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Naujas Istorinis Įvykis

Šiame “Darbininko” nu- 
meryj telpo So. Bostono 
lietuvių parapijos naujos 
mokyklos ir vadų vaizdai 
6 pusi., o trečiame pusla- 
pyj telpo 
mokyklos 
ga.

Tai dar
. švietimo židinys.

Sveikiname Šv. 
lietuvių parapijos 
parapijiečius 
mokytojas ir linkime, kad
iš tos švietimo įstaigos iš
eitų ir išaugtų šviesus, pa- 
triotingi piliečiai ir pavyz
dingi lietuviai katalikai!

K. straipsnis 
atidarymo pro-

vienas naujas

Petro 
vadus, 

ir Seseles

Popiežius Priėmė Amerikos 
Aukščiausiojo Teismo 

Teisėją
Vatikano Miestas — Šio

mis dienomis Jo Šventeny
bė, Popiežius Pijus XII 
priėmė audiencijon Robert 
H. Jackson, Jung. Valsty
bių aukščiausiojo teismo 
teisėją - pagelbininką, ir 
su juo kalbėjosi per 30 mi
nučių.

Teisėjas Jackson yra vy
riausias Jung. Valstybių 
kaltintojas karo krimina
listų.

Kitą dieną Jo Šventeny
bė priėmė audiencijon tei
sėjo Jackson štabą, kurių 
tarpe buvo ir jo sūnus ju
ristas. Taipgi priėmė kon- 
gresmanus Harold C. Ha- 
gen iš Minnesota ir Char- 
les R. Robertson iš North 
Dakota, kurie dabar yra 
Europoje ir studijuoja 
UNRRA veiklą.

Konsulų Diena Dutchess 
Apskričio Parodoje

*
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Tūkstančiai Džiaugėsi Vienuolyno Atidarymo Iškilmėse

Dutchess County Paroda New 
Yorko Statė minėjo 100 metų 
jubiliejų nuo įsteigimo. Jos 
rengėjai dėl tos priežasties pa
kvietė visų Valstybių Konsulus 
New Yorko aplankyti parodą 
Rhinebeck, N. Y. ir paskelbė 
rugpiūčio 30 d. Konsulų Diena. 
Dalyvavo apie 40 konsulų, tarp 
jų ir Lietuvos Generalinis Kon
sulas Jonas Budrys. Poughkeep- 
sie gelž. stoty konsulai buvo su
tikti to miesto Majoro ir Paro
dos Komiteto. Automobiliais vi
si nuvyko į Hyde Park, kur pa
sisveikino su ponia F. D. Roo- 
seveltiene ir atidavė pagarbą 
mirusiam Valstybės Preziden
tui, papuošdami jo kapą gėlė
mis. Iš ten vyko apžiūrėti Paro
dos. Apžiūrint Parodą mūsų 
Konsului buvo ir maloni staig
mena. International Business 
Machines Corporation skyriuje 
Konsulams buvo pademonstruo
tos dvi naujausios rašomos ma
šinėlės operuojamos nors ir po 
senovei panelių - mašininkių, 
bet elektros pagelba su įvairiau
siais patobulinimais. Pav., laiš
kai gali būti rašomi iš karto su 
20 kopijų. Demonstravo dvi pa
nelės, žinoma parinktos kon
kurso keliu. Įsižiūrėjus į pane
lių veidus G. Konsulas priėjo 
arčiau ir paklausė: ar Jūs nega
lėtumėt man tą paaiškinti lietu
viškai? Panelės net pašoko. At
sipeikėjusios pasakė savo pa
vardes* Stella ir Mary Pajūnai- 
tės iš Clevelando, jau aštuoni 
mėnesiai dirbančios šioje kom
panijoje.

Kongresas Posėdžiauja
Washington, D. C., rūgs. 

6 — J. V. Senatas ir Atsto
vų Rūmai pradėjo posė
džius rugsėjo 5 d. Turėsi 
apsvarstvti ir priimti la-' 
bai svarbių įstatymų. Vie-I 
nas svarbiausių tai gal bus: 
kaip išvengti nedarbo. Y-’ 
va įneštas Murray-Wagner 
bilius, kuris yra remtinas 
ir nriim tinas. •

Galimas dalykas, kad 
daug ginču sukels bilius. 
kuris reikalauja ištirti 
Pearl Harbor nelaimingą 
Įvykį.

Šiandien Prez. Truman 
padarys pranešima Kon
gresui, kuriame išdėstys 
savo darbų programą.
Japonijos Premieras Aiškina 

Pralaimėjimo Priežastį !
Tokio, Japonija, rūgs. 6 

— Premieras princas Na- 
ruhiko Higashi - Kuni, im
peratoriaus Hirohito gimi
naitis, Japonijos seimo po- 
sėdyj aiškino dėl ko Japo
nija pralaimėjo karą. Jis 
sako, kad Japonija jau — 
buvo pralaimėjusi I 
prieš atominės bombos ny.- 
metimą ir prieš Rusijos į- 
stojimą į karą.

Japonijos karo pralaimė
jimo svarbiausia priežas- 6 
tis, tai nuolatinis jos mies- vynas yra pasiruošęs rei
tų bombardavimas. Japo- kalauti, kad Kongresas 
nijos transportacija buvo nubalsuotų turėti devynias 
suardyta, truko kuro ir ki- didesnes bazes Pacifike, į- 
tokių reikmenų, ypač buvo imant Iwo ir Okinawa, ir 
jaučiamas maisto truku- šešias didesnes bazes At- 
mas. lanto vandenyne.

/rkivyskupas Richard J. Cushing Atnašauja Pcn- 
tifikales Šv. Mišias.

Nukryžiuoto Jėzaus Seselių vienuolyno atidarymo proga, rugsėjo 3 
dieną š. m., Brockton, Mass.

Dalyvavo Bostono Arkivyskupas, 
Valdžios Atstovai, Liet. Išeivijos 

Vadai Ir Gausi Minia

Laivynas Nori Turėti 15 
Didesnių Bazių

VVashington, D. C., rūgs. 
— Jung. Valstybių Lai-

MISSISSIPPI PAKRANTĖSE 
LIETUVIAI STATO NAUJĄ 

BAŽNYČIĄ
XIX-jo šimtmečio pabai

goj nemaža lieuvių ateivių 
atkeliavo į Mississippi pa- 
krančius ir apsigyveno a- 
pie East St. Louis ir visoj 
apylinkėj Illinois pusėje.

Jung. Valstybės Kaltina Japoniją 
Už Žiaurumus, Kankinimus

Sakoma, Kad Japonai Sudegino 150 
Karo Kalinių

VVashington, D. C., rūgs. 
6 — J. V. valstybės depar
tamentas iškėlė viešai su
sektus japonų pasibaisėti
nus žiaurumus. Japonai 
žudę, deginę Amerikos ka-: 
rius, patekusius į jų ne-, 
laisvę. Sakoma, kad pe 
reitų metų gruodžio mene 
sį japonai suvarė į Pala-' V • -* V 1 •

Amerikos lietuviai, atžymėjo 
.pirmąją Darbo Dienos šventę 
i po antrojo pasaulinio karo, iš
kilmingai atidarydami naują 
savo tikybos ir kultūros židinį 
— Nukryžiuotojo Jėzaus Sese
lių Vienuolyną Brockton, Mass. 
į kurį suplaukė apie 3000 lietu
vių. Atidarymas buvo iškilmin
gas ir didingas. Iškilmingas 
pontifikales šv. mišias atnaša
vo atvirame ore, prie specialei 
įrengto ir papuošto altoriaus 
pats Bostono Arkivyskupijos 
ganytojas. arkivyskupas Ri- 

; chard J. Cushing, D. D. Iškil- 
, mingąją procesiją iš vienuolyno 
I prie altoriaus atlydėjo ketvirto 
i laipsnio Knights of Columbus 
uniformuota garbės sargyba,' 
su kardais. Toje procesijoje be' 
arkivyskupo, prelatų ir kunigui 
matėsi' ir būrelis tėvų pasionis-! 
tų. Lietuvos Pranciškonus at
stovavo tėvas Juvenalis Liau- 
ba iš Greene, Me.

Pontifikalėse šv. mišiose ar
kivyskupui asistavo: prel. Ri
chard J. Quinlan, P. P., kun. P. 
Juras, kun. P. Juškaitis, kun. 
F. Norbutas, kun. A. Abračins- 
kas, prelatas Walter J. Furlong, 
kun. dr. Gilmartin. kun. A. Bal- 
trušiūnas, kun. S. Kneižis. kun. 
J. Žuromskis, kun. F. Kenstavi- 
čius, kun. S. Saulėnas, kun. J. 
Skalandis, kun. J. Bernatonis ir 
kun. A. Janušonis.

Laike mišių, kurių giedojimas 
buvo transliuojamas per gar
siakalbį, giedojo Seselių choras.

Per pamokslą, J. E. Arkivys
kupas aukštai iškėlė Seselių 
vienuolių luomą ir jų darbą. O- 
ficialiai sveikino Nukryžiuoto 
Jėzaus Seseles perkėlusias savo 
motiniškąjį namą ir tokiu būdu 
naujai įsisteigusias šioje diece
zijoj. “You are welcome thou- 
sand times to this diocese” — 
pareiškė diecezijos ganytojas.

Dėkojo Brocktono mayorui ir 
kitiems miesto oficiozams už 
nuoširdų kooperavimą perlei- 
džiant šią buvusią Brocktono 
miesto prieglaudą lietuvėms se
selėms.

Po iškilmingų mišių, procesi
jai sugrįžus vienuolynan, Sese- 

i lės pavaišino pietumis dvasiš
kius ir garbės svečius.

Jaudinančios Kalbos
Pirmą valandą buvo kalbų 

programa, kurioms vadovavo 
kun. Pr. "Strakauskas. Čia mūsų

1I

šiame bokšte tris nutilu
sius varpus.

Karo metas labai sunki
no naujos bažnyčios atsta
tymą. Bet parapijiečiams 
norint, vyskupui leidžiant, 
sukeltas naujos bažnyčios 
fondas ir praeitą pavasarį 
darbai pradėti.

Šių metų rugsėjo mėn. 
. po pietų lietu-

Apie 1895 metais East
St. Louis vyrai padedami 
kun. Servetkos pradėjo or
ganizuoti parapiją. 1897 g j , g vai. p0 pįeįų lietu- 
metaiS- pastatoma pirmoji vįaį su vėliavomis artinsis
medinė bažnytėlė East St. 
Louis, kuri tarnavo visos 
apylinkės lietuviams dir
bantiems vietinėse sker
dyklose ir išsibarščiusiems 
po visas anglių kasyklas 
Illinois valstybės pietuose. 
Laikui bėgant bažnyčia

nebūtų galima atidengti 
visi jų žiaurumai.

Doolittle lakūnai, kurie 
buvo japonų nelaisvėje, 
pasakoja, kad jie per 40 
mėnesių buvo laikomi ka
lėjime, kurį jie vadina 
“pragaru”. Amerikiečiai ir

• kitų talkininkų kareiviai, 
'patekę į japonų nelaisvę 

wan požemį 150 amerikie- buvo mušami ir kankina
čių karo kalinių, tą požemį mi.
apipylė gasolinu ir padegė,! Leit. gen. Jonathan M. 
o bėgančius iš degančio Wainwright, Bataan did- 
oožemio šūviais nužudė, i vyris, kuris buvo Japoni- 
Vienam lakūnui nukirtę jos nelaisvėje, grįžta į; 
galvą. Kitus amerikiečius Jung. Valstybes. Jis gal 
vyrus, paimtus į nelaisvę, bus pirmadienį jau Wash- 
kankino, badu marino. Pa- ingtone. Prez. Truman pa
našiai elgėsi ir su vaikais siūlė jį pakelti generolu, 
ir civiliais suaugusiais. 
Nedavę jiems drabužių, 
maisto ir priežiūros.

Išlikę gyvi, kurie buvo 
Houston kruiseryj, sako, 
kad iš 56,000 alijantų kali
nių mirė badu, nuo ligų ir 
žiaurumų 20,000.

• v

Nesibijok nežinojimo, 
bijok klaidingo žinojimo. 
Dėl jo visa pikta pasauly
je.

procesijoj prie naujos baž
nyčios mūrų, kad ten daly
vautų istoriškame įvykyje 
—kertinio akmens pašven
tinime.

Pašventinimo apeigoms 
vadovaus Msgr. P. Engei, 
;East St. Louis dekanas,: 

buvo padidinta, pastatyta į pamokslus pasakys: kun. j 
mokykla ir 1928 metais Dr Juozas Prunskis iietu- 
baznyčia apmūryta plyto- vįgkai įr Msgr. Ą. R. Zu- 
mis. Prieš septynetą metų rovesįe angliškai. Laukia- 
kuri\LLunSkio .SUimadau? svečilJ ne tik iš; 

apylinkės, bet ir iš toliau.
Dabartiniu laiku Nekal-

I

pastatyta nauja klebonija j 
(1938). Atrodė, kad para
pija galėjo atsikvėpti ture- į0 Prasidėjimo parapijai 
dama visus reikalingus .priklauso 135 šeimos ir 30; 
trobesius ir neperdidelę;pavienių asmenų. Grynų!
dama
trobesius
skolą. Tačiau, 1943 metu; iįetuviškų šeimų yra 109, o 
spalių mėn. 16d. tik prieš [kitos mišrios (vedę su ne-
porą metų gražiai išdeko- 
ruota ir atnaujinta bažny
čia sutirpo liepsnose; gais
ras ją sunaikino tepalik- 
damas tik apsvilusias ply
tas ir bažnyčios nudegu-

Amerikiečiai Užims Tokio

lietuviais).
Šios parapijos klebonu 

yra kun. Dr. A. Deksnys.
Mokyklą, kurioje moko 

Seserys Pranciškietės, lan
ko šiais metais 52 vaiku
čiai, kurie neapsileidžia sa
vo tėveliams ir savo auko
mis didina naujos bažny
čios fondą.

Busimoji bažnyčia diena

Yokohama, Japonija, — 
Rūgs. 6 — Amerikos ko- 

Kitose vietose taip pat vojančios karo jėgos jau į- 
susekta japonų žudynių ėjo į Tokio, Japonijos sos- 
vietos. Sakoma, kad japo- tinę. Tačiau pirmoji kava- 
nai naikina stovyklas, ku- lerija, Maj. Gen. William 
riose buvo ar dar tebėra a- C. Chase vadovybėje, įeis į

L. Tolstojus. Iijantų vyrai kaliniai, kad Tokio tik penktadienio, pacijos jėgų įstaigos.

rūgs. 7 d., vakare. Tikimą- 
si, kad su kavalerija vyks 
ir Gen. MacArthur.

Pirmosios Amerikos ka
ro jėgos, kurios įėjo į To
kio trečiadienį, parinks 
namus, kuriuose bus oku-

visuomenės vadai, savo ugnin
gomis kalbomis jaudino didžiu
lių minią lietuvių, nes jie savo 
kalbose prisiminė tragišką lie
tuvių tautos padėtį, kurios že
mę terioja 20-to amžiaus tiro
nai - despotai, pasiryžę šią seną, 
kultūringą, laisvę mylinčią lie
tuvių tautą išnaikinti nuo že
mės paviršiaus. Todėl jie reiš
kė džiaugsmo šios naujos lietu
vių kultūrinės, tikybinės įstai
gos — Seselių vienuolyno atida
rymu, nes tai esąs ženklas, kad 
lietuvių tauta nepasiduos ir ne
žus. Lietuviai didindami, plės
dami ir remdami savo kultūri
nius - tikybinius židinius rodo 
savo tautos gajumą ir pasiryži- 
mą nugalėti savo tautos paver
gėją. nežiūrint kaip nuožmus ir 
! galingas jis būtų ir atsteigJ 
j laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą. Kalbas pasakė: kun. Pr. Ju
ras iš Lawrence, Mass. (anglų 
ir lietuvių kalbomis), Brockto
no mayoras Joseph Downey, 
prof. Kazys Pakštas, kun. Jonas 
Balkūnas iš Maspeth, N. Y., Lie
tuvos Garbės Konsulas adv. A.
O. Šalna iš Bostono, “Darbinin
ko” redaktorius A. F. Kneižys, 
adv. A. Mileris iš Worcester, 
Mass. ir kun. J. Švagždys iš 
Brocktono.

Nuo kalbėtojų tribūnos susi
rinkusiems buvo perstatytas 
brocktoniečių pasididžiavimas, 
šio karo herojus, Jung. Valst. 
Laivyno kapitonas Petras Mon- 
cevičius - Moncy, kurio krūtinę 
puošia įvairios kovų dekoraci
jos.

Daug Svečių Iš Tolimų 
Vietų

>
( šiose iškilmėse dalyvavo daug 

svečių iš tolimų vietų. Dalyvavo, 
skaitlingas būrys Seselių kazi- 
mieriečių iš Chicago. III.. N. P. 
Panelės Šv. Seselės su motina 
Aloyza iš Putnam, Conn., daug 

. kitataučių seselių. Prelatai J. 

. Ambotas iš Hartford, Conn. ir

Tęsinys 2-rame pusi.

BALF Biudžetas 600 Tūks
tančių Dolerių

New York Times prane
ša, kad Bendro Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo biu
džetas yra numatytas ki
tiems metams 600 tūks
tančių dolerių. Metai pra
sideda spalių 1 d. š. m.

Lietuviu Radio Programa
ŠEŠTADIENj, 1:30 —2:30 P. M.—

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

Busimoji bažnyčia diena Prašome pasiklausyti gražių lietuviškų dainų, 
iš dienos auga — kai bus muzikos, pranešimų šeštadienį, rugsėjo 8 d., nuo 1:30 

' * ’ iki 2:30 vai. po pietų iš WESX stoties. Salėm. Mass. 
Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles.

Jeigu Jūsų sūnūs ar dukterys jau sugrįžo iš karo 
frontų į namus, tai praneškite mums, kad galėtume 
pasveikinti juos per radio. Visais radio programos rei
kalais kreipkitės šiuo adresu:

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449

baigta, ji atrodys labai 
gražiai, kaip Lietuvoj tarp 
šventoriaus didelių medžių 
bekylanti į aukštį Dievo 
garbei.

Tai bus gražus lietuvių 
paminklas Dievo garbei ir 
Nekaltai Pradėtosios Šv. 
P. Marijos šlovei.

/
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Vienuolyno Atidarymo Iškilmės
(Pradžia 1-me puslapyj)

James E. O’Connell iš Little 
Rock, Ark., BALF Centro parei
gūnas p. J. B. Laučka iš New 
York. kun. J. Valantiejus iš 
Waterbury. Conn., kun. V. Sa
dauskas iš Donorą, Pa., kun. J. 
Vaitekūnas iš Providence. R. I., 
Dr. Paulonis iš New Yorko. kun. 
J. Jakimavičius. S. J. Iš tolimo 
Leviston. Me. buvo atvykę pp. 
Paušai ir Čiužai ir daug daug 
kitų iš tolimų kolonijų.

ir visa eilė šelpimo darbui 
gelbstinčių draugijų šio
mis dienomis gavo naujų 
plakatų (posters), naujų 
brošiūrėlių (folders) ragi
nančių dovanoti ir rinkti

PALAIMINIMAS

Senatorius Walsh

laisvę. Be to tikėjimo, ir tos 
J meilės neįstengs iš lietuvių šir
dies išplėšti, i 
žiauriai prispaudėjai jų nekan
kintų. Todėl reikią džiaugtis, 
šio Seselių vienuolyno atidary
mu, nes tas priduosiu didesnės 
vilties ir suraminimo persekio
jamiems lietuviams 
kuomet jie sužinosią, 
laisvės šalyje jų broliai didina; 
tas įstaigas, kurios Lietuvoje 
yra naikinamos.

‘ Padėkos žodį senatoriui David 
; I. Walsh pasakė kun. Pr. Juš- > 
kaitis. publikacijos pirmininkas. į j£ug*

Skaitlingoji minia per dieną 
apžiūrinėjo naująjį vienuolyną į 

|ir jo apylinkėje esančius pasta-j į“"^"“"■fesi'o'nsdTų Tvb

nežiūrint kaip rūbus, avalynę ir patalynę
nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams. Didžiuosius 
plakatus ir brošiūrėles 
prašome paskleisti ko dau
giausia tarp amerikiečių.

Lietuvoje. Didžiaisiais plakatais gali 
kadJSJI°^e būti papuošti krautuvių 

Jangai, salės, klubai ir ki
tos viešosios įstaigos. Bro
šiūrėlių formatas tinka 10 
numerio vokams; siuntinė- 

i darni savo reikalais laiš- 
, malonėkite įdėti ir 

brošiūrėlę vajaus reika
lais, malonėkite paprašyti 

buTO 1.S“.T.0 I suomenės^įstaigiPpagelbė-
ti.

Po mažą kiekį esame iš- 
i siuntinėję ir kortelių prie 
rūbų prikabinti, National 

• War Fondo vajui ženklelių 
prie laiškų lipdyti ir ženk
lų prie automobilių ir na
mų langų klijuoti.

Išsiųsta ir atspausdintų 
sandėlio adresų kortelių. 
Jei turite surinkę drabu
žių, avalynės ar kitokių 
reikmenių nuo karo nu
kentėjusiems lietuviams, 
malonėkite tuoj supakuo
ti, užlipdykite adresą ant! 
pundo ir siųskite: mažes
nius pundus paštu, dides
nius Railway Express, o 
didelius 
freight. Visus rūbus pra
šome siųsti į: United Lith
uanian Relief Fund of A- 
merica, Ine. Warehouse, 
101 Grand Street, Brook
lyn 11, N. Y., Tel. EVer- 
green 8-6203.

Apie 5 vai. atvirame ore 
suteiktas palaiminimas Švč. Sa-Į motina Boneventūra. kuri, kaip įC 
kramentu, kurį suteikė, Brock- į prof. Pakštas 
tono liet, klebonas ir šio vienuo-i Lietuvos Universitetą 
lyno kapelionas, kun. J. Švagž- maloniai 
dys. Asistavo kun. F. Norbutas, 
kun. A. Baltrušiūnas ir kun. A.
Abračinskas.

Prieš palaiminimą atvyko 
Jung. Valstybių senatorius Da- 
vld I. Walsh, didelis lietuvių 
draugas. Jį susirinkusiems, tuoj 
po palaiminimo, perstatė kun. 
Pr. Juras ir adv. J. Grigalius.

Garbingasis senatorius pasa
kė širdingą kalbą, apibudinda
mas Lietuvos dabartinį likimą, 
jos žmonių kančias nuo dabar
tinių jos tironų. Lietuvos žmo
nės kenčią už tai. kad jie myli 
Dievą, savo tikėjimą, tautą ir

pranešė, lankė'
Kaune, 

priiminėjo svečius.
viską aprodinėjo ir vaišino.

Lauke, būriai pasišventusių! 
darbininkų - darbininkių, vado
vybėje uolaus "gaspadoriaus” 
kun. J. Petrausko, sušilę darba
vosi aptarnaudami skaitlingąją 
minią.

Reikia tikėtis, kad taip pui
kiai ir iškilmingai atidarytas| B

j naujasai Nukryžiuotojo Jėzaus 
! Seselių vienuolynas, augs ir 
' klestės, skleisdamas savo kil-
: naus darbo — krikščioniško lie
tuviško auklėjimo, mokslo ir 
labdarybės spindulius tarp A- 
merikos lietuvių. Rap.

Maži vaikai myli didelių drapanas. Ir ši ma
žytė Irena Marian Michaelis matomai patenkin
ta kai ją fotografai sutiko dideliame drabužyje.

Surinko IZABELĖ BALTRAMAITIENĖ

geležinkeliais

VYSKUPAS REMIA DARBO
BILIŲ

Jei Bus Užtektinai Darbų, Nebus 
Komunizmo

VVashington, D. C., rūgs, kintų visas sumas, kurios 
6 — Pasibaigus karui ir buvo skirtos karo agentū- 
susirinkus Kon g r e s u i, roms.
Prez. Harry S. Truman at
sišaukė į Kongresą, kad jis karui, daug karo agentūrų
sumažintų valstybės išlai- panaikinta. Todėl joms ne- 
das trims ir pusę bilijonais bereikalingos nei skirtos 
dolerių, būtent, kad panai- sumos pinigų išlaidoms.

Kaip žinoma, pasibaigus

i

J. V. Valstybės Sekretorius 
Išvyko Londonan

DRABUŽIŲ SIUNTINIAI 
PLAUKIA!

Kai tik buvo paskelbtas^ 
naujas drabužių rinkimo 
vajus, BALF skyriai ir lie-! 
tuvių šalpos darbą remian-į 
ti visuomenė atėjo talkon.' 
BALF sandėlin (101I 
Grand St., Brooklyn, N.j 
Y.) kasdien plaukia pun-; 
dai suaukotų drabužių.

Ir šiame vajuje pirmiau
sia pasirodė BALF 1 sky
rius, Mt. Carmei, Pa. Šio
mis dienomis iš Mt. Car
mei atplaukė beveik 4,000 
svarų siuntinys.

New Yorko apylinkėje 
bene pirmoje vietoje žy
giuoja Maspethas. Jau ke
lis kartus iš ten atgabenta 
po kelis šimtus svarų.

Brooklyno visuomenė ir 
smarkiai išsijudino. Kas
dien atgabenama sandėlin

FOUR LITHUANIAN 
DANCES 

Op. 35
For Piano 

By 
Vytautas Bacevičius 

Price $2.00
DARBININKAS 

366 W. Broadvvay, 
South Boston 27, Mass.

AMERICAN 
RED CROSS

pundai drabužių ir avaly
nės.

Parama plaukia ir iš to
limiausių vietų. Štai, Los 
Angeles, Cal. lietuviai per 
Šv. Kazimiero par. atsiun
tė 400 svarų. Šv. Petro ir 
Povilo parapija iš Grand 
Rapids, Mich. — 84 dėžės. 
Cicero, III., lietuvių parapi
ja ir BALF 14 skyrius — 
3,077 svarus.

Kun. K. Strimaitis iš Al- 
bany persiuntė 445 svarus. 
Newark, N. J., BALF sky
rius beveik kas savaitė 
siuntinėja po keletą šimtų 
svarų.

Chicagos BALF apskri
tis atidarė nuolatinį cent- 
relį, kur drabužiai priima
mi kasdien. Tokie centre- 
liai veikia Philadelphijoje, 
Wilkes - Barre, Shenan- 
doah. Bostone, \Vorcestery 
ir kitur.

BALF vadovybė labai 
dėkinga tiems gerada
riams, kurie prie drabužių 
ir batų pasistengia atsiųs- 
ti dar ir po gabalą muilo, 
siūlų, adatų, sagų, diržų ir 
kitų reikalingų daiktų.

Atsimintina, kad šiuo 
metu daugiausia reikia 
drabužių ir avalynės ypač 
rudenį ir žiemą, ypač nau
dingi megstiniai, vilnonės 
kojinės, šilti baltiniai.

BALF skyriai, parapijos

VVashington, D. C., rūgs. 
6 — Vakar išvyko Londo
nan Jung. Valstybių vals
tybės sekretorius James 
F. Byrnes dalyvauti di
džiųjų valstybių užsienių 
ministerių konferencijoj.

Kartu su valstybės se
kretorium išvyko jo pagel- 
bininkas C. J. Dunn, J. F. 
Dulles, įžymus ekonomis
tas — respublikonas ir de
vyni kiti patarėjai.

Toje konferencijoje bus 
paruošti planai taikos kon
ferencijai.

(Tęsinys)
Irene B. Norkus, Army

iš Chicago, III.,
Lt.

Nurse Corps. 
slaugė, 1944 m. įžengė į Romą 
su pirmąja Amerikos lauko li
gonine.

Capt. Edward Norton (Nor
kus). USA., iš New Britain, Ct.. 
gydytojas. 1945 m. prad. buvo 
U. S. General Hospital Anglijoj.

Lt. Joseph J. Norosavage, U. 
S. A., iš Wilkes . Barre. Pa.

•
Lt. Edward Olson (Ališaus

kas). A. A. F., iš Kulpmont, Pa.
Lt. Bruno Oškinis. iš New 

Britain, Conn., buvęs Comman- 
ding Officer of the Civil Air 
Patrol Cadets, New Britain, Ct.

Lt. Anna Packevičius, Army 
Nurse Corps. iš Bridgeville. Pa
slaugę.

Lt. B. Palaima, A. A. F., iš 
Cambridge. Mass.

Lt. Edward Palaskis (Palan
giškis), A. A. F., iš Chicago, 
III., 1945 m. žuvo vairuojant 
bombonešį virš Italijos.

Lt. VVilliam Paukštaitis, U. S. 
A., iš Nevvark, N. J- buvo Pran-

PREZIDENTAS RAGINA SUMA
ŽINTI VALSTYBES IŠLAIDAS
VVashington, D. C. — J. 

E. vyskupas Bernard J. 
Sheil iš Chicagos, kalbėda
mas Senato bankinio ir va
liutos komiteto susirinki
me, pareiškė, kad Ameri
ka niekad neturi bijotis 
komunizmo, jeigu jos žmo
nės turės užtektinai darbų 
ir padorų pragyvenimą.

J. E. vyskupas Sheil nuo
širdžiai indorsavo Murray-

A. A. Vincas Vaitukaitis
Pirmadienį, rugsėjo 3 d. su a- 

šaromis buvo nulydėtas į Holy 
Redeemer kapus a. a. Vincas 
Vaitukaitis. Velionis sirgo arti 
metų laiko. Abu mūsų kunigai 
lankė jį ligoninėse ir namie. 
Paskutinius Sakramentus sutei
kė kun. Antanas Dubinskas. Jis 
ir šv. mišias atnašavo laidotu
vių dienoje.

A. a. Vincas Vaitukaitis buvo 
ištikimas dievobaimingas kata
likas. Priklausė Švč. Vardo vy
rų dr-jon nuo tos draugijos įsi- 
šteigimo mūsų parapijoj; todėl 
sekmadienio vakarą gausus vy
rų būrys susirinko atkalbėti ro
žančiaus už mirusio nario vėlę. 
Kadangi Vincas buvo plačiai ži
nomas Baltimorėje, tai ir jo lai
dotuvėse buvo daug palydovų. 
Kaip velionio žmonai, taip jo vi
sai šeimai reiškiame gilią užuo
jautą, o už mirusio vėlę tariame 
širdingiausią “Amžinąjį 
duok jam, Viešpatie’’.

I

Wagner užtektinai darbų 
bilių. Jis taipgi priminė 
Popiežiaus Leono XII enci
kliką apie valdžios pareigą 
žiūrėti, kad žmonės turėtų 
užtektinai darbų, padorų 

•pragyvenimą ir kitas so- 
ciales ir ekonomines ge
roves.

4
Komunistų “rojus”— vi

si lygūs ubagai.

Aukos Amerikos Lietuvių Tarybai
Birželio ir liepos mėn. 1945 m.

1) Hartford, Conn. Am. Lietuvių Tarybos Sky
rius per A. Mašiotą............................................S100.00

2) P. Mankus, Blackstone, Mass.................... 20.00
3) SLA. 254 kp. Madison, Wis., per V. Kudu-

rauską ................................................................. 10.00
4) Baltimore, Md. lietuviai, per Iz. Ivaškienę 20.00
5) J. Žilis, Superior, Wis.................................. 2.00
6) Cicero, III. lietuviai, per K. P. Deveikį.......18.00
7) ALT Lawrence, Mass. skyrius, per Stanionį 40.00
8) Dayton, Ohio LRK D-jų Sąryšis ................20.00
9) Waterbury, Conn. Lietuvių Taryba,

per Dr. M. J. Colney................
10) A. Barsčius, Chicago, III.

atilsį

ja karta. Tomo žmona per ke
lius mėnesius darė planus, kad 
šis milžiniškas apvaikščiojimas 
būtų atmintinas ne tik Grajaus
kų gyvenime, bet visų mūsų lie
tuvių gyvenime Baltimorėje.

Sveikiname JUBILIATUS, 
Vincą ir Oną Grajauskus. Lin
kime abiem ilgiausių metų, kad 
už 10 metų galėtų švęsti savo 
deimantinį jubiliejų. Sveikina
me taipgi Tomą ir Margaretą 
Grajauskus už tokį gražų suma
nymą ir taip puikų to sumany
mo įvykdinimą.

Nuotrupos
Sunkiai serga senukė Gužaus- 

kienė. Kun. Dubinskas buvo nu
vykęs pas ją pirmadienį. Aprū
pino visais šv. sakramentais.

Atsilankantieji šv. Alfonso 
bažnyčios lietuviai ir svetimtau
čiai su įdomumu skaitė menin- 
gai išdirbtą liudijimą, kuriame 
plačiai aprašoma šv. Alfonso 
bažnyčios maldininkų $6,000.00 
dovana išmokinimui jaunuolio į 
kunigus, kuris darbuosis juo
džių tarpe. Liudijimas pakabin
tas arti durių prie knygučių 
(pamphlet rack). Kurie nepa
stebėjo, turėtų pasiskaityti.

Kun. dr. Mendelis ką tik gavo 
žinią, kad Tėvų Redemptoristų 
Provincijolas atvyksta iš 
Brooklyno dalyvauti 100 metų 
šv. Alfonso bažnyčios šventini
mo sukaktuvėse. Iškilmės įvyks 
sekmadienį, spalių 14 d.

Labai silpnas Juozas Dura, 
W. Fayette St. Per ilgą laiką 
buvo Mercy ligoninėje, bet žmo
na parsivežė namo, nes ligonis

U. S. 
iš Edwardsville, 
laiku dirba Mc- 
Hospital, Rich-

cūzijoje sužeistas, 1945 m. prad. 
grįžo į J. A. V.

Lt. Commander Alvin Pau
lauskas, U. S. N., iš Minersville, 
Pa., gydytojas.

Ensign William Paulauskas, 
U. S. Ų., iš Minersville, Pa., la
kūnas.

Capt. Leo P. Payavis, 
Dental Corps, 
Pa., paskutiniu 
Guire General 
mond. Va.

Lt. Constance Penkūnas. Ar- i 
my Nurse Corps. iš Minersville, 
Pa., slaugė.

Lt. Nellie Penkūnas. U. S. N., 
iš Minersville, Pa., slaugė.

Capt. Bruno Peters (Petrai
tis), A. A. F., iš Wyandotte, 
Mich., pasižymėjęs naikintuvo 
lakūnas, yra padaręs suvirš 60 
oro misijų prieš vokiečius, daug 
kartų cituotas.

Lt. Eilėn Peters. Army Nurse 
Corps. iš Chicago. III., slaugė, 
1944 m. prad. buvo Hood stovy
kloje, Texas.

Capt. Joe Petronis. A. A. F., 
iš Perth Amboy, N. J., po 51 
bombardavimo misijų prieš ja
ponus grįžo į J. A. V., už pasi
žymėjimus apdovanotas Distin- 
guished Flying Cross ir Air 
Medai.

Lt. A. Phillips. U. S. A., iš 
Chicago. III., gydytojas.

Capt. Walter J. Phillips, U. S. 
A., iš Chicago, III., gydytojas.

Lt. Clementine Pilvelis, Navy 
Nurse Corps, iš Nanticoke, Pa
slaugę.

Lt. Adele Poderis, Army 
Nurse Corps, iš Brooklyn, N. 
Y., slaugė, 1945 m. prad. buvo 
Camp Swift. Texas.

Lt. Elizabeth Pūkis, Navy 
Nurse Corps, iš New Haven, Ct.. 
laivyno štabo perdėtinė, 1944 
m. buvo Pearl Harbor. Hawaii.

Lt. Stanley Purvinis, U. S. A., 
iš Nashua, N. H.. 1945 m. buvo 
Italijoje.

Lt. Claude A. Rackus, U. S. 
N„ iš Los Angeles, Cal.

Ensign Helen Radavich, Na
vy Nurse Corps, iš New Britain. 
Conn.. slaugė.

Lt.
Nurse Corps, 
Conn., slaugė.

(Bus daugiau)

50.00
25.00

Grajauskų Jubiliejus
Ne kasmet atsitinka tokios 

iškilmės, kaip kad turėjom pe
reitą sekmadienį. Vincas ir Ona 
Grajauskai sėkmingai išgyvenę 
50 metų krūvoje, sekmadienį, 
rugsėjo 2 d. atėjo šv. Alfonso 
bažnyčion, kad sudėti tinkamą 
padėką Dievui už malones aptu
rėtas per puse šimto metų jų 
vedybinio gyvenimo.

Altorius buvo paskendęs gėlė
je. Jubiliatų klauptukai buvo 
uždengti auksiniu šydu. Prie 
vargonų giedojo ypatingas cho
ras. Iškilmingas mišias atnaša- negalėjo valgyti amerikoniškų 
vo patsai klebonas kun. dr. valgių.
Mendelis. Jam padėjo kun. An
tanas Dubinskas ir kun. Jonas 
Mendelis. Santktuarijoj su jubi
liatais klūpojo advokatas To
mas Grajauskas, jubiliatų sū
nus, ir jo žmona Margareta.

Bažnyčia buvo pilna žmonių, 
kaip atlaiduose, nes Grajauskai 
yra gerai žinomi visiems Balti
morėje. Ne vien tik lietuviai, 

; bet buvo daug svetimtaučių liū-į 
i dytojais šių gražių apeigų. Kun. 
dr. Mendelis, sveikindamas ju
biliatus ir aiškindamas šių iš
kilmių prasmę, pasakė pamoks
lėlius lietuviškai ir angliškai. 
Šv. Komunijos metų jubiliatai 
ir daugel iš jų prietelių priėmė 
Viešpatį į savo širdį. Po mišių 

■ įvyko puota lietuvių svetainėje, 
;Hollins St., kurioje dalyvavo ir 
;mūsų kunigai.

Nuopelnas viso šito sumany
mo tenka adv. Tomui Grajaus
kui ir jo žmonai. Dėkingas sū
nus dėjo visas pastangas, kad 
šis jubiliejus ne tik primintų jo 
tėveliams pergyventus 50 metų, 
bet kad skaitlinga Grajauskų ir 
Naujalių giminė gautų progą 
sueiti į vieną būrį ir arčiau jau
noji karta susipažintų su seną-

I

Kun. Juozas Gedra iš Wash- 
ingtono ir kun. Juozas Jasaitis 
iš šv. Petro bažnyčios bus dia
konas ir subdiakonas pontifika- 
lių mišių, spalių 14 d. minėjime.

Karui užsibaigus, kun. dr. 
Mendelis jau pradeda galvoti a- 
pie bažnyčios atnaujinimą. Gal 
dar šiais metais pradės gražinti 
vidujiniai, o kitą vasarą tai iš 
oro bus atnaujinta.

Kunigų Mendelių mamytė vis 
dar serga. Tenka sužinoti, kad 
nėra blogesnė, bet ir sveikatos 
nesimato dar grįžtant ligonei.

Netikėtą džiaugsmą padarė 
ponia Prosevičienė ir jos duktė 
Emilija atvykdama lėktuvu iš 
Chicago į Baltimore atlankyti 
Prosevičienės sesutę, mūsų za- 
kristijonę Sesutę Jeremiją.

I

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

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

Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

M. Radavičiūtė, Army 
iš New Britain.

Daug lengviau numirti 
už moterį, negu su ja gy
venti. E r nešt Dovvson.

VAIKŠČIOIA ORU
Suaugę žmonės, nešiodami gerus, su 
Arch įrengimu čeverykus, vaikščioja 

taip lengvai, kaip oru.
AEROTRED SHOES

Galite užsisakyti prisiųsdami mierą, ilgį ir 
plotį (size) ir Ration Štampą ir tuojaus gausite čevery

kus C. O. D.
Taipgi parduodu ant užsakymo pritaikytus gerus Arch 

Plasko čeverykus. padirbtus su daktaro užtvirtinimu, kurie 
yra labai geri ir kaina žema.

W. Yurkeviczius
\N. YURKEVICZIUS

P. O. BOX 63 MONTELLO, MASS.
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Sv. Petro Parapijos Mokykla
So. Bostono lietuviai katalikai džiaugiasi įsigiję 

parapijos mokyklą. Tačiau vien džiūgauti neužtenka, 
reikia mokykla naudotis. Ne kokiam papuošimui ar 
pasididžiavimui parapijų mokyklos yra steigiamos, 
bet kad jos išmokslintų ir išauklėtų katalikų vaikus' 
ir jaunimą. Taip, yra didelis skirtumas tarp viešųjų ir, 
parapinių mokyklų: viešosios tik išmokslina, parapiji
nės ir išmokslina ir išauklėja. Šis pastarasis pliusas — 
išauklėjimas — yra be galo svarbus. Žinoma, išmoks
linimas eina greta su išauklėjimu, bet pasvėrus jų 
nuopelnus atskirai, ar tik netektų statyti išauklėjimą 
virš išmokslinimo. Kaip ten bebūtų, parapijų mokyk
los teikia abu pliusu.

Ar ištiesų Seserų vedamosios mokyklos pilnai at
lieka abudu uždaviniu? Gal vienu atveju kiek šlubuoja, 
būtent, išmokslinimo atžvilgiu gal žemiau stovi už vie
šąsias mokyklas? Anaiptol. Čia negali būti jokios abe
jonės, nes parapijų mokyklos yra įregistruotos į vals
tybės mokyklų sąstatą ir turi pasiekti reikiamą moks
lo lygį. Seselės mokytojos turi būt cenzuotos, t. y. iš
laikyti valstybinius kvotimus ir gauti oficijalų pripa
žinimą, kad yra tinkamos mokytojauti. Be to, atosto
gų metu jos eina specijalius pedagogijos bei mokyto
javimo kursus, kad neatsiliktų nuo vis besikeičiančios 
ir pirmyn žengiančios mokytojavimo sistemos. Tad' 
mokslo atžvilgiu Seserų vedamos mokyklos ne tik ne-Į 
atsilieka nuo viešųjų, bet daugelyje atvejų jas viršina.

Kai dėl dorovinio vaikų auklėjimo, visi žinome, 
kad Seselės šioj srity yra specijalistės. Pačios kasdien 
atlikdamos pamaldumo praktikas, jos taip persiima 
religiniu gyvenimu, kad visai natūraliai ir tarsi neju
čiomis įkvepia pamaldumo ir susitvarkymo dvasią ki
tiems, ypač vaikams. Jaunos, be galo jautrios, pilnos 
atvirumo vaikučių mintys ir širdys gaudyte gaudo gy
venimo įspūdžius. Tad, gera, uoli, religinga mokytoja 
randa vaikuose pilnai paruoštą dirvą toms idėjoms, 
kuriomis ji pati yra persiėmusi. Ir veikiai pasireiškia 
vienuolių - mokytojų įtaka. Vaikai pasidaro pamaldes
ni, klusnesni, rimtesni, tvarkingesni, kur kas manda
gesni. Nieku būdu nepalyginsi jų su viešųjų mokyklų 
mokiniais. Tai tarsi du skirtingi pasauliai, dviejų skir
tingų žemynų maži gyventojai. Čia tvarka, kuklumas, 
mandagumas; ten triukšmas, išdykavimas, akiplėšiš
kumas. Tėvai negali atsidžiaugti vaikų klusnumu ir 
stebisi, kas jiems pasidarė. Nesistebėkite. Čia stebuk
lų nėra. Tai tik eilinis, paprastas gerų vienuolių darbas.

Taip pat nereikia pamiršti, kad parapijų mokyk-1 
lose dėstoma lietuvių kalba. Ji šiandien verkiant mums 
reikalinga!

Ar dar reikia daugiau įrodinėjimų, kad parapijos 
mokykla yra ir mokslo žinyčia, ir dorovės bei tvarkos 
seklyčia, ir parapijos bei visuomenės pagrindas ir atei
tis? K.
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JIE MŪSŲ NEPAMIRŠ!
— Mamyte, ar tikrai dėdės iš Amerikos mums atsiųs drabužių?
— Tikrai, dukrele, šią žiemą jau nešalsime’ Amerikos Lietuvių Bendra

sis Fondas išsiuntė mums drabužių, avalynės ir patalynės, dabar daugiau 
renka.

— Koki geri tie amerikiečiai, kad mūs, vargšų karo pabėgėlių, nepa
miršta!

— Nepamiršta, mažyte, nepamiršta. Skaičiau, kad BALF sandėlys gau
na drabužių ir batelių iš visos Amerikos. Mums juos dovanojo visų tautų 
žmonės. Jie mus nelaimėj užjaučia.

— Kaip bus gerai, mamyte, ką nors gauti iš Amerikos! O mūs dieduko, 
mamyte, ar amerikiečiai nepamirš? Jam taip reikia batų, šiltų skalbinių, 
švarko ir šilto palto!

— Gausim visko, dukrele. Dabar žada daugiau drabužių ir vyrams su- 
dovanot ir pasiųst. Tą BALF sandėlio adresą taip gerai atsimenu, kad 
niekad nepamiršiu. Juk tai ta pati vieta, kur prieš 30-tį metų mūs giminės 
ir dėdės vakarėlius rengdavo, prakalbas ruošdavo, po ano karo lietuviams 
gelbėdami. Dabar žmonės drabužius ten siunčia. Jiems nė adresuot nerei
kia. Sandėlio paprašo, jo darbininkai pasiunčia spausdintus adresus, ku
riuos tik prilipdo prie pundo ir neša į paštą. Adresas taip užrašytas: — 
United Lithuanian Relief Fund Warehouse, 101 Grand St., Brooklyn, N. Y.

VERTA IR TEISINGA

Karui su Japonija pasibaigus, vėl kyla Pearl Har- 
bor tragedijos klausimas. Kai kam gali atrodyti, kad 
bereikalinga tas klausimas kelti. Bet yra svarbių prie
žasčių ir priešingai nuomonei pasireikšti. Reikia atsi
minti, kad Pearl Harbor kruvinas įvykis buvo tarsi 
raktas, kurs atidarė Amerikai duris į pasaulinį karą. 
Kas tas duris atrakino? Kam būtinai prireikė įstumti 
Ameriką į tą pasaulinį gaisrą? Kas čia atsakingas, kad 
neprisiruošimo momentu siuntė Japonijai tokį ultima
tumą, kurio ji negalėjo priimti? Gi antra vertus, kam 
jiems duota progos pulti tokią vietą, kur buvo sutrauk
ta svarbiausi laivyno daliniai be atitinkamo apsigyni
mo? Į šiuos klausimus karo metu neatsakyta, nes tai 
buvusi militarinė paslaptis. Bet dabar, karui pasibai
gus, tas pasiteisinimas savaime atpuola, ir visuomenė 
šaukte šaukiasi tikrųjų faktų. Pagaliau, ir du Ameri
kos vadai, generolas Short ir admirolas Kimmel, ant 
kurių buvo suversta visa kaltė, nori tarti savo žodį ir 
įrodyti, kad visai ne juodu buvo kalti, tik juos padary
ta “išpirkimo ožiais”, kad tikrieji kaltininkai galėtų 
už jų pečių pasislėpti.

Prez. Trumanas mato, kad čia reikia kas nors da-j 
ryti. Teismo jis nešaukia, tik kiek daugiau tą klausi
mą nušviečia. Šį tą atskleidžia, bet toli gražu ne viską. 
Pati svarbiausia paslaptis taip ir pasilieka tamsoje. 
Jau kiek įveliama štabo viršininką, gen. Marshallą ir 
admirolą Starkų, bet priekaištas pro juos kažkaip pra
slysta (Prez. Trumanas jų nė nekaltina) ir taiko aukš
čiau — į patį vyriausią karo vadą. Jis jau miręs ir teil-

čios ižduose, džiaugiasi 
.nuolatine ramybe, garbina 
Dievą taip, kaip tvarinys 
tik gali Jį garbinti. Vie
nuolių luomas yra trum
piausias, lengviausias ir 
tikriausias kelias į dan
gų”. Tridento susirinki
mas iškilmingai paskelbė, 
kad “Jei kas drįstų neigti, 
kad vienuolių luomas nėra 
šventesnis ir laimingesnis, 
negu pasauliškasis (gyve
nančių moterystėje), te
būnie tas išskirtas”.

Sielos, pašauktos į gar-, 
bingą vienuolinį luomą,; 
kad savo valią suiungti su 
Dievo valia, aiškiausiai 
bendradarbiauja su Jėzu
mis išganvmo darbe. Išga
nytojas ėjo keliais netur
to, nusižeminimo ir kan
čių.. Vienuolės, Kristaus 
sužieduotinės, i—: — — 
siryžusies kentėti ir mirti, Arkivvskupas 
kad tik atlygi 
pasaulio 
Iš.
mus.
dimus seserys aukoja atly
ginimui už pasaulio puiky
bę, godumą ir kūnišku
mus.

Šimtai siūlų žmogų riša 
prie žemės. Atsipalaidoti 
nuo žemiškų gerybių ir 
tapti Dievo auka juk tai 
nelengvas dalykas. O būti 
mokytoja j 
vargšų našlaičių motina,! jauti mokyklose ir aprū- 
senelių tarnaite ar ligonių pinti našlaičius ir senelius 
slaugotoja ar ne didžia-'prieglaudoje. Atvykusieji į 
dvasiškumo ženklas. Todėl i vienuolyno pašventinimo 
vienuolės, gyvena n č i o s!iškilmes lietuviai turės 
Kristaus meilėje, yra la-; progą pamatyti pačią į- 
biausiai mylimos ir Dievo staigą 
ir žmonių.

Ačiū Dievui ir mes, lietu-'namą, prie kurio planuo- 
viai galime džiaugtis ir di-;jama įrengti našlaičiams 
džiuotis pašaukimais į vie-; ir seneliams prieglaudas, 
nuolinį luomą. Čia Jungti- Nukryžiuotojo Jėzaus Se
nėse Amerikos Valstybėse serų Vienuolyno ir jo pa- 

" į organiz a c i j o s 
(Auxiliaries) vardu nuo
širdžiai kviečiu visus į šias 
istorines iškilmes. Verta 
ir teisinga pagerbti ir pa
remti tas, 
jasi Dievo garbei ir lietu-

3
■ _____  . _ . '.S

P. Marijos ir Nukryžiuoto
jo Jėzaus.

Šia proga noriu atkreip
ti Tamstų ypatingą dėme
lį į Sopulingosios Motinos 
Vienuolyną, Bro c k t o n, 
Massachusetta. Dievo Ap
vaizdos parėdymu Nukry- 

jžiuotojo Jėzaus Seserų 
i Vienuolynas iš Elmhurst, 
Pa. liko perkeltas i Bosto
no arkivyskupiją, Brockto- 
n’an. Jo Ekscelencija Ar
kivyskupas Richard J. Cu- 
shing tėviškai rūpinasi jų 
įsikūrimu ir klestėjimu. 
Kart kartėmis kreipėsi į 
tikinčiuosius, prašydamas 
ištiesti joms pagelbės ran
ka.

Labor Day — Darbinin
ku Diena, rugsėjo trečią, 
dešimtą valandą ryte, po 
atviru dangumi tame vie- 

irgi yra pa- nuolyne Jo Ekscelencija 
atnašaus 

nontifikalines šventas mi- 
I šias ir pasakvs pamokslą. 
Tūkstančiai žmonų daly
vaus šventų mišių aukoje 
ir dėkos Dievui už Jo be
galinę meilę. Iš miestų ir 
kaimų, iš arti ir toli suva- 

I žiuos lietuviai pasveikinti 
seseles, kurios dėl Nukry
žiuotojo meilės užsidarė 
vienuolyne, kad įgyven- 
dindamos Evangelijos pa
tartis savo asmeniniame 

ir auklėtoja, gyvenime, galėtų mokyto-

yginti Dievui už 
nedėkingumus,

entv^gvstes ir apsileidi- 
Pažem mimus ir ižei-

Nukryžiuotojo
Jėzaus Seserų Motiniškąjį

iš kurių Jis laukia taip pat turime du vienuolynus vy-.gelbinės 
tobulesnės meilės. rams, būtent Tėvų Mari jo- (Auxilia

nų Kongregacija ir Tėvų 
Pranciškonų Ordeną ir ke
turis vienuolynus merge
lėms: Seserų Kazimierie- 
čių, Seserų Pranciškiečių, 
Nekaltai Pradėtosios Švč.ivių naudai.

----------------------- Kiekviena siela turi savo 
(Kun. Prano M. Juro, LDS Kristų, o kitus jaudino pa-'grožį, kaip kiekviena gėlė 
Centro ir Nukryžiuotojo'sigailėjimas jaunos mer-.savo kvepėjimą. Tačiau y- 
Jėzaus Seserų vienuolyno (gėlės, kuri apleido namiš- ra tokių sielų, kurios yra 
pagelbinės organizacijos | kius, turtus, garbę, pašau-1 gražesnės, labiau patrau- 
pirmininko kalba, pasakyta lio smagumus ir visiškai i kiančios, į kurias Dievo a- 
šeštadienį. rugsėjo 1 d., š. pasiaukojo Dievo ir artimo’' * 
m. Darbininkų Radio pro- tarnybai, 
gramoje iš WESX stoties).:

I

Prieš 
žmonės labai mėgo pama- vienuoles ir šiandien tebe- 
tyti judamuose paveiks- vyrauja žmonių tarpe. Y- 
luose “White Sister” — ra tėvų, kurie velija maty- 
Baltoji Sesuo. Žiūrėdami į ti savo dukterį mirusią, 
vaidinimą šluostėsi ašaras negu įstojusią į vienuoly- 
ir stebėjosi, kad jauna, ną. Čia aiškiai pasireiškia 
graži, kilnios šeimos, tur- nesupratimas žmogaus gy

li tinga mergelė išsivilko iš venimo tikslo. Valdovas ar 
savo gražių rūbų ir apsi- pavaldinys, turtuolis ar 
vilko vienuolės abitu. Ko- vargšas, mokytas ar be- 
dėl svarbioji veikėja veika- mokslis, pasaulionis ar 
le taip jaudino žiūrėtojus? dvasiškis visi lygiai yra 
Ar dėlto, kad mergelė su- sutverti tam pačiam tiks-į . ,. ,V1 . _ „. ,. 
dėjo klusnumo, neturto ir lui - Dievo garbei ir siely Je dieviškoje Jo Širdies at- 

I skaistybės įžadus? Rasime išganymui. Dievas myli 
i ir už vienuolyno sienų visas sielas, jos visos yra 
praktikuojančių šias dory- Jo tvariniai. Jis jas visas 
bes. kad ir ne taip tobula- sutvėrė iš meilės ir pasky- . . „

;me laipsnyje. O gal žiūrė- rė amžinai laimei. Bet yra, a_1A-y JS ^sa, 
i tojai prisimindavo praei- ir tokių sielų, kurias Jis y- ez?^_ .aui? aiclu? .
i ties pergyventas valan-patingai myli: yra ir tokių,;aori u 1 o u as, ei , par- apieidzia 
das?Nemanau! Vienus jau- kurias Jis padarė gražės- uov.’ a Vr1’ lr _ V° nieko gero nežadančią 
dino jaunuolės didvyris- nėmis, tyresnėmis, malo- ir u.resl 5 lr l«rsikelia klebonauti .
kas išsižadėjimas.savo va- nesnėmis, kurioms pasky- ( aJ!^u-,e’ L’3",?,1 1lr džluli New Yorko miestą. 1848
lios, kad tobuliau sekti.rė didesnę garbę rojuje irr?13110, «. • 3 ’ • «.’u "i______________________________________*___________ į 21). Pasauktosioms j tobu-

aukščiau-

Reikia pastebėti, jog 
keliolika metų klaidinga nuomonė apie

kis žiūri meiliai, ir kurias 
Jis pasilaiko tik sau. Kiek
viena siela yra paskirta 
Dievo garbei skelbti, bet y- 
ra ir tokių, kurioms Die
vas davė daugiau, kad jos 
galėtų dar labiau Jį gar
binti ir šlovinti. Ir iš šių 

į paskutiniųjų Jis nori, kad 
įjos priklausytų Jam ypa
tingu būdu. Jis nori, kad 
jos būtų Jo meilės aukuro 
tikros aukos, arba kaip 
lengvas, švelnus instru
mentas Jo rankose. Jis 

įduoda joms suprasti, kad 
įtik arti Jo. vienumoje, to-

I

mosferoje. jos tikrai išsi
tobulins. Bet Jis visada pa
lieka jas laisvas.” “

kurios darbuo-

Springfield, Mass., Vyskupijos

DEIMANTINIS JUBILIEJUS
1870 -1945 m

Tęsinys
Šv. Mykolo Katedros 

Istorija
Katalikybei prasidėjus Wor- 

cesterio. Mass., mieste iš čionai 
ji skleidėsi ir į tolimesnes apy
linkes dabartinės vyskupijos. 
1847 m. labai uolus ir neišpasa
kytai darbštus kun. Jurgis Rior- 
dan iš Worcesterio, pastatė pir
mutinę medinę nedidelę bažny-11 .

Jeigu tėlę šv. Benedikto vardu dabar- 
?i nori įeiti į gyvenimą, tinėje vyskupo sostinėje Sprin 

tarė Į fjelde, Mass..
CT. 

, Union gatvė. Ta- 
“Toi1 ’Jei,čiau neilgai pasidarbavęs, jis 

i, šią. rodos, ateityje 
vietelę 

į di-

im. čia atvyksta kun. Jonas J. 
Doherty. kuris tikrenybėje ir 
buvo pirmasis Springfielde ap- 

. Bet pasi
darbavęs uoliai per trejetą me-

sisi ramybėje. Bet čia jau istorija reikalauja tikrųjų ^sni ...
faktu. Kur iie? Paslaptis iš tiesų traginga ir klaiki. Ji siam tikslui Dievas įsteigė sigyvenęs klebonas.I . . . . . . P . ~ 1 trionnoliii lnnmo . , ...

I
i j

ar liko vienuo^U luomą.
‘‘Vienuoliškas pašauki-į tų. išvažiavo kitur ir ši naujai 

Laurynas organizuota parapijėlė pasiliko

slepia įvadą į tą baisingą karą, kuriame žuvo 
sužalota koks milijonas Amerikos jaunimo. To jau ne- 
begrąžinsi, bet ši kruvina pamoka telieka ateičiai pa- mas”, sako šv. 
simokyti ir nuo panašių avantūrų apsisaugoti.

Tiesa, kalbama apie skubotą iš VVashingtono per- yra didžiausia malonė, ku- 
spėjimą Pacifiko vadams, kad japonai gali juos tuč rią Dievas gali suteikti 
tuojau pulti, bet tas perspėjimas atėjo pervėlai. Kol sielai, 
jis iššifruota, t. y. išversta į paprastą kalbą, japonai mė”. 
jau buvo atlikę kruviną darbą. Tokie dalykai šaukte, Pazzi 
šaukiasi šviesos, ir visuomenė pasiryžus jos ieškoti, j mintį. 
Spaudoj kyla balsų, kad Kongresas paskirtų tardymo,‘‘Vienuolių luomas yra že- 
komisiją pašaukti visą eilę liudininkų, neišskiriant nė|miškas rojus, kur siela la- bendrai — tikras sielų ganymo

j Justinianas, “po krikšto

Springfieldo parapijos ir įstei
gėju dabartinės šv. Mykolo ka
tedros.

Į
! Pasitikėdamas Dievo pagalba 
ir duosnia nuoširdžių katalikų 
parama, toli nuo šv. Benedikto 
bažnytėlės, jis nupirko didelį 
žemės plotą už $7,250.00, Statė 
gatvė, ir po ilgo vargo, finansi
nių nedateklių. visgi pagaliau 
1867 metais pastatė puikią, di
delę ir erdvią dabartinę kated
rą. anais laikais už $75.000.00. 
Ji pirmoji visoje N. Anglijoje 
buvo pakonsekruota Bostono 
vyskupo John Williams šv. My
kolo dienoje, rūgs. 28 d. 1867 m. 

Prakilnios svajonės ir sunkūs, 
pilni įvairių kliūčių darbai pa
galiau lygiai po 3 metų tapo ap
vainikuoti. Kun. M. Gallagher 
pasimirus 1869 m. ir klebonau
jant kun. Patrikui Healey, 1870 
m., ši bažnyčia tapo konsekruo
ta kaipo naujai įsteigtos Spring
fieldo vyskupijos šv. Mykolo 
katedra ir pirmojo vyskupo Pa
triko Th. O’Reilly sostinė. Vė
liau čia tapo pastatyta kun. Ch.

čionai at- Burke didžiulė parapijos moky- 
milžiniška Bea- 

kur ai vado
vauja šv. Juozapo kongregaci- 

permatęs J°s seserys nuo lapkr. 26 d. 
ateitį ir į 1882 metų.

Tai išrinkimo žy- 
Šv. Magdalena de 
lyg patvirtina šią 

sakydama, kad

be jokio nuolat gyvenančio ku
nigo.

1851 mot. vasarą 
vyksta kun. Mykolas P. Gaila-Į kia. *r paskui 
gher. Jis buvo žmogus milžiniš- ven High School.

i kos energijos, nepalaužiamo nu-
■ sistatymo, aiškiai
šviesią šios parapijos

pačių aukščiausių karo pareigūnų. Tardymo rezulta- biau susijungia su Dievu, 
tas gali būt šiurpus, bet tiesa už viską brangesnė. K.1 gausiau dalyvauja Bažny-

apaštalas. Todėl jis ir yra skai
tomas tikruoju organizatoriumi^

Padangės Aras —
Kun. S. J. Vembrė.

(Bus daugiau)



sunkiai susirgo. Kiek teko gir- to Jėzaus Seserų vienuolyno 
dėti .tai šiomis dienomis jaučia- viešame atidaryme Brocktone. 
si geriau. Linkime sustiprėjimo, j ________

L0WEU, MASS. 'savo namus. Linkime jai greito 
pasveikimo.

Sodalietės
Parapijos Sodalietės laukia 

metimo Kongreso, kuris įvyks 
spalių mėnesyje. Nashua. N. H. 
Daug kalbama apie tą suvažia
vimą.

DARBININKAS

p. Kazys Norikas, gyv. 25 St. 
• George Avė., minėjo savo gim- 
jtadienį. Ta proga gavo daug 
sveikinimų ir iovanų.

i
I I

•

kartu irgi pagerbti šio karo ve-jturios dukterys ir kiti giminės, 
teranai. Visi, kurie iš šios para-(Reiškiame užuojautą likusiai 
pijos kariavo karo frontuose, o , nuliūdime Žukų šeimai.
dabar jau grįžo ar tai poilsiui,] 
ar visai jau paliuosuoti. sėdės' 
prie garbės stalo ir bus pagerb
ti kaipo šio pokylio garbės sve-j 
čiai.

Paleido Iš Darbų
Šiomis dienomis begalo daug 

žmonių tapo paleista iš įvairių 
karo dirbtuvių. Jų tarpe ir ne
mažas būrys lietuvių. U. S. Ru- 
bber ir kelios kitos visai paleido 
savo darbininkus.

Atostogauja
Šią vasarą daug atostogų die

nas jaunimas praleidžia Hamp 
ton Beach ir Old Orchard.

Žąslių Zigmas.

NORWOOD, MASS

Sugrįžo Poilsiu!
Juozas Stanevičius, kareivis, 

sugrįžęs iš Europos pasidavė 
sunkiai operacijai. Šiomis die
nomis sugrįžo atgal į Loveli 
pas savo žmoną ir sveikata: su
stiprėjus pasiduos kitai opera
cijai. Tai vis karo nelaiminga 
auka.

Vaikeliai Nepasilieka
Daugelis iš čionykščių lietu-; 

vių tėvų savo vaikelius nuvežė į 
Putnam. Connecticut į Nekalto 
Prasidėjimo Seselių vasarnamį. 
Tėvai begalo džiaugiasi vaikelių 
atostogų pasekmėmis. Reikia 
pasakyti, kad niekas taip gra
žiai neprižiūrės ir neišauklės 
vaikelių. kaip pasišventusios 
Seselės. Būtų malonu, kad kitą 
vasarą daug vaikelių tenai nu-Į 
vyktų.

gyv. 9 
staiga 
rugsė- 
ligoni-

Parapijos Piknikas
Pereitą sekmadienį mūsų kle

bonas išdalino vokelius. Kadan
gi karo nepastovus laikas ir 
sunku yra gauti valgių ir gėri
mų. tai klebonas padarė vokeli- 
nį pikniką. Kas iš parapijiečių 
norės paaukoti tam tikslui, ga
lės tai padaryti. Pelnas iš pik
niko bus 100G. kadangi nerei
kės niekur išlaidų išmokėti. 
Kiek teko girdėti, žmonės pil
niausiai šiam sumanymui prita
ria ir parapijiečiai nori sudėti 
parapijai S700.00. Pažiūrėsime.

Parapijos Atlaidai
Pereitą, sekmadienį, mūsų! 

klebonas pranešė, kad parapi-l 
jos metinė 40-tė įvyks rugsėjo 
7. 8 ir 9-tą.

Lankėsi
Pereitą savaitę Lowelly lan

kėsi Seselės Assumpta ir Celina. 
Šv. Kazimiero Kongregacijos 
narės. Aplankė mūsų parapijos 
kleboną ir savo pažįstamus Lo- 
vvelliečius.

Svečias
Šiomis dienomis pas mūsų 

kleboną leidžia atostogas kun. 
Jonas J. Jakaitis. Marijonas. 
Svečias yra klebono giminaitis.

Sugrįžo Iš Ligoninės
Jedvyga Stanevičiūtė, kur. 

neperseniausiai pasidavė opera
cijai. šiomis dienomis sugrįžo į' mytė

Sugrįžo
Mūsų parapijiečių geras pa

žįstamas kun. Edvard Ronan. 
kapelionas kariuomenės ligoni
nio laivo, sekmadienį, rugpiūčio 
5-tą atlaikė sumą. Jaunimas ge-j 
rėjosi jo kalba apie karo su
žeistuosius.

Susirgo
Mūsų parapijos klebono ma- 

p. Agota Strakauskienė
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Anniversary

SALE
I. J. Fox didžiausia kailinių firma A- 

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

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

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

e s 
&

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

A. t A.
Adelė Dalalienė.

48 metų amžiaus. 
Lenox Avė., mirė 
pereitą sekmadienį, 
jo 2 d.. Nonvoodo 
nėję.

Palaidota iškilmingai iš 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčios Highland 
kapuose ketvirtadienio ry
tą. rugsėjo 6 d.

A. a. Adelė Dalalienė mi
rė per gyvenus sunkią ope
raciją. Po operacijos atro
dė. kad pasveiks, bet Die
vas kitaip norėjo. Ji buvo 
uoli katalikė ir nuoširdi 
lietuviškų katalikiškų į- 
staigų rėmėja. Priklausė 
prie visų katalikiškų drau
gijų parapijoj. Yra daug 
pasidarbavus parapijoj.

Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Jeronimą Dalalį, 
dvi dukteris — ponią Ta- 
mulevičienę. gyv. Brockto- 
ne. ir ponią Rainienę, gyv. 
pas savo tėvelius Norwoo- 
de. ir sūnų Stasį, kuris yra 
karo tarnyboje ir buvo Vo
kietijoje. pp. Dalaliai lau
kė savo sūnaus sugrįžtant 
iš Europos apie 15 dieną 
šio mėnesio.

p. Jeronimas Dalalis ir 
šeima yra LDS 3 kuopos 
nariai.
žmonelei
nai, LDS 
laikraščio 
vadovybė 
ba ir nariai reiškia p. Jero
nimui Dalaliui ir jo šeimai 
gilią užuojautą.

Lai Dievas suteikia a. a. 
Adelės Dalalienės 
amžiną ramybę!

Mirus jo mylimai 
ir šeimos moti- 
Centro Valdyba. 

“Darbininko” 
ir kuopos valdy-

’rėlei

Šią vasarą pas pp. Viesulus, 
gyv. 25 Fairview Rd., lankėsi 
daug giminių iš tolimų kolonijų 
ir taipgi jų sūnus inžinierius — 
kapitonas Jonas Viesulą, kuris 
yra karo tarnyboje ir darbuoja
si Washington. D. C. Jis pra
leido pas savuosius dvi savaites. 
Kartu buvo atvykus jo žmonelė 
su dukrele.

Iš Kalifornijos buvo atvyku
sios pp. Viesulų anūkės, jaunos 
panelės, Joana ir Cynthia Bruz- 
gaitės. Jote viešėjo 8 savaites. 
Iš Pittsburgh, Pa. buvo atvyku
sios Seserys Pranciškietės — 
M. Morta ir M. Gabrielė. Sesu
tės viešėjo dvi savaites. Sesuo 
M. Morta yra brolio duktė. Se
selės džiaugiasi praleidusios 
maloniai laiką, p. A. Kurienė 
buvo taip gera, ir Seseles nuve- 

ižė į Brocktoną pas gimines pp. rūpesčio įdeda klebonas kun. £ 
A. Vasys ir jo padėjėjas kun. 
J. C. Jutkevičius. Kalbėtojais 

kun. A. Petraitis,' 
Puidokas, daktarai, ad

vokatai ir kiti įžymūs veikėjai. 
Žmonių tikimasi apie tūkstan
tis. Visus nuoširdžiai 
rengėjai.

i

Rugpjūčio 31 d., parapijos 
svetainėje, jvyko klūbiečių susi
rinkimas. Nutarta, kad kaip tik 
bus galima gauti medžiagos klu
bo statybai, imtis darbo ir dėti 
visas pastangas, kad įsigijus 
nuosavą pastogę, kad grįžę mū
sų kariai turėtų sau padorią už
eigą. Išrinkta komisija, kuri su
žinos apie esančias galimybes

Šeimininkės stengiasi paruoš
ti skanįų valgių, kad visus sve
čius tinkamai pavaišinti. Į vy
riausią komisiją įeina: Antani
na Vaškel.evičienė, Antanina 
Sinkevičienė ir Elzbieta Kaliū- 
naitė. į rengėjų komisiją įeina: 
Teklė Mažeikiene.
karienė. Vincenta Kielienė, A- 
nielė Nedzveckienė, Mikalina 
Glavickienė ir Juozas Glavic- 
kas. Vakarienės prirengimo 
darbuose dalyvauja visos Auš
ros Vartų draugijos nares, Mo
terų Sąjungos 69 kuopa, Moterų 
Socialis Klubas, Sodalietės ir; 
Parapijos Kolektoriai. Vargoni
ninkas Vincas Burdulis neša vi
so muzikali© programo naštą ir 
už ją atsakomingas; jis kviečia 
net iš kitur artistus padėjėjus.

Vakarienės pasisekimui daug

Jackus ir taipgi ta proga aplan
kė Nukryžiuoto Jėzaus Seserų 
naują vienuolyną. Seselės išvy
ko į namus rugsėjo 2 dieną.

Jutkevičius. 
kviečiami

’ kun. V.

i
WORCESTER, MASS. 

Aušros Vartų Parapija
i

Rugpiūčio 30 d. mirė Aleksan
dras Klimas, gyv. 38 Madison 
Avė., N. Cambridge. Velionis 
rugsėjo 4 d. iš N. P. bažnyčios 
palaidotas Cambridge kapuose.

i Velionis buvo pirmojo pasauli-_____ _ ________
nio karo veteranas. Nuliūdime! statybos reikalais. Komisijon į- 
liko žmona Anelė ir duktė Ma-, eina p. F. Janiūnas ir A. Zavec- 
rytė. Mūsų užuojauta liūdinčiai; kas. 
šeimai. Abiem mirimam patar
navo laidotuvių direktoriai A-

„ , „ domas Owirka ir sūnus.Emilija Za-

i Kiek laiko atgal sunkokai bu
vo susirgusi nuo susitrenkimo 
p. M. Sundukienė. buvusi Mote
rų S-gos 22 kp. ilgametė pirmi
ninkė ir nenuilstanti veikėja pa
rapijoje. Pasirgusi kurį laiką, 
gydytojo priežiūroj, pasveiko.

Visi Cambridžiaus katali
kai turėtų šiuo reikalu susirū
pinti. juk mums būtiniausias 
reikalas turėti savo svetainę. 
Subruskime, juk mūsų jaunimas 

' jau iš karo frontų grįžta į na
mus.

Rugpiūčio 26 d. p.p. I. A. Am
brazaičiai, gyv. Somerville, 
buvo išvykę į Hampton, South 
Carolina valstybę. Hamptone, 
S. Carolina, kur yra iš Lietuvos 
atvykęs p. I. Ambrozaičio bro
lio sūnus, pp. Ambrozaičiai, ap-■ 
lankę savo sūnėną, 
gražioje Carolinos gamtoje ir 
grįždami į namučius buvo sus
toję Washington, D. C., kur jie 
aplankė svarbiausias sostinės 
istorines vietas, pp. Ambrozai-

kviečia■............ ... ,ciai iš įspūdingos keliones grįžo 
su gražiais prisiminimais. Dar
bo dienos išvakarėse. Laukiame 
daugiau žinučių iš p.p. Ambro- 
zaičių, kurių jų sūnėnas yra at
vežęs iš Lietuvos.

i
I

paviešėję

Šiomis dienomis pas tėvelius 
p.p. Jankauskus svečiuojasi jų 
sūnus, aviacijos mechanikas, 

l Alfonsas Jankauskas. Alfonsas 
; pas tėvelius praleidžia porą sa
vaičių ir po to vyks į naują vie
tą tarnybai. Karys Alfonsas da
lyvavo N. J. Seselių Vienuolyno 
atidarymo iškilmėse, Brockto
ne. Sveikiname besisvečiuojan
tį karį A. Jankauską. A. D. 

i “ --------------- ---------------
į

I

Albert R. Barter
♦ Pirmiau — Pope Optical Co.
Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
507 M ai n St.

Vienas Rengėjų.Aušros Vartų parapijos meti
nė vakarienė ir kartu 20 metų 
parapijos gyvavimo bankietas į- 

j vyks sekmadienį, rugsėjo 9 die
ną, 6 valandą vakare, bažnyčios 
salėje. į Kazimieras Žukas. Velionis rug-į Seminaristas A. Janiūnas,

Aušros Vartų parapija per piūčio 29 d. iš N. P. bažnyčios praleidęs vasarines atostogas 
tuos 20 metų daug gražių darbų palaidotas Cambridge kapuose.1 seminaristų stovykloje, Mere- 
nuveikė ir daug ką gražaus įne- Paliko didžiame nuliūdime žmo-jdith. N. H., atvyko keletai dienų 

] šė į šios kolonijos 1 
venimą. Toje tai vakarienėje ir kurių du tarnauja 
bus šiek tiek pažvelgta į tuos, boję, būtent, Jonas armijoje ir!lankėsi pas tėvelius seminaris-i 
praeities darbus. Taipgi čia bus'Vincas laivyne: ' ”ko ke-*tas P. Šakalys.

I

CAMBRIDGE, MASS.

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

■ — —-

I

pp. Sereikos, pasisvečiavę ■ 
Norvoode ir apylinkėje pas sa-j 
vo gimines ir pažįstamus, išvy-i 
ko į namus, pp. Sereikos gyvena 
New Jersey. p. Vladas Sereika 
yra buvęs Norwoode. Cambrid- 
ge ir kitur vargonininku ir 
taipgi yra buvęs “Darbininko”, 
administratorium.

!

i

!

SUŽEIDĖ DOVIDAUSKĄ
Darbo dienos pavakary auto

mobiliu sužeidė p. Praną Dovi- 
dauską. gyv. 27 Weld Avė. Au
tomobilio vairuotoju buvo Fre- 
derick E. Smith iš East Wal-

| pole. p. Dovidauskas buvo nu- ■ 
įvežtas į ligoninę, kur gydyto-i 
į jas jam susiuvo ir aprišo didelę; 
: žaizdą rankoj. Taipgi jam skau-Į 
! džiai sužeidė dešinę koją, smar
kiai sutrenkė jį visą. Nuošir-I 
; džiai užjaučiame p. Dovidaus. 
kui ir jo šeimai ir linkime pa 
sveikti.

f

Jau kiek laiko, kaip serga se
nutė. p. Bruzgienė. Linkime pa
sveikti.

Rugpjūčio 26 d., staiga mirė

i 
i
Į

; i 7 — 7 —— -

lietuvių gy-,ną Domicėlę, keturius sūnus, iš pas tėveliu s. prieš pradedant' 
karienėje ir kurių du tarnauja karo tarny- sunkųjį mokslo kursą. Taipgi’ 
a! Cyt" O i Fll/'sC" Vi F sirsF Tr>n —> r- o , "ir. -/s i —. ’ 1 o, —s 1, Az. i —, „ — 4- A.rzsl i ,, „ -.z.-m i v. » —« I

W. J. Chkholm
GRABORIUS

"Asmeniškas PatarnavlmaT"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

5 
cs
6

04Č

411 UASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

Darbo dienoje pas pp. V. J. 
' Kudirkus. gyv. 37 Franklin St.. 
1 buvo atvykę svečių ir viešnių iš 
' Waterbury. Conn.

S 
g

Šiomis dienomis pp. Petras ir 
Valerija Rakauskai, gyv. 4 St. 
George Avė., minėjo savo vedy
binio gyvenimo sukaktį. Sveiki
name!

Į 

!

Darbo dienoje nemažai Nor-i
woodiečių dalyvavo Nukryžiuo |

•9

5EP7YA7OSDEs7AfT PENKTI ]UBIL1E]INIA! METAI

HAFFENREFFER & CO., Ine.. Boslon, Mass., BREWERS SINCE
)

kada buvo įkurta Haffenreffer &. Co., Ine., geležinkelis buvo 
da naujiena, palyginus su dabartim. Tarp Boston ir New York 
ne nebuvo tiesioginių traukinių. Jų nebuvo iki 1889 metų.

tiesioginis susisiekimas tarp Boston ir New York taip papras
tas, kaip vietinis gatvekaris. Šiandien New York, New Haven 
<&. Hartford geležinkelis, moderniškai įrengtas, kas para ope
ruoja 38 traukinius tarp šių dviejų didmiesčių. Haffenreffer 
& Co., Ine., ką gamina PICK WICK ALE, taip pat žengė pirmyn 
ir tapo viena didžiausių alaus daryklų Amerikoje.

te

17
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Darbininko" Jubiliejinio 
KONCERTO

(garbės žodis. Nutarta pasiųsti 
; $100.00 ALT Centrui mūsų sky
riaus vardu. Nutarta leisti lai
mėjimo bilietėlius dėl sukėlimo 

I daugiau pinigų, ir suruošti kor- 
tavimo vakarą lapkričio mėne
syje, kuriame bus traukimas 
dovanų.

Taipgi palikta skyriaus valdy
bai susižinoti su ALT Centru, 

Jau sugrįžo iš Moterų Sąjun- kada tikrai •‘’Y1“ is užsienl° 
gos seimo, kuris įvyko Grand tremtiniai bei įgalioti žmonės, 
Rapids, Mich., vietinės kuopos kurie «al& paaiškinti apie mū- 
atstovė sąjungietė Stasė Tarnu-sų Jro‘i« likima metimuose 
lienė. Nors dar pirmam sąjun-ikraktuose- ir kada atvyks ave' 
giečių seime teko sąjungietei čiai;.tai mūs>‘ skyriua a,rd,’*ai 
Tamulienei dalyvauti, bet labai i svet‘us rir:lms-

RYTINIU —
VALSTYBIŲ ŽINIOS

*

-...........         N.........................................  O

»

MUSLĮ SODAL1ETES

Brockton, Mass
JVAIRUMAI

Šv. Rožančiaus Draugija pra
ėjusį sekmadienį, 2 vai. po pie
tų, laikė svarbų susirinkimą.

Šv. Andriejaus Gildą antra
dienio 8 vai. vakare po susirin
kimo turėjo specialę programą.

Amerikos Romos Katalikių 
Moterų Sąjungos 38 kuopa tre
čiadienio vakare laikė svarbų 
susirinkimą, kuriame Seimo at
stovė patiekė svarbių praneši
mų.

Maldos Apaštalavimo Draugi
ja penktadienio vakare prieš 
pamaldas laikys susirinkimą.

Tą patį penktadienio vakarą, 
po pamaldų, Lietuvių Veikimo 
Centro atstovai susirenka svar
biems pasitarimams.

Rugsėjo mėn. 3 d. (Labor 
Day), Brocktono miestas išro
dė kaip kuris nors Lietuvos 
kampelis. Kaip tai? — Tą dieną 
įvyko pašventinimas Nukry
žiuoto Jėzaus Vienuolyno Moti- 

iniško namo. Brocktone.
džiaugiasi turėjus progą pama-( APie šalP03 Fondo darbuotę] Kaip jau buvo pagarsinta, 
tyti ir susipažinti su mūsų or-(turiningą pranešimą padarė;daugybė lietuvių iš visų Naujo- 
ganizacijos veikėjomis ir inteli- raštininkė p-nia Juzė Dičkienė, | sios Anglijos . miestų ir iš toli- 
gentėmis moterimis bei mergi- iš kurio pasirodo, kad rūbai yJmesnių kolonijų dalyvavo šiose 
nomis, 1 
ti mūsų

j ševičiūtė, Elena Laucevičiūtė, 
Iena Matulytė, Ona Norkiūtė, 
Genovaitė Svirskiūtė, Florenci- 

Tamulevičiūtė ir kt.
Brocktonietė.

ja

Apskrities Valdybos 
Susirinkimas

I

Naujosios Anglijos Sodalieėių 
prefekte kviečia paskutinį susi
rinkimą prieš seimą sekmadienį 
rugsėjo mėn. 9 d. Cambridge, 
Mass.. Sodalieėių prefektės na
muose. kaip buvo nutarta anks
tau čia pat įvykusiame susirin
kime.

Kuris įvyks Sekmadienį, 
SPALIŲ-OCTOBER 21, 1945

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

11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
10.00

kurios rūpinasi palaiky-'™ renkami, ir jau gana daug jų (iškilmėse.
lietuves moteris ir priduota, bet dar didžiuma mū- Brocktono jaunimas— vyčiai, 

mergaites vienoj didelioj orga- ^ kolonijos geros širdies lietu-į labai gražiai darbavosi. Vyčių 
nizacijoj bei šeimoje. Pareiškė vili lietuvaičių neišsijudinoididelę .....iro musų mergai- 
savo pasitenkinimą seimo nuta- Prie darbo’ ir kada visi sustos j tęs sodalietės. kurios pasirodė 

prie šio naudingo darbo, tai ga- labai sumanios ir vikrios seimi- 
Į Įima, tikėtis gerų pasekmių. Vi- ninkės arba malonios laimėji

mų tikietėlių platintojos ir au
kų rinkėjo. Iš senesnių žmonių Valdyba jau gavo žinią, kad 
buvo girdėti daug pagyrimų, kun. Dr. J. Bogušas iš Water- 
kad jaunimas taip nuoširdžiai, būry, Conn.. sutiko laikyti pa
dalyvavo ir dirbo šiam kilniam skaitą seime.
tikslui — visas pelnas buvo pa
skirtas vienuolynui.

Brocktono sodalietės, nuošir
džiai patalkinusios Seselėms: 
p-lės Elena Bulkaitytė, Darata 
Jonušaitė, Rūta Ykasalaitė, Al-, 
dona Kukauskaitė, Zofija Luką-'

prie šio naudingo darbo, tai ga-rimais, kurie buvo labai nau
dingi organizacijai ir narėms, i

_________ itaminų perkama, klebono pagel- 
Skaudi nelaimė ištiko mūsų!ba; net už, $45.00, kurie bus 

' kolonijos seną gyventoją ir pa-; pasiusti su rūbais.
Įrapijietį, Adomą Andrušį, ku-' Tai?i iš Panešimų pasirodo, 

Vietinis BALF 11 skyrius va--riam prie darbo parpuolus tapo;kad Pa?al įgalės ir mūsų kolo- 
karais 
priima drabužius Lietuvos nu-Į šiuo tarpu randasi ligoninėje 
kentėjusiems. Skyriaus valdy- Į kritiškoj padėtyje. Melskime 
ba prašo geraširdžių žmonių at-’ Visagalio Viešpaties, kad sus- 
jausti didelį reikalą ir aukoti ^iprintų skausmuose, taipgi

duotų laimingai pasveikti.

to unuji va-:ixaiu p* uaiuv paipuuimj tapv, - — -

bažnytinėje svetainėje nuplauta dešinė ranka. Ligonis niJ0S lietuviai neatsilieka nau
dingame darbe.

labdaringam tikslui.

Praėjusią savaitę iš atostogų 
sugrįžo Seselės Pranciškietės. 
Vietoje Seselės M. Urbanos, 
paskirta nauja viršininkė Sese
lė M. Lucilė. Gi kitos dvi šios— 
Seselė M. Juozaf ina ir Seselė M. 
Aleksandra.

Parapijiečiai džiaugiasi ir 
sveikina.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinis skyrius laikė savo susi
rinkimą rugpiūčio 26 d., Sea 
Cliff Inn svetainėje, kur susi
rinko gražus būrelis veikėjų. 
Skyriaus valdyba, matyti, ne
snaudžia, bet dirba ir kiekvieną 
dieną būna prisiruošę dėl svar
besnių įvykių, už ką priklauso

Kiekvieną savaitę pradėjo su
grįsti po kelius karius iš už jū
rų, kas teikia didelį džiaugsmą 
visiems, ypatingai tėveliams ir 
giminėms. Duok Dieve, kad 
užilgo ir visi sugrįžtų.-

PUTHAM, COHN

ne- 
M.

Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lyne'rugpiūčio mėn. 28 d. lan
kėsi kun. J. J. Jakaitis, MIC., 
kun. P. Juškaitis, Cambridge,

Susirinkime bus svarstomi a- 
teinančio seimo, kuris įvyks 
Nashua. N. H.. įvairūs reikalai.1 

I

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

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

GARBES RĖMĖJAI:
Kun. K. A. Vasys, Worcester, Mass........................
A. Cizauskas, Sheboygan, Wis...............................
Dr. A. L. Kapochy, So. Boston, Mass. ..................
Marijona Bartkevičienė, Brockton, Mass. ..........
Silver Cafe — Silvestras Zavatskas, S. Boston 
Dr. P. R. Galinis, Dorchester, Mass........................
Peter & Diek Tavern—Petras Jarvis, S. Boston.... 10.00 
So. Boston Cafe — Vincas Balukonis, S. Boston. 10.00 
Andrius Zaletskas, So. Boston, Mass......................10.00

RĖMĖJAI:
Kun. Jonas Vaitekūnas, Providence, R. I........
Anna Sidabrus, Chicago, III.............................
Jonas Varnas, So. Boston, Mass......................
Elžbieta Versiackaitė, So. Boston, Mass. ......
Kun. Albert Abračinskas, So. Boston, Mass. 
Antanina Majauskaitė, So. Boston, Mass......
Juozafina Gudaitė, So. Boston, Mass. ..........
Rev. J. A. Paskauskas, Chicago, III. .........

Prisidėjusieji Mažesnėmis Aukomis: 
Feliksas Zaleckas, So. Boston, Mass. ..... .
Mrs. M. Gilbert, So. Boston, Mass....................
Mrs. D. Chubet, Norwood, Mass. ..................

I Peter Jokubauskas, Waterbury, Conn...........
K. Leiga, Brooklyn, N. Y.................................
K. Leiga, Brooklyn, N. Y............................ .....
J. Lukoševičius, Gardner, Mass.......................
Charles Valickas, Lawrence, Mass.................

i Buinauskaitę, Brockton, Mass........................
- . v (Paul Zaborskis, Brooklyn, N. Y......................

rijos Seserims už suteiktą \ym Yezgomaitis, New Haven, Conn.............
P. Marcinkevičius, Phila., Pa...........................
Kun. Jonas Lukšys, Shenandoah, Pa. .........

Visų kolonijų prefektės malo
niai kviečiamos dalyvauti šiame 

. svarbiame priešseiminiame su
sirinkime. Posėdis prasidės 1 v. 
30 min., p-lės Genovaitės Zeke- 

i vičiūtės namuose 288 Columbia 
i St.,

Mass., klebonas, ir kun. P. Stra-' 
kauskas. Lowell. Mass., klebo
nas.

Cambridge, Mass.
Apskr. Valdyba.

Padėkos Žodis

6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

-■ *

coxswain nuo komandieriaus! Nežiū-

»-SAVINGS BANKS
of Massachusetts

Mutual Savings Banks Massachusetts val
stijoje labai senai įsteigti — nekurie jau tu
ri daugiau kaip šimtmetį. Bankų viršininkai 
turi platų patyrimą ir supratimą apie nuo
savybių vertę... ir jie yra pasižadėję prižiū
rėti, kad mūsų veteranai gautų pilnos vertės 
už savo pinigus, kada jie pirks namus.

Nepraleiskite progos, pasinaudoti G. I. 
Billiaus įstatais. Pasiklausk atsakingų Mu
tual Savings Banko viršininkų.

Arba
rint kokio rango karys tarnyboje būtų buvęs 
ir garbingai atleistas veteranas, gaus tą pa
tį nuoširdų priėmimą Mutual Savings Banke 
dėl informacijų ar patarimų kaip nusipirkti 
nuosavybę pagal G. I. Bill of Rights įstatų.

“Savings Bart k ar 
Institutiom f ar Savings ”

>:•

f-S’v

Mes negalime atskirti 
puskarininkio nuo pulkininko!

Rugsėjo mėn. 7, 8 ir 9 d.d 
Nekalto Prasidėjimo vienuoly
ne įvyks uždaros refcoZefccijos į kolekcijų, tačiau dar nori- 
moterims. Rekolekcijas ves ku-; me pareikšti karštos padė- 
nigas J. Dambrauskas, MIC. ' kos žodį N. Pr. Švč. P. Ma-

Nors jau kelios savaitės 
prabėgo po Sodalieėių re-

Poilsio namuose “Vilią Ma- progą atlikti mergaitėms 
ria” rugpiūčio mėn. atostogavo 

j daug viešnių iš So. Bostono,
Brooklyno, Bayonne’s, N. J..
Elizabeth, New Britain ir kt.

*

I

BRIDGEPORT, COHN.

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

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už nuo-

rekolekcijas. _ ___
Dalyvės pasakojo, kad Pev l Pečiukevich, Frackville Pa......

tokio malonaus priėmimo N N Lawrence, Mass..........  ’.
dar niekad nebuvo turėju- Mrs y Vaičiūnas, Brooklyn, N. Y.........
s*os švarus kambariai,: Run j Chase, Great Neck, N. Y..........
skanūs lietuviški valgiai -R Zakas> Phila, Pa................................
gražus laukai ir nepapras-;Run p g Norbutas, Brockton, Mass.

Praeitą sekmadienį teko jau 
sutikti grįžusį karį, garbingai 
pasižymėjusį iš Europos, gerą 
parapijos choristą Juozą Barno- 
tą, kurio tėvelis yra geras para
pijos rėmėjas ir lietuviškos 
spaudos palaikytojas. Juozas 

į buvo vienas iš pirmųjų parapi
jos jaunimo paimtas į karą, ku
ris matė karo audras nuo Afri-

I kos iki Romos. Linkime jam pa
ilsėti ir. sustiprėjus, vėl su pa
rapijos jaunimu dainuoti ir gie
doti.

1 p. Barnotas džiaugiasi sulau-j 
kęs sūnaus, o dabar laukia dūk-1 
relės, grįžtančios iš Europos ka-; 
ro lauko. Bridgeporte yra pir
moji lietuvių šeima, kurios sū- 

Į nūs ir duktė, brolelis ir sesutė 
I dalyvavo kare.

Daugiau yra grįžusių jaunuo
lių: p. Mateika iš Pacifiko, Žio- 
bas. Balčius iš Europos. Kai ku
rie dar turės grįžti neribotam 
laikui. Sveikinam grįžusius, o 

• už žuvusius pasimelskime. nes 
iš mūsų parapijos, rodos, žuvo 
trys jaunikaičiai: Lužetckis. 
Varonielis ir Sikorskis.

i
į

tai graži rekolekcijų tvar- yvm Chase, Hartford, Conn.
• Tz\l>am- _ . . . - ;John Kavali, Norwood, Mass.................

Dėkui vaip pat ir Tėveliui juozas Gruzinskas, So. Boston, Mass.
J. A. Dambrauskui, reko-. j gtasulis, W. Roxbury, Mass..........
lekcijų vedėjui, uz tokius John ghislosky, Brooklyn, N. Y.............
įspūdingus pamokslus ir ziurolienė, Dorchester, Mass..........
privatiškus pasikalbę ji-, yĮrs ą r Masaitis, Westfield, Mass 

Kun. F. Kenstavicius, Lawrence, Mass. 
K. Jakštas, Worcester, Mass.................
A. Galcius, Worcester, Mass.................
Mrs. A. Petkūnas, Brooklyn, N. Y. .......

I

privatiškus ] 
mus. Mergaitės visada dė
kingai atsimins Jūsų dva
sinę paramą.

Nei žodžiu, nei raštu ne
galima išreikšti, kokią j Tumasonis, Brooklyn, N. Y.........................
naują liepsną _ šios reko- y,Įrs e Powell, Cambridge, Mass...................
lekcijos įžiebė dalyvavu-į Pev Alphonsus Maria, C. C., Brighton, Mass.
šiųjų sodalieėių širdyse. • yj yjBridgewater, Mass.........................

Gaila, kad nedalyvavo j Markelonis, So. Boston, Mass............
daugiau mergaičių soda- Pev Pr juskaitis, Cambridge, Mass. 
liečiu, bet tikimės, kad a- j Oradeckes, Waterbury, Conn...............

(teinančiais metais sodalie-Pev James J. Shlikas, Sheboygan, Wisc. 
1 eių grupė padidės, nes tos, yjrs V. Laukaitis, Worcester, Mass........
(kurios šiais^ metais lankė- Leon staskus, Brighton, Mass. .............

■ažumą ir vertę šių reko-^jrg y gjiauskas, Worcester, Mass. 

. Da’r kartą ačiū visiems.! 
Kurie prisidėjo prie šių re- 
kolekcijų įvykdymo.

Naujosios Anglijos Sodalicčių 
A pskrities Valdyba.

_________
■

j si, gyvu žodžiu pagarsins j Jackevičius. Dorchester, Mass.
i - — — _ — —4. _ —-------- — _ ■ — -

l lekcijų.
į

I

Taipgi atminkime sušelpti ir 
Lietuvos pabėgėlius, vargstan
čius Europoj. Dabar eina dra
bužių vajus. Prisidėkite prie jo. 

i Aukokite drabužiais. Drabužiai 
i bus išsiųsti t” o jaus. kaip tik 
baigsis rinkimo vajus. Tad at- 

Įmink ir nepasilik neprisidėjus 
' su drabužiais.
I /

f -

Moteris yra lyg šešėlis: 
jei tu ją seki, ji bėga nuo 
tavęs; jei tu bėgi — ji se-l 
ka paskum tave.

Indusų priežodis.!------------------- :— ------- 1

BROCKTON FAIR

Administracija.

MŪS V
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

Vietinis laikraštis “Bridge- 
port Post” pranešė, kad darbi
ninkai neišvažinėtų. nes darbų 
Bridgeporte bus ir toliau. Tad 

I pageidautina, kad žmones, ypač 
' lietuviai neišvažinėtų iš miesto.

ARKLIŲ 
LENKTYNES

8 Lenktynės
kasdien.

Daily Double
”1:15

Pradžia 2 P. M.
rikultūros

Paroda.

5EPT. 9thnu 15
Sunday thru Sa+urday

I 
i 
i 
i 
t 
4

I
i

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

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

LxXXXXXVXXXNXVVXXVXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXWXWXWXkXXXU^iii

Mt. uurASHINGTON

o o • o 'ERATIVE BANK
430 BROADWAT • IOOTR BOSTON
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Šv Petro plačioje ir didžioje lietuviu parapijoje vi
sur girdisi obalsis: PRiPILDYKIME MOKYKLĄ VAI
KUČIAIS. Ši obalsi padavė kun. Virmauskis. Tikrai, ši 
gražų obalsj įvykdžius Bostoniečiai pasirodytų nepa
prastai susipratę ir kilnūs žmonės. Kartą Respubliko
nų partija, prieš rinkimus išdavė pareiškimą: “Jei visi 
Respublikonai baisuos, mes laimėsime rinkimus”. Ga
lima tvirtinti, kad mokykla bus vaikais perpildyta, jei 
tėvai norės.

Lietuvių

Kun. Pranas M. Juras, 
uolus apšvietos ir labda
rybės rėmėjas, pasakys pa
mokslą mokyklos atidary
mo proga, rūgs. 13 d., 9 v. 
ryte, parapijos salėje. 492 
E. 7th St. Ir jo duosni šir
dis trokšta, kad visi lietu
viai leistų savo mažutėlius 
lietuvių mokyklon.

----------------------------------------------- j

Atsidarys Mokslui 
I Ketvirtadienį

Rugsejo-Sept. 13 d.,
Su pamaldomis ir pamokslu, parapijos salėje, E. 7th St. 
Pamokslą pasakys svečias Kun. Pranas M. Juras.

•----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- €> _____________________________________

Pripildykime Mokykla 
Mokiniais

KUN. PRANAS A. VIRMAUSKIS,

Šv. Petro lietuvių parapijos, So. Bostone, klebonas,

■ --------------------------------- I

50 metų tam atgal pir
mieji So. Bostono lietuviai 
kolektavo pinigus bažny
čios statymui po visą Bos
tono apylinkę.

Dabar mes vardan tų 
pirmųjų So. Bostono lietu
vių, vardan J. E. Arkivys-j JO EKSCELENCIJA ARKIVYSKUPAS
kupo Richard J. Cushing,' RICHARD J. CUSHING, D. D„
D. D., vardan visų vietinių Įaįmįna naują lietuvių mokyklą, parapijos kunigus, 
kunigų, buvusių ir esan- ^mones vaikučius ir visus, kurie prisideda prie šios 
čių, vardan visų Bostono mokyklos 
patrijotingų lietuvių ir “yai Palaima Parapijai,” sako Jo Ekscelencija,
vardan pabėgėlių kentan- Qeg 17 d , Jq Ekscelencija atsakydamas į kun. Pr. kurs jaučiasi labai laimingu pigiai nupirkęs nuo Bos-
c-ių Sibire ir kitur, padary- virmauskio laišką ir sugražindamas, jam rašytą Dr. tono miesto parapijai dvi gražias mokyklas, kurių ši 

;kime didžiulį vajų suvesti Patrick j Foley, laišką, rašo: 'viena atsidaro kitą ketvirtadienį, rūgs. 13, dėl visų
visus Bostono lietuviuKUS) --Herev/rth is the letter from Dr. Foley. I hope he Bostono lietuviukų ir puslietuviukų. Jis pasitiki, kad 
ir puslietuviukus į minimą o-ets the schools vvithout any difficulty. They certainly neatsiras lietuvis, kurs neleistų savo bernaičio, mer- 
hetuvių mokyklą ir mini- wj|| be g blessjng t0 the parish.” -gaitės i šią lietuvių šaunią mokyklą,
mu laiku. Pereikime visus °t ______

kaimynų namus ieškodami . 7.<yrr..
mokyklai vaikučių ne pini
gu. Būriais vaikelius su- 
veskime savon — patogion 
mokyklon kaip kad Aren
tai, Landžiai, Juškai, ir k., 
kad veždavo vaikučius į 
Cambridge lietuvių para
pijos mokyklą. Vertas bus 
pasišventimas šioje tautų 
žudymo eroje. Bus atsaky- 

ob raudamas rūpinosi mokyklos statymu mas lietuvių pabėgėlių
“Ar jie kalba

• •

KUN. DR. K. URBONAVIČIUS.
lietuvių išeivijos Įžymus vadas, poetas ir rašytojas, So.
E st' ne klebonaudamas rūpinosi mokyklos statymu mas lietuvių 
pradėdamas jos fondą. Jis trokšta, kad visi lietuviai klausimui: 
leistų savo vaikus i dabartinę parapijos mokyklą ir ją lietuviškai?...
\ a..-jė.ais PErlPILDŪ TŲ. į Skelbsime pasišventėlių

vardus. Kas iš toliau leis 
savo vaikelį? Kas atves ki
tų mažutėlius? Visi kvie
čiami vajun vaikelių rinki
mo bei siuntimą lietuvių 
mokyklon. Turėsite lietu-1 
viškus vaikučius. Džiugin
site visus lietuvius. Nepra
leiskite progos. Pasinaudo
kite istoriška diena. Visa 
parapija švęskime su savo 
mažutėliais rugsėjo 13 d., 
1945. Tai didelė naujiena!

Pasisemdami pasiaukoji
mo ir patrijotinės dvasios 
iš mūsų kareivių PERPIL- 
DYKIME vaikučiais buvu
sią miesto Capen mokyklą 

' VIENA DIENA. Nelauki
me nieko. Visi būkime pir
mi. Tą gražų vieningą dar
bą atlikę, pasidarysime e- 
są protingi, galingi, didin
gi ir patrijotingi.

Valio mūsų mokykla pil
na vaikučių!

■

Kun. Albertas Abračins- Kun. Semeonas Saulėnas, 
kas. uolus ir sėkmingas, kurs bėgioja po So. Bosto- 
veikėjas ir jaunuomenės no lietuvių namus kviesda- 
vadas nuolat ragina visus mas jų vaikučius į lietuvių 
leisti savo vaikučius į lie- mokyklą. Jis yra tikras 
tuvių mokyklą. Jis aukojo vaikučių apaštalaitis. Juos, 
mrklrt’L’iui ’n^craln mvli ir nori innc vi-mokyklai visas reikalingas begalo myli ir nori juos vi- 
knygas. kad tik tik lietu- sus matyti po šios mokyk- 
vybė žydėtų. j los stogu.

O
T 

re

Naujoji Šv. Petro lietuvių parapijos mokykla, kampas “I” ir E. 6th St., So. Boston. Mass. Joje mokslą 
prasideda visiems Bostono lietuvių vaikučiams rugsėjo-September 13, 1945 m. Nukryžiuoto Jėzaus Seselė 
mokytojos pasirengę dėstyti mokyklų patiektą programą ir lietuvių kalbą. Klebonas ir kunigai pagelbininkai 
nuoširdžiai ragina visus lietuvius leisti savo vaikučius j šį lietuvišką mokslo židinį. Photo by a c stoka.
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VIETINĖS ŽINIOS
į1

ZINUTĖS
Pripildykime Mokyklą

Šv. Petro plačioje ir didžioje 
lietuvių parapijoje visur girdi
si obalsis: PRIPILDYKIME 
MOKYKLĄ VAIKUČIAIS.

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI
447 Broadway

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Šou 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

Šį obalsį padavė kun. Virmaus
kis. Jis, bažnyčioje, kalbėdamas 
apie naują parapijos mokyklą, 
I ir E. 6th St., sakė, kad moky
kloje yra sudėtos naujos mo
derniškos šviesos. Ji visa išma- 
liavota. Suolai ir visa mokykla 
atnaujinta. Toliau, jis sakė, jog 
jis, jo gerbiami pagelbininkai 
kunigai ir Seserys mokytojos 
darysią viską ką tik jie išgalė- 

i šią vaikučių naudai iš atžvilgio 
mokslo, susisiekimo, pietavimo 
ir kito ko. Po tam jis pridūrė: 
“Ir jei kiekvienas šios kolonijos 
lietuvis tą darys, ką jis galės 
vaikučių labui, tai mokykla už- 
syk bus vaikučiais perpildyta.

Šį gražų obalsį įvykdžius Bos
toniečiai f5asirodytų nepapras
tai susipratę ir kilnūs žmonės. 
Pajuokimo pirštai, kurie į juos 
yra rodomi, kad jie: turi mo- 

’ kyklas, o vaikučių nėra, turėtų 
i būti kramtomi. Kartą Respubli- i 
konų partija, prieš rinkimus iš-! 
davė pareiškimą: “Jei visi Res-j 
publikonai balsuos, mes laimė-; 

jsime rinkimus”. Galima tvirtin
ki, kad mokykla bus vaikais 
i perpildyta, jei tėvai norės.

Knights of Lithuania
V I C T O R Y

PICNIC
Sponsored by Councils 17 and 18, S. Boston-Cambridge

— at---

Keistutis Park
Oakland Grove

Ęast Dedham, 
Mass.

Games-Contest
Singing-Dravvings

Music-Dancing 
Refreshments

Sunday, September 9, 194S

I

Bostono Lietuvių Masinis 
Susirinkimas—Prakalbos

Pagalba Karo Nukentėju 
siems Lietuviams

I {VAIRŪS SKELBIMAI

PAIEŠKO

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Rūgs. 2 d.. Stasys Morazos 
apsivedė su Aniele Kirkliaus- 
kaite, gyv. 85 F St., So. Boston, 
Mess.

Tą pačią dieną Ona Jakštytė 
ištekėjo už Liudviko Cook, gyv. 
46 Mt. Everett St., Dorchester, 
Mass.

Valio, Visi Į Vyčių Piknikų!
So. Bostono ir Cambridge L. Vyčiai bendromis jė

gomis rengia milžinišką PIKNIKĄ, kuris įvyks Sek
madienį, Rugsėjo-Sept. 9, 1945, Keistučio darže, Oak
land Grove, East Dedham, Mass.

Vyčiai rengia plačią ir gražią programą: žaidi
mus, kontestus, dainavimą, dovanų laimėjimus, mu
zikos — polkas, valcus, suktynius... Jaunimas C-17 
žais su Vyčių (Old Timers). Bus valgių ir gėrimų...

Jaunimas kviečia visus lietuvius ir lietuvaites at
vykti į jų vasaros linksmybių puotą ir su jais praleisti 
linksmai laiką. RENGĖJAI.

Vietinis BALF skyrius ruo
šia masinį lietuvių susirinkimą 
penktadienį, rugsėjo-Sept. 14 d., 
8 vai. vakare, Lietuvių svetai
nėje, kampas E ir Silver St., So. 
Bostone.

Principaliu kalbėtoju bus adv. 
Antanas Mileris iš VVorcester, 
Mass. Taipgi kalbės ir vietiniai 
kalbėtojai. Bus ir dainų prog
rama.

BALF skyriaus valdyba, ku
rios pirmininku yra Dr. Povilas 
Jakmauh (Jakimavičius), buvęs 
Massachusetts valstybės svei
katos komisijonierius. nuošir
džiai kviečia visus lietuvius ir 
lietuvaites, kurie užjaučia nu
vargintai Lietuvai ir jos žmo- sūno! 
nėms nuo karo nukentėjusiems, 
šiame susirinkime ir prakalbose žiemos šalčius mūsų parei- mu. Arti Edward Everett Sq., 
dalyvauti. Nei įžangos, nei au
kų rinkimo nebus. Visi galėsime 
pasiklausyti kalbų ir pasitarti 
kaip mes galime pagelbėti tiems 
nelaimingiems mūsų broliams 
ir sesutėms, kurie yra išblašky
ti po visą Europą. Kvieslys.

■Jonas Petrulis kilimo Lietuva, 
Subačiaus valsčiaus, Jauniūnų 
km. Prašo atsiliepti gimines bei 
pažįstamus, gyvenančius Ame
rikoje. Rašykite — Mr. Frank 
Tuleikis. 702 E. 5th ’St., So. 
Boston 27, Mass.
---------------------------------------------------------------------------------- .

PARSIDUODA namas su 9

f

V*

LANKĖSI

{VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

AUKOS GERIEMS TIKS
LAMS. Feliksas ir Morta Krau- 
neliai paaukojo $10. Seselių Na
mui Brocktone ir $10. parapijos 
naujai mokyklai. Jie pasižadėjo 
leisti abu savo vaikeliu parapi- 
jinėn mokyklon ir parinkti vai
kučių savo apylinkėje. Ona Sta- 
niuliūtė aukavo S10. Alena Ru
sienė aukavo $2. mokyklai. Taip 
pat aukavo mokyklai po $5. — 
Veronika Ivanauskienė, Vikto
rija Kontautienė ir Karolis Jan- 
kunavičius.

Ivanauskai pasižadėjo leisti 
savo mažutėlį parapijos moky
klon.

Fotografas Jurgis Stukas sa- 
■ ko: “Visiems reikia remti lietu
vių mokyklą”. Todėl ponas Stu
kas nuėmė mokyklos gražų pa- 

I veikslą ir jį paaukojo. Iš tojo 
paveikslo padaryta gera klišė.

Širdingai ačiū visiems gerų 
j tikslų

Į

p. p. Užregistruokite visus vai
kučius tą dieną.

Šv. Augustino par. mokyklon 
vaikučiai suregistruoti birželio 
mėnesy. Daugiau jų ten netelpa.

Pristatome Vynę, Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas. Šaukite:

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

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

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

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

giai patarnauja.

258 West Broadway, South Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

rėmėjams.

Viena Diena

labai svarbu, kad didin-

L Zkl VkJLLz tyly Ji llalliCLo az

Nuo karo nukentėjusiems be- kambariai ir maudyne, frontinis 
namiams lietuviams reikia vis- piazas, ir furnace apšildymu, 
ko.. Jie neteko namų, neteko Arti Edward Everett Sųuare, 
turto, neteko rūbų, neteko ava- Dorchester, Mass. Kaina $35.00. 
lynės, pusbadžiai šaukiasi pa- gaukite Herbert Stafford, GEN. 
galbos į mus, amerikiečius. Jie eva 3013 po 7 vai. vak. (7) 
turi — kiek galėjo išsinešti, —---------------------------------------
viskas kitas prarytas karo bai-į PARSIDUODA namas su 9 
___ ! Nelaimingųjų lietuvių kambariais ir maudyne, fronti- 
vienintelė viltis — mes. Prieš nis piazas, ir furnace apšildy-

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

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

Tel. Evergreen 8-6203

Mass. Kaina — 
$3500.00. Šaukite Herbert Staf- 
ford, GENeva 3013 po 7 v. vak.

(7-11)

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appcaling 
Permanert Wav».

Tel. ŠOU. 4645

New Styles
Take advantage of CASPER’S morning 

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

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

Other permanents from $5. to $50.
Luxurious Waves Sėt While You Rclax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experieneed Manicurist always present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Yra
gas South Bostonas pasirodytų 
didingu ir toliaus. Visų akys 
yra atkreiptos į South Bostono 
lietuvius. Delko? Dėlto, kad jie* 
įsigijo puikią mokyklą I ir E. ■ 
6th St., ją šauniai taiso ir iškil
mingai ją atidarys mokslui, rug
sėjo 13 d.. 1945. Visi žiūri į So. 
Bostono lietuvius ir klausinėja: 
kaip jie čia pasielgs? Ar jie 
laipsniškai prisiauklins save 
prie šios mokyklos? Kaipo lie-į 
tuviai? Mat, lietuviai sako:' 

i “Darbas nepabėgs”. Ar jie šia-!
me svarbiame — istoriškame; 
momente bus dar kokie, palai-; 
di barščiai? Ar jie pamatę kaip 
Amerika šoko karan ir kaip jį į 
laimėjo, už syk viena diena pri- 

ikimš vaikučiais mokyklą ir eisi 
prie atremontavimo antrosios?; 
Tuomi So. Bostonas pasirodytų! 
didingai. Labai kviečiami visi 
už syk suvesti visus savo vaike
lius į savo mokyklą, būtent: 

i rugsėjo 13 dieną.
Taip. Staiga mes įsigijome šią 

mokyklą parapijai, kad negali
me susigriebti šio laimėjimo 
svarbumu. Mes lietuviai, kata-'

I t
likai per amžius nesame savos 
mokyklos turėję. Dabar ją mes 
turime. Ji yra tikrai modemiš-^ 
ka, šviesi, erdva, puiki, mūsų 
mokykla. Šioje mūsų mokyklo
je mokys mūsų vienuolės moky
tojos. Mūsų mokyklon tesuplau- 
kia visi mūsų bernaičiai ir mer
gaitės. Mes, South Bostoniečiai 
turime savą mokyklą — naudo-' 
kimės ja tuojau, visi už syk.

Pasisemdami pasiaukojimo ir 
patrijotinės dvasios iš mūsų ka
reivių PERPILDYKIME vaiku
čiais buvusią miesto Capen mo
kyklą VIENA DIENA. Nelau
kime nieko. Visi būkime pirmi-. 

>Tą gražų vieningą darbą atlikę, 
j pasirodysime esą protingi, ga- 
jlingi, didingi ir patrijotingi. 
Valio mūsų mokykla pilna vai-1 

1 kūčių!
PASTABA: Specialė vaiku, 

čiams registracijos diena bus 
rūgs. 6 d.. 9 vai. ryte ir 2 vai. Į

Rugsėjo 5 d., mirė, miesto li
goninėje, ilgai sirgusi, Karolina 
Pratašienė, 93 metų. Paėjo Kur
šėnų parapijos. Amerikoje pra
gyveno per 50 metų. Buvo rami 
ir kantri moteris. Pašarvota pas 
savo krikštasūnų graborių Juo
zą Kasparą. Laidojama penkta- 

. dienį, 9 vai. ryte, iš Šv. Petro 
par. bažnyčios. Melskimės už ją. 
O ji, žinau, melsis už mus visus. 
Telaimina Dievas gyvus ir mi-

■ rūsius.
I —
i

Pereitą savaitę lankėsi Mrs. 
Eva Potembergas iš Cambridge. 
Mass. Atsilankymo proga Jubi
liejinio koncerto fondan aukojo 
$1.00 ir kalendoriaus fondan 
$1.00. Pp. Potembergai yra il
gamečiai LDS 8-tos kp. nariai 
ir “Darbininko” rėmėjai.

Pereitą savaitę lankėsi p. An
drius Zaleckas, vienas pirmųjų 
LDS 1-mos kp. narių. Atsilan
kymo proga įstojo į Jubiliejinio 
“Darbininko” koncerto 
Rėmėjus, įmokėdamas 
koncerto fondan.

Lankėsi Mrs. C. Zinka iš Mal- 
den, Mass. Atsilankymo proga 
koncerto fondui aukdjo $1.00. 
Mrs. Zinka yra ilgametė “Dar
bininko” skaitytoja ir rėmėja.

Garbės
810.00

DORCHESTER $8500.
PARSIDUODA 9 kambarių na
mas su visais geriausiais įren
gimais. Oil burner, 2 baths. kar
šta vanduo, modemiškos grin
dys. Namas randasi Dorches- 

; tery geriausiame stovyje. Tele-
__  ..... T . fonuokite Gen. 3683. (6-11-13).prižiūri jį ligoje. Lai Dievulis 

suteikia Jonui greitą sveikatėlę.

I Taipgi sunkiai serga ponia’ 
Geležinienė, gyv. Lyon St., Dor- 
chestery. Ji pasidavė ligoninėn 
ir manoma turės kojos operaci
ją. Ją globoja dukrelės. Rap. 

j
I

I

Sunkiai Serga I

Legionierių Pagelbi 
nes Organizacijos 

Pramoga

šeštadienį, rugsėjo 8 d., vaka
re, Amerikos Legiono Stepono 
Dariaus 317 posto patalpose, 
265 C St., So. Bostone, įvyks to 
posto pagelbinės (Auxiliary) 
organizacijos naujų narių priė
mimas ir pasilinksminimas.

Komitetas nuoširdžiai kviečia
j visus narius ir draugus daly- 
! vauti. Įžanga dykai. Komitetas.
|

I
I
I

Jau antra savaitė, kaip sun
kiai serga p. Jonas Januškevi
čius, gyv. Annabell St.. Dorches
ter, Mass. Ligos priežastis yra 
keleriopa: širdis. inkstai ir 
plaučiai vargina visą kūno or
ganizmą. p. Jonas Januškevi
čius yra buvęs ‘Darbininko’ na
mo energingas ir uolus prižiū-Į 
rėtojas. Jis turi sūnų Juozą ka
ro tarnyboje. Antras sūnus ve-| 
dęs ir dukrelė Onutė su motina

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ” 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį!

“ŽVAIGŽDĖ” 
rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis!

Metams tik $1.00!
Adresas: 

‘žvaigždės’ Administracija 
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

i i

į

Pamėginkite Florai 
Indijonų Arbatžolės

LAXATYVAS 
LENGVAS
Veikiančių 

Sudėtinių iš: 
Senna ir 
Cascara 
Žievių.

(Ne Indijonų 
Išradimo)

FLORAL INDIJONŲ ARBATŽOLĖS 
beveik stebėtinai, gelbsti nuo prasto 
vidurių virškinimo, užkietėjimo, vi
durių kataro, kepenų sustingimo: va
lo nešvarų kraują, gelbsti gydyme 
odos ligų, inkstų negalavimą ir mo
terų ligų.
NURODYMAS: Įdėkite vieną ar
du šaukštukus šios Arbatžolės j 1 
puoduką verdančio vandens, leiskite 
pastovėti apie 5 minutes, nukoškite ir 
gerkite apie pusę puoduko rytmečiais 
ar einant gulti. Galima pasaldinti pa
gal skonį su medum ar cukru.
PASARGA: — Nevartokite kada vi
durių skausmas (pilvo skaudėjimas, 
sutraukimas, colic). vėmimas ar kiti 
ženklai apendicito randasi. Tankus ar 
nenustojantis vartojimas šių laxaty- 
vinių arbatžolių gali pavergti prie 
nuolatinio vartojimo Iaxatyvų.
Svoris' 5 uncijos Kaina: $1.00

I Perkant žolių mišinį, visados pra
šykit Florai Herbs. gausit geriausių. 

Su užsakymais malonėkite ir pini
gus prisiųskite, nes kitaip užsakymas 
nebus išpildomas. Kreipkitės prie —

J. SKINDER 
3448 So. Emerald Avė. 

(Dept. 9)
CHICAGO 16. ILLINOIS 

(Reikalaujam agentų pardavinėti).

I

VISŲ DĖMESIUI!
Norintieji išmokti muzikos, išla

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

Three Arts Studio
480 Boylston St.,

Boston, Mass.
Tel. KENmore 3571

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCo.
MOVERS — 
Insured and

Bonded
Local & Long 

Distance 
Moving

336.328W. Broadvvay
So. Boston, Mass.LITHUANIAN 

NATIONAL ANTHEM 
Lietuvos Himnas

Balsui ir Pianui
Piano Version by 

Vytautas Bacevičius 
Kaina 50c.

DARBININKAS 
366 W. Broadvvay, 

South Boston 27, Mass.

$85.00 u p
32.00 u p

Factory to you
Monuments
Markers

Ali lettering and delivery
anywhere in New England 

Writc for catalog

Memorial Granite Co., Ine
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva MarksienS,

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

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

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

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

Tel. Parkway—1864-W.
iždininkė — Ona Stamuliūtė, 

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštini n k©.

ftV JONO EV. BU. PASALPINĖ8

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Pirminlnkas — Pranas Tuleikis
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.I

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

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

' Iždininkas—Stasys K. Griganavičius. 
I 699 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 
į Maršalka — Jonas Zaikis,

787 E. Broadvay, So. Boston, Mass

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

t

I
-t

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

1

GRABORIAI

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 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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Veda — Antanas Vaičiulaitis

8

i- <«■ -3B- -3B- <«• <♦: <♦:

KUN. JONAS NAVICKAS 
TĖVIŠKĖJE

kaip kad prieš daugelį me-
S tų, kada dar vaikas buvo; 
g rūpestingai, su atsidėjimu, 

visuomet su
’iJis mėgo juos;

visuomet su pamėgimu, 
ąjjis mėgo juos; tuos mal- 
$ i dingai nusiteikusius žmo- 

«•: •»> -ae- -ac- -ae- •»> -sk-jk- -ac- <♦> •» -ac- -se- -jk- būlius,
susėdusius 

linėjamės dėl palikimo, irjriaus, 
niekaip negalim savo že- dos, 
mūs ginčo išspręsti. Kar- gas.
tais bylą laimim vienas, suomet padarydavo didelį 
kartais kitas, ir taip tąsom įspūdį, ir kuomet tik atva- 
vienas kitą ir tąsom. Teis- žiuodavo į Lietuvą, nepra- 
mas mums, tėveli, daugiau leisdavo progos nuvažiuoti 
jau negali padėti, todėl į šv. Onos atlaidus. Jie bū- 
mes atėjom pas jus. Iš- davo jam ne tik malonu- 
spręskite jūs tą mūsų am- mas, užsidėta pareiga, bet 
žiną ginčą, labai prašome”, drauge jie primindavo 

Kun. J. .Navickas papra-; jam, kada jis dar būdamas 
šo jų smulkiai nupasakoti vaikas, kartais basas, ba- 
dalyka, ir nepraėjus po- tus per petį persidėjęs, 
rai valandų abu ūkininkai anksti rytp, skubėdavo į 
išeina verkdami. Juokiasi tuos atlaidus, kaip į di- 
abu ir verkia K? nepajėgė džiausią šventę. Ir pasku- 

i važinėjimas de- 1 :nį kartą lankydamasis 
atsiti-šimt metų po teismus, tą Lietuvoj jis, brolis vvsk. 

Kartą įvažiuoja į padarė kun. Navickas per Padolsk:s, kun. dr. J. Vaš
kas važiavo į tuos pamėg-

tuos elgetas, 
prie švento- 

prašančius išmal
tas iškilmingas apei- 
Jam tie atlaidai vi-

I
Menu, buvo saulėtas 1939 mu ar patarimu. Kiekvie- 

metų liepos mėnesio rytas, nam pagelbėk, patark, pa- 
Spindėjo rasos ant pievų, dėk. Vieni kviečia jį apsi- 
kvepėjo gėlės ir liepų žie- lankyti ir pamatyti, kaip 
dai. Kur ne kur sušlamėda
vo lapelis, užgautas rytme
čio vėsos, sudrebėdavo gė
lės žiedas, išvydęs saulės 
spindulius. Tyla ir šventa
dieniška rimtis viešpatavo 
gamtoj. Visur matei kaž
kokį malonų nuovargį, no
rėjimą pasilsėti. pasi
džiaugti ta gaivinančia ry
to valanda. Gera buvo ilsė
tis gamtai po saulėta dan
gaus priedanga.

Kun. dr. J. Navicko tė
viškėj Virbaly viskas šian
dien nepaprasta. ] 
kaip visada. Čia dvigubai 
jaučiamas tas gamtos ar
tumas. Medžiai, gėlės, at
rodo tartum pirmą kartą 
matomi. Kodėl taip? Kas 
atsitiko? Iš pat ryto gauta veidų, kad dalykai nekoki. 
žinia: “Kun. Dr. J. Navic
kas pervažiavo Lietuvos 
sieną”. Koks vaikiškas 
džiaugsmas apėmė visus. 
Nesuvaldomas šypsnys ir ką. Kun. Navickas numoja 
juokas kiekvienam žings- ranka, sakydamas, kad lai- 
ny. Ir vienas vardas tebu- ko jam pakaksią. Nedrą- 
vo visur girdimas: kun. Jo-'šiai pradeda jie pasakoti 
nas. kun. Jonas... ! savo bėdą. Aplinkiniais ke-

Atvažiavus kun. dr. J. liais, kaip jau įprasta kai- 
Navickui. tuoj aplink pa- miečiui. prieina pagaliau 
sklido apie tai žinia. Suži- ir prie dalyko: “Štai aš, tė- 
nojo apie tai 
tas. ir kaimai. Užplūdo jį abu mudu broliai, — jau 
žmonės su įvairiais reika- dešimtį metai bus kai va-; Stovi pulkas bernužėlių, 1, 2, 3.

Ei, vyručiai, ką darysim... 
Kai mes priešą pamatysim.

sekas jiems gyventi, kiti 
prie to kvietimo nedrąsiu 
balsu dar klausia: “Ar tė
velis neturite kokį atlieka
ma rožančių ar medalikė- 
lį?” Jis niekam neatsisa
ko. su malonumu patenki
na prašymus.

Paminėsiu vieną iš tokių padaryti
charakteringesnių
kimų.
kiemą vežimas, ir išlipa du dvi valandas, 
nepažįstami žmonės. Tai Grįžęs į savo tėviškę, ku- tus atlaidus.
P. kaimo ūkininkai. Abu nigas J. Navickas be galo* Menu, eidamas į bažny- 
jau apyseniai. Nedrąsiu mėgo važiuoti į artimųjų'čią pamačiau jį sėdint, 

ne taip, balsu paklausia, ar tėvelis parapijų atlaidus, kaip Al- šventoriuj ir beklausant 
... v. -. Vėliau, pasi- 

žvilgte- kaip tik'pasitaikė Šv. Onos baigus pamaldoms, suti-
Navickas namie. Gavę tei- vito, Pajevonio. Tuo laiku ■ išpažinčių, 
giamą atsakymą. ,
lia vienas į kitą ir prašo atlaidai. * Jis ruošėsi į juos kau jį klebonijos sode, ap- 
n u vedam i pas jį. Kun. Na---------------------------------  —
viekas matydamas iš jų MYLĖKI, VAIKELI,

meiliu balsu paprašo juos 
sėstis ir papasakoti reika
lą. Jie pradeda atsiprašyti, 
kad sutrukdė tėveliui lai-

Mylėki, vaikeli, 
Gimtinę, šalelę. 
Mylėki Lietuvą, 
Mūs’ brangią žemelę!

Kas tėvų nemyli — 
Nedoras yr’ vaikas, . 
Kam tėvynė — niekis — 
Tas išgama paikas.

ANOJ PUSĖJ

ne tik mies- veli, ir mano kaimynas, — Anoj pusėj Nemunėlio, viens, 
du trys.

lais. Kiekvienas su prašy- žinėjame po teismus ir by-.— -----------------------------
l 
Imsim kardus, vysim vysim...
Savo žemėj nelaikysim...LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS

Kas alkoholį vartojaLietuvos Vyčių metinis Seimas įvyks rugsėjo 21- j^as alkoholį ' ' *_
z2-23 dienomis. Šv. Antano lietuvių parapijos salėje,:sveikatai stiprinti, tas be- 
lo09 South ot'-vh Avenue. Cicero, Illmois. Seimo ren- gudiškai iš savęs tyčiojasi 
gėjai yra. Chicago Vyčių apskritis, bet Seimui jie pa-, R. Striupas.
rinko vietą Cicero, nes čia gražiai veikia 14 vyčių kuo-1 
pa ir klebonauja labai nuoširdus vyčiams kun. Ignas 
Albavičius.

Skaitlinga šeiminė komisija, nuoširdžiai dirba, 
kad priėmus nuoširdžiai atvykusius atstovus-svečius 
ir, reikia tikėtis, kad būsime maloniai priimti.

Seimo sėkmingumas priklausys nuo mūsų pačių 
kaip mes skaitlingai suvažiuosime ir kiek nuvežime' 
gerų sumanymų organizacijos naudai. Bet visi norime. 
kad Seimas būtu sėkmingas ir. kad mūsų organizacija: 
augtų - bujotų. Todėl, kiekvieno vyčio pareiga į Seimą: 
važiuoti i: išspręsti organizacijos reikalus — nutiesti 
naujas gaires ateities darbams.

Šia proga, visus vyčius, prietelius, rėmėjus, o ypač 
malonią dvasiškąją širdingai kviečiu į Liet. Vyčių Šei
ma.

Praras Razvadauskas.
L. Vyčių Centro Pirm.

Viena iš gražiųjų Kauno aikščių, kai ten žydėjo 
laisvas ir nepriklausomas valstybinis gyvenimas.

A. a. kun. Dr. Jonas Navickas
Rugsėjo 2 d. suėjo 4 metai nuo jo mirties.

suptą žmonių minios. Žmo- jūs skambinat ir dainuojat Kun.

šiai. Kun. J. Navicko išva
žiavimo diena atėjo. Atvy
ko giminės į jo išleistuves. 

i Sakomos kalbos, bet šį 
kartą jau ne taip, kaip jo 
sutiktuvių dieną. Tarp 
svečių įžiūrimas kaž koks 
nuliūdimas. Nebeskamba 
taip garsiai ir laisvai kal
bos, juokai. Kažkas, norė
damas pakelti nuotaika, 
smarkiau uždainuoja, kaž
kas stipriau užgauna pia
nino klavišius. Nieko ne
gelbsti. Nuotaikos links
mumas palaikomas tik 
dirbtinu būdu. Kiekvienas 
stengiasi pasirodyti links
mas. patenkintas, — deįa, 
kai kuriems tas visiškai 
nesiseka.

Saulė pamažu s^eso. Ne
buvo jinai tokia skaisti, at
rodė pablyškus, susimas
čius. Sudrebėjo eglaitės 
prie namo langų, paliestos 
vakaro vėsos. Ant pievų 
nasirodė pirmieji sidabri
niai rases lašai. Kilo rū- 
kas.

Svečiai dar vis rinkosi ir 
rinkosi.

Pagaliau prisiartino liūd
niausia pokylio dalis. Nu
tilo juokai ir dainos.

Kun. dr. J. Navickas, kaž 
kaip keistai sujudęs, paki
lo nuo stalo ir tarė atsi
sveikinimo žodį. Padėkojo 
visiems už atsilankymą, 
už parodyta jam visų šir
dingumą. Po to buvo su
giedota jam “ilgiausių 
metų”.

Kažkas pranešė, kad ma
šina jo jau laukia. Lydi
mas visos minios, tartum 
į laidotuves, išėjo jis į kie
mą. Pradėjo visus atsisvei
kinti. Pasipylė ašaros. Jis 
gi ramindamas tarė: “Ne
verkite, ko verkiate, ne 
Daskutinį kartą matomės, 
prabėgs keli metai, ir vėl 
aš būsiu čia”. Neįtikina
mai ir keistai skambėjo 
tie jo ištarti žodžiai vaka
ro glūdumoj. Atrodė jie 
dirbtiniai ir šaltai ištarti. 
Tie nesuramino žmonių, 
bet dar labiau pravirkdė. 
Mintis, kad gali jo daugiau 
nebematyti, pralėkė pro 
visų galvas.

Pagaliau jis baigė atsi
sveikinti. Greitu žvilgsniu 
apmetė tamsoj paskendu
sią tėviškę, žvilgterėjo į 
beržą, į susirinkusius, sku
bėdamas sėdo į mašiną. 
Nesijuokė tą momentą 
kaip paprastai. Sučiauptos 
’ūpos, šalta veido išraiška 
’iudija, kad nelengva pa- 
’ikti gimtieji namai. Suju
dėjo mašina, jis pakėlė 
■anka, ir vakaro tamsa už
dengė jį.

Spindė jo žvaigždės, skai
sčios, sidabrinės. Gamtoj 
buvo tylu ir ramu. Kaž kur 
zisai arti gailiai pravirko 
įpuokas, ant kelio gulė 
našinos sukeltos dulkės.

Tai buvo paskutinis kun. 
dr. J. Navicko išvažiavi- 
nas iš tėviškės.

J. V. Navickas.

. J. Navicko viešėji- 
bet dabar pažiurę- mas Lietuvoj baigės. Žmo- 

pašventintf tik ką sim, ką jūs tose kolegijose mės sužinoję, kad tėvelis 
1 x.” Šitokio siurpry- žada netrukus juos palikti, 

kiti su 20 Jau niekas nelaukė, ėjo pas jį norėdami atsi- 
i Taip vėlai ir tik ką sugrį- sveikinti, padėkoti, gal pa- 
žęs iš atlaidų, pavargęs! . skutinį kartą pamatyti. 
Žvilgterėjo “nelaimingie-i Visi žinojo, kad jis nelabai 
ji” vienas į kitą, susikaupė:sveikas. Pasitaikydavo, 
ir laukė, kas čia bus to-1 kad net iš tolimiausių kai- 
liau. Kun. dr. J. Navickas mų atvažiuodavo žmonės 
pradėjo “egzaminą”. Pa-'tarti jam sudiev, 
lietė įvairias mokslo ša
kas, nepraleisdamas net sveikinimais, 
gimtojo miesto istorijos. 
Laimei “egzaminas” 
truko ilgai ir visiems pa- pie karą vis skrido plačiau 
vyko gerai “išlaikyti”. Vi- ir plačiau. Neramumai au
si lengviau atsikvėpė.

Paskutinį kartą viešėda
mas Lietuvoj, kun. J. Na- žiuosiant, mačiau jį tėviš- 
vickas didesnę laiko dalį kės sode bevaikščiojant, 
praleido bevažinėdamas su bekalbantį brevijorių. At- 
įvairių įvairiausiais reika- rodė jis nuliūdęs, susirūpi- 
lais, belankydamas pažįs- nęs. Matyt, karo pavojus 
tarnus. Ir ėjo jis nuo namo stipriai paveikė jį. Po va- 
į namą, visų laukiamas ir landėlės baigęs skaityti 
prašomas. Klausinėjo, brevijorių, priėjo sodo ga- 
kaip sekasi tam ar kitam, lą, ilgai, ilgai žiūrėjo į va- 
ar dar gyvas tas ir tas. Ir karus, į besileidžiančią 
jeigu jis sužinojo, kad kam saulę, žaromis nudažytą 
nors jau ne taip sekasi, dangų. Apžvelgė laukus, 
kaip turi būti, išklausinės 
jį, pagelbės, paguos. Ir to
kių atsitikimų pasitaiky
davo ne vienas, ne dešim
tys, bet šimtai.

Bėgo dienos, valandos.

nės veržės prie jo. Vieni geraL 
įnešė L_ J . ,
pirktus rožančius, škaplie-:lsmoKOL- 
rius, medalikėlius, J . +o’
kitais reikalais kreipėsi į 
jį. Kai kurie — tai jo die
nų pažįstami, buvę kaimy
nai.

j Visuomet po tokių atlai
dų jis parvažiuodavo pa
vargęs, bet linksmas ir su 
šypsena veide.

Jis tą vakarą buvo pa
vargęs, bet gyvas ir jud
rus. Nors laikas buvo ga
na vėlus, tačiau jis nėjo il
sėtis, bet atėjo į seklyčią, 
kur sugrįžę atlaidininkai 
šnekučiavosi. Paprašė bro
lio dukters, kad jinai pa
skambintų ir padainuotų 
keletą jo mėgstamiausių 
dainų. Pasakė juokingų is
torijų. Užkrėtęs visus link
smiausia nuotaika, tarė į 
savo brolių vaikus: “Na,

Jis pats lankės su atsi-

Artėjo paskutinės išva- 
ne-^žiavimo dienos. Gandai a-

go kas valanda.
Pora dienų prieš išva-

Rugsėjo - September 16 dieną, sekmadienį 
Visus Lietuvius Kviečiame

atvykti

Į MARIANAPOLĮ 
Kur vyksta Tėvų Marijonų 

RĖMĖJŲ SEIMAS, 
iškilmingos pamaldos

už kun. dr. Joną Navicką, M.I.C. ir už Lietuvą.
Tą dieną 11 valandą rėmėjai ir svečiai išklausys 

iškilmingų šv. Mišių prie Liurdo grotos. Šv. Mišios bus 
aukojamos už amžinos atminties kun. dr. Joną Na
vicką, MIC., Marianapolio steigėją, jo mirties metinė
se, ir už Lietuvą.

Šv. Mišias laikys kun. Jonas Jakaitis, MIC., buvęs 
TT. Marijonų provincijolas, ne per seniai grįžęs iš Ar
gentinos. Pamokslą sakys kun. Jonas Bakanas, šv. Ka
zimiero par., vikaras, Worcester, Mass.

Po pamaldų visi turės bendrus pietus.
1 vai. bendras stacijų ėjimas lauke išmeldimui 

mūsų pavergtai tėvynei Lietuvai Nepriklausomybės.
Seimas bus pradėtas 2 vai. Be kitų klausimų, rė

mėjai ir svečiai išgirs rašytojo A. Vaičiulaičio paskaitą 
aktualiais lietuvių tremtinių klausimais.

Marianapolį galima pasiekti traukiniais iš New York, Hart
ford ir Boston, gi iš Providence ir Worcester — autobusais.

Iš New York traukinys išvažiuoja 6:25 a. m.. Hartford ir 
Boston traukiniai išeina 9:15 a. m. Iš tų miestų traukiniai atva
žiuoja 10:42 v. ryto Putnam.

Iš VVorcester autobusas išvažiuoja 9:00 a. m., gi iš Providen
ce 8:15 a. m. Būna Putnam 10:30 a. m.

Atvykusius šiais traukiniais ir autobusais Putname paims 
Marianapolio autobusas ir nuveš laiku pamaldoms Marianapolyje 
prie Liurdo grotos.

Automobiliais reikia važiuoti į Thompson miestelį, kur yra 
Marianapolis.

Visi lietuviai ir lietuvės, esate laukiami į seimą, ir pamal- 
Joms už a. a. kun. dr. Joną Navicką, MIC.

Marianapolio Kolegijos ir Rėmėjų 
Valdyba.

apsisuko ir nuėjo, namų 
linkui. Eidamas pakėlė nu
svirusią ant tako rožę, nu
purtė rasas, pataisė.

Vokietija paskelbė Len
kijai karą. Prasidėjo mū-

Pagailėk, Viešpatie
Pagailėk, Viešpatie, Lietuvos krašto... 
Kur tiek vargo, kovų ir kančios!
Niekad tie kryžiai nesutilpo į raštą,
Kiek mes išgėrėm taurės karčios.

Kiek mūs kūną priplakė botagais,
Kiek diržų išrėžė iš pečių!
Kiek mus išvartė armotų noragais,
O, kiek puolė vilkų draskančių.

Kiek čia tupdė kapčių, tiekomis smaigė...
Kiek mus graužė svetimas vėžys!
Rytų raupsai, vakarų votys baigė;
Kiek rijo Sibiro garvežys.

Bet mes, Viešpatie, vis gyvais išlikom; 
Gauruotais pečiais, akmens valia!
Veržėmės iš gaujų, puolančių klikų;
Ir tik Tau, — pasiguodėm dalia.

Ten, prie altorių, ar kalnų aukurų...
Kniubojo ir kniūbo šešėliai!
Tiek amžių glaudžiamės prie Rangų gerų, — 
Nepagailėk, mums aušružėlės.

Pakelk, Viešpatie, tą Gerąją Ranką;
Virš Lietuvos vartų uždarų...
Laisvės raktui sopulių teužtenka, —
Ištrauk mus, iš siaubūno nasrų.

Marija Aukštaitė. Teilsisi ramybėje...


