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Pagal šventosios Bažny
čios parėdymą, per visą 
spalių mėnesį kasdieną 
turi būti kalbamas šven
tas Rožančius. Rožančiaus 
kalbėjimą Bažnyčia įsak
miai pataria ir apdovanoja 
gausiai atlaidais, nes Ro
žančius yra toji mokykla, 
į kurią Bažnyčia mus siun
čia pasimokyti gyvenimo 
išminties.

Kiekvienoje Rožančiaus 
paslaptyje, tarsi stoja 
prieš mus pats Jėzus Kris
tus ir šaukia: Štai Žmo
gus, pagal Kurį jūs turite 
susiformuoti ir susitvar
kyti, jei jūs norite būti Jo 
išrinktųjų eilėse, nes šven
tame Rašte pasakyta, kad 
tie, kuriuos Jis išrinko, 
turi būti panašūs į Jo Sū
nų.

Bažnyčia taip pat mums 
rodo pavyzdžiu Švč. Pane
lę Mariją, mūsų Atpirkėjo 
Motiną. “Šventoji Marija” 
mums liepia Bažnyčia 
nuolatos kartoti, norėda
ma tuo prieš mūsų akis 
pastatyti tą teisybės veid
rodį, kuriuo yra mums 
Marija, ir atkreipti mūsų 
akis į tai: “Būkite taip ne- 
kalti, kaip Ji buvo nekalta, kad Kongresas yra prieš

Ragina Draftuoti Federali- : 
nius Darbininkus

VVashington, D. C., rūgs. 
30 — J. V. Kongrese eina 
smarkūs ginčai dėl draf- 
tavimo tėvų. Daugiausia 
kalbų sukėlė Senatorių 
Bailey ir Clark pasiūly
mai, būtent:

1. Uždrausti va 1 d ž i a i 
samdyti sveikus vyrus, 
drafto amžiaus bevaikius 
tėvus, kurie dėl valdžios 
darbo atleidžiami nuo ka
ro tarnybos.

2. Uždrausti skirti svei
kus vyrus, drafto amžiaus 
bevaikius tėvus, turinčius 
karininkų laipsnius, kurie 
gali būti panaudoti kovos 
pareigose.

Tuo pačiu laiku Senato
rius Taft iš Ohio pareiškė, 
kad Senatorių nepartijinė 
grupė pasiūlys planą, 
draudžianti atleisti nuo 
karo tarnybos vyrus, ku
rie neturi 30 m. amžiaus 
spalių 1 d., jeigu jie nedir- 
ma agrikultūros arba ka
ro industrijoj ir pramonėj 
darbų.

Taigi iš viso pasirodo.
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Naciai Siaurina Tikybos 
Dėstymą Lietuvoje

Pramatomas Vokietijos 
Griuvimas

Iš Alijantų Centro, Piet- natoriai, mes neturime už- 
Pacifike, tektinai vyrų ir reikmenų, 

Amerikiečių ir “japonai žino, kad mes

.Waso.ngt.°n_'11?' liekama tik po vieną tiky
bos pamoką savaitėje, ir 
tai dar nežinia, ar visur 
patys kapelionai galės ją 
dėstyti.

vakariniame 
rūgs. 30 — 
bombonešiai vėl puolė ja- esame ofensyvoje”. 
ponų bazę Wewak, Nau
joj Gvinėjoj, ir sunaikino 
didelius amunicijos sande
lius, praneša gen. MacAr- 
thur. Be to, sukėlė dide
lius gaisrus ir ekspliozijas. (LKFSB) Aukštesnėse 

ir vidurinėse Lietuvos mo
kyklose būdavo po dvi ti
kybos pamokas savaitėje. 
Mus pasiekė žinios, kad 
nuo šių mokslo metų pa-

Kai Dėdės Šamo Marinai užėmė Rendova salą, Solomonuose. tai čia 
pat visu skubotumu sudarė žmogaus tiltą ir juomi iškraustė iš laivų ka
ro reikmenis. Vienas iš Marinų sudarytų tiltų čia pat matomas.

ir jūs būsite paimti į dan- tęvų draftavimą, jeigu tą 
gų ir apvainikuoti”.

Pažvelgę į 
mes matome 
šiurpų vaizdą:

• — •« '■c I XXX LX jkanta, skriaudos, silpnųjų Komunistų spauda prieš bus

galima išvengti.
gyvenimą -------------------

šiandien bartinės (1941) okupaci- 
čia neapy- jų.

Alijantai Užėmė Didžiuosius 
Italijos Aerodromus

Algiers, Afrika, rūgs. 30 
— Alijantai užėmė Itali- 

i jos didžiuosius aerodro- 
i mus, kuriuos pataisius 

galima sėkmingai

I
f

i
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priespauda, žmogus kyla tuos ir kitus mūsų tautos naudoti nacių naikinimui.
valstybė

Ugnis ir
prieš žmogų, 
prieš valstybę, 
plienas naikina pasaulį. 
Taikos ir ramybės kelias 
yra Jėzaus ir Marijos gy
venimo dorybių sekimas. 
Rožančiaus kalbėjimas 
nuolatiniai primena mums se, bet veltui. Mūsų visuo- 
Jėzaus ir Marijos gyveni- menė pažįsta paminėtus 
mo paslaptis. Taigi jei no- vadus, kaipo drąsius de- 
rime artėti prie šventumo, mokratijos ir Lietuvos gy- 
jei norime išprašyti pa- nėjus.
šauliui taiką ir ramybę, Amerikos visuomenė, o 
kalbėkime šventą Rožan- ypač mūsų išeivija pažįsta 
čių su visu dvasios susi- komunistus, kaipo išga- 
kaupimu. Jėzaus ir Mari- mas ir parsidavėlius. Nie- 
jos mokykloje išmoksime kas tiek daug nepasitarna-• 
šventai gyventi, sugrąžin- vo Hitleriui, kaip komu- 
sime paklydusius į tiesos nistai prieš birželio 22 d., 
kelią ir sau išmelsime lai- 1941 m. Komunistai ir iki 
mingos mirties malonę. T. šiol nėra pasmerkę naciz- 

---------------- mo diktatūros. Jie smer- 
Mūsų tauta yra laimin- kią fašizmą, bet vengia iš- 

ga, kad iš pavergtos Lie- sitarti prieš nacizmą, 
tuvos galėjo pasišalinti 
“XX Amžiaus” 
rius, kun. J.
Prof. Dr. K. Pakštas, Pulk. į gybės. Dar ir dabar kai- 
K. Grinius ir kiti ir atvyk
ti į laisvą šalį — Ameriką, 
kur jie gali laisvai dirbti 
tautinį ir kultūrinį darbą.

Komunistai, jeigu jie tu
rėtu galią šioje šalyje, tai 
jie tuos mūsų tautos va
dus pakartų už tai, kad jie 
gina Lietuvos nepriklau
somybę ir iškelia viešai’ 
Lietuvos gyventojų pergy-. 
ventus ir pergvvenamus 
vargus ir kančias laike 
pirmosios (1940-41) ir da-J

i

vadus panaudoja visus 
keiksmažodžius, leidžia 
biauriausius šmeižtus, 
kad kaip nors sumažinus 
tų asmenų autoritetą išei
vijos ir bendrai visos A- 
merikos-visuomenės aky-

i Turėdami aerodromus I- 
. talijoje, Alijantai lengvai 
galės pasiekti pietinę Vo
kietiją, Balkanus ir visą 
taliją.

i
i 

I-

Mobilizacija Vilniaus 
Krašte

Jugoslavai Kaujasi Su 
Naciais Trieste

Kodėl taip? Todėl, kad 
redakto-' nacizmas ir komunizmas, 

Prunskis, | tai dvi neatskiriamos blo-

kur komunistai ir naciai 
įveikia bendrai.

I

WAR 
ra loan

'T^h// j

30 — Senatoriai Russell 
(Georgia), Mead (New 
York) ir Brewster 
(Maine), kurie per du mė
nesiu aplankė karo zonas, 
pareiškė, .' 
gali bile momentu sugriū
ti. Tačiau Japonija, Sena-, 
toriai mano, gali laikytis' 
iki 1945 m.

i Senatoriai sako, kad yra 
priežastys tikėti, jog Vo-į 

(LKFSB) Šios vasaros kieti ja negalŲ. ilgai laiky-. 
pradžioje Kaune, kas lie- tis, nes Hitleris prarado ą-

Kaunas Lėktuvą Bombą 
Apgriautas

I Ties Jurbarku Nukrito Ketu- 
rios Sovietų Bombos

pi lYdUlIC, —* — —- r

; čia Iėktūvų puolimus, gy- Rusijoj, neteko Vi- j 
■ venimas nebuvęs baugus, duržemio jūros kontrolės

(LKFSB) Vilniuje, kaip 
rugp. 26 d. praneša “Pat”, 
vokiečiai paskelbė vyrų 
mobilizaciją, gimusių 1919 
— 1924 m. Vyrai galį pasi
rinkti — arba stoti vokie
čių kariuomenėn, arba 
vykti darbams į Vokietiją.

Vv7XlXXXXcLO XXC/MLXV^io

tačiau prieš Velykas rusų 
aviacija Kauną yra apdau
žiusi: Laisvės alėja, Mic- 

i kevičiaus gatvė, Vytauto 
! prospektas, ypač stoties 
rajonas buvo gerokai 
bombų apmėtytas ir namų 
gerokai apgriauta. Žmo
nių aukų skaičius nežy
mus.

ir pralaimėjo submarinų 
kovą.

Pacifiko fronte, sako Se- lis.

(LKFSB) Mus pasiekė 
žinios, kad šį pavasarį so
vietų lėktuvai Jurbarke 
numetė ketvertą bombų. 
Žmonių aukų nepasitaikę. 
Viena bomba tik užmušusi 
kažkieno karvę. Protar
piais sovietų lėktuvai ap
lanko įvairias Lietuvos da-

Alijantai Užima Neapolį Italijoj
Bėgdami Naciai Degina Miestą

SEPTYNI LAIVAI, 60 LĖKTUVŲ 
į SUNAIKINTA
I

!
Londonas, rūgs. 30 —Ju

goslavų Išvadavimo armi- Washington, rūgs. 3 — 
ja smarkiai puola nacius Alijantai nuskandino sep- 
plačiame fronte ir Italijos tynis Japonų laivus ir su- 
mieste Trieste. Jugoslavai naikino 60 lėktuvų, prie 
sako, kad jų kareiviai “už-, Wewak, Naujoje Gvinėjo- 
mušė daug nacių” . je. Žiaurūs mūšiai eina

Rusai Atsiėmė 1000 Kaimelių

Iš Alijantų Centro, šiau- jonų, tėvų saležiečių ir ki- 
rės Afrika, rūgs. 30 — A-j tų, tačiau okupacijos me- 
merikiečių Penktoji Armi-!tu jų veikimui plėsti nėra 
ja jau pasiekė Neapolio į reikiamų galimybių, 
miestą, Italijoj, šis mies-

prie Finschafen salos, kur "as bile momentu gaji būti 
Japonai kovoja už kiekvie- Amerikiečių kontrolėje, 
ną žemės žingsnį.

Senatas Ruošias Savo 
"Taikos" BiliŲ

Naciai, negalėdami atsi
laikyti, bėga iš miesto, ir 
bėgdami jį degina.

Armija Pasiruošus 10 Mėty 
Karui

i

Jie esą

Apie Lietuvos Vienuolynus

Maskva, rūgs. 30 — So- cius iš Vitebsko, 
vietų Rusijos kariuome- tik 10 mylių nuo to mies- 
nės visu smarkumu vejasi 
nacius, kurie betvarkiai 
bėga prie Lenkijos rube- 
žių.

Rusai gręsia išvyti na-

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį^spalių 2 d., 2 vai. po pietų iš WCOP ra

dio stoties, Boston, Mass., vėl turėsime progą klausy
tis gražių lietuviškų dainų, muzikos ir įvairių prane
šimų.

Trumpą kalbelę pasakys kun. J. Švagždys, LDS 
Centro pirmininkas.

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. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

Iš Ketvirto Korpuso Cen
tro, Centrai Oregon, rūgs. 
30 — Leit.-gen. Lesley J. 
McNair, armijos žemės 
jėgų viršininkas, pareiškė, 
kad “armija yra pasiruo
šus 10 metų karui, jeigu 
reikalinga.

(LKFSB) Sužinojome, 
kad Lietuvoje tebegyvuo- 

nių^antykilvimo subko- > vienuolynai tėvų mari- 
mitetas, kuris buvo suda
rytas pereitą kovo mėnesį, 
svarstė apie pokarinį tai
kos planą, ir nutarė atidė
ti Atstovų Rūmų primtą 
“Už Pasaulinę Organiza
ciją Taikai Užtikrinti”, 
taip vadinamą Fulbright

VVashington, D. C., rūgs.
30 — J. V. Senato Užsie-

to. Du šimtai mylių į pie
tus, rusai pasivarė prie 
Gomel miesto: tas miestas 
svarbus tuo, kad čia susi
siekia penki geležinkeliai, 
ir jo užvaldymas nukirstų 
nacių susisiekimo linijas.

Naciai apleidžia vieną rezoliuciją. Vietoj tos pa- 
miestą paskui kitą. Toliau ruo§Įį naują rezoliuciją.
į pietus rusai apsupę Kre- 

' menčugą, netoli Kievo. 
j Pats Kiev miestas gali bū
ti rusų atsiimtas, nes na
ciai ištraukia savo kariuo
menes iš apsigynimo vie
tų.

Naciai nujaučia, kad Ru
sijoje jo karas pralaimė
tas, už tai jiems svarbu, Šimą priimti moteris vie- 
kad kiek galima daugiau-;niem metam, kurios tar
sią kariuomenės ištraukti į nauja užsienyj ginkluoto- 
ir siųsti į vakarų frontą'se jėgose, 

j prieš Amerikos ir Angli
jos armijas.

V. F. W. Nepriims Motery

New York, rūgs. 30 —1 
Užsienio Karų Veteranai, 
(Veterans of Foreign 
Wars), po ilgų ir karštų 
ginčų seime, atidėjo įne-

Balsavimo rezultatai: 
2070 prieš 826 balsus.

Kongresas 360 Balsais Prieš 29 
Nubalsavo Už Pasaulinę Organi

zaciją Taikai Užtikrinti
VVashingtonas — Milžiniška balsų dauguma — 

360 prieš 29 balsus — Atstovų Rūmai, antradienį, 
rugsėjo 21, priėmė Fulbrighto rezoliuciją, pirmą 
kart istorijoje, paremdami tarptautinį mechaniz
mą pasaulio taikai garantuoti.

Štai toji rezoliucija:
“ATSTOVU RŪMAI (SENATUI PRITARIANT) 
NUBALSAVO, KAD KONGRESAS IŠREIŠKIA 
NUSISTATYMĄ REMTI SUKŪRIMĄ ATITIN
KAMO TARPTAUTINIO ORGANO SU GANĖTI
NA JĖGA ATSTEIGTI IR PALAIKYTI TEISIN
GĄ IR PASTOVIĄ TARP PASAULIO TAUTŲ 
TAIKA IR KAD PRITARIA JUNGTINIŲ AMERI
KOS VALSTYBIŲ DALYVAVIMUI TAME OR
GANE. PRISILAIKANT KONSTITUCINĖS PRO
CEDŪROS".



VIETINES ŽINIOS
v®

Svečius

I

Mussolini Grįžęs Į Romą

Svarbus Pranešimas i

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią. sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.
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SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

t

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

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

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. 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.

birželio mėnesyj, kur parduota P° Piet^ atvykti i Lietuvių sve- 
nemažai bonų ir nupirktas tan- L St., kampas Silver, So.

Lietuvis Poetas Prancūzijoj

Draugijų Valdybų Adresai

Penktadienis. Spalių 1. 194o

I ĮVAIKINS ŽINIOS
Lietuviai Kunigai Su Nacių (SSSSSSS

Išvežtais Darbininkais
Minėjo Sidabrinio Jubilie 

jaus Sukaktį

Londonas, rūgs. 30
Šveicarijos radio praneša, 
kad Popiežius Pijus XII 

kad jungai (Rusijai), admiro- yakar tur^° audiencijas
— - - V atikano mieste.

(LKFSB) Lietuvos dva- grįžęs Jung. Valstybių 
sinė vadovybė vedė gana ambasadorius Sovietų Są- 
ilgą kovą su naciais. ] 
būtų leista lietuviams ku
nigams aprūpinti tikybi
nius reikalus nacių išga
bentų lietuvių darbininkų. 
Tą reikalą Lietuvos vys
kupai buvo pabrėžę ir savo 
rašte, kurį esame skelbę 
anksčiau. Atrodo, 
bent i. dalies, čia Lietuvos Maskvai būsiąs paskirtas 
vyskupams pasisekė pa- W. Averell Harrimah, 
siekti laimėjimo: į Vokie- lend-lease atstovas Londo- 
tiją prie lietuvių darbinin- ne. kuris taip pat gal būti 
kų yra nuvykusių lietuvių bus Sekretoriaus Hull 
kunigų, kurie 
aprūpinti nelaimingųjų 
Lietuvos tremtinių religi
nius reikalus. Vyriausiu 
lietuvių pastoracijos va
dovu Vokietijoje yra Lie
tuvos vyskupų paskirtas 
kun. Dr. Puišys, 
sakomingas taipgi ir prieš 
Vokietijos vyskupus, ir 
prieš Reicho vadovybę. Iš 
gautų informacijų susida
ro įspūdis, kad lietuvių 
kunigų darbas surištas 
nemažais sunkumans.

las William H. Standley, 
vakar turėjo konferenciją 
su Prezidentu Rooseveltu.

Admirolas Standley grei
čiausia nebegrįš į Maskvą. 
Jis rezignuosiąs dėl asme
ninių priežasčių. Prama- 

kad, tomą, kad ambasadorium

stengiasi principaliu pagelbininku 
Amerikos - Anglijos - Ru
sijos konferencijoj.

p. Hull dabar yra 
Springs, Va., ilsisi 
išvykstant į Maskvą
ferencijai. o gal paskutine 
minute bus skirta Londo-Jisai at

Standley Raportavo 
Prezidentui

Tremtinę Kandę Aprašy
mai Pasiekė AnęKję

(LKFSB) Iš Londono 
mums praneša, kafl ten 
gauta "The Nineteeth 
Centurv and After” žurna
las su straipsniu “Depor- 
tees”, kuriame plačiai at
pasakoti Dr. Devenio nuo
tykiai Sov. Rusijoje ir kur 
daug kalbama apie Lenki
jos, Estijos, Latvijos ir 

tt 4. Lietuvos tremtinius Sov. noi _ ...
prieš Rus>J°J*- 
kon-i

Civiliai Gaus Kalakutų

Londonas, rūgs. 30 — 
Vokietijos nacių radio 
pranešė, kad Benito Mus
solini, nacių pagalba, grį-

su
VVashington, D. C., rūgs. žęs į Romą ir čia paskelbė

1 T-Till f v • . • t -i v •

VVashington. D. C., rūgs 
30 — Pereitą savaitę su-į no.

30 — Grover B. Hill, karo 
maisto administratoriaus 
asistentas, pareiškė, kad 
civiliai žmonės gaus už
tektinai kalakutų Padėkos 
dienos pietums, nežiūrint 

;to, kad daug kalakutų nu- 
.! pirko dėl armijos ir laivy-

savo fašistinę valdžią.

Lenkai Už Nepriklau 
somą Lietuvą

Užpereitą savaitę Statler Ho- 
tel. Bostone. įvyko Lenkų Tau
tiškojo Susivienymo (Związku 

. Narodowegc Polskiego) 29-tas 
seimas. Sesijos prasidėjo rugsė- 

, jo 19-tą dieną ir tęsėsi iki rug
sėjo 24-tosios. Delegatų buvo 
575 iš įvairiausių vietų Ameri- 

'C. Cole. 35 m. amžiaus, lai-,kos-

Jugoslavai įsiveržė Į Austriją
Londonas. rūgs. 30 —|C. Cole. 35 m. amžiaus, lai-/.;

Nepatikrintos Šveicarų ži-! kinai atidėtas. Jis buvo šiame seime buvo pnimta ir 
nios praneša, , 
patriotų armija perėjo Ju-'- 
goslavijos - Austrijos ru-Į 
bežių ir ten su pagalba au
strų savanorių smarkiai 
kaujasi su naciais.

Jugoslavams partiza
nams vadovauja gen. Tito. 
Jugoslavams gelbsti ne tiki

Jugoslavu’pašauktas eiti šeštadienį, rezoliucija už Lietu
■ bet Selective Service ati- vos- ir Estijos nepri

dėjo. Jeigu jis būtų paim
tas kariuomenėn, tai jo 
žmona su vaikais, kurių 
amžius nuo 1 savaitės iki 
17 metų, gautų S142.00 į 

i mėnesį.

austrai, bet vengrai ir če-į * 
kai. ura------- (

I

Devynių Vaikų Tėvo Ėmimas j 
Karo Tarnybon Atidėtas

VVashington. D. C., rūgs. 
30 — Senato laivyno rei
kalų komitetas vienbalsiai

Denver. Mass., rūgs. 30 nutarė uždrausti WAVES 
— Ėmimas karo tarnybon 
devvnių vaikų tėvo. Edwin nyboje tarnauti užjūryj.

merginoms laivyno tar-

15 BIllION BOLIAUS 

(NON-BANKIN* QUOTA)

Bostono lietuvių Karo Bonų 
Vajus Karo lėktuvo Nupirkimui

Dr. Antanas L. Kapočius ir p. 
Povilas Likas daug kartų buvo 
atvykę žuvauti ir buvo pp. Jan
kų svečiais.

Po visų sveikinimų ir linkėji
mų p. Vincas Jankus įteikė Ju
biliatam brangų sidabrinių 
daiktų stalui setą, kaipo dova
ną nuo visų dalyvavusių tame 
parengime. Be to, pp. Jankai 
gavo daug dovanų nuo vietinių 
ir pavienių žmonių.

i p. Petras Jankus, adv. A. J. 
Young dėdė, yra milijonieriaus 

j iš New Jersey savasčių prižiū- 
ir apylin-

pp. Petras Jankai, gyv. Wian- 
no, Capt Cod, minėjo savo 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta proga, kada Jubilia
tai išvyko svečiuotis pas savo 
draugus, tai p. Edwin Thomas 
iš Wianno ir svečiai iš Somer
ville, South Boston, Br.;dgewa- 
ter ir kitur suėjo į pp. Jankų 
namus, sustatė stalus ir priruo
šė šaunų bankietą Jubiliatus
pagerbti. Valgius pagamino p. stojas. Jis Wianno 
P. Likienė iš So. Boscono ir juos , kėje yra plačiai žinomas ir my- 

i atvežė, o didelį vedybinį tortą limas. Yra Barnstable County 
(cake) iškepė p. Kereišienė iš Horticultural draugijos pirmi- 
Bridgewater ir jį įteikė jubilia- ninkag.
tams. '

p. Jankus apdovanojo visus 
_________ > iš tų didžiųjų dar- 

ka(^a žų, kuriuos jis prižiūri.
i Visi svečiai ir viešnios, pra- 
i leidę linksmai laiką, skirstėsi į 
; namus, dar kartą linkėdami Ju
biliatam ilgiausių metų! Rap.

Pereitą penktadienį, rugsėjo mėję šiame kare herojai. Kal- 
24 d. So. Bostono Lietuvių Pi- bes įžymūs kalbėtojai. Bus pa
lečių draugijos direktorių ir rodyti judami paveikslai. Muzi- 
komisijos susirinkime, kurį ve- kos ir dainų programą išpildys 
dė veiklus tos draugijos pirmi- šie: muzikas Mamertas Kar- 
ninkas adv. Jonas Grigalus. nu- bauskas, dainininkė p. Marga-1 
tarė pirkti karo lėktuvą ir jį reta Grybaitė ir dainininkai pp. 
pavadinti lietuvišku vardu. Į K. ir V. Samaliai iš Cambridge.

Kaip sukelti pinigus karo lėk- Taipgi dainuos Dr. Juozas Au
tuvo nupirkimui? Labai pa- tanelis, p. Stasys Paura. Pasta- 
prastai. Ateinantį sekmadienį, rasis vadovaus merginų daini- 
spalių-October 3 d., 2 vai. po ninkių grupei,
pietų, Lietuvių svetainėje, E 
Street, kampas Silver St., So. 
Bostone, įvyks So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos ruošia
mas Karo Bonų pardavimas 
(Rally), kuris yra oficialiai už- 
girtas Jung. Valstybių Treasu
ry Departmento.

Tokį karo bonų pardavimą ši 
draugija yra suruošus pereitą;

Karo bonus pardavinės Mt. 
Washington Cooperative ban
kas, p. Shea. bankos iždininko, 
vadovybėje.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos valdyba ir komisija 
nuoširdžiai kviečia visus vieti
nius ir iš apylinkės lietuvius 
sekmadienį, spalių 3 d., 2 vai.

pp. Jankai sugrįžę į namus daržovėmis 
nustebo ir susijaudino, 
pamatė svečius ir viešnias ir: 
gražiai parengtus stalus, ;— 
tingai jaudinosi p. Jankienė.

Adv. Antanas J. Young (Jan
kauskas) iš Bostono. Jubiliato 
brolėnas, buvo toastmasteriu. 
Jis savo kalboje pareiškė didelę 
meilę savo dėdei ir dėdienei ir 
prisiminė tas atostogas, kurias 
jis yra praleidęs pas Jubiliatus, 
kada dar jis buvo studentu.

Gražias sveikinimo kalbas 
pasakė p. Vincas Jankus iš New 
Yorko, kuris buvo specialiai at-l 
vykęs dalyvauti šiame Jubilie
juje iš Philadelphijos, kaipo 
pabrolis 25 metai atgal, ir p.

» I
Katrina Dillon, buvusi pamerge. 
Taipgi sveikino Jubiliatus ir 
kiti dalyviai, būtent, pp. John 
O’Connell iš Somerville (ponia 
O’ConnelI yra p. Jankienės se
suo), pp. Margaret ir Elizabeth 
O’Connell iš Somerville; pp.

i adv. Antanas ir Mary Young iš mieste. Jam buvę nemažo

Ketvirtadienį, rugsėjo 
' 30 d. žydai šventė naujus 
metus. Tą dieną jie pradė
jo 5704 metus.

Didžiojo Bostono žydai, 
kurių skaičius siekia 200,- 
000, uždarė visas savo į- 
staigas — biznius.

i
i

Į (LKFSB) Iš Portugali- 
jos mums praneša, kad ži
nomas lietuvis poetas J. 
Aleksandravičius, kurio 

: eilėraščių rinkinys netaip 
seniai buvo išleistas Ame
rikoje, tebėra Prancūzijo- 

; je ir gyvena Grenoblio

klausomybes ir už Lenkijos že
mes. kurias dabar savinasi Sta
linas.

I Suprantama, nepriklausoma 
Lietuva su sostine Vilniumi.

j Šioji lenkų organizacija yra 
' didžiausia visoje Amerikoje.
Narių turi apie 300.000. (Joje 
randasi ir nemaža sulenkėjusių 
lietuvių). Jos kapitalas siekiąs 
36 milijonus dolerių, ši organi
zacija dabar išpirko bonų už 4 
milijonus dol. trečiame bonų 
vajuje. Taipgi kiekvienas dele
gatas bei delegatė nusipirko 
nors vieną boną. Todėl šioji or
ganizacija yra reikšminga ir 
jos žodis už Lietuvos laisvę bus 
beabejo rimtai įvertintas Ame
rikos vyriausybės VVashingto- 

Rap.

kas Jung. Valstybių armijai. 
Kaip matome, nereikia pinigų' 
aukoti nupirkimui tanko ar lėk
tuvo, o tik išpirkti karo bonų i ■ 
už tiek, kiek yra vertas tas lėK-, 
tuvas, tankas ar laivas.

Amerikos lietuvių konferen
cija. Pittsburgh. Pa., pasisakė, 
kad lietuviai išpirks Karo bonų s 
už 10 milijonų dolerių. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių draugija 
ir nori prisidėti prie to vajaus, 
kad konferencijos duotas žodis 
būtų išpildytas.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija jau yra pirkusi už 
$12,000.00 karo bonų ir sekma
dienį, spalių 3 d. pirks už 
$3,000.00.

Kaip jau minėjome, J. V. 
Treasury Departmentas užgyrė 
šį lietuvių karo bonų vajų. Sek
madienį, spalių 3 d. Treasury 
Departmentą atstovaus p. Wil- 
liam R. Burkinshaw. Kartu su 
p. Burkinshaw atvyks pasižy-

Bostonan, ir dalyvauti Trečio
sios Karo Paskolos parengime. 
Visi, kurie išgali, lai perka ka- 
'ro bonus lietuvių susirinkime; 
lai užregistruoja ankščiau pirk
tus bonus lietuvių organizaci
jose. Tai bus istorinis rekordas, 
liudijantis apie lietuvių patrio- 
tingumą, apie lietuvių prisidė
jimą kovoje už keturias laisves.

Karo Bonų komitetą sudarė 
šie: adv. Jonas Grigalus, pirmi
ninkas, adv. Juozas Cunys, A. 
J. Namaksy, Juozas Lekys, K. 
Mereškevičius. Dr. A. L. Kapo- 
chy. William Amsie, adv. K. J. 
Kalinauskas, VI. Jakštas, Al. 
Neviera, J. Arlauskas, V. Pa
plauskas, P. Yankus, A. F. 
Kneižys, Stasys Michelsonas, 
Stasys Mockus, D. A. Zaletskas, 
adv. Antanas J. Young, p. Kat- 
rina Namaksienė ir A. Matijoš- 
ka.

TRIUŠKINK PRIEŠĄ KARO 
BONAIS!

Bostono; Dr. A. L. Kapočius ir j džiaugsmo, per Portugali- 
>. G. Stukienė iš So. Boston. pp. ją gavo vieną “r*-—~~” 
Povilas Likai iš So. Boston. p.
Kcreišis iš Bridgewater ir kiti
artimi giminės ir pažįstami iš 
Wianno ir Osterville, Cape Cod.

“Draugo
numerį. Seniau gaudavęs 
lietuviškos spaudos iš 
Šveicarijos, o dabar visas 
susisiekimas nutrauktas.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. GailiūnienS, 

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

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

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
' TeL Parkway—1864-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 
177 West 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 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., Šo. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininke.

i

Moterų Sąjungos Conn. 
Apskrities Kuopoms

Pranešu visų kuopų žiniai, 
kad Moterų Sąjungos Conn. 
Apskričio metinis suvažiavimas 
įvyks sekmadienį, spalių 10 d.. 
1943. Lietuvių svetainėje. Gal- 
way St., No. Manchester. Conn. 
Pradžia 1 vai. po pietų.

Kviečiu visas kuopas skaitlin
gai prisiųsti atstovių ir paga
minti naudingų įnešimų dėl ap
skričio ir visos organizacijos

3,000 LIETUVIŲ BUVO IŠGA
BENTA Į KARELŲ SUOMIJĄ
(LKFSB) Patyrėme, kad 

dalį iš Lietuvos tremiamų 
žmonių — apie 3.000 — 
bolševikai buvo pasiuntę į 
Karelų Suomiją (į rytus 
nuo tikrosios Suomijos).

Po garsios kovos amerikiečių Italijoj, Salerno pa
kraščiuose. kur sakoma žuvo daug kariuomenės iš a- 
biejų pusių, žemėlapis parodo fronto stovį. Juodasis 
ruožas, tai Alijantų okupuota Italija.

labo.
Svarbu, kad visos kuopos pri

duotų skaičių naujų narių, pri
rašytų per vajaus laiką, nes bus 
įteikta dovana tai kuopai, kuri 
daugiausiai narių prirašė.

Atstovės važiuodamos į suva
žiavimą neužmirškite savo žen
klelius atsivesti.

.W. Jnikuhaitė,
Apskr. rašt.

liaudies dainų rinkinį — 
"LĖKITE DAINOS”. Eu
ropoje karui užsiliepsno
jus, dabar iš Lietuvos jo
kių knygų negalima gauti, 
taigi priseina spausdinti

Yra pagrindo manyti, kad; Amerikoje, nežiūrint da- 
tie tremtiniai vėliau buvo bartinės branginybės po- 
perkelti į tolimesnes Rusi- pieros ir kitų spausdinimo 
jos žemes.

Kun. Pr. M. Juro Lėšomis
Spausdmama 

"Lėkite Dainos''
Lietuvoje a. a. kun. J. 

Dabryla savo lėšomis bu- 
’vo išleidęs labai gražų

reikmenų.
Kun. Pr. M. Juras kaipo ; 

lietuviškos dainos mylėto
jas, leidžia savo lėšomis 

iminėtą lietuviškų liaudies 
1 dainų rinkinį, kuriame 
bus pridėta “Anykščių Ši
lelis” ir “Pasikalbėjimas 
Giesmininko su Lietuva”. ’

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

! Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
i ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
I gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- 

v meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS"
i Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
E kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal- 
| pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:

į FRANCISCAN FATHERS
310 OrchaTd Street Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567
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"Amerikos Jaunimo" Sąjunga
Sovietų sunkusis tankas, kurių rusų fronte gan daug, spiaudo ant 

nacių pozicijų. Naciai visame Sovietų fronte iš lėto traukiasi. Bet gene
rolas Žiema žada pagreitinti eiseną.

e
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Taip vadinamoji Amerikos Jaunimo Sąjunga yra 
komunistų žinioje. Tai neabejotinai pasireiškia tos or
ganizacijos kongresuose, į kuriuos klastingai buvo į- 
traukiamos žymios valdiškos asmenybės. Mat, tokia 
patraukli, patriotinga, nekaltai skambanti, plačių pa
žiūrų organizacija. Tačiau tikrasai jos tikslas paaiškė
jo 1939 m. kongrese, kuomet prisiėjo išnešti rezoliuci
ją prieš anti-amerikietiškas partijas. Rezoliucija prieš 
nacizmą ir fašizmą buvo priimta didžiausiu entuziaz
mu. Bet kai tokia pat logika pareikalauta išnešti rezo
liuciją prieš komunizmą, kilo didžiausias triukšmas ir

Derybose-Sako Lenkas
___ — —------------- ---- t, ‘ Rugsėjo 22 dienos “No- šis faktas yra nemažiau tijos valstybių byla bus 
griežčiausi protestai. Rezoliucijos sumanytoją ap- wy Swiat” tilpo Ig. Matu- svarbus už Italijos pasi- pirmuoju apkasu, kurį 
šaukta juodašimčiu, reakcijonierium, tamsūnu, atža- szevvskio straipsnis “iškli- davimą. Spalių mėn. Mas- “šarvuoti marksistai” pir- 

" ' . - -- busio akmens ieškojimas”, kvoje turi įvykti Sovietų, miausia bandys paimti.
kurį sutrauktai ir atpasa- Didžiosios Britanijos ir A- Bandys dėlto, jog i.ema- 
kojame. Neopoiis ir Kau- merikos Jungtinių Valsty- no, kad tą apkasą kas nors 
nas. — Šiuo metu ne tik bių užsienio politikos va- panorės ginti. Realinio 
karas yra svarbus — ly- dovų susitikimas. Derybų materializmo gerbėjų su- 
giai tiek pat svarbi taika, stalo kovos laimėjimas, pratimu dėl idealinių ver- 
Nuostabu, kiek mažai vi- svarbesnis negu kovos ties 
suomenė supranta, kad Neopoliu laimėjimas iš- 
taikos derybos jau prasi- sprendimui ar Jungtinės 
dėjo. Mūšių laukas taip Amerikos Valstybės lai- 
pagavo visuomenės dėme- mės šį karą. Vienas mū
šį, kad derybų stalas be- šis karo dar nelemia, ta- 

Tuo čiau prie derybų stalo at-

gareiviu, laisvės slopintojų, buržujų vergu ir 1.1. Reiš
kia, išlindo yla iš maišo. Kongreso dalyviai nėkiek ne
sivaržė pažymėti, kad jų organizacija yra pilnoj ko
munistų kontrolėj. Gi tai labai skaitlingas buvo bū
rys. 1939 m. kongrese paaiškėjo, kad Amerikos Jauni
mo Sąjunga turi 513 skyrių ir 4,700,000 narių. “Tiek 
vyraujanti yra joje komunistų kontrolė — sako kata
likų laikraštis “Pilot” — kad jų kongresai lankščiai 
pasisako tai prieš Rooseveltą, tai už Rooseveltą, tai 
prieš karą, tai už karą — tampriai ir klusniai atitikda
mi Rusijos reikalų momentą”.

Tačiau kiek vėliau, kai Amerikos visuomenėje veik nepastebimas.
pradėjo pasireikšti smarki prieš komunizmą reakcija, tarpu ir ten ir čia vyksta sisakymas nuo vieno ku- 
toks griežtas komunistinis pasisakymas nemaža pa- lygiai isvar^asi įvykiai. ri° karo_ tikslo, gali reikšti 
kenkė A. J. Sąjungai. Aukštoji valdininkija pradėjo iš 
jos išsitraukti. Narių skaičius žymiai sumažėjo. Tada ^iama ^r bus^ laimėta ir.
A. Jaunimo vadai pakeitė jos vardą ir ją pavadino 
“nauja plačia prieš-fašistine organizacija”. Taktika 
lyg gudriai atrodo: kaip čia nesidėti prie anti-fašisti- 
nės organizacijos ? Bet faktinai išėjo perdaug jau gud
riai sugalvota, nes toks klausimo pastatymas atsiduo
da bolševistiniu nachalumu. Kiekvienam jaunuoliui 
lyg statoma ultimatumas: jei su mumis neisi, tai įsi
gysi fašisto vardą. Toks nachališkas už gerklės grie
bimas greičiau atstumia, negu patraukia. Bet vis dėl
to, nežiūrint vadų netakto, organizacija yra labai pa
vojinga. Tad reikia jaunimas perspėti, kad nesiduotų 
suviliojamas veidmainingais šūkiais.

“Amžinai budėti tai demokratijos uždavinys” — 
sako “Pilot”. — Visi ištikimieji Amerikos jaunimo va
dai turi gerai apsižiūrėti. Ta nauja “prieš-fašistinė 
jaunimo organizacija” žada ištiesti Amerikos jauni
mui savo ranką. Nepriimkite jos. Tie “prieš-fašistai” 
yra taip pat prieš - amerikiečiai. Tikrenybėje tai jie 
yra nusistatę prieš viską, išskyrus komunizmą ir pa
saulinę revoliuciją, su kurios pagalba komunistai ti
kisi įvesti tokią tvarką, kurioje išnyks laisvė ir bus 
sugriauti Dievo altoriai.” K.

------------------------ |

Nėra mažiausios abejonės, 
kad noras aneksuoti Balti
jos valstybes yra grynai 
imperialistinis. Iš tų vals
tybių pusės Rusijai r ieks 
negrėsė ir jokio pavojaus 
būti negalėjo. Atbulai, tų 
valstybių aneksija suda
rys pavojų Skandinavijai 
bei Lenkijai. Antras —
konominis pretekstas irgi 
neišiaiko kritikos. Jei di
delė valstybe mažesnei 
valstybei uždaro priėjimą 
prie jūros, tai tuomet ma
žesnei valstybei gresia ū- 
klška priklausomybė nuo 
to didelio kaimyno. Tačiau 
jei mažoji valstybė skiria 
milžiną (kuris ir be to turi 
tiek ir tiek uostų ir išėji- 
mų i kelias juras bei van- , TT. . „ ” S. . . , .. •* . , - ila Hitler 1940 metais, bet

kelis kart daug ryškiau į- 
rodyta, būtent: per kovą ir 

Į kraują. Lietuviai kovojo 
prieš Maskvą kelis kart 
sukilimuose drauge su 
lenkais. Visos trys tautos 
kova ir krauju iškovojo 

j sau laisvę 1918 metais. Ir 
nustojusios laisvės tos 
tautos prie tinkamos pro
gos griebiasi ginklo ir 

I prieš vieną ir prieš kitą o- 
i kupantą. Tas svarbiau nei 
Į sufalsifikuoti plebiscitai.

i
(prasideda 1914 metais.

Ketvirtas ir paskutinis 
į pretekstas, tai “žmonių 
i valia”. Tokia valia buvo 
. pareikšta ne per plebisci- 
įtus Sovietų pravestais “a 

uenynus) nuo vieno kurio;. ... . , ...f . . , . ... . .. kelis kart daug rvsKiau 1-uosto, tai Kaip tik toji ma- , . , , ■
žoji valstybe yra užintere- 
suota suteikti didžiajai 
valstybei kuo daugiau len
gvatų ir jokiu būdu ne at
virkščiai.

Baltijos valstybės per 25 
metus savo egzistavimo tą 
nekartą įrodė. Tad ir atė
mimas lietuviams, lat
viams ir estams laisvės dėl 
to, kad jie gyvena ties Ne
muno ir Dauguvos žioti
mis, lygus atėmimui lais- jįe nepajėgia apginti ne
ves Olandijai, jtadangi pa-i priklausomybės prieš mil- 

atkakliai 
pasiprieši

na vienam ir kitam oku
pantui — tame tai tikra 
žmonių valia. Beveik de
šimties nuošimčių visų 
gyventojų išvežimas, su
šaudymas arba sugrūdi- 
mas į kalėjimus švieses
nės visuomenės liudija, 
kad tų kraštų žmonės no
ri tik vieno — nepriklau
somybės.

Tad atmetus pretekstus, 
lieka tik vienas Sovietų 
argumentas. Tas jų argu
mentas yra šaltas ir sun
kus kaip akmuo ir trum
pas — “Taip noriu”.

Jeigu prieš tą argumen
tą nusilenktų galvos — 
tuomet karas galima lai
mėti; taika gi būtų pralai
mėta ir sekantis karas te
būtų laiko klausimas.

Baltijos tautos — mažos 
tautos, bet jų byla — dide
lė byla. Tai yra mūsų, va
karų kultūros, žmonės, 
iaisvi žmonės.

i

staroji užima Reino žiotis, finus, bet* jie 
Trečias argumentas —‘desperatiškai 

istorinis. “Rusija nenori 
daugiau nei turėjo prieš’ 
pirmąjį karą”. Ir čia Rusi
ja neturi nei mažiausių 
teisių, kadangi rusų val
dymas Baltijos pakraš-| 
čiais visais laikais buvo 
tiktai okupacinis. Be rusų! 
kariuomenės, valdininki
jos. kareivinių ir kalėjimų, 
tuose kraštuose

ataka Baltijos daugiau rusiško nebuvo 
gavimui bus y- Lietuvių, latvių 

atkakli. Todėl tautos niekuomet

tybių bendrai niekuomet 
nieks nekovoja. Tad ko
munistams, įbaugintiems 
erezijos apkaltinimais, ne
valia tikėti, jog anglai ar 
amerikonai kariauja dėl 
tautų laisvės; jie turi tikė
ti, jog tos tautos kovoja 
dėl rinkų apgynimo ar 
praplėtimo.

Sovietų
ten ir čia eina kova; spren- pralaimėjimą taikos.

Tokiu “išklibusiu akme- 
kas bus laimėta. niu„ Maskvos pasitarime valstybių

Per keturiolika mėnesių gali būti Baltijos valsty- patingai 
po p. Molotovo vizitų Lon- bių klausimas, 
done ir Washingtone tarp Lietuvos, Latvijos ir Es- kydami, jog tai visų karo 
Rusijos iš vienos pusės ir tijos nepriklausomybė yra tikslų bandymo punktas. 
Anglijos ir Amerikos iš ki- grynai idėjinis klausimas. Ar tai pavienis žmogus, 
tos pusės nebebuvo pasita- Nei Anglija, nei Amerikos ar tauta, nusidėdama 
rimų. Tų keturiolikos mė- Jungtinės Valstybės dėl tiems devyzams, ir pa
nešiu laikotarpy vyko pro- Lietuvos, Latvijos ir Esti- neigdama tikslus dėl ku- 
pagandinė ir diplomatinė jos neturi jokių teisinių rių ėjo į kovą, nustos svar- 
kova, kurioje “agresorių” prievolių; bet jos turi ly- biausio kiekvienoje kovoje, 
buvo Sovietai, 
'nėjais anglosaksų valsty- ar jis ateis iš rytų ar iš va- mo pajautimą, 
bės. Sovietai pakišdavo karų. Vienodai vertina jė- 
reikalavimus: T
srityje — “antrojo fronto” somybę laisvoms 
atidarymas Prancūzijoje; vos, Latvijos ir 
nesikišimas į Balkanus; gi tautoms, kaip ir laisvę to- apoliu išsispręs 
politinėje srityje 
žinimas Stalinui teritoria- 
linio ir politinio sutvarky-1 
mo teisių rytų ir vidurinė
je Europoje. Pagal jo nuo
žiūrą. Po keturiolikos mė-1 

j nėšių “stygų tempimo”
"Geras katalikiškas laikraštis yra nuolati- Stalinas apsisprendė pra- 

nė misija". Leonas XIII. dėti derybas. I Nėra abejonės, kad Bal-

nieko!

ir estų' 
nesusi- 

teisiingai įkainuojame sa- liejo ir nieko bendro netu
rėjo su rusais, bet gyveno 
savo nuosavu gyvenimu. 
Tos tautos gyveno atski
rais nuo rusų interesais, i 
turėjo atskirą istoriją, re
ligiją, papročius ir kultū
rą. Ta nuosava istorija per 
dešimts šimtmečių paruo- 

gi apsigy- gią moralę pavergėjui — ginklo: savo žygių teisėtu- šė iš lietuvio, latvio ir esto 
laisvą žmogų, o per tai ir 
žmogų bendros didelės va
karų kultūros ir visuome
nės narį. Per tą patį tūks
tantį metų istorija paga- 
, mino iš baltųjų ar raudo
nųjų carų pavaldinių su- 

. tvėrimą, kuris pasidavė ti
ronijai kaipo likimui. Tai- 

Kad gauti Baltijos vais- gi, tas žmonių galvosenos 
pateikia ir būdo skirtumas kaip tik 

ir teikė istorinę teisę Bal-

I

Todėl šiandien mūšis už 
kariškoje gas, atimančias nepriklau- Talliną, Rygą bei Kauną—

Lietu- atrodo svarbesnis nei už 
Estijos Neapolį ar Romą. Ties Ne

tik vieno 
pripa- kioms pat laisvoms Jugo- mūšio likimas, gi mūšyje 

slavų bei Graikų tautoms, už Rygą, Talliną ir Kauną 
Lietuva, Latvija ir Esti---- viso karo idėjų likimas,

ja neturi kitokių gynimosi 
priemonių, kaip vien tei- tybes, Sovietai 
singumą. Kaip tik todėl keturis pretekstus; tačiau 
ant tos bylos išsispręs ka- tikrumoje teturi tik vieną tijos tautoms į nepriklau- 
ro ideologinė pusė.

WHERE THE FUEL GOES

AN ARMY LIGHT TANK may 
boro one galloa of gasoline a 
minute e.

argumentą.
Susipažinsime su jais.

somybę. Tik neišmanė
liams Europos istorija

Jacąues Maritain Vertė Kun. Dr. J. Packevičius

Katalikų Pažiūros {Neką- 
talikus Ir Į Bendradarbia

vimų 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 tarptikybinį žmonių 
bendradarbiavimą žvelgia drąsiu, bet gilia 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?)
III.

Taigi visa tai rodo, kad nesama vienapras- 
miškumo keliuose, kuriais kiekvienas eina, ir 
kad geras vienų ir kitų sutarimas praktikoje 
nesiremia bendru doktrinalinio tapatumo 
minimumu. Čia esama, viena prasme imant, 
mažiau negu bendras minimumas, nes įvai
riose religinėse perspektyvose jokia sąvoka 
galiausiai nepasirodo esanti vienaprasmiškai 
bendra. Kita gi prasme, čia esama daugiau, 
negu bendras minimumas, nes tuose, kurie, 
priklausydami įvairioms skirtingoms religi
nėms šeimoms, leidžia į save įeiti meilės dva
siai; broliškosios meilės įimtys (supozicijos), 
sukuria praktinio proto ir veikimo principų 
srityje, žemiškosios civilizacijos atžvilgiu, 
panašumo ir analogijos bendrumą, kuris iš 
vienos pusės atitinka pagrindinę mūsų pro
tingos prigimties vienybę, o iš kitos pusės 
nepaliečia kokio tik minimalinio doktrinos 
punktų skaičiaus, bet įsiskverbia į visą prak

tinių sąvokų ir veikimo principų eilę. Ben
dram darbui žmones telkia bendruomenės 
labui ne principų daugiaprasmiškumas, bet 
jų analogijos praktinių sąjūdžių ir kelių ben
drumas, pasireiškiąs bendru meilūs įstaty
mo pripažinimu ir atitinkąs pirmuosius žmo
giškosios prigimties linkimus. Ir kam dar aš 
slėpčiau, kad man, krikščioniui, pagal tikė
jimą, kuriuo einant, vienas tik vardas yra 
duotas žmonėms, per kurį jie gali būti išga
nyti net ir šioje žemiškoje srityje, tas analo
gijos bendrumas prileidžia pirmąjį analoga- 
tą, grynai ir nelygstamai teisingą! Juk ga
liausiai į Kristų, vienų pažintą, kitų nepažin
tą, daugiau ar mažiau tobulesnėmis ir gry
nesnėmis formomis, įimtai (neišreikštai) 
veda visa, kas yra tikroji meilė dirbanti pa
sauly žmonių sutaikinimui ir žemiškojo jųjų 
gyvenimo gerbūviui. (Pirmasis ar vyriausias 
analogatas filosofinėje kalboje vadinama ta 
būtybė, kuriai ta analoginė sąvoka pirmiau
sia taikoma ir iš kurios visos kitos būtybės 
turi tos analogijos požymį. Vyriausiasis čia 
autoriaus minimas analogatas yra Dievas.).

Šitame pranešime aš kalbėjau pagal savo

tikėjimą, ir tikiuosi nieko nebūsiu pasakęs, 
kas galėtų pažeisti čia esančiųjų sąžinę. Aš 
būčiau laimingas, jei man būtų pavykę pa
kankamai aiškiai nurodyti, kokie yra pagrin
dai, bent iš katalikų matympunkČio žiūrint, 
savitarpio susipratimui ir palankumui tarpti 
tarp įvairių religinių šeimų tikinčiųjų ir ug
dyti pozityviam bendravimui jųjų tarpe kul
tūros gerovei kelti. Kultūros gerovė yra taip 
pat žmogiškojo asmens gerovė, jo teisių ir 
vertės pripažinimas, pagrįstas galutinėje 
sąskaitoje tuo faktu, kad asmuo yra Dievo 
paveikslas. Nesuklyskime: žmogaus asmen; 
ir religijos interesai yra glaudžiai susiję. Jie 
turi tuos pačius priešus. Jau praėjo tie laikai, 
kad protui mirtį nešąs racionalizmas, paren
gęs visas mūsų dienų nelaimes, tarėsi ginąs 
asmenį ir jo autonomiją nuo religijos. Iš tie
sų gi ir nuo bedieviškojo materializmo ir nuo 
išdidaus bei viso niekinimu apsvaigusio ir.a- 
cionalizmo, kuris iškreipė tikruosius žmo
gaus prigimties linkimus — ir kuris iš poli
tinės valstybės padarė aukščiausiąjį stabą, 
dievą Molochą, juk religija geriausiai gina 
asmenį ir jo laisvę. GALAS.
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Sėkmingas Liet. Vyčių Naujos Angį
Apskričio Suvažiavimas

finansiniai prisidėti prie įvairių 
išlaidų apmokėjimo, ypač “Vy
ties” leidimo išlaidas. Apskri
tys išklausęs nutarė trumpoje 
ateityje surengti kokį nors pa
rengimą ir išleisti nors vieną 
“Vyties” laidą. Taipgi ragino 
kuopas, kad įsteigtų "Vyties"

Liet. Vyčių N. A. Apskričio 
suvažiavimas įvyko rugsėjo 26 
d., š. m. šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoje. Providence. R. I.. 
kurios klebonu yra kun. Jonas 
Vaitekūnas, nuoširdus L. Vy
čių rėmėjas. Toje parapijoje 
gražiai veikia 103 Vyčių kuopa.

Išvakarėse įvyko atvykusiems rėmimo ir platinimo komitetus, 
atstovams priėmimo vakarėlis. Kitas svarbus laiškas nuo 
Rytą. 10:00 vai.. įvyko Vyčių 
intencija šv. mišios. Turiningą 
pamokslą pasakė Apskričio Dv. 
Vadas, kun. K. Jenkus iš So.
Boston. Mass.

2:30 vai. p.p. 
jos. Pradedant, 
jo kun. Jenkus. 
sugiedojo Amerikos, 
ir Vyčių himnus.

Kitas svarbus laiškas 
kun. J. Jutkevičiaus iš VVorces- 
terio. Jis pabrėžė, kad kai ku
rie valdžios atstovai gal prastai 
informuoti apie Lietuvą, ypač 
Kongresmanas Robert Hale, 
kuris savo kalboje labai simpa
tizavo Sovietų Rusijai ir net 
“priskyrė” jai Baltijos valsty
bes. Suvažiavimas apsvarstęs 
tą klausimą, nutarė Kong. Hale 
pasiųsti laišką, ir taipgi laik
raščiui “Worcester Telegram”, 
kuris jo kalbą perspausdino ir 
užgyrė.

Kun. Vaitekūnas įnešė, kad 
būtų įsteigtos jaunimo dienos 
įvairiose lietuvių kolonijose. 
Tas duotų progos jaunimui su
sipažinti ir pagyvinti Vyčių vei
klą. Tą įnešimą visi užgyrė. Į 
komisiją pakviestas Apskričio 
Dv. Vadas, kun. K. Jenkus. Ap
skričio Pirmininkas ir Raštinin
kė. kad darbą vykdytų, pasita
riant su iniciaatorium kun. J. 
Vaitekūnu.

Buvo ir daugiau svarbių nu
tarimų. apie kuriuos manau 
teks parašyti trumpoje ateity-
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Lavonas vieno iš 19 žuvusiųjų mainierių, kurie žuvo Sayreton, Ala., 
kai įvyko ekspliozija Republic Steel kompanijos kasyklose. Ten pat bu
vo 130 vyrų išgelbėta.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Šv. Kazimiero Parapijos Auksinio 
JUBILIEJAUS MINĖJIMAS

parapijos

i

(LKFSB) Iš Londono gavome šį sąrašą tremtimi 
gimusių Vilniaus krašte, artimosiose žemėse ir Nepr 
klausomoj Lietuvoj, kurie, einant rusų - lenkų susiti 
rimu, drauge su lenkais tremtiniais buvo iš SSSR i; 
laisvinti. Jų pavardės sulenkintos, bet paduodame n< 
taisę, kad nesudarytume sunkumų giminėms ir pažį 
tamiems, kurie norės juos suieškoti ir sušelpti, ne
būdami lenkų įstaigų globoje, jie tokiomis pavardi-| 
mis yra ir dabar užrašyti. Kad lengviau būtų susivokti,’ 
prie vardo dedama gimimo metai, gimimo vieta ir pa
baigoje — vieta, kur išvykęs:

(Tąsa)

1923 Jo-

Suvažiavimas, įvertindamas' 
kun. J. Vaitekūno darbuotę Vy-1 
čiams nuo pat jo jaunų dienų. į 

pakėlė jį Apskričio Garbės Na-1 
riu ir pasiūlė sekančiam seimui, I, 
kaipo kandidatą į Garbės Na
rius.

Baigiantis sesijoms, atvyko Į 
vienas jūrininkas. Petras Moc-j 
kus iš Čikagos. Jis pasveikino

prasidėjo sesi- 
maldą sukalbė- 
ir bendrai visi 

Lietuvos
Akompanavo 

naujas varg. ir geras Vytis p. 
Stasevičius. Po to sukalbėjo 
specialę maldą už Amerikos vy
riausybę ir kovojančius karius. 
Vietinės kuopos pirm. Floriną 
Taraška tarė sveikinimo žodį 
ir pakvietė Apskričio Pirm. 
Adv. Antaną Young vesti posė
džius.

Sveikinimo kalbas pasakė šie: 
kun. J. Vaitekūnas, kun. K. Jen
kus. kun. Žvirblvs. Centro pirm. 
Pranas Razvadauskas. kun. Ka- 
cevičius. vietinis vikaras, kun. 
Bakanas iš Worcesterio. p. K. 
Bason (Basanavičius) iš N. Y. 
ir N. J. Apskričio. S. Karsokas. 
116 kp. pirm.. K. Vaškas. N. Y. 
ir N. J. Apskričio vice-pirm.,
M. A. Norkūnas. Vyčių įsteigė- je. 
jas. Edw. Kasminaitis iš Hart
ford. Conn.. ir Br. Kudirka, 
Norwood’o kuopos pirm.

Adv. A. Young perdavė svei
kinimus nuo adv. Jono Griga
liaus. Liet. Piliečių Klubo pir
mininko iš South Boston'o. 
Taipgi sveikino Federacijos 
3-čio skyriaus vardu.

Mandatų komisija raportavo.
kad atstovauja per 40 atstovų suvažiavimą. Jūr. Mockus buvo 

darbštus narys 36-tos kuopos iš 
Iš nebaigtų reikalų pasirodė. Čikagos, ypač sporte.

kad dauguma įvykdinti. Įvyku-I Taip pat Centro Pirm. Pr. 
šio Apskričio parengimo Wor- Razvadauskas pranešė. kad 
cesteryje raportą išdavė L. To--Naujų Narių Vajus baigėsi ir 

pirmą dovaną laimėjo So. Wor- 
cester 116-ta kuopa. Už jų pasi
darbavimą įteikė dovaną S25.00 
Karo Boną. Worcesterio pirm. 
S. Karsokui. Taip pat pranešė, 
kad antrą dovaną laimėjo 3-čia 
kp. — Phiiadelphia. Pa. ir pa
vienio dovaną kun. Stasys Rai- į 

la iš Philadelphia. Pa.
Suvažiavimas baigėsi gražioje 

nuotaikoje. Vietiniai vyčiai ma-

ir svečių.

tilaitė. Pelno liko virš S100.
Skaityta keletas įvairių laiš

kų. Vienas svarbus laiškas nuo 
Vyčių Centro, kur kviečia jau
nimą kiek gali organizuotis ir

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS 

meniškas Patarnavimas” 

331 Smith St., 
PROVIDENCE. R. I.

Philadelphia, Pa., Spalių 
mėn. 3 dieną Philadelphi- 
jos lietuviams tikrai di
džiai reikšminga diena. 
Mat tą dieną bus pirmo
sios katalikų
Philadelphijoj 50 metų 
jubiliejaus iškilmės. Ta 
parapija pradžioje aptar
navo visą Philadelphiją ir 
plačiosios apylinkės lietu
vių katalikų religinius 
reikalus. Pirmieji jos dar
bininkai jau ilsisi. Bet jų 
užsėta katalikybės ir lie
tuvybės dirva gražių vai
sių atnešė. (Dabar Phila
delphijoj ir apylinkėj vei- 
Įkia 5 katalikų parapijos). 
Tą dieną visi džiaugsis nu
veiktais darbais ir padė
kos Aukščiausiam už su
teiktas malones per visus 
50 metų ir paprašys nau
jos palaimos dar ilgiems 
laikams, kad Dievo Žodis 
skambėtų lietuviškai, kad 
lietuviai giedotų lietuviš
kai garbės giesmes, kad iš 
viso lietuviai katalikai dar 
ilgai pasiliktų tokiais.

Spalių 3 dieną Šv. Kazi
miero parapija ir bažny
čia pergyvena 50 metų sa
vo prisiminimais. Parapi
jiečiai ir buvę parapijie
čiai. kai kurie dar gyvi 
pirmieji organizatoriai su-

Dievą, pasimatyti ir pasi
ryžti nepailsint ir toliau 
dirbti savo mielai parapi
jai. Iškilmių tvarka nu-| 
matyta sekanti:

10:30 — J. E. Vyskupo 
Lamb sutikimas.

10:45 — Jubiliejinė Pro
cesija iš klebonijos į baž
nyčią. Dalyvauja kunigai, 
svečiai, mokykla, parapi
jiečiai.

i 11:00 — Iškilmingos švJ

Kamieniecka Marija 
niškis — Teheranas.
Kaminską Irena 1922 

kai — Teheranas.
Kancas Romualda 1931 — Te- j 

heranas.
Korbus Nina 1895 Druskinin

kai — Teheranas.
Korbus Tadas 1930 Druskinin

kai — Teheranas.
Kadaj Jadvyga 1927 Vilnius — 

Teheranas.
Kadaj Tadas 1933 Vilnius —

— Teheranas.
Kaduškievič Uršulė 1924 Vil-

nebus daugiausiai karo bonų 
išpirkta per jo paraginimą ir 
pastangas. Jis dirbo, per radiją 
prakalbas sakė, kad tik dau- 

I giau bonų pirktų ir registruotų.
Jis tikrai niekokios garbės sau 
iš to nelaukė ir negavo, nes dir
ba nė dėl garbės ar savo nau
dos. bet Amerikos ir Lietuvos 
naudos. Garbė p. Antanui Dzi- 

j kui, kad jis tiek daug dirbo ir 
dirba dėl karo laimėjimo ir Lie
tuvos laisvės gynimo. Reikia

| atsiminti tik tą, jei tik jis gau
na kokį skelbimą Lietuvos rei
kalais, tai jis nesigaili laiko ir 

1 energijos, kad tik tas reikalas 
būtų plačiai ir tinkamai pagar- 

Į siūtas. Jis tiesiog ilgas kalbas 
pasako, Lietuvos laisvę gina, 
lietuvių garbę iškelia. Nė viena 
radijo programa tiek daug lai-

mišios. Dalyvauja — kun. ko ir energijos nepašvenčia dėl 
kleb. Ign. Valančiūnas; dr. Lietuvos, kaip jis. Garbė jam 
kun. V. Martusevičius; ku- už tai. Ir lietuviai tai įvertina, 
nigas S. Mažeika. Po mišių Kai jis turi kokį parengimą, tai 
bus skaitomas Popiežiaus ■ jo rėmėjų ir gerbėjų bei jo pro- 

. Nuncijaus Laiškas jubilie-į gramos palaikytojų susirenka 
jinei parapijai. j tūkstančiai. Tas parodo, kad

Pritaikytą pamokslą pa- Į lietuviai jo programą labiausiai 
sakys kun. J. Karalius, mėgsta ir palaiko. Kor.
Kunigų Vienybės pirmi-' 
ninkas.

Pamaldos — tai didingas 
balsas 
kos ir 
šūkis.

5:45
programa.

6 vai. Jubiliejinė Vaka
rienė.

Vakarienės metu bus pa
sakytos reikšmingos kal
bos, nes bus daug ir gar- da)jar žymus dainininkas, kon-

Į

Dievui, kaip padė- 
maldavimo bendras

P. M. Jubiliejine

|

I 
goj, spalių 3 dieną. Tai tikrai J 
didelė ir reta laimė Philadel
phijos lietuviams turėti tokį 
koncertą. Koncertas rengiamas 
Lietuvių muzikalinėj salėj, Al- 
legheny A v., lapkričio 14 dieną. 
Koncertui paįvairinti, dar gros 
lietuvė smuikininkė, p. Marga- i 
reta Digrytė iš New York, kad 
smuiko garsai būtų girdimi taip 
garsiame koncerte. Svarbiau
sia, kad koncerto pelnas bus 
skiriamas Lietuvai gelbėti. To
dėl philadelphiejiečiai netik 
koncertą išgirs, bet ir Lietuvą 
parems. Tai tikrai gera proga. 
Toliau išgirsite daugiau prane
šimų.

Koncertas Lietuvai 
Gelbėti

Philadelphijos lietuviai suma
nė surengti didžiulį lietuvišką 
muzikos koncertą. Šiuo metu 
jau susitarta su svarbiausiais 
koncerto davėjais. Koncertuos 

, visiems žinomi garsūs daininin- 
' kai p. S. Griškaitė, Philadelphi- 
ijos Operos solistė ir p. R. Juš
ka, buvęs tos operos solistas ir

nius — Teheranas. 
Kamieniecki Valdem. 1931 N.

Vileika — Teheranas. 
Kania Eugenijus 1930 Lyda —

Teheranas.
Kimbar Hemegildas 1894 Vil

nius — Teheranas.
Kleckis Aleksandras 

nius — Teheranas.
Kočan Zosė 1925 Vilnius 

heranas-.
Korsak Lidija 1917 Vilnius - 

Teheranas.
Kovalska Marė 1905 Vyžainis«-, 

Teheranas.
Kozalska Vanda 1916 Vilnius-— 

Teheranas.
Kozubska Irena 1936 Vilnm^į 

Teheranas.
Krupa Marija 1905 Taikūnai — 

| Teheranas.
5 Kryvin Diudv. 1898 Rimšė —* 

Teheranas.
Kačynska Alicija 1937 Vilniai 

Teheranas.
Kačynska Barbora 1939 Vilnim 

Teheranas.
Kačynska Kazimiera

> nius — Teheranas. 
Kačynska Miroslava 

nius — Teheranas.
I Kairis Andrius 1887 

Teheranas.
Kairis Genovaitė 1920 Senkai 
— Teheranas.
Kalicka Jadvyga 1897 Lietu*® 

į— Teheranas.
: Kalinauskas Juozas 1903 Aš

mena — Teheranas.
. Karasevič Jurgis 1938 Vilnių®
■ ■ — Teheranas.

Karpinska Vasa 1906 Vilnius—?
i i Teheranas. 

Karpinska Sofija 1926 Vilnil
— Teheranas.

Karvovski Venslovas 1937 
nius — Teheranas.

Kaziūnas Marija 1883 Vilni 
— Teheranas.

— 6814 N. Broad St.. Phila.,| Kinska Elena 1902 Vilnius 
Teheranas.
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1939 Vi

Senkai

Raktas Į Pasisekimą

I
Telephone: 

Ofiso: Dexter 1952 
Namu: PI. 6286

W orcester, Mass.. balandžio 
mėn. paskutinį sekmadienį.

Ttap.

loniai svečius pavaisino. Sekan- sįrįnks drauge: pagarbinti 
tis suvažiavimas įvyks So. ------------------------------- :---------

UlTf.

TOUCH TYP-

"Touch Typing In 5 Easy 
Lessons"

Šiandien kiekvienoje įstaigo
je. kiekvienoje industrijoje yra 
naudojama rašomosios maši
nėlės — typewriters. Taigi, jei 
norime, kad Jūsų vaikai leng
viau dirbtų, mokykite juos sis- 
tematingai — “Touch Typing”, 
rašyti mašinėle. Galima pa
tiems ir be mokytojo išmokti į 
penkias lekcijas, įsigijus nau
jai paruoštą Royal Typewriter 
Co. knygą
ING IN 5 EASY LESSONS”. 
Knyga kainuoja tik 35c.. su pri- 
siuntimu 10c. Užsakymus siųs
kite:

DARBININKAS 
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

bingų svečių, parapijos į-l 
žymiųjų žmonių ir kitų. 
Tai tikrai reta proga Phi- 
ladelphijiečiams. K.

Garnio Atsilankymas Pas 
Viengenčius Čeledinus.•

Rugsėjo 19-tą ilgakojis gar
nys atsilankė pas viengenčius 
Kazį ir Oną Čeledinus ir jiems, 
kaipo lauktuvių, atnešė labai 
gražų sūnelį, kurį jie pavadino 
vardais Kazio ir Jurgio, matyt, 
pagarbai tėvo, kaip ir dieduko, 
a. a. Jurgio Pranckūno, tėvo 
ponios Onos Celedinienės, gyv*. 
su vyru, advokatu Kaziu Čeledi- 
nu -
Pa. Congratulation!.. *

Kazys Vidikauskas.

PHILADELPHIA, PA.

Daug Dirba Bonams 
Parduoti

Philadelphia lietuviai tikrai 
nusipelnė pagyrimo tiek daugį 
pasidarbuodami dėl bombone- į 
šio nupirkimo. Bet iš viso bo
nus labiausiai platino netik tie, 

. kurie patys pardavinėjo, bet ir 
kurie varė agitaciją už tų bonų 

j pirkimą. Tarp tokių pirmųjų 
bonų pirkimo ragintojų buvo 

; p. Antanas Dzikas, lietuvių ra- 
• dijo vedėjas. Nežiūrint to. kad 
jis išlaiko savo programą ne iš 
savo biznio, bet iš skelbimų, ta
čiau jis bonų vajui davė daug 
vietos. Jis visus ragino ir ragi
no. kad tik pirktų ir pirktų. Jis 
pirmasis buvo, kurs prisidėjo 

Iprie visų karo bonų platinimų 
■ komitetų ir ten dirbo, kad tik 
tie vajai būtų pasekmingi. Jis 
džiaugėsi, kad tik bonai perka
mi, nežiūrint kur jie perkami. 
Jei lietuviai perka, tai tik pra
šė registruoti Lietuvių Komite
te ir taip atiduoti kreditą. Ta
čiau jis ir asmeniškai aplanky
davo kai kuriuos žmones ir ra
gindavo pirkti bonus. Ar tik

(Bus daugiau)certuojąs su p. Kaskas Chica-

here would you be
if you lošt your job?

Paskutinė Gallupo ankieta parodė, 
kad kas trečias darbininkas negalėtų 
ilgiau save užlaikyti kaip tris mėne
sius. jeigu netektų darbo.

O kaip jūs? šiandien gauti naują 
darbą lengva — bet po karo gali būt 
visai kitaip.

Jūs galit apsaugot save nuo neaiš
kaus rytojaus įdėdami kožną atlie
kamą dolerį į Karo Bonus ir taupy
dami banke.

Atsiminkit: kožnas dabar sutaupy
tas doleris padės apsaugoti jūsų at
eitį — ir kartu jūsų šalį.

Taigi nebūk “good ti:ne Charlie"! 
Dėk atliekamus dolerius į šalį — 
TUOJAU.

MUTOAL 
SAVINGS BANKS 

of Massachusetts
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11. ATSIŠAUKIMAS I PASAULIO TAUTAS 
Rugpiūčio 24 d., 1939 m.

Didžiajai žmonijos šeimai vėl išmušė rimta va
landa. Valanda svarbiausių išsprendimų, kuriais dva
sinis Mūsų Autoritetas negali nesidomėti ir kurie ver
čia Mus atsišaukti į žmonių širdis ir protus, kad būtų 
sugrįžta į tiesos ir taikos kelią.

Lai visi, kurie neša tokios atsakomybės naštą, iš
girsta per Mūsų balsą paties Kristaus balsą, kurio gy
venimas buvo pasauliui aukščiausias pavyzdys ir ku
riuo milijonai ir milijonai sielų pasitiki, nes nelaimės 
metu, tik Jo žodis tegali numalšinti kylančias audras. 
Štai šiandien Mes esame su jumis, tautų vadai, politi
kos ir ginklo vyrai, rašytojai, kalbėtojai per radio vie
šai į žmones, ir jūs visi, kurie turite bent kokią val
džią jūsų brolių pasielgimu ir kurie esate atsakingi už 
jų likimą.

Mes, apsiginklavę ne kuo kitu, kaip tik tiesos žo
džiais, ir kurie esame aukščiau bet kokio rungtyniavi
mo ir aukščiau bet kokio šališkumo, kalbame į jus Die- J 
vo vardu, kuris yra visų Tėvas; Jėzaus Kristaus, Mūsų 
Viešpaties vardu, kuris nori kad visi žmonės būtų bro
liai; Šventosios Dvasios, Aukščiausiojo Dievo Dovanos 
vardu, kuris uždega žmonių širdis tikrąja meile.

Šiandien, kada, nežiūrint Mūsų pakartotinių įspė
jimų ir nežiūrint ypatingo susidomėjimo, kurį Mes 
parodėme tarptautinių ginčų atžvilgiu, iš valandos į 
valandą įtempimas didėja ir, kaip atrodo, pasiekė tokį 
laipsnį, kad galima galvoti apie baisaus karo nelaimę, 
tai Mes, su tėvišku jausmu, kreipiame savo atsišauki
mą į vyriausybes ir tautas, kad jos mestų ginklus ir 
atsisakytų nuo grąsinimų, siekiant, spręsti dabarti
nius ginčus vieninteliu tikrai būdu, tai yra susitarimu. 
Mes kreipiamės į jas, kad jos savo valia ramiai ir kil
niai paremtų kiekvieną taikingą pastangą, kurią galė
tų padaryti jų vyriausybės.

Ginklas Neduoda Teisingumo
Išminties jėga, o ne ginklas įveda teisingumą; 

Dievas nelaimina valstybių ir jų laimėjimų, jei jos ne
silaiko teisingumo. Valstybių vadai, kurie atmetė Die
vą ir atsižadėjo dorovės dėsnių, išduoda tuos, kurie 
jiems pasitikėjo.

Lai žmonės sugrįžta prie bendro susitarimo’ Lai 
jie pradeda tartis savo tarpe. Esant gerai valiai ir ger
biant tarpusavio teises, bus pastebėta, kad taikingos 
derybos niekuomet netrukdė pasiekti garbingų rezul
tatų. Jie pajus garbingumo jausmą tikrąja to žodžio 
prasme, jei užslopinę aistras ir protingai galvodami, 
jie išvengs savo žmonių kraujo praliejimo ir išgelbės 
savo kraštus nuo sunaikinimo.

Tepadaro Visagalis Dievas, kad Krikščionių šei
mos Tėvo balsas, To Tarnų Tarno, kurį, nors nevertą 
Kristus pastatė žmonių priešakyje, būtų palankiai iš
klausytas. Teišgirsta Mus stipriausieji, kad per netei
singumą jie nepasidarytų silpni. Teišgirsta Mūs ga
lingieji ir tepasinaudoja savo galia ne griaunamam 
darbui, bet tautų gerovei, jų apsaugojimui ir jų ramy
bės išlaikymui.

Mes maldaujame jus per Kristaus Kraują, kurio 
jėga Mus palaiko, jausdami ir žinodami, kad su Mu
mis yra visi geros širdies žmonės, visi, kurie alksta ir 
trokšta teisybės, visi, kurie kenčia ir neša gyvenimo 
skausmus. Mes žinome, kad su Mumis yra motinų 
širdys, kurios vieningai plaka su Mūsų širdimi; tėvų, 
kurie turėjo apleisti savo kuklias šeimas; darbininkų, 
kurie dirbo nieko nežinodami, jog jiems gręsia pavo
jus; nekaltųjų, kuriems gręsia baisios nelaimės; jau
nuolių, tų kilnųjų riterių, kurie yra persiėmę skais
čiausiais ir kilniausiais idealais. Su Mumis yra ir dva
sia tos senosios Europos, kuri išlaiko savo tikėjimą, ir 
kuri vadovaujasi Krikščionybės dvasia.

Su Mumis yra visa žmonija, kuri laukia teisingu
mo, duonos ir laisvės, o ne geležies, kuri užmuša ir 
naikina. Su Mumis, pagaliau, yra Jėzus Kristus, kuris 
brolišką meilę laikė Savo pagrindiniu principu ir ku
ris ją įvedė į Savo Tikybą, kaip išganymo pažadą vi
siems žmonėms ir tautoms.

Turime, pagaliau, priminti, kad be Dievo pagal
bos visos žmonių pastangos yra veltui. Taigi Mes 
kviečiame visą žmoniją nukreipti savo akis į Dangų 
ir karšta malda prašyti Viešpatį, kad Jo Dieviškasis 
gailestingumas nužengtų į šį sudrumstą pasaulį, nu
ramintų piktumą, sutaikintų žmonių širdis ir atgai
vintų skaistesnės ateities aušrą.Laukdami ir tikėda
miesi to, Mes suteikiame iš savo širdies gilumos vi
siems Mūsų tėvišką palaiminimą.

1
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Vaizdas parodo, ką amerikiečiai rado Kiška saloj, Aleutuose, kai ja
ponai iš jos išnyko kai pernykštis sniegas. Kalnai sugrūstų bomberių 
ir kovotojų atsisakiusių tarr.r."'.’ j/'inų karo frontui. Iš to seka, kad 
amerikiečiai japonams gerai vaišino iš padangių su kariškais kiauši
niais.

Istorinė Lietuvių Konferencija

Sudėta Lietuvos Reikalams $6,157.00
Išpirkta Karo Bonų Už $150,000

(Tęsint/s)

Alenos Devenienės 
Referatas

Kita tremtinių grupė, greito
mis Lietuvoje masiniai surink
ta, buvo vežama į pietinę Sibiro 
dalį. Ten jau galima šį tą augin
ti ir tremtiniai turi daugiau 
laisvės. Gali parašyti ir siunti
nius gauti. Bet visi turi sunkiai 
dirbti už svarą duonos į dieną.

Už $50.00 tik 5 svarai 
miltų

Pinigų tremtiniams referantė 
nepataria siųsti, nes dėl S50.00 
reikės eiti kokį 40 mylių pės
čiomis ir už juos bus galima 
gauti tik 5 svarai miltų. O už 
seną, sulopytą paklodę galima 
gauti 10 svarų miltų. Kiekvie
nas drabužio ryzas ten pinigai. 
Už drabužį gali gauti šėrą kol
choze, o iš ten maisto produktų.

Siųsdama tremtiniams siunti
nius, įdedanti žuvies taukų pi
lių formoje (tur būt cod liver 
oil tablets. Rap.), aspirino, vi
taminų pilių, adatų ir žuvims 
gaudyti kabliukų, nes ten esą 
žuvies, tik nėra kabliukų. Be to 
įdedanti iš dešimtštorio bliz
gančių spilkučių, kurios pa
trauktų mongolo akį, ir už ką 
esą galima išsinuomuoti kam
pą mongolo lūšnoje, ar daržą 
bulvių ir tt.

Tremtinių Kančios 
Pagerbiamos

Ir taip esą lietuviai kenčia 
miršta Sibiro pusnynuose
karštuose fabriko griuvėsiuose 
Vokietijoje. Referentė prašo 
visų pagerbti tas tremtinių 
kančias. Visi atstovai atsistoja 

’ ir susikaupimo valandėle pa-

brolių

Dalyvavo Per 500 Atstovų Iš Jung. Valstybių Ir Kanados

Argentinos Lietuvis Išrado
$100,000 Vertės Mašiną

Argentinos! Mass.. arba First U. S. Ci- 
Region, Navai 

Station, New- 
, arba į vietinius 

J pašto skyrius, kur gausite 
į aplikacijų ir platesnių in- 
i formacijų apie įvairius 
darbus.

Klausimai Apsvarstymui
L Kas reikalinga bendram tautų sutarimui?
2. Ar ginklas gali duoti teisingą taiką”
3. Ko Popiežius reikalauja iš tautų vadų?

(LKFSB) 
lietuvių spauda praneša, j vii Service 
kad Pietų Amerikos lietu- į Torpedo 
vis Jonas Liutkus išrado j port, R. I. 
ypatingą mašiną linų ap- 

I dirbimui. Į tą mašiną lei
džiami tik ką nurauti li
nai, nekloti, nemirkyti, ne
paisant kuriuo galu ar šo
nu, o per trumpą laiką iš
eina iš mašinos iššutintas,

i išdžiovintas ir išbrauktas 
linų pluoštas. Mašina gali 
kasdien pagaminti pustre-

■ čio tūkstančio kilogramų 
i (kilogramas truputį dau
giau. kaip du svaru) linų 
pluošto nuo 70c. iki S1.50 
vertės kas kilogramas, 
žiūrint rūšies. Mašina kaš
tuojanti S100.000.00. Kad 
mašina galėtų dirbti pilnu 
tempu, reikia šimto darbi
ninkų, kurie, su trimis 
sunkvežimiais suimtų nuo 
lauko linus ir juos leistų 
stačiai ton naujojon maši
non. Tuo išradimu esanti 
susidomėjusi Argentinos 
Žemės Ūkio ministerija ir 
jau keletą kartų buvusi į 
atsiuntusi inžinierių ir a-' 
gronomų komisiją patik
rinti to naujo išradimo 
praktinę vertę.

THtFUEL GOES

FARMFRS in the Corn Beit used 
over one billion galions of gaso- 
line and kerosene in their trac- 
tors lašt vear.

i

I

Boston Edison Company sako

išv yk savo skalbia
mą mašiną, išimant ir atliekamą 
muilą ir sutras. Stovintis vanduo 
gali nudažyti ir dalys pradėti ru
dyti.

THANK U&tVEN?. z 
Tttf MMMGS DONc- 
NOW l CA/I W * y 
shofpiag '

sterlingų pertekliumi. Lė- 
!šos, kiek galima, stengia- 
; masi daugiau sunaudoti 
į socialiniems ir švietimo 
■ reikalams. Per eilę pasku
bti nių metų pastatyta dau
giau, kaip tūkstantis pra- 

, džios mokyklų. Portugali
ja dabar turi keturis uni
versitetus, tris aukštąsias 

| (universitetines) mokyk- 
i las, 45 licėjus, 54 techni- 
' nes mokyklas (agronomi- 
! jos, pramonės ir preky
bos), 7.890 pradžios mo
kyklų. Įdomu, kad vienoje 

J Portugalijos ūkio mokyk
loje profesoriauja lietuvis 

! salezietis tėv. A. Sabas, 
kurs šiemet turėjo ypatin
gai daug darbo, nes turėjo 
pavaduoti kaikuriuos por
tugalus profesorius. Pažy
mėtina, kad Portugalijoje 
jau keletas metų, kaip vei
kia darbo tribunolai, per 
kuriuos darbo žmonės gali 
ginti savo teisę. Didžioji 
Portugalijos gyventojų da
lis, arti šešių milijonų, yra 
katalikai. Paskutiniu me
tu Portugalijoje gyveno 
dar du lietuviai saleziečiai: 

j kun. Pusčius ir kun. Mas- 
i kolaitis. Jie jau apie liepos 
15 d. turėjo laivu išplaukti 

į i Argentiną, iš kur buvo 
pasiryžę vykti į Boliviją.

i
gerbia savo nelaimingų 
kančias ištrėmime.

“Nuysiminti ir neveikti arba 
pamėginus veikti ir patyrus 
sunkumus nuleisti rankas. — 
tai būtų didžioji mūsų tautinė 
nuodėmė, — mirtina nuodėmė”, 
sakėt referentė, o atleidimas tė
ra tik darbe tam tikslui.

Čia nei Lietuvos Atstovybė,; 
nei Lietuvos Piliečių Sąjunga : 
padėti tremtiniams negalinti.! 
nes Rusija jų nepripažįsta. Bet ■ 
mes. Amerikos piliečiai turime 
reikalauti .kad Rusija pripažin- 

! tų mūsų teises šelpti savo gimi- 
Lnes. Jei mes galime per Raudo- 
I nąjį Kryžių sušelpti savo gimi
nes į nelaisvę patekusius Vo
kietijoje ir net Japonijoje, ko
dėl to negalime padaryti Rusi
joje? Ji (Rusija) pripažįsta 
mūsų lėktuvus, tankus, laši
nius. sviestą tik nepripažįsta 
mūsų Raudonojo Kryžiaus. To
liau referentė klausia: “Kodėl 
gi į jūsų (rusų) kraštą Raudo
nasis Kryžius neturi teisės? Ar 

j už tai. kad mes dieną naktį dir- 
, bame jūsų pagalbai, kad mes 
i aukojame savo kraują, skati
kus. kad mes daug ko atsiža
dam. kad jums padėti? Atsaky
kite mums, tik susimildami ne
sakykite. kad dviejų mėnesių! 
kūdikiai, 90 metų seneliai buvo' 
pavojingi jūsų didžiąjai valsty
bei”.

Toliau referentė siūlė sudary- i 
ti centrinę pašalpos įstaigą, ku
riai nei rusai, nei vokiečiai 
galėtų primesti politikos, ir ku
ri galėtų veikti čia ir užsieny 
kartu su Raudonuoju Kryžium.

Šis referatas atstovus sujau
dino iki ašarų.

(Bus daugiau )

i

i

Iš Švedijos Apie Lietuvą

i

ir 
ir

ne I

Reikalauja Darbininkų - 
Amatininkų

vai-Šiais karo laikais 
džios departmentuose ir į- 
vairiose dirbtuvėse reika
lauja paprastų darbininkų 
ir amatininkų. Patartina 
visiems, kurie iki šiol ne
dirba karo pramonėje ar
ba valdžios 
kreiptis j
Statės Civil Service Re- 
gion Ofisą, Post Office ir 
Courthouse Building. Bos
ton 9. Mass., arba U. S. Ci
vil Service Region, Water- 
town Arsenai, Watertown,

įstaigose,
First United

Boston Edison Company

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

PORTUGALIJOS ŠVENTE
(LKFSB) Spalių mėn. 5 
pripuola Portugalijosd

šventė. Tas kraštas dau
geliui Amerikoje gyvenan- 

i čių lietuvių pasidarė pa
žįstamas, nes per jį dauge
lis lietuvių vyko į USA. 
Portugalija turi dvigubai 
daugiau gyventojų, kaip 
Lietuva: septynis su puse 
milijono. Jos gi apimamas 
žemės plotas didesnis ko
kio pusantro karto už Lie
tuvos: užima 35.582 kvadr. 
mailias. Apie trečdalis 
Portugalijos žemės yra 
dirbamos, daug yra kalnų, 
nemažai miškų. Portugali
ja turi ir gamtos turtų,

i

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo pianas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOŪth Boston 0379.(LKFSB) Iš Švedijos 

gautame pranešime mus 
informuoja, kad Lietuvoje 
veikia net kelios slaptos 
draugijos, kurios, nežiūrė
damos didelio pavojaus, 
veda kovą dėl nepriklauso
mybės. Dar kartą patvirti
namos žinios, kad mirė 
vysk. Kukta ir vysk. Stau
gaitis ir kad Kaišedorių 
vvskunu dabar vra J. E.«/ X •/

vysk. Matulionis. Visi kiti 
vyskupai yra gyvi ir, kaip 
pranešime sakoma, drą
siai kovoja dėl žmoniškų 
teisių, dėl savo ganomųjų. 
Slapti laikraščiai yra pa
plitę po visą kraštą ir turi 
didelės įtakos į vietinius 
gyventojus. Vokiečių “Ci
vilinė Administracija” 
ri daug sunkumų

Į

kaip anglių, švino, vario, 
sieros ir kitų. Dirbamosios 
žemės daug užsodinta 
vynuogynais ir tas kraš
tas yra garsus savo vy
nais. Portugalijos prezi
dentas yra Ant. O de Fra- 
goso Carmona. Faktinai 
gi vidaus gyvenimo tvar
kymas daugiausia yra Sa- 
lazaro. ministerio pirmi
ninko, rankose. Jisai, dar 
būdamas finansų ministe- 
riu, pasižymėjo kaip geras 
finansistas. išvesdamas 
Portugalijos biudžetą iš 
pavojingo deficito ir vals
tybės ūkj tvarkydamas su 
keliolikos milijonų svarų

tu
su at- 

; kakliu lietuvių pasiprieši
nimu. ypač dabar, kai lie
tuviai sužino apie vokiečių 
nepasisekimus visuose 

. frontuose, lietuvių pasi- 
1 priešinimas auga. Kovoje 
dėl nepriklausomos Lietu
vos tarp visų Lietuvos 
žmonių jaučiama didelė 
vienybe.

BahkJ

Britų karininkas, kai kariavo Sicilijoj, parodomas 
savo po medžiu pasidirbdintam •‘kambary". Sakėsi, 
kad jis ten jautėsi, kaip namie.
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BERNADETOS GIESME FRANZ WEHFEL
HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

Bernadeta s'augo kare sužeistuosius
Niekas karo ligoninėje nežinojo, kad 

Sesuo Marija Bernadeta buvo Liurdo pa
laimintoji mergaitė. Tačiau ligonys pra
šė, kad Sesuo Marija Bernadeta juos 
slaugytų. Jos švelnus apsiėjimas, malo
nus būdas, jos žvilgsnis, rodos, atgaivin
davo ligonis. Vieną vakarą Sesuo Marija 
Bernadeta ir Sesuo Marija buvo vienos 
slaugių kambaryje. — Aš tave seniai pa
žįstu. — tarė Sesuo Marija. — ir tave la
bai gerbiu. Liurde aš buvau tavo mokyto
ja ir dabar turėčiau tave pamokyti, kaip 
slaugyti sužeistuosius, bet tau tas nerei
kalinga. Sesuo Marija Bernadeta, kaip tu 
visa išmokai? —

Jos žvilgsnis suramino ligonis -
— Bet aš nieko ypatingo nepadarau. — 

atsakė Bernadeta.
— Taigi tame ir visa paslaptis, kad nie

ko ypatingo, rodos, nedarai, o taip pavei
ki į žmonių sielas. — atsakė Sesuo Mari
ja.

1 os dienos laikraščiai pranešė, kad im
peratorius ištremtas, bet įvyko nauji mū
šiai. daug sužeistųjų atvežta i ligoninę. 
Vėliau karas pasibaigė, bet vienuolės tik 
apie metų pabaigą sugrįžo į savo vienuo
lyną.

Vieną vakarą Sesuo Marija atėjo į 
Bernadetos kambarėlį. Jos veidas buvo 
išblyškęs, tarsi po ilgos ligos. — Pagel-

Pagelbėk man, — prašė Sesuo Marija 
bėk man. Sesuo Marija Bernadeta, pa
gelbėk man. — prašė Sesuo Marija, — aš 
niekam nesakiau apie tavo regėjimus 
Liurde. Bet dabar žinau, kad neleistina 
man ilgiau abejoti, kad Vyskupo paskir
toji komisija pareiškė savo užtikrinimą. 
Kad tu man duotumei nors kokį ženklą, 
kas pagelbėtų man įtikėti... — Bernadeta 
pakraipė galvą ir tarė: — Nemanau, Se
suo Marija, kad aš tamstai galiu kuo pa
gelbėti. — Ji atsisėdo ant lovos ir nesi
judino. bet po valandėlės Bernadeta pa
kėlė galvą, maloniai nusišypsojo ir tarė: 
— Gal parodysiu tau, Sesuo Marija, žen
klą. — Bernadeta pakėlė truputį savo a-

Ji išgriuvo prie Bernadetos kojų 
bitą. Ant jos kojos buvo baisi žaizda. Se
nesnioji vienuolė sudrebėjo; ji mėgino 
kalbėti, bet negalėjo ištarti žodžio. Pa
mažu ji sukniubo prie Bernadetos kojų.

* * *

“Darbininkas” išleidžia Vyskupo Bu
čio knygą: — Švč. Panelės Marijos Apsi
reiškimai Liurde. — Tai bus didelė pa
veiksluota knyga, kurioje aprašyta visi 
Dievo Motinos apsireiškimai Liurde, ste
buklai ir Bernadetos gyvenimas. Šitą 
knygą visi katalikai turėtų įsigyti. Jei 
prisiusite bent $5.00 “Darbininkas” jums 
prisius tą knygą, kurioje ir jūsų vardas 
bus įrašytas į rėmėjų skaičių...

tuoj po pamaldų parapijos sve
tainėje, įvyko karo bonų parda
vinėjimas ir registravimas. Iš
parduota karo bonų virš trijų 
tūkstančių dolerių ir užregis
truota pirmiau pirktų virš $25.- 
000.00. šiuo tarpu nesuspėta 
visų vardai, kurie pirko ir re
gistravo bonus paskelbti laik
raštyje, bet bus skelbiami prie 

'pirmos progas. Taipgi praneša
ma, kurie atsineša bonų reg’s- 
travimui, t. y. susirašė ant kor
čiukių, visados rašyti taip: var
das pavardė, antrašas, numeris 
Dono, ir kur ir kada pirktas.

Sekmadienį, spalių 3 d. 8:30 
vai. šv. mišios bus atnašauja
mos Šv. Teresėlės Moterų drau- I
gijos intencijai. Visos narės 

I bendrai maršuos išklausyti šv.
mišių ir, “in corpore” priims 
Šv. Komuniją. Visos narės pri
valo dalyvauti šv. mišiose, ir 

i pageidaujama, kad narės susi
rinktų į svetainę 8:15 vai., iš 
kur visos bendrai maršuos baž
nyčion. A.D.

DAYTON, OHiO
Tnc Distributed bv Kinp Feature* Syndicate in co-operation with the Book-of-the-Month Club. Ine.
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G1RDE17 LIETUVIU 
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»dienomis užbaigė aukštus karo 
mokslus. Paviešėjęs keletą die
nų. grįžo į karo tarnybą. Jis 
labai gerai atrodo leitenanto u- 
niformoje.

NORWOOD, MASS.

Moterų Sąjungos 27 kp. susi
rinkimas įvyks pirmadienį, spa
lių 4 d.. 7:30 vai. vakare, para
pijos svetainėje. Kviečia visas 
nares dalyvauti.

Penktadienį. spalių 1 d., šv. 
Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčioje prasidės 40 Valandų 
Atlaidai ir baigsis sekmadienio 
vakare.

Atlaidų tvarka:
Penktadienį. 6 vai. duodama 

šv. Komunija ir 7:30 vai.
8 vai. giedotos šv. mišios Mal

dos Apaštalavimo draugijos in
tencijai. Pradžia 40 valandų at
laidų.

Nuo 2 iki 3 vai. Maldos Apaš
talavimo draugijos narės susi
rinks į bažnyčią.

7:30 vai. vakaro mišparai: 
pamokslą sakys kun. Juozas 

palaiminimas Švč.
klausvmas išpa-

7:15 įstatymas
Sakramento: klausymas

4 vai. klausimas išpažinčių. 
7:30 vai. vakare mišparai: pa
mokslą sakys kun. Kazimieras 
Jenkus: palaiminimas švč. Sa
kramentu. Klausymas išpažin- 
čių.

Sekmadienį. 7:15 įstatymas 
švč. Sakramento: mišios bus 
laikomos kaip kiekvieną sek
madienį.

Draugijos susirinks į bažny
čią sekančių laiku:
Marijos Vaikeliai ir Altoristai, ginija Vasiliūnaitė. 
ir. Giri Scout 
lietės. 3—4
Moterų draugija ir Moterų Sa- Vincas Steponkas.

, , , . ijunga. 4—- —
Šv. Vardo
Vyčiai 
vakafo iškilmingi mišpara 
mokslą
Baltrušiūnas:
minimas
laidų užbaiga.

Sekmadienį, rugsėjo 26 d.. Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 
priėmė Moterystės Sakramentą 
p. Pranciška Perekšlytė, gyv. 
21 St. James Avė., su p. Stasiu 
Drost. gyv. Norwoode.

Liudininkais buvo p. Jonas
1_ 2 vai. Drost, jaunojo brolis, ir p. Vir-

ir palydo-
2—3 vai. Soda- vais pp. Jonė Vasiliūnaitė, Ona 

Rožančiaus Brolija. Kamilaitė. Vitas Grudinskas ir 
i

Pereitą sekmadienį į lietuvių 
parapijos bažnyčią buvo atvy
kusios Maryknoll Seserys, grį
žusios iš Tolimųjų Rytų kraštų. 
Viena jų buvo japonų nelaisvė
je. Jos rinko aukas misijoms.

7 vai. vakare, parapijos sve
tainėje rodė judamus paveiks
lus apie savo darbuotę Toli
muose Rytuose ir pasakojo 
kaip žiauriai japonai sunaikino 
misijas, areštavo misijonierius.

Dalyvavo ir Jėzaus Nukry
žiuotojo Seserys iš Cambridge, 
Mass.

BROCKTON, MASS

Petrauskas:
Sakramentu: 
žinčių.

šeštadienį.
Švč.
išpažinčių. 8 vai. giedotos mi
šios Rožančiaus Brolijos narių 
intencijai. Nuo 3 iki 4 vai. Tre
tininkės susirinks į bažnyčią.

vai. šv. Jurgio, 
ir LDS. 5—6 vai. 

ir choristai. 7:30 vai.
pa

sakys kun. Antanas 
procesija.

švč. Sakramentu: at-

Parapijos Moterų Komisija 
rengia eucherį. sekmadienį, 

Jaunavedžiai po vestuvių išvy- spalių 3-čią. 3 vai. po pietų, pa
ko į Nebraską. Linkime jauna- rapijos svetainėje, 
vedžiams linksmaus gyvenimo.

f

kevičius yra viršyla aviacijoje.

Parduota Už $29,650
Pereitą sekmadienį, rūgs. 26 

d., Šv. Roko parapijos svetainė
je įvyko lietuvių masinis susi
rinkimas ir karo bonų pardavi
nėjimas. Lietuviai išpirko karo 
bonų už $29.650.00.

Dalyvavo veik pilna svetainė 
žmonių, o žemutinėje svetainė
je. kur buvo pardavinėjami ka
ro bonai, taip pat stovėjo eilės 
žmonių.

Kiek po ketvirtos valandos 
Lietuvių Karo Bonų Komiteto 
vice-pirmininkas K. Jurgeliū- 
nas pradėjo programą, paaiš
kindamas tikslą ir kvietė kal
bėtojus kalbėti. Brocktono 
miesto mayoras Joseph E. Dow- 
ney labai gražiai atsiliepė apie Yorke }r t‘aipgį aplankyį

Šįmet 40 valandų atlaidai šv. 
_________ Kryžiaus par. bažnyčioje įvyks 

Jau apie mėnuo laiko kaip spalių 10-11 ir 12.
sunkiai serga p. B. Česnauskie-1 Šiuo laiku pas kleboną kun. 
nė. p. B. Česnauskienė šiuo tar- Praspalių svečiuojasi ilgametis 
pu randasi Cambridge miesto draugas, p. Matas Norbūtas iš 
ligoninėje. Linkime p. Česnaus- Cambridge. Mass.

Išvyko 
kariuomenę Vincent 
Charles Galdikas ir
Knapp; į laivyno mokyklą — 
James Ražauskas. F.A.G.

kienei greitai pasveikti. iš parapijos į J. V.
Venys, 
Ohmeratos- 

savo 
Pras- 
lietu- 
Ohio.Antradienio vakare, rūgs. 28 

d.. Norwood Junior High Schooi 
auditorijoj įvyko “Cavalcade”. 
J. V. kareiviai ir WACS išpildė 
programą. Kalbėjo miesto se- 
lectmenų pirmininkas p. Harry 
Butters, adv. James J. Curran, 
Norwoodo Karo Bonų komiteto 
pirmininkas ir kiti.

Karo bonų kvota S375.000 iš
pildyta su dideliu perviršiu. La
bai gausiai prisidėjo lietuviai.

Šiomis dienomis išvyko 
togų p. M. Norbūtas pas 
giminaitį kunigą Leoną 
palių, kuris yra klebonu 
vių parapijoje. Dayton.
Linkime p. M. Norbutui laimin
gos kelionės ir linksmai pra
leisti atostogas. Taipgi New 
Yorke atostogauja p.p. W. E. 
Sabai. Jie praleis savaitę New

> savo 
tolimesnėse vietose.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

lietuvius, kaip Amerikos ir Lie- jrauo-us
tuvos patriotus. Kiti kalbėtojai Linkime pį^Saba^’ linksmai

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., VVebster, Mass.

buvo šie: J. V. Karo Bonų Ko
miteto narys p. Carpenter. adv.

Į K. Kalinauskas. Lietuvos kon
sulas adv. A. O. Shailna ir vie
tinis klebonas kun. J. Švagž
dys.

Karo bonų pardavimui vado
vavo Brockton Savings Bank. 
Iš banko darbavosi 
gūnai: Mrs. 
Miss Lucille 
Williamson;
C. Briggs: kasierius Malcoln B. 
Norcross.

Iš lietuvių pagelbėjo užrašinė
ti: pp. Julė Jakavonytė, Emilija 
Oksaitė, Julė Adomaitytė; mo
kytoja Julė Matuzienė, mok. E. 

' Belkiūtė: mok. Elz. Elzutytė, 
C. P. Jurgeliūnienė, Nellie Mc- 
Arthy ir p. Miliauskas.

Tą dieną išpirko bonų už 
829,650.00. Greitu laiku įvyks 
kitas masinis susirinkimas.

Raporteris.

Po jungtuvių bažnyčioje įvy
ko vestuvių bankietas lietuvių 
svetainėje.

p. Pranciška Drost (Perekš
lytė) buvo veikli parapijos 

: Šv. Cecilijos chore, 
Sodalicijoj ir Vyčių kuopoje. 
Jos mamytė. Emilija Perekš- 
lienė yra “Darbininko” skaity
toja.

Sveikiname jaunavedžius ir 
linkime laimingo vedybinio gy
venimo.

palai- draugijose:
LAWRENCE, MASS

Pereitos savaitės pabaigoje 
buvo parvykęs atostogoms pp. 
G. ir U. Pazniokų sūnus. Įeit. 
Juozas Pazniokas. kuris šiomis

Ateinančiai Žiemai!

216
411 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

Pasirūpinkite Kailinius

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!

praleisti 
grįžti į namus.

atostogas ir laimingai

I ---------
j Sekmadienį, rugsėjo 26 d.

Prasidėjo metinės rekolekci
jos, kurioms vadovauja Tėvas 
Justinas Vaškys, O. F. M. iš 
Pittsburgh, Pa. Baigsis Šv. 
Pranciškaus parapijos globėjo 
dieną, spalių 4-tą.

Tą pačią dieną lankysis Tre
tininkų Vizitatorius, kun. Tho- 
mas Grossmanas.

Sodalietės turėjo savo susi
rinkimą, sekmadienį, rugsėjo 
26 d. Svarstyta apie dalyvavi
mą Sodaliečių suvažiavime, 
Cambridge. Daugelis mergaičių 
ruošiasi dalyvauti.

Jonas ir Emilija Panuškiai 
susilaukė svečio. Neteko suži
noti kada bus krikštynos ir kū
dikio vardo.

Parapijiečiai laukia spalių 17 
dienos, o komisija darbuojasi, 
kad šios keturiasdešimties me
tų parapijos sukakties iškilmės 
būtų visais žvilgsniais sėkmin
gas.

Parapijos vargonininkas muz. 
Povilas Sakas ruošia muzikalę 
programą.

I

šie parei-
Mabel N. Smith; 
Given: Mr. Fred 
vice-pres. Henry

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

THE CHALLENGE

CAMBRIDGE, MASS
Sekmadienį, spalių 3 d. pra

dedant 10 vai. bus atnašauja
mos giedotos šv. mišios. Taipgi 
2:30 vai. p. p. prasideda mišpa
rai.

Teko nugirsti, kad šie metai 
labai medingi. Mūsų klebonas, 
kun. P. M. Juras, iš šešių spie
čių. kuriuos laiko ant kleboni
jos stogo, gavo apie 50 galionų 
medaus.

Įdomu, kodėl lietuviai, kurie 
turi daržus, nelaiko bičių, ku
rios maža priežiūra ir kaštais 
duoda daug medaus.

Medus sveikiau vartoti pasal
dinimui arbatos ar kavos, negu 

i cukrus. Aguonėle.

Penktadienį, spalių 1 d. pra
sideda tretininkų rekolekcijos. 
Pamaldos rytais ir 
rytais po paskutinių 
mokslas ir vakarais 
7:30 vai.

I

vakarais, 
mišių pa- 
pamokslai

Sekmadienį, rugsėjo 19 d. N. 
P. bažnyčioje apsivedė p-lė E. 
Praspaliūtė su kariu R. Page. 
Taipgi trečiadienį, rugsėjo 22 
d. apsivedė p-lė J. Malinauskai
tė su lakūnu J. Marcinkevičių 

(iš Brocktono. Karys J. Marcin-
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DARBININKAS

ŽINUTES mokiniai vakariniams kursams 
So. Boston High Schoolėje.

I

Rūgs. 27 d., mirė, miesto ligo
ninėje, ilgai sirgęs Kazimieras 
Lenčiauskas, 58 metų, gyv. 4 
Hart Place, So. Bostone. Paėjo 
Leipalingio parapijos. Ameri
koje pragyveno 40 metų. Paliko 
žmoną Viktoriją (Prasevičiū- 
tę), du broliu ir dvi seseris. Pa
laidotas rūgs. 30 d., 8:45 v. r., 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
Naujos Kalvarijos kapuose.

Minėjo 51 Gimtadienį JVAflttJS SKELBIMAIVyskupo P. Bučio Knygos- 
Švč. P. Marijos Apsireiškimai

Liurde, Rėmėjai
{AMŽINKITE SAVO VARDĄ I LIURDO KNYGĄ

J*

REIKALINGA vyrų dirbti prie 
džiovinimo Doughnuts. Atsi- 
šaukit tuojau:

PURITAN DOGHNUT 
COMPANY

741 Old Colony Parkvvay,
Dorchester, Mass.

(1-5-8-12)

Karčiausku ir sausio 2o d., 1920 
m. suėjo į vedybinį gyvenimą. 
Kun. Dr. K. Urbonavičius su
teikė pp. Karčiauskam Mote
ry tės Sakramentą. Vestuvių 
pietuose dalyvavo kun. Dr. K. 
Urbonavičius ir svečias iš Lie
tuvos, kun. Laukaitis. Prisimi
nus Šiaulių našlaityną, jaunoji 
(p. Karčiauskienė) būdama pa
ti našlaitė iš mažens, visas pi- 
nigiškas dovanas atidavė par
vesti našlaitynui, iš kur gavo 
padėkos laišką nuo Šiaulių naš- 
laityno perdėtinio. Dievas lai
mino pp. Karčiauskų vedybinį 
gyvenimą. Susilaukė ir išauk
lėjo vieną sūnų ir tris dukteris. 
Sūnus Kazys, kuris dabar yra 
karo tarnyboje — laivyne daug 
veikė parapijos jaunimo drau
gijose ir kuopose — Vyčių ir 
Chore. Jis lankė Marianapolio 
Kolegiją. Dukterys — Liliana, 
18 metų amžiaus. Rožė, 16, ir 
Florencija. 12, lanko mokyklą.

p. Kazimieras Karčiauskas 
taipgi yra nemažai dirbęs para
pijoj, ir jis daug gelbsti savo 
žmonelei visuomeniniuose dar
buose.

Šiais karo laikais p. Marijona 
Karčiauskienė daug veikia Rau
donajame Kryžiuje, būtent, lie
tuvaičių skyriuje. Gamina ban
dažus. renka parašus Lietuvos 
gerovei, renka aukas ir dirba 
kitus darbus, kad Jung. Valsty
bės laimėtų pergalę ir Lietuva 
atgautų laisvę ir nepriklauso
mybę.

pp. Karčiauskai yra ilgame
čiai LDS organizacijos nariai 
ir “Darbininko” skaitytojai-rė- 
mėjai. daug darbuojasi Šv. Pet
ro parapijos, vienuolynų, Ma
rianapolio Kolegijos, laikraščio 
“Darbininko” ir bendrai visų 
katalikiškų - lietuviškų organi
zacijų naudai.

Lai Dievas suteikia ilgiausių 
metelių p. Karčiauskienei 
jos šeimai!

Moterys džiaugiasi misijomis. 
Pirmadienį prasidėjo moterims 
ir merginoms šventų misijų sa
vaitė. Moterų - merginų prieina 
pilna bažnyčia. Ir jos labai 
džiaugiasi Tėvo Kidyko giliais 
ir aiškiais pamokslais. Tėvo 
misionieriaus nuoširdūs pa-< ■ . • 
mokslai ir maldos patraukia 
daug ir čia Amerikoje augusių- 
jų. Moterų misijų iškilminga 
baiga įvyks sekmadienį, 3 vai. 
po pietų.

Vaikų misijos prasidėjo ant
radienį. Šios baigsis šeštadienį, 
9 v. ryte.

Vyrų - vaikinų misijos prasi
dės pirmadienį, 7:30 v. v.

Jaunimui — nemokančiam 
lietuviškai misijos prasidės už 
dviejų savaičių po vyrų misijų.

f

Šią savaitę yra registruojami

DAKTARAI

i <

Dorchester, 
m. minėjo 
Prieš ir tą 

gavo

Šou. 4476 ■!
Dr.JosephF.Antanėlis •: 

OPTOMETRISTAS 
515 East Broadway I;

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus ]! 

Trečiadieniais ir ■ [
Penktadieniais ! Į

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai Į i 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.;!

i

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakomis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

Seredomis:—
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. TROwbrIdge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Rra. Šou 3729 Šou 4918

Lithuanian FumitureCo.
MOVER8—
Insured and

Bonded
Local A Long 

Dlstanoa
Movtng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

i 

i

Rūgs. 29 d., mirė ilgai sirgęs. ■ 
Tadas Jezukevičius, 75 metų, 
gyv. 194 Athens St. Paėjo Mer
kinės parapijos. Amerikoje pra
gyveno 47 metus. Paliko dukte
rį Aleksandrą. Laidojamas iš 
Šv. Petro par. bažnyčios So. i 

■ Bostone, 8 v. r., spalių 1 d.. Ne
kalto Prasidėjimo kapuose, 
Lawrence, Mass. Velionis yra 
ilgai Lawrence gyvenęs.

I 
I

Pagerbė V. Balukonį
Pereitą sekmadienį, rūgs. 26 

d., Silvestro Zavecko iniciatyva, 
p. Vinco Balukonio draugai ir 
prieteliai surengė jam surprize 
party 50 metų gyvenimo sukak
ties proga. Susirinko nemažas 
būrys žmonių, kurie p. Vincui 
Balukoniui pareiškė daug lin
kėjimų.

' P-nas V. Balukonis yra South 
Boston Cafe savininkas ir nuo
širdus “Darbininko” rėmėjas ir 
ilgametis jo skaitytojas. Jis 
taipgi yra ir Liurdo knygos 
fondui aukojęs $25.00. P-nui V. 
Balukoniui

i metų

i j

I 
Į
I

linkime ilgiausių 
ir geros sveikatos.

Lankėsi

p. Marijona Karčiaus
kienė,

gyv. 4 Carson St., 
rugsėjo 16 dieną š. 
savo 51 gimtadienį,
dieną p. Karčiauskienė 
daug sveikinimų, ypatingai gra
žiai pasveikino savo mamytę 
eilėmis sūnus Kazys Karčiaus
kas, kuris yra karo tarnyboje— 
laivyne.

Raudonojo Kryžiaus lietu
vaičių skyrius, prie kurio pri
klauso ir nuoširdžiai darbuoja
si p. Karčiauskienė, savo susi
rinkime, “Darbininko” 
nėję atitinkamai 
apdovanodamos 
mais, linkėjimais

p. Marijona
(Brikaitė)

1 Triškių parapijoj, Sukončių kai
me iš tėvų Igno ir Juozapinos 
Brikų, rugsėjo 16 d., 1892. Ji

svetai- 
ją pagerbė, 

ją sveikini- 
ir dovanomis. 
Karčiauskienė

gimus Lietuvoje,

Iš visų Marijos stebuklingų šven
tovių labiausiai yra pagarsėjęs 
Liurdas. Tai yra mažas Prancūzi
jos miestelis, kur prie Masabielio 
upės, 1885 metais Švenčiausioji Pa
nelė Marija apsireiškė mažai, ne
turtingai, 14-kos metų mergaitei 
Bernadetai. To jie vietoje, kur Mari
ja apsireiškė, atsirado šaltinis van
dens, gydąs įvairias kūno ligas.

Kas norėtų plačiau apie Liurdą, 
Švenčiausios Panos Marijos apsi
reiškimus ir įvykusius Liurde ste

buklus sužinoti, užsiprenumeruokite Vyskupo P. Bu
čio knygą, kurią šiomis dienomis laikraštis “Darbi
ninkas” pradėjo spausdinti. Vyskupas Būčys labai įdo
miai aprašo aštuonioliką Šv. Panos Marijos Apsireiš
kimų Bernadetai ir įvairius išgijimus, tokių asmenų, 
kurie buvo mirties pavojaus prirakinti prie lovų.

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip tai: 
Liurdo apsireiškimo vieta, Bernadetos, kuriai Švč. 
Marija apsireiškė, įvairių ligonių, kurie stebuklingai 
pasveiko ir kitų paveikslai.

Norintieji gauti šią begalo naudingą knygą, prisi
dėkite prie josios išleidimo. Kas aukos $5.00 ar dau
giau, tas gaus knygą ir jų vardai bus įamžinti-atspaus- 
dinti pačioje Liurdo knygoje. Knygos fondui aukas
siųskite: Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, buvo vienuolikta šeimoje. Tėvai 
Mass. mirė palikdami ją tik metų ir

Šią savaitę į Liurdo Knygos Rėmėjus įstojo se- pusės.
kantieji: •
Tėvai Pranciškonai, Pittsburgh, Pa.............
Mrs. Julia Matunas, Elizabeth, N. J...............
Mr. & Mrs. Ginkus, Brooklyn, N. Y...............
Mrs. K. Zaukienė, Brooklyn, N. Y.................
Eva Masones, Brooklyn, N. Y................ ........

j Eva Laimanskienė, New Britain, Conn.........
i Mrs. Helen Bazilus, Jersey City, N. J...........
Agnės Gilis, Chicago, III.................................
Ona Barčienė, Elizabeth, N. J........................

1 Marcelė Vaičaitienė, Paterson, N. J..........
{Uršulė Milvidienė, Bayonne, N. J..................
Elzbieta Morkienė, Los Angeles, Calif...........
Mrs. Domicėlė Stripeikienė, Brooklyn, N. Y. 
Marijona Zajankauskienė, Brooklyn, N. Y. ... 
Monika Waskis, Elizabeth, N. J.....................
Mrs. K. Bijunaitis, Phila., Pa........................
Mrs. Edith Kazukauskas, Phila., Pa............
Apolonija Šimaitienė, Phila., Pa...................

! Mrs. M. Bush, Hartford, Conn.......................
John A. Tarnas, Hartford, Conn............. :....
Domicėlė Januškevičienė, Dorchester, Mass.
Kariai — Petras ir Corp. V. Kiršliai, Cambridge .... 5.00 
Bernardas Nenartonis, Chicago, III. 
Mrs. J. Yarasis, Waterbury, Conn. ... 
Mrs. J. S-nė, So. Boston, Mass........
F. Meslis, So. Boston, Mass.............
Rašytoja Marija Aukštaitė, Montreal, Canada 
Eva Delakas, Westfield, Mass...............................
Mr. & Mrs. B. Budris, Brooklyn, N. Y...................
Mrs. K. Gumaskas, Lawrence, Mass.......................

'Gasparas ir Uršulė Pazniokai, Norwood. Mass. .... 5.00
; Jonas ir Barbora Taparauskas, Methuen, Mass 
A. ir P. Žukauskai, Londanderry, N. H............
Mrs. L. Stveetlovich, So. Boston, Mass............
Pius ir Ona Sidabrai, Worcester, Mass.............
Elena Milunaitienė, Kearny, N. J......... ...........
Uršulė Strolienė, Newark, N. J..........................
Kostas Sviokla, Brockton, Mass. ....................
Mrs. Anna Lawrence, Newark, N. J.................
Juzė Jezelskienė, Brooklyn, N. Y......................
Mrs. M. Kavaliauskas, Phila., Pa......................
Mrs. Rinkevich, Long Island City, N. Y............
Mrs. Agnės Raymond, New Haven, Conn.........
Mrs. M. Miller, Brooklyn, N. Y...........................
Justina Jakavičienė, Taunton, Mass................
P. Lukas, Brooklyn, N. Y...................................
Joseph Amsės, Bayanne, N. J...........................

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

“Darbininko” Adm.

Pirmadienį, rūgs. 27 d. “Dar
bininke” lankėsi muzikas Jonas 
Vaičaitis, buvęs Šv. Roko par. 
vargonininkas. Atsilankymo 
proga atnaujino “Darbininko” 
prenumeratą ir savo mamytę 
Marcelę Vaičaitienę įrašė į 
Liurdo knygos rėmėjus, auko
damas knygos fondan $5.00.

REIKALINGA GARAGE
FLOORMAN. Geras ir pasto- 

, vus darbas vyrui, kuris yra 
liuosas nuo kareiviavimo. At
siliepkite ar pašaukite tarpe 9 
ryto iki 5 vai. po pietų. Corey 
Hill Garage, 56 Winchester St., 
Brookline, tel. Asp. 4321.

(1-5)

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.

i PARSIDUODA dvylikos šeimy
nų namas po keturis kamba- 

. rius, o ant pirmo po 3 kamba
rius. Mūrinis namas, parsiduo
da labai nebrangiai. Atsišauki-

I te Mrs. Louise Sweetlovich, 223 
Athens St., So. Boston, Mass.

(1-5-8-12)

Dorchestery, 
pavienis 10 
Galima nau- 
atskirai. Bal-

1903 m. su savo vyresniąja se- 
q serimi atvyko į Ameriką ir pra- 
g‘00 dėjo mokytis anglų kalbos So.

Bostono viešose mokyklose. Ji □.00 , , ■ . -r, .e- labai gerai atsimena Sv. Petro 
5 00 ParaP1J0S bažnyčios statymą.

nn j06 šventinimą.
; 1907 m. grįžo į Lietuvą, ir ten

5 00 »Yvendama igyj° tėvynės mei- 
' HA išmoko mylėti savo tėvų 
| OO kalbą ir raštą.
- 00 m. antrą kartą atvyko į
- 00 Ameriką. Tuojau stojo į visuo-
- 00: meninį darbą — ėmėsi organi

zuoti jaunimą, atvykstantį į šią 
šalį, nes jai anglų kalba jau 
buvo žinoma. Prasidėjus pasau
liniam karui, p. Karčiauskienė 
stojo į Laisvės bonų pardavinė- 

| jimą ir kitus darbus, kaip tai, 
{daug dirbo kovoje dėl Lietuvos 
! nepriklausomybės ir laisvės,
priklausydama prie įvairių ka
talikiškų lietuviškų organizaci
jų. Dalyvavo Lietuvių Visuoti
niame Seime, New Yorke, 1918 
m.

Besidarbuodama šios šalies 
ir savo senosios tėvynės Lietu
vos gerovei, suėjo į artimą pa
žintį su jaunuoliu p. Kazimieru

PARSIDUODA 
97 Pierce Avė., 
kambarių namas, 
doti antrą aukštą
ta sinka, steam heat aliejum 
šildomas, garadžius, 10.000 pė
dų žemės, 15 minutų iš Lawleys 
shipyard. Kaina tik S4.000. At
sišaukite pas p. Dempsey, tar
pe 8 ir 10 vai. ryte. Tel. COL 
9141. (1—1)

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

LANKĖSI

ir 
Rap.

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., Room 
417. Tel. HUB 8157 arba PARk- 
way 6826 M.

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

•Trečiadienį “Darbininke” lan
kėsi Worcesteriečiai J. Bab- 
kauskas ir pp. Rajauskiai.

Taipgi lankėsi Tėvas J. Kidy
kas. S. J., kuris šiomis dienomis 
Šv. Petro par. bažnyčioje skel
bia misijas.

Trečiadienį lankėsi Edvardas 
Tumasonis iš Brooklyn, N. Y., 
kurią tą dieną išvyko namo pas 
savo tėvelius.

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croąuignole 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.

Šią savaitę “Darbininke” 
kėši p. Justina 
Taunton, Mass.
proga įstojo į Liurdo knygos 
rėmėjus.

Trečiadienį lankėsi p. L. Svet- 
lavičienė ilgametė “Darbinin
ko” skaitytoja ir rėmėja. Atsi
lankymo proga įstojo į Liurdo 
knygos rėmėjus, įmokėdama 
$5.00 knygos fondan.

lan-
Jakavičienė iš

Atsilankymo

BALUSI TUBES
POPU LA R EACH
NUMBERS

Also limited supply of OZ4. 
6SQ7. 12K7. 12A8. 6SK7. 6K3, 7F7, 

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

V7ILL ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

Tiktai tos sąskaitos bus ap
mokamos už gydytojo ar ligoni
nės patarnavimą po pašalpos 
prašymo padavimą.

Posto Komanderis.

5.00
5.00
5.00
5.00 Posto Komanderis, Advoka- 
5-00 tas Juozas Cūnys suteiks pla- 
3-00 tesnių informacijų ir padės iš- 
5.00 pildyti prašymus. Interesuoti 
3.00 prašomi kreiptis adresu: 414 
2.00 w. Broadway, So. Boston. Tele- 
2.00 phone: SOUth Boston 0918.
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

KILBASŲ ISDIRBYSTEI
REIKALINGA vyrų prie 
įvairių kilbasų išdirbystė- 
je darbų.
tt. Svarbi 
dasi labai 
toje.

VVILSON & CO.
Putnam Avė. <& Waverly
(Arti Cottage Farm BHdge)

CAMBRIDGE. MASS.
Tel. KIRkland 8260

(1)

Prie rūkymo ir 
išdirbystė, ran- 
parankioje vie-

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2990
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postas No. 317 yra ga
vęs prašymą iš vienos pastovios 
valdiškos įstaigos Washingtone 
rekomenduoti darbininkių ir 
darbininkų nuo 16 iki 40 metų 
amžiaus raštinės darbams. Kan
didatai turi būti Amerikos pi
liečiai ir baigę High Schooi.

Pradinė alga, su viršlaiku yra 
1752 dolerių į metus. — $33.70 
į savaitę.

Tėvai, kurie turite dukteris ar 
sūnus kvalifikuotus užimti šias 

i apie šią 
viacijos Kadetai. Įrodžius ne-'progą pranešti savo vaikams, 
turtingumą, pašalp, gali gauti; Dėl platesnių žinių prašome 
žmonos, kurių vyrai tarnauja 1. Į telefonuoti Adjutantui. John J. 
2 arba 3-čioje kategorijoje. Roman, ALGonquin 3300. arba 

j Gydymas vaikų iki pirmų me- parašyti jam sekančiu adresu: 
| tų amžiaus irgi yra apmoka- i John J. Roman. 89 Franklin St.. 
'mas. ' Allston 34, Mass. Adjutantas.

Stepono Dariaus Posto 
PRANEŠIMAI

l

I I i
I

Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postas No. 317 prane
ša. kad žmonos, kurių vyrai 
tarnauja Jungtinių Valstybių 
ginkluotose jėgose, gali gauti iš 
Massachusetts Valstybės Svei
katos Departamento apmokėji
mą gydytojų ir ligoninės sąs
kaitų už prieš gimdymo, gim-

dymo ir po gimdymo patarnavi
mą.

Tas liečia tiktai žmonas, ku
rių vyrai tarnauja 4, 5, 6 ir 7- 
toje kategorijoje arba yra A- vietas, yra prašomi 

’. Įrodžius 1.^ ,

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

753 Broadway
Tel. SOTJ 3120. So. Boston.

I

CASPER
FUNERAL HOM8
187 Dorchester Street

South Boston, Mara.

Joseph W. Casper 
(KA8PERAS) 

Laidotuvių O i re k torius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktf 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

North Brighton Bakery, | 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass. 
Tel. STAdium 8411.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
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. ŠOU Boston 2609
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R9CHESTER, N. Y • čiai ir svečiai iš apylinkių 
kviečiami dalyvauti. Komisija, 
kuriai vadovauja kun. Matutis, 
stropiai ruošias; visus dalyvius 
pavaišinti.

Piknike visiems bus proga lai
mėti Karo bonus. Atsineškite 
tikietų knygutes ir grąžinkite 
su pinigais komisijai.

Gros šauni orkestrą.

Lietu-
apvers 

traukia
kraštą

"Lietuvos meilė Rochesterie- 
čiuose neužgesinama“. — tai 
žodžiai ištarti p. Leonardo Ši
mučio Lietuvių konferencijoje. 
Kaip vėjas sujudina jūrą ir pa
kilusios vilnys spiaudo savo 
baltas putas į padanges, rodos, 
jog jos savi galingumu apvers, 
kad ir didžiausi laivą, taip ir 
Rochesteriečiai. įjudinti mūsų 
darbštaus ir patriotingo klebo
no kun. J. Bakšio aukoti 
vai, negali sustoti kol 
tą didžiulį laivą, kurs 
mūsų tėvynę į svetimą 
mirčiai.

štai rugsėjo 26 d., suėjus vei
kėjų būreliui pas pp. Rickius. 
tarp kitų kalbų mūsų stambus 
biznierius p. Juozas Dirsa pa
reiškė: “Aš nesustosiu aukavęs 
Lietuvos reikalams, kol mūsų 
senoji tėvynė nebus laisva". Jis 
tuos žodžius pareiškęs, paklojo 
ant stalo dešimtinę. Jį pasekė p. 
Norkeliūnienė su penkine. Kiti 
aukavo po $1.00. būtent. V. A- 
panavičius. J. Rickis. P. Macio- 
kas ir K. Sirius. Viso suaukojo 
$19.00, kuriuos įdavė Federaci
jos skyriaus pirm. P. Norkeliū- 
nui.

Rugsėjo 25 d. apsivedė p. 
jola Melinaitė, pp. Simono 
ciejūnų augintinė, su p. K. 
luželle.

Va-
Mo-
Pa-

p. Marijona Samuolienė

NEW BRITAIN, CONN.
PARAPIJOS PIKNIKAS 

ČIA PAT
Sekmadienį, spalių 3 d. įvyks 

Šv. Andriejaus lietuvių parapi
jos piknikas, parapijos darže ir 
salėje, kampas Stanley ir 
Church gatvių. Visi parapijie-

$
IČe
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HARTFORD, CONN.
šv. Jor.o Ev. draugijos mėne- 

įvvks 5 d. 
antradie- 
prašomi 
Rap.

sinis susirinkimas , 
ių - Oct., tai yra 

vakare. Nariai 
skaitlinga; susirinkti.

• %

KARO BONŲ SĄRAŠAS
Per visą spalių mėnesį trečia

dienių ir penktadienių vakarais 
ir sekmadieniais po šv. mišių ir 
popietinių pamaldų bus regis
truojami karo bonai. Visi, kurie 
esate kur nors pirkę karo bo
nus. prašomi ateiti ir juos su
registruoti pas šio veikimo ko
misiją.

ROŽANČIAUS MĖNUO
Per visą spalių mėnesį bus 

kalbamas rožančius. Lankyki- 
mės gausiai į pamaldas ir pra
šykime taikos ir ramybės pa
sauliui. Tik per maldas Dievas 
suteiks ramybę ir sudaužys pa
saulio valdovų galybę.

IŠVYKO KUN. V. RAŽAITIS
Pereitą savaitę Hartfordo 

diecezijos vyskupas mūsų para
pijos vikarą, kun. V. Ražaitį 
perkėlė į Hartfordo Švč. Trejy
bės lietuvių parapiją. Linkime 
kun. Ražaičiui geriausios svei- 
katos ir Dievo palaimos naujoje 
vietoje.

MŪSŲ KAREIVĖLIAI
Pereitą savaitę pp. J. G. 

kanauskai, gyv. 334 Church 
gavo žinią iš Karo 
J.
Viktoras sužeistas karo fronte j neu^m^r®°

Laikas bėga, kaip vanduo, 
štai artinasi žiema ir Šv. Kalė
dos. Hartfordo ir apylinkės lie
tuviai labai gražiai pasirodė 
nupirkdami Amer.kos Raudo
najam Kryžiui Blood Donors 
automobilių. Bet jie tuo nepasi
tenkina. Raudonojo Kryžiaus 
lietuvių skyrius dabar jau pa
siuntė ir siunčia lietuviams ka
reiviams. kurie yra Jung. Vals
tybių Karo tarnyboje, Kalėd.- 
nes dovanas.

Praeitame susirinkime, kuris! 
įvyko rugsėjo 21 d., nutarė atsi-; 
šaukti per spaudą, kad tėvai ari 
giminės, kurių sūnus ar giminės 
yra karo tarnyboje, tuojau pra
neštų jų vardus ir adresus 
vėliau spalių 6 d. š. m.

Nebūkite užsispyrėliai ir 
sakykite, kad nėra reikalo,
malonėkite paduoti. Duokite 
progą savo mylimiem kareivė- i 
liam pasidžiaugti dovanomis. I 
Kareivių - jūreivių vardus ir 
adresus priduokite A. Raudo
nojo Kryžiaus lietuvių skyriaus 
pirmininkei, p. Valerijai Kau- 
nietytei. 159 Russ St.. Hartford. 
Conn. Tel. 6-0869. Kalakutas.
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IŠLEISTUVES

MAŽAS TĖVUKAS, BET DIDELĖ ŠEIMA! — Keturių pėdų ir keturių co
lių Kiser VVhitner, darbininkas karo industrijoj, žygiuoja pasivaikščio
damas su savo žmona ir vaikučiais, Sugar Calley, Ga. Iš kairės į dešinę: 
Elaine 12 m.; Murle 17; Runnell 14; VVhitner 44; Woodie 16 mėnesių; 
Mrs. Whitner ir Jean 5.

f
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žirymaŠ
LIETUVIAI PERKA KARO 

BONUS

Išpirko Už 0100,000.00

liejaus proga ir linkime jiems 
laimingai sulaukti 50 metų su
kaktuvių.

Spalių mėn. 1 d. visiems gerai 
žinomam veikėjui Juozui Bude
liui ir jo žmonai sueina 32 me
tai, kaip jie vienas kitam pasi- 

■ žadėjo, 32 metai kaip jie vienin
gai sutikime gyvendami išaugi- 

1 no gražią šeimyną, tris sūnus ir i 
dėi dukterį. Sveikiname ponus

_ *
Budelius. Linkime jiems sėk
mingai sulaukti savo auksinio 
jubiliejaus.

i

’ Voshell. Sveikiname naujųjų 
katalikių tėvelius. Linkime 
daug džiaugsmo *iš jųjų dukre
lių.

— 
Rudeninė Vakarienė

Jau beveik viskas prirengta 
pirmutinei rudens pramogai. 
Ponia Ona Ivoškienė šeiminin
kių pirmininkė praneša, kad 
vištos jau nupirktos ir vakarie
nės štabas sutvarkytas. Alber
tas Juškevičius užtikrina, kad 
muzikantai pasamdyti. Bilietai 
visiems išsiųsti. Pirmoji sezo
no vištienos vakarienė įvyks 
sekmadienį, spalių 10 d. Prasi
dės 5 vai. po pietų. Viskas yra 
rengiama dėl tūkstančio žmo
nių. Manoma, kad tiek atsilan
kys į šią pirmutinę rudens ir 
paskutinę 1943 m. vakarienę.

— 
Kalėdojimas

Spalių mėnuo jau čia, tad ir 
metinis parapijiečių lankymas 
prasidės trečiadienį, spalių 6 d. 
Belair Rd., Curtis Bay ir Rytų 
Baltimorės miesto dalis bus at
lankytos ateinančios savaitės 
bėgyje. Kaip kitais metais, taip 
ir šįmetą mūsų kunigai patys 
dalįs plotkeles ir paliks kiekvie
nai šeimai gražų katalikišką 
kalendorių. Atvykusieji iš kitų 
miestų lietuviai turėtų pranešti 
mūsų kunigams savo antrašą, 
kad ir jie būtų atlankyti.

Juozas Kasinskas
( i Ine. | [

Laidotuvių ĮI
i! Direktorius
į i Patarnavimas Dieną ir Nakt] c *

602 Washington Blvd. į į 
j[ BALTIMORE, Md. Ų

Tel. Plaza 8595
i i Limosinai dėl visokių reikalų <»

Nauji Parapijiečiai
Pereitą savaitę kun. Antanas 

Dubinskas dvi naujas parapijie
tes įrašė į bažnyčios krikštų 
knygą, būtent, Daratą Oną Pas- 
tarnokaitę ir Virginią Marijoną

Pereitą sekmadienį Lietuvių vę progą jiems pagelbėti kovoti 
už laisvę, skolinant Valdžiai sa
vo dolerius. Nadas Rastenis tik
rai poetiškai nupiešė Amerikos 
padėtį kuomet mediniais ir plie
niniais laivais grinoriai plaukė 
Amerikon laisvės ieškoti imi
gracijos laikais, ir kaip šian-

Bayonne, N. J. — Šv. Mykolo 
lietuvių parapijos choristai su
ruošė savo vargonininkui p. V. 
Stasevičiui šaunias išleistuves

i š. m. rugsėjo 11 d.. Amerikos 
Lietuvių pil. klubo salėje.

ę.t Išvykstant p. Stasevičiui nau- 
vadovybės -i011 Parapijon. jo suorganizuo- 

kad jų sūnus viršila (sergeantl’j« moten) ir ialln'm0
------2-----ir suruošė pui

kiausias išleistuves, (arba ki
taip sakant balių). Buvo gražus 
būrys choristų ir svečių. Stalai 
buvo apkrauti valgiais ir gėri
mais: sudainuota daug gražių 
dainų ir pasišokta. Be to p. var-, 
gonininkui buvo įteikta graži 
dovana. Už gražias išleistuves 
ir dovaną p. varg. Stasevičius 
reiškė choristams širdingą pa
dėką ir linkėjo Bayonnes cho
ristams kogeriausio pasisekimo 
meno srityje. Raporteris.

Šiaurės Afrikoj, pp. Čekanaus
kam reiškiame gilią užuojautą. 
Lai Dievas stiprina jų sūnelį, 
kovojusį už žmonijos laisvę.

Corporal Ona Zdanytė, kuri 
yra WACS tarnyboje ir šiomis 
dienomis užbaigė Midland radio 
televizijos mokyklą Kansas Ci- 
ty. Mo., lankėsi pas savo tėve
lius. T.M.

Pranešimas LDS. Connecticut

BRIDGEPORT, CONN

svetainėje. Hollins St., įvyko 
masinis susirinkimas, kad pas
katinus vietinės kolonijos lietu
vius prie karo bonų pirkimo. 
Šis susibūrimas buvo surengtas 
lietuviškų draugijų tarybos. 
Ponas Antanas Miceika. drau
gijų tarybas pirmininkas, buvo dien tų pačių grinorių sūnūs 
susirinkimo vedėjas. Susirinki- j laivais ir aeroplanais grįžta 
mas pradėtas malda, kurią at-1 Europon, kad išlaisvinus pa
kalbėjo kun. dr. Mendelis. Kai- • vergtus kraštus. Mes pirkdami 
bėjo valstybės atstovas Eier-. karo bonus teikiame ginklus 
man. Amerikos Legijonierių mūsų sūnams, kad jie galėtų 
Komandantas gydytojas Blake kariauti ir veikiau pergalę lai- 
ir mūsų pačių Marylando legis- mėti, 
latūros atstovas advokatas Na- 
das Rastenis.

Gydytojas Blake ką tik grįžęs pridėti prie kalbų pasakytų, 
iš legijonierių seimo. įvykusio Kaipo kunigas, jis senosios 
Omaha, Nebraska jausmingai kartos lietuvius ragino pirkti 
nupasakojo savo 
mačius 
žaizdomis iš karo lauko. Jei 
mūsų jaunuoliai aukoja savo

Į

I

Kun. dr. Mendelis nekalbėjo. 
Jis sakė nesą reikalo bent ką

ŽVAIGŽDĖ
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 
‘ŽVAIGŽDĘ’ JĖZAUS ŠIRDIES LAIKRAŠTĮ! 
Kunigai randa joje daug medžiagos pamoks

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

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

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 
Širdies Karalystę į kiekvieną lietuvišką šeimą. O paty
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 
piat.r.s Jėzaus Širdies laikraštį tikrai sulauks mūsų 
Dievo širdies palaimos.

REMKIME ŠĮ KILNŲ. GRYNAI DVASINĮ DARBĄ 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

metams $1.00.
įsigykite gražų, spalvuotą Jėzaus Širdies paveikslą su 

št.myr. >s pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

U2SAKYMAMS ADRESAS:
“ŽVAIGŽDE"

488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
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Praeitą savaitę įvyko parapi
jos 40 vai. atlaidai. Turiningus, 
pamokslus sakė kun. P 
Bružas. Paskutinį vakarą atlai
dų buvo daug svečių kunigų, 
kurių tarpe buvo ir prelatas J. 
Ambotas.

Per visus vakarus ir rytais 
lankėsi daug žmonių. Choras 
vakarais gražiai giedojo, vad.

įvykusio Kaipo kunigas, jis 
jausmingai kartos lietuvius ragino 

įspūdžius pa- karo bonus, nes tai saugiausia 
15 kartų grįžusių su pinigus įdėti: ir kuomet bankos 

moka tik centą arba pusę cento 
nuo dolerio nuošimčių, Ameri-

Sekmadienį, spalių 17 d., 1 vai. po pietų, Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos svetainėje, Waterbury, Conn., 
įvyks LDS Connecticut Apskričio suvažiavimas.

Kviečiame visas kuopas išrinkti atstovus ir jiems 
įteikti naudingų įnešimų organizacijos gerovei.

Apskričio nutarimu, tą dieną, 8 vai. rytą, Šv. Juo
zapo lietuvių par. bažnyčioje įvyks šv. mišios. Visi 
vietiniai LDS nariai ir kitų kuopų atstovai kviečiami 
dalyvauti šv. mišiose ir suvažiavimo sesijose.

LDS Conn. Apskričio
Pirm. S. šrupšas 
Rašt. B. Mičiūnienė

Dr. A. , _ . . , ’ |. kūno sąnarius ir savo gyvybę, kos valdžia užtikrina daugiau
tai mes turėtume džiaugtis ga- negu $2.00 nuošimčių nuo šim

to dolerių įdėliams. Remdamas 
žodžius darbais kun. dr. Mende- I 
lis pranešė susirinkusiems, kad 
parapijos vardu jis perka karo 
bonų už $2,000.00, o asmeniai 
jis valdžiai skolina $500.00.

Buvo kitų kalbėtojų, kaip tai 
gydytojas dr. Želvis. Povilas

> ir Vincas 
Nemura. Svetainėje išpirkta 
karo bonų už $51.000.00. Iš viso

★

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

i

★

C.BROOKLYN.N.Y.
NOVENŲ PAMALDOS

Prasidėjo novenų pamaldos;
rytais atlaikomos prie Šv. Pran-

A. Stanišauskui. Solistai vaka- ’ ciškaus, vakarais gi prie šv. 
rais giedojo su choru: p. M. Ši- Teresėlės lietuviškai ir angliš- 
linskaitė, F. Žilinskaitė, C.Si-jkai. Apgailestaujama, kad j Maslauakaa
linskaitė, O. Radvilaitė, V. Bo- susirenka visai maža žmo- 
leika. V. Brilvičius, J. Čisienas. njų Angliškai taikoma jauni-i 
Procesija buvo graži, vadovau- mui. o to jaunimo visai kaip ' Baltimor^ lietuviai jau pirko 
jama kun. Al. Zanaviciaus, o nėra. Rodos pirmiau taip nebu- 
pats klebonas kun. J. V. Kaz-, vo Anoę patarlės: “Kaip gera 
lauskas rūpinosi visa atlaidų gyventi, tai ir Dievą pamiršta”, i 
tvarka. lygiai taip yra- Dabar žmonės

Praeitą šeštadienį įvyko dide- daugiau uždirba, tai visokių iš
lįs balius, surengtas draugijų, ėjimų daugiau atsiranda, ypač 
kurio pelnas skiriamas karei- jaunimo tarpe tas jaučiama, 
viams. Užtad sunku yra su chorais,

Jau artinasi parapijos meti- sodalicijos draugija, nes jauni- 
nis bazaras, kuris prasidės spa- mas visiškai nenori lankytis 
lių 9 d. Komisija ir klebonas rū- praktikoms. Nejaugi visose ko-
pinasi, kad viskas gerai pavyk
tų.

Lapkričio 21. sekmadienį. į- 
vyks dainininko F. Stankūno iš 
New York didelis koncertas, 
parapijos svetainėje. Po prog
ramos bus šokiai prie geros or- 
kestros. Bridgeportiečiai gaus 
progos išgirsti gražių lietuviš
kų liaudies dainų ir muzikos. 

Į o.

lonijose toks apsireiškimas?

i vien tik 3-čiosios Karo Pasko-' 
los bonų virš $100.000.00. Ne
galima nepaminėti Juozo Milu- 
naičio. kurs įtemptai visašir-' 
džiai dirba šiam reikale. Jis 
priima užsakymus, jisai parū- 
pina bonus. Kaip jis taip ir jo 
žmona, kur tik gali vis prideda 
darbo, kad tik pagelbėjus karą 
laimėti.

I— 
Sveikiname Jubiliatus
Tenka sužinoti, kad rugsėjo 

, 22 d. Antanui ir Suzanai Pet
raičiam sukako 25 metai vedy-

BROOKLYN, N. Y.
Broliai, Andrius ir Vincas

Vencevičiai, abu yra corp. laips- binio gyvenimo. Kad padėkojus 
nyje. parvyko atostogoms. Ka- Dievui už gautas malones per 
riška tarnyba jiems patinka, šimtmečio ketvirtdalį, pp. Pet- 
Trečias jų brolis karys randasi raičiai užprašė šv. mišias. Svei- 
kur tai užjūryj.

Geriausio jiems pasisekimo.

“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jauni
mo organizacija—Lietuvos Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiks
luotas ir deda įdomių straipsnių, žinių 
iš Amerikos ir užsienio.

“VYTYJ” rasi žinių iš viso pasaulio.
“VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jauni

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

torius Ignas Sakalas ir “VYČIUI” ben- 
dardarbiauja jo sukviesti įžymiausi li
teratai.

“VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų tin
kamų seniems ir jauniems.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelieka ne vieno, 
kuris neužsisakytų “VYTIES”. Tene
lieka nė vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. Vi
si skaitykime “VYTĮ”!”

“VYTIES” kaina metams tik $2.00.

t

kiname Petraičius jųjų vedybi- 
įnio gyvenimo sidabrinio jubi-

Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

“VYTIS”
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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