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(LKFSB) Liet. Tautinės 
Tarybos narys jūrų kapi
tonas P. Labanauskas, 
kurs dabar eina aukštuo
sius mokslus viename Ka
lifornijos universitete, yra 
narys toje aukštoje švieti
mo įstaigoje suorganizuo
to Committee on Post War 
International Problems, 
kurį sudaro 11 profesorių 
ir 2 studentai. Panašūs ko
mitetai veikia prie dauge
lio universitetų. Komitetai 
savo nuomones studijuo
tais klausimais siunčia 
kas dvi savaiti į centrą, o 
tas turi ryšių ir su Statė 
Departamentu.

Vokiečiai Užėmė Dodeca- 
nese Salas

Apie Prancūzijoje Pasiliku
sius Lietuvius

Ankara, Turkija, spalių 
7 — Dodecanese salos bu-: 
vo Italijos kariuomenės 
sargyboje; kada italai pa
sidavė Alijantams, salos 
pasiliko italų sargybinių 
kareivių valdomos, bet A- 
lijantų vadovybėje. Na
ciai pradėjo veržtis į tas 
salas; Alijantai pasiuntė 
kariuomenes, manydami, 
kad italai kovos prieš na
cius. bet pasirodė, kad ita
lai nekovojo, ir Anglijos 
atsiųstos kariuomenės bu
vo nugalėtos ir naciai už- 

’ valdė salas. •
I -----------

II

(LKFSB) Tėvas Kubi
lius, kurs studijavo ir dar
bavosi Prancūzijoje, gavo 
leidimą grįžti į Lietuvą. Ir 
rašytojas Aleksandravi
čius planuoja grįžti į Lie
tuvą; atsiranda sunkumų 
ir jis nežino, ar galės baig
ti disertaciją. Rašyti daug 
negalįs, nes pašlijo sveika
ta (votis ant smakro). 
Kartkartėmis jisai gauna 
“Draugą” ir “Laivą” ir 
sklaidymas lietuviškųjų 
laikraščių atneša, jam 
daug džiaugsmo.

Sužeidė 10 Sunkvežimiui 
Apsivertus

Portland, Me., spalių 7— 
Vakar važiavo SPAR re- 
krutavimo sunkvežimiu 
pakraščių sargai (coast 
guard) ir SPAR narės. 
Sunkvežimis bevažiuojant 
apsivertė ir atsimušė į vie
ną namą šiame mieste. Su
žeidė 10 asmenų.

Naciai Uždarė Mokyklą, 
Kur Studijavo Ir Lietuviai

(LKFSB) Garsioji jėzui
tų kolegija Falkenburge 
(Olandijoje), kur yra stu
dijavę ir daugelis žymių 
Lietuvos jėzuitų, nacių už
daryta ir net iš dalies su
naikinta. Dalis meno ver
tybių išmesta į gatvę, da
lis dokumentų nacių nusa
vinta. Tur būt tai nacių 
kerštas, nes iš tos mokyk
los yra išėję daug jėzuitų, 
kurie priešinosi nacių pa
goniškiems principams ir 
darbams.

Užpuolė Kun. J. Prunskį

Amerikos kariai, kurie turi laimės viešėti kur nors Anglijoj, 
prisidėti prie bulvių kasimo. Bulvės irgi reikalingos karo fronte, taigi jie 
jas kasa ir siunčia sulig direktyvų.

Bombardavo Wake Salą
Panašiai Bombardavo Marcus ir 

Gilbert Salas
*

Pearl Harbor, spalių 7— 
Jung. Valstybių vandens 
ir oro laivynas bombar
davo japonų bazę — Wake 
salą. Laivynui vadovavo 
admirolas Alfred E. Mont- 
gomery. Taipgi bombar
davo Marcus ir Gilbert sa
las, Pacifike.

Padarė nemažai nuosto
lių priešui.

niui su pareiškimu, kad 
pasiuntinys tuos siunti
nius atidarytų tik tada, 
jeigu vokiečiai įkalintų jį.

Vokiečių radio sako, kad 
Roma turi maisto 10 iki 16 
dienų.

Dviejų Tonų Bombomis 
Bombardavo Munichą

Italijos Karalius Niapolyj

Berlynas, spalių 7 — Vo
kietijos nacių radio skel
bia, kad Italijos karalius 
Victor Emanuelis, princas 
Umberto ir maršalas Ba- 
doglio yra dabar Niapolyj.

<
NACIAI IŠVEŽĖ 70,000 ITALŲ 

' Į VOKIETIJĄ

Naciai Apvagia 
Romą

Londonas, spalių 7 —Pe
reitą savaitę J. V. Marau- 
der bombonešiais puolė 
nacių aerodromus Pran
cūzijoje ir Olandijoje. 
Tuose puolimuose Ameri- 

The kiečiai neprarado nei vie- 
kad no savo bombonešio. Tuo

J. V. Vienuoliai Vyks Į Rusiją
Vienuoliai Paruošiami Apaštalavimo 

Darbui
Lisle, III. — “Kaip tik pa

sibaigs karas, mūsų vie
nuoliai vyks į Rusiją, kaip 
kad pirmaisiais Bažnyčios 
amžiais mes vykome į su
naikintus Europos kraš- 

! tus, sako Abbot Procopius 
Neuzil, O. S. B., šv. Proko
pijaus vienuolyno virši
ninkas. Tame vienuolyne 
jauni vyrai yra paruošia
mi apaštalavimo darbui 
Rusijoje.

Nuo 1934 m., Šv. Proko- 
pijaus vienuolynas lavina 
vienuolius darbui Rusijoj 
ir Jung. Valstybėse tarpe 
slavų. Visi jauni vienuo
liai yra Amerikiečiai rusų 
kilmės.

Šv. Prokopijaus vienuo
lynas turės keturius kuni
gus vykti į Rusiją taip

Chicago, III. — Rugsėjol 
29 d., apie 4 vai. po pietų, 
kun. J. Prunskis, LKFSB. 
vedėjas ir Šv. Jurgio lie
tuvių par. vikaras, nuėjęs 
prie ežero skaitė knygą. 
Staiga iš krūmų iššoko 
juodukas ir kirtęs jam į 
galvą. Kun. J. Prunskis 
šaukėsi pirmą pagalbą. 
Vėliau jis nuvyko į Šv. 
Kryžiaus ligoninę pas Dr. 
Brazį.

Kun. J. Prunskis, nors jo Solomonų ir Naujos Gvi 
galva ir buvo sužeista, nuo nėjos salose.

Londonas, spalių 7 
Anglijos laikraštis “ 
Daily Herald” rašo, 
vokiečiai plėšia ir veža vi- pačiu laiku Britų bombo- 
sas brangenybes iš Ro- nėšiai puolė Munichą, tą 
mos. Daug senų paveikslų garsųjį miestą, kur vyko 

> sienų, kon- tarp Hitlerio, Chamberlai- 
, nsKavo senus ranKrascius, no ir Kitų vaidininkų de- 

bai?s............... ir daug kitų įvairių daiktų rybos. Britai nušovė 14
Vokiečiai susaude 40,000 sunaikino. ;priešo lėktuvų, o savo pra-

Popiežius Pijus XII, kaip rado du Spitfires.
rašo The Daily Herald, pa-! Per 25 minutes numetė 
siuntė slaptus dokumen- penkis šimtus tonų bombų 
tus popiežiaus pasiunti-'ant Municho miesto.

i
I 
I

Naples, Italija, spalių 7 Andre Phillip sako, kad
— Naciai suėmė apie 70,- Prancūzijoje 200,000 pran-
000 italų vyrų, tarp 18 ir cūzų slapstosi kalnuose,
34 metų amžiaus ir išvežė kad išvengti deportavimo nutraukė nuo sienų, kon- tarp Hitlerio, Chamberlai- 
i Vokietiją priverstiniems Vokietijon sunkiems dar- fįskavo senus rankraščius, no ir kitų valdininkų de-
darbams.

!

Suardė Nacių Laivus 
Norvegijoj

prancūzų iki kovo mėn 
1943 m., sako Phillip.

Londonas, spalių 7 — A- 
merikos ir Anglijos karo 
laivai suardė ir nuskandi
no nacių laivus Norvegijos 
pakraščiuose, kurie vežė 
karo ginklus nacių kariuo
menėms.

200,000 Prancūzą Slaps
tosi Kalnuose

•9

Uždėjo Lubas 
Kiaušiniams

1 Alijantai Išvijo Nacius Iš 
Corsica SalosOPA (Kainų Adminis

tracijos Ofisas) nustatė 
kainas kiaušiniams. Aukš- 
ę. ■» o ■» z-, i Ir r* , L. •. z-, 1 zx w 1»

čio 1 d. savaitėje, būtent, jo nacius iš Corsica salos, 
nuo 72 iki 75 centų už tu- Ta sala svarbi tuo, kad iš ’ rusų

Londonas, spalių 7 — A- mo liniją prie Dniepro u- 
čiausios kainos bus lapkri- lijantų kariuomenės išvi- pės.

„ . būtent, jo nacius iš Corsica salos. Rudens lietus sulaiko 
kariuomenės pir-

Algiers, spalių 7—Pran- žiną. Po lapkričio 1 dienos jos bus lengvai galima pa-!myneigą. 
greit, kaip tik bus galima. CQzų Tautinio Komiteto kiaušinių kainos bus laip- siekti pietinę Prancūzijos! —
Du kunigai yra įšventinti vidaus reikalų ministras sniškai mažinamos, 
metai atgal Graikų - Sla- 
vokų apeigose ir dabar i

Viso pasaulio Benedikti- Į gauna praktišką patyrimą 
nai ruošia planus atverti- Ukrainų parapijose New 
mui komunistinės ir ateis- Jersey ir Pennsylvanijoj. 
tinės Rusijos, ir įvairūs Du kiti klierikai bus įšven- 
vienuolynai pasaulyj lavi-įtinti už metų tose pačiose 
na jaunus vyrus, mokina apeigose.
juos rusų kalbos, papročių i Benediktinai rimtai ruo- 
ir liturgijos jau nuo 1921 šiasi Rusiją grąžinti Kris
im Itui.

PRANCŪZIJAI GRĘSIA
CIVILINIS KARAS

dalį.
Berlynas paskelbė, kad 

Corsicos sala jiems buvo 
nesvarbi.

j Prez. Rooseveltas Reikalau
ja Nepriklausomybės 

Filipinams

JAPONAI SILPNĖJA, SAKO 
PREZIDENTAS

Washington, spalių 7 — 
Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad Japonai žy
miai silpnėja, nes negali 

i atsilaikyti prieš Alijantus

ti savo valdžią Suvienytų 
Tautų konferencijoj, kuri 
įvyks lapkričio mėnesyj.

Konferencijos tikslas su
daryti Suvienytų Tautų 
Pašalpos ir Atstatymo Ad
ministraciją.

savo pareigų nepasitrau
kė. Reiškiame kun. Pruns- 
kiui užuojautą. Čeky Ministras Atvyksiąs 

Į Jung. Valstybes
Bogomolov Paskirtas 

Pasiuntiniu

t

BOND DAY

Londonas, spalių 7 — 
Praneša, kad Čekoslovaki
jos valdžios ištremime už
sienių ministras Jan Ma- 
saryk neužilgo išvyksiąs į 

1 Jung. Valstybes atstovau-

Londonas, spalių 7 — 
Praneša Rusijos valdžia

*>

1

Londonas, spalių 7 — nedarbas tebesitęsia. Dar- 
Prancūzijos vyriausybė, bininkai nesiskaito su įsa- 
Vichy mieste, paskelbė,! kymu. 
kad pačioje Prancūzijoje 
gali greitai kilti civilinis 
karas, nes pasipriešinimas 
prieš nacių valdžią kasdie
ną didėja.

Naciai Mobilizuoja Vaikus

VVashington, D. C„ spa
lių 7 — Prez. Rooseveltas 

i pareiškė Kongresui, kad 
Londonas, spalių 7 —So- Filipinai savo herojišku- 

vietų Rusijos raudonoji mu ir lojalumu įrodė, jog 
armija pasivarė pirmyn, jie yra laimėję teisę gauti 
Beliko tik 30 mylių iki Vi- “pilną laisvę ir tautinę 
tebsko miesto. Jie tikisi tą garbę”, ir reikalavo pa- 
miestą greitai atsiimti. , skelbti Filipinų salų nepri- 

Rusų kariuomenė esą klausomybę, kaip tik bus 
kad visi Vo- no mylių iki Latvijos galimybė.

Rusai 30 Mylių Iki Vitebsko

Stockholm, Švedija, spa-r t r? i iSakoma, kad tarp 15,00 ‘ Berlyno korespon- j
ir 20,000 prancūzų yra su- dęntas sako, J 
siorganizavę priešintis na- ^iętijos berniukai ir mer- 
cių parėdymams, gaitės virš 10 metų am-

Prancūzijos Vichy vy- žiaus yra mobilizuojami 
riausybė įspėja žmones. oro Pu°l'mŲ apsaugai ir 
kad nesipriešintų valdžiai, gelbėjimuu ir visi vaikai 
nes sukilėliai būsią sun
kiai baudžiami.

rubežiaus. i Dabartiniu laiku Filipi-
Vokiečiai sako, kad jie nų salos yra japonų oku- 

sudarys stiprią apsigyni- puotos.

I

i vaikai 
mažiau 10 metų amžiaus 
išvežami iš miestų, kurie 
gali būti bombarduojami.

Darbininku Radio Programa
400,000 Šeimų

Be Pieno
Sovietai Minės Berlyno 

Užėmimą

New York, spalių 7 —
Nežiūrint Karo Darbo Ta- Pranešama, kad Maskvo- 
rybos įsakymo, kad dviejų je, spalių 9 d. minės 183

t
Į

Į

Londonas, spalių 7
Pranešama,

kompanijų pieno išvežio- metų sukaktį nuo to laiko, 
molovą pasiuntiniu prie‘tojai nutrauktų trijų die-' kai Rusijos 
Nacionalio Prancūzų Ko- nų streiką ir pristatytų gelbstint 
miteto Algiers.

i kariuomenė, 
ir pristatytų gelbstint austrijiečiams, 

pieną dėl 400,000 šeimų, i užėmė Berlyną.

t

♦ r'

šeštadienį, spalių 9 d., 2 vai. po pietų įvyks Lietu
vių Darbininkų Radio programa. Pasiklausykime liau
dies dainų, muzikos, pranešimų ir žinių iš WCOP sto
ties, Boston.

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

c



Penktadienis, Spalių 8 d., 1943

ĮVAIRIOS žinios
Lietuvių Masinis Susirinkimas

Karo Bonų Pirkimas
Brockton. Mass. — Šios 

kolonijos lietuviai nepasi
tenkina vienu masiniu su
sirinkimu, kuriame buvo 
parduodami karo bonai.

štai sekmadienį, spalių 
10 dieną. 3 vai. po pietų. 
Šv. Roko lietuvių parapi
jos svetainėje įvyks kitas i 
masinis susirinkimas. Kai-, 
bes kleb. kun. J. Švagždys, j 
pp. Antanas F. Kneižys.l 
Stasys Mockus ir kiti.

Bus parduodami karo 
bonai ir registruojami jau' 
ankščiau pirkti.

Karo bonus pardavinės 
Brockton Savings Bank 
viršininkai ir vietinio lie
tuvių komiteto nariai.

Šį masinį susirinkimą 
ruošia bendras lietuvių 
komitetas, kuris neseniai 
via suorganizuotas ir į ku
rį įeina įvairiu srovių vei
kėjai.

Lietuvių Komitetas nuo-' 
širdžiai kviečia visus lietu-, 
vius sekmadienį, spalių 10 
d.. 3 vai. po pietų ateiti pa
siklausyti kalbų ir nusi
pirkti karo bonų. Pirkime 
bonus savo susirinkime, i 
kad gautume kreditą, kai
po Brocktono lietuviai.

Kvieslys.

Japonai Nužudė Kunigą
New York. spalių 7 —Ki

niečių centralinė žinių a- 
gentūra praneša per radio. 
kad gavusi iš “patikimų 
šaltinių” pranešimą, jog 
japonai kareiviai Shansi 

i provincijoj nužudė katali
kų kunigą Taiyan mieste- 

' lyj, rūgs. 12 d., kitus du 
kunigu areštavo Feng- 
chenge ir sudegino kelias 

i bažnyčias tuoj po to kai I- 
i talija pasidavė alijantams.

v •

I

ATSKLEISTA ISTORINE
PASLAPTIS APIE VILNIŲ

(LKFSB) Prisiminda
mas Vilniaus netolimą 
praeitį “Polish Review” 
skelbia, kad jį 1920 m. spa
lių 9 d. užėmė “a Free Po- 
lish Corps conducted by 
General Zeligowski”. Kiek 
tas korpusas ir visas jo 
veiksmas buvo “free”, at
skleidžia patys lenkai: jų 
laikraštis “Tygodnik Pols- 
ki” Nr. 33. pusi. 4 rugp 22 
d. paskelbė, jog Francesco 
Tomassini, pirmas italų 
ambasadorius Lenkijoje, 
savo atsiminimų knygoje 
nupasakoja šitą Pilsuds
kio prisipažinimą: kai Pil
sudskis pasitraukė iš va
dovystės ir kai atsisveiki
no su diplomatinio korpu
so nariais, jisai paprašė, 
kad dar pasiliktų Anglijos,

BOSTON EDISON COVPANY SAKO 

...jūs gausite 20% iki 50% daugiau 
&v-esos nuo tu pačiu lempos bulbs. jei
gu jūs jas užlaikysite švariai nuo dul
kių. Tik nušluostyk jas kartas nuo 
karto su d-čgnu muiluotu skuduriu — 
kada buibos yra šaltos.

Boston Edison Company

W TUOSE UmP
"ou/onper mere

^^OULD f

Šią savaitę viena iš veik
liausių ir aktyviausių LDS 
kuopų, tai LDS 5-toji kp. 
per savo finansų sekreto
rių p. J. Totilą prisiuntė 
Liurdo knygos leidimo 
fondan S10.00 auką. Labai 
dėkojame už nuoširdumą 
ir paramą. Būtų gera, kad 
ir kitos kuopos pasektų 
Tamstų pavyzdį.

Londonas, spalių 7 —Sa
koma, kad trijų didžiųjų 
valstybių — Britanijos, A- 
merikos ir Rusijos atsto
vų konferencijoj gali būti 
bus svarbiausias klausi
mas. tai Balkanų ateitis.

Iš Stockholm praneša, 
kad Amerikos Septinto
sios armijos Įeit. - gen. 
George S. Patton jau Itali
joj ruošiasi invazijai į 
Balkanus.

Yra gandų Londone, kad' 
gen. George C. Marchall, 
J. V. štabo viršininkas, ga
li būti vyks į Maskvą kar
tu su J. V. sekretorium 
Cordell Hull.

'
'Italijos ir Prancūzijos mi- 
nisteriai. Pilsudskis va
landėlei pasišalino ir grįžo 
nebe maršalo drabužiuose,: 
o savo pilku šaulių švarkui 
ir pasakė: “Dabar, kai jau 
esu privačiu žmogumi, no- j 
riu nuo savo sąžinės nusi
mesti vieną nuodėmę, ku-1 
rią papildžiau prieš jus. 
Ponai, tikriausiai, atsime
nate. kad kai generolas i 
Želigovskis užėmė Vilnių, 
jūs šiuo reikalu padarėte: 
intervenciją ir aš tada pa-i 
reiškiau. kad aš nieko apie i 
tai nežinojau. Taigi nore-' 
jau ponams šiandien paša-i 
kyti, kad tai buvo netie- i 

įsa”. Tomassini prideda,! 
į kad ambasadoriai atrodė i 
j labai nustebinti ta reve- j 
liacija. Tą viską, kaip auk- 

j ščiau minėjome, paskelbė 
I pačių lenkų laikraštis.

Dr. j. Leimonas—Lietuvos 
Kooperatyvų Sąjungos 

i Direktorius

i

LDS 54a Kuopa Įstojo Į 
Liurdo Knygos Rėmėjus

Marshall Vyksiąs Į Maskvą

Sakoma, kad ir salų gyventojai jau prisiėmė kai ku
rias amerikoniškas tradicijas. Štai Yankiams vykstant 
tūlas salų jaunuolis rodąs nykštį į vykstamą kryptį, 
ar negalėtų jam suteikti “raidą” dykai.

ALIJANTAI ARTĖJA ROMOS

2 :

Kaune Statys Paminklą Zuvu- 
siems lietuviams Partizanams

Sheahan Išrinktas Policijos 
Pirmininku

furtą. Daugiau kaip 500 
tonų bombų buvo paleista 
į miestą.

Vokiečiai pripažįstą, kad 
pridaryta didžių nuosto
lių.

(LKFSB) Naciai žiau
riai slopina nepriklauso
mos Lietuvos mintį ir 1941 
m. sudarytą Nepriklauso- 

, mos Lietuvos vyriausybę 
išvaikė, kitus jos narius 
areštuodami, kaikuriuos 
net sušaudė (pvz., kaip 
anksčiau buvo pranešta, 
prof. Vitkų). Lietuviai, pa
gerbdami nors atminimą 
žuvusių dėl laisvės, yra 
nusistatę 1941 m. sukilė
liams - partizanams suor
ganizuoti paminklą — ka
pines. Kapinėm suplanuo
ti sudaryta speciali komi
sija, kurios pirmininku y- 
ra A. Rimas, meno komisi
jos pirmininku — P. Ga
launė, be to — nariai — 
menininkai Z. Rimša, A. 
Mikaliūnas, V. Jonynas. 
Partizanų įgaliotiniais pa
kviesti: A. Juozapaitis, K. 
Kristutis, V. Zubovas, 
kun. J. Uleckas ir A. Juo- 
čeris. Pirmame posėdyje 
dalyvavo ir Kauno miesto 
valdybos matavimo ir pla
navimo direkcijos virši
ninkas inž. A. Prapuolenis 
bei vidaus reikalų vady-) 

i nuo

Kur Dingo $4,000?

Algiers, Afrika, spalių 7 vę daug lietuvių) rektoriu-
— Alijantų kariuomenės mi. Naciai norėjo pradėti ViVta,uo 
yra apie 95 mylias nuo Ro-1 mobilizuoti studentus pri- foos nukentėjusiems 

1-------- darbams ir karo skyriaus viršininkas
a r-—i—1_ Nutarta, kad 

Rėkto- geriausia toms paminkli- 
rius atsisakė tą padaryti, nėms kapinėms vieta būtų 
pareikšdamas, kad sąra- Aukštoji Panemunė.

spa-Springfield, Mass., 
lių 7 — Vakar Massachu- 
setts Policijos Organizaci
jos susirinkime išrinko 
Įeit. James F. Sheahan tos 
organizacijos pirmininku.

Rabinai Susirinko Prie Kapi* 
toliaus Laiptų Washingtone

mos miesto. Bet vokiečiai1 verstiniems <
čia turi apie 75,000 kariuo- ’ paprašė, kad jisai įteiktų a. Grokola. 
menės ir galima tikėtis' studentų sąrašą, p-’-"- 
žiaurių mūšių.

Italai, pabėgę iš Romos, 
sako, kad naciai visa plė
šia iš Romos miesto ir ve
ža į Vokietiją.

Sakoma, kad naciai Ita
lijoje turi tarp 20 ir 30 di
vizijų kariuomenės. Divi
zijoje esą 15,000 kareivių.

Taigi nacių galybė Itali
joje yra nemaža ir neleng
va bus nacius išvyti iš Ita
lijos.

šas paslėptas, niekas jo' 
nežino išskyrus patį rek
torių, o jis savo studentų 
neišduosiąs. Naciai drąsų
jį universiteto rektorių a- 
reštavo. Monsignoro ryž
tingas pasišventimas iš
gelbėjo daugelio jaunuolių 
laisvę, gal net ir gyvastį.

Smarkiai Subombardavo 
Vokietijos Miestą

Slaptas Laikraštis Pagerbia 
Areštuotą Kunigą

(LKFSB) Patrijotų slap-

VVashington, D. C., spa
lių 7 — Vakar keli šimtai 
rabinų, suvažiavusių iš į- 
vairių miestų, susirinko ( 
prie Baltųjų Rūmų — Ka- tas laikraštis nacių oku-
pitoliaus. kad įteikti Jung. puotoje Belgijoje “Libre 
Valstybių vice - preziden- Belgiąue” savo skiltyse iš- 
tui VVallace peticiją, pra
šant sudaryti specialę 
tarpvalstybinę agentūrą

kėlė didelį pasišventimą 
nacių areštuoto monsgr. 
Van Waeyenbergh. šis 

i “išgelbėjimui Israeliaus Ii- aukšto mokslo belgų pre- 
i kūčių Europoje, su galia ir latas buvo paskirtas Liu- 
■ jėga tuojau veikti plačioje veno katalikiško universi- 
) skalėje”. iteto (kuriame yra studija-

Lietu-1 
organi- j 
į vieną

(LKFSB) Visos 
(vos kooperatinės 
jzacijos sujungtos 
sąjungą, kurios savo ruož
tu sudaro “Ostlando” koo
peratyvų sąjungos padali
nį. Lietuvos kooperatyvi- 
nių organizacinių sąjun
gos direktoriumi paskir
tas Dr. Juozas Leimonas. 
Tačiau, suprantama, jišai 
turės daug sunkumų iš na
cių pusės, nes jam teks 
dirbti nacių komisarinio 
vedėjo — Alfred Liebe — 

! kontroliuojamam.

Degina Dokumentus Vatikane

i

TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE

A « 
!

Londonas, spalių 7 — Į- 
vairių valstybių atstovai 
Vatikane degina svarbius 
dokumentus, bijodami, 
kad naciai įsiveržę į Vati
kaną neužgrobtų tų slaptų 
dokumentų.

Taip pat pranešama, kad 
Vatikano valstybės sekre
torius. Kardinolas Maglio- 
ne, degina dokumentus, 
kuriuose telpa vardai tų 
žmonių Vokietijoje, kurie 
praneša Popiežiui apie na
cių darbus prieš Bažnyčią.

Iš Ispanijos pranešama, 
kad naciai esą sutarę besi
traukdami iš Romos iš
vežti Popiežių į šiaurės I- 
talijos dalį, arba į Vokieti
ja.

§12,000,000, kuri yra San- 
tiago, Kuba, dėl to, kad to
ji kompanija negalėjo su
kelti ir išmokėti algų 1,000 
darbininkų.

"Lithuanian Bulletin" Pa* 
siekė Portugalijos Spaudą

i

i ■ ''C--/'' t Islsnd City, N. Y. /į
btfe only by

Kubos Valdžia Užėmė 
Degtinės Dirbtuvę

DIDŽIAUSIA AMERIKOJ PENKTUKO VERTĖ
7

valdžia užėmė

Bottled locally by Franchised Bottlers from coast to coast

Havana. Kuba, spalių 
— Kubos
Bacardi kompanijos deg
tinės ir alaus dirbtuvę

Tūlas B. F. Kubilius (turi bū- 
)ti tas pats Bostonietis Kubilius, 
| kuris save tituluoja “profeso- 
i ium”) rašo Chicagos komu
nistėlių laikraštyj apie “Ameri- 

, kos Lietuvių Labdarybę”. Jis 
į smerkia lietuvius, o iškelia “pa
žangiuosius“, kad jie sukėlė 
$3,000 ir “už juos nupirko” A- 
merikos Raudonajam Kryžiui 
ambulansą.Į

Kaip žinoma, dauguma auko
tojų buvo ne “pažangieji”, bet 
: geros širdies lietuviai, įvairių 
pažiūrų ir įsitikinimų, nes ka
da rinkėjai pas juos kreipėsi, 
tai sakė, kad visos tos aukos 
eis Amerikos Raudonajam Kry
žiui, tai lietuviai ir aukavo. Ka
da “pažangieji” užbaigė vajų, 
tai skelbė surinkę $7,000.00. 
Tai kur dingo $4.000. jeigu tik 
už $3,000 nupirkote ambulan
są? B. F. Kubilius turėtų pa
aiškinti, nes jis buvo ir tebėra 
tų “pažangiųjų” pirmininku. Y.

Londonas, spalių 7 — 
Anglijos lakūnai smarkiai 
subombardavo Vokietijos 
industrijos miestą Frank-

NACIAI ŠIAULIUOSE SUĖMĖ
APIE 500 ŽMONIŲ

(LKFSB) Švedų laikraš-’prasitarė, kad jiems reikią 
tis “Aftontiding” praneša,’ 
kad Šiauliuose naciai suė
mė per 500 žmonių, kaltin
dami užsiėmus spekuliaci
ja. Vokiečių teismas nu
baudęs 90 žmonių įvai
riems terminams į kalėji
mą.

Pabalčio valstybėse oku- R M’CooT Šv'Jono ’ para- 
pantai atidarė naujas kali- pįjos klebonas. A. a. kun. 
niams stovyklas ir jos pil- M’Cool yra buvęs vikaru! 
nos įkalintųjų. Kaip mums šv. Jono parapijoj, North i

atgauti sveikatą, nes jų 
dar vėl laukią dideli dar
bai.

Chicagos kvislingai komunis- 
Itai pasigavo ant savo meškerės
• tūlą advokatei}, kuris parašė 
[savo “raportą“ iš Amerikos
Lietuvių Konferencijos, Pitts- 
burghe.

Tas advokatėlis komunistų
• laikraštyj lygiai taip pat išda- 
į vė savo “raportą”, kaip ir Bos- 
i tonietis Minkus savo radio pro- 
! gramoje. Įdomu su kuo grįžo iš
konferencijos tas Chicagos ad
vokatėlis? p. Minkus. kai kas 
sako, grįžęs kartu su Dr. Pilka. 

Į Konferencija dar buvo neužsi- 
1 baigus, kada jiedu išėjo.

Beje, tas Chicagos advokatė
lis nusiskundžia, jog jo parašy
tos rezoliucijos komisija ne
skaitė.

i
MrėKun.MmlLM’Cool

Peabody, Mass., spalių 7 
7 — Vakar mirė kun. John

praneša iš Londono — pa- 
sibaisėtinas persekiojimas ’ 
eina be atodairos, nes lie
tuviai nesutinka kariauti 
už Vokietijos reikalus.

Cambridge, Šv. Edvardo i 
i par. klebonu, Medforde, ir 
, Švč. Marijos par., East
Bostone.

Pranešimas

Lietuvių Darbininkai, 
Nacių Iškamuoti

Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonų 
kurio tu negali matyti, 
su taupomis.

Mass., Me. ir N. H. Mote
rų Sąjungos Apskričio su
važiavimas įvyks Spalių- 

j Oct. 17, 1943, So. Bostone, 
parapijos svetainėje, 492 
E. 7th St. Sesijos prasidės 
1 vai. po pietų.

Labai svarbus suvažiavi
mas ir metinis, įvairūs ra
portai. Delegatės malonė
kite nesivėluoti. Laukiame 
skaitlingo atstovavimo 
kuopų.

T. B. Mažeikienė,
Apskr. Pirm.

(LKFSB) Portugalijoje 
tebeveikia Lietuvos kon
sulatas. Jame buvo atsi
lankęs mūsų koresponden- 

■ tas ir apsidžiaugė radęs 
keletą egzempliorių anglų 

į kalba spausdintojo biule- 
(tenio apie Lietuvą ir lietu
vius. Kaip žinome, tą biu
letenį redaguoja Lietuvių)? 
Tautinės Tarybos Nariai,: 
o jo leidimą medžiagiškai: 
ir kitais būdais paremia) 
Amerikos Lietuvių Tary-. 
ba. Mūsų korespondentas,^ 
gautąją medžiagą perdavė) - 
Portugalijos dienraščiui 
“Novidades”.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

(LKFSB) Iš Vokietijos į 
Tauragę birželio 28 d. par
vyko penki šimtai lietuvių 
darbininkų atostogoms iš 
priverstinų darbų. Par- 
vykstančius darbininkus 
sveikinęs Vabalas, Danta 
ir okupantų vietos komi
saras Gevvecke. Kaip 
mums praneša iš Londono, 
komisaras agitavo, kad jie 
“pagilintų prieteliškus 

j santykius tarp Vokietijos 
ir lietuvių” savo buvimo 
metu tėviškėje. Tas nacių 
tarnautojas nė tiek neturi 
supratimo, kad jų reika- 

‘ lams bus blogi propagan- 
idistai tie, kurių jėgas iš
sėmė priverstinas darbas 
Vokietijoje, nes tik dėl to, 
.atrodo, jie ir atostogų ga
vo. Neveltui ta pačia pro
ga ir Danta kalbėdamas

I

I

Kaikurios žinios praneša, kad Alijantų karo jėgos 
yra išsikėlusios ir Jugoslavijoj, kur su jugoslavų par
tizanais gan stipriai veikia viduj. Sakoma, kad naciai 
siunčia kariuomenę tam judėjimui likviduoti iš Bulga
rijos ir Rumunijos. Žemėlapis parodo judėjimo vietą 
“G” ir atvykstančią nacių kelią (žnyplės).
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Nemaža nuostabos ir net susijaudinimo kyla vi- 
; suomenėje dėl plačiai skelbiamos žinios, kad sovietų i 
gyvenime įvyko radikali permaina religijos atžvilgiu, 
nes Stalinas pripažinęs pravoslavų cerkvės vyriausią 
įstaigą — Sinodą. Sovietų diktatorius tai padaręs ap
linkybių verčiamas, nes rusų tautoj, karo baisenybių 
akyvaizdoj, kilęs gaivalinis bei masinis sąjūdis religi
jos naudai. Kad tokio sąjūdžio esama, tai tikras fak
tas, jau tuomi nesiduodąs užginčyjamas, kad paveikė 
griežtą Stalino bedievišką nusistatymą. Taip pat ne
galima ginčyti, kad religinis rusų sąjūdis buvo iš tiesų 

; gaivalinio pobūdžio (stichijnyj), nes jau kokie metai 
i>-atgal, vokiečiams smarkiai užgulus, buvo atidarytos 

cerkvės ir vyko iškilmingos viešos pamaldos, skaitlin
goms minioms dalyvaujant. Taip pat liautasi leidus 
bedieviškus spausdinius, neva tai “dėl popierio trūku- 
,mo”. (Tuo pasiteisinimu komunistai mėgino nors da
linai savo prestižą išgelbėti). Tie visi nuolaidumai reli
gijos atžvilgiu labai nustebino nekomunistinį pasaulį. 
^Karštai ginčytasi, ar tai nuoširdų, ar veidmaininga?
Ar pastoviai, ar tik laikinai? Daugiausia atsakinėta 
neigiamai, bet netrūko ir teigiamų atsakymų. Vadina- 

,si, tvirtinta, kad sovietų vyriausybė rimtai pasiryžus 
suteikti žmonėms religinę laisvę. O jau kai paskelbta, 
kad leidžiama įsikurti Sinodui ir episkopatui, tai so
vietų pakalikai džiaugsmingai šūktelėjo: ar aš nesa
kiau? Bet kaip gi tikrenybėje tas klausimas stovi?

Žinant komunistų dėl religijos nusiteikimą iš vie
nos pusės, ir Stalino politiką iš kitos, galima nedvejo- 
tinai teigti, kad toks bolševikų “palankumas” religijai 
yra tik papraščiausia politiška vingiuotė. Sunkiai va- 

I landai atėjus, komunistai griebiasi bet kokių priemo
nių ir įsineria į bet kokį kailį. Andai, kai bolševikija 
buvo bežūstanti dėl bado, Leninas staiga persimetė į 
•NEPą (Naują Politinę Ekonomiją), būtent, leido pri
vatinę prekybą ir spekuliaciją. Dabar, naujai krizei 

į gręsiant, Stalinas pakrypo į “religinę laisvę”, kuri, ka
drui teigiamai pasibaigus, išnyks taip pat greit, kaip 
pasirodė. Panaši vingiuotė jau nebe pirmiena. Tenka

Pacifike, New Georgia saloj, Munda aerodromoj, kai Dėdės Šamo ka
riai išvijo japonus, tai rado tunelį, kuriame japonai turėjo savo “ofi
sus”. Bet griuvėsiai parodo, kad japonams buvo kaip tik užfundyta ke
letas didžiųjų kiaušinių iš oro ant jų ofiso stalo. Dabar Yankiai išvalo 
“rūmus” savo reikalams.

Lietuvos Mokyklos Kryžiaus Kelias
(LKFSB) Prasidėjus 

naujiems mokslo metams 
prisimename, kad didžioji 
dalis Lietuvos aukštųjų 
mokyklų yra nacių užda
rytos dalis profesorių a- 
reštuota, mokytojai tero
rizuojami, mokiniams 
brukamos svetimos idėjos.

I e I

savarankiškumą ir nepri
klausomybę su visomis iš 
tokio pripažinimo einan
čiomis juridinėmis sėkmė
mis ir gera valia visiems 
amžiams atsisako nuo vi
sų Rusijos suvereniteto 
teisių, kurių ji yra turėju
si Lietuvių tautos ir jos 
teritorijos atžvilgiu”.

Toliau, aukščiau minė
toje 1939 m. sutartyje, 
Rusija dar kartą patvirti
no galiojimą 1926 m. Ne
puolimo sutarties, kurioje 
abi pasirašiusios šalys, 
taigi ir Rusija, įsipareigo
jo “visomis aplinkybėmis 
gerbti viena antros suve- 

tik prisiminti laikinį bolševikų su Hitleriu susibičiu- renumą bei teritorialinį 
integralumą ir neliečia- 

Bet daleiskim, kad įsteigimas pravoslavų epiško- mybę”. Tos gi pat sutar- 
pato ir Sinodo bus pastovus. Ką tatai reiškia? Nieko ^es Š straipsnyje randa- 
kita, tik carišką tvarką religijos atžvilgiu. Vyriausia me1^u^?°Ls isiPareigojimą 
pravoslavų cerkvės galva buvo caras. Sinodo viršinin-i 
kas bei prokuroras būdavo pasaulietis, caro činovni- 
kas. Tad cerkvė buvo klusni caro politikos tarnaitė. 
Ir dabar bus tas pat, tik su tuo skirtumu, kad “gyvo
sios cerkvės” galva bus bedievis komunistas. “Iz ognia 
da v polymia” (iš ugnies į liepsną) — sako rusų pa-| 
tarlė. Koks tokiose sąlygose bus tikinčiųjų rusų gyve- r-*—
nimas — komunistams nesvarbu. Jiems svarbu pro- Taip gi svarbus 1939 m. 
pagandinę iškaba pasauliui parodyti: pas mus, girdi,! sutarties 6 skyrius, kuriuo 
yra pilna religinė laisvė. Reiškia, komunizmas esąs Rusija pasižadėjo nedary- 
priimtinas viso pasaulio tikintiesiems. Tokiais tai trik- • ti jokių sąjungų su kito- 
eais verčiasi komunistų politika. Gražiai prisiviliok ir mis valstybėmis ir nedaly- 
•— užmauk maišą ant galvos, tai jų šūkis. K. vauti jokiose sąjungose,

 ; atkreiptose prieš Lietuvą, 
i • • • I • • i Ir dabar, kai sprendžia-tiniai Įsipareigojus lAC Al41fil/1lll Rusijos tarptautiniai įsi-
Uj AlZYliyiU įpareigojimai Lietuvos at-
________ ~ žvilgiu, Rusiją tebesaisto.

Pripažindami, jog 1920 Neveltui gi Rusijos vardu 
m. liepos 12 d. taikos su
tartis ir nepuolimo ir tai
kaus ginčų sprendimo su
tartis, padaryta 1926 m. 
rugsėjo 28 d., dar ir dabar

Į sudaro tvirtą j

' iavimą, kuomet jie pasidalino parblokštą Lenkiją.

gerbti Lietuvos nepriklau
somybę; minimas straips
nis skamba:
— Kiekviena susitarian- 

■ čioji šalis pasižada susilai
kyti nuo bet kurių agresi
jos veiksmų prieš antrąją

Tikimės, kad pavyks suži- geišą, Leniną, Staliną, 
noti daugiau faktų apie SR istoriją, apskritai 
nacių nusikaltimus prieš 
lietuviškas mokyklas ir 
mes tą paskelbsime. Bet 
šiemet turime trejų metų kymas

pa

(LKFSB) Ketverių me
tų sukaktį turėsime spalių 
10 d. nuo pasirašymo su
tarties tarp SSSR ir Lie
tuvos (sutartis pasirašyta 
Maskvoje 1939 m. spalių 
10 d.). Sutarties tekste 
skaitome abiejų valstybių 
padarytą deklaravimą:
— Siekdami išvystyti 

draugiškus santykius, su- 
megstus per taikos sutar
tį 1920 metų liepos 12 d. ir 
paremtus pripažinimu ne
priklausomo valstybinio 
gyvenimo ir vienos 
nesikišimu į antros 
vidujinius reikalus;

šalies 
šalies

Jungtinės Amerikos Vai- saloje, Gilberto salyno 
stybės dabar turi stipriau- šiaurinėje dalyje, ir Kau
sią laivyną pasaulio istori- rų saląr Girberto salyno k t z~i 1 •r ■» ■» c » o i z-3 , A "1 A - « • — • t i • rr* • •vakarinėje dalyje. Trijų 

metų laivyno produkcijos 
raporte laivyno depart
mentas išdėstė milžinišką 
laivvno išplėtimą.

“Karo vidury”, rapor
tuojama. “Jungtinės Ame
rikos Valstybės nastatė 
savo laivyną į didžiausią 
jūsų - oro pajėgą pasauly
je-

“Jo dydis yra temdomas 
tiktai pastatyto prieš jį 
uždavinio dydžiu.”

“Ant jūrų, laivyno de
partmentas pastebi, laivy
nas susideda iš 14,072 lai
vų, įskaitant 613 karo lai
vų. Prieš tris metus tebu
vo 1.076 laivai, įskaitant 
vos 383 karo laivus.

Šiandien jūsų oro pajė
gos turi virš 18,000 visų ti
pų orlaivių — atakos bom
bonešių, torpedų bombo
nešių, naikintuvų, ir žval
gybos. Prieš tris metus te
buvo 1,744 visų tipų jūrų 
orlaivių.

Laivyno departmentas 
pareiškė, kad Amerikos 
sugebėjimas statyti šitą 
didžiulę nauja jūrų jėgą 
“ir ta tęsti dabartiniu 

I------ - . . . _ . mąstu” yra vienas iš “pa-
Jei bolševikai butų ii- matiniu akmenų” mūsų 

Igiau pašeimininkavę, bu- militarinei strategijai.
“Tai išryškina mūsų jū

rų bei žemės atakas Ra
miajame ir Atlanto vande
nynuose bei Viduržemio 
jūroje; apsaugo mūsų il
gus išorinio tiekimo marš
rutus, besitęsiančius tūks
tančiais mylių vandeny
nais.

Tačiau, kas svarbiausia, 
tai įgalina atakos strategi
ją su visom jos rizikom. 
Pajėgumas statyti — arba 
jei reikalinga, remontuoti 
bei perstatyti, — tokiu 
mąstu yra vienas iš pa
grindinių privalumų, ku
riuos turi Amerikos laivy
nas prieš visų kitų tautų 
laivynus”, patvirtino lai
vyno departmentas. Ta
čiau, kaip laivyno depart
mentas praneša, per tuos 
tris “fenomenališko” au- 
gomo metus, laivynas tu
rėjo keletą skaudžių smū
gių. Raporte atidengiama, 
kad mūsų karo nuostoliai

joje, kuris susideda iš 14,- 
072 laivų; ir “galingiausią 
jūsų oro pajėgą pasauly
je”, kurią sudaro virš 18,- 
000 jūrų orlaivių, — pasi
didžiuodamas atskleidė 
laivyno departmentas šią 
savaitę.

Lyg šio fakto svarbos 
pabrėžimui, su raportu su
puolė admirolo Nimitz’o 
Pearl Harbor’e paskelbi
mas, kad stiprios Ameri
kos laivyno jėgos iš Japo
nijos Ramiojo vandenyno 
apsigynimo rato išplėšė 
dvi tvirtovių salas — Ja
ponų oro bazę Tarawa’os

Daugel ji žemių įgijo!
Žmonės laimingi, buvo turtingi, 
Niekur nebuvo vergijos.

Mokiniai, kreipdamiesi į 
mokytoją, turėję vadinti 

! “draugas mokytojas”, ta
čiau tas neprigijo. Taigi 
net taip trumpai pašeimi
ninkavę Lietuvos mokyk
loje bolševikai tiek buvo 
atnešę skriaudos lietuviš
kai priaugančio jaunimo 
dvasiai ir jų sąžinės lais
vei.
Noras įvesti rusišką 
raštą

Jei bolševikai būtų ii- matiniu akmenų”

istorinio materializmo 
mokos. Iš dailės dalykų 
programos išbraukta lan-

> lietuviško kry- 
sukaktį, kai Lietuvos mo- žiaus, darymas lietuviško 
kyklos buvo pradėtos kryžiaus modelio, o įvesta 
tvarkyti pagal raudonąjį apie sovietų Rusijos dailę, 
bolševikų kurpalį ir jau Net iš elementorių ir šiaip 
visa eilė faktų iš to laiko- vadovėlių liepta iškirpti 
tarpio išėjo aikštėn. Bol- puslapius, kuriuose buvo 
ševikų tvarkomose lietu- straipsneliai ar eilėraščiai: j 
vių mokyklose mokslas “Padėk Dieve", “Kalėdos 
prasidėjo 1940 m. rugsėjo “Velykos”, 
17 d. Atvykę į mokyklas moji Lietuva”, 
tuoj moksleiviai pastebė
jo, kad iš klasių išnešti 
kryžiai, visi religiniai ir 
patriotiniai ženklai. Nebu
vo nei trispalvių vėliavų, 
nei vyties. Mokytojai tik 
slapta užklysdavo į bažny
čią. Taipgi iš mokyklų pa
šalintas maldos kalbėji
mas. Negalėdami maldos 
kalbėti viešai, daugelyje 
pradžios mokyklų moki
niai, ypač vyresniųjų sky
rių, kalbėdavo patys vieni klausoma”. Puslapiai, ku- 
prieš pamokas ir po pamo- riuose buvo šie dalykai, 
kų. Tas paprotis trūko ii- turėjo būti išplėšti. Bolše- 
goką laiką. Atsitikdavo, vikams nepatiko net V. 
kad lentoje nupiešdavo 
kryžių, prirašinėdavo įvai
riausių religinių šūkių, 
kuriuos tuojau nutrinda- 
vo, kai pasirodydavo mo
kytojas. Iš mokyklos pro
gramos buvo pašalinta ti
kybos dėstymas.
Kaip bolševikai 
išcenzūravo Kudirką

Lietuvių kalbos progra
moje, ketvirto skyriaus 
mokiniams, išbraukta mo- 
kymąsis apie Daukantą, 
Baranauską, Pietarį, Ba
sanavičių, Vaičaitį, Šatri
jos Raganą, Lazdynų Pe
lėdą, Simonaitytę, jų vie
ton įdėti Leninas, Stalinas 
ir keletas lietuvių rašyto
jų, kurie buvo okupantų 
bolševikų pataikūnai. Iš 
VI skyriaus programos iš
imti Basanavičius, Šatri-1 
jos Ragana, Lazdynų Pe
lėda, Simonaitytė, Puti
nas, o įdėta M. Gorkis, V. 
Katajevas, Internaciona
las ir keletas rašytojų, pa
taikavusių okupantams 
raudoniesiems. Labiau
siai buvo sunaikinta isto
rijos programa. Vieton 
mokymosi apie lietuvių 
tautines kovas įvairiais 
laikotarpiais, apie lietuvių 
didvyrius, kovas dėl nepri
klausomybės, įvestas mo
kymas apie Marksą, En-

i

Molotovas 1939 m. spalių 
31 d. prieš Aukščiausį So
vietų prezidiumą pareiškė:
— Mes esame nusistatę 

skrupulatiškai ir griežtai 
> pagrindą laikytis sutarčių... ir mes 

tarpusaviams jų santy-j pareiškiame, kad visos ne- 
kiams ir veiksmams...” *----

Jau iš to matome, kad 
sovietų vyriausybė net pa
kartotinai patvirtino e- 
sant tebegaliojančią 1920 
m. sutartį; toje gi sutarty
je Rusija pasirašė šitokį 
punktą:

— Rusija be atodairų pri
pažįsta Lietuvos valstybės

sąmonės apie susovietini- 
mą Baltijos kraštų yra tik 
interesas mūsų bendrų 
priešų ir visų priešsovie- 
tiškų provokatorių”.

Ir lietuviai, ir visas pa
saulis tuos visus Rusijos 
įsipareigojimus Lietuvos 
atžvilgiu labai gerai atsi
mena.

tume galėję susilaukti dar 
baisesnių lietuviškos kul
tūros naikinimų. Kaip pa-

“Nepriklauso-
“, “Vilnietis”,! _........ ......_______ c

“Vilnius”, “Kalėdų naktį”,' vyzdį čia galime prisimin- 
“Vaikelio Malda”, “1312' 
m. vasario 16 d. aktas” I 
“Kodėl žuvo Prūsai”, 
sakyk, Nemunėli”, 
džiavos Panaikinimas”,f 
“Velykų Varpai”, “Lietu
vių Spauda ir P. Vileišis”,! 
“Nepriklausomybės pas
kelbimas”, “Vytauto Baž
nyčia”, “Didįjį šeštadie
nį”, “Laisvės Vėliava”, 
“Kaip Lietuva tapo nepri- - ■* y? d,,: i

f

I

“1918 į ti — rusiškų raidžių įvedi- 
aktas”, mą. Lietuviai tiek kraujo 
”, “Pa- įr gyvasčių yra paaukoję 
“Bau-į kovoje dėl savojo rašto. 

Bolševikai - rusai gi yra 
linkę į SSSR sudėtį įeinan
čioms tautoms kiek gali
ma daugiau įbrukti rusiš
kas raides. Net tame 
trumpame laikotarpyje, 
kai buvo prie SSSR pri
jungta Lietuva, Latvija, 
Estija ir Besarabija, bol
ševikų buvo sušaukta va
dinamosios Moldavu res
publikos aukščiausk ta
rybos sesija, kuri turėjo 
patvirtinti iki šiol jų var
totų raidžių pakeitimą ru
siškomis. Pravedant tą 
nutarimą buvo suminėtos 

i šios priežastys: “Beveik 
visos Tarybų Sąjungos 
tautos dabar pereina į ru

siškąją grafiką, kuri joms yra 58 karo laivai, būtent: 
padės labiau prisijungti vienas kovos laivas, keturi 
prie didžiosios socialisti- lėktuvnešiai. 9 šarvuotlai- 
nės kultūros. Perėjimas viai, 32 naikintuvai ir 12 
prie rusų šrifto turi moks- povandeninių laivų.
linį bei istorinį, teorinį ir Tačiau greitame didžiau- 
praktinį pagrindą. Nema- šio pasaulio laivyno staty- 
žiau yra svarbi ir politinė me ypatingas dėmesys bu- 
reikšmė. Kultūros augi-vo kreipiamas į stipriai 
mo perspektyva yra nesu-,smogiančius karo laivus, 
traukomai susijusi (kitaip1 kautynių laivus, kurie gali 
ir būti negali) su Tarybų kautis su bet kuriuo prie- 
Sąjungos visų tautų tary-jšo laivu. Per pirmuosius 
bine socialistine kultūra,'1943 metų šešis mėnesius 
ypač su rusų bolševikų kul pastatytu karo laivu tona- 
tūra. Tarybų Sąjungos žas yra 20 kartų didesnis 
tautų daugumas jau prie- už per pirmuosius “Apsau- 
mė rusų šriftą”. gos Programos” 6 mėne-

Kadangi visi šitokie pa- sius užbaigti statyti laivų 
keitimai daromi su bolše- tonažą, 
vikų vadovybės palaimini-1 
mu. tai galima numanyti, 
kokia šituo atžvilgiu būtų 
buvusi politika ir Lietu
voje. Jau ir taip bolševikų 
okupuotos Lietuvos laik
raščiai savo skelbimuose 
ir tt. vis kaskart daugiau 
vartojo rusišką šriftą, 
taipgi daugelis valstybinių 
susirašinėjimų buvo veda- neprogresavo 
ma rusų kalba. .tai”.

gardaus

patai-

Kudirkos kaikurie eilėraš
čių punktai ir, pvz., pa
tiekdami mokykloms eilė
raštį “Labora” (Dirbk) iš
metė šį punktą:
Kol dar idealais, broli, gėrėsies.
Tu siek idealo, tik doro ir aukš

to.
O skubink! Paskui tu... jų išsi

žadėsi
Dėl trupinio aukso,

valgio šaukšto".

Matyt bolševikų
kūnams, .parsidavėliams 
šis Kudirkos punktas buvo 
lyg dyglys 
Taipgi ir 
eilėraščio 
bolševikai 
posmą:
Lietuva mano! priešui ant tavęs 

įnirtus.
Privalai hidra tapti ta. kuriai 

nukirtus
Galvą, tuoj kelios galvos vieton 

jos išdygsta.
Iškilsi tik hidra gyvumo pavir

tus
Nors priešas nestygsta.

Iš A. Baranausko “Dainų 
dainelės” nukirpo bolševi
kai net du posmu:
— Kijevas, rusai, latviai ir prū 

sai.
Gudai ir pikti totoriai.
Lietuvą pažinę, vainiką pynė 
Lietuvą puošė padoriai.

Ir labai buvo plati Lietuva,

jų sąžinei, 
iš V. Kudirkos 

“Maniesiems” 
išmetė trečią

Pagal Laivyno Depart- 
menta, statybos progra
moje lygiai svarbu yra jū
rų oro laivynas. Jūrų or
laiviu produkciia yra grei
čiausiai vystantis dalinus 
tautos oro pajėgu sta*v- 
bos programoje”, pareikš
ta, “Jokia kita didžiosios 
orlaivių programos dalis 

taip grei- 
O.VV.I.

f
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Parapijos 40 Mėty Sukaktis
SJicboĮ/paH. B’isc. —Spalių 10 

d. šios kolonijos lietuvių. Ne
kalto Prasidėjimo švč. Panos 
Marijos parapija minės 40 me
tų sukakti nuo parapijos įsikū
rimo. Čia pažymėsime trumpą 
parapijos praeitį.

MIESTAS

Sheboygan miestas randasi a- 
pie 60 mylių į šiaurę nuo Mil- 
vzaukee, 150 mylių nuo Chica
gos. Miestas turi virš 40.000 
gyventojų. Stovi prie pat di
džiulio Michigan ežero. Atsižy
mi savo gražiais parkais ir apy
linkėmis. Dauguma pramonės 
susideda iš medžio išdirbystės. 
Prie to yra odos, drabužių ir 
geležies dirbtuvių. Keturios my
lios nuo miesto į vakarus ran
dasi didžiulė Kohler Co. porce- 
lino dirbtuves, kur dirba virš 
4000 žmonių. Yra šešios katali
kų parapijos, didelė Seserų 
Pranciškiečių ligoninė. Lietu
vių parapija yra trečia seniau
sia.

ką tik iš Lietuvos, nuo rusų 
valdžios pabėgęs, kun. Antanas 
Balinskas. Jis čia ilgiausiai iš
buvo. net dviem atvejais buvo 
vyskupo atkeltas ir daug nu
veikė. Prie jo parapija buvo fi
nansiniai sutvarkyta. Nupirk
tas prie bažnyčios namas dėl 
klebonijos. Bet vyskupui jį per
kėlus į Kenoshos lietuvių para
piją. čia vėl klebonai pradėjo 
dažnai mainytis. Kuriam laikui 
buvo užėmę Tėvai Marijonai. 
Vyskupas Būčys čia išbuvo 9 
mėnesius. Kun. P. Garmus pa
buvo kiek ilgiaus — nuo 1927
iki 1931 metų. Tame laikotar- Nekalto Prasidėjimo Švč. 
py buvo nupirkta žemė 
nėms.

Kun. Jokūbas J- Šlikas,

NUO 1931 METŲ Nekalto Prasidėjimo Švč. P. M. parapijos bažnyčia.

PIRMIEJI LIETUVIAI

Lietuviai į šj miestą atvyko 
prieš 40 metų atgal. Pirmasis, 
kiek yra žinoma, buvo Prūsų 
Lietuvos kilmės Gutlėbas Geru
laitis. Po to kas kart vis dau- 
giaus atvyko pavienių ir šeimų. 
Vieni tiesiog iš Lietuvos, kiti iš 
Anglijos arba iš Rytinių Ame
rikos valstybių ieškodami ge
resnių darbo sąlygų. Taip, kad 
1900 būta ganėtinas būrelis su
organizuoti draugiją. Suorga
nizuota Šv. Juozapo vyrų pa- 
šelpinė draugija. 1903 metais 
atvyko tiek šeimų ir pavienių, 
kad jie nutarė kreiptis į Jo Eks
celenciją Arkivyskupą Mess- 
mer. kad pavėlintų Įsteigti lie
tuvių parapiją. Pavelinimas bu
vo duotas ir liepos 2 d. parapija 
buvo oficialiai įkurta.

1

Istorinė Lietuvių Konferencija
Dalyvavo Per 500 Atstovų Iš Jung. Valstybių Ir Kanados

Sudėta Lietuvos Reikalams $6,157.00
Išpirkta Karo Bonų Už Si 50,000

liktame šimtmetyje Gedimino - 
Algirdo - Kęstučio laikais lie
tuviams teko atlaikyti visą 
Maskvos Kunigaikštijos sunku- 

jmą... Anais laikais tas reiškėsi 
I Maskvos bandymu įskiepyti I
i pravoslaviją. šiandien tas reiš
kiasi nemažiau įžuliu bandy
mu, lietuviams įskiepyti komu-

metų
J. Šli-

( Tęsinys)

MOTERŲ PIETŪS
Antrą Konferencijos dieną, 

moterys atstovės turėjo, kitoje 
to paties viešbučio salėje, orga
nizuotus moterų pietus, tikslu 
išimtinai pakalbėti apie organi
zavimą, bei paaukštinimą mote
rų prie didesnio veikimo trem-. . , . , I nizmą. Abiem atvejais Maskvatimų šelpimo ir abelnai labda-: v. , ,
ringo darbo. Dalyvavo apie 150 
moterų - atstovių ir du garbės 
svečiai: Marianapolio Kolegijas 
rektorius, kun. dr. J. Vaškas ir 
Dr. P. Vileišis.

Programą pradėjo p-nia Pivo
riūnienė, pakviesdama p-nią V. Į 
Količienę programos vedėja.. 

: Gražias įspūdingas kalbas pa
sakė, ne tik jau minėti garbės 
svečiai, bet taipgi ALRK Mote-; 
rų Sąjungos Centro pirm, p-nia 
Paurazienė, SLA Centro Iždo i 
globėja E. Mikužytė ir Alena! 
Devenienė.

Gražiai padainavo chicagietės; 
Onutės Biežienė ir Skeverytė a- 
kompanuojant p-lei Milerytei.

Pietų laike priimta rezaliuci- 
ja - pageidavimas, kad prie A- 
merikos Lietuvių Tarybos būtų 
sudaryta moterų komisija, ku
rios išimtina pareiga būtų šel
pimas nuo karo ir okupacijų 
nukentėjusių lietuvių.

PASKUTINĖ SESIJA
Popietinė Sesija prasidėjo a- 

pie 2:30 vai. Konferenciją svei
kina žydas, buvęs Lietuvių dip
lomatas Henrikas Rubinavičius. to atpildo, o Lietuvai padaryta 
Pasidžiaugė lietuvių vieningu- materialinė žala turės būti, iki 
mu ir palinkėjo kuodaugiausiai paskutinio cento Reicho atly- 
nuveikti Lietuvos ir Amerikos 
gerovei.

Seka trečiojo Lietuvos prezi
dento sūnaus, pulk. Kazio Gri
niaus referatas temoje: Nepri
klausomos Lietuvos Vieta Bū
simoje Europoje ir Pasaulio 
Taikos Sistemoje.

šiuo metodu bandė ir tebebando 
vikdyti teritorinę ekspansiją...

Kaip seniau Maskvos valdovai 
naudojo pravoslavus - misionie
rius, taip dabar naudoja... silp- 

' navalius lietuvius... komunis- 
itus... savo imperialistinės eks- 
' pansijos patogiu įrankiu.
i Lietuvis, būdamas sveiko pro- 
i to ir ramaus būdo, į visus hitle- 
! rinės Vokietijos “prajovus’’ nuo 
pat pradžios žiūrėjo šaltai ir 
skeptiškai, panašiai, kaip blai- 

;vas žmogus gali žiūrėti į nusi- 
igėrusį. Aiškiai matė, kad didy- 
I bės karštligės apimta Vokietija 
■ eis pasirinktu keliu iki galo. Su
kandęs dantis jis žiūri, kai šian
dien putojantis vokietys, su bi
zūnu rankoje vaiko Lietuvos ū- 
kininkus iš jų ūkių... kai Lietu
vos berniukai ir merginos varo
mi masėmis dirbti į griūvančius 
Vokietijos fabrikus... Sukandęs 
dantis lietuvis žiūri ir laukia 
valandos, kad iš to paties vokie
čio įgytą ginklą jisai galėtų at
kreipti prieš prūsiškąjį engėją... 
Už visus savo darbus žiaurusis 
okupantas susilauks užsipelny-

kapl- Panos Marijos lietuvių pa
rapijos, Sheboygan, Wis., 
klebonas, buvęs Bostonie-i 
tis, pavyzdingai darbuoja-’
si parapijoj. Yra nuošir-; SukaktIEs išinLMBS 
dus Darbininko reme- T. , - -Kaa padėliojus Dievui uz vi-
J3- ________________________  sas praeities dovanas ir pasi- žinomas kun. Albinas Neverau-

prašius palaimos ateičiai, spa-' skas, parapijos vikaras. Savo 
lių 10 d. įvyks iškilmingos pa-'puikia lietuvių kalba ir links- 
maldos. Suma bus su asista mu ūpu, jis daug džiaugsmo vi- 
10:30 valandą. Atnašaus kun. siems suteikė. 
Dr. Kaz. Rėklaitis, Tėvų Mari- dėjo iš kalbų, 
jonų provincijolas. Jis pasakys mų. Merginų 
ir lietuvių kalba pamokslą. An- ■ 
glų kalba pamokslą pasakys| 
kun. Juozas Makaras iš Chica-___ _ ___ _
gos. T^vas Makaras yra kilęs iš ville, Pa. Jo kilnios mintys pa- 
šios parapijos. Po pamaldų į- gilino vakaro įspūdžius ir pri- 
vyks bankietas parapijos sve- davė na'ujų, linksmų jausmų 

visiems.
Baigiant programą mūsų kle

bonas pareiškė savo nuoširdu
mą ir padėką. Jis dėkojo vi- 

atsilankusiems. kuni- 
Sesutėms mo- 

ir tėveliams, kurie

kymu per parapijinę mokyklą. 
Vakaro vedėjas buvo gerai

Nuo gegužės 3. 1931 
klebonauja kun. Jokūbas 
kas. Milwaukee vyskupijos ku
nigas. Jaunas atvykęs iš Lietu
vos ir kunigystės mokslus išė
jęs Amerikoj. Prie jo daug kas 
nuveikta. Gal dėlto, kad priau
gus jaunajai kartai padidėjo 
parapijos jėgos. Atnaujinta — 
išpuošta bažnyčia iš vidaus ir 
iš lauko. Įvesta nauja šildymo 
sistema. Bet stambesnis nu
veiktas darbas, tai pastatyta 
nauja ruiminga klebonija, kuri 
buvo pageidaujama per 35 me
tus. ir visa skola klebonijos jau 
atmokėta. Tai vaisiai vieningo 
parapijiečių su savo dvasios va
du darbo. Per paskutinius 8 me
tus beveik išimtinai pirmaeilių 
parapijos darbuotojų tarpe yra 
jaunosios kartos nariai. Ne
trūksta ir geraširdžių pavienių, 
kurie gausiai paremia parapijos 
užsibrėžimą savo stambiomis 
aukomis. Pavyzdžiui — Ado
mas ir Marijona Jekinevičiai 
davė stambią auką puošimui 
bažnyčios ir statymui naujos 
klebonijos. Pranas Čiginskas 
nupirko naujus gražius vargo
nus. Po to seka visa eilė parapi
jiečių ir draugijų, kurie prisi
deda darbais ir aukomis prie 
kiekvieno sumanymo. Atsižvel
giant į praeities nuveiktus dar
bus. yra daug vilties, kad ši 
lietuvių parapija augs ir bujos

i 
bažnyčios papuošimui. Jauni
mas mėgsta aukštesnį mokslą. 
Dauguma vaikinų ir mergaičių 
yra baigę high school arba a-( 
matų mokyklą. Kiti lanko uni
versitetus. Keli baigę profesi
jas. Juozas Wilkus eina miesto 
advokato pareigas. Juozas Rut
kauskas — chemijos inžinie
rius. yra vandens departamen
te. Dr. Adolfas Cinelis tarnauja 
kariuomenėje. Juobas Juknia- 
lis. Statė Director of Pubiic 
Welfare šiame apskrity. Ir vi
sa eilė kitų.

Programa susi- 
dainų ir vaidini- 
chorui vadovavo

muz. L. Šoris.
Principaliu

kun. S. J. Norbutas
kalbėtojų buvo 

iš Frack-

Dabartinė Parapijos Valdyba: 
Pranas Vrubliauskas. sekreto
rius: Petras Noris, iždininkas: 
Viktoras Radzevičius ir Anta
nas Čižauskas. konsultoriai.

Pirmas klebonas buvo 
Kazimieras Ambrozaitis. 
čia atvykęs, rado tik 35 šeimas 
ir apie tiek pavienių. Pradžia 
buvo sunki. Nutarta, kad kiek
vienas narys mokėtų po $6.00 į 
metus. Nupirkta protestantų 
bažnyčia prie kampo No. lOth ateity. Jėgos nemažėja, bet au- 
& Erie Ave. 
dar naujas ir stovėjo gražioj 
miesto daly, 
sai neatatiko 
maldnamiui. 
lėšų įdėta iki perdirbta į atitin
kamą bažnyčią. Klebonijos ne
buvo. Tėvui Ambrozaičiui pri
sėjo gyvent keliuose kamba
riuose bažnyčios skiepe. Gal 
dėlto pirmasis klebonas čia tik 
trumpai pabuvęs, apleido para
piją. Į jo vietą atvyko kun. Dr. 
M. Juodišius. kuris taipgi išbu
vo nepilnai tris metus ir pasi
traukė. Kun. Viktoras Radavi- 
čius atvykęs pabuvo apie 9 mė
nesius. Po jo atvažiavo jaunas.

Kun.
Jis

Sis pastatas buvo ga. Lietuviai gyvena pastoviai. 
Apie 90 nuošimtis turi savo na
mus. Dabartiniu laiku, išski
riant jaunuolius pašauktus į 
karišką tarnybą — jų yra virš 
90. mažai kas apleido šį miestą 
ieškot kitur darbo. Draugijos 
pašalpinės ir idėjinės gerai už
silaiko. Vyrų pašalpinės — Šv. 
Juozapo ir Šv. Kazimiero turi 
virš 150 narių. Moterų — Šv. 
Onos ir Sąjungos kuopai pri
klauso virš 70 narių. Beveik vi
si vyrai ir bernaičiai priklauso 
prie Šv. Vardo ir C.Y.O. Jaunų 
merginų Sodalicija jau 10 me
tų. kaip veikia, ir Tretininkų 
kuopa, daug yra padariusios

Bet jojo vidus vi- 
katalikiškam 

Todėl buvo daug

i

I

I tainėj. Per bankietą bus sude- 
j ginta klebonijos mortgedžiai.
Mortgedžius sumoj $7000.00 
buvo padarytas 1939 metais 12
metų. Bet buvo atmokėtas į ke- siems 
turis metus. Dabar parapijos gams, svečiams, 
skolos yra nepilnai vienas tūks- kytojoms 
tantis dolerių. Vienybėje galy- siunčia savo vaikučius parapiji-
bė! D. K. nėn mokyklon. Rap.

PHILADELPHIA, PA.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Vyčių 3-čia kuopa
Philadelphijos Vyčių 3-čia 

kuopa gavo žinią iš centro, kad 
laimėjo antrą vietą. Vyčių Nau- 
jų Narių Konteste. Nors kuopa 

į dar nelabai seniai atgijo, bet 
jau gražią pažangą padarė savo 
veikimuose. Neužilgo bus ati
darytas naujas Vyčių kamba
rys, kuris yra baigiamas pui
kiai įrengti.

Vytės sunkiai dirbo, kad įren
gus šį kambarį, ypatingai dėl 
savo narių Vyčių tarnyboje, 

• kad parvažiavus apsilankymui 
ATIDARYMO jau pažanga žymesnė. Nuo pir-’ turėtų kur praleisti gražiai lai-

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
PENKIŲ METŲ MOKYKLOS 

ATIDARYMO SUKAKTIS

Šv. Vincento Parapijoje 
Girardville, Pa.

i
ginta... Bėgančio okupanto kul
nis mindamas lietuvis eis iki 
Kuršių pajūrio, iki Klaipėdos...

Šioje kovoje stovime ne vie
ni: panašioje padėty yra mūsų 
kaimynai ir net geroka Europos 
dalis... Be to Lietuvos Nepri
klausomybė turi ir galingų už-

Sekmadienio vakare, spalių 3 džiaugėsi įspūdinga programa, 
dieną. Šv. Vincento parapijos Malonu buvo prisiminti praėju- 
mokyklos vaikučiai ir parapi- sius metelius ir pajusti, kad lai- 
jiečiai minėjo PENKIŲ METŲ kui slenkant, mokyklos srityje 
MOKYKLOS
SUKAKTĮ. Įspūdinga programa mųjų atidarymo metų mokinių 
buvo priruošta. Dalyvavo visi skaičius yra gerokai padidėjęs, 
mokiniai ir alumnai šios moky- Tas parodo, kad žmonių tarpe 
klos. • skleidžiasi parapijinės mokyk-

Kartu su šiuo paminėjimu bu- los įvertinimas. Dėka rūpestin- 
vo sujungta ir klebono, kunigo 8am klebonui, kuris taip uoliai 
Mykolo Daumanto vardinių interesuojasi lietuvybės palai- 
programa. Mūsų klebonas šven-' 
tė savo patrono šventę rugsėjo ( 
29 dieną, bet Mokyklos vaiku
čiai viešai paminėjo tą šventę 
spalių 3 dieną, savo parapijos 
salėje.

Dalyvavo daug svečių. Visi

ką savo narių tarpe.
3-čios kuopos susirinkimai y- 

ra laikomi kas ketvirtą sekma
dienį tuoj po paskutinių mišių. 
Kviečiame mūsų parapijos jau
nimą rašytis į Vyčių kuopą.

Vytė.

Lithuanians Do Excellent Work

SENIAU PRAVOSLAVI- įd°rZX^
JA —DABAR KOMU- ; ą Rooseveltą ir D.

M17MAQ i Britanijos galingąjį ministerį
I Pirmininką W. Churchill’ą... ir

...Šioji antra pasaulio krizė y-j jau 1941 m. jų parašu patvirtin- 
ra ne tiek imperialistinio mer-j^ įr paskelbtą Atlanto Čarte- 
kantilizmo padaras kiek ideolo-t^ Tačiau ir geriausi draugai 
ginių prieštarą bių krizė ko-įnieko nepadės, jei mes patys 
v a tarp diktatūrinės ir demo-, lietuviai nesirūpinsime savo 
kratinės sistemos... Fašistinis ; įrašto likimu, nesidarbuosim 
pradas jau faktinai salinamas. į atstatymy ir neparodysime 
Ne šiandien — rytoj susilauks' 
galo ir jo Iabiaus brutališkoji 
atžala — nacizmas... bet... sker
sai kelio ir tai didesniame laip
sny nei 1918 m. atsistoja komu
nistinė problema, kuri Europos 
padangėje praktiškai atnaujina 
seną kovą tarp vakarų Europos 
civilizacijos ir rytinio materia
listinio nihilizmo... Lietuviui ši 
kova nėra nauja. Jau keturio-

pasauliui. kad tikrai esame ver
ti būti Laisvos Nepriklausomos 
Lietuvos tėvynainiai...

Šis referatas išklausytas dide
liu susidomėjimu. (Jis atspaus
tas atskiroje brošiūroje).

(Bus daugiau)

* 
t

Du Bois, Pa. — Neseniai mi
nėjome. kad Šv. Juozapo lietu
vių parapija užsimojo stoti pir
moje vietoje Karo Bonų pirki
me ir pardavinėjime.

Kad tai tiesa, štai ir įrody
mas. Du Bois diehraštis “The 
Courier - Express“, No. 209. 
pirmame puslapyje, aprašant 
lietuvius, perkančius U. S. 
Third War Loan Bonds, straips
nio antraštę didelėmis raidėmis 
pažymėjo: “Lithuanians Do
Excellent Work in Bond Drive”.

Nenuostabu, nes kleb. kun. 
Mykolas J. Urbonas iš sakyklos 

■jau ne be vieną kartą skelbė, Į 
patardamas, kad lietuviai pirk-’ 
tų Karo Bonus iš Lietuvių Sto- Į 
ties, kad kreditas būtų teikta.-,' 
lietuviams.

Žymėtina, kad Karo Bonų 
: pardavinėjimo pradžioje uoliai 
įveikė ir darbavosi Lithuanian

Ladies of St. Joseph’s Parish, 
Du Bois, Pa. Gi veikliausios pa
rapijos narės, būtent: Mrs. Ma
rijona Kartavich ir Mrs. Mag- 

Įdalena Waylonis, pasikvietusios 
!į talką kitas veiklias lietuves, 
sudarė Lietuvių Stotį, per kurią 

, birželio mėnesį parduota Karo
Bonų už $11,876.00.

Tačiau, liepos 26 dieną, tos 
patrijotės lietuvės sušaukė Šv.

• Juozapo lietuvių parapijas mo
terų susirinkimą, kuriame su
siorganizavo į Lithuanian La
dies Auxiliary, į kurios valdybą
įėjo sekančios veikliosios patri-jtaika ir ramybė užviešpatautų 
jotės lietuvės: Mrs. Pranciška visame pasaulyje.
Yanušonis. pirm.; Mrs. Mari jo-J 
na Kartavich, vice pirm.; Mrs. 
Magdalena Waylonis, sekr.; 
Mrs. Paulina Steponauskas, ižd. 
ir Mrs. Cecilija Andrulonis, 
maršalka.

Nuo dabar, vardan Lithua-

nian Ladies Auxiliary liepos 
mėnesį iš Lietuvių Stoties par
duota Karo Bonų už S6.576.00, 
rugpiūčio mėnesį už S6.000.00, 
gi rugsėjo mėnesį už $11,000.00, 
neįskaitaųt parduotų štampų.

Tai pavyzdingas ir patrijotin- 
gas darbas, kurį šauniai atlieka 
Lithuanian Ladies Auxiliary. 
kad nevidonas priešas būtų 
kuoskubiausiai nugalėtas, kad 
demokratija ir keturios laisvės 
būtų užtikrintos visoms pa
vergtoms tautoms, kad pastovi

Didelis plusas, kad vietos Lie
tuvių Nepriklausomas Klubas 
lig šiol yra iš savo iždo pirkęs 
Karo Bonų už $32.000.00. iš ku
rios sumos už $7.000.00 pirkta 
U. S. Trečiosios Karo Paskolos 
bonų. A .T.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

SISTER — Skipping older 
stars because “this war is 
liable to lašt a long time.’’ 
U. S Marine Corps Alr Sta- 
tion at EI Toro, Cal., has 
adopted Shirley Tenpie as 
their official “kid sister.”
Shirley. with gorgeous smile. 
wears caotain’s bars on cap.
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Penktadienis, Spalių 8 d., 1913

LDS Studijų Rateliams WORCESTER, MASS. pirm. Pranas Reinys. Per tris 
mėnesius ėjo aukštesnius moks
lus karo mokykloje Camp Da-

Pijus XII ir Taika
12. KALBA TAUTŲ VADAMS 

Rugpiūčio 31 d., 1939 m.
Šventasis Tėvas tiki, kad pasitarimais, kurie šiuo 

metu vedami Europos valstybių vadų, taikingu būdu 
bus teisingai išspręsti visi ginčai, ko visas pasaulis 
taip karštai laukia.

Taigi Popiežius Pijus XII, Dievo vardu, prašo Vo
kietijos ir Lenkijos vyriausybių daryti visą, kas tik 
yra galima, kad išvengus nemalonių įvykių, ir nesi- 
griebti jokių priemonių, kurios paaštrintų dabartinį 
įsitempimą. Šventasis Tėvas prašo Anglijos, Prancū
zijos ir Italijos vyriausybių paremti Jo prašymą taikos 
reikalu.

KARDINOLO MAGLIONE TELEGRAMA 
PAX ROMANA KONGRESUI 

Rugsėjo 1 d., 1939 m.
Bendrojo Tėvo širdis džiaugiasi, kad Pax Roma

ną Kongresas užsidėjo pareigą melstis už pasaulio tai
ką. Jo Šventenybė, šiuo nerimo ir nuliūdimo valando
je meldžiasi, kas šis tarptautinis susirinkimas būtų 
sėkminga priemonė taikai, kurios visas pasaulis taip 
nuoširdžiai trokšta. Šventasis Tėvas, kaip dangiškų 
malonių laidą, suteikia Pax Romana dalyviams Apaš
tališką palaiminimą.

KALBA BELGIJOS AMBASADORIUI 
Rugsėjo 14 d., 1939 m.

Tamstos pasiuntinybė čia prasideda šioje pasau
lio nelaimės valandoje, kuri pripildo Mūsų širdį di
džiausiu nuliūdimu. Tai, kas praeitame pasauliniame 
kare, buvo žmonėms didžiausias širdies skausmas, vėl 
pasidarė tikrenybė, tikrenybė neapsakomos reikšmės. 
Nes apie šitą naują karą, kuris jau sudrebino Europos 
žemę, ir ypatingai Katalikišką tautą, žmogaus protas 
neišgali apsakyti kokios žiaurios bus žudynės, nei kaip 
plačiai jis bus išplėstas. Tamsta, ponas Atstove, pri
minei, labai teisingai, kaip tamstos šalies vyriausybė, 
iki paskutinės minutės dėjo visas pastangas išlaikyti 
taiką ir išgelbėti Europos žmones nuo baisios karo ne
laimės. Ir kas nuoširdžiai prisidėjo prie tų pastangų, 
kaip Krikščionybės Bendrasis Tėvas? Apaštališkoji 
pareiga pastatė Mus aukščiau visų asmeninių ginčų, 
Mes visu atsidėjimu veikėme visų žmonių gerovei. Bet 
su verkiančia širdimi matėme dieną po dienos, kaip 
kylo karo audra, kaip tautų vadai atsisakė taikingai 
tartis ir griebėsi karo ginklų.

Nereikia pakartoti, kaip karo nelaimė visuomet 
buvo prieš Mūsų akis, ir iki paskutinės dienos Mes vi
są darėme, raginome melstis, atsišaukėme į tautų va
dus, privačiai ir pakartotinai vadams nurodėme karo 
pavojus ir nelaimes, aiškinome kaip palaikyti teisin
gą ir pastovią taiką; Mes nurodėme, kad teisingumas 
ir meilė turi būti taikos pagrindu; teisingumas turi 
būti teikiamas silpniesiems, kaip ir galingiesiems; 
meilė apsaugo nuo egoizmo klaidos, išlaiko žmogaus 
teises nepaliestas ir atsižvelgia į kitų reikalus.

Kadangi Mes esame, nežiūrint Mūsų nevertumo, 
Kristaus Vietininku žemėje, Kristaus, Kuris atėjo į 
žemę, kaip Taikos Kunigaikštis, ir jausdami, kad ti
kinčiųjų maldos yra aukojamos Mūsų intencijai, Mes 
nenustosime visą darę, kada tik bus proga, sugrąžini
mui taikos pasauliui. Mūsų troškimas yra sutaikinti 
pasidalinusius žmones, kad taika būtų Įsteigta Krikš
čioniškais principais, taika, kuri apsaugotų kiekvieno 
žmogaus teises ir kiekvienos tautos laisvę ir nepri
klausomybę. Jei tas dabar negalima Mums padaryti, 
tai Mes veiksime, kad nors kančias ir žaizdas suma
žinti. Ir čia turime priminti, kad pačioje karo pradžio
je, kariaujančios grupės pasižadėjo laikytis žmoniš
kumo ir tarptautinių sutarimų. Taigi, Mes ir tikime, 
kad civiliniai gyventojai nebus naikinami, o okupuo
tose teritorijose, gyvybė, nuosavybė, garbė ir religiniai 
įsitikinimai bus pagerbiami; kad karo nelaisviai bus 
žmoniškai užlaikomi, nebus draudžiama jiems apturė
ti tikėjimo paguodą, ir, kad nuodingos dūjos nebus 
panaudotos žmonių sunaikinimui.

I

Klausimai Apsvarstymui
1. Ko Popiežius prašė valstybių vadų daryti taikos iš

laikymui?
2. j kokias tautas Popiežius atsišaukė?
3. Kokius nurodymus Popiežius davė teisingai taikai?
4. Ar tautų vadai pažadėjo Popiežiui apsaugoti civili

nius gyventojus?

r
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DARBININKAS

Marinai inžinieriai norėdami maudytis visuomet 
privalo apsidrausti, kad kartais iš džiunglų neišlystų 
kur kokis japonų “sniper’is”. Taigi vieni iš jų maudo
si, gi kiti, su kulkosvaidžiais saugo.

M. Krupavičius

Darbo Atlyginimo Teorijos

IĮ

“Darbininkai, lygiai kaip ir kapitalistai, rašo 
vysk. Bagshawe, turi būti tokiose sąlygose, kad galė
tų gyventi, bet gyventi turint visa, kas yra reikalinga 
padoriam gyvenimui. O tai reikalinga ne tik dėl to, 
kad yra biaurus dalykas, kada darbininkas būtų lai
komas blogiau negu mašina, kuri visuomet yra pride
ramai palaikoma ir parengiama į darbą, bet dar ir dėl 
te, jog yra visai priešinga Dievo Apvaizdos valiai, kad 
tie, kurie dirba, galėtų badu mirti. Dievas apgyvendi
no žmogų žemėje, kad jis padoriai joje gyventų su vi
sa savo šeima iš savo darbo veido prakaite. Tą pat la
bai tiksliai ir aiškiai išreiškė ir kun. Naudet. Jis taip 
tuo reikalu rašo: “Dievas nepasakė žmogui — persi
metęs ubago krepšį eisi iš kaimo į kaimą geraširdžių 
žmonių duris klabindamas, bet — “savo veido prakai
te tu valgysi duoną”; užmokesčio dydis negali griauti 
šių Dievo žodžių. “Darbas, rašo Liberatore, darbinin
kui yra tai, kas virtualiniai reikalinga išsilaikyti pa
čiam ir savo šeimai. Jei tad jis atiduoda savo darbą 
darbdavio naudai, tai reikalinga, kad jis gautų iš pa
starojo vertą atlyginimą, kad galutinam rezultate bū
tų išlaikyta lygybė, t. y. teisingumas. Justitia aeųuali- 
tatem importat. (šv. Tomas). Galime tad priimti kai
po dėsnį, kad natūralinė darbo kaina yra ta, kurios pa
kanka darbininkui savo reikalams patenkinti ir žmo
nai ir vaikams išlaikyti. Iš to reikėtų išskaityti nedi
delį žmonos uždarbį, kuri išimtinai namų darbą dirba, 
ar teisingiau pasakius turėtų jį dirbti. “Užmokestis 
yra neteisingas, rašo Lehmkuhl, kai tik, bendrai 
imant, jo neužtenka išsilaikyti darbininkui su savo 
šeima, o įmonininko pelnas leidžia jam užmokestį di
dinti. Jeigu darbdavio nuostoliai dažnai kartotųsi įmo
nė turėtų žlugti. Tačiau, nei atsitiktiniai nuostoliai, 
nei laikinas žaliavos pabrangimas negali pateisinti 
tų įmonininkų, kurie tais atvejais mažina darbininko 
užmokesčio minimumą.

Tuo būdu, vienu balsu katalikai sociologai teigia, 
kad nepriklausomai nuo darbo pasiūlos ir paklausos 
santykio, nepriklausomai nuo visų šlykščių ir biaurių 
tuo atžvilgiu spekuliacijų, turi būti tam tikra riba, 
tam tikras užmokesčio minimumas, žemiau kurio nor
malinėse sąlygose darbininko uždarbis kristi negali. 
Šį pagrindinį dėsnį pripažįsta ir visiškai patvirtina ir 
Leonas XIII savo enciklikoj “Rerum Novarum” skelb
damas, “kad nors darbininkas ir darbdavys laisvai su
darytų sutartį, būtent abipusiai sutiktų dėl darbo už
mokesčio dydžio, tai virš jų valios yra dar prigimtoji 
teisingumo teisė, aukštesnė ir senesnė, kuri reikalau
ja, kad užmokestis padengtų doro ir taupaus darbi
ninko visus pragyvenimo iškaščius”.

Tad darbo užmokesčio minimumas turi atitikti 
taupaus ir doro darbininko reikalavimus, turi padeng
ti visus jo pragyvenimo iškaščius. Kokių veiksnių rei
kalinga atsižiūrėti, nustatant tą minimumą, aiškiai 
nupasakoja savo gražiam kūriny kun. Pottier šiais 
žodžiais:

“Darbininko atlyginimas yra jam tas pats, kas 
gyvenimo apsauga ir išlaikymas. Tuo galima įsitikinti 
ne tik iš dalyko esmės, bet ir iš Šv. Tėvo (Leono XIII. 
— M. K.) žodžių, kur jis kalba apie užmokestį. Darbo 
atlyginimo prasmė suprantama ne tik darbininko už
mokestis. kuris jam reikalingas, kad badu nemirtų, 
bet, kadangi darbininkas savo rankų darbu turi ne tik
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Šv. Kazimiero Parapija

LDS 7 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks spalių 10 dieną, 
tuojaus po mišparų. Šv. Kazi
miero par. salėje.

Visi nariai malonėsite daly
vauti. Prie to, kurie esate sko
lingi už ‘^Darbininką” malonė
site atsilyginti. Valdyba.

Aušros Vartų Parapija
PIRMĄ DOVANĄ 116-tai 

VYČIŲ KUOPAI
Be stiprios ir galingos ka

riuomenės laimėti pergalę da
bartiniame kare tiesiog neįma
nomas dalykas. O be kareivių 
kokia gi gali būti kariuomenė? 
Todėl Jungtinių Valstybių val
džia buvo priversta sutraukti 
jaunuolius, iš civilinio gyvenimo

džiama eiti tik kapitonams ii 
tiems, kurie yra aukštesniuose 
ranguose. Paskutinės informa
cijos praneša, kad Juozui seka
si moksle.

Naujas Kapitonas visuomet 
buvo susipratęs Vytis ir net 
dabar, baigdamas savo laiškus 
draugams ir kuopai, nuolat ra
šo: “Vytis Juozas”. Kuopa nu
siuntė jam sveikinimo laišką su 
valdybos ir narių parašais ir 
linki tolimesnio pasisekimo.

NAUJAS LEITENANTAS
Buvusieji kuopos nariai labai 

gražiai pasirodo tarnyboje. Jie 
nepatenkinti užimti tik papras
tas vietas kariuomenėje, bet 

i stengiasi kilti aukštyn. Todėl 
skaičius mūsų oficierių didina
si. Rūgs. 9-tą dieną tapo pakel
tas į leitenantus buvęs kuopos

vis. N. C. Dabar praleidžia de
šimts dienų laiko su savo tėve
liais ir su savo žmona Norwoo- 
de gyvenančia. Aplankė Vyčius 
mėnesiniame susirinkime, laike 
kurio pasakė įspūdingą kalbą. 
Pranas gavo daug sveikinimų 
nuo narių ir valdybas.

Po laisvo laiko važiuos į Camp 
Edwards, kur toliau eis parei
gas. Sveikiname ir linkime klo
ties ir Dievo palaimos dėl di
desnio pasisekimo.

Pastarais laikais Vytis Jonas 
Adomaitis tapo pakeltas į Staff 
Saržentus. Jonas yra lėktuvų 
mekanikas Camp Campbell, 
Kentucky. Taip pat gauta pra
nešimas, kad buvęs kuopos 
pirm. Trumpaitis pakeltas sar- 
žentu. Dabar randasi kur-nors 
su kariuomene Italijoj.

‘‘Auksas ir Sidabras”.

į kariuomenės stovyklas. Tuomi 
visos jaunimo organizacijos 
daug nukentėjo. Jau virš 500 
vyčių dabar tarnauja Dėdės Ša
mo tarnyboje. Iš to lengvai ga-

«
Įima suprasti kokius nuostolius 
padarė dabartinis karas Vyčių 
organizacijai.

Kad skaičius narių nesuma
žėtų, kad vietos paliktos vyčių 
kariaujančių būtų užimtos, Cen
tro valdyba nutarė laikyti na
rių vajų. Visos kuopos buvo ra
ginamos vienaip ar kitaip su
traukti jaunuolius-les į Vyčius. 
Gerai suprasdama, kad dažnai 
tik tada kas — nors pavyksta • prie vardo dedama gimimo metai, gimimo vieta ir pa- 
kada vartojamas akstinas,. vai- baigoje — vieta, kur išvykęs: 
dyba nutarė paaukoti dovanė
lių kuopoms, kurios gražiausiai 
pasidarbuos laike vajaus. 116- ’ Kozlovska Janina 1909 
ta kuopa tuojaus pradėjo dirb- į ninkai — Afrika, 
ti, sutraukė tiek daug naujų na- Kozlovska Janina 1900 
rių kad laimėjo pirmą dovaną. gonys — Teheranas. 
Rūgs. 26-tą dieną laike apskri- Kozlovska Marija 1906 
čio suvažiavimo Providence 
Centro Pirm. Pranas 
dauskas įteikė kuopos Pirm, r nius — Teheranas. 
Stasiui Karsokui dovaną S25.OO. Kozlovskis Antanas 1932 
karo boną.

Sveikiname kuopą už gražų 
pasirodymą ir laimėjimą. Nuo- 
širdžiai sveikiname narius, ku
rie pasidarbavo sutraukdami 
naujus į Vyčių veikimą. Irgi 
sveikiname naujus narius, ku-' 
rie matė reikalą įsirašyti ir lin-' 
kime jiems ištvermės ir tikros 
vytiškos dvasios. Kuopa ir na
riai dėkoja Centro Valdybai už 
dovaną ir tvirtina, kad nors ir 
vajus oficialiai užsibaigė, ta-■. 
čiau nenurims kol visas parapi-Į Krauniaiis Malvina 1902 Rūd- 
jos jaunimas bus įrašytas ji ‘ *
kuopą.

Iš SSSR Išlaisvintieji Tremtiniai, 
Kilę Iš Lietuvos

(LKFSB) Iš Londono gavome šį sąrašą tremtinių, 
gimusių Vilniaus krašte, artimosiose žemėse ir Nepri
klausomoj Lietuvoj, kurie, einant rusų - lenkų susita
rimu, drauge su lenkais tremtiniais buvo iš SSSR iš
laisvinti. Jų pavardės sulenkintos, bet paduodame ne
taisę, kad nesudarytume sunkumų giminėms ir pažįs
tamiems, kurie norės juos suieškoti ir sušelpti, nes 
būdami lenkų įstaigų globoje, jie tokiomis pavardė
mis yra ir dabar užrašyti. Kad lengviau būtų susivokti, I - - -- ... ...

(Tąsa)
Barti-

Smur-

Hrynievič Bronius 1888 Disna 
— Persija.

Halpem Mykolas 1897 Vilnius 
— Persija.

Hass Ričardas 1930 Vilnius —
Glębo-! Persija.

kie (Vilniaus) — Teheranas. Hulevič Koste 1865 Švenčionys
Razva-' Kozlovska Vladislava 1913 Vil-

Pirm. r
Disna

I
1928

i
Rove-

— Afrika.
Kozlovskis Romualdas

Disna — Teheranas.
Kozlovskis Stasys 1890

liai (Suv.) — Teheranas.
Krajevska Jadvyga 1905 Vil

nius — Teheranas.
Krajevskis Ričardas 1932 Pas

toviai — Teheranas.
Krasovska Leonarda

leika — Teheranas.
Krauniaiis Matas 1928 Rudnia 

Teheranas.

— Persija.
Hulevič Marija 1902 Švenčio

nys — Persija.
Hulevič Stefa 1927 Švenčionys 

— Persija.
Hulko Jadvyga 1901 Vilnius — 

Persija.
Hutnik Ona 1937 Druskininkai 

— Persija.
Haiska Kristina 1935 Vilnius— 

Persija.
Harasimovič Bronė 1906 Vil-

1920 Vi-I nius — Persija.
Harbus Božena 1926 Vilnius — 

Persija.
Harbuz Eliza 1924 Vilnius — 

Persija.
I
Hryncevič Gabrielė 1891 Šven- 

; čionys — Persija.

nia — Teheranas.
Krauniaiis Vincas 1930 Rudnia

— Teheranas.
NAUJAS KAPITONAS

Nebūtų iš vietos čia pranešti, 
kad leitenantas Juozas Mata- 
činskas gavo kapitono paaukš
tinimą. Būdamas Camp Atter- 
bury. Indianoj, atsižymėjo savo 
gabumais karo dalykuose. Vy
riausybė nusiuntė Juozą net į 
tolimą Arizoną padėti sutvar
kyti naują kariuomenės sto
vyklą. Ilgai ten nebuvo, nes vy
riausybė nutarė duoti Juozui 
progą išlavinti savo gabumus 
didesnių pareigų atlikimui. To
dėl pakėlė į kapitonus ir pas
kyrė aukštesnius mokslus eiti 
oficierių mokykloje Georgia 
valstybėje. Šiuos mokslus lei-

Kravčyk Zdislovas 1936 Vilnius 
—Teheranas.

Kreonialis Agota 1926 Rūdnia 
— Teheranas.

Kreonialis Stasys 1891 Rūdnia 
— Teheranas.

Krol Irena 1918 Alšėnai — Te
heranas.

Gendek Ričardas 1937 Vilnius 
Persija.

Godlevska Eugenija 1906 Vil
nius — Persija.

Hutnik Ona 193“ Druskininkai 
— Persija.

Hutnik Eugenijus 1935 Druski
ninkai — Persija.

Haiduk Janina 1896 Kaunas — 
Persija.

Hurčyn Jonas 1929 Vilnius — 
Persija.

Ivanovska Elena 1915 Dūkštas 
— Persija.

vegetuoti, skursti, bet ir gyventi, dėl to atlyginimas, 
kokį jis gauna, neturi būti mažesnis už tą, kuris yra 
reikalingas taip gyventi, kaip turi gyventi taupūs ir 
dori darbininkai. Tas reikalavimas yra visai teisingas, 
nes darbininkai iš tikrųjų tiek padeda kelti visuome
nės gerovę, kad mainais už savo darbą nusipelno gauti 
teisę turėti pastogę, drabužį ir ramybę sunkiose gyve
nimo valandose. Be to, gaunamo darbininko užmokes
čio turi užtekti visam jo gyvenimui išlaikyti, kiek tai 
prigimties teisė leidžia. Dėl to tad darbininkas, kiek 
galėdamas, turi už savo darbą gauti tiek, kad galėtų 
ir senatvėje išsilaikyti iš to uždarbio dalies, kokį gau
davo būdamas pilnam pajėgume: be to jis, sulaukęs 
senatvės, neturėtų iš ko gyventi.’’ (Bus daugiau)

Ivulska Vanda 1923 Vilnius — 
Persija.

Į

(Bus daugiau)

Janculevič Stefa 1897 Kaučia- 
miestis — Afrika.

THEY RE WED—Charming 
Martha ODriscoll, film 
actress, greets her fiance, 
Lieut. Commander Richard 
D. Adams of U. S. Navy. on 
his arrival in Hollywood for 
their marriage. He’s chief 
eneineer on aireraft carrier.
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BERNADETOS GIESME

Lapitas sugrįžo i Liurdą

FRANZWERFEL
HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

Tą pačią dieną, kada senelis klebonas 
kunigas Peiramalis nutarė važiuoti i Ne- 
versus pamatyti mirštančios Bernadetos, 
nepažįstamas žmogus atvažiavo i Liurdą. 
Tai buvo poetas Lapitas. kuris nuo tos 
dienos, daug metų atgal, kada kavinėje 
atsisveikino su draugais, nebuvo sugrį
žęs į Liurdą. Jis dabar rimtai sirgo. Atsi
rado jo gerklėje tos baisios ligos — vėžio 
ženklai. Jis susirado savo senus draugus 
Estradą ir gydytoją Duzos. Jie vaikščiojo 
netoli Mesabielio urvo, nuėjo į Septynių 
Sopulių ligoninę. Lapitas neramiai jau
tėsi ligoninėje. Čia jis pamatė visokiomis 
ligomis sergančius, kurie atvažiavo i

Procesija ėjo prie urvo
Liurdą ieškoti stebuklingo išgydymo. Po 
kiek laiko visi trys apleido ligoninę. Tuo 
metu gatve ėjo procesija, su Švč. Sakra
mentu, prie urvo. Ir jie prisidėjo prie mi
nios.

— Ar tu matai tą vaikiną. — tarė gydy
tinas Duzos rodydamas į jaunuolį. — Mes 
dar jį vadiname Buortų kūdikiu, nors jis 
jau turi dvidešimts trys metus amžiaus. 
Tu gal atsimeni, kaip jo motina jį mirš
tantį įkišo į Liurdo šaltinio vandenį. —

Lapitas neatsiminė. Jis jautėsi gana 
blogai. Jis norėjo būti vienas. Atsiskyręs 
nuo draugų jis vaikštinėjo vienas po

Lapitas susimąstęs vaikščiojo 
miestelį iki vakaro. Pats nepajuto, kaip 
jis atsirado prie Liurdo urvo. Jis girdėjo 
kunigą kalbant maldą ir žmones atsa
kant: — Melskis už mus... dabar ir mir
ties valandoje... —

Lapitas. kuris buvo aršiausias bedievis 
parpuolė ant kelių ir kalbėjo su kitais — 
Sveika Marija, — kurią buvo mažas mo
tinos išmokytas. Jis pats nežinojo kodėl 
jis po kiekvieną — Sveika Marija, — pri
dėjo: — Bernadeta, melskis už mane. —

Tuo metu Bernadeta dar buvo gyva, jos 
akys įsmeigtos į kryžių ant sienos. Ji gal 
nežinojo, kad jos mylimosios Liurdo Pa-

Ji parpuolė ant kelių prie urvo 
neles didžiausias priešas klūpo ir mel
džiasi.

♦ ♦ *

Neužmirškite užsisakyti iš “Darbinin
ko” Vyskupo Bučio knygą: — Švč. Pane
lės Marijos Apsireiškimas Liurde. — Jo
je sužinosite, kaip Dievo Motina apsireiš
kė mažai Bernadetai, koki stebuklai įvy
ko; sužinosite Bernadetos šventą gyveni
mą. Kas myli Mariją, tas nori kuo dau
giausia apie Ją žinoti. Prisiųskite savo 
užsakymus šiandien. Jei prisiusite bent 
$5.00 gausite didelę paveiksluotą knygą, 
o joje jūsų vardai bus įrašyti į rėmėjų 
skaičių.

T>rawi&s* ecpyrisht, 1943. by Kir.g Features Syndicate. Ine. Text copyright. 1942. by The Viking Press. Ine. Distributed by King Features Syndicate in co-operation with the Book-of-the-Mor.th Club. Ine.

, Visoms linkime greito pasvei- 
I kimo.

MIRĖ ANTANINA 
TUMŠIENE

Antanina Tumšienė buvo Die
vota ir darbšti ne tik parapijoj, 
bet ir visose parapijos organi
zacijose. A. Tumšienė taip pat 
buvo ir didelė labdarė, kaip A- 
merikoj, taip ir Lietuvoj esan
čių įvairių Katalikiškų įstaigų.

i Liūdi Parapija netekusi ge
ros parapijietės, o draugijos 
darbščios narės. L'.

DAYTOH, PIRO
Per pastaruosius metus p. 

Jurgis Spurgis turėjo nemažai 
nelaimių. 1934 m., kovo 1 d. mi
rė jo mamytė, o jau metai kaip 
jis kovojo su liga. Mažai kas 
tikėjo, kad p. Jurgis Spurgis 
(tokis yra jo slapyvardis. Red.) 
išliks gyvas. Tačiau Dievulis jį 
stiprina sveikatoje, ir jis vėl 
pradėjo rašyti žinutes “Dar
bininko” skaitytojams.

Atvykęs į šios kolonijos lie
tuvių parapiją kun. L. Praspa- 
lius padarė didelę pažangą. Iš
mokėjo visas skolas ir jau turi 
surinkęs $3.000 naujai mokyk- 

. lai.

I

I 
«

• 
I
I 
i
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GIRDĖTI LIETUVIU l

LAWRENCE, MASS CAMBRIDGE, MASS

V. Paškevičius.
karo policijoje ir gi kai kuriems atsilyginti 

laikraštį “Darbininką”.

Vincas, svarbių reikalų aptarti ir, taip- ( Reinys. Jis per tris mėnesius 
už studijavo karo mokykloje Camp 

Davis, N. C. Rugsėjo 9 d. ka
rys Pranas tapo pakeltas leite-

Sekmadienį, spalių 3 d. p.p. įnantu.

mnkas 
tarnaudamas 
eidamas jos pareigas, prigyve
na c.»okių įdomybių ii, aplanko 
vis naujas vietas. Vincas tarp
savo draugų yra populiarus: jis Luiniai parsivežė 
taipgi iš savo algos perka karo savo dukrelę, kuri 
bonus ir jau keturis sykius au- metus kaip sirgo, 
kavo savo kraujo Raudonajam tėveliams, kad po 

kad tik sirgimo, jų dukrelė
greičiau baigtųsi karas ir vėl mus
Kryžiui. Vinco noras.

sveika.

iš ligoninės; Leit. Pranas Reinys buvo nu
jau ilgus vykęs ir į Worcester pas savo 

Džiaugsmas
ilgų metų
grįžo į na-

A.

tėvelius.I
i

D.
N ovena Šv. Pranciško baigta 

spalių 4 d. Vakare lankėsi Tre
tininkų Vizitatorius, kun. Tho
mas Grassmanas. O.M.C.. iš Te- 
kakwitha Friar. Fondą. N. Y.

Sekmadienį, spalių 3 d. N. P. galėtų grįžti Lietuvon, iš kurios I 
bažnyčioje apsivedė p-lė A. Sa- jis 1940 metais numetęs nuo 
kavičiūtė su p. E. Boudreao. rankų rusų čekistų pančius, at- 
Linkime jaunavedžiams links- 
maus gyvenimo.

NORIOOD, MASS

Šiomis dienomis pp. Kulišaus- 
kai gavo žinių, kad jų sūnus 
karys. Jonas Kulišauskas jau 
yra išvykęs į užjūrį, kur nors į 

į Pacifiko salyną.

Šv. Elzbietos draugija šešta
dienio vakarą, spalių 9 d., turės 
“whist party".

važiavo Amerikon ir, Amerikai --------------
išėjus į karą, savanoriu įstojo į' Sekmadienį, spalių 3 d., 
šios šalies gynėjų eiles. Linki- va^- vakare, Šv. Jurgio lietuvių 
me kariui V. Raškevičiui kuo- Parapij°s bažnyčioje iškilmin- 

parap.jL» ]jnksmjausįaj praleisti atosto- »ai užsibaigė 40 Valandų Atlai-

Kun. J. Skalar.dis sugrįžo iš 
savaitės atostogų ir pasiryžęs 
daug dirbti šiais metais su So- 
dalietėmis.

Chester ir Anelė (Kamilla) 
Janoski pakrikštyjo savo duk
terį vardu Ona. sekmadienį, 
spalių 3 d.

Tretininkų brolija šiais me
tais padidėjo devyniais nariais, 
kurių tarpe trys jaunuoliai. Ka
reivis P. Arlauskas pasiryžęs 
padaryti profesiją, kaip tik su-

Spalių 4 d. mūsų į 

klebonas kun. P. J. Juškaitis 
šventė savo vardo dieną. Mo
kyklos vaikučiai, pagerbimui 
klebono. Seselių mokytojų pri-1 
rengti, išpildė pritaikytą prog- Georgia valstybės, atvyko pas 
ramėlę. Gražiai pasirodė ma-, tėvelius 
žvčiai. kurie perstatė “Mažy-j 
čių Mokyklą". Vaikučiai. ] 
gerbdami kleboną, 
dovanėlę ir taipgi dvasinių do
vanėlių. Klebonas 
mas vaikučiams, 
įeikštą pagarbą, 
juos saldainiais. Linkime klebo
nui sulaukti dar daug, 
linksmų vardadienių.

—

WESTFIELD, MASS. i šiomis dienomis atvyko iš 
-------------- Cambridge. Mass. didysis mūsų -   — — — — - — — —~ . — — —v — • . — ,

; išeivijos labdarys, stambus 
“Darbininko” rėmėjas, p. M. 
Norbutas pas kleb. kun. L. Pra- 
spalių. Jis labai stebisi, kad iš 
65 šeimų parapijiečių sekmadie
niais surenkama virš šimto do
lerių. Tai esą palaiminti para
pijiečiai su savo Dvasios Vadu 
kun. L. Praspaliu.

Plačiai žinomas visuomeni
ninkas, L. Vyčių Centro iždi
ninkas, p. Pranas Gudelis šio
mis dienomis pirko modernišką 
namą ir svetainę North Dayto- 
ne. Biznis eina gerai. Mūsų pa
reiga remti savo biznierių, nes 
jis yra stambus Šv. Kryžiaus 
lietuvių parapijos rėmėjas.

Leit. S. Vaitkus lankėsi pas 
savo tėvelį p. Antaną Vaitkų,

KAREIVIŲ NAUDAI ŠOKIAI į

Savaitė atgal, Šv. Kazimiero 
draugijos salėje, įvyko šokiai 
dėl Kalėdinių dovanų visiems < 
tarnaujantiems kariuomenėje iš i 
mūsų parapijos. :

Atsilankė netik gausiai vieti- : 
niai, bet ir iš toliau matėsi mū
sų parapijos ir parengimų rė
mėjai. Visi gražiai ir lietuviško
je nuotaikoje praleido vakarą. ’

Klebonas kun. V. Puidokas 
praeitą sekmadienį bažnyčioj 
paskelbė, kad tas parengimas 
davė gryno pelno S350.77. Tai 
didžiausias pelnas parapijos is
torijoj padarytas šokiuose per 
kelias valandas. Visi, matyt, at
jautė mūsų laisvės gynėjus, at
silankydami. o ir gausiai juos 
parėmė.

Iš to galime spręsti, kad mū- Jung. Valstybių Daytono pašto 
‘ , esantis viršininką.

kariuomenėje, gaus gražų nuo; Spalių 10 d šv Kryžiaus lie- 
visos parapijos sveikinimą ir tuyįų par bažnyčioje prasidės 
gražias dovanas. 40 Valandų Atlaidai. Bus svečių

' kunigų.

Gruodžio mėnesyj p. Jurgis 
Spurgis ruošiasi skristi iš Day
tono į Bostoną ir kitas Naujos 
Anglijos lietuvių kolonijas. Jis 
sako, kada dabar praradau 65 
svarus, ta i galėsiu pasidar
buoti LRKSA. naudai. Lauksi
me.

Gerai pažįstamas Bostonie- 
■ čiams p. Jonas Varnas dalyva

vo Amerikos Lietuvių konfe
rencijoje, Pittsburghe, ir sugrį
žęs išdavė raportą, pp. Varnai 
augina sūnų Vincuką.

Jurgis Spurgis.

7:30
• Pereitą savaitę p. Okulevičie- 
nė, gyv. Washington St., išvy
ko į Floridą pas dukterį ir žen
tą Įeit. Ikasalą.dai, kurie prasidėjo penktadie

nį, spalių 1 d.
Penktadienio vakare mišpa

rus laikė kun. J. Vaitekūnas iš 
Providence. Jam asistavo kun. 
J. Petrauskas ir kun. A. Mešlis, 
S. J. Pamokslą sakė kun. J. 
Petrauskas.

šeštadienio vakare mišparus 
biliu. Atsilankius kpt. A. Matu- jajkg kun j Skalandis iš Law- 
sevičiui. sveikiname jį pasiejus Asistavo kun. Kaz.
aukštą laipsnį ir linkime kuo- Jenkus ir kun. A Mešlis, S. j. 
linksmiausių atostogų. , pamosią sakė kun. K. Jenkus.

------------- Atlaidų užbaigimo vakare
Sekmadienį, spalių 10 d., tuoj mišparus laikė kun. K. Vasys 

po paskutinių mišių, parapijos « ~ - - -
svetainėje įvyksta LDS 8 kp-!jutkevičius ir kun. A. Abračin- 
susirinkimas. Kviečiami visi skas Pamokslą sakg kun. A. 
nanai-ės dalyvauti, nes yra Baltrušiūnas. Visų Šventųjų li- 

tanijos giedojime ir procesijoje 
dalyvavo dar šie kunigai: kun. 
J. Švagždys, kun. Kacevičius, 
kun. A. Mešlis, S. J., ir vietinis 
kleb. kun. S. P. Kneižis.

Daug žmonių pasinaudojo at
laidais.

i ---------
f Sekmadienį, spalių 3 d. pas 
adv. B. Sykes lankėsi svečiai ir 

i viešnios iš Connecticut, būtent, 
pp. Klimų ir Dilionių šeimos, ir 
Sesutė vienuolė iš Marianapolio. jie nori širdingai padėkuoti — 

' dd. Dilioniai vra dd. Svkes sri- puseserei ir švogeriui, pp. Vero
nikai ir Kaziui Deksniam iš 
Bridgewater; broliui ir brolie
nei, pp. Antanui ir Bronei Ru
džiam iš Bridgewater;

gyv. St.' ir brolienei, pp. Juozui ir Katri-I 
nai Rudžiam iš South Boston — 
už surengimą “surprise party” 
ir už brangias dovanas, ir p. 
Bronei Rudienei už padarymą 
labai gražaus anniversary cake. 
Taria ačiū ir dukrelei Janinai ir 
sūnui Vytautui, kareiviui už 
sveikinimus ir dovanas.

Taipgi taria ačiū pp. Daleliam 
iš Norwoodo, Niauroniam iš So. 
Bostono, ir visiems kitiems už 
gražius sveikinimus.

gas.

Taipgi šią savaitę iš tolimos

kapitonas Alfonsas 
Matusevičius, kuris svečiuosis 

pa-'15 dienų. Kpt. A. Matusevičius 
įteikė jam tolimą kelionę važiavo automo-

atsiuČKoda- 
už jam iš- 
apdovanojo

Šiomis dienomis aviacijos ka
detas Rikardas Zinkauskas, ku-i 
rio tėveliai gyv. 734 Pleasant 
St., lavinosi aviacijoj Tennes- 
see, Maxwell Field, Ala., ir Ar- sų parapijos jaunimas, 
kansas ir Mississippi valstybė
se, kad gauti kaipo Jung. Vals
tybių lakūno sparnus. Jo brolis 
Leonas taipgi yra Air Corps.

daug

I 
f 

grįš į savo “furlough”. į šią savaitę pas savuosius sve-
Agurmelė. čiuojasi. karo policijos puskari-

VVorcester. Asistavo kun.

BONŲ SURAŠINĖJIMAS 
Kun. V. Puidokas paskelbė. ' 

kad visi lietuviai, esantieji mū
sų kolonijoj, priduotų už kiek 
kas pirko bonų.

ls Tuoj po paskelbimo daugelis

Ateinančiai Žiemai!
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!

411 \vashington street 
BOSTON, MASS.

1 pp. Dilioniai yra pp. Sykes gi
minaičiai.

Pereitame Norwoodo lietuvių 
masiniame karo bonų pirkime 
prisidėjo du stambūs biznieriai, 
būtent, pp. P. Gerulskiai 
Islington, Myopia Club toniko padavė savo ir šeimynos sumas 
išdirbėjai ir savininkai, pirkda- pirktų Bonų Taip kad galima 
mi karo bonų už S3,000, ir pp. tikėtis iki ateinančio sekmadie- 
Jonas ir Genovaitė Gudeliai, njo surašinėjimas bus baigtas. 
Monarch Bakery savininkai. jr tuo būdu bus galima žinoti, 
589 Hyde Park Avė., Hyde 
Park. Mass., pirkdami karo 
nų už $4,000.

Pereitą savaitę praleisti atos
togas buvo išvykę į New Yorką 
pp. B. ir O. Cervokai, j 
Joseph Avė.

Pereitos savaitės pabaigoje 
sugrįžo iš karo tarnybos pra
leisti atostogas korporalas Gas
paras Pazniokas. Jis, rodos, 
grįš į tarnybą pirmadienį, spa
lių 11d. Taipgi sekmadienį bu
vo sugrįžęs karys Pranas Ne- 

i vins. Abu kariai dalyvavo 40 
Valandų Atlaiduose ir pagelbė
jo chorui giedoti.

bo-
kiek mūsų kolonija išpirko U. S. 
Karo Bonų. i

PADĖKA

Sekmadienį, rugp. 26 d.. 
Jonas ir Veronika Vasiliūnai 
minėjo savo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Šia proga

Taipgi buvo sugrįžęs pas savo 
žmonelę ir uošvius pp. Dalelius, 
gyv. Lenox Avė., karys Pranas

p-

VAKARĖLIS
Marijos Vaikeliai, kaip 

metai, taip ir šiais metais prieš 
Visų Šventų dieną 28 d. šio mė
nesio, 7 vai. vakare, bažnyčios 
salėje turės savo parengimą — 

j vakarėlį.
Galima atsilankyti, netik na-'- .... .. > rems, bet ir visiems parapijos 

vaikučiams.

kas

W. I. CHISHOLM
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

SERGA
• Agnieška Atkočaitienė, E. 

broliui Buikuvienė, ir E. Dvareckienė.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

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 ĮSOį.R

1OSXXXX9OSXXXXXX3aSXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3^^i
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[vietinės ŽINIOS
''■< >,■,»,7tviAn . t., t., , t., ti iI

Spalių 5 d., mirė, 4 mėnesius 
sirgęs, Juozapas Stravinskas, į 

Spalių 5 d., mirė, miesto ligo- 47 metų, gyv. 88 B St. Ameri- * 
ninėje, po operacijos, Vaclovas koj gimęs įr augęs. Paliko žmo-1 
Taraila, 30 metų, gyv. 377 W?ną Bronislavą (Antanavičiūtę), 1 
Broadway. Paliko žmoną Ane- <jvi dukteris ir keturis sūnus, 
tą, sūnų, dvi dukterį, motiną, kurių du yra U. S. N., dvi sese- 
brolį ir seserį. Laidojamas, spa- rig jr au broliu. Laidojamas 
lių 8 d., iš Šv. Petro par. baž- šeštadienį, 9 v. r., iš Šv. Petro 
nyčios, Naujos Kalvarijos ka-' ’ ’ WT '
puošė.

ŽINUTES

DAKTARAI

įJSou. 4476 ■;
i; Dr.JosephF.Antanėlis ■!
Įl OPTOMETRISTAS
|! 515 East Broadway !;

So. Boston, Mass.
! Į Ofiso Valandos išskyrus ]! ] į Trečiadieniais ir i [
Į i Penktadieniais ! Į
j! Vakarais Nuo 7 iki 9-tai Į > 
' Į šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. j!

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

Beredomia:—
Nuo S 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. TROwbr1dge 5330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

{VAIRŪS SKELBIMAI

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

753 Broadway
TeL ŠOU 3120, So. Boston.

Horth Brighton Bakery, 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

par. bažnyčios Naujos Kalvari 
jos kapuose.

Spalių 6 d., mirė, miesto ligo
ninėje, .22 metų amž., Stasys 
J. Ančiukaitis, gyv. 133 Emer
son St. Jis yra gimęs ir augęs 
South Bostonietis. Buvo paim- 

. tas kariuomenėn, pavasarį. Ap
sirgo plaučių uždegimu. Vasa- 

jrą pasirgęs atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Laidojamas spalių 9 
d., 10 v. r. iš Šv. Petro par. baž
nyčios. Paliko liūdesy tėvus ir 
du broliu. Melskimės vieni už 
kitus.

Vyskupo P. Bučio Knygos- 
Svč. P. Marijos Apsireiškimai 

Liurde, Rėmėjai
ĮAMŽINKITE savo VARDĄ I liurdo knygą

I 
\

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. Tojie vietoje, kur Mari
ja ąpsireiškė, 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-• • w v » • s X. r\ ■> r S — — A t - X

!

Ketvirtadienį, vakare, po mi
sijų pamaldų, įvyko So. Bosto
no lietuviškų draugijų atstovų 
susirinkimas masinio mitingo 
reikalu, kurs įvyks So. Bostono 
High School salėje, spalių 17 d., 

i 3 v. p. p.

Baiga lietuviškų misijų. Uolus 
ir giliai religingas Tėvas Jonas 
Kidykas baigs So. Bostono vyrų 
Šv. Misiją, sekmadienį, 3 v. p.p. 
Vyrai, šią savaitę, kaip ir mote
rys pereitą savaitę, naudojasi 
misijomis. Jie atydžiai klauso
gražių misionieriaus pamokini- Į 
mų.

Jaunimui, kurie nemoka lietu
viškai šv. misijos prasidės už 
poros savaičių, būtent: spalių 
25 d. Šios baigsis Kristaus Ka
raliaus dienoje. Šias šv. misijas 

; ves kun. dr. L. Mendelis, iš 
Baltimore, Md.

I -------
TARP MISIJŲ Į KONCERTO 

j VEIKLĄ.. Nuo vyrų misijų iki 
jaunimo misijų gerbiami dar
buotojai ir darbuotojos parapi- 
jiečiai-tės turės porą savaičių 
padirbėti parapijos koncertui, 
kurs įvyks lapkr. 21 d., So. Bos
tono High School auditorijoje. 
Teisybę sakant, gražus būrys jų 

i išėjo į visuomenę platinti kon- 
! certo įžangos tikietų. Pirmoji 
tame sunkiame darbe bėga po
nia Marijona Gailienė. Ji para
pijos naudai jau išpardavė bi
lietų už $50.00. Kiti koncerto 
talkininkai yra šie: VI. Bra
zauskas, Monika Barauskienė. 
Marcelė' Matejaškienė, Ona Ti- 
lenienė, Marijona Kilmoniūtė, 
Jadvyga Šimkienė. VI. Jakštas. 
Vincas Valatka. Povilas Baro- 
lis, ponia Ančiukaitienė, ponia 
Karčiauskienė, ponia Aukštilie- 
nė, ponia Šaparnienė, O. Pasau- 

; sytė. Marcelė Treinavičiūtė, 
l Mikalė Ilkevičiūtė, Elzbieta Na- 
' nartavičienė, ponia Marcinkie
nė. Darata Ivanauskaitė, Mari- i
joną Bematonienė, ir k.

nuo $10.00 iki $15.00

I

COLD PERMANENT

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Whi$t Party Ha, Ar Negeras Pranašas?

Liet. Vyčių 17-ta Algirdo kuo-į
pa rengia “Whist Party” savo sudaro trys vienos šeimos na-Į 
kambariuose, 137 Emerson St.,<riaį) radio programos vedėjas; 
So. Boston, ateinantį ketvirta-; įr tos korporacijos pirmininkas,' 
dienį, spalių 14-tą dieną, 8-tą sugrįžęs iš Amerikos Lietuvių, 
vai. vakare. Pelnas skiriamas 
lietuviams kareiviams, kurie y- 
ra buvę šios kuopos nariais.

Visi 
giamą 
14 d.

Vienos korporacijos (kurią 
šeimos na-

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- 

i dinti pačioje Liurdo knygoje. Knygos fondui aukas 
siųskite: Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Šią savaitę į Liurdo Knygos Rėmėjus įstojo se
kantieji:

; LDS 5 kp. Waterbury, Conn................................... 10.00
Stef. Silanskienė, Baltimore, Md.............................6.00
Domininkas Matas, Waterbury, Conn..................... 5.00
Ig- Kisielius, Worcester, Mass............................... 5.00
Mrs. Lucy Vilius, Philadel phia, Pa........ ............... 5.00
Agota Steponaitienė, New Britain, Conn., ....... 5.00
Antanas Zastauskas, Pittsburgh, Pa........
Mary Kryalskas, Brooklyn, N. Y...............
Sophie Lušas, Waterbury, Conn...............
Mrs. J. Vilkas, Philadelphia, Pa.................
J. Kačinskas, Elizabeth, N. J......................
Mrs. E. Savickas, Elizabeth, N. J...............
Marijona Buzunienė, Linden, N. J............
Mrs. J. Budres, Linden, N. J. ."...................
Mrs. Amelia Plašinskas, Rochester, N. Y. 
Morta ir Zigmas Pociai, Roslindale, Mass.
Mykolas ir Petronė Andruškevičiai, Lowell, Mass. 5.00 
Monika Šneiderienė, Cambridge, Mass................. 5.00
Alena Balčiūnas, Dorchester, Mass......................... 5.00
Benediktas ir Marcelė Jakučiai, Cambridge, Mass. 5.00 
Barbora Zemeikienė, ir duktė Ona, Brockton, 
Ona Girciunienė, VVaterbury, Conn...............
Z. ir M. B. S. Boston, Mass.............................
Marijona Grostienė, Philadelphia, Pa.........
V. Sabalauskaitė, Philadelphia, Pa................
Jadviga Čepaitis, Pittsburgh, Pa..................

I Juozas Svirnelis, Kearney, N. J..................
! Mrs. C. Matuliunas, Water būry, Conn. ......
■ Antanas Vaitonis, Rochester, N. Y................
Amilija Stanislovaitis, Philadelphia, Pa.......

j Jonas Blazaitis, Pittsburgh, Pa......................
Marijona Kralikauckas, Newark, N. J.........
Miss G. Yekneviciūtė, Kearney, N. J...........
Andrius Kamičaitis, Scranton, Pa................
Marijona Eirosienė, Roslindale, Mass...........
Jurgis Kazlauskas, Lowell, Mass...................
Pranas Elkevicius, Nashua, N. H..................
Mrs. M. Margis, Thompson, Conn..................
Mrs. Slančauskas, Pittsburgh, Pa................
Z. Paulauskas, Pittsburgh, Pa......................
J. Stasiulionis, Kearney. N. J............. ............

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

“Darbininko” Adm.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

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

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

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

948 E. Broadivay. 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. 1
Seventh St.. Šo. Boston, Mass.

I 
I

rudi, raudoni ar palši. Taigi ir 
mes, ne vien kaipo lietuviai, bet 
ir kaipo Amerikos piliečiai tu
rime remti mūsų vyriausybės 
politiką, kuri yra teisinga, kuri 
užtikrina pavergtom tautom 
keturias laisves (four free- 
doms), numatytas Atlanto Car-

l teryj. Pilietis.
■ Konferencijos, įvykusios Pitts- 
. burgh. Pa., rugsėjo 5 d. pasa- 
!kė, kad toji konferencija “nie- 
įko gera nėra padariusi, nebuvo: 
nei demokratiškų rinkimų, ji 
nebuvo visų lietuvių konferen
cija, nes joje nedalyvavo Miza- 
ra (komunistų vyriausias ko-1 
misaras), todėl turės būti dar 
vienas lietuvių scuvažiavimas”. 

Taip maždaug kalbėjo tas So.
5 Bostono “pranašas”. Ir štai ko- 
Įmunistai, pasiklausę to “prana- 
' šo” žodžių, nutarė ir jau skel
bia “Amerikos Lietuvių Suva
žiavimą”, kad jame galėtų pa
sisakyti už Paleckijadą, būtent, 

! nutarti, kad Lietuva ir kitos 
Pabaltijo valstybės, Lenkija, 
Rumunija, o gal ir visos pašau- j 
lio valstybės turi priklausyti1 
Sovietų Sąjungai.

Kaip tas “pranašas” sakė,; 
; taip dabar lietuviški kvislingiu-! 
' kai daro. Jie tikėjosi, kad Ame- ■ 
; rikos Lietuvių Konferencija Į I ....• skils, įvyks nesusipratimai, ir. 
‘ tuomet nebūtų buvęs reikalin- 
: gas kitas suvažiavimas. Tuomet

Massachusetts bravorninkų komunistėliai būtų pasakę, kaip 
draugija vienbalsiai priėmė re- lietuviai gali reikalauti, kad 
zoliuciją, pasižadėdama remti Lietuva būtų nepriklausoma, 
valdžios planą mielių perdirbi- kada jie yra susiskaldę ir peša- 
mui. Valdžia nori, kad iš atlie- si. Bet kada lietuviai pasirodė 
karnų alaus mielių, kurių per vieningi, tai tas vieningumas 
metus pasidaro daugiau kaip komunistus perbloškė, ir jie 
200,000,000 svarų, būtų gami- dabar nežino ką ir kaip daryti, 
narni maisto produktai, nes to- kad tą vieningumą suskaldyti, 
se mielėse yra labai 
maistinių medžiagų, nunus y- 
pač reikalingos laivynui ir ar- ir komunistai, 
mijai. Tie produktai bus labai 
reikalingi ir užsieny, kaip prie
das prie darbininkų maisto.

Massachusetts valstybėj mie
lių perdirbimo centras buvo į- 
steigtas ir dabar veikia Haffen- 
reffer & Co. įmonėj. Bostone.1 
Kiti bravorai siųs savo mieles kių draugijų, kurių nariai, kaip 
perdirbimui į šitą firmą. nendrės vėjo pučiamos, siūbuo-

Skl. ja. Komunistai patraukliais šū-i 
kiais gali tokias siūbuojančias j 
draugijas suklaidinti. Tačiau; 

Į komunistams nepavyks sūkiai- j 
; dinti nei vienos draugijos, nei: 
vienos kuopos, nei vieno klubo, į 
kuri ar kurios nuoširdžiai remia j 
Jung. Valstybių karo pastan-į 
gas, kad laimėtų pergalę ir kad 
po karo būtų įgyvendinta pašto-! 
vi taika, kad Ašies pavergtos 
tautos atgautų laisvę ir nepri-

kviečiami atvykti į ren- 
WHIST PARTY,

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

spalių
{VAIRŪS SKELBIMAI

LANKĖSI
1

Ketvirtadienį lankėsi ilgame
tė “Darbininko” skaitytoja ir 
rėmėja p-nia Ona Norbutienė iš 
Worcester, Mass. Atsilankymo 
proga atnešė aukų Liurdo kny
gos fondan nuo p-nios O. Gri- 
ciūnienės ir -Stefanijos Lušie- 
nės. Taipgi p. Norbutienė užsi
prenumeravo “žvaigždę”.

šeštadienį “Darbininke” lan
kėsi nuolatinis mūsų korespon- 

| dentas, p. Benediktas Jakutis.
’ Atsilankymo proga įstojo į 

Liurdo knygos rėmėjus, auko-! 
damas $5.00 knygos fondan.

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

PURITAN DOUGHNUT 
COMPANY 

741 Old Colony Parkvvay, 
Dorchester, Mass.

(1-5-8-12)

Bravorai Užgyrė Mielių 
Perdirbimo Programą

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorchester^, 
arti Shawmut Station. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 

i aukštas tuščias. $800. cash. Ba- 
! lansas Savings Bank morgičius 
su 5%. F. T. Keefe, 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

Į-----------------------------------------
; PARSIDUODA dvylikos šeimy
nų namas po keturis kamba- 

i rilis, o ant pirmo po 3 kamba
rius. Mūrinis namas, parsiduo
da labai nebrangiai. Atsišauki
te Mrs. Louise Sweetlovich, 223 
Athens St., So. Boston, Mass.

(1-5-8-12)

vertingų ; Skęstantis ir už šiaudo grie- 
kurios y- biasi, sako mūsų priežodis. Taip 

Šaukia suvažia
vimą ir tikisi, kad atsiras viena 
kita draugija, kuri išrinks ir 
pasiųs savo atstovus. Kodėl ne. 
gali atsirasti, nes komunistai 
yra įkūrę įvairiais vardais 
draugijėlių ir kuopų, kurios tu
ri po kelius narius, o yra ir to-1

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.

I

Re«. Šou 3729 8ou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS—
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlatanoa 
Movlng

Boston Elevated Reikalingi 
Darbininkai

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00

4V. JONO EV. BL. PA8ALPINĖ8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. — Aleksandras IvaSka,
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, Mau.

l 
,1

Parapijos dalėje,' 492 E? Draugija laiko susirinkimus kas tre 
So? Boston. Mass. «ą sekmadienį kiekvieno mėnesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės! 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
pa? protokolų raštininkę. I 492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

Boston Elevated valdyba 
stengiasi padidinti savo tarnau
tojų skaičių. Manadžeris Ed- 
ward Dana prašo mus pranešti, 
kad naujiems aplikantams pri
iminėti “EI” turi atidaręs nuo
savą samdos biurą savo ofise kiausomybę. 
prie Sullivan skvero, Charles-j Jung. Valstybės nepripažįsta 
towne. arba galima užsirašyti Lietuvos, nei kitų šalių, kurios 
United Statės Employment Ser- bUvo užpultos ir pavergtos Eu- 
vice, 9 Bacon St. Yra priimami ropog diktatorių. užpuolikams

ir pavergėjams, kas jie nebūtų:

!

ALBERT R. BARKER
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.
275 Main St., Webster, Mass.

vyrai ir moterys. Aplikantai 
bus mokinami operuot gatvė- i 
karius, busus ir elektriškus 
traukinius. Po vienų metų dar-j 
bo, motormonai gauna $1 į va
landą, o konduktoraitės mergi
nos bei moterys gauna po 90 
centų į valandą.

SfcZ.

BALLAST TUBES
POPULAR EACH J?

NUMBERS fl
Also limited supply of OZ4. «K

6SQ7, 12K7. 12A8. 6SK7. 6K3, 7F7, 
1LN5. 27, 26. 24A, 77, A

78. 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z6 U
WILL ALSO SVPPLY DEALERS S
LARGEST VARIETY OF RADIO .*

TUBES IN NEW ENGLAND g
Satisfaction quaranteed or your X

money back. Call Liberty 2337 or f'i
vvrite for prices on other popular A

numbers. ’.
UN1ON ELECTRICAL SUPPLY CO. 1*1

19 High St., Boston [

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2W0
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

mūsų
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

430 BROADVVAY • SOUTH BOSTON

MtJHoshington
cotjperative Bank

I

R i

' X *•

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laldotųylų Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir NaktJ 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME
564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boaton 26C9

♦
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Penktad.enis, Spai.ų * a..

i RYTINIU
I VALSTYBIŲ ŽINIOS
: C

C. BROOKLYN, N. Y
40 V AL. ATLAIDAI

Spalių 17 d. Šv. Jurgio 
bažnyčioj prasidės metiniai 40 
vai. atlaidai, kurie tęsis ligi 
antradienio. Beabejo. jais pasi
naudos visi parapijiečiai. Vai
kučiai. kurie nori dalyvauti to- 

turi

par.

je garbingoje procesijoje, 
susižinoti su seseutėmis.

PAMALDUMAS PRIE 
AUŠROS VARTŲ 

Lietuvių pamaldumas 
švč. Marijos yra nuo

r: .......... • . —
gB

y

DARBININKAS
------------------ _ _,—-3 ...

sudarė šie: pirm. A. Mičiūnas. 
ižd. J. Šatas, rast. J. Janušony
tė, ir v-sa eilė darbščių parapi
jiečių.

IŠKILM1NGA1 s VENTĖ k 
Pereitą sekmadienį Šv. Ro

žančiaus draugija iškilmingai 
šventė Panelės švč. šventę. Už

neš jau siprašė įv. mišias ir bendrai 
priėmė šv. Komuniją. Gausiai

• lankė išstatytą švč. Sakramen
tą.

Pirmadienį. spalių 4. šv. 
Pranciškaus šventėje, Pranciš- 
kiečiai turėjo užsiprašę šv. mi
šias ir laike mišių bendrai pri
ėmė šv. Komuniją. Po pamaldų 
įvyko bendri pusryčiai, kuriuo
se dalyvavo kleb. kun. M. Paa- 

lat po keletą dega ir dar nebuvo kus ir* kun. j Matutis, ir Sese
lės Pranciškietės. Papusryčiavę 

Šv.

■v

•š

gi praturtėjo tuom.
I antri metai, kaip yra pastatyta 
' puikus Aušros Vartų altorius, 
prie kurio žmonės rodo didelį 
pamaldumą. Ten. nuo jo pa
šventinimo, nuolat dega, tarsi, 
aukuras, kuris nė dieną, nė 
naktį negęsta. Ten netik mažas 
lempukes pamaldieji myli už
degti. bet ir didelės lempos, ku
rios dega po 8—9 dienas, nuo-

i

prie
Marijos yra nuo senovės 

žinomas. Bet jos stebuklingi ap
sireiškimai Lietuvos žemėje, 
dar žmones labiau prie savęs 
patraukė: ypač pragarsėję yra 
vietos: Šiluva. Žemaičių Kalva
rija. o labiausiai Aušros Vartai 
Vilniuje. Šią stebuklingą šven
tovę gerbdavo ir ne katalikai. 
Dar rusų caro laikais, ten spe- 
cialė buvo sargyba pastatyta 
dėl bendros tvarkos, kuri dabo
davo stropiai, kad eidami vyriš
kiai nusiimtų kepures, nežiū
rint to. ar tam kas patiks, ar 
ne. Met viršui gatvės yra alto
rius. ten kasdien buvo laiko
mos šv. mišios. Dieną ir naktį 
ten būdavo žmonių, kurie su 
dideliu nuolankumu meldėsi 
prie Marijos, 
imti kepures 
kaip B:mbos. 
liai ir panašiai.

Čia. Amerikoj, irgi yra net ke
lios bažnyčios pavadinti'.- Auš-

Ten turėjo nusi- 
ir toki "ponai”
Mizarai. Andru-

ciška Garbienė. Kun. Antanai 
Dubinskas atnašavo mišias ir 

atsisveikinimo

>į

Pirmą spalių mėn. sekmadienį 
antra ko

nei valandos, kad tos savo rū
šies aukuras ten nerūsentų. Ne
tik vietinių žmonių tas daro
ma: bet štai, pora savaičių at
gal. perskaito kunigai paskelbi
muose. kad vienas asmuo at
siuntė šv. mišioms intenciją 
prie Aušros Vartų net iš Mass. 
valstybės, šis pavyzdys įrodo, 
kaip lietuviai gerbia Mariją.

Nuolatinė novena prie šios 
šventyklos esti kas sekmadienį. 
9 dienų novena prasidės prie 
Aušros Vartų lapkričio 8 d., ku
rią vės mis. kun. Kidykas. S.J.

Rap.

NEW BRITAM, CONN

išklausė turiningų kalbų iš 
Pranciškaus gyvenimo.

Seselės Pranciškietės ne 
suruošė šaunius pusryčius, 
taipgi apdovanojo visus atmin
tinomis dovanomis. Tretininkės 
reiškia gilią padėką Seselėms ir 
Dvasios Vadams už daly va vi-Į 
mą ir rūpestingumą.

PIKNIKAS PAVYKO 
Spalių 3 d. šv. Andriejaus pa

rapijos piknikas pavyko. Dalyr- 
vavo daug parapijiečių ir sve
čių. Visi linksmai praleido laiką 
ir parapijai padarė nemažai pel
no. Karo bonus $25.00 vertės 
laimėjo p. M. Vaitkus, ir A. U- 
sanis laimėjo S50 vertės.

Daug darbavosi kun. J. Matū
ros Vartai”. Mūsų bažnytėlė ir- tis ir komisija, kurios valdybą

Pranešimas LDS. Connecticut
Apskričio Kuopoms

Houston. Texas, žmonės išpirko §80,000,000 vertės 
paskolos, kai buvo pranešta, kad reikalinga užvaduoti 
nuskendęs kruiseris Houston vertės $30,000,000. Kaip 

lietuvių par. bažnyčioje priėmė matome naujasis Houston nuleidžiamas į jūreles į mė- 
Af .... ~ t - iynas> kacĮ įr jįs kirstų priešo klastingą žygį.

APSIVEDĖ
Spalių 2 d., šv. Andriejaus

Moterystės Sakramentą p. Ur
šulė Ramanauskienė ir p. Juo
zas Kavaliauskas. Klebonas 
kun. M. Pankus sužiedavo ir jų 
intencijai atnašavo šv. mišias. 
Liudininkais buvo adv. T. Ku
bilius ir p. A. šivokaitė.

p. Juozas Kavaliauskas yra 
L. L. S. Radzevičius 4 posto 
komandierius. darbštus lietuvis. 
Jo sūnelis yra šio karo tarny
boje kur nors Anglijoje.

Sveikiname ir linkime laimin
gos kloties pp. Juozui ir Uršu
lei vedybiniame gyvenime.

NAUJI LIETUVIAI 
POLICININKAI

Šiomis dienomis pakviesti 
nuolatinėn policijos tarnybon 
šie lietuviai: Jonas Prabulis, 33 
m. amž.. sūnus pp. Jono ir E- 
milijos Prabulių. Jis yra vedęs

Sekmadienį, spalių 17 d., 1 vai. po pietų, Šv. Juo- ir auklėja du sūneliu: Juozas 
Dambrauskas. 29 m. amž.. sū
nus Stasio Dambrausko, kuris 

Kviečiame visas kuopas išrinkti atstovus ir jiems lyra policininku. Jis yra vedęs ir 
įteikti naudingų įnešimų organizacijos gerovei. 'auklėja sūnų ir dukrelę. Sveiki-

Apskričio nutarimu, tą dieną. 8 vai. rytą, Šv. Juo-'name jaunosios kartos lietuvius 
zapo lietuvių par. bažnyčioje įvyks šv. mišios. Visi'policininkus ir linkime sekmin- 
vietiniai LDS nariai ir kitų kuopų atstovai kviečiami gos tarnybos, 
dalyvauti šv. mišiose ir suvažiavimo sesijose.

LDS Conn. Apskričio
Pirm, S. šrupšas 
Rast. B. Mičiūnienė

zapo lietuvių parapijos svetainėje. Waterbury. Conn 
Įvyks LDS Connecticut Apskričio suvažiavimas.

•J

M
Grynas

■ t

Grįžtame Prie Žieminės 
Tvarkos

Sekmadienį, spalių 3 d., suma 
11 vai. rytą buvo giedota. Didy-

Nors ši lietuvių kolonija nėra 
taip didelė, bet jau galima pri- 
skaityti virš 20 lietuvių polici
ninkų. T.M.

Obuolių “Medus”
Apdraudžia šviežumą, kuris teikia jums smagumą

taba-

G<ud s

J—Estabhifed 1760

PAREMK ATAKĄ SU 
KARO BONAIS!

mažiausia
Rezultate, beialiikame Reader’s Digest Liepos 
mėn. pereitų metų buvo atspausdinta skaitlinės 
nuošimčiais, parodant. Old Golds buvo:

14T MAŽIAU nikotino
10% MAŽIAU gerklę erzinančių kokybių, 

tars ir retins
iš 6 skirtingų bandytų rūšių.

-š s naujas drėg nimo elementas 
buvo išrastas Eastem Regionai 
Rer.earch Labaratonjoje U. S. Ag. 
rikultūros Departamento. Mes pra
minėme ji Obuolių "Medumi".

KLAUSYKITE —
Sammy Kaye's Bano ir Svečiu 

Trečiadieniais 8 v. v. WEEI 
Bob Crosby ir Jo O r kęst ros, 

Sekm. 10:30 v. v., WBZ.

Ve

stai ka Obuoliu “Vė
čius” priduoda

kams...

kšTi old
parink? i tabaku

O b u o11 u
dumi , padeda
kyti mišinius drėgnais 
ir šviežiais — neduo
da sudžiūti.

štai ka Obuolių ve
dus” Jums duoda!

Obuo I i M 
veikimas teikia

smagumą.
gali suteikti 

tabakai.
Old Golds 
ir pažiurę' 

įums patiks.

“Medaus” 
jums 
koki 
pui-

Paban- 
i šian- 
k kaip

sis bažnytinis choras po vasa
ros atostogų grįžo į darbą ir 
meningai pasirodė per mišias. 
Jurgis Galkauskas. ilgametis 
Šv. Alfonso parapijos giesmi
ninkas, vis dar tebepirminin- 
kauja mūsų chorui ir jam pui
kiai sekasi. Ketvirtadienį pra
dėtos repeticijos Keturdešim- 

ities mišparams. Ši didžioji me
tinė rudens šventė įvyks už 
dviejų savaičių spalių 17, 18 ir 

dd. Taipgi Palaiminimas

HEW HAYEN, COHH.
Pabaigoje rugsėjo mėnesio p. 

Onutė Adušiunytė, duktė a. a. 
Jono, ir Joanos Adušiūnienės 
išvyko į Šv. Pranciškaus ligoni
nę. Hartford,- Conn.. kur moky
sis slaugės profesijos. Jaunai 19 
mokinei linkime sveikatos, e-: Švč. Sakramentu įvyko ne po 

jnergijos ir Dievo palaimos sek-;mišių 8:30 vai., bet po rožan- 
imingai atsiekti užsibrėžtą tiks-Į žinių pamaldų 4 vai. po pietų.
lą- Angelų Sargų šventė

Kadangi Angelų Sargų iškil-Spalių mėnesį Šv. Onos drau
gija mini savo 30 metų gyvavi- mė pripuolė šeštadienį, tad mū- 
mo sukaktį. Šia proga labai ma-Įsų Altoriaus Tarnai pagerbė 
lonu yra pasveikinti Šv. Onos savo Globėjus sekmadienį, spa-
draugijos pirmąsias steigėjas, lių 3 d., per Mišias 8:30 v. ryte, 
jos praeities veikėjas, dabartinę 
valdybą ir visas nares. Linkime 
laimingai sulaukti sveikoms 
auksinio jubiliejaus.

i

Šv. Kazimiero parapijos baza-i 
ras jau artinasi; įvyks spalių1 
14—15—16 dd. Ar jau visi su- 
grąžinot knygeles į kleboniją? 
Klebonas ir komisija deda pa
stangas, kad viską sėkmingai 
priruošus. ir kviečia visus para
pijiečius stoti į talką.

Tos mišios buvo atnašaujamos 
už Tarnautojų intencijas. Pa
tys Tarnautojai pasipuošė suta
nomis ir kamšomis užėmė pir
mas sėdynes bažnyčioje. Visi 
mokyklos vaikučiai prisidėjo 
prie iškilmių aktyviai dalyvau
dami liturginėse Mišiose. Žodis 
į žodį visi bendrai atsakė į mi

I Svarbus Pranešimas

OlčGolč H

Amerikos Raudonasis Kry- 
: žius kviečia visas moteris į pa- 
gelbą. nes darbo yra labai daug. 
Taigi mes. lietuvės moterys ir 
mergaitės neatsilikime nuo ki
tų tautų moterų. Turime savo 
parapijoj Raudonojo Kryžiaus 

1 skyrių ir labai gabią skyriaus 
vedėją p-nią Oną Alf. Taigi vi
sos skaitlingai susibūrkime ir 

i lankykimės į darbo vakarus, 
kurie įvyksta kiekvieną trečia
dienio vakarą, parapijos svetai-' 

j nėję.

i

Rudens sezonui atėjus, kiek
vienam yra gera proga, ilgiaus 
namuose praleisti vakarus. Tai
gi sunaudokite vakarus pasis
kaitymui gerų laikraščių ir 
knygų, ypatingai dabar svarbu1 
yra skaityti katalikiškus laik
raščius, nes juose telpa vėliau
sios žinios iš viso pasaulio.

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 
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 atsivešti.

M. Jokubaitė,
Apskr. rast.

šių maldas, taip, kad šv. mišios' mišiomis palaidota a. a. Pran 
tikrai buvo ne tik kunigo, bet 
visų esančiųjų bažnyčioje ben
dra auka. Girdėjau buvo svar- tarė tinkamą
bių viešnių bažnyčioje. Tas žodį. Reiškiame užuojautą šei- 
bendras atnašavimas šv. mišių' mai. - 
kaip kunigo, taip kongregaci
jos padarė jose neišdildomų į- -per visas šv. mišias
spūdžių. Tokiu būdu grįžtama lekta buvo renkama arkivysku- 
prie pirmųjų amžių, kuomet 
šv. mišios visų bendrai buvo at
našaujamos požeminiuose Ka- 
takumbų urvuose.

Šv. Teresėlė Pagerbta
Ne tik pamokslas buvo apie 

šv. Teresėlę per mišias 8:30 v. 
sekmadienį, bet ir po pietų Jė
zaus Mažoji Gėlelė buvo pa
gerbta per ypatingą šventinimą 
rožių jos garbei. Gan daug žmo
nių atsinešė rožių į pamaldas po 
pietų. Kun. dr. Mendelis pers- „;... ,, ,. ... limo i Bostoną,kaitė šventimo maldą lietuvis- __
kai, išdėstė to šventimo-----
mę. o pašventinęs rožes priminė 
visiems, kad tai yra bažnyčios, 
sakramentalas ir tos rožės pri
valo būti gerbiamos kaip rožan
čius, pašventintos žvakės, ver
bos ir kiti pašventinti daiktai. 
Šv. Teresėlė gimė 1873 m. Mirė 
sulaukus tik 24 metus, 1897 m. 
Paskelbta šventa 1925 m. Tad 
nesvarbu kaip ilgai kas gyvena, 
kad mirties valandoje galėtų 
užimti svarbią vietą danguje.

Šv. Pranciškus Ir 
Tretininkės

Kad pagerbti savo dvasios tė
vą šv. Pranciškų, parapijos tre
tininkės užprašė šv. mišias pir
madieniui, spalių 4 d. 7:30 vai. 
už savo intencijas. Po tų mišių 
visoms susirinkusioms tretinin
kėms buvo duota generalė ab
soliucija. Sekmadienį po pietų 
novenos vedėjas po atkalbėjimo ■ 
rožančiaus visiems paaiškino a- i 
pie trijų šv. Pranciškaus orde-1 ■ 
nų. Jis pasakė, kad būti nariu '■ 
trečiojo ordeno šv. Pranciškaus i 
daugiau nieko nereikia kaip,' 
kad vyras arba moteris būtų 
“davatka” geroj to žodžio pras- i 
mėje. Davatka ^odis paeina iš 
lotinų kalbos “devotus”, tai yra 
dievobaimingas. Tik dėlto, kad 
kaikurios Lietuvos dievobai
mingos našlės ir mergelės turė
jo ilgus liežuvius ir buvo žino
mos kaip “pliotkarkos” ir ne- Į 
kaltų žmonių šlovės plėšikės, 
tas geras žodis “davatka” pra
dėjo būti rišamas su žmonėmis, 
kurie po priedanga šventumo! 
užmiršo antrąjį svarbiausiąjį1 
Dievo įsakymą, būtent. “Mylėk 
savo artimą, kaip pats save”. 
Laukiama atvykstant gerb. Vi
zitatoriaus, tėvo misijonieriaus, 
kun. Juvenalio Liaubos. kurs y- 
ra pasižadėjęs duoti kelias kon
ferencijas mūsų tretininkėms. 
Taipgi priims naujas kandida
tes į 3-čiąjį Šv. Pranciškaus 
deną.

Pradėta Ruoštis 
Keturdešimtei

Altoriaus ir Rožančiaus 
terų dr-ja savo pirmam rudens 
susirinkime iš kasos paskyrė 
$15.00 dolerių 40 Valandų At
laidų gėlėms. Tai pirmutinė au
ka tam tikslui. Kasmetai yra 
renkamos aukos, kad padengti 
išlaidas altoriaus papuošimo. 
Jei gerai atsimenu, tai girdėjau 
kunigus kitais metais sakant, 
kad sunaudojama 30 tuzinų 
chryzanthėmų tinkamam pa
puošimui sosto mūsų Eucharis
tiniam Karaliui, o vienas tuzi
nas tų gėlių kainuoja $6.00. Jau 
Magdalena Kaluškienė Clayto- 
nienė ir paaukavo $5.00. Turi
ma vilties, kad bus ir daugiau 
geradarių, kurie norės prisidėti 
prie šio garbingo darbo. Sesutė 
Zakristijone jau turi sudariusi 
planus, kad šįmetą, nežiūrint 
karo, mūsų didysis altorius 
būtų gražiausias mūsų parapi
jos istorijoj.

Nuotrupos
Šeštadienį, spalių 2 d. su šv.

pijos našlaičiams. Surinkta 
$165.85.

Lankėsi Baltimorėje daininin
kas Rapolas Juška. Jis atstova- 

'vo bažnytinės muzikos firmą 
McLaughlin and Reilly iš Bos- 

, tono Sesučių Mokytojų Institu
te. Ta pačia proga jis atlankė 
mūsų kunigus ir, Sesučių kvie
čiamas, matė jų atnaujintą vie
nuolyną ir parapijinę mokyklą. 
Rapolas seniau vargonininkavo 
mūsų parapijoj, pirm persikė-

Marijona Bruzgaitė vis dar c?—
5,;__ tebesigydo Maryland Universi- 

teto ligoninėje. Jau arti metai 
kaip ji buvo automobiliaus su
žeista. Vis dar nepasveiksta. 
Duok Dieve jai kantrumo.

Spalių mėn. 310 mišių yra au
kojama už intencijas jaunuolių 
ir mergaičių karėje. Teko nu
girsti, kad kun. dr. Mendelis jau 
turi sudaręs planus, kad 500 
mišių bus atnašauta už miru- 
rius lapkričio mėn. Tiek daug 
žmonių miršta mūsų parapijoj, 
tiek daug žūna kare, kad jau
čiama būtinas reikalas kuodau- 
giausiai pašalpos pasiųsti skai
styklos kaliniams.

Mūsų bažnyčioje vis dar kas
dieną yra atnašaujamos mišios 
nuo 6:30 v. ryte iki 12:10 v. vi- 

i durdienį. Nežiūrint, kad 54 mi
šios yra aukojamos kas savaitę, 
jų skaitlius nei kiek nesimaži- 
na. Kunigai sako, kad žmonės 
iš kitų miestų siunčia aukas, 
kad būtų Mišios giedamos mū
sų bažnyčioje jųjų intencija.

Veikimo Kalendorius atspaus
dintas ir pasiųstas visiems pa
rapijiečiams. Viršelį puošia pui
kus vaizdas mūsų didingos šv. 
Alfonso bažnyčios. Kalendorius 
atspausdintas lietuviškai ir an
gliškai.

Kurie supranta lenkiškai, tai 
sako, buk girdėję, kad mūsų 
Stebuklingo Medalikėlio Nove
na yra garsinama per radio 
kasdieną jųjų programoje.

Kaikurie žmonės lietuviai bu
vo nustebinti važiuodami gat- 
vekariais kai pamatė vardą ir 

į vaizdą šv. Alfonso bažnyčios. 
Mat mūsų Novenos pamaldos ir 
jųjų valandos yra garsinamos 
gatvekariuose.

Sekmadienį, spalių 3 d. anglų 
laikraštis BALTIMORE AME. 
RICAN turėjo gražų pagarsini- 

,mą mūsų bažnyčios ir jos pa
maldų. Taipgi BALTIMORE 
SUN pirmadienį kaip rytą, taip 
ir vakare turėjo mūsų bažny
čios vaizdą ir priminė visiems, 
kad mūsų bažnyčioje yra atna
šaujamos mišios 12:10 v. vidur- 

I dienį kasdieną, šv. Valanda yra 
' laikoma kas ketvirtadienį, ir 14 
kartų yra laikomos Stebuklin
go Medalikėlio Novenos pamal
dos, prašant Pergalės ir Taikos 
mūsų kraštui.
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