikas. G. Skrip- 
ko. A. Petrush. J. Ambrazas,

Kun. S. Mu-

Z u bris.
Mrs. G. Eli-

K

ta į Kongresą, kuris įvyks Na
shua. N. H.

Tą pačią dieną Moterų Sąjun
gos 27 kuopos atstovės vyksta į 
M. S. apskričio suvažiavimą, 
kuris įvyks Athol, Mass.

Ponia Sofija ir jos vyras Pra
nas Nevins, kuris tebėra karo 
tarnyboje užsienyj, minėjo savo 
septynių metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Karys Pranas 
Nevins tikisi neužilgo sugrįžti į 
namus. Sveikiname!

Adv. Antanas J. Young,
(JANKAUSKAS)

lietuvių tarpe gerai žinomas 
advokatas ir veiklus katalikų 
rateliuose, ypač Lietuvos Vyčių 
organizacijos. Adv. Young dir
ba accounting firmoje Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1 Fe
deral St., Bostone, kaipo Tax 

. Pereitą balandžio

,!

Motinų Arkibrolija. kuriai 
vadovauja p. A. Stručzko, lap
kričio 4 d.. 3:30 vai. po pietų, 
turės Food Sale", kurio pelną 
skiria naujam statybos fondui. 
Visos narės uoliai platina ker
mošiaus bilietėlius.

Moterų Sąjungos kuopa savo 
susirinkime. įvykusiame spalių 
7 d., išrinko atstoves į apskri
čio suvažiavimą, kuris įvyks 
Athol. Mass.. spalių 14 d.

Taip pat nutarė, kad kiekvie
na narė pasirūpintų gauti nau
jų narių. Vajaus komisijon ap
siėmė p. Alena Savičienė. gelbs
tint jos sesutei Jadvygai Zene- 

. vičiūtei.

I

sveikinimą, pridėdamas dešini- Zubrys, A. J. \ alonis, M. Ber- Consultant.
Jis nitsky, O. Verbilienė, M. Žane- mėnesį jis buvo priimtas į Tax 

“Mielai atvykčiau į Jubi- cosky, S. Skripata, E. Shandis, Court of U. S., Washington, D. 
liejinį koncertą, bet laikas ir ap- Bagdonis, M. ^ousavage, E. c. Jis taipgi yra narys Massa- 

Gredd, J. Litvenis, L. Abrama- chusetts ir Federal Bars, 
vage. J. Spūdis. M. Marozas, J.
Šneideris. P. Wassell, 
lasky, A. Gleasonienė, O. Zute- 

P. Stanonis, C.
Grigitis. M. Schlock, N. Role- 
nitis. P. Skripata. J. Matavage, 
J. Stenuliai, J. Geležinis, V. Vai
cekauskas, W. Zerdey. J. Klo- 
zas. M. Matalavage.

Brangūs mūsų geradariai, gi
liai įvertiname Jūsų aukas ir 
nuoširdžiai dėkojame. Kasdien

kę “Darbininką" paremti, 
rašo:

linkybės neleidžia tai padaryti”. 
Pažymėtina, kad sekmadienį, 

spalių 14 d. Šv. Alfonso lietu
vių parapija iškilmingai minės 
savo bažnyčios šventinimo šimt- AlansKy,
metinę sukaktį.

Sveikiname kleboną kun. Dr. 
L. Mendelį. vikarą kun. A. Du- 
binską ir visus parapijiečius is
torinių Šv. Alfonso parapijos 
iškilmių minėjimo proga ir lin
kime Dievo palaimos!

Pereitame L. Vyčių seime, 
A. Ga-,ajv, A. Young išrinktas Lietu-

vos Vyčių Centro valdybos pir
muoju vice-pirmininku. šešta
dienį, spalių 13 dieną jis kalbės 
Darbininkų ralio programoje. 
Prašome jo kalbos pasiklausyti.I —

i dėkingas melsimės Jūsų inten- 
; ei jomis.

Dėkingos.
Šv. Kazimiero Seserys.

Pasaulinio Karo Auka

įgaliotiniai eina į visas draugi
jas agituodami siųsti atstovus į 
visuotiną lietuvių kongresą, ku
ris įvyks Chicago. lapkričio 29- 
30 d.d. ir gruodžio 1 d. Kurios 

' draugijos neišgali siųsti savo 
atstovų, prisideda aukomis, 
ko sužinoti, kad tam tikslui 
deracijos pirmininkas p.

Federacijos Skyriaus atstovai
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Anniversary
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BOSTON, MASS.

I. J. Fox didžiausia kailinių firma A- 
merikoje skelbia didelį 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.

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!

Te-i
Fe- 
K.

Vencius paaukavo $10. p. Rau-
lušienė $5, Maldos Apaštalavi
mo draugija $25. Kitų draugijų 
aukas paskelbsime kitą sykį.

Mūsų parapijos keturdešim- 
ties valandų atlaidai įvyks lap
kričio 9. 10, 11 d.d.

Šių metų rekolekcijos, kurias 
vedė tėvas Geraldas. C. P., buvo 
labai sėkmingos. Pamokslai bu
vo skelbiami lietuvių ir anglų 
kalba. Jaunimo ateidavo dau
giau,. nei senųjų. Užsibaigė šv. 
Pranciškaus parapijos 
dienoje, spalių 4 d.

globėjo

Spalių 9 d., šv. Pranciškaus 
parapija išsiuntė į New Yorką 
Raivvay Express, 36 dideles dė
žes. Prie drabužių sortavimo ir 
pakavimo labai daug laiko ir 
sveikatos paaukavo p.p. L. 
Švenčionienė ir L. Venčienė.

Sodalietės specialiu busu va
žiuoja į Apskričio suvažiavimą į 
Nashua. N. H., spalių 14 dieną. 

Aušrelė.

A. a. Cpl. Petras J. 
Staniulis,

St. Gerard de Berry Canada, 
Que. Spalių 9 dieną š. m. suėjo 
vieni metai, kaip karys Petras 
J. Staniulis, sūnus Domicėlės ir 
patėvio Stanislovo Zakarauskų, 
tapo užmuštas Belgijoje. Jis 
buvo Black Watch R. H. R. Ka
nadiečių armijoj.

Liko dideliame nuliūdime ne 
tik velionio kario motinėlė ir 
patėvis, bet taipgi sesuo p. Bro-

Šiomis dienomis sugrįžo iš Pa- 
cifiko karo frontų Staff Sgt. 
Jonas Pazniokas, išbuvęs apie 
tris metus užjūryj. Jis dabar y- 
ra apsistojęs Chicagoje, kur ap
lankė savo sesutę vienuolę Sal- 
vatorą Šv. Kazimiero vienuoly
ne ir kitus Chicagiečius. Grįš į 
namus už savaitės kitos. Jo kiti 
du broliai tebėra karo tarnybo
je, Europoje.

Taipgi grįžo iš Europos karo 
frontų karys Jonas Rukštelis, 
kurio tėveliai ir sesutė gyvena 
Austin St. Jo kiti du broliai te
bėra karo tarnyboje, Europoje. 
Tikimąsi, kad karys Jonas Ruk
štelis šios savaitės pabaigoje nislava C. White, broliai — Po- 
jau bus namuose. vilas, Jonas, Juozas ir Pranas.

Sveikiname grįžusius karius! pp. Zakarauskai yra laikraš- 
Girdėt, kad yra grįžusių ir čio “Darbininko” skaitytojai ir 

daugiau karių į namus, bet Jūsų rėmėjai. Todėl ne tik “Darbi- 
raporteriui neteko sužinoti jų ninko” vadovybė, bet ir visi 
vardus. Sužinojęs pranešiu jų “Darbininko” skaitytojai ir rė- 
vardus Gerb. Skaitytojams. mėjai giliai jiems užjaučia.

I Lai Dievas suteikia a. a. Cpl. 
Petro Juozo Staniulio vėlei am
žiną ramybę!

šeštadienį, spalių 13 d., Lo- 
well, Mass., priims Moterystės 
Sakramentą p. Kazys Mickūnas, 
gyv. Winslow Avė., ir p. Eleo
nora Lavoie, gyv. Lowell, Mass. 
Sveikiname!

Sekmadienį, spalių 14 d. Šv.
Vardo
diena.

draugijos Komunijos

sužinoti, kad neužilgo
Europos karys Stasys 

Dalalis, kurio mamytė neseniai 
mirė.

Teko 
grįš iš

' r*

p. p. D. A. Zaletskai,
laidotuvių direktoriai, tur. laidotuvių įstaigą, 564 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. ŠOU 0815. Pp. Zalet
skai yra Jubiliejinio Koncerto Garbės Rėmėjai. Mrs. 
Zaletskienė taipgi yra koncerto rengimo svečių priėmi
mo komisijos narė ir uoliai darbuojasi koncerto pasise
kimui.)---------------------------------

NORWOOD, MASS.
Pereitos savaitės pabaigoje — 

I penktadienį, šeštadienį ir sek- 
| madienį įvyko 40 valandų at- 
j laidai — Švč. Sakramento ado
ravimas. Vakarais įvyko iškil
mingi mišparai, kuriuos cele- 
bravo kun. P. Juraitis iš Athol, 
kun. A. Mešlis, S. J., iš 
kun. A. Baltrušiūnas 
bridge. su asista.

Pamokslus pasakė 
Vasys iš Worcester, 
Abračinskas iš So. 1 
kun. J. Vaitekūnas 
dence.

Sekmadienio vakare, atlaidų 
užbaigoje, įvyko procesija.

Lietuviai katalikai gausiai da
lyvavo atlaidų pamaldose, gau
siai priėmė šv. Komuniją, ypač 
sekmadienio rytą, laike pirmų- Tikimės, kad visi lietuviai, 
jų šv. mišių, kurias atnašavo kurie užjaučia Lietuvos žmo- 
kun. A. Mešlis, S. J. ir pasakė nėms nukentėjusiems nuo karo 
pamokslus. ateis į susirinkimą ir pasižadės

Apart viršuj paminėtų svečių dirbti drabužių ir avalinės rin- 
kunigų, dalyvavo dar ir šie ku- kimo vajuje.
nigai: Kap. K. Jenkus, J. Ska-! _________
landis, J. Skruodenis. MIC., M., Spalių 12 d. pp. Bronius ir O- 
Kuprevičius, MIC., J. Petraus- na Cervokai, gyv. Pleasant St.,

I

Pomfret. 
iš Cam-

Spalių 5 d. minėjo savo gim
tadienį p. Kazys Viesulą, buvęs 
Lietuvos Vyčių Centro pirmi
ninkas ir Samovar Restaurant 
vedėjas. Sveikinam!

Spalių 3 d. grįžo iš karo fron-! 
tų Europos Kapitonas Jonas J. 
Chubet, Jr., sūnus pp. Jono ir 
Marijonos Chubetų. gyv. 13 St.'TON suppLY 385 w Broad. 
John St., praleisti šešias dienas n. ™ x tr „ way, So. Boston, Mass., yra Ju-
poilsio, o po to grizo 1 Fort De- jo koncerto Qarb& R..
vens, kur jis buvo garbingai at- _. . „„ ,. . n „, J , mejas ir geras Darbininkoleistas is karo tarnybos. į . . .. j • •_ . I prietelius. p. Skudris ruošiasi suKapitonas Chubet, Jr., išbuvo .. ... . , ..r . savo artimaisiais atvykti į
du metu uziuryj ir turi 106 t u-t • iJ , “Darbininko Jubiliejinj kon-
punktus.
„ - z.- .... certą.Tą pačią dieną sugrąžo ir jo 

du broliai: S2/c Laurinas su
grįžo, atlikęs pirmąsias praty
bas Sampson, N. Y., 24 valan
dom poilsiui pirm paskyrimo 
nuolatiniai tarnybai: ir Sl/c 
Edvardas, kuris yra apsistojęs 
Constitutional Wharf, Bostone.

Sekmadienį, spalių 7 d. pp. 
Chubetai suruošė vaišes savo 
sūnų Kapitoną Joną pagerbti/ 
Tarpe kitų svečių dalyvavo ne-^ 
seniai iš karo frontų grįžęs Pul
kininkas George Lee iš Nor- 
wood, Majoras ir ponia William 
B. Corgan iš Georgia, ir Kapito- ' 
nas Jonas Chubet, Kap. Jono 
pusbrolis, kuris dabar yra na-^ 
muose pas savo tėvelius, Ber
nardą ir Domicėlę Chubetus, 
gyv. 9 St. John St., ir laukia 
garbingo iš karo tarnybos atlei
dimo apie lapkričio 1 d.

Vincas (Bill) J. Skudris,
turįs savo biznį — SO. BOS-

' BALF centro gautas žinias ir 
pasiūlė planą drabužių ir avali
nės rinkimui.

Valdybos nariai, plačiai išdis- 
kusavę pasiūlytą planą, vienbal
siai jį priėmė ir nutarė šaukti 
visų narių susirinkimą penkta
dienį. spalių 19 d.. 8 valandą va
kare. šv. Jurgio lietuvių par. 
salėje. St. James Avė.

’iI 
f

K.
A.

Drabužių ir avalinės rinkimo 
vajus numatytas skelbti nuo 
lapkričio 5 d. iki lapkričio 17 d. 
š. m. Kviesti į vajaus darbą ir 
įžymiuosius miesto valdininkus 
ir šiaip asmenis, kurie užjau
čia nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms nuo karo. Kvietimui 
išrinkta komisija: pirm. A. F. 
Kneižys, vice-pirmininkai — 
P. Blažys ir Jurgis Versiackas.

Tikimės, 
kurias atnašavo kurie užjaučia

i kun. 
kun.

Boston, ir 
iš Provi-

Albert R. Barter
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

397 Main St.,
VVORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

— 1

Šiomis dienomis grįžo iš karo 
frontų. Europos, laivu General 
A. E. Anderson, Kapitonas Dr. 
Petras S. Zareckas, Jr.. pas sa
vo tėvelius — Petrą ir Augusti
ną Zareckus, gyv. 66 Wilmot St.

Kap. Dr. Zareckas, Jr. išbuvo, 
karo tarnyboje tris metus. Jis 
išvyko į Europą su 111-ta eva
kuacijos ligonine. Dirbo opera
cijų skyriuje. Jis teikė pagalbą 
sužeistiems mūsų kariams Ang- kas, A. Janušonis. S. SaulėnasJ mini savo 10 metų vedybinio gy- 
lijoj, Prancūzijoj, p-1—--- 
landijoj ir Vokietijoj. i vietinis klebonas kun.

Po penkiolikos mėnesių tar-, Kneižis. 
nybos užsienyj, grįžo poilsiui 
pas tėvelius prieš išvykstant į 
tolimas Phillippinų salas. Kini
ją ir Japoniją.

Linkime Kap. Dr. Petrui S. 
Zareckui, Jr., geriausio poilsio 
ir sėkmių tolimesniame darbe.

Rap..

Belgijoj, O- J. Jutkevičius, Pr. M. Juras, ir venimo sukaktį. Tą pačią dieną 
S. P. mini savo vedybinio gyvenimo 

'sukaktį Dr. Antanas ir p. Gas- 
son. 6 metus gyvenę Norwoode, 
o dabar gyv. Mansfield, Mass.

Sveikiname pp. Červokus ir 
Dr. ir p. Gasson ir linkime il-

Procesijoj dalyvavo sekmadie 
ninės mokyklos vaikučiai.

-------------------- I
Pirmadienį, spalių 8 d.. Lietu

vių salėje įvyko Bendro Ameri- giausių metų!
kos Lietuvių šalpos 22 skyriaus _________
valdybos susirinkimas. Pirmi-į Sekmadienį, spalių 14 d. vie- 
ninkas A. F. Kneižys pranešė iš, tinęs Sodalicijos atstovės vyks-

W. J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimai* •

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

BLAIVININKŲ SEIMAS
ALRK Pilnųjų Blaivininkų Seimas įvyks lapkri

čio 11 dieną, Nekalto Prasidėjimo Panelės Švč. Para
pijoje, Cambridge, Mass.

Visos Blaivininkų gyvuojančios kuopos malonėsi
te išrinkti kuodaugiausia atstovų, kad Seimas būtų 
gausus. Taipgi nuoširdžiai kviečiame visus Blaivybės 
prietelius seime dalyvauti.

P. Mankius, I vice-pirm.
B. Jakutis, II vice-pirm.
V. J. Blavackas, rašt.



Penktadienis, Spalių 12 d., 1945

kaitė) atvežė iš Athol dirbtu-

VIETINES ŽINIOSi

ŽINUTES
AUKOS. Šv. Petro par. moky

klai aukavo Antanas - Juozapi- 
na Pivariūnai $10., Paulius Mi
kalauskas $10., p.p. Antanavi- 
čiai, 272 Gold St. $10. Daktaras 
ir jo ponia (Paulina Abračins-

Jau tik 9 dienos beliko iki di
džiosios “Darbininko” 30 metų 
jubiliejaus šventės, kuri įvyks, 

vės. vežimą vaikelių darželiui spalių - October 21 d.. 1945. Ji 
! žaislų ir rakandų. bus atžymėta vienu iš puikiau-

Seselių namui Brocktone au- šių koncertų.
kavo: Mikalina Pavydienė $2., 
Juozapas - Marijona ir kun. VI.
Jeskevičiai $100.

Širdingai ačiū.

DARBININKAS

Pasirodė Afišos

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODO

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

I
•

i

I

Vyrų sėkmingos misijos bai 
sis. sekmadienį, 3 v. p. p.

Jaunimui misijos prasidės pir
madienio vakare.

kuri$ įvyks di-

I 
i

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
tI

Tel. TROvvbndge 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.

LIŪDI MOTINOS. Visiems 
Bostoniečiams žinomas studen
tas, rašytojas, dabar Amerikos 
jūreivis p. Petras Kupraitis liū
di savo motinėlės. Jis rašo:

“Naujienos pas mane yra la-i Ona Siaurienė,
bai liūdnos ir skaudžios.. Vakar. LDS Centro ilgametė iždinin- 
per savo pusseserę... gavau laiš- kė ir Jubiliejinio koncerto ren
ką nuo savo brolio... Rašo, kad gimo komisijos narė. Ji uoliai 
gyvenimas yra labai sunkus ir platina tikietus savo draugių 
vargingas. Tačiau skaudžiau- tarpe. Pp. Siauriai yra nuošir- 
sios ir liūdniausios žinios yra, dūs “Darbininko” prieteliai ir 
kad šių metų kovo 25 d. mirė rėmėjai, 
mano brangioji motina. Šias ži- 
nias dar labiau paskaudina, kad 1944 metais, spalių mėn. 16 d., 

mano vyresnį brolį vokiečiai iš
vežė į Vokietiją, nuo kurio nėra 
girdėję nei žodelio iki šiam lai
kui. Skaudu yra begalo, bet dar 
yra skaudžiau kad nieko negaliu 
pagelbėti. Jei būtų geresnės są
lygos, aš pats vykčiau Lietu
von.”

Spalių 16 d., 9 vai. ryte, Šv. 
Petro par. bažnyčioje vietiniai 
kunigai atgiedos egzekvijas ir 
atnašaus 
jūreivio 
brolio ir

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkvvay 1233-W
J

St. Barasevičius, 
vienas seniausių lietuvių lai

dotuvių direktorių. Jis turi savo 
įstaigą 254 W. Broadv/ay, So. 
Boston. Mass. Telefonas South 
Boston 2590. St. Barasevičius y- 
ra Jubiliejinio koncerto Garbės 
Rėmėjas. Jis su visais savo 
draugais ruošiasi vykti Jubilie- 
jinian koncertan.I

I

I
pa-

Pristatome Vyn^, Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, 

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

220 E St. Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus

7

Bostone, ir reikia manyti, kadi 
ir kitose kolonijose, languose 
pasirodė puikios afišos, anglų 
kalba, skelbiančios “Darbinin
ko” 30 metų Jubiliejaus kon
certą įvyksiantį spalių - Oct. 21 
d., 1945, 3 vai. po pietų. South 
Boston High Schoolės auditori
joje. Afišuose yra didelės ir 
puikios koncerto žvaigždės Bi
rutės Ramoškaitės atvaizdas. I 
Taipgi atvaizdai muzikų P. Sa
ko ir V. Stasevičiaus. Tai pui
kus lietuvių vardo ir jų kultū
ringumo garsinimas mūsų jau
nuomenės ir kitataučių tarpe.

Rap.
I-------------------.------------------ j
biliejus ne kasmet pasitaiko, 
todėl naudokimės tomis reto
mis iškilmėmis. o visi į
koncertą. Kvieslys.

džiulėje ir puikioje South Bos-Į 
ton High School auditorijoje,' 
kuri randasi ant istoriško kalno!
— Dorchester Heights arba da
bar vadinama Thomas Park, 
prie G gatvės. Nuo šio kalno 
Jurgis Washingtonas laimėjo 
'pirmąjį revoliucijinio karo mū
šį, išvydamas iš Bostono jo pri
spaudėjus imperialistus. Šioje 
istorinėje vietoje męs susirink- 

I sime, suvažiuosime ne tik iš 
' Bostono ir jo apylinkės bet ir iš 
tolimesnių kolonijų. Čia mes 

i pasimatysime, pasidžiaugsime 
Į savo švyturio, savo žinių nešė
jo ir geriausio draugo laikraš
čio “Darbininko” 30-ties metų , _ . , , . ., , _ . skelbė ir uz ką kovojo — teism-yvavimo sukaktimi. i , .......... . .. .gumą, krikščionišką meilę ir 

{laisvę visiems žmonėms ir vi- 
; soms tautoms. Bet ačiū Dievui, 

modernusis Atilla su savo ben
dradarbiais jau žuvo... Jo ne
kaltų žmonių krauju, ašarų ir 
širdgėlomis išplėsta imperija 
subirėjo... Ateis galas ir šių lai
kų Genghis Khanui ir jo išplės
tai imperijai, kurion pateko ir 
Lietuva. Dangaus keršto šau
kiančios piktadarybės papildy
tos prieš nekaltus žmones, mo
tinas ir kūdikius nepraeis be at
pildo... “Darbininkas” tiki, ko
voja ir kovos, kad pasauly, vie
toje žiaurių diktatorių užviešpa- batukai gali padėti jos varge.

Art. B. Ramoškaitė

iškilmingas šv. mišias 
Kupraičio motinėlės, 
visos šeimos labui.

Išsiuntė Didžiulį Transportą 
Drabužių

James Strigūnas,
ilgametis “Darbininko” skai

tytojas ir nuoširdus rėmėjas. 
Pp. James ir Sofija Strigūnai y- 

| ra vieni iš So. Bostono stam
biausių biznierių. Pp. Strigūnai 

; yra Jubiliejinio koncerto Gar- 
I bes Rėmėjai ir nuoširdūs “Dar- 
; bininko” prieteliai. Jie nevien 
Į patys pasižadėjo dalyvauti 
| “Darbininko” Jubiliejiniame 
i koncerte, kuris įvyks šio mėne- 
: šio 21 d., bet atsivesti ir savo 
i draugus.
I
i

batais, 
apsau- 
dviem

ir nuplysusiais
bet Lietuvos dukra eina 
gos ieškodama, vedina 
mažyčiais. Tamstos attikusieji

KIEK PRISIMINIMŲ...
Kiek čia turėsime prisimini

mų... Kaip 1915 m. žiauriam pa
sauliniam karui siaučiant ir 
naikinant nesenai dar mūsų ap
leistą tėviškę Lietuvą, .būrelis 
Bostono, Brocktono, Norwoodo 
ir kitų kolonijų idealistų, pa
prastų darbo žmonių, vadovau
jant jaunam, nepaprastai ener
gingam, dideliam dvasios milži
nui kun. Fabijonui Kemešiui, į- 
steigė Lietuvių Darbininkų Są
jungą ir laikraštį “Darbinin
ką” lietuviams, darbo žmonėms. 
Kiekvienam darbo žmogui, ku
ris griežtai laikosi lietuvybės ir 
krikščioniškos doros principų, 
kova už būvį yra sunki. Nelen
gva buvo ir laikraščiui “Darbi
ninkui”, bet jis išsilaikė ir nuo s 
savo principų niekad nenutolo.

Kaip anais pasaulinio karo ne
aiškiais laikais “Darbininkas” 
kartu su kitais lietuviais drą
suoliais. drąsiai,« nedvejojančiai 
iškėlė Lietuvos nepriklausomy
bės vėliavą ir už ją griežtai ir 
neatlaidžiai kovojo... ‘kovojo ir kovž* už žmoniškumą pasauly.

. ■p. - J i • • •»- •• 1 IX

laimėjo... Didžiojo Amerikos 
prezidento Wilsono paskelbtas 
“tautų apsisprendimo” princi-' 
pas buvo pritaikintas ir Lietu-, 
vai.

Džiaugėsi “Darbininkas” su 
savo skaitytojais, matydamas 
savo idealą įsikūnijant — Lie- 
tifvą atsistatant iš pelenų ir 
griuvėsių. Matė netik greit at
sistatant. bet ir pražydint į pui
kią, pažangią, laisvą ir kultū
ringą respubliką, kurios garsas 
vėl pasauly suskambėjo... Bet 
matė kaip rytuose įsigalėjo šių 
laikų Genghis Khana’s, o vaka
ruose modernusis Attila, ir kaip 
jiedu, žmonijos nelaimei, abu 
susitarė ir paskandino visą Eu
ropą kraujuje ir ašarose... Lie
tuva su savo sesutėmis — Lat
vija ir Estija buvo vienos iš 
pirmutinių to nuožmių dikta
torių susitarimo aukomis. Jie
du šlykščiausiu ir nuožmiausiu 
būdu naikino vrisą tą, ką “Dar-' 
bininkas” per trisdešimts metų

tautų krikščioniška meilė, bro
lybė, teisingumas: kad nukentė
jusios ir pavergtos tautos ir jų 
piliečiai jų tarpe ir Lietuva at
gautų laisvę, ir prisikeltų nau
jam gyvenimui.

t

PRAŠOME VISŲ
Todėl “Darbininkas” ir prašo 

visų savo skaitytojų, ir visų ge
ros valios lietuvių, ateiti jam 
talkon, tęsti ir vesti tą sunkią

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEŠKAU Soročkos - Soro- 

kos Juozapo, gyv. Youngstoįvn 
mieste. Jam atsiliepus, prašau 
painformuoti mano adresą.

‘‘Darbininko” Administracija.

MUZIKA
Norintieji išmokti muzikos, išla

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

Three Arts Studio
480 Boylston St.,

Boston, Mass.
Tel. KENmore 3571

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lifhuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Prie tos kovos prisidėsite, daly
vaudami “Darb.” jubiliejaus 

j minėjime, tapdami rengiamojo 
1 koncerto garbės rėmėjais, arba 
■ su savo šeima, su savo draugais 
' atvykdami į šį puikų koncertą, 
į spalių 21 d., 3 vai. po pietų. Ja- 
I me kaip žinote, ne dainuos, bet i 
'kaip lakštutė čiulbės artistė Bi
rutė Ramoškaitė iš New Yorko.
Bus Lavvrence dainininkų gru- biliejinį koncertą, kuris įvyks; 
pė. vadovybėje muz. P. Sako, sekmadieni, spalių 21 dieną, So. 
Providence dainininkų grupė, Boston High School Auditori- 
vadovybėje V. Stasevičiaus. ži- joje. Casper"s Beauty Saion yra 
nomoji solistė Margareta Gry- labai gražiai 
baite iš Cambridge ir kiti.

Tikietus. rezervuotus tuoj už- pointmentą. 
sisakykite. Juk 30-ties metų ju- Boston 4645.

Spalių 10. Bendras Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo Bostono 
17-tas skyrius išsiuntė didžiulį 
transportą drabužių į Centro 

' sandėlį. Brooklyn, N. Y. pa
siuntimui lietuviams pabėgė
liams Europoje. Pasiųsta per 
M. & M. Transportation Co. 
Minima įstaiga prisiuntė savo 
didžiausį troką - treilerį. kokį 
turėjo, kuris tapo sausakimšai 
prikimštas drabužių dėžėmis, 
bet toli gražu visų negalėjo pa- 

kitą transportą 
pastaras dvi sa- 
arabužių ir ava- 
ir supakauota a- 

' pie 30.000 svarų. Du Dariaus 
Posto patalpų, didžiuliai 
bariai, beveik pilnutėliai 

. prikrauti drabužių. Būtų 
; galima vidutinio dydžio 
prikrauti. Tai milžiniško darbo 

! puikios pasekmės. Ir tai dar ne 
visi drabužiai surinkti. Teko 
sužinoti, kad jie bus renkami ir 
pakuojami per sekančią savaitę 
ir tada visi išsiųsti. Po to rinki
mas drabužių būsiąs nutrauktas 
iki kito vajaus. Todėl visi turin
tieji, ar surinkusieji drabužius 
skubėkite suvežti į skyriaus bu
veinę, lietuvių legionierių patal
pose. Drake School, C St., So. 
Bostone, kad juos būtų galima 
išsiųsti su sekančiu transportu.

Rap.

Mrs. C. Casper, 
savininkė Casper’s Beauty Sa- 

lon, 738 E. Broadway, So. Bos
ton. Mass., kviečia visas ponias 
ir paneles sugarbanuoti savo 
plaukus prieš “Darbininko"! Ju-

i

imti. Reikės 
siųsti, nes per 
vai tęs Bostone 

i Ivnės surinkta
I -------

kam- 
buvo 
buvę 
laivą

į
*

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

J
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- 5 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- g 

giai patarnauja. SJį 
South Boston, Mass. g 

.XXXXXXXXKXXXXXXXXXXXVVXXXXXXXXXXXXVVVXXXXXXXXXXXXXX<

Broadway,

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

(5-8-12)

i

i

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wav«.

Tel. ŠOU 4645

A BEAUTY GIFT 
SHOP

IS ADDED TO

CASPER'S 
Beauty Saion

738 E. Broadway, 
South Boston. Mass.

i

ir moderniškai į- 
rengtas. Norinčios padaryti ap

šaukite: South
Skl.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnlenš,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — B. Cunienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkvvay—1864-W. 
iždininkė — Ona Staniu liūtė,

177 West 7th St., So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadvvay, S. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

110 H St., So. Boston, Mass 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

i 
i

I

APKALKITE NAMUS 
BINGELIAIS — 

NEREIKĖS JŲ MALIAVOTI 
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite 
H. S. TITELBAUM 

Tilo Roofing Co., Ine. 
District Managerį 

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

GRABORIAI
ŠV JONO EV. BU. PA8ALPINĖ8

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Ražt. — Jonas Glincckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

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

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

Maršalka — Jonas Zaiki3.
787 E. Broadvvay. So. Boston, Mass

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

I

1

LAIŠKAI ‘DARBININKE’ 
kuriuos paliko laiškanešys atsi
liepimui jų adresatų yra atėję 
iš Anglijos ir Lietuvos šiais ad
resais:

I Januszetvska Anna
119 Dorchester Avė.. 

Dorchester. Mass. U.S.A.
Anna Valencius,

141 West Sixth Street,
So. Boston. Mass.

America.

VEDUSIAI porai yra vieta 
pas mane gyventi. Yra penki 
kambariai su visais įrengimais. į 
Dėl rendos, tai susitarsime. At-1 
sišaukite ant pirmo floro: 34 
Bellevue St., Dorchester. Mass.

(5-8-12)

Komunistų “rojus”— vi
si lygūs ubagai.

1

i
i
i

REIKALINGA pardavėja kej 
purių, kuri moka lietuviškai! 
kalbėti. Nereikalingas patyri-! 
mas. Pilnam laikui arba trum-į 
pom valandom. Geras atlygini-- 
mas. j 
449 West Broadvvay, So. Bos-Į 
ton. Mass. Tel. ŠOU 9684. (11)'

DANCE
Sponsored by

K. of L. New England District
THIRTIETH ANNIVERSARY

Municipal Building, South Boston

Saturday Evening, Nov, 17,1945
Music by GEORGE M ARTI N

Dancing 8—12 Subscription 75c. (including Tax)

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Diena ir 

Koplyčia šermenims Dykai
Tel. ŠOU Boston 14ož

ŠOU Boston 3960

Reservation for ovcrnight stay and a plcasant Sunday in 
South Boston ivrite: Miss Regina Glincckas, 5 Thomas Pk., 

South Boston 27. Mass.
Atsišaukite Henry Davis, «
i

£ *%X\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXX\

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

8OU Boston 2609
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Suorganizuotas New York F md 
National War Fund Vajaus

Lietuviu Komitetas

DARBININKAS

WATERBURY, CONN ■M*.., ..>W

Vajuje. kuriam šiemet 
reikia surinkti $16.700.000.00 
šalpos reikalams.

Pradėdamas savo svarbų ir 
reikalingą darbą. New York 
National War Fund Vajaus Lie- 

K anitetas . ...- visų lie
tuviškų įstaigų, organizacijų, 
visuomenės veikėjų, biznierių ir 
pavienių lietuvių atjausti būti
ną ir reikalingą šiuo metu šal
pos darbą ir visais galimais bū
dais prie jo prisidėti, ypač dar
bu ir auka.

_V< «• York National War Fund 
Vajaus Lū tuvių Komitetas.

1
Ui

Sekmadienį, spalių 7 d., 8:30-davė be jokio pasipriešinimo 
vai. N. P. bažnyčioje šv. mišios Salose, kur per 30 metų nebuvo 
buvo atnašaujamos Šv. Teresė- balto žmogaus, jie rado ten mi- 
lės moterų draugijos intencijai, sijonierius ir bažnyčią. Misijo- 
Narės bendrai išklausė mišių ir nieriai juos labai meiliai pasiti- 
priėmė šv. Komuniją. Mišias kę, pavaišindami palmių riešu- 
atnašavo ir pritaikintą Šv. Te- tų pienu. Dalį misijų bažnyčios 
resėlės gyvenimui pamokslą pa- japonai buvę pavertė savo šta- 
sakė klebonas kun. P. J. Juš- bu ir policijos raštine. Jūreivis 
kaitis. A. Kontrimas iš Kūrėjų salos

-------------- atsiuntė tėveliam japoniškų pi
kai

Kapitonas A. Matusevičius 
pranešė tėveliams telegrama, 
kad už poros savaičių būsiąs 
namuose. Kapitonas dalyvavo 
Prancūzijos, Belgijos ir Vokie
tijos mūšiuose prie priešlėktu
vinių patrankų. Laukiame.

Masinis Cambridge Lietu- ni^ ir suvinerų, ir rašo, 
vių Susirinkimas išvykstąs į Guam salą.

Sekmadienį, spalių 14 d., 3 v.
p. p., parapijos svetainėje įvyk
sta bendras Cambridge lietuvių 
susirinkimas tikslu Lietuvos 
šelpimo reikalais. Susirinkimą 
šaukia Cambridge BALF 60 
skyrius, kuris nuo spalių 15 d. 
iki lapkričio 5 d. veda trijų sa
vaičių drabužių rinkimo vajų

Į Lietuvos nukentėjusiems žmo- ‘ Spalių 5 d. grįžo iš Europos 
nėms. Per tą laiką drabužių rin- pas tėvelius p.p. A. E. Potem- 
kėjai aplankys lietuvių namus. 
Turėkite paruoštus drabužius 
aukojimui, arba praneškite iš 
anksto kada drabužius iš jūsų 

Būtų geriausiai, kad 
svarbiame momente turintieji drabužių, priduotu- 

mėte savo antrašą, kada ir ko
kiu laiku drabužius iš jūsų pa- jos ir Vokietijos mūšiuose. Da- 
imti, kolektoriams bažnyčioje, lyvaudamas kovose vokiečių že- 
Galite pranešti skyriaus pirmi- mėje prie Rhino upės, buvo'su
ninku! p. B. Jakučiui telefonu: žeistas.
KIR 1195 arba priduoti drabu-, “Purple Heart” medaliu. Taipgi 
žius parapijos svetainėje, kur už pasižymėjimą užsitarnavo 
bažnyčios prižiūrėtojas p. J. “Presidential C i t a t i o n” ir 
Kontrimas juos priims. Visi at-, “France Citation”. Pasisvečia- 
silankykite į šį susirinkimą, kur vęs pas tėvelius 20 dienų, iš
galėsite arčiau susipažinti su vyksta į Fort Devens, kur spa- 
Lietuvos šelpimo reikalais. , lių 30 d. bus garbingai atleistas 

_________ i iš karo tarnybos. Sveikiname ir 
Jūreivis signalman A. Kontri- Enkime sėkmingo civilio gyve- 

mas, SM 3/c, rašo tėveliams iš n^mo’ sugrįžus į namus.
Kūrėjų salos. Užimant Ameri-' 
kos jėgoms Kūrėjų ir Penejų 
salas, kuriame teko dalyvauti 
ir jam, praneša tėveliams, kad 
jis nenukentėjęs. Japonai pasi-

Britų oficialai Vokietijoje stipriai kontroliuoja kelius į Hamburgą, 
kur patėmyta stiprus ‘black Market’ biznis. Šis paveiksle parodytas tro- 
kas buvo sulaikytas su bulvėmis ir matomai iškraustomas nepasiekęs 
savo tikslo.

lietu-
prisi-
Fund 
Fund

ir lietuviams, 
reikalą, susirinki

Sekmadienį, spalių 7 d. įvy- tyje neatsilikom nuo darbuotės 
ko kun. B. Gauronską pagerbti dėl Lietuvos ir lietuvybės. taip Paimti- 
ir išleisti vakarienė. Dalyvavo ir šiame 
daug parapijiečių. Dainų prog- ne neatsilikime neprisidėję ko- 
ramą išpildė šv. Juozapo lietu- voje dėl jos laisvės, 
vių par. choro grupė, vadovau- Nutarta ruošti atstovų išleis- 
jant komp. A. Aleksiui. Paša- tuvėms šokių vakarą su laimė- 
kyta daug linkėjimų kun. Gau- jimais ir įvairiais pamargini- 
ronskiui. ‘mais bei kalbomis, kuris įvyks

Kun. B. Gauronskis nuošir- lapkričio 18 d., parapijos sve-

bergus, jų sūnus viršyla J. Po- 
tembergas. Karys Potembergas 
išbuvo Europoje arti trijų me
tų, tarnaudamas pirmoje armi
joje. trečios divizijos šarvuo
čių batalijone. Tekę dalyvauti 
Prancūzijos, Belgijos, Olandi-

už ką apdovanotas

Ruošiasi Į Lietuvių 
Kongresą 

Paskelbus L. Visuotinąjį Kon
gresą. Chicago. III., ir waterbu- 
i iečiai, nepaisant tūkstančio 
mylių kelionės. Federacijos sk. 
susirinkime išrinkta kun. J. J. 
Valantiejus ir A. J. Aleksis, 
mūsų draugijas atstovauti ir 
susirinkimuose renkamos aukos 
Lietuvos laisvės išgavimui bei 
tremtinių naudai.
Gyvojo Rožančiaus ir T reti nin

ku Draugijų Susirinkime 
Spalių 7 d., po $5.00 aukavo: 

Gyvojo Rož. ir Tret. d-ja ir Ona 
Vitkauskienė. Po $2.00: Anta
nina Majauskienė, Agota Sar-

crganizuoti New dinskienė. Grinčiūnienė, Petro
nė Vaitkienė. Marė Petkevičie
nė ir Marė Račienė.
Sofija Lušienė. 
nienė. Antanina 
va Bakūnienė, 
Daukskurdienė.

; dravičienė. Aleksandra
. mavičienė. Uršulė Liutkevičie- 

nė. Ona Radzevičienė. Petronė 
Jurgaitienė. Elena Makauskie
nė. Leokadija Vasiliauskienė, 
Sofija Šukienė. Marė Balniūtė. 
Ona Kuncienė, Ona Bulevičienė. 
Kazimiera Petrauskienė. Uršu- 

. lė Žilinskienė. Agota Krivins- 
kienė, Magdalena Karinauskie- 

; nė. Kazimiera Vitartienė. Ma
riutė Kašėtaitė. Elzė Vytartie- 
nė. Morta Krunglevičienė ir 
Jurgis Vilčiauskas. Viso $50.

Šiame sąraše, vieno - kito var
do trūksta bei kitų vardai gal 
klaidingai pažymėta. Klaidą pa- 
tėmijus prašau nepykti, bet 
tuojaus pranešti Federacijos 
pirmininkui, tai bus kitą syk a- 
ti

NEW YORK. — Rugsėjo 25 
d. BALF Sandėlyje. 101 Grand 
St.. Brooklyne. įvyko BALF 
Apskrities Valdybos ir Didžiojo 
New Yorko lietuvių draugijų ir 
visuomenės veikėjų susirink, 
mas New York National War 
Fund Vajaus reikalais. Dalyva
vo 54 asmenys, draugijų atsto
vai ir veikėjai. Pirmininkavo J. 
Brundza. sekretoriavo J. Kruzė. 
Susirinkime dalyvavo Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Fondo pir
mininkas kun. Dr. J. B. Kon
čius. BALF reikalų vedėjas J. 
B. Laučka. rūbų vajaus vedėjas 
J. Valaitis ir New York Natio
nal War Fund Vajaus atstovai: 
Mr. \Vi liam Elliot ir Mr. M. Ro- 
senberg.

Pasveikinęs susirinkusius, 
BALF pirmininkas kun. Dr. J. 
B. Končius nurodė reikalą New 
Yorko lietuviams "dažniau kli- 
benti amerikiečių duris. įgyti 
jų bendradarbiavimą ir pagalbą 
nuo karo nukentėjusiems 
viams". Taip pat ragino 
dėti prie National War 
Vajaus, nes National War 
daug gelbsti

Įvertinęs 
mas nutarė
York National War Fund Va
jaus Lietuvių Komitetą. Komi-] 
tetas sudarytas iš New Yorko 
BALF Apskrities Valdybos na
rių: pirm. J. Brundzos. vice pir
mininko P. Kubiliaus, sekr. J. 
Kruzės. iždininkės S. Cerienės 
ir korespondentės Onos Valai
tienės. Be valdybos sudarytos 
dar trys komisijos: Informacijų 
Komisija. į kurią 
laikraščių redaktoriai: 
Bajoras. J. Tvsliava, A. 
laitis ir lietuvių radijo 
mos vedėjas J. Ginkus: 
gų Komisija:
Dulkė. Ks. Strumskis. Pijus 
Bukšnaitis ir B. Brundzienė: 
Aukų Rinkimo ir Tvarkymo ko
misija: kun. J. Gurinskas.
pirm., K. Motuzas — sekr.. P. 
Narvydas — iždininkas.

Susirinkimui pasibaigus, daly
viams išdalinti aukų rinkimo 
lakštai.

Pereitą savaitę įvyko Pramo
gų Komisijos posėdis, kuriame 
tartasi dėl parengimo. N. Y. 
?»at;onal War Fund Vajaus rei
kalu. Apie tos komisijos veiklą 
ir nutarimus, bus pranešta vė
liau.

Spal.ų 5 d.. 101 Grand Street. 
B: ooKlyne įvyko Aukų Rinkimo 
Komisij :s posėdis, kuriame nu
tarta laiškais kreiptis į visas 
D.jžiojo New Yorko lietuvių 
organizacijas ir biznierius au
kot. ?<ew York National War

įėjo vietinių
Pranas
Vaičiu-
progra-
Pramo-

A. Visminas. P.

Kun. B. Gauronskio Išleis
tuvėse Pridavė

Juozapa Kalenauskienė iš Wa- 
tertown — $5.00. Domicėlė Ste
ponaitienė — $2.00. Elzbieta 
Satkūnienė iš Watertown — $2., 
Ona Žemaitienė ir Katrė Dei- 
kuvienė po $1.00. Viso— $11.00.

Taigi, spalių 7 d., trijuose su
sirinkimuose. Lietuvos laisvės
bei lietuvių tremtinių reika- džiai dėkojo vakarienės rengė- tainėje. Būtų malonu, kad kitos 
lams. viso labo surinkta $78.00. jams, ir taip gi už sveikinimus draugijos bei kuopos nerengtų 
Ačiū visiems 
pai pranešu, 
pirmininkas 
d”augijų susirinkimus ir ragins

Po $1.00: k;&k galima Lietuvos gyventojų 
Barbora Dau- vargo sumažinimui paaukoti. 

Určinienė, Ie- Prašome ir kitus-tas į talką!
Anastazija šiam šventam tikslui, rinkite 

Ona Aleksan- aukas nuo savo bičiulių dirbtu- 
Abra- vėso bei krautuvėse ir jas pri- 

auokite Federacijos valdj'bai.
Akstinas. 

I

Spalių 5 d. įvyko Federacijos suotiną Amerikos Lietuvių
22 skyriaus susirinkimas. Atsi-' Kongresą.
lankė ir iš Community Chest Rugsėjo 27 d. įvyko svarbus 
atstovai ir parodė paveikslus. Amerikos Lietuvių Tarybos 
Miss Hennesey pasakė kalbą, vietinio skyriaus susirinkimas

ir visoms. Taip ir linkėjimus. : pramogų minėtą dieną, bet
kad Federacijos BALF skyrius atsišaukia į vi- ruoštumės dalyvauti šioj pra- 
lankysis į visų sus ir prašo aukoti knygų Lie- mogoj. kuri bus linksma.

tuvos žmonėms, kurie yra iš
blaškyti po visą Europą. Kny
gas galite atnešti į choro kam-'spalių 22 dieną ir tęsis visą sa- 
barį antradienių ir penktadie
nių

Parapijos bazaras prasidės

i

taisyta.
Moterų S-gos Susirinkime

Aukavo —
Po $2.00 — Emilija Augienė, 

Joana Bukauskienė ir Mary i 
Fortier. Po $1.00 — Nellie Meš- 
kūnienė, Marcelė Digimienė. M. 
Budžinauskienė, Stasė Rama
nauskienė. Vera Mažeikienė, A- 
lice Jonikienė. Ona Šmotienė. 
Marijona šambarienė. Petronė 
Lucienė, Ona Matjošaitienė ir 
Liudvina Liunienė. Viso $17.00.

vakarais po pamaldų.
Koresp.

vaitę. Klebonas kviečia visus 
pasidarbuoti, platinant bilietė
lius ir sugrąžinant, nes trauki
mas įvyks paskutinį .vakarą. M.

NEW HAVEN, CONN BRIDGEPORT, CONN
Jau Išrinko Atstovą Į Vi

ŠĖRIAU
sai-Praeitą savaitę išsiųsta 

pos Fondui drabužiai, kuriuos- 
Bridgeportiečiai suaukojo. Vi
sus drabužius sutvarkė ir per
siuntė šie asmenys: Jonas Sta- 
nislauskas. Karolius Rudis ir.

■ A. Stanišauskas. Drabužių gale- - 
nėję. į kurį atsilankė skaitlin- ; Mti daugiau manau kad 

našlaitynas gas būrelis kuopų ir draugijų a bus renkami atcityje jr mes 
i nepasiliksime nuo kitų. Dabar 

Susirinkimą atidarė ALT. pir- bus pasidarbuota knygų rinkiJ 
’rr 1 - I

i 
I 
i
iI
I 

Parapijos bazaras įvyks spa-j 
ilių 18, 19 ir 20 d., kur paskutinį

,------ ----- -— •_ ivakarą gros labai šauni orkes- ;
pnc lietuviai vipnincai silsi ___ . .- .... . .

gę dirbtų dėl atgavimo mūsų
nauja rašti- tėvynei laisvės ir nepriklauso-j

Šėriau, šėriau žirgužėlį 
Per trejus metelius. (2) 
Dėl to šėriau, kad norėjau. 
Kad jis gražus būtų. (2)

* 
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TIESIOGINIS MORTGYČIU 
SUMAŽINIMO PLANAS

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

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

Z Z z z z 
f z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

ragindama aukoti į Comnunity šv. Kazimiero parapijos svetai-!
Chest.

Mūsų parapijos 
gauna iš Community Chest ir atstovų, 
taipgi gauna Bendras Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondas.

Išrinkta atstovai į Amerikos
Lietuvių Kongresą.

p. M. Andrikytė perskaitė lai
šką iš BALF centro apie knygų 
rinkimą. Priimtas, ir pasižadė
ta parinkti knygų.

Atsisakius Federacijos sky
riaus nutarimų raštininkei p. 
Kanapkienei. kuri labai pavyz
dingai atlikdavo savo pareigas, 
bet dėl susidėjusių aplinkybių 

: turėjo atsisakyti, nauja rašti- tėvynei laisvės ir nepriklauso-Į Vis tenka sutikti naujų karei-j 
ninkė išrinkta, būtent, p. Meš- mybės. ir kad teikus pagelbą vių, grįžusių iš karo fronto. Bet 
kunienė. jauna, gabi moteris, 'mūsų tautiečiams, kurie yra iš- dar daug iš mūsų kolonijos nė-i

Aukų pribuvo sekančiai: Gy- tremti iš savo tėvynės. Vietinis ra grįžusių ir nežine, kaip grei-
vojo Rožančiaus $1.86; Šv. O- ALT skyrius pagal išgalės rems tai grįš,
nos — $3.66: Rūtos moterų — Kongreso darbus aukomis, ir
$1.50; Apaštalavimo Maldos — jau išrinko savo atstovą kun.
$2.52; Tretininkų — $270; Mc- Edvardą 
terų Sąjungos — 43 kp. $1.20; Kongrese.
Jėzaus Kančios $1.65; V. Rama-

i žauskas $5.00. J.

uiu) Diiuid, Knygių riiiKi“
.mininkas M. Vokietaitis. paaiš-jmu Jau yra gauta pradžiamok. 
kindamas šio susirinkimo tiksląir gramatikos. Jei kurie iš 
-r jojo arba. i brįdgeportiečių turėtų kokių

Perskaitytas laiškas iš ALT.;tinkamų knygų, praneškite šall 
centro raštinės, kuriame kvie-(pog fondo valdvbai> kurį tuQ pa 1 

.čia vietinės kolonijos lietuvius sirūpins ir centrui
• ruoštis dalyvauti Visuotiname 
' Amerikos Lietuvių Kongrese.
Pasikalbėta, ir visų norai ir 
troškimai yra, kad visi Amen-- 
kos lietuviai vieningai susijun- > tra galžs pasilinksminti

Kad aš jojau per gatvelę, 
žemužė dūzgėjo.
Visų kiemų mergužėlės 
Į mane žiūrėjo.

Ar jūs žiūrit, ar nežiūrit, 
Jaunosios mergelės. 
Žinot pačios, mergužėlės, 
Kad ne visom teksiu.
Pasdabojau sau mergelę 
Trylikos metelių, 
Pasdabojau lelijėlę 
Trylikos lapelių.
Bet palauki, bernužėli. 
Bent trejus metelius. 
Palūkėki, dobilėli.
Bent trejus metelius.

Kiek laiko atgal garbingai at
leistas iš karo tarnybos p.p. šu
kių, gyv. Bedford. Mass. sūnus 
— Domininkas. Karys Šūkis iš
buvo Europoje virš trijų metų. 
Dalyvavo Afrikos, ’Sicily. Pran 

• cūzijos. Belgijos ir Vokietijos 
mūšiuose: už pasižymėjimą
gražiai apdovanotas. Tėveliai, 
prėmimui sūnaus, sekmadienį, 
rugsėjo 30 d., iškėlė šaunų ban- 
kietą savo namuose, kuriame 
dalyvavo virš 150 žmonių. Ka
rys Šūkis papasakojo įdomių 
dalykų, ypatingai apie rusų ka
rius, kaip blogai jie yra nusi
teikę, matydami, kad Amerikos 
kariai yra gražiai aprengti, mo- 

. ka vairuoti automobilius ir, kad 
jie negali tikėti, jog Amerikoj 
žmonės darbininkai važinėja 

'automobiliais. Jie sako, kad tik 
•dabar jų akys atsidaro kas pa
saulyje dedasi ir kiek ilgai jie 

į vergavę komunizmui. Rusų ka
riai esą labai nepatenkinti jų 
naminiu rojumi, bet jie negali 

I nieko daryti, nes jų tarpe esąs 
I nepasitikėjimas. Sveikiname su- 
įgrįžusį karį. D. Šukį! A.D.

Į

430 BROADWAY • IOUTH BOSTON

Gradecką dalvvauti sIGrius 
l" ” I

yra labai 
mums vi-

Lietuviams, 
kurie trokšta savo tėvynei lais
vės, bendrai susirinkus į Kon
gresą pareikšti savo žodį už pa
vergtą Lietuvą šios šalies val
dininkams ir visam pasauliui. 
Taigi neužtenka, kad iš mūsų 
kolonijos vyktų tiktai vienas 
atstovas. Reikia ir daugiau, nes 
ko skaitlingesnis bus Kongre
sas. to didesnę įtekmę padarys. 
Taigi draugijos ir kuopos iš sa
vo tarpo taipgi pasistenkite pa
siųsti atstovus. Būtų labai pat- 
rijotiškas darbas, jei kas iš sa
vo gero noro apsiimtų važiuoti 
iš mūsų kolonijos. Kaip praei-

Kadangi momentas 
Žemaitis — rimtas, ir vietoj yra 

$2.00, P. Jokubauskas $2.00, p.įsiems Amerikos 
Stankevičienė $2.00. Po 1.00 — 
p. Jenušaitienė ir J. Bernotas.
Viso $28.09.

Po to sekė Bendro Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo skyriaus 
susirinkimas. Ponia Barkaus
kienė perskaitė nutarimus. Kle
bonas kun. J. Valantiejus pra
nešė apie pasiustus drabužius. 
Ponia Jenušaitienė pridavė $10. 
nuo Mykolo Polocko ir $2.00 
nuo p. Šatkūnienės.

Sekė Tėvų Savųjų draugijos 
susirinkimas. Pranešta, kad 
draugija užprašė šv. mišias už 
karius.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
i išsiuntinėjo laiškus 

Bridgeporte — aštuoniom dide
lėm draugijom su atsišaukimu 
dėl būsiančio Kongreso. Atsi- 

i šaukta į draugijas, kad rinktų 
atstovus ir. kiek kuri gali, au
kuotų Kongresui dėl Lietuvos 
vadavimo. O.

ii

Jeigu Jūs padovanosite porą 
batukų šiam mažyčiui, ir jis 

bus Jums dėkingas.

Amerikietis, buvęs japonų belaisvėje karys, primer
kęs akį klausia japonų buvusio sargybinio kario, kaip 
jam “atsidėkoti” už jo padarytas visas šunybes, kai 
ten atvyko amerikiečiai išlaisvintojai. Bet “Snag” (jį 
taip vadindavo) tyli ir, anot posakio, jis dar labiau tyli.


