
BOSTOJT PUBLIC LILP.APvY
Cji T 7 7 r. •/ q r- t u t T rX W V • X
REFEREL'CS : IV I SIC u

, I nnPI.PV cn M.rr------

Dėl Laisves Pirkime Karo Bonus!
DABARTIES 
BILDESIUOS
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Batų Racionavimas Suma
žintas Iki Vienos Poros 

Šešiems Mėnesiams

Naujasis batų ženklelis 
No. 1, Karo racionavimo 
III knygelės orlaivių lape, 
kuris įsigalioja lapkričio 1 
dieną, turės pakakti še- ■ 
šiems mėnesiams, vietoje! 
keturių, kaip iki šiol būda
vo. Šis žingsnis, kaip batų 
gaminimas civiliniam 
naudojimui negali paten
kinti vartotojų pareikala
vimo.

Tačiau ženklelio Nr. 18, 
kūno galiojimas turėjo 
užsibaigti spalių 31, pra
tęsiamas neribotam lai
kui, išvengimui paskuti
nės minutės pirkėjų ant
plūdžio.

OPA nurodo, kad nauja
sis parėdymas nereiškia, 
jog civilinių batų raciona
vimas nustatytas 2 poros 
batų metams, bet kad nu
statytasis naujajam batų 
ženkleliui periodas bus su
trumpintas, jeigu batų ga
myba prašoks numatomus 
išteklius.

Užklausiant Informacijų 
Apie Kareivį, Vartok Jo 

Serijos Numerį

MAKE EVERY 
PA Y DAY

BOND DAY
Join The Pay-Roll 
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Karo Paskolos Vajus Užsi- 
baigs Su Dideliu Perviršiu

DARBININKAS
AMERIKOS LIETŲ

TEL. SOUth Boston 2680

Pereitą šeštadienį užsi
baigė Trečiosios Karo Pa
skolos vajus. J. V. Iždo 
Departmentas buvo užsi
brėžęs sukelti 15 bilijonų 
dolerių karo bonais. Tiks
las atsiektas. Nors kol kas 
tikrų davinių neturime, 
bet apytikriai yra apskai
čiuota, kad Amerikos gy
ventojai išpirko karo bonų 
už apie 18 bilijonų dolerių.

Lietuviai šiame vajuje 
veikė organizuotai, ir lie
tuviai gausiai pirko karo 
bonus ir jau ankščiau 
pirktus registravo lietuvių 
įstaigose.

Karo Departmentas pra
šo visuomenės naudoti 
kareivio armijos serijos 
numerį, reikalaujant ofi
cialiųjų įstaigų informaci
jų, liečiančių ar tai karį, 
ar tai karinės tarnybos 
personalą. Nenurodžius 
serijos numerio, tenka 
daug laiko sugaišti ieško
jimuose, kadangi kariuo
menėje yra daug karių 
vienodomis pavardėmis. 
Visuomenės ko-operacija 
šių taisyklių pildymui, ka
ro vadovybė pabrėžė, pa
dės sutaupyti brangų lai
ką, medžiagą ir įgalins pa
skubinti atsakymus į gau
sybes užklausimų.

Į Lietuvą Vis Atvyksta 
Naujų Vokiečių

ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

«-------------------------------
DARBININKAS

Lithuanian Semi-Weekly 
Netvspaper 
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TUESDAY and FRIDAY
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Vaizdas parodo kai Britų aštuntoji armija buvo pasirengus lipti j lai
vus, Catania, Sicilijoj, kad vykus į Italiją invazijai.
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Amerikiečiai Užėmė Neapoli
Pasivarė 32 Mylias Pirmyn
Anglai Užima Naujas Pozicijas Adriatiko Pakraštyj
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Trijų Tautų Konferencija
Washington, D. C., spa

lių 4 — Jung. Valstybių, 
Anglijos ir Rusijos vy
riausybių atstovai jau 
baigią susitarti dėl laiko 
ir vietos tų trijų valstybių 
atstovų konferenc i j a i. 
Greitu laiku bus paskelb
ta, kur įvyks konferenci
ja: Londone ar Maskvoje.

Taipgi sužinosime ar p. Buenos Aires mieste įvy- 
CordelI Hull vyks į tą kon- ko Argentinos inžinierių 
ferenciją. Jo artimi drau- suvažiavimas, kuriame da
gai sako, kad p. Hull vyks, lyvavo ir lietuvis inž. P. 
jeigu jis jaus, jog to pa- Krapavickas. Tai esąs pir-į 
geidauja tauta. Kaip žino- mas atsitikimas, kad toj 
ma, J. V. Sekretorius Hull kolonijoje mokslininkų 
drąsiai gina pavergtųjų suvažiavime oficialiai da- 
tautų teises į nepriklauso- lyvautų lietuvis. Ir kitas 
mybę. Todėl aišku, kad lietuvis — inž. agr. Juozas 
dauguma Amerikos pilie- Bukevičius gavo pakvieti- 
čių pageidauja, kad p. mą dalyvauti antrame Ar- 
Hull vyktų į tą konferenci- gentinos inžinierių - agro- 
ją. nomų suvažiavime.

Lietuvis—Argentinos 
Inžinierių Suvažiavime

(LKFSB) šią vasarą

Naciai Mobilizuoja Lietuvos

Washington, C., spa-j‘fcSwit” praneša, kad vo
lių 4 — Transatlantinė Vo-1’..........
kiečių žinių agentūra pa
skelbė žinias, jog Vokieti
jos nacių okupacinė val
džia visoje Lietuvoje įsa
kė sumobilizuoti visus vai
kus, 16 ir 17 metų am
žiaus, priverstiniems dar
bams okupuotuose kraš
tuose. Šias nacių žinias 
užrekordavo Office of 
War Information (OWI).

Slaptas Lenky Radijo Sto
ties Balsas Į Lietuvius

Iš Alijantų Centro, Al- lis. Taigi dabar smarkiau- 
Ameri- sios kautynės persimeta į 
armija,' kalnus.

giers, spalių 4 — —— 
kiečių penktoji armija,' kalnus, 
užėmus Neapolį, smarkiai• ----------------
stumia Vokietijos nacių Amerikiečiai Puolė Emdeną 
kariuomenę tolyn į šiaurę.
Jau pasivarė pirmyn 32 
mylias, užimdama miestą 
Benevento. Tuo pačiu lai
ku Britų aštuntoji armija 
išvystė platų karo frontą 

1 Adriatiko pakraštyje, Ita
lijoj, ir be sustojimo stu
mia nacius tolyn į šiaurę, 

j Benevento 
prie didžiojo 
geležinkelio.

' pozicija.
i Prezidentas 
yra pareiškęs, 

• Alijantų karo 
blausias darbas 
čiausia išlaisvinti Romą, riuomenei ir Reicho pilie- 
kur naciai yra įsistiprinę, čiams. Kainos baisiai iš- 
tikėdamiesi, jog alijantai augo naujiems atėjūnams 
to miesto nebombarduos, užplūdus Baltijos kraštus, 
'nenorėdami jo sugriauti. Pvz., Varšuvoje lašinių 
Tačiau alijantai gali ąp- svaras kainuoja apie $10

I 
miestas yra 
vieškelio ir
Tai

Londonas, spalių 4 — A- 
merikos bombonešiai puo
lė Emdeną, Vokietijos lai
vų ir submarinų statybos 
centrą. Laike puolimo nu
šovė 19 nacių lėktuvų, o 
savo tik du prarado.

Sunku Su Maistu Rytų 
Europoje

(LKFSB) Vokiečiai o-

svarbi I I

Rooseveltas
kad dabar kupuotuose Rytų Europos

jėgų svar- kraštuose (jų tarpe ir Lie- 
kogrei- tuvoje) viską atima ka-

kiečiai bent atvykstančius ' SUP“ naciusRomoje dolerių, miltų svaras apie 
Reicho Diliečius savo juos ten sunaikinti. | $2, cukraus svaras apie $5,
žmones, norėtų 'įtikintiJ ItaliJa -vra ša- kiaušinis apie 50c.
čįLenkOuoj’eanSu'rm^b542 SENATORIAI PRITARIA 
vykstantiems rodą sude POKARINIAI REZOLIUCJAI 
gintus kaimus ir kitusĮ ________
barbariškumo ženklus ir VVashington, D. C., spa- 
saką: “Žiūrėkite, kiek yra nų 4 _ Associated Press 
Lenkijoje barbariško elge- pravedė šiaudinį balsavu
sio žymių; — tai vis uk- mą už Fulbright pokarinę 

ir lietuvių dar- rezoliuciją. Iš 53 Senato-
. .................... i už Fui-

rainiečių
bas”. Slaptoji lenkų radijo rių, 42 pasisakė 
stotis pakartotinai kreipu- bright rezoliuciją.

i Valstybių dalyvavimui ta
me organe, prisilaikant 
konstitucinės procedū
ros”.

Iš Alijantų Centro, Aus
tralijos, praneša, kad pe
reitos savaitės pabaigoje, 
Amerikiečiai ir Australie- 
čiai užėmė Finschafen, ja
ponų lėktuvų ir laivyno 
bazę, šiaurės rytiniame 
Naujos Gvinėjos pajūryj.

(LKFSB) Praneša mums 
iš Londono, kad daug vo
kiečių civilinių gyventojų 
iš savo miestų bėga .į Lie
tuvą. Ten esą jiems sau
gesnė vieta. Į Lenkiją at
vežtieji kaikurie paslapčia 
pasišalina, nes lenkai at
virai vokiečiams sako, jog (ONA) — Vienas pabėgęs 
Fiureriui žuvus, pirmoj iš Vokietijos žmogus pasa- 
eilėj nukentės tie vokie- koja, kad vokiečiai jau 
čiai, kurie bus užklupti galvoja apie trečiąjį pa- 
Lenkijoje. saulinį karą, praradę visą

---------------- 'viltį laimėti antrąjį (šį)
Laikraštis Nacių Išvežtiems

Lietuviams l_C- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

me kare, vokiečiai jam pa
reiškė, kad jie palikę An
gliją paskiausiai nugalėti. 
Jie tos klaidos nepakarto
sią trečiame kare, saką 
vokiečiai.

Lai vokiečiai nesvajoja 
apie laimėjimą trečiaja
me kare. Alijantai nebe
padarys tų klaidų, kokias 

Trečiąjį Pasaulinį Karą su
Vokiečiai Jau Galvoja Apie

Londonas, spalių 4

(LKFSB) Naciai kone 
visus katalikų laikraščius 
Vokietijoje uždarė, vienur 
kitur dar galimas spausdi
nimas religinių lapelių.

jsis j lietuvius tą praneša-,^enuTka ^Senatorių 
ma ir skatindama, kad ne- aiškiai paslsakė prieš re- 

|siduotų vokiečiams su- zoliuciją 36 atsisakė bal-; 
klaidinti.______________  suoti, o su 7 Senatoriais

NACIAI SUŠAUDĖ 50 LIETU- j Fulbright rezoliucija y-j 

VIŲ IR UKRAINIEČIŲ ■ “Kongresas išreiškia nu-i 
sistatymą remti sukūrimą 

liudininkus atitinkamo tarptautinio 
ukrainie- organo su ganėtina jėga 

jatsteigti ir palaikyti tei
singą ir pastovią tarp pa-

(LKFSB) Lenkijoje slap
ta veikianti radijo stotis

(LRKFSB) Rytinėje Len- pėdsakus ir 
kijos dalyje, ties Chajnow- tie lietuviai ir 
ka, kaip praneša lenkų į-Įčiai ir buvę sušaudyti, 
staigos, naciai suareštavę

vokiečiais, kada pastarieji! daugiau kaip 50 ukrainie-į 
pirmiausia atplėšė nuo čių ir lietuvių ir juos su-Į 
Lietuvos Klaipėdos kraštą šaudę. Nelaimingieji ank-^ 

sčiau nacių buvę pristaty-' 
ti kaip sargybiniai prie a.- 
reštuotų lenkų. Tačiau 
jie perdaug žinoję apie na-, lių 4 — Praneša, kad Sve
čių juodus darbus. Dabar,'dijos valdžia nuo spalių 1 
kai naciai stengiasi, kiek d. uždraudė naciams nau- 
galima, sunaikinti visusįdoti josios geležinkelius 
savo kruvinų veiksmų pervežimui gasolino.

ir nuo Čekoslovakijos — 
Sudetų kraštą. Jeigu vo
kiečiams būtų užkirstas 
kelias briautis į Klaipėdą 
ir kitus kraštus, jeigu So
vietu Sąjunga nebūtų pa- 

j.jv. - i. j v. sirašius su Vokietija ne- Jų didžiausia klaida šia- ,. ... < . .___________________  puolimo sutarties, tai ir

Žydai Bėga Švedijon
Stockholm, Švedija, spa-

1 Atrodo, kad lietuviai ka- antr°j° karo gal būtų 
pelionai išgavo leidimą naciai “galėję sukurti, 
spausdinti ištremtiems 
lietuviams laikraštį “Lie-Į 
tuviai”. Tačiau tikrų in
formacijų apie tą laikraš-

1 tį neturime. Faktas tik, lių 4 — Iš Danijos ir kitų 
kad jo jau šios vasaros kraštų bėga žydai, kad 
pradžioje buvo išėję du gelbėti savo gyvybes. Sa- 
numeriu ir antras faktas, koma, kad pastaraisiais 
kad juo vokiečiai gal ne- laikais nacių teroras prieš 
labai patenkinti, kad paš- žydus padidėjęs Danijoj, 
tu iš Vokietijos į neutra
lius kraštus jo neišleidžia, žydų.

I

Jau esą pabėgę 11,000

Nuo USA Ir Britą Lėktuvų 
Vokiečiai Bėga į Lietuvą
(LKFSB) Iš Londono 

mums praneša apie ten 
gautas informacijas, kad 
USA ir britų lėktuvų ata
kos tiek paveikė į vokie
čius, kad daugelis jų pali
kę Vokietiją bėga į Lietu
vą. Švedijoje gauta žinių, 
kad okupantai iš kaikurių 
koncentracijos stovyklų 
išvežė suimtuosius kažkur 
kitur, o tas patalpas pa- 

i iš Vo-_ , , šaulio tautų taiką ir prita-i naudosią pabėgėliai
Švedai Nepraleidžia Nacių ria Jungtinių Amerikos I kieti jos.
Transporto Geležinkeliaisv<

Stockholm. Švedija, spa-

ŽUVO 5 BRITŲ LAKŪNAI
__________________ «■

Sekmadienį, spalių 3 d., j 
Maine valstybėje, susimu-^ 
šus dviem lėktuvam, už
mušė du Britų lakūnus, ir 
Cape Cod įlankoj susimu
šus lėktuvam, užmušė tris 
lakūnus. Vienas amerikie
tis lakūnas iššoko su pa
rašiutu ir išgelbėjo savo 
gyvybę.

Bombonešio Katastrofoje i 
Užmušė 11 Vyrų

Brooksville, Florida, spa
lių 4 — Vakar susidaužė 
armijos bombonešis (Fly- 
ing Fortress) ir užmušė 11 
armijos vyrų.

Rusai Triuškina Nacių Linijas
Mogilevas Pavojuje
 ♦-----------------------------------------

Londonas, spalių 4 — 
Raudonoji armija sutriuš
kino Pronija upės pakraš
tyj nacių liniją, 28 mylios 
į rytus nuo Mogilevo, Balt- 
gudijoje, skelbia Maskva.

Tuo pačiu laiku raudo
nieji nuskandino 5 karei
viais pripildytus nacių lai
velius ties Krimėja, kurie 
matyt bėgo iš Kaukazo.

Rusai besiverždami link 
Mogilevo užmušė 2,000 na
cių kareivių ir atsiėmė 70 
kaimelių.

Jauni Lietuvos Vyrai — 
Miškuose Ar Batali jonuose

(LKFSB) Lietuvos vie
nuolynai, seminarijos, o 
taip gi ir civiliai žmonės 
turi nemažų sunkumų, nes 
vokiečiai ypač gaudo vy
rus tarp 18 ir 25 metų. Šio 
amžiaus jaunimas, net iš 
vienuolynų, kiti išsislaps
tė miškuose, o kaikurie 
buvo prievarta įtraukti į 
vokiečių sudaromus bata- 
lijonus.



Antradienis. Spalių 5 d.. 1943

sudaužė
Reikia- 

turtams

Susirūpino Kam J 
Auklėįinti

tų veidus, suplėšė knygas 
ir sunaikino, 
daug kitų daiktų, 
mos globos meno 
nebuvo, nes į centrines į-
staigas buvo padėti sveti
mieji. Taip Meno Reikalų 
Valdybos viršininko padė
jėju buvo paskirtas rusas 
Genadijus Ūučkalovas, o

Šiemet Nepriėmė Studeety 
| Aukštąsias Lietuvos 

Mokyklas

■VAIRIOS ŽINIOS
C

SUNAIKINTA DAUG LIETU
VOS MENO VERTYBIŲ

(LKFSB) Lietuva nieka
dos nepamirš tų barbariš
kų nacių darbų: žodyno 
sunaikinimo, sudeginimo 
lietuviškų dainų melodijų, 
plėšimo meno ir mokslo 
turtų iš Lietuvos švietimo 
įstaigų. Patyrėme, kad 
Lietuvos meno vertybės y- 
ra daugiau nukentėjusios, 
negu ligi šiol žinojome: Komisarų Taryboje kultū- 
Renavos ir Anapolės dva- rinius reikalus 
rų kultūros ir meno turtą Maskvos atsiųstas 
išgrobstė kompartijos ir 
GPU funkcionieriai. Gel
gaudų pilyje bolševikai iš
daužė langus, išplėšė len
tas ir parke iškirto me
džius. Pilies požemiuose 
sukrovė burokus ir bulves, 
kas žymiai pakenkė pilies 
patvarumui. Iš Pajūrio 
dvaro. Šilalės valse., Tau
ragės apskr. 1940 m. liepos 
29 d. raudonarmietis leite
nantas išsivežė daugiau 
kaip 20 senoviškų baldų. 
Iš Gečionių dvaro, Leliūnų 
valse., Utenos apskr., U- 
tenos komunistų partijos 
apskrities komitetas išve
žė jau suregistruotus ge
resnius stilinius baldus. Iš 
Šaukėnų dvaro. Šiaulių 
apskr.. 1940 m. rugp. 30 d. 
raudonarmiečiai karinin
kai išvežė visus dvaro bal
dus. Iš Platelių dvaro. 
Kretingos apskr., raudon
armiečiai išvežė brangų 
smuiką ir kt. daiktus. Rie
tavo dvaro, Rietavo valse., 
daiktus bolševikai atplėšę 
duris, išmetė lauk į kiemą 
ir į daržinę, apie 10 daly
kų — paveikslų ir baldų 
pasiėmė, kitus sunaikino, 
pvz.. XVI amž. šautuvams jų patyrimas faktais įro- 
dėti stalą. ] 
rą. Kretingos apskr., 1941 
m. gegužės 20 d. atvažiavo 
Kretingos kompartijos se
kretorius ir atplėšė Kul
tūros Paminklų Apsaugos 
Įstaigos plombas. Čiulių 
dvare bolševikai subadė 
durtuvais esančių portre-

tvarkė iš 
rusas

Pop o v a s 
Vyriausy- 

ir Potvar-
Nr. 4 7/, 

15 d.). Vy 
Literatūros ir

»

Žinelės Iš Sibire

(LKFSB) Per neutralius 
kraštus gavome iš Lietu
vos žinią, kad šiais mokslo 
metais Lietuvoje nebuvo 
priimami studentai nei į 
universitetus, nei į Dotnu
vos Žemės Ūkio akademi
ją. Aukštosios mokyklos 
tebėra nacių uždarytos.

Aleksandras 
(Žiūr. “LTSR 
bės Nutarimų 
kių Rinkinys” 
1941 vasario 
riausios
Leidyklų Valdybos virši
ninku nuo 1940 m. spalių 
14 d. paskirtas rusas Vasi
lijus Procenko, bolševikų 
profesinių sąjungų kultū
ros ir švietimo įstaigų cen
tro reikalų vedėja buvo 
paskirta izraelite Komo
daitė, bolševikams okupa
vus Lietuvą sudarinėjusi 
areštuotinų lietuvių sąra
šus, taigi dirbusi čekistės 
darbą. Tie dalykai mokėta 
jungti. Juk ir Sniečkus, 
buvo drauge ir žvalgybos 
viršininku ir kartu komu
nistų partijos sekretoriu
mi, taigi turėjo visas prie
mones savo rankose su
sekti bolševikų partijai 
nepritariančius žmones ir 
juos pašalinti...

Dabartinėje nacių oku
pacijoje gal dar blogiau— 
visos aukštosios mokyklos 
uždarytos į svarbesnius 
kultūrinius postus sukišti 
vokiečiai. Dviejų okupaci-

(LKFSB) Kai naciai už
darė Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių, jo vieton lietuviai 

y- įsikūrė Savitarpinės Pa
galbos organizaciją. Šiais 
metais Savitarpinė Pagal
ba užsimojo didelį dalyką: 
auklėti ir visapusiškai ap
rūpinti šiais sunkiaisiais 
tautai laikais priaugantį 
jaunimą. Kaune numatyta 
suorganfzuoti jaunimo 
globos aikšteles. Visame 
Kauno mieste jų buvo nu
matyta įsteigti 9. Priežiū
ros ir auklybos vyriausias 
vadovas 
salezietis 
Frainas 
pirmus 
1930 m., 
tas 1939 
gyveno 
nežinia, 
galės pravesti, 1 
metu visko trūksta.

I 
i

Lakūnas Lt. Ross H. Buk iš Herndon, Kas., kad ir 
milžiniško didumo peršauta bomberio sparno sky-SU

ile, vienok laimingai grįžo iš priešo teritorijos. Nieko 
sau šovinio praskrista, jeigu skylė virš žmogaus didu
mo.

yra pakviestas 
kun.

(gimęs 1911 m 
įžadus padaręs 

kunigu įšventin- 
m., prieš šį karą 
Vytėnuose). Tik 
ar tą sumanymą

Juozas

Kraujo Plazma Išgelbsti Daugelį 
Gyvybių, Praneša Raudonasis 

Kryžius

(LKFSB) Gavome žinių, 
kad Rutvinskienė (Put- 
vinskienė?) ir Endriulai- 
tie-nė yra gyvos Jakutijo
je „ taipgi Stuginskienė 
(Stulginskienė?) tebėra 
gyva Altkrajuje. Taipgi 
Altajaus krašte tebėra gy
va Viktorija Arbačauskai- 
tė - Mučinskienė. Jos vy
ras jau yra miręs. Jos dė
dė Juozapas Gorba, kurs 
gyvenąs Chicagoje, prašo
mas skubiai kreiptis į 
“Draugo” redakciją, gaus, 
daugiau informacijų.
* Valerija Vaičkienė su sa
vo dviemis sūnumis Juozu 
ir Vytautu taipgi tebėra; 
gyvi. Jų giminaitis Ber-i 
nardas Vaičkus, gyvenęs 
Chicago, Racine Pillips 
2001, prašomas kreiptis į! 
“Draugo” redakciją, gaus 
daugiau žinių apie savo gi- • 
minės.
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Labai Reikalingos Slaugės
Amerikai reikal i n g a 

slaugių, ir tai skubiai. Ka
ro pajėgoms kas mėnesį

Į reikalinga 2,500 registruo
tų slaugių, prižiūrėti mū
sų sužeistuosius karius. 
Taip pat reikalinga 200,- 

j000 slaugių pagelbininkių 
padėti pakankamo perso
nalo neturinčioms ligoni
nėms.

Kad patenkinti šį didelį 
slaugių pareikalavimą, A- 
merikos Raudonasis Kry
žius kreipiasi į visas mote
ris, kurios turi bent 10 
laisvų valandų savaitėje, 
ragindamas įsiregistruoti 
slaugių pagelbininkėmis.

Jeigu gali suteikti savo 
patarnavimus ir nori pa
pildomų infor m a c i j ų, 
kreipkis į vietinį Raudono
jo Kryžiaus skyrių — tuo
jau!

Keturių Respublikų Šrutė
(LKFSB) Keturios cen- 

tralinės Amerikos respub
likos: Costa Rica, Salva- 
dor, Guatemala ir Hondū
ras savo nacionalines 
šventes turėjo vieną die
ną: rūgs. 15 d. Costa Rica 
turi tiktai 659.000 gyven
tojų, Guatemala — 3.284.- 
000, Hondūras — 1.105.- 
500, o EI Salvador — 1.-

atsiliepė į prašymą. Pavie- 744.50(k Kaip matome, tik 
niai ir grupėse jie vyko į yiena iš jų maždaug lygi 
Raud. Kryžiaus aukuotojų Lietuva ,o kitos kur kas 
centrus ir ;

JUOKELIAI
Mokytojas liepė mokiniams 

nupiešti upę ir joje besimau
dantį žmogų. Sauliukas, kuriam 
niekad nesisekdavo paišyba, 
nupiešė keliais brūkšneliais u- 
pę ir ant vieno jos krašto lente
lę su parašu: “Šioje vietoje 
maudytis draudžiama!“

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

HIGH t’P — Jack and his 
beanstalk aren’t around, sc 
Barbara Yarrow filis in with 
ibis 10 - foot comstalk, at 
“Freaks of Victory Gardens” 
show at Seattle, Wash. Giant 
plant is believed setting 
some kind of record in the 

Northwest.

Žinios iš užsienių prane
ša kaip kraujo plazma iš
gelbsti gyvybes Amerikos 
kareivių ir jūreivių, kurie 
sužeisti kovose. Iš Naujos 
Gvinėjos ir Aleutų, iš Ši

kai karo ęilijos ir Italijos ir iš kitų 
----  frontų raportai kasdien 
------------- gaunami, kurie praneša 

Vilniuje Yra 600 Karaimų kaip ši stebuklinga me-' 
_ _ ----- ...----------- džiaga, parūpinta savano

rių aukuotojų iš visų 
(LKFSB) Patys vokie- Jung. Valstybių dalių iš- 

čiai prisipažįsta, kad daug gelbsti mūsų vyrus iš mir- 
jų tautiečių yra apsigyve- ties nasrų.

- - - - nę Vilniuje. Antai “Deut-į pirmas Leitenantas
Į Platelių dva- dė, kad tik nepriklausoma sene Algem. Zeitung” ko- charies p Buckle iš East 

Lietuva turės geriausias respondentas duoda žinu- 0 pašautas Kasa-
sąlygas savarankiškam eių is Vilniaus kuriose blankos jQ Alvin Ko_ 
kultūros gyvenimo ugdy- skelbiama, kad tas imies- linsk lšHLal Brook-
muL ‘as- esą. pasidaręs Įvairių , iefe sužeisUs Savo

---------------- tautų mišinys. Prieš> Karą Jog kwoje Solomonuose: 
jame buvę apie l.oOO vo- * w G- kareivis -o-------- v-----o..........-
kiečių, dabar jų žymiai g th Have Michigan, "varbų ^arbą’ Sį^me dar- 
daugiau. Se lietuvių (ku- sužeistas kautynėse Nau- ——

joj Gvinėjoj; kapitonas 
Max Goldman, medicinos 
karininkas, iš Bostono, pa
kirstas bombos sproginiu 
per netikėtą užpuolimą 
Port Moresby; 
Joseph Muscus, sužeistas,' 
kada krūzeris Astoria bu-r 

ivo nuskandintas, ir Mary-' 
nų Korpuso korporalas 
Anthony Casamento, su-1 
žeistas kovose Solomonuo-: 
se; visi šie ir tūkstančiai' 
kitų šiandien gyvi todėl 
kad kraujo plazmos per- 
liejimai juos išgelbėjo. Ir 
tie perliejimai buvo galimi 
ačiū tiems vyrams ir mo
terims naminiame fronte, 
kurie atsišaukė į prašymą 
dėl kraujo paaukavimo 
per Armiją, Laivyną 
Raudonąjį Kryžių.

Aukotojai yra iš visų gy
venimo laipsnių. Paprasti 

j darbininkai, ofiso darbi
ninkai ir 
visi aukavo savo i 
perdirbimui į gyvybę iš 
gelbstantį plazmą. Ameri 
kiečiai svetimos kilmės —

i

Ir Daug Vokiečiu

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių

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

panaujinimo planas.

£

t

T.lMT. WASHIMQTOhĮ
430 BROADWAY • SOUTH SOMOM

.y

_____  _ aukavo savo mažesnės kaip savo gy-| 
kraują išgelbėti gyvybes vęnt°jų skaičiumi, taip ir 
Amerikos kovojančių vy- užimama teritorija, ta 
rų. Kiekvienas iš 33 Raud. čiau Amerikos kontinente,
m y zaauo vgxxi>x F3,^301?" e 9
tuoja kuopuikiausią atsi- teisingumas ir tie kraštai
Kryžiaus centrų, rapor- 

L

ta-

kur viešpatauja tvarka ir
I

liepimą iš amerikiečių sve
timos kilmės.

Vajus Detroite, parodė 
kiek galima nuveikti, ka
da svetimšalių grupėms 
buvo paskirtos tam tikros 
savaitės, kada jų nariai 
galėjo aukoti kraują yra 
tipingas pavyzdys. Ir ki
tos vietos, kaip Clevelan- 
das ir rytų ir vakarų vals
tybės sekė panašius bū
dus. Tautinės fraternalės 
organizacijos irgi remia šį

gali džiaugtis nepriklau
somybe ir laisve.

rių skaičius Vilniuje au
gąs), dar yra lenkų, gudų, 
rusų ir apie 600 karaimų. 
Vilnius esąs tiek gražus 
miestas, kad kiekvienam 

; sudarąs neišdildomo įspū
džio. radioman

William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos Prezi

dentas, Sako:
“Our first objective mušt be 

to keep America free. That 
means preservation of freedom 

! of enterprise. both for industry 
' and labor. It means less Gov- i 
lernment regulation of the daily 
lives of our people and it means 
flat rejection of totalitarian 

i short-cuts to prosperity. 
whether they be of the Nazi. 
Fascist or Communist variety. 
To accomplish this objective. 
America mušt prepare now for 
a peace - time production prog- 
ram vvnich will provide jobs 
for the millions of soldiers and 
sailors who will be demobilized 
ant for the millions of workers 
new employed in war indus- 
tries. This can and should be 
done vvithout delay. I have no 
patience with those who feel 
that a post-war depression is 
inevitable. On the contrary. the 

j opportunities for nation-wide 
revival of activity in the cons- 

! truction. manufacturing and ’iving".

be ypatingai atsižymėjo 
Vengrų-amerikiečių drau
gijos, bažnyčios ir laikraš
čiai su tūkstančiais au
kuotojų.

Raud. Kryžiaus kraujo 
aukuotojų centrai veikia 
33 miestuose. Armija ir 
Laivynas prašo net 4,000,- 
000 aukuotojų 1943 me
tais. Daug mūšių turėsime 

‘ pergyventi. Kraujo plaz
mos tekėjimas į karo lau
kus neturi būti sustabdy- 
itas. Kiekvienas geros svei- 

’ katos tarp 21 ir 60 metų 
amžiaus gali aukoti. Pa
skambinkite į savo Raud. 
Kryžiaus skyrių ir susi-J 
tarkite. Kraujo aukavi- 
mas užima tiktai kelias 
minutes, neskausmingas 

. į ir nepalieka jokio blogo 
ir efekto. A.R.K.

Naudokitės Proga
Bostono Elevated Rail- *os4q. , way pirmą kartą nuo pa

saulinio pirmo karo pradė
jo dirbti kaip svarbi ir bū- ’ 
tina karo Industrijos ša
ka.

Dabartiniu metu ši “EI” 
sistema priima tarnauto
jus ir kuria savo valdinin
kų ištisą štabą. Prašymai 
darbui galima išpildyti į- 
staigos raštinėje Sullivan 
Square Station, Charles- 
town, ir United Statėsi 
Employment Service, 9 
Beacon St., Boston.

Atlyginimas mokamas 
labai geras — $1 vairuoto
jams, operatoriams į va
landą ir 90c. — kundukto- 
riams. Po trumpo apmo
kymo operatoriai bus sta
tomi darban su šiuo geru 
atlyginimu.

"Telšiai" Argentinoje
(LKFSB) Pietų Ameri- I

profesijonalai, kos lietuviai vis dar nepa- 
kraują miršta ryšio su savo tėvy

ne. Argentinoje, Buenos 
Aires mieste, yra, vadina
mas, “Klaipėdiečių vieš
butis”, kitoje vietoje yra 
restoranas “Telšiai”. Lie
tuviškame Argentinos lai
kraštyje taipgi garsinasi 
“Pirma Lietuviška Šofe
rių Akademija” ir “Didelė 
Lietuvių Poliklinika”, res
toranas “Alytus”.

I
I
I 

service fields are enormous. It 
iš ineumbent upon us to take 
full advantage of them. Wc 
should always remember that 
the American way of life de- 
pends upon a high standard of 

ęonimon Cou>uil.

>-T-

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra .

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio“ prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS"
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

v
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DARBININKAS
(THE WORKER)'

Published every Tuesday and Friday except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class saatter SepL 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
▲cceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly______________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Sv. Pranciškus
Vienas žymus mokslinčius išrinko 12 didžiausių 

visoj pasaulio istorijoj genijų. Jų skaičiuje pastatė ir 
Šv. Pranciškų Asyžietį. Kalbamasai mokslinčius buvo 
nekatalikas. Tad nuostabų, kad jis taip atžymėjo ka
talikų šventąjį, ir tai ne kokį garsų Bažnyčios dakta
rą, bet pasižeminusį praščiokėlį Šv. Pranciškų. Kata
likų Bažnyčia nestinga genijų. Tokie proto ir mokslo 
milžinai, kaip Šv. Augustinas, Šv. Tarnas Akvinietis, 
Šv. Albertas Didysis, tarsi švyturiai nušviečia Bažny
čios istoriją, o bet gi tasai protestantų mokslinčius jų 
nepasirinko. Įsižiūrėjo vien į Šv. Pranciškų Asyžietį. 
Kodėl taip? Jis pats į tai atsako, pavadindamas Šv. 
Pranciškų meilės genijum... Jam labai patiko, kad Šv. 
Pranciškus neapsakomai mylėjo gamtą: saulės šviesą, 
žvaigždyno spindėjimą, gėles, medžius ir lauko žoles, 
kalnus ir lygumas, miškus, upes, ežerus ir jūrą. Kalbė
jo į oro sparnuočius, vandenų žuveles, girių žvėrelius. 
Pačiam plėšriajam vilkui pamokslą pasakė, ir vilkas 
matomai susigraudino ir susisarmatyjo dėl savo gro- 
boniškumo. Tokie Šv. Pranciškaus stebuklingi ypatu
mai aną mokslininką tiek sužavėjo, kad jis to pasiže
minusio šventojo darbuose įžiūrėjo kažkokią antgam
tinę jėgą, kuri net gamtos įstatymus sugeba paveldėti. 
Kito panašaus genijaus gamtos meilės srityje, moks
linčius visoj pasaulio istorijoj nesurado.

Ir mes žavimės Šv. Pranciškaus su gamta santy
kiavimu. Ten atsiskleidžia šventojo sielos nekaltybė, 
vaikiškai angeliškas nusiteikimas ir pernelyg išsibu- 
jojęs širdies jautrumas. Tačiau ansai mokslinčius 
vargu beįžiūrėjo dar vieną patį stambiausią ir kilniau
sią Šv. Pranciškaus ypatumą, būtent, kad ta gamtos 
meilė plaukė iš Dievo meilės, kuria to šventojo širdis 
nuolatos galingai liepsnojo. Ta Dievo meilė buvo visos 
kitos meilės pajėgingas šaltinis ir ramstis. Gamta jam 
buvo Dievo galybės ir gerumo atspindys. Jis gėrėjosi 
lauko gėlėmis, miško ošimu, paukščių čiulbėjimu, sau
lės šviesa — vien ryšiumi su Dievo garbe ir meile. Jis 

į net ragino tuos neprotingus tvarinius duoti garbę jų 
Amžinajam Kūrėjui. Iš tvarinių grožio, gamtos tvar
kingumo, dangiškųjų kūnų neišmatuojamo skaičiaus 

| ir didingumo, Šv. Pranciškus sprendė apie neribotą 
I Sutvėrėjo galybę ir meilę. Bet kaip jis tą savo garbin
gą ypatumą įsigijo ? Ar taip jau savaime, visai nesi
stengiant, tas religinis uolumas jame atsirado? Toli 
gražu ne. Jis visa tai iškovojo. Ir nelengva buvo ta 
dvasinė kova. Jaunatvėje jis buvo pasaulietiškai nusi- 

| teikęs, lengvapėdiško jaunimo vadas. Bet Dievo malo
nė jį palietė ir, anot Šv. Povilo išsireiškimo, Dievo ma
lonė nebuvo jame tuščia. Kitais žodžiais, — Pranciš
kus su Dievo malone pastoviai bendradarbiavo. Parodė 
nepaprastą valios ryžtingumą. Iš turtuolio virto sava
norišku elgeta, iš pasaulietiško dabitos — eleganto 
virto pasižeminusiu driskium, Sutvėrėjo valiai visus 

h savo sielos veiksmus pilnai paaukodamas ir savo kūną 
kalkindamas ir visokeriopai vargindamas. Dievulis jam 
gausiai padėjo ir laimino. Malonė sekė paskui malonę, 
ir visos buvo tinkamai sunaudotos. Tuo tai būdu Šv. 

į Pranciškus virto meilės genijum ir pavyzdžiu visiems 
į žmonėms ir visiems laikams. K.

Pabučiavimas Raupsuotojo; Pūliuojančios Žaizdos; 
Reformatorius; Kristaus Vikaro Balsas

visokių kunigaikščių gob- 
žmo-

RAUPSUOTASIS...
Vargingai ėjo keliu pasi- šumas čiulPė Var§šų

3
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Karo kapelionai karo tarnyboj be tiesioginių kape- 
lioniškų pareigų dar turi atlikti ir ištisą eilę kitų, štai 
kapelionas Lieut. John H. Shilling iš Detroito, Marinų 
kcrpuso kapelionas peržiūri savo darbų iškabą, kur 
nors Pacifiko salose.

Vienas iš rimčiausių ir 
plačiai skaitomas užsienių 
reikalams pašvęstas žur
nalas “Foreign Affairs” 
1943 metų spalių mėnesio 
numeryje (Vol. 22 No. 1) 
įdėjo Joachim Joesten 
straipsnį “German Rule in! 
Ostland” (Vokiečių val
džia Ostlar.de.)

Nors yra viena kita klai- j 
da, bet kiek tai liečia Lie-! .... ituvą, yra apsčiai ir nau-’ 
dingos A.merikos visuome
nei informacinės medžia
gos.

Straipsnyje nurodoma, 
kad vokiečiams veržiantis 
į Rusiją bolševikams ypa
tingai smarkiai pasiprieši
nusi galinga lietuvių “pen
ktoji kolona’’ pulkininko 
Kazio Škirpos vadovauja
ma. Mat sovietų rėžimas

j

OI ŽIBA ŽIBURĖLIS

dar nebuvo įleidęs šaknų, 
todėl didelės gyventojų 
masės buvo linkusios su
sidėti su bet kokia jėga, 
kuri išvaduotų nuo bolše
vikų. Vokiečiai čia turėjo 
labai gerą progą laimėti 
gyventojus savo pusėn. 
Toliau autorius sako:

“Deja, Vokietija buvo 
tada savo jėgos aukštybė
se, ir nacių armijos žygia
vo į Rytus ne draugų ieš
koti, bet kolonijų užka
riauti. Vokiečiai niekuo
met nesvajojo grąžinti ne
priklausomybę Baltijos 
valstybėms. “Laisvės Ko
votojų” Kaune sudarytoji 
vyriausybė egzistavo vos 
kelias dienas. Ji buvo iš
vaikyta vokiečių kariško
sios vadovybės, o jos na
riai areštuoti. Latvija ir 
Estija nepasidžiaugė net 
ir tokiu nepriklausomybės 
šmėkštelėjimu. Vokiečių 
invazijos pasekmė buvo 
ta, kad Pabaltijo kraštai 
pakeitė tik ponus”.

Įdomu pažymėti auto
riaus pažiūrą į “patarėjų” 
instanciją, apie kurias jis 
sako, kad “Tik istorija ga
lės nuspręsti, ar tos įvai
rios “autonominės” admi
nistracijos turės būti už
skaitytos kvislingų vy
riausybėmis, ar užsitar
naus būti aprašomomis 
kaipo kabinetais šešėlyje”. 
Šiuo atveju esanti ypatin
gai įdomi generolo Kubi
liūno ir jo Centralinės Ta
rybos padėtis. Nors Kubi
liūnas ir esą nacių pa
stumdėlis, kuriam antru 
smuiku griežiąs Generolas 
Stasys Raštikis (čia auto
rius klysta, nes Gen. Raš
tikis jokių oficialių parei
gų prie vokiečių nėra pasi
ėmęs. Gen. Kons.
Yorke pastaba), bet kada 
vokiečiai pareikalavę teik
ti daugiau pagalbos kovo
je prieš bolševikus, tai ta
da juodu pareikalavę dau
giau politinės laisvės už tą 
pagalbą. Rentelnas atsisa
kęs dėl to derėtis, o juodu 
atsisakę nusilenkti jo rei
kalavimams. To rezultate 
įvykę demonstracijos, 
streikai ir sabotažo aktai.

Po to Vokiečiai savo jė
gomis pradėję mobilizaci
ją Baltijos valstybėse, ku
riai gyventojai priešinasi, 
nors tokių įvykių ir tokio 
griežto pasipriešinimo 
kaip Lietuvoje neįvyko nei 

1 Latvijoje, nei Estijoje.

Oi žiba žiburėlis,
Kaip aukso liktorėlis:
Ten stovėjo sena močiutė 
Ant dvarelio išėjus.

Ant dvarelio išėjus. 
Vartelius atsikėlus, 
Klausinėjo jauną dukrelę, 
Ar su visai parėjo.

Ne suvisai, močiute.
Ne suvisai, širdele:
Aš parėjau pas motinėlę 
Rūtelių vainikėlio.

Oi sakai, sakalėli.
Tu puikus paukštužėli,
Tu lakioji po žalias girias. 
Parnešk man vainikėlį.

Dievuje broliai. Žmonių a- 
kys žėrėjusios kerštu, ne- 

i apykanta nusiblaivė, suži
bo švelnumu, užuojauta, 
meile! Pasiryžo nebūti su
stingusio ledo gabalais ar- 

' timo kančioms; šventai 
pildyti savo pareigas; į 
darbą žiūrėti ne kaip į sa
vo brolio išnaudojimui 
priemonę, bet į kasdienės 
duonelės šaltinį; pergalėti 
savyj troškulį nykstančių 
gėrybių nukreipus žvilgs
nį į kryžių, i mirtį. į dan
gų! Daugiau ar mažiau tai 
ir įvvgdė atnešdami ki
tiems ir sau laimę, ramy
bę!

i Taip Asyžiaus jaunuolių 
gėlė tapęs Meilės Giesmi
ninku, tapo viduramžių 
Šviesa, žmonijos pasidi
džiavimas.

ramsėiuodamas medinėm Paskutmj prakaito ir 
lazdom sunykęs žmogus. kraaJ° as* P^klemta nė
jo akys Įdubusios, veidas apykanta tarp jvairių kla- 
išpurpęs, ant pusnuogių 
pečių ir rankų matėsi pū
liuotos žaizdos, kas sklei
dė nemalonų kvapą, 
buvo raupsuotasis.

Nors ir jam saulutė skai
sčiai švietė, paukšteliai jug Lįau<įis merdėjo krau- 
ciulbejo linksmas melodi
jas, bet jis jautėsi žmoni
jos atmata, nelaimingas, 
nes nebuvo širdies, kuri 
nors minutę pagyventų jo 
kančiomis. Visi jo bijojosi, 
vengė, tarsi užkrečiamą 
pabaisą pavydavo dargi 
akmenimis.

Staiga pasirodo kelyje žvilga ne aistra,
ant balto žirgo jaunas ri- numas, meilė, kurią refor- gai. Jie tęsia Serafiškojo 

Tėvo Šv. Pranciškaus pra
dėtą darbą. Sekti Kristų, 
Apaštalus gyvenime ir 
veikime Bažnyčios ir žmo
nijos gerovei! Aukotis 
žmonėms — kaip Kristus 
ir Apaštalai; gyventi tarp 
jų, su jais ir jiems; džiaug
tis jų džiaugsmais, kentėti 
jų kančiomis padedant 
jiems jų sielvartuose yra 
jų tikslas!

Šiandie, kai pasaulis su
grįžo prie savo pirmykščio 
raupsuotumo: gobšumo,
keršto apimtas parako dū
muos, žmonių 
paskendęs —

1 šių augo, gimdydama 
skerdynes, karus. Niekas 

= t guldamas vakare nebebu- 
Jis vo tiaras ar ryte bekels, 

nes kerštas taip buvo įsi
liepsnojęs, kad net vaikai 
stojo prieš savo gimdyto-

jo klane.
, Tokioj 
jaunasis 
kus. Tik 
ant Asyžiaus kelio, jau be POPIEŽIAUS BALSAS... 
šarvų, be kardo, be aukso.
Sąnarius pridengęs rudu 
maišu. Strėnas susiveržęs mirs! Kristaus apreiškimu 
paprasta virve. Jo akyse šventajam Pranciškui jie

scenoj pasirodo e 
riteris Pranciš- 

ne kaip anuomet

Jo trys kūdikiai — Or- 
denai dar nemirė ir ne-

bet švel- klestės iki pasaulio pabai-

Kalamoška Ant Lisorų

Kalamoška ant lisorų 
Čiū dra dra lia lia. 
Kinkyk juodbėrį į šorą. 
Oi kukū, oi lia lia.

Kas subatos vakarėlį, čiū...
Myniau juodą purvynei;, oi... 

Kad ir juodas purvynėlis, čiū... 
Kad tik graži mergužėlė, oi...

Mergužėle, eik už manęs, čiū... 
Oi mylėsiu labai tave, oi...

Į miestelį pėsčia neisi, čiū...
Nei kojelių nesuterši. oi...

Kol miestelin nuvažiuosi, čiū
Dešimt kartų pabučiuosiu, oi 

Dar nė kartą nevažiavo, čiū... 
Dešimt kartų mušti gavo. oi...

New

teris. Žaibu praskrenda muoja pasaulį, 
pro jį, bet... sustoja, apsi-1 REfORMATORIUS...
—- -   —-—- —A. — ■— • - -n

Jo meilę suprato paukš
teliai, žvėreliai. Sekė jį a- 
velės ir net vilkai. Neatsi
laikė ir žmonių širdys. Jis 
negilino jų žaizdas, bet jas 
gydė. Nerakino jiems ran
kų ir nekišo jų į kalėji
mus, bet į kiekvieną tiesė 
savo sudžiūvusias rankas, 
ant jų buvo visa jo širdis: 
gyvas Dievas meilės pa
veikslas. Gyvai jautė, kad 
kiekvienas žmogus yra 
kančių pasaulis, laimės 
ieškotojas. Dėlto artimui 
buvo visas. Davė širdį... — 
siekė širdžių gelmes, jose Tėvas gerai žinodamas pa
naikindamas gobšumą, šaulio ligą siūlo tinkamus 
slopindamas kerštą, ne- 
santaikas, jas uždegda
mas Dievo ir artimo meile.

Beregint išaugo trys or- 
džiaugsmą bei ramybę — denai. Jais paskleidę nau- 
tai tų laikų pasaulį. ją tiems laikams dvasią: kaus —

Daug pūliuojančių žaiz- pirmųjų krikščionybės lai- Dievo ir 
dų kankino anų dienų kų — Evangelijos dvasią! dvasia! 
žmones. Klaidatikiai, kaip Ir atgimė tų laikų suvar-' 
beįmanydami griovė: kaip gęs žmogus. m 
pavienio žmogaus, taip ir,vargšai,

.   _ — _ 1* B*

suka ir grįžta. Išlipęs iš 
balno prisiartina prie 
vargšo, ištiesęs abi ran
kas sveikina, apkabina ir 
bučiuoja sakydamas: “Bu
čiuok ir tu mane mano 
broli”. Akimirksnis, sma
gi džiaugsmo šiluma pa
siekia nelaimingojo širdį. 
Jis prasidžiunga: “Yra dar 
kas mane myli”. Tas rite
ris buvo Asyžiaus jaunuo
lių pažiba, linksmasis 
Pranciškus, Bernardonės 
sūnus.
ANIE LAIKAI...

Nepraėjus daug laiko 
nuo to įvykio Pranciškus 
bučiuoja kitą raupsuotąjį: 
tik kur kas šlykštesnį, kur 
kas nelaimingesnį ir su
teikia jam atgimimo

dim ramybę, tenuskaidri- 
na kruviną pasaulio veidą, 
ir vėl tesuskamba po šią 
dangaus mėlynę paslap
tingi, neišreiškiami, tik 
širdžiai jaučiami žodžiai: 
RAMYBĖ IR TAIKA!
Tėvas Juvenalis Liauba, O.F.M.

I

kraujuje 
Šventasai

vaistus, kad kiekvienas 
katalikas taptų Trečiojo 
Ordino nariu, žodžiu, per
siimtų Asyžiaus Meilės 
Giesmininko, šv. Pranciš- 

Evangelijos — 
artimo meilės

★ ★

mumyse šian- 
Asyžiaus Šven-

Tegrįžta
Turtingieji, dieną tas 

kilmingieji ir tasis. Jo meilės dvasia, te- 
šeimos gerovę. Besotiškas' liaudis, visi pasijuto esą' atneša išvargusiom šir-

Septintas sūnus Maurice Rupel 17 m. amž., įteikia 
savo motinai žvaigždėtą vėliavėlę, kurios viršuje pri
lipino ir savo žvaigždutę, kaipo ženklą, kad ir jis išeina 
į Dėdės Šamo karo tarnybą. Mrs. Mary Rupel iš South 
Bend, Ind. džiaugsmingai palaimina motiniška širdi
mi ir linki, kad jis ir visi kiti jos sūnus laimėję Perga
lę sveiki grįžtų į tėviškę.

Ostlar.de
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pamatysi, kokių 
dalykų atsitinka

krasėj, su iš- 
kojomis, berū- 
ir gerai bešyp- 
Pirmasis vaikš-

Outetandinc Mother of 1943, Mrs. AIex*nder Thomson, b *hown bėro
*11 in coantry** service. V p per įeft is Chilton. l'pper ri*M i* Levi*. Lover laft to Alezaader. Laoircr
richt to Dataey. (Pbote by Ted Ketchum Stadfo.)
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— Jeigu būsi toks kant- koks tamsus-tamsus rau
pus — patylėsi, iki pabaig- ’ donis. Tur būt, tatai nak- 
siu pasakoti šitą atsitiki-; tis. Dangum skrieja (tie- 
mą - 
keistų 
kartais žmogui. —

Taip tarė jaunikaitis 
(trumpu veiduku, siauru
tėmis akimis) antram, be
sėdinčiam 
tiestomis 
kančiam 
sančiam. 
tinėja po kambarį ir kart- pradėjo eiti skystyn; pra- 
kartėmis skersomis žvilg
teri į draugą — laukia...
— Na. pasakok!
— Kaip aš atsiradau toje 

keistoje vietoje, ir pats 
nežinau. Kažkoks stati
nys, iš karčių sukargytas, 
nei šis. nei tas, tartum di
deliems paukščiams gur
bas. Sėdžiu jame kažkur 
aukštai, ore... Ore! Kaž-

siog skrieja, lyg koki di- 
deliausia granata) didžiu
lis tamsiai raudonas mė
nuo (manau, tai turi būti 
čionai mėnuo; nežinau, 
kaip kitaip jį pavadinti). 
Sakau “čionai”, nes čia *— 
ne mūsų žemužė; ne, ne 
mūsoji žemužė!

Pradėjo švisti: raudonis

I ""-f" .—■  - ■» 
ligi to... gyvuliai!..

O Jie vis spokso... Ne! 
nebišturėsiu!.. Na, gerai. 
Su žvėrimis reikia žvėriš
kai!.. Pulsiu!..

Puoliau... ir — žinai, ką?
— O ką?
— Atsibudau... begulįs 

asloj... šalia lovos... stip
riai susikūlęs...
— Vadinas, sapnas?
— Nežinau; gal sapnas.
— Netiesa! pasaka!
— Pasaka?.. Hm... Na, 

sakyk, ar tokias pasakas 
kas pasakoja?
— Vaikams ne. Paaugu

siems.
— Jeigu paaugusiems, 

vadinas, ne pasaka!
— Tiesos ten yra... dargi 

gal daugiau, negu netie
sos... V
— Dėkui bent už tai! O 

vis dėlto mano dvasia, at
siskyrusi nuo kūno, buvo 
aplankiusi kažkokį sveti
mą, tolimą pasaulį!..
— Tuo būdu, kuriuo ir 

baronus Munchhausen? 
Sutinku.
— O ar jau taip tikras e- 

si, kad ne tikrai?..
(Iš šviesos Sp. knygos)

sutriuškinsiu juos!.. Ar ne 
tiesa? tikrai žmoniškas 
pasiryžimas!.. Ir tikėk tu 
dabar žmonių galvočiais: 
sako, būk drąsa esanti jė
ga; o aš anoj valandoj jus
te pajutau, jog jėga yra 
drąsa! Tad saugokitės jūs, 
keistenybės!.. Ir ko taip 
spoksote, išsproginę tą 
vieną savo akį, kaip lėkš
tę?!.. Palaukit! mirktelėsi
te jūs man, kai aš jums 
parodysiu, ką gali žmo
gus!

O jie vis spokso... Nė 
mirkt... Taip nejauku 
man, taip sunku, skaudu... 
Ką tokį esu jautęs seniai, 
seniai kūdikystėje? bent 
kiek panašu, bent iš tolo... 
A-a! kai kuo nors nusikal
sdavau, ir mokytoja į ma
ne žiūrėdavo taip rimtai, 
priekaištingai... Rods, su
smigčiau į žemę verčiau, 
nežinodavau, kur dėtis... 
tartum svilinte svilindavo 
padėlius... Tik čia nepaly
ginti didesnis tas skau
dus nejaukumas, tas sun
kus nerimas, ta gūdi bai
mė..

O jie vis spokso... Spok-
sokit! spoksokit!.. Dedatės! 
darą bent vieną dalyką!

dėjo atsiduoti žalsvumu. 
Mėnuo nutūpė už kažko
kių nei kalnų, nei dide- 
liausių baidyklių: lyg ko
kie kreivi žmonės, lyg 
nogni žvėrys. Bukštu, kei
sta. bet įdomu. Laukiu, 
kas toliau. O tur būt, iš
vysiu dar prašmatnesnių 
dalykų...

Reti tai jausmai, bet ko
kie malonūs! Verta tai 
pergyventi!

Kas ten užpakaly švys
terėjo šviesiai žalia? Atsi
sukau, o tai — iš žalsvo 
vandenyno iškilmingai iš
plaukia žalia saulė, didelė, 
kaip rėtis. Tur būt, saulė, 
nes aiškiai viską dabar 
matau. Vadinas, čionykš- 
čioji diena.

Mano tupimasis butas— 
iš tiesų, it karvelių nar
vas, tik didelis. Nulipau. 
Ne perdaug aukšta. Žiū
riu: visas butas, lyg gan
dro lizdas, ant storo volo 
viršūnės. Kaip vėjas pa
pučia, sukas, lyg malūnas. 
O gal čia koks malūnas ir 
yra? Kame tie žmonės?.. 
Mat, tuoj išsiveržė iš lūpų 

r “žmonės”, lyg tartum vie
ni žmonės tegali pastatyti 
tokį negražų daiktą... Ei
siu apsižvalgyti po jų 
gamtą.

Einu 
lankos — žaliajūrės. Tai, 
matyt, didelis ežeras. Pa
kraščiai apaugę gražiais 
aukštais ir tankiais krū
mais. Kas taip plonai, dy- 
vinai kvepia? Tur būt, tie 
krūmai... Bet ne: kvapas 
kyla nuo vandens.

Nusiplaukiau. Be 
lengva pasidarė, 
dainuoti. Juokas 
Tik štai, žiūriu, eina iš to
lo kažkokį būtybė. Keista. 
Ar tai “žmogus”, ar gyvu
lys? Panėši į žmogų. Tik 
keista spalva: tyrai auksi
nė. Pasislėpiau krūme
liuose. Žiūrėsiu, kas tai do 
viena. Aukštoj kaktoj, 
kaip žvaigždė, blizga dide
lė mėlyna akis, viena tik- 
tai. Būtybė, mūsiškai sa
kant. nuoga. Bet iš tikrų
jų ne nuoga, nes apžėlusi 
ilgokais aukso gaurais. 

Į Priėjo visai arti. Tie plau- 
ikai tokie švelnūs! Noris

I

Statement of The Ownership. 
Management. Circulation. etc. 

Required by The Acts of 
Congress of August 24, 1912, 

and March 3, 1939.

of Darbininkas publi>he<l Semi-weekiy 
at Boston. Mass. for October 1. 1943 
Statė of Mass., Couuty of Suffolk.

Before me, a Notary I’ublic in and 
for the Štate and county aforesaid, 
personally api»eared Anthony l’el- 
Gžiu-. \vhv, liaviag been dūly swora 
aceording to laiv, deposes and says 
that he is the Business Manager of 
the Darbininkas and that the follow- 
ing is, to the best of his knotvledge 
and tielief, a true statement of the 
civuership. management etc., of the 
aforesaid publicatiou for the date 
shown in the above caption, reauired 
by the Act of August 24, 1912, embo- 
<lied in section 537, Postai I-nvs aud 
Iiegnlations. printed on the reverse of 
this form, to wit:

1. That the narnės and addresses of 
the publi-her, editor. and business 
ffianagers are: Ihiblisber
Lith. 1:. C. A-ss’n of Labor. 366 Broad- 
ivay, So. Boston. Mass.: 
F. Kneižvs. 5o Cottage St. 
Mass.: Business Manager. 
I’eldžius. 366 IV. Broadway, 
ton. Mass.

2. That the ouners are: Saint Jos- 
eph’s Lith. R. C. Ass’n of Labor. 
366 Broaduay, So. Boston. Mass.

Rev. J. švagždys. Presideut, 
IVebster St., Montello, Mass.

A. F. Kneižys, Secretary. 50 Cot- 
tace St., Norwood, Mass.

Anna Siauris. Treasurer, 443 E. 
7th $r So Boston, Mass.

3. That the knoivn bondhoiders, 
mcrtgagees. and other security hoi- 
ders O'vning or holding 1 per cent or 
more of totai amonnt of bonds. mort- 
g'.ees or ther securities are: Tautos 
Fondas, 2334 So. <>al;iey Ai e.. Chica- 
RO. III.

4. That the tuo paragrapiis above, 
piving the 
stoekholders. 
any. contain 
stoekholders 
they appe; r
company būt also, in eases wliere the 
stockholder or security hohler nj>nears 
U]> >n the books of the coinpany ns 
trnsiee or in any other ftd:te!nry 
relation. the name of the persoti or 
eorporation for wh>m 'įnii trustee is 
acting. is given; also that said twc 
paragraphs contain statmenis embra- 
cii" affiant’s fui] knovvledge and 
belief as to the circumstanees and 
conditions under <hieh 
eu«i 
appear up<>n the lx>oks of the ccm 
P my 
curitie< in a capicity other than 
of 
t>ffi 
r -’y 
F- 
i:
4*

St. Jos.

i

paglostyti (ji, tur būt, pa
telė, nes mes žmonės-vy- 
rai. glostome tik moteriš
kes... ir kartais dar šunis... 
Bet čia — tikrai ne šuo). 
Stuomuo lieknas, kilnus, 
lankstus; labai graži būty
bė... Plaukos, galuojąs 
vandeny. Toki maloni... 
Kažin, ar ji protinga?.. 
Kažkodėl jaučiuos toks 
drąsus. Nejaučiu jokio pa
vojaus. Tartum būčiau 
nuo tų kvapų pasigėręs... 
Išlindau iš krūmelio. Bū
tybė, mūsiškai spren
džiant, nusigando (o gal 
ji visai ką kita jautė? juk 
aš visai ne toks jau bai
sus, ar ne tiesa? o jau tik
rai nepavojingas... Na, tik 
pažiūrėk: argi aš bent

1 skaudžiai muštųs už buč-| Jau pribėgo... Tik dabar 
kį? Be to dar, juk aš ne man dingtelėjo, jog per 
toks jau biaurus, o dar — menka mano tvirtovė, jog 
juk niekas nematė... Kad sujungtos jų akių jėgos; 
toki kvaila, paleidau... O gali pasirodyt esančios la-; 
čia jau beatbėgą didelis bai galingos, gali pasiekti 
būrys tokių pat būtybių... mane ir į pelenus pavers- 
O akys, jų akys! Ilgi karš- ti, jog reikėjo geriau dar 
ti spinduliai ištyso iš jų ir kur bėgti ir gerai pasi- 
susmigo į mane. Aš bėgti slėpti... Per vėlu...
ano keistojo buto linkui. Tačiau veltui nepasiduo-

iI

——--——j- ----------- --------------------- tačiau vvnui ucpaoiuuu- :

O krūtinėje toki biauri siu! Įr pajutau krūtinėje
baimė, kaip tam, kurs tiki 
esant baidyklių, ir kurį 
kažkas pabaidė naktį — 
'jis pats nežino kas, tik su
pranta, kad čia kažkas be 
galo keista ir gali būti pa
šėlusiai pavojinga.

Bėgu, lyg viesulo neša
mas, tiesiog nebe žmogiš
kai... Šventa tiesa, kad, su

v •

Editor A.
Norv.'ood,

Anthouy 
, So. Bos-
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narnės <>f the <»wner.«. 
tinti s"cnrity holtiers, it 
not <>i>ly tlie Ii-t of 
tinti semrty ftoMers :;s 
tipon the books <>f the

affiant’s fui] knowle«lse 
as to the circuTnstnnces 

stockhohlers 
secnrity hoJders who tie not .. . . - -■ - - -v 
;it tmstees. hold stock :in<1 se- 

tlj.nt 
u liona fide otvner; aini thir 
;.nt ha> tk> reas<»n t<> l«elieve that 
other jierson. association, or »i«r- 

■ ti<>n n:i» any interest direct or 
i’irect in th»‘ saiil stock. bonds. or 
li<.> geourities th:m a s so <tate<i by 

liiui. i
Anthony pefrftius. Basines* Mannser, 

stvorn t<> an<l snbsrribed liefore tne 
this 4th day of October. 1943 
Johr. J C. Grigaitis. Notary Pubhc.

■ My commission exoires April 22. 
1949).

artyn prie anos

galo 
Noris 
ima...

“Žmonės teismo dieną duos a- 
žmoniškai? Kaip gis! taip pyskaitą iš kiekvieno nenaudin

go žodžio” (Mat. 12, 36).
“Taigi saugokitės murmėji

mo, kurs visai nenaudingas, ir 
sulaikykite liežuvį nuo apkalbė
jimo, nes ir slaptinga šneka ne
nueis be bausmės; meluojanti 
gi burna užmuša sielą” 

(Išminties kn. 1, 11).

ir bus besą! Žmonės tai 
darytų... na, žmogiškai — 
neįstengtų taip kankint 
negailestingai

! spoksote taip... kažkaip...
stačiai žvėriškai!.. Džiau
giatės moką žiūrėti, kaip

bekylančią drąsos vilnį: 
prisiminiau, jog aš fiziš
kai daug stipresnis už tas 
silpnutes būtybes... Tik 
tos nelabosios jų akys!..
Tai kas? Pulsiu į jų būrį ir žmonės? Toli siekia jums 

I I k

O jūs

k

k

~ kai šventa tiesa, kad, sukiek panašus ; koki galva- kuo sut j toks j atg. 
zudj ar žvėrį, ar ką’). Ji t si„ Norėčiau žvilgte-l 
nebega šalin, tik žiuri į'rėt j užpakalį... ng už! 
mane skaisčiąja savo aki-|k nežvilgterėsiu: 
mi, tarsi melsdama, kad
nežudyčiau. Ir silpnutė ji
nai atrodo, sulyginus su 
manim! Pasijutau esąs 
smarkuolis, tiesiog liūtas. 
Tačiau lipšniai šypsau, 
maloniai mostaguoju, va
dinu ją pas save, lyg kad

numir-

Tačiau žvilgterėjau (Ot, 
kas tikrai žmogiška! Ho- 
mo sum! Tos baidyklės, 
manau, nebūtų įstengu
sios taip pasielgti)... Tad 

j žvilgterėjau: ogi jie toli 
atsilikę... Ne jums, nykš- sūnytį bandyčiau pnsima- U, su žmonėmis susil 

sinti. Matyti, toks juokiu- inti, ( kas tokJo kad 
gas atrodau. kad jos lupos ir bailumu?! Aš žmogiško 

_ nesigėdžiu)Po simts pyp- atsilikę t01i
pradeda šypsoti; bet balso 
negirdėti.
kių! tai —
drįso spręsti, kad aš, tas 
liūtas, tas gamtos kara
lius. esu juokingas, tai — 
protas (tiesa, nedaug jo 
čia ir tereikėjo, nes per
daug aiškiai buvau, rodos,

I

nesigėdžiu)... Vadinas, jie 
i... Tad ne taip 

pavojingi!.. Tuoj prisimi-l 
niau, koki silpnutė buvo, 
ana būtybė. Sykiu pripuo-i 
lė, jog jos akių botagai ne 
^aip jau baisūs, kad nei 
■manęs užmušė, nei sužei- 

. - _ ' dė, rodos. Lengviau atsi-
2°S' kvėpiau. Įsilipau į savo 

“gurbą”. Sėdžiu ir gan ra
miai laukiu priešo... Beje, 
kartkartėmis kelys į kelį 
trinkteli... Bet pasakyk, 
kam netrinkčiotų ? Ne
bent medžiai, ne žmogui!.. 
Na, tasgatės, sėdžiu ir 
galvoju: po šimts pypkių!

’ ar 
žmonės, ar gyvuliai? Gal 
būt, kad biaurybukai — 
žmonės: visai kaip žmo
nės už gerą širdį iltis pa-

žmogus! Jei i’

v —

S E AR S. R 0 E B U C K ANO CO.
Mail Order Plant

Turi Tuojau Paruoštus Darbus Dėl
VYRŲ ir MOTERŲ

* Užsakymų Pildytojams

* Pakuotojams

MOTERIMS
*Biller&,
* Camptemeter

Operatorėms
* Typistėms
* Generaliam Ofiso

Darbai

O gal įkąs ar ką kita man 
dar nežinomą blogą pada
rys?.. Et! niekai; juk ne 
žvėris, ne koks piktas va
balas... Bet argi vieni to
kie gyviai kandliojas? O 
mūsų 
sios?.. 
niekis, 
raganos baisesnės!.. Tad 
aš artyn; ji traukias. Aš 
greičiau, ji bėgti... Ar ne 
protinga? Juk ir aš jos dė-

bobos, susipešu- 
Et, čia — stačiai 
sulyginus! Musų kas gi jįe galų gale?

I

i

I
I 
i 

i!“’ roSo^juk'^" 'norėjau““ją-i
i

sis... Protinga tai protin-

* Bin Liuoduotojams
REIKALINGI WAREHOUSE VYRAI

Mes esame reikalingi mergaičių ir berniukų nuo 16 m. 
ir aukščiau, ir vyrų ir moterų užimti tarnyboje esančių virš 
paminėtas vietas. Jūs tikrai būsite patenkinti šiais duoda
mais darbais. Geros darbo sąlygos, ir Personai Departamen
tas labai užjaučiantis darbininkams; moderniškas medikalis 
dispenseris su gerais gydytojais ir slaugėmis; mes mokame 
ir sirgimo laiku (paremiant tarnybos laiku). Mūsų didelė ca- 
feteria, aptarnauja savykaina dėl mūsų darbininkų. Vienas 
labai geras dalykas, kad mūsų darbininkai gauna dalį uždar
bio. Šie ir visi kiti parankumai yra teikiami jūsų naudai — 
taigi apsimoka dirbti pas Sears. Ateikite ir dirbkite pas mus, 
pasitarę su Employment Managerium.
*

*

*

*

Pasirink tinkamų dar
bų iš poduotos eilės 
Patyrimas Nereikalin
gas

Puikiausios Darbo ių- 
lygos

* Darbininkams Daug 
Naudos

* Parankūs Poilsiui

* Didelė Cafotoria Jūsų
rcuuiiKuivmi

Atsišaukite

NEW EMPLOYMENT OfflCE
BOSTONE

279 Washington Street, arti Scheol Btroel 
Atidaryta kasdtata nuo t r. Iki S vai. p. p. 

Pirmadieniais ir Trečiadieniais atidarytu ir ▼ertrarak 
Rdl to

ARBA
Sears. Roebuck and Če/s MuR Ofder Mani 
ant antrų lubų — 281 Brookline Avė.. Boston 
8:00 vai. r. iki 4 vai. p. p. — Pirmadieniais iki 

Penktadienio.

Iją” tik truputėlį paglamo- 
visai tik trupučiu

ką... Ir pabučiavau tik vi
sai užmiršęs ir tik vieną 
kartą... Fui, biaurybė! gal 
gyvulį pabučiavau! Tad 
būčiau jiems didės garbės 
suteikęs!.. O jie keršyt!.. 
Žmonės už tokią garbę a- 
tiduotų ir dūšią!.. 
čia 
duoda liurbiai net pamy
luojami kitokiai būtybei... 
Gyvuliai ir gana!.. Žmonės 
geba pasimyluoti ir su ki
tos rūšies būtybe... dauge-

■ lis dažniau pamyluos kokį 
gi mūsų moteriškės taip gyvulį, negu sau lygų...

;ga. tik jau kvailai nedrą-:ngtj 
si... Tad aš drąsus! Na, ir'ua j
vijausi... Ir pavijau, nu
tvėriau ir, priglaudęs prie 
krūtinės, kad imsiu bu- 
čiuoti!.. bet ir tiek tiktai, i 
Ar ne karžygiškai pasiel
giau, a? Visai net ne žmo
giškai... Jos veidas ūmai 

į pasidarė rūstus; akys kei- 
stai, bugščiai sublizgėjo;

I tartum botagu tas spindu- 
Į lys mane užgavo. Skau
du... Baugu... Ne, tai — ne 
žmogus (kad tai ir visai

Ei, ne!
tikri gyvuliai! Nesi-

Tūlas Hollywood’o artistas su savo sužadėtine, kas užšauti V Ar-
pasaulyje tam tikro surpnzo is jo žmogiška užgauti). Arpadarė Hollyvvood'o i 

netikėto apsivedimo su Rita Hayworth. »
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M. Krupavičius

Darbo Atlyginimo Teorijos
' —______

Katalikai konstatuoja darbo kilnumą ir reikalau
ja darbininko asmeny pagerbti jo žmogiškąją vertybę. 
Bet tai būtų tik bergždžia deklamacija, jei jie iš to ne
padarytų reikiamų išvadų. Jie jas padarė. Iš krikščio
niškojo darbo supratimo jie padarė visą eilę praktiškų 
išvadų, liečiančių tas sąlygas, kokiose darbininkas tu
ri dirbti.

Tarp tų išvadų, kurias pasistengsime iš eilės pa
gvildenti, pirmą ir svarbiausią vietą užima teisingas 
darbo atlyginimas arba darbo užmokestis. Apie tai čia 
ir teks dabar kalbėti. Bet pirma negu paliesime šį 
klausimą, ką būtent tuo reikalu katalikai kalba, kokie 
jų šioj srity dėsniai ir praktiški reikalavimai, pagvil
densime bendrai darbo užmokesčio svarbesnes teori
jas, kurios ligi šiol gyvenime reiškiasi ir daro savo įta
kos. Kaip visame socialiniame klausime, taip lygiai ir 
darbo ‘atlyginimo klausime yra trys pagrindinės teo
rijos: katalikų, socialistų ir liberalų.

Darbo atlyginimas (salaire, Lohn) yra tai, kas 
priklauso darbininkui už betarpišką dalyvavimą savo 
darbu tam tikroj gamyboj; arba, kitaip pasakius, — 
yra tai užmokestis, sutartas tarp darbininko ir to, ku
rio kviečiamas ir kurio naudai darbininkas dirba. To
kio atlyginimo nustatymas yra naudingas abiem pu
sėm. Jis naudingas darbininkui, kuris dažniausiai yra 
neturtingas ir dėl to negali laukti kol jo darbo vaisius 
bus paverstas pinigu ir negali būti priklausomas nuo 
įmonės galutinų pasėkų, nes tokis susitarimas teikia 
jam iš karto atlyginimą už įdėtą darbą. Nemažiau jis 
yra naudingas ir darbdaviui, nes tokia sutartimi jis 
tampa išimtinu pagaminto vaisiaus savininku ir visai 
laisvai gali su juo elgtis, kaip tinkamas, o tuo pačiu ir 
gauti didesnį pelną, pateisina padarytomis piniginė
mis išlaidomis ir galimybėmis nuostolių, kurių pavo
jus graso kiekvienam gamintojui.

Darbo atlyginimas tad yra vaisius abipusės sutar
ties, sulig kuria viena pusė — darbininkas — duoda 
savo darbą, o kita — darbdavys — duoda už jį atlygi
nimą. Ta sutartimi teikiamas tarpusavis nuosavybės 
perdavimas vienos pusės kitai. Darbininkas įgyja pil
ną teisę į nustatytą darbo atlyginimą, o darbdavys į 
darbą, už kurį moka darbininkui.

Jau iš to, kas pasakyta, lengva suprasti, kiek ne
pamatuota yra socialistų teorija, kuri teigia, kad, ne
paisant gautojo darbo atlyginimo, darbininkas nenu
stoja įgimtosios teisės į visą pelną, kuris bus gautas 
pardavus su jo darbo pagalba pagamintą gaminį. So
cialistų darbo atlyginimo teorija būtų teisinga, jei pa
gamintas gaminys būtų išimtinai darbininko darbo 
vaisius, ir jei jis jį pagamintų savo įrankiais ir savo 
iškaščiais. Bet paprastai netaip yra. Gamyboje šalia 
darbininko dalyvauja ir kitas nemažiau pozityvus ir 
sėkmingas veiksnys. Tas antrasis gamybos veiksnys 
yra darbdavys arba kapitalistas. Jis iš savo pusės ga
mybai teikia įrankių ir kapitalo, organizuoja ir vado
vauja įmonėj, ir dar kas svarbu, rizikuoja prarasti vi
są ar dalį įdėto kapitalo, kad svetimą darbą padarytų 
naudingą ir vaisingą. Atmetimas teisių to antrojo 
veiksnio, kurio reikšmę gamyboje socialistai sistema- 
tingai ignoruoja, būtų aiškus neteisingumas. Darbda
vio įdedami į įmonę kapitalai ir nuolatos gresiąs jam 
nuostolių pavojus, jo teises į pelną pagrindžia ir pa
teisina.

Tačiau, jei socialistų darbo atlyginimo teorija iš 
esmės yra neteisinga, tai iš to dar negalima daryt iš
vados, kad kiekviena padaryta tarp darbininko ir 
darbdavio sutartis darbo atlyginimo reikalu būtų tei
singa ir padori. Reikia žinoti, kad sutartis yra tik tuo
met teisinga, kai abiejų pusių teisės lygiai joje yra ap
draustos ir pagerbtos ir kai ją sudarant viena pusė nė
ra blogesnėse sąlygose už kitą. Padaryta sutartis bus

Kapitonas Thomas C. VVailace, Dėdės Šamo Armi
jos lakūnas, laike savo trumpų vakacijų su savąja 
žmonele artiste Carole Landis, pietų metu Stork Club, 
New Yorke.

DARBININKAS

i

Kariai mokina merginas naujos mados pudravimosi. Jie parodo karo 
išrastus dažymus, kuriais kariai dažosi kai kariauja su japonais po Paci- 
fiko salas. Dažai pritaikyti džiunglių spalvai. Matomai anos panelės savo 
žingeidumą jau patenkino.

B .......
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neteisinga ir darbininką skriaus pirmiausia tada, kai 
gautas darbo atlyginimo dydis neatitiks jo tikrojo 
dalyvavimo gamyboje dydį. Bet tikslus nustatymas 
a priori darbo atlyginimo iš darbininko dalyvavimo 
gamyboje vertės yra ne tik dalykas be galo sunkus, 
bet ir visiškai negalimas. Dėl to reikalinga ieškoti ki
tas būdas ar mastas, kaip nustatyti darbininkui tei
singą darbo atlyginimą.

Šitą sunkų, bet labai svarbų uždavinį liberalai iš
sprendė, sulyginę darbą su preke. “Darbas, rašo vie
nas liberalų mokyklos vadas Ričardo, lygiai kaip ir 
visi daiktai, kuriuos galima pirkti ir parduoti ir kurių 
kiekis gali didėti ar mažėti, turi kainą esminę, natūra
linę ir kainą rinkos arba bėgamąją. Pirmoji yra ta kai
na, kuri suteikia darbininkams bendrai priemonių iš
gyventi ir savo giminei padidinti... Antra yra toji kai
na, kurią darbininkas tikrai gauna. Tą pastarąją nu
stato santykis tarp pasiūlos ir paklausos, nes darbas 
yra brangesnis, kai darbo rankų trūksta, ir yra piges
nis, kai jų yra pakankamai. Tuo būdu paklausos ir pa
siūlos teisė liberalams yra vienatinis teisingas mas
tas darbo kainai nustatyti. Ir tai jie daro visai neatsi
žiūrėdami ar bėgamoji darbo kaina atitinka natūrali
nę kainą, ar ne. Ši pastaroji liberalų sistemoje yra tik 
ašis, apie kurią sukasi bėgamoji kaina. O darbininkui, 
kuris gauna už savo darbą atlyginimą, nepakankamą 
pragyventi, tenka susiraminti tik ta liberalų teikiama 
paguoda, kad “nors didelis bebūtų skirtumas tarp tų 
dviejų kainų, vis dėlto darbo bėgamoji kaina, kaip ir 
visų kitų prekių, siekia prisiartinti prie natūralinės 
kainos”.

Šitokį darbo atlyginimo dydžio nustatymo būdą 
katalikai atmeta visu griežtumu kaipo neteisingą, ne
moralų ir nežmonišką.

Pirmiausia, jei net ir būtų bet kokia analogija 
tarp darbo ir prekės jų kainos nustatymo atžvilgiu, 
priklausomai nuo paklausos ir pasiūlos santykio, tai 
iš to dar neseka, kad einant ta analogija galima būtų1 
darbą su preke identifikuoti. Savo esme šiuodu daly-; 
ku yra griežtai skirtinu ir nelygintinu.

Tą klausimą tiksliai ir teisingai aiškina austrui 
ekonomininkas mokslininkas E. v. Philippovich. Jis i 
taip kalbamu klausimu rašo: “Kai bet kokios daikti
nės nuosavybės įkainavimas turi vien tik ekonominės 
reikšmės ir dėl to priklauso visai nuo asmeninės pa
žiūros, tai žmogaus darbo pajėgų įkainavimas išspren
džia visuotinoj ekonomijoj didžiumos žmonijos asme
ninę būklę. Taigi yra pats savu tikslu. Jei tada susi
darydamas darbininkiškų santykių sukrečia asmeni
nės būklės pagrindus, mažina jos reikšmę ir trukdo 
jos vystymąsi, tuomet darbo pajėgų, kaip gamybos 
priemonės, įkainavimas daro priklausomu ekonomiš
kiems interesams tai, kas turi būti kiekvienos ekono
mijos tikslas”. Toliau tas pats autorius, vykusiai kri
tikuodamas liberalų ekonominę santvarką, paremtą 
identifikavimu darbo su preke, tiksliai pažymi, “kad 
kai pirklys gali savo prekes siuntinėti, skirstyti, vienu 
laiku keliose vietose pardavinėti, keisti pardavimo 
rinką, tai darbininkas yra prie vienos vietos pririštas, 
tapęs kaip ir nekilnojamu dėl priemonių trūkumo, 
persikėlimo sunkumų (laiko gaišinimas), asmeninių 
santykių (šeima), ar ekonomiškų atžvilgių (skolos). 
Kai pirklys šalia savo prekės turi dar darbo pajėgos ir 
laiko, ir gali turėti įtakos į prekių kiekio pagaminimą, 
tai darbininkas šituo atžvilgiu yra visai bejėgis.

Darbas yra neatskiriamas nuo žmogaus, kuris jį 
atlieka, yra jo nuosavus veiksmas. Negalima tad, dar
bą kainojant, aplenkti paties žmogaus ir pamiršti pri
klausomų jam atžvilgių. “Darbas, kalba Leonas XIII 
savo enciklikoj “Rerum Novarum”, yra asmeninis, 
kadangi jėgos atliekančios darbą pririštos yra prie as
mens ir tam asmeniui prigimties teisė priklauso kaipo

I
i
I

šv. Vin-i 
lapkričio 
— Tėvas

atlaidai:
— Tėvas

5

Istorinė Lietuviu Konferencija
Dalyvavo Per 500 Atstovų K Jung. Valstybių Ir Kanados

Sudėta Lietuvos Reikalams $6,157.00
Išpirkta Karo Bonų Už $150,000

Tėvų Pranciškonu Misijos 
1943 m.

Prelatas Macejauskas

i
de- 
ko-

(Tęsinys)

Kunigų Vienybės 
Pastangos

Kun. Dr. J. Končius savo
fališkame raporte nurodė, 
kius žygius Kunigų Vienybė y- 
ra padariusi tremtiųių ir Lie
tuvos žmonių šelpimo reikalu. 
Daryta daug žygių i Washing- 

. toną. Asmeniai matytasi su 
i Raudonojo Kryžiaus aukštais 
; pareigūnais. Siųsta tremtinių 
šelpimo reikalais telegramos 
Rusijon ir vis kaip į sieną atsi
mušta į Rusijos nusistatymą — 
neįsileisti jokios organizuotos 
pagalbos — pašalpos Lietuvos 
tremtiniams. Ji juos paskelbė 

; Rusijos piliečiais, o į jos pilie
čių reikalus svetimieji neturį 

; teisės kištis. Nei tremtinių są
rašo per Am. Raudonąjį Kryžių 
iš Rusijos negalima išgauti. Pa
čioje Lietuvoje su maistu nesą 

j taip blogai, kaip sužinota pasi- 
mačius su Raud. Kryžiaus at
stovai. sugrįžusiu iš Suomijos. 

iTik Lietuvoje trūksta ir negalį 
gauti medikamentų - vaistų. 
Tariamasi su Tarptautiniu R. 
Kryžium Šveicarijoj dėl pasiun
timo už $100.000.00 vaistų į 
Lietuvą.

Pasimatyta su grįžusiu iš Ru
sijos vyskupu Gavrina. Ten 
tremtinių padėtis esanti šiur
pulinga. Jau trečdalis jų esą

t

>

i

New Haven, Conn. — §v. Ka
zimiero par. 40 vai., atlaidai, 
spalių 3—5 d. Tėvas Juvenalis 
Liauba.

Cleveland, Ohio — šv. Jurgio 
par., 40 vai. atlaidai. Spalių 10 
— 12 d. Tėvas Juvenalis Liau
ba.

Baltimore, Md. — šv. Alfon
so par., Tretininkų rekolekci
jos, visitacija, ir 40 vai. atlai- mir?- 
dai, spalių 15—19 d. — Tėvas i 
Juvenalis Liauba.

Chicago, III. — švenč. P. Ma- Los Angeles, California, pra-
rijos Nekalto Prasidėjimo par., neša. kad gavęs nuo savo se- 
Švenč. P. Marijos Nek. Prasidė- sers- 71 m- amžiaus tremtinės, 
jimo novena ir misijos, lapkri- laišką iš Sibiro, kurs atėjęs ap- 
čio 29 — gruodžio 8 d. Tėvas 
Juvenalis Liauba.

Providence, R. I. — šv. Kazi
miero par., 40 vai. 
gruodžio 12—14 d. 
Justinas Vaškys.

Pittsburgh, Pa. — 
cento par., misijos, 
28 d. — gruodžio 5 d. 
Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard PI., 

Pittsburgh, (10), Pa.

burgho moterys daro labdary
bės ir Lietuvos šelpimo reikalu.

Atsisveikinimo žodį taria Lie
tuvos Ministeris P. Žadeikis. Be 
kitko prašo rūpintis tremti
niais. “Tremtinių padėtis yra 
tokia, kaip mainierių užgriuvu
sių į rūsį’’.

Karo Bonų Klausimas
Karo bonų reikalu, referuoja 

p. Varkala iš Chicagos. Jo ap
skaičiavimu. lietuviai karo bo
nų jau yra išpirkę už $35,000,- 
000.

Adv. K. Jurgėla. skaito rezo- 
i liucijas, kad lietuviai nusistato 
3-čiame karo bonų vajuje iš
pirkti už 10 milijonų dol. bonų 
ir organizuoti kraujo bankas 
(blood banks).

L. Šimutis praneša, kad L.R. 
K.S. Am. perka bonų už $50.- 
000. o M. Vinikas, kad SLA ir
gi perka už $50,000. Iš viso per 
šią Lietuvių Konferenciją iš
pirkta už $150,000.00 bonų.

Eina atstovų pranešimai iš 
kolonijų kiek bonų išpirkta ir 
kiek manoma išpirkti. A. F. 
Kneižys praneša, kad Mass. 
valstybėje yra sudarytas bonų 
komitetas iš 29 tautų ir kad 
lietuviai, proporcionaliai imant 
bonų pirkime užima pirmą vie
tą (plojimas).

Žinia Sukelia Visus Atsto
vus Ant Kojų

Vedėjas Šimutis praneša, kad 
turįs linksmą žinią pranešti ir 
iškelia laikraštį su didžiule rau
dono antrašte: “Invasion On!” 
Visi atstovai, kaip vienas, suki
lo ant kojų ir iš visų išsiveržė 
galingas lietuviškas Valio! Va
lio. Valio! Šimutis dar jausmin
gai pareiškė: “Mūsų karo vyrai 

Į per Italiją, per Balkanus, per 
Berlyną į Vilnių. Kauną. Tilžę 

į ir Klaipėdą!” Tuoj komp. Alek- 
; sis prie piano ir iš visų krūti
nių jausmingai išsiveržė Ame
rikos Himnas ir vėl trys valio! 
Ir Lietuvos Himnas. Visuose at
stovuose matėsi didelis susijau
dinimas.

j linkiniais keliais (be rusų cen
zūros). Jame prašiusi: “broli, 
gelbėk mane nuo bado”. Jis pa
siuntęs $50.00. Už kiek laiko pi
nigai grįžę. Iš to jis darąs išva
dą. kad jo sesuo. (kuri Lietuvo
je jokia politika neužsiėmusi) 
mirusi nuo bado.

Kun. Dr. Vaškas skaito rezo
liuciją Lietuvos ir jos tremtinių 
šelpimo reikalu, kuri po disku
sijų priimama.

Količienė praneša, ką Pitts- 

naudojamoji nuosavybe”. Juk darbininkas nėra maši
na, kuri neturi jokių reikalų ir kurios atžvilgiu neturi
ma jokių pareigų. Jis yra protinga esybė, kurios veiks
mai negali būti traktuojami nepriklausomai nuo to, 
kuris juos atlieka.

Dėl to tad, nustatant darbo atlyginimo dydį, rei
kalinga būtinai atsižvelgti į tą santykį, kuris Dievo 
valia yra nustatytas tarp darbo ir žmogaus; be to. rei
kalinga būtinai atkreipti dėmesį į tikslą, kuris lenkia 
ir verčia žmogų dirbti. Tikslas tas yra paskelbtas Die
vo ištarmėj žmogui nusidėjus: “Savo veido prakaite tu 
valgysi duoną.

, stangas, jo darbą; duona 
linga žmogui gyventi, vadinasi, maistą, drabužius, bu-

• tą. Tad tikras darbo tikslas yra užtikrinimas žmogui 
pragyvenimo, išpildymas tos didžiosios pareigos, ku-

• rią “Rerum Novarum” taip apibrėžia: “Išlaikymas gy
venimo yra kiekvieną saistantį prievolė ir negalima 
nenusižengus jos įžeisti”.

Jei tad Dievo noru žmogus savo darbu privalo pel- 
J nyti medžiaginius gyvenimo išteklius, tai dėl to vai- 
; šiai jo darbo — bet darbo normalinio, “veido prakai
te”, tiesa, bet ne išsemiančiu ir pernelyg eikvojančiu 
jo pajėgas, — privalo atitikti jo šiuo atžvilgiu reikala
vimus. Darbininkui darbo vaisius, t. y., užmokestis, 
juo labiau turi užtekti pragyvenimui, nes jo rankų 
darbas yra jam vienintelė priemonė pelnytis medžia- 

I ginių gerybių; tuo pačiu yra ir vienintelė priemonė at
likti Dievo nuskirtai pareigai, kuri nė kiek nepriklau
so darbininko valios ir noro.

Dėl šitų tad motyvų negalima sutikti su liberalų 
ekonomijos teorija, kuri darbininko darbą daro pri
klausomu išimtinai nuo pasiūlos ir paklausos santy
kio. neatsižvelgdama į tai. ar gauto užmokesčio pa
kaks jam pragyventi, ar ne. (Bus daugiau)

I
I

Gal Nujautė...
Gal atstovų širdys “nujautė 

tik nepasakė”, kad ne tik tą
! dieną Amerikos kariuomenė į- 
maršavo Italijon, bet ir visa I- 
talija be sąlyginiai Amerikos 

: Karo Vadui pasidavė. Reiškia. 
; visa “ašis” subraškėjo. Jei su
braškėjo, tai ir subiręs. Ir tas 
reikšmingas istorinis įvykis at- 

' sitiko Amerikos Lietuvių Kon
ferencijos metu!

(Bus daugiau)

“Veido prakaite” reiškia žmogaus pa
reiškia visa tai, kas reika-

Pirkite Karo Bonus ir
Štampas

...Z JS
MORE PADRES—“Rob your 
parishes if you mušt, būt 
senei your clergy to the 
Army,” pleads Brig. General 
William R. Arnold. chief of 
chaplains of U. S. Army. He 
asserts that men in dar.ger 
are turning more than ever 

to thoughts of religion.
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kadangi dažnai gaunama iš pa
senusių ir net sergančių mote
rų daugelį prašymų priimti jas 
į Prieglaudą, kur jos galėtų ra
miai užbaigti likusias savo gy
venimo dienas. Šis labdaringa- 
sai tikslas dabar svarbesnis ne
gu Našlaityno atstatymas, ka
dangi našlaičių skaičius buvo 
mažas palyginus su didėjančiu 
skaičiumi senelių ieškančių 
prieglaudos.

— Ne. šaltinis ne man.—ji kalbėjo.
Ta žaizda, kurią Sesuo Marija matė 

ant Bernadetos kojos nebuvo tik papras
tas. išgydomas sopulys, bet ženklas skau
džios ligos — kaulų džiovos.

Bernadeta pasidavė savo skaudžiai ligai 
nuolankiai ir ramiai, kaip ji visą gyveni
mą buvo paklusni ir nuolanki. Jai Seselės 
vienuolės sakydavo, kad reikia 
šaltinio vandens gauti 
mui. Bet Bernadeta atsakydavo: —Ne. 
šaltinio vanduo ne man. — Bernadetos 
kentėjimai buvo neapsakomai skaudūs. 
Jos kūnas taip sudžiūvo, kad jame tarsi 
beliko tik kaulai. Bet ji niekada nenusis- 
kundė savo likimu. Paskutinėje ligoje jos

Seselės
Liurdo 

jos ligos išgydy-

šešėliai ant sienų tarsi gyvi buvo, 
akys buvo nukreiptos į kryžių. Vieną die
ną prieš paskutinės ligos pabaigą ji pa
prašė vienuolių atimti nuo sienų visus pa
veikslus ir paduoti jai į rankas kryžių. 
— Man šito vieno užtenka. — ji tarė. Bet 
piktoji dvasia net šventąją gundė ir gąs
dino. Nekartą vienuolės girdėjo ją sa
kant: — Eik. šalyn piktoji dvasia. — To
se pagundos valandose ji meiliai ištarda
vo Jėzaus vardą.

Gydytojas pasakė Motinai viršininkei, 
kad Bernadetos kančios greitai užsibaigs. 
Motina tuojau pranešė Neverso Vysku
pui. o tas davė žinią Tarbo Vyskupui. A- 
bu Vyskupai atvažiavo prie Bernadetos

I>rawiE.n eupyrlght, 1943, by K:ng Feature* Syndicate. Tr.c. Text eopyright. 1942. by The Viking Pre»*

Žiūrėdama aukštyn ji sake: — O, taip, aš Ją mačiau —
Šventas buvo Bernadetos gyvenimas. 

Jai pati Dievo Motina Marija Liurde ap
sireiškė. Naudinga būtų kiekvienam ge
riau tos šventosios gyvenimą žinoti. Šie 
trumpi aprašymai palietė tik keletą bruo
žų jos gyvenimo. Reikia įsigyti knygą, 
kurioje plačiai visa aprašyta. “Darbinin
kas” tokią knygą dabar išleidžia. Tai 
Vyskupo Bučio parašyta: — švč. Panelės 
Marijos Apsireiškimas Liurde. — Užsisa
kykite ją šiandien. Už prisiųstus S5.00 
gausite didelę paveiksluotą knygą apie 
Liurdą, o joje jūsų vardas bus įrašytas į 
rėmėjų skaičių.

lovos, kad dar išgirsti jos užtikrinimą 
apie Dievo Motinos jai apsireiškimą. —O, 
taip, aš Ją mačiau, — ji sakė Vyskupams.

Kada Vyskupai išvažiavo, Bernadeta 
paprašė, kad jos maišelis, kame buvo su
dėta keletas knygų ir kitų daiktų būtų 
jai atneštas. Sesuo Natalija atnešė jį ir 
iškratė visą ant lovos. Bernadeta parodė 
į mažą Dievo Motinos paveikslėlį, kurį 
klebonas Peiramalis jai buvo davęs ir 
tarė: — Pasiųsk tą paveikslėlį kunigui 
Peiramaliui ir parašyk: — Bernadeta 
tamstos neužmiršta.—

Tą vakarą Bernadeta dar sunkiau su
sirgo ir daugiau nepasveiko.

Ine. D:*tributed bv King Feature* Syndicat* in c o-o pe ralio n with the Book-of-the-Montb CIub. Ine.

v.

i

★ ★
Leiskit Į Tėvynę

Trumpa Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių Kongregacijos 
Istorija

Netoliese Sc-rantono 
žaliuose Pennsylvanijos n<n;iv- 
liuose ir gražiuose įvairiausių 
medžių antspalviuose. yra Nu
kryžiuotojo Jėzaus Seselių Vie
nuolynas. Elmhurst. Pa., prie 
kurio įkūrymo labai daug prisi
dėjo lietuvis Tėvas Alfonsas 
Marija. O. P.

Vienuolyno įkūrymo pradžio
je. Tėvas Alfonsas Marija. O. 
P..neturėjęs minties steigti nau
ją lietuvaičių Seselių Kongrega
ciją. kurios tikslas dabar yra 
mokslinti ir šviesti katalikišką
jį jaunimą, plėsti katechizaciją 
ir apaštalavimą lietuvių parapi
jose. rūpintis lietuvių našlai
čiais. juos auklėti krikščioniš
koje dvasioje ir tėvynainiškąja 
kryptimi, ir priglausti tautie
čius. sulaukusius senatvės.

miesto, i Anais laikais vargas su lietu- 
kalne-' vių mokyklomis, gi didesnis 

vargas su lietuvių našlaičiais, 
kurie patekdavo į kitataučių 
prieglaudas, ir ištautėdavo. Ta
čiau. Gerasai Dievas išklausė 
pirmųjų pionierių lietuvaičių 
Seselių maldų ir kilnūs pirmta
kių Seselių troškimai realizavo
si. kad galėtų lietuvius našlai
čius globoti, ir auklėti praktiš
kais katalikais ir susipratusiais 
lietuviais, kad galėtų rūpintis 
lietuviais seneliais.

I

Pradžia sunki ir daug 
kliūčių

Tikrovėje. Tėvas Alfonsas 
Marija. O. P. norėjo, kad pra
džioje kuri nors jau esamoji 
kitataučių kongregacija prisi
imtų vadovybę kilniems lietu
vaičių Seselių užsimojimams ir 
labdaringiems jų pasiryžimams 
realizuoti.

Susirado ir kandidačių, ku
rios buvo siųstos į keletą kitų 
vienuolynų, bet reikėjo jas at
šaukti. nes pradžia be galo sun
ki. daug rūpesčių ir vargų: ir 
atsirado nenugalimų kliūčių to
kiai lietuvių kultūros ir labda
rybės šakai įsteigti bent kurio
je kitataučių Seselių kongrega
cijoje.

lietuvaitės kandidatės 
kilniam ateities darbui. 
Alfonsas Marija. O. P.,

i

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

“VYTI
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jauni

mo organizacija—Lietuvos Vyčiai.
“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiks

luotas ir deda įdomių straipsnių, žinių 
iš Amerikos ir užsienio.

“VYTYJ” rasi žinių iš viso pasaulio.
“VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jauni

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

torius Ignas Sakalas ir “VYČIUI” ben- 
dardarbiauja jo sukviesti įžymiausi li
teratai.

“VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų tin
kamų seniems ir jauniems.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelieka ne vieno, 
kuris neužsisakytų “VYTIES”. Tene
lieka nė vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. Vi
si skaitykime “VYTĮ”!”

“VYTIES” kaina metams tik S2.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

¥

“VYTIS”
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

*

fesija. Naujoms lietuvaitėms 
Seselėms vadovavo Nekaltosios

■ 
Gaunamas leidimas Įkurti 
Nukryžiuotojo Jėzaus Se

selių Kongregaciją
Tuo tarpu po susitarimo. Jo 

Ekscelencija vyskupas M. J. 
Hoban. D. D. sutiko, kad Ne
kaltosios Marijos Širdies Sese
lės iš Scranton. Pa. priimtų lie
tuvaites kandidates ir jas išla
vintų būsiančiai lietuvaičių Se
selių Kongregacijai.

Kai 
ruošėsi 
Tėvas
pasirūpino iš Romos gauti lei
dimą įkurti Nukryžiuotojo Jė- Marijos Širdies vienuolė, Moti- 
zaus Seselių Kongregaciją.

Tokis leidimas gautas 1924 
metų sausio mėnesį. Lig šiol 
rinkęs aukas. Tėvas Alfonsas 
Marija, O. P. nupirko vienuoliš
kus namus. Elmhurst. Pa., į 
kuriuos lietuvaitės kandidatės 
skubiu laiku persikėlė. Gi pir
mosios įvilktuvės įvyko rugpiū
čio antrąją. 1924 metais. Praė
jus vienieriems metams. įvyko 
pirmoji lietuvaičių Seselių pro-

i

Leiskit j tėvynę, leiskit pas savus, 
Ten pradžiugs krūtinė, atgaivins jausmus.
Pirm negu aušrelė skaisti užtekės, 
Ten mano dainelė linksmai suskambės.
Kai medžių ūžimas giedančiam pritars, 
Šventas įkvėpimas dainą man sutvers.
Čia jausmai man žūva, kalinė širdis, 
Leiskit į Lietuvą, akys ten nušvis.
Svetima padangė nemaloni, ne...
Tėviškėlę brangią vis regiu sapne.
Nemuną dabina puikesni žiedai. 
Širdį ten ramina meilesni jausmai.

Gudavičius.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮM^-R

Susirūpinkime svarbiais 
Seselių Naujojo Vienuoly

no Statybas reikalais
Iš paduotų žinių, lengva su

prasti, kad maloningasai Jo 
Ekscelencijos vyskupo Hafey, 
D. D. patarimas susirūpinti 
svarbiais Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seselių Naujojo Vienuolyno 
Statybos reikalais be galo svar
bus ir būtinas šiuo bėgamuoju 
momentu.

Mes lietuviai, supraskime! Jei 
Seselių gyvenimo aplinkybės 
būtų patogesnės, jos galėtų kil
nias savo pareigas atlikti su 
reikiama sveikata ir tvirtomis 
jėgomis. Be to. jei Seneliams 
Prieglaudos patalpos bus taip 

, pat padidintos, Seselės galės 
daugiau jų priimti ir duos ge
resnę priežiūrą. Bandyti, ben- 

* drai prižiūrėti ir našlaičius ir 
i senelius siaurose patalpose, tai 
J tiesiog neįmanomas dalykas.

Nukryžiuotojo Jėzaus Seselės 
. įsitikinusios, kad plačioji lietu- 
jvių visuomenė padės joms su- 
; kelti reikiamą Fondą pradėti 
I Naujojo Vienuolyno statybai. 
•Net praėjęs Lietuvių Kunigų 
Vienybės Seimas pritarė Sese
lėms. ir žadėjo joms padėti pa
sistatydinti jau seniai reikalin
gą Vienuolyną, paraginant ti
kinčiuosius duosniomis savo 
aukomis prisidėti pagal savo

■ išgalės.
Plačioji lietuvių visuomenė ir 

. dvasiškija gerai žino didinguo
sius Nukryžiuotojo Jėzaus Se
selių nuopelnus Dievo garbei ir 

gerovei. Iš 
lietuviškųjų vienuolynų, 

Seselių 
tur būt 
ir joms 
aukota, 
jų mo-

i

jojo Vienuolyno programą:
Pirmiausia, kadangi Vienuo

lynas. kuris pirmiau buvo pri- vįsos mūsų tautos 
vatus vienuoliškieji rūmai, yra 
visiškai permažas esančiam Se
selių Kongregacijos skaičiui.—

rapijoje, Miners Mills, Wilkes-
Barre, Pa.

Be mokyklų, Seselės dar dės
to katechizaciją ir apaštalauja 
gana skaitlingose lietuvių para- ' 
pijose, kuriose nėra mokyklų.
Jos taip pat vadovauja kelioms todėl visos galimos pastangos 
lietuvių misijoms, vargoninin- turi būti dedamos surinkti Fon- 
kauja ir puošia altorius. Be to, dą Naujam Vienuolynui pasta
bos dar taiso ir siuva bažnyti- tyti. Konkrečiai šį visą dalyką 
nius rūbus ir altorines drobes, perstačius. Kongregacijoje tu

rima jau 76 Seseles, ir jų skai-
. Našlaitynas ir Prieglauda čius kas metai auga. Ankštuo- 

Seneliams se vienuolyno rūmuose didelis
Nuo pat įsikūrimo, didingi susikimšimas, stoka vietos rei- . 

Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių kalingiems daiktams pasidėti, 
nuopelnai pasireiškė Našlaity- kandidatėms ir naujokėms nėra 
no ir Prieglaudos Seneliams iš- net atskiro kambario studijuo- 
laikymu.

i Juk Seselės už mokytojavimą 
neskaitlingose lietuvių parapi
jose gauna labai mažą atlygini- 

i mą, ir daug jos dirba, kuris

ti. o svarbiausiai, kad nėra vi
soms Seselėms kur sutilpti mie
goti. Iš vargo galima tik apie 
55 lovas sustatyti. Kitos su 
viršum 20 Seselių liekasi be lo-

liepos 15 dieną, 1934 metais. Su darbas neatneša jokio atlygini- vų. Gi tokioms sąlygoms bėgy- j

na Monika, iki 1927 metų, po 
kurių buvo išrinkta lietuvaitė 
vyresnioji Motina. Dabartinė 
vyresnioji yra Motina Bonaven-i 
tūra.

Dievas laimina Seselėms
Kadangi Tėvas Alfonsas Ma- j 

rija. O. P. priklausė TT. Pasi- j 
jonistų Ordinui, jis 1930 metais 
sugrįžo į savo vienuolyną, iš 
kurio nuopelningai dirbo, ves-1 
damas išganingas misijas lietu-! 
vių parapijose.

Nuo tada Jo Ekscelencija 
vyskupas T. C. O’Reilly, D. D. 
paskyrė Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seselėms viršininku mon- 
signorą J. V. Miliauską, dabar
tinį Šv. Juozapo lietuvių para
pijos kleboną. Scranton, Pa.

Dievui laiminant ir lietuvai
čių Seselių skaičiui augant, 
Vienuolyne pasidarė ankšta, y- 
patingai mažoje koplytėlėje. 

į Todėl, Jo Ekscelencija vysku- 
t pas O’Reilly, D. D. įsakė statyti 

naują koplyčią, kuri buvo baig- 
ta ir ;skllmmšai pašventinta

nauja koplyčia prisidėjo dar du 
erdvūs kambariai: valgomasai 
ir miegamasis. Tame pačiame 
laikotarpyje buvo padidintos 
patalpos lietuviams vyrams se
neliams ir našlaičiams. Mote
rims senelėms nebuvo suspėta 
įrengti didesnių patalpų, 
užėjo depresija, blogi laikai.

Seselės mokytojauja pa
rapijinėse mokyklose

Nors Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seselių Kongregacija įsikūrė 

įtik 1924 metais, gi dideli lietu- 
I vaičių Seselių nuopelnai tuojau 
' pasireikšti, kai 1926 metų rude
nį pradeda mokytojauti Nekal
tojo Prasidėjimo lietuvių para
pijoje. Cambridge, Mass.

Sekamai, 1939 metais, Seselės 
pradėjo nuopelningai mokyto
jauti Šv. Vincento lietuvių pa
rapijos mokykloje, Girardville, 
Pa.

Su 1940 metais, Seselės suma
niai mokytojauja ŠŠ. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos moky
kloje, Tamaųua, Pa.

Seselės taip pat mokytojauja 
ir šv. Pranciškaus lietuvių pa-

visų 
Nukryžiuotojo Jėzaus 
Kongregacija lig šiol 
mažiausiai reikalavo, 
tur būt mažiausiai 
Nūngi. svarbiausiame
mente. Dievui padedant ir lai
minant. padėkime Seselėms su
kelti reikiamą Fondą pastatyti 
būtinai reikiamą Naująjį Vie
nuolyną.

Aukotojai, rėmėjai ir gerada
riai viršui nurodytam tikslui 
laiškus su aukomis malonėkite 
siųsti Motinos Bonaventū
ros vardu, arba tiesiog sekan
čiu adresu:

Sisters o f Jesus Crucified 
St. Marįfs Vilią, 
Elmhurst, Pa.

P. S. Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seselės su dideliu malonumu ir

‘ nuoširdžia padėko kiekvienam 
Antra, dabartinis Vienuoly- atsakys nors ir už mažiausią 

nas bus paverstas į globojamu- auką. 
jų moterų senelių Prieglaudą,

mo. Jei ne budri Dievo Apvaiz- venant, pamažu pakenkiama ir
da, kažin kaip būtų kilniems ir jų sveikatai, 
labdaringiems Seselių tikslams. 
Tačiau, jos visos Dievo aprū
pintos, našlaičiai ir seneliai 
gražiausioje priežiūroje.

Tuo tarpu, plačioji lietuvių 
nes visuomenė turėtų nepamiršti

1 Seselėms ištikusios baisios ne
laimės, kad šių metų vasario 3 
dieną ugnis sunaikino globomą- 
jį jų Našlaityną, kurio puikūs 
pastatai atsirado griuvėsiuose 
ir pelenuose.

Fondas Naujam Vienuoly
nui pastatyti

Tuojau po ugnies, kuri sunai
kino vieną iš didžiausių Vie
nuolyno pastatų, būtent, veda
mą ir globomąjį Našlaityną, 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselės 
atsikreipė prie Jo Ekscelencijos 
vyskupo William J. Hafey, D. 
D., didžiojo lietuvių prietelio, 
prašydamos patarimo.

Nuodugniai ištyręs svarbiuo
sius Nukryžiuotojo Jėzaus Se-( - . . ....
sėlių Kongregacijos reikalus'vardas pateko po numenu - vienas milijonas. Filmų 
Jo Ekscelencija vyskupas Ha-į pasaulio artistės labai nuoširdžiai sveikino svečią ir 
fey, D. D. sudarė šitokią Nau-1 sukėlė ovacijas milijoniniam svečiui.

Kun. A. Tamoliūnas.

i ♦

i
I
E. W. Bell, of Rising Star, Texas ir svečių knygoj jo

Hollywood’o Canteen’oj atvykęs svečias Sgt. Carl
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ŽINUTES

Les Angeles E narni nėr

Šią savaitę prasideda vakari
niai mokslų kursai Patrick F. 
Gavin mokykloje.

somybę. Taipgi išrenka atstovą 
dalyvauti masiniame jų susi- 

Spalių 2 d„ tapo pakrikštytas rinkime, kurs tam pačiam rei- 
Jonas Antanas Jono - Marės 
Rakauskų.

f Vyrų ir vaikinų misijos prasi- 
' dėjo spalių 4 d. Išrodo, kad ir 
| vyrai įvertins misionieriaus pa-

Rugs. 30 d., staiga mirė, Elz- mokslus, ypatingai apie Dievo 
bieta Zemlickienė, 57 metų, gy-1 meilės veikimą ir pasireiškimą 
renusi pas dukterį, 44 Westville žmoguje.
St., Dorchester, Mass. Paėjo- 
Biržų parapijos. Amerikoje j 
jragyveno 35 metus. Paliko dvi ! Svarbūs draugijų susirmki- 
dukteris ir sūnų. Viena jų yra mai. Šiuom tarpu So. Bostono 
slaugė kariuomenėje. Palaidota lietuvių draugijos savo mėnesi- 
spalių 4 d., iš Šv. Petro par. niuose susirinkimuose balsuoja 
bažnyčios, 10 v. r., Naujos Kai-' už Lietuvos laisvę ir nepriklau- 
varijos kapuose. •

11'l’
kalui yra rengiamas spalių 17 
d., 3 v. p. p., So. Bostono High 
School gražioje ir erdvioje sa
lėje.

Būtų gražu ir prasminga, kad 
visos lietuvių draugijos užre- 
korduotų savo narių norą ir jį

1 Dr. Povilą Jakimavičių, kuris |
1 labai vaizdžiai perstatė mūsų 
jaunuolių kareivių - jūreivių; ____________
pergyvenimus karo frontuose, kariui Popes Hill, 
Baigdamas ragino visus pirkti Mass. (Bostono 
karo bonus, kad užtikrinti karo

I

pergalę.
Po to seka visa eilė kalbėtojų, 

būtent, p- p. A. F. Kneižys, St. 
Mockus, W.
V. Treasury 
stovas, Sgrt.
ra dalyvavęs

į bardavimuose, Mr. B. Shea, Mt.
Washington Cooperative ban-

I kos iždininkas. St. Michelsonas.
i adv. J. Cunys. adv. Antanas J.
Young ir kiti.

Visų kalbėtojų kalbos buvo 
nukreiptos į Amerikos pergalę 

j ir Lietuvos nepriklausomybės 
( atgavimą.

P. Burkinshaw. J. 
Departmento at- 
Capiano, kuris y- 

Vokietijos bom-

Riaušės Gahekaryj ĮVARUS SKELBIMAI

Baigėsi labai sėkmingos misi
jos. Per savaitę moterys ir mer-j viešai pareikštų draugijų ir vi- 
ginos labai skaitlingai ėjo klau- sos visuomenės didžiame susi- 
sytis didžiai vertingojo Tėvo rinkime, minėtoje vietoje ir 
Jono Kidyko, S. J., 
Ypatingai daug jų suėjo į misi- j 
jų užbaigimo pamaldas, kurios' 
prasidėjo 3 v. p. p. ir baigėsi 
4:30 v. p. p., spalių 3 d.

DAKTARAI

Tsl. TROwbrldge 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.

(VAIKUS SKELBIMAI

Spalių 3 d., važiuojant gatve- 
, Dorchester, 

priemiesty j), 
jauni vaikėzai, nuo 16 iki 19 
metų amžiaus, sukėlė riaušes, 
išdaužė gatvekario langus, iš
mušė gatvekarį iš kontrolės.

Sakoma, riaušininkai sulipo į 
gatvekarį arti Gallivan Boule- 
vard, Neponset, sustojimo vie
toje. Jie veik visi turėjo “roller- 
skates”. Gatvekaryj buvo apie 
50 moterų ir 15 senesnių žmo
nių. Pradėjus vaikėzams triukš
mauti, kilo panika. Gatvekaris 
sustojo, kad numalšinti triukš
madarius. Bet kaip tik pradėjo 
važiuoti, tai jie ir vėl pradėjo 
triukšmauti, su “roller-skates” 
pradėjo daužyti langus ir truk-

REIKALINGA vyrų dirbti prie 
džiovinimo Doughnuts. Atsi- 
šaukit tuojau:

PURITAN DOGHNUT 
COMPANY

741 Old Colony Parkvvay,
Dorchester, Mass.

(1-5-8-12)

REIKALINGA GARAGE
FLOORMAN. Geras ir pasto
vus darbas vyrui, kuris yra 
liuosas nuo kareiviavimo. At
siliepkite ar pašaukite tarpe 9 
ryto iki 5 vai. po pietų. Corey 
Hill Garage, 56 Winchester St., 
Brookline, tel. Asp. 4321.

(1-5)

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorchesterį, 
arti Shawmut Staticm. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. $800. cash. Ba- 

: lansas Savings Bank morgičius 
su 5%. F. T. Keefe, 50 Cooigress 
St. HUBbard 8157.

Muzikas M. Karbauskas ir p., dy*i važiavimą. Tuo laiku kaip Į 
K. Samalis iš Cambridge sūdai- tik visai arti buvo policijos ve- 
navo duetą, ir p. Vincas Sama- žinias, ir policijantai pastebėję 

: lis sudainavo solo. Dainininkai 
sužavėjo publiką ir ji nesigai- šaukė sustoti triukšmavus, j 

įlėjo aplodismentų. Staiga užgeso šviesos. Moterys]

tik visai arti buvo policijos ve- i

kas darosi, puolėsi į gatvekarį

visi pradėjo klykti. Šiaip taip kon
duktoriui pavyko sustabdyti 

bet ir bonų pirkimu, gatvekarį, ir tuomet policija a- 
reštavo 32 triukšmadarius.

LIETUVIAI IŠPIRKO KARO 
BONŲ UŽ £36,:inn..00

Pasibaigus programai, 
skirstėsi patenkinti ne tik pro
grama,

j nes tuo keliamas lietuvių var- 
! das.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija jau antrą tokį mitingą 
suruošė savo svetainėje. Garbė 

’ draugijai ir jos valdybai, ku
rios pirmininku yra jaunas, e- 

] nergingas ir sumanus asmuo, 
adv. Jonas Grigalus. Jis tikrai 

! daug dirbo ir prižiūrėjo, kad a- 
titinkamai būtų prisiruošta. 

] Adv. Grigaliui labai nuošir- 
• džiai gelbėjo Dr. A. L. Kapo
čius. A. J. Namaksy ir ponia 

1 Namaksienė, St. Mockus, adv. 
1 Antanas J. Young ir kiti.

Lietuvių Karo Bonų vajus 
dar neužsibaigė. Lietuviai gali 

> užeiti į Mt. Washington Coope
rative banką, W. Broadway, 
So. Boston, ir pirkti bonus, pa
sisakydami esą lietuviai.

Kitas So. Bostono lietuvių 
masinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalių-October 17 
d., 2 vai. po pietų. So. Boston: 
High School auditorijoj. Tho- j [ 
mas Park. Ten bus tęsinys to 
didelio karo bonų vajaus, kurį

PARSIDUODA dvylikos šeimy
nų namas po keturis kamba
rius, o ant pirmo po 3 kamba-

pamokslų. Į laiku.
Išrinkti draugijų atstovai 

šiam susirinkimui pageidauja 
turėti ekstrą susirinkimą. Toks 
visų draugijų atstovų susirinki
mas bus ketvirtadienį, spalių 7 
d., 8:30 v. v., Šv. Petro parapi
jos bažnytinėje salėje, W. 5th 
St. Kviečiami visų draugijų re- 

! prezentantai, visuomeniniai 
darbuotojai ir profesionalai at
silankyti į šį ekstrą draugijų 
susirinkimą.

_________
į TUOKIASI KAREIVIS. Vy- 
Į tautas Kasperas, medicinos stu- 
i dentas South Bostonietis, prie 
I progos saviškių atlankymo tuo
kiasi su panele Alena Mikalaus
kaite, gyv. 5 Carson St., Dor
chester. Jų vestuvės įvyks, Šv. 
Petro par. bažnyčioje, spalių 
10 d., 12:30 v. p. p.

s.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
O Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modemišku būdu — kramtykite FEKN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekantį ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

IGc

Pranciškonų Vizitacija. Pran
ciškonų Tretininkų viršininkas 
— provincijolas D. G. Kun. T. 
Grassmanas, O.M.C., lanko mū
sų apylinkės Pranciškonų Bro
lijas: spalių 4 d., JLawrence, 
5— Lowellyje. 6— Nashua. 7— 

iNonvoode, 8— Brocktone, 9 d., 
13 v. p. p. — So. Bostone, 10 — 
; Cambridge.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mase.
TeL So. Boston 1298. 

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienA, 
8 Winfield St, So. Boston, Mass. 

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

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

Tel Parkway—1864-W. 
BdtniBkė — Ona StaniuHūtA,

177 West 7th SL. So. Boston, Mama 
Tvarkdarė — Ona MizgirdienA,

848 E. Broadway, S. Boston, Maaa. 
Kasos GI. — Elzbieta AukStikataytl, 

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 kreipkite* 
pas protokolų raštininke.

•V. JONO EV. BL. PA4ALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška,
440 K. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
•OI E. 5tb St., So. Boston, Mass.

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

Sekmadienį, spalių 3 d. š. m., į laimėtų pergalę, o laimėjus 
. —- t pergalę ir Lietuvai pagelbėtų at-'

gauti nepriklausomybę, ir mūsų 
draugijos užsidegė labiau vie
ningumo dvasia. Konferencija 
pažadėjo sukelti 10 milijonų, 
dolerių karo bonais laike tre
čiojo paskolos vajaus. Mūsų į 
draugija dedasi prie to konfe-' 
rencijos pasižadėjimo, sako į 
adv. Jonas Grigalius.

i Perstato adv. K. Kalinauską 
kalbėti. Kalbėtojas patriotiniais 
šūkiais tikrina, jog po karo 
Lietuva vėl bus laisva - nepri
klausoma.

p. D. A. Zaletskas vėl parodė 
įvairius judamus paveikslus.

Gabijos choras, vadovauja
mas p. Stasio Pauros, sugieda 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
o vėliau sudainuoja keletą dai
nelių.

Pirmininkas adv. GrigalHs pa
kviečia mūsų veteraną veikėją, 
buvusį Massachusetts valsty
bės Sveikatos komisijonierių.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos suruoštame lietuvių 
masiniame susirinkime 
išpirko karo bonų už $36,000.00. 
Devyni Mt. VVashington Coope
rative bankos darbininkai-ės, 
vadovaujami p. B. Shea, ir ke- 
ios savanorės ir savanoriai 

dirbo visą laiką pardavinėdami 
x>nus ir registruodami seniau 
pirktus.

Pirmiausia p. D. A. Zaletskas. 
laidotuvių direktorius, rodė į- 
vairius judamus paveikslus, 
daugiausia karinius.

Kada jau dauguma dalyvių 
nusipirko bonus. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos pir
mininkas. adv. Jonas Grigalus 
pradėjo programą turininga 
kalba ir sveikinimu. Jis pareiš
kė, kad draugijos atstovai, su
grįžę iš Amerikos Lietuvių Kon
ferencijos. išdavė raportus, iš 
kurių sužinota, jog konferenci
joje pasireiškė visų lietuvių 
vieningumas ir pasiryžimas uo
liau remti mūsų šalies, Jung. 
Valstybių karo pastangas, kad

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salė 
492 K. 7th SL. So. Boston. Mass.

COLD PERMANENT

lietuviai

Spalių 1 d., mirė ilgai sirgusi, 
Ona Zenevičienė, 65 metų, gyv. 
23 Taft St.. Dorchester. Mass. 
Paėjo Žiežmarių parapijos. A- 
merikoje pragyveno 44 metus. 
Paliko vyrą Adomą, vieną sūnų, 
tris dukteris, vieną brolį ir ke
turias seseris. Palaidota iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, spalių 4 
d.. 9 v. r.

-

■ •

kalbės įžymūs svečiai kalbėto
jai. Lietuviai pasiruoškite ir ta- ^us. Mūrinis namas, parsiduo- 
me mitinge gausiai pirkti karo da nebrangiai. Atsišauki-
bonus. Kada jau bus išpirkta ^rs- Louise Sweetlovich, 223 
bonų už stambią sumą, tai bus Athens St., So. Boston. Mass.

f 1 s: o -tpasirinkta bombonešys ar keli 
karo lėktuvai ir pavadinti lie
tuviškais vardais. Keikime savo 
vardą organizuotai. Gelbėkime 
Amerikai laimėti pergalę, o A- 
merikos vyriausybė ir visuome-1 
nė pagelbės Lietuvai atgauti i 
nepriklausomybę ir atsistatyti. .

Rap.

—Pirk Defense Bonds ir St&mps—

Juozas Kasinskas
Ine. d

Laidotuvių i
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį 5
602 VVashington Blvd. ; 

BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl vi$okių reikalų (

į,

■■ ■

(1-5-8-12)

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas, Bellevue St., Dorches
ter. Įeigos $1,236. Gera nuosa
vybė. Tiktai $1,500 cash. Balan
sas morgičius Savings Bank. 
Žemas apmokeščiavimas. F. T. 

! Keefe, 50 Congress St., Room 
417. Tel. HUB 8157 arba PARk- 
way 6826 M.Į - -  UiI BALLAST TUBES

POPULAR AAj EACH
C NUMBERS 
gį Alto limited supply of OZ4.

6SQ7, 12K7. 12A8. 6SK7. 6K8, 7F7. 
įį 1LN5. 27, 26, 24A. 77.
'ė 78. 6C6. 35. 51. 25Z5, 25Z6

WILL ALSO SUPPLY DEALERS
£ LARGEST VARIETY OF RADIO 
lf. TUBES IN NEW ENGLAND 
[(į Satisfaction quaranteed or your 
y money back. Call Liberly 2337 or 
į) write for prices on ather popular 
y numbers.

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.
• 19 High St., Boston

į

į
1

LANKĖSI H

&

miiNi
• USi TH( EL I

*'• MAVttlCK I 
—jįsZ STATION I

C?^7:15^i;7K)5 '

uionoERinnD tiviti

GRABORIAI

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

nuo $10.00 iki $15.00

CASPER’S BEAUTY SALON
i 738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Ketvirtadienį “Darbininke” 
lankėsi Petronėlė Andriuškevi- 
čienė ir Antanina Vilkišienė iš 
Lowell, Mass. Atsilankymo pro
ga p. A. Vilkišienė pasižadėjo 
įstoti į Liurdo knygos rėmėjus, j 
o p-nia P. Andruškevičienė į-Į 
stojo į rėmėjus, aukodama 
$5.00 knygos fondan.

Penktadienį lankėsi ilgametė 
“Darbininko” skaitytoja ir rė
mėja Monika šnaiderienė iš 
Cambridge. Mass. Atsilankymo 
proga pasipirko medaus ir įsto
jo į Liurdo knygos rėmėjus, au
kodama knygos fondan $5.00. į 
Ji prisiminė, kad Cambridgie-| 
čiai labai laukią šios knygos.

Spalių 1 d. lankėsi Alena Bal
čiūnienė iš Dorchester. Mass.. 
kurios vienatinis sūnus yra U. 
S. aviacijoje 1-mas leitinantas. 
Atsilankymo proga įstojo į 
Liurdo knygos rėmėjus, auko
dama $5.00 knygos fondan.

Tą dieną lankėsi Marijona 
Einorienė iš Roslindale, Mass. 
Atsilankymo proga atnaujino 
“Darbininko” prenumeratą ir 

•įstojo į Liurdo knygos rėmėjus.

•A-

V

>

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELB1NINKE 

Lietuvių Grabortus ir 
Balsam uoto jas 

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2980
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

PICKWICK
Tai standardas

sprendžiama Ale vertė
**«•», 8«fwe«$ SINCi 1870

CASPER
FUNERAL HOMI
187 Dorchester Street 

South Bozton, Man. 

Joseph W. Casper 
(KA8PERA8) 

LaMotųvly Direktoriui Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir N akt] 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. 8OU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tol. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609
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Iš SSSR Išlaisvintieji Tremtiniai, 
Kilę Iš Lietuvos

(LKFSB) Iš Londono gavome šį sąrašą tremtinių, 
gimusių Vilniaus krašte, artimosiose žemėse ir Nepri
klausomoj Lietuvoj, kurie, einant rusų - lenkų susita
rimu. drauge su lenkais tremtiniais buvo iš SSSR iš
laisvinti. Jų pavardės sulenkintos, bet paduodame ne
taisę, kad nesudarytume sunkumų giminėms ir pažįs
tamiems, kurie norės juos suieškoti ir sušelpti, nes 
būdami lenkų įstaigų globoje, jie tokiomis pavardė
mis yra ir dabar užrašyti. Kad lengviau būtų susivokti, 
prie vardo dedama gimimo metai, gimimo vieta ir pa
baigoje — vieta, kur išvykęs:

(Tąsa)
1888 DrujaK.rkillo - Stacevič

— Teheranas.
Kirkillo - Stasevič

Vilnius — Teheranas.
Kub:ca Alicija 1935 Vilnius —

Teheranas.
Kubica Jaroslavas 1939 Vilnius

— Teheranas.
Kubica Liudomira 1939 Vilnius

— Teheranas.
Kubica Marija 1910 Vilnius —

Teheranas.
Korzeniovski Jeronimas 1879

Disna — Teheranas.
Kozyro Bronė 1891 Trakai —

Teheranas.
Krol Jurgis 1936 Vilnius —

Teheranas.
Krol Stasė 1907

Teheranas.
Krol Tadas 1929

Teheranas.
Kryvionok Stefa

navičiai — Teheranas
Kryvionok Edvardas 1930 Glę- 

bokie — Teheranas.
Kukiel Marija 1932 Molodečnas

— Teheranas.
Kuklis Katrė 1905 Antanavas

— Teheranas.
Kuklis Boleslovas 1904 Ašmena

— Teheranas.
Kuklis Balys 1932 Disna —Te

heranas.
Kuklis Jadvyga 1931 Disna —

Teheranas.
Kuklis Vanda 1935 Disna —Te

heranas. i
. .. Kaštalska Ona 193o SmurgonysAunkievic \ anaa 1892 svenčio-1 ~ ,

nys — Teheranas.
Kurdieko Eugenija 1921 Disna

— Teheranas.
Kurdzieko Elena 1896 Disna —

Julius 1870

Molodečnas

Molodečnas

i Teheranas.
Kurdzieko Elena 1896 Disna

| Teheranas.
Kačanovska Janina 1924 Lyda
— Teheranas.I

Kačanovska Stasė 1929 Lyda

1892 Lyda

Vileika —1

Vileika —

8

lę pamaldos daugybė motinų, 
esamų kariuomenėje jaunuolių, 
apraudoja ir reiškia savo gi
liausią iš visos širdies Pečiukai
čių šeimai užuojautą. Ilsėkis 
Jonai ramybėje, kad ir svetimo
je žemėje paguldęs galvą už 
žmonių liuosybės idealą. JRs.

BROOKLYN, H. Y

Kalbės Kun. Pr. M. Juras 
ir Kun. J. Prunskis

1905 Germa-

Teheranas.
Kačanovska Stasė 1929 Lyda—

Teheranas.
Kačanovska Zofija

— Teheranas.
Kadej Jadvyga 1927

Taheranas.
Kadej Tadas 1933 

Taheranas.
Kaganovič Ryva 1926 Smurgai- 

niai — Teheranas.
Kalinauskas Juozas 1896 Disna
— Teheranas.
Kalvaitis Ona 1901 Vigada 

j (Lyda* — Teheranas.
Kalvaitis Bronė 1924 Lyda — 

j Teheranas.
Kalvaitis Regina 1927 Lyda — 

Teheranas.
Kaminską Česlovą 1926 Trakai

— Teheranas.
Kaminską Halina 1925 Vilnius 

j — Teheranas.
Kaminską Katrė 1908 Trakai— 

Teheranas.
Kaminską Jadvyga 1931 Pro-1 

zorokai — Teheranas.
Kaminskas Zigmas 1929 Vii-, 

mus — Teheranas.
Karosas Irena 1909 Švenčionys į

— Teheranas.
Karpinska Janina 1903 Vilnius

— Teheranas.

— Teheranas.
Kavecka Idalija 1906 Vilnius — 

Teheranas.
Kaveckis Andrius 1939 Vilnius 

— Teheranas.
T3?; Fr3^ fr3^ G

Dėdės Šamo kariai Attu saloj, Aleutians salyne rengiasi žiemai. Jie šalia savo buveinių pastato 
ir ligonbūtį. Matomai, nekoks malonumas panašiuose rūmuose laukti žiemos, kuri čia gan ilga tę
siasi. Jeigu, mielas skaitytojas, turite savo giminių karo tarnyboj, parašyk jiems laiškelį, gal kar
tais tas tavo laiškelis pravers tavo giminaičio rūmų duris ir paliks mielą atsiminimą ir šypseną...

Valio, Lietuviai, Tarybos Delegatai! i
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(Sueiliuoti Įspūdžiai iš Lietuvių Tarybos Suvažiavimo 
Pittsburgh’e)

O daug ten buvo lietuvių.
Darbininkų, profesijonalų, aš ir tu;
Visi džiaugėmės, susirinkę ten
Nes jautėmės, kad Lietuva bus laisva ‘again’. 
Ir jaunimas, kaip vis. vilties davėjas 
Kėlė ūpą... senesnieji gėrėjos...
Įvairumas delegatų, gražioji dvasia jų 
Davė įspūdžių visiems tik gerų.
Matės ten suvažiavime Tėvynės veidas, 
Nors nuvargęs, bet daug praleidęs 
Linksmo laiko tarp sūnų, dukterų. 
Ten kur aš buvau, kur buvai ir tu.
O. kiek malonumo jai suteikėm mes 
Darbuodamies dėl brangiosios jos šalies!

Tik prisibijo biskį, kad visi 
Sugrįžę nepasirodytų kiti: 
Kad jie netęs pradėto viso darbo ten 
Bet rūpinsis savo partija, savim vien.

O. baigkim darbą ten pradėtą
Ir vainikuokim jį ištęsėtą. 
Uždegdami sugrįžę lietuvius visus... 
O. tada Lietuva laisva tikrai bus I

Tik Tu mums Dieve, visados padėk 
Ir mūsų tinginystę, nevienybę nugalėk. 
Tada, kaip vienas, šauksim: Valio!
Ir laisvai žmonijai, Tėvynei. ‘Heilo!’
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RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS
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Lietuvis Karys Žuvo Š. Afrikoje

t
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Korp. Jonas Pečiukaitis,

__r:
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ŽVAIGŽDE
YE A KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

SKIRIASI NUO KITŲ!
Ar ne tiesa, kad peržiūrėjęs daugumą laik

raščių. sakai sau: “Na tai užbaigiau skaitęs 
kitą numerį”, ir numeti jį į šalį.
TU NIEKUOMET “NEUŽBAIGSI” SKAITĘS 
‘ŽVAIGŽDĘ’ JĖZAUS ŠIRDIES LAIKRAŠTĮ! 
Kunigai randa joje daug medžiagos pamoks

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

skaitymui; t
Motinos semia iš jos stiprybės ir paguodos; 
Sergantieji randa joje paguodžiantį draugą; 
Visus “Žvaigždė” apšviečia!

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 
Širdies Karalystę į kiekvieną lietuvišką šeimą. O paty
rimas mums aiškiai sako, jog ten, kur tik įžengia Jė
zaus Širdies laikraštis, ten ir žmonės greičiau susi
draugauja su meilės ir pasiaukojimo mintimis. Kas 
platins Jėzaus širdies laikraštį tikrai sulauks mūsų 
Dievo Širdies palaimos.

REMKIME ŠĮ KILNŲ. GRYNAI DVASINĮ DARBĄ 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

1878 Vilnija— Kiejko Anastazija 1964 Ašme- 
j na Afrika.

1884 Kamajai Kilčevskis Polikarpas 1931 Vil
nius Teher.

1924 Kamajai Klimovič Marija 1908 Vilnius
— Teheranas.

Plytaitis. pirmutinis Elizabetho lie- 
" — .tuvis žuvęs Šiaurės Afri

koje. Jo tėveliui, sesutėms 
ir broliui reiškiame užuo
jautą.

Klišę paskolino — 
“Elizabeth Daily Journal”

Kazura Adomas
Teheranas.

Kazuro Grasilda
Teheranas.

Kazuro Juozapa 
Teheranas.

Kępka Irena 1930 Vilnius —Te- Kochan Janina Ona 1935 Vilei 
heranas.

Kępka Marija 1895 Vilnius —
Teheranas.

Kiejko Regina 1929 Vilnius —
Afrika.

"Touch Typing In 5 Easy
Lessons''

Raktas | Pasisekimą

g-

i

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

metams $1.00.
Įsigykite gražų, spalvuotą Jėzaus širdies paveikslą su 

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

I
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ka — Teheranas.
Kochan Vanda Jadv. 1929 Vil-

Elizabeth, N. J. — Nors Eli- 
zabethoI 
beveik 550 narių 

1929 Vi- kurie dalyvauja

i

i

i
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UŽSAKYMAMS ADRESAS:
"ŽVAIGŽDĖ"

488 E. Seventh SU So. Boston, Mass.

Ateinantį ketvirtadienį, spa
lių 7 d.. 7 vai. vakare J. Gin- 
kaus radio programoje iš radio 
stoties WWRY — 1500 kc., re
produkcijos būdu kalbės įžymūs 
visuomenininkas. K. F. Centro 
iždininkas ir LDS Centro vice 
pirmininkas kun. Pr. M. Juras.

Spalių 14 d., 7 vai. vakare iš 
tos pačios stoties kalbės rašy
tojas, laikraštininkas, buvęs 
Lietuvoje “XX-jo Amžiaus” 
dienraščio redaktorius ir da
bartinis LKF Spaudos Biuro 
vedėjas, kun. Juozas Prunskis. 
Nepraleiskite progos — visi pa
siklausykite.
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Svarbus Pranešimas

Moterų Sąjungos Conn. 
Apskrities Kuopoms

Pranešu visų kuopų žiniai, 
kad Moterų Sąjungos Conn. 
Apskričio metinis suvažiavimas 
įvyks sekmadienį, spalių 10 d.,

gražų apie save atsiminimą. 1943, Lietuvių svetainėje, Gal- 
Šiaip jis buvo labai kuklus. way st., No. Manchester, Conn. 
blaivus, pavyzdingas jaunikai- pradžia 1 vai. po pietų, 
tis. vos tik 27 metų. Vietinėj 
anglų spauda plačiai rašė apie 
Jono asmenį. Plačiojoje Ameri
kos anglų ir kitų kalbų spaudo
je buvo matomas jo paveikslas 
(tik nepažymėta pavardė) kai
po agitacija kuodaugiau duoti 
kraujo, kur atvaizde jis guli ant 
neštuvų, o kitas kareivis leidžia 
jam kraujo plazmą kaipo pas
kutinę gelbėjimo priemonę, o 
būrelis Siciliečių, vietinių gy
ventojų, nuliūdime stebi šį liūd
ną įvykį.

Kai bažnyčioje būna už jo vė-

I 
I

Kviečiu visas kuopas skaitlin
gai prisiųsti atstovių ir paga
minti naudingų įnešimų dėl ap
skričio ir visos organizacijos 
labo.

Svarbu, kad visos kuopos pri
duotų skaičių naujų narių, pri
rašytų per vajaus laiką, nes bus 
įteikta dovana tai kuopai, kuri 
daugiausiai narių prirašė.

Atstovės važiuodamos į suva
žiavimą neužmirškite savo žen
klelius atsivešti.

M. Jokubaitė,
Apskr. rašt.

Pranešimas LDS. Connecticut
Apskričio Kuopoms

Sekmadienį, spalių 17 d., 1 vai. po pietų, Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos svetainėje, Waterbury, Conn., 
įvyks LDS Connecticut Apskričio suvažiavimas.

Kviečiame visas kuopas išrinkti atstovus ir jiems 
įteikti naudingų įnešimų organizacijos gerovei.

Apskričio nutarimu, tą dieną, 8 vai. rytą, šv. Juo
zapo lietuvių par. bažnyčioje įvyks šv. mišios. Visi 
vietiniai LDS nariai ir kitų kuopų atstovai kviečiami 
dalyvauti šv. mišiose ir suvažiavimo sesijose.

LDS Conn. Apskričio
Pirm. S. šrupšas 
Rašt. B. Mičiūnienė

kolonija yra davusi
nius — Teheranas. beveik 550 narių kariuomenei.

Kochan Vanda Jadv. 1929 Vi- kurie dalyvauja visam žemės
leika — Teheranas. rutuly — kur tik Dėdės Šamo

Komoda Apolonija 1920 Seinai kariuomenė yra, bet mirtį suti-
— Teheranas. ko tik vienas korprl. Jonas Pe-

Korobovič Morta 190* Vilnius čiukaitis (pasivadinęs Peckai-
— Teheranas. tis) Šiaurinėje Afrikoje. Daly-

Korvin Šimanovska Antanina vavo ofensyvo daliniuose ir bir-
1901 Marijampolė — Teher. želio 21 d. nuo žaizdų mirė. Nu-

Kostanska Ona 1914 Marijam- liūdime paliko seną tėvelį, tris
polė — Teheranas. sesutes ir vieną brolį. Kariuo-

Konstanska Emilija 1891 Mari- menėn buvo pašauktas liepos 24
jampolė — Teheranas. d. 1941 m.

Konstanskis Jonas 1889 Man- Už jo vėlę buvo ir dar bus lai-
jampolė — Teheranas. koma daugybė šv. mišių ir eg-

Kovalska Danutė 1927 Vilnius zekvijų.
— Teheranas. i Turėjo plačias pažintis spor-

Kozakievič Kristupas 1934 Jo- to rateliuose, o kadangi visa
nava — Teheranas. 1 šeima yra giliai tikinti, todėl ir

Kozakievič Genovaitė 1931 Jo- susilaukė tokios didelios dvasi-
nava — Teheranas.

Kozakievič Jadvyga 1908 šven-l
čionys — Teheranas.

Kozakievič Kristina
banišk — Teheranas.

Kozakievič Ričardas 1934 šven- vjsą kraštą. Sporte jis. dėl savo
čionys — Teheranas. ! žemo ūgio buvo žinomas vardu

Kozakievič Jadvyga 1928 Aš- “Shorty
mena — Teheranas.

Kozicka Janina 1910 Kaunas— 1938 m.
Afrika. —

Kozicka Bronė 1906 Vilnius — Amerikiečių tarpe kitų buvo iš-
Teheranas. rinktas ir Jonas. Jis Lietuvoje

Koziello Juozas 1905 Daugpilis spėjo atsižymėti, laimėdamas
— Teheranas. kelius medalius už krepšiasvai-

Kozlovska Bronė 1897 Disna — dj. vandens polo ir plaukimą.
Lietuvos sportininkų tarpe sadą. Iš kairės į dešinę: Anatoli, Mine. Gromyko, Mr. 

dėl savo linksmaus ūpo paliko
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Šiandien kiekvienoje įstaigo
je, kiekvienoje industrijoje yra 
naudojama rašomosios maši
nėlės — typewriters. Taigi, jei 
norime, kad Jūsų vaikai leng
viau dirbtų, mokykite juos sis- 
tematingai — “Touch Typing”, 
rašyti mašinėle. Galima pa
tiems ir be mokytojo išmokti į 
penkias lekcijas, įsigijus nau- j 
jai paruoštą Royal Typevriter 
Co. knygą — TOUCH TYP
ING IN 5 EASY LESSONS”. 
Knyga kainuoja tik 35c., su pri- 
siuntimu 40c. Užsakymus shp- 

j kitę:

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.
Afrika.

nės pagarbos.
Jonas nuo pat mažystės mė- 

' go sportą ir jam visą laiką pa- 
1939 Pie- šventė. Buvo atsižymėjęs spor- 

‘to srityje ir plačiai važinėjo po

Peck”. Renkant ge- 
lietuvius sportininkus 

į Pirmąją Lietuvos 
Tautinę Olimpijadą Kaune nuo

riausius

Naujas Rusijos ambasadorius Jungtinėms Valsty
bėms Andrei A. Gromyko ir jo šeima. Paveikslas nu
trauktas jam atvykus į Washingtoną į Sovietų amba-

(Bus daugiau^ Gromyko ir Emilia.




