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United War Fund Vajus

Oficialiai praneša, kad 
Didžiojo Bostono Suvieny
to Karo Fondo (Greater 
Boston United War Fund) 
metinis vajus — aukų rin
kimas prasidės spalių 30 d. 
ir baigsis Padėkos Dienos 
(lapkričio 22) išvakarėse.

Visos tautos kviečiamos 
prie to vajaus prisidėti — 
gausiai aukoti ir rinkti au
kas.

Šie metai yra kritiški, 
sako generalis pirminin
kas, Henry A. Laughlin.

Greater Boston United 
War Fund centras yra 17 
Court St., Bostone.

Milijonų Žmonių Sąžines 
Laisvė Pavojuje
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(LKFSB) Nacizmas jau 
žlunga ir nyksta pavojai, 
kuriuos jautė nacių prie
vartaujamos laisvų žmo
nių sielos. Tačiau iškyla 
naujas pavojus — bolše
vizmo, kurio okupuotuose 
kraštuose sąžinės laisvei 
nėra vietos. Visi rytinės 
Europos kraštai, į kuriuos 
įsisukti taikstosi bolševi
kiškas imperializmas, yra 
krikščioniški. Katalikų 
tuose kraštuose ne vieno
das procentas. Mažiausiai 
katalikų yra Suomijoje. 
Čia iš 3,900,000 gyventojų, 
katalikų yra apie 3,000. 
Estijoje katalikų yra apie 
4,000, Latvijoje katalikai 
sudaro beveik trečdalį gy
ventojų, čia jų yra apie pu
sę milijono. Lietuvoje ka
talikų daugiau kaip 80 pro
centų. Lenkijoje iš 35 mili
jonų gyventojų katalikų 
buvo 24 milijona.i Rumu
nija — daugiausia orto
doksų kraštas, bet ir šioj 
valstybėj katalikų dau
giau milijono. Čekoslova
kijoje katalikų yra du 
trečdaliai, taigi iš 15 mil. 
gyventojų, katalikų yra 10 
milijonų. Bulgarijoje iš 
6,700,000 gyventojų, kata
likų — 44^240.
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Giliai Pergyvena Lietuvos 
Nelaimes

TEL. SOUth Boston 2680
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iVVashington, D. C., spa

lių 5 — Karo Departmen- 
tas praneša, kad nuo PearJ 
Harbor užpuolimo iki šiol 
užmušta 11,000 vyrų 5600 
armijos lėktuvų nelaimė
se.

Pilnesnis pranešimas sa
ko, kad per tą patį laiką 
“prarasta” 17,500 lėktuvų 
Jung. Valstybėse. Iš to 
skaičiaus, departmentas 
sako, 11,000 susidaužė. 
4,000 išsidėvėjo taip, kad 
nebetiko mokinimuisi le-i 
klojimui, ir 2500 taip išsi
dėvėjo, kad tik tiko dėl 
mokinimuisi ant žemės.

I
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Pradės Statyti Lengvuosius 
Sunkvežimius

f ameri-Neatsižvelgiant į šių Prancūzijos vaikų suvargimą, maršuojant 
kiečių kariams, jie štai sveikina juos, ir siunčia savo nekaltą šypseną.

VVashington, D. C., spa
lių 5 — Karo Produkcijos j 
Taryba, kaip praneša, iš
sprendė leisti dirbti leng
vuosius sunkvež i m i u s 
(light trucks) 
vartojimui, 
per pirmuosius 6 mėnesius 
1945 m. bus pastatyta apie 
20,000 tokių sunkvežimių.

KPT (WPB) neužilgo 
paskelbs kurios septynios 
dirbtuvės tokius trokus 
statys.

k
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Vyrai Huo 26 Iki 38 Vėl Į 
Šaukiami Karo Tarnybon

MIRĖ ALFRED SMITH

I neduoda motorizuotai ar- 
imijai greitai varytis pir
myn, žiema naciams kaip 
tik duotų progą sustiprėti.

Jei Sovietų Rusijos ar
mijos varytųsi į Rytų Prū- 

jsiją, kai dabar Alijantų 
kariuomenės įsiveržė į Vo
kietiją, tada būtų didesnė 
viltis karą greitai užbaigti. 
Bet Rusai į Rytų Prūsiją 
nesivaro. Sakoma, kad na
ciai atitraukė keletą divi
zijų kariuomenės iš Rusų 
fronto į vakarų frontą 
prieš Amerikos ir Anglijos 
kariuomenes.

Iš Balkanų vokiečiai visu 
greitumu ištraukia ka
riuomenes, ir čia rusai va
rosi pirmyn. Eina politinis 
karas.

Naujos Anglijos naujo- 
civiliam kų šaukimo tarybos vėl 

Sakoma, kad-gavo įsakymą šaukti karo 
tarnybon vyrus nuo 26 m. 
amžiaus iki 38, kurie ne
dirba arba dirbo, bet yra 
atleisti nuo karo darbų.

To amžiaus vyrai bus 
šaukiami per šį spalių mė
nesį.

Helsinki, Suomija, spa-l 
lių 6 — Praneša, kad pe
reitos savaitės pabaigoje! 
atbėgo iš Estijos apie tuk-! 
stantis estų, ieškodami 
prieglaudos Suom i j o j. 
Suomijos policija estus at- 
bėgėlius areštavo ir per
davė Sovietų Rusijos rau
donosios armijos žinion. 
Sovietų karininkai prižiū
rės, kad visi estai būtų 
grąžinti Estijon ir perduo-

(LKFSB) Šią vasarą 
Londono lietuvių parapijos 
susirinkime buvo pabrėž
tas nusistatymas, kad, ap
sižvelgiant į nepaprastai 
sunkią Lietuvos žmonių 
padėtį, būtų renkamos au
kos kiekviename susirinki
me Lietuvai Gelbėti Fondo 
naudai. 'Toliau, iškelta su
manymas — stengtis, kad 
kiekviena Londono lietu
vių šeima paaukotų bent 
po vieną sterl. svarą Lietu
vos gelbėjimo reikalui, 
taipgi — kad kiekvienuose 
namuose būtų aukų dėžu
tė, kur prie progos būtų į- 
metama aukos, skiriamos 
Lietuvos Gelbėjimo Fon-

dui. Pradedama privati , 
akcija, kad tuos gražius' 
nusistatymus pilniau pra
vesti gyvenime.

Tėvai Reikalauja Atostogų 
Savo Sūnums

yiCTORY

BUY
UNITED 
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New York, rūgs. 5 — Al
fred E. Smith, buvęs ketu- 
iris sykius New York vals- 
I tybės gubernatorius ir 
' 1928 metais demokratų 
i partijos kand i d a t a s į 
j Jungtinių valstybių prezi- 
• dentus, mirė sulaukęs 70 
metų amžiaus.

Al. Smith buvo ne tik į- 
žymus valstybės vyras, bet 
atsižymėjęs Katalikų Baž
nyčios veikėjas. R.I.P.

I ti komanduojančio kari
ninko žinion.

Estai bėgo Suomijon, 
! kada Rusijos raudonoji ar- 
Įmija artėjo prie Talino 
i Dalis jų kovojo prieš vo- 
; kiečius ir rusus, o kiti, ži
nodami iš praeities ką 
reiškia gyventi Sovietų o- 
kupacijoj, bėgo gelbėdami 
savo gyvvbes. Tačiau, ne
pavyko išsigelbėti. Pateko 
į sovietų bolševikų nelais
vę.

I

Gub. Simtti laidojamas 
Šeštadienį

New York, spalių 5 — A. 
a. Alfred E. Smith, buvęs 
New Yorko gubernatorius, 
laidojamas šeštadienį, spa
lių 7 d. su iškilmingomis 
šv. mišiomis iš Šv. Patri
ko katedros 11 vai. rytą. '

Velionio kūnas bus pa
šarvotas Šv. Patriko kate Į Prie velionio karsto nėra 
droje penktadienį, spalių jokių gėlių. Toks buvo jo 
6 d. nuo 2 vai. po pietų. i pageidavimas.

Londonas, rūgs. 5 — A-į 
merikos trečioji armija,! 
generolo Patton, užėmė 
Driant netoli Metz, kuris 
buvo stipriausiai apgin
kluotas. Toliau į šiaurę A- 
merikos pirmoji armija 
pasivarė gilyn į Siegfred 
tvirtovę. Gi generolo Hod- 
ges kareiviai nuo Aachen 
miesto pasivarė iki Mun- 
cheon Gladbach.

Nacių puolimai buvo su
laikyti, ir Alijantai stu
miasi pirmyn į Vokietiją. 
Blogas rudens oras nevi- 

i suomet leidžia Ali jantų 
oro jėgoms ardyti nacių 

į tvirtoves.
Olandijoje, britų kariuo

menės atrėmė nacių puoli- 
i mus į šiaurę nuo Nijme- 
gen. Išrodo, kad Alijan- 
tams nebus lengva prasi
mušti pro nacių sudarytą 
stiprią tvirtovę. Jei ir su
ardytų nacių tvirtoves šio
je pusėje Rhine upės, dar 
reikės persikelti # per pla- kijos gyventojų 500.000 

j čią upę, kurios kitoje pu- žmonių turi džiovos ligą, 
j sėje dar stipriau naciai y- o du ir pusė milijono žmo- 

apsigynimuijnių serga malarijos liga.
Taigi Graikijos žmonėms 

reikalinga greita pagalba.
Kaip Graikijai, taip ir ki

toms tautoms, kurios buvo 
ar tebėra diktatorių vergi
joje, reikalinga pagalba. 
Nemažesnė pagalba reika- 

vių gali vietomis sulaikyti j linga ir Lietuvai ir kitoms 
Alijantus, gi rudens oras Pabaltijo tautoms.

■ ra įrengę 
tvirtoves, tik klausimas, 

i ar nepriseis jiems šioje 
pusėje Rhine upės pasilik
ti iki pavasario. Vokiečiai, 
'sutraukę visas savo jėgas 
į vieną frontą, turėdami 
dar keletą milijonų karei-

NEDUOS ITALIJAI KOLONIJŲ

Graikai Šaukiasi Pagalbos

Roma, Italija, spalių 5 — 
Iš septynių milijonų Grai-

AMERIKOS KARIUOMENE
NETOLI BALOGNA MIESTO

Varšuvos Sukilėliai 
Pasidavė

Medford, Mass. — Spalių 
4 d. mayoro Lawrence ofi
se įvyko tėvų ir motinų iš 
didžiojo Bostono susirinki
mas. Tėvai pasirašė reika
lavimą, kad jų sūnūs, ku
rie išbuvo apie tris metus 

j karo tarnyboje Pacifike, 
būtų paleisti į namus ato
stogoms.

Daugiau kaip 100 tėvų 
pasirašė ir pasiuntė tokį 

1 reikalavimą Kongresui.

Londonas, spalių 5 d. — 
Lenkai sukilėliai Varšuvo
je, kovoję prieš okupantus 
nacius per 63 dienas, nega-į 
vę pagalbos iš kitur, buvo 
priversti pasiduoti, skelbia 
lenkų žinios.

Vokiečiai sako, kad dau
gelis lenkų sukilėlių pate
ko nelaisvėn, bet dalis per
sikėlė per Vislą ir pateko į 
Raudonąją armiją.

Londonas, rūgs. 5 — An-!ksen iš Illinois pareiškė, 
kad “komunistų priežastis 
ir ketvirtojo termino prie
žastis yra vienas ir tas 
pats dalykas”.

Kongresmanas, kurio 
kalbą išplatino Vakarinių 
Respublikonų centras, pa
citavo prezidento Roose
velto pareiškimą jo kalbo
je 1938 m., būtent, “iš jų 
promotorių jūs turite juos 
pažinti”.

‘*Pereitą ketvirtadienį 
ketvirto termino promoto
riai New Yorke suruošė

glijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Anthony Eden pa
reiškė, kad Britanijos vy
riausybė yra priešinga su
grąžinimui po karo Italijai 
kolonijas.

Jis pasakė, kad Italijai 
nebus atiduotos kolonijos, 
kurias ji turėjo prieš karą.

4-tąjį Terminą Jungia 
Su Komunistais

Roma, rūgs. 5 — Ameri
kos penktoji armija, nu
galėjus žiaurų nacių pasi
priešinimą, pasistūmė ar
čiau Po slėnio ir esą tik 15 
mvliu nuo Balogna miesto.

Tačiau karas Italijoje 
eina pamažu; naciai iš vi
sų jėgų nori sulaikyti Ali- 
jantų kariuomenes.

• v

Raudonoji Armija Laimi 
Jugoslavijoje

Chicago, III., spalių 5 —
Trečiadienį, spalių 4, kon-Įpirmą didelę politinę ral- 
gresmanas Everett M. Dir-

SUKILIMAS VIENNOJE
<8/

Londonas, spalių 5 —
(BBC radio praneša, kad 

Bombarduoja Nacių Povan- Vienn°je ir kituose Austri-
- * - - * j-—-.-„..„.n:

Raudonieji Pagerbė Amen* 
kos Ir Anglijos Karininkus

ly,” Dirksen pridėjo, “ten 
buvo komunistai — 15.000 
jų”. Jis sakė, kad komu
nizmo siekis “sunaikinti 
Demokratiją”.

derinius Laivus

Londonas, rūgs. 5 — An
glijos lakūnai bombarduo
ja vokiečių povandeninius 
laivus Norvegijos prie
plaukose.

Iš Berlyno pranešama, 
kad AHjantų lėktuvai 
bombardavo pietų - vaka
rų Vokietijos dalis.

jos miestuose įvyko sukili
mai. Pranešimas sako, kad 
yra užmuštų ir areštuotų.

Londonas, spalių 5 — 
' Maskvos radio praneša, 
! kad Sovietų Rusijos val- 

Sukilimai prieš okupan- džia apdovanojo Suvorovo 
tus nacius prasidėję tuo- ordinu pirmo laipsnio J. 
jau po to, kai gen. Eisen- Valstybių penktosios ar-
hower ir Maskvos radio at
sišaukė į austrijiečius, kad 
“jau atėjęs laikas parodyti 
norą atsikratyti nuo vo
kiečių valdymo”.

mijos Įeit. - gen. Mark W. 
Slark, Italijoj, ir Anglijos 
21-mos armijos vadą, mar
šalą Sir Bernard L. Mont- 
gomery.

Vokietijos Hadai Įsakė 
Savanoriams Kariauti 

Prieš Alijantus

Prūsiją nesiskubina. Ro
dos, iš Suvalkų jie galėjo 
įsiveržti į nacių kraštą, bet 
kažin dėl kokių priežasčių 
sustojo ten ir tik atremia 
nacių puolimus.

Stalinui Įteikė Roosevelto 
Biustą

Londonas, rugs.*5 — So
vietu Rusijos armija Jugo
slavijoje pasivarė artyn to 
krašto sostinės Belgrade 
ir esą tik 20 mvlių nuo jo. 
Tuo tarpu Jugoslavijos 
Dartizanų kariuomenė esą 

I tik 6 mylios nuo sostinės iš 
i šiaurės vakarų pusės.
! Rusai labai smarkiai ko- 
jvoja Balkanuose, bet iš 
'Pabaltijo valstybių į Ryt I-------- --------------- ---------

Londonas, spalių 5 — 
Maskvos radio skelbia, 
kad “pirmojo protokolo 
pasirašymo dėl pristatymo 
pagal lend-lease reikmenų 
Sovietų Rusijai sukakties 
proga” maršalas Stalinas 
priėmė pas save J. V. am
basadorių W. Averill Har- 
riman.

Maskvos pranešimas pri
deda, kad Jung. Valstybių 
ambasadorius Harriman 
ta proga įteikė Stalinui 
prezidento Roosevelto biu
stą.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, spalių 7 d., 2 vai. po pietų vėl išgirsi- 

, me lietuvių darbininkų radio programą iš WCOP sto-

Londonas, spalių 5 —Vo
kietijos nacių vadai, Goeb- 
bels ir Himmler atsišaukė j 
į visus vokiečius stoti j 
karą prieš Alijantus.

Labai abejojama, kad! 
vokiečiai, matydami visiš
ką pralaimėjimą, rizikuotų 
savo gyvybes.

ties, Boston.
Programoje dalyvaus pianistė p. Namaksytė iš 

W. Roxbury.
Priduokite arba siųskite vedybų, vedybinių su

kaktuvių, karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus, 
pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš
tadienių programose pasveikinti ir paskelbti.

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo 
adresu: ;

DARBININKAS RADIO
366 W. Broadway, So. Boston f7, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.
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AUKOKIME DRABUŽIUS NUO 
KARO NUKENTEJUSIEMS 

LIETUVIAMS

J. V. BOMBANEŠIAI SUDAUŽĖ
10 JAPONŲ LAIVŲ

Amerikos Lietuvių Tarybos
Radiograma Atbėgėliams 

Iš Lietuvos
Š. m. rugsėjo 28 d. Ame

rikos Lietuvių Taryba pa
siuntė Švedijon sekančio 
turinio radiogramą:
'HAVE ASSURANCES AME- 

RICAN POLICY REMAINS AS 
STATED JULY 23. l£40. LITH- 
UANIAN AMERICAN COUN- 
CIL SENDS 
ALL 
DAYS 
DENT

Pastaba: Amerikos Val
džios 1940 metais liepos 23 
padaryto pareiškimo teks
tą galima rasti 6-me pusla
pyje “An Appeal to Follow 
Americans 
the Baltic Statės”.

yra skirstomasIš Alijantų Centro Nau- skaičius 
joj Gvinėjoj, spalių 5 — šiaip: 
Didieji Jung. Valstybių

Į

Milijonai nekaltų, taiką daugiau vaizdų yra Lietu-

kinius vagonus ir gabena
mi į Sibirą.

Kas Lietuvoje buvo nu
matytas išdeportuoti ir 
kaip ta deportacija buvo 
vykdoma labai ryškiai ma
tosi iš sovietų oficialių do
kumentų (Žiūrėk “An Ap
peal to Fellow Americans 
on Behalf of the Baltic 
Statės” Appendix A ir B). 
Į Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus rankas patekę sąra
šai rodo, kad apie 90% vi
sos Lietuvos tautos turėjo 
būt išdeportuota. Depor
tuojamųjų vieton sovietai 
pradėjo siusti iš kitų So
vietų Sąjungos sričių pa-į 
imtus žmones. Į 1941 metų' 
pavasarį Lietuvoje atsira
do net mongolų kilmės ko
lonistų.

1941 metais vasarą užė
jęs rusų - vokiečių karas 
šią lietuvių tautos naikini
mo bangą, kuriam laikui,

■ sutrukdė.
Bet neilgam: čia pat, pas-' 

k ui pirmąsias vokiečių di
vizijas ir Gestapo balinius, 
pradėjo plaukti įvairios 
vokiečių

2,191 kriminalinė byla, 
bombanešiai puolė japonų užvesta valstybės gynėjų 
pozicijas nuo Philippinų (U. S. attorneys). 
iki Amboina ir nuskandi- 5,436 civilinės bylos, jų 
no arba sužalojo 10 japonų Ų-— Ą -to
laivų, padegė aliejaus ku- i 
bilus Masassare ir sukėlė 
gaisrus Celebes pakraš
čiuose.

tarpe 4,265 arešto bylos, 13 
leidimo suspendavimo by
lų ir 1,158 trigubo nuosto
lio ieškojimo mylos. Be to, 
8,540 trigubo nuostolio by
lų buvo likviduota be teis
mo.

5,196 suspendavimai ad
ministraciniu būdu ir 20,- 
684 gasolino racijonavimo 
kortelių atšaukimai už ne
silaikymą racijonavimo 
taisyklių.

Bowleš pareiškė: “Griež
tas visų taisyklių įgyven
dinimas ten, kur pavieniai 
asmenys veikia, manyda
mi, kad įstatymai taikomi 
jų kaimynams, bet ne 
jiems patiems, eina ranka 
rankon su Kainų Regulia- 

, sudaryti j vimo Įstaigos pastangomis 
visoje įgyvendinti kaip galima 

teisingesnę racijonavimo 
. .. _ ~ , programą ir gauti pilną,

Raudonieji Ištrėmė Ameri- supratimų paremtą, sava- 
kos- Anglijos Kars 1 MlSiiaS norišką pritarimą.

_____  3 Kai gyventojų dauguma 
VVashington. D. C., spalių ^operuoja

5 — Kelios dienos atgal;;«ems karo meto suvarzy- 
Sovietų Rusijos komisaru m/ms’ dau=ehu atveW k?’ 
jsakymu išvežtos iš Buf- sdaT‘ nepatogumus Pa’ 
garijos Amerikos ir Angli- aukojimą musų pareiga 
jos karo misijos. Dėl šio Juos. ltlkl,nt\ kad 
incidento J. V. valstybės Ikalmynai ,lr Purentai 
sekretorius Hull pasiuntė !]’eK0 nePdnys’ nesilaiky- 
Maskvai raštą, kuriame^3“1 v‘rsm‘netų taisyk- 
reikalauja pasiaiškinimo. 1 ' OVVI.

Sakoma, kad Rusija jau 
sutiko įsileisti J. V. misiją,

i matomai, patiko ir fašisti- 
! nįai Vokietijai, Hitleriui 
i užgrobus valdžią 1933 me- 
jtais, ir Vokietijoje pradėjo' 
augti koncentracijos sto
vyklos. Į jas.buvo grūdami 
demokratinio nusistatymo] 
žmonės, jų tarpe nemažas, 
skaičius žydų. Tie žmonės,! 
ten kankinami ir po šiai 

I dienai.
| Molotovui su von Rib- 
bentrop garsiąją 1939 m. 
rugpjūčio 23 sutartį pasi
rašius. žmonių deportavi
mo praktika tarp abiejų i 
totalitarinių režimų buvo!

I

BEST WISHES 
REFUGEES BETTER 
IN FREE INDEPEN- 
LITHUANLA“.

r i 
on Behalf of suvienodinta ir virto kas

dieniniu reiškiniu.
Buvo pradėta nuo žmo- 

. nių trėmimo Lenkijoje.
Iš Rytinės Lenkijos šim

tai tūkstančių liko sovietui 
'išdeportuoti į Sibirą, tiek’ 
pat išdeportavo ir vokie
čiai iš Pamario, Poznani-j 
jos ir vakarinių Lenkijos' 
sričių. Žydus pradėta sis-į 
tematingai suvarinėti į I

Diktatorių Metodai

i

Apkaltino 30 Streikierių 
Philadelphijoj

Philadelpnia, Pa., spalių 
5 — Federalei prisaikintie- 
ji teisėjai (grand jury), 
išklausę kaltinimų, pripa
žino 30 streikierių nusikal
tusiais pagal Smith - Con- 
nally Anti - Strike įstaty
mą sąryšyj su 60 dienų 
transportacijos sutrukdy
mu rugpiūčio mėnesyj.

Grand jury kaltina CIO 
dėl bandymo 
“centralinę jėgą 
šalyje.

visoje

9

•ghetto’ 1940 metais abu’ i koncentracijos stovyklas.
° II Vihivo nnoiobo Imti

Einsiedlugs” į- mylinčių žmonių Europoj I voje ir kituose kraštuose, 
staigos, nauji lietuvių tau-ir kituose pasaulio kraš-: ----- 2
tai eksterminuoti štabai, tuose, ypač Lietuvoje yra 

Lietuviai ir vėl buvo grū- baisiai nukentėję nuo karo 
darni šį kartą Vokietijon, ir žiaurių okupantų. Jiems 
kas į karo fabrikus, kas į reikalingas maistas, dra

bužiai ir kiti gyvenimo 
reikmenys. Dabar yra dra
bužių rinkimo vajus kata
likų parapijose. Lietuvių 
kataliku parapijose renka
mi drabužiai Lietuvos 
žmonėms. Čia matome 
vaizdą — maitina peni kū
dikį. Šis vaizdas paimtas iš 
Prancūzijos. Tokis ir daug

Aukokime drabužius mū
sų parapijose, kad karo 
nukankinti Lietuvos žmo
nės, kaip ir kitų tautų 
žmonės galėtų išsigelbėti 
nuo žiemos šalčių. Bendras 
Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondas atsišaukia į visus 
geraširdžius žmones auko
ti drabužius Lietuvos žmo
nėms. Atlikime savo pa- 

ireigą — aukokime drabu- 
I žius Lietuvos žmonėms per 
: Bendrą Amerikos Lietuvių 
! Šalpos Fondą.
f

keista, ir pikta. jnot be allowed to discover too
Tuo pat metu, vokiško-1 early the plan for our retreat, 

sios propagandos mašina, i and because the Germans of 
SU jai įprastu cinizmu ir Trans-dniestria produced from 
pasididžiavimais savo “pa- their own soil 50% of the food 
vyzdinga tvarka”, liepos for two armies (Heeresgrup- 
21 davė tokį per penkis j pen). The evacuation of these 
metus jų beprasmiai vyk-' 
dyto “Kolonizationsplan” 
vaizdą:

...Counting the lašt train and 
the lašt tilt cart of the 350,000 
Russian Germans who recently 
crossed the borders of the 
Reich. the number of Germans 
who have been evacuated (to 
the Reich) ir the past five years 
by the Volksdeutsche Mittels- 
telle in accordance witn the I 
order of the Reichsfuhrer SS. 
in his capacity. as Reich Com- 
missioner for the Consolidation 
of Germanhood, has risen to 
908.000. Valuable German blood 
which was threatened with de- 
struction by the Bolshevik lust 
for power has been saved.

The re-settlement of German 
I families from the Baltic, Volhy- 
' nia, Galicia. the area of Narva, 
Cholm. and Lublin-land, from 

į Bessarabia, Bochnia. Dobruja, 
i and Bosnia, took place accord- 
'] ing to carefuily worked out 
Iplans. Būt the evacuation of 
| Germans from the Ostraum. 
from the Caucasus to the Dnies- 

' ter had to be done while a mili- 
tary retreat was being carried 
out, which occupied to over- 

j flowing all communications and 
means of transport. bridges and 
ferries. raihvays and vessels. 
and vvhich was compelled cons- 
tantly to vary its dispositions 
by events at the front.

The command to beg i n the 
trek from Trans-dniestria was 
given on May 14th of this year. 
It was not possible to evacuate 
these German Volksgruppe ear- 
lier because the enemy mušt iš gyvųjų skaičiaus

v •

O Sibirą pasiekę lietu
viai, jokios pagalbos nepri
einami, baisiose sąlygose, 
viens po kito gęso...

Lietuvių vieton pradėjo 
plaukti vokiškieji kolonis
tai. t

Planingai ir bo atodairos 
į lietuvio teises, vokiškieji

diktatoriai sutarė vykdyti, 
taip vadinamąją “gyvento
jų repatrijaciją".

Pagal atskirą, tuo reika
lu, pasirašytą sutartį ir 
minint vien Pabaltį, 1940 
metų rudeniu pradedant, 
iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos prasidėjo masinė taip kolonistai pradėjo uiimi- 

’] “Volksdeuts- n§ti geriausius lietuvių ū- 
(vokiškosios tauty- kius, ir tai turtingiausiose 

bės) evakuacija į Vokieti- Lietuvos srityse. Pirmiau- 
jų- i šiai tų ūkininkų, kurie

Nuo sovietų teroro beg-I 1940-1941 metais Sovietų 
darni, evakuojamųjų tar- buvo išdeportuoti. 
pan užsirašė ir daug tikrų;

i

I

' vadinamųjų
; »ce

*4'

35,500 Darbininkų 
Streikuoja

Karo Maisto Administracija 
Pataria Dabar Pirkti Ir 

Taupyti Svogūnus

Lietuvos ūkininkai, po 
trumpo įspėjimo, buvo 
verčiami iš savo šimtme-

Šio antro pasaulinio karo 
tragedijos fone, greta su 
kitomis nelaimėmis ir 
žmonijos vargais, turi būti 
atskirai paminėtas masi
nis ir beatodairinis gyven
tojų kilnojimas.

Žmonių stumdymo ini
ciatyvos pirmoji griebėsi 
Sovietų Rusija, jau pir
momis Sovietų valdžios 
konsolidacijos laikais, va
dinasi. apie 1920-1922 me
tus. Visiems yra atminti-; 
nos masinės ukrainiečių, 
fino - karelų ir kitų tauty
bių deportacijos, iš jų am
žiais gyventų sričių į Sibi
rą ir kitas tolimas Sovietų 
Sąjungos vietas.

Netrukus, ši praktika ta
po viena iš pagrindinių so
vietinio režimo vidaus 
konsolidacijos priemonių.

Per visą Sovietų Rusiją,
lyg tie grybai po lietaus, lietuvių, latvių, estų.
pradėjo augti koncer.tra- Tuo pačiu metu, daug 
cijos stovyklos, ir, šian- lietuvių buvo varu iškrau- čiais gyventų sodybų neš- 
dien skaičius politinių ka- styta iš Klaipėdos krašto dintis kaip kas stovi. Ir tik 

nedaugeliui buvo suteikta 
“privilegija” pasilikti vo- 

j kiškojo šeimininko bernu.
Tuo tarpu rinkosi nauji 

i debesys. Š. m. liepos pra
džioje vokiečiai griebėsi 
naikinti paskutinius žydų 
ghetto. Sovietų frontas 
jau artėjo prie Vilniaus. 
Diena iš dienos augo įvai
raus plauko atbėgėlių 
skaičius iš Rytų. Su besi
traukiančia vokiečių ka
riuomene plaukė rusai ko- 
laboracijonistai ir šiaip 
karo atblokšti klajūnai.

Jų tūkstančiai paplito 
po. visus Lietuvos kaimus. 
Lietuvos ūkininkai buvo į- K c“ pareigoti juos priglausti ir 

$ maitinti.
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Š
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$
$ 

š 
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linių juose jau toli prašo- ir Suvalkų trikampio, kurį 
ko desetką milijonų. Net ir, vokiečiai jau 1939 metais j 
karas padėties nepakeitė: paskelbė savo nuosavybe, 
kalinamieji kaip sėdėjo. Panašių priemonių rusai 
taip ir sėdi koncentracijos i griebėsi ir Lietuvoje. Tūk- 
stovyklose. jstančiai lietuvių buvo sui-

Šioji Sovietų praktika.! minėjami. grūdami į pre-

150,000 Germans under very 
difficult conditions made great 
demands on men and material.

I 
I

VVashingtonas — Karo 
Maisto Administracija pa
taria pirkti ir taupyti atei
čiai svogūnus, paskelbda
ma juos Pergalės Maistu 
tarp rugsėjo 21 ir spalių 1 
dienos ir patardama pasi
likti kelis svarus ateičiai.

Karo Maisto Administra
cija paaiškino, kad svogū
nus pirkti reikia’ ne todėl, 

i kad jų gautas per didelis 
; derlius, o prekių sandė
liams ištuštinti. Naudoto- 
j jai, pagelbėjusieji sunau
doti šių metų derliaus per
teklių, didesniu pareikala
vimu, ar atsargų sudary
mu, tokiu elgesiu apsi- 
draus savo ateitį, kai svo
gūnai, kaip ir kiti žemės ū- 
kio produktai, bus sun
kiau gaunami maisto 
krautuvėse. OWI.

Detroit, Mich. rūgs. 5 — 
Šio miesto fabrikų darbi
ninkai ginčijasi su darbda
viais dėl atlyginimo ir tas 
jų ginčas ištraukė iš darbų 
35,000 darbininkus.

Reikia tikėtis, kad strei
kas greitai užsibaigs, nes 
fabrikai gamino karo reik
menis, be kurių kareiviai 
negalės karo laimėti.

Tuo gi tarpu, Maskva ei
na savo senais keliais: šim
tai tūkstančių žmonių ir 
vėl kilnojami iš vienos sri
ties į kitą, ir vėl Ukraino
je, Baltgudijoje, Lietuvo
je, Lenkijoje.

Kilnojimų tikslas nesi
keičia: ištuštinti vakarines 
sritis nuo rusams ir komu
nistams nepalankaus ele
mento.

Ir vėl tęsiama bjauri “re- 
patrijacijos” komedija: 
prie padorių gyvenimo są
lygų pratę žmones masi
niai grūdami į Sibirą, o į 
jų vietas gabenami komu
nistinėje santvarkoje iš
auklėti vergai.

Tokia tai prasmė neper
seniai Maskvos sugalvotų 
ir jos surašytų “sutarčių” 
tarp Ukrainos, Baltgudi- 
jos, Lietuvos ir Lenkijos, 
kurias Maskva vadina Ta
rybinėmis Respublikomis.

(Bus daugiau)

42,000 Įstatymų Laužytojų 
Pajuto OPA Taisykles

VVashingtonas — Kainų 
■ Administratorius, Chester 
Bowles, pranešė, kad lai
ke pirmosios 1944 metų 
pusės buvo 42,000 kainų, 
racijonavimo ar nuomų 
taisyklių laužytojų.

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS;
T

i
Kun. P. M. Juras $

Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas $ 
odos viršelis: papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

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

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — ats/>ausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina $3.50. Rašyk:

DARBININKAS
366 W. Broadway. So. Boston. Mass.
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“Darbininko" Administracija.
o Siunčiu ir prašiau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu:

Vardas ir Pavardė
Gatvė

Miestas ir Valstija

knyga(s)

Naujai atsiradę Lietuvos 
atbėgėliai Švedijoje mums 
praneša, kad kaip tik šis 
atbėgęs elementas šian
dien ir naudojamas naujai 
steigiamiems kolchozams 
užpildyti.

O Lietuvos ūkininkai, al
kani, apiplėšti ir basi, ne
sibaigiančiomis virtinė
mis, žiauriųjų NKVD sau
gojami, ir vėl savo Kry
žiaus keliu traukia tolimų
jų Rytų link.

Baisus, šiurpus vaizdas. 
Vykdoma bjauri totalita
rinė ckstcrminacija. Hu
manizmo ir padorumo dva
sioje išauklėtam žmogui 
tas ir nesuprantama, ir

“Maža ko tėra verta 
tauta arba ta šalis, kuri 
mano, kad vistiek ne
įstengs prieš stipresnį, ne
atsilaikys prieš galingesnį.
Tokia tauta yra vergiško 
pobūdžio tauta, ir ji anks
čiau ar vėliau <urės išnyk
ti ne tik iš valstybių, bet ir

A. S.

Šitas jaunuolis, 13 metų, kuris jau pridega cigaretę 
_ i ______ n T A _ i A__________ ____3 IX O* 4- T •» i r* 'fzv /-J z.4- c-ttai Frank Raymonęl DeFord iš St. Louis, Mo., padėtas 

i iannamA-
I
į pabaisos namus, lies jis buvo susidėjęs su jauname- 
čių būriu ir prisipažinęs papildęs žmogžudystę. Liūdna 
pradžia ir skaudi ateitis.
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•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Sntered u aecond-class matter Sept. 12. 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3. 1870.
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8UBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Forelgn yearly_____________ $5.00
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Vieną kart savaitėje metams.... $2 00
Užsieny metams ....................... $5.00
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i

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Pokarinės Problemos
—

Atsižvelgiant į labai sustiprėjusį vokiečių pasi
priešinimą, optimistiniai pareiškimai, kad karas baig-j 
sis šiais metais, savaime atpuola. Anglijos premieras 
Churchill pareiškė, kad organizuotas nacių pasiprie
šinimas nusitęs iki kelių mėnesių 1945 m., gi partizanų 
kova gali tesėti dar ilgiau. Dalykas toks, kad Alijantai 
iš anksto įgrąsino neutralioms valstybėms nepriimti 
pabėgusių karo kriminalistų, t. y. tų nacių, kurie įtrau
kė pasaulį į šį pražūtingą karą, ir tų, kurie karo metu 
pasižymėjo nežmoniškais žiaurumais. Jų laukia teis
mas ir atitinkamos bausmės. Tad kalbamieji karo kri
minalistai, matydami, kad jiems nėra kur pasprukti, 
gali suorganizuot vienminčių būrius ir vesti ilgą kovą 
Vokietijos kalnuose ir miškuose. Tai, žinoma, tik gali
mybė, prieš kurią apdairus britų ministras perspėja. 
Šiaip jau karas pirmiau ar paskiau pasibaigs pilnu Ali- 
jantų laimėjimu.

Tačiau sunkūs vadų uždaviniai su šiuo karu ne
pasibaigs. Jau dabar jie reiškiasi nepertoliausiam aky- 
raty. Stambiausia problema ta Rusija. Ji sudaro mil
žinišką klaustuką (klausimo ženklą) visoj eilėj pačių 
svarbiausių būsimos Europos klausimų. Bolševikijal 
įsivėlė visur ir mina ant kojų visiems. Pasak anglų 
spaudos, kyla štai kokie klausimai, kuriuose rusų inte
resai pareina į kelią kitų tautų interesams. Pirmiausia, 
susidūrimas britų ir rusų interesų Balkanuose. Tai 
tradicinė anglų politikos dirva. Britai niekam čia ne
leisdavo kištis. Toliau, Lenkijos ir jos pabėgusios vy
riausybės ateitis. Anglija ir Amerika ją pripažįsta, gi 
Rusija atmeta. Pagaliau Pabaltės valstybių padėtis, 
kurias Sovietija pasisavino, bet Anglija ir Amerika to 
užgrobimo nepripažino. Rūpi ir Italijos ateitis, kuri 
yra be galo svarbi strateginiu atžvilgiu Viduržemio 
vandenyne. Visi tie klausimai labai opūs. Iš vienos pu
sės taip vadinama Europos pajėgų pusiausvyra žada 
sugriūti ir ant tų griuvėsių išdygti savotiška, pusiau 
azijatiška bolševikų “kultūra”, gręsianti sunaikinti 
daugelio šimtmečių civilizacijos laimėjimus. Iš kitos 
pusės, buvusių didžiųjų valstybių tik šešėliai težada 
pasilikti. Bet didžiausia nelaimė laukia mažasias tau
tas. Jų likimas — amžinas ašarų klonis. Tokios pasi
baisėtinos ateities negali nenumatyti Alijantų vadai. 
Net toks atsargus diplomatas kaip Churchill vis dėlto 
pasisakė, kad britų ir rusų politika kai kuriais atžvil
giais nėra taptainga (identical). Tais žodžiais daug 
pasakyta. , K.

i

kers’ unija yra geras DŽIAUGIASI LIURDO KNYGA

Amerikos kariai meldžiasi prie Švč. P. Marijos 
prašydami pergalės, taikos ir laimingo sugrįžimo.

DISKRIMINACIJA IR DARBO 
UNIONIZMAS

vyzdys, zyuai imigrantai 
ją įsteigė, ir prieš žydus' 
visur buvo disKiiminuoja-' 
ma. Tuoj italai darbininkai 
įstojo į tą uniją, jucs sekė 
kitų tautų žmones Nors 
daugiausia narių rytuose 
yra europiečiai, bet į vaka
rus meksikiečiai ir ameri
konai sudaro didžiausią 
skaitlių. Jos organas 
“Justico” išeina ne tik an
glų kalboje, bet ir italų, is
panų ir žydų.

ILGWU pionierius netik 
priimdama negrus į narys
tę, bet pristatydama juos į 
geresnius darbus. New 

jYorke vienas ILGWU sky
rius turėjo net 33% negrų 
narių. Iš viso ILGVVU sky
riuose 5% yra negrai.

Šis naikinimas diskrimi
nacijos prieš negrus liečia 
ir visas kitas grupes šioje 
šalyje.

Mark Starr, apšvietos di
rektorius ILGWU neseniai i1, 
sakė — “Džiaugiuos, kad ^u’ 
darbo unijos prisideda prieį ~ 
puikaus darbo sunaikinti 
grupiu diskriminavimą.

FLIS.

sutikusi Australija. Dabar 
! Sovietų vyriausybė prane- 
| šė Australijos atstovui, 
kad ši šalis toliau negalė
sianti imtis ginti lenkų rei
kalų, nes Sovietų Rusija 
pripažinusi Lenkijos Išlai
svinimo Komitetą (suda
rytą Maskvos globoje), 
kaip teisėtu Lenkijos inte- 

I resų gynėju ir atstovauto-

New Yorko Valstybės tolerancijos Jung. Valsty- 
Darbo Federacijos metinio 
seimo delegatai vienbalsiai 
išrinko negrą atstovu tos 
organizacijos svarbiausio 
komiteto. Tai buvo pirmas 
toks įvykis šios organiza- 

į ei jos istorijoj, kuri egzis
tuoja per 80 metų

Šis paskyrimas turi daug 
svarbos. Tai įrodo, kad 
žmogaus spalva kaip ir jo 
tikyba, jo politinė orienta
cija ir jo kilmė nesulaiko 
nuo jo teisę lygybės, kuria 
pasinaudoja jo bendradar
biai.

Yra kylantis jausmas 
» prieš tokius išsiveržimus 

kaip neseniai įvyko Phila- 
. delphijoj, kur rasių klausi

mas buvo pavartotas iš
šaukti streiką. Reikia pri
pažinti faktą, kad šiandie
ną Amerikos karo indus
trijoj randasi daugiau ne
gu 1,000,000 negrų įvai- grų iš unijų nyko, 
riuose amatuose. Jie labai 
puikiai sutinka su baltais j diskriminaciją, nes dau- 
darbininkais. Samdymas Į gumoj jų nariai paeina iš 
negrų karo fabrikuose 
daug prisidėjo prie rasinės

Per 5 Minutes Aplink 
Pasaulįbėse, nors kaip karas baig

sis ir industrija sumažės 
negrai, kaip ir baltieji ne
teks darbų.

Robert C. Weaver, direk
torius Mayoro Chicagos 
Komiteto on Rače Rela- 
tions neseniai pareiškė:

“Jeigu pokarinis pasau
lis greitai atsigaus, negras 
galės pasinaudoti visą ką 
patyrė dirbdamas per ka
rą, bet jeigu įvyks pokari-J — Jau prieš kiek laiko 
nė depresija daugelis neg
rų rasis be tarnybų, bet 
visvien daugelis iš jų pasi
liks industrijose ir 
buose, kur pirmiau 
vo”.

Prieš išsivystymą karo! 
darbų unijos nepriėmė ne
grus. Jie buvo samdomi 
tik neprityrusiems dar
bams. Pastaraisiais keliais 
metais šis sulaikymas ne-

(LKFSB) Dar vis pasi
taiko, kad iš Lenkijos į Si
birą išvežti vaikai, jaunuo
liai pabėga ir pasiekia In
dijos žemes.
— Alleppey mieste, Indi

joje, šiemet pastatyta 
Kristaus Karaliaus stovy- 
la, ir tai pačiame vidur- 
miesty, nukreipta į jūrą.

VO .

dar- 
nebu-

Unijos kovojo ir kovoja

įvairiausių tautų. Interna- 
tion Ladies’ Garment Wor-

— Korespondentas How- 
ard Whitman rašo — kl. 
sąjungininkų lakūnai su 
karinėmis misijomis pa
siekė Rusijos bazes, kad iš 
čia lėktų į Italiją, bolševi
kų valdininkas prie jų at
vyko paklausti, kiek jiems 
reikės parūpinti prostitu
čių... Bolševikų valdinin
kas nuėjo murmėdamas, 
kai jam atsakė, kad Ame
rikos kariuomenėje ne to
kie papročiai.
— Veikli spaudos srityje 

Catholic Truth Society 
iper pereitus metus išplati
no 1,761,970 brošiūras, vi
su šimtu tūkstančių dau
giau, kaip ankstybesniais 
metais.
— Katalikų misijos atlie

ka didelį kultūrinį darbą: 
per vienerius metus misijų 
3,410 ligoninių davė nemo
kamus mediciniškus pa
tarnavimus 35 milijonus 
kartų, 846 prieglaudose 
globojo 109,601 benamius

Turiu už garbę Jums pa
reikšti širdingą ačiū, už 
knygą "švenč. P. Marijos 
Apsireiškimai Liurde", ku- 
rioji jau mane pasiekė. Iš- 
tikro, labai malonu ir gar
binga, trečiąją tos knygos 
laidą pasaulyje išvysti. Su
vargintos sielos atgaivini
mui bus labai naudinga. 
Manau, kad tie skaitytojai, 
kurie mėgsta kilnios ide-

■ jos raštus skaityti, ten be-
■ abejonės ras daug dvasi- 
| nės naudos ir suraminimo
sunkiose gyvenimo valan
dose.

Sprendžiant šiųjų dienų 
sunkumus ir įvairius trū
kumus, knygos apdarai 
gražūs ir tinkami pana
šaus turinio knygai. Spau
da stambi ir gana aiški, to
dėl skaitytojas šiąją kny
gą skaitydamas, nepa
vargs.

Garbė
Būčiui 
knygos 
didelis 
klauso 
už trečios 
laidos

buvo pranešta, kad Italijos 
garsus mokslininkas, filo
sofas prof. Benedetto 
Croce, kuris buvo žinomas 
kaip nedraugingai nusi
statęs Bažnyčios atžvilgiu, 
dabar yra konvertitas, grį
žęs prie Bažnyčios.
— Okupuotose Lenkijos 

dalyse, kaip praneša USA vaikus, 409 senelių prieg- 
lenkų spauda, bolševikai 
areštuoja lenkų valdžios 
(esančios Londone) atsto
vus ir patrijotiško nusi
statymo karininkus.
— Kai vokiečiai užėmė 

Lenkiją, lenkų piliečių in
teresus atstovauti buvo

laudose globojo 15.089 as
menis, 121-se raupsuotųjų 
namuose globojo 13.265 
raupsais sergančius ir 34.- 

j 743 katalikų misijų moky
klose be atlyginimo gavo 
mokslą 2.022.058 auklėti
niai.

vyskupui Petrui 
už taip naudingos 
parašymą, taipgi 
dėkingumas pri-’ 
Antanui Peldžiui 

stereotipinės
parūpinimą, nes 

mums labai reikalingi kil
nios dvasios raštai.

Beabejonės, kad per švč. 
P. Marijos užtarimą. Die
vas laimins tos knygos ra
šė ją, ir jos leidėjus ir vi-, 
sus, kurie šio veikalo išlei
dimui savo aukomis ben
dradarbiavo. Skaitytojas 
taipgi jeigu tinkamai šią- 
ją knygą panaudos, suras 
daug malonumo ir dvasi
nio turto, nes savo na
muose turės kaipo kelia- 
rodį į dangų.

Linkėdamas Jums gero, 
kad Dievas apvainikuotų 
tą kilnų darbą tikru pasi
sekimu.

Su pagarba,
Kun. A. J. Rupšys.
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DIEVAS IR KARAS
Parašė Fulton J. Sheen Ph. D., LL. D., Litt. D.

Vertė Antanas Tamulis
(Kunigo J. A. Karaliaus premijuotas vertimas)

SKYRIUS VI
KARO METO MALDA

Kai kurie politikai vis dar mano, kad šitas 
karas yra niekas kitas kaip tik politinių siste
mų konfliktas Vienok taip nėra. Šis karas 
yra milžiniška kova, kad nulėmus kas turės 
viešpatauti po jo, ar Dievas, kurio įsakymai 
yra individualinio ir socialinio gyvenimo pa
matas, ar ginklo jėga, kuri iš esmės griauna 
žmogaus gyvenimą.

Mintis, kurią čia ypatingai noriu pabrėžti 
yra ta, jog jei mes turime kovoti su šėtono 
jėgomis, mes tik tuomet tegalėsime jį perga
lėti, kada kaipo tauta pasišvęsime Dievui. Ką 
turiu mintyje yra malda, o ji niekuomet ne
buvo taip reikalinga, kaip šiandien.

Kai kurie iš mūsų esame atšalę nuo mal
dos, nes mūsų keliai yra per daug išdidūs ir 
išlepinti. Jie atsisako klauptis ir pripažinti 
savo priklausomybę Dievui. Tačiau esti tokių, 
kurie visai nesimeldžia, nes jiems mūsų tikė
jimo tiesos esančios tik pasakų rinkinys.

Ir jeigu mes tik tikėsime į Dievą, kaipo į 
kokią tai neaiškią jėgą, kuri slepiasi už šio 
žemiško pasaulio, tuomet mes niekuomet ne
galėsime melstis. Argi mes galime melstis į 
prieš mus gulintį gabalą dinamito? Aišku, 
kad ne. Taip pat mes negalime melstis, jeigu 
mes abejotinai tikėsime į kokį tai didelį "Ar
chitektą”, esantį už šio pasaulio, jeigu neti

kėsime, jog jis yra ne už šio pasaulio, bet šia
me pasaulyje, čia pat su mumis.

Ten kur yra meilė, ten esti ir malda. Ir 
kuomet mes stovime Meilės akyvaizdoje, mes 
tampame sąmoningi kiek daug nuodėmė ga
li įžeisti Dievą. Esame laimingi, jeigu galime 
pasakyti su tuo Evangelijos jaunikaičiu: 
“Visą tai laikau nuo pat savo jaunystės” (Lu
ko 18:21).

Vien tik kada stovime šalia, atsižadėju
sios savęs, Dievo širdies po kryžiumi, galime 
suprasti mūsų pačių menkumą ir silpnybę, 
bet kartu ir busimąjį džiaugsmą. Jei kas ga
lėtų mane įtikinti, kad Dievas galėtų viską 
man dovanoti be kryžiaus kančios, tas žmo
gus tikrai mane įtikintų, kad ir aš pats galiu 
atleisti savo kaltes. Tuomet man niekuomet 
nereikėtų maldos.

Kad mes geriau galėtume suprasti maldos 
reikšmę, pažvelkime į tris maldos bruožus 
Du iš jų yra negatyvūs.

Pirmiausia, malda kaipo tokia, tai nėra 
prašymas ko nors, jeigu žvelksime į jos turi
nį, esmę arba esenciją.

Mes gyvename, jei tai būtų galima pava
dinti, sąlyginiame pasaulyje. Ir Viešpats duo
da savo malonių mums čia begyvenant su ta 
sąlyga, kad prašome. Kristus yra pasakęs: 
“Prašykite ir gausite, kad tavo džiaugsmas 
būtų pilnas”. (Jono 16:22). Daugybė begali
nių Dievo malonių tarsi kabo ant šilkinių siū
lų tarp žemės ir dangaus, ir malda yra tas 
kardas, kuris tuos siūlus pakerta.

Tačiau reikia pabrėžti, kad melsdamiesi 
neturėtume perpildytą galvą, kad ką nors iš 
Dievo gavus. Tuomet mes norinfh sulyginti 
patį gavimą su Dievo gerumu ir, jeigu Die
vas neišklauso mūsų maldų, mes pradedame 
Dievo gerumu, ir Jo visagalybe abejoti.

Dievas mato mūsų prašymo reikalą ir pa
gal tą reikalą malones dalina. Bet ar mes kar
tais netampame tuo mažu vaiku, kuris norė
jo, kad Kalėdoms nupirktų tėvas jam šautu
vą. Ir kuomet jis jo negavo, pavadino tėvą 
“negeru”. Mes labai dažnai sutinkame pana
šios dvasios žmonių, kurie skundžiasi, jog 
Dievas neišklausė jų maldos ir prašymo. Jų 
noras buvo toks pat kaip ir to vaikelio; norė
jo šautuvo, kuris yra jam žalingas.

Žmones lygina Dievą ir mano, kad ką tik 
tu prašytum, Jis tau duos. Tokie žmonės pra
deda savo maldas ir prašymus tikėdami, kad 
Dievas yra galingas ir visažinąs, tačiau jie 
baigia tą maldą visišku paneigimu. Jie su
pranta Dievą vien kaipo tokį, kuris nori jiems 
padėti, tačiau užmiršta, kad ne mes, bet Die
vas yra paties davimo iniciatorius, t. y. Jis 
davė tau mintį, kad tu prašytum.

Mums, tačiau, kartais nesuprantama, ko-, 
dėl Dievas neišklauso visų mūsų prašymų, 
nors Jis ir yra pasakęs, kad dar prieš mums 
prašant, Jis jau yra mus išklausęs.

Šventasis Jokūbas mums gražiai primena, 
kad savanaudiškumas yra viena iš didžiau
sių priežaščių, dėl kurios mes esame neiš
klausyti: “Jūs geidžiate ir neturite, užmušate 
ir pavydite ir negalite gauti; vaidijatės ir 
kaujatės, nes jūs neprašote. Prašote ir ne
gaunate, nes negerai prašote, tik savo geidu
liams patenkinti”. (Jok. 3:23).

Daug žmonių čia Amerikoje gyvena be 
pirštų ir be akių, nes jų tėvai jiems davė tai, 
ko jie prašė liepos 4-tą dieną. Aš esu visai 
tikras, jog Dievas niekuomet neišklausys nu
plikusio žmogaus prašymą, kad jam jo plau
kai ataugtų, arba, kad nuo kokios mergaitės 
veido karpa pranyktų. Ir veltui jie melsis, 
nes tie prašymai yra priešingi prigimčiai. 

Reikia tik truputį meditacijos ir kiekvienas 
labai lengvai supras, kodėl ne visos mūsų 
maldos esti išklausytos. Tiesa, Dievas yra 
visą galis. Jis gali viską padaryti, išskyrus 
tai, jog Jis negali būti sau priešingas. Ir koks 
baisus būtų šis pasaulis, jei Dievas išklausy
tų kiekvieno mūsų savanaudiškų maldų.

Bet tai dar ne viskas. Kada mes meldžia
mės, pamirštame, jog Dievas mums teikia ne 
tai, ko mes norime, bet tai, ką Dievas mato 
mums reikalinga. Jėzus savo stebuklu dau
gindamas žuvis ir duoną davė žmonėms ne 
tiek kas norėjo, bet tiek, kiek kiekvienam 
reikėjo.

Kitu atveju dieviškasis Išganytojas yra 
pasakęs: “Melsdamiesi daug nekalbėkite kain 
pagonys; nes jie tariasi būsią išklausyti, jei. 
daug kalba. Taigi nebūkite į juos panašūs, 
nes jūsų Tėvas žino ko jums reikia, pirm'', 
nekaip Jo prašote”. (Mato 6:7, 8). Dievas ži
no mūsų reikalus pirm negu mes Jo prašome 
ir Jis yra jau juos parengęs ir sutvarkęs. Tad- 
gi pats klausimas ir yra ar aš noriu tai. kas 
pagal Dievo apvaizdos kelius man yra reika
linga. Įsivaizduokim, kad Dievas klausvda- 
masis mūsų maldų į mus prabilsta: “Aš duo
siu viską ko tik tu nori. Pasirink!” Ir aš tikrai 
manau, kad mes tuomet atsižadėtume savo 
valios ir pasitikėdami Jo begaliniui gerumui 
atsakytume: “Viešpatie, tu žinai geriau kas 
man reikalinga; Tu parink!”

Šv. Kalėdų metu kuomet mūsų kas pa
klausia ko mes norėtume šventėms ar mes 
neatsakome: “Jūs parinkit”, žinodami gerai, 
kad jo geraširdiškumas bus daug didesnis, 
negu mūsų drąsa ko nors prašyti. Kodėl gi 
nepradėti ir malda šiuo būdu pasitikint Tuo, 
kuris žino geriausiai kas mums reikalinga.

(Bus daugiau)
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Penktadienis, Spalių 6. 1941

Bet... neryžtingas, žvilgs
nis jųdviejų veiduos, su
stabdė mane.
— Gerai, Patai! — sako 

Diko draugas Kidas. — 
Tavo Misijonierius mus 
sučiupo. Dikas ir aš nori-

(Tęsinys)
Po pietų, stovėdamas vi

sų priešaky, aš neramiai 
stebėjau tą veidų jūrą. 
Baimė užviešpatavo mane. 
Ar spėjo prieš pietus Didy
sis Dikas papasakoti apie
tai, kam nors iš kalinių? me atlikti savo Velykinę 
Ar jis apvils mane po pri- pareigą. Bet, Dieve tu ma- 
žado? Kaip daug man reiš- no, aš niekados dar nesu 
kė, kad ir Didysis Dikas buvęs išpažrnties. Todėl 
ateitų į misijas. Įvykdy- į nežinau, kaip reikia ją at- 
mas to kilnaus darbo, ku-'hkti?
ris atrodė visai beviltiškas,■ — O aš buvau išpažinties 
dabar man turėjo daug prieš dvidešimt metų, Pa- 
daugiau reikšmės kaip tai! — aiškinosi Dikas. — 
mano paties laisvė. Aš ne- Aš pamiršau, kaip reikia 
galėjau ilgiau pakelti to melstis prieš išpažintį. Pa

akys dėk man, Patai!
— Ir mes negeresni pauk- 

ir mums! —

pasisekimu, 
jiems sekti 

būrys kitų ■ paskui mane į nedidelį pa- 
Tai buvo protes- sikalbėjimų kambarį. Vie-

nežinojimo. Mano 
ieškojo Diko. Iš pradžių jo 
nepastebėjau. Bet palau- ščiai! Padėk 
kiče. Ačiū Dievui! Tenai prabilo kiti, 
buvo Dikas. Ir tai ne vie- į Apsvaigęs 
nas! Užpakaly jo traukė į aš pasiūliau 
koplyčią visas 
kalinių.
tantai, ateistai ir visa eilė toj trijų ar keturių asme- 
atšalusių katalikų. Visi su- nu, kurių aš tikėjausi, net 
žiūro į misijonierių. kuris penkiolil 
su nepaprastu nuoširdumu grūdo į kambarį, 
ir meile į mus prabilo.
— Aš galiu puikiai su- svarbiausias ‘atgailos 

prasti jūsų kančias ir vi- kramento dalis, pasakoda- 
sas jūsų nelaimes. Aš pats mas jiems, kaip yra lengva 

į ir paprasta atlikti pirmąją 
£)U įg jų susvy

ravo dėl savo nutarimo ei
ti išpažinties ir, pareiškė 

jau

ka kalinių susi-

Į

600 svečių daiyvavo 
iškilmėse. Matėsi 

Nadas Rastenis su 
Adalbertas Želvis su

MŪSŲ MIRIMAI
Pereitą savaitę net tris mūsų 

gyventojai atsiskyrė

bai nežymūs, kaiĮi atvirkščiai 
esti didžiausiu kontrastu ir tas 
prie labai mažų nesusipratimų 
šeimoje einama prie persiskyri
mų, kas ir kasa pamatus šeimai, 
tautai ir valstybei. O suardyta 
šeima jau dažnai yra ir šalies 
sunkenybė. Šiuo laiku Ameriko
je, anot referento, esą vienas 
penktadalis paliestų persiskyri
mais šeimų. Tai yra didelis nuo-! 
šimtis, kaip tuo tarpu lietuvių 
yra apie penktas to penktojo 
nuošimtis. Tai lietuviai dar lai
mingesni už bendrą amerikiečių kolonijos 
padėtį. Tik paskutiniai metai sa šiuo pasauliu. Penktadienį, 
rodo didelės tendencijos augti rugsėjo 29 d. iš Šv. Alfonso 
persiskyrimams ir tas neša rū- bažnyčios buvo palaidotas a. a. 
pėsčio, kad galima būtų laiku Stasys Gustaitis, a. a. Silvestr 
užbėgti už akių, o tas ir yra vie- Grajausko žmonos brolis. Gyve 
nintelis užbėgimas, 
mas rištusi moterystės 
tik su vienos tikybos, 
tautos ir rasės poromis.

Referatas buvo labai 
ir jaunimas buvo gana 

j suotas. Prašyta tą referatą ati-

nių. Virš 
vakarienės 
gerb. adv. 
žmona, Dr.
žmona; taipgi advokatas Tomas 
Grajauskas. Buvo daug svetim
taučių. Vakarienė buvo gardžiai 
pagaminta ir tvarka prie stalų

‘O

c I

no apie 30 mylių nuo Baltimo- i kuopuikiausia. Visa nuotaika 
rėš miesto, Hampstead, Md. buvo tikrai šeiminiška. Nuo 5 
Svetimtautis kunigas iš West-: vai. po pietų iki 12 vai. naktį vi- 
minster, Md. aprūpino velionį si linksminosi kaip vienų tėvų 

įdomus šv. sakramentais. vaikai.
intere- Antradienį, spalių 3 d. iš šv.! Vakarienėje dalyvavo mūsų 

~ ' ► svetimtaučių bažnyčiom kunigai ir kun. iš šv. Marijos
'duoti spaudai, kas'ir prižadėta. buvo nulydėtas į kapus a. a. Seminarijos Jokūbas Spencer. 
Manoma, kad “Vyties” skiltvse F*etras Matelis, o ketvirtadienį. Didžiausias nuopelnas už vaka- 

' tas referatas galima bus skaity- sPabų 5 d. buvo atnašautos mi- į rienės tvarką pridera Onai Ivoš- 
i šios už vėlę Prano Liebaus, kurs kienei. kuri buvo vakarienės 
■ netikėtai sutiko mirtį šeštadie- J pirmininkė. Po jos rūpestinga 

Ivo raportą ir praneša, kad sei- n‘° nakt‘- Pastarasis buvo bro- priežiūra viskas 
I me dalyvauja iš 17 kuopų ir tri-',,onios avvenan-:
jų-apskričių 67 delegatai. Taip- 

: gi apie 30 svečių. Raportas už- 
' giriamas ir priimama nutari-

1 kurie ir ekspertams susėdus daryti delegatų vardošaukį 
' konferuoti, reiktų tikrai sąži- i kiekvienai sesijai. Vienok čia į- 
ningai įžvelgti į sąžinės ir šir- domu pastebėti iš kokių koloni- 
dies gelmes, kad išnešus nutari-; JŲ JTa delegatai: Brockton, Phi- 
mus, kurie būtų naudingi ir or- Į ladelphia, Hartford. Waterbu- 

pavieniams na- ry» Athol. New York, Cicero, 
Worcester, Newark, New Jer- 
sey, Harrison. Providence. So. 
Worcester. Jersey City, Eliza- 
bet, New York . New Jersey ap
skritys, Chicago apskritys ir 
New England apskritys. Buvo

Šis vaizdas tai Vokietijoje. Ir ten jau karas atneše ti ištisai.

kad jauni- 
ryšiais 
vienos

griuvėsius ir štai dvi vokietės peržiūrinėja gražiųjų na- j Mandatų komisija tKkla sa. j 
mų krūvas griuvėsių.

Aš kantriai aiškinau! 
sa-

i

Įspūdžiai Iš L. Vyčių Seimo
sutvarkyta ir visi 
mai aprūpinti.

Antras iš eilės

buvo gražiai 
svečiai tinka-

esu tik atsivertėlis. Aš gi
miau ir buvau auklėjamas'išpažintį, 
tamsioje San FranciscoĮ 
pusėje. Aš suprantu ir kal
bu jūsų kalba, kadangi dar savo norą ją atidėti, 
būdamas vaikas, kovojau 
drauge ir buvau vienas iš 
jūsų daugelį metų...

Tyčia per penkias die
nas, aš vengiau Didžiojo 
Diko. O jis kiekvieną dieną 
ateidavo į koplyčią.

ruošėsi išsmukti.
— Paklausykite jūs! — 

sušuko Didysis Dikas. — 
Jūs prižadėjote Dievui tai 
atlikti, ar ne? O ką jūs da- 

;bar manote daryti? Argi 
£ Visa- jūs norite Dievą apgauti?

dos atžygiuodavo su juo ir — Nuo grasinančio Di- 
visa jo draugų armija. Jau/4” 
po pirmos dienos buvo ga
lima pastebėti iš daugelio 
veidų išraiškų, kad kažkas' 
palietė tų vyrų širdis.

Kiekvieną dieną, vis nau- J 
ji žmonės grūsdavosi į ko
plyčią. Jie visi buvo užbur
ti ugningos misijonieriaus • 
kalbos.

Didįjį Penktadienį, kada 
paskutiniai misijų pamok
slai buvo užbaigti, tėvas 
pranešė, kad išpažintys 
bus klausomos šeštadienį. 
Taip pat jis mums išaiški
no šv. Komunijos reikšmę.

Didįjį Šeštadienį misijo
nierius atėjo labai anksti, 
nes daugelis vyrų, kurie 
nebuvo bažnyčioje jau 
daugelį metų, prašė smul
kesnių paaiškinimų, kaip 
reikia gerai atlikti išpa
žintį. Aš padėjau 
ten.

— Patai! — pašaukė ma
ne pažįstamas balsas, kai 
aš skubiai sukinėjausi ap- nimą. Ar tai tiesa. Patai? 
linkui. — Patai, tik vienai Kai aš tai patvirtinau 
minutėlei!.. Atsisukdamas galvos linktelėjimu, jis 
aš pamačiau Didįjį Diką. kalbėjo toliau:
Šalia jo stovėjo dar keli — Tėvas Misijonierius 
kaliniai.

— Na kaip, Dikai — ta
riau aš. — Tai buvo puiku 
iš jūsų pusės ateiti kiek
vieną dieną. Aš neturėjau 
nė sekundės laiko pas jus 
užeiti!

i lis ponios Būdienės. gyvenan- 
į čios VVashington Blvd. Juozas 
Kašinskas rūpinosi visomis tre
jomis laidotuvėmis. Mirusiųjų 

1 giminėms reiškiame užuojautą 
jų skausmo valandoje, o už pa- 

! čių mirusiųjų vėles kviečiame 
visus tarti dievobaimingą AM-^oma. 
ŽINĄ ATILSĮ.

Reiškiame užuojautą kaip po
niai Stepone: Šilanskienei, taip! 
jos sesutei Elžbietai Makaraus-į 
kienei jųjų sesutės Uršulės Me-j 
džiūnienės mirties proga. Gau-jbamas kasdieną. Mokyklos vai
tą žinia, kad mirė Seattle. j kučiai ar tai ryte ar prieš ėji- 
VVashington. Abi sesutės Balti-imą namon susirenka į bažnyčią 
morietės labai liūdi, kad toiię; ir čia atkalba rožančiaus už pa
dėliai negalėjo dalyvauti savo paulinę taiką ir jaunuoiius-mer- 
mirusios sesutės laidotuvėse, gaites esančius karėje.
Kaip Šilanskienei, taip Maka-į Antradienį’ kun. dr. Mende- 
rauskienei visi jų pažįstami j lis atsilankė mokyklon ir išda- 
reiskia širdingiausią užuojautą 1 lino pirmus mokslo raportus, 
jų liūdesio valandoje. Lai gera- į Visiems vaikučiams priminė, 
sis Dievas jas ramina ir stipri- kad elgesys ir namų darbas jo 
n&- 'akyse tai dvi svarbiausios pa-

NAŠLAICIAMS RINKLIAVA ,ž^mes 11 kiekvienas privalo 
Į gauti nemažiau kaip 96.

Visi laukia tarptautinio ba
zaro. kurs prasidės sekmadienį, 

j spalių 8 d. Lietuvių vakaras bus 
j antradienį, spalių 10. Dainos 
Dr-ja ir mokyklos vaikučiai ruo
šia tinkamą programą. Įžanga į 
5th Regiment Armory -SI.00.

Visi lietuviai rengiasi prie di
džiųjų metų atlaidų — KETUR- 
DEŠIMTĖS, kurie įvyks spalių 
mėn. 15. 16 ir 17 dd. Bus įdomu 
išgirsti kun. dr. Vincą Andriuš- 
ką. kurs sakys visus atlaidų pa
mokslus.

/

parapijos pa- 
rengimas bus Švč. Vardo Jėzaus 
dr-jos metinis OISTERIŲ ROS- 
TAS. Ši pramoga kasmetą su
traukia tūkstantinę minią. Ma- 

kad ir šį metą bus tas
pats. Ši Oisterių puota įvyks 
sekmadienį, lapkričio 12 d.

Rašo — Jonas Kumpa
Salė tikrai buvo puošni ir pa

puošta net ir Massachusetts val
stybės ženklais. Taipgi gub. 
Saltonstail paveikslu. Prie durų^ 
dar vis eina pasivėlinusių atsto-; 
vų registracija. Bet norima pra
dėti seimo posėdžius punktua-J 
liai ir daroma viskas, kad tik 
tas įvykdžius. Štai Centro pir
mininkas skelbia seimo atidary
mą. Kviečia kun. Feliksą Nor- 
butą. pirmos L. V. kuopos Dva
sios Vadą vadovauti seimo ati- 

I darymo maldai. Valandėlė mal-
X XXXXIXC«O. XXXXX^X XXxOS, j

Lietuvos ir Vyčių himnai. Per 
visą kūną siuva šiurpas ir nežy
miai įgaunamas ryžtingumas 
veikti tarpe to gražaus jaunimo, 
kuris atsistojęs kryžiaus ir tau
tinių vėliavų šešėly, ko trokšta 
mūsų idealai.

Delegatai vis dar atvyksta ir: 
atvyksta. Štai ir Chicagos aps
kričio atstovas Ign. Sakalas su 
palydovais. Mano tikslas buvo 
vyčių seime su juo pasimatyti, 
nes jam einant “Vyties” redak
toriaus pareigas, man tenka su 
bendru darbu, kas liečia “Vytį”,

i
susidurti. Bet tik padarius su
sipažinimo žodį reikia posė
džiauti ir viskas nukeliama pa
togesniam laikui.

Centro pirmininko įžangos žo
dis pratartas susirinkusiems vy
čiams ir svečiams buvo trum
pas. bet nuoširdus ir turinin
gas savo mintimi. Jis matomai 
matė viso seimo darbą ir darbą 
sunkų, nes laukė toki klausimai.

ganizacijai ir
riams. ir taipgi Dievui ir Tėvy
nei. Tiems darbams reikalinga 
visa eilė darbininkų. Pirminin
kas skiria trijų asmenų Nomi
nacijų komisiją — J. Kumpą, 

i C. Klimašauskaitę ir L. Toti-

NUOTRUPOS
Spalių mėn. rožančius yra kal-

laitę. kad jie tuojaus išdirbtų1 *^ar *r kitų, k. t., Kearny, Brook- 
komisijų sąstato planą ir pa- j ^’n ’r ^t- 
siūlytų seimo užgyrimui.

Ligi Nominacijų komisija su
grįš su projektu, pirmininkas, ^ūa savo raporte pažymi, kad 

; Pr. Razvadauskas kviečia Cent- i J*s kad ir negalėjo dalyvauti vi
ro raštininkę, Teofilę Aukštikal-Į suose Centro

■ Nuo grasinančio 
džiojo Diko 
dezertyrai 
atgal.

Pagaliau, 
džiau vieną 
klausyklos, 
prastai laimingas ir sujau
dintas iki ašarų.

Koks iškilmingas Velykų 
rytas! Kokios nuostabios 
tos Mišios per kurias Tė
vas Misijonierius išdalino 
šv. Komuniją beveik dviem 
šimtams žmonių. Po visų 
pamaldų į zakristiją užėjo 
ir kalėjimo Viršininkas. 
Padėkojęs misijonieriui už 
jo pasiaukojimą ir tokį di
delį kalėjimo dvasios at
naujinimą, visai nelauktai 
jis atsigręžė į mane ir ta
rė:
— Tėvas misijonierius ir 

kapelionas man pasakojo, 
kad jūs turite įgimtą ga
bumą tokiam kilniam dar
bui. Patai. Jie tiki, kad jūs 
seniai pakeitėt savo gyve-

žvilgsnio abu
•__— j _ • w i V HlLz XXXd.Xv_XCXi. V xXxc*.

susige C grįžo. di rimties, Seka Amerika
Vyksta Centro Valdybos ra

portai. Dvasios Vadas Kun. St.j

I

l

šen ir

aš juos 
po kito 
Buvau

nuve- 
prie 

nepa-

— Tėvas
man sakė, kad jis galįs su
rasti panašaus darbo ir už 
kalėjimo sienų, kur jūs ga
lėtumėte taip pat daug 
gero padaryti.
— Taip? Bet aš turiu dar 

daug laiko kalėjime, kol

t

Užsisakykite Joniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., IsHnglort Mass.

Tel. Dedham l304-W .C
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSO^-R

apie tai galėsiu pagalvoti.
— Taip! Bet Dievas gali 

ir kitaip sutvarkyti. Ir jau 
į dabar galiu tau pranešti, 
Į kad vakarykščiam Kalėji- 
j mo Administracijos posė- 
I dyje mes svarstėme šį 
klausimą. Visi mes sutar
tinai ryžomės padaryti žy
gių, kad jūs būtumėte ne- 

I trukus paleistas iš kaleji- 
į į mo...
Ž

proto- 
klausi- 
reikia 
seimo.

l

f

f
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Aš nežinau, nė kaip 
turėčiau dėkoti Dievui 
tokią .netikėtą laimę!

Stud. N-čiūtė (“Ž.”)

ašv uz

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St, Webster, Mass.

• Valdybos posė
džiuose, bet jis mintimi buvo su 
vyčiai. Jis meldęsis už jaunimą 
— vyčius ir vytes karo fron
tuose. už lietuvišką jaunimą iš- j 
trėmime ir pavergtoje Lietuvo- 
je, kur vyksta išnaikinimas kas 
lietuviška - katalikiška. Baigda
mas savo raportą pabrėžė nuo
širdų padėko žodį už bendrą ir 
nuoširdų darbą Centro Valdy
bai ir nariams. Kitiems gi me
tams jis siūlo prašyti naujo 
Dvasios Vado paskyrimo ir net 
išvardina kandidatą. būtent, 
kun. Joną Jutkevičių iš Aušros 
Vartų parapijos. So. Worcester. 
Mass. Jis dar kartą giliu ato
dūsiu. lyg laimindamas jauni
mą jų tolimesnioms kovoms ir 
darbams, bene ligi ašarėlės su
žibėjimo, pareiškia savo nuošir
džią kooperaciją ir toliaus vy
čiams . jaunimui ir jo švelnutis 
balselis nutyla. Pasigirsta nuo
širdus plojimas. Tai padėka be 
žodžių pareikšta nuoširdžiam 
Dvasios Vadui.

(Bus dauginu)

i

nytę. perskaityti seimui prisiųs
tus sveikinimus telegramomis ir 
laiškais. Jų būta nemažai ir kai 
kurios su dovanėlėmis.

Štai ir nominuotojai siūlo ir 
seimas išrenka darbo prezidiu
mą ir sekančias komisijas: — 

Pirmininkas — Juozas Bule- 
vičius (Boley); I Vice-pirm. — 
Felicija Grendelytė; II Vice- 
pirm. — Liudas Ketvirtis: raš
tininkės — Ona Mendelinskaitė 
ir Ona Norkaitė.

Rezoliucijų ir Sveikinimų ko
misiją: Kun. F. Norbutas, Ign. 
Sakalas. M. Bigenytė. adv. A. 
Young. Danielius Averka, kun. 
St. Raila ir M. Norkūnas.

Mandatų komisija — L. Toti- 
laitė ir O. Klimašauskaitę.

Seimo prezidiumui ir valdy
boms įsipareigavus, einama prie 
skaitymo pereito seimo 
kolo. Bet čia pat iškyla 
mas, kuris protokolas 
skaityti? Ar 1942 metų
ar 1943 metų įvykusios L. Vy- I 
čių Konferencijos? Nutariama, 
skaityti tik nutarimus abiejų 
metų protokolų. Seimas priima 
nutarimų užrašus, kaip jie skai
tyti.

Taupant laiką siūloma skaity
ti vieną iš trijų referatą. Kvie
čiamas kun. dr. Juozas Bogu
šas patiekti savo referato turi- 

, nį. Referentas giliai išnagrinė- 
; jęs šeimos pažangą Amerikoje 

bendrai ir lietuviškos šeimos 
stovį išimtinai eina prie išva
dos. kad jaunuoliai, kurie ryša- 
si moterystės ryšiu turėtų min- 

jty gerovę tautos, valstybės ir 
I šeimos. Anot referento didžiau
sias šeimos ardymo priešas tai 
skirtingų tikybų moterystė, ant
ra — skirtingų tautybių ir tre
čia skirtingų rasių. Juo vieno
desnė tikyba, tautybė ir rasė 
jungiasi, tuo ji patvaresnė, nes 
tie skirtumai pažiūrų būna la-

I

Pirmą spalių mėn. sekmadieni 
I visose bažnyčiose buvo rinklia- 
t va arkivyskupijos našlaičiams, 
i Mūsų žmones, kaip paprastai, 
buvo gan dosnūs. Per ketverias 

(mišias surinkta arti 8250.00. 
| Kun. Antanas Dubinskas per j 
mišias 8:30 vai. ryte iškalbin- 

! gai išdėstė visiems apverktiną 
likimą našlaičių ir skatino vi
sus, kad atjausdami jų nelai-į 
mę paaukotų bent vieną dolerį, j 
Jo žodžiai nebuvo veltui, bet 
atnešė pageidaujamus vaisius.

Ipt

PIRMA SEZONO 
VAKARIENĖ

Naujas parapijos veikimo 
zonas prasidėjo su metine 
dens vakariene. sekmadienį, 
spalių 1 d. Salė buvo pilna žmo-

remember your 
USED FAT HELPS MAKE 
military meoicines

gs

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražia, 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą..

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelię. , 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime "VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik $2.00
“VYTIS”

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

“Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos 5 
; Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody- « 
: nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina 5 
: 86.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin- 5 
; kas”, 36G W. Broadvzay, So. Boston 27, Mass.

DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS 
Imkite 6 butelius, Šiandien!

Authorizet Bottlcr: NpshCala New Yortt Bottline Company

PE.PSI-COLA COMPANY, LONG ISLAND CITY. N. Y.
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Religija Ir Jaunuolio Gyvenimas
venimo lukštą bei kevalą. 
Tiems ir statome šį klausi
mą — ką man duoda reli
gija?

a) Religija atsako jau
nuoliui į svarbiausius gy
venimo klausimus. Dievas 
sutvėrė žmogų su neramia 
ir alkstančia dvasia. Jis 
alksta tiesos ir gėrio ir ieš
ko atsakymų į didžiuosius 

Į gyvenimo klausimus: kas 
aš esu? iš kur? ir kur? Ma
terializmas jam atsakys, 
kad tu esi materija, iš ma
terijos (žemės) prasidėjai 
ir į ją sugrįši. Atėjai į pa
saulį kentėjimams, liki
mas pagimdė tave šiai že
mei ir joje užbaigsi savo 
gyvenimą. Naudokis gy
venimu, tenkink savo kū
no aistras, bet neužmiršk 
ir kitų savo giminės dvi
kojų gyvulių. Ir jie nori 
gyventi, tad ir jiems pa
dėk! Kaip viskas nusibos, 
galėsi pasitraukti iš gyve
nimo, o kaip nebeturėsi 
nieko duoti gyvenimui, 
kaip pasensi, tada ir pats 
gyvenimas išmes tave ir 

• sunaikins.

Audrose ir kovose gimė 
jaunatvė. Ji nerami, kaip 
kalnų upelis ir greita, kaip 
krintąs meteoras. Ji neina, 
bet bėgte bėga, ji nemerdi, 
bet gyvena. Jaunatvė ku
ria gyvenimą, jį reformuo
ja, sugriauna senas jo for
mas ir kuria naujas. Jau
natvė nemėgsta pastovu
mo ir ramumo: ji yra gy
venimo dinamizmas ir gy-l 
vybė. Ji nenori pripažinti 
kokių autoritetų ir niekam 
nusilenkti. Jaunatvė nusi
lenkia tik religijai, nes ji 
yra jos akstinas ir gyvybė. 
Tikroji jaunatvė neklau
sia, ką man duoda religija, 
bet kas yra religija. Kilnus 
jaunuolis myli religiją dėl 
religijos, jis myli jos siūlo
mus idealus, jos kūrybinę 
jėgą, jos galią — bendrau
ti su Absoliutu. Bet žmo
gus pasilieka žmogumi ir 
didelių idealistų reta pa
saulyje. Todėl ir religiją 
kartais tenka vertinti kaip 
gyvenimo turtą ir kalbėti 
apie jos naudingumą jau
nuolio gyvenime. Čia kal
bėsime tik apie krikščio
nių - katalikų religiją, apie 
krikščionybę.

Pirminė krikščionybė 
buvo gyvenimas, ji buvo' 
praktikuojama ir vykdo- čia. O religija jam sako, 
ma, ji užpildė visą žmo- kad žmogus iš Dievo išėjo, 
gaus asmenybę ir jo sielos dėl Dievo yra sutvertas ir 
gelmes. Bet ir didelis lau-1 į Jį sugrįš. Religija duoda 
žas nekurstomas gesta, ir gyvenimui prasmę. Savo 
besileidžiančios saulės pa- nemirtinga siela žmogus 
žaras pamažu sunyksta, ir yra panašus į Dievą, o pa- 
krikščionybė nekurstoma švenčiamąja malone—Die- 
pasiaukojimo ir idealizmo vo vaikas ir dangaus pa
imtų nykti ir blukti. Iš-Į veldėto jas. Teisingai psal- 
mesta į žmogaus sielos pa
viršių ir nebepasiekdama 
jo sielos gelmių, krikščio
nybė naujam žmogui da
rosi jau nebesuprantama 
ir svetima. To fakto įtakoj statei jį ant 
atsirado mūsų laikais ir darbų” (Ps. 8, 5—9). 
klausimai — ką duoda re- Koks vargšas žmogus be 
ligija gyvenimui ir kam ji religijos! Jis neturi aukš- 
reikalinga? Niekas nešta- tesnio 
to tų klausimų, kam reli
gija liečia sielos gelmes, 
kam ji gyvenimo laimė ir 
džiaugsmas, gyvybė ir iš
ganymas. Bet tokia religi
ja ne pas visus jaunuolius: 
daugeliui ji sudaro tik gy

Laivai pirmosios marinų divizijos Pacifike, artinasi prie Peleliu salos, 
paleisdami šimtus šūvių, kad pasidarius kelią išlipimui.

S z

Toks atsakymas j di
džiuosius gyvenimo klau
simus prislegia jaunuolio 
dvasią pesimizmu ir nevil-

mininkas sako: Kas yra 
žmogus, kad tu jį atsime
ni?... Padarei jį mažką ma
žesnį už angelus, garbe ir 
šlove apvainikavai jį ir pa

savo rankų

Koks vargšas žmogus be

gyvenimo tikslo, 
“jis yra tuo, ką jis valgo” 
(Feuerbach). Tada jis 
tampa savo kūno vergu, jis 
išsigema, žiaurėja ir sugy- 
vulėja. Jo ir kitų gyveni
mas jam jau nebešventas. 
Jis nebeturi jokių aukštes-

AR JŪS ESATE PALIESTAS 
SENOS MADOS MORTGYČIŲ?
Ar senoviški mortgyčiai kliudo ir apsunkina 

jus?
Nėra reikalo mokėti aukštas palūkas arba 

būti susirūpinusiu dėlei nepasibaigiančių mo
kėti mortgyčių, kada jūs galite savo namus 
finansuoti mažais procentais Mutual Savings 
Banke.

Išsimokėjimai yra pritaikomi kiekvienam pa
gal reikalo, o paskolos palūkos labai žemos — 
jūs galite savo namus išsimokėti į keletą metų.

Kodėl neatsilankyti į Mutual Savings Banką 
ir apkalbėti reikalus su vienu iš banko valdi
ninkų.

Pinigai dėl mortgyčių jus laukia.

SEE YOU*

Mutual Savings Baalt
Back the Attack — buy mere Bonds than before

niu siekimų, jis nežino jo-j 
kios kovos su nuodėme nė 
kelio į dorybes. Netikintis 
pajunta retose valandose 
didelį sielos tuštumą ir 
kaž ko pasiilgimą. Jis ilgi
si savo Dievo, savo jaunys
tės tikėjimo. Garsus kon
vertitas Lenau neranda žo
džių aprašyti tai sielos tuš
tumai, kuri buvo užpil- ■ 
džiusi jo sielą jam esant 
ateistu. “Pasaulis man at
rodė tada”, sako jis, “kaip 
išmiręs miestas, aš nieko 
nemačiau daugiau, kaip 
medžiagą ir kūną, o už jo 
nieko — nei dvasios, nei 
sielos”. Visai kitaip atrodo 
pasaulis tikinčiam žmogui. 
Jis mato jame prasmę ir 
tikslą, jis mato už kūno 
nemirtingą sielą ir žmo
gaus asmenybę. Iš čia ky
la didelė pagarba žmogui, 
jau ne kaip dvikojui gyvu
liui, bet kaip Dievo paveik- 

. slui ir panašumui.
b) Religija savo išpažin

tojams įkvėpė tobulumo ir 
šventumo. Ji auklėja ge
rus ir šventus žmones. Pla
tonas pasakė, kad kilniojo 
žmogaus kelias į laimę yra 
dorybių kelias ir kad žmo
gus tiek vertas, kiek yra 
susijungęs su Dievybe per 
auką ir maldą. Ir Goethe 
prisipažįsta, kad sutikęs 
tikrai neegoistinius cha
rakterius tik giliai religin
guose žmonėse.

c) Religija suteikia jau
nuoliui jėgų gyvenimo ko
voje. Visas žmogaus gyve
nimas nuo jaunatvės dienų 
iki karsto yra negailestin
ga kova pačio su savim ir 
savo iškrypusią prigimti
mi. Kaip sunkios kartais 
būna tos kovos, rodo tūks
tančiai puolimų net dorų 
žmonių tarpe. Gyvenimas 
yra toks viliojantis, bet 
drauge ir toks apgaulin
gas, kad jaunuolis labai 
sunkiai jam atsilaiko. Ka
da viskas traukia jaunuoli 
į neskaistumo nuodėmės 
purvą, kada rodos visas 
gyvenimas griūva ant jo, 
tada jis klaupiasi prieš 
skaisčiosios mergelės Ma
rijos idealą arba nukry
žiuotąjį Kristų ir pakelia 
savo sielą maldai, ir su
grįžta vėl dieviškoji ramy
bė į jo širdį ir jis išeina 
pergalėtoju. Kokia jėga 
glūdi toj dieviškoj religi
joj! Kiek jaunuolių ir su
augusių išgelbėjo savo 
skaistybę per religiją! 
Kiek žmonių gyvybių ji iš
gelbėjo, kiek sulaikė nuo 
savižudybės!

d) Religija ugdo stiprią 
valią ir tiesų charakterį. 
Kiekvienas susivaldymas, 
kiekvienas nusigalėjimas 
ir nuodėmės vengimas dėl 
Dievo jau yra didelė valios 
gimnastika. To reikalauja 
iš kiekvieno religija. Ji 
moko tvarkingo gyveni- mo.

AUKOS

N. Anglijos Lietuvių Konferencijoje
Liepos 4,1944, So. Boston, Mass.

Lietuviai, susirinkę į Naujos] 
Anglijos Lietuvių Konferenci
ją, liepos 4, 1944. So. Boston 
High School auditorijoje, So. 
Boston’e, gausiai parėmė savo 
aukomis Amerikos Lietuvių Ta
rybos darbus kovoje už atsteigi- 
mą Lietuvos nepriklausomybės. 
Aukavo ne tik atstovai, bet ir 
jų atstovaujamos draugijos pri
siuntė savo aukas. Žemiau telpa 
aukotojų vardai. Jei kas pra
leista ar klaidingai užrašyta 
mielai pataisysime.

N. A. Liet. Konferencijos 
Finansų Komisija.

Viso aukų $1036.35.

Jei yra kokios klaidos auko
tojų sąraše, tai galite siųsti pa
taisas šiuo adresu: Miss F. ’ 
Grendelytė. 366 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

AUKOTOJŲ VARDAI IR 
AUKOS

So. Boston’o Lietuvių Piliečių 
Dr-ja $100.00; Susiv. Lietuvių 
Šv. Kazimiero Draugija. S. Bos
ton. Mass. $25.00; Saldžiausios 
Širdies V. Jėzaus Draugija. So. 
Boston $10.00; Šv. Jono Ev. BĮ. 
Pašalp. Draugija. S. Boston 
$25.00; Šv. Petro ir Povilo Dr- 
ja. S. Boston $18.00; Merginų 
Sodalicija, So. Boston $10.00; 
D. L. K. Vytauto klubas, Lo- 
well $10.00; Šv. Kazimiero R. 
K. Draugija. So. Boston $10.00: 
Pašalpinė Dr-ja, Brockton ir 
pavieniai $42.00: D. L. K. Vy
tauto Dr-ja. So. Boston $5.00:

nushka, V. J. Paplauskas, A. 
Radzinskinas, W. Paulauskas, 
B. Paulauskas, F. Dambraus
kas, J. Krasinskas, V. Zinkevi
čius, E. Waliunas, A. Žalys, Al
binas Smorch, V. E. Barauskas,
M. Žiuruolis, A. Kriaučelis, E. 
Norvilas, J. Mačiulaitis, Euge
nija Karpiūtė, N. Y., N. Rubi- 
čius, R. Glanger, T. S. Rubičius, 
F. Razvadauskas, K. Zeroly, N.
N. , J. Ambrozele, S. Jokubaus
kas, Miss Y., O. Gaputienė, J.

į Gailius, T. Zareckaitė, S. Moc- 
, kus, E. Galinienė, T. Miliaus- 
i kas, V. Brazauskas, J. Trinka,

F. Gricius, V. T. Savickas, E. 
Smigios, Adelė Pataška, W. V. 
Anesta, O. Ciurlonienė, A. Sty
ga, K. Obr., A. Medalis. K. Ka
tilius, A. Paznokienė. A. Grišco- 
nis, V. Andriunas, O. Andriu- 
nas, O. Aitutis, Pranas AitutiR, 
Mrs. L. Jokubauskas, L. Čeka
nauskaitė, F. Kanevičius. L. 
Stasiulis, Mrs. A. Floyd, M. 
Cvilikienė, Vincas Yurgelaitis, 
Petravičienė, J. Borisas. V. 
Bartušaitė, K. Belkonis. A. Šve
dienė, A. Jocienė. P. Bražaitis, 
I. Grubinaitis. J. Pocius. J. Kai- 
ka, N. N., S. Yanulis, Al. Nebs-

SLA, 173 kp., Lowell $5.00; Šv. 
Juozapo Dr-ja, Lowell $10.00; 
Amerikos Liet. Piliečių klubas. 
Cambridge $25.00; Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 24 
kp., Brockton $10.00; Haver- 
hill Lietuvių R. K. Veikimo 
Centras $28.00; Amerikos Lie
tuvių Piliečių Bendrovė, Nor- 
wood, Mass. $25.00; Lietuvių 
Tarybos Amerikoje. Brockton 
skyrius $10.00; Lith. Franklin 
Club, Brockton $10.00: šv. Liu
dviko Dr-ja. Worcester $10.00; 
Aušros Vartų Pan. Švč. Dr-ja, 
Loweli, $10.00; šv. Šeimynos L. 
R. K. Savišalpos Dr-ja. Worces- 
ter, $5.00; Am. Liet. Tautinės 
Sandaros 7 kuopa, S. Boston 
$10.00: Šv. Onas Dr-ja. Provi- 

idence. R. I. $5.00; Amerikos 
Legiono Stepono Dariaus Pos
tas, Nr. 317 $15.00; ALRK Mo
terų, Hudson $10.00; Moterų 
Sąjungos kp. Nashua $5.00.

A. Lauraitė, S. Kardokas, N. Jo- ki, L. Palevičius, P. Lemežis. A. 
nushka. B. Jurkevičius, K. Ja- 
nulevivch, F. Grendelytė, A. Ju- 
sukevičius, D. Šapalis, N. N., A. 
Pinelis, W. V. Anesta, J. Piesz- 
ka, J. Baronas, K. Vaitekūnas, 
J. Glavickas, A. Varžinskaitė,
M. Palilionis, J. Baltrus, I. Ve
nis, Mrs. P. Venienė, Kastantas 
Rošchius, I. Jenalis, An. Coplis, 
J. Kasmauskas, N. N., P. Stevin- 
son. J. Kounits, B. Gailiunas, C. 
Šapalis, K. Antanavičius, C. No- 
get, L. Antanavičienė, P. Šatas,
J. Matuza, S. Jegelavičiūtė, N.
N. 1, B. Boris, M. Bartusevičie- 
nė, A. Zerbauskienė, H. Kazlau
skas, J. Bartusevičiūtė, M. An- 
driuška, A. Yomat, C. Kavolin,
B. Lošei. B.
Kazmauskienė,
K. Bolsewiče, 
Jenčiūnas, A. Bendoraitis, A. F. 
Kneižys, M. Nececkas, M. Ausi- 
kaitė, Mrs. P. Markelionis, 
Sakalosky, K. Budinavich. 
Trainavičius, B. Gedvich, 
Bokešienė. P. Yeskevich, A. 
nestos, G. Zovytė, N. Y., A. Va
lentienė, F. Zaleskas, Mrs. Piga- 
gienė, P. Mikalauskas, A. Gal
ais. Uršulė Nuosis. B. Tileivis, 
K. Čepaitis, C. Andronsai, Albi- 
ta Duene. A. Rusas, J. Balkus, 
Sof. Žika. J. Remutis. S. Bara- 
sevičius, K. Masiulis, B. Sikas, 
B. Jerušonienė, P. Kleponis. W. 
Jerušienė, Mrs. M. Bagdonas. 
Frank Tarutis, Mrs. Singaila.

Vaičiukonis, B.
W. J. Šimkus, 

V. Gegužis, J.

P.
N.
O. 
A-

J. Yakima- 
J. Yakaitis, 

Navickas, J.

J. Markevičius. O. 
Stankevičius, J. 

M. Žilinskas. J. Ze- 
Mačiulienė, K. Ker-

mo: ryto ir vakaro maldos, 
sekmadienių ir švenčių pa
maldos, sąžiningas savo 
pareigų atlikimas, — vis 
tai nepamainomos priemo
nės stiprinti valią in susi
daryti pastovų ir tvirtą 
būdą bei charakterį.

e) Religija paguo d ž i a 
jaunuolį kentėjimuose. Vi
si kenčiame, bet didelis 
skirtumas tarp tikinčiojo 
ir netikinčiojo jaunuolio 
kentėjimų. Tikinčiajam 
kentėjimai nėra prakeiki
mas, likimo siųstas, bet 
kelias į tobulybę ir laimę. 
Dievas leidžia kentėjimus, 

. kad mus sustiprintų ir nu-
■ skaistintų mūsų sielas.
■ Kentėjo krikščionybės į- 
» kūrėjas, kentėjo jo didieji 
! išpažintojai, kenčiame be

skundo ir mes, jo moki
niai. Kentėjimų kelias yra 
kilniųjų kelias. Kryžiaus 
mirtimi Kristus pašventė 
kentėjimus ir mums belie
ka tik Juo pasekti.

Iš viso, kas lig šiol pasa
kyta, tenka konstatuoti, 
kad religija tik kuria pilną 
žmogaus gyvenimą ir kad 
be religijos nėra gyveni- 

“A.” z

PAVIENIŲ AUKOS ,
Kun. N. N. $50.00: K. Vileišis 

$10.00; S. Mockus $10.00; Mr. 
& Mrs. J. Kasmauskas $10.00, 
Adv. F. J .Bagočius $10.00; J. 
P. Tuinila $10.00; W. Jakštas 
$10.00: Dr. A. L. Kapochy 
$10.00; Mr. & Mrs. A. J. Na- 
maksy $10.00.

Po $5.00 — K. ir P. Mickūnai. 
K. A. Vencius, kun. P. M. Juras, 
adv. K. J. Kalinauskas, A. Janu
šonis. adv. J. J. Grigalius, J. 
Kasmauskas. I. Savickas, Dr. 
D. Pilka, a. a. Antano Smeto
nos vardu, P. Bushman, K. Žibi
kas. K. Palubinsky, Mrs. Venis, 
Matthew Norbutas, J. Mali
nauskas. A. J. Zavas. E. Casys, 
J. Arlauskas, A. ir O. Ivaška, 
kun. J. Vaitekūnas.

Po $3.00 — V. Yankus.
Po $2.00 — J. Daugelevičius, 

adv. J. B. Gailius, B. Keller. A. 
Mockienė, F. Zokas. J. Davu- 
lienė, J. Dvareckas, M. Mazga- 
lis, G. Ciurlonienė, K. Vaitekū
nas. V. Jankus, D. Šapalis, P. 
Miliauskas. L. Mikulskis, K. ir 
M. Jurgeloniai, Geo. West, J. L. 
Petrauskas, A. P. Neviera. kun. 
F. Norbutas, J. Glineckis, V. 
Tamulevičius. G. Razvadauskas, 
W. Tumienė. M. Likavičius, 
Mrs. K. Griciunas, A. Višniaus- 
kas, Mrs. Navickienė, J. ir M. 
Bratenas, Mr. & Mrs. Jenuške- 
vičius, F. Gaide. J. Jakavonytė, 
P. Yankauskas. S. Griganavi- 
čius. A. Usevičius.
J. Yankauskas. A.
Peldžius. A. Waitkus. Dr. P. Vi
leišis. kun. Dr. K. Urbonavi
čius. J. Yankunevičius, A. K. 
Neviackas. J. Dixon. J. M. Pe
čiulis. S. Kurlonis, Mr. & Mrs. 
Bukevicz. N. Y., P. Apšiegienė. 
Alexander Mizara.

Po $1.00 — G. C. Davis. M. 
Kamandulis. J. J. Roman. V. I- 
vanauskas, J. Trainavičius, L. 
Romansky, S. Kučinskas, N. Jo-

VAIKščIOjO
Vaikščiojo, vaikščiojo, 
brolelis po lauką vaikščiojo.
Nešiojo, nešiojo, 
ant rankos tinklelį nešiojo.
Sugavo, sugavo, 
pilką sakalėlį sugavo.
Nunešė, nunešė,
Į Vilniaus miestelį nunešė.

Paėmė, paėmė, 
aukso pinigėlį paėmė.
Nupirko, nupirko, 
sau bėrą žirgelį nupirko.
Nujojo, nujojo, 
pas jauną mergelę nujojo.

J. Baronas, 
Strinkis. A.

Sapaiis, I. Tarutis, 
vičius. B. Tarutis, 
T. Kučinskas, A. 
Venis, D. Romskas. P. Yanulevi-
čius, S. Bukonis. M. Gaputis, S. 
Kupenas, J. Balčius. A. Braiva, 
A. Nowickas. B. Simokaitis, M. 
Dilis, B. Kiškis. D. Bučis, B. 
Yakutis, Mrs. Klimas, V. Gene- 
vičius. A. Bekelienė, G. Lusaitis, 
EI. Caisys.
Petrušytė, J. 
Petraitis, 
maitis. A.
saitis, P. Galinis. N. N.. A. Na
vickienė, K. Liaudauskienė, M. 
Pabilski, C. Grigas. V. Valatka, 
M. Masionis, K. Stankaitis, A. 
Lukauskas, V. & M. Mitrikai. S. 
Michelsonas. M. Žemaitaitis. S. 
Karsokas. J. Lekys, W. A. Am- 
sie, S. Astrauskas. A. Matjoška, 
A. O. Shallna. P. Blazunk*,;1 a. 
Slaičiūnas, A. Zardeckas, M. 
Alčiauskas. S. Chalkauskas, A. 
Pasausis, A. Natkus. T. Paža- 
sis, D. Kaunelienė. St. Samulis, 
J. Marcinkauskas. S. Kontau- 
tas, A. Drevis, J. Petrauskas. J. 
Mikauskas. J. Balčiūnas. J. Au- 
gustaitis. K. Šimkus. P. Cha- 
pas, E. Garbataitis. O. Stanuliū- 
tė. A. Sinkevičius. S. White. J. 
Vinčius. N. N.. J. Palionis. W. 
Balutis. J. Mitchell, J. Andru- 
šiūnas. L. Volungis. P. Ainoris. 
Peter Sank. K. Nauronis. J. Ga
linis, P. Kučas. 
V. Kontautienė, 
T. Kurlionis, B. 
Markelionis. V.
Strazdas, K. Sungaila. 
kapetris O. Cheikienė.
Mrs. Savilionis, A. Paulauskas, 
A. Yezukevičius, J. Braiva, J. 
Andrulis.

Smulkių — Barauskienė. An
tanavičienė ir N. N. po 50c.

Komisija.

B. Mučinskas, 
M. Kemzūra, 
Kontrimas. J.
Sungaila. M.

M. Moc-
Mr. &

Priešų jėgų gausumas 
dar nėra įrodymas, kad jis 
būtų stiprus. Ne skaičiuje 
kovos laimėjimo paslaptis!- 
Laimi tas, kuris yra pasi
ryžęs mirti ar laimėti.”

D. L. K. Vytautas.

| Kun. P. M. Juro Nauja |
Maldaknyge s

IKą tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują ž 
maldaknygę RAMYBĖS ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusią- « 
pius, gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian- 5: 

čios išvaizdos. Kaina $2.75. J:

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu:
“Darbininkas“, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. 5:

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

tWa^imotcįn1 I

\
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CAMBRIDGE, MASS
Šiomis dienomis grįžo iš 

Greene. Maine, p. M. Norbūtas. 
Jis praleido vasarlaikį. besidar
buodamas Pranciškonų vienuo
lyne prie ūkio darbų.

—
Kiek laiko atgal, p. O. Buro- 

kienė susilaukė liūdnų žinių iš 
Karo departmento. Jai praneš
ta, kad rugpjūčio 15 d. Prancū
zijoj karo veiksmuose sužeistas 
jos sūnus Benediktas. Praneši
mas nepasako kaip sunkiai su
žeistas.

Karys B. Burokas jau antrą 
kartą sužeidžiamas. Pirmą kar
tą Italijoje karo veiksmuose ne
teko piršto.

Antras p. Burokienės sūnus.' 
pranešimas tęsia, susirgo mala- 
ria ir yra patalpintas karo ligo
ninėje Naujos Gvinėjos salose.; 
Pacifike. Reiškiame p. Burokie- 
nei gilią užuojautą.

,Juozas Zdanavičius liko sužeis- 
: tas Prancūzijoje karo veiks
muose. Karys J. Zdanevičius 

į 1942 metais savanoriu įstojo 
i karo tarnyboje. Namuose turi 
i palikęs žmoną Frances. jauna- 
metę dukrelę Christiną ir moti
ną p. C. Zdanevičienę. Mūsų 
užuojauta jo šeimai. A. D.

LAWRENCE, MASS.
4-tą

. Pranciškaus

Jau penkios savaitės kaip ser
ga p. P. Dargis. ir trys savaitės 
kaip randasi J. Adams karo Ii-j 
goninėje. Chelsea. kur jo laukia 
sunki operacija. Linkime p. 
Dargiui laimingai pergyventi 
operaciją ir greitai pasveikti.

Sekmadienį, spalių 1 d., tuoj 
po pamaldų, parapijos svetai
nėje įvyko klūbiečių susirinki
mas. Susirinkime išduota ats
kaita iš parengimo ir taipgi nu
tarta klubo fondo naudai turėti 
kitą parengimą, būtent, vaka
rienę su šokiais, šiam parengi
mui išrinkta komisija, kuri pa
sirūpins šio parengimo darbu, 
vadovaujant p. P. Radaičiui.

mėnesinis susirinkimas. Tėvas
P. Aukštikalnis. S. J., atsilan- 

ė ir davė pamokinimą apie 
Meditaciją”.
Nutarė

Partv”.
Taip pat buvo kalbama apie|ta susirinkti trečiadieni, spalių 

Sodaliečių 
tantį spalių 15 d.. Worcester. 
Mass. Komisija sudarymui są
rašo ir parūpinimui būdų suva
žiavimui. sudaro p-lės A. Ar
lauskaitė. P. Remeitytė ir S. 
Kazeliūnaitė.

i

turėti "Halloue’en

suvažiavimą įvyks-

KORWOOD. MAS<
BALF Skyriaus 
Susirinkimas

Pereitame susirinkime nutar-

Sekmadienį, spalių 1 d., 
vai. po pietų. Šv. 
parapijos svetainėje, įvyko 
BALF skyriaus masinis susirin
kimas. Atidarytas Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Kalbėjo 
“Darbininko” redaktorius, p. 

i Antanas Kneižvs. paaiškinda
mas bendro šeloimo skyriaus 

: reikšmę. Jis aiškino kaip šis 
I skyrius gali pagelbėti išlaisvin
ti Lietuvą. Taipgi kalbėjo kie- 

jbonas, kun. P. M. Juras, kun. 
Feliksas Kenstavičius. ir misio- i : menus. Tėvas Pr. Aukštikalnis. 
Susirinkimą vedė BALF sky
riaus pirmininkas, p. K. Ven
cius. Šiame susirinkime prisi
rašė prie BALF skyriaus apie 
keletą desėtkų narių.

Skyrius jau turi apie penkias
dešimts narių. Seniau įsirašu- 

|siems išdalvta certifikarai.

iI

Parapijiečiai jau pradėjo 
aukoti dienos uždarbį sumažini
mui parapijos skolų.

Apart to. visi entuziastingai 
laukia parapijos vakarienės, 
kuri įvyks spalių 29 d. Pelnas 
nuo vakarienės yra skiriamas 
naujos svetainės fondui.

Spalių 4 d. pasibaigė novena į 
šv. Pranciškų, paraoijos globė
ją. šią noveną vedė kun. P. 
Aukštikalnis. S. J.

Spalių 2 d., po pamaldų, kun. 
Aukštikalnis sušaukė visus na
rius Maldos Apaštalavimo drau
gijos nuodugniai paaiškino pa
saulinio apaštalavimo reikšmę. 
Čia pat. prašė apsiimti pačios 
senelesnės parapijos darbuoto
jos. L. Švenčionienė. L. Venčie- 
nė. S. Rimaitė ir P. Remeitytė. 
Narių atsilankė nedaugiausiai. 
Susirinkusios sudarė maldų bu
kietą už kenčiančią Lietuvą.

11 d.. 8 vai. vakare parapijos 
svetainėje. Tačiau, susidėjus 
priežastims, Bendro Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo (BALF) 
skyriaus susirinkimas atkeltas 
į antradienį, spaliu 10 d., 8 vai. 
vakare, parapijos salėje, 
James Avė.

Kreipiame visų BALF sky
riaus narių dėmesį į permainą. 
Tikimės, kad tos dienos vakaras 
bus visiems ir visoms tinkamas 
šio taip svarbaus skyriaus su
sirinkimui. Taigi antradienį, 
spalių 10 d., 8 vai. vakare visi 
kviečiami dalyvauti ir išklausy
ti valdybos raportų ir planų a- 
pie drabužių rinkimą 
žmonėms. Kviečiame 
tuos, kurie įsirašė BALF sky
riaus nariais, įmokėdami po 
$2.00. bet ir visus kitus ateiti ir 
įsirašyti. Prie šio skyriaus turė
tų priklausyti visi lietuviai, ku
rie užjaučia Lietuvos žmonėms, 
nukentėjusiems nuo karo.

Šiame susirinkime išgirsite 
vėliausių žinių iš Lietuvos. A- 
teikite visi!

tas vietas: Parapijos salę, pas 
Seseles, Franklin Club, Kazi- 
mer’s Clab ir Sandaros klūban.

Lietuvos 
ne tik

jo 28 d. mirė Juozapina 
Alku mene, 64 m. amžiaus, gyv. 
26 Bellevue Avė. Velionė buvo 
pašarvota Warabow Funeral 
name. 24 Field St. Palaidota iš- 
kdmlnjai iš Šv. Roko lietuvių! 
parapijos bažnyčios Kalvarijos 
kapuose spalių 2 d.

Paliko dideliame nuliūdime 
dukteris pp. Marijoną Asiaf ir 
Oną Benley. sūnų Juozą, kuris 
yra karo tarnyboje, seserį p. A- 
palloniją Jakavonienę ir daug 

Nuogą, suvargusi nuo karo giminių.
nukentėjusi brolį ar sesę užjaus
ti ir jam ištiesti pagalbos ran
ką, yra mielaširdingas darbas\ 
ir didžiausias artimo meilės ak
tas. Lai ir tavo širdis tą meilę\ 
pažįsta!

RŪPINASI DRABUŽIŲ 
RINKIMU

I

t

Mirė Andrius Sužiedėlis, 
liko palaidotas 
kaus parapijos bažnyčios, spa
lių 4 dieną.

ir
iš šv. Pranciš-

Tretininkų Vizitatorius, kun. 
F. Grassmanas. sekmadienį, 
spalių 1 d., lankėsi mūsų para
pijos Tretininkus, 
mokslą, suteikė šv. 
minimą ir turėjo 
valdybos narių.

Po to. su mūsų klebonu, kun. 
P. M. Juru nuvažiavo į Haver- 
hill atlikti Tretininkų 
ją. Toje kolonijoje Tretinin
kams vadovauja kun. Žuroms- 

’ kis.

Pasakė pa- 
Tėvo palai- 
susirinkimą

I

Mūsų parapijoje išdygo “Le- 
gion of Mary”. Susirinkimai į- 
vyks sekmadieniais. Dieve duok, 
kad “legionieriai” ištvertų savo 
šventuose pasiryžimuose.

vizitaci-

Bendras Lietuvai Šalpos sky
rius drabužių rinkimo dar ne
pradėjo. bet žmonės, suprasda
mi didelį reikalingumą drabu
žių pridengimui Lietuvos žmo
nių. pradėjo jau didelius kiekius 
atnešti klebonijom kur atneštus 
drabužius priima ir prižiūri p. 
J. Kontrimas, p. J. Kontrimui 
yra pavesta rūpintis suaukotų 
drabužių tvarkymu. Jis savo 
darbą puikiausiai atlieka.

i
I

Šiomis dienomis p. F. Zdana- 
vičienė gavo žinią iš Karo de- 
partmento. kad jos vyras eil.

------------- • Šv. Pranciškaus parapijos ;
Juozas Latvis, jūreivis, kuris “Servicemen Honor Roll”, kuris 

grįžo iš Brazilijos, lankėsi nese- iki šiol buvo parapijos svetai- 
niai pas savo tėvelius. j nėję, pereitą savaitę iškeltas

Taipgi matėsi Corporal Geče- bažnyčioje, kad žmonės maty- 
vičius. kuris sugrįžo iš South darni per pamaldas karsčiau 
Pacifiko, taipgi Jonas Grenda, j melstųsi už taiką ir pašauktuo- 
kuris buvo aktyviai dalyvavęs sius karo tarnybon, 
invazijoje ir Juozas Arlauskas. Į Ant “Honor Roll” randasi i

_________ i jau vėliavėlė su dviem auksi-!
Mūsų klebonas, kun. P. M. nėm žvaigždėm, kurios primena! 

Juras, rūpinasi sudaryti bent žuvusius parapijiečius Bruno 
keletą stadijų ratelių. Jau vie-, Paulauską ir Albertą Paplaus- 
nas toks ratelis sukasi. Studi
juoja “pašaukimus".

Pirmadienį, spalių 2 dieną 
mirė Jurgis Malačinskas, gyv. 
25 Heaton Avė., a. a. Onos (Sin- 

Ikevičiūtės) Malačinskienės vy-■ 
ras. Jis sirgo ilgai.

, Laidotuvės įvyko ketvirtadie
nio rytą, spalių 5 d. iš Šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažnyčios 
Highland kapuose.

A. a. Jurgis Malačinskas gi
męs Ukrainoje. Norvvoode gyve
no 28 metus. Dirbo odos dirb
tuvėje.

Paliko dideliame nuliūdime 
keturias dukteris — pp. Domi
cėlę Molis. Oną Dispinosą. Ge
novaitę Pickard ir Adelę Black; 
tris sūnus — Aleksandrą, An
taną ir korporalą Praną, kuris 

i yra J. V. armijoj kur nors už- 
sienyj. ir brolį Valentą.

!

ką karo laukuose. 
Pereitą savaitę sužinota, kad 

iš No. Andover žuvo karo lauke 
Rugsėjo 27 d. įvyko Sodaliečių t a. a. Milišauskas. Aušrelė.

Spalių 2 d.. Nonvoodo ligoni
nėje padaryta operacija p. U. 
Pazniokienei, gyv. 58 Heaton 
Avė. Ji yra gausios šeimos mo
tina. pp. Pazniokų trys sūnūs— 
Jonas, Juozas ir Gasperas yra 
karo tarnyboje ir kur nors už- 
sienyj. Viena duktė yra Sesuo 
Šv. Kazimiero vienuolyne.

Prašykime Dievulio p. Paznio
kienei geriausios sveikatos.

Kleb. kun. Wm. Gunn viešai 
pagyrė lietuvius bažnyčioje, pa
reikšdamas : “Organizuokitės į 
draugijas, ruoškite vakarienes 
ir kitokius parengimus, veikite. 
Jūs turite mano leidimą ir pa
laiminimą”.

Toks klebono nuoširdumas 
padrąsina mus veikti. Taigi ruo
šiamoji vakarienė turi sutrauk
ti visus lietuvius, kad mes pasi- 
rodytume susipratusiais ir no
rinčiais veikti. Rap.

BRIGHTOH, MASS
Šiomis dienomis Vincas Gied- 

rimas, kuris yra karo tarnybo- 
Lai velionės vėlė ilsisi ramy- Į Je< užbaigė navigacijos mokslus 

beje! Texas valstybėje ir gavo leite-
______________ nanto laispnį. Užbaigęs moks- 

CTAIirilTAM MACC r113’ su&rižo pas savo tėveliusJlVŲUniVH, MAjJ. pp Vincą ir Kazimierą Giedri-
SVEČIAVOSI PAS TĖVUS mus ir sesutę Aleną, gyv. 32 
Šiomis dienomis buvo sugrį-1 Bothwell Road. praleisti atosto- 

žęs pas savo tėvus pp. Kleopą Į gas. 
ir Juozapiną Česnulevičius, gyv. 
136 Morton St., Vincas K. Čes
nulevičius, kuris yra Army Air 
Corps Drew Field, Tampa, Flo
rida.

P.p. Česnulevičiai yra veik-
! lūs šioje kolonijoje.

I

4-

Ponių ir Panelių
DĖMESIUI
Vasaros karščiai greit praeis. Ateis šalta žiemužė. 

Todėl patartina iš anksto prisiruošti sutikti žiemos 
šalčius. I. J. Fox, didžiausia Amerikoje moteriškų kai
linių įstaiga, savo didelioje. atnaujintoje ir artistiškai 
įrengtoje krautuvėje turi didelį pasirinkimą madnių 
ir elegantiškų kailinių, kuriuos parduoda lengvomis 
sąlygomis. Dabar nusipirkusios kailinius, galite juos 
palikti I. J. FOX krautuvės storage ir už tai nieko ek
stra nereikia mokėti. Užėjusios į I. J. Fox krautuvę,

411 VVashington St.. Boston. visuomet prašykit, kad jums patarnautų p. Bernardas Ko- 
raitis. I. J. Fox kompanijos atstovas, kuris jums maloniai patarnaus — parodys mad- 
nius kailinius ir pagelbės juos prisirinkti pagal jūsų skonį ir figūrą. Be to dar duos 
specialę — dešimtą nuošimtį nuolaidos.

I

III

BUY 
&LTRA 
BOND

o

•J

Šiomis dienomis vieši pas 
i brolį ir brolienę pp. Pešinus, 
ipp. Okulevičius, gyv. Washing- 
i ton St., ir gimines Sesuo M. Le- 
(goria (Kazimierietė).

Penktadienį, spalių 6 d.. Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 
prasidės 40 Valandų atlaidai. 
Baigsis sekmadienį, spalių 8 d. 
iškilmingomis pamaldomis. Per 
visas tris dienas, vakarais, sa
kys pamokslus svečiai kunigai, 
ir taipgi klausys išpažinčių.

Vietiniai ir apylinkės lietu
viai katalikai pasinaudokime 
Dievo malonėmis 40 Valandų 
atlaidų proga.

Brocktono lietuviai yra įabai 
susirūpinę kaip skubiau sutei
kus Lietuvos žmonėms pašalpą, 
o ypač parūpinus jiems drabu-i 
žiu.

Prieš trejetą savaičių tam tik
slui buvo įsteigtas Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo skyrius, 
kuriam vadovauja: Juozas Trei- 
navičius. V. Adomaitis, Mrs. 
Agnės Barry, Jurgis Davis, C. 
Grigas. P. Miliauskas, pp. He- 
len Norkiūtė, Julė Yakavonytė, 

i K. Yurgeliunas ir Vincas Zin- 
j kevičius. 
į Pereitą sekmadienį įvyko to 
-skyriaus susirinkimas, kuriam 
! vadovavo Juozas Treinavičius.
Skyriaus nariai išdavė rapor
tus iš savo veikimo. Pasirodė.1 
kad drabužių rinkimo vajus eina 
labai sklandžiai. Ypač daug 
drabužių surinko Petras Miliau
skas.

Lietuvoje nukentėjusiems 
žmonėms drabužius galima su- 

I nešti į sekančias keturias vie- 
! tas: Šv. Roko par. salę, pas Se- 
I sutes, Franklin, Kazimieriečių 
ir Sandaros klubuose.

PRAKALBOS — Šis Šalpos 
skyrius nutarė ateinantį sek
madienį surengti prakalbas, ku
rios įvyks Šv’. Roko par. svetai- kalto Prasidėjimo par. 
nėję 2:30 p. pietų. Kalbės Dr.
Povilas Jakimavičius. Bostono ; mišios už
Šalpos skyriaus pirmininkas, i Kviečia dalyvauti gimines ir ar- 
Jonas Tuinila ir kiti. Kviečia timuosius 
visus lietuvius dalyvauti.

Būtų gera, kad į šias prakal
bas atvyktų atstovai iš No. A- 

• bington, Abington, Bridgewa- 
ter, Stoughton ir kitų apylinkės 
kolonijų ir susipažintų su Ben
dru Amerikos Lietuvių šalpos 

!Fondu.
Nors kun. J. švagždžio svei

kata silpna, bet jis ir sirgda
mas rūpinasi Lietuvos žmonė
mis. Jis dalyvavo šiame susirin- 

į kime. Bemitinguodamas gavo 
|“spell” ir turėjo neužsibaigus j 
susirinkimui skubiai eiti namo.

Raporteris.

i

adoravimui

VESTFIELD, MASS.

N. A. L. Vyčių Apskričio 
Suvažiavimas

Sekmadienį, spalių 1 d., šioje 
kolonijoje įvyko Naujos Angli
jos L. Vyčių apskričio suvažia
vimas. kuris pradėtas iškilmin-

411 washington street
BOSTON, MASS.

RUOŠIA VAKARIENĘ
Rugsėjo 30 d. vakare, reko

lekcijų pamaldoms užsibaigus. I gOmis šv. mišiomis Šv. Kazimie- 
įvyko bendras lietuvių susirin- ro lietuvių parapijos bažnyčioje 
kimas. pasitarimui apie veiklą 10:30 vai. rytą. Kleb. kun. V. 

I šioje kolonijoje. Dalyvaujantieji Puidokas pasakė atitinkamą 
į nutarė ruošti šaunią vakarienę, pamokslą. Vargonais grojo pro- 
I kurioje visi lietuviai turės pro- fesorius Edvvard Morovek, bu- 
gą dalyvauti ir arčiau susipa- Vęs Viennos Karališkos akade- 
žinti su savo dvasias .vadu. kun. mijos profesorium. Vietinė var- 
Jonu Skalandžiu. gonininkė p. Eleonora E. Blain

Vakarienė įvyks spalių 29 d., sugiedojo solo “Avė Maria”. Ji 
Nekalto Prasidėjimo parapijos tikrai turi labai gražų balsą, 

įšalėję. Ruošimo komitetą suda- Suvažiavimo sesijos prasidė
jo šie: Garbės pirm. kun. J. jo 1 vai. po pietų parapijos sve- 
Skalandis. pp. Alena Valentu- tainėje. Dalyvavo gausus būrys 
kevičienė. Gorman, Reilly, Juo- atstovų dr svečių iš įvairių Nau- 

. zapina česnulevičienė, Grace jos Anglijos lietuvių kolonijų.
Pearson. Mary Trembly, Vincas Taipgi dalyvavo ir šie dvasios 
Bunavičius, Justinas Kentis, vadai: kleb. kun. V. Puidokas, 

. Jonas Volungevičius, Motiejus vietinis, kun. J. Bakanas ir
Grigas. kun. J. Jutkevičius iš Worces-

Tikimės. kad ši pirmoji mūsų ter, kun. F. Norbutas iš Brock- 
vakarienė pavyks, ypač turint ton, ir kun. Tamulevičius iš A- 

. tokius darbščius veikėjus - vei- thol.
kėjas komitete. Vyčiai nutarė nuoširdžiai

Spalių 7 d., 7 vai. rytą, Ne. remti BALF - Lietuvos šelpi- 
ha-ny_ mo darbe ir prįe to darbo prisi

dėti visose kolonijose.
N. A. L. Vyčių apskričio val

dyboje liko šie: pirm. adv. An- 
šv. mišiose ir pasi-ltanas J’ Youn? iš Brighton, 

melsti už mirusį. Mass” vice'Pirm- L. Totilaitė,
________ ižd. B. Kudirkienė, rašt. T. Auk- 

Rugsėjo 28 d. mirė Pranas štikalnytė.
Kubilius, gyv. 177 Perry St., 73 Sesijos užsibaigė 5 vai. po pie- 
m. amžiaus. Palaidotas sekma- tų. Po to visi suėjo į bažnyčia, 
dienį. spalių 1 d. iš Nekalto kur įvyko pamaldos ir palaimi- 
Prasidėjimo par. bažnyčios Ho- Limas švč. Sakramentu, kurį 
ly Sepulchre kapuose. Iškilmin- suteikė kun. 
gos gedulo šv. mišios už velionio Man teko 
vėlę įvyko spalių 2 d., 7:30 val.Įbėti su adv. Antanu J. Young. 
rytą, kurias atnašavo kun. Jo- Tai garbė turėti tokį gabų jau
nas Skalandis. Deakonu buvo nuolį _  advokatą.
kleb. kun. Wm. Gunn, subdea- 
konu — kun. G. Corroza.

Velion’S paliko dideliame nu
liūdime žmoną Uršulę, dukterį 
Oną ir sūnų Antaną, gyv. Stam- 
ford. Conn.. ir dukterį Bronę 
Smith, gyv. Stoughtone.

A. a. Pranas Kubilius paėjo 
iš Kolunų parapijos. Atvykęs 
iš Lietuvos. Stoughtone pragy
veno 40 metų.

Lai velionio vėlė ilsisi ramy-
Į beje, o likusiai šeimai reiškiame 
užuojautą.

čioje bus giedamos metinės šv. 
a. a. čenčiaus vėlę.

F. Norbutas. 
valandėlė pasikal-

I

★ Per visą spalių mėnesį 7:15 
vai. vakarais, prie įstatyto Švč. 
Sakramento yra kalbamas ro- 

i žančius.
ir Brocktoniečiai labai džiau

giasi susilaukę Jėzaus Nukry
žiuotojo Seselių, kurios veda! 
vaikų darželį, rengia vaikučius', 
prie Pirmos Komunijos ir moki
na lietuvių kalbos. Seserų na
mui iki šiol Brocktoniečiai jau 
sudėjo $2408.86.
★ Pp. A. Akstinai, gyv. 11

MUZIKOS AKADEMIJA
Mūsų vargonininkė p. Eleo

nora E. Blain atidarė muzikos 
mokyklą 80 Elm St. Lietuviams 
yra gera proga leisti savo vai
kus pasimokyti muzikos. Senis.

Bendras visų lietuvių susirin
kimas įvyks penlfftadienį, spalių 
6 d., 7:30 vai. vakare, bažnyti
nėje svetainėje. Kviečiame vi
sus lietuvius ateiti. Pasikalbėsi
me apie Lietuvą ir jos sunkią 
būklę ir išrinksime komitetą, 
kuris rūpintųsi drabužių rinki
mu Lietuvos žmonėms. Tai bus 
organizavimas Bendro Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondo sky
riaus mūsų kolonijoje. Kvieslys.

REKOLEKCIJOS UŽSIBAIGĖ 
SĖKMINGAI 

Sekmadienį, spalių 1 d. Nekal
to Prasidėjimo parapijoj užsi- 

Burton St.. gavo žinią, kad jų į baigė rekolekcijos lietuviams, 
■ kurias vedė kun. J. Skalandis.

Paskutinėse dienose lietuviai la
bai gražiai atliko savo krikš
čioniškas pareigas.

Šios buvo pirmos viešos reko
lekcijos lietuviams nuo misijų, 
kurias skelbė Tėvas Alfonsas 
Maria, pasionistas, gal būti apie 
20 metų atgal.

Lietuviai džiaugiasi susilaukę 
lietuvio kunigo.

Sekmadienį, spalių 8 d. šv. mi
šios. kaip paprastai sekmadie
niais. įvyks 8 vai. ir 10:30 vai. 

irytą. Švč. Sakramento įstaty- 
, mas įvyks 7:15 vai. rytą.

Švč. Sakramento
susirinks draugijų nariai se
kančia tvarka: nuo 1 iki 2 vai. sūnus kapitonas Antanas Aks- 
po pietų — Marijos Vaikelių,!tinas, kuris buvo kulkos su- 
Altoristai ir Girls Scouts; 2-3— žeistas dar vis guli marinų ligo- 
Sodaiietės. choristai; 3-4 —Ro-’ninėje, Guam. Sveikata eina ge- 
žančiaus Brolijos, Moterų drau- ryn- 
gija ir Moterų Sąjunga; 4-5 — ir Gladys Jurkevičiūtė ištekai_______ ___________ _

i Šv. Jurgio draugija, Šv. Vardo, Richardo Mansfield.
LDS 3 kp. ir kitų draugijų na- ★ Nukentėjusiems 
riai.

| Atlaidų užbaiga 7:30 vai. va-ilabai įsisiūbuoja. Kasdieną dra- 
i kare įbužių pundai plaukia į paskir-

nuo karo 
Lietuvoje, drabužių rinkimas

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. 1.

Telephone:

Ofiso: Oexter 1952

Namų: PI. 6286

z



Penktadienis. Spalių 6, 1944 DARBININKAS
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VIETINĖS ŽINIOS
Užbaigė Inžinerijos 

Mokslus

- - - "- - - ** -
i Per Radio

ŽINUTES
gp gi m Jū

nas Bružas, M. S. Į misijas mo
terų ir merginų renkasi daug, 

i Didis skaičius jų matosi iš Dor- 
’ 'chesterio ir kitų priemiesčių.

Šių misijų generalė šv. Komuni-
Spalių 2 d., Šv. Petro par. baž

nyčioje prasidėjo misijos dėl 
moterų ir merginų. Misijas la-';ja bus sekmadienį, 9 v. r. 
bai sėkmingai veda prityręs mi-' Misijos baigsis sekmadienį 
sionierius Tėvas daktaras Anta- 3 vai. p. p.

i
—

I Vaikų misijos prasidėjo ant
radienį, 4 vai. p. p. Jos baigsis 
šeštadienį, 9 v. r.

I
■ I I .. «»

į Spalių 3 d. tapo pakrikštytas 
Jonas Wayne, Jono ir Bronės 
(Dapšytės) Shea, gyv. 36 I St., 
So. Boston, Mass.

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTCMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais Nuo 2 iki S-tai.

Tel. ŠOU 2805

Dr. 1L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway 
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: — 
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare 

Seredomis: — 
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

TeL TROwbridge 6330

J.Rep$hi$,M.D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

iVAIROS SKELBIMAI

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

I

i

Šiomis dienomis leitenantas 
Pranas S. Jason užbaigė inžine
rijos mokslus Yale Universite
te, New Haven, Conn. Jis yra 
Kadetų Korpuse.

Pereitą savaitę sugrįžo pas 
savo motinėlę ir patėvį pp. Oną! 
ir Benediktą Palubeckius (Pal- 
by), ir sesutę Oną Jason, gyv. 
W. Roxbury, Mass., praleisti ke
lias dienas atostogų.

PADĖKA

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Ateinantį sekmadienį, 10 vai. 
ryte šv. Vardo draugijos vyrai 
eis bendrai prie šv. Komunijos.

Vaikinų ir vyrų misijos pra
sidės pirmadienį, spalių 

į 7:30 vai. v.
i
I
i 
Į

LANKĖSI

9 d., 
) 
f

Nuoširdžiai dėkoju visiems ir 
visoms, kurie mirus mano my
limam vyrui, a. a. Leonui Ju- 
riui, už dalyvavimą šermenyse 
ir laidotuvėse, už šv. mišias ir 
pareikštas užuojautas; dėkoju 
parapijos kunigam už dvasinį 
patarnavimą.

Taipgi dėkoju pp. Valiunienei, 
Medžiaušienei, A. 
nei, B. Jakučiam, 
Adomavičienei ir 
soms ir visiems,
nors būdu man pagelbėjo, ypač 
minėtoms šeimininkėm. Dėkoju 
ir laidotuvių direktoriam D. A. 
Zaletskam už malonų 
vimą.

Lai Dievas visiems 
o mano mylimo vyro
Jis sutiekia amžiną ramybę.

Nuliūdę
Morta Jurienė, duktė Ona ir 

sūnus Stasys.

Pirmadienį, spalių 2 d., lankė
si LDS Centro pirm. kun. Jonas 
Švagždys ir kun. F. Norbutas iš 
Brockton. Mass. Taipgi lankėsi 
LDS Centro Dvasios Vadas kun. 
Pr. Virmauskis.

Antradienį, lankėsi LDS Cen
tro vice-pirm. kun. Pr. Juras iš

I
: Lawrence, Mass.

Tą dieną lankėsi biznierius 
Juozas Baltramaitis iš Aubum, 
Mass. Atsilankymo proga nusi- 

i pirko žodyną ir įstojo į kun. Dr. 
• Urbonavičiaus knygos 
rėmėjus, aukodamas 

, fondan $5.00.
Trečiadienį lankėsi

Skupas iš North Abington, 
. Mass. Atsilankymo proga at
naujino LDS narystės duoklę, 

I “Darbininko” spaudos fondan 
! aukojo $1.00 ir radio palaiky- 
Imui $1.00.
į Ketvirtadienį, spalių 5 d., š. 
■m.. “Darbininke” lankėsi Kun. 
iDr. A. Bružas. M. S., kuris šiuo 
metu skelbia misijas Šv. Petro 
liet, parapijoje, So. Bostone.

Redakcijos Atsakymai

"I
PADĖKA

I —

riain D. A. Zaletskam už malo
nų patarnavimą.

Lai Visagalis Dievas atlygina 
visiems, o a. a. Antano Kazirs- 
kio vėlei lai suteikia vietą dan
gaus karalijoje.

Nuliūdusi velionio žmona ir 
šeima —
Rožė Kazirskienė, sūnus karei

vis, kuris yra japonų nelaisvėje, 
ir dvi dukteris.

Tamsoje Somdiptis

i

Mažiutaitie- 
Plekavičiam, 
bendrai vi- 
kurie kokiu

KUN. P. M. JURAS,
Šv. Pranciškaus parapijos kle- 

i bonas, LDS Centro vice pirmi- 
: ninkas, Kunigų Vienybės N.
Anglijos apskr. pirm, ir visuo- 
meninkas, šeštadienį, spalių 7 
d., 2 vai. p. p. iš Darbininkų ra
dio WC0P stoties reprodukci
jos būdu pasakys kalbą. Kvie
čiame pasiklausyti.

patarna-

atlygina, 
vėlei lai

leidimo 
knygos

Mrs. P.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Šv.

Posto Naujų Narių 
Priėmimas

i 
Petro lietuvių parapijos kuni
gam už dvasinį patarnavimą 
susirgus ir mirus mūsų myli
mam vyrui ir šeimos tėvui a. a. 

į Kazimierui Zulonui, gyv. 11 
!Monks St., So. Bostone, kuris j 
■mirė rugsėjo 24 d. ir palaidotas 
: rugsėjo 27 d. Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Dėkojame visiems už šv. mi
šias, dalyvavimą šermenyse ir 

■ laidotuvėse ir pareikštas mums 
i užuojautas nuliūdimo valando-

pp. Andrius ir Alena Rusai, ’ 
gyv. Dorchester, šiomis dieno
mis minėjo savo 35 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Ta pro
ga pp. Siundai suruošė šaunų 
bankietą pp. Rusus pagerbti. 
Dalyvavo daug giminių ir arti
mųjų, nuo kurių pp. Rusai gavo 
visą eilę sveikinimų, linkėjimų 
ir Nuliai dėkoja p,, Stun- ’ GRĄŽINKITE VAIKUS 

dam už suruošimą surprise par- 
ty; dėkoja savo sūnum Juozui, 
Vitaliui ir Alfonsui, sesutei ir 
švogeriui pp. Juliui ir Bronei 
Sinkevičiam ir jų šeimai, pp. Ie
vai Baliukevičienei, 
jui ir Viktorijai Trečiokam, pp. 
Antanui ir Marijonai Smols- 
kiam — šeimininkėms ir jų pa- 
gelbininkams; dėkoja pp. Tobin. 
adv. Juozui ir Bronei Cuniam ir 
jų mamytei Marcelei Cunienei, 
p. Ievai Žabarauskienei, pp. Ka
ziui ir Magdalenai Baranaus
kam, pp. Billie ir Alenai Car- 
mody, p. Vandai Vengrienei ir 
jos vyrui, kuris yra karo tar
nyboje ir bendrai visiems už 
puikias dovanas, sveikinimus ir 
linkėjimus. Lai Dievas visiems 
atlygina už mums padarytą ma
lonumą, minint mūsų vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

Andrius ir Alena Rusai. Pittsburgh, Pa. — šv.

*

MOKYKLON
Bostono Mokyklų Depart-

mentas. kuris veda kampaniją, 
kad visi mokyklinio amžiaus
vaikai būtų mokyklose, dar 

pp. Motie- kartą aLsišaukia į visus tėvus, 
kad siųstų savo vaikus į mo
kyklas, ypatingai į tuos tėvus, 
kurių vaikai dirba dirbtuvėse. 
Šis yra paskutinis atsišaukimas. 
“Dar nepervėlu siųsti vaikus į 
aukštesnes mokyklas”, sako Dr. 
Paul V. Donovan, Chief of the 
Bureau of Child Accounting.

l

Tėvy Pranciškonę Misijos
1944 m.

PADĖKA

Sekmadienį, spalių 8 d., 3 vai. > užuojautas nuliūdimo valando- 
po pietų, Posto name, 265 C St., ' je. Dėkojame laidotuvių direk- 
South Bostone, įvyks iškilmin-Į toriui Juozui Kasperui už nuo
gas naujų narių priėmimas į širdų patarnavimą. 
Amerikos Legijono Stepono Da
riaus Postą. Legijonierių drau
gai ir pažįstami yra kviečiami 
šiose iškilmėse dalyvauti.

Po iškilmių bus užkandžių ir 
pasilinksminimo vakarėlis, kad 
arčiau susipažinti su naujais 
Posto nariais. Jokios įžangos 
nebus.

Juozas Lėky s, Komandierius.

Nuliūdusi žmona ir šeima
Ona Zulonienė, dukteris Sesuo 

vienuolė A net-a ir Cecilija ir 
sūnus Jonas.

f i Mirė Vadelienė

PADĖKA
p. M. Michelsonienei, BALF 

Moterų Komiteto koresponden
tei. — Pranešimas apie BALF 
Moterų Komiteto susidarymą 
jau tilpo “Darbininko” spalių 3 
d. numeryj. Pakartojimas ne
tilps.

J

ŠOU 4645

I 
L

Yra
Didelis Pasirinkimas 

Dėl 
PERMANENT WAVE

Ir
Plaukams Spalvų

Puošniame CASPER’S BEAUTY SALONE yra įrengtos tam tikros 
booths dėl plaukų dažymo. Spalvos taip yra sutaisomos, kad tik tams
ta ir tamstos plaukų taisytoja težinos, kad jūsų plaukai dažyti ir kur 
natūrali plaukų spalva baigiasi ir kur Roux dažų spalva prasideda. 

Kaina $3.00; Permanent Wave $5.00 iki $25.00.

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

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

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

CASPER’S *
BEAUTY SALONE

Nuoširdžiai dėkoju savo ir sa
vo sūnaus, Jono Nanartavičiaus 
vardu, kuris pereitą sekmadienį 
apsivedė su p. Nellie Lugaite 
visiems už sveikinimus, linkėji
mus ir dovanas, o ypač šiems ir 
šioms: p.p. Amilijai Čaplikie- 
nei, Nellie Čaplikienei. Juozapi- 
nai Budreckienei, Agnės Žar- 
deckienei, Balčiūnienei. Lucijai 
Zardeckienei. Sarapinienei, Sa- 
rapinui, Bružikui, Bružikienei, 
J. Januškevičiui, D. Januškevi
čienei, Savickienei. Geležinienei, 
Slatkevičienei, Kiburienei, C. 
Mikalionienei, Raklevičienei. 
Lasiel, Giedis, M. Volungevičie- 
nei, Kozmičienei ir bendrai vi
soms ir visiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo ir man pa
gelbėjo.

Dėkoju pp. D. A. Zaletskam ir 
Lasiels už automobilius, ku
riais taip šauniai nuvežė į baž
nyčią ir kitur patarnavo; dėko
ju dar kartą visiems ir visoms, 
o ypač giminėms iš Worcester ir 
kitur.

Elzbieta Nanartavičienė.

(stojo J. V. Laivynai!

j

OPEN THURS. EVENINGS

With or with out appointment

I

t'

r’s Beauty Salon
So. Boston 27, Mass.

T

Wilkcs Barče, Pa. — Švenč. 
Trejybės par.. 40 vai. atlaidai ir 
Tretininkų vizitacija, spalių' 
8—10 d., Tėv. Juv. Liauba.

Kazi
miero par. Tretininkų ir šv. 
Pranciškaus Mylėtojų rekolek
cijos ir konferencija, 40 vai. 

mirus atlaidai, lapkričio 23—28 d.,Mes, likę nuliūdime,
mūsų mylimam vyrui ir šeimos Tėv. Justinas Vaškys. 
tėvui a. a. Antanui Kazirskui.
gyv. 665 E. 8th St., So. Bostone, 
rugsėjo 19 d. ir iškilmingai pa
laidojus rugsėjo 22 d. iš Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčios, 
nuoširdžiai dėkojame parapijos 
kunigam už dvasinį patarnavi-’ 
mą; dėkojame giminėms, arti Į 
miesiems ir bendrai visiems už' 
šv. mišias, maldas, dalyvavimą 
šermenyse ir laidotuvėse ir pa
reikštas mums užuojautas.

Dėkojame laidotuvių direkto-

Rugsėjo 24 d. mirė Marijona 
S. Waddell - Vadelienė, gyv. 
543 Hyde Park Avė., Roslin- 
dale. Palaidota iš Sacred Heart 
par. bažnyčios Naujos Kalvari
jos kapuose rugsėjo 27 d.

Paliko nuliūdime vyrą An
drių P. Waddell. Laidotuvėse 
patarnavo laidotuvių direkto
rius Juozas Kasperas.

Minėjo Vedybinio Gy 
veninio Sukaktį

sukakti.

Šiomis dienomis pp. Jonas ir 
Juozapina Navickai, gyv. Dor
chester, minėjo savo 10 metų 
vedybinio gyvenimo
Jubiliejaus proga pp. Navickai 
gavo daug sveikinimų, linkėji
mų ir dovanų.

p. Ona* Navickienė, gyv. Ra- 
ven St., Dorchester. yra p. Jono 
Navicko mamytė ir ilgametė 
“Darbininko” skaitytoja ir Dar
bininkų Radio programos nuo
širdi rėmėja.

Minėjo 35 Metų Vedy 
binio Gyvenimo 

Sukakti

“Darbininko” administracijo
je galite gauti labai įdomų, rie
šuto medžio, 12-kos colių ant 
sienos pakabinamą kryželį, ku
ris dienos metu absorbavęs — 

i pritraukęs saulės spindulių nak
ties metu juos iš savęs išleidžia 

i— jais apšviečia.
Tamsoje labai aiškiai matyti 

puikiai apšviestus mėlynais 
borderiais kryželio pakraščius, 
o pati Kristaus mūkelė balta. 
Patartina kiekvienuose namuo
se šį puikų kryželį įsigyti. Su 
persiuntimu kaina $2.00. Užsa
kymus siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

i

Chicago, III. — Švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
Švenč. P. M. Nek. Prasidėjimo 
novena. lapkričio 29 — gruodžio 
8 d., T. Just. Vaškys, OFM.

Cambridge, Mass. — švenč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 

giminėms, arti-Į par., Švenč. P. Marijos N. Pra
sidėjimo novena, lapkričio 29— 
gruodžio 8 d. T. Juv. Liauba.

Amsterdam, N. Y. — šv. Ka
zimiero par. gruodžio 10—17 d. 
Tėv. Juv. Liauba.

i

i

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė, 

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

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

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

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

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

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

948 E. Broadvvay, S. Boston, Mass. 
Kasos Gi. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

XVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

SV. JONO EV. BL. PA8ALPIN88
DRAUGIJOS VALDYBA

IŠSIRENDAVOJA antrame 
aukšte 6 kambarių šviesus fla- 
tas. Visi įrengimai, balta sinka 
ir drabužiams mazgoti bath- 
tubs. Renda tik $23 mėnesiui. 
Atsišaukite tuojau, 174 W. 8th 
St., So. Bostone. Raktus gausi
te apačioje. (2-6-10)

PARSIDUODA boarding house 
18 kambarių su visais baldais 
ir kitais įrengimais. Puikios į- 
eigos. Parsiduoda iš priežasties 
ligos. Kaina labai prieinama. 
Atsišaukite: 10 Grant St., Fra- 
mingham, Mass. (29-3-6)

j Pirmininkas — Juozas Svagždye, 
į 601 6th St., So. Boston, Mass.
I

Viee-Pirrr.ininkas — Pranas Tuleikls
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
i 440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
• Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 

699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. !
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

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

Res. Šou 3729 Šou 4616

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadway
So. Boston, Mass.

GRABORIAI

Spalių 3 d. slaugė p. Justina
Balutytė, duktė pp. Vaclovo ir
Sofijos Balučių, gyv. 36 Mercer
St., So. Boston. išvyko į Jung. (zą, Antaną ir Petrą. 
Valstybių Laivyną, 
gistruota slaugė, 
merville Hospital 
School ir Boston
Todėl įstodama J. V. Laivynan 
gavo Ensign laipsnį.

Linkime slaugei Justinai Ba- 
lutytei geriausių sėkmių Laivy
no tarnyboje.

Ji yra Te
baigusi So- 

Training 
University.

pp. Ignas ir Antanina Tutkai. 
gyv. So. Bostone, minėjo savo 
35 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta proga pp. Tutkų in
tencija kun. S. Saulenas atna
šavo šv. mišias.

pp. Tutkai išauklėjo gražią 
šeimynėlę — tris sūnus — Juo- 

Juozas ir
Petras yra karo tarnyboje. Ju- 
biliejatai yra ilgamečiai “Dar
bininko" skaitytojai.

Sukaktuvių proga, pp. Tutkus 
pagerbti buvo suruoštas šaunus 
bankietas, ir gavo daug svei
kinimų. linkėjimų ir dovanėlių, 
už kurias ir kuriuos jie yra la
bai dėkingi.

S.Baraseviau$irSūNB
MOTERIS PAGELB1NINK6 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teise®

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

258 West Broadway,

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
GmUriii ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia termenlms dykai 

NOTARY Pl'BLIC
TeL ŠOU Boston 0615

ŠOU Boston 2609
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HARTFORD. CONN.
a

Vardo 2 skyrius $1.2o; ALRho
91 kp. $2.00; Tretininkų $2.50. 
Viso $13.38.

8Penktadienis, Spalių 6. 1944

H YTI\l I ‘ —
VALSTYBIII ŽINIOS

Šv. Elzbietos draugija rengi 
šaunią vakarienę spalių 22 die
ną. mokyklos svetainėje, ši va
karienė buvo paskelbta spalių 
8-tą, bet aitdėta. Prašoma pa- 
tėmyti atmainą. Tą pačią dieną 
bus leidžiama dovanos.

Nuoširdžiai kviečiame visas 
nares atsilankyti ir atsivesti 
svečių į šį linksmą vakarą. Bus 
įdomi ir įvairi programa.

Rengėjos.

liekamų drabužių, 
antradienių ir penktadienių va
karais nuo 6.vai. iki 7. 
bus priimami drabužiai 

" madieniais nuo 12:30
1:30.

Spalių 6 d. vakare. Šv. Juozą 
po lietuvių par. senosios mokyk
los kambaryj įvyks Bendro Am. 
Lietuvių šalpos Fondo sky
riaus susirinkimas. Kviečiame 
visus dalyvauti. o neįsirašiu
sius įsirašyti. Metinis mokestis 
tik $2.00 Jau turime surinkę 
virš 1.000 įvairių drabužių Lie
tuvos žmonėms. Drabužių rinki
mas tęsiamas. Kurie turite at-I

. liekamų drabužių, atneškite
Čia yra susitveręs Bendro A- 

merikos Lietuvių šalpos Fondo 
12 skyrius.

Kreipiasi į visus vietinius ir 
apylinkės lietuvius, kas turite 
atliekamų drabužių vyriškų, 
moteriškų ar vaikams, paauko
kite Lietuvos karo nuvargin
tiems žmonėms.

Galite atvešti ar atnešti į mo
kyklos salę. 339 Capitol Avė., 
kampas Broad St.. Hartford. 
Conn. Dienos yra paskirtos: 
sekmadienį, pirmadienį ir ant
radienį nuo 3 vai. po pietų iki 9 
vakare bus komitetas. Bet kam 
patogiau, galima ir kitomis die
nomis atvešti į paskirtą vietą. 
Palikite raštuką kas aukoja. 
Sekančią savaitę bus plačiau 
apie šio skyriaus veikimą ir val
dybos narius. Raporterius.

Taipgi 
ir sek- 
val. iki

JUBILIEJINĖS MISIJOS

I
prasidės spalių 8 d., 11 vai. 

rytą Šv. Juozapo lietuvių par. 
bažnyčioje. Misijas skelbs Tėvai 
Pasionistai. Pirma savaitė mo
terims ir merginoms, antra — 
vyrams, o trečia — jaunimui.

Rugsėjo 17 d. išėjo iš namų 
Stasys Žukauskas ir nuo to lai
ko negrįžo, šeima jo ieško, taip
gi ir valdžia pagelbsti surasti. 
Jis jau nuo seniai nesveikavo.

WATERBURY, CONN

Rugsėjo 24 d. prasidėjo ir tę
siasi per tris dienas 40 Valandų 
atlaidai šv. Juozapo lietuvių 
par. bažnyčioje. Pamokslus sa 
kė kun. Dr. A. Bružas, M. S. 
Kas vakarą žmonės pripildė 
bažnyčią.

Altoriai buvo papuošti gėlė
mis. kas darė labai gražų vaiz
dą. ypač mūsų naujai išdeko- 
ruotoje ir gražiomis elektros 
šviesomis apšviestoje bažnyčio- 
didelis varpas. Prie to prisidėjo 
gražus giedojimas choro, ku
riam vadovauja gabus muzikas, 
komp. A. Aleksis.

Garsus nuo pirmojo pasaulinio karo miestas Verdun, ir šio karo buvo 
paliestas. Matosi apgriautų namų. Gyventojai grįžta į miestą. Gatvėmis 
slenka amerikiečių trokai su karo reikmenimis.

Šįmet turi būti bulvės bus f 
brangios, nes ūkininkai skun
džiasi, kad dėl sausros mažai 
užaugo. Girdėjęs, j

p. Petras Šmotas, LDS 5 kp. 
ir Šv. Vardo draugijos narys, 
jau seniai serga ir vis dar nega- 
i i atgauti sveikatos. Pasimels- 
kime. kad Dievas grąžintų p. 
Petrui sveikatą.

Rugsėjo 27 d. įvyko baisi tra
gedija. Švogeris švogerį nušovė, 
būtent, italas prancūzą. Dabar. 
vienas kapuose, o kitas kalėji-į 
me. ________

Rugsėjo 24 d. įvyko Federaci
jos 22 skyriaus ir Tėvų Savųjų 
draugijos susirinkimas. Pirm, 
komp. A. Aleksis pranešė, kad 
yra laiškas iš Comunity Chesf. 
p. M. Andrikytė perskaitė laiš
ką. kuris buvo vienbalsiai pri
imtas. Community Chest atsto
vas ateis į kitą susirinkimą pa
kalbėti. Pirmininkas pasižadėjo 
užkviesti.

Nutarta ruošti kortavimo va
karą Advento metu. Išrinkta 
komisija: pp. Anelė Jenušaitie-
nė, Ona Barkauskienė, Anelė 
Kanapkienė. Marcelė Andriky
tė. Marijona šambarienė. p. 
Šmotienė, p. Stankevičienė, M 
Karinauskienė, 
M. Kašėtaitė, 
M. Zailskienė.
Petronėlė Stanikienė.

Į Federaciją aukų pridavė 
šie: Šv. Rožančiaus dr-ja $4.28; 
Apaštalavimo Maldos — $2.65: 
Moterų Sąjunga — 70c.; Šv.

Spalių 1 d. įvyko Šv. Juozapo 
lietuvių par. Jubiliejaus minėji
mo reikalu susirinkimas. Kleb. 
kun. J. Valantiejus pranešė, 
kad Juibiliejinė vakarienė į- 
vyks spalių 29 d. Dalyvaus įžy
mus svečiai, tarp kurių bus bu
vęs ir dabartinis gubernatoriai; 
dalyvaus ir mūsų garsioji daini
ninkė Anna Kaskas ir kit.

Korespondentas.

Šv. Vardo draugijos antro 
skyriaus “card party’”, kuri į- 
vyko rugsėjo 24 d. pas p. Uršu
lę Liutkevičienę, pavyko. Visi 
gėrėjosi gražiu sodu ir 
liais.

NEW BRITAIN. CONN.

Jungtinių Tautų Iškilmės Ir Lie-

Miliauskienė. Kareivių Motinų; 
Vincas Višinskas, Programai 
garsinimų rinkimo; Marijona 
Milv.naitienė, Valgių; Jonas Ko- 
tha - Krakauckas, Gėrimų; Fo- 
tografas Vincas Velzis, Tikietų; 
Ona Lukos, Laimėjimų; M. 
Valskienė, Exponatų.

Bet ir kitų tautų grupės turi 
tokius ir kartais dar didesnius 
komitetus.

Apart tų dar yra bendrasis 
Garbės Komitetas, ir Mayoro 
Komitetas, tai viso komitetuose 
dirba per 1000 žmonių.

Visi tautinių grupių nariai ir 
seni šio miesto ir valstybės pi- 

I5> j liečiai dirba kartu vienam tiks- 
’ ■ lui, įvertinimui šio miesto vyrų 

ir moterų pastangų šio karo 
laimėjime.

Amerika — demokratybės šir
dis.

Baltimore — gimtinė Ameri
kos Vėliavos.

Tautinės grupės, kartu dirb
damos su visuomene, įrodo savo 
darbu kaip įvairių tautų žmonės 
gali broliškai sugyventi ir ben
drai dirbti.

Lai po šio karo tautų, kraštų, 
ir žmonių nepriklausomybė, 
laisvė ir demokratybė, taip kaip 
čia Baltimorėje, pasiekia visus 
pasaulio kraštus!

O mes visi lietuviai, organi
zacijos ir pavieniai, paremkime 
mūsų komitetų ir pavienių as
menų šį darbą, kad tautinių 
grupių iškilmės ir Lietuvių Die
na būtų kuogražiausiai atžymė
ta.

Per Liettfvių Dieną bus proga 
pamatyti visus savo senai ma
tytus draugus ir pažįstamus, 

i Apart, buvusi Philadelphietė, 
Grigaliūnienė, o dabar 

Baltimorietė, Mockevičienė, 
praneša, kad mūsų artimiausi 
kaimynai, Philadelphijos lietu
viai, rengiasi būti pas mus sve
čiuose.

Ponas M. M. Chase-Čekanaus
kas, net iš Hartford, Conn., at
siunčia svarbius ir gražius da
lykus išdėti Lietuviškoj bakū
žėj.

Dirbkime bendrai ir dalyvau
kime kuoskaitlingiausiai šioje 
tautinių grupių talkoje.

Pub. Kom.

Fifth Regiment Armory. daly
vaus ^etuvos pąsįųntinys, p. 
Povilas Žadeikis. kinų, norvegų 
ir ukrainų pasiuntiniai bei gar
bės svečiai, ir kiti aukšti asme
nys.

7:30 vakare, įvyks kinų, lie- ’ 
tuvių ir ukrainų programa. Lie-1 
tuvių programą pildys Šv. Al
fonso parapijos mokyklos vai
kučiai ir “Dainos” Choras. Va>- 
kučiai šoks lietuvių tautiškus 
šokius ir dainuos gražias dai- 
nas. Dainiečiai — gražiabalsis i 
Klementas V. Andreikus, teno
ras, patieks parinktinių lietu
vių dainų, o moterys ir mišrus 
choras užtrauks skambias dai
nas, vedant poniai Lelijai Ba- 
kerekienei ir akompanuojant 
panelei Elenai Juškauskaitei.

Po programos bus bendri šo
kiai, grojant parinktinei orkes
trai.

Gubernatoriaus ir Baltimorės ■ 
mayoro proklamacijomis šios 
dienos bus žinomos kaipo virš- 
minėtų grupių šventadieniai.

Visų įdomybių
kokios 
galima perduoti. Kas čia sumi
nėta, tai tik mažytis šešėlis to 
viso milžiniško spektaklio, ku
ris įvyks Fifth Regiment Ar
mory.

Kokios pastangos ir kokie 
darbai vienų lietuvių yra atlie
kama, tai gal kiek geriau gali
ma bus suprasti pažvelgus į 
milžinišką sąstatą valdybos ir 
komitetų.

Mūsų vyriausiame komitete 
veikia:

Antanas J. Miceika, pirminin
kas; kun. Dr. Liudas Mendelis, j 
Vincas Bredickas, Magdutė Bu-j ponia 
delytė, Juozas Kasinskas, Vin
cas Lukos, Jonas Pazneika. Vy
tautas Petraška. Julė Rastenie
nė, Vera Mikušauskienė, Elž
bieta Lazauskienė, Jurgis Kali
nauskas, Anelė Keidošytė.

Garbės Komitetas — Kazys 
Akelaitis, Magdalen Clayton, 
Jane Chaney, Petras Jaras, Do- 
minikas Mačiulis, Mildė K. Men- 
ger, Juozas Milunaitis, Hilda 
Mandravickaitė. Veronika Pa 
lionienė, Juozas Olevičius. Char- 
les Ozel, Vincas Pečiulis, Anta
nas Strazdauskas. Stasys J. Ja
nusas.

Kitų Komitetų suminime tik 
pirmininkus.

Adv. Tarnas G. Gray - Gra
jauskas, Priėmimo; Dr. A. Žel- 
vis, Lietuvių karių ‘ Garbės Są
rašo”; Jurgis Galkus, Žaislų; 
Jonas Karys. Bakūžės statymo: 
Marijona Remeikienė, Rankdar
bių; Dr. Jonas Bučnis, Lietuvos 

, Krasaženklių; Adv. Nadas Ras- 
. tenis, Garsinimo; Nellie Miller-

ir grožybių, 
ten bus. žodžiais čia n?-

Tautinių Grupių Paroda — Tautų ir Amerikos 
Himnas — Vincent Lopez Orkestrą — Lietuvių Diena 
— Lietuviška Bakūžė — Rankdarbiai — Didelis Ban- 
kietas — Kinų,'Lietuvių, Norvegų ir Ukrainų Progra
ma — Svečiai iš Kitur — Milžiniškas Komitetas — Vi
si Veikia iš Vieno 
Siekis.

ŠV. ROŽANČIAUS 
DRAUGIJOS VEIKLA 

Spalių 1 d. Šv. Rožančiaus' 
draugija iškilmingai bei gražiai, 
pradėjo darbuotis dangiškosios' 
Motinėlės garbei.

Devintą valandą dauguma 
draugijos narių susirinko į pa
rapijos salę ir iš ten visos pasi
puošusios draugijos ženklais 
tvarkiai atėjo į bažnyčią išklau
sytų šv. mišių, kurias buvo už- 

I siprašusios, ir priimti bendrai 
Šv. Komuniją.

Beabejo, kad tai buvo visų 
maldos ir širdis atkreiptos į 
Dievą, prašant Jo taikos ir ra
mybės pasauliui, nes veik visų 
narių sūnūs yra karo tarnyboje.

Nemalonu priminti, kad tik 
dauguma narių dalyvavo, o kur 
kitos?

Po popietinių pamaldų, para
pijos salėje įvyko draugijos mė
nesinis susirinkimas. Dalyvavo 
gausus būrys narių. Išklausius 
pereito susirinkimo protokolo ir 
valdybos ir komisijų raportų, 
padaryta keli nutarimai, būtent, 
prisidėti auka įtalpinimui drau- 

j gijos narių paveikslo su trum
pa istorija parapijos auksinio 
jubiliejaus knygoje; paskirta iš 

. iždo $15.00 gėlėms dėl 40 Va- 
I landų atlaidų, kurie įvyks mūsų 
į parapijos bažnyčioje spalių 15 
d. Paskirta $5.00 dėl išleidimo 
vietinio parapijos jaunimui lai
kraštėlio. kuriuo rūpinasi Sese
lės Pranciškietės. Paskirta 
$4.00 gėlėms, papuošimui Dievo j 
Motinos altoriaus: paskleista Į 
tikietėliai įsirašymui garbės 
rėmėjais parapijos jubiliejinės 
knygos: paskleista daug brošiū
rėlių. būtent, “Krikščionijos 
šeima”, “Švč. Jėzaus Širdies 
Troškimai”, ir “Atgailos Sakra
mentas bei Motinos Reikšmė

I
šeimoje".

Narės, suprasdamos spaudos 
reikšmę, suaukojo $8.00 kaipo

I atsilyginimą.
i Našlių baliaus ruošimas ati- 
! dėtas į Užgavėnių vakarą. Visos 
į narės pareiškė pasiryžimą lan- 
1 kytis į spalių mėnesio pamal
das. kalbant šv. rožančių viešai 
kiekvieną dieną po šv. mišių ir 
trečiadienių bei penktadienių 
vakarais, ir sekmadieniais 3:30 
vai. po pietų.

Raginta narės dalyvauti 40 
Valandų Atlaiduose.

Po susirinkimo visos narės 
susėdo prie gražiai papuoštų 
stalų užkandžiautų. Buvo įvai
rių tortų ir pyragų, kuriuos iš
kepė ir paaukojo pp. Z. Kavo- 
lienė, S. Šilingienė, P. Šimkienė. 
J. Jekienė, O. Jankauskienė, O. 
Žukauskienė. M. Rudnickienė. 
O. Danesevičienė. Prisidėjo dar
bu — O. Gudinienė, K. Žadžiau 
skienė, O. Balčiūnienė, K. Kas-

obuo-
Dalyvavo nemažas būrys 

žmonių, ir visi yTa dėkingi p. U. I Liutkevičienei uz jos patarna
vimą ir malonų priėmimą.

Visas pelnas paskirtas Šv. 
Juozapo lietuvių parapijai auk
sinio jubiliejaus proga. R. P.

K. Jasaitienė, 
p, Petrauskienė. 
Ona Jakštienė.

Naujai išmaliavotoje parapi-| 
jos bažnyčioje labai buvo malo-j 
nu dalyvauti 40 Valandų atlai
duose. Pamokslus sakė kun. Dr. 
A. Bružas, M. S.

Labai daug žmonių dalyvavo 
ir naudojosi Dievo malonėmis. 
Negaliu praleisti nepaminėjus 
ir mūsų choro, kuris yra gerai 
išlavintas mūsų gabaus varg. 
komp. A. Aleksio. Tikrai gra
žiai gieda.
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NEW BRITAIN, CONN
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

i

I

Visų Tautų Laisvė, tai Bendras

Baltimore, Md. — Tautinių I tautiškuose drabužiuose — jų 
grupių iškilmės, kurių pelnas Į tarpe ir lietuviai; kiekviena 
skiriamas įkūrimui Garbės Są-' grupė estradoj giedos savo tau- 
rašo (Honor Scroll) Prestonįtos himną, ir paskui visos gru- 
Gardens aikštėje, prasidės sek- pės giedos Amerik’bs himną, 
madienį, spalių 8. nuo 7 v. v., Kalbės Marylando gubernato- 
milžiniškoj patalpoj. Fifth Re-;rius O’Conor, Baltimorės mayo- 
giment Armory. kur bus ir visi' ras McKeldin, ir kiti garbės 
kiti parengimai. Per salę mar- i svečiai. Bus ir kitokių veiksmų, 
šuos tautinių grupių pulkai,

t ’

I

I

paravičienė, A. Šatienė, M. 
Dzindelietienė ir O. Valinčienė, 
uoli draugijos raštininkė, kuri 
pavaišino nares ledais.

Visos narės
damos pasidarbavusioms ir 
kojusiams.

išsiskirstė dėko-
au-

8 d..

TRETININKŲ 
SUSIRINKIMAS

įvyks sekmadienį, spalių
tuoj po popietinių pamaldų, pa
rapijos salėje. Po susirinkimo į 
vyks pramogėlė — kortavimas. 
Laimėjusieji gaus dovanas, ku
rias paaukojo mūsų šaunus gė
lininkas p. K. Giedraitis. Bus 

' skanių užkandžių. Kviečiame vi- 
’ sus dalyvauti. Bus traukimas 
• laimės numerio.

z

f

IŠ SĄJUNGIEČIŲ
SUSIRINKIMO 1

Spalių 2 d. įvyko M. S. kuopos i 
susirinkimas. Išklausius valdy- ■ 
bos ir komisijų raportų, pasiro
dė. kad Sąjungiečių vakarėlis , 
buvo sėkmingas.

Pirmininkė J. Jenušaitė dėko
jo pasidarbavusioms ir aukoju
sioms dovanas. Laimėjo dovaną 
M. Šimanskienė, gyv. Connar- 
ton St.

Nutarta prisidėti su auka, 
talpinant paveikslą parapijos is
torinėje knygoje.

SESELIŲ PRANCIŠKIEČIŲ 
RĖMĖJOS

Šiomis dienomis Pranciškiečių 
Rėmėjų skyriaus pirmininkė p. 
O. Radzevičienė pridavė $100.00 
klebonui dėl įtaisymo dvigubų 
langų Seselių gyvenamam na
mui.

Reikia pažymėti, kad prie šio 
Rėmėjų skyriaus priklauso vien 
tik senesnio a/nžiaus moterėlės. 
Kur yra mūsų jaunesnės mote
rys ir motinos, kurių vaikelius 
globoja Seselės? Turėtų ir jos 
prisidėti, o senesnės turėtų pail
sėti. Ar negalėtų čia pasidar
buoti Gildos jaunesnės mote
rys? Tai būtų didesnė Dievui ir 
Bažnyčiai garbė ir nauda visai 
parapijai ir jos vaikeliams.

Vėliaus seks bendri šokiai, ku
riems gros garsi Vincent Lopez 
orkestru. Šis iškilmių atidary
mo vakaras bus “Maryland 
Night”.

Pirmadienį, spalių 9 bus čeko- 
slovakų ir rusų vakaras.

Antradienį, spalių 10, kinų, 
lietuvių, norvegų, ir ukrainų 
vakaras.

Trečiadienį, spalių 11, britų, 
lenkų ir graikų vakaras.

Ketvirtadienį, spalių 12 (Co- 
lumbus dieną) “Pan-American 
Night”.

Spalių 10. kaip ir kitas dienas, 
(apart spalių 8) Fifth Regi- 
ment Armory bus atvira publi
kai nuo 3 vai. dieną. Ankščiau 
atvykę turės geresnę progą pa
matyti visas įdomybes ir grožy
bes.

Tarp ko kito, lietuviai čia ma
tys tipišką savo tėvų krašto 
Bakūžę, kur tilps mūsų sesučių 
visoki margi raštai ir įvairūs 
rankdarbiai. Bus daug ir kitų 
eksponatų.

Bendroje salėje, kinai, lietu
viai. ir Ukrainai, teiks trijų tau
tų parengtus valgius, kas norės 
pasisotinti. Kinietės, lietuvaitės 
ir ukrainietės aprūpins pasi
rinktais valgiais už prieinamą 
mokestį.

Įžanga $1.00 asmeniui. Kas 
norės dalyvauti specialiam ki
nų. lietuvių, norvegų ir ukrai
nų bankiete, sumokėjęs $5.00, 
dalyvaus bankiete, kuris prasi
dės 6 vai. vakare, ir už tą patį 
tikietą turės progą dalyvauti 
vakarinėje programoje. Mokė
jusiam $5.00 jau nereiks pirkti 
dolerinio tikieto.

šiame bendrame bankiete. irgi

Pirk Defenste Bonds ir Stamps!

| Juozas Kasinskas
B Ine. i

Laidotuvių 
Direktorius

1 Patarnavimas Dieną ir Nakt)

i 602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md. 
Tel. Lexington 8595

* Llmosinai dėl visokių reikalų

r įvyksta ^ianditen

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI L1VRDE

The Brothers of Mercy
Priimame jaunus vyrus nuo 

16 iki 40 metų amžiaus ir spe
cialiai išlaviname juos prižiūrė
ti ligonius. Jie užsiima specia
liai gailestingais darbais Kris
taus meilėje.

Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės — Rev. Brother 
Novice-Master, 49 Cottage St.,

T. Mylis. Buffalo 1, N. Y.

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

z

K DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.




