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Šio fondo vajuje darbi
ninkų grupės suvaidins į- 
žymiausią rolę. Vajus pra
sidės spalių 1 d. ir baigsis 
spalių 17 d. 52 miestuose 
ir miesteliuose metropolio 
srityje. Organizuoti darbi
ninkai yra prašomi aukoti 
nors vienos dienos uždarbį 
dėl 288 Red Feather Com- 
munity Fund agentūrų, 
kurios aptarnauja 2 mili
jonus žmonių Didžiajame 
Bostone ir tęsimui karo 
reikalavimų, kaip tai ŪSO 
ir šelpimui nuo karo nu
kentėjusių žmonių Euro
poj, Philippinuose ir Kini
joj-

Darbininkų ir darbdavių 
atstovai susirinks pasitar
ti trečiadienį, rugsėjo 19 
d., 10:30 vai. rytą, kampa
nijos centre, First Corps 
of Cadets Armory, 105 Ar- 
lington St., Bostone. Daly
vaukite.

Lenkijos Vyskupai Negali 
Normaliai Susisiekti Su 

Šventuoju Sostu

Londonas — KAP, lenkų 
katalikų spaudos agentū
ra, apibudindama dabarti-' 
nę Lenki jos padėtį, sako, 
kad Lenkijos vyskupai ne
gali palaikyti normalių 

j santykių su šventuoju 
Sostu — Vatikanu ir taip
gi negali gauti leidimo iš
važiuoti į Vatikaną ir as- 
meniai raportuoti Jo Šven
tenybei, Pijui XII apie 
Lenkijos katalikų padėtį.

---------------- :
Lietuvos Biudžetas (jungtas 

| Bendrą Sovietų Sąjun
gos Biudžetą

I

Multi - Milionieriaus Morgą* 
no Palocius Rusijos 

Komisarams

TEL. SOUth Boston 2680PENKTADIEMS (Friday) RUGSĖJIS (September) 14 D., 1945 m

Lietuvių Parapijos Mokyklos

Šv. Mišias Atnašavo Kleb. Kun. Pr 
Virmauskis - Pamokslą Pasakė 

Kun. Pr. M. Juras
giasi. Į pirmą skyrių susė
do 25 vaikučiai prie žvil
gančių stalelių, į antrą 
skyrių Seselė mokytoja 
susodino 24 vaikučius, ku
rie rankutes sudėję dairi
nėjosi dailiai išdekoruota-

New York (LAIC)
Maskvos spauda praneša, Dpr:nn->- 
kad “Sovietų Lietuvos” 9

Lietuvių Tremtinių - Studentų Vyrų Choro Grupė Švedijoj. Šie stu
dentui gauna pašalpas iš Bendro Amerikos Lietuvių šalpos Fondo.

—
Washington, D. C., rūgs. Į

Spaudoje tilpo pranešimai, 
kad Sovietų Rusijos valdžia, 
per savo atstovybę šioje šaly, 
išnuomavo dviem metam, buvu
sio finansų magnato, multimi- 
lionieriaus J. P. Morgano, pasa
kiškai puikiai įrengtą vasarinį 
palocių Glen Cove, L. I., New 
York. Palociai esąs pastatyti iš 
geležies, akmens ir stiklo. Prie 
jų yra 116 akerių puikiausio 
parko ir sodų. Ta nuosavybė e- 
santi miesto įvertinta (assess- 
ed) $1,000,000.00. Ji bus varto
jama, kaipo poilsio vieta Sovie
tų Rusijos atsiųstiems komisa
rams — supirkimo komisijos 
nariams, kurie ir šiaip jokio 
sunkaus darbo nedirba ir gyve
na puikiausiuose viešbučiuose.

Kaip žinome, iš visų turtuolių 
Morganas visų bolševikų orato
rių buvo labiausia keikiamas ir 
rodomas kaipo kapitalistinės 
sistemos pavyzdys, kurs iš dar
bo žmonių prakaito ir kraujo 
didžiausiame pertekliuje gyve
no. Dabar, pasirodo,- kad jo vie
tą užima Rusijos valdančiosios 
klasės atstovai - komisarai, 
kuomet kaip žinome, Rusijos 
darbo žmonės, liaudis, turi dirb
ti ilgiausias valandas, pusba
džiai, skarmalais prisidengę gy
venti, be jokių žmogaus teisių, 
kaip senovės vergai, tuom tarpu 
jų viešpačiai komisarai, kaip 
buvusių carų giminaičiai, sun
kaus darbo nedirbdami atosto
gaus ilsėsis ir lėbaus Morgano 
palociuose.

Esu tikras, jei prie šio palo- 
ciaus, bandytų prieiti lietuvių 
bolševikėlis, nežiūrint, kiek jis 
būtų dėl tos neva “darbo žmo
nių tėvynės” Rusijos pasidar
bavęs, priaukavęs, ar aukų pri
rinkęs, būtų kaip šunelis nuvy
tas.

Šis faktas turėtų išsklaidyti iš 
mūsų bolševikėlių galvų iliuzi
ją apie “darbo žmonių tėvynę”. 
Toji “tėvynė” virto didžiule, 
baisia “vergų imperija”, kurią 
valdo žiaurus diktatorius - im
peratorius su saujale pasirinktų 
ištikimų komisarų. Kad tie ko
misarai,
niuosna, nepasielgtų taip, kaip 
pasielgė Kravčenko, todėl, jie ir 
aprūpinami kaip milionieriai, 
Morganų palociais.

Ar dabar mūsų lietuviški bol- 
ševikėliai (tie darbo ir vargo
pelės, o ne tie keli, kurie dirba prieš devintą dieną. Proletaras.

biudžetas 1945 m. yra 728
mil. rublių (Latvijos — 13 — Elmer Davis, Office' 
792, Estijos 698). Lietu- of War Information 
vos, kaip ir visų prievarta (OWI) direktorius, įteikė 
sovietinamų kraštų, biud- savo rezignaciją 
žetas yra įjungtas į ben- Truman’ui. 
drą Sovietų Respublikų!
biudžetą. Biudžetas buvo ją priėmė ir

40 VIENUOLIŲ PAAUKOJO 
GYVYBES UŽ PASAULI 

V'

So. Boston, Mass.—Rug-j 
sėjo 13 d. Šv. Petro lietu-1 
vių parapijos mokykla: 
pradėjo mokslo metus. Po 
didelio vargo, darbo iri 
daug rūpesčių buvo tikras 
džiaugsmas uoliesiems pa
rapijiečiams susirinkti į me kambaryj, kol Seselė 
parapijos salę. E. Seventh surašė vardus. Trečiame 
St., ir dalyvauti iškilmin- skyriuje randasi 20 vaiku- 
gose mokyklos atidarymo čiai, o į ketvirtą skyrių tai 
pamaldose. Rytas gražus, dar nesuėjo dvidešimts 
todėl vaikučiams ir tėve- vaikučių, 
liams buvo malonumas at-

|

i

Mokyklos atidarymo die-
vykti net ir iš tolimesnių nog nuotaįka buvo pakilu- 
miesto dalių. Sale pnsipil- gį j>odos visiems ta min
dė. Vaikučiai užėmė pir- tįg stovi; ’ <<Jau pradėta, iš- 
mąsias vietas, o suaugu- tęsesime!” Pradžia sunki, 
šieji kitas. Į sias iškilmes }aįjęUį bėgant palengvės!” 
buvo atsilankę ir svečiai:;
kun. K. Vengras, MIC.,' Prie stalelių kiekviena- 
kun. A. M. Jurgelaitis, O. me kambaryje, mergaitės 
P., ir Motinėlė M. Bonaven- pradėjo dalinti popierines 
tūra J. C. [lėkšteles ir servetėles, o

’ . , x l berniukai dalinti užkan-Devmtą valandą j
prasidėjo šventoji Auka, 
kurią atnašavo klebonas, 
kun. Pr. A. Virmauskis, 
prisimindamas vaikučių ir 
visų atsilankusiųjų inten- 
cijas. Kaip žinoma, klebo- ^ad pamokos prasidės ant- noo IQ hoi Hnhai rro ... _ .
bą pidmyn, savęs negailė-

Mainz, Vokietija — “Kir- kitoje rankoje indelį su 
Švenčiausiu Sakramentu, 
ji sustojo. Tuojau ją apsu
po Seserys vienuolės, su
klaupė ir pradėjo garsiai 
melstis.

Vienuolyno sienos, kaip 
motina vyresnioji nuo žemės drebėjimo, pra- 

Didžiulės 
(išpirkimą nuo nuodėmių, liepsnos apjuosė vienuoly- 
už žmonijos taiką, ir už 
Dievo karalystės atėjimą. 
Dievas jų aukas priėmė.

Tą dieną, ka^a pasigirdo 
sirenos, kaipo ženklas 
Mainz miesto bombarda
vimo, Amžinos Adoracijos 
vienuolyno motina paėmė 
Švenčiausiąjį Sakramentą 
ir nunešė 
žemį, kur 

: specialus 
padaryti 
vyskupo 
pradėjo smarkiai bombar
duoti. tai motina vienuolė 
Švenčiausiąjį Sakramentą jos. Seserys priėmė kaipo 
turėjo išnešti į saugesnę Paskutinį Sakramentą iš 
vietą požemyj. Laikydama motinos vyresniosios ran- 

jvienoje rankoje kieliką ir kų. t

į BUVĘS JAPONIJOS PREMIERAS 
i TOJO NORĖJO NUSIŽUDYTI

Prez. chliche Nachr i c h t e n”, 
i Mainz diecezijos oficialis

Prez. Truman rezignaci-'savaitraštis, paduoda, kad 
, ją pi icmc ir paskyrė Neil vasario 27 d., 1945 m. Am- 

svarstomas Maskvoje. Va-'Dalton, vietinių skyrių di- žinos Adoracijos vienuoly- 
dinasi, svetimieji nustato rektorių, eiti visų OWI no 40 seserų ir to vienuo- 
kaip turi būti naudojama skyrių direktoriaus parei-pyno motina _ 1 _ 
iš Lietuvos žmonių surink- gas, kol ji bus visai likvi- kentėjo ir mirė už pasaulio dėjo siūbuoti.
tieji mokesčiai. duota.

Gen. MacArthur Įsakė Japonų 
Teroristų Draugiją Uždaryti

Japonų Gen. Sugiyama Nusižudė - 
Adm. Shimada Areštavo

Wainwright Apdovanotas 
Kongresiniu Garbės 

Medaliu

į vienuolyno po- 
buvo pastatytas 
altorius. Ji tai 
turėjo specialų 
leidimą. Kada

ną. Niekas per liepsnas ne
galėjo išbėgti. Vienuolyno 
sienos sukrito. Tai buvo 9 
vai. vakare. Ryta vienuoly
no kapelionas Tėvas Ma- 
nuwald ir viena sesuo, ku
rie laike bombardavimo 
buvo sodo priedangoj, rado 
40 vienuolių ir motiną vy
resniąją mirusias, visos 
klūpinčios su ištiestomis j 
rankomis maldai. Tik vie
na žvakė liko deganti. Kie- 
likas ir indelis išliko nepa
liesti. tačiau, neliko nei 
dalelės konsekruotos Ošti-;

i

džius, ledus, gėrimėlių. Ne 
’’ tiktai vaikučiai gavo, bet 

ir visi svečiai. Tai atminti
na diena. Pasistiprinę, tė
vai su vaikučiais skirstėsi, 

i vieni kitiems primindami.

Tokio, Japonija, rūgs. 13 Louis Mountbatten, for- 
— Jung. Valstybių okupa- maliai priimdamas pasida- 
cijos viršininkai areštavo vimo raštą, pareiškė savo 
Japonijos admirolą Shige- kariams, kad jie būtų 
taro Shimada, buvusį lai- griežtus su japonais, jeigu 
vyno ministerį tuo laiku, jie tik parodytų nepaklus- 
kada japonai užpuolė Pearl numą ar neištikimybę. 
Harbor. Tuo pačiu laiku, 
kada Shimada buvo areš
tuotas, tai japonų gen. Su
giyama, pirmos imperato
riškos armijos komandie- 
rius ir buvęs karo minis-'
teris, pats nusižudė. Taip- VVashington, D. C. —Grį- 
gi nusižudė ir jo žmona, žęs iš Japonijos karo ne-

Gen. MacArthur tuo pa- >aisvės . Sen‘T Jonat7han' 
čiu laiku įsakė panaikinti Wamwnght ) Jung Vals- 
japonų teroristų organiza- tytes visur buvo karstai 
ciją, vadinamą ‘‘Juodas j)a- Ąmerį^įef;.įams kariams

’ nuėjus jo areštuoti, jis šū
viu, o ne kardu, kaip pa
prastai japonai nusižudo, 
bandė nusišauti. Bet šūvis Prez Truman papuose tjk sunkiai jį sužeidė.

gen. Wainwnght auks- _ _T , \ ,. 
čiausiuoju šios šalies or-l J.un&‘. Valstybių armijos 
denu: < 
dal of Honor.

Gen. Wainwright atvežė

Tokio, rugsėjo 13 — Hi-;karo pradžios. “Jūs laimė- 
deki Tojo, buvęs Japonijos jote karą, tai galite surasti 
premieras, kada japonai karo kaltininką”, sako To- 
puolė Pearl Harbor, pats jo, bet jis pats tokiu nesi- 
sau norėjo padaryti galą.1 jaučiąs.

kurie siunčiami užsie-

Slibinas” ir taipgi areštuo- ^1 Washingtone gen. 
ti septynias jos vadus, ;Wainwright sutiktas su 
tarp kurių yra ir dabartį- ”‘įzlnlska Pa,rada ‘r.nul>- 

dėtas prie Baltųjų Rūmų.nio japonų ministerių ka
bineto propagandos mi
nisteris.

Amerikiečiai kariai pra
deda griežčiau su japonais 
elgtis, nes kitaip ir negali 
jų sutvarkyti. Jie vis dar Japonijos besąlyginio pa-

Congressional tuojau suteikė
i Tojo pirmą pagalbą. Po to! 
nuvežė į ligoninę ir jam 

įleido kraujo, kad išgelbėti
nenori taip lengvai pasi- "sfdartmo doStūs" ku> 87^; Pradžioje Tojo 

Tačiau, „e buvo pasirašyti Mls. nenorejo. kad amenkiecia; 
_ r <ypihpfn in trvvvhp hpf na-duoti valdymui. 1

pajutę amerikiečių griež- SOuri laive* 
tumą, vieni geruoju pasi
duoda, o kiti nusižudo.

Singapore, kada japonai 
pasidavė, tai adm. Lord

I

Biddle Paskirtas Karo 
Teismo Teisėju

už Judo grašius) pamatys, į ko
kias balas juos nuvedė, ta vyliu- 
ginga (Lietuvoje, vakarais, ret
karčiais “matoma”) “liepsne
lė” — socializmo idėja virtusi 
Maskvos propoganda: ar jie pa
siliks. kaip ligšiolei, kačiukais

nas labai uoliai vare š; dar- radie-nj rugsėj0 18 devin. 
bą pidmyn. savęs negaile- t vaIandą rytą. Rap. 
damas; daugelis pnetelių 
stojo jam į pagalbą. Todėl 
džiaugdamasis, kad laiku 
galėjo pradėti mokyklą, ji
sai dėkojo Visagaliui Die
vui, meldė Jo gausiai atly
ginti visiems, be išimties,1 
kurie darbu, žodžiu, auka 
ar malda prisidėjo.

Po šv. mišių kun. P. M. 
Juras, LDS Centro pirmi
ninkas, atvykęs specialiai 
iš Lavvrence, Mass., pasa
kė pamokslą, išdėstyda
mas tėvų pareigas vaiku
čių auklėjime.

(Kun. 
mokslas 
ninko” 
Red.).

Po šv. 
vaikučiai 
Capen mokyklą. Juos sekė 13 — Prezidentas Truman 
tėveliai ir kiti. Prie moky- įtikinančiai pareiškė, kad 
klos Seselės mokytojos dėl japonų palaikvmo val- 
juos 
grupes. Į Vaikučių darželį pilnai priklauso nuo 
suėjo 42 mažutėliai. Tuoj 
jie ėmėsi darbo — prie 
žaislelių, prie čiuožimo 
lentos, prie dailių kėdelių. 
Mamytės stovi kambario 
pasieniuose, žiūri, džiau-

Rusai Reikalauja Atominės 
Bombos Paslapčių

!

I

VVashington. D. C., rūgs. 
13 — Prez. Truman prane
šė, kad Francis Biddle, bu
vęs Jung. Valstybių pro
kuroras, paskirtas tarp
tautinio tribunolo teisėju,' 
teisimui karo kriminalis
tų. Pavaduotoju paskirtas 
teisėjas John J. Parker.gelbėtų jo gyvybę, bet da- 

įbar yra labai patenkintas.
| Amerikiečiai tikisi, kad Grūdai Lietuvoje Įsikurian- 
įTojo pasveiks. 1

Hideki Tojo skaitomas 
Japonijos No. 1 karo kri- 

New York (LAIC) — minalistas, nes jo įsakymu 
Maskvos “Pravdos” žinio-ir nurodymais buvo prade- „
mis, Lietuvoje esąs toks J tas karas. Tačiau Tojo y- tetų Lietuvoje 
didelis arklių trūkumas,--------T TT ------------ J
kad daugelyje vietų ūki
ninkai dirbą laukus nau
dodami 
jėgą.

Lietuvoje Aria Jaučiais Ir 
Karvėmis I tiems Raudonarmiečiams

New York (LAIC) —
“Pravdos” pranešimu prie 
valsčių vykdomųjų komi- 

; sudaryti 
ra pasakęs J. V. spaudos specialūs sėklų fondai, ku- 
korespondentams, kurie rie pirmoje eilėje aprūpina 
lankėsi pas jį prieš bandy- Lietuvoje besikuriančius 

raguočių darbo mą nusižudyti, kad jis vi- ūkininkauti raudonarmie- 
siškai nesijaučia kaltu dėl čius.

I

Pr. M. Juro pa- 
telpa šio “Darbi- 
numerio 3 pusi.

Londonas, rūgs. 13 —Ru
sijos valdžia pareikalavo, 
kad Jung. Valstybės ir An
glija išduotų atominės 
bombos gaminimo paslap
tis Rusijai, Prancūzijai ir 
Kinijai.

• Anglijos valdžia ir įžy
mūs visuomenės vadai yra 
griežtai priešingi kam nors 
išduoti atomo paslaptis.

mišių ir pamokslo 
tvarkiai ėjo į

Japonai Bus Pašalinti Iš 
Valdžios Korėjoje

VVashington. D. C., rūgs.

Seselės
suskirstė į penkias džios įstaigose. Korėjoje, 

to 
krašto karo komandie- 
riaus. Jis užtikrino Korė
jos gyventojams, kad kaip 
tik susidarys palankios 
aplinkybės ,tai japonai bus 
pašalinti iš valdžios.

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

1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.

šeštadienį, rugsėjo 15 d„ 1:30 vai. po pietų iš 
WESX, Salėm, Mass., turėsime progą klausytis gražių 
dainų, muzikos pranešimų ir kalbų. Programą išpildyti 
atvyks iš Nashua, N. H., muzikas - dainininkas Jonas 
Tamulionis, p. Ona Skirkevičienė ir p. Tamulionvtė. 
Trumpą kalbelę pasakys p. Pranas Razvadauskas, L. 
Vyčių Centro pirmininkas.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1230 ki- 
locvcles ir klausytis gražios lietuviškos programos.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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ĮVAIRIOS ŽINIOS r- >■ &
Lietuvos Valstiečiai Kerta Atstovų Butas Vienbalsiai Jugoslavija Ir Graikija Sau- -J

Medžius Donbaso 
Kasykloms

Pasisakė Už Pearl Harbor 
Tyrinėjimą

kiasi Amerikos Pagalbos

New York (LAIC) —
Maskvos laikraštis ‘Izvies- 
tija’ atspausdino, vadina
mo, Darbo Valstiečių su
važiavimo. įvykusio Vil
niuje, “sveikinimus” Stali
nui. Iš telpančių sveikini
me pasigyrimų matyti, 
kad Lietuvos valstiečiai 
buvo verčiami ruošti aero
dromus, taisyti gelžkelius, 
plentus, tiltus ir kitus su 
karu surištus dalykus. Jie 
turėjo vežti grūdų pylia
vas naujiesiems krašto šei
mininkams. Lietuvos vals
tiečiai netgi gamino miš
ko medžiagą, reikalingą 
Donbaso kasykloms. Šalia 
to — turėjo aukoti lėšas 
tankų, lėktuvų gamybai, 
savo skurdžias pajamas 
skirti valstybinei paskolai 
ir valstybinei loterijai.

Iš to sveikinimo matyti, 
kad pasipriešinimas rau
doniesiems okupantams 
Lietuvoje tebesitęsia, nes 
valstiečių vardu žadama 
kovoti su “lietuviško na
cionalizmo išgamomis”. 
Nėra abejonės, kad į tą ka
tegoriją įskaitomi visi, ku
rie laukia tikrosios Lietu
vos laisvė ir nepriklauso
mybės.

1 '■ Washington, D. C., rūgs. 
13 — J. V. Atstovų Butas 
vienbalsiai pasisakė už 
Pearl Harbor nelaimės ty
rinėjimą.

Pagal tą rezoliuciją, turi 
būti paskirta penki Sena
toriai, iš kurių nedaugiau 
kaip trys demokratai, ir 
tiek pat atstovų. Tyrinėji
mo išlaidoms paskirta 
S25.000, nedaugiau.

< Rusija Sudarė Vokiečių 
Kabinetą Zonai

Berlynas, rūgs. 13 — Ru
sijos karo vadovybė suda
rė vokiečių kabinetą iš 
vienuolikos direktorių sa
vo okupacinėje zonoje. Ta
čiau to kabineto direkto
riai yra pilnoje raudono
sios armijos kontrolėje.

Trys direktoriai yra aiš
kūs veteranai komunistai.

Londonas, rūgs. 13 —Ju-j 
gosią vi jos karalius Petras 
formaliai kreipėsi į Jung. 
Valstybes, kad pagelbėtų į 
pravesti laisvus rinkimus 
Jugoslavijoj. Valandą ve-j 
liau, arkivyskupas Damas- 
kinos, Graikijos regentas,! 
taip pat kreipėsi į Jung. 

Į Valstybes, kad aktyviau 
dalyvautų to krašto kom-' 
pūkuotos politinės padė
ties sutvarkymui.

J. V. valstybės sekreto
rius James F. Byrnes šian
dien turi pasikalbėjimą su Į 
Jugoslavijos ir Graikijos 
atstovais.

Maskva Gerinasi Rumunijai

i

Penktadienį, rugs.-September 14 d., vakare, Lie
tuvių Piliečių draugijos salėje, E St., So. Bostone, į- 
vyks masinis susirinkimas į kurį kviečiami visi pat- 
riotingi lietuviai. Bus kalbama ir svarstoma, kaip 
sėkmingai pravesti drabužių ęinkimo vajų nukentė- 
jusiems nuo karo lietuviams. Šis vaizdas lai pabudi
na lietuvio širdį prie labdaringo nusiteikimo ir prisi
dėjimo darbu padėti nukentėjusiems!

Lietuvio Tremtinio Laiškas 
Iš Vokietijos

Prisipažinimas Maskvoje 
Apie Dešimtis Tūkstančiu 

- Išvežtu Lietuviu
New York (LAIC) —Ko

munistų partijos organas 
“Pravda” paskelbė Lietu
vos komisaro Gedvilo kal
bą, pasakytą Aukščiausio
je SSSR Taryboje prii
mant biudžetą. Toje kalbo
je Lietuvos komisaras pri
pažino, kad dešimtys tūks
tančių lietuvių buvo išvež
ta iš savo krašto. Komisa
ras, žinoma, dėkojo už 
“brolišką jų priėmimą ki
tose sovietų respublikose”. 
Koks tas “broliškas priė- 
•mimas” buvo — žinome 
visi. Tūkstančiai lietuvių 
Sibire ir kituose puslauki
niuose kraštuose, nepapra-Į 
štai sunkiose gyvenimo 
sąlygose gyvendami, jau 
išmirė nuo bado, nuo svei
katai nepakeliamo gyveni
mo, nuo vargingo darbo 
baluotuose miškuose, ka
syklose.

Amerikos laivynui Japo
niją užėmus, mūsų parei
gos dar nepasibaigė. Mums 
reikia pasirūpinti nuo ka
ro nukentėjusiais lietu
viais Europoje. Jiems rei
kia drabužių, avalynės ir 
patalynės. Ją prašome sių
sti j:
United Lithuanian Rclicį Fund 

of America, J ne. IVarehouse 
101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-6203

Mažai Kas Stoja į Lietuvos 
Komunistų Organizacijas .

Visoj Okupuoto} Lietuvoj,

Londonas, rūgs. 13 —So- -----------
vietų Rusijos valdžia, grei-: šiomis dienomis So. Bostonie- 

'čiausia norėdama sustip- gavo nuo savo brolio Vlado 
Įrinti ir pagelbėti dabarti-į laišką iš Vokietijos per Ameri- 
piai Rumunijos valdžiai, kos lietuvį karį. Jis rašo:
' sumažino reikalavimus, “šiandien susitikau su Ame- 
kurie yra numatyti paliau-' rikos kariškiu - lietuviu iš Bos- 
bų sutartyje. Dėl perdide-!tono- kuris apsiėmė mano laiš-

Sovietai vykdo pagrei
tintu tempu žemės ūkio 
kolektivizaciją. Lietuvos 
žmonės kolektivizacijos, 
kiek galėdami, vengia.

Sąryšyje su tuo, eilėje
... . . vietų kilo neramumu.Per Neseniai Londone Įvy- _ _ _ _ _ _ _ _ _

kusią UNRRA Konferencijų i Sąryšyje Su Potsdamo Kon- 
buvo nuspręsta tos orga-! ferencijooje Rusų Iškeltu 

nizacijos globa praplėsti į! -----------
tuos benamius tremtinius,! reikalavimu peri e i s t i 
kurie, dėl politinių sumeti-’jiems Karaliaučių, Ameri- 
mų, atsisako grįžti į So- kos Lietuvių Taryba šio 
vietų okupuotas sritis. ! krašto valdžiai įteikė ati- 

UNRRA nutarimas lie- tinkamą memorandumą, 
čia ir lietuvius, kurie šian-'kame pabrėžiami ir Lietu- 
dien randasi vakarų Vo- vos gyvybiniai reikalai, 
kietijoje. Šis nutarimas Memorandumo gale šau- 
buvo priimtas prieš Rusi- kiamasi nepažeisti Lietu- 
jos norą. :vos interesų.

Iš kur A .Matjoška sužinojai, 
kad adv. K. Kalinauskas “iš
siuntė vietos laikraščiams ir 
radijams pranešimus”?

Toliau rašo: 
“Darbininko red. A. Kneižys, 

___  ______ gavęs tą pranešimą, jį tur būt 
lių Rusijos reikalavimų kuti persiųsti tau sesute. Aš su Į palaikė ‘sroviniu’ ir netalpino 
Rumunijai gręsia badas. 
Todėl Rusija sutiko ma-! 
žiau reikalauti javų ir ki-į 
tokių produktų iš Rumuni-: 
jos.

Rusijai labai svarbu pa-; 
laikyti dabartinę Petru Į
Groza valdžią, nes ji ją pa
statė, kurios nepripažįsta, 
nei Jung. Valstybės, nei 
Anglija.

Žydas Artistas Nupiešė 
Nukryžiuotojo Paveikslų

New York (LAIC) — 
Duodamas keminterno 

i “bosams” apyskaitą, Lie- 
i tuvos komunistų partijos 
sekretorius A. Sniečkus, 
kaip praneša “Pravda”, 
nusiskundė, kad apskričių 
ir valsčių komunistinės or

ganizacijos negausios, ne
skaitlingos. Gelbint padė- 

; tį, prie kaikurių ūkinių or
ganizacijų įvedama politi
niai direktorių padėjėjai, 
kurių uždavinys — vesti 
partijos propaganda.

LIETUVOS DAINOS
Oi. jūs dainos mūs. auksinės. 
Kodėl aidas jūsų
Vis rečiau laukuose skamba — 
Lietuvoje mūsų ?..

Ar gi ne jumis garsinga
Buvo mūs’ gimtinė?
Ar gi ne dainomis sutverta
Jos vaikų krūtinė?..

Tai delko nūnai dainelės
Mūsų tos pranyko ?
Tai delko nulaužtos skambios 
Kanklės giesmininko?..

mano šeima karo audros estu at-i Darbininke. (Iš kur Tamsta ži- 
blokštas į vidurį Vokietijos ir nai, kad gavo tą pranešimą?

.„įduosi anglų . ame- Red.). Red. Kneižys mėgsta ap
sidrausti popiežiaus neutralu
mu.” Popiežiaus neitralumu ap
sidrausti, jeigu tik galėčiau tai 
padaryti, yra vienas kilniausių 
dalykų. Jeigu taip, tai ir to pra
nešimo negalėjau palaikyti 
“sroviniu”. Ar ne taip A. Mat- 
joška?

BALF organizacija nėra sro
vinė, bet labdaringa. Todėl man, 
kaipo Darbininko redaktoriui 
ir BALF direktoriui reikia ap
sidrausti nuo politikierių, kad 
nepakenktų Lietuvos tremtinių 
šelpimo darbui.

A. Matjoška kelia klausimą: 
“Nejaugi ir apie kun. dr. Kon
čiaus atvykimą, jeigu pranešė 
p. Kalinauskas (Kam tas “jei
gu”? Tamsta sakei, kad Knei
žys gavo pranešimą ir netalpi
no, o dabar sakai “jeigu”. Red.), 
reikia laikytis neutraliai?”

Taip, aš ir laikiaus neitraliai 
ir pagal BALF Centro pageida
vimų. Labai gaila, kad žmonės, 
įsikabinę į siaurą politinį veži
mėlį, negali nuo jo atsipalaidoti 
ir labdaringame darbe.

Būdamas BALF direktorium, 
kviečiu A. Matjošką ir visus ki
tus į labdarybės darbą — Lie
tuvos tremtinių, išblaškytų po 
visą Europą, šelpimo darbą.

A. F. Kneižys.

šiandien randuosi anglų _ ame' 
rikonų valdomoje srityje...

“Čia Europoje karo audra jau;: 
pasibaigė, bet mums padarė : 
daug žalos. Mūsų mamytė mirė 
1942 m. birželio 26 d., brolis 
Petras žuvo nuo vokiečių bom
bų, brolis Mykolas žuvo nuo 
bolševikų bombos, o brolį Juo
zą bolševikai išvežė į Sibirą ir 
nežinia ar jis gyvas ar miręs. 
Sesers Petronės likimas man 
nežinomas. Tai, kaip matai, se-; 
šute iš mūsų didelio pulko liko-1 
me mes du. Labai norėčiau susi
tikti. tai dar kartą prašau, jei
gu galėsi daryk žygius per Rau-i 
donąjį Kryžių, kad mus paimtų 
į Ameriką, nes grįžti į tėvynę,! 
kur yra bolševikai mes negali-; 
me...

Taigi iš visų laiškų sužinome] 
tą patį: “Kur yra bolševikai 
mes negalime grįžti į tėvynę.” 

Kiekvienas, paragavęs bolše
vikų režimo, bėga nuo jo, kaip 
nuo baisiausio siaubūno, kaip 
nuo pikčiausio žvėries. Kaip 

! greit iš Lietuvos išsikraustys 
Rusijos raudonarmiečiai - oku- 

: pantai, taip greit visi Lietuvos ' v 1tremtiniai iš visų kraštų grįš į 
savo tėvynę Lietuvą ir pradės 
iš naujo atsistatyti. Rusijos o- 
kupacijos niekas nenori. Visos 
Rusijos pavergtos tautos nori 
kogreičiausia iš tos vergijos 
silaisvinti.

Į

Ar nuo vargo, sunkaus darbo 
Nebetekom žado?
Ar paguodą širdžiai kitą 
Lietuviai sau rado?..
Oi. netaip mūs’ bočiai vargo.
Ir netaip dainavo! —
Ir lengviau jiems vargti buvo 
Prie dainelių savo...

Ar šventadienį ilsėjos, 
Ar iš darbo ėjo — 
Visuomet laukai ir sodžiai 
Dainomis skambėjo.

Ė nūnai tėvelių būdą 
Jų vaikai pamynė — 
Dainomis garsi nutilo 
Mūs’ graži tėvyne...

Naujus būdus pamylėjo. 
Kito laikos tako —
“Kas iš jų—neduos juk duonos” 
Ant dainų jie sako. r

Mūs’ seneliai taip nesakė. 
Taip nesanprotavo — 
Tik dainavo ir mylėjo 
Tas daineles savo...
Jie žinojo, kad varguose 
Dainos tai paguoda.
Kad dainose yra viekas 
Kurs ramumą duoda...
Tat skambėkite, dainelės, * 
Lai visi jus girdi.
Ir lai žino, kad lietuviai 
Turi dainių širdį...
— 
jis ir kiti lietuviai kariai norėjo 
vykti į Lietuvą ir aplankyti sa
vo gimines, bet Rusijos komisa
rai nedavė leidimo, tai kvislin- I 
giukai tą lietuvį karį tuojau už 
skvernų nutraukė nuo platfor-j 
mos.

Britanija Pasiūlė Italijos 
Sutartį

Londonas, rūgs. 13—Bri
tanijos delegacija penkių 
didžiųjų valstybių užsie
nių ministerių tarybai pa
siūlė paruoštą taikos su
tartį Italijai.

Amerikos Komunistų Spau
da Įkandin Įrodinėjo,

kad Lietuva visiems am
žiams įkorporuota į Sovie
tų Rusiją. Įsitikinusi, kad 
įvykiai krypsta kita link
me, šį obalsį jie nebetaip 
garsiai jau skelbia.

Užtat, visa komunistinė 
propagandos tulžis užgulė 
Amerikos ir britų valdžias. 
Britų politikai vadovau
jantiems darbiečiams ko
munistai primeta darbi
ninkijos ir demokratijos 
išdavimą, juos vadindami 
fašistais.

New York — Kun. Anta
nas J. Urbansky, J. V. ar
mijos kapelionas, parašė 
Žydų Gerovės Tarybai, kad 
tūlas Sgt. Jack Levine su-i 

į tikęs jį prieš Kalėdas 1943 
| m. ir klausęs, kaip jis galė
tų parodyti jam savo įver
tinimą: Bekalbėdami, su
tarė, kad būtų geriausia 

j nupiešti Nukryžiuotojo 
Į paveikslą.

Sgt. Jack Levine, būda
mas įžymus artistas, mie- 

| lai sutiko ir nupiešė labai 
gražų Nukryžiuotojo pa
veikslą. Tą paveikslą apdė
jo rėmais. Kunigas kape
lionas vidunaktį prie to 
paveikslo laikydavo 
mišias.i

Rugsėjo - September 16 dieną, sekmadienį 
Visus Lietuvius Kviečiame

atvykti

į MARIANA POLĮ 
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 Worcester 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 } Thompson miestelį, kur yra. 
Mananapolis.

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

Marianapolio Kolegijos ir Rėmėjų 
Valdyba.

l«vl
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ŠV.

Angliškai Kalbančios Demo
kratijos Pradėjo

rodyti didesnio susido
mėjimo tuo, kas darosi So
vietų okupuotoje Europo
je.

Amerikos 
valdžioms 
komunistų
mos valdžios Bulgarijoje ir 
Vengrijoje buvo priverstos 
atidėti jų sumanytus rin
kimus.

"Pastabos Iš Bostono 
Lietuvių Veikimo"

iš- BROCKTON FAIR

ir Anglijos 
reikalaujant, 
kontroliuoja-

1940 Metais Pabaltyje 
Rinkiminės Komedijos

Bostono mayoras Kerrigan 
prašė Rekreacijos Tarybos, kad 
suorganizuotų Bostono jaunimo 
beną. Pirmas žygis jau padary
tas. Bostono Rekreacijos Tary
ba praneša, kad direktoriaus 
Francis J. Mahler vadovybėje 
šeštadienį, rugsėjo 15 d., nuo 4 
iki 6 vai. vakare įvyks audicija 
Pine Bank centre, prie Jamaica 
Pond, Jamaica Plain.

Visi vaikinai ir mergaitės virš 
13 metų amžiaus, kurie gali 

Įgroti kokiu nors beno instru- 
skyriaus sekr. adv. K. Kalinaus-j mentu, kviečiami ateiti ir paro-

Tokia antrašte Brooklyno 
“tautininkų” laikraščio “V.”, 
rugsėjo 7 d. š. m. laidoje tilpo 
tūlo A. Matjoškos piktas straip
snelis.

Paminėjęs kun. Dr. Končiaus 
lankymąsi Bostone, A. Matjoš
ka surado, kad “pas mūsų va
dus trūksta gerų norų ir vieny
bės”. Jis rašo:

“Štai pavyzdys: BALF vietos

ARKLIŲ 
LENKTYNĖS

8 Lenktynes
kasdien.

Baily Double 
1:45

Pradžia 2 P. M.
Giant Midway—Agrikultūros 

Paroda.

S EPT. 3 tlvui 15
Sunday +hru Sarturday

l

pasisekimu paskatinti, 
komunistai užsimojo pa
našius rinkimus pravesti 
ir kituose jų okupuotuose 
kraštuose. Kaip žinome, 
tie rinkimai yra taip su
tvarkyti, kad ką rinkikai 
bedarytų, visvien komu
nistinis tikslas turi laimė
ti.

kas gavo šalpos fondo sekr. laiš
ką (Kada gavo tą laišką? Red.), 
kuriame buvo pranešama, kad 
centro p>rm. dr. Končius bus 
Bostone rugpiūčio 22 d. ir nori 
vietos skyriaus valdybai, na
riams ir rėmėjams padaryti 
pranešimą šalpos reikale. Adv. 
K. Kalinauskas išsiuntė vietos 
laikraščiams ir radijams pra
nešimus apie tą reikalą".

dyti savo gabumus. Mr. Mahler 
tikisi suorganizuoti 100 dalių 
beną iš vaikinų ir merginų.

TIKĖSITE, AR NE?
Neseniai įvykusiame lietuvių 

kvislingų piknike, Brockton, 
Mass., perstatė kalbėti lietuvį 
karį, buvusį Vokietijoje. Kada 
tas karys pradėjo kalbėti, kad

VAIKŠČIOJA 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
■ YURKEVICZIUS

P. O. BOX 63 MONTELLO, MASS. *
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Amerikoj gyvenąs graikų laikraštininkas Vlavia-Į 
nos prašosi Prez. Trumano užtarimo prieš dabartinę. 
Graikijos vyriausybę, kurios priekyje stovi konserva
tyvus premičras Vulgaris. Tasai tariamas graikų už- gi valdžios nenori prisipa- 
tarėjas nusiskundžia, kad Graikijos vyriausybė susi- žinti neaprūpinančios savo 
’ ‘ ™ ' -"-- -'žmonių, tad UNRRA ir ne

gali visur pagalbos teikti. 
Mes, šalpos privatinės į-! 
staigos, šalnai teikti netu
rime pereiti per tiek daug 
formalumų.

Graikų šalpos Fondo pir-|

Burmiečiai gyventojai su visa manta ir gyvuliais pasitraukia nuo ja
ponų į Alijantų saugumo zoną prieš karui pasibaigiant.

PILNASIS AUKLĖJIMAS

3

daro vien iš atžagareivių. Tuo būdu, demokratijos! 
principai esą paneigti, o tai vis per britų įsikišimą. Ar 
negalima britų įtaką Graikijoje kaip nors sutramdyti ?i 
Kaip Amerikos Prezidentas reaguos į tokį pareiškimą, I 
sunku atspėti. Kad ir jis būtų palankus Vlavianos’o 
nuomonei, vis dėlto į britų įtaką vargu besikiš, nes yra 
dar vienas įsikišėlis į “išlaisvintų” tautų reikalus, bū-Į 
tent, Stalinas, kurio įtaka taip pat reikalinga sutram-įmininkas, teatrų magna-'

fizinį (kūninį), dvasinį, naminį j išstudijavimui amžinųjų tiesų ir 
ir visuomeninį. Krikščioniškasis tobulam išauklėjimui vaikų, 
auklėjimas visa tai apima ne! Laimingi vaikai, kada jie gauna 
tam, kad bet kuriuo būdu tai gražų tėvų gyvenimo pavyzdį ir 
siaurintų, bet kad juo labiau iš- nors pradinį katalikišką moky- 

į aukštesnę kloję auklėjimą. Jei vaikutis 
mato namuose tėvus ir mokyk- . 
loję mokytojus liepsnojančius 
Dievo ir artimo meile ir jis ne
jučiomis užsidega tąja meile. 
“Jaunikaitis. įpratęs į savo ke
lią. ir pasenęs nuo jo neatsi
traukia” (Patar. 22, 6). Todėl 
popiežius Leonas XIII sako: 
“Reikia, kad ne tik tam tikro
mis valandomis jaunimas būtų 
nokomas religijos, bet kad vi
jas kitas mokymas kvepėtų 
krikščioniškuoju religingumu. 
Jei to trūksta, jei tasai šventas 
dvelkimas neapima ir nešildo 
mokytojų ir mokinių sielų, iš 
mokslo, koks jis nebūtų, maža 
bus naudos: dažnai iš to išeina 
nuostolių”.

Garsusis profesorius Fr. V. 
Foerster’is paduoda tris svar
biausias sėkmingo auklėjimo są
lygas: pirma, auklėtojas turi 
pažinti žmogaus prigimtį: ant
ra, idealo žinojimas, ir trečia, 
pats auklėtojas turi būti toks, 

■ kad sutiktų su savo tikslu. Vie- 
i nuolės gerai pažįsta vaikučių 
j prigimtį, gerai supranta gyve- 
; nimo tikslą ir. bendraudamos 
įsu Kristumi vienuoliniame luo- 
! me, geriausiai yra pasiruošu- 
jsios įgyvendinimui trečios sąly- 
j

plėstų ir iškeltų 
antgamtinę sritį. Krikščioniškai 
išauklėtas žmogus galvoja, 
sprendžia ir veikia visuomet tu
rėdamas prieš akis Evangelijos 
šviesą ir kilnų kilniausią Išga
nytojo pavyzd’. Todėl tokio 
žmogaus darbai įgyja antgamti
nės vertės ir, net šios žemės rei
kalų atžvilgiu, yra geresni, to
bulesni”. Iš to jau gana aišku, 
kodėl Motina Bažnyčia taip la
bai rūpinasi katalikišku vaikų 
auklėjimu.

Ji turi teisę ir pareigą reika
lauti. kad vaikas pažintų Dievą, 
kad būtų apsaugotas nuo tiky
bai ir dorai gresiančių pavojų 
ir kad įsigytų krikščioniškų do-į 
rybių. Į savo teisių kodeksą 
Bažnyčia įrašė: “Tėvai yra 
griežčiausiai įpareigojami savo 
vaikui duoti taip religinį ir do- 

, rinį, kaip fizinį 
sau!

tikslui

i

i

Kun. P. M. Juro pasakytas mas ir bedieviai paėmė valsty- 
pamokslas rugsėjo - Oct.'bės valdžią į savo rankas, tada 
13. š. m., laike Šv. Petro jie panorėjo prisiauklėti 
liet, parapijos mokyklos palankių žmonių. Tam 
mokslo pradžios pamaldų/pristeigė pasaulinių arba neu-
So. Boston. Mass. jtralių mokyklų. Ir dabar turi-

| mn -iii nir.L

Mylimieji Kristuje! Prisimin-!
dymo. Pagaliau, įsikišimas įsikišimui nelygus. Čia rei- tas Skouros, neseniai lan- kime šiandien, kaip Kristui 
kia prisiminti, kokios gyvenimo sąlygos Graikijoj su-Į kėši Graikijoj. Vasarą pra-' skelbiant Evangeliją, minios 
sidarė, kuomet ji buvo išlaisvinta iš vokiečių okupaci-; leisdamas, kaip teatrinin- “atnešė pas Jį kūdikių, kad Jis 
jos. i kas. su savim turėjo ir f ii-jų prisiliestų. Mokytiniai gi va-į

Nuo to momento, kai naciai buvo iš Graikijos iš- mų fotografą, kuris paga- rė atnešančius šalin. Pamatęs' 
varyti, ten kilo civilinis karas, ar verčiau žudynės ir mino eilę filmų. Jose paro- juos. Jėzus buvo nepatenkintas 
plėšimai, kuriuos vykdė komunistai ir jų pakalikai.Ido, kaip karo sunaikinta jr jiems tarė: Leiskite mažutė- 
Anglų kariuomenė, kurios žinioje ir valdžioje tuomet ~ 
Graikija atsidūrė, mėgino tas žudynes sustabdyti ir, 
žinoma, tinkamai baudė mušeikas ir plėšikus. Tą natū
ralų šalies tvarkymą komunistai apšaukė liaudies va
lios slopinimu ir tiesioginiu nusižengimu prieš demo
kratiją. Bet britai kitaip elgtis nė negalėjo, nes komu
nistai buvo sukalbami tik ginkluotai juos nugalėjus. 
Kai Graikijos santykiai grįš į tvarką, britai į jos rei
kalus nebesikiš, bet, žinoma, neleis, kad rinkimai būtų 
pravedami ginkluota trukšmadarių ranka. Savaime 
suprantama, kad bolševikiškoji propaganda ko griež
čiausiai smerks prieš-komunistinį britų nusistatymą.

Bet daleiskim, kad britai iš tiesų perdaug kišosi ir 
tebesikiša į naminius graikų reikalus. Jei taip, tai jie 
tik mažu mastu kėsinasi sekti Rusijos pavyzdį. Juk 
Rusija ne tik kišasi į jos okupuotų tautų reikalus, bet 
visai paneigia jų nepriklausomybę ir tuč tuojau jas į- 
rašo į Sovietų Sąjungos sąstatą, vadinasi, urmu už
tempia ant bolševikiško kurpalio. Ir niekam neleidžia 
kištis į bolševikų šeimininkavimą, kuriuomi jie pa
smaugia tautų laisvę, naikina moralinį ir medžiaginį 
gerbūvį, išrauja tikėjimą ir tautybę ir laisvus piliečius 
paverčia bedvasiais, nukamuotais, išbadėjusiais ver
gais. Kurie nesiduoda taip nežmoniškai pavergiami, 
tuos likviduoja, t. y. sušaudo ar badu numarina.

Klausimas: jei į tokį azijatišką šeimininkavimą 
niekam nevalia kištis, tai kam smerkti nepalyginamai 
švelnesnį britų šeimininkavimą? Ir vėl klausimas: jei 
Maskvos pavyzdys geras, tai kodėl nevalia jo sekti? 
Tur būt dėlto, kad bolševikų žiaurumas toks savotiš
kai pasibaisėtinas, kad ant jo uždėta nesektinumo pa
tentas. K.

ir pilietinį iš- 
i auklėjimą” (Can. 1113). Popie
žius Leonas XIII įspėja, kad be 
tikybinio ir dorovinio auklėjime 
“nesveika bus kiekviena sielų Į 
kultūra: jaunieji, neįpratę gero-! 
ti Dievo, negalėjo pakelti nė jo-Į 
kios padoraus gyvenimo draus-! 
mės. ir. papratę niekuomet ne-, 
valdyti savo aistrų, lengvai pa
siduos gundymams ardyti vals
tybės tvarką”.

“Mokink savo sūnų, jis bus 
tau paguoda ir duos pasigerėji
mo tavo sielai” (Patar. 29, 17). 
Mokink, kad “Jėzus Kristus va
kar ir šiandien tas pats ir per 
amžius” (Žyd. 13, 8). Mokink, 
kad Dievas yra mūsų Dievu ne 
vien bažnyčiose, ne vien sekma
dieniais; kad religija nėra vien', 
sekmadienio rūbas, kurį būtų 
galima sugrįžus iš bažnyčios nu
sivilkti. Iš jaunų dienų žmogus 
privalo žinoti, kad religija yra; 
kasdienis santykiavimas žmo-i 
gaus su Dievų visą amžių. Kris
tus yra Kelias, Tiesa ir Gyveni
mas. Jis turi būti prie kūdikio 
lopšio namuose, prie mokinio ir, 
mokytojo mokykloje, žmogaus 
gyvenimo kovose, prie mirties 
patalo ir prie apvainikavimo 
amžinaja garbe. Viešpačiui pri
klauso visos dienos, todėl nega
lima sakyti: “Viešpatie, aš lei
siu mažutėlius eiti pas Tave vie. pačios 
nai 1 
savaitėje neleisiu prie Tavęs”.

me trijų rūšių mokyklas: kata
likiškas, maišytas ir pasaulines. 
Pasaulines mokyklas dažnai va
diname neutraliomis. Čia mes 
jas vadiname viešosiomis.

Skirtumas tarp šių mokyklų 
yra labai didelis. Viešose mo
kyklose mūsų Išganytojui ir Jo 
mokslui vietos nėra. Jei Kris
tus ateitų į viešąją mokyklą, 
mokytojas parodytų jam duris. 
“Kas gali pasauliui būti pra- 
gaištingiau. kaip kad nepriimti 
Kristaus”, klausia šv. Hilarijus. 
O jeigu Kristus ateitų į katali- 

. „ . į kiškas mokyklas, mokytojas sueiti prie Kristaus. .... ..i mokiniais priimtų Jį didziau- 
. !šioj pagarboj ir atsidėję klau-Baznycia, Kristaus palikimu; T ,., ... , _ . sytų Jo pamokymų,eidama, motiniška meile rūpi

nasi vaikučių likimu. Ji nori vi-
I sus vaikučius
I 
Į
I
«

............................
Graikija, kaip ji atsistato, liams eiti pas mane ir nedraus-' 
kaip sunaikintas susisieki- kitę jiems, nes tokių Dievo ka-l 
mas. Parodo, kaip veikia ralystė” (Mork. 10, 13-14).

Jėzus myli visus! 
ant ratų, žmonės, bet Jis ypatingai myli; 
ir slaugės vaikelius- Ir tuos, kurie dar ne-i 
ligonius ir suprasdami Dievo valios, gynė 
Parodoma,' vaikeliams 

kaip gautieji iš Amerikos jis juos skaudžiai pabarė, 
rūbai dalomi, kaip valgy
dinami badaujantieji vai
kučiai.

šalpos įstaigos yra — 
greičiausioji pagalba— di- 
rect spot relief, be ilgų for
mališkumų — without red 
tapė.

Amerika duoda ir duoda 
tik tam, kam būtiniausiai, 
reikia, duoda tik dalį to, Į 
kas reikalinga, bet tai bent! 
dalis pareigos: pagelbėt 
Europai išvengti visuoti-Į 
nės anarchijos, — baigė p. į 
Whitmore.

Pagarsėjęs Columbia 
Network radio komentato
rius Quincy Howe pareiš
kė tokias mintis:

Iš pirmo pasaulinio karo 
Europa išėjo daug stipres
nė, negu iš tik pasibaigu
siojo. Po pereito karo visos Į 
valstybės greičiau atsista-, linimui žmogaus 
tė, negu yra vilties joms 
dabar atsistatyti. Po pe
reito karo tik Rusija sus
muko, negaudama pagal
bos iš kitur. Dabar kaip tik 

i priešingai.
Europa nukentėjo dėl( 

karo, dėl okupacijos ir iš
laisvinimo laikais.

Sekanti žiema Europai 
bus baisiausia. Amerika 
Europai turi siųsti anglių, 
maisto, vaistų, mediką-; 
mentų, drabužių. Europa 

v*’, vien Filipi- per 10 metų dar neatgaus
pažadėjo. nuuose reikia bent 25 ŪSO savo pirmesnio produktin- 

kuriose kariai gurno,
Amerika dalyvavo jaui 

Galimas daiktas, reikės ir dviejuose Europos karuo- (

KARO FONDAS PRADEDA 
VAJŲ

mas. Parodo, kaip veikia ralystė' 
amerikiečių padovanoto- viešpats 
sios ligoninės 
kaip gydytojai 
skiepija, gydo 
sužeistuosius.

gos. Jos įkūnytu žodžiu kelia 
mokinių širdis prie idealo. Todėl 
dvilypis priekaištas, kad Seserų 
vedamos mokyklos negalinčios 
susilyginti su viešosiomis moks
lu ir kad vaikai apsunkinami 
religinėmis pamokomis, nebetu
ri mažiausio pagrindo. Kontes- 
tuose (lenktynėse) vienuolių 
mokiniai beveik visada ima vir- 

i šų ir Apšvietos Departamentas 
viešai atiduoda pirmenybę kata
likiškoms mokykloms. Todėl ka
talikiškas mokyklas baigusiems 

. niekada nesusidarė sunkenybių 
(perėjimui į aukštesnes viešas 
mokyklas. Jei pasitaiko išimčių, 
tai jau ne mokyklos kaltė.

Sakoma. kad “Educatio 
Christiana Patriae Salus” — 
Krikščioniškasis auklėjimas yra 
šalies išganymas. Jei taip, tai 
aš drąsiai galiu pasakyti, kad 
So. Bostone įkūrimas Šv. Petro 
parapijos katalikiškos mokyk
los yra ir lietuviškų šeimų ir 

parapijos išganymas, 
valandai Sekmadienyj. a Todėl sveikinu šios parapijos 

i gerb. klebon, kun. P. A. Vir- 
“Vargas tam žmogui, per kurį mauskį ir jo padėjėjus. Sveiki- 

papiktinimas ateina” (Mat. 18. nu parapijiečius, remiančius šį 
7). sako Išganytojas. Ar gali šventą auklėjimo darbą. Džiau- 
būti didesnis papiktinimas, kaip 
šalinimas vaikučių nuo Kristaus 
arba nesupažindinimas vaikučių 
su Kristumi svarbiausiose die
nose prisiruošimo gyvenimui ? 
Iš kitos pusės imant, ar gali 
būti malonesnis darbas, kaip 

mokykla, nimo tikslą, išmokinsi mylėti ir kad vesti vaikučius prie Kris- 
ir vengti kas taus, kad Jis juos palaimintų.

ir Bažnyčios bloga, tada turėsi pilną asme- į apkabintų juos ir uždėtų ant jų

Viešose mokyklose žiūrima 
vesti prie Kris- vien kūno akimis į kūno galias, 

taus, kad išmoktų gyventi, bet'Mokinama skaityti, rašyti, kal- 
vienur komunistai, kitur fašis-jbėti, skaitliuoti, statyti ir šiaip 
tai, dar kitur laisvamaniai ar įvairių amatų. Lavinama pro- 
šiaip supasaulėję žmonės nepri-.tas, duodama žinių, nurodoma 
leidžia. Ir taip iš nežinystos ar; priemonės, kaip įsigyti turtų, 

Supažindinama 
pasauliu, gam- 

bet nutylima a- 
pasaulį, amži- 

įstatymus. Bet 
ne gyvulys ir ne

I
I
' firmryi r.nnc l

■ iciuz.ia. xi Lo.jp įa ucxiup<.UB m ; r*

: blogos valios skiria vaikelius! garbės, galios, 
nuo jų Tvėrėjo ir tuomi pačiu |su medžiaginiu 
nuo žemiškosios ir amžinosios ■ tos įstatymais,

. laimės šaltinio.
Į Tverdamas žmogų, 
(pavedė jį tėvų globai, sakyda
mas: “Imk šį kūdikį ir užau
gink jį man, aš tau už tai atly
ginsiu”. Taigi svarbiausias tė
vų uždavinys — išauklėti vai
kus Dievuli.

Šeima yra pirmučiausioji pa
ties Dievo įsteigta auklėjimo į- 
staiga.
Bažnyčia. Išvystymui ir ištobu- vystysi jo vien moralines ga- 

, uiijjjiui žmogaus prigimtyje ū35. tada turėsi fanatiką. O jei- 
; glūdinčioms savybėms, šeima ir eu išlavinsi žmogaus kūną, pro- 
Bažnyčia įkūrė sau pagalbinę t^ ir valią, nurodysi jam gyve- 
įstaigą, vadinama
Pradžioje mokykla derino savo siekti kas gera 
darbą su šeimos 
uždaviniais. Ilgainiui, kada be
dievybė pradėjo skverbtis į šei-

jpie viršgamtinį 
Dievas niiosius Dievo 

juk žmogus
' mašina. Jis susideda iš kūno ir 
sielos ir yra sutvertas amžinai 
laimei. Jeigu išlavinsi vien kū
ną. turėsi gerą atletą - sporti
ninką. Jeigu išlavinsi tik protą, 

'neliesdamas jo dorovės, kurios 
pagrindu yra religija, tada tu

siai į pagelbą ateina rėsi gudrų pasaulionį. Jeigu iš

t

Kol visuomenę pasiekia ralinės ir dvasinės pagal- 
žinios, jos pirmiausiai pe- bos. 67-iuose uostuose yra 
reina per spaudos žmones, jūreivi jos centrai, kuriuo-

Rugp. 4 d. Gotham vieš-' se reikia palaikyti jūreivi-, 
buty New Yorke sukviestų! jos socialinį gyvenimą.) 
spaudos atstovų posėdy J Gen. Eisenhower pareis-• 
nušviesta, kokiu būdu bus kęs, kad kariavus palaiky-' 
vykdomas spalių mėnesį ti moralę taikos metu 
National War Fondui va- svarbiau, negu karo metu, 
jus. Žinoma, spaudos pa- r -- -
prašė talkininkauti, jos at- reiškęs, kad 
stovai talką į---- J
Principaliai kalbėtojai bu-'stOvyklų, [ 
vo dvi žymesnybės, kurių'gautų namų atmosferą.! 
pareikštos mintys seka. Ir - - -

New York telefono kom-' Japonijoj amerikiečiams se. Gelbėjo ji anksčiau, tu-j Karui, destrukcijai paro- 
panijos prezidentas Whit- kariams savo stovyklose ri ir vėl dalyvauti pagalbos dėme savo galingumą. Da- 

triVioc ----- ----------------------------: — !bar turim pasauliui paro-
Grižtą iš Europos ameri- dyti, kad atstatymui A- 

kiečiai kariai parvyksta merika dar daugiau gali 
prislėgtu ūpu, kaip baisiai;prisidėti. Čia kaip tik pri- 
Europa atrodo. Tas ūpas valom parodyti dosnumą' 
gali pereiti ir pas mus. Dėl ir pagalbą. Geriau duoti, 
to turim Įsipareigoti nelai- negu imt, — pareiškė,; 
mingiesiems gelbėti. Jei baigdamas kalbą Colum- 
pagalbos mes Europai ne- bia radio tinklo komenta- 
teiksim, ten galime laukti torius Quincy Howe. 
anarchijos, chaoso, ne ko-

I
I

Gen. MacArthur yra pa- 
[ vien

klos nors sistemos revoliu
cijos, bet visuotinio suiri
mo!

Mes, amerikiečiai, esam' 
humaniški. Tik grynai iš, 
šio taško žiūrėdami, jau 
privalom nelaimėj euro
piečiams gelbėti. Tarptau
tiniuose santykiuose dau- 

i giausiai nuveiksime per 
( šalpą.

Karui, destrukcijai paro-

more pasakė tokias min- socialinių centrų. Yra rei- teikime, 
tis:

Spalių mėnesį įvyksiąs' Service įstaigas. Paleidžia- • 
National War Fund vajus miems iš kariuomenės ve- 
bus jau paskutinis. Jis ir teranams tuoj reikia 50- 
turi būti sėkmingiausias, ties centrų, 
nes Europai dabar pagal-i Kai kas klausia, ar UNR- 
bos daugiau reikia, negu RA nepadės nukentėju- 
jos reikėjo bet kada pir- siems europiečiams. UNR- 
miau. Milijonai karių ten RA eina tik ten, kur ją 
tebebus, jiems reikia mo-, kviečia valdžios. O kadan-

kalas palaikyti ir Veterans

Reporteris.

nybę. kuri teiks Dievui garbę ir 
žmonijai naudą.

"Tikrasis krikščioniškojo au
klėjimo tikslas yra kartu veik
ti su Dievo malone, 
tą žmogus atgimsta. Auklėjimo! 
uždavinys tą antgamtinę gyvy-' 
bę žmoguje išugdyti, išplėtoti, 
ištobulinti. padaryti žmogų, 
kiek galima, panašesnį į Kristų, 
kad žmogus savyje atvaizduotų! 
patį Išganytoją. Tą mintį gra
žiai išreiškia Apaštalas šv. Po
vilas. sakydamas: “Mano vai-1 
keliai, kuriuos aš vėl gimdau su 
skausmu, iki Kristus gaus ju
myse paveikslą" (Gal. 4, 10). 
Kitoje vietoje sako: “Kristus' 

! jūsų gyvybė" (Kol. 3, 4). Tą gy-į 
'vybę krikščionis privalo reikšti! 
; visais savo darbais, “kad ir Jė
zaus gyvybė apsireikštų mūsų 
mariame kūne” (2 Kor. 4, 11). 
Todėl krikščioniškasis auklėji
mas apima visą žmogų: jo pro
tą. valią, visas jo galias; apima 
visą žmogaus gyvenimo plotą:

giasi dangus, džiaugiasi Katali
kų Bažnyčia, džiaugiasi močiutė 
Lietuva, kuri šiandien vaitoja 
pavergta. Džiaugiasi Nukry
žiuotojo Jėzaus Seselės, kad 
joms Dievo Apvaizda skyrė už
kariauti kuodaugiausiai sielų 
Kristaus Karalijai šiąja So. 
Boston lietuviška mokykla. Vi
sų tikinčiųjų džiaugsmas tepa
sireiškia darbais. Kokiais dar
bais? Katalikiškosios akcijos! 
Meilės Dievo ir artimo darbais! 
Leiskite mažutėliams eiti prie 
Jėzaus per šią mokyklą. Ragin
kite kitus leisti savo vaikučius

savo rankas. Ar gali būti malo
nesnis darbas, kaip kad padėti 
išdirbti vaikučio širdies dirvą, 
kad joje įdiegtas Dievo malonės 

Per Krikš-i grūdas neštų šimteriopą vaisių? 
Niekas negali duoti kitam to, 

ko patsai neturi. Tėvai dažniau- į šią lietuvišką katalikišką mo- 
siai apsunkinti įvairiausiais že- kyklą. kad vaikučiai išaugtų ge- 
miškais rūpesčiais ir reikalais rais lietuviais katalikais. Die- 
neturi laiko ir norolivas taip nori!

Karo ugnies bangai sunaikinus namų židinį, mo
tina kūdikiais nešina ir vedina eina, kur ją akys veda
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“DARBININKO” JUBILIEJINIS

KONCERTAS
Sekmadienį, Spalių-October 21 d., 1945

So. Boston High Sthool Auditorijoje, G Ir Thomas Park, So. Boston, Mass.
Programa išpildys San Carlo Operos artiste Birute Ramoškaite, muzikas Povilas Sakas su savo grupe, muz. V. Stasevičius su 
Providenciečių grupe ir kiti. Programa prasidės lygiai 3 vai. p. p. Įžanga su taksais $1.20 ir $1.80.

N17OSIRDZMZ VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI.

PENNSYLVANUOS ŽINIOS
• v

Pasižymėjęs Karys Grižo 
Į Ramus

K. Widikowski

Phuadelphia, Pa. — Vietiniai 
seni viengenčiai. Kazys ir Mari
jona < Puodžiūnaitė) Vidikaus- 
kai rugsėjo 4 d. gavo nuo savo! 
vienatinio sunaus laissą — ofi
cialiai pagal dokumentus vadi
namo: Casimir C. Widikowski. 
kuriuo jis praneša, kad grįžtąs 
iš Europos Amerikon. (Tas jo 
laiškas rašytas rugpiūčio 25 d. j 
Taigi jau jis yra šioje šalyje 
ar nepertoliausiai).

Šis jaunas karys. C. C. Widi- 
kovski, būdamas nariu taip va
dinamos Quatermaster Kompa
nijos, pradedant 16 d. gegužės,
jau ketvirti metai tarnauja A- Smailytė. buvusi ilgametė ir ga- 
merikos kariuomenėje ir beveik bi spaustuvininke a. a. kun. Mi
tą visą laika išbuvo užsienvj — luko “2»<xl&. .1
Afrikoj ir Europoj. Jis yra pa- tostogauja pas savo gimines 
sižymėjęs. nes citacijoje — pa-'Shenandoah. Pa. Jurgietis.

gyrimo paliudyme — kurį jam 
įteikė kovo 28 d.. 1943 m., yra 
šie žodžiai:

"The citation is as follows: 
F oz exeptionally meritorious 

. conduct in action. in the vicini- 
tv of Djebel Halfa. Tunisia, Ja- 
nuary 28. 1943. From dusk to 

idawn. in the face of enemy ac
tion. Private Widikowski cont- 
inually transported troops and 
supplies to the front lines vvith- 

i out loss of trucks, eąuipment, 
‘ or injury to personnel. Often 
vvithout sleep and attacked by 
enemy aircraft. Private Widi- 
kokski performed his duties un- 
selfishlv and unflinchingly. His 
heroic devotion to duty reflects 
great credit on his organiza- 
tion..."

O citacija — paliudymas į- 
teiktas jam rugsėjd 12 d.. 1944 
m., parodo, kad jis yra gavęs už 
sugebėjimą — skili, uolumą — 
zeal. drąsumą — courage ir 
bronzinį žvaigždės medalį. Be 
to, iš Private jis buvo pakeltas 
į Private First Class. Sveikina
me ir laukiame sugrįžtant.

Raporteris.

Lt. John Vilkas. A. A. F., iš
Hartford. Conn., lakūnas. 1945
m. birž. mėn. baigė aukštesnius i navigacijos Kursus San Marcos,
Texas.

Į
Capt. Stanley Vilkas. U. S. A., 

iš Detroit. Mich., gydytojas, 
1945 m. prad. buvo Vokietijoje.

Capt. S. A. Vincius, M. A. C., 
1945 m. buvo Halloran General 
Hospital.

Lt. Vyt. Vyšnius, U. S. N., iš 
Brooklyn, N. Y.

Lt. John Walas, iš Detroit,
Mich., žuvo 1945 m. prad.

Lt. Edmund Wallakevage 
(Valukevičius), U. S. A., iš Mi
nersville. Pa., lakūnas.

Major George Warren (Ver- 
siackas), U. S. A., iš Nonvood. 
Mass., gydytojas.

Lt. Anthony J. Williams, U. S. i
i N., iš Chicago, III., dantų gydy-; Šiomis dienomis p.p. I. A. 
tojas. 1944 m. buvo Camp Skoe- Ambrozaičiai, sugrįžę iš Hamp- 
maker, Californijoje. j ton, S. Carolina, parvežė daug

vokiečių leitenanto peržiūrimi 
ir, matyt, savo tikslo neatsieks. 
reiškia ir čia Amerikoje, kad ir 
belaisvis nazis, elgiasi kaip jam 
patinka, ir neduoda lietuviams 

1 su saviškiais susižinoti. Lenkai, 
graikai ir kitų tautų žmonės 
jau pasirūpinę savo tautiečius 
belaisvius iš tenai išskirti ar 
net visai paliuosuoti, tik vieni 
lietuviai tuomi nesirūpina. Šia 
proga visi lietuviai belaisviai iš 
Fort Jakson, atsišaukia į Ame
rikos lietuvius, prašydami, kad 
jiems prisiųstų senų knygų, per-

Pagalba Karo Nukentėju
siems Lietuviams

Atostogauja Įžymi 
Viengentė

Lietuvių Tremtinių - Studentų Basketball Ratelis skaitytų laikraščių, arba, kad ir 
Švedijoj. Šie studentai gauna stipendijas ir pašalpas iš \ laiškutį 
Bendro Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo.

CAMBRIDGE, MASS
kada parašytų, nes 

jiems čia išplėštiems nuo tėvy
nės. esąs baisus ir skaudus gy-

darbų stovyklą. Jam iš tenai 
pasisekė pabėgti ir, didžiausiu 
vargu badaudamas pasiekęs na- 

Lt. Eleanore Wingaris (Var-I įdomių žinučių. Hamptone Fort mus. Kurį laiką išsislapstęs, 
Jaksone randasi p. I. Ambrozai- pagaliau išdrįsęs nueiti į baž- 

' čio brolio sūnus, su vokiečių ka- nyčią išklausyti šv. mišių. Tą 
Užėmus vokie- dieną vokiečiai visus esančius 

gydyto-', čiams Lietuvą, vokiečiai buvo jį jaunus vyrus bažnyčioje suareš- 
išvežę į Vokietiją priverstinų tavo ir išvarė į Vokietiją dar

bams prie amunicijos. 1944 m., 
rugpiūčio 2 d. buvęs išvežtas į 
Italiją kasti apkasų. Visi lietu
viai atlikdami sunkius darbus 
fronte, buvo po stipriai ginkluo
ta gestapininkų priežiūra; neap
galvotas žingsnis, reiškė mirtį.

PhiUuielphia, Pa. — Vietinė
■ Įžymi viengentė, p. Anastazija

luko “Žvaigždės", šiuo laiku a-

Lietuviai Karininkai
Surinko IZABELĖ BALTRAMAITIENĖ

(Tęsinys)
Lt. Felix Vaitekūnas. U. S. A., 

iš Manistiųue. Mich.
Capt. vValter Valentinas. U. S. 

A., iš Chicago. III., 1945 m. bu
vo Prancūzijoje.

nagirius), Army Nurse Corps.i Jaksone randasi p. I. Ambrozai- 
iš Minersville, Pa., slaugė.

Capt. Felix C. Winskūnas, U. ro belaisviais.
S. A., iš Chicago, III., gydyto-', 
jas. už ypatingą pasižymėjimą , 
tarnyboje Prancūzijoje apdova-- 
notas Bronze Medai.

Ensign Yankauskas, U. S. N., 
iš Wilkes-Barre. Pa., slaugė.

Lt. Joseph D. Yashkas. A. A. 
F., iš VVilkes - Barre, Pa., bom-j 
bonešio bombardierius, yra ga-j 
vęs Air Medai, 1944 m. buvo 
Anglijoje. 

Capt. Jeronimas Yocis, U. S.
A., iš Indiana, Harbor, Ind., 

i 1945 m. prad. buvo Europoje 
sužeistas.

Capt. S. W. Yudicky (Judi- 
kis). iš Manchester, N. H., gy
dytojas.

Lt. Anthony A. Yukna, U. S.
N., iš Middleboro, Mass., lakū
nas, po 15 mėnesių kautynėse 
Pacifiko salose, kur dalyvavo 
40 bombardavimuose ir misijo- 

iš karo .se, jis 1945 m. geg. mėn. grįžo 
į J. A. V., yra apdovanotas Oro 
Laivyno Medaliu ir citacija. 

Lt. Henry Yuskevich. A.

ta į No. Carolina.
Lt. Anthony Zardeckas, U. S. 

A., iš So. Boston. Mass., už y- 
patingą narsumą kautynėse Eu- 

Į ropoję 1945 m. apdovanotas 
'.Bronzine žvaigžde su Oak Leaf 
■ Cluster.

ivenimas; nekaltiems reikia ka
lėti, nei amerikiečių, nei vokie
čių kalba jiems nesuprantama. 
Reikia kentėti atskirtiems nuo 
laisvų žmonių. Norintieji pa-

• siųsti literatūros ar laiškutį 
. bendrai visiems 19-kai ten esan-

’ i čių lietuvių, galite rašyti šiuo 
antrašu: Kleopas Ambrozaitis, 

’ A. P. O. W., Wort Jackson, 
I South Carolina. Pasirūpinkime 
I savo tautiečiais, kurie turi ne-
• kalti kentėti, ir kiek galėdami 
: jiems padėkime.

“Reunion”. Tą
Janiūnai

DEAD —x ouir.:-.-ioos
ing Jap prisoner of v. ar turus 
blank face to camera after 
arm wouud is bandagc d by 
captors. He is one of thous- 
ands rounded up on Okmawa.

Lt. Valiulis, iš Binghampton.
N. Y.. 1945 m. grįžo u___
•veiksmų į J. A. V.

Flight Officer Albert F. Va-, 
lunis. A. A. F., iš Plymouth. ' 
Pa., garbingai paleistas iš tar- F.. iš New Britain, Conn. 
nybos. Lt. J. J. Yutkus (Gillis),

Lt. Leonard Valybus ( _
vis). U. S. A., iš 1-------------
Pa. transporto inžinierius.

Ensign Edward Variakojis, U. Maspeth, L. I.. N. Y..
S. N., iš Rockford.
rius. 1945 m. prad.
tone. Mass.

Lt. J C. Varkala.
iš Chicago, III., nuo
spalių mėn. paskirtas prie Pran- Medai.

Lt. Albert Zavorskas. U. S. M. 
M., iš Worcester, Mass.

Lt. Alfonse Žebrauskas. U. S. 
A., iš Chicago. III.

Lt. Joseph Zeledonis, U. S. A., 
iš Cleveland. Ohio. 1945 m. 
prad. dingo be žinios per karo 
veiksmus Europoje.

Lt. Anna Zęmond. Army 
Nurse Corps. iš Minersville, Pa., 
slaugė.

Lt. Peter Zenas (Zienias). U. 
S. A., iš Minersville. Pa., lakū-

A.

U. 
(Vely- S. N., iš Chicago. III., tarnauja 

Minersville, Pacifike.
Lt. C. Zabelskis. U. S. A., iš 

1945 m.
III., inžinie- geg- mėn. baigė karininkų mo- 

buvo Bos- kvklą.
Lt. Robert C. Zakaitis. A. A. I

F., iš Worcester. Mass., lakūnas, 
už pasižymėjimus gavo Air

U. S. N. R..
1942 m.

cūzų Misijos, Washington. D.cJ Lt. Vitold Zalnieraitis, U. S. 
Capt. Alfonse Varkalis. U. S. A..

A . iš Binghampton. N. Y., dan
tų gydytojas.

Lt. Albinas Venskus, A. A.
F., iš Chicago. III., lakūnas.

Lt. Anne M. Vilkas. Navy 
Nurse Corps. iš Shrewsbury, 
Mass., slaugė. 1945 m. prad. 
buvo Camp Peary, Williams- 
burg. Virginia.

iš Lynn, Mass., 1945 m. 
prad. pateko į vokiečių belaisvę. 

Capt. Joseph Zanecosky, U.
S. A., iš Shenandoah. Pa., 1944 

įm. grįžo į J. A. V. iš Alaskos.
-y J Lt. Malvina Zapenaitė, Army 

■ Nurse Corps, iš Lawrence, 
Mass.. slaugė, po ilgas tarnybos 
Persijoj ir Indijoj 1945 m. pra
džioj grįžo į J. A. V. ir paskir-

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

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

Tel. Evergreen 8-6203

Sekmadienį, rugsėjo 9 d. p.p. 
Janiūnų namuose buvo tikrai 
pilna šeimos 
dieną tėveliai p. p.

1944 m. rugsėjo 19 d. būrelis džiaugėsi savo sūnų kariu Pfc. 
lietuvių buvę laimingi, nes per Jonu, kuris tik grįžo iš Vokieti- 

. stiprią amerikiečių ataką, jiems j°s poilsiui po žiaurių kovų.

nas.
Capt. Al. Zidanavičius, U. S. 

A., iš Brooklyn, N. Y.
Lt. Alen Žiekytė. iš Bingh- 

ampton. N. Y., slaugė.
Lt. Vyt. Žilinskas, 

iš Philadelphia. Pa..
Lt. Loretta Žilis,

Chicago. III.
Lt. Mary Zinke (Zajankaus- 

kaitė). Army Nurse Corps. iš 
slaugė, 1945 
Y.
Zubaitis,

Manchester, N. H., mokytoja.
Lt. Žukas. WAC. 1944 m. lie

pos mėn. buvo Fort Dės Moines.
Major Edward Žukauskas, U. 

S. A., iš Brooklyn. N. Y., gydy
tojas. (Pabaiga)

I ' ■ * .
pasisekė iš gestapo policijos pa
sprukti ir laimingai perbėgti į 

i amerikiečių frontą. Nors jie 
buvo civiliai aprengti, bet pa
ženklinti vokiečių priverstinų i T4 dieną taipgi svečiavosi jų 
darbų ženklais. Taigi ir buvo antras sūnus seminaristas Albi-| 
kartu su vokiečių kariais be- nas. Tėveliai dėkodami Dievui, 
laisviais pasiųsti Amerikon.

Apie Lietuvos kančias, pergy- išklausė šv .mišių. Sveikiname
' ventus rusų ir vokiečių okupa- sugrįžusį karį J. Janiūną.
sijose, jis nenori ir kalbėti. Sa
ko, jūs civilizuoti amerikiečiai’

Karys Jonas, būdamas Anglijo
je. Vokietijoje ir Prancūzijoje, 
tarnavo inžinierių batalijone ir 
jam teko daug kovų pergyventi.

vų, kurie siunčia savo vaiku
čius j airių mokyklas, tai nesu
pratimas lietuviškos mokyklos 
reikšmės.

Senieji tėvai turėtų raginti 
savo vaikus, kad jie siųstų savo 
vaikučius i lietuvišką mokyklą, 
nes jaunoji karta gal to nesu
pranta, ar neįvertina lietuvybės. 
Tėvai paraginkite savo vaikus 
atlikti savo pareigas, sulig reli
gijos reikalavimo.

tą dieną visi bendrai su šeima

Karys J. Matusevičius,

i

avia-

A. A. F., 
lakūnas. 
WAC. iš i

Brooklyn, N. Y., 
m. buvo Utica. N.

Lt. Constance iš

mano pasakojimais vistiek neti- ! ei jos technikas, šiomis dienomis 
kėsite; jūs netikėsite, kad šia- iš Miss., -- -~t-
me dvidešimtame amžiuje to- Kaliforniją, kelionei į Pacifiką.Į 
klos didžiulės tautos, taip bar
bariškai kankintų pavergtų ma
žųjų tautų gyventojus. Belais
vių stovykloje jiems lietuviams, 
kurių esą 19. esąs baisus gyve
nimas. Vokiečiai jų baisiai ne
užkenčia. Nors jie visi turi gi
minių čia Amerikoje, bet jie ne
gali su giminėmis susižinoti, nes 
laiškai išeinanti iš stovyklos esą

!l
valstybės pasiųstas į

Kario J. Matusevičiaus jaunaj 
žmonelė grįžta į namučius apsi
gyventi pas tėvelius. Juozo se
sutė Alicija išvyko į Miss., pasi
tikti brolio žmonos ir sykiu au
tomobiliu grįžti į namučius. 
Laimingos kelionės.

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.

Sekmadienį, rugsėjo 9 d. Kęs
tučio parke įvyko Cambridge ir 
S. Bostono L. Vyčių 17-18 kp. 
bendras piknikas. Piknikas pui
kiausiai pavyko, nes dalyvavo 
daugybė publikos.

Pirmadienį, rugsėjo 10 d. su 
pamaldomis bažnyčioje, prasi 
dėjo mūsų lietuviška mokykla. 
Vaikučių skaičius šiais metais 
yra gražus. Bet visgi tėveliai y- 
ra raginami skaitlingiau siųsti 
savo vaikučius į mūsų lietuviš
ką mokyklą. Dar yra tokių tė-

Bostono miesto ligoninėje 
randasi p. V. Žemaitis. Jis jau 
ilgokas laikas kaip serga. Mūsų 
linkėjimai jam greitai pasveik- 

A.D.

CHARTF.RED—In Hollyvvood 
Lynne Baggett models cos- 
tume she dreamed up after 
United Nations Conferencc.
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Įdomios Žinios Apie Lietuvaitę 
Dainininkę

Kuris įvyks Sekmadienį, 
SPALIŲ-OCTOBER 21,1945 

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

*

PRIETELIAI IR RĖMĖJAI
Reikia pasidžiaugti, kad Jubiliejinio “Darbininko” 

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

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

GARBĖS RĖMĖJAI:
Mykolas Venis, So. Boston, Mass..........................
Kun. F. M. Juras, Lawrence, Mass......................
Yvonne’s Beauty Salon — Yvonne Niaura, So.

Boston, and Dedham, Mass...........................
Šv. Vardo Marijos dr-ja, Worcester, Mass...........
Agnės Vaicekauskas, Minersville, Pa...................
Brae Burn Calendar Co., Richard Doyle, South

Boston, Mass..................................................
Lietuvių Piliečių Klubas, So. Boston, Mass. .... 
Third Street Cafe — Alb. Neviera ir Pranas

Razvadauskas ............................................
RĖMĖJAI:

Anelė Ambrozaitienė, Somerville, Mass. 
F. Šlapelis, Rochester, N. Y...........
Liet. Vyčių 6-ta kp., Hartford, Conn. 
John Hardware Store—J. Stonis

10.00
10.00

10.00
10.00
12.00

10.00
10.00

10.00

Springfield, Mass., Vyskupijos

DEIMANTINIS JUBILIEJUS
1870 -1945 m

I

PA RIS. FRANCE — Soundphoto 
— Pierre Lavai ruefully admitted 
at the treason trial of -Marshal Pe- 
tain that he said, “Here is where 
we overthrow the French Repub- 
lic,” when he was pushing throuph 
acts which made the old soldier a 
virtual dictator. He contended the 
remark was a jest. Photo was 
made in Palais of Justice, Paris.

STVMPED—With 1500 pack- 
ing plant employes on . trike 
in St. Louis, Mo.. T/5 Kobcrt 
T. Lohmann. Armv mcat in- 
spector, sits in idlc eontem- 
plauon of Armv's untilied 
necds. Packcrs say eurtailed 
produetion v.-ill reducc mili
tary supply and virtuali.'- 
eliminate civilian deliveries.

PRIETELIAI
Francis Jusis, Cleveland, Ohio .........
Agnės Gudelauckas, Tariffville, Conn. 
Rev. A. Petraitis, Worcester, Mass. ... 
M. Kurtinaitis, Cle Elum, Wash........
Sisters of St. Casimir, New Phila., Pa. 
P. Pribušauskienė, Montello, Mass. 
J. A. Vaičiūnas, Manchester, N. H. 
S. Gentel, Cambridge, Mass........
P. Gudaitienė, Baltimore, Md.......
M. A. Norkūnas, Lawrence, Mass. 
Antanas Zautra, Nashua, N. H. ...
R. Zanevicius, E. Vandergrift, Pa.
U. Mokauskas, Millinocket, Mass.
V. Paplauskas, Roslindale, Mass.
Jacob Roderich, Tariffville, Conn. 
Knašas, Quincy, Mass................
Eva Gudaitis, Hyde park, Mass. 
J. Narinkievicius, Lowell, Mass. 
J. Bakunas, So. Boston, Mass.
S. Kasutitis, Shenandoah, Pa. .
J. Adams, Brockton, Mass.........
A. Andrey, Roxbury, Mass.........
D. Chapulonis, Brockton, Mass. 
M. Wilimas, Montreal, Canada 
Mrs. S. Kontrimienė, Cambridge, Mass. 
Charles Andrey, Roxbury, Mass.....
Rev. M. Urbonas, Du Bois, Pa.........
M. Barnatavice, Brockton, Mass. ... 
D. Razulevich, Canada....................
Mrs. N. Laukaitis, IVorcester, Mass. 
I. Zenevičius, Boston, Mass.............
Frank Parnarauski, Gardner, Mass. 
Rev. I. Mockus, Coaldale, Pa.........
S. A. Valkavičius, Hudson, Mass. 
M. Veizgilienė, Camden, N. J........
A. Musick, Haverhill, Mass............
M. Paulauskienė, Brockton, Mass. 
Juoz. Burbulis, Hartford, Conn.....
D. Antanavičius, YVorcester, Mass. 
V. Tubelienė, Chicago, III.

3.00
2.00
2.00'
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.25
1.25'
1.201
i.2o:
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.00
1.00
1.00
1.00
1.09
1.00
1.00
1.00
1.091
1.00!
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

siems gerai žinomų kliūčių..., 
visgi pagaliau Jo Eksc. vysku
po Th. M. O’Leary parėdymu 
gegužės 19 d., 1925 m. įsteigta 
Aušros Vartų parapija prie 15 
Highfield Road ant Gedimino 
kalno. Jos įsteigėju ir pirmuoju 
klebonu buvo kun. Julius Čapli
kas ir pirmuoju tos parapijos 
vikaru kun. S. J. Vembrė nuo 
liepos 5 d., 1927 m.

Kun. J. Čaplikas išklebonavęs 
beveik 4 metus mirė vasario 7 

j d., 1929 m. Savo uolios darbuo- 
: tės laikotarpyje pastatė gelsvų 
‘plytų, gotiko styliaus, mūro 
! bažnyčią išorinėje pusėje ir vi
duje įrengė laikinąją koplyčią, 
kurioje viešas pamaldas pradė
ta laikyti spalių 24 d.. 1926 m. 
Tuo laiku ir buvo visa parapijos 
nuosavybė su $125.000.00 sko
los.

Tęsinys
Lietuvių Parapijos

1870 metais laike oficijalaus 
įsteigimo šios vyskupijos, tebu
vo vos 38 parapijos, iš kurio 
skaičiaus 5 aptarnaudavo ne 

1 angliškai kalbančius katalikus 
ir visos jos buvo prancūziškos. 
Tačiau didėjant ateivių skai- 

įčiui iš Europos ir Kanados, ra- 
: dosi reikalo skubiai steigti nau- 
i jas nacijonales parapijas. Šian
dieną gi iš 209 vyskupijos para
pijų. tautybės atžvilgiu yra 
šiaip skirstomos: angliškai kal- 

■ bančių — 119. prancūzų — 43, 
i lenkų — 25. italų — 9, lietu- 
i vių — 4, sirijonų — 3. slovakų 
2 ir graikų katalikų - unitų 4.

Nors šios vyskupijos lietuviai 
apie 15-20 tūkstančių skaičiuje 
yra labai pasiskirstę po dides
nius ir mažesnius miestus, ta
čiau jie yra labiau susispietę į 4 
žymesnes vietas: Worcesterį, 
So. Worcesterį. Atholį ir West- 
fieldą. Čia jie turi savo gražias 
parapijas, bažnyčias, draugijas, 
klubus, čiagimio jaunimo orga
nizacijas. privatines nuosavy
bes. ūkius-farmas. biznius ir tt.

I

pats
rug-

APOLONIJA STOŠKICTE tas. Nuo spalių 30 iki lapkr. 11, 
(POLYNA STOSKA) ... nesenei vaidins Bartered Bride. kuria- 
grįžusi iš Labrados, Greenland me panelė Stoska pildys pirmą- 
ir Iceland, kur ji koncertavo ant ją rolę “Maria”. Panelė Stoska 

jspecialio “Celebrity Tour” dėl dainuoja tiktai pirmąsias roles, 
j U. S. O. Camp Shows... su įžy
miu violinistu Isaac Stern ir A-

t' lex Zakin pianistu, rengiasi prie 
[sunkaus sezono New Yorke ir 
I v‘ -
I je. Dabartiniu laiku ji dainuos 
[ vėl su N. Y. City Center Opera 
Co. sekančias reles: “Saffi”... 
operoje Gypsy Baron,. parašyta 
Lehar spalių 12-tą. Premiera, . • , New Yorko sezono. Worcestenodainuos operoje Bartered Bnde, , .................. .. ._. c, . spektaklis įvyks lapkr. 15-tą. rolėj “Maria ... parašyta Smeta- K J 1
na... spalių 3-čią. Taipgi dainuos' P-lė Stoska ruošiasi koncer- 
operoje Fliegende Hollander tuoti, pradedant sausio mėnesį 
rolėj “Senta”... parašyta Wag- apie 22 Valstybėse, kaip tai: O- 
ner... spalių 10-tą. Vėliau vai- hio. W. Va. III., Missouri. Iowa, 
dins tas roles dar 3 ar 4 kar- Miss.. Texas, Kansas. Utah. O- 
tus. bet dar planas nesutvarky-'regon. Cal., VVashington ir k.

Taipgi p-lė Stoska yra pasira
šius kontraktą vaidinti pirmas 
roles su Conn. Opera Co. Jos 

“* . . . . ., pirmas vaidinimas bus Worces-•el visuose miestuose Ameriko- 1
ter. Mass.; ji dainuos rolę But- 
terfly operoje “Madame Butter- 
fly”, parašyta Puccini. Ji važi
nės su šia kompanija vaidinda
ma ir kitas roles po pabaigos

ku uolumu ir milžinišku darbš
tumu įsikinkęs į darbą, jis už
baigė statyti gražią dabartinę 
mūro bažnyčią 1916 met., kai
navusią virš $70,000.00. Vėliau 
pastatė didelę, erdvią ir vienin
telę visoje vyskupijoje lietuvių 
mokyklą, talpinančią apie 500 
vaikų, už $154,000.00. Įrengė 
seselėms vienuolėms namus už 
$27.500.00. kuriuos abejus labai 
iškilmingai pašventino 
vyskupas Th. M. O’Leary 
piūčio 31 d., 1924 m.

Parapijos vasariniams paren
gimams ir išvažiavimams nu
pirko garsųjį Maironio Parką 
prie gražaus Quinsigmond’o e- 
žero pakrantės už $19.444.00. 
Pagaliau geguž. 19 d.. 1925 m. 
padalino šv. Kazimiero parapiją 
ir įsteigė dabartinę Aušros Var
tų parapiją, So. VVorcestery.

Kun. J. J. Jakaitis buvo bega
lo uolus, darbštus ir pasišven
tęs kunigas - darbininkas netik 
parapijos ribose, bet taipgi vi
sos Bažnyčios ir lietuvių tautos' 
gerovės srityse. Pailsęs sveika
toje ir jausdamas gilų pašauki-j 
mą į vienuolvninį luomą, sausio 
mėn. 29 d., 1930 metais įstojo įl 
Tėvų Marijonų Kongregaciją, i 
Chicago, III. Vėliau buvo net jos* 
provincijolu ir vėliau puikiai 
vadovavo naujoje vienuolyno 
provincijoje Argentinoje, būda
mas jos vyresniuoju ir pastaty 
dino tenai puikią bažnyčią, di
delį vienuolyną, seserų namus ir 
didelę, gražią lietuvių mokyklą. I

Liepos mėn. 7 d. 1929 met. čia 
atkeltas dabartinis klebonas 
kun. Augustinas Petraitis iš 
Athol. Mass. Per 16 metų sun
kaus ir sumanaus pasidarbavi
mo. atmokėjo parapijos skolos 
likučius. $45,250.00 sumoje, pui
kiai atnaujino parapijos svetai
nę už $3.000.00 ir labai artistiš
kai meno žvilgsniu išdekoravo 
šv. Kazimiero bažnyčią už 
$10,000.00. Iki šiandien kruopš
čiai jau surinko virš $25.000.00 
kapitalą naujam “Parapijos so- 
cialio veikimo” namui įrengti, 
bet karo sąlygos sutrukdė šį 
taip sumanų ir Worce.?teriui la
bai reikalingą, gyvai pribrendu- 
sį dalyką.

Spalių mėn. 22 d. 1944 met. 
labai iškilmingai buvo paminė
tas šios parapijos auksinis jubi
liejus. šiame darbe jam padėjo 
darbštūs vikarai: kun. Jonas J. 
Bakanas ir kun. Bronius Ma
žukna. taipgi vargonininkas 
Juozas Žemaitis ir visos parapi 
jos draugijos. Šiandieninis vi
sas parapijos turtas yra vertas 
virš $295.000.00. Joje randasi 
apie 550 šeimų ir 20 įvairių 
draugijų. Nuo pat įsisteigimo 
joje vikaravo šie: kun. dr. V. 
Bartuška. kun. Pr. Meškauskas, 

į kun. Konst. Vasiliauskas - Va 
sys, kun. J. Kutas, kun. J. Raš- 
tutis, kun. J. Malinauskas, kun. 
Aug. Petraitis, kun. Jul. Čapli
kas, kun. Longinas Kavaliaus
kas, kun. Andrius Daugus, kun. 
Stan. Stonis, kun. Jonas Sitavi- 
čius, kun. 
kun. Stan.
Skrodenis.

• kun. dr. Alf. Jagminas, kun. K. 
Krušnauskas, kun. Jonas J. Pa- 
dvaiskas ir kun. Bronius Ma
žukna.

i

1. Šv. Kazimiero Parap 
Worcester, Mass.

Iš Worcesterio miesto istori
jos šaltinių tikrai žinoma, kad 
pirmieji lietuviai čia pradėjo 
apsigyventi 1875 metais. 1891 
m. VVorcesteryje jau buvo kele
tas desėtkų lietuviškų šeimų ir 
tais pačiais metais atvyko iš 
Brooklyno, N. Y., kun. J. Juo- 
dišius išklausyti gerus katali
kus velykinių išpažinčių. Tai ir 
buvo pirmasis lietuvio kunigo 
atsilankymas garsiojo Worces- 
terio apylinkėse. Vėliau kasmet 
atvykdavo čia lietuvis kunigas 
tuo tikslu, o daugiausia kun. A. 
Mašiotas.

1894 m. šis miestas jau turėjo 
apie 100,000 įvairių tautų kil
mės gyventojų, kurių tarpe te
buvo vos 400 lietuvių pavienių 
asmenų. Tais pačiais metais 
prieš Velykas atvyko nesenai iš 
Lietuvos atkeliavęs jaunas, e- 
nergingas ir visuomenei daug 
žadantis Kun. Juozas Jakštys iš 
Seinų vyskupijos. Po didelių 
kliūčių ir daugelio nesmagumų 
pagaliau gavę iš vyskupo Th.- 
D. Beareno reikalingą sutikimą, 
sykiu su lenkais pradėjo steigti 
parapiją, kuri tapo pavadinta 
“Užgimimo Švč. Panelės Mari
jos”. Vėliau gi. reikalaujant lie
tuvių šv. Kazimiero karalaičio 
draugijai ir galutinai atsiski
riant nuo lenkų, ji pavadinta šv. 
Kazimiero vardu.

Pirmosios lietuviams šv. mi
šios buvo atlaikytos Šv. Jėzaus 
Širdies airių bažnyčios svetai-i 
nėję spalių 21 d.. 1894 m. Sau-i 
šio mėn. 1895 met. nupirkta že
mės sklypas šalę Waverly St. už 
$1004.00 ir tuojau pastatyta 
maža medinė pirmoji lietuvių 
bažnytėlė. Atvykstant dides
niam lietuvių skaičiui iš Euro
pos ir beaugant parapijonų 
skaičiui, vadovaujant pirmajam 
M’orcesterio lietuvių klebonui 
kun. J. Jakščiui, kovo mėn. 
1903 m. pradėta statyti dabar
tinė didelė mūro ir graži baž
nyčia prie 41 Providence gat
vės. Vėliau čia daug pasidarba
vo klebonai — kun. Jul. Radze
vičius ir kun. Vincas Bukavec- 
kas.

Vasario 27 d. 1913 m. vysku
pas Th. D. Beaven’as paskyrė į 
šią parapiją klebonu, pirmąjį 
šioje vyskupijoje įšvęstą lietuvį 
— gruodžio 18 d.. 1909 m. — 
kun Joną Jeronimą Jakaitį. Ne
palaužiama energija, apaštališ-

•f
parapijos nuosavybe

Liepos mėn. 7 d. 1929 m. čia 
paskirtas klebonauti kun. Kons
tantinas A. Vagys iš VVestfield, 
Mass. Jo darbavimasi laikotar
pyje pastatyta nauja mūro kle
bonija, kainavusi apie $50,000., 
kurioje apsigyveno liepos mėn. 1 
d., 1930 m. Vėliau iš vidaus me
no žvilgsniu labai artistiškai 
užbaigta ,išdekoruota bažnyčia 
ir Jo Eksc. vyskupo Th. M. 
O’Leary pakonsekruota kovo 7 
d. 1937 m. Visa bažnyčios nuo
savybė aptverta ir aplinkui iš
gražinta takais, medeliais ir gė
lėmis.

Visa
šiandien įvertinama apie $250,- 
000.00.
nėra. Parapijiečių priskaitoma 
ligi 485 šeimų, arba 2.230 sielų. 
Turima suorganizuotą ir bažny
čią remiančių 16 draugijų. Ypač 
labai veikli Lietuvos Vyčių 116 
kuopa, suorganizuota kun. S. J. 
Vembrės sausio mėn. 6 d. 1928 
met.. dabartyje vadovaujama 

j veiklaus kun. J. C. Jutkevičiaus. 
Parapijos skolos beliko tik 
$55.000.00.

Vikarais šioje parapijoje yra 
buvę: kun. S. J. Vembrė, kun. 

i V. Puidokas, kun. J. J. Bakanas 
ir dabartinis kun. J. C. Jutkevi- 
čius.

Parapijinės mokyklos

i

Padanges Aras —
Kun. S. J. Vembrė.
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Ant. Baltrušaitis, Lewiston, Me..............
Z. Mickalauskis, Chester, Pa..................
A. Rezgevičienė, So. Boston, Mass........
J. Ruka, So. Boston, Mass......................
H. Žintelis, Dorchester, Mass..................
Ant. Andriunas, So. Boston, Mass.........

(M. Pajaujis, YVorcester, Mass................
Frances Yasas, Norristown, Pa..............
Mrs. P. Žukauskas, Londonderry, N. H. 
Kun. S. J. Vembrė, Padangės Aras .....

j Mrs. Chuzas, Lewiston, Me.....................
įJohn Paushis, Lewiston, Me..................
J. Jokubauskas, Montreal, Canada .....

i A. Andriunas, Dorchester, Mass...........
Mrs. Lemputis, Phila., Pa......................

I M. Valiukevičienė, New Britain, Conn....
Dr. E. YValiackas, YV. Lynn, Mass...........
John Norkus, E. St. Louis, III. ............
Sofija Bilienė, Amsterdam, N. Y. .........
Stella Akunevich, Norwood, Mass. .....
Louise Savickas, So. Boston, Mass......
Alice Levon, Brockton, Mass..................
Mrs. Mary Kadish, Hartford, Conn.......
Mrs. Annie Oksas, Brockton, Mass.......
John Traskey, Dorchester, Mass...........
J. I. Smilgis, Arlington, Mass. ............
P. Ziorolis, So. Boston, Mass.................
Al. Navickas, Norwood, Mass.............
G. YValsickas, Athol, Mass. ...................
F. Barcaitė, Philadelphia, Pa..................
Mikolas Yanchus, Miners Mills, Pa.......
Sister Anthony, YVilmington, Dėl.........
E. Gruodienė, So. Boston, Mass.............
K. Karčiauskas, Dorchester, Mass. 
Mrs. Veronica Yuknis, YV. Hazleton, Pa. 
J. Glėbas, Plainfield, Conn.
P. Miliauskas, Brockton, Mass.............
A. Rakauskas, Dorchester, Mass. ......

J John Strasunskas, Norwood, Mass.....
Mrs. E. Morkis, S. Chicago, III............
John Sastavickas, Norwood, Mass........
M. Gutauckas, New Britain, Conn......
John YValackas, Athol, Mass..................
S. Rusteika, So. Boston, Mass.............

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už nuo- 
’širdumą laikraščiui “Darbininkui”.
i Administracija.

J

i

I

į

Jonas J. Bakanas, 
Vembrė, kun. Pr. 
kun. Ant. Švedas,

Veikti aistros valandų — 
reiškia plaukti jūron aud
ros metu. Bošenas.

Niekam nieko bloga ne
padaryti dar maža.

Vaižgantas.

2. Aušros Vartų Parap., 
So. Worcester, Mass.

Sparčiai besidauginant lietu
vių visuomenei, ypač pradėjus 
lietuviams apsigyventi apie da
bartinį Gedimino kalną. So. 
Worcestery. tuojau pradėta rū
pintis ir naujos parapijos įstei
gimu. Nežiūrint buvusių sun 
kių apvlinkybių ir šiandien vi-

SKIPPLK >f ;li-fated eruiser 
USS I n d i a n apolis. Capt. 
Charles Butler MeVay, 3rd. 
vvalks down gangplank of 
Navy hospital ship, USS. 
Tranąuility at Guam. Tha 
10,000 ton eruiser was sunlę 
in Philippine Sea, presum* 
ably bv Jap sub vvith losį 

of 883 crew members,



ir jos draugijoms ir

įstaigoms. Todėl a. a. Adelei 
Dalalienei mirus, labai daug' 

jr jo žmonių dalyvavo šermenyse ir 
pasveikino. Buvo laidotuvėse.
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visame mieste, tebelieka

Anniversary
!

operacijos 
Ji nuošir- 
ir visoms 
ligoninėje

Kaip jau buvo rašyta, kad

.ris gali operuoti per visą savai
tę. pelnas eisiąs namelio išlai
kymui. Tai gera koncesija.

Po susirinkimo bus užkandžių. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti. Valdyba.

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE \ Į

gyv. 9 Lenox
ikvar-

Moderniškiausias Plaukų Taisymo Salonas

Lietuviškas Kampelis 
Brocktono Fėruose

Rugsėjo 9 d., čia atsidarė 
taip vadinami “Brockton Fair”. 
Dėl karo jų nebuvo per kelis 
metus, todėl žmonių gausiai 
lankosi. Kas įdomiausia, kad 
šiuose “fėruose” lietuviai turi 
savą kampelį. Prie pat didžiųjų 
vartų yra “lietuviškas namelis". 
Prie jo pridėta metalinė lentelė 
su parašu, kad jis skiriamas Da
riaus - Girėno per Atlantą per
skridusių ir arti Lietuvos tra- 
gingai žuvusių. lakūnų pionie
rių atminčiai.

Namelio priekyj žolėje iškel
tas gražus parašas “Lithua
nia". Prie durų iškeltos gražios 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 
Viduje, išdirbinių paroda: sta
klės. ratelis. Lietuvoje austi di- 
vonai. staltiesės, rankšluosčiai 
ir šiaip išsiuvinėti, išausti daly
kėliai. Išsiuvinėtas paveikslas, 
kaip Kęstutis susitinka Palan
goje Birutę ir tt. Viename kam
pe stovi skulptoriaus Nosaliaus 
elegantiškai išdrožinėtas didžiu
lis laikrodis. Nors paroda, rank
darbiais ir kitais lietuviškais iš
dirbiniais galėtų būti gausesnė, 
įdomiaus sutvarkyta. bet ir 
šiaip iš ten esančių Prancūzijos.
Italijos ir Airijos namelių. Lie- atstovė p. A. Lyons iš įvykusio 
tuvos yra įdomiausias, ir buvo seimo Grand Rapids. Mich. Tu- 
gausiai lankomas. Už namelio, rime ir daugiau svarbių reikalų, 
kieme po iškeltu audekliniu 
stogu įrengtas bufetas su virtu
ve. Patvoriais pristatyta stalų. 
Pilna lietuvių, kurie "šveičia 
dešras su kopūstais” užsigerda
mi alučiu ar tonikų. Bufeto. ku-‘ rugsėjo 6 d. palaidota iškilmin-

gai iš šv. Jurgio lietuvių para
pijos bažnyčios su trejomis šv. 
mišiomis Highland kapuose a. a. 
Adelė Dalalienė.
Avė. Paėjo iš Lietuvos 
bų kaimo. Subačių par. Paliko 
dideliame nuliūdime vyrą Jero
nimą Dalalį. dukteris — V. Ta- 
mulevičienę ir Bronę Rainienę, 
sūnų Stasį, kuris tebėra karo 
tarnyboje.

Velionė priklausė prie vieti
nės moterų draugijos. Moterų 
Sąjungos kuopos. Maldos Apaš
talavimo. Gyvojo Rožančiaus.

KALBOS
Apie 4 vai. kieme įvyko kalbų 

programa, kurias pradėjo ir ve
dė p. Davis. Nuoširdžias. Lietu- LDS organizacijos. Ji buvo uoli 
vos ir lietuvių reikalais kalbas j ir dosni Šv. Jurgio lietuvių pa- 
pasakė, vietos biznierius Zinke- rapijai

J. švagž- taipgi kitoms lietuvių katalikų 
iš Bostono.

vičius. klebonas kun. 
dys ir St. Mockus 
Adv. J. Grigalius, atstovavo gu
bernatorių M. J. Tobiną 
vardu visus
perstatytas ir Dr. Vaitkus.

Vėliau atvyko ir Brocktono kančios: 
mayoras Downey. Kadangi pro-! draugi jos 
grama jau buvo pasibaigus, tai Karnilienė, 
jis asmeniai su lietuviais pasi
kalbėjo ir pasisveikino.

Karsto palydovės buvo se- 
N. P. P. Švč. moterų 

M. Balutienė, R.
I. Tvaskienė ir M.

Navickienė: Moterų Sąjungos 
27 kp. — B. Adomaitienė, U.

Lietuvių buvo atsilankę labai Pazmokienė. D. Jasionienė ir A. 
daug, kur tik nepasisuksi visur V. 
išgirsi lietuviškai kalbant. Ma-į 
tyt. tas mielas lietuviško 
liaus namelis juos traukia.

Buvęs.

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks sek
madienį. rugsėjo 16 d., 3 vai. 
po pietų, parapijos svetainėje. 
Šiame susirinkime narės turės 
progą išklausyti raporto mūsų

. Kneižienė.
Prie didžiojo altoriaus šv. mi- 

sty-lšias atnašavo kleb. kun. S. P. 
Kneižis: prie šoninių altorių — 
kun. Pr. Juškaitis iš Cambridge 
ir svečias kitatautis kunigas.

Karstnešiais buvo: pp. Jonas 
Glineckis iš So. Boston. A. Vis- 
kelis. A. Navickas ir p. Stra- 
šunskas.

SALE
I. J. Fox didžiausia kailinių firma A- 

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

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

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

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

i i
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Pereitą sekmadienį Šv. Jono 
Seminarijoj lankėsi pp. B. Ado
maitienė. D. Jasionienė ir Knei- 
žių šeima. Grįždami į namus, 
pasuko į L. Vyčių kuopų pikni
ką, E. Dedham, kur rado labai 
daug Norwoodiečių.

Sunkiai serga p. Magdalena 
Akunevičienė. Taipgi serga p. 
Bartulvtė. Pasimelskime, kad 
ligonės pasveiktų. Gali būti yra 
ir daugiau ligonių. Linkime vi
siems pasveikti.

p. Katrina Jurgevičienė, gyv 
5 Atwood Avė., po 
jau beveik pasveiko, 
džiai dėkoja visiems 
už maldas, lankymą 
ir namuose.

par. baž- 
atlaidai į-

Šv. Jurgio lietuvių 
nyčioje 40 valandų 
vyks spalių 5, 6 ir 7 dienomis. 
Visiems lietuviams yra proga 
pasinaudot i ypatingomis Dievo 
malonėmis.

Parapijos vaikams katekizmo 
pamokos prasidės sekmadienį, 
rugsėjo 16 d. Tėvai turėtų siųsti 
savo vaikelius išmokti Dievo 
Bažnyčios šv. teisių.

i LOWELL, MASS.
ŽUVO

Šiomis dienomis Jurgis 
lenksandra Kazlauskai 
pranešimą iš Karo Departmen-! 
to. kad jų sūnus Juozas žuvo Ja-/ 
ponijos kalėjimo nelaisvėje. An
tradienį. rugsėjo 4-tą dieną, Šv. 
Juozapo lietuvių bažnyčioje į- 
vyko gedulingos pamaldos ir šv. 
mišios už mirusį jaunikaitį. Tai 
antra auka iš mūsų parapijos.

Yvonne’s House of Beauty 563 High St., Dedham, Mass. galima sa
kyti yra vienas iš puošniausių plaukų taisymo įstaigų. Tą galima pama
tyti iš viršui telpamu paveikslų.

Taipgi Yvonne’s Grožio Salonas yra ir So. Bostone, adresu: 310 W. 
Broadvvay, Telefonas SOUth Boston 9534.

Dabar mokyklų atidarymo sezone, visos mergaitės papuoškite savo 
galvas gražiai sugarbanuotais plaukais. Robert Niaura ir Yvonne yra ek
spertės lietuvaitės, pasiruošusios duoti Basicurl permanent wave pagal 
naujausios mados. Nėra reikalo padaryti apointmento, bet galite užeiti ar
ba pašaukti telefonu Yvonne’s House of Beauty, Dedham 1636 arba 
SOUth Boston 9534.

411 WASHINGTON street 
BOSTON, MASS.

: t”: ; f.’j »7j »<’j: ♦:A gi & S

Iš už grotų dar ne visi 
lietuviai išėjo. Paverg
tiems ir jau laisvėje esan
tiesiems lietuviams — vi
siems pirmiausiai reikia 
rūbų ir avalynės. Juos ren- 

i ka nukentėjusiems paruo
šia ir pasiunčia BALF į- 
staiga. Viską prašome sių
sti į:
United Lithuanian Relief Fund 

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

Tel. EVergreen 8-6203

šio darbas. Jis kreipėsi į vietos 
vyskupą J. E. Thomą M. O’Lea- 
ry ir išgavo gražų laišką į visus 
Worcesterio klebonus, kuriuo 
vyskupas maloniai įsako vi
siems klebonams tą drabužių 
vajų pagarsinti bažnyčioje, pa
raginti žmones aukoti ir kad pa
tys klebonai prisidėtų prie to

I vajaus kuom ir kaip kas gali, 
j Taigi lietuviams drabužių vajus 

♦♦♦! dabar išgarsintas visose bažny- 
čiose.
tik mums patiems vieningai ir 
nuoširdžiai dirbti, o vajus bus 
sėkmingiausias. Komitetninkas.

LITHUANIAN 
NATIONAL ANTHEM 

Lietuvos Himnas 
Balsui ir Pianui

Piano Version by 
Vytautas Bacevičius 

Kaina 50c.
DARBININKAS 

366 W. Broadvvay, 
South Boston 27, Mass.❖ 
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domas Grenda, 
valiauskaitė. Jonas 

1F Juozafina Narinkaitė.
Paulauskienė. Jonas
Vladas Paulauskas.
Zapnickienė. Ona Čaplikienė,
Jonas Slaičiūnas. Ona Adomavi
čienė. Zigmas Stanevičius.

ir A-
gavo.

YVONNE’S HOUSE OF BEAUTY
563 High Street, Dedham, Mass.V

Vyko į šventinimą
Darbo dienoje Brocktone ma

tėsi daug Lowelliečių veidų. 
Linksma matyti, kad tiek daug 
vietinių mūsų kolonijos lietuvių 
džiaugiasi mūsų išeivijos kultū
ros įstaigomis.

i

FOUR LITHUANIAN 
DANCES 

Op. 35
For Piano 

By
Vytautas Bacevičius 

Price $2.00
DARBININKAS 

366 W. Broadvvay,
South Boston 27, Mass.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikaiingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
507 Main St.

I
Juozafina Ka- nai. baigę karo darbą ir grįžę į'skolos tik trečdalis. Kun. K. A.! 

civilį gyvenimą, arba šiaip pasi-į Vasys klebonauja čia jau 16 me-l 
liuosavę ilgesniam 
buvo apie 20. Visi 
karo laukuose ir 
aukštų pažymėjimų.

Iš žymių svečių dalyvavo Mie
sto mayoras W. A. Bennett. 
kandidatas į mayorus Jeff Sul- 
J..............................

Čepaitis, 
Barbora 

Alikonis, 
Paulina

I

laikui.
atsižymėję 

užsitarnavę

Jų tų, 
C.

jo pagelbininku yra kun. J. 
Jutkevičius.

DRABUŽIŲ VAJUS
Šioje savaitėje, nuo rugsėjo 
ligi 16 dienos, Worcesteryje 

pabėgėliams, iš- 
vajus. 

komitetas.

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

9 
eina Lietuvos 

livan, Marianapolio namo virši- įremtiesiems drabužių 
ninkas kun. Kuprevičius, 
Dr. J. \ aškas. kun. \ . Puidokas.' kuriame nuoširdžiai darbuojasi 
kun. M. Tamulevičius, kun. A. ^un py Vasys, adv. K. Ta- 
\ olungis. adv. A. Milleris, Dr J mujjonįs, acjv Mileris, Juo- 
P. \ aikšnoras ir keletas kitų. 1 zas r žemaitis, Juozas Glavic- 
kurių pavardžių neteko nugirs-.kas ir Jonas Dvareckas. Pašy
ti.

Muzikalinėje programoje da
lyvavo vietos vargonininkas V. 
Burdulis, Juozas K. Žemaitis, 
Edvardas Zinkus. ponios M. Že- 
maitaitienė, A. Thompson ir 
Beikšienė. Vakaro vedėju buvo 
pats klebonas kun. K. A. 

|sys.
Klebonas. žymėdamas 

Praėjusį sekmadienį, rugsėjo veiktus parapijos darbus 
9 dieną. įvyko Aušros Vartų pa-j 20 metų, pranešė, kad šių metų 
rapijos metinė ir kartu 20 metų, vajus 
parapijos gyvavimo vakarienė, metų piknikas davė pelno $2,-1 
Žknonių prisirinko apie 700. 641.00. Skolos šiais 
Vakarienė buvo ir puošni ir ska- mokėta $25,000.00. 
ni, dėka tai darbščioms ir ga- parapijos skolos viso $50,000.00. į 
bioms šeimininkėms. Prieš aštuonis metus buvo sko-

Prie svečių stalo sėdėjo kaipo 4os $150.000.00 ir bažnyčia ne
garbės svečiai šio karo vetera baigta. Dabar viskas baigta ir

Nauji Vargonai
Sekmadienį, rugsėjo 2 dieną 

mūsų parapijos klebonas kun. 
P. Strakauskas pranešė, kad 
šiomis dienomis pasirašytas 
kontraktas įtaisyti bažnyčiai 
naujus vargonus. Vargonų 

I šventinimas įvyks ateinančiais 
metais. Liepos 4-tą dieną.

Žąslių Zigmas.

WORCESTER, MASS

Aušros Varly Parapija
VAKARIENĖ

kun- Susidarė bendras
I
l kun. K. A. Vasys, adv. K. Ta-

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas PatamavimaK’

331 Smith St., 
PROVIOENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Geraširdžiai Lietuviai
BALF komisijos nariai pasi

džiaugė, kad nors mažas būre
lis vietinių lietuvių nepamiršo 
Lietuvos pavargėlių. Sekantieji 
atnešė įvairių rūbų:
sevičiūtė, Andriejus Andriuške
vičius, Jonas Grigas, Teofilia 
Barisaitė, Juozas Prakapas, A

Joana Ju-

atnešė $12,265.00. šių

metais at-j
Dabar liko

mėtina gražus patrijotinis ir 
gaileširdingas kun. K. A. Va-

Va-

per

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

1380 Soldiers Field Rd., Tel. Algonquin 2400
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Metines Mirties Sukaktuves
9

Lietuviai, Dalyvaukite 
Masiniame Susirinkime

Pasiryžo Sukelti $200 
Parapijos Mokyklai

DĖKOJU DIEVUI IR ŽMONĖMS

Nuoširdžiausiai dėkoju ir Seselėmis tris metus. Šį-j 
Dievui už visas Jo gėrybes, !met Dievas mums ją davė, 
o ypatingai už parapijinę Palaima parapijai. Ačiū 
vaikučių pilną mokyklą. Visagaliui. 
Laukėme jos su vaikučiais į

IDAKTARAI

Tel. ŠOU 2805
M

I
i Dr. J. L Pasakantis 

DR. AMELIAE. RODD 
OPTOMETRISTAI 
447 Broadvvay

So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Šou 4476 I

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

TeL TROv.’bridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

[VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvray
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Širdingai dėkoju Bosto
no miestui, kad. nors po il
gų bandymų, pardavė dvi 
mokykli parapijai, ir vi- 

jsiems, kurie tik kuom 
i nors, prisidėjo prie jų įsi-, 
įgijimo. — Lietuvių visuo- 
| menei už įvertinimą mo- 
į kyklos.

Dėkoju visiems, kurie 
‘prisidėjo darbu ar pinigais, 
prie pirmosios mokyklos 
prirengimo mokslui. Buvo 
sunku.

•į Dėkoju kun. Abračinskui 
ir kun. Saulėnui, kad jie 
asmeniškai pasiekę tiek 

į daug vaikučių mokyklos 
.lankymo reikalu. Dėkoju 
i kun. Dr. K. Urbonavičiui 
už rimtus paraginimus į- 
vertinti parapijinę mokyk
lą; kapitonui Dr. Duserick 

;už puikų laišką tuo reika
lu; kun. Pr. Jurui už pa- 

: mokslą ir gausią piniginę 
i paramą, kun. Pr. Juškai- 
įčiui už nuolatinį liepimą 
i turėti mokyklą.
. Dėkingas esu D. G. Moti- 
I nai Bonaventūrai, būvu- 
’ šiai mūsų vienuolyno Se- 
iselei viršininkei Paulai ir 
Į dabartinei Seselei viršinin- 
jkei Juozapai, ir visoms Se
selėms už didelius darbus 
ir gausias maldas 
mokyklai.

Tariu gilią padėką 
?; bininko” laikraščio

idio štabui: ponams
žiui, Kumpai, Peldžiui 
Griganavičiui už sumanų 
publikavimą mūsų naujos

; mokyklos. Dėkoju ir vi
siems, kurie gerą žodį mo
kyklos naudai tarė, ar 
maldelę jos gerovei sukai-, 
bėjo, ar kūdikėlį jos patal-

_ pon pakvietė.
I
i

i

I

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkvvay 1233-W

/

A. A. MARIJONA PETKEVIČIENĖ
Rugsėjo 20 dieną sueina lygiai metai, kaip 

mirties angelas paėmė iš mūsų tarpo brangią 
žmoną ir pamotę Marijoną Petkevičienę. Minint 
tas liūdnas metines sukaktuves, ketvirtadienį, 
rugsėjo - Sept. 20 d., 8 vai. rytą, Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje įvyks gedulingos šv. 
mišios už a. a. Marijonos vėlę. Nuoširdžiai pra
šome visų a. a. Marijonos draugų ir pažįstamų 
dalyvauti šiose pamaldose ir pasimelsti už jos 
vėlę.

Nuliūdę,
Vyras Antanas Petkevičius 

Podukros: Helena ir Frances.

Lygiai širdingai dėkoju mokykloje yra giriamos visame 
visiems tėvams už leidimą Bostone. Elektrikos ekspertai 
vaikučių naujon mokyk- ima modemiškų mokyklos švie- 
lon ir vaikučiams už atėji- sų paveikslus, kaipo pavyzdžius, 
rną. Jūs visi esate Šios gra- Sako, kad Bostono miestas dės 
žios mokyklos pionieriai ir tokias šviesas į visas viešas mo

kyklas.

mūsų;
“Dar J 
ir ra-i 
Knei-l 

ir

žios mokyklos pionieriai ir 
pilioriai. Jūs ir aš turime 
kuo džiaugtis šios naujos 
mokyklos atidarymo die
noje, rūgs. 13, 1945. Ačiū 
visiems ir visoms. Telaimi
na mus visus Dievas, o 
žmonės tesinaudoja moky
kla.

Kun. Pr. Virmauskis.

ZINUTĖS

Pristatome Vyną, Alų ir Toniką i
Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 5 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa- 5 

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Nors karas užsibaigė, bet karo 
paliestų kraštų žmonių vargai 
ir kančios neužsibaigė. Lietuvos 
žmonės, išblaškyti po įvairius 
kraštus, pergyvena baisų var
gą ir badą. Jie šaukiasi mūsų 
pagalbos. Bendras Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondas yra pa
skelbęs drabužių rinkimo vajų. 
Mūsų pareiga pasidarbuoti, kad 
vajus būtų sėkmingas, kad su
rinktume milijoną svarų drabu
žių. Pereitą žiemą daug lietu
vių dėl šalčio mirė, daugiau 
mirštančių bus ateinančią žie
mą, jeigu mes neateisime jiems 
į pagalbą.

Tuo reikalu So. Bostone įvyks 
lietuvių masinis susirinkimas 
penktadienį, rugsėjo - Sept. 14 
d., 8 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje. kampas E ir Silver St. 
Kalbės adv. Antanas Mileris iš 
VVorcester ir vietiniai kalbėto
jai. Bus ir dainų programa. 
Bendro Amerikos Lietuvių šal
pos Fondo skyriaus komitetas, 
kurio pirmininku yra Dr. Povi
las Jakimavičius, nuoširdžiai 
kviečia visus lietuvius ir lietu
vaites. kurie užjaučia savo bro
liams ir seserims, kenčiantiems 
vargą ir skurdą, ateiti į tą su
sirinkimą ir pasiklausyti kalbų 
kaip ir kokiu būdu mes galime 
jiems pagelbėti.

Jokios įžangos nei kolektos 
nebus. Niekas neprašys pinigų. 
Tik ateikite į susirinkimą-pra-' “ 
kalbas.

Puslietuvaitė apgailestauja, 
kad ji negalėsianti lankyti mū
sų mokyklos, nes eisianti į aš
tuntą skyrių Šv. Brigytos par. 
mokyklon. Ji gyvena Mercer 
St. Jos broliukas lankys mūsų 
mokyklą.

AUKOS. — N. N. aukavo nau
jų mokyklų fondan S50., Ona- 
Juozas Kybartai S25., N. N. —
820., K. Šidlauskas — $10., Ka
zys Airošius — 810., p.p. Praka- 
pai — 82.

Mūsų Seserų vienuolynui Ona- 
Juozas Kybartai aukavo — 825.

Seserų Namui Brocktone au
kavo Ona - Juozas Kybartai —
850., p.p. Prakapai —82.

Ačiū visiems.

Mokykla atidara visuomenei 
Rūgs. 16 d., sekmadienį, nuo 2 
vai. p. p. iki 6 vai. vakaro, nau-

> jos mokyklos duris bus atdaros 
visuomenės lankymui (Public 
Inspection). Visi kviečiami pa
matyti labai patogią vaikučiams 
mokslo įstaigą. Kas negalės mo
kyklos atlankyti sekmadienį, 
galės tai padaryti pirmadienį. 
Tam tikslui visą dieną pirma
dienį mokykla bus atidaryta.

1 Antradienį prasidės vaiku
čiams mokslas. Prašome juos 
visus suvesti tiesiog mokyklon.

Šiomis dienomis kun. Antanas 
Jurgelaitis, O. P., lankosi So. i 
Bostone pas savuosius. Dalyva
vo mokyklos atidaryme.

i Mokyklos Bildesiai. Buvusi 
Bostono miesto Capen mokykla 

j tapo iškilmingai atidaryta kaipo 
Šv. Petro parapijos mokykla, 

irugs. 13 d. Mokslas joje prasi- 
Į dės kartu su miesto mokyklo
mis rūgs. 18 d.

skun-
kad jo motina 
eiti j lietuvių

LANKĖSI

skrido orlaivių. Mat. ji pati mo
kinasi būti lakūne.

P-lė Elenora Poviloniūtė pasi
žadėjo atskristi orlaivių ir į 
"Darbininko” Jubiliejinį kon
certą, kuris įvyks ateinančio 
mėnesio 21 dieną.

Lankėsi Walter Balutis. Atsi
lankymo proga "Darbininko” 
Jubiliejinio koncerto fondan 
aukojo 81.00 ir pasižadėjo daly
vauti koncerte.

Lietuvos Dukterų, po globa 
Mot. Švč. draugija rugsėjo 11 d., 
turėjo savo susirinkimą, j kurį 
buvo atsilankęs klebonas kun. 
Pr. Virmauskis, ir prašė drau
gijos paremti naująją parapijos 
mokyklą. Narės, apsvarsčiusios, 
vienbalsiai nutarė savo narių 
tarpe sukelti nors 8200.00 para
pijos mokyklai. Tam tikslui vi
soms narėms bus išsiuntinėta 
knygutės, o apie padėkos dieną 
suruošti pramogėlę. Tam darbui 
pravesti išrinkta komisija iš dviejų šeimynų medinis namas 
šių narių: Ieva Marksienė. Ona Dorchesteryje, 
Ivaškienė, Bronė Ciunienė, Bar- Station.
borą Gailiūnienė, Ona Siaurie- vienas flatas po 6 kambarius, 
nė, Julijona Ražkauskienė, Ona Rendos 843.00 už kiekvieną fla- 
Staniuliūtė, Marijona Niauro- tą. Tile bath, baltos sinkos. fur- 
nienė, Antanina Savilionienė, nice garu apšildomas, dvigubi 
Jadvyga Virbickienė ir Petro- langai, 4900 ketv. pėdų daržo, 5 
nelė Sakatauskienė. Iš komisi- pėdų geležinės tvoros.
jos sąstato galima tikėtis, kad lerija, vaisiniai medžiai victory 
minėta suma bus sukelta su di- garden. Atsišaukite vakarą po 
dėlių kaupu. Išėstos valandos: ZNOTIN, 54

Buvo atsilankęs Brendon Shea Westmoreland St.. Dorchester, 
iš Mt. Washington Co-op. Bank Mass. 10-2-Ą5

įvairūs skelbimai
Parsiduoda Už $10,500

arti Ashmont 
Puikūs vaizdai, kiek-

gėlių ga-

ir kalbėjo pergalės bonų vajaus 
reikalu.

p. Katrė Namaksienė kvietė 
nares prisidėti prie BALF 17-to 
skyriaus drapanų vajaus. Drau
gijos narės mielai tam pritarė 
ir būrelis narių apsiėmė tam 
reikalui pasidarbuoti.

LANKĖSI

Rap.

SENYVAI porai yra vieta pas 
mane gyventi. Yra penki kam
bariai su visais įrengimais. Dėl 
rendos, tai susitarsime. Atsi
šaukite ant pirmo floro: 34 Bel- 
levue St., Dorchester. Mass.

! (U)

Ketvirtadienį, rūgs. 
■Darbininko” redakcijoj 

si nuoširdus bendradarbis, kun. 
A. Jurgelaitis, domininkonas, j 
kuris trims dienoms atvyko po
ilsiui pas savo tėvelius. Tą pa
čią dieną, kun. A. Jurgelaitis, 
O. P., išvyko į Brocktoną, kur 
aplankys Nukryžiuotojo Jėzaus;

13 d.,
lankė-

PAIEŠKO
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.

258 West Broadway,

I

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wav».

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 \Vhile You Relax in 

Glamorioua Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursdav Evenings

Protestantų vaikutis 
džiasi kunigui, 
neleidžianti jį 
naują mokyklą, o jis taip labai 
norįs ją lankyti.

Antradienį lankėsi Moterų 
Są-gos veikėja Mrs. Anelė Am- 
brozaitienė iš Somerville. Mass. 
Atsilankymo proga atnešė / 
spaudos darbų ir įstojo į “Dar
bininko” Jubiliejinio koncerto 
Rėmėjus, aukodama koncerto 
fondan 86.00.

Lankėsi K. Rusteika, kun. Jo
no B. Rusteikos tėvelis. Atsi
lankymo proga koncerto fondan 
aukojo 81.00.

Trečiadienį
fonsas .Janušonis 
Mass. Atsilankymo 
jo į “Darbininko” 

The Talk of the toun. Anglai Koncerto Rėmėjus,
sako, kad naujos šviesos mūsų > 85.00 koncerto fondan.

lankėsi kun. Al- 
iš Boston. 
proga įsto- 
Jubiliejinio 
aukodamas

Draugijų Valdybų Adresai

Lietuvaitė Atidarė Moder
nišką Muzikos Studiją

Šiomis dienomis, pasižymėjusi 
muzikė - dainininkė muzikos
mokytoja, lietuvaitė p-lė Ame- vienuolyną, kuriame yra jo dvi 
lia Tataronytė, atidarė moder- sesutes, 
nišką muzikos studiją, po No. 
480 Boylston St., Bostone, var
du Three Arts Studio.

P-lė Tataronytė yra baigusi 
Radcliffe College su Bachelor 
of Arts ir Master of Arts laips
niais. Yra studijavusi muziką 
Paryžiuje, Prancūzijoje, Flo
rencijoje, Italijoj ir Mexico Ci- 
ty, Meksikoje. Yra davusi dau
gelį koncertų įvairiuose mies
tuose.

Apie jos dainavimą, muzika- 
liškumą, yra prielankiai atsilie
pę daugelis įžymių muzikos kri
tikų, įvairiuose laikraščiuose, 
jų tarpe The Boston Herald ir Į 
The Boston Transcript.

Yra asistavusi Dr. Archibald 
T. Davidson’ui jo paskaitose a-‘ 
pie muziką Harvardo Universi
tete. Per daugelį metų buvo 
muzikos ir dramos skyrių virši
ninkė Lake Forest Day School. 
Illinois Cambridge School. Ken- 
dal -Greene. Massachusetts ir 
kitose mokyklose, kaip Mass.. 
taip ir Illinois valstybėse.

Taip aukštai muzikos mene 
(dainavimo ir piano) išsilavinu
si ir tiek patyrimo mokytojavi
me įsigijusi nusprendė ir atida
rė savo modernišką studiją, ku- 

i rioje duos balso, dainavimo ir 
piano lekcijas visiems norin
tiems bile kurioje iš tų muzi
kos meno sričių išsilavinti.

Linkėtina geriausio pasiseki
mo! Rap.

Šeštadienį, rūgs. 15 d. kun. A. 
Jurgelaitis, O. P., grįžta į VVa
shington. D. C., kur gaus pa
skyrimą naujom pareigom.

Ketvirtadienį lankėsi kun. Pr. 
M. Juras. LDS Centro pirmi
ninkas. Atsilankymo proga pa
liko “Darbininko” spaustuvei 
daug spaudos darbų.

Tą dieną lankėsi p-lė Leonora 
Poviloniūtė iš Hartford. Conn. 
Atsilankymo proga papirko du 

! Angliškai . Lietuvišką žodyną. 
P-lė Eleonora iš Hartfordo at- 

1_________________

REIKALINGA prie namų 
ruošos moteris virš 30 metų am
žiaus. Turės savo kambarį, ra
dio. Newton Centre. Yra du vai
kai. šaukite LAS 1386.

PARSIDUODA
Vienas didelis lotas žemės. 

Centrališka ir patogi vieta arti 
prie fabrikų, mokyklų, trainų ir 
busų. Gražios ir tykios aplinky- 

i bes. Kas papirks tai nesigailės. 
Kreipkitės į K. A. Viesulą, 25 
Fairview Road, Nonvood, Mass.

(9-11,-18)
I

(VAIRŪS SKELBIMAI

MUZIKA
Norintieji išmokti muzikos, išla

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

Three Arts Studio
480 Boylston St.,

Boston, Mass. 
Tel. KENmore 3571

i

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

335.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

DORCHESTER $8500.
PARSIDUODA 9 kambarių na
mas su visais geriausiais įren
gimais. Oil burner, 2 baths. kar- 

: šta vanduo, moderniškos grin
dys. Namas randasi Dorches- 
tery geriausiame stovyje. Tele- 
fonuokite Gen. 3683. (6-11-13).

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298. 
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenft.

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

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės^ 2 vai. po pietų. Parapijos salėj
pas protokolų raitininku 492 E. 7th SL, So. Boston, Mass.

av JONO EV. BL. PA5ALPINE8 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

■ere ere ere are-sreereere^»<re-=re-=^ev»s!^ere^wy*erere?»g»si,|*'t4<4 -i.ft-re ere

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

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609



8DARBININKAS

SVARBUS PRANEŠIMAS

BR’DGEPORT, CONN.

Tamsios Viešnios

pir-

Pa
yra 
mo
tai

nesimatė tokio skaitliaus. Tą 
rytą net penkiem kunigam da
lyvaujant buvo laidojamas sve- 

j timtautis. Baltimorės miesto po
licijos leitenantas, a. a. Teodo
ras Mueller.

Mueller. Svetimtaučiai,

VALSTYBIŲ ŽINIOS
C

Moterų Sąjungos Conn. Apskrities Kuopoms

IMoterų Sąjungos Conn. Aps
krities metinis ir po šeiminis 
suvažiavimas įvyks spalių-Octo- 
ber 14 dieną. 1945 metais, švč. 
Trejybės parapijos svetainėje. 
Broad St.. Hartford. Conn. Pra
sidės 1 valandą po pietų.

Kadangi šis suvažiavimas yra 
labai svarbus, nes bus išduoti 
pranešimai atstovų, kurios da
lyvavo Moterų Sąjungos seime.

Taipgi bus įteiktos dovanos 
kuopoms. kurios daugiausiai 
naujų narių prirašė vajaus me
tu. Prie to bus traukimas lai
mėjimo Karo Bono, ir taipgi 
bus renkama apskrities valdy
ba ateinantiems metams, šių 
svarbių priežasčių dėlei kviečia
mos visos kuopos skaitlingai 
atstovių prisiųsti, ir pagaminti 
naudingų įnešimų dėl apskri
ties labo.

Atstovės, vykdamos į suvažia
vimą. prašomos atsivesti ir Mie
telius laimėjimo, taipgi ženkle
lius. kurie yra vartojami suva
žiavimo metu.

Pirm. — Julė Janušonytė, 
Rašt. — Marijona Jokubaitė.

Ateinantį sekmadienį mūsų 
parapijoj įvyks 40 vai. atlaidai. 
Pamokslininku yra pakviestas 
garsus vienuolis. Tėvas Juvena
lis Liauba. Bridgeportiečiams 
bus proga išgirsti svečio Pran
ciškono gražių pamokslų.

Choras ir solistai jau pasiren
gę giedojimui gražių mišparų.

Drabužių vajus eina gana sėk
mingai. ir turėtų dar daugiau 
padirbėti visi, kurie atjaučia 
Lietuvos pabėgėlių skurdą ir 
vargą. Prisidėti prie rinkimo ir 

aukoti kodaugiausia dra-patys 
bužių.

daug jaunuolių yra grįžu- 
karo lauko. Tėvai džiau-

Jau
šių iš
giasi sulaukę, o kiti dar laukia 
grįžtančių. O.

NEW BRITAIN, CONN.

LVC Susirinkimas
Lietuvių Veikimo Centro ats

tovai praėjusį penktadienį. 8 v. 
vakare, susirinko svarbiems pa
sitarimams baigti auksinio pa
rapijos jubiliejaus minėjimą.

Daugiausia svarstyta apie ju
biliejinį bankietą. įvykstantį 
spalių 28, sekmadienį. 6 vai. va-

Dabar susirinkimas įvyks rūgs.- kare, bažnytinėje svetainėje. 
Sept. 16. tuojaus po sumos. Na
riai prašomi skaitlingai 
vauti.

HARTFORD, CONN.
Atostogos baigiasi. Laikas 

siems grįsti prie regulerio veiki
mo. LDS 6-tos kuopos susirin
kimų nebuvo per 3 mėnesius.

vi-

Velionis turėjo gerą pažintį su 
mūsų klebonu. Jis buvo vienas 
iš pirmų maldininkų, kurs lankė 
Stebuklingo Medalikėlio Nove
nos pamaldas nuo tų pamaldų 
įsisteigimo mūsų parapijoj. Bu
vo tik 53 metų amžiaus. Puolė 
auka širdies atakos. Prieš mirtį 
tačiau prašė savo žmonos, kad 
būtų palaidotas iš šv. Alfonso 
bažnyčios.

;u savo žmona tik vienus metus 
taip beširdė mirtis juos persky
rė.

Ponia Marijona Matelienė, ar
timiausia velionio giminė, rūpi- 
įosi, kad būtų palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis, nes ve
lionio žmona nekatalikė. Juo
zas Kašinskas rūpinosi laidotu
vių tvarka. Už velionio vėlę pri
dera visiems tarti dievobaimin
gą “Amžinąjį Atilsį”.

Naujas Mokyklos Metas
Parapijinė šv. Alfonso moky

kla prasidėjo ketvirtadienį, rug
sėjo G d. Kunigai ir Sesutės mo
kytojos džiaugiasi pirmos die
nos vaisiais. Užregistruota 62 
berniukai ir 57 mergytės: viso 
mokinių 119. Manoma, kad sa
vaitės bėgyje atsiras dar ir kitų 
studentų ir kad skaitlius 
s eks 130. šiais laikais tai 
gan gražus būrys. Jei mūsų 
kykla taip gražiai laikosi, 
yra nuopelnas dabartinės Sesu
tės vyresniosios ir jos padėjėjų. 
Savo sumanumu ji tiek įvedė 
naujanybių, kad vaikučiai, ne
žiūrint tolumo, nori lankyti šv. 
Alfonso mokyklą. Ji įyedė įpro- 

gautų šiltus 
užkandžius pietų metu. Tas rei
kalauja daug darbo ir pasišven
timo, bet jau kelintas metas 
kaip vaikučiams yra teikiamas 
šis patarnavimas. Tėvai yra dė
kingi Sesutėms, o vaikučiai 
džiaugiasi geresne sveikata.

Mūsų klebonas kun. dr. Men
delis ir gi deda visas pastangas, 
kad mūsų mokykla ne tik yra

i nemokama, bet turi visus vė
liausius įrengimus. Jis nesigaili 
vaikučius pavaišinti. Nespėjo 
mokslo metas prasidėti, kaip jis 
prašė Sesučių surengti vaiku
čiams pikniką, pirm negu oras 
visiškai atvės. Trečiadienį, Ma
rijos vardo dienoje, abudu mūsų 
kunigai “užfundino” visai mūsų 
mokyklai dieną Druid Hill Par
ke. Vaikučiai iš savo pusės į- 
vertina Sesučių ir kunigų geru
mą. Tik jų šimtas, bet kaip jie 
gieda per savo mišias sekma
dieniais 8:30 vai., tai visi gali 
stebėtis. Daugel iš jų gelbsti 
parapijos darbe. Nežiūrint skai
tlingų mišių kas rytą, kad ir to
li gyvena altoriaus tarnai, ta
čiau kad ir ankščiausiai jie vi
suomet pribūna į laiką. Be to 
šimtai tūkstančių laiškų yra 
siunčiami iš mūsų klebonijos ir 
vaikučiai žymiai prisideda prie 
jų išsiuntimo. Mokykla, kaip 
kun. dr. Mendelis ne kartą sa
ko, yra ne tik parapijos pažyba, 
bet parapijos stiprus šulas. Prie 
kiekvienos progos jis dėkoja tė
vams, kurie leidžia savo vaiku
čius mūsų mokyklon; dėkoja 
Sesutėms už tokį puikų vaiku
čių lavinimą; dėkoja vaikučiams 
už jų visa-širdišką bendradar- 
bavimą. Lai Dievas laimina 
šiuos naujus mokslo metus Die
vo paties garbei ir mūsų Tautos 
labui.

Drabužių rinkimo dėl nuo karo nukentėjusių lie
tuvių išvakarėse, gerb. Edward J. Martin, Pennsylva- 
nia valstybės gubernatorius ir gubernatorių konferen- tį, kad vaikučiai 
cijos pirmininkas, kviečiamas sutiko būti Bendro A- 
merikos Lietuvių šalpos Fondo garbės nariu. Šiame 
vaizde kartu su gubernatorių Edvvard J. Martin yra 
ir kun. Dr. Juozas B. Končius, organizacijos preziden
tas.

Šią savaitę sekmadienį, 
madienį ir antradienį prie baž
nyčios durių stovėjo Dievo Ap
vaizdos Juodės Sesutės ir rinko 
aukas naujam vienuolynui. Bir
želio 27 d. šiais metais didelė 
nelaimė palietė Sesutes. Sudegė 
jų naujokynas ir padarė žalos 
§100,000. Nors ši Kongregacija 
gyvuoja virš 100 metų, tačiau 
darbuodamos tarp juodžių nega-;

WATERBURY, CONN
Rugsėjo 8 d. Šv. Juozapo lie

tuvių par. bažnyčioje prasidėjo 
Novena prie šv. Pranciškaus. 
Novena veda Tėvas Justinas 
Vaškys, Pranciškonas.

Kun. dr. Mendelis giedojo iš
kilmingas gedulo mišias prie di
džiojo altoriaus. Jam pagelbėjo 
kun. Jonas Mendelis ir kun. Vin- 
cvas Oberle. Prie šoninių alto
rių atnašavo mišias kun. Anta
nas Dubinskas ir kun. Paulius 
Dyer. Bažnyčia buvo pilna gi
minių, prietelių ir pažįstamų 
Leit.
kurie niekad nebuvo matę lietu
viškų laidotuvių, negalėjo atsi
stebėti jų iškilmingumu. Sank- 
tuarijoj per mišias klūpojo pre
latas Quinn ir klebonas šv. An
tano parapijos, prie kurios gy
vas būdamas priklausė Leit. 
Mueller.

Palaidotas Holy Redeemer ka- 
~ ; įr kun.

Mendelis abudu atliko apeigas 
kapinėse. Lietuviai tikrai turi 
kuo pasididžiuoti turėdami šv. 
Alfonso bažnyčią. Daugiau ir 
daugiau svetimtaučių skaito sau 
už garbę būti palaidotais iš mū
sų bažnyčios.

Ii turtų sukrauti. O čia kaip tik ?,UOSf‘, Kun‘ Dubinska* 
apverktinas reikalas naujų na
mų, kad visas Sesutes būtų ga
lima sutalpinti. Mūsų kunigai 
kaip žodžiu, taip savo asmenine 
auka ragino maldininkus atjau
sti ir sušelpti Sesutes nelaimėje. 
Per tris dienas surinkta virš 
$1,500.00. Sesutės džiaugiasi šia 
parama ir visuomet žada atmin
ti šv. Alfonso bažnyčios maldi
ninkus geradarius.

I
II

patenkinti. Spalių 7 dieną bus 
traukiamas War Bond $25.00 
vertės. Prie Bazaro ruošiasi vi
sos draugijos, norėdamos su
kelti daug pelno, nes visą baž- 

I nyčios vidurį turėsime, nudažy- 
' ti ir pagražyti. Klebonas kun. I. 
' Kelmelis jau parūpino daug į-

Rugsėjo 9 d. įvyko parapijos vairių daiktų dėl bazaro. 
vakarienė, kurią suruošė Gyvo
jo Rožančiaus ir Tretininkų 
draugijos.

Rugsėjo 10 d. prasidėjo dra
bužių rinkimas Lietuvos žmo
nėms nuo karo nukentėjusiems 
ir tęsis iki 15 d. Drabužius su
neša į ugniagesių stotis, į Karo 
Bonų pardavimo namą ir į Šv. 
Juozapo par. naują svetainę.

Turintieji atliekamų drabužių 
ir batų prašomi atnešti į pami
nėtas stotis arba praneškite į 
kleboniją telephonu arba tiem 
žmonėms, kurie darbuojasi. Lai- 

_________kraščiuose buvo plačiai garsinta 
Tretininkų kuopa praėjusį ir nurodyto kur sunešti ir tele- 

sekmadienį, 3 vai. po pietų, lai- phono numeris, 
kė susirinkimą, kuriame, daug 
kalbėtasi dvasiniais reikalais.

I

KUNIGU PERMAINOS
Kun. V. Ražaitis per keletą 

metų sėkmingai vikaravęs Švč. 
Trejybės parapijoje tapo iškel
tas į V.'aterbury. į šv. Juozapo' 
parapiją, o į jo vietą iš Water- 
b.-ry tapo atkeltas kun. Bene
diktas Gauronskas. Linkėtina a- 
biem sėkmingai darbuotis, nau
jose vietose. Report.

Taip pat gvildenta jubiliejinis, 
daly- koncertas, kuris įvyksta lapkri

čio 18-tąją.
Irgi tartasi rengti pikniką pa

rapijos ribose rugsėjo 30-tąją.
Tiems visiems, kurie uoliai 

darbavosi auksinio parapijos 
jubiliejaus parengimas, ruošia
mas šeimyniškas pobūvis šį sek
madienį. po pietų, parapijos 
nuosavybėje.

Nuoširdžiai kviečiu savo para 
pijiečius ir kaimynus atsilanky- 

1 ti į bazarą ir paremti taip bran
gu ir šventą darbą.

Kun. I. Kelmelis.

NEW HAVEN, CONN.
Į Moterų Sąjungos 33 kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks rug
sėjo 16 dieną tuojau po sumos 
parapijos svetainėje. Kviečia
mos visos narės atsilankyti, nes 
šiame susirinkime bus išduoti 
pranešimai atstovių, dalyvavu
sių Moterų Sąjungos seime.

Į
į Taipgi šiame susirinkime bus 
renkamos atstovės į Moterų 
Sąjungos Conn. apskričio suva- 

_________ .---- x “Žydui par-’davimą, kuris įvyks spalių mė- 
LRKSA 109 kuopa praėjusį duosiu, tai gausiu po du centus; nesį, Hartford, Conn.

Būkite labdaringi, turėkite ar
timo meilę, o ne taip, kaip vie
nas yra pasakęs:

Teko 
rugsėjo 
laikys 
svetimtautis

Primicijos

išgirsti sekmadienį,
30 d. mūsų bažnyčioje 
kunigiškas

Pranas

kad

Nuotrupos
Sekmadienį su švč. Vardo Dr- 

ja matėsi einant prie šv. Komu
nijos grįžę kariai, Alfonsas A- 
domaitis ir Pranas Vasiliaus
kas. Sveikiname mūsų vetera- 
nūs. Džiaugiamės jų laimingu 

j grįžimu.
primicijas. ponia Prosevičienė ir jos 
Lang. ŠiS'jukįg Emilija, pasisvečiavę pas 

jaunuolis susipažino su mūsų saVo sesutę Baltimorėje ir ap- 
kunigais per Novenos pamaldas, > jankę Sesučių Kazimieriečių A- 
ir kuomet jo vyresnysis brolis kademiją Newtown, Penn., šeš- 
Jurgis staigiai mirė du metai tadienį jėktuvu grįžo namon į 
atgal, tai mūsų klebonas ne tik Chicagą. Viešnios buvo paten
ki priglaudė, bet paėmė savo kintos savo apsilankymu. Džiau- 
globon. Šio mėnesio 22 d. klie- giasi įspūdžiais mūsų švento- 
rikas Lang bus įšventintas kuni- Vgg pOnia Prosevičienė žadėjo 
gu seminarijoj Kanadoje. Atna- su saVo vyru grįžti į Baltimore 
šaus pirmas iškilmingas mišias j 40 Valandų Atlaidus, 
mūsų bažnyčioje rugsėjo 30 d. Į 
11 vai. ryte ir tuoj vyks į savo 
vyskupiją Saginaw, Michigan. 
Daugel iš mūsų parapijiečių pa
žįsta klieriką Lang ir džiaugia
si, kad trumpu laiku jis pasieks 
savo sielkį. Džiugu bus dalyvau
ti kun. Lang primicijose, bet 
kaip kunigai, taip lietuviai lau
kė tos dienos 
mūsų lietuvių jaunuolių sulauks' 
pirmų šv. mišių garbingos die-!
nos.

. Juozas Kašinskas, Strazdaus- 
kų broliai. Valerijonas ir Anta- 

| nas, Feliksas Rėkus, ponia 
Į Mandravickienė Zofija ir jų pa
dėjėjai baigia planus pagerbimo 
puotai minėti kun. Dubinsko 15 
metų darbuotės mūsų parapijoj. 
Puota įvyks rugsėjo 23 d.

už svarą, o nuo Jūsų nieko ne
gausiu”. Bet tokių žmonių yra 
labai mažai.

Aukokime kiek galima 
giausia drabužių ir batų ’

pirmadieni. S vai. vakare, turė
jo svarbų susirinkimą pobažny- 
tinėje svetainėje.

C. BROOKLYN. N Y
PRASIDEDA PRAKTIKOS
Tautinių šokių šokėjų grupės 

praktikos prasideda šį penktaa- 
dien
vakare parapijos 
Kviečiamos visos 
lankyt visas praktikas, 
rasis naujų norinčių šokti mer-, 
gaičių 

dzienė.

trugpiūčio 14 d.. 6 vai. 
svetainėj., 
mergaitės Jaunesnioji Parapijos Sodalie- 

Jeigu čių Grupė praėjusį antradienį, 
8 vai. vakare, turėjo susirinki-

malonia: bus priimamos, i m3- kuriame daug kalbėta ir 
.s vadovauja B. Brun- svarstyta apie uolesnę darbuotę 

parapijos mergaičių naudai. 
Džiugu, kad Seselės Pranciškie- 

itės rūpinasi jaunųjų mergaičių 
, gerove ateityje.

40-ties V AL. ATLAIDAI
Prasideda spalių 21 d. Kvie

čiami choristai į praktikas, nes 
yra daug darbo 
kytis. 
narių.

mišparus mo- 
Laukiame naujų choro 

Praktikos laikomos kas 
penktadienį. 8 vai. vakare.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
;avo skelbimais remia 
Darbininką”.

Rugsėjo pradžioje garbingai 
tapo atleisti iš karo tarnybos 
sekantis kariai: Albertas Styra 
ir Petras Abromskis. Malonu 
buvo pamatyti abudu jaunuoliu 
civiliame gyvenime. Tėveliai ir 
giminės džiaugiasi sulaukę a- 
biejų. Taipgi šv. Kazimiero pa
rapijos choristės džiaugiasi su- 

, kuris per ilgus 
. metus priklausė prie choro ir 
turi stiprų tenoro balsą. Jis yra 
daug pasidarbavęs parapijai ir 

' jaunimo labui. I
TRUMPAI APIE DARBUS.: Sveikinam abudu jaunuoliu 

American Brass kompanijos laimingai sugrįžusiu iš karo 
casting ir serap kambarių dar
bininkai buvo išėję į streiką, 
bet po savaitės grįžo darban.
War Labor Board prižadėjo vi-'do savo jauniausį sūnelį Edwar. 
sus nesusipratimus j-——m 
taikiu būdu. Unijos (CIO) va
dai patarė grįžti darban.

Koresp.

dau-

Iš Šv. Juozapo lietuvių 
pijos iškėlė kun. B. Gauronską į 
Hartford. Kun. B. Gauronskas 
redagavo mėnesinį laikraštuką 
lietuvių ir anglų kalba ir šiaip laykę Alberto, 
daug darbavosi. Į Waterbury 
atkeltas iš Hartfordo kun. Ra
žaitis.

para- kuomet vienas iš

NEWARK, N. j.

tarnybos.

Antanas ir Juzė Dičkai išlei-

A. a. Konstantas Aimutis
Pirmadienį, rugsėjo 10 d. iš 

šv. Alfonso bažnyčios palaido
tas jaunuolis Konstantas Aimu
tis. Kun. Antanas Dubinskas at
našavo laidotuvių mišias. Kun. 
dr. Mendelis jam pagelbėjo. A. 
a. Aimutis buvo vedęs. Gyveno

A. a. Leitenantas Mueller
Pereitą šeštadienį mūsų baž

nyčioje buvo tiek daug polici- 
jantų, kad tur būt per pereitus 
100 metų vienu kartu niekad j

Juozas Kasinskas
Ine

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmoslnai dėl visokiu relka’v 
Patarnavimas Dieną Ir Nakt)

±?ręStl į Marianapolio Kolegiją tęs
ti tolimesnį mokslą. Labai girti-! 
nas žygis tėvelių, nes ten sūnus 
turės gerą progą pasiekti moks
lą ir išmokti lietuviškos kalbos. 
Labai pageidaujama, kad ir 
daugiau mūsų kolonijos jauni
mo gautų progą lankyli Maria
napolio Kolegiją.

Sveikinam ponus Dičkus už 
susipratimą ir įvertinimą geros 
mokslo įstaigos; taipgi linkimj

Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos įvyksta metinis bazaras 21 
dieną rugsėjo (Sept.) ir trauk
sis iki 7 dienos spalių (Oct.). 
Bazaras bus penktadieniais,
šeštadieniais — vakarais, o sek- jaunam Edvardui sveikatos ir 
madienia s 4 valandą po pietų.

Laike bazaro bus įvairiausių 
pamarginimų. šiokių, prakalbų. 
Atsilankę į bazarą, bus pilnai į

pasisekimo moksle.

Broliai . sesutės, gelbėkit 
mumis, mūsų viltis yra Ameri

kos Lietuvių rankose ir širdyse. 
Taip šaukiasi į mus iš įvairių 
kraštų mūsų tautiečiai, kurie y- 
ra ištremti iš tėvynės Lietuvos. 
Artinantis žiemos metui, rei
kalingi rūbai. Taigi šiuo tarpu 
mūsų vietinis Šalpos skyrius 
hūpinasi rūbų rinkimu ir prašo 
visų geros širdies lietuvių pa- 

, gelbėti šiame darbe. Jei dar ne- 
pridavėte rūbų, tai prie pirmos 

1 progos priduokit komisijai, ku
ri darbuojasi parapijos svetai
nėje. ir jei negalite pristatyti į 
svetainę, praneškite komisijai, 
ir atvažiuos pas Tamstas paimti 
rūbus. M.
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

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