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Komunistai Reikalauja 

Dabar Teisti Hessą
Sovietų Rusijos žinių a- 

gentūra iš Maskvos pa
skelbė žinią, kad pirmiau
sia turi būti teisiamas Ru
dolfas Hess, kaipo karo 
kriminalistas. Tai padarė 
tuoj po to, kai Sovietj Ru
sijos valdžia pritarė Pre
zidento Roosevelto pagei
davimui sudaryti komisi
ją, kuri tyrinėtų ir surink
tų faktus apie visus tuos,
kurie yra kaltininkai dėl Jo Eminencija Kardino- 
žudymo nekaltų žmonių las O’Connell, Bostono ar- 
pavergtuose kraštuose. kivyskupas, gavęs prašy- 

Sovietų spauda tuojau; mU nuo asmenų ir organi- 
pradėjo reikalauti, kad įąąjųpareikšti 
Anglijos valdžia tuojau
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J. E. Kardinolas Smerkia 
Gimdymo Kontrolę

Praktikavimas Reiškia Nelaimę 
Šaliai

imtų už pakarpos Rudolfą 
Hess ir jį teistų, kaipo ka
ro kriminalistą. Sovietų 
spaudą pasekė viso pasau
lio komunistinė spauda. 
Anglijos komunistų laik
raštis “Daily Worker”. ku
ris yra leistas išbandymui, 
-eikalauja Hesso teismo; 

ip pat reikalauja ir A- 
-ikos komunistų spau

da.
Komunistams galima 

priminti šį posakį: “Jeigu 
kiaulė turėtų ragus, tai vi
sus subadytų”.

Prezidentas Rooseveltas 
ir

Katalikų 
Bažnyčios poziciją “gim
dymo kontrolės” klausi
mu, trumpai pareiškė:

“Katalikų Bažnyčia ne
abejotinai ir visiškai pa
smerkia, kaipo nemalonų 
Dievo įstatymo laužymą, 
kiekviena dirbtinį įsimai
šymą, skirta suardyti mo
terystės šventą tikslą.

“Tai yra, trumpai, Kata
likų atžvilgis į tokią pra
žūtinga doktriną ir prakti
ką. Bažnyčia mokina, ir is
torija patvirtina, kad dirb
tinė gimdymo kontrolės! 
praktika neišvengiamai I 
atveža savo traukiniu ne-

pataikavimo, bet savęs su
varžymo (sulaikymo); ne 
gimdymo kontrolės, bet 
savęs kontroliavimo.

“Galutinai, į klausimą ar 
kas nors gali ko-operuoti 
bile praktikoje arba dok
trinoje, kuri laužo Dievo 
įstatymą, atsakymas, iš 
religinio ir teisės atžvilgio, 
yra reikšmingas “NO”.”

Taigi lapkričio 3 d. š. m. 
visi Massachusetts pilie
čiai, ypač katalikai, bal
suodami už įvairius kandi
datus į valdžios vietas, ka
da prieisite prie pasiūly
mo QUESTION No. 1, be 
jokio svyravimo, šalę 
“NO” padėkite križiuką.

35 Metu Amžiaus Kareiviai 
Gafi Būti Paleisti

Anglijos premieras laimingas pasekmes pavie-
Churchill sutinka sudary
ti komisiją, kuri tyrinėtų 
ir surinktų faktus apie ka
ro kriminalistus, ir pasi
baigus karui juos teisti. 
Galimas dalykas, kad ko
misija, ištyrus ir surinkus 
davinius, nurodys ne vieną 
ir iš tų, kuriuos komunis
tai garbina. Ką tada ko
munistai pasakys?

Hess yra Anglijoj, kaipo 
karo nelaisvis. Kaip sako 
Eden, jis tokiu pasiliks iki 
karo pabaigos. Gali būti 
po karo teisiamas ir Hess, 
bet ne dabar, kaip komu- 
nitai ir Sovietų spauda rei
kalauja, kad Anglija pada
rytų.

Komunistai kažin kodėl 
vis bando demokratinėm 
valstybėm diktuoti ką ir 
kada jos turi daryti. Ar 
nevertėtų tą patį padaryti 
su komunistais, kaip pa
daryta su kitais demokra
tijos priešais? Jeigu jiems 
nepatinka demokratinių 
valstybių tvarka, tai lai 
važiuoja pas diktatorius.

niam, Seimai, valstybei ir 
tautai”.

Toliau Jo Eminencija 
Kardinolas O’Connell sa
ko, kad šiandien reikia ne 
pagoniško leidimo nupuo
limui, bet krikščioniškos 
dorybės stiprumo; ne sau

Washington, D. C., spa
lių 22 — Prezidentas Roo
seveltas pareiškė, kad vy-. 
resnio amžiaus, būtent, 35 
metų amžiaus kareiviai 
gali būti paleisti iš kariuo
menės ir pasiųsti į karo 
apsigynimo dirbtuves.

Amerikos Lėktuvai Bombardavo 
Dvi Nacių Bazes Europoje

Suimti AmerikieSai 
Norvegijoje

Londonas, spalių 22 — 
Iš Stockholmo pranešama, 
kad Norvegijoje Vokieti
jos naciai areštavo visus 
amerikiečius. Šita žinia 
nepatvirtinta Amerikos 
vyriausybės.

Londonas, spalių 22 —j 
Jung. Valstybių bomberiai 
dienos metu smarkiai 
bombardavo nacių subma- 
rinų ir lėktuvų bazes 
Prancūzijoj, Lorient, Bre- 
ton pakraštyj, ir Mauper- 
tus, arti Cherbourg.

Amerikos lėktuvai suti
ko labai mažą pasipriešini
mą.

Tuo pačiu metu Britai 
bombardavo Vokietijos ir 
Olandijos centrus.

Vichy radio pranešė apie 
bombardavimą Lorient, ir 
kad 100 žmonių užmušta 
ir 350 sužeista.

Amerikos Bombanešiai 
iodfuko irome

Cairo, Egiptas, spalių 22 
— Didieji Amerikos bom
banešiai smarkiai bombar
davo Hitlerio tvirtoves To- 
bruke. Keturi laivai, daug 
lėktuvų ir susisiekimo ke
liai subombarduota.

Priešo Sub Muskamfinu 
501 laivą

Pranešama, kad Ašies 
submarinai nuskandino 
šalių, viso nuo karo pra
džios 501 laivą.

Amerikos Lakūnai Sutriuškino 
Japonų Kruiserj Ir Destrojerį

Prarado Du Destrojeriu
HM VoldeSų Užpuolimo Washington, D. C., spa-’ 

lių 22 — J. V. laivynas 
Londonas, spalių^ 22 — praneša, kad priešas nus

kandino du destrojeriu —Anglijos vyriausybės mi-j
nistras Winston Churchill 
įspėjo šalies gyventojus 
sakydamas, kad vokiečiai 
šią žiemą atsuks visas sa
vo orines jėgas Anglijos 
bombardavimui.

.“O’Brien” ir “Meredith” 
kautynėse dėl Guadalka- 
nalo, Solomon salose. Bet 
tuo pačiu metu Amerikos 
lakūnai atsilygino japo
nams, sutriuškindami jų 
vieną destrojerį ir kruise
rį. Taipgi sunaikino du 
priešo bomberius, devy- 
nius “Zero” kovojančius

nergingai kau jasi su prie- ‘ 
šo - japonų jėgomis, ku
rios briaujasi atgauti pra
rastas pozicijas Solomon 
salose.

; lėktuvus ir vieną jūrlėktu- 
|vą.

Priešas įspėja. Kad Karas 
Bus Ilgas

Tokio,
22 — Japonijos

Tikrajam Karaliui Tarnaukim

Raudonieji Stumiasi Pirmyn 
Stalingrado Fronte

Atsiėmė Daug Namų Šiauriniame 
Distrikte

Maskva, spalių 22—Rau- kad karo veiksmams Rusi- 
donieji ėmė viršų kauty- joj dabar trukdo lietus, 
nėse su naciais Stalingra- sniegas ir purvas, 
do mieste, ir nežiūrint lie-! Kaip ten nebūtų, bet iš 
taus, šiauriniame distrikte visko aišku, kad kol kas 
atsiėmė daug namų, ku- nėra persilaužimo Rusijos 
riuose buvo įsitvirtinę na
ciai.

Kitose Stalingrado mies
to dalyse naciai dieną ir 
naktį bombardavo raudo
nųjų pozicijas, tačiau jų 
negalėjo iš ten išmušti.
Raudonieji visus puolimus 
atlaikė. Taip skelbia So
vietų komunikatai.

Vienoje Stalingrado da
lyje raudonieji sunaikino 
11 nacių tankų ir nušlavė

karo frontuose. Stalingra
das išsilaikė per 59 dienas, 
ir gali visai atsilaikyti. 
Pramatomas nacių silpnė
jimas.

Čilė Ruošiasi Hutraukti 
Santykius Su Ašimi

Santi ago, Čile, spalių 22 
— Kaip žinoma, Čilės mi- 
nisterių kabinetas, sužino
jęs apie Jung. Valstybių

Pasaulis be Dievo mėgino gyvęt,
Bet nifckas iš to neišėjo:—
Valdžia ir galybė ir protas čia pat,
O pastangos eina ant vėjo.

Nesikuria rojus. Tvarkytis sunku 
Ir gerbūvis slysta iš rankų,
O kas pastatyta su tiekiu aukų,
Sugriuvo nuo bombų, patrankų.

Peštynės ir ginčai ir karas baisus 
Naikina žmoniją bejėgę,
Rytoms neaiškus. Didžihs ir mažus 
Juodoji nerymastis slegia.

O buvo žadėta: karaliai kai kris,
Ateis išvadavimo laikas,
Iš kažinkur laimė tikroji atskris,
Bus žmonės tvarkingi ir taikūs.

Karaliai išnyko, bet vietoje jų 
Banditai užlipo ant sosto:—
Ir žmonės sulaukė laikų sunkesnių,
Nėra kas jų ašaras šluosto.

Bet verkt dar permaža—reik kraujo išliet, 
Juk ašaros skystos ir pigios;
Ir plūstant kraujuos, reik išmokti tylėt, 
Nors kančios ir pragarui lygios.

Nelaimių, skausmų jau taurė sklidina,
Net verčiasi gausiai per viršų.

Dėlko taip įvyko? — Nebenaujiena:
Nes, žmonės Dievulį pamiršo.

Išėj’ iš minties, kad pasaulio tvarka 
Priklauso Karaliui Aukščiausiam;
Mes bandom tvarkytis sava ja ranka 
Jo valios nebeatsiklausiam.

Sukūręs pasaulį, Jis turi teisės 
Valdyti jį kaip tikras Karalius;
Savaime tvarkytis nieks neištesės,
Kas pildyt nenori Jo valios.

Už pamoką tą mes užmokam vargais, 
Nelaisvės žiaurios susilaukiam;
Tad vieton bebuvę melagių vergais, 
Karaliui tikrajam tarnaukim!

J. Kmitas.

apie dvi nacių pėstininkų pa.^kretoriaus Sumner 
kompanijas. Welles pareiškimą, jog Či-

Mozdoko apylinkėje, iė ir Argentina leidžia sa- 
Kaukaze, nežiūrint nacių vo ribose veikti Ašies a- 
smarkaus puolimo, raudo- gentams, pakriko. Sudary- 
nieji atlaikė savo pozici- tas naujas ministerių ka- 
jas. Raudonieji taip pat binetas. Prezidentas Juan 
stipriai laikosi prie Juodų- Antonio Rios, prisaikinda- 
jų jūrų.

Amerikos koresponden
tas Stowe rašo iš Rusijos, 
Rževo fronto, kad dabar 
galingiausias Rusijos ge
nerolas yra_tai‘;gęjxerudas 
purvas”.

mas naują ministerių ka
binetą, išskyrė užsienių 
ministerį, kuris buvo už 
palaikymą santykių su Vo
kietija, Italija ir Japonija. 
Iš to daromą, išvadą kad. 
Čile ruošiasi nutraukti

Vokiečiai taip pat sako, santykius su Ašimi.

Prancūzai Priešinasi Prievartai
Nenori Vykti Į Vokietiją

Londonas, spalių 22 — Bet Hitleris turi kitokį tik- 
Prancūzijos patriotai slap-J slą. Juk darbininkas prie- 
ta susiorganizavo priešin-, varta dirbdamas priešui 
tis Lavalio įsakymui, kad gali padaryti daugiau ža- 
Prancūzijos darbininkai los, negu naudos.
prievarta būtų siunčiami 
dirbti į Vokietiją.

Prancūzai griežtai prie-

Hitleris reikalauja tūks
tančių Prancūzijos vyrų į 
Vokietiją, kad apsaugoti

šinasi vyriausybės parėdi-; savo kariuomenę pačioje
mui ir atsisako vykti į Vo
kietiją ir dirbti Hitleriui. 
Tos slaptos patriotų orga
nizacijos vadas pareiškė: 
“Mes nenorime nelaiku su-

Prancūzijoje. Jis žino, kad 
ankščiau ar vėliau, Suvie
nytos Tautos puls jo armi
ją per Prancūzija, ir tada 
kiekvienas prancūzas - pa-

Rekordinis Mokesnių Bilius 
Tapo Įstatymu

kelti Prancūzijoje revoliu-triotas pašoks prieš vokie- 
cijos, bet nusistatę imtis ^į. Suvienytos Tautos ge- 
visokių priemonių pasi-riausią pagalba galėtų 
priešinimui, jei Lavai prie-išrauti iš pačių Prancūzų, 
varta vykdys savo parėdi-Nežiūrint. kaip galinga 
mą. Žmonės sukels strei-Įbūtų Hitlerio armija 
kus, riaušes, demonstraci-i Prancūzijoje, Suvienytų 
jas ir nuvers Vichy vyriau-'Tautų pajėgos ir vidujinis 
sybę”. | sukilimas, būtų tikras vo-

Anglijos radio prancū-Į kiečiams pralaimėjimas, 
zams pareiškė, kad atėjo Už tai dabar reikalauja, 
valanda patriotams pasi- kad tūkstančiai prancūzų
priešinti okupuotoje Pran 
cūzijoje.

Kodėl Hitleris reikalauja

vyrų būtų pasiųsta į Vo
kietiją; tam įvykus, tada, 
žinoma, nebeliktų galingo

Washington, D. C., spa
lių 22 — Naujas rekordi
nis mokesnių bilius tapo 
įstatymu, kuomet vakar 

i Prezidentas Rooseveltas jį• X. •

kiekvienas turės mokėti 
taip vadinamus “Victory” 
mokesnius, kurie uždirba 
$12.00 ar daugiau į savai
tę, arba virš $624.00 į me-

Prancūzijos darbininkų į i patriotų pasipriešinimo, 
Vokietiją? Ar dėl to, kad nei vidujinės Suvienytoms 
pačioje Vokietijoje trūks-į Tautoms pagalbos. Pran
ta darbininkų? Trūkumas cūzai visa tai gerai su- 
darbininkų, be abejo, yra. pranta.

, Japonija, spaliu padaryta kaiku-
vyriausy-

I Amerikos karo jėgos su 
pagalbinėmis jėgomis e- ponijos jėgų

bės narys, kalbėdamas sa- ojų'
vo tautos žmonėms per ra- i Pagal naują įstatymą, 
dio pareiškė, kad karas kiekvienas gyventojas nuo 
Pacifiko salose būsiąs ii- savo pajamų už kiekvieną 
gas ir reikalausiąs visų Ja- taksuojamą dolerį mokės

nuo 19% iki 88%. Be to,

rios išimtis.
Naujų mokesnių mokėji

mas prasidės nuo sausio 1 
d., 1943 m.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, spalių 24 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa. Pasukite savo radio rodyk
lę ant 1150 kilocycles ir klausykite gražių lietuviškų 
dainų ,muzikos ir pranešimų iš WC0P stoties, Boston, 
Mass.



Penktadienis, Spalių 23, 1942 DARBINIMgAS 2

KARALIŲ KARALIUS

Pirmiesiems tėvams puo
lus, ilgus šimtmečius žmo
nija laukė teisybės ir gė
rio Karaliaus atėjimo. Il
gėjosi ramybės žmonių 
širdys, alko tiesos nuka
muotos sielos.

Dievo gailestingumo va-

sė juos pagal jų darbus* 
(Apoc. 14). Visos tautos 
bus surinktos ties Juo ir 
Jis atskirs juos vienus nuo 
kitų... Tuomet Karalius 
tars tiems, kurie bus Jo 
dešinėje: eikite mano pa
laimintieji, paveldėkite

landa išmušė. Jo pasiunti- ; jums nuo pasaulio įkūrimo 
nys karalių ainei, merge- prirengtą karalystę. (Mt. 
lei Marijai apreiškia atei-i 25). Taip pat ir neištiki- 
nantį Karalių: į mieji apturės nuo Jo savo
— Pagimdysi sūnų ir' atpildą, tik ne palaimą, bet 

praminsi Jį vardu Jėzus, pražūtį.
Jis bus didis ir bus vadi
namas Aukščiausiojo Sū
numi. Jis karaliaus Jokū
bo namuose per amžius, ir 
Jo karaliavimui nebus ga
lo. (Lk. 1).

Džiaugsminga žinia. Pa
sirodžius Mesijo žvaigždei, 
skubinosi trys karaliai 
link Jeruzalės. Klausia: 
“Kur yra gimęs Karalius” 
(Mt. 2). Suradę duoda 
Jam dovanas.

Tas Karalius, sulaukęs

palieka savo tėvynę, tėve
lius ir veržiasi į tolimiau
sius pasaulio kampelius Jo 
karalystę praplatinti. Kri
stus yra jiems gyvenimas, 
mirtis, laimėjimas ir kas 
jų jaunų širdžių plakimą 
sulaikys.

Daug žemiškų ciesorių 
kęsinosi nuo kryžiaus ka
raliaujančiojo Karaliaus 
karalystę sunaikinti. Bet... 
vargšai, žemės dulkės pa
tys susmuko savo menky
bėje, išnyko, tarsi šešėliai 
saulei užsileidus. Jų gra
bai supelėjo požemių sru
tose, o sostai sutrūnijoJis tikras Karalius. Kai

po žmogus paeina iš kara-! kartu su jų karalystėmis.
liškos kilmės, pranašai Jį 
nuo amžių apšaukė Kara
liumi. Kaip Dievo Sūnus y- 
ra visatos Viešpats. Iš Jo 
karaliai gauna sostus. Jis 
karalių Karalius. Norėjo 
įsitikrinti ir Pilotas:
— Tai tu esi karalius? 
Jėzus atsakė: — Aš esu 

Karalius (Jon. 18, 37). 
Mano karalystė ne iš šio 
pasaulio (Jon. 18, 26). Nuo

Sukilimas Italijos Armijoje

30 metų, išpažįsta žodžiais šio laiko jūs matysite
ir darbais, kad Jam yra 
duota visa galybė danguje 
ir žemėje. Jis sutramdo 
velnius, nutildo audras. 
Kaipo Karalius leidžia į- 
statymus:
— Buvo pasakyta: Mylė

si savo artimą ir nekęsi, 
savo neprietelio. Aš gi 
Jums sakau: Mylėkite sa
vo neprietelius, gera dary
kite tiems, kurie jūsų ne
kenčia, ir melskitės už 
persekiojančius ir šmei
žiančius jus... Buvo pasa
kyta: Nesvetimoteriausi. 
Aš gi jums sakau: Kiek
vienas kurs žiūri į moterį, 
jos geisti, jau su ja sveti
moteriavo savo širdyj... 
(Mt. 4). Laikykite mano 
įsakymus (Jon. 14).

Įsako, kaip Karalius. Jis 
bus ir teisėjas:
— Mačiau — rašo Šv. Jo

nas — visus mirusius, di
džius ir mažus susirinku
sius ties Jo sostu. Buvo a-

Kristus karaliauja, ka
raliaus ir rytoj. Visuomet.
Jo karalystės ir pragaro 
vartai nepergalės.

Kaip Kristus atėjo, jau 
XX amžius. Savieji Jo ne
priėmė. Jie pasirinko Ba- 
rabą. Nekaltojo krauju su
kruvino save ir savo ainių 
ainius. Be tėvynės, be 
šventyklos amžių klajūnai
klajoja... To troško! Dvi britų moterys Karališkoje Britų Oro tamybo-

Tą pačią istoriją pakar- je matomai įsitraukia į orlaivį radio aparatą. Visur y- 
toja ne viena tauta, ne ra branginamos viso galimos jėgos pergalei.žmogaus Sūnų sėdinti Die

vo galybės dešinėje ir atei
nantį dangaus debesyse 
(Mt. 26, 64). Žodžiu, Jo 
karalystė ne žemiška, bet 
dvasiška. Nors galėjo bū
ti ir žemiškas karalius, bet 
dėl žmonių meilės lopšeliu 
pasirinko ėdžias, vainiku 
— erškėčius, skeptru — 
nendrę, sostu — kryžių.

Kai žemiški karaliai mir
timi baigia savo triumfą, 
Jis mirtimi pradeda. Pri
smeigtas prie kryžiaus, 
tarsi didžiausias niekšas, 
tarp dviejų latrų, trium
fuoja savo valia. Mirštant, 
dreba žemė, temsta saulė. 

Pranašavo:
— Kai būsiu pakeltas nuo 

žemės aš viską prie savęs 
patrauksiu”.

Jis patraukė ir šiandie 
patraukia ne geležiniais, 
bet meile. Jo jungas sal
dus, Jo našta lengva. Tūk
stančiai mergaičių, jau-

Londonas, spalių 22 — 
Reuters žinių agentūra 
praneša, kad Gorizijoje, I- 
talijos kariuomenė pasi
priešino ir sukilo prieš va
dus, kada kareiviams buvo 
įsakyta vykti į Rusijos 
frontą.

Sakoma, kad sukilimo 
vadai buvo sušaudyti ir 
kareiviai prievarta, be gin
klų, buvo išvežti į.Rusi jos 
karo frontą.

Amerikos Legionas Reika
lauja Tyrinėjimo Apsigy

nimo Dirbtuvėse
Šiomis dienomis Ameri

kos Legionas sudarė komi
siją, kuri kreipėsi į val
džios įstaigas, reikalauda
ma padaryti tyrinėjimą 
apsigynimo darbų dirbtu
vėse, kur dirba militario 
amžiaus darbininkai.

Amerikos Legiono komi

sija sako, kad daug milita
rio amžiaus darbininkų, 
kurie dirba apsigynimo 
dirbtuvėse ir jų šaukimas 
karo tarnybon dėl tos prie
žasties atidėtas, laužo Se- 
lective Service įstatymą. 
Daug tokių darbininkų esą 
“karo siekeliai”.

Daugiausia esą tokių į- 
statymo laužytojų Fore 
River laivų statybos kie
me, Quincy, ir Boston Na
vy yard.

NttskandiM Runūnų

Maskva, spalių 22 — 
Raudonųjų laivynas nus
kandino Rumunų destro
jerį Juodose jūrose, ir tris 
nacių transporto laivelius, 
viso 1500-tonų Suomijos į- 
lankoj, skelbia Sovietų ko
munikatas.

tidengtos knygos ir Jis tei- nuolių pavergti Jo meilės

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 9V6.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Booton, Masa.
Tel. So. Boston 1288.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 WinfieM St.. So. Boston, Mass.

i'rot. RaSt. — Ona Ivaikienė,
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass.

Fin. Raėt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St.. Roslindale,

Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

antri). antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokoli) raStininkę.

*Y- JONO EV. BL. PA8ALPINCB 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th SL, So. Boston, Masu.

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

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaika,
440 E. Sbcth St., So. Boston, Mass.

Iždininkas — Vincas ZalešStas,
613 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

MarSalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
sekmadienį kiekvieno mėnesio

2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

vienas žmogus. Ir susilau
kia to paties likimo.

Po Didžiojo karo daug 
tautų, kai jų akis numaz
gojo kančios ašaros, pa
matė savo liūdną padėtį ir 
kreipėsi į Kristaus Vikarą, 
prašydami ramybės teisin
gumo karaliaus, kuris su
prastų tautos vaikų dejo
nes, sielvartus. Pasigirdo 
balsas Urbi Et Orbi: Kris
tus yra jūsų Karalius! Jo 
klausykite!

Deja, nenudžiūvus dar 
kančios ašaroms luciferiš- 
ka puikybė aptemdė akis. 
Veja Teisingąjį, pasirenka 
Barabą; ir ašaras bei lieja 
kraują. Tai nepasotins 
žmonijos sielos, tos amži
nosios ramybės ilgesio vul
kano.

Katalike, nesidairyk ar 
neskrenda naujas bomba- 
nešis, ar neiškilo iš mir
tingųjų tarpo nauja asme
nybė, kuri duotų taiką pa
sauliui; bet savo Karaliaus 
šventėje išgriauk iš savo 
širdies Barabo sostą, at
naujink Šv. Tikėjimo prie
saiką — būti ištikimu savo 
Valdovui meilėje ir ginti 
Jo garbę iki mirties. Tėve 
mūsų, teateinie Tavo Ka
ralystė, meilės, ramybės, 
visuotinos taikos karalys
tė ir karaliauk mūsų šir
dyse. •

Tėv. Juvenalis Liauba, 
O. F. M.

Pasikalbėjimas Su Naujuoju 
Ukrainiečių Vyskupu

Jauniausias Vyskupas USA
draugingoji uk-Mums

rainiečių tauta susilaukė 
naujo vyskupo. Ta garbė 
teko jų vienuoliui bazilijo
nui Ambrozijui Senyšinui. 
Jo konsekracija — spalių 
mėn. 22 dieną. Konsekruo
ja Šv. Mikalojaus bažny
čioje, Chicagoje. Konsek
racijos apeigas atlieka uk
rainietis vysk. K. Boha- 
chevski, graikų kat. vysk. 
B. Takach, Kanados ukrai
niečių vysk. Ladyka.

Vyskupas Senyšinas bus 
jauniausias vyskupas J. 
Amerikos valstybėse: jisai 
yra gimęs 1903 metais Se
name Sambore, vakarinė
je Ukrainoje. 1923 metais 
įstojo į bazilijonų vienuo
lyną, o kunigu buvo įšven
tintas 1931 m. Iš karto bu
vo vikaru prie ukrainų 
bažnyčios Varšuvoje, o 
1933 metais atvyko į Jung. 
Amerikos valstybes, kur 
1937 m. liko igumenu - vy
resniuoju — Čikagos bazi
lijonų vienuolyno. Čia bū
damas drauge ir klebonu 
daug prisidėjo prie suor
ganizavimo rytų apeigų 
Eucharistinio kongreso

Silver Cafe
Mūsų įstaiga yra puikiai įrengta, kurioje galite 

gauti puikiausio vyno, alaus ir degtinės. Mes kvie
čiame kaip vyrus, taip ir moteris atsilankyti. Čia į 
rasite tikrą ir nuoširdų patarnavimą.

S. ZAVADSKAS, vedėjas.

324 W. Broadway, So. Boston, 

Massachusetts

niečiai su lietuviais sugy
vena gerai.. Tegu Dievas 
duoda, kad tas gražus su
tarimas būtų ir mūsų tėvų 
žemėje — Europoje. Isto
rinį gražaus abiejų tautų 
sugyvenimo pavyzdį jau 
turime”.

Eksc. Senyšinas yra kon- 
tituliariniu

NusIomBm 10 Ašies Laivų
Cairo, Egiptas, spalių 22 

— Šį mėnesį Britų ir Są
jungininkų submarinai 
nuskandino 10 Ašies laivų 
Viduržemio jūroje.

Čikagoje 1941 m.
Naujasis Ekscelencija Į sekruojamas 

malonaus būdo, daug gir-|Main°s vyskupu ir bus pa
dėjęs apie Lietuvą ir mie- gelbininku Eksc. K. Boha- 
lai atsakinėjo į jam patie- Į chevskio, Ukrainiečių ka- 
kiamus klausimus.

Ukrainiečiai Jung. Amerikos 
Valstybėse

— Čia ukrainiečių yra a-l 
pie 350.000, o gal net iki
pusės milijono. Didžiausį FrackviŪe, Pa. — Apreiškimo 
vaidmenį jų tarpe turi ka- par., spalių 25 d. iki lapkričio 8 
talikų Bažnyčia, kuri juos d., Tėvas Geraldas, C. P.

talikų diecezijos vyskupo 
Jungt. Amerikos valstybė
se. K. J. Prunskis.

visus jungia, vadovaujant 
vysk. K. Bohačevskiui. E-|

Tėvų Pasi jonistų Misijų 
Tvaria, 1942 m.

Tamagua, Pa. — šv. Petro ir 
Povilo par., spalių 4—25 d., Te

Rasai Atsiėmė Tris Mieste
liu Mozdoko Apylinkėje

Maskva, spalių 22—Mas
kvos radio skelbia, kad 
Mozdoko apylinkėje, Kau
kaze, raudonieji stumiasi 
pirmyn, ir jau atsiėmė 
tris miestelius, kuriuos 
buvo užgrobę naciai.

su aš skiriamas jo pagelbi- vai Alphonsas Maria, C. P. ir 
ninku. Jei vienas vysku-Į Gabrielius, C. P. 
pas nesuspėja visų reikalų Phūadedlphia, Pa. — šv. Ra- 
atlikti, tai jau iš to matyt, faelius par., lapkričio 15—22 d., 
kad darbo daug. Religinės Tėvas Geraldas, C. P. 
ukrainiečių organizacijos Tamaqua, Pa. — šv. Petro iri 
veikia gerai. Ukrainiečiai | Povilo par., gruodžio 16—25

ka _■ m-----
naSKonamo UB119 mcso

Laivų
Londonas, spalių 22 — 

Anglijos vyriausybė pa
skelbė, kad nuo karo pra
džios nuskandyta, ar suža
lota iki šiol 530 priešo po
vandeninių laivų.

'Nyion Kojinių 
Kabos

katalikai čia turi du savo d., Tėvas Geraldas, C. P. 
dienraščiu, vieną savait- Scranton, Pa. — šv. Juozapo Washington, D. C., spa- 
raštį ir du mėnesinius lai- par., spalių 4—6 d., Tėvas Ge- lių 22 — Jung. Valstybių

Kolumbo Meni
(LKFSB) Spalių 12 pripuolančioji Kolumbo diena 

šiemet buvo tuo ypatinga, kad suėjo 450 metų nuo A- 
merikos atradimo. Ta proga Amerikos katalikų laik
raščiai prisimena, Kolumbas maldos žodžius: — 
“Jesus eum Maria šit nobis in via” — “Mūsų kelionė
je tepadeda Jėzus ir Marija”. Vienas iš svarbiausių jo 
tos didžiosios atradimų kelionės tikslų buvęs — rasti 
artimiausią kelią į rytų žemes (jų tarpe ir Japoniją), 
kad būtų jas patogiau laimėti krikščionybei.

Misijų Diena—Spalių 18 Dienų
(LKFSB) Visame katalikų pasaulyje spalių 18 die

ną buvo misijų diena—prisiminta sunkus misijonie- 
rių darbas ir organizuojama jiems pagalba. Prieš šį 
karą surinktomis žiniomis katalikų misijose dirbo 
18.507 kunigai, 8269 vyrai vienuoliai, 49.255 seserys 
vienuolės, 78.578 katachetų; 68,578 mokytojai; 457 gy
dytojai; misijose katalikai išlaiko 131 seminariją, 
38,014 mokyklas su apie pustrečio milijono mokinių, 
818 ligoninių, kurios per metus aptarnauja arti 27 mi
lijonų pacientų; 127 raupsuotųjų ligonines su 14.043 
raupsuotaisiais: 2,066 prieglaudas su 122.455 našlai
čiais,’ 459 senelių prieglaudas su 18,136 seneliais; kat. 
misijos turi 176 spaustuves, leidžia 422 laikraščiu, tu
rinčiu daugybes skaitytojų. Tokį aukštą kultūros dar
bą atlieka katalikų misijos (Žiūr. “Nat. C. Al.” 1941).

kraščius. Tautinis ukrai
niečių judėjimas nėra la 
bai stiprus, tačiau ukrai
niečiai nori sulaukti nepri
klausomos Ukrainos. Uk
rainiečiai yra aiškiai prie
šingi ir prieš nacizmą, ir 
prieš komunizmą ir jie no
ri matyti savarankiškai 
besitvarkančią laisvą Uk
rainą.

Ukrainiečiai ir Lietiniai
Apie kaimyniškas dvi 

tautas Ekscelencija kalbė
jo:

— Ukrainiečiai ir lietu
viai gerai sugyveno kuni
gaikščių, kniazių laikais.
Iš to laikotarpio mes pa
velde jome gerus prisimini
mus. Mes norėtume, kad 
šita gero sugyvenimo nuo
taika būtų plečiama ir lai
svoje Amerikos žemėje 
tarp lietuvių ir ukrainie 
čių. Aš asmeniškai, kada 
tik lietuvius susitikau, vis 
pasiliko malonūs prisimi
nimai. Lietuviai yra ken
tėję daug persekiojimų, 
užtat jie nusipelno šimpa 
tijų. Mūsų — bazilijonų — 
vienuolynas kitados turėjo 
stiprias pozicijas Lietuvo
je, visa svarbioji jo veiki 
mo jėga buvo Lietuvos že-1 j 
mėse, taigi ir tas mane ri- N 
ša su Lietuva.

Čia, Amerikoje, ukrai

raidas, C. P.
TĖVAI ALPHONSAS M AKIE 

ir GABRIELIUS, C. P.,
St. GabrieVs Monastery, 

159 Waskvngton St., 
Brighton, Mass.

“įšaldė” visam karo 
į metui nayloninių moteriš- 
į kų kojinių kainas. Žemiau- 
įsios rūšies nylon kojinių 
: kainos dabar negali būti 
•aukštesnės, kaip $1.65.

V XX. XX. S X .VV’
Eyes Examined Glasses Fitted

DR. LOUIS E. PLEKAWICH 
Optometrist

S95 Cambridge SU
Tel. KIRkland3215
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PARK STUDIO

I. SURVILA.

Cambridge, Mass.

Tel. TRO 9263 J. H.SNAPHY

Unirersity Har dvare Co.

1179 Cambridge SU Cambridge. Mass. i
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Taika-Kristaus Karalystėje
Rašo T.

Visas Katalikiškas pa
saulis, sekmadienį, spalių 
25 d., švenčia Kristaus

nių giminės tai širdžiai 
pasiaukojimu, baigiantis 
pereitajam amžiai, bet ir 
tuo, kad Mūsų amžinos

Karaliaus šventę. Tos atminAis Pirmtakuos įve- 
šventės tikslą pasako Po-jde Knstaus Karaliaus

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ..........................$4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _______________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

366 West Broadway,

Kristaus Karaliaus dvasią 
į gyvenimą, mes vertai pa
sidarbuosime taikos ir ra
mybės sugrąžinimui.

Pasiaukojimo Diena
Kristaus Karaliaus šven

tė šaukia žmones pasiau
koti Viešpačiui Dievui, pa
sižadėti Jo įsakymus pil
dyti.

Jo Šventėnvbė Pijus XII, 
enciklikoje “Summi Ponti- 
ficatus”, sako: “Tokioje 
laiko ir dvasios aplinkoje, 
Garbingieji Broliai, besi
artinančioji Kristaus Ka
raliaus šventė teesie vi
siems gausių Dievo malo
niu diena, kad Evangelijos 
galybė atgaivintų žmonių 
sielas ir kad Kristaus vieš
patavimas visur įsigalėtu 
ir klestėtu. Teįvyksta toje 
dienoje Švč. Jėzaus Šir
džiai žmonių giminės pa
siaukojimas su ypatinga 
iškilme, kurioje visų tautų 
tikintieji susitelktų prie 
Amžinojo Karaliaus sosto, 
kad ten Jį pagarbintų, kad 
Jį permaldautų už savo ir 
kitų nuodėmes, kad Jo į- 
statymui, kuris yra tiesos 
ir meilės įstatymas, šven
tai prisiektų amžiną ištiki
mybę.

“Teesie tai malonės die
na visiems krikščionims, 
kad jų širdyse vis labiau 
liepsnotų ir skaisčiau 
šviestų toji ugnis, kurią iš 
dangaus mums yra atne
šęs Kristus Viešpats; te
esie ji malonės diena vi
siems, kurių siela yra ne- 
galaujanti, nuvargusi, nu
liūdusi, kad jų dvasia at
sinaujintų ir sustiprėtų; 
teesie ji malonės diena ir 
tiems, kurie Kristaus ar 
nežino, ar nelemtai nuo Jo 
atsitraukę. Iš milijonų šir
džių tą dieną tekyla į dan
gų malda: “šviesa, kuri 
apšviečia kiekvieną žmo
gų, ateinantį į šį pasaulį”.

“Viešpatie, Jėzau Kris
tau, Karaliau, teateina Ta
vo karalystė, nes tik Tavo 
karalystėje sulauksime ti
kros taikos ir ramybės”.

Mūsų pilnesnis, gražes
nis, krikščioniškesnis gy
venimas išplatins Kristaus 
Karalystę žemėje ir pa
greitins baisaus karo už
baigą.

Lai mūsų visas gyveni
mas šaukia: “Teateina Ta
vo karalystė, Kristaus Ka
raliau, Taikos ir Ramybės 
Davėjau”.

šventę, tapo šaltiniu nesu-
Amertko). ............ t,.o« koje "Quas Primas", šiais skaitomų laiminimų žmo-V»n, kart javaitije meum,.... J2.00 žodiiais. ..KristaU3 Kara-' ”e.mS’ neIy8l”ant’. “P“ 
SS TSm-uj ««uvn. SS liaus šventės tikslas yra “">’?• ku" tok^mma Die-

atkreipti žmonių akis j tas 7° ,m‘es* • ° kur,e ,la‘kal 
1 , tų laiminimų buvo labiau

prenumeratos kaina piežius Pijus XI, encikli-

DARBININKAS

Telephone SOUth Boston 2680
South Boston, Mass. blogybes, kurias supasau-■ ; -

’ lSiimoc atitranlrns ŽIBO- ® ’

Visy Akys Krypsta Į Vatikaną
dabarti-; 
labiau/ 
nežiū-

lėjimas, atitraukęs T> . .
nes nuo Jėzaus Kristaus,?1“7 K,ufleJalkal 
atnešė pasauliui, ir, pas- . da art?la1’ 
kalinti tikinčiuosius veik- įvairiausių technikos 
ti, kad visi sugrįžtų prie lsradj“'» ir padangos kito-
pasauiio Atpirkėjo". ?eaSnty®t k.enc‘\ sieJoa
r * badą ir dvasios skurdą?Vatikanas, ploto atžvilgiu, nedidesnis už gerai pa

siturinčio valstiečio ūkį. Viso turi 109 akerius žemės ir 
apie 1000 gyventojų. Kaipo valstybė, tai bus mažiau
sia visam pasauly. O bet gi šiuo sunkiuoju momentu į sako: “Atskirų asmenų ir 
Vatikaną kreipiama labai daug dėmesio. Čia nekalba- tautų pasipriešinimas 
ma apie viso pasaulio katalikiją, kuri ir taikos ir karo Kristaus Karaliaus val- 
metu skaito Vatikaną savo dvasiniu centru, nes ten džiai atnešė žmonijai pa
gyvena Katalikų Bažnyčios Galva. Bet kas nuostabu,1 sibaisėtinas pasekmes. Ne- 
kad su Vatikanu skaitosi ir nekatalikiškas pasaulis, sutikimo sėkla plačiai pa- 
Net priešingos katalikybei valstybės, net stabmeldžių s®ta.’ ^ie kerštingi tautų 
tautos ir bedieviškai nusistatę diktatoriai — žodžiu, nYslS ymai ir varžytines 

draugai, priešai Ir indiferentai (abejingieji), tarsi ver- rasV ta/ nepasotinamas 
čiami kokios nematomos jėgos, stebi tą beginklį sene- go<junias tankiai, prireng
ti, vieni su pagarba, kiti su kažkokia jiems nesupranta- tas patriotizmo ir ben- 
ma baime ir laukia is jo — ko ? Kledziagines paramos ? druomenės gerovės skrai- 
Ne. Jie žino, kad paramos jis negali duoti. Bet laukia ste, sukelia ginčus ir nesu- 
iš jo — vieno, kito palankaus žodžio. Tuomi jie neju- tarimus; tas aklas ir ne- 
čiomis pripažįsta, kad Romos Popiežiuje jie, indiferen- tvarkus savo naudos ieš- 
tai ir net bedieviai, įžiūri kažkokios viršgamtiškos ga- ko jimas taip sukietina 
lybės, kuri jiems, materializmo išpažintojams, dau- žmonių širdis, kad jie kitų 
giau imponuoja negu medžiaga, kurią jie garbina ir teisių bei teisingumo ne
dievina. Jei čia ne tikras dvasinis stebuklas, tai suras- tepripažįsta; nebėra suti
kite ką geresnio.

Kokiais sumetimais pasaulio valdovai taip rūpes
tingai Vatikano galybę atžymi, tai jau kitas klausimas.
Gerieji, žinoma, laukia Popiežiaus padrąsinimo, pa- grindų ir gręsia jai visiš- 
guodos ir palaimos. Piktieji turi visai kitokius sumeti- kas suirimas, nes žmonės 
mus. Vieni nori, kad juos nubaltintų, kad ir netiesio- atsitraukė nuo Kristaus, 
giniu atleidimo žodžiu, tai bent nors šiokiu tokiu san- savo Dievo”. i šuose susirinkimuose, tuo
tykiavimu bei jų pasiuntinių priėmimu. Kiti tykoja, Kaip aiškiai mes mato-1 garsiau katalikams reikia

Gyvenimo Blogybės Ar mūsų laikams negali- 
Jo šventenybė Pijus XISi

kimo šeimose, nes žmonės 
užmiršo, arba apleido savo 
pareigas; pati bendruome
nė yra sukrėsta iš pat pa-

esu turtingas ir pralobęs 
ir nieko man nestokuoja, Kristus globoja ištikimuosius savo vaikelius, 
o nežinai, kad esi nelai- "
mingas ir apgailėtinas, ti, aistrų apsvaiginti, ne- išstengia pasekti kruvino- 
beturtis, aklas ir nuogas”.1 palankių nuomonių apvil- mis Atpirkėjo pėdomis?”

Baisių nelaimių sušilau- • ti. yra nuklydę nuo tikrojo Mmcii Il7ffavinvc
kė žmonija, nes atsitolino Dievo tikėjimo ir išganin- MUSŲ UZQaVlnjS
nuo palaimos šaltinio, gos Jėzaus Kristaus Evan- Mes esame Kristaus Ka- 
Viešpaties, savo Dievo. gelijos, kas, tada, sakome, raliaus kareiviai. Mūsų 

« . ... p . neužsidegtų užuojautos pareiga aiški. Mes turime
KdtdlIKŲ r drCigd meile ir su mielu noru ne- Jo Bažnyčios įstatymus

Kada pasaulis yra atme- > skubėtų jiems pagelbėti ? ginti ir darbuotis, kad at- 
tęs Dievo išganingą moks- Kuris Kristaus kovotojas, vedus paklydėlius į išga- 
lą ir paskendęs kraujo ne- kunigas ar pasaulietis, ne- nymo uostą. Pijus XI sa- 
laimėse, katalikai turi kar- si jaučia esąs pašauktas la- kė: “Aš dėkoju Dievui, 
ščiau Jam atsiduoti, uo- biau budėti ir uoliau ginti kad man leido šiose dieno- 
liau Jam tarnauti, gar- Bažnyčios reikalus, maty- se gyventi, nes dabartiniu 
siau skelbti Jo reikalingu- damas vis baisiau augant laiku negalima būti viduti- 
mą žmonijos gerovei ir Kristaus priešų eiles? Juk nišku žmogumi”. Mes turi- 

kiekvienas turi pastebėti, me būti didžiadvasiai Kri- 
kaip tų klaidingų mokslų staus Karalystės platinto- 
skelbėjai gyvybines Kris- jai. “Sustiprinti ir išpla- 
taus tikėjimo tiesas ir ver- tinti Kristaus karalystę y- 
tybes visiškai atmeta arba ra visų katalikų pareiga”, 

tan ’jas vykdyti draudžia ir Pirmiausia, lai mūsų gy-
, . -t- 4. i - „ • kliudo; kaip jie Dievo įsa- venimas būna be priekaiš-kiau apie J, nutylima vie- kymų plokfteJs niekšiš'kai t0> kad kiti pamaį mūsų 

laužo, kad jų vietoje pa- gerus darbus “garbintų

taikai.
Jo Šventenybė Pijus XI 

sako: “Juo labiau Atpirkė
jo šventas Vardas yra nie
kinamas valstybės vadų 
pasitarimuose, juo

, _ ..... . v. ,. ,, it- i a. i*- - statytu naujų įstatymu Dievą”. Toliau malda yrakad Šv. Tėvas ką neatsargiai prasitartų ir duotų jiems me šiandien pasaulio blo-,Jj skelbti, tuo P^uyiplofc^s įg Rurių yra .§_ reikalinga Malda yra taip
progos jo žodį viešai išnaudoti. Kokie ten jų sumeti- gybės, kaip giliai jaučiame, tvirčiau reikia Jo Dieviš 
mai bebūtų, bet jie neišdildo to fakto, kad Popiežiui pasauliniokarožiaurumus ką ją valdžią ir meilę pla 
pripažįstama pati svarbiausia dvasios galia ir įtaka.

Pigiai suprantama, kad Šv. Tėvo padėtis čia ne
lengva. Jis turi būti labai apdairus ir išmintingas. Vi
sų kariaujančių armijose yra daug katalikų. Reiškia, 
katalikas priverstas kovoti prieš kataliką. Kurioj pu
sėj yra teisybė? Kuri pusė pradėjo kariauti? — Žino
ma, jo minty yra susidariusi tais klausimais nuomonė, 
bet šio karo reikalai taip susipainioję, kad be galo sun
ku tiksliai juos suklasifikuoti. Šv. Tėvas turi būti ne
utralus, bet kiek reikia virš žmogiško takto ir išmin
ties neutralumą šiais laikais išlaikyti! Pijus XII jį sek-

ir nelaimes! Visi trokšta tinti, 
taikos, bet nepripažįsta' “Ar gali būti kas svar- 
Taikos Davėjo - Kristaus, i biau, kaip mūsų laikų 
savo Dievo. “Jei Viešpats1 žmonėms skelbti neištiria- 
nestatys namo, veltui dar- : mus Kristaus turtus? Tik- 
buojasi tie, kurie jį stato”.} rai nieko nėra kilniau, 
Veltui trokštama taikos,1 kaip išskleisti Kristaus 
nes jos norima įsteigti be Karaliaus vėliavą ir didžių 
Dievo

mesti doriniai Dievo ap- lengva ir taip galinga. Visi 
reiškimo dėsniai ir dvasia, gali melstis. “Ateik Tavo 
einantieji iš Kalno Pamok- karalystė”, gali kiekvienas 
slo ir Kristaus Kryžiaus, žmogus kalbėti. Bet reikia, 
Kas galėtų be gilaus skau- kad malda nebūtų tik lū- 
smo stebėti, kaip tie iškly- pomis kalbama, bet visa 
dimai žalingų vaisių neša širdimi, visu gyvenimu, 
tiems

Kas Reikalinga Pasauliui
Popiežius Pijus XII, en

ciklikoje “Summi Pontifi- 
catus” sako: “Išplatintas ‘ rie ją nelemtaimingai išlaiko. Jo rimtis, bešališkumas, asmeninis tau

rumas ir nepalaužiamas teisingumo pajūtis patraukia j jr kasdien gilinamas Švč. 
visų akis ir padaro jį aukščiausiu moraliniu autoritetu I Jėzaus Širdies garbinimas, 
pasaulio reikalams tvarkyti. K. | apvainikuotas ne tik žmo-

kurie ramiu ir sau-
giu lhik“ deja, tiktai iš'kos įr ramybžs? Gyvenki.

dalykų rodyti tiems, kurie va5-° -al ° -i?S me kaip įsako Taikos Ka-
sekė ir tebeseka paskui aJais* ° a a rei įa ra|įus Kristus, mūsų Vie- 
apgaulingus ženklus, iri‘711^*. latęaetl- . koTOt1' špats. Pasaulis pasitiki, 
grąžinti po nugalinčia 4^ kad kardas, lėktuvai ir
Kristaus vėliava tuos. ku-

Ar norime sulaukti tai-

persekiojimus _ kęsti, jie atneš
yra pame- suabeJ?Ja’ yza> apsilps- bet mes žinome, kad dva- 

tę? Kas tad, matydamas ta lr- išsigandę aukų, ku- šia yra galingesnė už kar- 
tokią daugybę brolių ir se- , riu reikalauja krikščionių dą, kanuoles, lėktuvus ir 
serų, kurie, klaidų apakin-1 tikėjimo išpažinimas, ne- bombonešius. Nešdami

IŠ GARBINGŲ LAIKŲ
(Iš “šviesos” spausdinio)

Bet jos nebgrįš... Ir čia pašėlęs gailesys 
sugriebdavo į savo sūkurį vargšo sielą ir 
nuožmiai mėtydavo ir daužydavo ją, lyg įsi
siūbavusi marė menką valtį. Pablūdusiomis 
akimis žvalgydavos jis aplinkui, ar neras ko
kios įnagės, kuria galėtų pralaužti tas negai
lestingąsias sienas. Bet veltui. Tada, sugniu
žęs galingąsias kumštis, šokdavo prie tų 
drėgnųjų akmenų, įnirtusiai daužydavo juos, 
draskydavo pirštais užcementuotuosius tar
pus. Veltui! Rankos kraujais apsiliedavo, o 
akmenys ramiai niūkso savo vietose, lyg ty
čiodamies iš pašėlusių jo pastangų... Tada 
užlauždavo jis viršum galvos rankas, taip jog 
pirštų sąnariai trakšterėdavo, ir puolęs į 
kietąjį guolį, draskydavo plaukus, pasijutęs 
esąs toks silpnas, toks bejėgis priešais žiau
rųjį likimą, ir, susirietęs iš nepakenčiamo 
skausmo, daužydavo galvą į grindis... Tik 
štai atsimindavo esąs krikščionis... Suspaus
davo stipriai delnais plonimus, kad galva ne
plyštų iš to skausmo, ir sukepusiomis lūpo
mis, dideliausia pastanga save palauždamas 
ir priversdamas, tankiai, skubiai, sausai kar
todavo: “Lai įvyksta Tavo valia! lai įvyksta

Tavo valia! lai įvyksta Tavo valia!” iki jaus
mai perdegdavo, mintis nuvargdavo ir už
gesdavo. Tada kankinys sėdėdavo ramiai-ra- 
miai, delnais galvą suspaudęs, nemirkčiojan- 
čiomis sausomis akimis į vieną vietą įsižiū
rėjęs, juodoj nevilties bedugnėj paskendęs... 
Ir vėl atsibusdavo.

“Mirties, greičiau mirties! O, kad greičiau 
pas Kristų! į amžinąjį poilsį!”

Tos audros praėjo. Dabar Kvintus, kaip 
silpnas ligonis, maž ko bejaučia, beveik nie
ko nebetrokšta. Jam vis tiek pat, kas įvyks...

m.
Ir štai atsivėrė plačiai jo kalėjimo durys, 

ir šviesa gausia banga užliejo jo akis. Jis už
simerkė: Ūmai pajuto, kaip kažkieno koja 
jį skaudžiai užgavo, ir suskambėjo paniekos 
žiaurus balsas: “Kelkis, krikščionių * gyvuli! 
Eik! ten laukia tavęs gražus, kilniagimis miš
kų žvėris. Nieko kito tu nevertas — bent pa
sotinsi leopardą ir padžiuginsi kvailių mi
nią!” Lyg elektros srovė perbėgo per Kvin- 
taus kūną ir pastatė jį ant kojų. “Kaip? tatai 
jau mirtis?!” žaibu švystelėjo jam minty, ir 
taip jam pagailo gyvenimo, lyg tartum kas 
įkaitintomis replėmis būtų suspaudęs širdį. 
Prakaitas išmušė. Bet tuoj dingtelėjo mintis: 
“Juk taip troškau, taip laukiau mirties! 
Džiaugtis reikėtų!... Ir pats nemaniau, o be

sąs bailys! Gėda!... Kad nesuprastų šitie ka
reiviai!” Ir Kvintus suspaudė stipriai kumš
tis, stipriai sukando dantis ir, prisimygęs 
kartodamas minty: “Už Kristų! už Kristų!” 
drebančiu žingsniu išėjo į areną, kareivių ly
dimas. Kojos linksta kelių sulenkimuose; 
smulkūs šiurpuliai bėga per kūną; nors Kvin
tus laiko dantis stipriai sukandęs, tačiau 
kartkartėmis jie vis dėlto sutauška, lyg nuo 
šalčio, lyg iš ligos, lyg iš baimės; širdis krū
tinėj taip smarkiai plaka, jog tamsu daros a- 
kyse. “Bailys besąs, bet paveiksiu save!” mą
sto didvyris ir, sugniaužęs kumštis, pro su
kąstus stipriai dantis atkakliai šnibžda: “Už 
Kristų! už Kristų!”

Visų žiūrėtojų akys susmigo į kentėtojo 
Sukumpusį, nudriskusį, nešvarų, be galo lie
są, bet vis dar galingą, milžinišką stuomenį. 
“Tas veikiai nepasiduos leopardui!” sako vie
ni ir kelia pinigų sumas, statomąsias varžy
tynėse už Kvintų. “E, jis visai nusibaigęs”, 
su panieka šneka kiti. švelniosios ponios, tru
putį pasibiaurėdamos tąja negražiąja mirties 
auka, bet ir labai domėdamosi, negali nuo jos 
akių atitraukti. O iš aukšto, iš visų pusių 
skamba rėksmai: “Leopardą! greičiau leo
pardą!” Nė iš kur nė žodžio sąjausmo... Tik 
pačioj pastogėj tamsiam kampe plyšta iš 
skausmo trys širdys: viena paaugusio as
mens ir dvi mažučiukės.

Kvintus to nejaučia. Jaučia jis vien, jog 
aplinkui jūrė neapykantos, paniekos, nesą- 
jausmo, šaltos nemeilės. Žino jis, jog ten yra 
daug jo pažįstamų, karo draugų. “Neduosiu 
aš tai pikta jai miniai pasijuokti iš mano silp
nybės ,iš mano bailės! Paniekiu aš tuos bude
lius!” Ir jis išdidžiai išsitiesė ir metė aplin
kui drąsų žvilgsnį. Dabar pastebėjo, koks ap
driskęs, kokioj netvarkoj jo menkasis rūbas. 
Ir apsitampė, apsiglostė. Bet tuoj susisgribo: 
“Ką darau? kuo tokioj valandoj rūpinuos? 
juk aš — krikščionis! juk tuoj stosiu prieš 
savo Viešpatį!” Ir jis vėl tyčiomis susikumpi
no, su pasižeminusia išvaizda nuėjo į vidurį 
arenos, atsiklaupė ir pradėjo tyliai melstis.

Suprato žiūrėtojai, jog čia gali jiems ne
betekti pamatyti kovos, ir pikta jiems pasi
darė. Iš visų šalių pasipylė paniekos, pašai
pos žodžiai, koliojimai.

Kvintus tai girdi; puikybės jausmas, pyk
tis, kerštas kyla jo širdy; visomis jėgomis 
stengias jis tuos jausmus užslopinti ir sau
somis bekraujėmis lūpomis kurčiai kartoja: 
“Kristau, pasigailėk! Kristau, atleisk!” be
veik nebsuprasdamas, ką tie žodžiai reiškia, 
ir nejausdamas jokios paguodos. “Nepasi
duosiu! ištversiu!” O tuo tarpu stebuklingai 
skaisčiais žaibų žaibais švitruoja galvoj min
tys:

(Bus daugiau)
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UETUVOS TREMTINIŲ SIBIRAN SĄRASAS

Žemiau talpiname iš Lie
tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvon

Mažeikiai.
9181. Remys, Bronius (My

kolas), 34.
9182. Remys, Mykolas (Ra-

Raudonasis Kryžius. Šis į polas), 24, ūkininkas, gyv. vie- 
sąrašas yra labai svarbus, i ta Vilnius
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar 
negauna jokių žinių.

Sąrašas sunumeruotas ir 
alfabetiškai sudarytas. 
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o 
skliauteliuose tėvo vardą, 
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje.

(Tąsa)

9183. Remys, Bronius (Juo
zas), 32, kareivis.

9184. Remeika, Bronius (Be
nediktas), gimęs 1920, vežikas, 
gyv. vieta Radviliškis.

9185. Remeika, Teodoras-Al- 
gimantas (Alfonsas), 4, gyv. v. 
Meškučiai, Alovė.

9186. Remeikienė, Ona (Jo
nas), 22, ūkininkė.

9187. Remeika, Alfonsas 
(Martynas), gimęs 1901, ūki
ninkas.

9188. Remeikaitė, Vladė (Vla-
9175. Raulinaitis, Kazys (Ka- das)> gimusi 1935.

zys), 24, karininkas, gyv. vie- 9189 Remeika, Vladas (Ka
ta Sasnava, Marijampolė. rolis), 38, ūkininkas.

9176. Raulinaitis, Juozas 9190. Remečius, Ignas, 15, 
(Vincas), 22, karininkas, gyv. samdinyS; gyv. vieta Kaunas.
vieta Paletnikai, Vilkaviškis. 9191. Rembauskienė, Bronė

9177. Rauba, Bronius (Juo- (Steponas), 74, ūkininkė, gyv.
azs), gimęs 1917, karininkas, g. vįeta Panoteriai, Ukmergė, 
vieta Vilnius. 9192. Rėkus, Petras (Petras),

91 <8. Rauba, Balys (Juozas), 14 gyv. vieta Pa veisė jai, Veisė- 
gimęs 1895, karininkas, gyv. v. Jai Seinai.
Blinaras, Radviliškis. ■ 9193. Rekus> Bolesius (Pet-

9179. Remytė, Tulija (Bro- ras) jg
nius), 4, gyv. vieta Mažeikiai, i 9194. Rekienė - Rudzinskaitė,

9180. Remienė, Jadvyga (Bo- jujė (Adomas), 37.
liūs), 27, teisininkas, gyv. vieta 9195. Rekščius, Leonas (Vin

cas), 14, mokinys, gyv. vieta 
Švenčionys.

9196. Rekošytė, Genė (Ta
das), 15, g. v. Žaiginiai, Šiluva.

9197. Rekošienė, Ona, gimusi 
1894, ūkininkė.

9198. Rekošius, Tadas (My
kolas), gimęs 1880, ūkininkas.

9199. Rėkus, Petras (Juozas), 
40, ūkininkas.

9200. Reklaitytė, Gražina 
(Vladas), 12, mokinė, gyv. vie
ta Ukmergė.

9201. Reklaitytė, Izolda-Gali- 
na (Vladas), 18, mokinė.

9202. Reklaitienė, Viktorija 
(Titas), gimusi 1899, šeiminin
kė.

9203. Reklaitytė, Jolitė (Mi
kas), 6, gyv. vieta Balaupiai, 
Marijampolė.

9204. Ručinskas, Leonas 
(Viktoras), 5, gyv. vieta Kidu
liai. Šakiai.

9205. Ručinskienė, Aleksan
dra (Juozas), 69, gyv. v. Kaiše- 

1 dorys.
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9206. Rudaitis, Juozas (Juo
zas), 35, ūkininkas, gyv. vieta 
Šilvėnai, Plokščiai.

9207. Rigertienė, Teofilė, 39, 
darbininkė, gyv. vieta Leitiš- 
kiai, N. Radviliškis.

9208. Rudaitienė, Stasė, 33,1 
gyv. vieta Šilvėnai, Plokščiai. :

9209. Rickevičienė, Ona 
(Laurynas), 75, ūkininkė, gyv. 
vieta Leščiai, Pernarava.

9210. Ribikauskienė, Regina 
(Ignas), 38, gyv. vieta Kazlų 
Ruda Marijampolė.

9211. Ribikauskas, Povilas
(Pranas), 35.

9212. Ribačenka, Zigmas 
(Jurgis), gimęs 1905, gyv. vie
ta Apuoriai, Pažaislis.

9213. Riautas, Adomas-Keis- Į 
tutis (Stasys), 7, g. v. Kaunas.

9214. Riautaitė, Elgytė (Sta
sys), 9 ,mokinė, gyv. v. Kaunas.

9215. Riautaitė, Birutė (Sta
sys), 10.

9216. Riautienė, Albina (Sta
sys), 30, šeimininkė, gyv. vieta 
Kaunas.

9217. Riautas, Stasys (Juo
zas), 34, mokytojas.

9218. Riaubaitė, Genovaitė 
(Juozas), 15, gyv. vieta Fusdeš- 
riai, Sintautai.

9219. Riauba, Jonas (Juozas), 
17.

9220. Riaubienė-Jakaitė, Mar
celė, 38.

9221. Riauba, Juozas (Jonas) 
gimęs 1886, ūkininkas.

9222. Revakas, Vitoldas (A- 
dolfas), gimęs 1915, ūkininkas, 
gyv. vieta Kintautai Salai.

9223. Revaitis, Antanas (Jo
nas), 36, policininkas, gyv. vie
ta Kybartai (su vaikais).

9224. Repšytė, Laimutė (Jo
nas), 4, g. v. Stelmužė, Zarasai.

9225. Repšys, Juozas (Jonas), 
8. , 7-

9226. Repšienė, Juzė (Jonas), 
26, ūkininkė.

9227. Repšys, Jonas (Jonas), 
129, ūkininkas.

9228. Repšys, Leonas (Jonas), 
24, ūkininkas.

9229. Repšienė, 60.
9230. Repšys, Jonas, 70, ūki

ninkas.
! 9231. Repšys, Vigundas (Si-
manas), 6. gyv. vieta Krekena
va, Panevėžys.

9232. Repšytė, Aldona (Sima- 
nas), 17, mokinys.

A THE ARMY AND MAVAL HOSP- 
ITALS M AMERICA ASINEI! AS 
OVERSEAS RED OJOK NORtfRS 
ŪKE NAU DO
MUCH TO SPE® THE RECOVERY 
Of THE III AND WOUNOE(X

INTO THE BATAAN W1LDERNESS, DID HEROIC DUTY IN 
KEEPING UP MORALE Of THE BESIEGED AMERICAN AND 
FURNO TROOPS. TMOUGH CONSTAHTLY UNOER SHELLHRE, SHE 
ORGANIZED GROUP SINGING IN THE EMERGENCY MEDICAL 
SHELTER. ...SHE ALSO DISTRIBUTED CIGARETTES TO THE 
WOUNDED AS LONG AS THE SUPPLY LASTED.
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12, mokinė, g. v. Marijampolė.
9274. Rinkevičiūtė, Ona, 14, 

mokinė.
9275. Rinkevičius, Antanas,

15, mokinys. '
9276. Rinkevičienė, Anelė, šei

mininkė.
9277. Rinkevičius, Ramutis 

(Julius), 6, gyv. vieta Bijutiš
kis, Molėtai.

9278. Rinkevičius, Algiman
tas') (Julius), 8, mokinys.

9279. Rinkevičienė, Stasė 
(Tadas), 33, mokytoja.

ForVictory.
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9291. Rimševičius, Albinas 
(Jurgis), 19, ūkininkas, gyv. v. 
Miežonys, Švenčionys.

9292. Rimšelis, Mečius (Jo
nas), 30, ūkininkas, gyv. vieta 
Gi įgaliūnai, Švenčionys.

9293. Rimša, Vladas-Antanas 
(Bernus), gimęs 1910, ūkinin-

9280. Rinkevičius, Julius (An- kas g v Adutiškis> Švenčionys, 
tanas), gimęs 1903, mokytojas, j 9294. Rimkienė, Aldona (An-

9281. Rinkevičiūtė, Gražina 1 
(Pranas), 1, gyv. vieta Kaunas.

9282. Rinkevičienė, Ona 
(Juozas), 21, šeimininkė.

9283. Rinkevičius, Pranas, 30, 
reporteris, gyv. vieta Kaunas. 27 darbininkas> g. v. Ukmergė'

9284. Rinkevičius, Rimantas

i tanas), 11, mokinė.
9295. Rommel, Romualdas 

(Juozas), gimęs 1902, vežikas, 
gyv. vieta Pavilnys.

9296. Ramanauskas, Jonas,

9297. Ramanauskas, Kazys 
(Kazys), 41, pulkininkas, gyv. 
vieta Vilnius.

9298. Rolič, Edvardas (Myko
las), gimęs 1920, studentas, g.

9286. Rinkevičienė, Stasė, 38- vieta Paluknė> Rudiškiai.

(Juozas), 14, mokinys, gyv. v. 
Panevėžys.

9285. Rinkevičius, Vitalis 
(Juozas), 17, mokinys.

9233. Repšienė, Katrė (Jo- 9262. Rimaitienė - Povilaity-
nas), 48, ūkininkė. tė, Domicėlė (Jonas), 35, mo-

9234. Repšys, Simanas, 52, ū- kytoja.
kininkas. ' 9263. Rimaitis, Povilas (Jo-

9235. Repšys, Antanas (Ka- nas), 39, mokytojas.
zys), 60, ūkininkas, gyv. vieta 9264. Rilys, Mikas (Aleksan- 
Medikoniai, Pušalotas. dras), gimęs 1897, g. v. Kaunas.

9236. Repova, Natalija (My- 9265. Rysevič, Elena (Jonas), 
kolas), 25, gyv. vieta Vilnius. gimusi 1917, slaugė, gyv. vieta

9237. Reningeras, Liudas (Ste- Vilnius.
pas), 81, gydytojas, gyv. vieta’ 9266. Rybiškis, Vytautas-Sta- 
Akmenė, Šalčininkai. nislovas (Povilas), 7, gyv. vieta

3238. Rimkienė, Ona (Juo- Ramavydiškiai, Užpalai. 
zas), 45, šeimininkė, gyv. vieta 9207. Rybiškienė, Elena (Pet- 
Vilkaviškis. ras), gimusi 1906, šeimininkė.

9239. Rimkus, Antanas (To- 9268. Rybiškis, Povilas (Mi
mas), 43, darbininkas. kas), gimęs 1903, mokytojas.

9240. Rimkus, Stanislovas 9269. Rybinskienė, Jadvyga 
(Antanas), gimęs 1912, kuni- 50, gyv. vieta Vilnius.
gas, gyv. vieta Kražiai. 9270. Rybinskas, Tadas, 42,

9241. Rimkevičiūtė, Marija, knyginingas, gyv. vieta Vilnius.
28, darbininkė, gyv. v. Vilnius. ■ 9271- Rinkevičius, Balys, 65,

9242. Rimkevičius, Algiman- inžinierius, gyv. vieta Pabradė.

41, šeimininkė.'
9287. Rinkevičius, Juozas 

(Jonas), 40-45, armijos majo
ras.

9288. Rinkevičiūtė, Aldona 
(Vladas), 4, gyv. vieta Van
džiogala, Kaunas.

9289. Rinkevičienė-Urbaniūtė, 
Agota (Antanas), 30, girinin
kas.

9390. Rinkevičius, Henrikas 
(Juozas), gimęs 1914, darbinin
kas, gyv. vieta N. Vilnia.

9299. Rokutis, Antanas, 30, 
gyv. vieta Tauragė, Vainut,

9300. Rojek, Janina, 18, 
dentė, gyv. vieta Lentvari?

9301. Roginskaitė, Alir g.
vieta Vaiskariškiai, Pal ...r . 
Ašmena. t

9302. Rogosinskienė, Vanda 
(Stasys), 34, gyv. vieta Vilnius.

9303. Roginskas, Stasys.
9304. Rogosinskienė, Jadzė 

(Marcelius), 61, ūkininkė.

(Bus daugiau)

tas, (Jonas), gimęs 1938.
9243. Rimkevičius, Albinas

9272. Rinkievič, Henrik (Juo
zas), gimęs 1911, mokytojas 

(Jonas), gimęs 1927, mokinys, ■ gyv N Vilnia.
gyv. vieta Vilnius.

9244. Rimkevičiūtė, Aldona 
(Jonas), gimusi 1925, mokinė.

9245. Rimkevičienė - Andriko
nytė. Julė gimusi 1898, šeimi
ninkė.

9246. Rimkevičius, Jonas

Užsisakykite Joniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graften Ave., IsBngton, Mas. Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Gal Jums ir NUOSTABU 
bus. jei kartais prisieitų netek
ti telefono. Karo metu gali 
Tamsta paprašyti atsisakyti 
nuo privataus telefono ir pasi
imti party-line. Iki karui užsi
baigsiant daugiau ilgų cords j 
rezidencijas nedėsime. Jei jums 
prisieitų kur išsikelti, tai mes 
neužtikriname, kad jūs gausi
te tokj telefono aptarnavimų, 
kokį gaunate dabar.

Ką Karo Produkcijos Boar- 
das yra išleidęs įsakymą “L- 
50”, tas yra labai svarbu lai
kytis visiems telefono vartoto
jams. Karo vadovybės įsakyta, 
kad šiuo kritišku momentu bū
tų taupoma medžiaga, kuri yra 
reikalinga telefonui. Telefonui 
būtinai reikalinga varis. guma. 
plienas, magnesium, aluminum, 
cinas, švinas ir taip toliau.

Mums labai nemalonu, kad 
karas uždeda restrikcijas ant 
telefono patogumų. Yra deda
mos visos pastangos, kad jūs 
gautumėte tokį aptarnavimą., 
kokį turėjote ir praeityje, ne
žiūrint karo apsunkinimų.

KARAS 
YRA ANT ŠIŲ 

LINIIŲ
NEŠAUK

šių miestų, jei bent būtų gyvas 
reikalas.

Washington. D. C.
Detroit Pittsbūrgh 

Chicago Albany 
Norfolk Cleveland

Philadelphia

Kristaus Karaliaus Šventėje

SPALIŲ 25 DIENĄ 
Apreiškimo Lietuvių Parapijoje
259 N. 5th St., Brooklyn, N. Y.

Vadovaujant
KUN. KLEB. NORBERTUI PAKALNIUI

įvyksta

Šv. Pranciškaus Mylėtojų ir 
TRETININKŲ KONFERENCIJA
Konferencijoje dalyvauja Kunigai Klebonai, Asisten
tai ir atstovai Tretininkai iš sekančių Lietuvių parap.: 
Brooklyn, N. Y.: Apreiškimo par., Angelų Karalienės 
par., Šv. Jurgio par., Bayonne, N. Y., Elizabeth N. J., 
Nevvark, N. J., New York City, N. Y., Harrison-Kearny, 

N. J., Paterson, N. J., Jersey City, N. J. 
KONFERENCIJOS PROGRAMA SEKANTI:

4 vai. po pietų
Apreiškimo parap. bažnyčioje pamokslas, kurį sakys

TĖVAS JUVENALIS LIAUBA, O. F. M.
Po pamokslo, giesmės, maldos, procesija, iškilmingas 

palaiminimas su Švč. Sakramentu.
5 vai. po pietų

Apreiškimo parapijos salėje paskaita:
“ŠV. PRANCIŠKUS IR MOŠŲ LAIKAI”

laikys
TĖVAS JUSTINAS VAŠKYS, O. F. M.

Po paskaitos
APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO KONCERTAS

Po koncerto, trumpas referatas:
"Trečiojo Ordino reikšmė”.

Po Konferencijos
SERAFIŠKA VAKARIENE ir SVEIKINIMAI.

Per Pranciškų į Taika!

(Stasys), gimęs 1899, samdi
nys.

9247. Rimkevičius, Stasys, 77, 
gyv. vieta Vilnius.

9248. Rimkevičius, Stepas
(Kazys), 28, gyv. vieta Mikniū
nai, Kėdainiai.

9249. Rimkevičius, Kazys
(Juozas), 60, agronomas, gyv. 
vieta Mikniūnai.

9250. Rimkevičienė, Jadvyga
(Justas), 49, šeimininkė.

9251. Rimkevič, 1 Enrikas
(Juozas), 28, darbininkas, gyv.1 
vieta N. Vilnia. f

9252. Rimas, Juozas, 30, gyv. 
vieta Šilavotas, Marijampolė.

9253. Rimkienė, Karolina, 50, 
šeimininkė, gyv. vieta Juozapa- 
ta, Svėdasai.

9254. Rimkus, Juozas, 70, ū- 
kininkas.

9255. Rimgaila, Stasys (Leo
nas), 23, samdinys, gyv. vieta 
Radviliškis.

9256. Rimgaila, Jonas (Anta
nas), gimęs 1898, ūkininkas, g. 
vieta Vaiteliai, Gargždai.

9257. Rimašius, Nikodemas 
(Karolis), 42. kalvis, gyv. vieta 
Jančiūnai, Švenčionys.

9258. Rimašius, Romualdas 
(Pranas), 22, ūkininkas.

9259. Rimaševska, .Marija-Re- 
gina (Vitold), 30, darbininkė, 
gyv. vieta Vilnius.

9260. Rimaitis, Donatas (Po
vilas), 3, g. v. Šilavotas, Prie
nai.

9261. Rimaitis. Alzirdas-Leo-

Patikrinkite visus savo elektrikinius dalykus šiandien. Jei jie yra rei
kalingi pataisymo, įteik juos savo kaimyniniui elektriškų daiktų parda
vėjui pataisyti.

Atsimink — jūs negalėsite jų nusipirkti dabartiniu laiku. Dabar sutai
syti įrankiai ilgai tarnaus ir jie DIRBS iki karui užsibaigiant.

DYKAI LITERATŪRA Boston E-
dison klijantams. Ši naudinga bro- W
šiūra suteiks gerų faktų kaip W
JUOS LAIKYTI DARBEI
ši brošiūra sutaupj's jums laiko. \L- / W "
pinigų, darbo ir rūpesčio. I w

BUY \
VSIYT-O 1
STsTtS Į 

WN* I 
į BONOS 
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L STAMPS



Penktadienis, Spalių 23, 1942 DARBININKAS

LDS Studijų Rateliams Už Moterystės Išlaikymą
X SOCIALINIS KLAUSIMAS Rašo T.

• MOTEBYSTBS TIKSLAS
Moterystė yra teisėta ir nenutraukiama bendro 

gyvenimo sutartis, padaryta vyro ir moters tuo tikslu, 
kad vienas kitam teiktų visokeriopą pagalbą ir augin
tų bei auklėtų Seimą. Krikščioniškoji moterystė dar 
turi savo šventumo būdą, kurį jai suteikė Jėzus Kris
tus. Mūsų Atpirkėjo parėdymu, krikščioniškoji mote
rystė yra ne tik sutartis, bet didis ir šventas Sakra
mentas, kuris teikia antgamtinių malonių reikalingų

Neužmerkime, Mylimieji, akių, drąsiai pažvelg- 
kime į tikrovę. Pereikime į didžiųjų fabrikų centrus, 
ir pamatysime, kaip skursta ten tos gyvosios mašinų 
dalys, darbininkais vadinamos. Apžiūrėkime puikiuo
sius didmiesčių rūmus, ir pamatysime, kaip iš vienos 
pusės prabangose maudosi kapitalistai ir kaip, tų pa
čių rūmų rūsiuose ir palėpėse susigrūdę, skursta vadi
nami proletarai. O šių pastarųjų skaičius vis auga ir

• >»»•••• x • - ' ir naudingų šeimos gyvenimui.Štai, Mylimieji, turime šiandien taip spirginanti, , ..’ J ... r ’ . f f b . Katalikų Bažnyčia sako, kad pirmutinis ir svar-
vadinamą socialinį klausimą. ,* .. ' . F . .o • v -• 4.-, * u i x . j v. .blausia moterystes tikslas yra auginti vaikus. Bazny-Sakysite, tai liečia tik fabrikų centrus ir didziuo- J , . . , . , , .-f. < ’ . . • L-x _x -j- čia griežtai smerkia visus tuoe, kurie nors kokiu budusius miestus; pas mus, kaime, nei didelio turto, nei di- . ., , . , , . * , ., . j x • » x- . x i jv. . prisideda prie gimdymo kontroles platinimo ar.nau-delio skurdo neturime. Pas mus tie patys skurdžiai F .. v x , F,, . . ... .x. . . . . . . i. . , . x- i , • - j v dojimo. Katalikų Bažnyčios buvo išleistas pareiski-tiek bežemiai darbininkai, tiek ūkininkai, ypač dabar- J , -QK- , , , . ,• x mas, kovo 21 d. 1851 m. sakant, kad ‘ gimdymo kon-tinio krizio metu. x i- , . .■m _x x i............... x • x trole yra neleistina, nes tai priešinga pačios gamtos

ysta , y nuėji, jei įpmano . įstatymui”. Šitoks pasmerkimas buvo pakartotas, ba-
žinau, kad šiandien, kai žemes gaminių pertek-1 ,anJio 1# d lg53 kad i“ mdvm0 kon.

liaus nėra kur dėti, kai gyvenimo reikalai vis auga ir>. .. _ _  , J. " .... „• x j- v -i • - i v- • j-x- , x trole is savo esmes yra nedoras darbas ir neleistinas .auga, ir žemdirbio ūkininko būvis nepavydėtinas, bet — . . . . , , _ x- i , • •, ®,. . . * . , ,. . , ’ Taigi tie, kurie gyvendami moterystėje, kokiaisdar blogesnis bežemio darbininko. . .’ , , J . . . ., ,® . nors budais trukdo vaikų gimdymą, sunkiai nusideda
DARBININKŲ SKURDAS prieš Visagalį Dievą. Jei per išpažintį jie neprižadėtų

i daugiau taip nedaryti, kunigas negalėtų jiems duoti 
Neužmirškime, kad ir kaimuose bežemių darbi-! išrišimo iš nuodėmių.

ninku skaičius auga. Sunkaus krizio laikais ūkininkai, 
tikro neturėdami iš ko mokėti samdininkams algų,

Piktanaudojimas moterystės, praktikavimas gim
dymo kontrolės yra stačiai priešingas gamtos ir Visa

...mgiasi, kiek galima, apsidirbti patys. Padeda jiems gajįo Dievo įstatymams. Tai šlykštus pasikęsinimas 
ašina. Darbininkai, neturėdami pastovaus darbo kai- į moterystės Sakramentą išniekinti, didis nusikaltimas

me, kraustosi į miestus. Tuo būdu miestuose beturčių1 prįe§ Dievą.
risirenka vis daugiau ir daugiau, proletarijatas auga MŪSŲ PAREIGA
įe tik naujagimių prieaugliu, bet ir atsikraustančiais , ' v...........................................
kaimiečiais. Čia jie, kartais pusbadžiai, skursta kur Kada valstybėje nonma balsavimais užguli gim- 
rusiuose, neretai po kelias šeimas susikimšę viename i kontroles šlykštybę, katalikai turi žinoti, ad 

Į tai yra pagoniškas, ištvirkėlių nusistatymas sunai-drėgname kambarėlyje.
Miestuose darbininkas pirštu prikišamai mato, 

kaip vadinamieji buržujai, sotūs ir gražiai apsirėdę, 
krykštauja teatruose ir kinuose, kaip nekartą per 
kiauras naktis trankosi po restoranus ir klubus. Dar
bininką pagauna apmauda ir pavydas. Jis mielu noru 
klauso, ką nesąžiningi agitatoriai jam skelbia.

Per gimines ir pažįstamus darbininkų nepasiten
kinimas pasiekia ir kaimą. Ir kaimo bežemis darbinin
kas ypač geriau pasiturinčius ūkininkus pradeda lai
kyti buržujais, jiems pavydėti ir jų neapkęsti. Štai ir, 
turime du frontu: buržujų ir proletarų.

Šitokiu būviu naudojasi įvairaus plauko socialis
tai. Žodžiu ir raštu kursto jie darbininkus prieš darb
davius ir ruošia revoliucijas.

; kinti krikščionišką dorovę, paversti moterystę į lega
lizuotą paleistuvavimą, paminti po kojų šventus Die
vo įsakymus. Čia katalikų pareiga aiški; balsuoti prieš 
gimdymo kontrolės užgyrimą. Kitaip negali būti. Jė
zus Kristus pasakė: “Kas ne su Manimi, tas prieš Ma
ne”. Gimdymo kontrolė yra priešinga Dievo įstatymui 
Kas ją užgirtų, pateisintų, skleistų, prieš ją nebalsuo
tų, visai susilaikytų nuo balsavimo, tas nebūtų su 
Kristumi, bet prieš Kristų.

Lapkričio 3 d. 1942 m., gimdymo kontrolės įstaty 
mas bus pateiktas balsuotojams sekančia forma:

"QUESTION No. 1.
Law Proposed by Initiative Petition

SVEIKINA spūdį, kad žmogus noromis ne
noromis buvo perkeltas j dan
gaus grožybės ir nenorėjo ap
leisti.

ROGER L. PUTNAM,
Springfieldo miesto mayoras, Demokratų kandidatas 
į Gubernatorius, nuoširdžiai sveikina “Darbininko” 
metinio baliaus dalyvius-ves.

Roger L. Putnam, adv. J. Grigaliaus pastangomis, 
“Darbininko” metiniam baliui dovanojo puikią taurę. 

Mayoras Putnam žada asmeniai atsilankyti į 
“Darbininko” šokius ir įteikti laimėjusiai porai pui
kią taurę.

ninių altorių. Nabašninkas bu
vo palaidotas New Cathedral 
kapinėse. Paliko dideliam skau
sme savo žmoną ir vedusį sūnų.

ATLAIDŲ EIGA 

Didieji atlaidai prasidėjo sek
madienio rytą 11 vai. Kun. Fos- 
ter iš Washingtono atnašavo 
iškilmingąsias mišias. Kun. dr. 
Mendelis ir kun. Antanas Du- 
binskas jam pagelbėjo. Garsu
sis Jėzuitas misijonorius kun. 
Aukštikalnis pasakė iškilmių 
pradžiai atatinkamą pamokslą 
kaip lietuviškai taip angliškai. 
Ekspozicijos metu per visą po- 

1 pietį bažnyčia buvo puspilnė 
žmonių. Vakare 7 vai. buvo kal
bamas rožančius, laikoma nove- 
na ir atlaidų mišparai. Kun. Jo
nas Mendelis buvo mišparų ce
lebrantas. Pirmadienį, po 8 mi
šių prasidėjo devynerios nove
nos pamaldos. Virš 6,000 žmo
nių atsilankė vien tik ant nove
nos pamaldų. Antradienį tvar
ka buvo ta pati. Antradienio va- 

i karą įvyko atlaidų užbaiga. 
Per mišparus suskaičiau 15 ku
nigų sanktuarijoj. Procesija bu
vo žavėjanti. Litanijos giedoji
mas tikrai liturginis. Kiekvie
nam buvo begalo malonu regėti 
ir girdėti atlaidų gražumus. 
Žmones pasinaudojo Dievo ma
tinėmis. Daugel atliko išpažin
tį ir per visas mišias skaitlingai 
ėjo prie Šv. Komunijos. Dievas 
suteikė gražų orą, tikrai rink
tinį atlaidams. Kaip parapijos 
kunigai, taip misijonorius tėvas 
Aukštikalnis negalėjo atsi
džiaugti ir atsidėkoti už tokius 
atmintinus atlaidus. Geri žmo
nes ir ilgai jų nepamirš.

NEPAPRASTAS SVEČIAS 
Visai netikėtai užsuko į mūsų

bažnyčią J. M. Prelatas Ambo
tas, lietuvių parap. Klebonas iš 
Hartford, Conn. Važiuodamas į 
Prelato Krušo auksinį parapi
jos jubiliejų ■ Chicago je. Prela
tas Ambotas sustojo Baltimorė- 
je, kad aplankyti mūsų gerb. 
Kleboną ir pamatyti mūsų baž
nyčią. Labai džiaugiamės, kad 
toksai garbingas svečias aplan
kė mūsų koloniją. Gaila, kad il
giau nepaviešėjo. Turime tačiau 
vilties, kad gavo gražių įspū
džių, kad laimingai pasieks Chi- 
cagą ir sveikas grįž pas savo 
žmones į Hartfordą. Ačiū Pre
latui Ambotui už jo malonų at
silankymą.

MIRTIS DARBUOJASI 
Pereitą savaitę galingoji Mir

tis net tris lietuvius vyrus išva
rė iš šio pasaulio. Penktadienį 
laidojo Aleksandrą Cyrulį, šeš
tadienį, Juozą Skrickų, o šią sa
vaitę trečiadienį nulydėjo į ka
pus Antaną Lopatą. Dar buvo 
ir ketvirtas

Shall the proposed measure which provides that the present 
statutes which make it a crime punishable by fine or imprison- 
ment knowingly to advertise, print, publish distribute or circul- 

Socialistai ne visi vienodi, jų yra kelios rūšys. Ta- ate any matter containing reference to any person from whom 
čiau ne mūsų dalykas ieškoti tų rūšių skirtumų, Šian- į Place wheJe any drug. instrument, or means whatever. or any

tas buvo palaidotas be bažny-
jingiausi yra bolševikai arba komunistai, todėl apie Į advertise any drug, medicine, instrument or other article for the čios. Per kokį ten šeimos nesu- 
inru. ir- nob-olkocimo pervention of conception, or to write or print Information of any
juos ir panaiDesime. kįnd stating when, where, how, of whom, or by what means such

Bolševikams kai kur jau pavyko įsistiprinti, paim- ‘ article can be obtained, or to manufacture or make such article
ti visą valdžią į savo rankas, todėl apie juos jau mes not aPPJy t0 treatment or prescription given to mamed per- .. .. ... •- x i — i ix x • -xx i sons for protection of life or health by or under the direction of
galime spręsti ne tik 1S to, ką Jie sako, bet ir IŠ to, ką registered physicians nor to teaching in chartered medical schools 
jie daro. i nor to pUblication on sale of medical treatises or joumals, which

BOLŠEVIKŲ VI

Bolševikų - komunistų tikslą vienas žymiausių jų 
vadų — Bucharinas — šitaip aptaria: “Komunistinės 
visuomenės pagrindas — tai bendra nuosavybė gamy
bos ir mainų priemonių; vadinasi, mašinos, įmonės, 
garvežiai, garo laivai, sandėliai, elevatoriai, kasyklos, 
telegrafai ir telefonai, žemė ir gyvuliai — visa tai yra 
nuosavybė bendruomenės, kuri visa tai valdo”.

Kai šitokia tvarka būsianti įvykdyta, tai — to-

was disapproved in the House of Representatives by a vote of 
77 in the affirmative and 133 in the negative and in the Senate 
by a vote of 16 in the affirmative and 18 in the negative. be 
approved?

sipratimą velionis turėjo “pry- 
čerį” atkalbėti maldas miru
siam nors mūsų parapijos kun. 
Dubinskas suteikė jam paskuti
nius katalikų Bažnyčios sakra
mentus.

VES II 1
JLJ

NOE
žiūrėkite, kad padėtumėte kryželį šalę NO. Tas 

„ , . „ . ... .jūsų padėtas kryželis bus protesto pareiškimas prieš
liau kalba tas pats Bucharinas, nereiksią ne specialių ^md kontrolės įstatymą. Tai bus katalikų iikėli- 
ministerijų, ne policijos, nei kalėjimų, nei Įstatymų, mag KaraUaus vėliavos už Jo jstatymus ir
nei įsakymų, nei nieko. Kaip kad muzikantai orkestro pagonių rengiamojo smūgio Krikščio-
žiūri į dirigento lazdelę ir taikosi prie jo nurodymų, 
panašiai ir žmonės žiūrės į statistikos lapus ir pagal 
juos tvarkys savo darbą”.

niškajai moterystei.
Jei katalikai šiame klausime apsileis, jie išduos 

Kristų ir Jo šventus įstatymus į priešų rankas. Mums
Taip piešia būsimą jį komunistų rojų vienas iš žy- iįnoma ka(J Masaachusetta valstybėje gimdymo 

miausių komunistinio judėjimo vadų Bucharinas. įstatymas nebus pravestas, jei katalikai ša-
Ir is tikro galėtų žemėje įvykti rojus, jei sitos komu- ,e NQ džs kryželį Jei jig bug pravestas, tai bus aiš- 
nistų svajonės galėtų būti įvykdomos. Bet, deja, jos kU3 katalikų apsileidimas, nepaisymas Dievo įstaty- 
neįvykdomos. negerbimas Moterystės.

BOLŠEVIKŲ KLAIDOS Šiame gimdymo kontrolės klausime katalikams
Pirmiausia; kaip matome, komunistai tariamojo nėra. Baimės būti negali, čia eina klau-

’ simas uz Dievą, uz moterystes šventumą, uz knkscio-

A. A. ALEKAS CYRULIS
Pavyzdingas parapijietis na

rys Švč. Vardo vyrų dr-jos, a. a. 
Alekas Cyrulis sirgo kelius me- 

I tus širdies liga. Gyveno netoli 
j miesto ligoninės kur randasi 
; mažai lietuvių tad Baltimorės 
lietuvių visuomenei buvo mažai 
žinomas. Pašarvotas pas dukte
rį, Belair Rd. Palaidotas iš mū
sų bažnyčios Holy Redemer ka
pinėse. Paliko nuliūdime žmoną 
ir užaugusią šeimą. Lai ilsisi ra-1 
mybėje užbaigęs
vargus!

A. A. ANTANAS LOPATA 
Šeštadienio vakarą visai neti

kėtai, kuomet buvo manoma. 
Bitenas — bet kad a. a. Antanas Lopata jau 

sveiksta, štai vienam akies 
mirksnyje velionis krito auka 
širdies ligos. Paliko didžiausiam 
rūpesnyje ir skausme žmoną ir 
vaikučius. Buvo laidojamas tre
čiadienį, spalių 22 d.

Kadangi velionio sūnus Bro
nius lanko parapijinę mokyklą 
tai laidotuvių dienoje visas jo 
skyrius dalyvavo laidotuvių mi
šiose. Kaip Antanui Lopatai, 
taip kitiems mirusiems tariame 
“Amžinąjį atilsį duok jiems, 
Viešpatie, ir amžinoji šviesa te
gu jiems šviečia”, o jųjų liku
siems mylimiesiems reiškiame 
giliausią užuojautą jų skausmo 
ir kartybės valandoje.

savo rojaus visą pastatą remia privatinės nuosavybės 
panaikinimu. O tai yra prieš prigimtį.

Žmogus yra protingas gyvis. Jis rūpinasi ne tik 
dabartimi, bet ir ateitimi. Jis būtinai trokšta būti pas 
save; turėti savo kampelį ir bent būtiniausių reikme
nų savo ir savo šeimos reikalams patenkinti, šitokio 
įgimto palinkimo vedamas žmogus dirba, taupo, kad 
bent senatvėje galėtų pasidžiaugti savo kad ir mažu 
ūkiu ir drąsiai pasakyti; tai mano uždirbtas turtelis, 
galiu aš juo laisvai naudotis, kol būsiu gyvas, ir, kam 
norėsiu, palikti mirdamas. O mirdamas, jis paprastai 
palieka turtą savo vaikams ir aprūpinti juos stengiasi, 
kiek galima, geriau.

niškos moterystės išlaikymą, arba prieš Dievą ir už 
moterystės išniekinimą.

Tegyvuoja skaisti, krikščioniška moterystė! 
Tegyvuoja vaikas, dangaus ir žemės pilietis!

Klausimai Apsvarstymui

1. Kodėl tiek darbininkų priversti vargingai gyventi?
2. Ką pažada bolševikai, arba komunistai?
3. Ar jų žadamasis rojus gali būti įvykdomas?
4. Kaip bolševizmo mokslas priešingas žmogaus pri

gimčiai.

A. A. JUOZAS SKRICKUS 
Užeigos savininkas, plačiai 

žinomas biznierius, a. a. Juozas 
Skrickus mirė visai netikėtai. 
Dar neturėjo 60 metų amžiaus, 
buvo visuomet sveikas ir stip
rus. bet plaučių uždegimo mi
krobas pagavo jį. Nuvežtas li
goninėn kankinosi per kelias 
dienas ir nors gydytojai stengė
si visais būdais išgelbėti jo gy
vastį, tačiau velionis neišliko. 
Dar gan jaunas turėjo nueiti į 
kapus. Laidotuvės įvyko šešta
dienį, spalių 17 d. su trejomis 
mišiomis. Kun. Antanas Dubin
skas giedojo mišias prie didžio
jo altoriaus, o kun. Mendelis ir 
misijonorius Jėzuitas tėvas Pr. 
Aukštikalnis atnašavo prie šo-

NEPAPRASTA 
KETURDEŠIMTĖ 

Kiekvienais metais Sesutės 
šio gyvenimo I Kazimierietės puikiai išpuošia 

išstatymo altorių 40 vai. adora
cijos atlaidams, tačiau šįmet 
Eucharistiniam Kristui Kara
liui buvo išpuoštas toks sostas, 
kurio net ir Baltimoriečiai pri
pratę prie gražių daiktų nebu
vo matę. Girdėjau kun. dr. Men- 
delį sakant, kad 30 tuzinų chry- 
santų gėlių partraukta net iš 
San Francisco, Califomijos bu
vo sukrauta ant altoriaus. In
dai gėlėms sudėti visi buvo 
auksiniai. Prieš altorių kybojo 
gyvomis spalvomis nupieštas 
vaizdas Paskutinės Vakarienės. 
Prie tabernakulio durių garbės 
sargybą pildė du angelai, ku 
riuos aiškiai galima buvo maty
ti prie bažnyčios durių. Visas 
sanktuarijum buvo apšviestas 
ypatingomis šviesomis ir tas 
viskas įėjusiam sudarė tokį į-

GYVAS ROŽANČIUS 
Per visas mišias pereitą sek

madienį buvo garsinama nau- 
jienybė Kristaus Karaliaus sek
madieniui. Kad tinkamai už
baigti savaitės rekolekcijas, ku
rios prasidėjo su 40 vai. atlai
dais pereitą sekmadienį ir ku
rias vedė kun. Aukštikalnis, Se
sutės Kazimierietės rengia sur- 
pryzą visiems šv. Alfonso para
pijos žmonėms. Sekmadienio va
karą 7 vai. įvyks GYVAS RO
ŽANČIUS. Tai bus kas nors 
naujo, gal nė vienoj bažnyčioj 
nebandytas dalykas. Tad visi 
lauks su didžiausiu susidomėji
mu šio nepaprasto mūsų vaiku
čių pasirodymo bažnyčioje.

OISTERIŲ ROSTAS 
Švč. Vardo Oisterių puotos

rengimo komisija turėjo savo 
pirmutinį posėdį. Viskas nuo
dugniai buvo svarstoma. Nors 
beveik pusė dr-jos vyrų tarnau
ja Dėdei Šamui tačiau yra daro
ma planai turėti šįmet dar di
desnį Oisterių Rostą negu buvo 
pereitais metais. Jei neklystu 
pereitą lapkričio buvo 800 sve
čių. šįmet bus dedamos pastan
gos sutraukti 1.000 žmonių. 
Kaip dvasios vadas kun. Anta
nas Dubinskas taip valdyba, 
Valerijonas ir Antanas Straz- 
dauskai, Feliksas Rėkus, Kazi
mieras Vilčinskas, Juozas Ka- 
šinskas smulkmeniškai turi da
lykus sutvarkę, kad būtų di
džiausias Oisterių Rostas para
pijos istorijoj. Linkime gra
žiausio nusisekimo.

1
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HEW BRITAIN. COHH.
DVASINĖ PUOTA 

Spalių 18, 19 ir 20 dd., Šv.

Spalių 5 d. mirė J. Urbonienė 
(Malinauskaitė). Bedievybės li
ga serganti, velionės artimesni 
giminės ir draugai mirusios 

Andriejaus lietuvių parapijos kūną sudegino krematorijoj. | 
hnrnyrir.jp įvyko 40 Valandų Tai bedievių protestas prieš 
Atlaidai. Parapijiečiai gausiai Dievą. Tačiau, ir bedievėliai 
naudojosi Dievo malonėmis, neapsėjo be protestantų minis- 
Mačiau nemažai ir iš apylin- terio, kuris juos labai nuvargi- 
kės kolonijų Dievą mylinčių no su savo ilgais skaitymais, 
įmonių. i kuriuose net ir Dievo vardas

Gausūs būriai žmonių kasdien buvo minimas.
priėmė šv. Komuniją. ! pgj-o^o, kad komunistėliai

Atlaidų metu dalyvavo daug nC2ino ką daro. Komunizmas 
svečių kunigų, net ir iš toli- skelbia> kad tikėjimaS) tai nuo- 
mesnių valstybių: Pa. N. Y. ir daj( o komunistėliai tais “nuo-
Mass. dais” naudojasi. Bet jie naudo-

Seselių Pranciškiečių rūpės- jasi protestantiškais “nuodais”, 
niu, altoriai buvo gražiai pa- jr ^uo jje dar jaugiau parodo
------ |abaj orroiinilpuošti, ir taipgi labai gražiai aklumą. Dieve, atleisk
buvo prirušota procesija. 'jiems, nes jie nežino ką daro!

Šv. Cecilijos choras, vadovy- Melskimės už paklydusius 
beje p. Izabelės Jankeliūnaitės, brolius, kad jie keitusi iš tam.
visus žavėjo savo giedojimu.

Tėvo Justino Vaškio, Pranciš
kono, pamokslai visus suįdomi
no. Labiausiai džiaugėsi Treti
ninkai, nes per tris dienas turė
jo progą klausytis gražių pa
mokinimų.

Kaip Tretininkai, taip ir visi 
kiti parapijiečiai yra dėkingi 
savo Dvasios Vadam už rūpes
tingai suruoštą dvasinę puotą.

sybių ir grįžtų prie Dievo. T.M.

WATERBURY, COMN.

Pasitikit Žiemą Su 
Šiltais Kailiniais
Malonioji vasara prabėgo — ateina žie

ma. Oro spėjikai sako, kad šįmet būsianti 
šalta ir gili žiema. Taigi, iš anksto pasiruoš- 
kime pasitikti žiemą su elegantiškas, naujau
sios mados I. -J. Fox kailiniais. I. J. Fox krau
tuvėje dabar yra labai didelis ir platus moteriškų kailinių pasirinkimas. 
Dabar yra patogiausias laikas pasiskirti sau kailinius. Mūsų krautuvėje 
galite kailinius įsigyti su labai mažu įmokėjimu, o likusį balansą mokė
ti pagal savo išgalės.

SENUS KAILINIUS PAMAINOME Į NAUJUS — Jei turi senus kaili
nius, ne vilkėk jų, išmainyk juos į naujus. Mūsų krautuvė už Jūsų senus 
kailinius duos gerą kainą. Taigi, ateik pas mus dabar ir persitikrink, 
kaip gali lengvai ir nebrangiai kailinius įsigyti.

Atėjusios į krautuvę visuomet rei
kalaukite, kad Jums patarnautų lie
tuvis, kailinių ekspertas, p. Bernar
das Koraitis. Per jį pirkdamos kaili
nius sutaupysite dešimtą nuošimtį.

Worcester, Mass.
Sv. Kazimiero Parapija geriausiais įspūdžiais.šios drau

gijos prisidėjo aukomis: Mot. 
Są-gos 5-ta kp., Šv. Vardo, Ma
rijos, Šv. Petronėlės, Šv. Onos,

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
VAKARIENE PAVYKO 

Spalių 11 d. įvyko parapijos Labdaringa, šv. Kazimiero So- 
cialis klubas ir Moterų klubas, 
12 Vemon St., Šv. K. parapijos

j vaujant, teko užpildyti didžiu- choras ir 7 kP- Gauslal 
lės bažnytinės salės kiekviena aukoJ° biznieriai: J. Dirsa, M. 
kampelį. Dalyvavo ir garbingų Ciueki- C“na ‘r “mka’ J' Ba' 
svečių. Programos vedėjas kle- ilnskas’ P Carr0"’ J Kondro’ 
bonas kun. A. Petraitis, alkai- tas A- Kondrotas. A. Keršis, J. 
bėjęs maldų, perstatė miesto Patinkas’ C. White, G. Palaima, 
mayorų W. A. Bennett, kuris, w- Delonis- A Ori-
pasveikinęs visus, pareiškė ška' Parulis' J' DePkto“. J 

! džiaugsmą dalyvauti tokiame Sluckls- Zinkie“' J Struckus> 
skaitlingame susirinkime. Max J°sefs Paultr>' MarkeG J'

Pasistiprinus vakariene, sekė Spukauskas, Kinderis, Shea 
programa. Mokytoja G. Vaite- Market’ Baranauskas, Saviekj,
kūnaitė, puikiai išpildė muzikos Sta1*“ Market’. Snider Dres- 
kūrinį smuiką, akompanuojant sed Beef Co., Weigits Brockel-

. metinė vakarienė su gražia pro- 
’ grama. Skaitlingai miniai daly-

I VVASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

HEWARK,H.J.Spalių 16 d. įvyko Federaci-Šv .Vardo 2 sk. $1.56; Šv. Onos
jos skyriaus susirinkimas. Da- * — $2.01. Moterų Sąjungos 43 . -----------
lyvavo daug atstovų. Taipgi kP-> ALRKSA 91 kp. ir Šv. Juo- • Spalių 12 d. įvyko 
dalyvavo kleb. kun. J. Valalan- za-P0 Maldos draugija aukavo po 29 kuopos susirinkimas, 
tiejus, kun. B. Gauronskas ir mažiau

j Dėdės Šamo kvietimą tarnybon, 
i tai Juozas Grimalauskas ir Juo- 

L. Vyčių zas Remeika. Jie jau yra karo 
Daly- tarnyboje. Taipgi Augustas

■ vavo daug narių. Išklausyta į- Laukžemis įstojo į Laivyną.

muzikui J. K. Žemaičiui. Kalbas 
pasakė: kun. Dr. K. Rėklaitis,
T. M. Provincijolas, Kun. V.
Andruška, MIC., Thompson, _ _ .
Conn., Tėvas Pasijonistas Ge- 
raidas, Kun. B. Mažukna, Kun.
V. Puidokas iš Westfield, ir 
klebonas, vietiniai vikarai — J.
Bakanas ir J. Padvaiskas. Taip
gi pasakė kalbas profesijonalai:
J. E. Sullivan, buvęs miesto 
mayoras ir Mass. Senatorius,
Dr. P. Lankenner, karininkas J.
Grigaitis, prof. K. Paulukonis, 
graborius J. Dirsa, Dr. Zikas,

men Bros. Co., A. & P. Super 
Market, Schauberts Grocery, 
S. & C. Grocery. Loase Wiles 
Biscuit Co., National Biscuit

advokatai — K. Tamulonis ir
kun. Kidykis, S. J., p. Jonas Ja-1 Federacijos skyrius į Commu- vairių komisijų raportai. Šokių Linkime jiems sveikatos ir kad ‘ Ant. Mileris. Dainininkė P. J.

Buri sužavėjo publiką savo gra
žiu skambančiu balsu. Baigiant

_______ 'nušaitis ir p. John Bridge, Co- nity Chest paaukavo $10.00. komisija išdavė raportą, kad laimėję pergalę greitai sugrįžtų
KRISTAUS KARALIAUS [ mmunity Chest atstovas. Pas-' Trumpai apie Karo Bonus ir šokiai įvyks lapkričio 14 d., Šv. į mūsų tarpą. Jau keliolika mū-

SVENTĖ įtarieji du kalbėjo apie Commu- Stamps. Kai buvo paskirta Lie- Jurgio draugijos svetainėje, sų narių yra karo tarnyboje.
Sekmadienį, spalių 25 <j Jaity Chest, ragino visus remti tuvių Diena, tai lietuviai tiek 180 New York Avė., ir kad vi- Ben. Kaminskas, Simonas Ka- 

Kristaus Karaliaus šventėje į- aukomis, kuriomis yra šelpiami daug išpirko Karo Bonų ir sas rengimo darbas bus rūpės- venas ir Eugenijus Verba buvo 
vyks iškilmingos pamaldos prie 'r aprūpinami pašalpos reikalin- Štampų, kad kitas tautas tikrai tingai ir greitai atliktas. Įžan- parvažiavę atostogoms. Jie lin- 
išstatymo švč. Sakramento Šv. £ žmonės- Dalį aukų gaus ir nustebino. Nei viena kita tauta ga, įskaitant karo mokesnius, ksmai praleido laiką. Mes svei- 
Andriejaus lietuvių parapijos Juozapo lietuvių par., naš- negalėjo susilyginti su lietu- bus 50c. Tarp kuopų bowling kiname savo narius, kurie jau 
bažnyčioje. Švč. Sakramentas laitynas. Dabar eina Communi- viais- Lietuviai tą dieną labai lyga neužilgo pradės rungtynes, gavo paaukštinimus, būtent, 
bus išstatytas nuo 7 vai. ryto ty C*1®3* ^J118- Lietuviai auko- nuoširdžiai pasidarbavo. Garbė Jungtuvių varpai vėl skamba Wm. Paukštaitis, antras leite- 
iki 4 vai. po pietų. Gausiai da-jkite ir pažymėkite po St. Joseph jiems! mūsų kuopoje. Spalių 18 d. mū- nantas; Vito Daukšys, sergeant,

bou Col. Bottling Co., Selfer 
Bisc. Company, J. Kasabula, J. 
Pūras, Widoff Bakery, Impe- 
rial Market, Boston Poultry 
Co., Conc Belle Tray Adam 
Julius, Wilson, Chicago Beef 
Co., Worcester Pickle Co., Aks
tinai, Vasyliai, Butkevičiai, S. 
Sipaliauskas, Matukevičiai,. 
Kerbeliai, Washington Market, 
Iandoli Market, Grafton St. 
Market, Simonas, Linauskas 
Argas Market, Mačiuliai, Gurg- 
ždys, Petrušis, M. Klimas, Pet
rikis ir Simanianis, Morkūnai ir 

Vinc-
kus ir Keršulis, Burinskai, Kil- 
linskai, Žilinskai, Pusiliauskai,

programą dainavo Moterų gru- 
- . -i Sluckai, Millbury Massl pe keletą dainelių ir Amerikos .

ir Lietuvos himnus. Tuomi ir 
baigėsi gražusis bankietas su Adomoniai. Buvo daug smul- 
ir palaiminimą jaunavedžiam kesni¥ aukotojų, kurių vardų 
pp. Simui Bujauskui ir Marytei neteko sužinoti. Vakarienei vi- 
Terebeiziūtei. si vaIgiai buvo suaukoti, tad

Vestuvių bankietas įvyko P^110 liko virš astuonių šimtų. 
Thames svetainėje. Dalyvavo Sekantį sekmadienį klebonas 
apie 150 svečių ir viešnių. kun. A. Petraitis pareiškė dide- 

Pažymėtina, kad visi daly- H dėkingumą visiems, kurie 
viai, išskyrus apie 50, buvo pp. kuom nors prisidėjo prie vaka-

„ , „ , _ _ ... sų kuopos nare, p. Ona Barkau- ir Albinas Ponelis, corporal.Spalių 18 d. šv. Juozapo lie- , i ,. , . . .. _ skaitė ištekėjo uz p. Edvardo pp. Felicija Grendelyte ir A-
__iVTU PflT* ZT) ycini^ pnPTMP . . . Iganizavimą tų šeimų narius, ku- « . ... ~ Menslerio iš New Britain, Ct., nelė Marksaitė, So. Bostono° Sutvirtinimo Sakramentą 132 ..... i. . _... . . . buvusio musų kuopos nario. (kuopos nares, užpereitos sa vai

ram ai ir mergai , ir su- Jungtuvių ceremonijos įvyko tės pabaigoje (spalių 10-12) [Buyauskų ir pp. Terebeizų gi- rien®s pasisekimo. Reporf.
augę žmones. ...... ..... !•- I-------------------------------------- -Svc. Trejybės lietuvių par. baz- lankėsi pas mus ir apylinkėje. į minės.

Bankietas praėjo labai gražio-

lyvaukime ir prašykime Kris- Orphanage savo vardą. Komp. _ 
taus Karaliaus taikos ir ramy-•^--'-J- ^eks^s kalbėjo apie suor- tuvdų paj-. 
bės pasauliui.

----------- , rių jaunuoliai yra karo taraybo-
M1RĖ (je. Visi tam pritarė. Išrinkta

Spalių 6 d. po ilgos ligos mirė komisija: komp. A. J. Aleksis,
Anastazija Snarskienė, 46 m. A. Janušaitienė, M. Zailskienė, Jeigu kada vaikščiojate mies- nyčioje. Moterystės Sakramen- Jųjų apsilankymas pas mus bu 
amžiaus. Paliko dideliame nu-j P. Stankevičienė ir U. Liutkevi- te ir išalkstate, tai užeikite vai- U suteikė kleb. kun. I. Kelme- vo mums tikras malonumas.
liūdime vyrą Andrių. Palaido-čienė. Komisijos tikslas teikti gyti pas J. Alenskį — J. Alens- Vestuvių bankietas įvyko
ta su Šv. mišiomis Švč. Mari jos į savitarpinę pagalbą. kis Restaurant, ka repas Walnut Jurgio draugijos salėje, kur'
kapuose. Velionė buvo SLRKAI Į Federacijos fondą aukavo ir Wood Sts. J. Alenskis yra ir vjsa Vyčių kuopa buvo už-

F. V.

ilgametė narė.
Pažymėtina, kad šiais metais 

jau mirė astuoni Lietuvių Kata
likų Susivienymo nariai. Vieš
patie, pasigailėk jų vėlių!

BR00K1YH.H.Y.
Spalių 11 d. Apreiškimo lie-

šios draugijos: Šv. Juozapo pa- LDS 5 kuopos narys. Jo du sū- kviesta.
rapijos choras $3.00; Gyvojo nūs tarnauja Dėdės Šamo karol Šia proga mes Imkime jauna-
Rožančiaus — $4.60; Moterų tarnyboje, ir gTeitu laiku bus! vedžiams linksmaus ir sekmin- tuvių par. bažnyčioje įvyko 
Rūtos — $3.35; Tretininkų — pašauktas trečias sūnus. |S° gyvenimo ateityje. [jungtuvės. Kun. A. Petrauskas
$3.20; Apaštalavimo — $3.10; Korespondentas. Dar du mūsų nariai atsiliepė į suteikė Moterystės Sakramentą

je nuotaikoje. Jaunavedžiai pp. 
Simas ir Barytė Buyauskai pra
leidžia atostogas Floridoj. Grį
žę apsigyvens Brooklyne, moti
nos Buyauskienės namuose, 147 
Starr St.

Sveikinam jaunavedžius ir 
linkime malonaus vedybinio gy
venimo. Buvus.

Aibert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Junu reikalingi 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN 8T. Tel. S-1M4 
WORCESTER, MASS.

275 Main St, Webster, Mase.

Lets Dance -

Laikraščio “Darbininko”

METINIAI ŠOKIAI
Municipal Building Salėje, East Broadway, South Boston, Mass.

GROS GARSIOJI WALLY JASON ORCHESTRA

Šeštadienį, Spalių - October, 24 d., 1942

KONTESTAS:
DOVANOS KARO BONAS, vertes $25.00 teks tam, kuris turės laimingą tikietą.

Šiame Baliuje bus Valco ir Polkos Kontestas. Pora, kuri laimes Valco kontestę, gaus Springfieldo miesto mayoro Roger L Putnam 
taurę, e kita pora laimėjusi Polkos kontestg, gaus kongresmeno joseph E. Casey ir-gi gražig taurę, 

j kontestg galės stoti kaip jauni, taip ir sent Taigi, Valio, visi į “Darbininko” Metinį Balių.

KVIEČIAME VISUS RENGĖJAI.Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga su taksais 50c. Visus nuoširdžiai kviečia

yrir.jp
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VIETINES ŽINIOS
■ t., » /*v, *V( , *\<V

ŽINUTES j la, 492 E. 7th St., salės patalpo
se. Ten pat bus jiems pamokos

Spalių 17 d., apsivedė įžymus i ir šeštadienį 9 vai. ryte 
sportininkas Ensign Jonas Jau- 
čkojus su Rūta Sullivan.

Spalių 22 d., Petras Remeika 
apsivedė su Zuzana Moliene, bu
vusia Tamašauskaite.

Šeštadienį, 4 v. p.p., Sv. Petro 
par. bažnyčioj įvyks metinė 
Pranciškonų Brolijos vizitacija 
ir pamaldos.

Penktadienį, 
paprastai, bus 
bernaičiams lietuviška mokyk-

Sekmadienį, 10 v. r., kviečia- 
4 v. p.p., kaip mos visų katalikiškų draugijų 
mergaitėms ir valdybos su vėliavomis ir ženk-

DAKTARAI

lais atstovauti katalikišką vi-
1 suomenę Kristaus Karaliaus 
šventėje ir atskaityti 

į pasiaukojimo aktą.
Kristui

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 IRI 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 vai. dien^ 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Sekmadienį, 2:30 v. p. p., bus 
misijų paskutinės savaitės bai
ga.

Adv. Antanas Young,
“Darbininko” metinio baliaus, 
kuris įvyks ateinantį šeštadie
nį, spalių 24 d., Municipal Buil
ding, pirmininkas ir uolus ‘Dar
bininko” rėmėjas.

LANKĖSI

Taurės “Darbininko*

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
cambridge:, mass.

Ofiso Valandos 2—4 Ir

Taurės, kurias paskyrė Spring
fieldo miesto mayoras Roger L. 
Putnam ir kongresmanas Jo
seph E. Casey ir kurios bus į- 
teiktos toms poroms, kurios lai
mės Valco ir Polkos šokių kon- 
testus “Darbininko” metiniame 
baliuje spalių - Oct. 24 d., Mu
nicipal Building salėje So. Bos
tone, yra išstatytos “Darbinin
ko” lange ir visi jas gali pama 

j tyti.

Pašventino Vėliavą
TeL Kirkland 7119

Putine Luiackas, MD,
.(Lietuvė gydytoj a\

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

" Nuo 6 iki 8.
pagal atitarti.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:— 

Nuo 8 ryto iki 7 vsl. vakaro
Seredomis:—

Nuo • ryto Iki 12 vai. diena.

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas
Specialybė—-Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadvvay 
So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Visus Nuoširdžiai Kviečiame 
"Darbininko" Metinius Šokius
Ateinantį šeštadienį, Spalių - October 24 d., Įvyks

ta laikraščio “Darbininko" metiniai šokiai, Municipal 
Building, E. Broadway, So. Boston, Mass. į kuriuos 
nuoširdžiai kviečiame kaip jaunimą, taip ir senimą da
lyvauti. Įžanga su taksais tik 50c. Vaikinams, tarnau
jantiems Dėdės Šamo tarnyboje, kurie atsilankys į 
šiuos šokius įžangos bilietas tik 25c.

Adv. A. Young, reng. kom. pirm., 
Felicija Grendelyte, sekr.,
B. Cunienė, priėmimo kom. pirm.,
F. Zaletskienė, dovanų kom. pirm.,
A. Ivaška, publikacijos kom. pirm.,
A. F. Kneižys, “Darbininko” red.,
A. Petdžius, “Darbininko” adm.

vardo Universitete. Šis 
kursas prasideda kitą sa
vaitę.

Taipgi Massachusetts 
Švietimo Departmentas 
skelbia ir kitus įvairius 
kursus vakarais. Visi, ku
rie tik nori ką nors dau
giau pramokti, gali gauti 
daugiau informacijų, krei
pdamiesi į Massachusetts 
Department of Education, 
Division of University Ex- 
tention, 200 Newbury St., 
Boston. Mass.

REMIA “DARBININKO” 
METINĮ BALIŲ

ir Trečiadienį, “Darbininke” 
lankėsi kun. Pr. M. Juras, LDS 
Centro vice pirmininkas ir kun. 
Dr. K. Gečys.

Tą pačią dieną lankėsi kun. 
Al. Abračinskas.

Alenksandras Ivaška,
“Darbininko” metinio baliaus 
publikacijos komisijos pirmi
ninkas. Jis daug rašė ir rekla
mavo metinį “Darbininko” pa- .• rengimą.

ir “General Chemistry” 
kursas trečiadienių ir pen
ktadienių vakarais, taip 
pat Institute.

Karo darbininkams, ku
rie yra interesuoti instru-

Vakarienė
Lapkričio 1 d. Saldžiausios 

Širdies V. Jėzaus draugija pa
gerbimui naujos vėliavos ruo
šia didelį bankietą, į kurį visus 
nuoširdžiai kviečia. Nariai būti
nai privalo būti. Kurie nedaly
vaus, turės mokėti pabaudos 
$1.10. Valdyba.

Spalių 18 d., 8 vai. ryte, Šv. 
i Petro par. bažnyčioje įvyko
J <

j Saldžiausios Širdies Viešpaties 
! Jėzaus Draugijos vėliavos pa- 
< šventinimas. Ta proga, kun. dr.
! K. Urbonavičius atnašavo Šv. 
Mišias, taipgi jis ir puikų tai iš- 

l kilmei pasakė pamokslą. Kun.
• Dr. K. Urbonavičius labai gra- 
■ žiai išaiškino vėliavos reikšmę
ir vertę.

į Vėliavos šventinimo ceremo- 
I ųijose kaipo specialiai liudinin- 
i kai buvo jauni berniukai ir mer- 
1 gaitės, būtent: Ida Šatas, Mary 
. Prakapas, Adolfas Ivanauskas 
ir Jonas Danielis. Tvarkos vedė- 

į jai buvo: A. Pinelis, V. Baiuko- 
į nis ir J. Vasilauskas. Šiose iškil- 
i mėse dalyvavo beveik visi na- 
į riai. Taigi dėkui, kun. dr. Urbo
navičiui, vaikučiams ir visiems
nariams ir dalyviams.

Valdyba.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Kaip žinote, “Darbininko” metinis balius įvyks 
šeštadienį, spalių - Oct. 24 d., Municipal Building salė
je, So. Bostone. Šiame baliuje laimingajam bus įteikta meAtais, šią savaitę prasi- 
Karo Bonas, vertės $25.00. Kad šis mūsų metinis pa- deda trys kursai. “Instru- 
rengimas pavyktų, sekantieji “Darbininko” rėmėjai ment Craftsmanship”, 
nusipirko Karo Bono dovanų bilietų ir prisiuntė pini- praktiškas pagrindinis 
gus: i kursas įvyks antradienių
Rev. J. A. Karalius, Shenandoah, Pa............................1.00 vakarais, Girls Latin
A. Majauskaite, So. Boston, Mass.................................5.00
Šv. P. S., Cleveland, Ohio.................................................2.00
Šv. K. S. E. Chicago, III................................................... 2.00
Rev. S. Kneižys, Norwood, Mass................................. 1.00
Rev. J. Kinta, Paterson, N. J......................................... . 2.00
Rev. A. Abračįnskas, So. Boston, Mass.................... 1.00
Rev. V. Martusevieius, Phila., Pa................................. 1.00

IŠSIRENDAVOJA 4 dideli 
kambariai, ant pirmų lubų, su 
visais įtaisymais. Pageidauja
ma senyvo amžiaus gyventojai 
Kreipkitės — 639 E. 7th St., So 
Bostone. 19-23

IŠSIRENDAVOJA 4 švarus 
kambariai su elektra ir toiletu 
$2.50 į savaitę. Randasi 75 Bax- 
ter Street. Atsišaukite: A. Wai 
gin, 15 Gatės St., So. Boston, 
Mass. (20-23-27)

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir

gasoliną pas mus. 
Nuvaiom purvinus karu* Ir

ligrysuojame.
Tel. 8OU 9530

541 8roadway So. Boeton, M

Rev. F. Garmus, Easton, Pa.......................................... 1.00
Rev. M. Daumantas, Girardville, Pa............................ 1.00
Šv. K. S., Minersville, Pa....................... ............................2.00

Nuoširdžiai dėkojame už paramą. RENGĖJAI

Schooi, Huntington Avė., 
Bostone. “Advanced Ins- 
trument Craftsmanship” 
kursas įvyks penktadienių 

Kakarais, taip pat Girls 
Latin Schooi, Bostone, 

į “Aircraft Instruments” 
kursas įvyks antradienių

Ninširdžiai Dėkoju Naudokitės Proga
šeštadienį, spalių 17 d., 8 vai.

■v.r “Darbininko” • salėje įvyko 
mano sesutei Adeliai ir būsiu- Departmentas 
čiam švogeriui Jonui Mažeikai 
“Shower Party”, į kurią susi
rinko virš 70 moterų ir mergi
nų. Šia proga noriu nuoširdžiau
siai padėkoti šeimininkėms, bū
tent: pp. M. Bratėnienei, P.

Massachusetts

Reikalinga Darbininkų
REIKALINGA VYRŲ
NUO 40 iki 50 METŲ

Reikalinga dirbti prie šriubų 
mašinos — (Screw machine 
operatore). Patyrimas nereika
lingas. Mes išmokysime darbą. 
Kas norės, galės dirbti viršlai
kį. Darbas pastovus. Atlygini
mas geras. Kreipkitės tuojau: 
RANDALL FAICHNEY CORP. 
123 Heath St., Roxbury, Mass.

(13-16-20-23)

Visi Dalyvaukime
—

Širdingai kviečiame, visus 
: kaip, senesnius, taip ir jaunuo- 
Į sius, iš Bostono, ir tolimesnių 
kolonijų atvykti į laikraščio 
“Darbininko” metinius šokius 
balių. Tie puikūs ir įdomūs šo
kiai įvyks šį šeštadienį, Spalių 
24 d. 1942, 8 vai. vakare Muni 
cipal Building salėje E. Broad 
way So. Boston, Mass. Grieš 
garsi Wally Jason orchestra 
Bus duodamas laimingajam 
$25.00 vertės karo bonas. Taip
gi bus valco ir polkos šokių kon- 
testai, kuriuose visi galėsite da
lyvauti. Laimėjusiai porai bus 
įteikta po gražią taurę. Įžanga 
su taksais tik 50c. Todėl ir pra
šome, visų “Darbininko” skaity
tojų prietelių ir draugų į šiuos 
metinius šokius - balių atvykti, 
ir taip pat pasidarbuoti ir para
ginti savo draugus atvykti ir 
paremti savo laikraštį “Darbi
ninką.” Rengėjai.

Re*. Šou 3729 Šou 4618

Ltthuanian Furnitūra Co.

Moving

326 • 328 tf esi Broadway
So. Boston, Mass.

Telephono 
BO. BOSTON 

1058

BayYiew Motor Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iSdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl

mo vteta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
8OUTH BOSTON, M A88.

Joe. Kapočiūna* Ir Peter Trečioką* 
Savininkai

NOVENOS
NOVENA prie Sv. Prancitkaus Asyžiečio. Kaina .................... ....... 1^c-
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ..............-.......  20c.
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos. Kaina ........... 15c.
NOVENA už Sielas Skaistykloje. Kaina .............-............ _..... . ....... 20c.
NOVENA Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

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

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate A Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS. 

Telephone South Boston 1761 
Res. 123 Marine Road 

Tel. SOUtt Boston 2483 
COAL-COKE-OIL

Camey Ligoninė Laimėjo 
Dovaną

Carney Ligoninė, So. 
Bostone, yra viena iš 57 
Didžiajame Bostone ligo
ninių, kuri laimėjo Ameri
can Hospital Association 
trijų pėdų sidabrinę taurę, 
už geriausį paminėjimą 
Tautinės Ligoninių Die
nos, kurioj dalyvavo ligo
ninės gegužės 12 d.

Dovaną paskyrė baigian
tis Amerikos Ligoninių 
Organizacijos Karo Metų 
Konferencijai, pereitą sa
vaitę St. Louis.

vakarais, Girls 
Schooi.

Jauni vyrai, kurie nori 
daugiau pasimokinti ma- 

; thematikos, kad gauti 
laipsnį įstojus į Jung. Val
stybių Laivyną, gali lan-

švietimo kursą penktadieniųfcvietimo vakaraig, gever Halj, Har_
praneša,; 

kad spalių 26 d., Bostone! 
ir apylinkėje prasidės kur
sai apie “synthetišką me
džiagą”, iš kurios gamina
ma guma ir plastika, kuri

Latin

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
SVEIKATA—BRANGIAUSIAS 

TURTAS
SVEIKATA LIGONIAMS

Pamokins būt Sveikais
Gydymas visokių ligų šaknimis, 

Augmenimis, žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške, adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS 
140 Athens Street,

SO. BOSTON. MASS.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA mergina arba 

moteris prie namų ruošos dar-
taip'reikalinį karo laimė- j AW
jimui. Kursai bus pirma 
dieniais nuo 7:30 iki 9:15 
vai. vakarais, Technologi-

šaukite LONgwood 5438.
Juškienei, Onai Pečiulytei ir sa-
vo mamytei, kurios taip daug ‘f” f ™, PARSIDUODA PIGIAI
truso jdejo, paruošdamas stos . ’ & Labai Puiki Farma

_a- L. S- jos Institute, Cambridge. ...partes užkandžius ir papuosda- J ® Naujas penkių kambarių
mos gražiai salę. Dėkoju p. O- Kiti sąjunginiai kursai maSi apšildomas su steam heat, 
nai Kiaršanskienei už skaniai šią savaitę yra pažymėti. maudynė, elektros šviesa, šiltas 
pyragų iškepimą. Nuoširdžiai Šie: “Colloid Chemistry į įr šaltas vanduo stuboje. Beveik 
dėkoju visoms, kurios atsilankė (Pagrindinė Fenomeną ir1 naujį vištininkai ir barnia. Ran- 
į mano sesutės pagerbimo vaka- jų Aplikacija)” ir “Gene-' dagį tik trys ir pusė mylių nuo

na-

ir “Gene-
rą ir suteikė jai gražių, atmin- ral Chemistry”, pagrindi- 
tinių dovanų. Dar kartą, ačiū, nis kursas. “Colloid Che- 
ačiū visiems. | mistry” kursas taip pat

Aldona Masiulytė, bus Technologijos Institu- Broadvvay, South Boston, Mass.
te trečiadienių vakarais, (13-30)

miesto: 45 aktarai žemės. Dėl 
platesnių informacijų kreipki
tės pas A. J. Kupstį, 332 W.

Valgomų Daiktų KrautuvesKas geriau šoka: čia augęs 
Į jaunimas ar iš Lietuvos atvy- » 
kusieji? Tuo klausimu teko gir- Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik- 
dėti nemažai ginčų. Vienas pa- tus> kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 

. ’ ... šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
gyvenęs vyras sako: jaunimas krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke” 
čia tik ‘jitterbugą’ moka šokti.
Matysite, kad “Darbininko” me
tiniuose šokiuose abi taures lai- ' 
mės iš Lietuvos atvykusieji, I 
nes jie moka tikrai gražiai šok
ti, o ne vien trepsėti ir šliaužti”.
Jaunuolis atkirto: “jei jauni-. 
mas gali “jitterbugą” ir kito- 
kius sunkesnius šokius pašokti,

[tai jiems valcas ar polką tik 
vieni juokai. Matysi, kad iš Lie- e 
tuvos atvykusieji “Darbininko” 
šokiuose neturės jokio “čen- 
čiaus” laimėti šokių kontestus”.
Kaip tikrai yra, tai pamatysime 
šį šeštadienį “Darbininko” šo
kiuose. Todėl visi atvykime.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Perkins Market
P. Baitrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

SKOLINAME PINIGUS

LIEPOS tIEIM. , PIKMO KUOPIMO

TIKRAS MCI U

MEDUS
(UK PURE HO.N'EYI

Vaistui Gamtos
V aistams Saldumynas
SveikaUi Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St.. No. Abingtnn. Mus.

Šimtas dolerių dovanų. kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių medus.

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė______85c.
5 svarai ........... .......... $1.25
Galionas, 12 svarų___ $3.00
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D.

Končiaus Bitininkystė 
57 Battery St,

No. Abington, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKS 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
80. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

638 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

Juozas Ki
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Vhshington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėt visokių reikalų.

I

GREITAI — ★
KONFIDENTALIAl ir

★
Ant Daimontų, Laikrodžiu, ★ 

Brangenybių, Drabužių, ★
Muzikos instrumentų, Įrankių ir it it 
ir Kitokių Personalių Dalykų ★ Brangenybių 

Čemadanų 
Darbinių 
Drabužių 

Įrankių

Didžiausia 
Kaina -jį-
Mokama ■£.

Už ★
Sena Auksą 
Sidabrą ir if
Platinum 
Nežiūrint
Kokioje * PIRKITE U. S. KARO BONUS ★ 
Padėtyje * IR ŠTAMPUS ★
Būtų ★ PADĖKITE SUMUŠTI AŠĮ ★

South Boston Loan Company
Įsteigta 1868 Tel. ŠOU 4892

JOHN STARR, Savininkas
389 W. Broadway, So. Boston, Mass.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Maso.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorluo Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Nakt] 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

501 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zalotskas F. E. Zaletskaa 
Graborial ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir nakt] 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. BOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609



jS* J* _ - 1
Penktadienis, Spalių 23, 1942 DARBININKAS 8

5$V

r»s
H’

IA- ♦ J

••"/•y-

1 iol
t IFV

GREENFIELD.JMASS.

A -Į-T I
ELZBIETA AGUONIENĖ

Spalių 12 d., bedirbda
ma savo namų ruošos dar
ba, staiga tapo suparali- 
župta ir neteko kalbos. Nu
vežta į ligoninę, kur mirė 
už kelių valandų.

Velionė gimus Lietuvoje, 
sausio 6 d., 1890. Green- 
fielde pragyveno 32 metus. 
Paliko nuliūdime savo my
limą vyrą Vincą Aguonį ir 
sūnų sergantą Vincą, kuris 
dabar tarnauja armijoj, ir 
daugybę giminių Ameriko
je ir Lietuvoje.

A. a. Elzbieta Aguonienė 
buvo visų mylima ir veik
li moteris, katalikė. Pri
klausė prie LDS 113 kuo
pos, Šv. Onos draugijos, 
Ladies Aid Society, švč. 
Trejybės mokyklos funda- 
torė, Švč. Trejybės parapi
jos narės ir SLA narė.

Ji buvo visuomet uoli ir 
karšta lietuvybės mylėto
ja. pp. Aguonių namuose 
įvykdavo LDS 113 kuopos 
susirinkimai, ir po susi
rinkimo visi būdavo pavai
šinti. Buvo nuoširdi LDS ir 
‘Darbininko” rėmėja. Ve- 

| lionė yra pasižymėjusi ir 
vaidinimuose. Yra vaidinu
si apie 10 veikalų.

Mirus a. a. Elzbietai A- 
guonienei, liūdi ne tik jos 
šeima, bet taip pat ir visi 
lietuviai. Jos karstas buvo 
apkrautas dvasiniais ir gė
lių bukietais.

Iškilmingos laidotuvės į- 
vyko ketvirtadienį, spalių 
15 d., iš Švč. Trejybės par. 
bažnyčios su trejomis šv. 
mišiomis palaidota Kalva
rijos kapuose, dalyvaujant 
daugybei žmonių.

Mes, Greenfieldiečiai liū
dime netekę veiklios LDS 
113 kp. ir Šv. Onos drau
gijos narės. Lai Dievas 
priima jos vėlę!

Karstą nešė Saldžiausios 
Širdies V. Jėzaus draugijos 
nariai: Juozas Mičiuta,
Andrius Dėdinas, Jonas 
Bunevičius, Jonas Giknis, 
Albertas Tamulis ir Anta
nas Alesius.

A. Dėdinas.

LDS Centras taip pat 
reiškia gilią užuojautą pp. 
Aguoniam.

LAWRENCE, MASS. '
Iš vietinės lietuviškos Šv. Į 

Pranciškaus Asižiečio parapi-| 
jos įstojo savanorėmis - slau
gėmis į Dėdės Šamo armiją se
kančios lietuvaitės: Nellie Va- 
langevičiūtė (šiuo laiku jau e- 
santi Anglijoj), Mabel Zapėnai- 
tė ir Lena Karosaitė. Visos trys 
esančios antrojo leitenanto laip
snyje.

Pažymėtina, kad minėtos trys I 
panelės yra geros parapijietės i 
ir, gražiai lietuviškai kalban-l 
čios, lietuvaitės. I

Bene jos ir bus pirmos savano
rės - slaugės taip skaitlingai iš 
šios parapijos pasišventusios 
pavergtų tautų labui.

Gražiausio pasisekimo!

įiįį į
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Japonai, kurie jau suvynioti į voratinklį, tai yra marinų sugauti į ne
laisvę Guadalcanal, Salomons salose. Jie ilsisi laukdami kol bus išsiųsti į 
koncentracijos stovyklas.

1 NORWOOD, MASS.
Spalių 20 d. vakare mirė Jo

nas čebanavičius (Chubet), 
gyv. 1208 Washington St., ilga
metis biznierius. Paliko didelia- 

! me nuliūdime žmoną, sūnus, 
dukterį, anūkus ir pro-anūkus.

Velionio kūnas pašarvotas sū
naus Jono Chubeto namuose, 13 
St. John St.

Laidojamas iškilmingai penk
tadienio rytą, spalių 23 d., 9 v. 
iš Šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčios.

A. a. Jonas čebanavičius 
(Chubet) buvo ilgametis laik
raščio “Darbininko” skaityto
jas, Šv. Vardo ir kitų draugijų 
narys.

Lai Dievas suteikia velionio 
vėlei amžiną ramybę Savo kara
lystėje!

Nuliūdusiai Čiubetų šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

Karys Vitartas dabar yra 
Fort Devens. Jis kas savaitę at
vyksta į namus ir sekmadie- 

Į niais gieda bažnyčioje. Taigi jis 
ir dabar yra aktyvus choro na
rys.

Spalių 19 d. prasidėjo vaka
riniai kursai Balch mokykloje, 
Washington St. Visi, kurie nori 
išmokti geriau anglų kalbą ir 
tapti Amerikos piliečiais,’turė
tų lankyti šią vakarinę mokyk
lą, kur specialiai mokoma apie 

•pilietybę. Jokių mokesnių nėra. 
lakina dykai.

Pennsylvanijos Žinios

' Trečiadienį, spalių 21 d. sava
noriai įstojo ir išvyko karo tar
nybon, kaipo gydytojas, Dr. 
Jurgis Warren (Versiackas), 
pp. Versiackų, gyv. 564 Plea- 
sant St., sūnus. Jis yra leitenan
tu.

PHILADELPHIA, PA.
SODALIEČIŲ

KONFERENCIJA
Švč. P. Marijos Dievo Motinos 

šventėje, spalių 11 d. iš trijų 
Philadelphijos parapijų: šv. 
Kazimiero, Šv. Andriejaus ir 
Šv. Jurgio, taipgi iš Chester, 
Pa., Easton, Pa., Camden, N. J.,

UŽUOJAUTA
LDS 113 kuopa, Green- 

field, Mass., reiškia gilią 
užuojautą p. Vincui Aguo- 
niui ir jo sūnui, mirus jo 
mylimai žmonai ir motinė
lei a. a. Elzbietai Aguonie- 
nei.

Kuopos Valdyba.

Mikolaitis Alena, Muturas A- (grupės dalyvauti parado je. Mie- 
nella, Navickas Frances, Navic- sto mayoras davė leidimą, kad 
kas Felicija, Oezl’.s Darata, 0- kiekviena tautinė grupė gali da- 
zelis Veronika, Peldunas Miką- lyvauti paradoje su savo ženk
lina, Padoria Lucija, Poskevi- įais ir vėliavomis.
čius Alberta, Rimdaika Elzbie- Lietuviai turėtų gausiai daly
ta, Rimgaila Ona, Rinius Ona, vauti ir gražiai pasirodyti su 
Kinius Stella, Rupsis Lucija, savo tautine trispalve vėliava. 
Ramaize Sofija, Sideravičius Taipgi gautas pranešimas, kad 
Elzbieta, Seperauskas Eleono- leista kiekvienai tautinei gru- 
ra, Skiotis Marijona, Straksis pei dainuoti savo tautos liau- 
Teresė, Spūdis Alena, Tyla Vio- dies dainas.
Ia, Weselowski Bernice.
Šv. Andriejaus par., Phūa., Pa.

Todėl lietuviai kviečiami su 
savo tautiniais drabužiais, žen-

Adlis Jeanne, Barauskas Va- kiais ir vėliavomis. Lietuviai 
lerija, Bundonis Biruta, Juknas susirenka, kaip paprastai, prie 
Ona, Jonaitis Lillian, Kamarau- 21st ir Parkway gatvės, už Ka- 
skas Alena, Lukas Pranciška, tedros. Lietuviams vadovaus 
Moteciunas, Alena, Marcinkevi- Ričmondiečių benas. Paradus 
čius Eleonora, Montvydas Emi- pradžia 1:30 vai. po pietų, 
lija, Morris Mary, Mitchell Da- i K. Dryža.
rata, Muiza Rita, Pavilionis ■
Juozapina, Sabas Elenora, So- gv. Vardo draugija pereitame 

j kas Marijona, Urban Ona, Var- susirinkime nutarė suruošti 
velis Marijona, Varvelis Ona,
Venckus Pranciška, Venckus 
Stella, Sedlesky Prances.
Šv. Jurgio par., Phila., Pa.

Antanaitis Marijona, Bar- 
kowskas Alice, Dura Alena, 
Grinsevičius Regina, Grinsevi- 
čius Benedikta, Grakaitis Made-

pramogą— kaukių balių-šokius. 
Išrinko komisiją, kuri uoliai 
darbuojasi. Balius įvyks sekma
dienį, spalių 25 d., 8 vai. vaka
re, Šv. Kazimiero lietuvių par. 
svetainėje, 331 Earp St. Keis
čiausiai ir gražiausiai apsiren-

mą Marijai ir jų kasdieninį gy
venimą.

Kad kalbos nebūtų nuobo
džios, iš įvairių parapijų Soda
lietės parodė savo talentus, bei 
gabumus, deklamacijomis ir 
giesmių giedojimu. Pasibaigus 
kalboms, kiekvieni Sodalietė 
suteikė raportą kaip savo susi
rinkimus veda ir ką per pasku
tinį metą yra nuveikę. TarpeLinkime geriausių sėkmių Dr...................

Jurgiui Warren ir visiems ki- P^P1^ lr Vl, raportų buvo skaitytas telegra- 
tiems mūsų kariams. CSN Sodalietės suvažia- mas lš Naujosios Anglijos So- Mykok> P“; Boston, Pa

' vo į Šv. Kazimiero par. Phila., i daliečių Kongreso su pasveiki-1 Daniels Alena, Drummond 
Pa. į savo pirmą Konferenciją. nimais ir nuėjimais.

Programą baigė vaidinimu*
“Sv. Panelė Pagelbėjo”, Šv. Ka
zimiero Sodalietės, Phila., Pa. 
taip artistiškai suvaidino, kad 
net kiti verkė.

Procesijai suėjus į bažnyčią, Į laciunas Matilda, Madden Ber- 
Phila., Pa., trumpai išdės- kun. S. J. Mažeika, konferenci-Į njce, Meyers Elinora (Delair, 

'jos direktorius, pasakė trumpą N. J.), Šalkauskį Stella, Sal- 
pamokslą, pabrėždamas, kad šis kauski Barbora.
skaitlingas suvažiavimas pa- Juozapo Marijos, 
gerbti Dievo Motiną jos šven- fjewtoum, Pa 
tėję, ir visi pasiaukavimai, kad) Adomaitis Alena, Baltruma-

DAYTOH, OMO ; Vietiniam klebonui pasveikinus,
------------ Konferencijos direktorius pa-

Šestadienio vakare, spalių 31, ajškino tikslą. Po to kun. E. 
Piliečių Klubas rengia šokius- Paukštis, Aušros Vartų par. 
balių, Šv. Kryžiaus parapijos klebonas, kalbėjo tema: “Soda- 
svetainėje. Pelnas šios pramo- Hetės ir Katalikiška Akcija”, 
gos bus paskirtas nusiuntimui Pimūninkė iš Sv. Kazimiero i 
dovanų mūsų parapijos na- par
riams, tarnaujantiems kariuo- “Sodaliečių Istoriją”. Sesuo
meneje. Agnieška, M.S.B.T. aiškino, jog

Draugijų Sąryšys rengia eu- Sodalicija yra dvasiška kariuo- 
cherį parapijos svetainėje, pen- menė, prilygino Sodalietės prie 
ktadienio vakare, spalių 30. įWA.AC. ir W.A.V.E.S., jog jos

gę, kurie bus tokiais pripažinti 
liną, Jannis Alena, Jotautas E- įoujjgjjog, gaus dovanas. Bus 
lenora, Lepo Ona, Peciukevičius yalgįų ir gėrimų. Gros š*’~us 
Monika, Orlowitz Freda, Sabas j orkestras Kviečia V1 
Teresė, Sarafinas Lucija, Sar-1 vautj
cewicz Rita, Wabalas Marcella, Į 
Yotautas Lucija.
Aušros Vartų par., Chester, Pa.

Bacon Ameba, Lukpetris Ste-Į 
fanija, Kučinskas Marijona,
Monkaitis Anella, Simoska Ona,
Staras Stella, Šimonis Juozapi
na, Trakimas Vera.

Marijona, Drummond Ona, Ma- 
lint Olga, Pabionis Elzbieta, 
Pabionis Valerija, Ptak Alena, 
Poswistile Marion.

Į Šv. Jurgio par., Camden, N. J.
Baliunas Rožė, Balčikonis O- 

ina, Balčikonis Veronika, Kaz-

Išvyko į kariuomenę James dvasiškos W.A.A.C. ir dva- surengus šią konferenciją nieko tis Ruth, Bates Dorothy, Be-
Greene, parapijos ir L. Vyčių sįgkos W.A.V.E.S. Sesuo M. E- 
96-tos kp. narys. Paskirtas į a- ieanora iš vilios Joseph Maria, 
viacijos mokyklą, Atlantic City, Newtown, Pa., kreipė ypatingą
New Jersey. F.A.G. dėmesį į Sodaliečių pasišventi- 

-----------------L.---------------------

Šiomis dienomis pp. Kavoly- 
i nai gavo laiškus nuo savo gimi
naičių, kurie yra karo tarnybo
je, būtent, Jono Kulišausko iš 
Floridos ir Bronio Mačio iš 
tVisconsin.

Bronius Mačys rašo, kad jis 
patenkintas kariniu gyvenimu, 
padiktėjęs. Dažnai sueina Juo
zą Paznioką, taip pat Norwoo- 
dietį. Jonas Kulišauskas taip 
pat rašo, kad dabar jis labai 
patenkintas maistu ir kariniu 
užsiėmimu. Gavęs laišką nuo 
Juozo Paznioko iš Madison, 
Wis. Jis taip pat paaugęs svo
riu. Nuolatiniai gaunąs laikraš
tį “Darbininką” ir Norwoodo 
Messenger, iš kurių sužino kas 
dedasi Norwoode ir kitur. Jo
nas priklauso prie choro, ku
riam vadovauja muzikas Anta
nas Giedraitis, buvęs Providen- 
ce lietuvių par. vargonininkas

CAMBRIDGE, MASS.
* MIRĖ

Spalių 15 d. mirė Pranas Rai
bis gyv. Brightone 
spalių 19 d. iš N. P. bažnyčios
palaidotas Šv. Benedikto ka
puose.

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

DVEJOS SIDABRO 
VESTUVES

Sekmadienį, spalių 18 d. p.p. 
Malinauskai ir pp. Puzinai kar
tu šventė savo 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Jubilia
tai bendrai su šeimomis 8:30 v. 
išklausė šv. mišių. Mišias jubi- 
liantų intencijai laikė kun. P. J. 
Juškaitis.

Pagerbti juibiliatus, pp. Mali
nauskus ir pp. Puzinus, jų gar
bei Brightone Lincoln svetainė
je surengtas šaunus bankietas. 
Bankiete dalyvavo virš trijų 
šimtų žmonių. Taip-gi dalyvavo

Apgailėtina, kad p. jubiliatė 
Puzinienė, švęsdama savo 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį, negalėjo dalyvauti nė

Velionis bažnytinėse ir nė bankieto iš
kilmėse, nes jį tą dieną susirgo. 
Linkime jubiliatams ir ant to- 
liaus linksmai gyventi, ir jubi
liatei p. Puzmienei greit pa
sveikti.

Abu — Bronius ir Jonas yra | vietiniai kunigai ir daktarai, 
buvę Šv. Jurgio lietuvių par. 
šv. Cecilijos choro nariai. Bro
nius Mačys buvo pirmininku.

MASON FURNITURECO.

Namų Reikmenys 
New Bedford, Mass.

J. J. DUANE

Namų Ardytojai—Medžio Medegos
600 Southern Artery, Quincy, Mass.

nereikš, neužganėdins Marijos, ginski Rožė, Drummond Moni- 
Dievo Motinos, jei jie nebus pa- ^a, Jankus Alena, Kacergis Ma- 
remti praktišku sekimu Marijos Lijoną, Kurkas Alicija, McCall 
dorybių. Po pamokslo kun. V. Theresa, McColgan Jeannette, 
Vežis prie Šv. Panelės Marijos Marlyn Vera, Muck Paula, Pos- 
altoriaus atskaitė pasišventimo La RUpsis Jane, Saldonis
aktą. __ Į Stelia, Staknis Danutė, Shagz-

Po to sekė iškilmingas palai- dis Loreta, Valavičius E., White 
minimas švenčiausiu Sakra- Adelle.
mentu, kurį suteikė kun. J. Če- MinersviUe, Pa.

PAPLITO STREIKAI

Pereitą mėnesį streikavo 
no išvežiotojai. Šis streikas pa
darė daug nemalonumų, ypač 
šeimoms su mažais vaikais. Ta
čiau tas streikas greit užsibai
gė.

Per pereitas dvi savaites 
streikavo valdžios likerių krau
tuvės pardavėjai - patarnauto
jai. Streikas užsibaigė spalių 13 
d. Darbininkai laimėjo algų pa
kėlimą. Vieną dieną streikavo 
alaus varyklų darbininkai, o 
spalių 17 d. paskelbė streiką a- 
laus išvežiotojai. Spalių 16 d. 
žydų kepyklos darbininkai pa
skelbė streiką. Keno tie darbai, 
kas tuos Streikus iššaukia? Vie
nas žydelis pareiškė, jog strei
ko metu pasipelno streiko va
dai. O tas visas atsiliepia dar
bininkams, kai gamintojai pa
kelia kainas už produktus. La
bai daug tiesos, ypač jeigu ne
apgalvotai paskelbia streiką.

pukaitis, Šv. Andriejaus par. 
klebonas, Phila., Pa. Diakonu 
buvo kun. dr. V. Martusevičius, 
iš Šv. Jurgio par. Phila., Pa.; 
sub-diakonu kun. S. Raila, vie
tinis vikaras.

Pa pamaldų, Šv.

Mikatavage Pearl.

Sekmadienį, spalių 18 d. lan
kėsi sekanti kariai: lakūnas L.
Malinauskas, jūreivis P. Žilis,
jūreivis P. Dovydavičius. P. Do- i los svetainėje. Čia buvo iššaukti 
vydavičius perkeltas naujon 
vieton, būtent, New London Ct.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA
Buvusi choristė ir sodalietė p. 

Lucija Kemagiūtė - Megrail 
nuoširdžiai dėkoja visiems ir vi
soms, kurios ją užjautė ligoje. 
Ji sako: “Man buvo labai malo
nu, kad mane užjautė ligoje. 
Tai buvo Viešpaties valia, ir aš 
Jam atsidaviau. Aš tik dabar 
sugrįžau iš ligoninės. Dėkoju 
visiems ir už dovanėlę. Dar kar
tą ačiū už viską”. Balandėlis.

MALONIAI DCKOIA

Sveikindami jubiliatus, gražias 
kalbas pasakė sekanti: kun. A. 
Baltrušiūnas, dr. J. Repšys, dr. 
P. Lužeckaitė, Juozas Brazdžiū
nas, D. Ručinskienė, A. Arnbro- 
zaitienė, A. Zaveckas, A. Braz
džiūnas, p. Janušienė, E. Braz- 
džiūnienė, A. Jeskevičius, taipgi 
ir abiejų jubiliatų vaikučiai 
sveikino savo tėvelius.

Jubiliatus gražiomis dainomis 
palinksmino p. Emilija Dau
kantienė ir p. Petronėlė Braz- 
džiūnienė. Vakaro programai 
vadovavo Dr. J. Landžius.

šeštadienį, spalių 17 d. išvyko 
karo tamyboų mūsų parapijos 
choro choristas p. Jonas Mocke
vičius. Šiomis dienomis naujokų 
ėmimo komisijon pašauktas 
sveikatos patikrinimui p. B. 
Šimkus, p. B. Šimkus yra mūsų 
LDS kp. narys ir yra vedęs. 
Jau iš Cambridge lietuvių vedu
sių yra išėję karo tarnybon trys 
vyrai; atrodo, kad dabar turės 
daugiau vedusių išeiti.

Penktadienį, spalių 16 d. pa
rapijos svetainėje įvyko korta-

L1ETUVIAI PRIE RAUDONO
JO KRYŽIAUS 

Kaip žinoma, Amerikos Rau
donojo Kryžiaus tarnautojų

Kazimiero Į tarpe yra ir lietuvių. Raudono- 
Sodalietės vaišino, atvykusias jo Kryžiaus centras yra—Broad 
Sodalietės užkandžiais Mokyk-Į ir Spring Garden St., Philadel-

phia, Pa.
Sodaliečių vardai, ir kun. S. Į Raudonojo Kryžiaus centre
Railai pabaigus rodyti spalvuo- dirba ponia Durys - Durienė. Ji 
tus judamus paveikslus apie Šv. Lietuvoje dirbo Raudonojo 
Kazimiero Sodaliečių veikimą, Kryžiaus ofise per 17 metų. To- 
visi išvažiavo į savo namus. dėl ji labai gerai žino R. K. 

Štai dalyvavusių Sodaliečių darbą.
vardai: P-nia Durys, matydama kaip
Šv. Kazimiero par., Phila., Pa. kitos tautos darbuojasi ir lanko 

Adomaitis Marcella, Azarans- Raudonojo Kryžiaus skyrius, 
kis Philomena, Barauskas Ona, kviečia ir lietuvaites, moteris ir 
Barauskas Stella, Balčiūnas merginas gausiau lankyti‘R. K. 
Teklė, Biginis Marijona, Barau- kursus. Kursai įvyksta antra- 
skas Teofilą, Belskis Alena, Į dienių vakarais nuo 7 iki 9 va- 
Briedis Joanna, Baltukonis Ka- landas.
tarina, Balčaitis, Joanna, Būti- Tikiuos, kad lietuvaitės, mote- 
kis Alena, Habza Barbora, Ja-Į rys ir merginos nuoširdžiai pri- 
blanskas Eleanora, Jankauskas ims kvietimą ir gausiai lanky- 
Ona, Jotautas Adelė, Johnson sis į Raudonojo Kryžiaus kur-

vimo vakaras LDS 8 kp. naudai. į Valerija, Kateiva Sofija, Kava- sus, Broad ir Spring Garden St 
Vakaras pavyko neblogiausiai. a liauskas Irena, Kernagis Stella, J Philadelphia, Pa. K. Dryža.I.

Lietuvių Dienos Lakewood 
Park., Pa., 15 d. visiems daly
viams ir komisijai už atsiųstą 
gausingą auką $378.84 per kun. 
K. J. Rakauską, iždininką, Juo
zapo Marijos Vilos naudai.

Džiaugdamos gavusios didelę 
paramą taip sunkiame karo me
te, kupinomis širdimis dėkingu
mo, prašome gėrybių Viešpatį 
atlyginti Jums, kilnieji gerada
riai, gausiomis dangaus dova
nomis.

Švento Kazimiero Seserys, 
Juozapo Marijos Viloje.

Dovanomis parėmė vakarą šie' Lukas Adelia, Lukošius Emili- 
nariai: Zaveckas, Kadaitis, Pie-! ja, Mažeika Adelia, Mažeika N AVY DAY
kavičius, Daukantas, Smūgis; Agnės, Mažeika, Pranciška, Ma- Sekmadienį, spalių 25 d. įvyks 
po $1.00 aukavo p. B. Jakutis ir žeika Suzanna, Markūnas Tere- Į Navy Day. Tą dieną įvyks dide-

1p. M. Norbutas. Kuopa 
visiems ačiū už paramą.

taria 
A.D.

sė, Mikolenas Marijona, Mikole-llis paradas. Sužinojau, kad yra 
nas Rita, Matukas Eleonora, 1 kviečiamos įvairios tautinės

GRABORIUS

“Asmenliku Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. L 

TefephoM:
Oflao: Daater IMS 

Namų: PI. (2M




