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PREZIDEhtAS franklin d. roosevelt, 
didysis mūsų šalies vadas, Lietuvos ir kitų paverg
tų tautų užtarytojas. Jis yra pareiškęs, jog 
vos nepriklausomybė tik laikinai užgniaužta”.

Prezidentas sako, 
i ‘‘dar neatėjo laikas VVAR ibracijai”, ir pridėjo,
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burgh, Pa., atidarant A- 
merikos Lietuvių Konfe
renciją, pirm. P. Dargiaus 
pakviestas, kun. Jonas 
Švagždys sukalbėjo se
kančią maldą:

Žmonių širdžių ir tautų 
Kūrėjau, kurs krūtinėn į- 
dėjai neužgesinamą lieps
nelę meilės prie savojo 
krašto ir Kurs širdžiai į- 
diegei nenumaldomą ilge
sį, traukianti grįžti į lais
vą savąją šąlį, pamatyki 
Smūtkelių žemės kruviną 
kančią nelaisvėje; siųski 
sustiprinimą tiems mūsų 
broliams, kurie, kaip nu
kritusi ašara, be žymės 
sutirpsta Sibiro pusny
nuose, o mums čia susirin
kusiems sustiprinki jėgas 
ir nušvieski kelius, kuriais 
eidami greičiau galėtume 
patalkinti pavergtiems 
mūsų broliams nusimesti 
svetimų pančių ir laisvėje 
Tau giedoti padėkos gies
mę Aušros Vartuose.

Mūsų širdyse gimusi 
malda lydi žygin trau
kiančius šios šalies vyrus, 
kurie, eidami mūšin pas
kui žvaigždėtąją vėliavą, 
savo krauju lieja žemę, 
kad ir Lietuvoje išdygtų 
laisvės žvaigždė.

Tebūnie amžina ramybėj
kritusiems ir telydi nesu-j kimus (blankas), kurie į- 
klupdoma narsa naujai eina į bile kurią iš šių tri- 
stojančius į tautų laisvės klasifikacjų: 
ir teisingumo frontą, kurs 
žada atnešti prisikėlimą ir į 
kryžiuojamai mūsų Lietu
vai.

Amerikos Lietuvių Konferencija ITALIJA PASIDAVĖ
Išpirkta Karo Bonų Už $150,000 -
Aukų Lietuvos Reikalams Sukelta 

$6,157.00-
Pittsburgho (Pa.) mies- Lietuvos vėliavas. Di

džiausias susikaupimas.
Pirm. P. Dargis kviečia 

p. Oną Skeverytę, Chica- 
gietę dainininkę, ir komp. 
A. Pocių vadovauti Ameri
kos ir Lietuvos himnų gie-

tas yra dūmais apgaubtas 
taip, kad ir saulutei sunku 
pro juos prasimušti. Ket
virtadienio rytą, rugsėjo 
2 d. apie 9 vai. pradėjo 
rinktis atstovai iš įvairių 
kolonijų. Prieš 10 vai. prie lojime. Himnų žodžiai iš- 
gražios William Penn t si veržė iš apie 500 krūti-
viešbučio svetainės durų nių, kad net sienos virpa, 
stovėjo gražiais tautiniais Sugiedojus himnus, pir- 
rūbais apsirengusios lie-‘ mininkas P. Dargis kvie- 
tuvaitės ir skautai. Pasi
rodžius scenoje konferen
cijos ruošimo pirmininkui’ 
Povilui Dargiui ir ALT 
valdybai ir nariams, ir da
lyvaujant įžymiems sve
čiams, kada jau prisipildė 
svetainė atstovais ir sve- sveikina dalyvius lietuvių 
čiais, pirm. Povilas Dar- kalba ir perveda tolimesnį 
gis prabilo į susirinkusius konferencijos įvados dar- 
anglų kalba. Orkestras i bą ALT pirmininkui p. Le- 
groja “The Star Spangled 
Banner”. Į svetainę tvar
kingai įeina lietuvaitės ir 
skautai neša Amerikos ir

f

Į 
Pasi- čia kun. Joną Švagždį, 

ALT narį ir LDS Centro; 
pirmininką, sukalbėti ati
tinkamą maldą. Adv. F. J. 

i Bagočius vadovauja pasi
žadėjimui Amerikos vė
liavai. Po to, p. Dargis

(1) Jeigu manai, kad pa
jamos algomis, iš kurių 
atrukuojama taksos, 
šiais metais bus dides
nės, kaip $2,700, jeigu 
esi pavienis, arba $3,500, 
jeigu esi vedęs ar ište
kėjus, arba jeigu jūsų 
algos pereitais metais 
viršijo tas sumas.

KI. Kas turi išpildyti mo-i (2) Jeigu tikiesi, kad jūsų 
kesnių (tax) blankas rug-; 
sėjo 15?

At. Tik tie asmenys, ku-! 
rie gauna pajamas apart; 
algų, žmonės, kurių mo-' 
kesniai (tax) neatskaito-i 
mi iš pajamų, arba kuriui 
mokesnis (tax) iš algų y- 
ra didesnis, kaip yra at-' 
skaitomas.

KI. Kaip aš galiu žinoti, 
kad man reikia išpildyti 
taksų blanką?

At. Jeigu esi taksų mo- (3) Tik šiais metais, jeigu 
kėtojas, tai gausi iš Inter-i 
nal Revenue kolektoriaus! 
pranešimą, išaiškinantį 
kas turi išpildyti taksų 
blanką. Perskaityk aty
džiai, kad žinotum ar esi 
vienas tų, kurie turi išpil-j 
dyti. Bendrai, asmenys tu-Į 
ri išpildyti taksų pareiš-

Informacijos Apie Rugsėjo 
15 Pajamų Mokesniu 

Pareiškimą

pajamos iš kitų šaltinių, 
apart algų, bus didesnės 
kaip $100 šiais metais, 
iš kurių turi būti sulai
koma mokesniai (tax), 
ir pereitais metais jūsų 
pajamos buvo tokios, 
kad reikėjo išpildyti 
taksų blankas ir mokė
ti, arba tikiesi, kad šiais 
metais jūsų pajamos 
bus tokios, kad bus rei- 
linga išpildyti ir mokėti.

jūsų algos, iš kurių ats
kaitoma yra mažesnės, 
kaip $2,700 arba $3,500, 
bet iš jūsų buvo reika
laujama išpildyti blan
kas už 1942 m., ir jūs 
uždirbote daugiau 1942 
m., negu jūs tikitės už
dirbti 1943 m.

šeštadienį, rugsėjo 11 d., 2 vai. po pietų iš WC0P 
stoties, Boston, vėl turėsime progą klausytis lietuviš
kų liaudies dainų, muzikos ir pranešimų.

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 
prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau penktadienyj, jeigu norite, kad būtų 
paskelbta šeštadienį.

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449

onardui Šimučiui.
p. L. šimutis pasakė la

bai patriotingą kalbą iri 
kvietė visus dalyvius į 
darbą už Jung. Valstybių 
pergalę, Lietuvos išlaisvi
nimą ir išsklaidytų lietu
vių Sibire ir Vokietijos 
kraštuose šelpimą.

Pirmininkas Šimutis 
tuojau paskelbia mandatų 
ir finansų komisijas.

Garbės prezidiumą su
daro Lietuvos ministras 
Povilas Žadeikis, generali
nis konsulas Jonas Bud
rys, konsulas P. Daužvar- 
dis, Senatoriai Davis ir 
Tunnell ir Tarybos nariai.

PREZIDENTAS DŽIAUGIASI 
ITALIJOS PASIDAVIMU

Tačiau Įspėja Nuo Tikrojo Priešo - 
Nacių

Washington. D. C., rūgs, šai atydžiai seks trečiojo
9 — Prezidentas Roosevel- karo bonų eigą, kaip Ame- 

Seka .visa eilė kalbų. Se- tas, trečiojo karo bonų rikos žmonės remia savo 
natorius Davis savo ilgoje vajaus išvakarėse, būtent, ginkluotas jėgas karo lau- 
kalboje pareiškė, kad jis rūgs. 8 d. vakare, pasakė kuose. 
yra gerai susipažinęs su per radio reikšmingą kal

ybą. Jis džiaugiasi Italijos 
“didele

- n

Pabaltijo kraštais, su lie
tuviais, gyvenančiais šioje pasidavimu, kaip 
šalyje ir kad lietuviai sa- Suvienytų Tautų pergale"
vo darbu ir aukomis išlais- j
vins ir atstatys Lietuvą, dėl italų” prieš 
Jis sako: “Po karo Lietu- priešą, nacius”, 
vos žvaigždė vėl nušvis.

Senatorius Tunnell, ku- optimizmo.
Tęsinys 2-rame pusi.

Alijantai Sutraukė Daugiau Karo 
Jėgų į Italiją

Alijantų Centras, Afri-lmunija nori atsiskirti nuo 
ka, rūgs. 9 — Generolas | Hitlerio. Vengrija, Čeko- 
Dwight D. Eisenhower, i Slovakija, Prancūzija, tik 
per radio pranešė, trečia-' laukia progos sukilti prieš 
dienį, 11:30 vai. rytą, kadj pavergėjus. Nėra jokios a- 
Italija besąlyginiai pasi- bejonės, kad šventasis Te
davė. Italai sutiko su vi- ĮVas Popiežius Pijus XII 
sais Alijantų _ reikalavi- daug prisidėjo prie ištrau- 
mais ir pasižadėjo pavar-| kimo Italijos iškaro. Jo 
toti jėgą prieš vokiečius,. visas darbas ir maldos pa- 
je\ nacįai jiems trukdytų Į švęstos už pasaulio taiką.

Nors Italai sustojo ka
riauti prieš Alijantus, jie 
turės dar kovoti prieš vo
kiečius, kad juos išvaryti 
iš savo krašto. Italijos vy- 
iriausybė paskelbė, kad vo
kiečiai dabar yra Italijos 

ir~išbadė- priešai- Vokiečiai turi Ita- 
karą Ujoje aPie 15 divizijų ka- 

iriuomenės ir aišku, kad 
i jie nelengvai pasiduos nu-

vykdyti sutarties reikalą- į 
vimus. Žinoma, kad naciai 

i turi keletą divizijų ka
riuomenės Italijoje ir ti
kėjosi daugiau pristatyti. 
Italijos žmonės privertė 
valdžią ieškoti taikos są
lygų. Žmonės, nacių pa
vergti, išvargę L . 

; ję, atsisakė toliau 
tęsti.

Italijos Valdžia {sakė Žmo- galėjimu ar išvarymu. Ta- 
iimik PrirčinHc čiau, Italijos pasidavimas
ircnu rrieMIlIU lyra didelis laimėjimas,

j Generolas Eisenhower, Vienas priešas mažiau;
“Lietu- Italijos pasidavimą šitaip' Viduržemio jūra lieka lai- 

pranešė per radio: “Čia sva Alijantams; Balka- 
kalba Generolas Dwight nuošė yra daug Italijos 
D. Eisenhower, vyriausias*kareivių, jie atsisakys ko- 
Alijantų ginkluotų jėgų : voti Hitleriui. Alijantai iš 
vadas. Italijos vyriausy- Italijos galės lengvai pa- 
bė besąlyginiai pasidavė, siekti Jugoslaviją ir taip 
Kaip Alijantų vadas, aš varytis artyn Vokietijos, 
suteikiau Italijai militari- Italijos visiškas nugalėji- 
nes paliaubas, kurių rei-’mas yra aiškus ir neuž- 
kalavimai buvo užtvirtin- ginčijamas antras fron- 
ti Anglijos, Amerikos ir tas. Italijos nugalėjimas 
Sovietų Rusijos vyriausy- pagreitins karo galą.
bių. Taigi, aš veikiu Su-j Faktinai, Italijos pasida- 
vieny’tų tautų gerovei. Ita-į vjmag fouvo pasirašytas 
Ii jos vyriausybe pasižadė- praeitą penktadienį, rug-
jo visiškai laikytis nusta-' 
tytų reikalavimų. Paliau-

“Trečiojo Karo Bonų va- bos buvo pasirašytos ma- 
jaus pasisekimas bus sim- no atstovų ir Maršalo Ba- 
boliu, kad Amerika nesiū- doglio atstovų, ir šiuo lai

ku galioja. Mūšiai tarp A- 
lijantų ir Italijos ginkluo
tų jėgų tuojau nutraukti. 
Visi Italai, kurie dabar ko
vos, kad išvaryti Vokieti
jos nacius, turės Alijantų 
pagalbą”.

Italijos pasidavimas 
skelbia Hitlerio sunaikini
mą. Nereikia tikėtis, kad 
karas pasibaigs kitą sa
vaitę, ar kitą mėnesį, bet pareiškė, 
yra galo pradžia. Kada prie užbaigos, 
viena tauta pasiduoda, ki- visur nugali priešus ir 
tos seka. Bulgarija ir Ru- pergalė užtikrinta.

sėjo 3 dieną, Sicilijos salo
je, bet nepaskelbtas iki 
rugsėjo 8 d., kada naciai 
buvo gilyn nuvaryti į 
šiaurės Italijos dalį. Buvo 
bijoma, kad naciai neduos 
Italams pildyti pasidavi
mo reikalavimų.

ir taipgi “dįdele ^pergale Rada mes žjnome sunkų
JV r4 kartų darbą priešakyj ir 

, _. . nesustosime, kol mes jo
Į nU0 perdldell° i neužbaigsime", pareiškė

Prezidentas per radio.
Todėl Prezidentas 

šaukia į visus remti 
bonų vajų.

Amerikos Lietuvių 
ferencija entuziastingai 
užgyrė Trečiąjį Karo Bo
nų vajų, ir jos dalyviai 
pasižadėjo energingai 
darbuotis, kad Amerikos 
lietuviai sukeltų net iki 
25 milijonų dolerių ar 
daugiau.

Patartina visose lietu
vių kolonijose ruošti ma
sinius lietuvių susirinki
mus ir juose pardavinėti 
karo bonus. Mūsų, lietu
vių pasirodymas darbu ir 
pinigais laimėti Jung. Val
stybėms ir kitom Suvie- 
nytom Tautom pergalę y- 
ra geriausias užtikrinimas 
pagelbėti Lietuvai atgau
ti nepriklausomybę ir lais
vę.

kadi 
cele-į 

_ ...... -------.------ ,---------- kad
—B _ “mūsų paskutinis objek-

; LOAN fyvus tęsinys šiame kare 
bus Berlynas ir Tokio”. | 
Jis įspėjo, kad mūsų prie-

VVashington, rūgs. 9 — 
Generolas George C. Mar- 
shall, vyriausias Ameri
kos kariuomenės vadas 

kad karas eina 
Alijantai

Washington, rūgs. 9 — 
Amerikos ir Australijos 
kariuomenės parašiutais 
nusileido už Japonų lini
jos Lae saloje, Naujoje 
Gvinėjoje, ir užkirto kelią 
priešui pasitraukti iš tos 
vietos.

Japonų kariuomenė Lae 
saloje yra dabar atskirta 
nuo susisiekimo su cent- 
raline kariuomene, negali 
gauti

kaip pasiduoti ar kovoti ir 
žūti. Gi Amerikos ir Aus
tralijos kariuomenės arti
nasi prie jų. o bombone
šiai paleidžia tūkstančius 
bombų į Japonų kariuo
menę.

Nugalėti Japonus 
saloje nebus lengva, 

j jie nepasiduos, bet
j ženklai rodo, kad Japonai 
! pamažu yra išvaromi iš į- 

gauti jokios pagalbos. I vairių salų, kurias jie yra 
Jiems neliko kitos išeities, Į užgrobę.

toje 
nes 
visi

i

“Paremti Puolimų
REIŠKIA

VISIEMS
U. S. Karo Bonai parsiduoda visuose mūsų ofisuose
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Penktadienis. Rugsėjo 10. 1913
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Karo Bonų Vajus

s?

Federacijos taryba iš-

SEPTEMBER 9°

kun. J. švagždi.
Šimutį ir 

Juozą B. Laučką į Ameri- 
konferencijoje kos Lietuvių Tarybą.

LIETUVIŲ KATALIKŲ TARY
BOS KONFERENCIJA

W - -_______________

Pittsburgh. Pa. — Ant-’jos tremtinių išlaisvini- 
radienį. rugp. 31 d. jau bu- mui ir šelpimui pirminin- 
vo nemažai atstovų atva- ■ kas. plačiai referuoja kas. 
žiavusių į ALRK. Federa- jau padaryta ir daroma, 
cijos ir Amerikos Lietuvių 1 kad pagelbėti nelaimin- 
Tarvbos konferencijas. ! giems mūsų tautiečiams

Rūgs. 1. Fed. Tarybos Sibire ir kituose kraštuo- 
konferencija prasidėjo 10 se. Kun. Dr. Končius refe- 

rytą VVilliam Penn ravo apie susirašinėjimą 
Pirmininkas su Amerikos Raudonuoju 

paša- Kryžių ir J. V. valstybės
tikslą ir departmentu apie tremti- 

at stovus. nių šelpimą ir teikimą pa
galbos Lietuvos gyvento
jams. kuriems labiausia 
trūksta medikamentų. 
Daromos pastangos, kad 
Lietuva būtų aprūpinta

vai. 
viešbutyj.
Juozas B. Laučka. 
kęs suvažiavimo 
pasveikinęs
kvietė kun. J. švagždi va
dovauti maldai. Po mal
dos. prasidėjo atstovų re
gistracija. Seka Federaci
jos valdybos raportai, iš
kurių dalyviai sužinojo a- medikamentais, 
pie Federacijos veiklą 
spaudos, Lietuvos gelbėji- rinko tuos pačius asmenis, 
mo, tremtinių šelpimo ir būtent, 
kitų svarbių reikalų srity- pp. Leonardą 
je-

Tarybos I________
dalyvavo ir iš tolimos Ka- Federacijos konferenci- 
lifornijos — Los Angeles, ja praėjo labai patriotin- 
lietuvių parapijos įkūrė- goje nuotaikoje.
jas ir klebonas. Prelatas Kun. J. švagždys užbai-

is toli- gė ją malda.
— Prof. _____

J. Maciejauskas: 
mos Minnesotos 
Dr. K. Pakštas.

įžymieji mūsų 
vadai pasako turiningas Marijos (airių) parapijos 
kalbas, atstovai daro pra- bažnyčią, kuri yra arčiau- 

į šia \Villiam Penn viešbu
čio. ir kaip apsidžiaugiau 
pamatęs lietuvį kunigą, paskelbė, 
būtent.
ninką kun. P. Jurą išei
nant atnašautų šv. mišių. 

Pittsburghe yra trys lie
tuvių parapijos bažnyčios, 
bet konferencijos ruošė
jai nepasirūpino, kad jose 
pyktų iškilmingos pamal
dos. pradedant konferen

cijas. A.F.K.

Vakar, Rugsėjo 9 d. pra
sidėjo Trečias Karo Bonų 
vajus, kurio metu užsi
brėžta sukelti 15 bilijonų 
dolerių.

Mes, lietuviai dėkojame 
Dievui, kad gyvename 
laisvoje Amerikoje ir nau
dojamės pilna laisve ir de
mokratija. Amerikos Lie
tuvių Konferencija. Pitts
burgh. Pa., laisvai pasisa
kė už nepriklausomos Lie
tuvos atstatymą ir jos da
lyviai pasižadėjo sukelti 
net iki 25 milijonų dolerių 
karo bonais, kad prisidėti j 
prie Jung. Valstybių ir ki-i 
tų Suvienytų Tautų per-j 
galės ir iškovojimo visoms 
pavergtoms tautoms lais
vę ir nepriklausomybę.

Lai mūsų konferencijos 
šūkis ir siekis nelieka tuš
čias balsas’. Mūsų organi
zacijos ir pavieniai asme
nys, pagal išgalės, privalo 
pirkti karo bonus, dirbti ir 
raginti kitus tai padaryti.

Dėl laisvės pavergtųjų 
tautų pirkime Karo Bo-. 
nūs!

i I

Trečiadienio rytą, prieš
išeivijos *8 valandą užėjau į Švč. P. Sovietai Nužudė 420,000 

Nacių

■i
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Brocktono Sportininkai

Sekmadienį, rugsėjo 12 
d., 3:30 vai. po pietų, 
Braves Field, Bostone, Šv. 
Roko lietuvių CYO ratelis 
žais su St. Ann’s rateliu iš 
Somerville, ir sekmadienį, 
rūgs. 19 d 
ke, Bostone, 

j teliai žais, 
čempionatą, 
sportininkus 
F. Norbūtas.

Linkime mūsų sporti
ninkams nusinešti čem
pionato vainiką.

Fenway Par- 
tie patys ra- 
kad laimėti 

Lietuvius 
globoja kun.

3-WMLOAN URM
-FOR INVASION

• Put a arde around the date— Thurs- tion to your regular War Bond purchases. 
day, September 9th. For that’s the day the Invest more than $100 — a lot more—if 
3rd War Loan Drive starts. >’ou possibly can.

On that day, you will be asked to go S The job is big. Everyone mušt do his 
the limit to back our valiant fighting men. share if we are to put this drive over 
You will be asked to do your share in the the top.
greatest invasion the world has ever seen. -•.» VTar Bonds are the safest investment in 
Answer your country s roll call! the vvorld. For your own sake, for your

Your part is to back this invasion by Country*s sake, put every spare dime and 
investing in at least one EXTRA $100 “ dollar in War Bonds during the 3rd War 
VC'ar Bond in September. That’s in addi- - Loan Drive.

BACK THE ATTACK—WITH WAR BONDS

Pirmadienį, rugsėjo 13 d. ati
daroma mūsų parapijos moky
kla. Tėveliai, leiskite savo vai
kučius į nuosavą lietuvišką mo
kyklą, neišplėškite iš savo vai
kučių lietuvybės, kurią jūs pa
veldėjote iš savo tėvelių, tegul 
juos lietuviška mokykla išauk- 
lėja lietuviškoj dvasioj ir ge
rais šios šalies piliečiais. Rug
sėjo 9 d. atidaryta Marianapo- 
lyje lietuvių aukštesnė mokyk
la ir. rugsėjo 13 d. atidaroma 
Marianapolio pradinė mokykla.

A. D.

KALBĖS KUN. P. M. 
JURAS

nešimus iš Federacijos1 
darbuotės kolonijose.

Nutarta plėsti Lietuvių1 
Katalikų Federacijos 
Spaudos Biuro (LKFSB), 
kurio vedėju yra įžymus 
redaktorius - laikraštinin
kas kun. Juozas Prunskis. 
Atstovai pasižada sukelti 
pinigų savo kolonijose to 
biuro išlaikymui ir plėti
mui. Iš kun. J. Prunskio 
raporto sužinota koks pla
tus yra mūsų spaudos dar
bininkų tinklas įvairiuose 
kraštuose.

p. L. šimutis. Federaci
jos sekretorius ir ALT 
pirmininkas plačiai aiški-

Londonas, rūgs. 9 — So
vietų Rusijos vyriausybė 

kad į du mėne- 
Federacijos iždi- sius laiko jų kariuomenė 

nužudė daugiau kaip 420,- 
000 nacių, 1,080.000 sužei-i 
dė ir 38.600 paėmė į ne
laisvę.

Taip pat praneša, kad į 
tą laiką jie sunaikino 5729 
nacių lėktuvus, 8400 tan- 

jkus, 5192 kanuoles ir dau- 
! giau kaip 28.000 sunkve- 
žimų. Jie atsiėmė daugiau, 

■ kaip 30,000 kvadratinių 
mylių savo žemės.

Amerikos Lietuvių Konferencija

Alijantai Bombarduoja 
Prancūzijos Aerodromus

Londonas, rūgs. 9 — Ali
no Federacijos reikšmę, jantų bombonešiai bom- 
jos nuveiktus ir užsibrėž- bonešiai bombarduoja į- 
tus darbus. 'vairias vietas Prancūzijo-

Kun. Dr. Končius, Mt. je, ypač taiko 
Carmel. Pa. lietuvių para- aerodromus, 
pijos klebonas ir Kunigų neturėtų kur 
Vienybės Centro komisi- tuvų.

Nuskandino Du Nacių 
Laivus

Londonas, rūgs. 9 —An
glijos laivynas nuskandi-sunaikinti

kad priešas no du nacių laivus Pran- 
laikyti lėk-Įcūzijos vandenyno pa

kraščiuose.

Pradžia 1-mame pusiapyj irių buvo Pennsylvania iri 
ns yra ir Jung.
užsienio reikalų . k°-|Darbo Federacijos ir CIO 
miteto, rodos, ikinimai.
kas, tarp kitko pažymėjo, i 
jog “šis karas yra veda
mas dėl civilizacijos ir 
laisvės visų, taigi ir Lietu
vos”.

Pittsburgho mayoro at
stovas savo kalboje paliko 
šį šūkį: “Aukštyn širdis, 
Lietuva nemirs!”

Po to kalba Estijos mi-į 
nistras Pusta ir Latvijos! 
konsulas Gorel.

Neįmanoma į vieną ‘Dar
bininko' numerį įtalpinti 
dviejų dienų konferenci
jos darbą ir eigą. Todėl 
pasitenkinkime tuomi, o 
kituose numeriuose tilps 
“Darbininko” 
korespondento 
ir įspūdžiai.

Pažymėsime

i

Priimtas Amerikos Lie- 
! tuvių Tarybos " statutas, 
ateities darbai: steigti in
formacijų biurą, karo bo
nų komitetus, bendradar
biauti su Lietuvos Pasiun
tinybe ir Lietuvių Tauti
ne Taryba ir daug kitų, 

f Dalyviai pasižadėjo sukel
ti 25 milijonus karo bo
nais. Konferencijoje 
pirkta bonų už S150,000.

Konferencija patvirtino 
tą patį Tarybos sąstatą.

šeštadienio rytą, rūgs. 4 
d. įvyko Amerikos Lietu
vių Tarybos susirinkimas. 
Taryba papildyta ketu
riais nariais.
TARYBOS SĄSTATAS:

Pirmininkas — L. šimu
tis; sekretorius — Dr. P. 
Grigaitis; ižd. Vaidyla. Vi- 
ce-pirmininkai — P. Pivo
riūnas ir adv. F. Bagočius. 
Iždo globėjai — Vincas 
Kvetkus ir Dr. M. Vinikas. 
Nariai — kun. J. Švagž
dys, J. B. Laučka, St. Mi- 
chelsonas, J. V. Stilsonas.

Taryba nutarė suorga-
iš- nizuoti spaudos skyrių iš 

laikraščių redaktorių.

I
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Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 
11 d.. 2 vai. p.p.. Darbininkų 
radio programoje iš WCOP, 
kun. Pr. M. Juras, LDS Centro 
valdybos vice pirm., pasakys 
kalbą apie Liurdą. Jo kalba bus 
perduota reprodukcijos būdu. 
Prašome visų pasiklausyti.

Rusai Atsiėmė Stalino Miestų
specialaus
aprašymai vietų Rusijos kariuomenė

Maskva, rūgs. 9 — So-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

BALLAST TUBES
POPU LA R 4 <!/)■. EACH
NUMBERS

Also limited supply of OZ4. 
6SQ7. 12K7. 12A8. 6SK7. 6K8. 7F7. 

1LN5. 27. 26. 24A. 77.
78. 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z6 

WILL ALSO SUPPLY DEALERS
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction auaranteed or your 

money tyack. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St.. Boston

IRes. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVER8— 
Intured and 

Bonded 
Local & Long 

Dieta no* 
Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

I.

labai įkaitus, kilo ugnis, 
o vėliau nusimovė ratas, ir 
paskui tas vagonas iškry
po iš bėgių ir tokiu būdu 
įvyko toji nelaimė. Trau
kinyje buvo 541 keleivis.

Kita traukinio nelaimė 
įvyko New Yorko valsty
bėje, Canastota stotyje. 
Garvežio katilui sprogus, 
užmušė tris tarnautojus, o 
Įtik keli keleiviai nukentė
jo-

išvijo nacius iš Stalino 
kad'miesto, svarbaus industri- 

konferencija priėmė daug jos ir geležinkelių centro, 
rezoliucijų. Vienbalsiai 
pasisakė už Lietuvos ne
priklausomybės atstaty
mą, Lietuvos ir jos trem
tinių šelpimą. Pasiuntė 
sveikinimus Prezidentui 
Rooseveltui, valstybės se--“pagal planą”, 
kretoriui Hull, Anglijos ---------
premjerui Churchill.

Atstovai atvežė iš savo 
kolonijų ir konferencijoje 
sudėjo S6.157.00 ALT. rei
kalams. Kiek teko sužino
ti aukos dar vis plaukia, 
ir gali susidaryti iki 10 
tūkstančių dolerių.

Amerikos lietuviai dar 
niekad nėra turėję tokios ___________ „
konferencijos, kurioje da-‘>žiavo iš Washingtono į| popams sušaukti kongre- 
lyvautų įvairių įsitikini-jNew Yorką, tarp Northjr; ' - ~-

I mų asmenys ir taip tai- ■ 
kiai ir entuziastingai sie
lotasi karo laimėjimu ir 
Lietuvos atstatymu. Per 
dvi dienas labai taikiai, 
nuoširdžiai svarstė mūsų 
tautos svarbiuosius klau
simus. Nebuvo jokio nesu
sipratimo.

Konferencija gavo labai 
daug sveikinimų, tarp ku-

tik,

Rusai sako, kad visame 
karo fronte naciai priver
čiami trauktis atgal.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Hitlerio kariuomenė 
apleido Stalino miestą,

Traukiniu Nelaimėse 
Užmušta 71

Daug Sužeista

Į

Pe-

Stalinas Leidęs Sušaukti 
Ortodoksų Kongresų

Maskva, Rusija, rūgs. 9Philadelphia, Pa. —
reitą pirmadienį (Labor — Pranešama, kad Sovie- 
Day) greitasis Congres-'tų diktatorius Stalinas 
sional Limited, kuris va-'jau davęs leidimą rusams

Philadelphia ir Frankford 
stočių trūko pusiau ir nu
sirito nuo bėgių. Toje ne
laimėje 68 žmonės užmuš
ti ir 123 sužeisti. Iš su
žeistųjų. gydytojai mano, 
kad dar keli mirs.

FBI agentai paskelbė, 
jog iki šiol neradę jokių 
sabotažo žymių. Išaiškin
ta, jog vieno vagono buvo

są ir išrinkti Graikų Or
todoksų bažnyčios patri- 
arką ir suorganizuoti si
nodą. administratyvį or
ganą.

Karas, matyt, privertė 
sovietų vadus duoti dides
nę laisvę ortodoksų dvasi
ninkams — rusams. Bet 
kol kas negirdėt, kad Sta
linas duotų tikybos lais
vę katalikams.

PARSIDUODA 5 apart- 
mentų namas po 3 ir 4 
kambarius. Viskas moder
niškai įrengta. Taipgi na
me randasi didelė krautu
vė. Metinės įeigos S2100.- 
00. Agentai nereikalingi. 
Kaina $10.500.00 arba už 
gerfausį pasiųlijimą. Na
mas randasi Dorchestery 
arti Savin Hill. Atsišauki
te pas savininką Mr. Buck- 
ley. Tel. TALbot 2142. dėl 
susitarimo. (10)
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Šiais Metais Vokiečiai Susmuksią
Karas visiems įkirėjo, ypač tiems, kurie neša 

sunkiausią jo naštą, t. y. einantiems į frontą vyrams, 
kurie ant laisvės aukuro deda savo gyvastį, ir jų tė
vams, broliams, seserims. Skelbiama, kad rudeny bus 
paimta kokia pusė milijono tėvų, kurių žmonos liks 
namie vienos su mažais vaikais... Tai nauja skaudi au
ka. Tačiau, nežiūrint to viso, mes amerikiečiai esame 
kur kas geresnioj padėty už tuos, ant kurių galvų 
krinta iš oro bombos. Įsivaizduokit 2000 svarų bombą, 
nukritusią kur netoli jūs namų. Ne tik iš jūsų, bet ir 
visos apylinkės namų vien skeveldros tepaliktų, o kiek 
gyvasčių būtų palaidota po jų griuvėsiais... Baisingai 
buvo žiaurus pirmasai pasaulinis karas, bet šis kur 
kas barbariškesnis, nes jis kaip žaibas muša iš oro.

Visi trokštame, kad tos barbarystės pagaliau pa
siliautų. Taikos visi pasiilgę. Tad gi kai Ašies frontas 
ima lūžti, taikos pranašų vis daugiau atsiranda. Vie
nas jų, gyvenąs Kanadoje vokiečių rašytojas Emil 
Ludwig, numato, kad vokiečiai šiais metais liausis ka
riavę. Jo nuomonę pažodžiui paduoda Kanados laik
raštis “L’Action Catoliąue”.

“Europos karas baigsis šiais metais — sako Emil 
Ludwig. Gal ryt, gal užporyt. Aš labai gerai vokiečius 
pažįstu, nes ilgai su jais gyvenau. Esu susipažinęs su 
visais vokiečių tautos sluoksniais, nuo menkiausių 
buržujų iki aukščiausių generolų — na, ir galiu užtik
rinti, kad jie sunegalės, kaip ir 1918 m. Ir tuomet Vo
kietija buvo užkariavusi nemaža svetimų žemių ir, ne
utraliosios šalys buvo jos žinioj, o bet gi tas nesulaikė 
jos nuo kapituliavimo. Kokia nauda paveldėti daug 
svetimų kraštų, o nepajėgti apgint savo tvirtovės? 
Juk jie negali Berlyną apginti. Žmonės iš ten urmu 
kraustosi. Aš ir dabar tą pat sakau, ką kelis mėnesius 
atgal sakiau apie Mussolinio žlugimą. Taip, vokiečių 
galas arti”.

Atrodo, kad Ludwigo argumentacija turi daug 
svorio. Vokiečiai mėgsta kariauti tik svetimose žemė
se. Savo krašte jie karo nepakenčia. Pirmojo pasauli
nio karo metu vienas vokiečių karininkas savo dieny
ne padarė šitokią pastabą dėl karo baisenybių Pran
cūzijoj: “Žudome tai žudome, bet baisu įsivaizduoti, 
kas būtų, jei tos žiaurenybės įvyktų mūsų brangiojoj 
tėvynėj”... Pasirodo, kad vokiečių vaizduotė vienpu
siška. Jie puikiai įsivaizdavo, kokios bus pasėkos jų 
motorizuoto blitzkriego, ypač iš oro. Bet jiems reikėjo 
taip pat įsivaizduoti, kad panašiu blitzkriegu ir jiems 
gali būt atmokėta. Jie to nenumatė. Vokiečiai vis ko 
nors nenumato. Jų tautinė puikybė neprileidžia gali
mumo karą pralaimėti. O juk aną kartą yra pralaimė
ję. Brangi pamoka veltui nuėjo.

Pernelyg išbujojusi tautinė puikybė sutramdo bei 
aptemdina sveiką orientuotę ir kitiems daug žalos pa
daro, ir savo tautą įstumia į nelaimę. Vien dėl savo

I 
I

pasakytas ALT Konferencijoje Pittsburghe

Revoliucinė Politika Nesikeičia l
Buvo manyta ir dabar gan plačiai tebemanoma, I 

kad tarp stalinistų ir trockistų esama esminio skirtu- i 
mo. Trockistai tiki į nuolatinę reviliuciją, t. y., kad ko- ■ 
munizmui sėkmingai įvykdyti būtinai reikalinga įves-i 
ti revoliuciją visose tautose, nes greta kapitalistinių 
valstybių komunizmas išsilaikyti negali. Priešingai, 
stalinistai būk tai maną, kad komunizmas gali išsilai
kyti vienoj didelėj šaly, pav. Rusijoj. Tad stalinistai 
būk tai vien tuo tesirūpina, kad komunizmas Rusijoj 
tegyvuotų, o jau kitos šalys tesiverčia kaip tinkamos. 
Tačiau tokia stalinistų pasaulėžiūra apgaulinga — ne 
jiems patiems, bet nekomunistiniam pasauliui. Stali
nistai, jei to pirmiau dar nežinojo, tai dabar jau gerai 
ištyrė, kad komunizmas vienoj Rusijoj išsilaikyti ne
gali. Jei tai patyrė, per 25 metus su komunizmu besi
kamuodami ir nėkiek nepagerinę rusų būklės. Jie vi
sas tautos pajėgas įtempė vien prisiruošimui prie ka
ro su nekomunistiniu pasauliu, nes žino, kad toks ka
ras pirmiau ar paskiau turės įvykti. Tad ir stalinistų 
tikslas galų gale supuola su trockistų siekimais. Skir
tumas tik toks, kad stalinistai pirmiau nori sustiprėti 
ir laikinai taikosi prie aplinkybių, o kai išmuš patogi 
valanda, urmu pradės pasaulio revoliuciją. Kol ta va
landa neišmušė, stalinistai visaip vingiuoja ir dedasi i 
su tokiomis kapitalistinėmis valstybėmis, iš kurių 
daugiausia naudos gali sau ištraukti. Tai nuodugniai 
nušviečia Max Eastman savo straipsnyje, tilpusiam 
žurnale “Reader’s Digest”.

Anot Eastmano, Stalinas negalėjo dalyvauti Ali
jantų pasitarime Casablankoj, nes ten tarp kitų daly
kų buvo planuojama ir žygiai prieš Japoniją, su kuria 
Stalinas yra pasirašęs ir neseniai atnaujinęs nepuoli
mo sutartį. Ta sutartis išrišo japonams rankas pradė
ti karą su Amerika ir užpulti Pearl Harbor. Ta pati 
sutartis išrišo ir Hitlerio rankas pradėti karą Europoj. 
Normaliam žmogui sunku suprasti tokią keistą rusų 
politiką, bet ji duodasi išaiškinama šitais Stalino prin
cipais, išdėstytais keliolika metų atgal: “stipriausia 
komunistinės Rusijos talkininkė tai nuolatinė kova ir
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jonų tauta gina savo lais
vę, bet drauge kovoja ir 
už visų pavergtųjų tautų 
laisvę, — ne už vieną ar 
kitą parinktąją tautą, bet1^ 
už visas vienodu nuuošir- 
dumu. Vadinasi, ir už mū- 

Ir negali būti 
kitaip. Kas senai lietuvių 
tautai nepripažįsta tokių 
teisių nepriklausomai gy
venti ir pagal jos žmonių 
norą tvarkytis, 
gia ir pažemina 
dėl kurių kovoja 
kos Valstybės.

Lietuvių tautos 
jos skirtinga 

jos praeitis, pilnai pateisi
na jos valią, savarankiškai 
egzistencijai. Ne keno 
nors egoistiniai, strategi
niai, neišlaiką kritikos 
motyvai, bet tautos valia

Amerikos lietuviai ati
davė tūkstančius savo sū
nų ir dukterų kariuome
nėn ir visur steigia komi
tetus pirkti bonams ir 
dosniai aukojo karo reika
lams. Lietuviai yra vals
tybiniai žmonės, neblogai Sų Lietuvą, 
organizuoti ir supranta, 
kad ne tik kariuomenė le
mia karą, bet kad jame 
turi dalyvauti ir visa šalis, 
padėdama laimėti ir ap
ginti tas teises, kurias 
skelbia J. A. Valstybių 
Konstitucija.

Praeityje, išgirdę Ame
rikos gyventojų sukilimus 
*<ovai už laisvę, pažangūs, 
laisvę mylintys žmonės 
plaukė iš Europos padėti 
sukilėliams tą laisvę iško
vok. Kai kurte iš tų atei
vių iškilo ir pasiliko šios 

i šalies istorijoje, kai kurie yra lemiantis reiškinys, 
žuvo nepastebėti, bet visi 
jie stojo į kovą už laisvę 
ne tam tikrai teritorijai, 
ne tiems keliems milijo
nams žmonių, kurie tose 
teritorijose gyvena, bet 
sukurti valstybę, kuri bū
tų laisvės pavyzdžiu vi
sam pasauliui.

Šiandien atėjo laikai, 
kada laisvės sargybinis — 
J. A. Valstybės — atėjo į 
pagalbą 
Šimto trisdešimties

mas,

“antžmogiško” išdidumo, vokiečiai turės pastūmėti 
savo istoriją ketvirtį šimtmečio atgal ir iš naujo pra
dėti kryžiaus kelią. K.

Jacqu.es Maritain Vertė Kun. Dr. J. Packevičius

Katalikų Pažiūros Į Neką- 
talikus Ir Į Bendradarbia

vimą Su Jais;
Paskaita, autoriaus skaityta IV Pasauli

niame tikybų kongrese žmogaus asmenybei gin
ti, įvykusiame 1939 m. liepos mėn. 3—12 d. Pa
ryžiuje. Paryžiaus kardinolas Verdier leido kata
likams mokslininkams aktyviai jame dalyvauti, 
savo bendradarbiavimu katalikų mokslo šviesoje 
patvirtinant katalikybės universalumą ir inte
gralumą. Dalyvauti tačiau leista tik individua
liai, neangažuojant Kat. Bažnyčios autoriteto. 
Jacąues Maritain, žymiausias mūsų dienų kata
likų prancūzų filosofas, į tarptikybinj žmonių 
bendradarbiavimą žvelgia drąsiu, bet giliu ir 
plačiu žvilgsniu, kokiu, gal būt, niekas dar iki 
šiol nebus žvelgęs. Čia iškeltos mintys ir mums 
yra aktualios. Toji paskaita tilpo žurnale “La 
vie intellectuelle” 1939 m. rugpiūčio numery ir 
jos vertimas “Tiesos Kelyj”.

(KAS YRA MANO ARTIMAS?)
Draugingoji meilė Dievuje ir dėl Dievo, 

priešingai, visų pirma eina į Dievą, o paskui 
į visus kitus, nes juo labiau žmonės bus my
limi Dievuje ir dėl Dievo, juo labiau jie my- 
lėsis tarp savęs ir savyje. Bet tokia meilė 
gimsta tikėjime, net ir neišreikštame tikėji
me, apie kurį anksčiau esu kalbėjęs. Ir ji gy
vena tikėjime, kai eina ir į tuos, kurie neturi 
tikėjimo. Tai yra meilės ypatybė: visur, kur 
tik eina mūsų meilė, ji su savimi vedasi mū
sų tikėjimą.

Iš kitos pusės, meilės bendravimas ne tik 
mus įgalina praktiškai, veiksmingai pripa
žinti, kad kiti egzistuoja, nors tai, tiesą sa
kant, jau yra labai sunku žmonėms ir yra 
čia esminis dalykas; taip, meilė Dievuje ir dėl 
Dievo ne tik mus įgalina pripažinti, kad kitas 
žmogus egzistuoja ne kaip kokia tik pajusti- 
nio pasaulio pripuolamybė, bet kad kitas eg
zistuoja šalia manęs Dievo leistas ir kad jis 
turi teisės egzistuoti. Būdama drauge su ti
kėjimu, Dievuje ir dėl Dievo meilė mums pa
deda pripažinti visa, ką nuo mūsojo skirtin
gi tikėjimai turi teisingo ir aukšto, kas juose

Johann Grigaitis, Masiu
lis ir kiti. Nebuvo tai net 
nutautinti prūsų lietuviai: 

i jie buvo lietuvių vaikai, 
'pavogti per pirmąjį pa- 
: saulinį karą iš pačius Lie- 
Ituvos, išdalinti vokie
čiams ūkininkams ir išau
klėti vokiečiais. Toji tra
gedija ir šiandien pasikar
toja: šimtai tūkstančių a- 
biejų lyčių sveikos jau
nuomenės išvežta į Vokie
tijos gilumą. Kiek jų be
sugrįš į savo kraštą?..

Lietuva kenčia, bet ne
pasiduoda okupantams. 
Nežiūrint jokių viliojan- 

;čių pažadų, nežiūrint gra- 
savitu- ginimų, lietuvių žmonės 
kalba, nestoja į vokiečių armiją 

ir priešinasi okupantams 
visomis galimomis prie
monėmis. Pasipriešinimo 
priežastys nėra keno gal 
įsivaizdinamos ; 
jos kitai valstybei, 
vių tautai buvo ir 
dyklė 1918 metų 
16 dienos aktas: 
klausoma Lietuva!

Kai šiandien žvelgiame 
atgalios į tas dienas, ku
rias mes varliname nepri
klausomybės kovų dieno
mis mūsų tėvynėje, su pa
sigerėjimu ir pasididžia
vimu nušvinta akys: Lie
tuva parodė, kad ji moka 
dėl laisvės kariauti ir mo
ka tą laisvę laimėti. Prieš 
dividešimt su viršum me
tų tą laisvę mūsų tėvynei 
Lietuvai davė ne keno 
nors sutartys, ne svetimų 
valstybių palankumas ma
žai lietuvių tautai, bet pa
čių tautos sūnų kraujas, 
drąsa, pasišventimas ir 
nepalaužiama valia laisvai 
gyventi arba dėl tos lais
vės mirti. Stojo tada prieš 
Lietuvą didžiulės priešų 
jėgos, užplūdo Lietuvą iš 
visų pusių, bet pilkųjų 

; mūsų artojų narsas iš- 
—.....* priešus, išvijo juos

. iš Lietuvos ribų, garanta-
Tęsinys 4-tame pusi.

tas panei- 
idealus, 
Ameri-

žemes laisves, 
ir pergyvena tra-j 
kurios smulkiai 

ir neįsivaizduoja

Lietuvių tauta dabar vi
somis jėgomis kovoja dėl 
savo tėvų 
kenčia 
gėdiją, 
nežino
pasaulis.

Noriu jums atskleisti 
vieną tokios tragedijos la- 

jpą, kaip mūsų tauta ap- 
' vagiama. Rytprūsiuose 
’ man teko sutikti kelios

pavergtiesiems, dešimtys jaunuolių, drūtų 
mili- kai}) ąžuolai. Jų vardai —

nesantaika tarp kapitalistinių tautų”. (“Pravda”, sau
sio 30,1925 m.).

“Tų žodžių Stalinas niekad neatšaukė — sako 
Max Eastman. Visos jo kalbos, ryšiumi su užsienio 
politika pasakytos, ant to principo yra paremtos. Visi 
komunistai puikiai tai žino. Ir mūsų visuomenės va
dai turėtų nagrinėti Stalino darbus ir skaityti jo kal
bas, saviškiams pasakytas, o ne ryti komunistinės 
propagandos blizgučius, tarsi žioplos išalkusios lyde
kos. Tai ypač svarbu šiomis dienomis, nes nėra nė 
mažiausios abejonės, kad Stalinas vis arčiau glausis 
prie Alijantų, kuomet jų laimėjimas jau užtikrintas. 
Ir jo pakalikai be abejo išbūbnys, kad Kremlius tai bjaįpp 
daro dėl kilnaus palankumo demokratijai. Norėčiau 
perspėt, kad juo tampriau mes su Rusija santykiau-. 
jam, juo rimčiau turėtume skaitytis su tikrais fak
tais, o ne vilioti save tuščiomis svajonėmis”.

Kominterno “panaikinimas” taip pat nieko ne
reiškia. Tai paprasčiausia Maskvos vingiuotė. Čeką 
buvo “panaikinta”, kai jau pergarsiai savo vardą su- 

I teršė. Jos vietą užėmė GPU. Ir tas vardas buvo likvi- > 
Į duotas dėl tos pačios priežasties. Dabar vyrauja NK- 
VD. Vardai gali keistis, bet teroristinė policijos vai-! 

: džia vis ta pati. “Ar mes turim laukti galo komunistų 
i sąmokslo vien dėlto, kad Kominterno ponai demons
tratyviai likvidavo savo seną iškabą? Nei valdžios ne-: 
išsižadėta, nei principų nepakeista, nei jokių pasiža
dėjimų neduota. Netenka abejoti, kad Amerikos ko
munistai, su atsidėjimu laukią Maskvos įsakymų, ir 
toliau tuos įsakymus gaus ir jais vadovausis”. K.

I

užsiliko iš dieviškųjų ar žmogiškųjų verty
bių; ji mums leidžia jas gerbti, ji mus skati
na nuolat ieškoti jose viso, kas turi Dievo 
gerumo bei duosnumo žymių. Ji padeda 
mums vieniems kitus suprasti. Ji nėra ant- 
dogmatinė, bet tik antsubjektyvinė. Ji neiš
veda mūsų iš mūsų tikėjimo, bet ji išveda 
mus iš mūsų pačių siaurumo. Tai reiškia, 
kad ji mums padeda apvalyti mūsų tikėjimą 
nuo egoizmo ir subjektyvizmo kiauto, ku
riame mes instinktyviai linkstame užsimū
ryti. Bet drauge tai taip pat reiškia, kad ji 
neišvengiamai su savim neša tam tikrą šir
dies suskaldymą: širdies, nukreiptos į tiesą, 
kurią myli, ir širdies, nukreiptos į artimą, 
kurs tos tiesos nepažįsta ar net jos nepaiso. 
Šita sąlyga yra jau įimta, kaip sakoma, į “e- 
kumeniško” susiartinimo darbą tarp išsisky
rusiųjų krikščionių. Juo labiau ji yra reika
linga susiartinimo ir savitarpio susipratimo 
darbe tarp visokio pavidalo tikinčiųjų. Aš 
tad nepasitikiu tuo visokios rūšies tikinčiųjų 
draugišku bendravimu, kurs nebūtų lydimas 
širdies suspaudimo arba gailesčio, kurs būtų 
lengvas ir patogus; taip pat lygiai aš netikiu

simpati-
Lielu-

■ yra ro- 
vasario
Nepri-
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tokiu universalizmu, kuris siektų suplakti į 
vieną tikėjimą visus tikėjimus ir į vieną kaž 
kokį transcendentinį maldingumą visokius 
Dievo garbinimo būdus. Ištikimybės pareiga 
šviesai, įpareigojanti visumet ją sekti tiek, 
kiek ji pažinta, yra tai pareiga, kuri nepa
liauja mus saisčiusi. Kitai}) sakant, vadina
ma atsivertimo problema tam, kurs jaučia 
Dievo akstiną ir tiek, kiek jo yra paliestas, 
negali nerūpėti, kaip lygiai, iš kitos pusės, vi
sados galioja ir apaštalavimo pareiga. Dar 
daugiau. Aš tai}) pat nepasitikiu ta tos pačios 
religijos išpažinėjų draugyste, kuri būtų len
gvai imama ir iš patogumo atžvilgio trak
tuojama, kai čia meilė būtų rezervuota ben- 
dratikiams; netikiu ir universalizmu, kurs 
aprubežiuotų meilę tiktai savo tikėjimo bro
liais; nepasitikiu ir prozelitizmu, kurs kitą 
myli tik tiek, kad jį atverstų, ir tiek, kiek jis 
pasiduoda atvertimui; nepasitikiu tokia 
krikščionybe, kuri būtų gerųjų krikščionybe 
prieš bloguosius ir kuri sumaišytų meilės 
tvarką su tuo, ką T. C’nardon vadina polici
jos tvarka.

(Bus daugiau)

Jacqu.es


Penktadienis, Rugsėjo 10. 1943 DARBININKAS A

Lietuvos Generalinio Konsulo 
Jono Budrio Žodis Proklamacija

sąjungininkų eiles. Gal ta
pus Vokietijos sąjunginin
ku. Lietuva būtų išvengus 
pirmosios okupacijos, ta
čiau ji jau tuo savo pasiel
gimu stojo į Jungtinių! 
Tautų eiles de facto.

Oficialiai Lietuva neį- į 
traukta į Jungtinių Tautų 
tarpą ir net vienos didžio- 

i sios sąjungininkų valsty
bių grasoma dėl savo lais- 

!vės. Vienok Lietuva ir šią 
valanda atkakliai kaunasi-

i visais būdais, kokie tik ga
limi nacių ir gestapo prie
spaudoje. Mūsų broliai se
noje savo tėvynėje yra 
šaudomi, persekiojami, iš- 

; metami iš ūkių. į kuriuos 
Įatsikrausto vokiečiai: mū
sų tautiečiai yra priversti 

: slapstytis giriose, kad ne
pakliūtų į vokiečių “legi- 
jonus”. Argi tai nėra kova 
dėl tų pačių laisvės idea
lų. kuriuos gina didžioji 

i laisvių šalis Amerika ir* 
į kilnusis jos prezidentas 
Rooseveltas, kuris yra pa
vergtųjų tautų laisvės vil
tis ir jų galingiausia ram
stis?

Kadangi Lietuva nenuė- 
i jo su Hitleriu, ji neišven- i U 7 v
gė pirmos okupacijos ir 
dėlto jos šviesuomenė da
bar kerta miškus Sibiro 

j tundrose, dėlto vokiečiai 
l nepripažino Ambrozevi- 
i čiaus vyriausybės. Tvirta 
valia nepasiduoti nei da- 
bartiniems okupantams 
taip sukiršino Hitlerio 
gaujas prieš Lietuvos' 
žmones, jog gastapo agen
tai ėmė naikinti net tau-! 
tos kultūrinį turtą. Tarp! 
karo didžiųjų įvykių mū
sų mažos tautos kova pra
eina nepastebima ir atsi
randa balsų, norinčių Lie- 

Įtuvos laisvę pigiai par
aduoti. Bet šioje šalyje dar 
yra teisybės mylėtojų ir 
gynėjų. Teisė ir teisėtu-! 
mas turi būti vienodas vi-i 
siems — tiek dideliems,, 
tiek mažiems; stipriems, 
lygiai ir silpniems.

Lietuva nenori sau jo-, 
kių išimtinų teisių. Ji pa-į

Pradžia 3-čiame pusi.
vo kraštui laisvę ir ramų 
gyvenimą.

Sutartys vėliau tik pa
tvirtino tai, ką tauta iško
vojo. Kova ir kraujo au
kos tai tikras įrodymas, 
jog tauta nenori vergauti. 
Kai kada tenka girdėti: 
Lietuvos byla dabar visai 
kitaip stovėtų, jei kraštas! 
būtų ginklu pasipriešinęs; 
okupantams. Gal būt. Ta-' 
čiau Baltijos valstybėms! 
nebuvo paskelbtas karas,! 
nei pasiųsta kariuomenė 
atviru tikslu jėga jas už
imti. Baltijos valstybės 
buvo užimtos klasta. Su 
jomis buvo sudaryta visa 
eilė nepuolimo, draugišku
mo ir apsigynimo sutar
čių. Didžiulė kariuomenė 
į tuos kraštus įėjo neva 
tikslu tas valstybes ap
ginti. Taip visų tų trijų 
nelaimingų kraštų valsty
bės vyrams buvo pačių at- 
sakomingiausiu Sovietu 
Sąjungos pareigūnų už
tikrinta. Liftai, kad tie 
mūsų vyrai, kaip tarptau
tiniuose santykiuose pri
dera. tiems žodžiams pati
kėjo. jie per labai trumpą 
laiką atsidūrė Sibiro tun
drose: o su jais vien tik iš 
Lietuvos, ten pat išgaben
ta keliasdešimts tūkstan
čių nieko nekaltų žmonių.

Lietuva nesimpatizavo 
naciams. Ji — maža vals
tybės — išdrįso pirma pa
sipriešinti Hitlerio sie
kiams, iškeldama garsią
ją Klaipėdos nacių Neu- 
manno - Sasso bylą. Lietu
va irgi viena iš pirmųjų 
tapo Hitlerio auka — jai 
1939 metų pradžioje buvo 
atplėštas Klaipėdos kraš
tas.

Pradžioje karo su Lenki
ja, Hitlerio Vokietija gun
dė Lietuvą, siūlydama jai 
tuojau užimti Vilnių. Ne
tenka čia priminti, ką mū
sų tautai reiškia Vilnius. 
Lietuva niekados neatsi
žadėjo ir neatsižadės savo 
senosios sostinės Vilniaus,, 
bet ji taip pat gerai numa-įsitiki didelio prezidento 
tė, kad tikrasis šio karo 
sūkuriuose kelias yra de- Atlanto 
mokratijų eilėse. Ir Lie- bus pritaikintos ir jai ir 
tuva nepasidavė gudriai kad ateis valanda, kada su 
užmestai meškerei. Tuo demokratinio fronto per- 
savo žingsniu Lietuva at- gale mūsų tautos kančios 
sisakė stoti į Vokietijos baigsis ir Lietuva vėl iš-
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Roosevelto žodžiams, kad 
Čarterio laisvės
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♦Šitas žemėlapis parodo, tas vietas, kur galima 
tyje 
plausiąs, dėt sunkiausias kelias į

JUNGTINIŲ VALSTYBŲ GYVENTOJAMS

PROKLAMACIJA
ATSIŽVELGDAMAS Į FAKTĄ, kad vesdami karą priešo že

mėje. mums reikės didesnės sumos pinigų negu bet kada istori
joje, bet kuri tauta yra prašiusi iš savo piliečių, AŠ FRANKLIN 
D. ROOSEVELT, Prezidentas Amerikos Jungtinių Valstybių, o- 
ficialiai skelbiu, kad Ketvirtadienyje, devintą dieną rugsėjo, 
1943, Trečioji Karo Paskola prasideda.

Kaipo Vyriausis Karo Vadas, aš šiuomi raginu kiekvieną pi
lietį duoti kiek išgalite pašalpos ir paramos šiam Trečiam Karo 
Paskolos vajui, netik, kad mes pasiektume mūsų finansinį tiks
lą. bet paraginti ir sustiprinti tuos mūsų vyrus ir tėvus ir sūnus, 
kurie yra karo ugnyje ant tuzino frontų, visame pasaulyje. Ma
no nuoširdus troškimas yra. kad kiekvienas Amerikonas supras
tų. kad. pirkdamas Karo Bonus šioje, Trečioje Karo Paskoloje, 
jis turi progą liuosnoriai ir po vadovybe savo sąžinės išreikšti ant 
kiek jis “parems puolimą”.

Amerikos žmonės gerai parėmė pirmą ir antrą Karo Pasko
los vajų ir ištikrųjų, davė daugiau negu iš jų buvo prašyta. 
Mums dabar reikia 5dar daugiau pinigų, ir tas reikalavimas augs 
iki tos dienos, kada Pergalė bus laimėta; todėl, mes privalome 
prašyti daugiau pasišventimo, daugiau paramos, negu pirmiau.

PALIUDIJIMUI TO, Aš esu pasirašęs ir prispaudęs Jungtinių 
Amerikos Valstybių antspaudą.

ATLIKTA VVashingtono Mieste, šią dvidešimtą šeštą dieną 
liepos, mūsų Viešpaties devyniolika šimtų keturiasdešimtį tre
čiais metais, ir Jungtinių Amerikos Valstybių Nepriklausomy
bės šimtas šešiasdešimtis aštuntais metais.

(ANSPAUDA)

By the President: 

CORDELL HULL

Secretary of Stale.

g

vėliau. Jūs teikėte ne 
medžiaginę paramą,} 
išsiuntėte ir vieną 

švyturių ne-
(
i

vys laisvės ir šviesos die-’ 
nas.

Jūs, broliai Amerikie
čiai, daug padėjote savo 
tėvų žemei aukomis ir į- 
taka prieš trisdešimts me
tų ir 
tik 
bet
šviesiausių 

Į priklausomos Lietuvos gy- 
ivenime: Darių ir Girėną, 
į kurių idealizmas ir drąsus 
žygis uždegė mūsų tautą 
ir toji juodviejų liepsna 
niekados nenustos švietus 
mūsų ateities dienose.

Bet ir šiandiena Lietu-
I
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
IŠ DU BOISO PADANGES

MIRĖ SENA PARAPIJIETE *
Du Bois, Pa. — Ona Strau- 

zienė. 80 metų amž.. negalavusi 
su viršum 3 metus, su šiuo pa
sauliui atsiskyrė rugpiūčio 27 
dieną, 8:15 vai. vakare.

Gimusi Lietuvoje gegužės 26 
dieną, 1863 metais. Ona Strau- 
zienė 1900 metais atvažiavo į 
Du Bois, Pa., kur per 43 metus 
priklausė prie Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos. Dar gyva, ji !
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ipyazija pei Daniją. Olandiją, Belgiją... Tai trum- 

į Berlyną. Ten naciai 
turi sutraukę dideles militares karo jėgas. Naciai vis
gi mano, kad šis kelias buvo priimtas Quebec’o kon
ferencijoj, nors tuo tarpu invazija padaryta per Itali
ja

i atsigrįžęs- tuoj tąjį laikroduką 
; ir supakavo, bei patarė, kad ir 
, tuojau — guicfc/... pasiutimui, 
nuneštų jį ir į paštą.

Bet toji viengentė, būdama 
A.T. ne žiopla, užuot tuojau nešus jį 

į paštą, parsinešė namo ir... ir 
I išpakavus, pamatė, kad tai yra 
laikrodukas visiškai ne tas, ku- 

r . rį jinai pirko ir visiškai, kaip 
Perimos bei patarimas meti- l saRo. _

niams ir apylinkės viengen- i . ,\. i pigus, bevertis.
ctams. Tad brėžiantis šiuos žo-

Dabar daugelis tėvų, motinų džius .tame reikale drįstu ve ką 
perka sūnams - kariams tokius pasakyti: Kamgi eiti pas tuos, 
laikrodukus, kurie, taip sakant.' kuriems net ir jų tikyba ne
yra atsparūs ir prieš vandenį ir draudžia skriausti. Ar negeriau 
prieš šūvių 
genda nuo to.

Tačiau patartina prisidaboti,
i nes sukčių, monelninkų niekuo- viengentį,
: met nestokuoja... Pavyzdiui: 
paskiausiu laiku čia viena vien
gentė. Ieva S... užėjus pas vieną 
laikrodininką svetimkalbį... ne
krikščionį. nupirko sūnus-ka- 
riui dovanų tokį laikroduką už 
40 dolerių. O šis gi pardavėjas, kad jis greičiaus pats save nu- 

S1 kad neva tai dar jai, iš man-; skriaustų, negu savo kostume- 
K. V.

deda vajus Karo Bonams pirk
ti. Šv. Juozapo parapija užsi
mojo stoti pirmoje vietoje Ka
ro Bonų pirkime. Už kiek bus 
pirkta arba parduota, vėliau 
pranešime.

Service Men’s Center naudai. 
O to svietelio iš arti ir iš toli 
dalyvavo tiek daug kaip nieka
da, ir visi džiaugėsi 
kuoju svetingumu ir 
mis dovanomis.

Liko gražaus pelno 
Kareivių Centrui, 
iškilmingai atidarytas rugsėjo 
4 dieną, 2 vai. po pietų, su ati
tinkama patrijotine programa.

Žymėtina, kad prieš pradė- 
siant patrijotinę programą ir 
po atgiedojimo “The Star 

■ Spangled Banner, kleb. kun.
> buvo pa- 

atkalbėti opening

lietuviš- 
laimėto-

Naujam 
kuris buvo i

I

PHILADELPHIA, PA.

•i ■ ■ «. buvo ilgametė veikli parapijie-' , , , T T, .■vai reikia ir tos Jūsų pra- _ i;°. ______ J . Į Mykolas J. Urbonas
eities paramos ir to idea
lizmo. Mūsų laukia bega
lės darbų ir uždavinių, su
sijusių su Lietuvos laisvės 
kova ir laimėjimu.

Pittsburghe 1917 metų 
pradžioje buvo viešai pa
skelbta pirmoji Lietuvos į 
nepriklausomybės dekla
racija. To fakto akivaiz
doje tikiu, kad ir šios kon-: 
ferencijos žygiai bus ly
giai svarbios vertės Lietu
vos laisvės kelyje. Suva
žiavimas beabejo nutars 
ir ras būdą įvykinti pa
grindinės svarbos daly- 

j kus.
Aš iš savo pusės prašy- 

Įčiau, gal geriausia moterų 
veikėjų, sudaryti komite- 

jtą. kuris ieškotų kelių ir 
i galimybių pagelbėti nelai
mingiesiems tremtiniams.

Prašau priimti mano 
karštus sveikinimus šiam 
suvažiavimui ir leisti pa
linkėti vaisingų darbų.

tė, uoliai rėmė parapiją ir vei-| 
kė lietuvių katalikų naudai. Ji; 
priklausė prie vietos lietuvių 
katalikų draugijų ir buvo ilga
metė LRKSA 78 kuopos narė.

Kleb. kun. Mykolas J. Urbo
nas rugpiūčio 31 dieną. 8:30 v. 
ryte. Šv. Juozapo lietuvių baž-1 
nyčioje laikė gedulingas pa
maldas už a. a. Oną Strauzienę.

; Po pamaldų ir pamokslo, ve- 
i lionės kūnas buvo nulydėtas į
■ Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
kapines, kur ir palaidotas.

Velionė Ona Strauzienė gilia
me nuliūdime paliko sūnų Sta
nislovą Strauzą. tarnaujantį 
Dėdės Šamo armijoje, ir ištekė
jusią dukterį — Mrs. Augustus 
Mikelonis.

t

. i kviestas 
prayer.

KITOS ZINUTĖS
Kun. A. Tamoliūnas praėju

sią savaitę buvo išvykęs į Pitts- 
jburgh, Pa., kur rugsėjo 1 dieną 
i dalyvavo ALRK Federacijos

PRAMOGA NAUJAM 
KAREIVIŲ CENTRUI

Rugsėjo 3 dieną Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos moterų pas
tangomis. 8 vai. vakare, parapi
jos svetainėje suruošta nepa
prasta pramoga New Du Bois

trenksmus — ne- gi eiti su pirkimo reikalais pas 
krikščionis: o dar geriau, pas 
savo viengenčius, nes remiant 

tuo yra remiama
kartu ir visa tauta.. Čia gi Phi- 
ladelphijoje geriausiai yra 
kreiptis prie viengenčio Prano 
Pūko, antrašu: 609 N. 12-th St., 

i
Phila. (23). Pa.: nes yra sąži- 

' ningas biznierius - pardavėjas.

metiniame susivažiavime,
rugsėjo 2 ir 3 dienomis atstovą- dagumo. ir dykai patarnavus.! rį - pirkėją, 
vo Šv. Juozapo parapiją Ameri
kos Lietuvių Konferencijoje, 
kurioje dalyvavo su viršum 400 
delegatų iš įvairių U. S. ir Ka
nados vietų.

Rugsėjo 5 dieną, sekmadienį, 
Sodalietės, 8 vai. ryte. šv. Juo
zapo lietuvių bažnyčioje šv. mi
šių metu ‘in corpore’ priėmė 
Šventąją Komuniją. Po šv. mi
šių turėjo labai svarbų susirin
kimą parapijos svetainėje.

Čia rugsėjo devintąją prasi-

TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE

v

, TA
1
t

Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonų 
kurio tu negali matyti, 
sutaupomis. Bottled locally by Franchised Bottlers from coast to coast
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8. KALBA BOLIVIJOS ATSTOVUI 
Birželio 16 d., 1939 m.

(Tęsinys)
Dabarties valanda, su begaliniai daugybe naujų 

ir rimtų pareigų, tiems, kurie atsakomingį ųž žmonių 
likimą, uždeda didžius darbus ir rimtus nutarimus, 
kurie paprastais laikais yra nežinomi. Žmonės, kurie 
nenori atsilikti medžiaginėse ir kultūrinėse srityse, 
turi išspręsti naujų laikų klausimus. Kad tai atsiekti, 
valstybė tankiai prašo visų luomų daryti didžius pasi- i 
aukojimus bendruomenės gerovei.

Bet kur Kristaus mokslas nušviečia protą, sustip
rina valią ir duoda nurodymus, ten pasiaukojimas ir 
savo reikalų atsižadėjimas bendruomenės gerovei su
daro dalį tų įstatymų ir pareigų nuo kurių Krikščio-, 
niškoji sąžinė neatsiskirs, jei tik pati viešoji valdžia 
gerbia ir pildo tas šventas ir nepaliečiamas dieviškas 
teises. Laimingi yra tie žmonės, kurių vyriausybės su
pranta ir įvertina religijos naudą ir, pripažinimui to 
fakto, netrukdo Kristaus Bažnyčios veikimo, bet dar 
stengiasi, privatiniame ir viešame gyvenime, įskiepy
ti Krikščionišką dvasią.

Taigi, tamstos, atstove, žodžiai Mus didžiai džiu-į 
gina, kad Bolivijos vyriausybė ir žmonės rūpinasi Ka
talikišku jaunuomenės auklėjimu, ištikimai klauso! 
Kristaus Vietininko nurodymų ir savo krašte pajėgia 
taiką išlaikyti. Lai Mūsų Viešpats dar padidina visuo
se taikos meilę, kad jų visi darbai būtų pakreipti jos 
išlaikymui...

KALBA URUGUAJO ATSTOVUI 
Birželio 20 d., 1939 m.

Šiame laike, kada tautų gyvybė ir taika yra taip 
varginama ginčais ir rimtais klausimais, Mes norime 
jums ,atstove, užtikrinti, kad jūsų pasiuntinybės tiks
las yra pagirtinas. Mes prašome Dievą apsaugoti U-j 
ruguajo žmones, taip Mūsų mylimus, valstybės vadus 
ir tamstą, kad jūsų kraštas nebūtų paliestas gręsian-į 
čių nelaimių. Mūsų didžiausias troškimas yra, kad 
dvasinės jėgos, kurios plaukia iš Kristaus įstatymo ir 
mokslo, atneštų visoms tautoms taiką, kurios visas 
pasaulis karštai meldžia...

KALBA MALDININKAMS v 
Liepos 5 <L, 1939 m. j

...Mes ypatingą žodį norime tarti Italijos Pran- į 
ciškonams kunigams, kad jie platintų pamaldumą ir į 

maldą tarp žmonių. Kadangi Pranciškonai yra tiesio
gini tėvinainiai taikos mylėtojo, Šv. Pranciškaus, jų 
dvasinis veikimus turėtų būti persunktas ta pačia dva
sia; o malda, kadangi jie esą kunigai, turėtų būti pa-i 
naudota taikos išprašymui, nes šiandien nieko nėra 
taip reikalinga, kaip taika pasauliui. Parneškite savo 
žmonėms Mūsų palaiminimą ir paraginkite visus mels- j 
tis už pasaulio taiką.

KALBA JAUNAVEDŽIAMS 
Liepos 19 d., 1939 m.

Jaunavedžiams paprastai visur ir visuomet linkė-' 
jama laimės. Toks linkėjimas pilnai išreiškia tėvų, mo
tinų, giminių ir draugų geriausius jausmus ir troški
mus. Toki taip pat yra malda su kuria Bažnyčia už
baigia jaunavedžių mišias: “Visagalis Dieve, išlaikyk 
pastovioje taikoje tuos, kuriuos Tu sujungei teisėta 
vienybe”.

Toks paprastai yra ir Mūsų tėviškas linkėjimas,1 
kurį Mes pasakome jaunavedžiams, atkeliavusiems į 
Romą gauti Apaštališką palaiminimą; palaiminimą, 
kuris yra prižadas dangiškųjų malonių, tikras taikos 
ir džiaugsmo prižadas jums, brangieji sūnūs.

Kalbėdamas į jus šiandien, Mes norime atkreipti 
jūsų dėmesį į to Krikščioniškojo linkėjimo gilią reikš
mę, į tą brangų Dieviškojo Mokytojo mums palikimą, 
pasakytą šiais žodžiais: “Ramybė jums”.

Taika, tikrosios laimės šaltinis, tegali paeiti iš 
Dievo, tik Dievuje ją tegalima atrasti: “Tu sutvėrei 
mus dėl Savęs ir neramios yra mūsų širdys iki jos ne- 
atsilsė Tavyje”. Ir už tai pilna taika, visiška ir tobula1 
laimė atrandama tik danguje, Dievo regėjime. Bet net 
ir žemiškame gyvenime, pagrindinė tikrosios taikos' 
ir laimės sąlyga yra nuolankus atsidavimas ir pildy
mas Dievo valios. Visa tai, kas silpnina, ar trukdo žmo
gui pildyti Dievo valią, visų labiausia nuodėmė, yra 
priešinga taikai. Nuodėmė yra peržengimas Dievo įsa
kymų, atsiskyrimas nuo Jo, netvarka ir nelaimė, sąži
nės griaužimas ir baimė; visi, kurie priešinasi Dievo 
valiai, neturi ir negali turėti taikos. Taigi tegali 
džiaugtis tie, kurie pildo Dievo įsakymus.

"Kiekvieno kataliko yra šventa priedermė 
paremti katalikišką spaudą ir ją kuoplačiau- 
siai paskleisti tarp žmonių". Pijus IX.
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DARBININKAS '
Stanilionienė, Mikalina Glavic-J 
kaitė, Marijona Žemaitaitienė,!
Elena Matačinskienė, Teresė 
Saurusaitienė, Gaspadorius — 
Viktoras Sviklas.

Aukavo piknikui: Anielė Med- 
zveckienė, V. Šilalienė, Mrs. 
Kirmilienė, sudėtinai: Kirmi- 
lienė, Kuzmickienė ir Švedienė; i užregistruot 
P. Kuzmickienė. P. Tauzienė,

: Rose
i Mrs.
Elz.
Mrs. Eva Cook.

Lukas,
Burokas,
Bemlitz,

Lucille Banionis, 
Mrs.
Mrs.

Stepšis,
Kosulis,1

I

kalbėjo
i
i

Ponas J. Žemaitis apgailesta
vo, kad jis, garsindamas, kur 
galima užregistruot bonus, pa
miršo paminėt Lietuvių klubą. 
Todėl jis viešai pareiškia savo 
apgailestavimą ir maloniai at
siprašo klubo narių už padary
tą nemalonumą. Bonus galima 

klube kas trečia
dienio vakarą — Wednesday. 

. Tad, kuriem patogu, užeikit 
klūban ir užregistruokit savo 
bonus. Koresp. S. Bugnaitis.

Šv. Kazimiero Parapija
Štai jau ir prisiartino rugsėjo 

12, šv. Kazimiero parapijos 
Post- choro metinė gegužinė. Mairo-

5

p. JUOZAS K. ŽEMAITIS,
Šv. Kazimiero lietuvių par. (Worcester, Mass.) vargo
nininkas, Karo Bonų Lietuvių Komiteto pirmininkas, 
pravedęs sėkmingai karo bonų pardavinėjimo vajų, 
dabar ruošia gražią ir patriotinę dainų programą ge
gužinei, kuri įvyks sekmadienį, rugsėjo 12 d. š. m., 
Maironio parke, prie gražaus ežero, p. Žemaitis yra pa
rapijos choro vedėjas ir to choro gegužinės komisijos 
garbės pirmininkas.

WORCESTER, MASS.
• r

Karo bonų vajus užsibaigė su 
netikėtu pasisekimu. Tuomi 
džiaugias vajaus komisija, 
džiaugiasi visi, kurie jai vienu, 
ar kitu būdu gelbėjo, ir galuti
nai džiaugiasi, visi Worceste- 
rio lietuviai, nes jie apsivaini
kavo tikrų Amerikos patrijotų 
garbės vainiku. Worcesterio 
lietuviai savo patrijotiškumu 
nustebino net svetimtaučius. 
Patys pastos valdininkai nesi
tikėjo, kad per vieną August 
29 dieną, laike užbaigimo va
jaus piknike išparduos tiek 
daug bonų. Jie atvyko su 50 
tūkstančių vertės bonų, many
dami. kad gal išparduos vieną- 
kitą desėtką tūkstančių. Bet 
vienos valandos bėgyje pamatė, 
kad bonai jau baigiasi, o čia ei
lių - eilės dar stovi ir laukia 
progos nusipirkt bonų. Todėl 
paštos viršininkas skubiai vyk
sta pastos ofisan ir pristato ki
ta tiek bonų. kuriuos ir gi be
veik visus išpardavė. Pikniko 
dienoje išparduota bonų 95 
tūkstančių vertės, o su tais, ku
rie išparduota bėgyje vajaus 
pasidaro iš viso 117 tūkstan
čių suma.

Vajus pasisekė, galima saky
ti. dėlto, kad jam vadovavo 
kompetentiški ir sumanūs žmo
nės. Komisijos pirmininkas p. 
J. Žemaitis, visad linksmai nu
siteikęs buvo, kaip tik tinkan
tis tame darbe, vadovauti. Jam 
gelbėjo du šviesūs, jauni, ener
gingi ir turinti didelės įtekmės 
visuomenėje, kunigai J. Baka
nas ir J. Jutkevičius. Sekreto
rius. kurio darbas buvo užrašy
ti visus nutarimus ir-gi. rodos, 
savo atliko ir viską kas buvo 
tarta užrašė. Iždininkas p. J. 
Dvareckas, kuriam buvo paves
ta daboti tauščią komisijos ka-] 
są. savo sumanumu, laike pik-. 
niko, padarė nemažai iždui pel- ■ 
no ir jį gerokai pripildė? Kiti 
komisijos nariai, kaip pamaty
site žemiaus telpančiame dar
buotojų sąraše ir-gi uoliai dir
bo laike pikniko ir todėl pikni
kas buvo gana pasekmingas 
biznio atžvilgiu.

Rašytojos, kurios pildė bonų 
aplikacijas, drukavo bonus, ir 
registravo, pirmiau, ir tą dieną 
pirktus bonus buvo sekančios: 
Mrs. Mary Josėphs, Miss Dirsa, 
Miss Ona Mikotaitis, Paulė Bu
činskas, Mary Thompson, Tilie 
Aukštikalnis, Eva Jurgelionis, 
John Blavackaitė, Rita Delio
nytė, Mrs. Katrina Pupkienė, 
Lilijona Smolskytė, Elz. Kaliū- 
naitė, Francis Kaliunaitė, Mari
jona Gvazdauskaitė, Viktorija 
Kunigonytė, Julė Ciraitė, Virgi
nija Leketaitė. Vera Jurgelio
nytė, Elena Blažaitytė. Biruta 
Vaitkūnaitė. Berta Latakaitė, 
Irena Keršytė, Aldona Baluko- 
nytė, Ona Kuzmickaitė. Virgi
nija Volungytė, Elena Katinai-. ♦
tė, Adelė Pigagaitė.

Prie baro dirbo: Adomas Ka
šėta. Antanas Janušonis, Vla
das Paleckas. Liudvikas Svik
las, Jonas Daučiūnas, Domini- 
kas Serafinavičius, Petras Ši- 
lanskis, Vincas Kraunialis, Pet
ras Kosulis, Bernardas Tamule
vičius, Vincas Stepšinskas. My
kolas Nedzveckas, 
gustinavičius. 1 
ras, Adolfas 
Petras Repečka. 
činskas. Juozas 
(Gaspadorius*.

Prie pinigų: Juozas Overka, 
Edvardas Petrolaitis, Ieva Bal
sevičiūtė, Elena Volungytė, A- 
domas Gudukas.

Prie Beano: Mrs. Ona Puišie- 
nė. Mrs. Amelia Milus. Mrs. 

' Marijona Grigienė. Marcele 
Watkins. Petronėlė Bačinskie- 
nė, Marijona Stakiliūnas, Vik
torija Ručinskienė, Mrs. Jaku
tienė, Ona Sidabrienė. Veroni
ka Vaitkevičienė, vyriausia iž
dininkė Liudvika Totilaitė.

Prie valgių dirbo: Petronėlė* 
Tauzinienė. Valerija Šilalienė. j 
Marijona Švedienė. Petronė 
Kuzminskienė. Marcelė Kirmi
lienė, Jonas Dvareckas —(Gas
padorius).

Prie serijų: Anielė Nedzvec-i 
kienė. Mikalina Keršienė. Onai 
Bruožienė. Agnietė Roglienė. į 
Petronė Bogužinskienė. Ona'

Kalbų programas: 
kun. K. Vasys, Aušros Vartų 

i parapijos klebonas. Miesto ma
yoras William Bennet,
master Sheehan. advokatas Ta- nio Parke. Komisija sunkiai 
mulionis, advokatas K. Aksti- dirba, kad ši gegužinė pavyktų, 
nas, kunigai — J. Jutkevičius Todėl kviečiame visus, senus ir 
ir J. Bakanas. 1

' Juozas Žemaitis.
neteko pačiam girdėt, bet spė- 

1 ju, kad kalbos buvo turiningos 
ir įspūdingos, nes po kalbų dvi
gubai pailgėjo eilės, laukian
čių pirkt bonus.

Parite per dvi valandas grojo 
pastos tarnautojų benas ir gra- 

i žiai linksmino pikniko daly- 
1 vius. Piknikas pasibaigė gra
žioje nuotaikoje ir visi skirstė
si į savo namus pilni džiaugs
mo ir entuziazmo.

Pirmadienį, rugpiūčio - Aug. 
30 dieną įvyko visos bonų ko
misijos ir dirbusių piknike dar
bininkų susirinkimas, kuriame 
nebuvo daryta jokių nutarimų, 
tik pasakyta nemažai kalbų, 

j pasidalyta džiaugsmo įspū- Į 
džiais iš pasisekusio vajaus 
darbo, perskaityta klebono ku
nigo K. Vasio laiškas, kuriame 

i jis pareiškė džiaugsmo nusise
kusiu vajum ir patarė kreiptis 
į valdžią su prašymu, kad ji 
dedikuotų Worcesterio lietuvių 
vardu kokį bomberį ir apgai
lestavo, kad su svarbiais rei
kalais turėjo išvykti ir jog ne
gali asmeniai dalyvauti susirin
kime. Po to viso įvyko darbo 
užbaigimo puota.

, . . . .. , _
Programą vedė jaunus, dalyvauti. Lis ar snigs, 

. Nors kalbų gegužinė vistiek įvyks. Choras 
išmoko daug gražių, naujų dai
nų, kuriomis mėgins jumis pa
linksminti. Taipgi bus gražių 
lietuviškų šokių, kur visi galės 
pašokti ir prisiminti savo jau-

nas dienas Lietuvoje. Bus ska
nių valgių ir gėrimų. Artinasi 
ruduo. Tai čia kaip tik ir yra 
proga jums gražiai laiką pra
leisti.

Sekantieji prižadėjo dirbti 
gegužinėje: Marijona Tamošiū
naitė, Teofilia Aukštikalnytė, 
Ieva Jurgelionytė. Adelė Bis- 
kytė, Julė Burdulytė. Ona Bur- 
dulytė. Agota Laugalytė. Ange
lą Stakeliūnaitė. Petronė Matu
sevičiūtė. Elena Žigmontaitė, 

Į Rita Delionytė. Joana Blavec- 
kaitė. Elena Struckas. Jean 
Matulis, Marijona Jerusevičiū- 
tė, Karalina Zumaraitė, Adelė 
Kuzmickaitė, Jonas Jecketer, 
Juozas Delionis. Pranas Zalec- 
kas, Jonas Gudiliauskas. Ri
chardas Sarapas. Jonas Drums
tas. Edviną Ginkus, Virginia 
Kovac-k. Petronė Labanauskas, 
Elena Talakauskas. Leoną Ta- 
parauskas, Adelė Ivoska. Mar
celė Jurgelionienė, Ona Kon- 
drotavičienė ir Katarina Ben- 
doravičienė. Juozas K. Žemai
tis yra garbės pirm. Komisija.

; PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS j
II yra I
M ..... Omėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis <i

;; “Šv. Pranciškaus Varpelis” i
Pigiausias laikraštis yra

!! "VARPELIS" |

Metams kainuoja tik $1.00
Kanadoje $2.00 j[

Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. ! i 
I Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, i > 

ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” < i 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- ! ' 
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS" i
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir , ] 

Ii kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- !
i pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. I I 
j Adresas: ! I

[ FRANCISCAN FATHERS I į
310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. Į! 

Telephone — Hemlock 6567 ] Į
KAM LAUKTI SKUBOS 
VALANDOS EITI NAMO

Juozas Au- 
Petras Aikšno- 

Tam Ulevičius, 
. Juozas Mata- 

Glavickas. —
4
i 
j

I

Aktualė scena ant Park St.. 
Skubos Valandą.

KARO LAIKU—P A 6 A L V 0 K! AR jūs turite važiuoti skubos valandomis?
Aprūpinti Skubos Vemti reikalinga transportacija. pasi
barė Elevated ’.inijai darbas Nr 1 karo laiku. Mes tą darbą 
galime atlikti, jei jūs pagelbėsite kada jūs galite.

Jei jums nėra reikalo, nevažiuok Skubos Valandomis 

Nevažiuokit Nuo 7 iki 9 v. r. ir 5 iki 6 v. v.

NUO LABOR DAY. aptarnavimas vr.i padidinta* ar.t mūsų 
subway ir tunelio linijų tarpe 9 ryto ir 5 v. p. p.

boston ELsvano r*ilw*t 5
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FRANZ WERFEL
HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

Penktadienis. Rugsėjo 10 1*±3

Burtu-

I

kad Dievas stiprintų p. 
lienės sveikatą.

* * *

V.ske- 
kur s y-

-../M'

Policija atvedė ponią.
Vitalis Ditūras karščiavusi ir pyk.- 

kad valstybe: nesiseka Berną i<: ; nugui
ti. Nusiminęs jis sėdi savo raštinėje, jis 
turi rimto pagrindo manyti, kad bus pa
varytas iš valstybės gynėjo vietos.

Taip jam begalvojant, štai atsidaro 
duris ir žandaras įveda turtingą ponią. 
Žandaras pastatė dideli buteli ant sta.u 
ir tarė: — Šita ponia neša vandenį iš šal
tinio.—
— Kaip tamstos vardas? — paklausė 

Ditūras.
— Ponia Bruatienė. — atsakė moteris.
— Ponia Bruatienė? — valstybės perse

kiotojas pažiūrėjo. — Bruatienė? Ar 
tamsta kartais neturi kokių santykių su

Dnvir.gi eepyrlgfct, 1943. by Kir.g Feat jres Syndlcate. Ine. Tert copyri

— Penia Bruatiene! — jis sake.
A imirolu Bruatu?—
— Jis mano vyras. — atsake moteriške. 

— O dabar, pone, aš norėčiau žinoti kuo 
esu nusikaltus, kad čia mane atvedė? —

Valstybės persekiotojas ką tik neapal
po. Jis dabar maloniai kalbėjo: — Ponia, 
kaip aš žinau, tamstos vyras yra labai 
artimas imperatoriui. Tačiau mes čia ko
vojame prieš silpnaprotės mergaitės pra
simanymus. Tamsta supranti, kad čia 
yra pasikėsinimas prieš imperatoriaus 
valdžią. Bet gaila, kad štai, tokia ponia, 
kalu tamsta ateini, ir rodo žmonėms ne
silaikyti vyriausybės įstatymų. Taigi aš 
esu priverstas nubausti tamstą penkiais 
frankais. —

— Aš buteli atimu! —
Ponia Bruatienė nusišypsojo ir tarė:

— Maloniai, ir dar pridėsi šimtą frankų, 
Liurdo beturčių sušelpimui. O dabar pra
šau atiduoti mano butelį. —
— Butelis konfiskuotas. — atsakė vals

tybės persekiotojas.
Ponia vėl nusišypsojo. — Aš nemanau, 

kad taip pasiliks, nes aš į jį pripiliau van
dens iš šaltinio, prašant aukštai asmeny
bei. —

Ditūras nenorėjo nusileisti: 
galėčiau paklausti, ponia, tos 
vardo ?—
— Jos prakilnybė Karalienė

— atsakė ponia Bruatienė. — 
žojo karalaičio auklėtoja. —

•ht. 1942. by The Vikinr Pr*-*s. Ine. Dittributed by Kinff Festure* Synd < ate in co-operatien with the Book-of-th.e-Month Club. Ine.

— Neškis sau! — Įpykęs tarė
Ditūras visas išblyško, pastūmė butelį 

ir tarė: — Neškis, ponia, aš pradedu su
prasti. kad esu vienas, kuris noriu pildy
ti valstybės pareigas. —

: — Ar aš 
asmenybės

Eugenija, 
aš esu rna-

Kokius dar bandymus darys valstybės 
persekiotojas? “Darbininkas” išleidžia 
Vyskupo Būčio knygą: — švč. Panelės 
Marijos Apsireiškimas Liurde. — kurioje 
rasi pilną Liurdo įvykių aprašymą. Pri- 
knygą. kurioje ir jūsų vardas bus įrašy- 
siųskite $5.00, už ką gausite tą įdomią 
tas į knygos rėmėjų skaičių.

i

l

GIRDEI? LIETUVIU \
KOLONIJOSE ‘

BROCKTOH, MASS HAVERHILL, MASS

KAS
i i i
*
t

i

LAWRENCE, MASS I-

Sekmadienį, po mišių 8-tos čic 
valandos. įvyks keturiasdešim
ties metų parapijos sukakties 
komisijos narių susirinkimas. 
Pasiskirstė darbais — komisi
jos pirm. p. T. Skucevičius. jo 
pagelbininku J. Budrevič-ius, Ų° '72
rast. J. Andruškevičiūtė. Daug 
svarstyta kaip išplatinti iškil
mių bilietus. Pagaliau nutarta 
išsiuntinėt laiškais į stubas ir' 
šiaip platinti per komisijos na
rius. Bilietų išsiuntinėjim dar
bui atlikti laisvanoriai apsiėmė, 
p-lės B. Budrevičiūtė ir S. Raz- 
nauskaitė. Sekmadieniais prieš 
ir po pamaldų nariai apsiėmė 
pardavinėti bilietus, kurie ne
bus gavę laiškų šios ypatos: 
S. Rimaitė. S. Raznauskaitė. M. 
Karosa. S. Kazeliūnaitė. A. Pi- 
naitė. ir B. Budrevičiūtė.

Programų rūpinasi mūsų 
vargonininkas Povilas Sakas, 
ruoš lamas solos 1 lėtus, kv . i - 
tetus ir tt.

bažnx

dr. J. PaiuiUKonis. 
rugsėjo 6 d., po 

ostogų išvyko profe- 
Marianapolio Kolegi- 
son. Conn.

Petras Kranch išvyko i Tėvų 
Marijonų kongregaciją moky
tis apaštalavimo darbui.

I

Mūsų kolonijoj turėjome kar- 
nivalą per ištisą savaitę, vaka
rais. nuo rugpiūčio 23 iki 28 
dienos š. m. Kalnivalas buvo 
surengtas Šv. Ritos ir Šv. Jur
gio parapijų naudai. Išleista 
laimėjimui $500.00 vertės karo 
bonų. žmonių atsilankė kas va
karą gana daug ir praleido lai
ką linksmai, nors per du vaka
ru lietuvus sutrukdė. Pelno liko 
nemažai. Minėtame parengime 
darbavosi ir lietuviai, nes Šv. 
Jurgio parapija yra lietuvių, 
bet prijungta prie Šv. Ritos pa- 

■ rapijos. To parengimo sumany- 
1 toju ir vadu buvo kun. Jonas 

Žuromskis. Garbė lietuviams 
išių jaunieji “galvo- turėti tokį dvasios vadą, kaip 
nesiskubo 
bet rimtai.

PAVYZDINGOS VESTUVĖS

. 9 v. 
bažnyčioje, 

prieš šv. mi- 
jaunavedžių in- 

,teikė moterystės sa- 
Guzevičiui

I 
I

p:
S'

Šiais metais Centrai Catholic 
High lankys A. Kriaučiūnas. J. 
Griškevičius. Mcckeėvičius, K. 
Rimas. Mikšta ir kt. Šioji mo
kykla nors jauna, taip sparčiai 
auga jog šiais metais buvo 
versta dalį savo mokinių per- 

* kelti į k

A u

Šiomis dienomis p. A. 
lio jaunesnysis sūnus, k 
ra karo tarnyboje So. Carolii a 
valstybėje, buvo sugrįžęs pas 
tėvelį, gyv. Wilson St., praleisti 
atostogas. Kitas p. A. \ lakelio 
sūnus, daktaras yra taip pat 
karo tarnyboj?.

Iš šios kolonijos Amerikos 
Lietuvių Konferencijoje, Pitts
burgh, Pa., dalyvavo šie atsto
vai: p. A. Neviackas. p. P. Kru
čas ir p. A. F. Kneižys. Patrio- 
tingieji lietuviai labai įdomau
jasi konferencija ir jos eiga. 
Telephonais ir asmeniai susiti
kę atstovus klausinėja: “Kaip 
ten tikrai buvo, nes mes per 
radio girdėjome Minkų pasako
jant, jog ten nebuvo 
nebuvo
tvarkos?” 
Amerikos 
joje buvo 
kratija, ir
duos raportus, 
laikraščiuose ir sužinosite.

CSN.

vienybės, 
demokratijos, nebuvo 

Trumpai atsakysiu: 
Lietuvių konferenci- 
ir vienybė, ir demo- 

tvarka. Atstovai iš- 
pasiskaitysite

KARO BONŲ VAJUS PRASIDĖS 
RUGSĖJO 19 D., 3:30 VAL.P.P.

Pirmadienį, rugsėjo 6 d.
r., šv. Roko par. 
kun. J. Švagždys 
sias. laisvtasI

> tencija. su
kramentą Albertui
iš Mattapan. Mass. su p-le mu
zike. Šv. Roko par.
ke Leoną Šerintaite. Jungtuvių 
proga, kun. J. Švagždys pasakė 
labai įspūdingą ir tai progai 
pritaikintą pamokslą.

Per šv. mišias priėmė Šv. Ko
muniją kaip patys jaunieji, taip 
ir pajauniai ir pamergės.

Po šv. m
trūkčiai” nesiskubo bėgti iš 
bažnyčios, bet rimtai, susikau
pę atsistojo ir lėtais žingsniais 
nužygiavo prie Švč. P. Marijos 

■ Nekaltai Pradėtos altoriaus, 
atsiklaupė ir meldė Josios už
tarymą ir globos, kad Ji laimin- 

naujame gy-

vargoninin-

Norvood. Mass. -
Į dienomis įvykusiame
;Karo Bonų Komiteto susirinki
me nutarta trečiosiosį

!

Šiomis
Lietuvių

kun. Jonas Žuromskis. Kiekvie
nas lietuvis katalikas džiaugia- ro bonus 
si ir didžiuojasi, nes lietuviai 
žino, kad kun. Jonas Žuroms- 
kis darbuojasi lietuvių gerovei. 
Katalikų užduotis sekti savo 
vadą, neklausyti tų. kurie nori 
ardyti mūsų vienybę.

| 
žygis davė 
senesniems,. 

bažnyčioje, o
puikų pavyzdi.

tų ir padėtų jųjų
venime.

Šis jaunavedžių 
gražaus įspūdžio 
susirinkusiems

pr.- jauniesiems.
Vestuvių ceremonijoms grojo 

as patalpas. Aauonėlė. brolis Jonas Banys. MIC.

ALBERT R. BARKER
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.

Bet dar yra pavojingoje padė
tyje. pp. Bartuliai yra ilgame
čiai “Darbininko” skaitytojai.
- . . . I
sv. Jurgio lietuvių parapijie
čiai “Darbininko” skaitytojai, 
šv. Jurgio lietuvių parapijos 
parapijiečiai ir katalikiškų 
draugijų nariai. Pasimelskime, į

paskolos 
,— karo bonų vajų pradėti sek
madienį. rugsėjo 19 d.. 3:30 
vai. po pietų, šv. Jurgio lietu
vių parapijos svetainėje, St. 
James Avė.

Komitetas pasidalino darbais 
ir ruošia gražią programą: kal
bos, dainos, muzika ir judamie- į 
ji paveikslai.

i Trečiosios paskolos vajus j 
prasidėjo iškilmingai visoje I 
šalyje.

i Šios kolonijos lietuviai jau 
du kartu organizuotai pirko ka- 
. _______  Gausiu karo bonų
pirkimu lietuviai nustebino a-. 
merikiečius. Vietinis-anglų kal
ba dienraštis pirmame pusią ! 
pyj parašė, kad lietuvių gausus: 
bonų pirkimas yra pirmas toks Į 
įvykis to miesto Istorijoj. Vadi- ■ 
naši, jokia kita tautinė grupėj 
arba visos tautinės grupės ben
drai nėra to padariusios, kad 
per porą valandų nupirktų karo 
bonų už $22.000. Lietuviai pa
darė rekordą.

Šiame karo bonų vajuje, ku
ris oficialiai prasideda rugsėjo 
9 d., lietuviai organizuotai ruo
šiasi patrigubinti tą sumą, bū
tent. komitetas užsibrėžė sukel
ti mažiausia $7.5.000 karo bo- 
nais ir už tai nupirkti mūsų 
šalies karo jėgoms — laivynui 
kovojantį lėktuvą.

Lietuvių Karo Bonų Komite
tas nuoširdžiai kviečia visus 
lietuvius, vietinius ir iš apylin
kės taupyti pinigus ir tą dieną 
pagal išgalės pirkti karo bonus 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
svetainėje. Lietuviai darbinin
kai. kurie laike to vajaus pirks 
karo bonus dirbtuvėse, reika
laukite, kad jūsų bonus priskai- 
tytų lietuvių kvotai. Bet ge
riausia taupyti ir pirkti lietu
vių masiniame susirinkime.

Be to, jau dabar galima pirk
ti karo bonus pas komiteto iždi
ninką, p. Antaną Mickūną, 
Balch Pharmacy, 1110 VVash- 

! ington St. p. Mickūnas pirktus 
bonus priskaitys prie nusista
tytos kvotos. Šis karo bonų va
jus yra visų lietuvių. Lai visi 
lietuviai prie to darbo priside
da darbu ir pirkimu.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

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

Tel. Parktvav—1864-1V.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

I 
I

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

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

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas.
613 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

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

HAVERHILLIO LIETUVIŲ 
KATALIKŲ VEIKIMO 

CENTRAS DARBUOJASI
Teko sužinoti, kad pasiuntė 

nors mažą dovanėlę ir pasvei
kinimo laišką Amerikos Lietu
vių Konferencijai, kuri įvyko 
rūgs. 2—3 d.d., š. m. Pitts
burgh, Pa. Minėta organizacija 
nėra turtinga, bet galiu drąsiai 
sakyti, ji daugiausiai darbuoja
si lietuvybės ir katalikybės rei
kalais.

Teko susitikti tik ką parvy- 
kusį 10 dienų atostogų kareivį 
Juozą Aidukonį. Po 10 dienų 
važiuosiąs į stovyklą atgal, į 
Alabamos valstybę. Juozas yra 
geras katalikas. Atostogas pra
leidžia pas motiną ir sesutę, 
kurios gyvena Haverhill’y ir 
daug yra prisidėjusios parama 
Bažnyčiai. Sesutė Marijona Ai- 
dukonytė visą laiką priklauso 
prie Lietuvių šv. Jurgio bažny
čios choro.

Mes katalikai vėlinanti viso 
gero Juozu Aidukoniu, kad Die- 

Įvas suteiktų gerą sveikatą ir 
1 laimę. Kūrinus.

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

Ateinančiai Žiemai!

Telephone:
Ofiso: Oexter 1952 

Namų: PI. 6286

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R- I.

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

Pasirūpinkite Kailinius

&4Č
411 WASHINGTON STREET, 

BOSTON, MASS.

Kiekvienas geras šeimininkas galvoja ir rūpinasi ateinančiai žiemai 
įsigyti kuro — anglių ar aliejaus, kad atėjus žiemos šalčiams nereikėtų 
susitraukus drebėti. Kaip angliai reikalingi ir aliejus namų apšildymui, 
taip lygiai reikalingi ir geri, madnūs ir šilumą palaiką kailiniai.

I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių kompanija Amerikoje, turi 
platų naujausios mados kailinių pasirinkimą. Taigi, ateikite į mūsų 
krautuvę ir prisimieruokite sau puikiausius kailinius už labai prieinamą 
kainą.

Kailiniai yra labai lengva įsigyti, nes I. J. Fox kompanija duoda kai
linius su mažu įmokėjimu, o likusi balansą leidžia mokėti pritaikinant 
savo aplinkybėms. Kas dabar nusipirks kailinius, galės nemokamai pa
dėti į mūsų storage iki rudens.

Atėjusios į krautuvę visuomet prašykite, kad Jums patarnautų šios 
firmos lietuvis atstovas p. BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kailinių 
expertas ir žinovas. Lauksime Jūs!

Užsisakykite Toniko Pas Mus J
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, < 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-WiI

p. Bartulienė, gyv. Sunset 
Avė., po sunkios operacijos 
Nonvoodo ligoninėje, sveiksta.

PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1301,-R

<3|

!

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE

PERMANENT

Croquignole ir Spirai 

nuo$5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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fviETINis ŽINIOsl
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DARBININKAS ?

ŽINUTES

!nas pažadėjo $100.00. Galutiną | GRĮŽO SESERYS. Rūgs. 8 d., 
atskaitą bus galima padaryti'sugrįžo Seserys mokytojos iš 
po sekmadienio, rūgs. 12 d. Visi Elmhurst, Pa.
dar turi progos prisidėti prie 
Lietuvos atstatymo darbo.

Sekmadienį, 3 v. p. p., bus vi
sų aukuotojų skaitomi vardai.

Jos pradės vai
kučius mokyti lietuvių kalbos, 
rūgs. 17 d., 4 v. p. p. Religijos 
pamokos, rūgs. 18 d., 9 v. r.

-ųe-

<•

d.,VESTUVĖS. — Rūgs. 5 
Zofija Kubiliūtė, gyv. 32 Cedar 
St., Mattapan ištekėjo už Jur-

gio Morrison.
Rūgs. 6 d., Katrė Jasaitė, gyv.

39 Old Harbor St., So. Boston,
Aristedes Moterų Merginų Kareiviams 

Remti skyrius, kareivių naudai,

DAKTARAI

Mass., ištekėjo už 
Fragopulos.

Apsivedė 
Krasauskas 
bert, Crewe,

!į Šou. 4476 ;!
;■ Dr.JosephF.Antanėlis ■[

OPTOMETRISTAS
;! 515 East Broadway ;• 
;! So. Boston, Mass. !; 
![ Ofiso Valandos išskyrus ]! 
!> Trečiadieniais ir i[
;! Penktadieniais ! Į
• Į Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
![ šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro

Seredomls:—
Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

Tel. ŠOU 2712
Dr. J. C. Seymour 

(LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas 

Specialybė—Akių, Vidurių 
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą.
Pritaiko Akinius 

Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 
So. Boston, Mass.

Tel. TROvvbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2 ir 6—8.

ĮVAIRŪS skelbimaiRūgs. 9 d., 8:30 v. r. gaudė 
visų bažnyčių varpai. Tuomet 
jie sykiu su Prezidentu Roose- 
veltu pranešė Amerikos gyven
tojams Karo Paskolos tretįjį 
vajų.

Šv. Petro par. bažnyčios var
pai kvietė lietuvius pirkti karo 
bonus bažnytinėje salėje, W. 
5th St., rūgs. 12 d., 3 v. p. p.

Juozapas Paulauskas sugrįžo 
mokyklon. Duxbury, Mass. la
vintis tapti Dieviškojo žodžio 

(Johnson - Janu-[ Navickai iš Hartfoido, Conn., vienuolijos nariu. Su savim jis 
i išsivežė ir jaunesnį brolį Joną, 
į Juozas per šį dyklaikį atlankė 
su mamyte ir sesele savo gimi- 
nes Detroit, Mich.

Rūgs. 7 d. mirė, ilgai sirgęs 
Teofilas Zmajauskas, 54 metų, 
gyv. 250 E. 8th St. Tapo palai- 

..o dokas, rūgs. 9 d., 9 v. r. iš Šv. 
5 Petro bažnyčios. Paliko moterį 

1-
Izabelę buvusią Brazdaudaitę - 
Trepianskienę. Jis paėjo 
Šaukėnų.

PYRAGĖNĖ PAVYKO. —
i,, _ , . __

kareivis Leonas parengimas įvyko ir pavyko, 
su Blanche Gom- Sekmadienį nuo pusiaudienio 
Va. kareivių motynos, pačios mer-
----------- ;gynos ir šelpėjos nešė pyragus

KRIKŠTAI. — Maria - Ona ir pyragaičius. Suplaukė įvai- 
Jono - Onos (Kiškytės) Les- rių kupčių pyragų pasipirkti, 
činskų tapo pakrikštyta rūgs. Lankėsi vietiniai kunigai, dr. 
5 d. Tą dieną dar buvo pakrikš- kapitonas E. Abračinskas, 
tytas Danielis Antanas Danie- M. D., Paplauskai iš Lawrence,' 
lio ir Olgos 
šaitės) Lazdauskų; 
Jono Bronio - Onos
tės) Kontrimų.

Vyskupo P. Būčio knygos—ŠVČ. j 
P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
LIURDE, pirmas lankas jau spaus
dinamas. Iš eilės eis ir kiti.

MOKYTIS
Į REIKALINGA mokiniai stiche- 
riai arba operatoriai. Nėra rei- 

Taigi, kalo turėti patyrimą. Mes iš- 
kurie dar neužsisakėte šio vertingo mokysime ir į savaitę iki iš- 
veikalo, ar dar neįstojote į Liurdo moksite mokėsime 
knygos Rėmėjų eiles, prašome pasi- Atsišaukite nuo 9:30 iki 5:30. 
skubinti, kad galėtume ir Jūsų var- Wolff-Fording, 46 Stuart St., 
dą įamžinti — atspausdinti Liurdo Boston. Mass. (10-14)
knygoje ,kuris liūdis šimtmečiams, i 
kad Tamsta buvote katalikiškos REIKALINGA VYRŲ 
spaudos rėmėjas ir ŠVČ. PANOS ...... ..............
MARIJOS gerbėjas.

po $20.80.

18 Metų ar vyresnių, dirbti 
svarbioje industrijoje. Geros

ir Bronis Genšauskai iš Forestville,!
(Jasiony- Conn. ir kiti iš kitur.

(MASINIS SUSIRINKIMAS. —
. Rūgs. 12 d., sekmadienį, 2:30 
vai. p. p., Šv. Petro par. bažny
čioje, bus laikomos pamaldos 
kareivių bei taikos reikalams.

3 vai. p. p. bažnytinėje salėje 
bus laikomas masinis susirinki- 

įmas. Svečiai ir vietiniai A. L. 
Į Konferencijos atstovai kalbės 
apie konferenciją ir kitus Lie
tuvos reikalus. Bonų reikalu 
kalbės adv. Kastas Akstinas iš■
Worcesterio.

Šiame visuomeniniame susi
rinkime bus pardavinėjami 
War Bonds. Vienas USN kapi
tonas pykdamas pasakojo, kad 
Amerikoje žmonės elgiasi kaip, į 
kad nebūtų dabar baisaus karo. 
Iš jaunimo kas minutė stato 
savo gyvybes pavojun. 0 čia j 
žmonės ūžia, uliavoja. Kad pa- į 

rodžius, 
čiame karą, pirkime daug W«r Dariaus posto Ladies Auxiliary 
Bonds lietuvių vardu.

Šią savaitę į Liurdo knygos rėmėjus įstojo sekan- darbo sąlygos. Pradedant algos 
' — 74c. į valandą.

ROHMER-MEDFORD WOOL 
SCOURING CO.

574 Boston Avė., Medford, 
Massachusetts.

tieji:
Kun. Jokūbas J. Shlikas, Sheboygen, Wis...........10.00
Andrius S. Sliokaitis, Cleveland, Ohio................  10.00
Mrs. Mary Chess, Hillside, N. J.............................10.00
Mrs. Fr. Witkousky, Esple n, Pittsburgh, Pa...... 5.00
Pvt. Alfred V. Voega, A. A. F. Dorchester, Mass....5.00
A. Chernalis, Paterson, N. J.................................... 5.00'
Sofija ir Viktoras Žičkus, Dorchester, Mass....... 5.00
Andrius ir Elena Rusai, Dorchester, Mass..............5.00
Mr. & Mrs. Peter Stanis, Hudson, Mass..................5.00
Muzikas J. Žilevičius, L. M., Elizabeth, N. J.........5.00
Jurgis Tamašauskas, Schenectady, N. Y............. 5.00
Jonas Jankauskas, Cicero, III............................... 5.00
Elena Liudienė, Montello, Mass...........................  5.00
Marijona Kardokienė, Dorchester, Mass.............. 5.001
N. N., Brighton, Mass..............................................5.00
A. Tamoševičienė, Brockton, Mass......................... 5.00
Mrs. Johon T. Pečiulis, Worcester, Mass................. 5.00
Anna Salatka, Worcester, Mass...........................  5.00
L. Gedrim, E. Pepperell, Mass................................ 5.00
J. Jakubauskas, Waterbury, Conn........................ 5.00
A. Tukys, Waterbury, Conn....................................5.00!
Julia Buikus, Glastonbury, Conn............................ 5.00
Valerija Kulbis, Rochester, N. Y............................ 5.00
Nancy Barzdevičiūtė, Rochester, N. Y................  5.00
Agnės Dėdinas, Greenfield, Mass........................... 5.00
Ona Šaputienė, Woodhaven, N. Y...........................5.00
Marijona Talušienė, Chicago, III.............................5.00
Eva Skyrius, Waukegan, III.................................... 5.00
Mrs. G. Kadzis, Amsterdam, N. Y......................... 5.00
Anna Bulovą, Phila., Pa........................................... 5.00
Agota Sniečkus, Waterbury, Conn......................... 5.00
Ona Drungienė, Brooklyn, N. Y...........................  5.00
Mrs. P. Timinskienė, Phila., Pa.............................. 5.00
T. Zurauskienė, Brooklyn, N. Y...........................  5.00
Kazimieras Leiga, Brooklyn, N. Y.......................  5.00
Petras Danyla, Brockton, Mass............................ 5.00
Marijona Buividaitė, Lawrence, Mass..................... 5.00
Emilija Bruzgalis, Methuen, Mass........................ 5.00
Kaz. Drevinskas, Lowell, Mass................................ 5.00
Matas Kučinskas, Brooklyn, N. Y........................ 5.00
Ludvisė Verbickienė, Providence, R. 1.....................5.00
Anthony & Julia Venckus, Turners Falls, Mass....5.00
Anelė Jankunienė, Halethorpe Hts., Md................. 5.00
Juozas Vižnis, Londonderry, N. H....................... 5.00
Bernardas Tamulevičius, Worcester, Mass.........  5.00
A. Antanaitis, Luzerne, Pa ................................... 5.00
Mrs. Z. Spudulis, New Britain, Conn..................... 5.00
Isabelle Orantas, Waterbury, Conn.........................5.00
Josephine Kalinauskas, Waterbury, Conn. ............5.00
John Lukasavage, Brooklyn, N. Y.................... 5.00
John Krugelis, W. Lynn, Mass................................ 3.00
Marijona Radavičienė, New Britain, Conn..............3.00
Marijona Gasiunienė, Athol, Mass........................ 3.00
Mrs. M. Veisgilienė, Camden, N. J......................... 3.00
Sylvestras G. Dulskis, Waterbury, Conn..............  2.00
K. Baranauskas, Scranton, Pa................................ 2.00
A. J. Janiauskas, Waterbury, Conn.......................... 2.00
Simon Kašėta, So. Boston, Mass.............................2.00
N. N., Shenandoah, Pa..........................................  2.00
Alice Leonienė, Avon, Mass..................................  2.00
Mrs. C. Tumonis, Albany, N. Y................................2.00
Juozas Trinka, So. Boston, Mass............................ 2.00
Povilas Dobilas, So. Boston, Mass...........................2.00
Paul Kvaraciejus, Lawrence, Mass. .......................2.00
D. Neverdauskas, VVorcester, Mass.......................  2.00
Mrs. A. Bogušienė, Waterbury, Conn..................... 2.00
Mrs. T. Busky, Manchester, Conn........................ 2.00
Kazimiera Steckienė, Hyde Park, Mass................ 2.00
M. Jodka, Lawrence, Mass....................................... 2.00
Mrs. K. Witautienė, Waterbury, Conn................  2.00
Magdalena Kazlauskaitė, Brooklyn, N. Y............  2.0C
J. Peledžius, Philadelphia, Pa............................. 2.0C

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo
širdumą ir aukas. Kaip tik knyga bus atspausdinta, 
tuojau bus išsiųsta kiekvienam knygos Rėmėjui.

• “Darbininko” Adm.

LIETUVAI GELBĖTI 
RINKLIAVA

Rūgs. 5 d., Šv. Petro par. baž
nyčioje ir salėje, per visas 7 šv. 
mišias buvo daroma, J. E. Kar
dinolo O’Connell leista rinklia
va okupantų smaugiamos Lie
tuvos reikalams. Lietuvą my
lintieji South Bostoniečiai, kaip 
tas geras Samarijietis. norį ją 

[gelbėti, suaukavo $337.65.
Nuolatiniai aukuoto jai ge

riems tikslams dėjo gausias au
kas: $10. — ponai Pinialiai; 
po $5. — dr. Pr. Galinis. Pr. ir 
G. Razvadauskai, Ieva Jankau
skienė, M. Venis, V. Valatka, 
Ona Kulpinienė, Jonas Galinis, 
P. ir E. Bushmanai. F. A. Gai-i 
dė, A. Majauskaitė, P. Baltru- 
šiūnas, A. Ivaška, Antanas Pi- 
variūnas, Juzefina Gudaitė. N. 
N.; po $3. — A. E. Kauneliai, 
V. Jurgelaitė, M. Kilmonytė; 
po $2. — VI. Jakštas. M. Gri- 
mienė. F. Pažasis, Tilenienė ir į 
duktė, K. Jankunavičius. L. 
Antanavičienė, P. Kiburis, M. 
Mockapetris, S. Griganavičius. 
J. Slonina, Jezukevičių šeima, 1 
J. Akunevičius, .Bernatavičius. 
D. Janušaitė. O. Rapalienė, A. 
Kanevičienė: po $1. — aukavo
104 žmonės. Patriotingų lietu- School. Boston College ir kitas 
vių aukos dar vis plaukia. Vie- mokslo vertingas įstaigas.

i

iš

Susilaukė Dukters
North Abington, Mass. — 

Rugp. 30 d. Liudviko ir Onos 
Končių (pagarsėjusių bitinin
kų) namus aplankė “garnys”, 
palikdamas gražią dukrelę, ku
rią tėvai nutarė pakrikštyti 
Margarita-Eva. Sveikiname!

PARSIDUODA Dorchestery, 
97 Pierce Avė., pavienis 10 
kambarių namas. Galima nau
doti antrą aukštą atskirai. Bal
ta sinka, steam heat aliejum 
šildomas, garadžius, 10.000 pė
dų žemės, 15 minutų iš Lawieys 
shipyard. Kaina tik $4.000. At
sišaukite pas p. Dempsey. tar
pe 8 ir 10 vai. ryte. Tel. COL 
9141. (1—1)

Linksmas Vakaras
šeštadienį, rugsėjo-Sept. 11,

jog mes lietuviai jau- 1943, 7;3Q val. vakare, Stepono

j rengia linksmą vakarą. Ponia 
, Mary Ross, Auxiliary pirminin- 

ragino kė savo ir visų vardu kviečia

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorchesterį, 
arti Shawmut Station. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. $800. cash. Ba
lansas Savings Bank morgičius 
su 5%. F. T. Keefe, 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

Bažnyčioje kunigai
jaunimą lankyti katalikiškas [ visus atsilankyti. Be linksmos 
mokyklas. Jie minėjo Lietuvių muzikos, dar tą vakarą bus ir 
kolegiją. Thompsone, Conn., 
sekmadieniais ir penktadieniais 
lietuviškas vietines pamokas.
St. Sebastian's Country Day

giliukingas bono laimėjimas. 
M. R.

i LANKĖSI

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas, Bellevue St., Dorches
ter. Įeigos $1,236. Gera nuosa
vybė. Tiktai $1,500 cash. Balan
sas morgičius Savings Bank. 
Žemas apmokeščiavimas. F. T. 
Keefe, 50 Congress St.,
417. Tel. HUB 8157 arba PARk- 
way 6826 M.

Room

PICKWICK
ALE that is ALE

dirbate suNežiūrint, ar jus

galva ar rankomis, jus visuo-

tikro Alemet pasidžiaugsite

troškę

• *EWED «Y HAFFENEEFFE* «'CO., I«.. >«•(•», »«EWE«S SIMCE »«FO

Padaryk sau pasirinkimu. IMK SAU "PICK"

stiklu, kada esate pavargę ar iš-

Rūgs. 2, “Darbininke” lankė
si dvi sesutės — pp. Sofija Žič- 
kienė ir Elena Rusienė iš Dor- 

Ichester, Mass. Alai viešnios yra 
LDS 1-mos kp. narės ir nuo- 

I širdžios “Darbininko” rėmėjos
I
Į ir darbuotojos. Josios yra dir
busios beveik kiekviename
Darbininko” parengime.
P-nios Žičkienės sūnus tar

nauja U. S. karo jėgose. Mari
nuose.

Abi ponios atsilankymo pro
ga įstojo į Liurdo knygos Rė
mėjus aukodamos knygos fon- 

į dan po $5.00.
šeštadienį, “Darbininke” Ian- 

! kėši Lawrencietės Antanina 
i Sapkienė ir jos sesutė Julė 
I Kvaraciejūtė. Atsilankymo pro
ga, abi sesutės savo tėvelį p. 
Kvaraciejų įrašė į Liurdo Rė- 

! mėjų eiles.
( Tą dieną lankėsi LRKF N. 
Anglijos apskr. sekretorius B. 
Jakutis, kuris plačiai papasako
jo apie įvykusią Pittsburghe

1 Lietuvių Konferenciją. Ponas 
Jakutis džiaugėsi Konferenci
jos pasisekimu ir gražia nuo- 

j taika.
šeštadienį lankėsi p-nia Trin- 

kienė ir Povilas Dobilas. Abu 
So. Bostoniečiai įstojo į Liurdo 
knygos Rėmėjus.

Pereitą savaitę lankėsi p-nia 
Paulia Voegienė iš Dorchester. 
Mass. ir atsilankymo proga, 
P. Voega įstojo į Liurdo Kny
gos Rėmėjų eiles, aukodama 
knygos fondą n $5.00.

Pp. Voegai yra ilgamečiai 
“Darbininko" skaitytojai ir rė
mėjai. P-nų Voegų vienatinis 
sūnus tarnauja Dėdė Šamo 
nvboje ir ten yra nesenai 
gęs aukštuosius mokslus, 
riausio pasisekimo.

i “

i

tar- 
bai- 
Ge-

North Brighton Bakery, 
Ine.

Kepa skaniausią duoną, kaip 
juodą, taip ir baltą. Pasirin
kimas didelis pajų ir tortų.

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2390
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

8outh Borto n, Mm*. 
Joseph W. Casper 

(KASPERA8) 
Laidotuvių Direktorius Ir

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3990

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. SOL Boston 2o09
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Moterystės

NEW BRITAIS, CONN. Tarutis. Abu gerai atrodo ir 
saulės įdeginti.

i RITIMU
s

/

.1

VALSTYBIŲ ŽINIOS
<.

MIRĖ
Rūgs. 3 d. mirė miesto prieg

laudoje J. Veišis. Palaidotas 
šv. Marijos kapuose. Lai Die
vą.- būna gailestingas jo vėlei. ■

Rūgs. 4 d. šv. Andriejaus pa

NAUJOS PROFESIONALĖS
šią savaitę sėkmingai užbai

gė trijų metų slaugės mokslus 
General ligoninėje pp. Julė Ka- 
vd.iauskatė ir Ona Scstakaus- 
Ho.te. L niict r.a 'sunom profe
sionalėm geriausių sėkmių.

Veronika Šimkiūtė įsi į rapij s bažnyčioje priėmė Mo- 
slauLų kursu G< :ieral ligoninė
je. o p. Veronika Matulevičiūtė 
jstojo į šv: Pranciškaus ligoni
nę. Hartford. Conn. Linkėtina 
jaunom panelėm geriausių sėk
mių pabrinktojo mokslo sako- Klasevičiu.

uvių puota įvyko lietuvių

ar i 4 r
Į

kas įprotyse nedarąs jokios 
naudos nei mirusiam nei gy
viems. Žmogus katalikas ge
riausiai savo užuojautą išreiš
kia kaip mirusiam, taip jo šei
mai, užprašydamas“ šv. mišių 
auką už mirusiojo vėlę. Tik pa
gonis, kurie neturi mišių aukos, 
kurie netiki 
mą gėlėmis 
ninko kūną,

I mirusiam,
viems. Vaitukaičių gan dideliai 
šeimai reiškiame užuojautą, o 
mirusiųjų vėlės kaip a. a. Kazi
miero Giedros, Kazimiero Ma- 
senduko ir Kazimiero Vaitu
kaičio pavedame dievobaimin
gųjų katalikų maldoms.

į pomirtinį gyveni- 
apkrauna nabaš- 
kad rodyti meilę 

o užuojautą gy-

PARAPIJINĖ MOKYKLA 
PRASIDĖJO

8
Raudonojo Kryžiaus lietuvių skyriaus moterys, kurios siuvinėja, mezga ir kitus darbus atlieka 

Raudonajam Kryžiui. Be to, jo3 daug prisidėjo, kadauto būtų paaukotas, Hartford, Conn.

P. M H il< is grįžo į šv. Ta
rno seminariją. Hartford. tęsti 
mokslus. Jis vasaros metu kar
tu su savo tėveliu darbavosi 

je. šis jaunuolis y- 
ra nepaprastai malonaus būdo 

........  noksie.

terystės Sakramentą p. M. Ka
zakevičiūtė su italų kilmės jau
nikaičiu.

Darbo dienoje
Sakramentą priėmė p. Marcelė 
Collette su p. Jonu
Ve 
salėje. Dalyvavo daug giminių
ir Jonuko draugų. Jaunojo se
sutė Marcelė yra Nukryžiuoto
jo Jėzaus vienuolyne — Sesuo 
Maria. Linkėtina jaunuoliams 
geriausios kloties vedybiniame 
gyvenime. T.Jf.

SUSIRINKIMAS
Pereitą penktadienį, 

d. po pamaldų įvyko 
drleja «s par. veikėjų susirinki
mas. Nutarta ruošti pikniką 
parap.jos naudai spalių 3 d. 
parapijos salėje ir darže.

Iš. 
m ui 
kun. 
nas:
J. Šatas.

Piknike bus leidžiamas karo 
bonas. Tikietai jau platinami.

WATERBURY, CONN
rūgs. 3
Šv. An-

LIETUVIAI PATRIOTAI

Mirė Kun. J. Giedros Tėvas

I
I
i

Antradienį, rugsėjo 7 d., 
vai. ryte kun. dr. Mendelis at
našavo šv. mišias į šv. Dvasią 
Sesučių Mokytojų ir vaikučių 
intencijoms pradedant naujus

I

i ūkta šio parengimo ruoši- 
komisija: garbės pirm. 

'■ " A. MičiŪ-
J. Jenuš • ižd.

Pereitą savaitę buvo parvykę 
pas;sve':uoti pas savo tėvelius 
Algirdas Steponaitis ir Pranas

Ketvirtadienio vakarą, rug
sėjo 2 d.. Mercy ligoninėje po 
ilgos ir kankinančios ligos už
baigė savo vargus a. a. Kazi
mieras Giedra, kun. Juozapo 
Giedros tėvas. Kun. Giedra yra 
padėjėju Nekalto Prasidėjimo 

D. C.
. pas

kr:

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKA! PALE%GVINSITE SAU — 

ŠIUO MODEPNIŠKU ŠVELMU BŪDU 
• K

r-' )

d; ; užkieteji- 
skauda galva, 

te sau šiuo
FEEN’-A-

1 guma vi-
Milio-

1 ,;a FEEN-A MINT. Tik 
EN-A-A-------  gul.

is ant 
♦-ngvi- 
uikiai.

. VEDIU"

I

nigo tėvas. Ateik, aš tave pers- ant širdies sunkumą. Subrusta
tatysiu savo mylimajam dan- šaukti gydytojaus, bet to nesu- mokslo metus. Pirmą dieną mo- 
giškajam Tėvui. Ateik, jis tau laukiant nuvežtas ligonis į ne- kyklon atsilankė 105 vaikučiai, 
atlygins už tavo vargus, už ta- tolimą nuo jų namų Maryland ! Graži pradžia. Manoma, kad šis 
vo dovaną sūnaus kunigo mano Universiteto ligoninę kur trum-j skaitlius į savaitę arba 10 die- 
Bažnyčiai”. Kas tokio susitiki- pam laike ir mirė, auka širdies nų padidės 
me šventai nepavydėtų?
Kazimieras 
žodžiu, tai
damas senelio Simeono giesmę: Baltimoreje. 
“Dabar. Viešpatie, atleidi savo pas Juozą Kašinską. 
tarną, kaip esi kalbėjęs, ramy- Į tas iš Šv. 
bėję, nes mano akys matė tavo ketvirtadienį, rugsėjo 9 d.
išganymą”. Taip a. a. Kazimie-j Vienas iš maloniausių apsi 
ro Giedros akys tikrai matė iš- —------- ‘------ —:—
ganymą sulaukus savo sūnaus1 
kunigo, kurs atsimins savo tė-l 
vo vėlę kiekvieną kartą, kada 
jis tik atnašaus šv. mišių auką. 
Užbaigęs savo vargus, atlikęs 
visus jam skirtus darbus, lai il
sisi Viešpaties ramybėje iki 
mes su juo vėl nepasimatysim 
ten kur ašarų ir atsiskirimo 
nėra.

A. a. ligos.
Giedra mirė jei ne dime žmoną, 
bent širdyje karto- taipgi brolį ir kelias

Sekanti prisidėjo prie pir
miau prisiųstų vardų:

I
Po $5.00 aukavo Rakauskas 

ir Staskevičius (Brooklvn Bak- < 
ing Co.) ir Damininkas Matas. I

$2.00 aukavo sekanti: Pranas 
Daušis. Ipolitas Kutelis. Bla- 
das Glėbas. Edvardas Pranai
tis. Mr. & Mrs. Stanley Senkus, 
Tarnas Visotskis.

Po $1.00 Ona Lingiūtė. Vin-
cas Aidukevicius, Jurgis Mažu- * r J J °
laitis. Kazimieras Gerulaitis,'Velionis buvo lervotas 
Ignas Lisajus. Vincas Pinevi-, ^u02^ Kašinską.

T1 . T. . I Sekmadienio vakarą kun.cius, Mr. Peter Krugelis, Anta-' 
nas Aleksaitis. Antanas Kivins- 
kas. Leon Devenis. Vincas Lie- 
sunaitis. Martinas Gumbuliavi- 
čius. Ar.ufras Kijauskas, Jur-į 
gis Selokas. Chester Tamošai-! 
tis. Ona Bardauskienė, Alena 
Radžiunienė. Josephine Navits- 
kas. Petras Jokubauskas. ir 50 
centų davė Antanas Rudžionis.

Viso suaukota $100.50.
Pinigai priduoti ALT Konfe

rencijai. Pittsburghe. per Anas
taziją Petrauskaitę. A.E.P.

Po
vilas Dver, šv. Marijos Semi
narijos Tėvų Sulpicijonų vyres
nysis. kun. Amtanas Dubinskas. 
kunigai Liudvikas ir Jonas 
Mendeliai ir mirusiojo sūnus 
kun. Juozapas Giedra, daugel 
Švč. Vardo dr-jos vyrų narių ir 
taip velionio giminių 
tarnų susirinko 
rožančiaus už 
Giedros vėlę.

Darbininkų Dieną. 10 vai. ryte., 
Egzekvijos buvo giedamos 10 ; 
kunigų. Šv. mišios prie didžiojo 
altoriaus buvo atnašaujamos 
velionio sūnaus kun. Juozapo. 
Jam pagelbėjo diakonu jo kle
bonas kun. dr. Cartvvright. sub- 
diakonu kun. Kazimieras Lo- 
šinskas. Apeigų vedėju buvo 
kun. Buckley. Dievo Kūno pa
rapijos pagelbininkas. Prie šo
ninių altorių laikė mišias kun. 
dr. L. Mendelis ir kun. Antanas 
Dubinskas. Eažnyčioje meldėsi 
arti 30 kunigų, daugel Seserų 
ir minia žmonių. Po mišių mal
das lotiniškai atkalbėjo kun. 
Juozapas Giedra. Lietuviškai

ir pažįs- maldos ir pamokslėlis buvo 
atkalbėti dalį sakyti kun. dr. Mendelio.

a. Kazimiero -----------------

iki 115. Vasaros 
Paliko dideliame nuliu- metu visi kambariai buvo at- 

sūnų ir dukterį, naujinti, apšvarinti; kad būtų 
seseris jaukiau, maloniau vaikučiams 

Buvo pašarvotas mokytis.
Palaido-1 

Alfonso bažnyčios Į

i

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

a.

LAIDOTUVĖS PIRMADIENĮ
Laidotuvės įvyko pirmadienį.

PAMOKSLININKO
SURAMINIMAS

pa-

reiškimų visuose tuose miri
muose, tai skaitlius dvasinių 
gėlių. Kadangi patys mirusieji 
ir jų šeimos yra tikrai katali- i 
kiškos, tai mirusiųjų karstai 
buvo apkaišioti šv. mišių korte
lėmis. Laikas būtų visiems lie
tuviams atsiminti ir susiprasti. 
kad siuntimas vystančių gėlių 
tai yra stabmeldiškas, pagoniš-1

I Juozas Kasinskas
i Ine.

Laidotuvių 3
Direktorius

< Patarnavimas Dieną ir Naktj J 

’ 602 VVashington Blvd. įį 
Į! BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
O Limosinai dėl visokių reikalų ►

Šviežumą
APSAUGO

Obuolių "Medus"
Old Golds kvepiantieji tabakai, jimant 
ir malonius Latakia. yra trytinami su 
Obuolių "Medumi", kad padėjus išlai
kyti " - i:-ėjusius tabakus švie
žiais. pakeliui j jus.
Ka Obuolių “Medus" padeda tabakams... 
Apipurkščiami Okl Gold’s tabakai taip, 
kad kiekvienas kampelis yra pasiekia
mas Obuolių “Medus” priduoda natūra
lų drėgnumą. kuris yra 
šviežumui. Tas nepamaino 
skonio!
Ką Obuolių “Medus" Jums 
šis drėginimo elementas 
cigaretus nuo nemalonaus sudžiūvimo 
padeda išlaikyti drėgnais j 
kad jūs gautumėte pilniaus; 
mą iš Old Gold’s importuotų ir 
tabakų.

Bandyk Old Golds eiga retų 
“Medum" apdraustą pakeli—šiandien!

reikalingas 
Oki Golds

Duoda...
apsaugo jūsų

prižiūrėti, 
malonu- 
naminių

Obuolių

♦'

MAŽIAUSIA
Rezultate, besą Reader's

Digest Liepos m. Tetų bu
vo atspausdmta skaitlinės nuošim. 
čiai*. parodant. Old Golds buvo:

14- MAŽIAU nikotino
e U . • . .

kokyb-u. tar* i- retins
iš 6 skirtingų bandytų rūš ų.
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e
• 
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t
•
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♦

♦

i

♦
♦
i
i
>

i
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PIRK
DAUGIAU 

KARO BONŲ 
DABAR'.

•šrs nauja* drėginimo elementas 
buvo išrastas Eastern Regionai 
Research Labaratorijoje U. S. Ag
rikultūros Departamento. Mes pra- 
minėme ji Obuolių 'Medumi ".

KLAUSlKiTE Sammy Kaye’s Bano ir Svečių. Trečiadieniais 8 v. r. WEEI • Bob Crosby ir Jo Orkes
tro*. Sekm 10 30 p) p WBZ
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ANT KAPŲ

A. a. Kazimieras Giedra buvo 
palaidotas Holy Redeemer ka
puose. Jo sūnus Juozapas atkal
bėjo maldas. Mūsų kunigai su
giedojo “Viešpaties Angelas". 
Prie kapo buvo atvykę daug 
kunigų, seserų ir kitų žmonių. 
Reiškiame užuojautą velionio 
žmonai Barborai Giedrienei, jo 
sūnui kun. Juozapui Giedrai, ir 
jo broliams Kazimierui, Alber
tui ir Pranui. Kaip juos, taip 
visus velionio gimines ir pažįs
tamus

I Lai gerasis Dievas stiprina ir 
I ramina juos visus jųjų atsi- 
I skirimo valandoje.

pavedame Viešpačiui.

COMPANY

\ ' ' /, //

4

“Aš nežinau,. kaip Moti
na gali ką nors surasti 
refrigeratoriuje. Čia ji 
yra viską sukrovus, iši
mant tik nėra stalo”.

BOSTON EDISON 
COMPANY SAKO

...perpildymas sumažina 
refrigeratoriaus veiklu
mą. Perpildymas priver
čia motorą ilgai dirbti ir 
neduoda tinkamos cirku
liacijos.

BOSTON EDISON

Kunigas pamokslininkas susi
rinkusiems pasakė, jei būtų 
jam skirta surasti tinkamą pa- 

, rašą ant antkapio a. a. Kazi
miero Giedros, tai jis būtų pa 
imtas iš šv. Jono Apreiškimo: 
“Aš girdėjau balsą iš dangaus
kur man sakė: Rašyk: palai-1 A. A. KAZIMIERAS j

■ mintieji mirusieji, kurie miršta I MASENDUKAS
Viešpatyje! Jau nuo dabar, sa-| Trečiadienį, rugsėjo 8 d.. Ma- I 
ko Dvasia, jie turi ilsėtis nuc I rijos Gimimo dienoje, su trejo- 
savo vargų: nes jų darbai juos Imis mišiomis buvo palaidotas 
seka". Tikrai laimingas mirė I iš mūsų bažnyčios a. a. Kazi- 
a. a. Kazimiera Giedra gyvenęs I mieras Masendukas. Velionis 
pavyzdingą katalikišką gyveni-1 sirgo ilgą laiką. Mirė sekmaaie- 
mą. Mirė sulaukęs tos laimėsimo rytą pas savo žmoną 1336 
matyti savo sūnų laikant šv. I W. Lombard St. Paliko nuliu- 

' mišias ir žinodamas, kad tas jc I dusias savo žmoną ir tris duk- 
sūnus neužmirš jo savo maldo-1 .eris. Viena iš dukterų yra 
se. Užbaigė velionis savo var-1 Gailestingųjų Seserų vienuole 
gus. savo skausmus. Ilsisi jis I apie Wilkes - Barre. Penna. Jai 
dabar iki paskutinės garbin-1 buvo leista parvykti ir dalyvau- 
gos iš mirusių atsikėlimo die I i savo tėvelio laidotuvėse. Kaip 
nos. Ir jei jojo sūnus turėtu I velionio žmonai Veronikai Ma- 
stebuklų dovaną taip, kad jis I sendukienei, taip jos šeimai 
galėtų savo tėvą iš numirusių I reiškiame gilią užuojautą. Lai 
prikelti, tai jo tėvas be abeje I jerasis Viešpats suteikia amži- 
prašytų savo sūnaus palikti j I iųjį atilsį mirusiam Kazimie- 
ramybėje, leisti jam ilsėtis nuclrui Masendukui ir ramina liku- 
savo vargų. Kadangi Kazimie I sius liūdinčius jo šeimos narius, 
ras Giedra buvo kunigo tėvas I ----------------
tai galima lengvai įsivaizdint' I A. A. KAZIMIERAS 
koks malonus buvo sutikimas I VAITUKAITIS
tarp Jėzaus ir to kunigo tėvo I Gal ne vienais metais mirtis 
Velionio siela rado Jėzuje n< I aip ne skynė ir neretino mūsų 
Teisėją, bet Išganytoją. Be abe I colionijos lietuvius, kaip ji da- 
jo Jėzaus pasveikinimas Kaži I *o šįmetą. Štai sekmadienio va- 
miero sielai buvo, “Sveikas, tė I <arą visai netikėtai puolė mir- 
vuk. sveikas! Neišsigąsk, nesi-1 ies auka a. a. Kazimieras Vai- 
bijok. Tavo netobulybės už I ukaitis. Velionis niekad sun- 
mirštos, tavo Silpnybės atleis Į <iai nebuvo sirgęs. Atsibudo 

tos, nes tu esi mono brolio ku- naktį jausdamas blogumą ir

ik"2TU
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ŽVAIGŽDE
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

SKIRIASI NUO KITŲ!
Ar ne tiesa, kad peržiūrėjęs daugumą laik

raščių, sakai sau: “Na tai užbaigiau skaitęs 
kitą numerį”, ir numeti jį į šalį.
TU NIEKUOMET “NEUŽBAIGSI” SKAITĘS g 
‘ŽVAIGŽDĘ’ JĖZAUS ŠIRDIES LAIKRAŠTĮ! B 
Kunigai randa joje daug medžiagos pamoks- g 

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

skaitymui; gįuc 
Motinos semia iš jos stiprybės ir paguodos; 
Sergantieji randa joje paguodžiantį draugą;
Visus “Žvaigždė” apšviečia! Ė

S

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 
Širdies Karalystę į kiekvieną lietuvišką šeimą. O paty- §2 
rimas mums aiškiai sako, jog ten. kur tik įžengia Jė- 
zaus širdies laikraštis, ten ir žmonės greičiau susi- ■§§] 
draugauja su meilės ir pasiaukojimo mintimis. Kas M 
platins Jėzaus Širdies laikraštį tikrai sulauks mūsų anj 
Dievo Širdies palaimos.

REMKIME ŠĮ KILNŲ, GRYNAI DVASINĮ DARBĄ
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS! šy

DĖMESIO! g
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

metams $1.00. gn
Įsigykite gražų, spalvuotą Jėzaus Širdies paveikslą su Lc 

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS:
"ŽVAIGŽDE"

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