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ipŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ 8ĄJUNGO8 ORGANAS

Rugsėjo 20, 21 ir 22 dd. 
š. m., Aušros Vartų lietu
vių parapijoj, Worcester, 
Mass., įvyksta mūsų išei
vijos kilnios organizacijos 
— Lietuvos Vyčių 33-čias 
seimas.

Šia proga sveikiname 
Lietuvos Vyčių organiza
cijos vairininkus, Seimo 
Rengimo Komisiją ir vi-! 
sus seimo dalyvius ir linki
me Dievo palaimos.

Hera Streiku Rusijoje?!
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> Prez. Truman Nutyldė Wal!ace
Jis Pasižadėjo Nebekalbėti Prieš 

Valdžios Politikę

Rusijoje nėra darbinin
kų streikų nei protestų 
prieš valdžią ir darbda
vius, nes jų valdovas yra 
valstybė, o darbininkas y- 
ra valstybės vergas. Rusi
jos darbininkai neturi or
ganizacijų arba unijų, ku
rios gintų jų reikalus.

Tiesa, Rusijoj yra uni
jos, bet jos turi atlikti tik 
dvi pareigas: , pagreitinti 
produkciją ir adminis
truoti socialę gerovę. Ru
sijos darbininkas visuo
met turi rūpintis, kad ne
supykinti savo “boso” — 
valstybės, nes patekęs į 
nemalonę netektų darbo ir 
gali būti' pasiųstas į 
centracijos stovyklą 
likviduotas.

Apskaičiuojama, 
Rusijoje apie 18 milijonų ] 
darbininkų dirba policijos 
priežiūroje vergiškus dar- i 
bus koncentracijos stovy
klose.

Rusijos darbininkai ne
turi teisės protestuoti dėl 
netinkamų darbo sąlygų, 
dėl mažo atlyginimo. Jie 
turi dirbti ir tylėti. Rusi-; 
jos gyvenimas yra komu
nistų kontrolėje. Komunis-į 
tai sudaro tik apie vieną 
nuošimtį visų gyventojų.

Jeigu tik kuris iš vadų 
ar darbininkų parodo ne- i 
pasitenkinimą Rusijos ko-! 
munistų diktatūra ir jos 
režimu, tai nepatenkintie
ji tuojau likviduojami. 
Darbininkai negali pasi
skusti dėl netinkamų dar
bo sąlygų ar dėl vergiško 
atlyginimo. 1938 m. Rusi
jos spauda rašė, kad 75 
nuošimtis darbininkų gau
na atlyginimą kiek jie pa
daro darbo, t. y. gauna at
lyginimą nuo dalių.

Produkcijos normą pa
kėlė nuo 10 iki 30 nuošim
čio, o atlyginimą'paliko tą 
patį.

Karo metu Rusijos ka
reiviai patyrė, kad1 taip 
vadinamuose kapitalisti
niuose kraštuose gyveni
mas yra daug geresnis. 
Darbininkai dirba daug 
trumpesnes valandas ir 
gauna daug didesnį atly
ginimą negu Rusijoje. 
Taip vadinamuose kapita
listiniuose kraštuose dar
bininkas yra laisvas tiek, 
kad jis gali priklausyti 
prie unijų, kurios gina jo 
reikalus. Jis gali streikuo
ti ir protestuoti prieš tuos, 
kurie jį skriaudžia.

kon- 
arba

kad

VVashington, D. C., rūgs.{Valstybės visais taikos ir 
19 — J. V. komercijos se- kitais pokariniais klausi- 
kretorius Henry A. Wal-*mais nusileistų Rusijai, 
lace lankėsi pas Preziden-| Neatrodo, kad Wallace 
tą Truman ir pasižadėjo būtų toks žioplas, kad jis 
daugiau nebekalbėti prieš nesuprastų Rusijos komu- 
valdžios užsienio politiką, ‘ nistinės politikos. Rusija 
kol nepasibaigs taikos siekia sukomunistinti pa- 
konferencija Paryžiuje. 

I Henry A. Wallace, kaip 
paaiškėjo, jau seniai nesu
tiko su dabartine valdžios 

J užsienio politika. Jis rei-
LiETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMO VAIZDAS — Seimas į|yko rugpjūčio 20 d., Marianapo io Ko- kalavo, kad Prezidentas 

legijos pata’pose, Thompson, Co> n. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės į dešinę: kun. J. S. Švagždys, kun. Pr. Jus-Truman laikytųsi Roose- 
kaitis, kun. K. Vasys, kun. J. Kardins, kun. Dr. K. Urbonavičius, kun. Dr. K. Rėklaitis, MIC, kun. J. 1\ Bal- veltinės politikos, nesiprie- 
tusevičius, buvęs K. V. Centro pir? liniukas, 1 
A. Petraitis. Seimas gausus daly’ ais iš y airių valstybių, ir net iš Omaha, Nebraska, Čhica<ros 
Trys vienuolynai: Tėvų Marijonų Tėvų Jėzuitų ”
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Pirmoji Lietuviu Miškinin
kystės Technikų Laida 

Vokietijoje
Vakarų Vokietija — 

j Miškininkų 
tuos Euro-.Tremtinių Centras po 6

kun. Pr. M. Juras, dabartinis K. V. Centro pirmininkas, ir kun. šintų Rusijai ir jai laisvai j Lietuvių

2 ir Tėvų Pranciškonų bu zo gausiai atstovaujami
Virginijos.

KOMUNIZMO RAUDONOJI 
RANKA KLIUDO PASAULIO 

TAIKAI
________ ♦------------------------

Harrisburg, Pa. — Du 
tūkstančiai veteranų ir 
10,000 kitų žmonių daly
vavo šv. mišiose, kurios; ____
buvo atnašaujamos 3,219 sinjoras Fulton J. Sheen, 
karių - veteranų is Harris- įžymus kalbėtojas ir Ka- 
burg intencija. talikų Universiteto profe-

J. E. vyskupas George L. šorius, pareiškė, kad Rusi- 
Leech pasakė pamokslą, ja siekia pasaulinės revo- 
Jis tarp kitko pasakė, kad liucijos ir ji yra priešinga 
“komunizmo raudonoji mūsų lytinei civilizacijai 
ranka, kaip pasirodo, yra ir krikščionybei, 
didžiausia kliūtis pasaulio ’ Rusija turi savo agentus 
taikai, didžiausias grasi- visuose kraštuose ir jų tu- 
nimas Amerikos laisvei, ri mūsų krašte, ir “mes tu- 
didžiausias elementas su- rime žmonių, kurie par- 
kėlimui kito pasaulinio duoda mūsų kraštą Rusi- 
karo.” į jai.” Jis sakė, kad mes ne-

j Pažymėjęs raudonojo galime pasitikėti Rusijai, 
i nacizmo ir fašizmo pavojų! “Mes siuntėme liekanas 
i pasauliui, ragino visus geležies Japonijai ir mes 
melstis, saugoti ir mąstyti ją visą gavome atgal su 
ir kalbėti, kad Amerikos mažais baltais kryželiais, 
kraštas pasiliktų laisvas. Mes siunčiame liekanas 
ir nepriklausomas, kad vi-!geležies Rusijai ir kurią 
suomet būtų atsidavęs. dieną mes ją visą gausi- 
Dievo globoje teisingumui į me atgal,” sako Mgr. 
ir taikai. Sheen.

Negalima Pasitikėti 
Rusijai

Worcester, Mass. —Mon-

AMERIKIEČIAI SUSIKIRTO SU 
RUSAIS BERLYNE

i 
į

Berlynas, Vokietija — ikų pernešė per sieną ne- 
Šiomis dienomis Jung. pastebėtą. Taigi jo vardas 
Valstybių zonoje amerikie- nebuvo užrekorduotas imi- 
čiai ir rusai areštavo len- gracijos departamente, 
ką ir ukrainietę. Rusai pa-. Dabar jis skaitomas nele- 
reikalavo, kad. amerikie-■ galiai įvažiavusiu į Jung. 
čiai areštuotus jiems iš-;Valstybes, ir nežiūrint to,

leistų valdyti 1 ______
pos kraštus, kuriuos ji yra*mėnesių 
užgrobus.

Wallace j ------ 1 
raštininkams, 1 
dentas nereikalavęs jo at- Į išklausyta 475 valandos 
sistatydinti ir jis nemanąs teorijos ir atlikta 204 vai. 
atsistatydinti. (praktikos.

Visiems aišku, kad Hen-Į Praktikos darbai buvo 
ry A. Wallace pataikavo atlikti įvairiose Vokietijos 
Rusijai. Jis nori, kad Ame- miškų urėdijose, daigy- 
rika laikytųsi link Rusijos nuošė ir gerai suorgani- 
užglostymo politikos. Wal- zuotose lientpiūvėse. Nau- 
lace remia Maskvos pasi- joji miškininkų technikų 
priešinimą Amerikos ato- laida dirbo su dideliu pasi-

I _____ ų intensyvaus ir 
kruopštaus darbo išleido 

pareiškė laik- pirmąją miškininkystės 
, kad Prezi- technikų laidą. Kursuose 

O 1700 of. * i___________________________A *7 w r 1 /J C*

duotų, bet amerikiečiai at- kad jis buvo karo tarnybo- minės bombos tarptauti- ryžimu ir ištverme. Įgytas 
sisakė išduoti. Kilo ginčas.1 je,Jis skaitomas svetim- niam planui. Bendrai, Wal- žinias, sąlygoms pasikei- 

lace, kaip paaiškėjo iš jo tus, miškininkai panaudos 
kalbos, pasakytos New( Lietuvos miškų ataugini- 
Yorke, norėtų, kad Jung. mui.

v •

Rusų majoras Kararnat- šalių.
zov pašaukė policininkų! Mrs. Bernard kreipėsi į 
vienetą saugoti kalinius y. valstybes departa- 
amerikiečių kalėjime. Ru-.mentą, kad jos sūnų, armi- 
sų dalinio vadas Morosovj jos veteraną įleistų į Jung. 
supykęs sušuko: “ameri-; Valstybes ir pripažintų 
kiečiai neverti būti rusųpįiįečįu 
armijos sąjungininkais.”! 
Jis įsakė jėga atimti kali-!
nius. Tuomet Amerikos 
kapitonas A. Feldmąn pa-! 
šaukė kareivius su šautu-! 
vais ir kulkosvaidžiais ir j 
būrį militarių policininkų, i 
apstatė stotį ir ginklus at
suko į rusus. Morosovas 
buvo bešaukiąs raudono- ! 
sios armijos būrį. Bet Ber- ■ 
lyno komendantūra įsakė 
rusams pasitraukti.

Vėliau amerikiečiai išda
vė ukrainietę rusams.

Sąrašai Naciy Nukankintų 
Lietuvių

LIETUVIŲ REIKALAI TV AR 
KOMI NEPRIKLAUSOMAI 

NUO VOKIEČIŲ

I

Amerika Turi Turėti Stiprias 
Bazes Pacifike

Belgradas, Jugoslavija,!gyvenimui. Pranešime iš 
rūgs. 19 — Raudonojo Ti- Genevos, kur vyko UNR- 
to policija areštavo Jugo-IRA posėdžiai, “Chicago 
slavijos katalikų primatą, ■ Daily News” koresp. D. 
arkivyskupą Aloyzą Stepi-j Fleeson informuoja, kad 
nateh. Jis kaltinamas “iš- prie UNRRA’os priskirti 
davyste”. Raudonieji sa- USA katalikų 
ko, kad jis gelbėjęs tero-J kreipėsi į Pijų XII prašy- 
ristams.

atstovai

Honolulu
Dewey Short iš Missouri, 
Atstovų Buto militarių 
reikalų komiteto narys, 
pareiškė, kad Jung. Vals
tybės turi turėti stiprias 
bazes Pacifike sulaikymui 
Rusijos ekspansijos.

Atstovų Buto militarių 
reikalų komiteto nariai ne-

Vakarų Vokietija —
i Lietuvių tremtinių spauda 
paskelbė kelis nacių kon- 

i centracijos lageriuose ir 
kalėjimuose nukankintų 

! lietuvių sąrašus. Lietuvių 
i Politinių Kalinių Draugija 
* renka daugiau žinių ir, ar
timoje ateityje, rengiasi 
'iškelti spaudoje naujų ap- 
! linkybių.

i

Atstovas
Rusija Reikalauja Dviejų- 

Trešdaiiy Teisės

Vakarų Vokietija — Nors tremtinių lietuvių 
(LAIC) — Įsteigus Vati- kunigų yra su viršum du 
kano Delegatūrą, išvietin- šimtai, vienok, pastoraci- 
tiems lietuviams Vokieti- jos darbu užsiimti visi nė
jo je, lietuvių religiniai rei- gali: vieni dėl senatvės, ki- 
kalai tvarkomi automatiš- ti dėl sveikatos. Kad lietu
kai — nepriklausomai nuo vi ų dvasinių reikalų aprū- 
Vokietijos vyskupų. įpinimas nepakriktų, kuni-

Apaštališkam delegatui gams pranešta, jog be spe- 
kan. F. Kapočiui padeda cialaus apaštališkosios de- 
buvęs Stutthofo kalinys legatūros leidimo jiems e- 
kun. St. Yla ir prof. kun. migruoti nevalia.

talikai veda savo atskirą Komunistei Suėmė Vystau 
gimimų, sutuoktuvių ir į H^OdŽillijoi
mirimų metrikaciją. 190; ---------- 9
lietuvių kunigų yra įstaty- i Šėtrai, Korėja — Raudo
ti į darbą. 100 lietuvių sto- (nieji komunistai suėmė 
vykių aprūpinta vadina-; vyskupą Theodore Breher, 
mais, klebonais, 19 — vi- Apaštališką Vikarą iš

Mandžiurijoj

I

darni jo intervencijos, kad.senįaį važinėjo Tolimuose 
Raudonieji komunistai (ir Piet.ų Amerįkos Rytuose i _ _ ‘ _

gali primesti įvairiausius į valstybes, sekdamos Bra- padėtį.
ir patyrė tikrą

nusikaltimus Jugoslavi jos į Z^UOS pavyzdį, atidarytų 
katalikų vadui, bet jiems............. . J-’"—“ ”
mažai kas tikės. Kas pažis- ,. . . ,. .„ . ..
ta komunistus ir komuniz- Kaip žinome. įsvietin- 
mą. tai žino, kad tai yra

savo sienas didesniam iš- 
vietintųjų asmeny skai-

Paryžius, rūgs. 19 —Tai
kos konferencijoje, bal
suojant Jung. Valstybių ir 
Anglijos pasiūlymą iš vie
nos pusės ir Rusijos pasiū
lymą iš kitos pusės dėl 
Bulgarijos sutarties 
XXXIV straipsnio, Rusija 
negavo daugumos balsų. 4 —--------—: ------------

Rusijos atstovas Novi- lionus, ateitininkų organi- 
kov pareikalavo dviejų zacija po du, o skautų or-

mais, klebonais, 19 — vi- Apaštališką 
karais, o 23 gimnazijos, 9 Yenki; 8 kunigus, 21 bro- 
progimnazijos ir viena a-.liuką ir 3 seseris, visi vo- 
matų mokykla turi kape- kiečiai Benediktinai, Ry- 
lionus. Devyniuose didės-;tinęje Mandžiūrijoje ir
niuose Vokietijos univer-.juos patalpino į koncen- 
sitetuose studijuojantieji 
lietuviai turi savus kape-

asmenų apgyvendini- 
kerštas. Komunistai žino,'”111 rūpinosi tarptautinė 
kad areštavus ir likvida-.komislJa’ 
vus vadus, bus lengva ir 
pasekėjus pavergti.

Išretintiems Ruošiamas 
Kelias Į Pietų Ameriką ✓i

> *

Prieš Mišrias Vedybas
?■ —-—Vakarų Vokietija — 

(LAIC) — Vadovaujantie
ji išvietintųjų lietuvių as
menys deda pastangų iš-

į.i

Chicago (LAIC) — Bra- saugoti lietuviškųjų šeimų 
I alija sutiko priimti tam' grynumą, ■ Vedama ener- 
i tikrą skaičių 'išvietintųjųiginga akcija prieš mišrias 
asmenų nuolatiniani ; apsi- vedybas.

Karys Negali Grįžti 
Į Ameriką

Mrs.

trečdalių balsų. Jis to rei- ganizacija po tris dvasios,

Portland, Me.
Melbourne G. Bernard sa
ko, kad jos sūnus Clifford, 
ištarnavęs tris metus 
Jung. Valstybių karo tar
nyboje užsienyj, negali 
grįžti iš Australijos į 
Jung. Valstybes dėl tech
niškų pilietybės kliūčių.

Clifford yra gimęs Ka
nadoj. Kai jo tėvai važia
vo į Jung. Valstybes, tai 
jis buvo visai mažytis vai
kutis ir’jį motina ant ran-

kalavo ne tik dėl Bulgari
jos sutarties, bet taip pat 
pareikalavo, kad Prancū
zijai nebūty leista balsuo
ti kas liečia Dunojaus su
tartis.

Pažymėtina , kad slavų 
blokas vieningai laikosi.

Anglija Pasirašė Prekybos 
Sutarti Su Argentina

Buenos Aires, Argentina, 
rūgs. 19 — šiomis dieno- 
;mis Anglija pasirašė pre
kybos sutartį su Argenti
na.

vadus.

tracijos stovyklą.
Raudonieji komunistai 

visuose kraštuose, kur tik 
jie gali pasiekti, terorizuo
ja katalikų vadus ir jų pa
sekėjus.

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

1230 KILOCYCLES —WESX ,SALĖM, MASS.

šeštadienį, rugsėjo 21 d., 1:15 vai. po pietų įvyks 
lietuvių radio programa. Lietuviškos liaudies dainos, 
muzika, pranešimai ir kalbelės plauks oro bangomis į 
Jūsų, Gerb. Skaitytojai namus. Pasukite savo radio ro
dyklę ant 1230 kilocycles ir klausykitės programos per » 
visą valandą.

Visais šios radio programos reik a 1 a i s kreip
kitės šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Telephonai: SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449.
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Penktadienis. Rugsėjo 20. 1946

ĮVAIRIOS žinios
Tautinis Moterų Rekdekci- Austrų Pamokslininkas B- Brooklyno Diecezijos Sa-

jų Judėjimo Kongresas garsino Lietuvių Studentų 
Gerumų

!

Spalių 11, 12 ir 13 dd. š. 
m., Philadelphia, Pa., į- 
vyks šeštas dvimetinis 
Tautinis Moterų Rekolek
cijų Judėjimo Kongresas, 
kurį ruošia Dominican 
Retreat House, Elkins 
Park, Pa.

Kongreso sesijos įvyks 
Bellevue - Stratford vieš- 
butyj. Viena specialė jau
nuolių sesija įvyks With- 
erspoon Hali. Dvasinis la
vinimasis įvyks Šv. Petro 
ir Povilo Katedroje. Šv. 
Jono Evangelisto bažny
čioje ir Dominikonų Reko
lekcijų Name, Elkins 
Park, kur ir baigsis 1946 
m. kongresas Palaiminimu 
Švč. Sakramentu.

. Katalikų Redaktorius 
Platina Spaudų

DĄKBININkAa

vaitraštislheTablet

T. G. Chase pasirodžiusios 
The Story of Lithuania

New York (LAIC) —
The Tablet” savo pasku- 

žinomas tinėje rugsėjo 14 d. laidoje 
Suso ties Lietuvos ir Pabalčio 

radio trans- reikalais sustoja net 4 kar
tą pirmajame puslapyje iš
tisai paduoda rugp. 30 d. 
Baltic American Society 
UN Saugumo Tarybos na
riams pasiustą protesto te
legramą dėl vis Maskvos 
tebekankinamos Lietuvos 
ir Pabalčio; redakciniame 
puslapyje protes t u o j a

-
Austrija (LAIC) — Pla- 

čiai Austrijoje 
pamokslinin kas 
Braun savo i 
liuojamuose pamoksluose 
keliais atvejais minėjo 
lietuvių studentų Insbruko 
vaidą, juos ypač pagirda
nčias už jų gailestingumą ir 
nuoširdumą. Šie studentai, 
patys gyvendami beveik 
pusbadžiu, neperseniai su
rinko 1.000 šilingų Grinso _ 
kaimo nelaimingiems pa- prieš Žydų bandymus išim- 
bėgėliams austrams su- tinai sau savintis išvietin- 
šelpti. šią lietuvių tremti- tųjų asmenų globą, o kny- 
nių studentų iniciatyvą gU apžvalgoje paduoda 
Tėvas Suso Braun vadina platoką tik neseniai Kun. 
vis dar besikartojančiu 
Kristaus atėjimu žemėn.

Šiaip lietuvių tremtinių, kritišką apžvalgą. . 
ypač studentų padėtis Au
strijoje yra labai sunki. 
Nežiūrint gražaus lietuvių tuvos valdovų 
laikymosi, austrai kaip ir su Vatikanu, 
visus 
smarkiai spaudžia ir iš- daugo

Šia proga bus pravartu 
priminti, kad pirmasis Lie- 

kontaktas 
ordinui ver- 

kitus užsieniečius, čiant, buvo karaliaus Min- 
užmegstas apie 

1250 m. Tablet kritiko nu
rodyti 1298 metai liečia 

Prie nacių 1938 metais Vytenio gadynę. Pagaliau, 
Pabalčio vardas tilpo ir

St. Paul —Kun. Bussard, 
“Catholic Digest” laikraš
tėlio redaktorius, lėktuvu 
išlėkė į Angliją ir Europą naudoja laikydami juos vi
su dviguba misija. Jis bus su blogybių priežastimi, 
katalikiškų laikraščių ko
respondentas ir taipgi pa- prisilieję. kai-kurie aus- 
sitars su to laikraštėlio. į- trai labai greitai perėmė redakcinėje karikatūroje, 
vairiomis kalbomis leidžia- visas nacių blogybes. Na- ‘Uždangos šauksmas’ ant- 
mo. redaktoriais, kaip pa- ciai jau dingo, bet jų pik- rašte gabus 
didinti tą leidinį ir galimy- toji sėkla dar liko.
bę atspausdinti tą laikraš-

• tėlį dar kitomis kalbomis.
“Catholic Digest 

raštelis sulaukė 
metų sukakties.

Kun. Bussard
kad leidinys 
spaudoje 1936 metais. Jis 
turėjo kelis bendradarbius 
ir tik vieną tūkstantį do
lerių ir daug pasitikėjimo. 
Dabar kas mėnesį išleidžia 
350,000 egzempliorių, ir 
taipgi yra spausdinamas 
Airijoje ir Prancūzijoje 
trijomis kalbomis.

Tie, kurie myli pamatyt sportiškus žaidimus, 
o neišgali nusipirkti įžangos bilieto, jie stebi šio
kia mada.

• >
AMERIKIETIS VYSKUPAS PRI 

ŽADA PAGALBĄ SPAUDAI 
VOKIETIJOJE

VyskupasFribourg
Muench iš Amerikos, ku
ris lankosi Vokietijoje 
kaipo Popiežiaus specialus 
pasiuntinys, pareiškė, kad 
jis tariasi su Popiežium 
kaip sukelti.Amerikoje pi
nigų nupirkimui reikalin
go popierio katalikiškai 
spaudai Vokietijoje.

Profesorius Emil Muel- 
ler, Tarptautinės Katalikų 
Spaudos agentūros redak
torius, kalbėdamas su vys
kupu, pranešė apie katali
kų spaudos sunkumus Vo
kieti joje ir popieros trūku
mų.

VIcfM Unclli Muilu Kuriu 
UlCMdkbHl V 

Kanadų

I

paveikslai yra užvardinti: 
“Mexican Miracle”, spal
vuotas paveikslas su kal
ba apie Panelę Švenčiau
sią; “Millions Call Him 
Father”, Tėvo de Gante, 
Meksikos didžiojo dvasios 
vado, gyvenimo apysaka; 
“Day in Guadalupe”, Mek
sikos didžiausios šventės 
iškilmės.

• •

Suvaržyti DP Persikėlimai 
Iš Zonos j Zonų

” laik- 
dešimts

Dar 7 Tautos įmokėjo 
Mokesnius J. T.

Vakarų Vokietija — 
(LAIC) — USA zonoje 
esantiems tremtiniams 
pranešta, kad tremtinių 
persikėlimas iš zonos į zo
ną yra uždraustas. Tai te
būsią galima padaryti tik 
išimtinais atsitikimais. Iš 
kitų zonų naujai atvyk
stančius tyria speciali ko
misija ir tik po to leidžia 
apsigyventi 
globojamoje
Be to, ir laikinas važinėji
mas iš zonos į kitą taip pat 
smarkiai suvaržytas ir 
kontroliuojamas. Šiuos 
naujus kariškos valdžios 
potvarkius tremtiniai aiš
kina padidėjusiu' pasta
ruoju metu sovietinių šni
pų antplūdžiu.

Schenectady, N. Y., rūgs. 
19 — Jung. Valstybių 
Chemikalų Gerovės Tar
nyba išrado naujus mirti
nus nuodus, kurių iki šiol 
nežinojo žmogus.

Sakoma, kad viena unci
ja tų mirtinų nuodų gali 
nunuodyti visus Jung. 
Valstybių ir Kanados gy
ventojus.

Dr. Gerald Wendt sako, 
kad “Jung. Valstybės jau 
išleido $50,000,000 tų nuo
dų tyrinėjimui, tai maža 
suma palyginus su radar 
ir atominės bombos tyri
nėjimo suma.

UNRRA’os 
stovykloje.

PILIETYBES PRIVILEGIJOS 
ATEIVIAMS NARIAMS 

GINKLUOTŲ JĖGŲdailininkas 
iMaloney skaitytoją perke
lia į teatro salę, kur nuste
busiai publikai rodomos 5 
iš po Stalino geležinės už
dangos pagalbos šaukian
čių vaikučių galvos. Iš kai
rės į dešinę: Lenkija, Ju- 

Čekoslovakija,
Lake Success, N. Y., rug

sėjo 19 — Jungtinių Tautų gOSįavija. 
Visuomenės Tnfvwmor»i-m t-. *.*-5 
Departamentas j 
kad dar 7 tautos įmokėjo pjautuvas 
savo mokesnius.

Tautos, kurios 
mokesnius, yra šios:

Kinija, $200,000; Čeko
slovakija, $60,000; Leba- 
non, $12,250; Brazilija, 
$745,750; Colombia, $152,- 
500; Lenkija, $307,750; ir 
Nikaragua, $1,020.84.

Iki šiol visos tautos, ku
rios įeina į Jung. Tautų or- 

įmokėjo $18,-
Jos visos turi sevelt sutikęs su Stalinu 

to miesto gaisrininkų ka- įmokėti $24,999,500. Taigi Teherano 
talikų kapelionu. mažai betrūksta.

Specialus skambutis bus ----------------
įrengtas, kad kapelioną Negimdykite naujų skau- 
būtų galima pašaukti iš smų — jų lietuviams jau 
bet kurios miesto dalies, užtenka! K. J. N.

pareiškė,- 
pasirodė ■* *■ &v0iavxK»| v/viyvuiv ▼ a

Informacijų Pataites ir Vengrija.
; nranpša. I _____4-_________-praneša, Uždangos centre padėtas 

i su plaktuku 
gaubiantis parašas “gele
žinė uždanga”.įmokėjo

Rooseveltas Rėmė SlaDno 
Veto Pianį

Gaisrininkų Kapelionas
San Francisco — Su ar

kivyskupo leidimu, kun.
Povleson miesto gaisri- ganizaciją, 
ninku viršininko išrinktas 695.787.05.

New York — Elliott Roo- 
sevelt savo straipsnyj, ku
ris tilpo “Look” žurnale, 
sako, kad miręs Preziden
tas Franklin Delano Roo-“ • - -- - - -

> konferencijoj 
1943 m., kad “Trijų Di
džiųjų” veto yra būtinai 
reikalingas vieningam po
kariniam veiksmui.

r J

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
NKYD-islal Veriasi Į USA 

Zonų

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7, Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galimą laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — S3.50. Rašyk:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Vakarų Vokietija — 
(LAIC) — Iš Vokietijos 
mums praneša, kad ameri
kiečių valdomoje Gross- 
Hesseno srityje NKVD 
(rusų policija) užpuolė 
vieną ukrainietį ir norėjo 
prievarta išsigabenti. Jį 
išgelbėjo amerikiečių MP 
vyrai, kurie pas rusų a- 
gentus rado nemažai inkri
minuojančios medžiagos.

i

“Darbininko" Administracija,
I r; i.

Siunčiu $............... ir prašau prisiųsti ....
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 

Vardas ir Pavardė .............................................
Gatvė .................................  —
Miestas ir Valstija ......................  -.........

Knyga (s)

Valstybė Pripažįsta Švento 
Rašto Moksli Viešose 

Mokyklose

San Antonio — Texas 
Valstybės Mokslo Taryba 
užgyrė Švento Rašto mok- 
slo programą viešose auk
štesnėse mokyklose, ir pa
reiškė, kad tie katalikai 
studentai, kurie mokinsis 
tą kursą lengviau apturės 
savo diplomas.

į švento Rašto mokslo 
kursas yra vadovybėje 
Krikščioniško Mokslo Bro- 

. lijos.

Liepos 15 d. išleistame rodyti leidimą pastoviam 
pranešime Jung. Valsty- apsigyvenimui; asmuo, 
bių Generalinis Prokuro- kuris tarnavo už Jung. 
ras Tom C. Clark kreipia Valstybių rubežiaus nerei- 
visų dėmesį į faktą, kad kalaujamas įrodyti legalų 
suvirs 112,000 ateivių — įleidimą į šią šalį; nereik 
vyrų ir moterų — vetera 
nų Jung; Valstybių gm- Valstybėse; neturi išlaiky- 
kluotų jėgų Antrame Pa 1—x‘—
sauliniame Kare nepasi 
naudojo proga įgyti Ame
rikos pilietybę palengvintu imti kada gyveno Jung. 
būdu, Second War Powers Valstybėse; Immigration 
Act iš 1942 parūpintu. Šis and Naturalization 
įstatymas išsibaigia gruo- ice įsteigė ofisus 
džio 28 d. 1946 m. ....

Tarp kitko, Generalinis 
Prokuroras sakė: “Labai 
pageidauju, kad garbingai 
paliuosuoti ateiviai, kurie 
tarnavo mūsų ginkluotose 
jėgose, daug iš jų sužeisti, 
kiti medaliais apdovanoti, 
žinotų, kad mūsų šalis pil
nai įvertina jų lojališkumą 
ir kad dabar įstatymas 
jiems teikia Amerikos pi
lietybę palengvinta proce
dūra, ir mes norime juos 
priimti į mūsų demokrati-: 
jos didelę šeimą. Šie nar
suoliai sudaro milžinišką 
Garbės Legijoną. Mūsų 
rekordai parodo, kad tik 
10,000 ateivių narių mūsų 
ginkluotų jėgų tapo natu- 
ralizuoti nuo V-J Dienos, 
kad net 112,000 ateivių 
buvo kvalifikuoti piliety
bei.”

Prieš V-J Dieną, kaip 
Generalinis Prokuroras į- 
rodė, daugiau negu 100,- 
000 ateivių tapo naturali- 
zuoti.

Paduodame šio Second 
War Powers Įstatymo su
trauką:

“Įstatymas išsibaigia 
gruodžio 31 d. 1946 m. ir 
liečia visus ateivius, kurie 
įstojo arba buvo paimti į 
tarnybą prieš gruodžio 28 
d., 1945.

“Pagal įstatymą, visi 
ateiviai, kurie legaliai į- 
leisti į Jung. Valstybes ir 
tie, kurie gyvena už Jung. 
Valstybių rubežiaus, ku
rie dabar yra arba buvo 
ginkluotose jėgose, turi 
sekamas naudas: jiems 
nereikalinga išsiimti pir
mų popierų; neprivalo į-

įrodyti rezidencijas Jung.

ti mokslo kvotimą. 
“Įstatymas liečia visus, 

kurie įstojo arba buvo pa-

Serv- 
visame 

pasaulyje — kur tik ran
dasi Amerikos tarnybos 
vyrų. Kareiviai, kurie šio
je šalyje pasiliko, netarna
vo užsienyje, turi parodyti 
laikino įleidimo leidimą. 

1 “Jeigu asmuo vis kariuo
menėj, jis privalo kreiptis 

i į savo viršininką, jeigu 
garbingai paliuosuotas, jis 
privalo kreiptis į arčiausį 
Immigration and Natura- 
lization Service ofisą.”

Sąryšyje su Generalinio 
Prokuroro pranešimu, 
Common CounciI Interpre- 
Release iš liepos 26 d. pa
rodo, kad daug iš tų minė
tų 112,000 asmenų, ku
riuos Generalinis Prokuro
ras mini, negali naudotis 
šioms natūralizacijos pro
goms, jie to labai norėtų 
padaryti. Second War Po- 
wers Act originaliai pa
brėžė, kad ateivis vyras 
arba ateivė moteris turėjo 
būti legaliai įleisti į Jung. 
Valstybes. Vėliau Kongre
sas tą punktą pakeitė, ne
reikalavo nuo kareivių, 
kurie užsienyje tarnavo, 
įrodyti, kad jie buvo lega
liai įleisti. Bet vyrai ir mo
terys, kurie netarnavo už
sienyje ir kurie negali pa
rodyti, kad legaliai buvo į- 
leisti į Jung. Valstybes, 
negali naudotis šia paleng
vinta procedūra. Jie pir
miau turi legalizuoti savo 
buvimą čionai. Tą gali da
ryti dvejais būdais — per 
“Canadian pre - examina- 
tion” arba pagal, Section 
19 (c) (2) Imigracijos Į-
statymas iš 1917, kaip pa
taisyta. Abudu būdai ima 
apie šešis mėnesius laiko.

Į

Sovietai Kopijuoja Ameri
kos Lėktuvus

Vienuolių Motina Sudėjo 
įžadus

Dubuąue — Aplankymo 
Vienuolyno koplyčioje, po
nia Niemann sudėjo pir
mus vienuoliškus įžadus. 
Laike iškilmių koplyčioje 
buvo atsilankę jos senelis 
tėvukas ir šeši vaikai, trys 
iš jų vienuolės.

Motina vienuolė buvo 
našlė per dešimts metų.

Amerikos lėktuvų indus
trijos atstovai gavo žinių, 
kad rusai savo lėktuvų 
dirbtuvėse, Uralo kalnuo
se, kopijuoja Amerikos 
B-29 lėktuvus, t. y. stato 
lygiai tokius pat lėktuvus. 
Rusai užgrobė Amerikos 
lėktuvus, kai jie nusileido 
po bombardavimo Japoni
jos Sibirijoje ir kitose ru-. ______
sų teritorijose. ! p

m • — _ru inerolas ir visų kariuome- 
Naujos KataHkiskos rihnos i nes kapelionų viršininkas, 

----------- ■ dabartinis militaris dele-
Mexico City — Katalikų ’ gatas, vyskupas Arnold, 

Filmų ir Radio Grupė šio-’"“’ ’ ’ ’ ’’
mis dienomis išleido tris 
naujas filmas, kurios pa-j 
rodo įvairius bruožus ka
talikiško gyvenimo Meksi-! 
kos krašte.

Šie katalikiški judami

Vyskupas Aplankė Kapelio
nų Mokyklų

Buvęs kariuomenes ge-

aplankė kapelionų mokyk
lą, Fort Oglethorpe.

Nemažas skaičius katali
kų kunigų ruošiasi tarnau
ti kariuomenėje, nes jų y- 
ra didis reikalingumas.

Faktas, kad jeigu ateivis 
veteranas neskaitytas ne- 
kvotiniu ar pirmenybės 
kvotos imigrantu visas 
reikalas gali tęstis per me
tus.

Gaila, bet daug iš tų 112,- 
000 negalės pasinaudoti 
šia proga įgyti Amerikos 
pilietybę. FLIS.
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Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
“Darbininkas” perspaus
dino J. E. Arkivyskupo 
Juozapo Skvireckio išvers
tą Naująjį Testamentą. 
Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

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.

e

n Fashington
COOF’erativeBank
490 IIOAOWAY • IOUTR BOIYON
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Fublished every Tuetday and Friday escept Holidays auch aa 
*Iew Year, Good Friday, Memorial Day. Independence Day.

Labor Day, Thankagiving and Chriatmaa
BAINT JOBKPH't LKTHUANIAnV C. A85OCIATION OF LABOR

fetorcd M MCond-ctaM matter 8ept 12, 1816 at the poat offica at Boatoo. 
Ma— under the Act of March 8, 1870.

Lcecptanec for maihng at apačiai rate of poetage provided for in Sectlon 1108 
Act of Octobar 8, 1917, authortsed on July 12, 1918

SUBSCRIP^ION RATBB: PRENUMERATOS KAINA
Oomectlc yearly____________ >4.00 Amerikoje metams----------84.00
Domeetlc once per week yearly 82.00 Viena kart savaitėje metama— 82.00
Forelgn yearly_____________  85.00 Užsieny metama ------------------- 85.00
Vor—cn once per week yearly 82.50 Užsieny 1 kart aa-t*j metams |2.50 i

DARBININKAS
186 We«t Broadway, South Boston, Maas

Telephone SOUth Boston 2680

Prancūzai, kad ir lėtai, bet daro pastangas vėl įrengti Versalyje muzie- 
j j, kuris laike karo buvo išteriotas.

M

Palestinos Problema
Pasijonistų organas “Sign” nagrinėja Palestinos 

klausimą. Ir daug kas jį nagrinėja, nes Šventoji Žemė 
yra virtusi teroro ir žudynių vieta. Tačiau Pasijonistų 
žurnalo manymu, Palestinos klausimas netiksliai riša
mas. Daugelis politikų mano, kad Palestinoj gali su
tilpti visi žydų pabėgėliai. Bet Palestina yra mažas 
kraštas — apie 10,000 ketvirtainių mylių. Ten gyvena

TREČIASIS KARAS

LIETUVOS VYČIŲ CENTRO 
PIRMININKO PRANO RAZ- 

VADAUSKO KALBA,
pasakyta rūgs. 14 d. Darbininko Radio progra

moje iš V7ESX stoties. Salėm, Mass.
’ šimts trečias metinis sei
mas. Tai yra subrendęs 

e(j-_ amžius kaip žmogui, taip 
ir organizacijai. Per tiek 
metų visokių audrų išban
dyta organizacija, garbin
gai išlaikė savo principus, 
apgynė savo obalsio dės
nius. Pergyvenusi antrąjį 
pasaulinį karą, paaukavu
si “karo dievaičiui” kelias 
dešimts savo darbščiųjų 
narių, bet nenusiminus, ir 
suprasdama vėliausių įvy
kių svarbą, suprasdama 
reikalingumą vie n i n g o 
darbo Lietuvos vadavimui 
— jos nepriklausomybės 
atstatymui, L. Vyčiai šau
kia savo metinį pokarinį 
seimą ir drąsiai žiūri į gar
bingą — gražią L. Vyčių 
organizacijos ateitį ir lais
vą nepriklausomą Lietu- 

kiekv'ie- vos gyvenimą.

Į 
i 
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Į
; Malonūs Radio 
Klausytojai!

į Šios radio va’ardos v<
| io, p. Antano Kneižio du
lka, turiu progos į Jumis, 
J malonūs klausytojai pra- 
Ibilti.I

Kitos savaitės pabaigoje, 
tai yra rugsėjo 20, 21, 22 
dienomis, Aušros Vartų 

Į lietuviu naraDiios ribose, 
-115 Highfield Rd., VVorces- 

gu jam pačiam kainavo,!ter, Mass.. kur gražiai vei- 
nes jei brangesnis rankos k.ia L. Vyčių 116 kuor ą, į- 
darbas, i ‘ ‘ 
gesnė ir prekė. Jei įstaty-

aišku, bus bran- vyksta L. Vyčių tr!sde-
Jp.i istatv-1-----------------------------------------------------Beveik visi kalba ir yra baisaus konflikto?

rimtai įsitikinę, kad karas Pakeliant darbininkui mas jėga privers numušti 
neišvengiamas. Yra ir to- algą norėtųsi tuojau atsa- kainą, tai tada bus eina- 
kių, kurie jau aprašė liūd- kyti, bet giliau pažvelgus ma prie šių dviejų galimy- 
nas ir tragiškas būsimo ir rimčiau pagalvojus, bū- bių: arba gamintojas už- 

.... - . . , _, ■ - • , karo pasekmes. Tautos su- tų didelė klaida! darys savo fabriką, tada
naikintos, miestai nušluo-Į Darbininkas neramus ir neturėsime nė valgyti, nė 
ti, kultūra palaidota. Vi- ^nepatenkintas ne dėlto, apsidengti; arba jis ras 

i reikiama _ 
po baisaus tirono priežiū- kada buvo dar mažesnė, kaina, tada turėsime juo- sulig katagorijų, 

buvo ramesnis ir gyveno dąją biržą. nas gaus atitinkamą už- Į šį L. Vyčių Seimą suva-
Be abejo, aiškiau negu geriau, bet jis šiandien šis dalykas yra taip pai- mokestį pagal sugebėjimą, žiuos iš visų Amerikos 

du ir du keturi, kad karas triukšmauja dėl to, kad nūs, kad ir didžiausi spe- darbo sunkumą ir vertę. kraštų rinktiniausias jau
tus, nes Paryžiuje prie to didėjant algąi, proporcin- cialistai neįstengia jo iš- Pirmiau ar vėliau prie to nimas, bus labai didelė da- 
ir einama. gai didėja ir gyvenimo rei- spręsti. reikės prieiti, nes nėra ki- lis vyčių - karių, kurie ko-

I Blogybė yra industrijos tos išeities. Klausimas ga- vojo įvairiuose pasaulio 
’........    , į Ii būti kuriuo keliu bus ei- kontinentuose už pasaulio
Pirmiau fabrikuose dir- narna: ar gerumu per įsta- laisvę — pavergtų tautų 

laisvę, kartu ir už tėvynės 
i Lietuvos laisvę. Todėl ti
kiu, kad šie veteranai su
važiavę į L. Vyčių Seimą, 
padarys drąsių žygių Lie
tuvos laisvinimo reikalu.

Man, kaip karinių kelių

kiek skyščiau už Lietuvą, bet tirščiau už Latviją. Vadi
nasi, neperdaugiausia naujų gyventojų gali priimti. sur viešpatauja barbarija kad mažą algą gauna, nes būdą parduoti 
Gi žydų pabėgėlių yra nemažas skaičius. Pagal “Sign” į - * 
statistiką, išvietintų žydų Europoj esama apie 325,000. ra.
Juos esą lengva apgyvendinti Kanadoj, Australijoj,
Pietų Amerikoj, Sovietų Rusijoj. Tad jų apgyvendini
mo klausimas Palestinoj savaime atpultų.

Ant popierio lengva tai išrišti bet gyvenime jis gis karas bus pavadin. išlavintai, kurių jis nebe-] 1______________
nesiduoda lengvai likviduojamas. Visų pirma, žydų tag ekonominiu - atominiu įstengia pakelti, antra, vi- sąlygų pasikeitime.

ir savininko milžiniško 
pelno. A_trodo, kad būtų 
logiškiausia ši išeitis: pa
imti visas įplaukas, iš jų 
50 G šeimininkui už fabri
ko išlaikymą, direkciją, at
sakomybę ir tt.; kitus 50 G 
padalinti darbininkams

kad čia:
Maskvos vėjas pučia, no- bo žmonės, o dabar maši- tymą, ar piktumu' per jė-

kova si aiškiai mato,
» ir darbo:

žvėriškas susigrūmimas rėdamas įžiebti gaisrą, ku- nos. Kaip automobiliai iš- gą?

pabėgėlių skaičius kasdieną auga. Ypatingai daug jų karu žūt-būtinė
bėga iš Lenkijos į Čekoslovakiją ir iš ten į amerikiečių ^arp kapitalo 
okupacijos zoną. Amerikiečių karinė vyriausybė iš
Vokietijos praneša, kad per Čekoslovakijos sieną pe- tarp darbininkų Ir kapita- ris suliepsnotų visame pa- metė arklius iš tarnybos, 
reina iš Lenkijos pabėgusių žydų apie 3000 kasdien. ----- i». i tain išmata
Tuo būdu, jų skaičius auga kaip ant mielių. Antra ver-

Neužtenka darbininkui
. šaulyje ir paverstų į pele- taip mašinos išmeta žmo- įkalbinėti ramumą, kant- 

Šio karo nų krūvą visa kas yra gra- nes iš darbo. Tiesa! Auto- rybę, nes jei pilvas tuščias, 
_ v v •« v . • v • i 1 j •i pirsi laukti 

Dangaus laimės, bet reikia 
skelbti teisingumą drąsiai metų Vyčių organizacijos 

jumiosįHug^a, gaumaiai- ...v.- —ir energingai, nors ir nela- pirmininkui, yra didelė
kyti bandomomis kibirkš- klismą, lyg peilį po kaklu, !čiau yra vienas dalykas, į bai patiktų milijonieriams,! garbė ir džiaugsmas, kad

listų. žodžiu: mūšis varg
šo su turtuoliu. I

tus, žydai sionistai žiūri į Palestiną ne kaipo į prie- ženklai jau rodosi; prodo- žaus, kilnaus jr kultūringo mobiliai pagerino susisie- veltui jam pirši 
glaudos vietą, bet kaip į gimtąją savo šalį, kurią siekia mai Jau matyti, nes nuola- civilizuotoje žmonijoje. ■’ — L
pilnai paveldėti ir vien žydais apgyvendinti. Bet čia tinia-i streikai, kurie šeri-! Darbdaviai ir kapitalis- pagennc 
sijonistų užsimojimai susikerta su arabų ir britų inte<Jomisvsprogsta, galima lai- tai, matydami baisią kata- dustnją 
rPaaic Arabai ian nun šimtmečiu Palp«?tinni iškūrė "ir bandomomis klbirks- klismą, lyg peilj po kaklu,.Ciau yra nvuao cxa.ijn.a-o, ė uai pa.vxn.vu muxjuiuv-ii<ui»,.6<uMC xx vxz.iaa6oaiao, nau
, -'Į .. . ~. timis, jėgų matavimu ir didina darbininkams ai- kurį reikėtų rimtai pa- kurie duoda šimtą doleriųI ture jau progos vadovauti
beveik įsimtmai ją apgyveno. Bet sta1 188-m. Odesoj zicįjų užimimu prieš ga-gas, bet kartu yra privers-i žvelgti. Arkliams pašalin- labdarybės darbams, o šiai garbingai organizaci-

kimą, prekių pristatymą, 
Darbdaviai ir kapitalis- pagerindami kartu ir in- 

l su prekyba; ta-

Isusidarė Sijonistų organizacija, kurios veikla pradzio- |utinj Jpasirengim, pulti.
je buvo labai nežymi. Nuo 1898 iki 1905 m. tik 43 žydų Kapitalistai L Miūuom-_ e____
šeimos pavyko Palestinoj apgyvendinti. Bet pavaryta jų vadai mato i/jaučiTpa- parduotų už 5 dolerius tą1 
smarki agitacija, parašyta knygelė “Žydų Valstybė”. vojy? bet dar apgailestau-1 daiktą, už kurio pagami- 
iv ertmei o i fi na nešimi i tr.vHn pm i trr a oi ia i Palošti- nnAI.tc, inima ičloiHrt dar.

___ t _ ,________ _ j ti kelti ir prekės kainą, nes j tiems iš darbo tebeduoda- tuo tarpu atima tūkstantį 
je buvo labai nežymi. Nuo 1898 iki 1905 m. tik 43 žydų Kapitalistai ir industri-1negalima reikalauti, kad'ma tas pats kiekis šieno ir nuo darbininkų. Vadai, ka- 
« x x____________________________ . . ... • avižų, bet su žmonėmis y- pitalistai ir kiti turėtų su-

ra skirtingas dalykas. prasti, kad ne išmaldos ir j 
Šiandien duoti darbinin- malonės darbininkai iš jų' 

kui nustatytą mokestį į ieško, bet teisybės. Jie no- 
valandą yra neprotinga; ri, kad jų teisės būtų pri- 
yra prasikaltimas prieš pažintos ir gerbiamos, y- 
socialinį teisingumą. Dar- pač teisė padoriam gyve- 
bininkas turi būti atlygi- nimui, kad būtų užtikrin- 
namas proporcingai, t. y., ta kasdieninė duona, 
pagal produkciją, gamybą.! Tik einant taikumu prie 
Neužtenka pakelti dešimt pertvarkymo !
ar trisdešimt nuošimčių darbininkų klausimo, busi 
algą, tas nieko nepadės, išvengta Amerikoje eko- Seimas būtų sėkmingas, 
nes jei fabrikas pirmiau niminės krizės, bet jei no- vieningas, pagrįstas Die- 
be mašinos davė šimtą su rėš jėga priversti darbi- vo - Tėvynės ir artimo mei- 
vienu darbininku, dabar ninką dirbti, įvyks negir- 
su mašina duos tūkstantį, dėta ir nematyta katastro- džiai remiamas ir pilnai į- 
tad nėra proporcijos tarp fa, kuri atsilieps į visą vertintas plačiosios visuo- 
darbininko pakeltos algos pasaulį. Paulius Ramutis, menės. Ačiū!

ir pradėta gausiai finansuoti žydų emigraciją į Palesti
ną. Dėka toms pastangoms, 1914 m. žydų skaičius Šven
tojoj Žemėj pasiekė 100,000. Karo metu tas skaičius 
sumažėjo. Tačiau po karo, Palestinai atsiradus britų 
žinioj, žydų veikla ten smarkiai atgijo. Turėdami aps
čiai kapitalo, jie išpirkinėjo arabų žemes ir pradėjo 
kurtis kaip namie. Arabai pajuto, kad jiems gręsia iš- 
vietinimas ir griebėsi ginklo. Įvyko kruvinos riaušės 
tarp žydų ir arabų. Anglams teko, jas malšinti. Nedė
kingas tai uždavinys, bet britai valdžios iš rankų ne
paleido. Dabar pogrindiniai sijonistų .partizanai prieš 
britus kovoja. Anglai juos malšina, bet Palestinos nė 
žydams, nė arabams pilnai neatiduoda. Britams pri
reikė ten laikyti savo bazes.

Tiek triukšmo dėl žydų tautos. Kodėl nieks neiške
lia lietuvių tautos klausimo? ' K.e

už kurio pagami- 
tinai ramina save pačius, nimą išleido $8.00; o dar- 
griebdamiesi paskutinių, bininkas, kuriam tas daly- 
priemonių, kuriomis gale-.kas yra reikalingas, turi 
tų kiek nors pavėlinti pa-įmokėti $10.00, kurį pir
čių katastrofą. .miau nusipirkdavo už $5.

Kur yra priežastis šio di- Štai dėlko daugelis iš
dėlio pavojaus? Ekono- 
miškas susmukimas, kuris 
kankina visą žmoniją.

Kas yra jo kaltininkas? 
Turtų sukoncentravimas 
nedaugelio rankose dides
nės dalies pražūčiai, kuri 
kovoja už savo egzistenci
ją-

Kokių priemonių reikėtų 
imtis, norint išvengti šio

mintingai kalba, sakyda
mi: pirmiau, su mažiau, 
gyvenome geriau.

Kiti mano, kad OPA išriš 
klausimą, bet ir ši nieko 
nepadarys, o tik pablogins 
padėtį, nes duoda gerą 
progą juodai biržai.Negali- 
ma priversti gamintojo, 
kad jis parduotų savo pro
duktus žemesne kaina ne-

jai, ir nuoširdžiai gerb. 
klausytojus sveikinti ir 
kviesti atvykti į Vyčių Sei
mą bei į šeiminius paren
gimus. Reiškiu vilties, kad 
ne tik aš, bet ir daug nuo
širdžių L. Vyčių rėmėjų- 
prietelių, turi tuos pačius 
nuoširdžius jausmus L. 
Vyčiams. Šia proga tariu 
nuoširdų padėkos žodį, už 
parodytą gerą širdį vi- 

socialinio siems Vyčių rėmėjams.
Mano troškimas, kad

lės dėsniais ir būtų nuošir-

Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAUPRE
Šv. Onos Gyvenimas

VISO LABO —1658 —1945 m.
1943 met. — aplankė šią stebūkingą vietą 

vos tiktai 212,230 maldininkų ir vizitorių. Dėl 
karo sąlygų ir suvaržymo susisiekimo, trans- 
partacijos, bendras jų skaičius sumažėjo net 
17.8%. Įdomu čia pažymėti tą smulkmeną, 
kurią paduoda “Metraščiai — Annals of Good 
St. Anne de Beaupre”, kad per ištisus 1943 m. 
šiaip atsilankė: su automobiliais — 166,300 
žmonių; su traukiniais — 55,230 žm.; pėsčių 
— 100; įvairių dvasiškių — 1,600 asm.; šv. 
mišių atlaikyta bazilikos šventovėje — 13,635 

’ir šv. Komunijų išdalyta — 276,400. Tai yra 
labai žymios ir garsiai pačios už save kal
bančios skaitlinės!

ŠV. ŽEMĖS CYKLIORAMA
Pats žodis “Cycliorama”, reiškia vaizdą, 

arba reginį. Visai netoli nuo šv. Onos iš Beau
pre geležinkelio stoties randasi apvalaus pa- 
vydalo, rytų šalies styliaus šis Cyklioramos 
gražus, trijų aukštų didumo pastatas. Jis yra 
garsus visoje šiaurės Amerikoje, gal net ir 
visame pasaulyje, kadangi jame randasi ste
bėtino grožio, neįkainuojamos brangenybės, 
aliejiniais dažais nupieštas visas šv. miesto 
Jeruzalės ir jo apylinkių vaizdas. Šis milžiniš

kas, garsenybių garsenybės paveikslas yra 
360 pėdų ilgumo ir 45 pėdas aukštumo. Jis 
yra ne tiek aplankančių žmonių nusistebėji
mo dalykas, kiek gilios pagarbos, žmonių gi
minės Atpirkimo paslapties pagerbimas iš 
pusės maldininkų ir vizitorių. Brangių pa
veikslų žinovų ir genialių talentų artistų ir 
dailininkų nuomonės sako, kad šis neapsako
mai gražus, religinio turinio paveikslas yra 
skaitomas gražiausiu, realistiškiausiu meno 
ir kūrybos darbu visame Amerikos žemyne. 
Čia labai puikiai ir vaizdžiai nupiešiama, tar
si spalvuotoje fotografijoje, visa kadaise bu
vusios garsios Jeruzalės šventovės gamta, 
žmonės, drabužiai, papročiai, senovės dailė, 
menas etc. Aiškiai atvaizduojama skurdžios 
šėtros prie labai nemalonių, pilkų akmeninių 
sienų, apsupančių šv. Miestą. Atvaizduojama 
žydrus ir ypatingai malonus rytų šalies pa
dangės melsvumas, gražiausiomis spalvomis 
saulėleidžiai ir saulėtekiai su visais nuo jų 
atspindančiais šešėliais. Ten toli-toli už gėlė
mis pasipuošusių lygumų randasi gražusis 
Alyvų kalnas, ant kurio įvyko Kristaus pri- 
kryžiavimas. žodžiu sakant, čia tobulai at
vaizduota visi natūralūs vaizdai, vietos ir 
žmonės, aprašyti keturiose šv. Evangelijose.

Pačiame viduryje šios sunkiai žodžiais te
apsakomos scenos, aiškiai ir vaizdžiai mato
ma žmonijos atpirkimo paslaptis, būtent — 
Prikaltas prie kryžiaus Išganytojas, šalę jo 
verkiančia prie kojų savo mylimojo sūnaus 
motina Marija, sykiu su Marija Magdaliete. 
Netoliese matosi apaštalai, nulenkę galvas ir

besigailentis savo Viešpaties ir Mokytojo, ša
lę jų taipgi šv. Veronika ir šv. Juozapas iš A- 
rimatėjos. Išsiskirstę gražaus plokšto kalno 
viršūnėje taipgi matosi Romos legijono ka
reiviai su visais baisios kančios įrankiais; 
keletas jų meta kauliukus dėl laimėjimo 
megstinio, šv. Panelės Marijos rankų darbo 
padaryto. Netoliese Kristaus kryžiaus, ran
dasi abejuose šonuose taipgi dviejų latrų — 
žmogžudžių kryžiai, kurių vienas, bekyboda- 
mas ant jo, šlykščiai bumoja Išganytoją, o 
kitas gi — nužemintai prašo Jo pasigailėjimo.

Daugelis įžymių pasaulio garsenybių, dau
gelis lankytojų, kurie asmeniškai matė ir y- 
patingai gėrėjosi garsiais Gettysburgo mū
šio ir Paryžiaus miesto apgulimo paveiks
lais, sako, kad šis paveikslas yra tikrai Paul 
Philipponaux arkiveikalas - šedevras. Šis, vi
same pasaulyje pragarsėjęs, genialus daili
ninkas ir menininkas, bepaišant šį garsųjį 
paveikslą, turėjo sau sekančius pagelbinin- 
kus, irgi pragarsėjusius penkius menininkus: 
S. Mege ir E. Gros, iš Paryžiaus; E. J. Austin, 
iš Londono; O. D. Grover ir A. C. Corwin iš 
Chicago, III. Pats paveikslo piešimo darbas 
užėmė 4 metus laiko, be to vienas metas buvo 
praleistas pačioje Jeruzalėje, bestudijuojant 
gamtą, žmones, aplinkybes ir kitką, paveiks
lui reikalingą.

Prikryžiavimo vaizdą piešė O. D. Grover’is, 
kupranugarius ir arklius — A. Corwin’as, 
sienas ir žemės paviršių — E. Gros’as, patį gi 
Jeruzalės miestą—E. Austen’as ir E. Gros’as. 
Visam šiam milžiniškam darbui vadovavo

pats P. Philipponaux’as. Šį paveikslą jau ap
lankė šimtai tūkstančių maldininkų, vizitorių 
ir kiekvienam atsilankančiam į Beaupre, bū
tinai patartina jį pamatyti, pasigrožėti, sy
kiu pamaldumo dvasioje pergyventi tas skau
džias valandas, kuriose kentėjo pats žmoni
jos Atpirkėjas, V. Jėzus Kristus, prieš porą 
tūkstančių metų atgal. Prie šios gražios pro- ' 
gos ne pro šalį bus pasakyta, kad žinovų nuo
mone šis milžiniškas ir labai retas pasaulyje 
paveikslas yra įkainuojamas net keletą mi- : 
Ii jonų dolerių vertės.

ŠV. ONOS Iš BEAUPRE METRAŠČIAI
Šie metraščiai — “Annals of St. Anne de 

Beaupre”, yra tai gražiai paveiksluotas mė
nesinis žurnalas anglų, arba prancūzų kalbo
je. Jis yra viešas šios garsios šventovės lei
dinys, aprašantis visas šventkeliones - pilgri- 
mijas, sykiu ir buvusius, bei pasitaikančius 
stebuklus. Jis yra taipgi oficialus šv. Onos 
arkibrolijos organas ir paties Pijaus XI, 1923 
met. gausiai apdovanotas malonėmis ir vie
šai palaimintas. Jį labai pataria skaityti visi 
vyskupai ir arkivyskupai netik Kanadoje, bet 
ir plačioje Amerikoje.

Metraščiai yra išleidžiami kiekvieno mėne
sio pradžioje, išskyrus lapkritį, juos veda, • 
tvarko ir redaguoja Tėvai Redemntoris- 
tai, šventovės gvardijonai — sargai. Metinė 
jų kaina — Kanadoje 75c., Amerikoje —$1.00. 
Jų adresas: “The Annals. Basilica of St. Anne 
de Beaupre, Quebec, Canada”.

(Bus daugiau)
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WORCESTER, MASS.
L. VYČIŲ ORG. SEIMAS

Worcej»ter, Mass., rūgs. 19 —įkas. šv. mišios bus atnašauja-' 
L. Vyčių 33-jo Seimo Rengimo!mos už L .Vyčių org. narius ir 
Komisija praneša, kad visosIprietelius.
šeimines komisijos savo darbus' 10 vai., tuo jaus {>o šv. mišių,
pilnai prirengė ir delegatų re-■ iškilmingai atidaromas 33-čias 
gistracijos dar vis plaukia ir jos'L. Vyčių Seimas: Malda: Seimo] 
skirstomos sulig {'rašytojų pa- Rengimo Komiteto pirm, žodis;] 
geidavimų. Centro pirmininko įžangos žo-

Rengėjai praneša, kad jau dis: prezidiumo rinkimas; svei-' 
ketvirtadienį, rūgs. 19 d., vaka- kinimai. Čia pat užklups pietų 
re. parapijos svetainėje įvyks ■ pertrauka ir sesijos prasidės 2 j 
pagrindinė registracija ir atvy- vai. po pietų. Tęsis sveikinimai.! 
kusių delegatų bei svečių susi- Centro valdybos raportai ir die- 
pažinimas ir pasilinksminimas, nos darbas baigsis apie 5:30 v.1 
Registracija kiekvienam delega- 7:30 vai. vakare — "Mystery' 
tui $10.00. Tas padengs priva- Ride". Tai savotiškas linksmas 
tiškuose būtuose nakvynes {>er parengimas. kurio programa 
tris dienas ir pietų bei vakari-1 laikoma paslaptyj. Delegatai ir 
---- ----:.:_i—]svečiai turės malonų surprizą

į tą vakarą ir grįš į savo paskir-į 
tas nakvynes pilni gražių įspū-i 
džių.

Šeštadienį, rūgs. 21 d.. 9 vai.; 
ryte šv. mišios už mirusius Vy
čių org. narius. Aušros Vartų1 
par. bažnyčioje. Tos pat bažny
čios salėje vyks visos seimo se
sijos.

10 vai. prasidės sesijos. Tęsis 
i valdybos raportai ir nebaigti 1 
reikalai. Taipgi įvairių centrali- 
nių komisijų raportai. Vėl prisi
artins pietų laikas. Ir popietinės 
sesijos prasidės 2:30 vai. ir tę-] 
sis ligi 5:30 vai. Per šį laiką bus 
iškelti svarbieji organizacijos' 
tarimai ir diskusijos.

šeštadienį, vakare, įvyks gra-' 
ižus vaidinimas — “Knightma- 
res of 1946" ir šokiai.

Sekmadienį, rūgs. 22 d., 11 v. 
rvte šv. mišios. Nuo 12:30 iki•
1:30 vai. — pietūs. Sesijos pra- ‘ 
sidės 2 vai. po pietų. Bus išneš-1 
tos rezoliucijos ir išrinkta nauja 
vaidyba sekantiems metams. 
Naujos valdybos iškilminga 
priesaika. Seimo uždarymas.

Sekmadienį. 6:30 vai. vakare.' 
Sheraton viešbutyj. Worcester. { 
Mass.. įvyks iškilmingas bankie-' 
tas pagerbti seimo dalyvius. 
Ten dalyvaus žymūs kalbėtojai, 
dainininkai ir Vyčių prieteliai.

Visais L. Vyčių Seimo reika
lais bei Seimui telegramas, pra- 

_ „ , šome kreiptis ir siųsti: Knights
Pranas Razvadauskas, . T ~r .... ,, . of Lithuama. Council 116. OurL. lyčių org. Centro pirmmin- ;, , T Ladv of 1 įlna Pansh, la High-kas. Jis atidarvs L. vyčių sei-!.. ,, _ , . .r* . field Rd., VVorcester 4, Mass. ,mo sesijas rūgs. 20 d.. Ausros- . ... - T,, ’ Tai trumpos žinios apie L.vartų parapijos saleje, Worces-' ~ . . . ,, T A vcių Seimo eigą ir laiką. Jau- ter. Mass. p. Razvadauskas L. .* .. . ..... . ... , nimo oastangos gražios ir girti-vvcių organizacijai vadovauja , . . .. A. * , , . , , , . nos. bet jos nevisiems pazista-jau kelinti metai. Jam laoai pa-i .. . mos, todėl viena jzistamas yra Amerikos įaum- A ,. . i progų pažinti Vyčius, tai atvvk-mas ir ji myli, su įuo veikia tau- r...................... . . , .J. . .. . . . , . ti i jų seimą ir su jais praleistitos ir Baznvcios gerovei. Linkę- . _ ,‘ „ , , . : tas jų rūpestingas dieneles, kutina p. Pr. Razvadauskui sek- . , , . . . . ~? . . , . ' nos kels ju mintis prie Dievo irmingai pravesti siekiamus nu-:, .. ,. ,, . . budins sirdis dėl būtinos pagal-tanmus. Kuriais organizacija1, A ., , , , . , bos tėvų žemei Lietuvai, kuo

vadovaudamasi veiktų sekmin- jbaigjama smaugti žiauraus rau
gai per ateinančius metus. donojo komunizmo. Rap.

nių pasilinksminimų mokesti. ] 
Registracijos reikalus tvarko—! 
Miss L. Totilas. 18 Montrose St.. 
\Vorcester 4. Mass.

Taigi p-lė Totilaitė ir nurodys 
nakvynes, išduos parengimų ir 
pietų bei vakarienių pažymėji- 
mus-tikietus.

Penktadienį, rūgs. 20. 9 vai.
ryte bus atnašaujamos iškilmin
gos šv. mišios su asista. Aušros 
Vartų par. bažnyčioje. Šv. mi
šias atnašaus buvęs kariuome
nės kapelionas kapitonas, kun. 
Jurgis Vilčiauskas. Diakonu — 
kun. 
konu 
čias. 
J. C.
mo komisijos garbės pirminin-

Al. Abračinskas. subdia- 
— kun. Stanislovas Gau- 
ir pamokslą pasakys kun. 
Jutkevičius. Seimo Rengi-

Tėvų Pranciškonų Misijos 1946 m.
*

Plymouth, Pa. — šv. Kazimie-
rugsėjo 29 —

Tretininkų vizitacija,
25
ras Gidžiūnas, O. F. M.

Bridgeport, Conn. — Šv. Jur-
4 r

gio par., 40 Valandų Atlaidai ir 
Tretininkų Vizitacija, rugsėjo 
15-17 d. — Tėv. Juvenalis Liau- 

i ba, O.F.M.
Laurence, Mass. — Šv. Pran

ciškaus par. Šv. Pranciškaus 
no vena, rugsėjo 25 — spalių 4 
d. — Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, O.F.M.

Sugar Notch, Pa. — Šv. Petro 
ir Povilo par., 40 vai. atlaidai, 
spalių 6 — 8 d. — Tėv. Juvena
lis Liauba, O.F.M.

Kingston, Pa. — Švenč. P. Ma
rijos par., 40 vai. atlaidai, gruo
džio 1—3 d. — Tėv. Juvenalis 
Liauba, O.F.M.

Delbi, Ontario — , Šv. Jono 
par., gruodžio 5—8 d. misijos— 
Tėv. Juvenalis Liauba, OFM.

rugsėjo
— spalių 4 d. — Tėv. Vikto-

Rugpjūčio 31 d.. čia buvo at-! 
vykęs iš Nevvarfc, ,’N. J., muzi-į 
kas Pr. Odelis su ž<nona ir dinų- 
gu J. Stasilionių iš Kearny-, ,N., 
J. Stotyje svečius patiko su £ra- ro Par-. misijos,

į žiu automobiliu p. S. Kašėta spalių 6 — Tėv. Juvenalis Liau- 
I (jaunasis) ir nuvežė į savų na- ba, O.F.M.
mus, 24 Matt St.. pas sesutę A-1 Scranton, Pa. — Šv. Juozapo 
dėlę M. T. Kašėtus. JiemPar-. Šv. Pranciškaus novena ir 
buvo tikras surprizas, nes nesi-j ' •
matę pei’ 30 metų. Džiaugėsi vo ParaPjjos karių tabletės ati- j 
sveiki susitikę. į dengimas. Po to įvyko pietūs j

| Sekmadienio rjtą visi nuėjo į svetainėje. Bet mes |
Sv. Kazimiero lietuviu par. baž.;n«lalyvavome. pp. Kašėtos mus 
Įnyčią. Sumą atnašavo k,eb. I nuvežė pas sesutę A. J. Starkus, 
kun. A. Petraitis. ikur mus P»vai*ino skania vaka-

Mums svečiams iš New Jer-:riene- PP- starkai Iabai «ražiai 
įsey buvo labai malonu dalyvauti P"“**”®. Wor-
i gražioje lietuvių par. bbžnyčio-1 cesU^J beveik visi hetuv'a‘ 
je ir susipažinti su tos parapi-: ^vena' Kašėtos mus
|jos varg. p. Juozu žemaičiu.; >>avcžioJ° ir l,arodė mažiausias 
'Pamatėme didelę parapijos mo- vietas' ° “>•'’<**> >
ikvkla. kurioj mokytojauja Sese- žinkelio stot» ir mus P^jo- 

Pažymėtina, kad pp. Kašėtos
I ab 'ra katalikiškos spaudos rėmė- 

■ “Darbininko” skaitytojai.
; Mes grįžome į namus laimingi. 

Įlenktą valandą išvykome ir vy. I Nuoširdžiai dėkojame pp. Ra
kome pas pp. Arentus, kurie šėtam ir PP- Starkam už prie- 

_ . • ... mimą, vaišes.■ mus gražiai pneme ir pavaisino. 
Susipažinome ir pasikalbėjome.; 
J. Stasilionis papasakojo savo i 
įspūdžius, ' įgytus Lietuvoje 
1939 ir 1940 m.

Rugsėjo 2 d. (Labor Day), Šv.
Kazimiero par. bažnyčioje į- 
vyko šv. mišios už žuvusius tos 
parapijos lietuvius karius. Žuvo 
24. Šv. mišias atnašavo kleb. 
kun. A. Petraitis. Kiti kunigai 
asistavo. Pasakytas gražus pa
mokslas. Choras, vad. muziko 
J. Žemaičio, labai gražiai giedo
jo mišias.

Po pamaldų įvyko prakalbos. 
Programą pradėjo muz. J. Že
maitis ir. pasakęs įžanginę kal
belę. programos vedimą pavedė 
adv. A. Mileriui. Kalbėjo sena
torius. kongresmanas, mayoras. 
vietiniai kunigai ir kiti. Tai bu-

; kyklą, kurioj mokytojauja 
rys Kazimierietės.

Po pietų nuvažiavome į
■ darybės draugijos pikniką, Mai- Jai ir 
Įronio parkan. Vieta graži. Apie'__^s

Kun. K. A. Vasys,
Aušros Vartų parapijos, Worcester, Mass., klebonas. 
Jo vadovaujamoj parapijoj įvyksta rugsėjo 20, 21 ir 22 
dienomis L. Vyčių 33-čias metinis seimas. Kun. K. A. 
Vasys dar studentaudamas, kai redagavo laikraštį 
“Kataliką” rėmė Vyčių idėją. Todėl ir šiandien jam 
jaunimo - Vyčių reikalai prie širdies. Jis yra netik kle
bonas ir šio Vyčių seimo šeimininkas, be* ir Seimo Ren
gimo komisijos garbės pirmininkas. Jis yra ir kitų or
ganizacijų didis rėmėjas, o ypač LDS ir laikraščio 
“Darbininko”.

i

■

p. Ona Valionienė,
gyv. Hartforde, įžymi ir visų 

' mėgiama dainininkė, atvyksta į
L. Vyčių seimo bankietą, kuris 
įvyks sekmadienį, rūgs. 22, 6:30 
vai. vak., Sheraton viešbutyj, 
VVorcester. Mass. Čia sudainuos 

iš gražiausių banjęįeį.o dalyviams keletą dai-

!

■

hc'p.ng to r-.zit packaged and laundry aoap. used iddki.nj 'at 
gc-s mto tre rr.anufccture cf appcintrt-nts for the heme heautifu!. 
eab.-ica. paint. <e:tr. :ai applianccc, Itather p!ua hundrecfs mo-c. hard- 
toget prccucts need iats ars e is n the.r production. Housewives are 
urged by the Departrrent of Agriculture to rush a.’! used cooki.ifl fat 
to the meat dcaler, and cohect their 4 cente per peurd.

FRANCISCAN FATKERS
Svečias. Mount St. Francis, Greene, Me.
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AUTO PASKOLOS
Paprastai, Lengvai, Greitai!

The P^ątional

Shawmut Bank
South Boston Branch. 474 West Broachvay

PASINAUDOKITE SHAtVMUT INSTALMENT PLANU

dens. Šiais metais taip gi turė-

— A"' 7

at a “Savings Bank or 

Institation for Savings
t

Bank vhere fott 

see this emblem

&
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Felicija Zakaraitė,
Vyčių 116-tos kuopos L. Vy

čių 33-jo seimo Rengiamo ban- 
kieto komisijos pirmininkė. Ji 

j yra pirmininke ir dėl vidurdie
nio rengiamų pietų, kurie yra 
rengiami penktadienio, šeštadie
nio ir sekmadienio, tai yra, — 
rūgs. 20, 21 ir 22 d., Pranešama, 
kad jau viskas puikiai surengta 

I ir laukia skaitlingai atvykstan
čių delegatų ir svečių. Pirminin
kės pagelbininkės yra šios: — 
Ann Šablinskaitė, Ann Leketai- 
tė. Alena Gvazdauskaitė, Irena 
Balukonytė ir Edmundas But- 

i kev’ičius.
i Kaip jau buvo rašyta, Seimi- 
inis L. Vyčių bankietas įvyks 
sekmadienį, rūgs. 22. 6.30 v. v., 
Sheraton viešbutyj. VVorcester. 

i Mass. Bus garsių kalbėtojų ir 
dainininkų, taipgi skanūs val
giai ir jauki aplinkuma. Rap.

L.

I

nelių.
Reikia pažymėti, kad daini

ninkė yra mokinė p. Enrico Ro- 
sati, kuris lavino ir Oną Kat- 
kauskaitę dainavimo. Taipgi la
vinosi ir p. Robert Korst studi- 

Ijose, New Yorke. Dainavo karo 
ibonų vajuje ir ŪSO vaidinimuo-l 
se po visą Ameriką. Koncertavo 
Hartforde ir New Yorke su ki
tais įvairiais dainininkais ir dai
nininkėmis iš operos.

Taigi L. Vyčių bankieto daly
viai turės malonumo išgirsti žy
mios dainininkės malonių melo
dijų. Rap.

Sv. Kazimiero Parapija

ris prižada savo pagalbą kovoje 
!dėl Lietuvos nepriklausomybės. 
1 Pagyrimo ir padėkos laiškas 
pasiųstas Vytautui Adomaičiui 
už įspūdingą aprašymą laikraš
tyj-

L. Vyčių apskričio suvažiavi- 
man, Cambridge, išrinktos at-

I

Rugsėjo 16 d. įvyko L. Vyčių stovės Miidred Karas ir Marijo- 
26 kuopos susirinkimas. Kun. na Jurgelionienė.
Bronius Mažukna skaitė religi-] Suorganizuotas “Bovvling” 
nę paskaitą. Kambarių taisymo ratelis, vadovybėje Povilo Pūro 
komisijos raportą išdavė p. Ma- ir Marijonos Jurgelionienė. Mū- 
rijona Jurgelionienė. Ji pranešė, sų metinė vakarienė ir šokiai į- 
kad neužilgo visi kambariai bus vyks lapkričio 27 d., Eden Gar- 
naujai pertaisyti.

“Weenie Roast" pavyko, nors sime pagerbimą sugrįžusių ka- 
Į oras buvo nepalankus.
j Dovinskas visiems padėkojo už mas
h

Jonas rių - veteranų. Ruošiamas links-
* > vakaras. Komisijos co-

pagalbą. Nutarta ruošti “Foot- chairmen Ieva Jurgelionytė 
bąli Blork Partv" Bostone lan- ir Mariiona Jurgelionienė. Tu- , Dali tslock f arty Bostone, lap -r . Mountain Clirnb-
knčio 24 d. Autobusai nuveš vi-]spahų 6 d Komisijoje- yra; _ 
sus į Fenway Park. Metiniai _ 
“Harvest” šokiai įvyks spalių 
26 d.. Maironio parke. Bus šo
kių kontestas — užkandžių.

Perskaitytas laiškas nuo J. V. 
sekretoriaus James Bymes. kū

Prąnė uždavinytė, Vivian Pyra- 
gaitė. Darata Zalauskaitė, Po
vilas Pūras ir Edvardas Pyra
gas.

Atsilankymo dovaną laimėjo 
Pranė Mažuknaitė.

Korespondentė.

Tas jaunas vyrukas patirs 
ką reiškia INFLIACIJA

Jei jis tuoj nesusilaikys, tas 
baliūnas sprogs jam i akis!

Taip ir su ekonomine inflia
cija. Jei nesusilaikysim dolerius 
leidę, dabartinis mūsų pakili
mas baigsis “sprogimu”, depre
sija ir nedarbu.

Liūdniausia su depresija yra 
tai, kad jai nėra reikalo. Šiuo 
laiku apyvartoj yra daugiau pi
nigų, negu rinkoj prekių. Jei 
dalį savo dolerių dabar sutaupy- 
sim, mes sumažinsim reikmenų 
paklausą, kol jų stinga, ir turė
sime perkamosios galios kuo-

met “pakilimas” išsilygins. De
presija negalės įvykti, jei žmo
nės turės pinigų reikmenims 
pirkti, taigi taupykim savo do
lerius ateičiai.

Tai yra lengvas ir tikras bū
das depresijai išvengti, bet tam 
reikalinga visų talka. Jūs at- 
fiksit savo pareigą pasidėdami 
dabar atliekamus dolerius į šias 
tris “rezervas”: ♦ Taupymo Są- 
skaiton Mutual Savings Banke
♦ United Statės Savings Bonds
♦ Gerą Lite Insurance Progra
mą.

SAVINGS BANKS
of Massachusetts
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Trijų milijonų gatvė
Kur seniau buvo kanalas 

miesto sutroms nubėgti, 
ten dabar įruošta svar
biausioji New Orleano gat
vė, Ganai Str. Ji yra 170 
pėdų pločio, su moderniš
komis krautuvėmis ir teat
rais — neveltui gi miestas 
jos išgražinimui sudėjo 
tris su puse milijono dole
rių. Šiaip jau miesto gat
vės siauros, o gyventojų 
čia apie 6—700 tūkstančių, 
nors jie išsiblaškę 200 kva
dratinių mylių plote, bet 
siaurutėmis gatvėmis nė 
nepravažiuotumei, jei ne
būtų daugelis paskirsty
tos tik į vienos ‘krypties 
judėjimo gatves.
Smuklės su vizitinėmis 

kortelėmis
Ypač autobusui sunku 

pravažiuoti i

mus Dr. Lalaurie. Tai bu
vo gal pati sunkiausia vie
ta vergams. Vergė virėja, 
kuri buvo atrasta virtuvė
je prirakinta prie retežio, 
prisipažino — pati pade
gusi namą, bevelydama 
gyva sudegti, negu tęsti 
taip sunkios vergijos die
nas. Gaisrui kilus subėgu
sieji žmonės matė, kaip 
ponia Lalaurie ramiai gel
bėjo rakandus. Kaimynai 
paklausė, o kaip su ver
gais. Ponia atsakiusi — ko 
rūpintis svetimiesiems a- 
pie tai. Bet šie rūpinosi, iš
laužė duris ir atrado ver
gus geležies grandimis 
prirakintus, kad net į kū
ną geležys įsitrynuisios. 
Galvose buvo smūgiai nuo 
aštrių kirčių. Dvi negres 
buvo išneštos (nebegalėjo 
paeiti) su sunkiais gele- 

pravažiuoti se n a j a m e žios žiedais ant kaklo ir
prancūzų mieste. O čia ir kojų. Viena sena negrė at- 
yra dauguma New Orleano rasta- surišta klupinčioj 
grožybių — eilės krautu- padėtyje, likusi beviltiška 
vių su milijonais puošnių invalidė. Negrai pasakojo, 
vazų, paveikslų ir kitų se- kad kąi namuose girdėjosi 
nienų. Pro atviras duris šokiai ir muzika, ponia ne
matyti net tos keistosios kartą ateidavo jų tortu- 
smuklių sienos, kurios ruoti. Dr. Lalaurie su po- 
tirštai nuklotos čia atsi- pabėgo nuo įtužusios

• w

nienų.

lankiusių svečių vizitine-■ minios į Prancūziją, gi nuo
mis kortelėmis.

2MM svarų stovyla
Gidas (vadovas) pasidi

džiavimu rodo dviejų šim
tų senumo uršuliečių vie
nuolyną, kur, kaip jis tvir
tina, buvo įrengta pirmoji 
aukštesnioji mokykla bal
toms mergaitėms USA. 
Storos sienos, bet Mississi- 
ppi vis graužia krantus, 
artėdama prie to istorinio 
pastato. Netoliese yra gar
sioji Jacksdno aikštė, kur 
ant muskulingo arklio pa
ties didvyrio stovyla — 
20,000 svarų sunkumo, bet 
taip gerai pusiausvyra ap
skaičiuota, kad laikosi be 
jokio ramščio, tik ant už
pakalinių piesta atsistoju
sio arklio kojų.

Baisūs faktai apie 
vergus

Pravažiuojame pro na-

to laiko pasiliko gandas, 
kad tuose namuose vaide
nasi nukankintųjų negrų 
sielos.

Laivu po ilgiausia

Viena iš pačių įdomiau
sių ekskursijų Naujajame 
Orleane yra laivu Mississi- 
ppi upe. Upė čia yra apie 
2,000 pėdų pločio, taigi 
neperplačiausia — už tat 
gili: vidury srovės — 100- 
180 pėdų, o paliai uosto 
krantines — 30-60 pėdų.

Tų krantinių — mylių 
mylios. Visą šį didįjį uostą 
Amerika nusipirko nuo 
Prancūzijos, kai Napoleo
no karams reikėjo pinigų. 
Kai Jeffersono pasiųstoji 
komisija pradėjo Paryžiu
je derybas dėl uosto, pran
cūzai atsisakė parduoti 
vien uostą, sakylami, kad 
be uosto visa jų turima

Louisianos žemė liksianti 
jiems be vertės. Ir taip a- 
merikiečiai nupirko viską 
už 15 milijonų dolerių...
7M laivų tu bananais
Įsėdame į didžiulį garlai

vį “President”, pastatytą 
specialiai ekskursijoms 
vežioti. Čia. gali sutilpti 
daug tūkstančių žmonių. 
Upe — judėjimas. Per 
dumbliną Mississipės van
denį nuolat plaukia keltai, 
nešdami žmones, o kitas 
veža kokius 40 automobi
lių. Suskamba didžiulis 
varpas (kokį ne kiekviena 
bažnyčia teturi) ir mūsų 
garlaivis pajuda į 30 my
lių ekskursinę kelionę. | 
Lėtai puška mašinos ratai 
upės vaga. Krantinėse 
verda darbas. Čia sukrau-j 
ti maišų maišai kavos, ten 
toliau dūmai Tūksta iš a-Į 
lauš bravoro, kurių N. Or-, 
leanas turi net šešius. Į 
uostą atplaukia per metus; 
apie 700 laivų vien su ba
nanais. Specialios mašinos 
su tokiais besisukančiais 
lyg plačiais diržais bana
nams iškrauti. Juos perve
ža šaldytuvuose, šu rūpes
tingai prižiūrima tempera
tūra, nes jei per šilta — 
genda; jei per šalta —pra
randa skonį.

Kaip ginasi nuo 
petvynH

Mississipės upė — klas
tinga. Potvyniai dažnai 
vargina. Dėl to abiejose 
pakrantėse, nuo pat Ohio 
intakos iki Meksikos įlan
kos yra išvesti pylimai že
mių, cemento, ar medžio 
užtvankos, po 20 pėdų su 
viršum aukščio. Vietomis 
iškasti kanalai, kad nuleis
tų potvynio vandenį į eže
rus. Įdomu, kad laivu į 
New Orleaną galima at
plaukti iš pat Chicagos: 
kanalu, Illinois upe ir pa
čia Missisipės upe.

Krantinėse uoste 
stirtos medvilnės 
tik baltuoja pro
medvilnę dengiančius sku
durus!

Vidury upės suskaičiau 
virš 20 ant inkaro stovin
čių laivų, kurie laukia įsa
kymo — kur plaukti.

.......................................................

Karas skelbiamas ir vabzdžiams. Štai padirbtas traktorius, kuris api- 
nrnpkščia kukuruzų laukus, kad užmušus kukuruzų priešus—vabzdžius. 
*S1S La aktorius veikia EI Paso, III., ūkyje.
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vienų giminės ištremti į 
Sibirą, o kitų likę Lietuvo
je, arba vienų ar antrų o- 
^kupantų išžudyti. Darijos 
Gaufmanienės tėvas, žino
mas režisierius Dauguvie
tis, net per bolševikų radi- 

į ją iš Vilniaus kvietęs savo 
šeimos narius grįžti, bet 
laisvė žmogui brangesnė ir 
už šeimos ryšius. Jei Lie
tuva būtų laisva, tai nė 
vienas po svetimus kraš
tus prieglaudos neieškotų, 
visi nedvejodami grįžtų 
nors ir į suvargusią 
sugriautą tėvynę.

Ypatingai sunkiai 
nukentėjusi katalikų
giją priėmusi žydų kilmės 
Lietuvos pilietė Lily Cer- 
nes. Naciai išžudė visus 

- jos šeimos narius, tik vie
na motina per stebuklą iš
liko ir šiuo metu vargsta 

_ Italijoje. Ji irgi įsitikinusi, 
j kad civilizuotam žmogui

bei

yra 
reli-

RATAI IR ROGES

Kartą išstumti iš žydo pastogės 
Ginčijos Ratai ir Rogės: 
Katrie jie gero
Daugiau sviete daro ?
Ant galo klausia arklio seno, 
Kaip jis dalyką tą išmano ? 
Arklys atsakė: Mano žodis 

tiesas:
Ratai ar rogės — tas pats 

yra biesas!
M. Dagilėlis.

matosi 
pakų, 
pilkus
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Karantinas
— Ten, kur geltona 

liava, — aiškina kapito
nas, — yra karantinas. 
Daktarai inspektuoja lai
vus, ar neatvežama už
krėstų. Prie karantino li
goninė su, maždaug, 150 
lovų.

Pravažiuojame iškeltus 
laivus: remontui ir dažy
mui. Kitur* — dirbtuvės, 
kur laivai iš kariuomenės 
transportinių perdirbami į 
keleivinius. Čia vėl prava
žiuojame melsvus atakų 
laivus, kurių priešakys 
prasiveria ir išlaipinama 
kariuomenė. Ten vėl tan- 
keriai skysčiams pervežti.

Staiga — mūsų laivas 
galingai ima kaukti. Mat, 
upė daro staigų posūkį ir 
taisyklės liepia perspėti 
pavojų, jei koks laivas 
staiga iš užuolankos išlys
tų.

Mississippe—N. Orleano 
gyvenimas: uostas duoda 
duoną, o upė — geriamą 
vandenį. Jį paima specia
liais vamzdžiais dar gero
kai prieš miestą, išvalo ir 
naudok!

vė-

UNRRA Di’cctor Fiorello LeGuardia suka su 
čeksite, laike jo vizito Pragoję, linksmutį waltz.

Toliau, poliai uoste 
krantines

Praplaukiame pro olan
dų, norvegų laivus. Iš vie
no jų kelia didelius pun
dus baltai išvalyto žolių

pluošto, vartojamo pramo
nėj. Čia vėl — karinis lai
vas, padarytas iš gelžbe- 
tono. Toksai geriau atsilai
kąs prieš torpedas.

Vėl prasideda dideli mū
rai valstybinio medvilnės 
sandėliai, kurio talpa — 
250 vagonų.

Didžiulis grūdų elevato
rius, kuriame telpa apie 
du milijonu 'Šv.* grūdų, 
{taisymai taip moderniški, 
kad per valandą gali pri
pilti į laivus 100,000 buše
lių grūdų. Ir mums prava
žiuojant matėme vieną lai
vą, į kurį iš didelių vamz
džių bėgo geltoni grūdai, 
ištisa srovė, tik dulkės ky
la!

Čia vėl mahogany me
džio išdirbinių fabrikas. 
Upėje plauko šimtai to y- 
patingo medžio sienojų. 
Tolumoje, viršum medžių 
viršūnių matosi milžiniš
kas tiltas per Mississippę. 
Bet daugelis turistų tuo 
visu nesidomi. Jie apačio
je, bare geria alutį ir gar
siai šaukdami celebruoja.

Pas mus praplaukia di
džiulis, keturių stiebų lai
vas. Stiebai dabar būrių 
nebeneša. Jie naudojami 
kaip ramščiai krovinių kil
nojimo mašinoms.

Senosios kapinės
Paskutinis dalykas, kurs 

išvykoje matėme buvo ka
pinės. N. Orleanas įsteig
tas žemoj vietoj. Keletą 
pėdų pakasus — vanduo. 
Todėl praktikuojamas lai-Į 
dojimas viršuje, tokiose iš
mūrytose sienose, kur pa
liekama vieta karstui įleis
ti. Bet vietos mažai, todėl 
numirėlis telaikomas tik 
metus ir vieną dieną, po 
to — jei miršta kitas šei
mos narys, atidaro mūrą, 
iš grabo išima liekanas ir 
padeda užpakalyje, o nau
jąjį karstą įleidžia į ano 
vietą, senąjį gi sudegina. 
Dėl to tai tose kapinėse te- 
leidžiama naudoti 
diniai karstai.

Išeinant iš šių 
kapinių mūsų 
pratarė: — Mūsų 
ši — paskutinė vieta. Juk 
ir gyvenime — kapai yra 
paskutinė vieta.

Dr. J. Prunskis.

Rugsėjo 16 d. atplaukė iš sian Avė. 
Bremerhaven, Vokietijos, 
laivas MARINE MARLIN 
su 922 keleiviais, kuriuos 
sudarė Amerikos piliečiai 
repatrijantai ir imigran- 27, Mich. 
tai. Tarp atvykusių yra 
pora dešimtų lietuvių.

Kunigas Juozas Okana-'dukterį New Yorke. 
vičius apsistojo pas rūpės-Į Dėl vykstančių streikų 
tingus seserį ir švogerį Še- i keleiviai turėjo nemaža 
pučius 73 Ridgewood Avė., vargo su bagažu. Su savim 
Brooklyn, N. Y.

Juozas Juozaitis su žmo
na Olese, Amerikos pilietė,

Jonas Vilius Dunčia, A- 
merikos pilietis, išvyko 
pas dėdę J. Ūsorių, 16676 
Whitcomb Street, Detroit

Fridrikas ir Berta Kili- 
jauskai apsigyveno pas

j_________ t_____ y. c______

Įgalėjo pasiimti tiek, kiek 
' pajėgė panešti, o kitą ba- 
■ gažo dalį gaus vėliau, kai 

apsistojo pas Juozą Mau- pasibaigs streikai.
Atvykusieji yra pergy-

j

rutį, 173 Congress Avė.,
Waterbury, Conn. Ten patĮvenę abi okupacijas ir ne 
nuvyko ir Adelė Maurutie- vienas jų kalintas bolševi- 
nė su sūnum Albinu, duk-Įkų ir nacių kalėjimuose, i 
terimis Aldona ir Anele1; Kunigas Juozaitis bolševi- 
Krukienė. ’ fkų išlaikytas kalėjime še-

Edvardas Pečiulis su šis mėnesius, o atėję na- 
žmona Veronika, Ameri-jciai irgi ramybės nedavė, 
kos piliete, ir vaikais Al
fonsu ir Danute laikinai 
apsistojo pas Oną Sigalie- 
nę, 1609 Fallovvfield St., 
Pittsburgh, Pa. Ten pat 
apsistojo ir Jonas Šaltenis.

Andreas Gaufmanas su 
žmona Darija, buvusia 
Dauguvietė, apsistojo 8246 vo užsiauginęs barzdą. Vė- 
Lefferts Blvd., Kcw Gar-diau vokiečiai įtarė daly- 
dens, N. Y. ; vaujant Lietuvos požemi-

Antanas Jucius, Amer. 'niam veikime. To rezulta- 
pilietis, su dukterim Irena te naujas ištrėmimas, 
ir Joana išvyko pas gimi-i Dauguma pabėgėlių tai 
nes į Čikagą, 6957 S. Arte-aukos perskirtų šeimų:

Jis buvo paruoštas 1941 m. 
birželio 25 dienai išveži
mui į Sibirą, bet prasidėjęs 
karas tą sutrukdė. Vokie- 

Įčiai gi iš savo pusės jo vos 
įnesušaudė, būk tai, dėlto, 
į kad jis atrodęs kaip žydas, 
Įneš bolševikų kalėjime bu-

Atvykusius pasitiko bū
rys giminių bei draugų ir 
Lietuvos Generalinio Kon
sulato New Yorke attache 
A. Simutis.

Ne vienas pabėgėlių 
skundžiasi, kad jiems iki 
gyvo kaulo įgrisę ameri
kiečių ir kitų klausinėji
mai ; kas geriau — bolševi
kai ar naciai. Nuo panašių 
klausimų ir pikčiausios rū
šies įtarinėjimų lietuviai 
Vokietijoje ir šiandien ne
są laisvi ir net iš UNRRA 
stovyklų mėtomi už tai, 
kam jie bėgę nuo bolševi
kų, nes tas esą rodo, kad 
jiems naciai patinka. Ge
riausią lietuvių nusistaty
mą bolševikų ir nacių at
žvilgiu perdavęs požeminis 
vokiečių okupacijos metu 
Lietuvoje leidžiamas ju
moro laikraštis KUNTAP- 
LIS, kurį įerzinti lietuviai 
kartoja kiekvienam, kuris 
klausia katrie geresni:
Dvi švilpynės—vienas tonas. 
Čia Berlynas—ten Maskva, 
Viens raudonas, kaip šėtonas. 
Kitas rudas, kaip šuva.
Dvi švilpynės—vienas tonas. 

'Čia Berlynas—ten Maskva. 
: Kas negroja kaip jo |K>nas. 
Tam nusirita galva.

Tos dainuškos nekartos 
nei nacis, nei bolševikas, 
bet lietuviui juodu abu la- 

ib utokiu. L. G. K.

i

tik me-

senųjų 
vadovas 
išvykoj

I

Turėkite Savo Namuose
Šventąjį Raštą-Naująjį

Testamentą
Kun. Pr. M. Jurui talkininkaujant “Darbininkas” jau 

perspausdino J. E. arkivyskupo J. Skvirecko verstą Nau
jąjį Testamentą, kuris apima visas keturių evangelistų 
knygas, Apaštalų Darbų aprašymą, laiškus Apaštalų: 
Šv. Povilo, Šv. Jokūbo, Šv. Petro, Šv. Jono, šv. Judo ir gi
lųjį ateinančių ir ano pasaulio dalykų Apreiškimą, su
rašytą apaštalo Šv. Jono, kuris Paskutinį Vakarienės 
metu buvo padėjęs savo galvą ant Kristaus krūtinės.

Naujame Testamente yra surašyta Viešpaties Jėzaus darbai ir stebuklai.
Šventasis Raštas tai yra Knyga knygų. Už tai patys užsisakykite, jį 

ir užsakykite mūsų broliams, kurie yra karo audrų išblaškyti. Jie yra 
labai išsiilgę lietuviškų knygų.

Stipriais audeklo apdarais $3.00: popieriniais viršeliais — $2.00. Už
sakymus siųskite: “Darbininkas”, 366 W. Broadway, S. Boston 27, Mass.

“Darbininko” Administracijai:

366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiu čekį sumoje S ir prašau prisiųsti Naująjį Testamentą.

Vardas

Adresas
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PADĖKOS LAIŠKAS IŠ 
VOKIETIJOS

Šiomis dienomis p. Šimkienė,. teranų ir žuvusiųjų karių ma- 
gyv. Newton. Mass., Mass. vai- mvčių įvyko šaunus bankietas. 
stybos kapitono Wm. V. šim- Dalyvavo virš 800 asmenų, 
kaus žmona, gavo padėkos laiš-' 
ką nuo išvietinto lietuvio iš Vo
kietijos. Dėkoja už drabužius, 
kuriuos jis gavo per Lietuvių 
Raudonąjį Kryžių Vokietijoje. 
Rašo angliškai. Tarp kitko sa
ko: “It was very useful to me. 
because in the bombardment of 
tVurtenberg I had lošt ail my 
things, save my life only... To- 
day we live in displaced persons 
c-amp, waiting for a clearness 
of our situation. My 
town is Kelmė...“

native

BROCKTON, MASS.
Pagerbė 2-jo Karo Veteranus 

ir Žuvusiųjų Motinas
Sekmadienį. rugsėjo 15 d. 

Brocktono lietuviai bendromis 
jėgomis (išskiriant komunis
tus i pagerbė grįžusius Brockto
no kolonijos veteranus ir žuvu
si :ų jų karių motinas.

Pagerbimo ceremonijos prasi- Dr. ir p. Alg. Waitkus. 
dėjo 8:30 vai. rytą šv. mišiomis, reckienė. 
kurias atnašavo kun. F. Norbu- adv. Jonas J. Grigalus su šmo
tas. vietinis vikaras. Pritaikintą na ir kiti, 
ir griaudinantį pamokslą pasa
kė kun. Jonas S. Švagždys, Šv. 
Roko par. klebonas. Daugelis 
karių ir jų motinų per šv. mi
šias priėmė šv. Komuniją, kaipo 
padėką Dievui už pergalę ir grį
žimą į namus.

Ypatingą įspūdį sudarė, kada 
]>er Pakylėjimą karys užtrimi
tavo. Trimito 
ašaras nevien 
vyrams...

Brocktono 
lių. įskaitant ir merginas. Dėdės 
Šamo karo jėgose tarnavo 429. 
Iš to skaičiaus už šią šalį padė
jo gyvybes 15.

Antrą valandą po pietų. Ro
muvos Parke, pagerbimui ve-

balsas ištraukė 
moterims, bet ir

kolonijos jaunuo-

i

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patamavlmar 

331 Smith St.. 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6288

s
.M

i

Pagerbti
Įžymy Poetą
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Vytis Ir Erelis" 
Autorių

; Tos dienos toastmasteris Dr. 
A. F. Budreskis atidarė bankie- 
tą trumpa kalbele ir pakvietė] 
visą publiką sugiedoti Ameri
kos himną. Po to, kun. J. S. 
švagždys atkalbėjo maldą ir 
tuomet prasidėjo bankietas. 
Valgiai buvo tikrai puikiai pa
ruošti.

Pasistiprinus, pavalgius, pra
sidėjo programa. Muzikalę pro
gramos dalį išpildė Šv. Roko 
par. choras. Kalbėjo: Guberna
torius Maurice J. Tobin. Brock
tono miesto mavoras Joseph H. 
Downey, adv. A. O. Shallna, 
Lietuvos garbės konsulas: kun. 
J. Švagždys, kun. F. Norbutas, 
p. Biekša, adv. K. Kalinauskas 
ir kiti.

Prie garbės stalo matėsi taip
gi: Councillor Clark iš Fall Ri- 
ver. Councillor Thomas J. Mui
lins iš 6 wardo, Dr. A. Gorman,

p. Bud-
Julia Yakavonytė,

i
Po kalbų buvo iššauktos žu

vusių karių motinos, kurioms 
bankieto rengėjai parūpino po 
atmintinę dovaną. Dovanėles į- 
teikė Marytė Peldžiūtė.

Po visų ceremonijų prasidėjo 
šokiai. Reikia pastebėti, kad 
Brocktono jaunimas daugiau
siai šoko lietuviškus šokius ir 
šoko su dideliu entuziazmu.

Bendro komiteto pirmininku 
buvo Brocktono įžymus biznie
rius ir didelis Lietuvos patrijo- Mūsų klebonas, kun. 
tas Vincas Zinkevičius, kuris Juras, ir asistentas, kun. 
labai nuoširdžiai rūpinosi, kad Bernatonis, pirmadienį, rugsėjo 
šis parengimas turėtų pasiseki- 16 d., išvyko į seminariją atlik-' 
mą šimtu nuošimčiu. ti metinių rekolekcijų. Grįž šeš-

Kiti komiteto nariai buvo: tadienio rytą, rugsėjo 21 d.
Ad. Biekša. L. Drusinskas, 
Treinavičius, K. Vaičiūnas. 
Tautkus. Ad. Yezukevičius. 
Chesna. M. Svirskas. C. P. Yur- 
geliūnas. L. Shematas, J. Ka- 
mandulis. Stalus aptarnavo L. bloškę karo audros. Ką pergy- 
Vyčių ir Sodaliečių narės.

: Prie šio pagerbimo prisidėjo matė voKienjoj, Ispanijoj ir.kramentą priėmė Šv. Jadvygos lankė kun. Mendeliu sesutes 'ir 
.šv. Roko parapija. Franklin. Argentinoj, papasakos laike me- par bažn,Soje p. Antanas Ge-ljyjy sergančią motinėlę. 
jKasimir ir L. Tautiškas klubas, tinės parapijos vakarienės, kuri įdaminskas, gyv. So. Bostone, su

Žvalgaitis. įvyks rugsėjo 29 d., 6 vai. vakJp jadvyga Luko. Sveikina jau- 
navedžius jų tėveliai ir giminės.

» t

Kun. Dr. K. Urbonavičių

KONCERTAS
RUOŠIAMAS “DARBININKO"

Sekmadienį, Lapkričio-Nov.3,1946
3 V AL PO PIETŲ

So. Boston High School Auditorijoje, Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Programą išpildys pagarsėjusi operos artistė BIRUTA RAMOŠKAITĖ, ŠV. PRANCIŠKAUS PAR. 

MIŠRUS CHORAS, vadovybėje muziko POVILO SAKO, taipgi bus ir kitų įžymių artistų. Visus nuošir
džiai kviečiame į šias pagerbtuves — šaunų koncertą.

. !
I

>

£
&

| Kun. Jonas Bernatonis vado
vauja katekizacijoms ir sekma- 

, Antanas Akstinas ir Rita Sna- dien»’ rugsėjo 15 d. 2 vai. po 
pauskaitė sekmadienį, rugsėjo Piet* vaikučių “Sun'
15 d., priėmė Moterystės Sakra- da^ sc^°°^ 
mentą.

——————
Sekmadienį, rugsėjo 22 d., 

uždaroma Palangoje koplyčia 
per žiemos sezoną. Ten mišios 
yra laikomos sekmadieniais tik 
vasaros metu. Ją prižiūri p. 
Petras Raznauskas, kuris neto- I Ii koplyčios ant kalnelio pasi
statė sau gražų namelį.

I

LAffRENCE, MASS. Lietuvos Vyčių 27 kp. rudeni
niai šokiai įvyks Eikš Ball- 
room’e, Chapel St., spalių-Octo
ber 11 d. Įžanga tik 75 centai, 
priskaitant valdžios taksas. 
Rengėjai kviečia visus tuose šo
kiuose dalyvauti ir paremti jau
nimo veikimą.

Nuoširdi Padėka palaimą Jūsų gyvenimo rūpes
čiuose.

šv .Pranciškaus Seserys,
Pittsburgh, Pa.

J.
E.
G.

i

Schuylkill County Lietuviams
Trumpas padėkos žodis, bet ' 

reiškia amžiną dėkingumą. Šį 
dėkingumo žodį taria Seselės 
Pranciškietės visiems * 32-ros 
Lietuvių Dienos dalyviams, 
rugp. 15, 1946, Lakewood Park, 
Pennsylvania už apturėtą pel
ną, $767.39. Schuylkill County 
Lietuvių Dienos Komisija ir da-! 
lyviai gali džiaugtis vienu jš įžy- sios vadams. 32-tros~ Lietuvių 
miausių metinių labdarybės dar- i Dienos valdybos nariams, dar- 

stambia pašalpa lietuvis-, buotajams, rėmėjams ir pikni- 
kiems vienuolynams. Esame gi- ko dalyviams. Mes labai įverti- 
liia dėkįngos visiems, kurie da- name Jūsų maionų prielankumą 
lyvavo šiame suvažiavime, ku- įr geraširdingumą parodytą Jū- 

i - - - 1 sų pasidarbavime Lakewood
kuri jaTpa- iUiko savi*j‘* tautiečių pagalbai.' Parke rugpiūčio 15 dieną.

Nuoširdi Padėka
i Šv. Pranciškaus parapijos 
choras, vadovaujant varg. Povi
lui Sakui, pradėjo praktikas 
penktadieniais po šventai va
landai. Per vasarą, sekmadie
niais visos mišios buvo skaito
mos. Su rugsėjo 22 d., suma bus 
giedota 9:30 valandą.
r, -------------
j Sekmadienį; rugsėjo 15 d., 

p tėvai Marijonai, Šv. Pranciš- 
Jonas kaus ParaP'Jos bažnyčioje, rin- laimėjo trijų kolegijų stipendi- 

_. ko aukas savo įstaigai. Teko ją. Iš trijų kolegijų pasirinko 
sužinoti, kad rinkliava buvo ne- vieną — Šv. Juozapo Kolegiją,;

- - - paprastai gausi. Emmitsburg, Md., I
skyrė $1,200 stipendiją.

Vietinės Moterų Sąjungos 
kuopos narės, p. Angelai iš
vykstant, įteikė “hand-bag” su 
pinigine dovana. Ji yra vienin
telė jaunametė Sąjungietė 27 
kuopoje.

Vykdama į Emmitsburg, Md., 
Sa- sustojo Baltimore, Md. ir ap-

Pereitą šeštadienį, rugsėjo 14 
d. p. Angelą M. Kneižytė, išvy
ko į Šv. Juozapo Kolegiją, Em- 
mitsburg, Md., kur pradėjo 
pirmuosius kolegijos mokslo 
metus. Ji šiais metais baigė 

‘Notre Dame Akademiją. Daly
vavo kolegijų kvotimuose, ir

Šeštadienį, rugsėjo 14 d., liko 
palaidotas iš Šv. Pranciškaus 

Mūsų kolonijoj lankėsi p. K. parapijos bažnyčios, a. a. p. Ai- 
Čibiras. kitados čia gyvenęs a- 
pie pusmetį. Dabar jis atvyko 
iš Argentinos. Ten jį buvo nu-

dūkas.

CAMBRIDGE, MASS.

Aušrelė.

giliu dėkingumu priėmėmSu
gausią auką $767.39, kurią pri
siuntė kun. J. C. Gaudinskas 
32-tros Lietuvių Dienos valdy- 
bos iždininkas.

Širdingai dėkojam gerb. dva-

įrie nesigailėjo nei centelių nei

palengvinti jų vargus, sumažin
dami jų rūpesčius.

Norime tarti ypatingą ačiū Į Marijos Jums šimteriopai atly-

Dėkodamos, prašome Sal
džiausios Širdies ir Jo Motinos

jveno po komunistais Rusijoj, ką 
matė Vokietijoj, Ispanijoj ir !

Rugsėjo 15 d. Moterystės

Didžiai Gerbiamai Valdybai, 
Garbės pirmininkui kun. P. C. 
Cesnai; pirmininkui kun. Dr. C. 
A. Batučiui; vice-pirmininkui 
kun. C. J. Rakauskui; iždinin
kui kun. J. Gaudinskui; rašti
ninkui kun. P. P. Laumakiui, ir 

; spaudos raporteriui kun. Pr. 
Mockui.

Ačiū taipgi programos daly
viams — šv. Vincento parapijos

K aiiinius Geriausia Pirkti 
DABAR!

NORIOOD, MASS

I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje, • 
pataria Naujosios Anglijos ponioms ir panelėms 
įsigyti kailinius dabar, nes žiemos metu jau nė
ra tokio plataus pasirinkimo kaip dabar.

Mūsų krautuvėje dabartiniu laiku yra vienas 
iš didžiausių ir plačiausių pasirinkimų — čia 
rasite visokių “šaižų” ir rūšių. Taigi, ateikite j I. 
J. Fox krautuvę ir prisimieruokite naujausios 
mados kailinius prieinamomis kainomis ir pirki
mo sąlygomis.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis at
stovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių 
expertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius 
gausite 10 nuošimtį nuolaidos.

Taipgi mes išmainome senus kailinius į naujus ir už senuosius duoda
me gerą nuolaidą. Pasinaudokite momentu! Įsigykite kailinius prieš žie
mą.

Bernardas Koraitis

«11 VASHINCTON street 
BOSTON, MASS.

Pereitą sekmadienį, rugsėjo 
15 d., Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje priėmė Moterystės 
Sakramentą p. Albina Razule- 
vičiūtė, pp. Simono ir Onos Ra- 
zulevičių, gyv. St. James Avė., 
dukrelė, su p. Russell J. Mulh- 
ern, gyv. Roxbury.

pp. Razulevičiai yra ilgame
čiai “Darbininko” skaitytojai ir 
rėmėjai. Sveikiname jaunave
džius ir linkime laimingo ir ma
lonaus vedybinio gyvenimo.

Katekizmo pamokos Šv. Jur
gio lietuvių par. bažnyčioje pra
sidėjo pereitą sekmadienį. Pa
mokos įvyks kiekvieną sekma
dienį 2 vai. po pietų. Tėveliai, 
jeigu Jūsų vaikeliai nelanko ka
talikiškos mokyklos, tai at
siųskite į pamokas.

Men- 
dėlių šeimos globoje patyrė di
delį nuoširdumą ir vaišingumą.

Moterų Sodalicija
“Whist Party” spalių-October
10 d., parapijos svetainėje. StJd. g. Teisėjui Vincent. J. Delton; 
James Avė. Pelnas skiriamas iš Pottsville, Pulk. Povilui 2a-' 
svarbiems reikalams. Bus gra
žių ir brangių dovanų. Kviečia 
višus dalyvauti.

ginti. Būkite tikri, kad mūsų 
maldos Jus kasdien lydės ir 
Dievo palaima bus su Jumis.

Jūs malonaus prielankumo ir 
duosnios dvasios niekad nepa
miršim.

Jums visada giliai dėkingos 
šv. Kazimiero Seserys

Vilią Joseph Marie.
Newtown, Pa.

ruošia chorui iš Girardville, ir to cho- REDAKCIJOS 
ro direktoriui, prof. L. Šoriui, ATSAKYMAS 

1 rl <r ToiaS-nii T FkilfnM j .... . . . . ... .
Viktorijai Bertulis, Waterbu- 

i“ rj, Conn. — Tamsta nepridavei
. deikiui, Lietuvos Atstovui, at- savo adreso. Pranešimas netilps. 
, važiavusiam iš Washington, D. j^ to skeibimai turi būti apmo. 
1 C- ‘ kami.

Su jūsų ir kitų geraširdžių! 
prietelių pagalba, aplinkybėms 
leidžiant, žadame pradėti kitą 

kurio tėvai gyv. 176 Vernon Št. Pavasarį statybą Naujos Koply-! 
Tėvai sako, kad jis su savim tu- 

; rėjęs 10 dol.

i

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
choro giedojimo ir dainavimo 
pamokos jau prasidėjo.- Kleb. 
kun. S. P. Kneižis ir varg. V. 
Sereika kviečia visus, ypač jau
nuolius — vaikinus - merginas 
— ateiti j pamokas. Gražus yra 
dalykas giedoti Dievo garbei. 
Giedojimu dvigubai meldžia
mės.

Pereitą sekmadienį, rugsėjo I 
15 d. dingo be tėvų žinios 11 j 
metų amžiaus John MacLeod,

■

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co. i 

Kada Jums reikalingi akiniai leis- . 
kitę mums išegzaminuoti akis ir: 
pritaikinti akinius. Mes padarom* 

dirbtinas akis į
Room 206

Tel. 6-1944
397 Main St.,

tėlės. Kasdieninėse maldose Į 
naujoj Koplytėlėj visi mūsų ge<

I
Maldausime, kad 

Saldžiausioji Jėzaus Širdis ma
loningai atlygintų Jums už Jū-; 
sų duosnumą Jo tarnaitėms, ir 
suteiktų Jums savo ypatingą 

i 
I 
I

Trečiadienio rytą, rūgs. 18 d. radariai bus ,gailes?in: I
policija jį surado Saugus, Mass. gam ^’eVU^.'.

HUDSON, MASS. WORCESTER, MASS.
275 Main St., Webster, W

Rugsėjo 10 d. mirė Ona Kašė
taitė - Jozukevičienė, gyv. 133 
Riverside St. Ji buvo našlė per 
ilgus metus. Amerikoje pragy
veno 45 metus. Palaidota iškil
mingai iš Šv. Kazimiero lietu
vių par. bažnyčios, Nashua, N. 
H., Šv. Kryžiaus kapuose su iš-i 
kilmingomis šv. mišiomis.

Laidotuvėse patarnavo Kazys1 
Kazlauskas, laidotuvių direkto-į 
rius, 8 East Pearl St., Nashua. 1 
Paliko dideliame nuliūdime duk
terį Rožę Lietuvoje, seserį Va
leriją Raudonienę, gyv. Hudson, 
N. H. ir anūkus. 
Tretininkų ir 
Maldos draugijų.

Lai a. a. Onos 
vėlė ilsisi ramybėje!

— .
Priklausė prie 
Apaštalavimo

I

Jozukevičienės
i

♦

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius 

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės! T
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami 

” Iš
skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams. . r .
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

“ŽVAIGŽDĖJE



Penktadienis, Rugsėjo 20, 1946
4

STLDENIS HELP DESIGN DOU, HOUSE

dabz įstatu

grjs

f America* Rad Cross Photo: 

RED CROSS Coltege Unit members Irom the Unfreisity tt Pennsyk 
vania turn painter-designer instruetors to help tinas ęhildren at ą 

Philadelphia settlement house make their own doU house.

VIETINĖS ŽINIOS
Lietuvs Generalinio Konsulato New

Yorke Paieškomi Asmenys:

ŽINUTES

Vyksta I ALT 
Suvažiavimą

Grigalus, Metropolitan District 
Komisijos narys. Adv. Jonas 
Grigalus dalyvavo LRKSA sei
me, Cleveland, Ohio, o prieš 
Darbo šventę (Labor Day) 
kartu su savo žmonele ir uošve

,. ,. .. . . . .. 'p. Karbauskiene Cape Cod pra-Šiandien išvyko į Amerikos , , ,, . x , ... leido atostogas. Grizo darbanLietuvių Tarybos suvažiavimą, . T u
’ tv j t ' tuoJ P° Labor Day. Washington, D. C., adv. Jonas. T. ... , ., I Is Washmgton, D. C.,

' pirmadienį, rugsėjo 23 d.
i p. Juozas Arlauskas, vienas 
Boris Beverage kompanijos sa
vininku, taip pat išvyko į Ame
rikos Lietuvių Tarybos suvažia
vimą, Washington, D. C.

DAKTARAI

Šou 4476

įs- 
iš

I

Dr. Joseph F. Antanefis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

Vakarais Nuo 7 Iki 6-tal 
tettadieniai* Nuo 2 iki 8-taL

Auka “Darbininkui”

TU. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
to. Boston, Mass. 

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakara

J. Gudelevičius, LDS 6 kp. na- 
' rys iš Hartford, Conn. per A. F. 
įKneižį “Darbininko” palaiky- 
___ ____ T______  Nuoširdžiai 
! dėkojame už paramą.

i ---------

I
|

I: lYiieiz; utirunuuj 
:mui aukojo $5.00.

t
BALF Skyriaus
Sii«iriaik»iMę»K

GEDULINGOS ŠV. MIŠIOS

Penktadienį, rugs.-Sept. 27 d., 
' 8 vai. ryte, Šv. Petro par. baž
nyčioje, 5th St., So. Bostone,

įvyks šį vakarą, rugsėjo 20 d., 
Lietuvių svetainėje, E St., So. 

^Bostone, Tai bus metinis susi
rinkimas. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Valdyba.

metų Darbininkų Radio koncer
te išpildė dalį programos ir su 
kuriuo pp. Sakevičiai turėjo 
progą linksmai laiką praleisti.

pp. Sakevičiai aplankė daug
lietuvių įstaigų ir susipažino su bus atnašaujamos gedulingos 
įžymiu lietuvių dainininku p. šv. mišios už a. a. Jono Galinio 
Algirdu Braziu, kuris šiomis vėlę, jo vieno mėnesios mirties 
dienomis pasirašė sutartį su sukaktuvėse. Žmona Marcelė ir 
Chicago Civic Oį>era. šeima kviečia artimuosius ]

Grįžo pilni gražiausių įspū- melsti, 
džių. p. Julius Sakevičius sako: 
“Grįžome iš Mažosios Lietu
vos.” SVEIKSTA

pasi-

ŠAUNUS PIKNIKAS
Tai. TROvrbridfft 6330

J.RepsNs,M.D.- 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
273 MARVARD STREET

Kampu* Inman arti Centrai 8q. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 Ir 0—8.

Sekmadienį, rugsėjo 22 d.,

IVAIROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ĖSTATE & INSURANCE 

414 W. Broadvay 
South Boston* Mass. 
Offlea Tel. to. Boston OME

■ —- - «
Res. 37 Oriole Street

Wsst Roxbury, Maaa.
TeL Parkwajr 1233-W

Į

! - - -
Romuvos parke, Brockton-Mon- 
tello, Mass., įvyks Stepono Da
riaus Amerikos Legięno 317 
posto šaunus piknikas. Bus į- 
vairi programa. Šio pikniko pel
nas skiriamas Stepono Dariaus 
posto namo pataisymui.

Rengėjai kviečia visus daly- 
“ vauti ir kartu su veteranais - v 1

legionieriais linksmai laiką pra
leisti. Važiuojančių patogumui, 
autobusai išeis nuo Stepono Da
riaus Posto namo, 265 C St. 
vai. vidudienį, kiti vėliau.

Grįžo iš Chicagos

I
1

12

Pereitą savaitę buvo nuvykę 
į Chicago, UI. pp. Julius ir Vera 
Sakevičiai, gyv. Cambridge, 
Mass. pp. Sakevičiai lankėsi pas 
art. Viktorą Benderį, kuris šių

r
!

! 
!

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, j namus, krikštynoms, parems 
ir

! 
! 
!

pilmikams. Patarnavimas akubtM ir mandagus, šaukite:

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

220 E St, Tel. ŠOU 8141, So. Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALU KO NIS,

Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Užsisakyidte Tanike Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainas priainamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graitan AvOw Islingtan Mass.

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

Prieš kiek laiko labai sunkiai 
širdies liga susirgo So. Bostono 
veikėjas ir ilgametis LDS 1-mos 

Šią savaitę kleb. kun. Pr. Vir- kp. vice-pirmininkas V. T. Sa- 
mauskas atlieka metines reko- viekas. Keletą savaičių pagulė- 
lekcijas Šv. Jono Seminarijoje, jęs miesto ligoninėje dabar ran- 
Brighton, Mass. dasi savo namuose ir po truputį

Taipgi atlieka metines reko- eina geryn. Linkime, kad p. Sa- 
lekcijas kun. Pr. M. Juras, LDS viekas 
Centro pirmininkas, ir kun. J. mumis 
Bernatonis, LDS Kontrolės 
misijos narys.

- • *

LANKĖSI

Klebonas Rekolekcijose

ko-
i
i ' I

ANDRIEJAUSKAS, Pranas,' GALINAITYTE, Paulina, 
gyv. Čicagoje. tekėjusios pavardė nežinoma,

ARLAUSKAS, Petras, iš Ža- Dainių km., Jurbarko vai., Ra 
garės vai., Šiaulių aps.. srvv. šeiniu ans. '
Cicero.

BALKAUSKAS, Jonas, iš 
Gaurės vai., Tauragės aps.

BARTOSEVIČIENE - Vaiš
noraitė, Kazimiera, 
roit, Mich. GREBLJŪNAS,
j BAUBLAITE, Stasė, iš Baltri- Šventežerio vai., 
mų km., Mažeikių aps., gyv. gyv. Cleveland, Ohio. 
New Yorke. ! GRIGAITIS, iš Tauragės aps.,

BAYLEN, Emilija, gyv. Phi- brolis Matildos.
ladelphijoje, bene Baltimorės GRIKIETIS, Agota, kilusi ne- 
Ave. toli Pilviškių.

BITKERIS, Karolis, Marty- GRIŠKAITYTE, 
nas ir Oskaras. Griškaitis, Adolfas.

BLAŽEVIČIENĖ - Jonaitytė, GUDAUSKAS, Aleksandras, 
Apolionija, iš Surviliškio vai., Jonas ir Stanislovas, kilę 
Kėdainių aps. ■ Laukuvos apylinkės.

Blažonis, Agnės, vyras Jonas HESIENĖ - Rociūtė, Ona, 
ir vaikai Jonas, Elena ir Mary- Vilkijos, gyv. Pittsburghe. 
tė, gyv. Nostrand Avė., Brook- JAEGER - Osolin, Lisete, 
lyn. i gyv. New Yorke ar Brooklyne.

BUDRECKIAI, giminės ar pa- Jos vyras Carl 
žįstami Motiekaičiams.

DAMIDAVIČIENE, Konstan
cija, gyvenusi Čikagoje.

DAMUŠYTE,
Saldamierų km.,
Šakių aps.

DAUKAUS -
Boleslovo, giminės prašomi at
siliepti.

DIRVELIS, Pranas, iš Kidu
lių vai., Šakių aps.

DRAZDAUSKIENE - Motie- sūnus Felikso, iš Daugailių v. 
kaitytė, Julė, kil. iš Tauragės Utenos aps., 
apskr. j Pa.

DUBICKAS. Stasys, iš Udri-1 T
jos vai., Alytaus aps.

aps., gyv. šeinių aps.
GARKAUSKAITE, Aldona.
GARNYS (Stork), Jonas, 

gyv. California.
GASPARAITIS, Motiejus, 

gyv. Dėt- jo sūnus kunigas, Čikagoje.
Ignas,

Seinų aps.,

bei

iš

| LUCKIENE - Vidraitė, Elz
bieta, iš Batalikų vai., Tauragės 
aps., gyv. Cleveland, Ohio.

LUKOŠIUS, Juozas, gyv. Det
roite.

LYNINKIENE - Grėbliūnaitė, 
Viktė, iš Šventežerio vai., Seinų 
aps., ir vyras Adomas Lynin- 
kas, gyv. Pittsburgh; Pa.

MARCINKEVIČIŪTĖS, sese
rys Marijonos Dubickienės.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

greitai pasveiktų ir su 
vėl darbuotųsi.

Atostogauja
lin-

Ketvirtadienį, rūgs. 19
savi-
kur

Šiomis dienomis prisiuntė 
kėjimus p. Vladas J. Jakštas, 

d., valgomųjų produktų krautuvės, 
“Darbininko” redakcijoj lankė- 308 W. Fourth St., S. B.,
si Teisėjas J. P. Uvick iš Dėt- ninkas, iš Baltųjų kalnų, 
roit, Mich., lydimas Lietuvos jis praleidžia atostogas. 
Garbės konsulo adv. A. O. -I
Shallnos. ‘ Šiomis dienomis pas pp. Petrą

Draugijų Valdybų Adresai

I

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnicnė, 
Prot. Rast. —• Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St., So. Boston, Mass.
8 Winfield St., So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

11 Springer St., So. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

i 
i

•V JONO EV. 9L. PA6ALFINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas ftvagždya,
6016th SL, So. Boston, Mia

Vlce-Plrmininkaa — Pranas TuleUds
702 E. 5th St, So. Boston, Mm.

Prot RaiL — Jonas Glineckta,
& Thomas Pk., So. Boston. Maaa.

Fln. RaSt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mana.

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadvay, So. Boston, Maaa

Draugija laiko susirinkimui, kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai po pietų. Parapijos sa»j 
492 E. 7th St. So. Boston. Maaa

PRANEŠAM, KAD ATSIDARO 

George’s Radio Service 
389-A Broaduay, South Boston, Mass.

Atsidaro specialiai Rugsėjo pabaigai ir visam
■ Spalių mėnesiui.

Bet koks mažas radijas atneštas mūsų dirbtuvėn 
bus pataisytas už $1.50 už darbą, plūs medžiagą.

Mes užlaikysiu! visą eilę populiariu Radijų 
ir Prietaisų.

Ant visko sutaupysit —18 metų patyrimas. 
Patenkinti kostumeriai geriausia mūsų reklama.

i
REIKALINGA• * 

merginos virš 16 m. lengviems prie benčiaus dar
bams, prie muzikalių instrumentų. Geros darbo są
lygos, puikus atlyginimas; darbas pastovus. Atsi
šaukite po 9 vai. A. M.

THE CUNDY-BETTONEY CO., Ine.,
96 Bradlee St., Hyde Park 36, Mass.

Tel. HYDe Park 1300.

REIKALINGA virėjas prie priva
čios ligoninės maternity ligonbūtyje. 

; darbas nuolatinis. 
Atsišauk Personnel Office. BOSTON 
LYING-in Hospital. 221 Longwood 
Avė.. Boston.

Otilija ir , $40 oo savaitėje:

iŠ

iŠ

< 20-24)

PARSIDUODA juodas com- 
bination pečius kūrenamas ang
liais ir aliejumi. Pečius gerame 
stovyje. Parduosime pigiai. At
sišaukite pas Casper, 343 W. 
4th St., So. Bostone. Telefonas 
ŠOU 2731. (13-16-20)

tarnavo New 
Vaikai Eliza- 

bene Harold.
ir Ja- 

sūnūs Juozo, 
iš Šaukėnų vai., ifeaulių aps. 

JAKIMČIUS,
Duąuesne, Pa.

JANKAUSKIENE - Vidraitė, 
Marė, iš Batakių vai., Tauragės 
aps., gyv. Cleveland, Ohio.

JANUŠKEVIČIUS, Juozas,

Yorko policijoje, 
beth, Richard ir___

Į JAKIMČIUS, Jonas 
Marijona, iš kimčius, Vincas, 
Slavikų vai.,

Dobkevičiaus, I
Viktoras, gyv.:

REIKALINGA merginos pa
tyrusios stitehers. Taipgi mer
ginos dirbti prie lengvų dirbtu
vės darbų. Atsišaukite: Kings- 

ton Pleating & Button Co., 
694 Washington St., Boston.

(17-20)

REIKALINGA
•> Į

gyv. Pittsburgh, merginos uždėti lables nuo 20- 
■ 35 m. amžiaus. Gali būti patyru- 

JOCIKEVIČIUS, Antanas, iš sios ar nepatyrusios, lengvas 
Veliuonos vai., Kauno aps., gyv. darbas. Puikios darbo sąlygos. 
New Yorke.

JUDICKAS, Kazys, sūnus An-L ~ .. T. J" JUDICKAS, Kazys, sūnus An-' MASTER CHEMICAL,
tone, buvo atvykęs praleisti a- tano ir Juzės, kilęs iš Jonavos 712 Beacon St., Boston, Mass.
ir Aleną Pečiulius, gyv. So. Bos-

tostogas jūreivis - veteranas vai., Kauno aps., gyv. New Yor- 
Edmundas Motejūnas iš Ams- ke.
terdam, New York. Jis išbu-į JUŠKA. Leonardas ir Juškai- 
vo apie 4 metus karo tamybo- tė. Natalija, vaikai Vinco kilę iš ; 
je ir buvo garbingai atleistas.

p. Petras Pečiulis yra taip pat 
veteranas ir Stepono Dariaus 
Amerikos Legiono 317 posto 
mandierius.

■

(6-17)

ko-

Argentinos, at- 
savo artimie- 

plokšteles, įdai- 
Cecilijos lietuvių

p. Kazys Čibiras, įžymus ra
šytojas, kuris neseniai atvyko iš 
Buenos Aires, 
vežė dovanėlę 
siems, būtent, 
nuotas Šv.
choro, vadovaujamo muziko V. 
Rymavičiaus. Buenos Aires. Ar
gentinoje. Šias plokšteles pa
skolino Lietuvių Darbininkų Ra
dio programos vadovybei ir jos, 
buvo transliuojamos iš WESX 
stoties šeštadieniais.

Visi, kurie klausosi Lietuvių 
Darbininkų radio programos 
šeštadieniais, gėrėjosi Šv. Ceci
lijos choro dainavimu ir dėkoja 
p. K. Čibirui už plokštelių atve
žimą ir paskolinimą.

(VAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA pigiai 3-jų šei-' 

mynų namas. Visi patogumai. 
Kas norite tikrą bargeną. tuo
jau atsišaukite: 260 E St., So. 
Boston, Mass. (20-23) i

REIKALINGA patyrusios pocket-' „ . 
book darytojos, hand eutters ir frei-: *etronele, 
muotojos. dirbti prie moteriškų ridi-. gyv. Čikagoje, 
kiulių. Geras atlyginimas, darbo są-1 
lygos puikios. Matvkite Mr. Dver. 
GENUINE LEATHER CASE CO..
95 Rantoul St., Beverly. Mass. Bev. 
489. 1 (20)

Griškabūdžio vai., Šakių aps., 
gyv. bene Hartford, Conn.

KALINAUSKAITE, Anna, 
męs Amerikoje, sūnus Veroni- 
nikos Bališkaitės.

KALINAUSKAS, John, gi-! 
męs Amerikoje ,sūnus Veroni-1 
kos Bališkaitės.

i KAMARAUSKIENE - Sprai-
■ nytė, Morta, duktė 
Tauragės vai.

KAZLAUSKAS, 
gyv. Amsterdam. 

į KEPEŽINSKUTE, 
iš Kampiškių km.. Panemunės 

I vai.
KINDERIS, iš Pužų

Skaudvilės vai., Tauragės 
i KRAUSAITE, Morta,
lalės vai., Tauragės aps.

į KRAUSE, Christian,
• Philadelphijoje.

KRAUZA, Jonas ir Krauzytė, 
Agota, kilę ir Šakių aps.

i KRIKŠČIŪNAS, Juozas ir 
Krikščiūnas, Liudvikas, iš Vil
kijos.

KRIVINSKAS, Jonas, iš Griš
kabūdžio vai., . šakių aps. turi 
tabako ūkį netoli Hartford, Ct.

GROLIENE - Kucinytė, Juli
jona. iš Palėkiu km., Jurbarko 
vai., gyv. Bostone.

KULBAITIENE - Valaitytė, 
iš Paberšupių km.,

I
Jurgio, iš

Motiejus,

Domicėlė,

km., 
aps. 
iš Ši-

gyv.

iš

Reumitiški Stanikai
Deksnio Galinga Mostu, sudaryta 
daug skirtingų elementų, turi sa

vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ifitarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojau* įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz JI.00; 4-oz. 
32.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. 36.00.

DEKEN'S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

So. Boston FinitanCo.
Matrosai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

880y2 West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
•- Pristatymas sfatbn*.

GRABOB1AI

S.Ban$ed6a$irSaMB
MOTERIS PAGELBININKR 

Llotuvlg Oratorius Ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Totass

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tai. SOUth Boston 2560 
BOnaus gyvenamoji vieta — 

SSS Dorchester Avs. 
TOL COLumMa 2337

REIKALINGA 
dirbti greenhotisėje. 
tovus. Atlyginimas 

[TON GARDENING 
j Mass.

patyręs vyras 
Darbas pas- 
geras. BOS- 
CO. VVaban. j

<20-24-27)1

r —
Re«. tou 3729 tou 4619 .

Uthuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Intured and

Bonded 
Local < Loną> 

Distanct *
Moving i

335.328 W. Broadway
So. Boston. Mass.

KUPČINSKAS, Boleslovas, iš 
Ramygalos vai., Panevėžio aps. Į

KUREIKIS, Albertas ir Ku-| 
reikis, Robertas, iš Dainių km.,1 
Jurbarko vai.. Raseinių aps.

KUZAS, Zenas, ir jo dėdė 
Kuzas, Vincas, kilę iš Kėdainių ‘ 
aps-. gyv. Čikagoje.
- KVEDERIS. Pranas, iš Tau
ragės aps.. Rudalo km.

LATVIS, Juozas, iš Noškūnų Į 
krt., Varėnos vai., Vilniaus 
aps., vaistininkas Čikagoje.

LEKAVIČIENE - Dargaitė, 
Katrė, iš Šaukėnų, gyv. New 
Yorke.

LEPA, Jurgis ir Lepaitč, Ro
žė, kilę iš Baltrimų km., Mažei- 
jkių app., gyv. New Yorke.

LIPSKIS, Jonas, gyv. Čika
goje. .

* v ■

CASPEI
FUVĘRAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Maaa 
6-------- ■- Uf -------
JOSCpil W< UeSpCa 

(KASPERAS) 
LaMotuvIų Direktorius B 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimai Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Stato* 3990

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

B. A. Zaletskas, P. E. Zaletskas 
Oratoriai Ir Batoamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplvėla tarme n Ims dykai 

NOT ART PUBLIC 
ToL ŠOU Boston 0919 

ŠOU Boston 2909



miuosius Šv. Alfonso žmones;
Kun. dr. Mendelis pirma Jie. i 

išvyko į Šv. Marijos SeminariJ į 
savaitės rekolekcijoms. . Grįš 
šeštadienį. Kun. Dubinskas at
iko rekolekcijas pereitą savai-

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ZINIDS

€

v S
•T*”’ *• M- -
A. i i* 1

AUKOS KELIU

Vyskupas Tremtinių Seselių 
įžadus Priima

Švč. P .Marijos J Dangų Ėmi
mo šventę galime drąsiai vadin
ti vienuolių švente. Daugelyje 
vienuolynų prieš tą šventę laiko 
S dienų rekolekcijas, o tą dieną 
daromi įžadai: vieni daro pii - 
muosius, kiti naujina, o treti 
amžinuosius.

Ir šįmet 15 rugpiūčio. čia. A- 
merikoje daug seserų, savo gra
žiose koplyčiose, tarp savų se
serų bei giminių, pasipuošusios 
vienos savo vienuoliškais abi
tais. kitos specialiais, iškilmėms 
pritaikintais, rūbais, darė savo 
vienuoliškus įžadus, aukavosi 
Dievui. Gražu. Kiekvienas kata
likas tuo džiaugiasi.

Tačiau kokiose skirtingose ap
linkybėse darė įžadus šios dvi 
N. Pr. Švč. P. Marijos Kongre
gacijos seserys: Sesuo Agota 
Tirlikaitė ir sesuo Ona Zulonai- 
tė. Jos toli nuo savo tėvynės— 
ištremime — Vokietijoj. Toli 
nuo savo Kongregacijos Moti
niško Namo — jos gyvena kon
centracijos lagery. Iškilmėse ne
dalyvauja nei tėvas, nei motina, 
nei artimieji giminės, jiems net 
žinios negali duoti, kad bent 
dvasia joms brangiose iškilmėse 
dalyvautų. Neturi jos net savo 
vienuoliško rūbo. Visiška neži
nia jas gaubia. Netikras ryto
jus — visų tremtinių didžioji

joje be sunkumų suradau joms 
po naują auksinį žiedą (juos 
apmokėti turėjau r.et du kon
kurentu — gerą ponią vokietę, 

j kuri nenorėjo imti atlyginimo ir 
į J. E. Vysk. Padolskį, kuris sese
les savinasi. kadangi centras jo 

1 diecezijoje t. pats juos pašventi
nau ir pats įdaviau Įžadų metu. 
Iškilmės vyko švč. Marijos Dan
gun Ėmimo dienos rytą 7 vai., 
mūsų kolonijos bažnyčioje. Iš- 

. kilmės nebuvo skelbtos žmo- 
jnėms, nes seselės nenorėjo di
delio triukšmo. O tačiau žmonių 

j susirinko gausiai, daug ėjo per 
šv. Mišias prie šv. Komunijos, 
mačiau apsiašarojančių net vy
rų. kad ir tokiais laikais jaunos 
mergaitės išsilaiko ramiai, ne- 
prarasdamos galvų. Tikrai ar ne 
gražu iš jų pusės, kad gyvenda
mos tokioje netikrumoje nesi- 

’ tenkina laikinais įžadais, o 
ičios nori kuogreičiau visam 
venimui pasirinkti nelengvą 

ilią. Apeigose ir paskui Šv.
•šiose gražiai pagiedojo tos kolo
nijos puikus choras (tremtinių 
tarpe laikąs 2-ją vietą). Visoms 

i pamaldoms ir rekolekcijoms va
dovavau aš. nes jos taip norė
jo... Taip trumpais žodžiais ga
lima nusakyti tremtinių gyveni
me vienintelę šios rūšies šven
tę. Aš negirdėjau, kad kitų tau
tybių tremtiniai būtų kurie tai 
turėję.” M. A-nis.

I

Chicagos skerdyklų - gyvulių kiemai matomai pilni gyvos mėsos, bet 
tas vaizdas greitai pasikeičia, kaip tik prakiūra koks žymus streikas ar 
kainų biznis.

Į

I pa-.
gy- 
ke-
Mi-

Nuoširdus Dėkui

ŽINIŲ - ŽINELES
Pereitą savaitę rinko aukas 

prie bažnyčios durių Dievo Ap
vaizdos Juodės Sesutės. Cera- 
širdžiai maldininkai joms sudė
jo $1,636.00. Dėkodamos savo 
geradariams pasižadėjo melstis 
už juos ir vaikučiams, kuriuo: 
jos mokina, lieps melstis už duo-

Kvietė visus narius dalyvauti.
Pranešta, kad L. V. 29 kp 

šokiai įvyks lapkričio 9 d., Šv 
Jurgio salėje. Vera Laukžemy- 
tė ir Richard Lelašius išrinkti 
sudaryti "bowling league”. Ti- 
kimąsi, kad bowling ratelis pra
dės veikti rugsėjo 27. Augustas 
Laukžemis išrinktas kuopos 
bowling ratelio pirmininku. Ki
tas kuopos susirinkimas įvyks 
spalių 14 d.

17 d. rugsėjo. Šv. Pranciškaus 
Stigmatų šventė, kuriai treti
ninkės ir visi mylintieji Serafiš- 
ką jį Tėvą Pranciškų labai gra-{ 

Didelė graži bažnyčia, beveik pr;sirengė, atlikdami šv. 
centre, atkreipia kiek jęovena

WATERBURY, CONN
ŠV. JUOZAPO PARAPIJA

septynioms afidavitus. Šiuo lai
ku yra renkamos lėšos Seselių 
Tremtinių kelionės fondui. Ši 
Kongregacija Amerikoje yra 
viena jauniausių vienuolijų.

susirišti — jos • Lietuvoje ji turėjo iki 200 se-

Barnabas Marija.

Šv. Juozapo parapijos Bažny 
čioje, Waterbury. Conn. padary
ta kolekta mūsų Seselių Tiem- miesto 
tinių Kelionės Fondui. Surinkta vieno praeivio akį. Savo renen-
$372.65. Labai nuoširdžiai dė- sansiniu stiliumi, puikiomis de-Į 
ko jame Didžiai Gerbiamam Kle- koraci jomis, vitražais, sanktua- 
bonui Kunigui J. Valantiejui ir rija, stovylomis ir modemiškais 
visiems parapijiečiams savo au- vargonais pralenkia kitas mie- 
ka mus parėmusius.

Jūsų suteiktos pagelbos. šiuo 
sunkiu mūsų Kongregacijai lai
ku, niekuomet nepamiršime, 
mūsų maldos nuolatos kils prie 
Aukščiausiojo Sotso melsdamos 
Jums palaimos. Tikimės, kad 
per Nekaltai Pradėtosios Mari
jos ir Šv. Juozapo užtarymą. 
Gerasis Dievas gausiai atlygins 
Didžiai Gerbiamam Klebonui ir 
jo vadovaujamai parapijai.

N. Pr. švč. P. Marijos Seserys, pa gyvas senovės lietuvių bočių žmonių. Toastmasteriu
i kleb. kun. J. J. Valantiejus. 

tris chorus: Dain’ų programą išpildė Moterų 
Sąjungos choras. Solo dainavo 
p. Meškunienė. Vadovavo ir a-

LDS 5 kuopos susirinkimas į- 
vyks š. m., rugsėjo mėn. 22 d., 
pirmą vai. po pietų Šv. Juozaposto bažnyčias. Viena iš didžiau

sių lietuvių parapijų Amerikoje, Pa:aPij°s senos mokyklos patal- 
turinti 1200 šeimų. Jos klebo
nas, kun. Juozas Valantiejus, 
nepaprastai malonus, nuoširdus 
ir tėviškas žmogus, yra visų pa- 
rapijonių mylimas ir remiamas. 
Jam padeda trys jauni, energin
gi vikarai: kun. Vincas Ražai
tis, kun. Pranas Pranckus ir Rugsėjo 15 d. įvyko Tretinin- 
kun. Juozas Dilion. |kl^ ir Gyvojo Rožančiaus

į Žmonės labai uoliai ir skait- gijos suruošta vakarienė 
lingai lanko bažnyčią. Dar tebė- P*j°s naudai. Dalyvavo daug

pose.
Prašome narius-res skaitlin

gai atsilankyti į šį susirinkimą 
— bus rinkimas atstovu į aps
kričio suvažiavimą ir kiti daly
kai aptariami. Valdyba.

•

Į L. Vyčių organizacijos sei
mą, kuris įvyks rugsėjo 20, 21 
ir 22 dd., Worcester, Mass 
vyks atstovauti L -V- 29 kuopą 
šie atstovai: Eugene Verba, 
Pranas Vaškas, Elena Pečium 
ir Beatriče Masandukas. Keli 
kiti nariai taip pat planuoja 
vykti į Worcester.

Sveikiname L Vyčių 29 kp. 
narius Tessie Jesukaitytę ir Jo
ną Kennis, kurie rugsėjo 15 d. 
priėmė Moterystės Sakramentą, 
ir linkime geriausių sekinių ve
dybiniame gyvenime. F.V.

drau- 
para-

buvo

LDS Conn. Apskričio 
Suvažiavimas

įvyks sekmadienį. 
Oct. 27 d..

tikėjimas.
• Bažnyčia turi
jaunimo ir moterų chorams va-, 
dovauja gabus ir visa siela pa- * 
sišventęs muzikas ir kompozito- kompanavo chorui ir solistei. ~ 

šių metų, rius Aleksandras Aleksis. Mo-1 Turiningas 
Hartford. kinių chorui, kuris gieda 9 vai. komp. A. J. Aleksis ir misi jo-

rius Aleksandras Aleksis. Mo-1 Turiningas kalbas pasakė

per moksleivių mišias, vado- nieriai Tėvai Barnabas Mika- 
i lauskas ir Leonardas Andrie- i

serų, daug įvairių įstaigų, ten
buvo centras. Visiškai nežino
mas likimas tų dviejų šimtų se
serų: gal būt dalis jų Sibire, ki- spalių -
ta kalėjimuose arba turi slaps- Conn.

t 8:30 vai. rytaĮ. Švč. Trejybės vau ja Seselės.
Šioje lietuvių kolonijoje vadi- kus’ DFM.

- - - - - • ■ - I Publika skirstėsi patenkinta
vakariene ir programa.

Minėta draugija jau kelinti 
metai suruošia vakarienes pa
rapijos naudai.

Dalis seserų, kurios ypatingu parapijos bažnyčioje įvyks šv.
Dievo Apvaizdos lėmimu prieš mišios už gyvus ir mirusius na- narnoje “Maža Lietuva’’, maty-j 
karą atvyko į Ameriką, yra pa- rius.
siryžusios kiek tik gali remti 
savo vargstančias seseles, bet 
ir jos pačios dar tik kuriasi A- 
merikoje. Todėl yra labai prašo-

N. Pr. Švč. P. Marijos Seserų 
Kongregacija Amerikoje, kurios 
Motiniškas Namas yra Putnam. 

kančia — slegia ir šias dvi jau- ’ Conn., yra išsiuntusi šioms
nuoles. Naujo karo galimumai i dviems seselėms ir dar kitoms 
nuolatos didėja, o kas gali žino
ti to karo pasėkas: tiek atskirų 
žmonių, tiek tautų likimui.

Bet štai tie pavojai, tas ne
tikrumas tampa akstinu tvir
čiau su Dievu
visiškai, visam amžiui Jam pa
siaukoja. daro amžinuosius įža
dus. Toks nusiteikimas ir tokio
se sąlygose galimas tik Dievui 
ir sielai artimai bendradarbiau
jant. Štai ką apie jas ir minėtas tytis esančios vienuolėmis, 
iškilmes rašo J. E. Vyskupas V.1 
Brizgys: “Visi Jūsų leidimai ir 
įgaliojimai pasiekė mus laiku. 
Aplinkybės neleido padaryti il
gesnes rekolekcijas — teko pa
sitenkinti keturiomis dienomis. 
Tačiau jų abiejų nusiteikimas
yra tiek gražus, kad ne visos ir mi geros širdies žmonės parem- 
po ilgų rekolekcijų panašią nuo- ti šią Kongregaciją, jos tremti- 
taiką išgyvena. Dvasioje šiai nes seseles.
dienai jos ruošėsi jau nuo tada. ’ Kiekviena auka su dėkingumu 
kai aš joms pažadėjau padary- priimama ir malda palydima, 
ti žygių jų norą patenkinti. Rei- Aukas prašoma siųsti šiuo adre- 
kia turėti visai pagrįstų vilčių, su: 
kad ir toliau tesės, ką iki šiol j Sister Super’cr
taip gražiai tesėjo. jImmaculate Conceptlon Convent

“Kad ir suvargusioje Vokieti-i R. F. D. 2, Putliam, Conn.

ti dar stiprus religinis ir kul-į 
Pirmą vai. po pietų prasidės tūrinis klestėjimas, visiems rū-; 

suvažiavimo Įx>sėdis švč. Trejy- P* Tėvynės Lietuvos reikalai, 
bės parap. svetainėje. 339 Capi-j 
tol Avė.

Taigi prašome visas kuopas j 
prisiųsti atstovus, pagaminti į- 
nešimus — naudingi sumany
mai visados pageidaujami su
važiavime.

I

Kunigų Mendelių seseutes at- 
ankė p-lė Angelą Kneižyt", 
‘Darbininko” redaktoriaus dui - 
ė. P-lė Kneižytė sustojo Balt i- 
norėje vykdama į Šv. Juozai > 
kolegiją, Emmitsburg, Mi, k. r 
ji sieks aukštesnio mokslo. A..- 
gela yra labai maloni mergai d 
r sesutės ją labai mandagi i 
priėmė. Linksma, kad bent vie
na lietuvaitė mokinasi Motir.cs 
Seton įsteigtoje Kolegijoje.

Kitą sekmadienį mūsų bažny
čioje prasidės šešių vakarų ai - 
kinimas Katalikų tikėjimo mo’ - 
slo. Kun. Benjaminas Eovvlinj 
s Los Angeles, Cclifomia, £ n 
Pauliaus Misijonierių Dr-j s 
vadovaus. Tai bus įžanga na .- 
jam darbui mūsų mieste, mūsų 
parapijoj.

Kun. Bowling buvo pakviestas 
mūsų Arkivyskupo Mykolo Cur- 
ley įsteigti Katalikų Informaci
jos Centrą šv. Alfonso parapi
joj. šis centras apims visą Bal- 
timorės miestą.

Gauta žinia, kad Gurinskų sū
nus Juozas priimtas į Mount St. 
Mary’s Kolegiją, Emmitsburg, 
Md. Ten baigė mokslus mūsų 
klebonas kun. dr. Mendelis, kun. 
Jonas Mendelis ir gydytojas 
Krizostomas Mendelis. Linkime 
Juozui geriausio pasisekimo pa
mokose. •

Valio Motinėlei M. Immacula- 
tai, mūsų mokyklos naujai vy
resniajai. Pirmą kartą į daugel 
metų mokinių skaičius išaugo 
iki 138. Valio mūsų Seseutėms 
mokytojoms, kurios taip malo
niai vaikučius surenka ir ku
riais taip motiniškai rūpinasi.

Pirmos parapijinės vakarienės 
bilietai išsiųsti. Vakarienės pel
nas skiriamas bažnyčios atnau
jinimui. Pramoga įvyks sekma
dienį, spalių 6 d. Manoma, kad 
bus svečių iš visų kampų.

Kun. dr. Mendelis gavo pa
kvietimą duoti konferencijas 
moterų rekolekcijų dienai, sek
madienį, spalių 13 d. Seserų 
Pranciškiečių High School. Ap
siėmė.

P-lė Lilijona Valčečkaitė užsi
registravo Tėvų Jėzuitu Loyola 
Kolegijoj vakariniams kursams. 
Malonu ir džiugu yra žinoti, 
kad jaunoji karta siekia aukš
tesnio mokslo. Geriausio pasise
kimo.

Žeiminė tvarka bažnyčioje 
nrasidės pirmą spalių sekma
dienį. Suma 11 vai. g'edota. 
Novenos pamaldos sekmadienį, 

vai. po pietų.

Gyvojo Rožančiaus 
Pilantys

d,

Šiomis dienomis suorganizuo
tas Amerikos Lietuvių Vetera
nų postas. Valdybon išrinkti 
šie: komandierius Juozas
Lewis; senior vice komandierius 

•— Antanas V. Vaškevičius; ju- 
nior vice komandierius — Ma
tas Bartnikas; finansų rašt. 
Edvardas Kidzius; adjutantas 
— Richardas Lallasher; service 
officer — Al. Ponelis; sergeant 
at arms — Gene Lewis; kape
lionas Jonas Arloff; trustees— 
Jonas Arloff, Antanas Vinskas, 
Albertas York; istorikas — Jo
nas Beck. Vykdomoji taryba— 
Petras Mitchell, Gene Morris. 
Antanas Adomaitis ir Pranas 
Stangaitis. Publikacijos — Jack 
J. Stukas. Konstitucijos komi
tetas

; V. Vaškevičius, Jonas J. Beck, 
Richard Lallasher, William 
Lewis, Edvardas A. Kidizus.

i Priimta rezoliucija, kad visi 
• lietuviai veteranai, gyvenanti 

New Jersey valstybėje, kurie 
gali būti šios organizacijos na- 

■ riais ir įsirašys prieš spalių 29

Klebono žinioje yra 14 orga- 
inizacijų, draugijų. Parapija tu- 

■ ri keturius didelius namus, ku
riuose yra teatras, kinas, žai
dimų salės. Išlaikoma vaikučių Tęsėsi per 9 dienas, 
našlaičių prieglauda. Dvi para
pijos mokyklos su 700 mokinių, 
kuriuos mokina gabios Šv. Dva
sios Seselės. Toji mokykla yra

/

Valdyba:
Prel. J. J. Am botas, Dv. Vadas 
Juozas Bernotas, pirmininkas 

Jonas Totilas. raštininkas.

Rugsėjo 17 dieną užsibaigė 
Novena prie šv. Pranciškaus. 
— ~ " Žmonės
gausiai lankėsi. Turiningus pa
mokslus sakė Tėvai Pranciško
nai, kun. Barnabas Mikalauskas 
ir Leonardas Andriekus, abu ne- 

išleidusi tūkstančius jaunuolių, seniai.atvykę iš Italijos, 
iš kurių šiandien yra šimtai žy
mių mokslo žmonių ir gerų lie
tuvių.

(pirmininkas) Antanas

Nėr Reikalavimų.. Nėr Pagydymų..
parvy-
karys|1946, bus skaitomi čarterio na- 
kelias ’ riais.

pas tė- Sausio 11, 1947 m., Šv. Jurgio

OLD GOLD
Yra Tik Smagumui! populiaraus vardo 

tabako išdirbysteje 
per arti 200 metų.

Šiomis dienomis buvo 
kęs pas savo tėvelius 
Juozas Augis praleisti 
dienas atostogų. Taipgi
vėlius praleido atostogas kun. draugijos svetainėje, Newark 
A. Gurklys. Veteranas Jonas 
Gurklys, kunigo brolis, kuris 
šiomis dienomis grįžo iš karo 
tarnybos, išvyksta į Universi
tetą siekti aukštesnių mokslų. 
Edmundas Šambarys po mėne
sio atostogų grįžo į Seminari
ją. Koresp.

OARK.N.1

A R jūs pykstate ant tų. ku- 
2a. rie ..“cigaretų erzinimą” 
tyrinėja? Esi suerzintas labora
torijų bandymais ir medikaliais 
reikalavimais? 
kas daugiau 
smagumui ?

Pailsėkite...
garėtas yra padarytas PATEN
KINTI jus -— ir daugiau nieko. 
Kiekvienas moksliškas išradi-

Įdomu, jei nie- 
nerūkytų savo

dar VIENAS ci-

mas. kuris tik yra žinomas ei
gai etų pagerinimui yra panau
dojamas... kad davus jums tik
rą, malonų ir smagų cigaretą.

JEIGU JCS rūkote tikram 
savo smagumui — kad gavus 
tinkamą skonį iš aukštos rūšies 
tabakos — rūkyk OLD GOLDS. 
Jie nėra kokis receptas — tik
tai malonumas. Išbandyk juos!

Jei Jūs Norite 
"Treal" Vietoje 
“TreatmenU." 

Rūkyk O.Gs!

Rugsėjo 9 d. įvyko L. Vyčių 
29 kuopos susirinkimas. Nema
žai narių dalyvavo- ir išklausė 
įvairių raportų. M. Matulis iš
davė raportą iš apskričio suva
žiavimo įvykusio rūgs. 8 d., 
Kearny, N. J. Elena Pečiura, 
komiteto pirmininkė, planuoja 
suruošti N. Y. ir N. J. Lietuvos 
Vyčių apskričio vakarienę ir 
šokius paminėjimui 30 metų 
gyvavimo sukaktį. Parengimas 
įvyks šeštadienį, spalių 19 d., 
Hotel Plaza, Jersey City, N. J.

I

nutarta ruošti priėmimą ir šo
kius.

Susirinkimai įvyks kiekvieno 
mėnesio paskutinį antradien/ 
Šv. Jurgio draugijos svetainėje. 
180 New York Avė. Sekantis 
susirinkimas įvyks rugsėjo 24 
d. Bus užkandžių.

Visi lietuviai veteranai, kurie 
yra buvę bile kurio karo tarny
boje, kviečiami įsirašyti į šia 
organizaciją. A.V.W.
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"CYvn. 
PAS) AP- 

Kiek-

HAKIFORD, CONN.

Darbininkas išleido 
O ROŽANČIAUS 

CYS” knygutės formoje 
'iena paslaptis iliustruota pa-
elkslais. Šioje knygutėje 'aip- 
i vm ir narystės mokesčių la- 

>eliai. Knygutės kaina W TTž- 
ikvmus siųskite: “Darbinin- 

'as**, 366 W Broadwny .So, 
Anatnn

Svarbus Pranešimas
Rugsėjo 24 d., 7:30 vai, vaka

re įvyks Švč. Trejybės Vyru 
klūbo svarbus susirinkimas. Vi
si nariai prašomi dalyvauti. Rei
kalų vedėjas Jonas Tamošiū
nas žada išduoti 3 mėnesių vy
kimo raportą, nes per pereitų^ 
3 mėnesius nebuvo laikomi .su- 
sirinkimai. Raporteria.




