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Karas verčia visas įstai
gas persitvarkyti. “Darbi
ninko” redakcija ir admi
nistracija taip pat turi 
prisitaikyti 
mams ir
Gauname nusiskundimų, 
kad “Darbininkas” nepa
siekia skaitytojų ir pla
tintojų laiku. Todėl nori
me taip susitvarkyti, kad 
laikraštį “Darbininką” iš
leistume nors dviem va
landom anksčiau. Visiems 
yra žinoma, kad ir paštas 
karo laiku neveikia taip, 
kaip prieš karą. Vien Bos
tono pašto virš tūkstantis 
darbininkų yra karo tar
nyboje. Bet anksčiau iš
leidę “Darbininką” iš 
spaustuvės, būsime nors 
tiek patenkinti, kad mes 
atlikome savo darbą lai
ku.

Todėl prašome Gerb. 
Bendradarbių ateiti mums 
į talką. Siųskite visus 
raštus — straipsnius, ko
respondencijas ir kitus — 
į antradienio “Darbinin
ko” numerį taip, kad mes 
gautume penktadienio ry
tą, o į penktadienio nume
rį taikomus 
me gauti 
Trumpas ir 
nias, kurios
me ar antrame “Darbinin
ko” puslapyj, norėtume 
gauti šeštadieniais ir tre
čiadieniais.

Visus skelbimus prašo
me priduoti ar prisiųsti 
dieną prieš laikraščio iš
leidimą, būtent, šeštadie
nių ir trečiadienių rytais.

Vėliau gauti raštai ir 
skelbimai bus talpinami 
tik sekančiuose “Darbi
ninko” numeriuose.

“Darbininko” 
Redakcija 
ir Administracija.

raštus turi- 
antradienį 

svarbias ži- 
tinka pirma-
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Seimas - Konferencija

Popiežius Kalbesius Per Radio
Londcnas, spalių 28 — 

Vokiečių kontroliuojama 
radio, Vichy, Prancūzijo
je, paskelbė, kad Popie
žius Pijus XII kalbėsiąs 
per radio, sekmadienį, 
spalių 31 dieną.

Vatikano radio praneša, 
kad Jo Šventenybė deda 
visas pastangas sugrąžin
ti taiką pasauliui.

Sakoma, kad vokiečius 
paveikė Alijantų nuolati
nis bombardavimas 
kietijcs miestų.

Londonas paskelbė, 
nuo liepos * 9 dienos 
spalių 17 Britai numetė 
74,000 tonų bombų ir 
Jung. Valstybių oro jėgos 
numetė 18,000 tonų bom
bų ant Vokietijos ir jos 
okupuotų kraštų miestų.

į bombone- 
192 kartus 

daugiau sunkesnių bom
bų, kaip vokiečiai numetė

Vokiečiai Nebesiskaitę i Taigi Alijantų
Sj Hitleriu išiai numetė .

Berne, Šveicarija, spalių . .. . __
28 — Šveicarijos laikraš- ant Britanijos miestų. Vo- 

: čio korespondentas, rašy-,klcčiai numetė 480 tonų. 
' damas apie Vokietijos vi- J štai kodėl Vokietijoje 
I daus padėtį, sako, kad nuo yra pesimizmas ir nepasi- 
| pralaimėjimo Stalingra- tikėjimas, 
de vokiečių moralė prade-; 
jo pulti. Dabar dar didės-' 
nis “pesimizmas ir nesis
kaitymas su Hitleriu pa
sireiškęs” Vokietijoje.

Tuo pačiu laiku Vichy 
į spokesmanas, kalbėdamas 
per radio, pareiškęs, jog 

j “Prancūzijoje gali bile 
momentu kilti visiška be- 

i tvarkė”, taip praneša 
Reuter.

Vokiečiai nesitiki ne tik 
karą laimėti, bet taip pat 
belieka maža viltis suda- 

: ryti kompromisinę taiką.
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Kristau, Karaliau, globok mus ir vesk i Pergalę!

Atšaukia Aptemdinimo Įsakymą

*
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Washington, D. C., spa

lių 28 — Prezidentas Roo
seveltas paneigė gandus, 
kad valdžios įstaigose esą 
vyrų, kurie nori išvengti 
karo tarnybos.

Prezidentas skaitlinė
mis įrodė, kad tik 3.2% 
esąs pareigūnų, kurie esą 
laikinai yra atleisti nuo 
karo tarnybos.

Kristaus Karaliaus Šventė

Armija ir Laivynas ir1 noriai, nes reikia taupyti 
Civilio Apsigynimo Ofi-! kurą, reikalingą elektros 
sas praneša, kad atšau-J gamybai.
kiamas aptemdinimo1 Pradedant sekmadienį 
(dimout) įsakymas. Nuo vidunaktį automobilistai 
sekmadienio, spalių 31 d. ! galės važiuoti su švieso- 
vidunakčio Atlantiko, Į- mis be aptemdinimo. 
lankos ir Pacifiko pakraš- 
čių gyventojai, prade-; 
dant lapkričio 1 d., vėl 
galės vartoti šviesas be 
užtraukimo langų; krau-j 
tuvių savininkai galės ap
šviesti savo 1 
langus ir iškabas.

Tačiau Maj. Gen. Sher- 
man Milės, 1-mos Tarny
bos Komandos koman- 
dantas, įspėja piliečius, 
kad gali būti reikalas vėl 
aptemdinti šviesas, jeigu 
submarinų veikimas su
darytų pavojų. Todėl pa
tartina langų uždangų ne-į 
nuimti, nes gali kada nors; 
vėl prireikti.

Šiuo laiku submarinų 
pavojus sėkmingai praša
lintas ir todėl atšauktas! 
šviesų aptemdinimo įsa-' 
kymas.

Iš Washingtono valdžios1 
oficiozai prašo gyventojų,! merikos užsienių reikalų 
kada aptemdinimas yra sekretorius Cordell Hull 
atšauktas, kad vietoj to kalbėjosi su sovietų Rusi- 
sumažintų šviesas sava- jos diktatorium Stalinu.

Washington, D. C., spa-
Roosevel-
Kongreso 

pagal kurį 
gaus padi- 

būtent: —

krautuvių 28 Prez.
i tas pasirašė 
priimta bilių, 
karių šeimos 
dintą pašalpą, 
žmona gaus $50 mėnesiui, 
o pirmam vaikui bus ski
riama $30 mėnesiui, ki
tiems vaikams po $20 mė
nesiui kiekvienam.

Pavyzdžiui, jeigru tėvas 
yra palikęs ar paliks žmo
ną su trimis vaikais, tai jo 
šeima gaus $120.00 mėne
siui.

(LKFSB) Kai Napoleo- norėtume pabrėžti tą lau- 
nas I buvo ištremtas į Šv. kima, kad Kristaus dvasia 
Elenos salą, kartą jis į sa- greičiau įsiviešpatautų vi- 
vo draugus prabilo: šame pasaulyje.
— Aš įstengiau uždegti, — Jei žmonija ryžtųsi 

įkvėpti tūkstančius vyrų, Kristaus valdžią pripažin- 
kurie net į mirtį ėjo dėl ti kaip privačiame, taip ir 
manęs. Bet reikėjo mano viešame gyvenime, — kal- 
žvilgsnio, mano balso, rei- bėjo Pijus XI, per visą 

i neišma
tuojamos palaimos srovės: 

ant Šv. Elenos salos esu teisinga laisvė, ramybė, 
lyg pririštas prie uolų, kas 
gi dabar kovoja dėl ma
nęs? Kas dabar man už- 
kariauna karalystes?! Ko
kia didelė bedugnė tarp 
mano skundo ir Kristaus 

čias salas pristatyti pa- viešpatystės, kuris visame 
galbos ir priešintis Ali- pasaulyje yra skelbiamas, ■ionfomc 1__ i.___ __ _______

TADONAT DDTPA'>TęTA “PTM kėj°’ kad aš su jais bū-, žmoni ją išsilietų J/ArVJLNAl K11V1- čiau... Gi dabar, kai aš čia tuojamos palaimų

AMERIKIEČIAI SUNAIKINO
58 JAPONŲ LĖKTUVUS

TĄ KARO PADĖTĮ”
New York, spalių 28 — 

Japonijos vyriausieji va
dai, Tojo ir Hirohito pri- 

ir pasakė savo 
kad “Alijantai

ma. Kol Japonijos

d.'Sekmadienį, spalių 31 
(Kristaus Karaliaus šven
tėje) įvyks Marianapolio 
Kolegijos Rėmėjų seimas, 
kuris prasidės iškilmingo
mis šv. mišiomis ir pa
mokslu Marianapolio Ko
legijos koplyčioj, Thomp- 
son, Conn.

Rėmėjų valdyba ir Kole
gijos vadovybė nuošir
džiai kviečia visus daly
vauti seime.

Tą pačią dieną, Nekalto 
Prasidėjimo P. Švč. lietu
vių parapijoj, Cambridge, 
Mass., įvyks Sodalicijos 
konferencija, kuri prasi
dės iškilmingomis šv. mi
šiomis tos parapijos baž
nyčioje, 10 v. rytą.

Konferencijoje dalyvaus 
iš visų lietuvių parapijų 
Sodalietės atstovės.

Sveikiname ir linkime 
geriausių sėkmių M. K. 
Rėmėjų seimui 
cijos konferencijai!

pažino 
žmonėms, 
iš pradžios nugalėti, da
bar sudaro Japonijai tik
rai rimtą karo padėtį”... 
Alijantai sunaikino 300 
Japonų lėktuvų Rabaul 
salos tvirtovėje.

Bet Japonija tik tada 
pajus tikrą pavojų, kada 
jos pati sala bus naikina-

pats 
kraštas nebus pasiektas, 
jos industrijos nepalies
tos, ji galės į ją apsupan-

I

I

jantams.
Reikia tikėtis, kad pasi

tarimai dabar vedami 
Maskvoje, išgaus Stalino 
sutikimą Alijantams per 
Sibirą užpulti Japoniją ir 
taip pagreitinti karo galą.

sutarimas ir taika”.
Teisingai pastebėjo ir 

didysis popiežius Lieonas 
XIII:

— Tik tada pagaliau už- 
gys daugelis žaizdų, tik ta
da sužydės viltis, kad kiek
viena teisė bus reikiamai 
pagerbta, — tik tada su
spindės taikos šviesa ir

bu. kad pergalę laimėtų komu
nizmas.

Kaip tik priešingai mūsų 
visuomenėje ir spaudoje. Mes 
ruošiame masinius karo bonų 
pardavimo vajus, aukojame 
kraują ir pinigus Raudonajam 
Kryžiui.

Taigi iš to kiekvienas gali 
suprasti, kad komunistams ar
čiau širdies svetimos valstybės 
reikalai, kaip tos šalies, kurios 
laisve ir gerove jie, kaip ir vi
si kiti naudojasi.

Negana to, komunistai be su
stojimo puola lojalius Ameri
kos lietuvius ir juos vadina 
pro-naciais, Hitlerio agentais 
tik todėl, kad lojalūs lietuviai, 
kaip mūras stovi už Jung. Val- 

ir Sodali- stybių karo pergalę ir prašo 
savo vyriausybės po karo pa
gelbėti Lietuvai atsistatyti ir 

Lietuvių komunistų laikraš- atgauti nepriklausomybę ir 
čiai, kurie leidžiami laisvoje 
Amerikoje, naudojasi ta laisve 
skleisdami komunizmo propa
gandą. Jiems nesvarbu kas lai
mės karo pergalę, o tik svar-

Nacių Lėktuvai Bombarda* 
vo Angliją

laisvę.
Lojalūs Amerikos lietuviai 

remia visus demokratijos tal
kininkus, kurie gelbsti nugalė
ti pasaulio blogybę — Hitleriz- 
mą. Per savo, Amerikos vy
riausybę lojalūs lietuviai remia 

j ir Sovietų Sąjungą, o trk prie- 
Įšinasi, kada Sovietų Sąjunga 
I po karo vėl nori pavergti Lie- 
Ituvą, kurią buvo pavergusi 
klastingu būdu 1940 m.

Iš Alijantų Centro, Piet- ponų lėktuvus nušovė pa- 
Pacifike, dangėse.

Tai jau penktas puoli- 
mėnesį Rabaul 

vo Rabaul bazę. Numetė, bazės, kur daugiau kaip 
151 toną bombų, kuriomis 400 priešo lėktuvų sunai- 
sunaikino 21 japonų lėk-' kino arba sužalojo, kad 
tuvą aerodrome ir 37 ja- nebetinka lekiojimui.

vakariniame
spalių 28 — Amerikiečiai 
per tris dienas bombarda-’mas per

Numetė, bazės,

, mylimas, garbinamas ir 
gyvas visada!”

Susikaupimo valandoje kardai nusvirs žemyn bei 
Napoleono pasakytieji žo- ginklai kris iš rankų, kai 
džiai teisingi. Juos prisi- visi noriai priims Kristaus 
mindami Kristaus Kara- viešpatavimą ir Jo klau- į 
liaus šventės proga, mes sys”.i-------------------------------------------------------------------

1

Londonas, spalių 28 — 
Vokiečių lakūnai, nakties 
metu, bombardavo pietų 
rytinę Anglijos dalį, 
cių lakūnai aplankė Ang
liją dešimtį sykių į devy
nias dienas.

Na- I

Vokietijai Gręsia Revoliucija

BIASUS BADAS INDIJOJE _____
Londonas, spalių 28 — 

Iš Calcuta, Indija, prane
ša, kad to miesto gatvėse 
130,000 žmonių išbadėju
sių ir suvargusių slankio
ja šaukdami pagalbos.

Bern, Šveicarija, spalių 
28 — Vokietijoje esą apie 
dvylika 
ninku 
kraštų.
priversti dirbti įvairiose 

1 industrijose. Jie esą slap-

milijonų darbi- 
atvežtų iš visų 
Tie darbininkai

TRIJŲ-JĖGŲ KONFERENCIJA 
MASKVOJ EINA SKLANDŽIAI

tai susiorganizavę, turi: 
ginklų ir tik laukia pro
gos sukilti prieš pavergė
jus.

Naciai pasiuntė kariuo
menės ir sargybinius į ka
ro frontus, krašto apgyni
mui nuo vidujinio sukili
mo nėra užtektinai karei
vių.

Šiaurės Italijoje taip pat 
didėja pasipriešinimas

tani ja įvairiais klausi- Prieš nacius. Italai prade-
mais, jie esą pabrėžę, kad atsipeikėti^ ir organi- 
šiuo ypatingu 
jungta politinė strategija 
tarp Alijantų yra esencia- 
lė. Rusai esą nori koope
ruoti visais Europiniais 
politikos reikalais ne tik 
dabar, bet ir konferenci-

Londonas, spalių 28 — 
Jung. Valstybių, Britani
jos ir Rusijos atstovų 
konferencija eina sklan
džiai; susitarta dėl artimo 
bendradarbiavimo politi
niuose reikaluose, nors 
dabartiniu laiku, kas yra 
svarbiausia.

Maskvos radio praneša, jai pasibaigus, 
kurį užrekordavo Associa- 
ted Press, kad Britų už
sienių ministras Anthony 
Eden su savo patarėjais 
vėl turėjęs pasikalbėjimą 
su Sovietų premieru Sta
linu.

Sakoma,
toj kelti skirtumus
Jung. Valstybėmis ir Bri-*dien. Jie tave ryt išlaikys, [do finansuojami.

Washington. spaliu 28— 
| Anglių kasyklų darbinin- 
Į kai tebestreikuoja. Karo 
Darbo skyrius pasiūlė pa-i 
kelti jiems atlyginimąĮ 
$1.12 ir pusę į dieną, bet 
darbininkai ir unijos va
dai to nepriėmė.

Reikia tikėtis, kad dar-| 
bininkai nestatys per; 
daug didelių reikalavimų 
ir streikas bus užbaigtas, 

kovoti prieš' na- nes anglių stoka sulaiky-

kol kas yra žinomi tik da- 'Seveltas atsišaukia į Kon- 
lyvaujantiems atstovams ?res4. kad jau dabar pra- 
ir gali būti, kad jie infor-, dėtų svarstyti apie davi; 
muoja savo vyriausybei. progos atleistiems iš 

j karo tarnybos vyrams ir 
į moterims siekti mokslus 

Pirk Karo Bonus šian- ; kurie būtų Federalio fon-

Londonas, spalių 28 — 
Paryžiaus radio pranešė, 
kad praeitą savaitę naciai 
areštavo daugiau, kaip 
tūkstantį prancūzų, kurie 
priešinosi Hitlerio parė
dymams.

I

Stockholm, Sveri ja, spa
lių 28 — Iš Goetenborgo 
praneša, kad Vokietijos 
naciai uždarė Norvegijos- 
Švedijos sieną visam susi
siekimui. Prieš uždarant 
sieną, naciai pasiuntė 
daug kariuomenės prie 
Švedijos sienos.

Šeštadienį, spalių 30 d., 2 vai. po pietų įvyks lie
tuvių darbininkų radio programa. Iš WC0P stoties, 
Boston, Mass., bus transliuojamos lietuviškos liaudies 
dainos, muzikos kūriniais ir įvairūs pranešimai.

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

1 paskelbta šeštadienį.
DARBININKŲ RADIO

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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UNITED WAR FUND VAJUS

Visi Šventieji, Melskitės uz musišleista dra-

ką naciai 
nepavyks

kaipo įžy-
Tos ir 
verčia 

kad ir ri-

KARO PAŠAU 
PA UŽSIENIUI

2

HEW BRITAIN, CONN.

Iš Aiijantų Centro, 
giers. spalių 28 — Vokie
tijos naciai atitraukė sa
vo užpakalines kareivių 
eiles į Mondragone —Vas- 
to kalnus. Spėjama, kad 
naciai stiprina savo karo 
jėgas Romos gynimui, o 
gal planuoja pradėti dide
lę kontr-ofensyvą. ,

Sakoma, kad naciai su-; 
traukė 100.000 kareivių į: 
karo frontą, ir iš oficialiu' * f
šaltinių praneša, kad Ita
lijos pasidavimo laiku vo
kiečiai turėjo gal būti 20 
divizijų (300.000 vyrų) I- 
talijoj.

Al-j Vokiečiai gali pradėti 
kontr - ofensyvą, turėda- 

. mi tokią kariuomenę Ita
lijoje. Jie turi ką nors da- 

• ryti, kad pakelti Reicho 
gyventojų moralę; Rom- 
mel’iui reikia atstatyti sa
vo reputaciją,
miausio generolo, 
kitos priežastys 
nacius pradėti, 
zikingą puolimą.

Bet nežiūrint 
darytų, jiems
laimėti. Jie tik daugiau 
gyvybių sunaikins. Ge
riausia išeitis vokiečiams 
besąlyginiai pasiduoti.

Didžiojo Bostono Suvienytas 
Karo Fondo (Greater Boston 
United War Fund* vajus pra
sidės lapkričio - Nov. 8 d. Už
sibrėžta sukelti $7.500.000. ku
rie reikalingi namų fronte ir 
karo fronto tarnybose. Dabar
tiniu laiku yra Įvairių proble
mų. Reikia suteikti malonumą 
ne tik karo tarnyboje esan
tiems. bet taip pat ir tiems, ku
rie išeina į karo tarnybą, kad 
ir jiems būtų galima sutvarky
ti ir išrišti namų problemas, 
pirm negu jie išeis tarnybon. 
Ypač dabar, kfeda tėvai turi ei
ti Į karo tarnybą, tai jie negali
būti gerais kareiviais, jeigu jie g^ntūrų ekspertai 
palieka neaprūpintas savo šei-Įduoda patarimus, 
mas. Taigi labdaringos organi-Į 
zacijos Katalikų Labdarybės 

Šeimos Gerovės

■ 
i 
i

galvoja ką daryti su jaunesniu 
broliu ar sesute. Taigi tų a- 

darbininkai I

Jeigu motina turi eiti Į dar-! 
tai jie pagelbsti surasti i 

Biuras. Žydų šeimos Gerovės atitinkamą vietą mažiems vai-į 
organizacija. Boston Provident kams 
organizacija. Community fon-1 
do namų fronto agentūros yra kuriems tik pašalpa reikalinga,

Iš to fondo yra šelpiami visi

paruošusius speciales progra- Taipgi iš to fondo skiria stam 
mas. kad pagelbėti šeimos gal
vai. kuris turi išeiti į tarnybą.1

. I
aprūpinti jo šeimą.

Visos tos agentūros turi pro
fesionaliai išlavintus darbinin
kus. kurie turi specialų visuo
menės pažinimą ir yra patyrę 
šeimų patarėjai, žino, kad tė
vai. besiruošianti eiti karo tar
nybon. turi kaikurias proble
mas kaip tai: kaip jo šeima iš
silaikys jam išėjus, arba kaip 
šeimos nariai aprūpins save, 
kada jie yra fiziniai ar proti
niai serganti. Gali būti, kad 
šeimos tėvas rūpinasi apie 
skolas arba mokėjimą už pirki
nius. apdraudę, mokesnius už 
namą, ar taksas, ar gali būti

bias sumas šelpimui nuo karo 
nukentėjusių gyventojų užsie- 
nyj. bet ypatingai rūpinasi ir 
teikia pagalbą karo tarnyboj 
esantiems -vyrams.

I
Anglijos Katalikų Žinių Laiš

kas praneša, kad Vilniaus sri
tyje Vokietijos naciai išplėšė 
bažnyčių varpus ir iš jų nuliejo 
ginklus.

Be to. praneša, kad Vilniaus 
srityje naciai dar penkius ku
nigus nužudė.

If
i h

t 
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APAŠTALAVIMO MALDOS 
DRAUGIJA

, Atvykus Į šią koloniją kun. 
J. Kidykui, S. J., suorganizuo- 

j ta Apaštalavimo Maldos drau-
■ gija. Prisirašė nemažai narių. 
į Išrinkta valdyba. Pirmas susi
rinkimas Įvyks sekmadienį, 
spalių 31 d., po pamaldų, spa-

' lių 31 dieną.
Amerikos Raudonojo 

Kryžiaus skaitlinės paro
do. kad nuo rūgs. 1 d., 1939 j 
m., ligi birželio 30 d., 1943 
metų, užsienio karo pa-į 
šalpa siekė $73.942,424.52. į 
Iš tos sumos. $34,317.145.-' 
46 buvo Raudonojo Kry
žiaus išlaidoms padengti, 
ir $39.625.279 yra Valdžios 
pinigai. Reikmenys buvo 
išdalinti per Raudonąjį 
Kryžių. Kinija. Indija, Vi- 
durytai, Šiaurės Afrika ir 
beveik kiekviena Europos 
šalis gauna pagalbą; tarp 
jų Belgija, Suomija, Pran
cūzija, Didž. Britanija, 
Graikija, Rusija, Ispanija, 
Norvegija. Lenkija, Olan
dija. Islandija, Šveicarija, 
ir Jugoslavija. Karo pra
džioje daugelis reikmenų 
buvo išdalinta per Raud. 
Kryžiaus skyrius Lietu
voje ir kitose Pabaltės val
stybėse, Rumunijoj, Ven
grijoj, ir kitose vietose pa
galbai lenkų kareiviams ir 
civiliams, kurie pasislėpė 
nuo karo tose šalyse. Dau
giausia buvo 
bužiams, apie $20,000,000. 
Medicinos ir sanitariams 
reikalams, antri iš eilės, 
$13,500.000 vertės.

Maistas užima trečią vie- 
' tą $8.000.000 vertės. Pata
lynės apie $3,750,000. am- 
bulansai ir kitos vežimo 
priemonės apie $600,000. 
vertės. Piniginės pašalpos 
per Raudonąjį Kryžių į- 
vairioms šalims siekė $2,- 
143.000. Dauguma šių rei
kmenų buvo išsiųsta lai
vuose perimti Raud. Kry
žiaus. Pirmas buvo perim
tas birželio mėn. 1940 me
tais ir išplaukė su reikme
nimis $1.000.000 vertės į 
neokupuotą Prancūziją. 
Daugelis šių laivų plaukė 
su pagelba nukentėju- 
siems nuo karo.

Dar prie to, civiliams pa
šalpa yra duodama per 
Raud. Kryžių Filipinuose, 
Kanalo Zonoj, Puerto Ri- 
coj, Kuboj ir Kurasaoj. 
Raud. Kryžiaus išlaidos 
toms šalims siekia $750,- 
000: prie to. valdžia nupir
ko reikmenų už $323,000. 
išdalinta per Raud. Kry
žių. A.R.C.

I

i

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla: mokėk 
ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.

Nacių Vienintelis Lėktuvų 
Vežiotojas Sužalotas

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS ;; 
yra ' I

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis” • •
Pigiausias laikraštis yra 1 1

"VARPELIS"’ !!

Metams kainuoja tik $1.00
Kanadoje $2.00 f

Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. <■> 
Platintoja’, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, e 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 0 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- H 
meratų gauna vertingų dovanų. į i

"VARPELIS" j!
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir į j 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- ' į 
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. < ■

Adresas:

FRANCISCAN FATHERS I j
310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. I 

Telephone — Hemloek 6567 £

įATuJ
JBiif ? j* 1

T*

L-JIl - ik -Ji

ALIJANTAI UŽĖMĖ DEŠIMTĮ Turkijos Šventė 
MIESTŲ ITALIJOJ

Algiers, Afrika, spaliui
28 — Alijantų kariuome
nės Italijoje varosi pir-! 
myn prieš smarkų nacių 
puolimą.

Alijantai pasivarė šešias zidentas Benešąs apdova- 
mylias į dieną pirmyn ir nojo kariniu atsižymėjimo 
užėmė dešimtį miestų. Na- kryžiumi, 
ciai taisosi < 
vietas prie Mondragone.

Stockhoim. Švedija, spa
lių 28 — Iš Šveicarijos 
praneša, kad Vokietijos 
lėktuvų vežiotojas - laivas 
Graf Zeppelin, kuris esąs 
vienintelis, buvo sužalo
tas. kada jis plaukė į šiau
rinę Norvegiją.

Sakoma, kad tas laivas 
nuplaukė į Stettino uostą, 
Baltijos pakraštyj, patai
symui.

Naciai Kovoja Jugoslavijoje
Londonas, spalių 28 — 

Naciai pradėjo žiaurius 
mūšius Jugoslavijoje, kad 
nugalėjus partizanus ir 
užvaldžius visą kraštą. 
Bet Jugoslavijos partiza
nai turi jėgos atremti na
cių puolimus ir tik laukia, 
kada Alijantai pradės 
puolimą jų krašte prieš 

l nacius.

Čekoslovakijos 
Švente

Į Spalių 31 d. vakare Įvyks 
' margumynų vakarėlis, kurį 
ruošia Sodalietės, parapijos 
svetainėje. Kviečia visus atsi
lankyti.

Šią savaitę pas tėvelius lan
kėsi šie kariai: V. Pavasaris, 
A. Plukas, A. Grimaila ir J. 
Matulevičius. Pastarasis tik po 
metų tarnybos
lankyti savo motinėlę, 
ir brolį su šeima, 
užbaigimo proga.

Taipgi šiomis 
kėši pas motinėlę
p. A. Povilaitis, advokatas, ku- 

i ris dabar yra valdžios tarny
boje. Laikinai apsistojęs Chi- 
cagoje.

I
I I 
Į

gavo progą ap- 
seseris 

radio mokslų

dienomis lan- 
ir savuosius

KORTAVIMO VAKARAS
Lapkričio 14 d. Įvyks LRK- 

SA 109 kuopos kortavimo va
karas, parapijos svetainėje. 
Kviečia visus atsilankyti, ypa
tingai narius, ir visiems bend
rai linksmai praleisti laiką.

T. M.
I
mą pramonės, elektrifika
cijos. Turkija turi nema
žai žemės turtų — chro
mo, cinko, vario ir daugLKFSB) Spalių 29 d.

Turkijos nacionalinė šven- kitų. Daromos pastangos 
tė. Gyventojų Turkija turiar į nacių užimtus kraš- __ ___________

tus. Rusijoje yra susior-Į netoli 18 milijonų, bet plo- 
ganizavę čekų kariniai vie- tą užima didelį — netoli 
netai ir jų vadą pulk. Svo- 300 tūkstančių kvadr. my- 
bodą Čekoslovakijos pre- lių; nemaži plotai — tie

siog dykumos. Dauguma 
turkų yra mahometonai, 
bet islamas jau nebelaiko
mas valstybės religija. 
Turkijoje padaryta visa j 
eilė didelių reformų ir kra- i 
štas smarkiu tempu euro-i 
pizuoiasi. Ypač didelis dė-!

išplėsti jų kasimą. Turki
ja su įtempimu laukia ka
ro pabaigos ir ne be susi
rūpinimo kreipia savo dė
mesį į Dardanelių sąsiau
rį, kuriuo kaskart daugiau 
domisi Sovietų Rusija...

Jungtinėse A- 
apsigynimo merikos Valstybėse yra iš

leistas (šiais metais) paš
to ženklas, skirtas Čeko
slovakijos garbei. Apie 

: 75% Čekoslovakijos gy
ventojų — katalikai.

! RUSAI APSUPO KRIVOI ROG
I

Svarbios Permainos Būsią 
Vokietijoje

Reuterio specialus ko-piZUOJclbl. JL pdC dlUcllS Clu* ,

mesys kreipiamas į plėti- | respondentas iš “Europos

po(LKFSB) Pirmas 
Austrijos kraštas, kurį na-! 
ciai okupavo — Čekoslo
vakija. taigi ji ilgiausiai 
kenčia svetimųjų šeimi
ninkavimą. Čekoslovakija 
— šviesus, organizuotas 
kraštas su 15 milijonų gy
ventojų. išsisklaidžiusių 
po 54,244 mylias teritori
jos. 40% gyventojų užsii
ma žemės ir miškų ūkiu, ir 
užauga ten puikių kviečių, 
rugių, avižų, cukrinių run
kelių, kornų, taipgi— mie
žių; neveltui — Prahos a- 
lus net kituose kontenen- 
tuose garsus. Čekoslovaki
joje buvo pravesta didelė 
žemės reforma. Čia taipgi . 
buvo puikiai išvystyta ir Dniepropetrovsko. 
pramonė, ypač ginklų, 
koslovakų inžinierijos 
kyklos buvo garsios, 
net daugelis lietuvių 
studijavo.

Spalių 28 d. Čekoslova
kija liūdnai minėjo savo 
nacionalinę šventę. Tačiau 

|jų krašte laisvės mintis y- 
!ra labai gyva, pilna parti- 
j zanų ir mes gerai atsime
name, kaip naciai už pasi
priešinimą išnaikino ištisą 
Čekoslovakijos kaimą — 
Lidice. Šią vasarą paskel
bė Čekoslovakijos minis
teris Dr. H. Rupert, kad 
naciai sušaudė 
000 čekų vyrų 
200.000 čekų 
koncentracijos 
500.000 išvežė 
niems darbams į Vokietiją

Maskva, spalių 28 — So- dar 3000 nacių. Atsiėmė 
vietų Rusijos kariuome- 170 kaimelių tik vieną 
nės iš trijų pusių apsupo jįena

Z __ _ Z I J _ —- Z __ ^_X__Z — — — t

I
i
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Krivoi Rog, industrijos, 
kasyklų ir geležinkelių 
svarbų miestą.

Vokiečiai sutraukė vi
sas jėgas atremti rusų 
puolimus, kad jų kariuo
menės galėtų pasprukti.

Rusai sako, kad jie atsi
ėmė šimtą miestelių ir 
kaimų, ir pasivarė apie 12 
mylių Į dieną. Daugiau, 
kaip penki tūkstančiai 

i nacių nužudyta prie No- 
gaisko kalnų; 7000 nacių 

į1 nužudė mūšiuose prie

i

vidaus” sako, kad jis pa
tyręs iš autentiškų šalti
nių, jog Vokietijoje laike 
kitų dviejų savaičių įvyks 
svarbios permainos, ku
rios palies visą karo padė
tį.

Sakoma, kad dabar eina 
svarbūs pasitarimai, gal 
būti Muniche.

Remk šios šalies apsigynimų! 
Pirk Dcfense Bonds ir Stamps!

Remkite tuos profssijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

i

i Rusai sutriuškino 72- 
. mylių vokiečių liniją. Da

bar rusai bando apsupti 
nacius Ukrainoje. Kita 
dalis rusų kariuomenės 
traukia link Vitebsko.

Rusai varosi užkirsti na
ciams kelią iš Krymo.

Vokiečiai pripažįsta,
Če-!
mo-į
kad ten kad sovietų Rusijos ka-

riuomenes nesulaikomai 
varosi pirmyn.

Rusai Užmušė 6000 Nacių 
Kareivių

AMERICAN Hh RED CROSS

išviso 50.- 
ir moterų, 
išsiuntė į 
lagerius, o 

priversti-

Londonas, spalių 28 — 
Iš Maskvos praneša, kad 
rusų armija, besivydama 
nacius per kaimus ir mie
stelius 48 mylios į 
rus nuo Melitopol 
mylios į vakarus 
Dniepropetrovsko, 
mušė 3000 vokiečių
grobė kanuoles ir sande
lius 150 mylių fronte. Ki
tose vietose rusai užmušei

vaka- 
ir 27 
nuov uz- 

ir už-

Saved bv Housewife

I
I

WASHINGTON. DC.

Corporal Milton J. Russell. wcundcd in North Africa and now recupera- 
tng at the Holloran General Hospital in Staten Island, N. Y., makes this 
simple statement. “I o«e my life to sorre patriotic American housevvife.' 
lt was sulpha O'ntment. made with g ycerine derived from salvaged 
kitchen fat. that prevented his vvounds from becoming infected. Says 
Corporal Russell, “Men at faravvay fighting fronts are proud to kno\* 
that their vvives. niothers. and sweethe?rts are backing the attack by 
conservation and salvage of used fat for medicines and munitions.
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
---------by----------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ___________
Domestic once per week yearly
Foreign yearly _____________
Foreign once per week yearly

$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

Neapleisk, Aukščiausi, mūsų ir brangios tėvynės,

šimtmečių yra švietę krikščio
niškos kultūros spinduliai, 

■ galima pastebėti vis aiškesnių, 
vis ryškesnių ir vis labiau gąs
dinančių sugedusio ir gadinan
čio pagonizmo žymių. "Pasida
rė tamsu, kai prikalė Jėzų 
prie kryžiaus”.

Aptemo žmonių protai ir ne
besugeba blogybes pašalinti bei 
surasti kelią į taiką, nes atme
tė Kristų Karalių, pasaulio 
šviesą. Tiesą i 

Pijus XII . 
žmonių, gal 1 
nuo Kristaus i 
nusimany dam i 
dai, nuostabiai apsvaiginti gra
žiais viliojančiais žodžiais, ku
riais tasai nutolimas buvo vaiz
duojamas kaip išlaisvinimas iš 
vergijos, kurioje jie ligi tol bu
vę laikomi; jie nenumatė, kas 
iš to išeis, jei tiesa, kuri duo
da laisvę, bus pakeista klaida, 
kuri pavergia: jie negalvojo a- 
pie tai. kad. atsisakydami nuo 
be galo išmintingo ir tėviško 
Dievo įstatymo ir nuo visus 
jungiančios ir aukštyn kelian
čios Kristaus meilės, atsiduo
da vargingos, nepastovios žmo
nių išminties nuožiūrai. Gyrėsi 
pažanga, o darė atžangą; sie
ką aukštyn, o smuko žemyn: 

.tarsi esą subrendę ir tobuli, o 
Į pateko į vergiją: jie nepaste- 

Tuo reikalu Popiežius Pijus !***>’ kad visos žmonių Pastan’

XII, enciklikoje “Summi Ponti-!gOS Kristaus įstatymą kuo ki- 
i t- . tu Ivgiu pakeisti nueina nie- iicatu.- . saxo: Kada Kristus. H

kais; jie savo "mintyse pasida- 
1 rė tušti”.

Neranda 
Į tie. kurie 
"Nes vien 
nis akmuo’, kuriuo gali būti 
pagrįsta patvari visuomenės ir 
atskirų žmonių gerovė”.

FO KRISTAUS 
ŽENKLU

Šiais sunkiais laikais, kada 
ugnis ir kraujas, beveik visa
me pasauly, neša sunaikinimą, 
skurdą ir neapsakomą vargą, 
kada visame gyvenime yra įsi- 
briovusi neteisybė ir 
diškumas, vien tik 
Valdovo pripažinimas ir grąži
nimas į visą gyvenimą tegali 
išgelbėti griūvantį pasaulį ir 
sugrąžinti taiką.

Tąsa 4-tame pusi.

Kristaus Valdovo šventė, ku
rią mūsų laikais įvedė Popie
žius Pijus XI, nėra koks nau- 

Ijas Eažnyčios gyvenime išradi- 
$4.00 mas. Kasdieninėje, paties Kris

taus išmokytoje, maldoje visi 
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50 katalikai nuo pat pirmųjų Baž- 

’ nyčios dienų kalba: “Teateinie 
Tavo karalystė, teesie Tavo va
lia. kaip danguje, taip ir ant 
žemės”. Toje maldoje prašome, 
kad Kristaus karalystė ir Jo 
valdžia būtų šioje žemėje. Tai
gi Kristus yra laikomas Val
dovu ne tik mūsų laikais, bet 
nuo pat Bažnyčios gyvenimo 
pradž os. Mūsų laikais atsira
do gyvo reikalo tik aiškiau pri
minti katalikams ir visam 
šauliui, kad Jėzus Kristus 
viso pasaulio Valdovas ir 

„ ralius.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams   ........ I
Vieną kart savaitėje metams.- $2.00
Užsieny metams  ............    $5.00

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Eoston 2680

Apdrauskime Katalikų Vaikus
i

i
■

į taiką.
Karalių,
ir Gyvenimą, 
sako: “Daugybė 
būt, yra nutolę 
mokslo, ne visai 

pasiduoda klai-

Anglų spaudoje matosi daug susirūpinimo vaikų 
likimu. Pastebima daug netikslių ir nemalonių reiški
nių jaunuolių elgesy. Triukšmingi jų būriai, nekultū
ringas poelgis ir nešvari išvaizda vaizdžiai liūdyja, 
kad jiems trūksta paprasčiausio elementarinio išauk
lėjimo. Negerbia nei žmonių asmenybės, nei jų nuo
savybės. Trankosi, svaidosi sviediniais ar akmenimis, 
daužo langus, karstosi ant gatvėkarių, sunkvežimių ir 
automobilių, ardo ir sužaloja svetimą nuosavybę, va
gišiauja. Daugelis vaikų esą panašūs į laukinius indi- ___ x i__
jonukus. Bet vis dėlto pastebima, kad toli gražu ne vi- yra Dievas. Nėra žemėje tokio Florencija buvo 
6i vaikai taip prastai elgiasi. Esama kuklių, mandagių, kampelio, 
gerai išauklėtų. Iš kur toks skirtumas? Nereikia ilgai teisė nesiektų, 
klausinėti. Visi gerai žino, kad netvarkieji vaikai tai 
viešųjų mokyklų mokiniai, tvarkingieji — katalikiškų, nielius 
Yra, žinoma, išskirčių, bet bendra visų nuomonė su- Kristų: 
tinka, kad viešosios mokyklos neduoda nė mažiausio valdžią, garbę 
išauklėjimo. Jei kurie jų mokiniai išlaiko drausmę ir visos tautos, giminės ir kalbos 
tvirkingumą, tai vien pasidėkojant namų auklėjimui, turės Jam tarnauti; Jo valdžia 
Katalikiškos gi mokyklos kaip tik priešingai: pataiso yra amžina valdžia, kuri nebus 
netikslų namų auklėjimą. Reiškia, katalikiškos moky- atimta, ir Jo karalystė nebus 
klos išmokslina ir išauklėja, viešosios tik išmokslina, sugriauta”, (Dan. 7, 13).

•Ir teorija tai pripažįsta, ir praktika įrodo, kad Romos valdininko Piloto pa- 
proto išlavinimas tai tik pusė darbo. Jei valia, būdas klaustas: “Tai Tu esi Kara- 
bei charakteris paliekama pačiam vaikui išauklėti — liūs?” Jėzus Kristus atsakė: 
elkis kaip tinkamas — tai antroji ir pati svarbiausioji ———————------
žmogaus dalis palieka neišdirbtu pūdymu, kurs neat- išdykaujant. Gi tas išdykavimas taip plačiai supran- 
neša ūkininkui nė mažiausios naudos. Vien piktžolės 
ten išauga. Viešoji mokykla į auklėjimą nesikiša. Tai 
nereiškia, kad mokytojai vaikų nedraustų. Draust jie 
draudžia ir kiek įmanydami skiepyja jiems bent žmo
niškumo principus. Bet tie grynai žmoniški draudimai pinti. Rodos, taip lengva visa tai pataisyti: įvesti nio
bei perspėjimai mažai tereiškia. Tam priežastis, kad kyklosna tikėjimo dėstymą, ir viskas palaipsniui susi- 
viešose mokyklose nėra religijos dėstymo. Kur nėra tvarkys. Bet švietimo vadai nesiryžta to padaryti. Ne
dėstomi religijos principai, neįgyvendinamas Dievo nori, mat, užgaulioti laisvamaniškai nusistačiusiųjų 
autoritetas, ten žmonių valdžia bei globa mažai teat- tėvų ir vaikų. Laisvoj šaly turi būt laisvė visokiems įsi- 
siekia. Skiepinimas taip vadinamų pilietynių dorybių tikinimams. Ginčytis su jais netenka, negi jų pamoky- 
giliai neįstringa. Vaiko mintyje įsigyvendina vyriau-, ti mes neturime galimybės. Bet galime apdrausti savo 
sias įsitikinimas, kad jis laisvas elgtis kaip tinkamas,' vaikus, siunčiant juos į katalikų mokyklas, kurios ne 
by tik išvengtų susidūrimo su policija. Reiškia, tik. tik protą lavina, bet ir valią bei charakterį išauklėja. 
būk atsargus, kad tavęs nesugautų blogai darant, bei! K.

Pa
yra 
Ka-

“Tu pats sakai, Aš esu Kara
lius” (Jo. 18, 37).

Kai Kristus siuntė Apašta
lus į visą pasaulį, tai apibrėžė 
savo Karališkas teises: “Man 
duota visa valdžia danguje ir 
žemėje” (Mat. 28. 18).

Kristaus karaliavimo teisės 
apima dangų, žemę ir visą vi
satą. Jis turi karaliavimo tei
ses ant visų žmonių be išim
ties, ar jie krikščionys, ar ne. 
Kristus yra karalius ne tik at
skiriems asmenims, ne tik pri
vatiniam gyvenimui, bet ir tau
toms. valstybėms. visuome
nėms. Visuomenės gyvenime 
turi būti pagerbtos Kristaus 
teisės: valstybės gyvenime turi 
būti žiūrima, kad jame kuo 
daugiausia turėtų įtakos Kris- 

I taus mokslas, krikščioniškos
KRISTAUS VALDŽIA idorovės dfeniai- 

Kristus yra Karalius, nes Jis Prieš puspenkto šimto metų 
> turtingų pini- 

kur Jo karališkoji guočių. gabių menininkų, pra- 
I bangos ir nemažų nuodėmių 

Vaizdžiai apie tai liudija Da- j miestas. Nepaprastai iškalbus 
pranašaudamas apie ir ugningai karštas pamoksli- 

“Ir davė Jam Dievas ninkas. Tėvas Jeronimas Sa- 
ir karalystę, ir vonarola, sujudino beapsnūs- 

tančias to miesto gyventojų są
žines ir pasiūlė jiems Kristų 
išsirinkti savo Karaliumi. Jo 
sumanymui žmonės nepritarė. 
Neilgai trukus Savonarola bu
vo sudegintas ant laužo to 
miesto aikštėje. Praėjo trisde- J^£JLAI1VIIŲ 
šimt metų. Vokiečių kariuo- pjĮĮ^^ASTIS

tama, kad jis pastebėtas, kaip tik stačiai stumia j po
licijos rankas. Iš čia išsivysto daugelis jaunamečių 
nusižengėlių, kurių skaičius ir nusikaltimų stambu
mas verčia viešųjų mokyklų vadovybę rimtai susirū-

Gen. Štabo Pik. K. Grinius.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VIETA BŪSIMOJE 
EUROPOJE IR PASAULIO TAIKOS SISTEMOJE

(Referatas, skaitytas Amerikos Lietuvių Konferenci
joje. Pittsburgh’e, 1943 m. rugsėjo 2 d.)

TURINYS:
3) Lietuvos padėties apžvalga geopolitiniu 

požiūriu;
4) Lietuvos santykiai su Lenkija;
5) Lietuvos santykiai su Vokietija;
6) Lietuvos santykiai su Rusija;
7) Lietuvos santykiai su Latvija ir Estija:
8) Išvada.

ja. Latvija ir Lietuva, Švedijos saugumas iš 
rytų, sausumos ir vandens prasme, yra už
tikrintas. Tas pats galioja ir Rusijai, jos sau
gumui iš vakarų, iš Skandinavijos pusės.

b) Tos pačios nepriklausomos valstybės, 
tam tikrame laipsnyje, teikia papildomą ga
rantiją Švedijai ir jos saugumo ore prasme.

Vienas dalykas pulti švedus čia pat iš ae
rodromų prie Klaipėdos ar Talino, kitas daly
kas nuo Pskovo - Minsko ribos. Analoginiai, 
tų valstybių nepriklausomybėje turi būti su
interesuota ir Rusija. Laukiant oro smūgių iš 
Skandinavijos, bet kuris priešo lėktuvas tu
rės pažeisti Suomijos ir Pabalčio neutralu
mą vadinasi, ipso facto, tas valstybes pastū
mės į sąjungą su Rusija, nekalbant jau apie 
tai, kad Suomijos - Pabalčio priešlėktuvinė 
apsauga (tiek veikiamoji, tiek neveikiamoji) 
bandys skrendančiam priešui kliudyti.

c) Suomijos saugumas, tam tikrame laips
nyje, priklauso nuo Estijos neliečiamybės. 
Šia prasme Estija neabejotinai sudaro Suo
mijos strateginio vietotarpio dalį.

d) Analoginio strateginio ryšio yra tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Išsiplėtus visu šiauriniu 
Lenkijos šonu, Lietuva, be abejonės, sudaro 
Lenkijos strateginio vietotarpio dalį. Nesun
ku įsivaizduoti pasekmes Lenkijai* tuo atve
ju, jei lietuvoje Įsisteigtų vokiečiai arba ru
sai.

e) Latvija užima begaliniai svarbią vietą 
tarp dviejų strateginių kaimynų: Estijos 
šiaurėje, Lietuvos pietuose.

Iš to, kas anksčiau pasakyta, nesunku ma-

menė slinko artyn Florencijos., tus savo 
Apsiginti nuo 
jėgų. Pražūtis turtams ir žmo
nėms buvo neišvengiama, 
da Floorencijos žmonės atsimi
nė kunigo Savonarolos pasiū.y- 
mą ir jį priėmė. Valstybės įsa
kymu ir jos lėšomis ties Palaz- 
zo Vechio rūmų buvo padėtas 
parašas: “Jėzus Kristus, 
rencijos žmonių Karalius, 
šuoju nutarimu išrinktas”, 
nutarimas niekada 
šauktas.

.. tus savo sukurtame pasauly, 
priešų nebuvo'savo Krauju atpirktose žmonių 

j sielose neturi vietos. Kaip gali 

Ta- būti taika, kada atmestas Tai- 
«kos ir Meilės Karalius, Jėzus 
' Kristus. Pasaulis nori taikos. 
; bet nepriima Taikos Davėjo.

I

Sumini Ponti- 
‘Kada Kristus, 

‘ kaip sako Evangelija, buvo pri- 
i kaltas prie kryžiaus, pasidarė 
tamsu visoje žemėje". Tai bai
sus vaizdas to, kas yra įvykę 
ir nuolat tebevyksta, kai aklas 
ir pasipūtęs netikėjimas išveja 
Atpirkėją iš dabarties gyveni- 

is viešojo gyvenimo, 
mus, bet dabar lais- ;r taip nuslopina patį tikėjimą 
išsirinkime Jėzų Kris- į Dievą. Pasekmė yra ta, kad 
gyvenimo Karaliumi, dorinės vertybės, pagal kurias 
visi pripažintume, kad kitais laikais buvo sprendžiami 
yra viso gyvenimo privatūs ir vieši veiksmai, kaip 

ir išėjo iš apyvartos. Žmogus, 
šeima ir valstybė yra atitrauk- 

fdyti. veikiai pamatytume visa-ti iš gaivinančios ir atnauji- 
me pasauly permainą. Taika ir nančios įtakos, kurią jiems da- 
ramvbė užviešpatautų žemėje, ro Dievo tikėjimas ir Bažnv- 

• Šių dienų žiauraus karo ir visų čios mokslas. Tai padarė taip 
'nelaimių priežastis yra tame, giriamas, vis labiau įsigalįs vi- 
■ kad žmonės atmetė ir išskyrė suomenės supasaulėjimas. Da- 
iš gyvenimo Jėzų Kristų. Kris- bar net tose šalyse, kur daug

Flo-
vie-

nebuvo at-
taikos ir ramybės 
priešinasi Dievui. 

Kristus yra ‘kampi- 
kuriuo

I

Mes nelaukime, kol nelaimė mo. ypač 
prispaus 
va valia 
tų savo 
Jei mes
Kristus

i Valdovas, ir mes esame įparei-
: goti To Valdovo įsakymus pil-

tyti kad: — tiek Švedija, tiek Rusija turėtų 
būti tiesioginiai suinteresuotos visų Pabal io 
valstybių nepriklausoma egzistencija.

— Suomija yra tiesioginiai suinteresuota 
Estijos neliečiamybe:

— Lenkija yra tiesioginiai suinteresuota 
Lietuvos neliečiamybe:

— Estijos su Lietuva atžvilgiu, Lietuva 
yra lyg piramidės pagrindas. Lietuvą užė
mus, Latvija ir Estija pakimba ore. Štai ko
dėl 1940 metų aneksiją Sovietai pradėjo kaip 
tik nuo Lietuvos.

Skandinavija. Pabaltės ir Lenkija geopoli
tiniai turi bendro ryšio.

Išvada: Lenkijos - Pabalčio - Skandinavi
jos komplekse Lietuva užima begaliniai svar
bią padėtį. Lenkijos - Pabalčio rėmuose, kai 
kuriais atžvilgiais, gal net ir sprendžiamąją 
padėtį.

Atsiminus, kas buvo kalbėta saugumo te
ma, ir persikėlus mintimis į. gal būt, netaip 
tolimą ateitį, atrodo, kad Pabalčio gyvento
jams pati gamta kaip ir diktuoja militariniai 
dėtis i didesni Baltijos regionalini vienetą su 
bendru karišku koordinacijos centru.

Rytiniame Baltijos jūros krante jo pieti
niu komponentu būtų Lenkija, centriniu — 
Pabaltis (Lietuva, Latvija, Estija), šiauriniu 
— Suomija. Vakariniame Baltijos jūros 
krante — Švedija. Norvegija su Danija, atro
do, jau galutinai apsisprendė likti Atlanto 
komplekse. Lygiagrečiai, Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai tiktų sudaryti ekonominiai - politinę 
Baltijos sąjungą. Lietuvos santykiai su Len
kija ribotųsi apsigynimo susitarimu.

4) LIETUVOS SANTYKIAI SU LENKIJA
Mes suprantame, kad Lietuvos likimas 

Lenkijai gali turėti sprendžiamų išdavų. Juk 
netuščiom 1939 m. rugpiūčio mėnesy į lenkų- 
britų sutartį buvo įtraukta agresijos prieš

savanau-
K rista us

Lietuvą punktas, pagal kurį “casus foedcris” 
pradeda veikti ir tuo atveju, jei agresorius į- 
siveržla į Lietuvą, šiuo punktu patys lenkai 
pripažino Lietuvos strateginę svarbą. Tai y- 
ra viena medalio pusė. Tačiau ir Lenkijos li
kimas Lietuvai gali turėti sprendžiamos 
reikšmės. Tam įrodymas — 1939 metų vokie
čių- rusų susitarimas, sekusieji po to įvykiai 
ii 1940 m. VI. 15 rusų į Lietuvą įsiveržimas.

Iš to, kas čia pasakyta, aiškiai seka, kad 
tiek lietuviai, tiek lenkai turi bendrų saugu
mo reikalų — panašiai, kaip kad jų būta ir ži
loje senovėje. Bet čia skersai kelią stoja 1920 
metų spalių mėnesy Lietuvai padaryta ir iki 
šiai dienai dar lenkų neatitaisyta skriauda. 
Aš turiu galvoje Lietuvos sostinės Vilniaus 
pagrobimą.

Šią bylą lietuviai laikė ir tebelaiko tarp
tautine byla. Lietuviai mano, kad jos padoriu 
ir Lietuvai priimtinu išsprendimu yra užin- 
teresuotos visos Naujosios Europos planavi
mu susirūpinusios valstybės... Ultimatumo 
keliu 1938 m. primestas santykių atnaujini
mas padėties nepakeitė. Manau, nesuklysiu 
sakydamas, kad Vilniaus skriaudos atitaisy
mą visi lietuviai, kur jie nebūtų, laiko preli
minarine sąlyga padoriems, kaimyniniams 
santykiams nustatyti.

Ta prasme būtų padarytas didelis žingsnis 
pirmyn, jei. jau dabar, lenkų atitinkamos in
stitucijos trėmime padarytų visų lietuvių 
laukiamą Vilniaus reikale pareiškimą, nors 
ir “declaration of intentions” formoje. Vil
niaus miesto ir jo srities lenkiškai kalbam ą 
gyventojų kultūrinės būkles apsaugą esant 
geriems norams iš abiejų pusiu, manyčiau, 
nebūtų sunku priimtinu būdu sutvarkyti, iš
einant iš bendro humanitarinio intereso ir 
Vakarų Europos civilizacijoje, per šimtme
čius kurtos tradicijos. (Bus daugiau)



t

Pradžia 3-čiame pusi.
Reikia, kad Jėzaus mokslas 

atgaivintų žmonių sielas ir kad 
Kristus Valdovas būtų pripa- 

ir į širdis priimtas.

i J

Bažnyčią

nelaimin- 
beturtis.

Penktadienis. Spalių 1’9. 1943

KRISTUS VALDOVAS-
TAIKOS UŽTIKRINTOJAS

z:n:a.

Štai kode, rurist 
šventė yra taip s 
o-j. Ta šventė m t 
grįžt: prie Dievo 
dymo. Popiežius 
ko: a eivyKSta
švenčiausiai JA 
žmonių giminės 
su ypatinga išk: 
visų tautų tikinti 
prie Amžinojo K. 
kad ten Jį pagari 
permaldautų už 
nuodėmes, kad 
kuris yra tiesos : 
tymas, šventai p 
na ištikimybę. Te 
te no .1 - iiena

. paskatina trokšti amžinųjų 
rybių: lai jų trokšdamos jos 
grįžta pas Tą. kuris iš krauju 
pasruvusio Kryžiaus sosto šau
kia jas pas Save ir nieko taip 
netrokšta.
Kelias, i

Koks amžius
Ii nga s 
mūsų?
visos

kaip būti ir jiems 
Tiesa ir Gyvenimas"... 

buvo taip reika- 
Kristaus malonių, kaip 
Koks amžius, nežiūrim 
tekniškos ir mokslinės 

pažangos kenčia sielos badą ir 
dvasios skurdą, kaip mūsų? Ar 
mūsų laikams negalima pritai
kinti šių aiškių Apokalipsės 
. iž ų “Sakai esu turtingas ir 
pralobęs ir nieko man netrūks
ta. o nežinai, kad esi 
gas ir apgailėtinas, 
aklas ir plikas”.

% 1 K!

lingiausis dalykas. Bažny
čia buvo apdrausta, bet 

i apdraudos suma nepa- 
i dengs nei pusės padarytų 
i nuostolių. Klebono, kun.
Dr. A. Deksnio, adresas 
pasilieka tas pats: — 

1509 Bough avė., 
East St. Louis, III.

"Ar gali būti kas 
kaip mūsų laikų 
skelbti ne. 
turtus ? 
niau.

• vėliavą 
tiems.
paskui
grąžint: 
vėliava 
pametę'

svarbiau, 
žmonėms
Kristaus 
nėra kil- 
Kristaus

malda, 
kiekvieną 
šį pasauli 
išganymo 
nerim

tą meną t« 
“Šviesa, k 

žmogų 
lai nt

kelią. 1,
ančias išk

I

tiriamus
Tikrai nieko 

kaip išskleisti 
ir didžių dalykų rodyti 
kurie sekė ir tebeseka 
apgaulingus ženklus, ir 
po nugalinčia Kristaus 

tuos, kurie ia nelemtai

Melskimės už mirusius:

i.

Kristaus Valdovo 
melskimės, kad žmonės sugrįž
tų prie Taikos ir Meilės Dievo. 
Mūsų pačių darbai ir gyveni
mai teliudija, kad Jėzus Kris
tus yra mūsų Valdovas. T.

šventėje

A c k ?

Uj

Shenandoah, Pa. — Trečios 
paskolos vajus užsibaigė. She
nandoah kvota buvo $1.200,- 
000.00. Buvo manyta, kad mū
sų miestelis skirtos kvotos ne- 
išpildys. D€t išpirko su RciupLi- 
Lietuvių moterų komitetas bo- 
nų pai ve už §50,075.00. Tau
pymo ženklų už $797.20. Reiš
kia lietuvių kreditui eina S50,- 
872.20.

i jonų,

sparčiai. 
čiuojama.
yra 18 bi
237 tūkstančiai tonų
237.000 tonų'. Sak< 
ka i kuri įse apylinkėse 
semti į porą aesetkų

I

v-

(LKFSB) Tą pačią die- ka iš nuodėgulių aprūku- 
,ną (spalių 16 d.), kaip su- sius daiktus, o visų lūpo- 
degė lietuvių bažnyčia E. se: 
St. Louis, dar teberūks- — Statysime naują baž- 
tant degėsiams, atsilankė nyčią. 
vietos vyskupas su sekre- Aukos jau pradėjo plauk, 
toriumi ir vienu prelatu, ti. Jau įsigyta mišiolai, ka 
užjausdamas lietuvių ne- pos ir vienas kitas reika 
laimę ir pažadėjo daryti 
viską, kad tik lietuviai 
greičiau galėtų sulaukti 
naujų Dievo namų. Nese
niai pas jį apsilankiusiam 
klebonui kun. Dr. A. Deks- 

>niui patarė tuoj dabar ieš
koti architekto, kontrak- 
toriaus, nelaukiant pava
sario. Apie gaisrą dar pra
nešama tokių smulkmenų: 
ugnis prasidėjo kažkur 
tarp stogo ir lubų — medi
nėse dalyse, 
daug gaisrininkų, 
vosi tris valandas, 
gelbėti nepavyko. Moky- į 
kla, kurios kampas šiek 
tiek apsvilo, pasisekė iš
gelbėti. Klebonija nei kiek 
nenukentėjo. Iš bažnyčios, 
pasisekė išgelbėti tik kas 
buvo tabernakuly 2 cibo- 
rijos ir kielikas, kuriuo 
laikyta Mišios gaisro me
tu. Iš zokristijos tik arno
tus suspėjo išnešti. Dau
giau policija neleido įeiti,

Dvi j 9:45 — PROCESIJA. Apvainikavimas Pan. Švč. stovylos. Gies- 
LK monstrancijos ir visa kita 

sudegė, 
buvusios statulos išgelbė-

kada visa 
presbiterija buvo prigriau
ta degėsių nuo lubų ir sto
go, buvo rastas visai svei
kas medinis kryžius, kuris 
stovėjo ant tabernakulio.; 
Ant šalinio altoriaus — 
sveika Šv. Onos stovyla, 
tik aprūkusi. Kai Mišias 
belaikančiam kun. Deks- 
niui pranešė, kad jau de
ga, jisai skubiai išėmęs 
Švenčiausį su ciborija, 
nuo altoriaus su Mišių j 
drabužiais apsirengęs atė
jo į kleboniją, bet vėjas 
nešė kibirkštis ant moky-, 
klos ir klebonijos patalpų,, 
nebuvo kur apsaugoti 
Švenčiausio, nes namų nė-! 
ra arti. Tada klebonas nu- 5:30 — Rožančius, Palaiminimas Švč. Sakramentu, 
nešė ciboriją į automobilį. 6:00 — Užkandžiai ir Palaiminimas.
ir pavežęs kokį pusę bloko, ; Ši diena turi būti svarbiausia kiekvienai Sodalietei, nes susi- 
palaikė automobily, kol rinks iš visų kolonijų ypatingu būdu pagerbti mūsų Švenčiausią- 
buvo galima atgabenti ir ją Panelę Mariją. Visos yra kviečiamos dalyvauti. Lauksime, 
padėti seserų pranciškie- 
čių kambaryje.

Matydamas, kad jau baž
nyčios nebeturės, dar gai
srui nepasibaigus, kun. Dr. 
Deksnys su parapijiečiais

ki 150 pėdų gy- dainos. Yra kviečiama draugi-

KAPITONAS KAZUNAS
Vietos laikraštis pranešė, 

kad karo laivo kapitonas Kle
mensas Kazunas t, 
notas atsižymėjimo 
jomis už drąsą 
nuo priešo apsiginti. Kapitonas 
Kazunas. vaistininko sūnus, 
yra baigęs laivyno mokyklą.

jos ir atskiri asmenys paaukoti 
$5.00 ar daugiau ir būti Kon
certo garo. Rėmėju. Pirmaisiais 
Rėmėjais įstojo šie: kun. St. R. 
— $25.00. L. K. Moterų Sąjun- 

apo apdova-. gos 10 k., $5.00. Kun. P. Vasi- 
dekoraci-:

ir sugebėjimą

KARO TARNYBOJE 650
Shenandoah lietuvių karo 

tarnyboje randasi suvirs 650. 
Mažai jaunuolių beliko mūsų 
miestelyje. Iš 15.000 gyvento
jų arti trys tūkstančiai randasi 
kariuomenėje.

Raporteris.

PHiLADELPhIA, PA.
milijonų.

1 - 317.-
na. kad

iŠ:

1 ; yi;:;kk
lis kaša iš viršaus. Milžiniško
mis mašinomis žemės paviršių 
nukasa, kol pasiekia anglis, 
paskui mažesnėmis kasa anglis 
ir trokais veža į brekerius. 
Kalnai ir kloniai, kur pirmiau 
augo medžiai ir krūmai, dabar 
išrausti didžiausiais grioviais 
ir duobėmis, kad net niauru pa
žiūrėti. Kažkurios duobės ir

A

Koncertas Lietuviams
Gelbėti

Kaip jau anksčiau skabėme, 
kad Philadelphijiečiai rengia 
dideli ir turtingą Koncertą, ku
ris įvyks lapkričio 14 dieną, 
Allegheny avė.. Lietuvių muzi- 
kaiinėj salėj. Svarbiausiaą. kad 
koncertą rengia ne paprastam 
tikslui, bet. kad iš jo gauto pel
no galėtų paremti kenčiančius 
lietuvius. Todėl visas jo pelnas 
ir 'dus skirtas tam tikslui. Kas 
paaukos $1.00. tas galės daly
vauti koncerte. pasiklausyti 
‘gražios lietuviškos muzikos ir

liauskas S5.00 ir p. Vincas Zup- 
kauskas T_.. ___________ , ___
daugiau draugysčių ir pavienių 
asmenų įstos g. Rėmėjais. Tuo 
koncertu norime padaryti Lie- 

. tuvos reikalams bent $1000.00.
Tai mes galėsime, jei tik visi 
remsime tokį gražų tikslą. Na
riais Rėmėjais galime įsirašy
ti pas bilietų platintojus ir pas 
rengėjus. Koncertą rengia 1___
Federacijos, Philadelphijos 
skyrius. tos. Po gaisro,

Koncertą išpildys panelės lie-Į
tuvaitės: Zuzana Griškaitė,
Philadelphijos Operos artistė, 
jau pasižymėjusi dainininkė, 
dabar koncertuojanti po visą 
Ameriką su opera, p. Margare- 
ta Digrytė garsi smuikininkė 
iš Great Neck. N. Y. Ji sėkmin
gai koncertavo 
liose vietose, 
vykiose ir kitur, 
certo žvaigždės, 
smins lietuvius.

Be čia minėtų 
iiečiai atliks 
dalį. Mes

i
$5.09. Laukiama, kad.

Suvažiavo 
darba- 
bet iš-,

kad neužtrokštų.

įvairiose dide- 
kariuomenės sto- 

Tai dvi kon- 
kurios palink-

ir Philadelphi- 
savo programos 

ten išgirsime jauną 
ir gabų piano muzikantą Joną
Valavičių, gabi dainininkė Ona 

lietuviškų

lietuviškų

★

Šį Skyrių Veda AIDAS

£3

★ * *

MAKE
EVERY
PAYDAY

BOND DAY

KAMPELIS

.įĮJtXiĮĮ3IJr.iįJCĮJCjLĮl

Konferencija artinasi. Prefekčių nutarimu, spalių (Oct.) 31 
d. įvyks suvažiavimas. Tą dieną supuola Kristaus Karaliaus šven
tė. Įspūdingesnės dienos negausime, kad galėtume išreikšti loja-

! lumą savo Karaliui ir Karalienei. Raginame visas Sodalietes at- 
Į vykti į busimąją konferenciją. Rengėjos stropiai ruošiasi viešnias 
maloniai priimti ir užtikrina, kad visoms bus naudinga ir malonu 
atsilankyti.

KONFERENCIJOS TVARKA
OBALSIS: SVEIKA MARIJA.

mė “Sveika Marija". Po mišių pasiaukojimo aktas. 
Gale bažnyčios j 10:00 — ŠVENTOS MIŠIOS —

Laike mišių visos Sodaiietės giedos lietuviškas giesmes. 
11:30 — UŽKANDŽIAI.
1:30— SESIJŲ PRADŽIA.

D
2)
3)
4)
5)

6)

Dvasios vado.
Apskričio pirmininkės.
Iždininkės.
Raštininkės.
Sodalicijų Prefekčių.

Kun. Frances X. Giesson. S. J., temoje:

Malda.
Įžanginė kalba Apskričio prefektės. 
Kristui Karaliui — Sodaliečių rally song. 
Skaitymas pereitų metų protokolo.
Raportai —

a)
b)
c)
d)
e)

Kalba
“Katalikų Pasauliečių Vadovavimas”. 

Klausimų periodas.
Trumpos paskaitos, temoje: “Marija ir Aš”. 

Sodaiietės: Stella Raznauskaitė iš Lavvrence, ir 
Emma Oksaitė iš Brockton.

8) Nauji įnešimai ir svarstymai.
9) Užbaiga — Malda ir Giesmė — “Sveika Marija”. 

:30 — Rožančius, Palaiminimas Švč. Sakramentu.
I

7)

Urbaitė padainuos 
dainelių, dvi sesutės pp. Anta^ 
naitvtės padainuos 
dainelių duetų. Be to. garsi ba
leto šokėja, per radiją ir dide-j 
liose vietose pasirodanti Loreta, 
Kavaliauskaitė pašoks baleto ir 
padainuos lietuvišką dainelę. į 
Gal dar bus ir kitokių prašmat
nybių. Visa tai matysime ir iš
girsime lapkričio 14, 6 vai. vak. i 
Tad visų laukiame Allegheny 
salėj. Rengėjai. I

Ruošia “United War 
Chest" Vajų

Organizacija vadinama: Unit- 
cd V.'nr Chest dabar visu smar
kumu ruošiasi prie savo vajaus 
— Campaign’os, kuris prasidės 
28-to lapkričio ir baigsis 15-tą 
gruodžio.

Lietuvių veikėjų grupės lyde
riu arba kaip jį angliškai vadi
na: General Chairman’u yra 
viengentis. Juozas Kavaliaus
kas. K. V.

i

APSKRIČIO PREFEKTE.
KELRODIS:

Iš North Station važiuokite į Lechmere. Ten paimsite Har- 
vard Bus iki Windsor St. Patartina, jei kelios Sodaiietės sykiu 
važiuoja, pasiimti taxi — netoli, pigu ir greičiau.

Iš South Station — Cambridge tunnel to Kendall. Pasiimkite
Į pradėjo ruošti laikiną kop- transfer ir Spring Hill Bus priveža prie bažnyčios, 
įlyčią parapijos salėje. Pa-' Iš Norwood — Forest Hills iki Summer. Pere 

dėjo visi, kas tik galėjo. 
Katalikai skautai paskoli
no altorių, kurį pastatė 
ant scenos. Vakare, šešta
dienį, koplyčia jau buvo 
įrengta, o sekmadienį bu
vo atlaikytos Mišios 8 ir 10 
valandą. Visiems buvo tai 
graudžios pamaldos. Bet 
lietuviai nenusiminė. Ren-

Spaiių 23 d. muzikas Petras 
Staniškis kalbėjo per radio Lie- 

, tuvių Amerikiečių Respubliko
nų Lygos politikos reikalu. Jo 
kalba buvo rimta. Jis kvietė vi- 

■sus sekmadienį, spalių 31 d.. 2 
; vai. po pietų ateiti į Lietuvių 
Muzikalę svetainę pasiklausyti 
gražios programos. įžangos ne
bus.

Programos vedėju Lūs p. Kie-

___________ Forest Hills iki Summer. Pereini į Washing- 
ton Station. Cambridge tunnel iki Kendall — Spring Hill bus.

Iš Brockton: Nuo Ashmont iki Kendall Station. Tada Spring 
Hill bus.

Klauskite Immaculate Conception Church, Norton Sguare 
arba Windsor St.
DĖMESIUI:

Laike šv. mišių Sodaiietės bendrai priims Komuniją. Neuž
mirškite pasiimt ir nešiot Sodalicijos medalikėlį.

melisas Steponavičius, kuris ne 
tik yra stambus biznierius, bet 
y”a geras Šv. Jurgio parapijos 
ir lietuvių radio programų rė
mėjas. Jo asistentu bus p. Balt
rus Lepa. kuris yra įžymius kal
bėtojas. Be to, tame parengime 
gros lietuviukų ir lietuvaičių 
garsusis benas. Dalyvaus ir ma- 
yoras Bernardas Samuel'ius.

pp. Petras Satinsky’s ir Pra
nas Pūkas daug darbuojasi, kad 
šis parengimas pavyktų.

i /

$

/

Sodaliečių Suvažiavimas
Spalių-Oct. 31,1943

Nekalto Prasidėjimo P. Švč. lietuvių par. salėje 

Cambridge, Mass.

Visos kviečiamos dalyvauti | 
suvaįiavime. į

..a.
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VALSTYBĖ MODERNIAME PASAULY 
Enciklika, spalių 20 1939 m.

15. Blogybių Priežastis
Kelio pradžioje, kuris veda į šių dienų dvasinį ir 

dorovinį skurdą, stovi daugelio žmonių pikti pasikėsi
nimai pašalinti iš gyvenimo Jėzų Kristų; nepaisyti Jo 
paskelbtų tiesos įstatymų, ypač meilės įstatymo, ku
ris yra Jo karalystės pati gyvybės dvasia.

Vienatinis išsigelbėjimo kelias yra pripažinime 
Kristaus karališkų teisių ir sugrįžime atskirų asmenų 
ir visuomenės prie Jo tiesos ir meilės įstatymo.

Mums šiuos žodžius rašant, Garbingieji Broliai, 
atėjo žinia, kad išgąstinga karo audra, nežiūrint visų 
Mūsų pastangų ją pašalinti, jau siaučia. Kai mes pa- 
mąstome apie tuos didžius vargus, kurie palietė ne
suskaitomą žmonių daugybę, žmonių, kurie dar vakar 
savo namelių šešėlyje ir savo menka gerove džiaugėsi, 
Mums norėtųsi padėti plunksną į šalį. Mūsų tėviška 
širdis yra skausmu perverta, kai Mes pamąstome 
kokios bus pasėkos to kerštingo žiaurumo ir neapy
kantos, kurioms šiandieną kardas jau aria kruvinas, 
vagas. Tačiau tikrai dėl tos apsireiškiančios nelaimės, i 
visu savo baisumu atūžiančios arba dar užgriūsian- 
čios žmoniją, Mes jaučiame pareigą dar su tvirtesniu 
ryžtumu atkreipti akis ir širdis tų, kuriuose dar yra 
geros valios, į Tą, per Kurį vieną ateina pasauliui iš
ganymas, — į Tą Kurio tiktai visagalė ir gailestinga 
Ranka tegali numalšinti šią audrą — į Tą, Kurio tie
sa ir meilė gali apšviesti protus ir širdis uždegti taip 
didžios žmonijos dalies, paskendusios klaidoje, savy- 
meileje, kovoje ir kare, kad atnaujinti juose Kristaus 
Karaliaus dvasią.

Šių Dienų Klaidos
Gal būt, Dieve duok, kad tai įvyktų — šita di- ■ 

džiausio skurdo valanda yra ir valanda, kurioje kei-l 
sis nuomonės ir nuotaikos tų, kurie su aklu pasitikė
jimu, neapdairiai ir neišmintingai vaikščiojo plačiais 
paplitusių klaidų keliais, net ir nejausdami, kaip ne
tvirta ir lanksti po jų kojų dirva, pilna spąstų ir ža- i 
bangų. Daugybė tų, kurie visai nepaisė Bažnyčios 
auklėjamosios išminties ir jos rūpesčių, kurie ramiais 
laikais niekais vertė jos įspėjimus, dabar, gal būt, ge
riau juos supras ir įvertins. Dabarties skurdas ir var
gas yra geriausias Krikščionybės pateisinimas, kokis 
tik galima išgalvoti. Iš milžiniško priešingų Krikščio
nybei klaidų ir įrodymų sūkurio yra pribrendę neap
sakomai kartūs vaisiai; jie taria toms visoms klai
doms smerkiamą sprendimą, kurio svoris nepaneigia
mas jokiais priešingais vien teoriniais Įrodinėjimais.

Kartais nemalonaus prablaivėjimo ir nusivylimo 
valandos yra ir malonės valandos — “Viešpaties perė
jimas” (Iš. 12, 11), kada Viešpačiui tarus: “Štai Aš 
stoviu prie angos ir beldžiu”, (Apr. 3, 20), atsidaro 
durys, kurios kitados buvo Jam uždarytos. Dievas 
mato, su kokia užuojautos meile, su kokiu 
džiaugsmu krypsta Mūsų širdis Į tuos, kurie 
skaudaus patyrimo stengiasi gelbėtis ir pradeda nuo
širdžiai trokšti Kristaus tiesos, teisingumo taikos. 
Tačiau ir tiems, kuriems dar nėra iš aukštybių išau
šusi apšvietimo valanda, Mūsų širdis plaka vien meile 
ir Mūsų lūpos melste meldžia Dievą, kad ir tiems, ku
rie Kristaus nepaiso ir Jį niekina, suteiktų spindulį 
tos nežemiškos šviesos, kuri Saulių pavertė Povilu, 
kuri kaip tik sunkiais Bažnyčios laikais yra paro
džiusi savo paslaptingą galybę.

Atmetimas Dorovės įstatymo
Aiškinti ir atremti visas dabartinių laikų klaidas, 

pasitaikius progai, paliekame ateičiai, kada bus ra
miau, negu siautėjant karo audrai ir nelaimėms. Da
bar pasitenkinsime duodami keletą pagrindinių nu
rodymų.

Šių dienų žmonės, Garbingieji Broliai, prie klai
dingų praeities prieš Bažnyčią mokslų primaišė dar 
naujų klaidų ir jas visas taip sujovė, kad prieita prie 
baisios netvarkos. Pirmiausia visų dabar varginančių 
visuomenę blogybių tikra šaknis glūdi tame, kad kaip 
atskiro žmogaus, taip ir visuomenės gyvenime, lygiai 
kaip ir valstybių tarpusavio santykiuose, yra paneig
ta ir atmesta lygiai visiems galiojanti dorovės norma, 
kitaip sakant, nepripažįstamas ar pamirštamas pats 
gamtos dėsnis.

Tasai gamtos dėsnis turi pagrindą Dievą, Visaga
lį Kūrėją ir Tėvą, aukščiausį ir tobuliausį įstatymų 
Davėją, išmintingiausį ir teisingiausį už žmonių dar
bus Atlygintoją.

Kai Dievas neigiamas, tai dorovės pagrindas 
griaunamas; gamtos balsas silpninamas, jei ne visai 
nuslopinamas, tas balsas, kuris ir bemoksliems ir net 
visai necivilizuotiems laukiniams sako, kas gera ir 
kas bloga, kas leistina ir kas neleistina, kuris jiems

I
Ed Arden, star player for Columbia University, tackles the Fat Salvage 
problem with the šame vengeance that he tackles opposing players on 
the football field. Ed makes sure that Curt Boles, on his right, and the 
ręst of his fellow teammates salvage every bit of inedible fat from their 
training table meals. Twenty-one days later it is on its way to the 
fighting fronts in the form of munitions and military medicinals. Just 
one pound of used kitchen grease contains enough glycerine to fire 10 
rounds from a 50 caliber airplane cannon. Glycerine is also a necessary 
ingredient in the manufacture of many medi-ines -■■-h rs opiate tinc- 
tures ar.d gentian vvhich are used as sedatives in eas.-ig pain and which 
have done so much to remove the horror from modern vvarfare. -j

razilijos Svarba Suv. Tautoms

>.

ir B. Bo-
Bronx, N. Y. aukojo po

B. Spudienė 40c., brooklynie- 
už du

Sutartis tarpe Brazilijos White Plains, N. Y. 
ir Jung. Valstybių pagrei- rus, 
tina produkavimą gumos $2.00. Apreiškimo choras 80c. ir 
ir daržovių aliejaus, ku
riuos pirmiau gavome iŠ čiai. Bankas nuošimtis
Tolimų Rytų. Ši koopera- pusmečius iki liepos 1 d., 1943 
cija veiks netik karo laiku,, m., $26.11. — Viso $41.31. 
bet ir po karo.

Geografiniai Brazilija y-j 
ra milžiniška ir įvairi ša-| 
lis. Jos teritorija yra tru
putį mažesnė, negu pusė 
viso Pietų Amerikos kon
tinento. Yra faktas, kad 
Brazilija yra viena iš di
džiausių šalių pasaulyje— 
iš apie 3,300,000 kvadrati
nių mylių — už ją didesnė 
tik Britų Imperija, Pran-

Brazilijos prisidėjimas' su išvystymu 
| prie Suv. Tautų šiame ka-1 
Į re yra trigubai svarbus.

Pirma, jis aiškiai sugrio
vė Ašies propagandistų il
gas ir nepaliaujamas pas
tangas privilioti Latynų 
Amerikos Respublikas 
prie Hitlerio šalies. Tie 
propagandistai ir penktos 
kolumnos ; 
kiais būdais gąsdino ir 
kalbino Pietų Amerikos 
Respublikas prisidėti prie 
jy-

Antra, Suv. Tautos da- 
I bar turi alijantą, kurio re
zursai, militarė stiprybė 

i ir strateginė pozicija daug jamos civilinei 
padės.

Trečia, <
Pietų Amerikos šalims 
centrą, aplink kurį galima 
stipriau įsteigti tvirtesnį Brazilija netik strategi- 
solidarumą Pietų Ameri
kos kontinente.

i
i

I

šventu
po šio

I
i

VI. Pivarunas ir Antanas Gu- 
donis, sekretoriai;

Jonas Spurga, iždininkas;
Juozas Ambrobaitis ir Juozas 

Kairys, iždo globėjai;
Adv. Steponas Briedis, finan

sų sekretorius:
Kiti Komiteto nariai: Vincas 

Brazaitis. M. Stakovas, A. 
Balčiūnas. P. Kyrius. Ch. 
Brecker, G. Marčiukienė.

CLEVELAND, OHIO
Spalių 22, 23, 24 ir 29, 30. 31 

dienomis įvyks Nesiliaujančios 
i Pagalbos P. Švč. parapijos me- 
: tinis bazaras. Penktadienių va- 
I karais bus “Fish Fry”, o šešta- 
I dienių ir sekmadienių ruošia- 
: mos vakarienės. Šeimininkės — 
i moterys gamina kugelį, mėsos 
dešras ir kitokius skanumynus. 
Bus ir įvairių žaidimų.

AUKOS SURINKTOS PRA
KALBOSE SPALIŲ 3 d., 

BROOKLYNE

Aukojo po $5.00 — C. Kai
raitis, Mrs. R. Kašėta. J. Strum- 
skis, Mr. ir Mrs. A. Matijošai- 
tis, Mr. ir Mrs. Šiaučiūnas, Pe- 
ter Katen $2.00.

Aukojo po $1.00 — Dr. La- 
banas, Mrs. Y. Marčiukienė, J. 
Sodaitis, J. Gražulis, O. Vasel-

cūzija ir jos priklausomos ka E Pavilonis. Mrs. E, 
žemes, Jung. Valstybes ir tQS j Revukas. j. Daukšys, M. 
jos nuosavybės, Rusija ir Gailius P vitkus j Bastys> 
Kinija. Ji yra didesnė ne- Mra K Pupelienė, P. BaIiukas, 
gu visa Europa, išskiriant A Poderis j Gu2evičius. j. j. 
Rusiją. Milžiniška Ama-jgh Mrs A Karbot Mr 
zon upė apie 4,000 mylių an(J Mrs g Akstinaa. Mrs. L-. 
ilgio yra didžiausia upė EeSienž. Mrs Baranauskienė, 
pasaulyje. Okeano laivai A Karušaiti& Mr ir Mrs s. vi. 
gali plaukti net 2,o00 my- uids> p Rimkuvienė. Chas.

Kundrotas. J. Rimavičius, Mr. Brazilija buvo Portuga- ir Mrs K Melinavjčius. K. Juo_ 
dis. M. Stakovas. J. Šaltis, J.
Akeliūnas, M. Varneskas. K. 
Gagas.

Po 50c. aukojo J. Vosylius. 
M. Svvingle, A. Balčiūnas. Smul
kių $3.94. Viso $65.44.

Bendrai pribuvo aukų $105.75. 
Paminklo Fonde yra pinigų vi
so $2,276.88. Už aukas visiems 
nuoširdžiai dėkojame. Taipgi 
prašome visuomenės, draugijų 
ir pavienių asmenų malonios 
paramos paminklo pastatymo 
reikalui.

. . ...... Aukas teikitės siųsti čekiu ar
taip Ilgi šiol yra . i Money Orderiu išrašant DA-

. _BrazlllJa Jau 1 ®ai stovl' RIUS GIRĖNAS MONUMENT 
;uz žemyno solidarumą ir j o pasiųskite komitew

. iždininkui JOHN SPURGA.
■ Port Jefferson Station, L. I.. 
New York. Jis gavęs aukas, pri
sius jums kvitą, o vėliau jūsų 
vardai ir suma tilps laikraš
čiuose. Iždininkas po užstatu ir 
dirba sąžiningai.

, Dariaus - Girėno Paminklui 
' Statyti Komitetas —

Iš Dariaus-Girėno Pagerbi
mui Prakalbų Ir Aukų

savo laivų jų kolonija. Nepriklauso-
statybą laivynas padidėjo. 
Brazilijos tavorinis laivy
nas padidintas su suėmi- 

: mu Ašies laivų, yra antras 
i Vakarų Žemyne, tik Suv. 
Valstijos jį pralenkia, 

j Brazilijos oro jėgos žy-. Teįsrnas Lisabone įsakė 
miai išsivystė praeitais Don Pedro grįžti bet jis 

i keliais metais. Pagal _ su- prįsįeke išlaisvinti Brazi- 
agentai viso- tartį su Jung. Valstybėms, jį ją, įr kada jis tapo jos 

|bomberiai,_ kovotojai ir gaiVa — jis sakė — “Lai 
lavinimo lėktuvai aprupin- nepriklausomybė ir mirtis 
ti ir dabar oro jėga tapo būna mūsų motto, žalia ir 
.milžiniškas faktorius ap- gelona musų spalvos”. Ir saupgojime Brazilijos. Ga
lima pakeisti šimtus oro 
stočių, kurios buvo varto-

aviacijai bendradarbiavimą su ki-l 
militariams reikalams. Įomg Amerikos respubli-

duoda kitoms Brazilijos oro jėga jau pa- koms ir su Tautoms ap
sirodė kada nuskandino ginti Vakarų Pasaulį.
Ašies submarinus. j šiandien ji yra tauta karė

je, ir ji pasiryžus padėti 
sunaikinti visam laikui A- 
šies pavoju naujame pa- 

FLIS.!

I

niai ir militariai svarbi 
Suv. Tautoms, bet jos e-

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m.

mybė paskelbta ir be krau
jo tapo nepriklausoma 
rugsėjo 7 d., 1822 m., kada 
jaunasis Prince Regent, 
Don Pedro, neleido grįžti 
po Portugalijos kontrole.

Chicago, III. — švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
Švenč. P. Marijos Nek. Prasidė
jimo novena ir misijos, lapkri
čio 29 — gruodžio 8 d. Tėvas 
Juvenalis Liauba.

Providence, R. I. — Šv. Kazi
miero par., 40 vai. 
gruodžio 12—14 d. 
Justinas Vaškys.

Pittsburgh, Pa. — 
cento par., misijas. 
28 d. — gruodžio 5 d. 
Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard PI., 

Pittsburgh, (10), Pa.

atlaidai,
— Tėvas

Šv. Vin- 
Iapkričio 
— Tėvas

FCffiyiCTORY
<1
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Brazilija buvo vieninte- konominė jėga ir natūra- sauliui.

BUY
UNITED 
STATĖS 

WAR 
BONOS 

AND 
STAMPSlė Pietų Amerikos tauta, lūs rezursai daug reiškia 

kuri paskelbė karą prieš 
Vokietiją pirmame pasau
lio kare. Yra pirma Pietų 
kontinento šalis paskelbti 
karą prieš Ašį. Abu kartu 
priežastis buvo vienoda — 
priešo submarinai nuskan- lis pasaulyje. Ji augina la- paminklui statyti 
dino Brazilijos laivus. bai daug vatos, kornų, ry- suruošė prakalbas,

Brazilija užima strategi- žiu, kakao ir tabako. Jos mūSų didvyrių lakūnų
nę vietą. Vienoj vietoj jos gyvulių ūkis svarbus —
krantas taip toli įeina į turi daugiau negu 94.000,-, sukakties skridimo iš New Yor-i 
Pietų Atlaneiko Okeaną, 000 galvų. Ji augina viso- jęO j Kauną ir jų žuvimo minėji- 
kad jos teritorija yra ar- kių rūšių vaisių. Besėklis mą.
čiausia Seno Pasaulio, apelsinas pirmą kartą pa- Pradžioj sugiedota Amerikos: 
Faktinai, Braziliją butų sirodė Brazilijoj. ir Lietuvos himnai, po tam se-l
lengva bomoarduoti iš Da- Brazilija yra antra di- įe lakūnų pagerbimui daina:; 
kar, prancūzų uosto Afri- džiausią industrijos šalis Dariaus ir Girėno Rauda. Išpil- ’ 
koj.net 1,600 mylių nuo Vakarų Žemyne. Per pra-? dė Benovaitė K. Vitaitytė ir 
Brazilijos. eitus dvidešimt metų jos Leoną Juodytė. Jos sudainavo j

Iš militarinio atžvilgio, išdirbystės žymiai padi- ir daugiau gražių dainų solo ir 
Brazilija turi didelės svar- dėjo. Ji gausiai aprūpinta duetus. Pianu akompanavo i 

muz. Jonas Jankus. Vėliau p. į 
Juodytė dainavo solo ir sau pri
tarė gitarų.

j Pirmiausiai
Komiteto nariai: J. Ambrazai-'Bronė Brundzienė, Soprano; Jaunų Mergaičių Grupė, 
tis. J. Spurga. Adv. Steponas kurios šoks lietuviškus tautiškus šokius, vedamos po- 

Neseniai valdžia pradėjo Briedis. Jie aiškino publikai šio nios Brundzienės; Violeta Tamkiūtė su Edna Rokiene;
Ona Zajankauskiūtė, kuri žino gerų ir juokingų mono- 

J. logų. Jiems visiems akompanuos p-lė Marytė Šlekaity- 
Juozas Tysliava. I te. Vaidinimą suvaidins vietiniai artistai. Bus daug 

Juozas Laučka ir K. J. Paulaus- juokų.
kalbėtojai nurodė; Koncerte yra pasižadėję dalyvauti mūsų miesto 

mikos, kvar- SVarbą Dariaus ir Girėno atlik- Mayoras Vincent Murphy ir daugybė kitų žymių lietu- 
__ ir reikšmę jų garbei I vių veikėjų.

cino, industrijinių dei- pastatyti paminklą Brooklyne. 
16 nai-j mantų, akmens anglies, ži- Aukas padėjo rinkti O. Valai- 

' 1 1"> chromium, vana-lųenė. B. Spudienė. Zyzas ir adv.
dium, bauxite ir nikelio, s. Briedis. Surinkta paminklo i
----------------------------------------- i statybai $65.44. Visiems vaka-

primena, kad jie turėsią kada nors duoti savo gerų ir ro dalyviams reiškiame nuošir- dviejų metų sukaktuvėms paminėti rengiamąjį Kon-

Jos žemė vaisinga ir Bra
zilija gali pristatyti milži
niškas sumas maisto ir 
strateginės medžiagos. 
Brazilija produkuoja dau
giau kavo negu bi kita ša- pijos salėje.

Jonas šaltis, pirmininkas:
J. J. Sherry (Šertvitis). vice

pirmininkas: II

Spalių 3 d.. Apreiškimo para-1 
Brooklyn, N. Y., ’ 

Komitetas 
bai daug vatos, kornų, ry- suruošė prakalbas, pagerbimui 

j — Da-1 
riaus ir Girėno dešimts metų Į

bos Suv. Tautoms. Iš 45,- gamtos turtais. Mangane- 
000,000 gyventojų ši di- zo ir geležies kasyklos pri- 
džiulė Pietų Amerikos stato puikiausios rūšies 
Respublika gali mobilizuo- žalių medžiagų ir Brazilija 
ti milžinišką armiją. Tai- tapsta svarbi išdirbėja 
kos laiku ji turėjo armiją plieninių produktų, 
iš 400,000 vyrų su išlavin- 7" 
tais rezervais. Bet nuo lėktuvų fabriką. I vakaro reikšmę.
1939 m. Brazilija labai Ši šalis turtinga anglimi, Toliau kalbėjo redaktoriai 
greitai tvarko armiją į sti- anglies rezervai pasiekia. v. Stilsonas. 
prią kovojančią jėgą. penkis bilijonus tonų.

Brazilijos laivynas di- Jos kalnuose randama kas. visi 
džiausiąs Pietų Amerikoj manganezo, i 
1939 m. Ji turėjo du karo čių, aukso, geležies, vario, i to žygio 
laivus, tris kruzerius. tris 
šarvuotus laivus, ? ‘ 
kintuvų ir torpedo laivų, ir balo, 
keturis submarinus. Bet

blogų darbų apyskaitą prieš Aukščiausiąjį Teisėją. 
KLAUSIMAI APSVARSTYMUI
1. Kame glūdi šių dienų visų blogybių šaknys?
2. Ar reikia klausyti sąžinės balso?
3. Ar žmogui palikta spręsti kas yra gera ir bloga?
4. Ar yra įstatymas, pagal kurį žmogus turi savo są

žinę nustatyti?

Svarbus Pranešimas
“LIETUVOS GARSAI”

Radijo Programa kuri yra girdžiama kiekvieną 
šeštadieni 4:30 p. p., rengia 

Milžiniškę Koncertą, Vaidinimą 
Ir Šokius

Parėmimui Radijo Programos 
Įvyks Sekmadieni, 

Spalių (Oct.) 31 d», 1943 m. 
ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE, 

180-2 New York Avenue. Nevvark, 5. N. J.
Koncerto pradžia 4:00 vai. po pietų. 

Šokių pradžia 8:00 vai. vakare.
Koncertą išpildys įžymūs, pagarsėję dainininkai:

į “Lietuvos Garsai” Radijo Choras; Alex Vasiliauskas, 
kalbėjo Fondo Solo; Marijona Kižiūtė, Solo ir Duetą su Vasiliausku;

Barbara Darlys, Chicagos Operos artistė, pagar
sėjusi Kauno lietuvių Operos žvaigždė pasižymėjusi ir 
kitų Europos Operų, taipgi maloniai pasižadėjo daly
vauti šiame parengime.

Todėl kviečiame visus atsilankyti ir paremti šį

džiausią padėką. Vakarą vedė certą.
Fondo Komiteto pirm. Jonas ŠOKIAMS GROS A. PAVYDĮS
Sakis. Bilietai: Į Koncertą ir Šokius — 85c.: tik šokiams 50c.

Uniformuotams vyrams ir merginoms, lietuviams. įėjimas dykai.AUKOS
Lietuvių Piliečių klubai. Cliff- Bus Duodama Dovanos Keisčiausiai ir Juokingiausiai Pasirčdžiu* 

side, N. J., per J. Bakuną pri
siuntė $10.00. A. Kirdeikis. E.

sūims, Vr.s Tai Įvyksta HALLOIVE'EN Dance.
Sklb,

<

(_

koj.net
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GIRDĖTI LIETUVIU i
KOLONIJOSE * :

«

d.

au-
M.

k'madlenį. spalių 24 
an. _r.age i-edcraeijos lo 

ri. s. prie bažnyčios durų, turė
jo rinkliavą Lietuvos reika
lą is. Surinkta S96.00. Federa- 
c; . parapijos
klebonui kun. P. J. Juškaičiui 
už jo darbą, ir taipgi dėkoja 
visiems aukotojams, kurie 
kavo sekančiai: po S5. —
Norbutas ir skautas J. Šidlaus
kas: po S2. — M. Palaima. H. 
Kallin. J. Malinauskas. J. Ta- 
mulynas, M. Jankauskienė, J. 
G. Sutkus. P. Jankauskas. B. 
Jakutis $1.50: po vieną dolerį 
— V. Kundrotas. A. Plekavi- 
čius. F. Janiūnas. A. Burokie- 
nė. M. Ananis. M. Jakutienė. S. 
Pauliukas, p. Baiga. H. Ludvi- 
navičienė, O. Pilkonienė. V.

nas. P. Ra- 
L. Virbic- 
P. Sharka.

Kapčius. J.
Vaisiausias. Z.
.lienė. P. Mon- 
. E. Pranaitis. 
D. Žukienė. P. 
S. Luinis. J.

E. Daukantienė. J.

BROCKTOH, MASS.

Praeitą savaitę grįžo į namus 
po atostogų p. M. Norbutas. p. 
Norbutas kurį laiką svečiavosi 
pas Dayton. Ohio lietuvių pa
rapijos kleboną kun. J. Pras- 
palių.

spalių 29 d.. S 
parapijos svetai- 
mūsų parapijos 

’Penny Sale' 
turi gražių 
šių dovanų 

turės progos. Daly- 
parengime ir 

mūsų
Četkauskas. J. Puzi 
daitis. A. Tocionis. 
kas. V. Gedrimas.
J. Kaukauskas. P.
Laugaiis. A.
Sharka. A. Sama 
kus. A. Gedraitis,
J. Narmontas. 
Narmontienė.
Morkūnas.
Mockevičius. J.
Kondrotavičienė.
A. Zaveckas. J.
Ba
va. B. Mažutaitytė. J. Bucilevi- 
čienė. V. Jakavičius. P. Stu- 
beda. S. Kliavas. A. Vinciūnas.' ra 
R. Naujokienė. M. Mockevičie- įv- 
nė. A. Skyrius. A. Rimšienė. A. \r 
Laučius. J. Gailesčius. J. Baš- vi 
kis. U. Venckaitis. L. Gintei.

Mockevičius. 
Jankauskienė.

A. Zaveckaitė. 
R. Monkienė.
Lenkauskienė 

kiek smulkiais suaukota. Pi-

Lesiuskas. O. 
J. Krukonis.

Bačinskas. O.
šiene. B. Sleikus. A. Kale-

Penktadienį, 
vai. vakare, 
nėję. įvyksta 
skautų rengiamas 
.-akaras. Skautai 
dovanų. Laimėti 
kiekvienas 
vaukime skautų 
paremkime energingus 
parapijos berniukus.

METINĖ VAKARIENĖ 
PAVYKO

Sekmadienį, spalių 24 d., 5:30 
vai. vakare, 
salėje įvyko šios parapijos me
tinė vakarienė — ‘----------- -
Žmonių buvo beveik pilna salė.' 
kuriuos Brocktoniecės šeimi
ninkės skaniai ir so. 
šino.

Vakaro vedėju buvo pats kle
bonas kun. J. švagždys. Kalbė- 
jo miesto mayoras Joseph H. 
Do\vney ir Mr. McCaffrey. Po 
jų kalbų, p-lė Evalina Aksti- 
naitė puikiai sudainavo 
porą dainelių. Kalbėjo 
Aib. Abračinskas, Šv. 
par. vikaras iš So. 
Mass.
nia M. Mazgelienė 
dainavo porą dainų. Toliau kal
bėjo dr. Budreckis ir viet. kle
bonas kun. J. Švagždys. Po kal
bu p. Mazgelienė ir Ev. Aksti- I 
naitė sudainavo duetą. Daini-1 
ninkėms akompanavo p-nia L. West 
Guzevičienė.

Prie garbės stalo be paminė
tų kalbėtojų, matėsi kun. Jonas 
Pliavokas. Dr. Kvaraciejus ir 
kit

I Programos vedėju kleb. kun. 
S. P. Kneižis. kuris pasakė 
kalbelę ir parodė įdomius juda
mus paveikslus.

šeimininkės pagamino

spalių 31 dieną, tuoj po sumos, 
šv. Jurgio lietuvių parapijos 
svetainėje. Kviečiame visus 
draugijų atstovus dily

Brockton, Mass.

šią savaitę mus aplankė šie 
kariai: aviacijos viršyla M. 
Raulinaitis. viršyla A. Mikal- 
kevičius. kuris jau apie metus 
laiko Pacifiko zonoje, mušėsi 
su japonais. Jam teko dalyvau
ti Guadalcanal. Fiji ir kituose 
frontuose. Dabar grįžęs Ameri
kon. paskirtas 
kyklon. Lin 
gi lankėsi puskarininkai 
Mockevičius ir V. Daujotas.

inžinerijos mo
kime sėkmių. Taip- 

J.

U. Venckaitis. 
puskarininkas J. 
A. 
J.
H.
A. 
ir 
nigai pasiųsti Federacijos Cen
trui — Lietuvos Gelbėjimo; 
Fondui.

Šiomis dienomis patalpintas į

šeimininkės pagamino ska- 
šv. Roko parap. nlus užkandžius ir jaunos mer- 

. gaitės. choristės ir sodalietės 
“reunion”. Ja^s pavaišino visus dalyvius.

Dalyviai sudėjo nemažai au
kų bažnyčios puošimo darbui.

ai pavai-' -----------------
Spalių 25 d. išvyko karo tar

nybon Adomas Smolskis. Ka
rys Jonas Kulisą uskas, kuris 
dabar yra kur nors Havvaii sa
lose. prisiuntė iš ten laikraš
čių. Viename laikraštyj telpa 

apie 
S. Sgt. James J. Balukewich. 
kuris įteikia medinį trijų spal
vų — raudonos - baltos ir mė
lynos — raktą Honolulu mayo- 
rui Lester Petrie. Balukevi- 
čius greičiausia bus lietuvis, 
nors aprašyme pasakyta “Po- 
lish”.

solo paveikslas ir aprašymas 
kun.

Petro
Boston.

ir kun. F. Norbutas. Po-
gražiai su-

Vietinis.

' A. L. T., nes kitos šios kolonijos 
' organizacijos atrodo “ilsisi”.

E. S. S.

WORCESTER, MASS. La’škas Redakcijai

p. Bronė Starkienė iš Los An
geles, Cal. rašo:

“Labai džiaugiuos, kad kun. 
Juras išleidžia tą rinkinį da;n - 

' lių. Kitaip jau mes būtume ėmė
si to darbo“.

Aušros Vartų parapijos so
dalietės ir Marijos Valkelių 
mergaitės ruošia labai juo
kingą, muzikališką vakarą tre
čiadienį, lapkričio 3 dieną, 
P. M. Mergaitės sunkiai pra 
tikuoja. vadovybėje vargo.-:

: ninko Vinco Burdulio, ir pr 
' da, kad visi atsilankę bus

tenkyti. Po vaidinimo bus šo
kiai. Sodalietės širdingai kvie
čia visus atsilankyti. Kaina la
bai maža — tik 44c su takso
mis.

Sekančios vaidins: Anelė 
Mortinytė, Alena Katinaitė. 
Elzbieta Katinaitė, Marė Ba- 
liukonytė, Irena Sviklaitė, Al
bina Matačinskaitė, Lucy Meš- 
kinytė, Ieva Jažukevičiūtė, I-; nis miesto mayoras 
rena Baliukonytė. Marcelė į tuoja antram terminui. Jis yra 
Meškinytė. Julė Katinaitė, Julė 
Giraitė, Virginia Leketaitė, A- 
lena Kaliūnaitė, Aldona Pau- 
Iiukonytė, Alena Gvazdauskai- 
tė. Rita Tamulevičiūtė. Alena 
Kašėtaitė. Albina Tamušunai- 
tė. Virginia Šilalytė. Ona Piga- 
gaitė, Albina Kvalitaitė. Phyl-j 
lis Danieliūtė. Veronika Jurge- j 
lionytė, Biruta Dvareckaitė. 
Biruta Ropeikytė. Irena Ropei-

' kytė, Ona Kuzmickaitė. Doro- 
■ ta Levansevičiūtė, Rita Keršy- 
tė. Dorota Begonytė, Vytautas 
Račkauskas. Edmondas Vaš
kas. Sekančios komitete: Ona 
Kuzmickaitė. Pranė Banionytė. 
Petronė Marcinkaitė ir Irena 
Keršytė, garsinimų vedėja.

Nepamirškite atsilankyti į 
Sodaliečių “School Daže”. I .K.

Spalių 21 d. grįžo į namus — 
Virginia p. Paulina Jan

kevičiūtė, kuri atostogavo pas 
savo giminaičius pp. Kamylus 
ir p. Jankevičių, gyv. Tremont 
St.

Mayoras Joseph H. 
Downey

Balsavimai
Lapkričio - Nov. 9.

Atiduokite savo balsą už
Joseph H. Dov/ney.

Joseph H. Downey, dabarti- 
kandida-

i. J

Lietuviškai - Angliškas 
Angliškai ■ Lietuviškas 

Žodynas

Šiomis dienomis Įeit. Jonas 
Chubet. Jr. su savo žmona pra
leido atostogas pas savo 

Sekmadienį, spalių 24 d., Šv. lįug pp Joną ir Marijoną 
Jurgio lietuvių parapijos sve- betus. gyv*. St. John St. 
tainėje. Apaštalavimo 
draugijos vadovybėje, 
graži programa.

Parapijos merginų 
varg. A. šlepeliui 
sudainavo keletą
dainelių. Duetas — pp. A. No- 
vikienė ir Ona Pazniokaitė su
dainavo porą dainelių, ir vieną 

■ dainelę sudainavo visi dalyviai.
Jaunos mergaitės pašoko ke

letą tautinių šokių, vadovybėje

NORWOOD, MASS

Maldos
įvyko

tėve- 
Chu-

pasižymėjęs savo tarnyboje 
kaipo darbštus, teisingas ir su
manus miesto valdytojas. Tai
gi, jis pilnai užsitarnauja būti' 
antru terminu išrinktas Brock-' 
tono miesto mayoru. Skl.

, Ką tik gavome iš Angli-
1 jos naują Lietuviškai - An
glišką ir Angliškai - Lietu
višką Žodyną, kuris sure
daguotas Rev. H. H. Potv- 
tress, B. A., B. D., ir Rev. 
T. Gėrikas. Turi 333 pus
lapius ir nemažo formato. 
Kaina S6.00.

Užsakymus siųskite —
DARBININKAS

366 W. Broadv/ay, 
So. Boston 27, Mass.

Sekmadienį, spalių 31 d., pa
rapijos svetainėje. 1 vai. p.p. 
įvyksta N. A. Sodalicijos aps
kričio suvažiavimas. Suvažia
vimas prasidės iškilmingomis 
šv. mišiomis 10 vai. Visos so
dalietės priims bendrai šv. Ko
muniją. Cambridge 
sodalietės. vadovybėje 
Baltrušiūno. 
čio dvasios 
S1OS iHUKlH 

kolonijų. : 
čių suvažiavimą ir linkime Die
vo palaimos ir gerų sėkmių.

.4. D.

Moterų Sąjungos 27 kp. svar
bus susirinkimas įvyks lapkri-j 
čio 1 d. vakare, tuoj po pamal
dų. Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje. St. James Avė. Valdyba 
kviečia visas nares dalyvauti.

Sekmadienį, spalių 31 d. vie
tinės Sodalietės vyksta į Soda
licijos Kongresą, kuris įvyks 
Cambridge. Mass.

p. Jonės V asiliūnaitės vadovy- ’ Federacijos skyriaus svarbus 
°ėJe- susirinkimas įvyks sekmadienį.

choras, 
vadovaujant 

patriotinių

I LOS ANGELES, CAL

"Touch Typing InSEesy 
Lessons"

____________________________ i 

j ti tremtinių ir Lietuvos žmonių 
' šelpimą.

Trečias kalbėjo J. K. Milius 
iš savo patyrimų po praeito ka- 

■ ro. Kadangi yra dirbęs anais 
' laikais šelpimo, darbą rinkimo 
1 aukų nukentėjusiems, tad davė 

' keletą gerų patarimų kas link 
drabužių rinkimo, jų pakavimo 
ir tt. Viena: neduoti drabužių 
tokių, kurie tik išmesti tetinka: 
neduoti drabužių be sagų, be į 
kabių ir neduoti tokių, kurie y-Į 
ra nevalyti. Ką žmogus gali• 
veikti su tokiu drabužiu, kurio 
nei užsegti negali. Rinkti kuo 

; daugiausia jei galima, nes jų 
i nebus perdaug. Po praeito karo 
buvo daugelis nepatenkintų. • 
nes nepritekome ir patiem rei- 
kalingiausiem”.

Toliau Prelatas iškvietė pasa- 
; kyti vieną kitą žodį p. Lužienę,.
■ p. A. Nausėdienę ir B. Starkie-; 
į na

šios kolonijos mastu skaito-j 

i me pramogą pavykusia. Para- 
I pija šiuo laiku taipgi rengiasi;
■ prie bazaro ateinantį mėnesį.
■ Manoma, kad parapijiečių ini
ciatyva susitvers ir skyrius ’

Šiandien kiekvienoje įstaigo- 
•, kiekvienoje, industrijoje yra 

naudojama rašomosios maši
nėlės — typewriters. Taigi, jei 
norime, kad Jūsų vaikai leng
viau dirbtų, mokykite juos sis- 
tematingai — “Touch Typing”, 

' rašyti mašinėle. Galima pa- 
' tiems ir be mokytojo išmokti į 
' penkias lekcijas. įsigijus nau- 
i jai paruoštą Royal Typewriter 
iCo. knygą — TOUCH TYP- 
iING IN 5 EASY LESSONS”. 
j Knyga kainuoja tik 35c.. su pri- 
siuntimu 40c. Užsakymus siię- 
kite:

★
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SUTIKTUVĖS PRELATO J. 
MACIEJAUSKO IŠ PITTS. 

KONFERENCIJOS
Benušienė, T.
Potembergas. 
Vinciūnaitė.
Luzackas. O. Ateina Nemaloni

Pageltę, šalčio pa
kąsti medžių lapai 
krinta — reiškia, arti
nasi nekviestoji vieš
nia — šaltoji žiema. 
Naujosios Anglijos ponios ir panelės, ar esate pa
siruošę ją pasitikti?

veiklios 
kun. A. 

. kuris yra apskri- 
vadas. pasiruošu- 
delegačių iš visų 

Sveikiname sodalie- Viešnia - Žiema!
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ŽVAIGŽDĖ
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS 

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

raščių, sakai sau: “Na tai užbaigiau skaitęs 
kitą numerį", ir numeti jį į šalį.
TU NIEKUOMET “NEUŽBAIGSI" SKAITĘS 
•ŽVAIGŽDĘ' JĖZAUS ŠIRDIES LAIKRAŠTĮ! 
Kunigai randa joje daug medžiagos pamoks

lams ir pamokinimams:
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

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

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

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

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės" kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

I. J. Fox, didžiausia moteriškų kailinių firma 
Amerikoje, savo krautuvėje turi didžiausį kailinių 
pasirinkimą, prieinamiausiomis kainomis. Įsigy
kite kailinius pirm, negu užklups šalta žiema. Kai
liniai tai yra geriausias investmentas!

Kailinius galite mūsų krautuvėje įsigyti labai 
prieinamomis sąlygomis, lengvais įsimokėjimais. 
Nėra reikalo mokėti cash, pirkite mėnesiniais įsi
mokėjimais. Nuošimčio už tai nereiks mokėti.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų šios firmos lietuvis atstovas p. 
Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas 
ir žinovas. Per jį pirkdamos gausite 10 nuošimti 
nuolaidos.

Jei turi senus kailinius, mes įmainysime į nau
jus, duodami gerą kainą už senuosius. Ateikite pas 
mus šiandien!

411 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Spalių 17 d., Šv. Kazimiero 
Į parapijos salėje įvyko gražus 
: subuvimas, išgirsti pranešimą 
. prel. Maciejausko. kaipo dele- 
i gato iš mūsų parapijos. Tą die-; 
j ną ir bažnyčioje buvo daug dau- 
I giau žmonių, negu paprastai.

Tuoj po pamaldų buvo pa- 
: ruošti labai puikūs pietūs, dėka ■ 
i mūsų nenuilstančių parapijie- 
: čių: p.p. Brūzgų. Strungių. 
i Šlogerių ir Davidonių. Tėvai 
i gaspadoravo, motinos šeiminin- 
į kavo. o jų dukterys gražiai pa- 
j tarnavo.

Tuoj po pietų Prelatas teikėsi 
' papasakoti savo įspūdžius iš 
j konferencijos. Trumpai atpasa- 
; kojęs apie viską, pareiškė džiau- 
I gsmą. pamatęs, kad Amerikos 
J lietuviai pamažu eina prie to, I
kad būti vieningais kovojant 

■ savo tėvynei Lietuvai laisvės ir 
Į nepriklausomybės. Prelatas sa-' 
k ė verkęs džiaugsmo ašarom ■ 
pamatęs Amerikos lietuvius ten 
susitelkusius ir nuoširdžiai be
sirūpinančius tėvynės Lietuvos' 

į likimu. Nebuvo barnių, nebuvo 
kaltinimų nei užsipuldinėjimų 
vienas kito. Neskyrė to gražaus 
būrio lietuvių niekas; nei poli
tinės pažiūros, nei religiniai į- 
sitikinimai. Visiems tik rūpėjo 
kaip sėkmingiau siekti Lietuvos Į 

1 išlaisvinimo. Baigdamas savo į- į 
domų pasakojimą. Prelatas iš
kvietė pakalbėti Kap. P. Laba
nauską. kuris perbėgęs trum
pai šių dienų įvykius, pareiškė 
didelių vilčių Lietuvos prisikėli- 

| mui. Tuomi labiau, kad mūsų 
trispalvė nenustojo plevėsavus

I Washingtone. Bet ragino ir 
I dirbti nuoširdžiai. Organizuotai
1 balsą kelti, rašyti, kalbėti, kad 
svietas girdėtų mus ir žinotų 
ko mes norime ir siekiame. 
Taipgi kalbėjo ir apie reikalin
gumą neatidėliojant organizuo-

iI

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

“V YTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jauni

mo organizacija—Lietuvos Vyčiai.
“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiks

luotas ir deda įdomių straipsnių, žinių 
iš Amerikos ir užsienio.

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

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

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

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

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

“VYTIES” kaina metams tik S2.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

“VYTIS”
365 W. Broadway, So. Boston 27. Mas
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VIETINĖS ŽINIOS!
ŽINUTES

Spalių 26 d., staiga mirė, Šv. 
Elzbietos ligoninėje, Zenonas 
Barkauskis, 49 metų, gyv. 490
Y.’estern Avė., Brighton, Mass. 
Paėjo Ylakių parapijos. Ame
rikoje pragyveno 25 metus. Pa-! 
liko žmoną Saliomę (Juozunai-; 
tę), sūnų ir dukterį. Laidoja-; 
mas šeštadienį 10 vai. rytą Šv. !
Juozapo kapuose.

Spalių 24 d., 3 vai. p.p., baž-. 
nytinėje salėje, kun. K. Jenkus 
rodė gražius judamus paveiks-, 
lūs. Pranciškonų Tretininkų 
Brolijos vadovybėje. Žmonių 
parengime buvo beveik pilna 
salė. Visi gėrėjosi programa.

Parodęs paveikslus, kun. K. 
Jenkus išvažiavo į Worcesterį 
sakyti pamokslo 40-tės atlai
duose.

Šią savaitę jaunimas gražiai 
lanko Šv. Petro bažnyčią, ku
rioje kun. dr. Liudvikas Men
delis veda misijas. Daug žmo-

DAKTARAI

I
Sou. 4476 Įi

Dr. Joseph F. Antanėlis į

OPTOMETRISTAS ]■
515 East Broadway I; 

So. Boston, Mass. !;
Ofiso Valandos išskyrus j! 

Trečiadieniais ir i[; 
Penktadieniais !į

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai [' 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. ;!

nių lankosi ir rytais, 9 v.
Jaunimo misijos baigsis sek

madienį, 9 vai. r. Šv. mišias at
našaus, pamokslą sakys pats 
misijų vedėjas kunigas dakta
ras.

Jis taip pat pamokslą sakysį 
ir per sumą, kada susirinks 
draugijų valdybos su vėliavo
mis ir ženklais. Taip pat daly
vaus “in corpore”, Stepono Da
riaus Postas.

Tą dieną Rožančiaus pamal
dos įvyks 2:30 v. p. p.

Po tam parapijos jaunimas. 
Seserų mokytojų vadovybėje 
vaidins puikią religišką dramą 
— “Nežinomoji Kankinė”. Vei
kalas labai tinka Kristaus Ka
raliaus dienai. Beabejo sueis 
daug ir Kristaus kankinių my
lėtojų. Pelnas eis Seserų mo
kytojų užsilaikymui.

Diecezijos bernaičių Konfe
rencija šaukiama lapkr. 14 d., 
3 vai. p. p., Šv. Klemenso sa
lėje. Boylston ir Ipswich 
Strets, Boston. Berniukai, ku
rie linksta į dvasinį luomą, pa
skutinio mokslo meto pradinių 
mokyklų ir eina aukštesnes 
mokyklas, kviečiami susirinkti. 
Ten bus jiems surengta įdomi 
kalbų ir vaidinimų programa. 
Bernaičiai, kurie rengiasi va
žiuoti į šią konferenciją tepra- 
neša savo parapijos kunigui.

Politiškas Skelbimas

John E. Kerrigan
for City Council

7-to Wardo
Antras vardas Ballote

Signed:
Arthur V. Coughlin

700 Columbia Road

susidarė S49.92. Likusius nu
tarta pasiųsti Lietuvos Gelbėji
mo Fondan. Padėkuota ponui 
J. Romanui ir p. Peldžiui, kad 
jiedu dykai mašinėle pervarė 
daug rezoliucijų kopijų. Nutar
ta kviesti kun. J. Švagždį su 
paskaita apie lietuvių gyveni
mą. Kalbėta sudaryti nuolatinį 
sargybos ir publikacijos biurą.

LANKĖSI

ĮAMŽINKITE SAVO VARDĄ Į LIURDO KNYGĄ

Avė Maria Valanda

perstatytas 
gyvenimas.

Avė Maria

Šv.
Pasi- 
radio

Sekmadienį, spalių 31 dieną 
Avė Maria radio valandoje bus 
dramtiškai 
Theodcto 
klausykime
programų kiekvieną sekmadie
nį 6:30 vai. vakare. Ši progra
ma transliuojama iš tinkli
nių radio stočių. WMEX radio 
stotis. Boston, Mass., transliuo
ja šią programą.

Redakcijos Atsakymai

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

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

Dabar, per misijas, yra klau
somos. išpažintys, ketvirtadie
nį. penktadienį ir šeštadienį. 
Tai gera proga po tos vienos 
išpažinties priimti dažnai Šv. 
Komuniją ir pelnyti keleriopus 
atlaidus. Einant šios išpažin-1 
ties reikia padaryti intencija, 
kad šią atliekama dėl misijų, 
uždūšinės ir pirmo mėnesio 
penktadienio.

Sekmadienį yra Kristaus Ka
raliaus šventė ir vigilija Visų 
Šventųjų dienos. Nėra pasnin
ko iš priežasties sekmadienio.

Pirmadienį — Visų Šventųjų 
diena. Šv. Petro par. bažnyčio
je šventos mišios bus laikomos 
šiomis valandomis: 5. 6. 7, 8 ir 
9: salėje — 6 ir 7:30. Vakare, 
dveji mišparai.

Antradienį — uždūšinė. Gau
nami toties ąuoties ir daugelis 
kitų atlaidų įnirusiems.

Antradienį “Darbininke” lan
kėsi kun. J. Vaitekūnas. Provi
dence liet. par. klebonas ir vie
nuolis domininkonas Tėvas Ka
zimieras Žvirblis. Atsilankymo 
proga, kun. J. Vaitekūnas įsto
jo į Liurdo knygos rėmėjus, 
aukodamas S5.00.

I

Leit. Dr. Edvardas 
Wa!iackas

Tel. TROvvbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Ponia Marijona Bernatonienė 
prisidėjo prie parapijos kon
certo tikietų platinimo. Ji paė
mė nemažai bilietų ir jau iš
pardavė. Dar daug norima gau
ti savanorių talkininkų.

Antradienį, po misijų pamal
dų, įvyko trumpokas Federaci
jos susirinkimas. Pranešta, kad 
So. Bostono Lietuvių Masinia-' 
me susirinkime, spalių 17 d., 
surinkta pinigų 8151.07. Išlaidų

Spalių 27 d. įvyko šaunus iš
leistuvių bankietas pagerbti 
Daktarą Edvardą Valiacką 
Manger viešbutyje. Daktaras 
Waliackas savanoriai įstojo į 
laivyno tarnybą. Jis gavo leite
nanto laipsnį. Daktaras Wa- 
liackas pradinius mokslus bai- 
bė So. Bostone: Tufts College į- 
gijo daktaratą: sėkmingai dar
bavosi Lynn. Mass.

Daktaro VValiacko lipšnus 
būdas, patraukli asmenybė ir 
nuoširdus lietuviškumas visuo
met sužavi draugus ir pažįsta
mus.

Bankieto vedėjas buvo Dak
taras Juozas Antanėlis. Maldą 
sukalbėjo. Daktaro VValiacko 
pusbrolis, kunigas Jonas Ple- 
vokas. Bankieto metu kalbėjo 
Daktaras Jakimavičius. Dakta
ras McNeil iš Lynn ir kunigas 
K. Jenkus. Suteikta naujam 
ieitenantui dovanėlė — sidab
rinė cigaretėms dėžutė.

Ration Timetable

For Week of Oct. 31 — 
Nov. 6, 1943

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 

PERMANENT

Croųuignole 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.

(Čia paduodame racionavimo 
štampu įsigaliojimo ir galioji

mo datas).
Brovn Stamps: Brown stamp 

H becomes valid with Stamp G 
until Dec. 4.

Green Stamps: Green Stamps 
A. B and C in Book Four be- 
come valid Nov. 1 through Dec. 
20 for processed foods. Blue 
stamps X. Y and Z in Book 
Two expire Nov. 20.

Sugar: Stamp 29 in back of 
Book Four becomes valid Nov. 
1 to Jan. 15 for five pounds.

Shoes: Aeroplane stamp num- 
ber one becomes valid for one 
pair Nov. 1. Stamp 18 in Book 
One štili valid for an indefinite 
period. To control the black 
market. Ioose coupons cannot

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 apsireiškė, atsirado šaltinis van
dens, gydąs įvairias kūno ligas.

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

buklus sužinoti, užsiprenumeruokite Vyskupo P. Bu
čio knygą, kurią šiomis dienomis laikraštis “Darbi
ninkas” spausdina. Vyskupas Būčys labai įdo
miai aprašo aštuonioliką Šv. Panos Marijos Apsireiš- i 
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. j 
Marija apsireiškė, įvairių ligonių, kurie stebuklingai; 
pasveiko ir kitų paveikslai.

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

M. R., So. Boston, Mass. — 
Pranešimą apie Stepono Da
riaus A. L. Ladies Auxiliary 
parengimą. šeštadienį, spalių 
30 d. gavome, bet Tamstą ne- 
paduodate nei savo pilno var
do - pavardės, nei adreso, ir dėl 
tos priežasties netalpiname, 
kaip parašytas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Farma—Canton, Mass.
Greitai parsiduoda 74 akerių 

farma. 10 akerių geros išdirb
tos žemės. Puikiausia Colonial 
stiliaus stuba, 3 vanios, viena 
turi tiles su shovver, tvartas, 
taipgi Green house su puikiu 
apartamentu dėl poros. Gali ir 
žiemą auginti daržoves ir gė
les. Trys dideli kiaulininkai dėl 
200 kiaulių. Parduoda teismo 
įsakymu, pasidalijant nuosa
vybę, kuri verta $30.000.00. 
Prašome tik $15,000. Labai ge
ros pirkimo sąlygos. Atsišauki
te: F. T. Keefe, 50 Congress 
St., Boston, arba "Darbininko’ 
ofisan.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Reikalingas Presmanas
“Darbininkui” tuojau rei

kalingas presmanas ir 
rankinis raidžiu rinkėjas. 
Gera alga, darbas pasto
vus. Atsišaukite: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad- 
vvay, So. Boston, Mass.

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas’’

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

PARSIDUODA 18-kos kam
barių Lodging biznis. Įeigų į 

Šią savaitę į Liurdo Knygos Rėmėjus įstojo se- mėnesį $275.00. Renda tik $50. į 
kantieji: 
Rev. C. Jenkus, So. Boston, Mass........................
Rev. J. Vaitekūnas, Providence, R. I...................
Martinas ir Eva Kuderauskai, So. Boston, Mass. 
M. Žilinskienė, So. Boston, Mass.........................
Katrina Vosylienė, Jamaica Plain, Mass.............
Agota Jucienė, So. Boston, Mass.........................
Antanas ir Juzė Pivariunas, Mattapan, Mass. .. 
Petronėlė Balsavičienė, Brockton, Mass..............
B. Juodaitė, Waterbury, Conn.............................
Konstancija Biganski, Woodhaven, N. Y............
Justina Klant, Brooklyn, N. Y............................
Vincas ir Uršulė Galeckas, Chicago, III..............
Antanas ir Mare. Pakelčiai, Chicago. III..............
St. ir EI. Vienžindis, Chicago, III.........................
Ona Jeskienė, Chicago, 9. III................................
V. Kervil, Elizabeth, N. J....................................
V. Kupcikas, Pittsburgh, Pa................................
M. Martinkienė, Cicero, III...................................
Ona Mankienė, Cicero, III....................................
V. Karpienė, Linden, N. T
J. Baranauskas, Nevvark, N. J. 
Pr. J. Linikas, Pittsburgh, Pa.

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

“Darbininko” Adm.
i

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.00
5.00
5.00
3.00
2.00
2.00

mėnesį. Parsiduoda labai pi
giai. Norintieji pilnų informa
cijų kreipkitės asmeniai arba 
laišku pas M. J. Kastant. 56 
Portsmouth St.. Cambridge. 
Mass. (28)

ALBERT R. BARKER
Pirmiau—Pope Optica! 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.

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

■' r

be accepted except with a maili 
order.

Fuel Oil: Period One coupons
valid to Jan. 4. Class four
worth 10 gallons. class five
worth 50 gallons.

Tire Inspcction: A-car dead-
line Mareli 31. B-car deadline 
Jan. 31, C-car deadline Nov. 30.

Gazoline: Number 6 stamps 
in the A Book good for threei 
gallons each through Nov. 8. | 
B and C coupons good for two 
gallons. Theft and forgery ofj 
stamps is sabotage of your ra
tion and attempts to sėli i 
stamps should be reported to 
the nearest OPA office. Help: 
beat the black market by en- 
dorsing all coupons in your 
possession with your license 
number and statė.

1 BUY
UNITED STATĖS 

DEFENSE 
BONDS 

ANO 

STAMPS 
V|||F

BALLAST TUBES
POPULAR EACH
NUMBEP.S

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

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

WILL ALSO SUPPLY DEALEP.S
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction guaranteed or your 

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

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St.. Boston

I

Draugijų Valdybų Adresai
* ———————

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

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

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

29 Gould St.. W. Roxburv. Ma3s.
Tel. Parkvvay—1864-VV.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston. Ma33.

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadway. S. Boston, Ma33.

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienj mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PA&ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

Ncrth 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.

Lithuanian FumitureCo.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Di«tanc« 
Movlng

326 • 328 West Broad way
So. Boston, Mass.

Res. Šou 3729 Šou 4618

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2990

Užsisakykite Toniko Pas Mus J

1

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, Namu Tel. Dedham ldOlf-R

!
5

5
*

Sūnaus gyvenamoji vieta
833 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537



l
VALSTYBIŲ ŽINIOS

PAGERBĖ 105 METŲ 
AMŽIAUS SENUTE

Perei- dukterį p. A. Bakanienę. du a- 
S: .<: Radzevi- nūkus.

Ausiliary ir
moterys nu-

u-RUS ZlLk-ITiUS.

Avė. pagerbti jo
Sof.ją Juške-

Akie Britain, Conn. 
tą savaitę L. L. 
čiaus 4-to Posto 
K.t,S r.U. š.j j/.J; 
vvko į p. Jussev 
104 Hartford
senutę motinėlę 

kuriai gruodžio 22 d. 
š. .... sueis 105 amžiaus.

Senutė Juškevičienė nors jau 
eina 105 metus, bet dar skaito 
knygas be akinių, vaikščioja 
be lazdutės, labai rimtai kalba 
apie bėgančius reikalus, ir 
daug atsimena iš praeities.

i š n it s eti tgal ji at
vyko iš Lietuvos, Kauno aps
kričio. pas savo vaikus į šią 
koloniją. Išauklėjo 10 vaikų, 
kurių : . piim isa d -
n karo veteranai, jau yra mi
rę ir palaidoti švč. Marijos 
kapuose. New Britain: turi

kurie yra karo tarny- 
komand. 

air corp. 
anūkę p. 
kuri eina

Pranciš-

boję, būtent. Įeit. 
Viktoras Bakanas. 
Henry Juškevičius: 
Anelę Juškevičiūtę, 
slaugės mokslus šv
kaus ligoninėje, Hartford. Ct.

Senutė Juškevičienė tikisi su
laukti ne tik šių metų gimta
dienio. bet ir kitų gimtadienių, 
nes, ačiū Dievui, ji gerai jau
čiasi.

Vietiniame anglų kalba laik
raštyj tilpo aprašymas ir se
nutės paveikslas.

Atvykusios senutę Juškevi
čienę pagerbti, įteikė jai dova
nėles.

Sveikinam senutę Juškevi
čienę ir linkime sveikatos ir 
Dievo palaimos leidžiant se
natvės dienas.

MALONUS SPORTAS — Žuvauto jai, Lietuvoje...

ganizacijos, šios šalies ir lietu-’ 
vybės gerovei.

Kleb. kun. J. Valantiejus. at
vykęs į svetainę.

8
su trejoms mišiomis. Kadangi nių jau aplankyta. Pirma iap- 
a. a. Žydelienė buvo pavyzdin- kričio mėn. savaitė 
ga katalike, tai prie jos karsto švenčių dėliai ir dėlto, kad 
matėsi daugybė nevystančių 
dvasinių gėlių, giminių ir kai
mynų skaitlingai užprašytų šv. 
mišių aukų.

Reiškiame giliausią užuojau
tą vyrui Pranui Žydeliui, ve
lionės sūnui Pranui ir jos 
dviem dukrelėm. Lai gerasis 
Dievas ramina juos visus jųjų 
skausmo ir liūdesio valandoje.

Velionės mirtis tai tik dar 
vienas persergėjimas 
budėti ir melstis, nes 
na. nei valanda nėra 
nam žinoma, kuomet
pašaukti į teismą išduoti savo 
gyvenimo sąskaitą. ' Mirusios 
vėlei privalome prašyti amži
no atilsio. Lai ilsisi Viešpaties 
ramybėje!

gyviems

C. BROOKLYN, N. Y
ATLAIDŲ ATGARSIAI

Metiniai 40 vai. atlaidai pra
sidėjo su suma spalių 17 d. ir 
baigėsi 19 d. Rodos karo lai
kas, visko sunku gaut arba la- 
bd apryb'tai, bet nieks ne- 
suti ’ kas g lė itl a lų iš
kilmingumui kenkti. Altoriai 
p . kh . iš u šti. procesija gra- 
i horo giedojimas tikrai ža- 
vėjantis; visa tas darė gražaus 
įspūdžio į susirinkusi: 
nių pilna bažnyčia v 
dienas. Svečių kunigų 
pie 20. Tai gražus 
Tokia dvasia nors 
kelia žmo: 
Tuom visi 
parapijos 
kai aebuv 
ir parapijos 
kaip ir i 
po šeim 
savaitę 
kuom nors 
už ai 
s

i kitiems, kas kuom prie to pri- 
! s i dėjo.

Pastebėtina, kad žmonių daug 
naudojosi Šv. Sakramentais. 
Vienu žodžiu atlaidai pavyko 
VlS8.p lLS1SX2.1.

pasveikino 
dalyvius ir pradėjo suvažiavi
mo posėdį malda. Vadovybė 
pakvietė keletą atstovų kalbė
ti. kurie nuoširdžiai sveikino 
visus, p. B. Mičiūnienė, LDS 
apskričio raštininkė, yra tikra 
patriotė ir uoli darbininkė. Ji 
savo metinį mokesnį paaukavo 
katalikiškiems reikalams.

Narys K.

Išpirko Milijono Dolerių Vertes 
Karo Bondsų

Jung. Valstybių 
VVashington. D. C., pra- 
rūpintis New Jersey be
tarpe organizuoti Trečios 
Paskolos Bondsų reikalu 

ir vesti 
bondsų

i

is. Žmo- 
isas tris 

buvo a- 
reiškinys. 

laikinai pa- 
nių nupuolusį ūpą. 
gėrėjosi. Gėrėjosi ir 

klebonas, nes jautė, 
o tam slegiančio ūpo 

garbė liko‘tokia. 
a:s metais. Tad. kai- 
nkas. dėkojo pereitą 

lems, kas prie to ‘ 
prisidėjo. Sesutėms 

altorių išpuošimą bei proce- 
>s sutvarkymą: moterims, 

sūrios i.’- pasišventimo išplovė 
:• apšvarino bažnyčią: chorui 
r vadui už gražų giedojimą ir

ŠOKĖJOS NE1VARKAN
Šį sekmadienį centro brookli- 

nietės važiuoja Nevvarkan iš-! 
pildyt ten rengiamam koncerte 
lietuviškų šokių programą. 
Gražu, kad merginos randa 
tam laiko ir noro. Apie tai gal 
teks kuomet daugiau žinių pa
tirti ir plačiau spaudoje pažy
mėti. Šokėjų grupėms vado
vauja B. Brundzienė.

įvairių 
pri

puola mėn. pirmas penktadie
nis, kunigai nekalėdos, nes ne
bus ‘galimybės išeiti. Lapkričio 
10 d. lankys S. Paca 
VVashington B’vd., o 
dieni tai bus Portland.
ry, Ramsay, Barre ir
gatvėse. Turime viltį, kad bus 
galima visus žmones atlankyti 
pirm Adventų, išskyrus tuos, 
kurie gyvena toli už miesto. 
Kunigai džiaugiasi ir yra dė-

nei die- kingi visiems už jų mandagų 
nei vie- ir malonų priėmimą ir suteiki- 
būsime mą aukos parapijos reikalam.

St.. ir 
penkta- 
McHen- 

kitose

I ,-Ų B
Z/r out !

Besto-' Edison Ccmpany sako

d.,
pasišvyko

Šv. Petro 
parapijos kleboną.

arba 
j-3 

šv. Anta- 
išsireiški- 
kasdieną. 
misijonie- 
skelbti ir

prie Dievo

Kun. Dr. Mendeiis 
Bostone

Sekmadienį, spalių 24 
kun. dr. Mendeiis
kun. Pr. Virmauskį, 
lietuvių 
Bostone, savaitei atostogų. Gir
dėjau, kad kun. dr. Mendeiis 
sujungs poilsį su darbu, kurį 
jis didžiai mėgsta. Ruošiantis 
prie Kristaus Karaliaus iškil
mės. jisai sakys eilę pamokslų 
rytais lietuviškai, o vakarais 
ves misijas ar rekolekcijas šv. 
Petro parapijos jaunimui ang
liškai. Grįš į Baltimore sek-

i

mui ir galutinam pirktų bond
sų užregistravimui VVashing
ton, D. C., kad gavus New 
Jersey lietuviams priklausantį 
kreditą.

Nuotrupos
Dar vis negalima užmiršti 

gražių Keturdiešimtės atlaidų. 
Vis dar girdisi pasitenkinimo 
žodžiai, kaip iš visų atlaidų ei
gos, taip iš misijonieriaus kun. 
Liaubos pamokslų. “Tas tėve
lis tai tikras šventas” 
“kaip gražiai lietuviškai 
kalba!” “tai tikras 
nas”. šie ir panašūs 
mai galima girdėti 
Dieve padėk mūsų 
rui ilgai Dievo žodį 
nemarias sielas 
meilės skatinti.

Precesijos metu visi mokyk
los vaikučiai traukė žmonių a- 
kys ir kuteno tėvų širdis, ta
čiau žavėti žavėjo mažytės, gė
lių barstytojos. Tos nekaltos 
mergeles be abejo Jėzui buvo 
brangios ir meilios visiems, 
kuriems teko jas matyti. Sesu- 
tės Kazimierietės yra vertos 

. pagyrimo, kad taip skoningai, 

. taip gražiai viską numatė ir 

. sutvarkė.
Kas sekmadienį mūsų kuni- 

. gai vis dar garsina po devy- 
• nias ir dešimts mišių intencijų 

kiekvienai dienai. Šią savaitę 
antradienį buvo atnašauta net 
dvylika šv. mišių, kaip kokia- 

Kara- me vienuolyne.
Suma bus prie Bilietai metiniai pramogai 

Sakramento, jau išsiųsti. Milžiniškas Oiste- 
sekmadienį, 
S2.50 kiek- 
vaigyti ir

Bloomfield. Elizabeth, Hill- madienio vakare, kad būti na- 
side. Harrison - Kearny. 
ley ir Newark's jau yra sure- dienoms, 
gistravę bondsų pirkėjus, 
jeigu dar kas nėra užsiregistra
vęs, tai prašomi tą padaryti. 
Bayonne. Jersey City. Oran- 
ge’s. Paterson. Trenton ir kitos 
lietuvių kolonijos yra prašo-, kas” ateina 
mos bondsų registraciją pas- pirmadienį, 
kubinti ir galimai greitesniu 
laiku užregistruoti Komitete 
tokiu adresu: New Jersey 
tuvių Bonų Komitetas.

' Walnut St.. Newark, N. J.

Nut- mie Visų Šventųjų ir Vėlinių 
dienoms.

o Būdamas Bostone tikisi ap
lankyti “Darbininko” redakci
ją ir asmeniai paklausti p. An
tano Peldžiaus kas do priežas
tis. kad kas savaitę “Darbinin- 

ne šeštadienį, bet 
Linkime kun. dr.

Mendeliui gražiausių sėkmių jo 
apaštališkam darbe.

Taryba
Svarbus Susirinkimas

Sekmadienį, spalių 31 d.. 3 vai 
po pietų įvyks svarbus Federa 
cijos skyriaus ir Tėvų ir Savų, 
jų draugijos susirinkimas, ku 
riame bus išduotas raportas iš 
rengiamos “Card Party” jau
nuolių tarnaujančių kariuome
nėje naudai. Taip pat Mrs. Ne- 

1 lė Jenušaitienė darys praneši
mą Federacijos skyriaus U. S. 
War Savings Bond pardavinėji
mo pasekmes. Girdėjau kad jau atstovų suvažiavimą

Po $5.000.00 U. S. W. S. Bond- ‘ 
sų nupirko Jonas Dieliniks. Mrs. 
Elizabeth Audietis, Mrs. Alex- 
andra Abromavich. Mrs. Auna1 
Girdzijauskas. Mr. and Mrs. A. 
Yurkšaitis ir L. Nepriklauso
mas Politinis klubas. Po $1.000. 
ir daugiau yra nupirkę apie; 
šimtas asmenų. Geistina, kad 
visi lietuviai pirkę karo bonus: 
užsiregistruotų pas Federacijos! 
skyriaus finansų raštininkę Į 

Mrs. Nellie Jenušaitis krautu-1
i vėje. 872 Bank St.

I ------ 1
Moterų Sąjungos Veikla 
Berods 1938 m. čiA suorgani- 

; zuota Moterų S-gos 43 kuopa. 
I kuri ypatingai pirmininkaujant 
Mrs. M. Digimienei tikrai šau- 
niai veikia. Spalių 31 d., 3:00 

| vai. po piet sąjungietės 
I parapijos naudai Card Party.
Taip pat ačiū rūpesniui 

j finansų sekretoriai Mrs. Stefa- 
. nijai Sapranienei čia suorgani
zuota Moterų S-gos Choras, ku
ris sutartinai gieda sekmadie
niais 10:00 vai. rytais bažny
čioje ir dalyvauja parapijos 
chorų koncertuose. Sekantis te
atras - koncertas įvyks lapkri
čio 21 d.. Mokyklos Auditorium. 
7:00 vai. vakare.

ĮSTOJA Į ZENOČIŲ D-JĄ
Šį šeštadienį, spalių 30 d. į-

' stoja į Moterystės luomą pla- užregistruota apie už $400.000. 

čiai žinomas visuomenės veikė
jas “Amerikos” redaktorius p.
Juozas Laučka. Kadangi jo su- 
žiedotinė
Y., tai iš 
riausio 
naujai
Brooklynas
tiškos poros. Tik kažin kaip il
gai... Ženočiai džiaugiasi, kad 
pagavo vieną į savo “varžą".

Plačiau apie vestuves rasite 
spaudoje.

I

gyvena Rochester. N. 
šliūbas ten įvyks. Ge- 
pasisekimo linkime 

porai. Tai sulauks 
naujos inteligen-

WATERBURY. COHH

■- ištrauk cord iš plug.
'•utlet. bet ne už pa-

EOSTON EDISON COMPANY

Šiomis dienomis teko būti 
šioje kolonijoje. Lietuviai turi 
gražią bažnyčią, didelę ir mo
dernišką mokyklą ir svetainę. 
Aš su žmona užėjau j bažnyčią 
dalyvauti šv. mišiose. Bažnyčia 
buvo pūna žmonių, daug jauni
mo. nemažas skaičius jų uni-

I, , . .....lormuotų Kareivių ir jūreivių. 
Gerai išlavintas choras, vado- 

1 vaujamas komp. Aleksio, gra
žiai giedojo mišias ir giesmes.

Žmonės išėję iš bažnyčios, se
neliai. viduramžiai ir jaunimas 
kalbasi lietuviškai. Tai susida- 

' riau nuomonę, kad lietuvių kal
ba neišnyks Amerikoje, 
buriečiai yra nuoširdūs 
tai.

Besikalbėdami su
draugais ir besigėrėdamas jų 
gražiais darbais patėmyjau bū
rį LDS atstovų, kurie buvo at
vykę dalyvauti metiniame LDS 
Conn. Apskričio suvažiavime. 
Nežiūrint sunkaus susisiekimo 
mūsų patriotai vistiek suva
žiuoja nors kartą metuose 

'svarstyti spaudos ir kitus svar
bius klausimus. Visi pasirodė 
dideliais pasiryžėliais dirbti or-

VVater- 
patrio-

gerais

i

New Jersev Lietuvių Tarvba 
yra priėmus 
Iždo, 
šymą 
tuvių 
Karo
Komitetus, komisijas 
agitaciją lietuvių tarpe 
pirkimo reikalu.

New Jersey Lietuvių
rugpiūčio 31 d.. 1943 m. viešais 

'skelbimais (plakatais), radio ir 
per spaudą kvietė visus New 
Jersey lietuvius į viešą susirin
kimą. kuris ir įvyko. Lietuvių 
šv. Jurgio D-jos salėje. New- 
arke. Susirinkime išrinktas Ko
mitetas iš 15 narių, kuris visą 
darbą vedė ir to pasekmės yra 
netoli milijonas dolerių bondsų.

Netrukus Komitetas sukvies 
New Jersey Lietuvių kolonijų 

pasitari-!

Lie-
314

%

rengia

uoliai

Trilype Iškilme
Sekmadienį. Kristaus

liaus šventėje. 1 
įšstatyto Švč.
Šv. Sakramentas

.mas per visą popietį. Vakare 7 lankričio 14 d. 
vai. bus laikoma Šv. Valanda vienam bus 
išprašymui pasauliui taikos.

.4. S. Trečiokas,
Komiteto Sekretorius.

Mockevičius - Grigalių- i 
nienė i

šeštadieni, spalių 23 d. įvyko 
nepaprastos, bet tikrai krikš
čioniškos - katalikiškos iškil
mės. 9 vai. rytą atnašautos ge
dulingos šv. mišios už vėles 
Grigaliūno ir Pranciškos Moc
kevičienės. Tose mišiose daly
vavo Jonas Mockevičius ir 
Magdalena Grigaliūnienė su 
savo giminėmis. Po mišių kun. 
dr.'Mendeiis permainė gėdulos 
mišių rūbus į baltus džiaugsmo Žydelio 
rūbus. Atėjo prie altoriaus Jo
nas ir Magdalena su savo paly
dovais sudėti naują gyvenimo 
sutartį. Kun. dr. Mendeiis tą 
sutartį priėmė ir ją Bažnyčios 
vardu laimino.

Mirė Pavyzdinga Moteris
Spalių 21 d., iškilmingai pa

laidota Elena Bogušienė. kuri 
priklausė prie daugelio katal. 
draugijų. Jos dukrelė Onutė y- 

! ra choristė ir Susivienymo 11- 
tos kuopos sekretorė. Reiškia
me žodį užuojautos jos vyrui ir 
visai Bogušų bei Rakauskų šei- 

I mai. A. J.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
‘Darbininką”.

nutarė sudaryti naują gyveni
mo sutartį.

Vestuvės 
artimieji 
Sveikiname 
čius ir linkime 
ilgus metus vienybėje ir sutiki
me. Abudu įžymūs Katalikai, 
be abejo jie turės Dievo palai
mą savo naujame gyvenime.

buvo kuklios. Tik 
giminės dalyvavo.

ponus Mockevi- 
jiems gyventi

bus garbina- rių Rostas įvyks 
Už 

galima 
gerti kiek kas norės nuo 1 vai.

Pirmadienį Visų Šventųjų. po pietų iki 6 vai. vakare. Ren- 
šešerios Mišios ir Stebuklingo gėjai tikisi tūkstantinės mi- 
Medalikėlio novenos pamaldos nios. nes ši pramoga yra garsi 
9 kartus. Vakare paskutinios ! visam Baltimorės mieste. Ge- 
novenos pamaldos 7:30 v. Svariausio pasisekimo rengė- 
dvieji mišparai. Vėlių dienos jams!
pamokslas ir procesija. Karys Edvardas Juodris paė-

Antradienį. V isų Mirusiųjų mė sau už žmoną katalikę mer- 
minėjimas. Mišios nuo 7 v. ry- gaitę svetimtautę, šeštadieni, 
te iki 12 vai. vidurdienį. Nove- spalių 23 d. Kun. Dubinskas

; ryši.
Juodrius. II- 

ir Dievo palai-

* svetimtautę, 
te iki 12 vai. vidurdienį. Nove- spalių 23 d. Kun. 
nos pamaldos bus laikomos laimino jųjų moterystės
penkis kartus. Šįmetą mūsų Sveikiname pp.
kunigai sutvarkė dalykus, kad giausių metų 
ne tik mišios kasdieną vidur-' j 
dienį per visą lapkričio mėn. 
bus atnašaujamos už mirusius, 
bet kitos 500 mišių bus auko-' 
jama už tuos mirusius, kurių 
vardai bus pažymėta Uždusi
nės vokeliuose. Visi kviečiami 
prisiųsti savo mylimųjų miru

siųjų pavardes ir vardus, kad 
visi būtų atminti tose mišiose. i_________

Kalėdojimas
Metinis parapijiečių lanky

mas sparčiai eina pirmyn. Dau
giau negu pusę parapijos žmo-'

mos.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

: Juozas Kasinskas |
į ^nc* ®
; Laidotuvių $

Direktorius
i Patarnavimas Dieną ir Naktį

Į 602 VVashington Blvd.
j BALTIMORE, Md. į

Tel. Plaza 8595
> Limosinai dėl visokių reikalų

A. a. Petrone Žydeliene
Didelis smūgis ištiko Prano 

šeimą, kuomet kaip 
žaibas, visai netikėtai, žiaurioji
mirtis išplėšė vyrui žmoną, o 
vaikams motiną. A. a. Petronė 
Žydelienė. lankydama savo gi
minės kitame mieste, buvo ga
vusi ataką tulžies akmenų, bet

Kaip tenka sužinoti, jaunikis laimingai parvyko namo ir jau 
p. Mockevičius jautė būtiną sveiksta. Štai penktadienį tiek 
reikalą apsivesti. Paliktos savo jautėsi stipri, kad pasiryžo 
geros žmonos, a. a. Pranciškos lipti žemyn. 
Mockevičienės vienas, jis netu- nežinojo, 
rėjo kas aprūpintų namus nei 
apžiūrėtų nuosavybę. Ponia 
Grigaliūnienė, pus-seserė Moc
kevičienės, turėjo nepaprastą 
sapną. Velionė pasirodė 
sapne ir jos meldė, kad ji rū
pintųsi Jonu. Tas prašymas bu
vo toks aiškus, toks maldau
jantis, kad ponia Grigaliūnienė 
matė tame ką nors antgamti
nio. Pasitarę tarp savęs, abudu

GREITAS MAISTINGUMAS,

>

kad
Bet nelaimingoji 

kad ši paskutinioji: 
liga paveikė į jos širdį. Nespė-I 

jo ji nulipti žemyn, kaip turė
jo baisią širdies ataką ir pirm 
negu buvo galima gydytojui iri 

jai kunigui atvykti. Žydelienė mi-; 
rė. Atvažiavo skubiai dr. Lau-; 
kaitis ir kun.
velionės širdis 
jusi plakus.

Palaidota iš
nyčios antradienį.

Dubinskas. betl 
jau buvo susto-

Šv. Alfonso baž- 
spalių 26 d.

r

t

___

DIDŽIULIAME BUTELYJE
Bottled locally by Franchised Bottlers from coast to coast
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