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Šįmet šv. Pranciškaus 
šventė spalių 4 dieną yra 
švenčiama sekmadienį. 
Daugumas Amerikos lie
tuvių parapijų tretininkai 
savo Tėvo šventę ruošiasi 
iškilmingai švęsti. Daug 
kur, Šv. Pranciškaus šven
tė bus švenčiama sekančia 
programa:

Ryte:
a. Tretininkų intencija 

iškilmingos šv. Mišios, 
šventei pritaikintas pa
mokslas, bendra komuni 
ja, bendras 12-kos poterių 
atkalbėjimas.

Po pietų salėje:
|>. Paskaita apie

Pranciškų, choras pagieda 
įvairias giesmes, eilėraš
čiai, jei galima, vaidini 
mas iš Šv. Pranciškaus 
gyvenimo, bendra vaka
rienė su sveikinimais.
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Atmetė OUninku Infliadjos 
Planą

TEL. SOUth Boston 268Š TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

Šv,

Lietuva Ir Vatikanas

Washington, D. C., spa
lių 1 — Vakar Senatas at
metė ūkininkų bloko in
fliacijos planą ir vienbal
siai suteikė Prezidentui; 
galią stabilizuoti algas ir 
kainas.

Šiemet rugsėjo 27 dieną 
suėjo 15 metų nuo to, kaip 
Lietuva pasirašė sutartį, 
konkordatą su Šv. Sostu. 
Popiežiaus prielankumas 
Lietuvai jaučiamas ir da
bar: ir šiuo metu Vatika
nas yra viena iš nedauge
lio Europos valstybių prie 
kurios tebeveikia Lietu
vos pasiuntinybė, šiemet 
(X. 8) sueina 25 metai, 
kaip popiežius įteikė 30.- 
000 lyrų šelpti lietuviams 
nuo karo nukentėjusiems.

Jung. Valstybių pašto 
viršininkas pareiškia, kad 
niekas nesiųstų karei
viams maisto, kaipo dova
nų, ypatingai tarnaujan
tiems kitose šalyse. Mais
tas greit sugenda, ir iš to 
pasidaro nuostolių. Be to, 
sugedęs maistas gali pa
daryti nuostolių ir ki 
tiems siuntiniams. Siųs
kite tokius daiktus, kurie 
nesugenda. Lapkričio 
diena yra paskutinė die
na siuntimui Kalėdinių 
dovanų kareiviams, tar
naujantiems kitose šaly
se.

Atmetė Rinkimus Anglijoje
Londonas, spalių 1 — 

Šiomis dienomis Anglijos 
premieras Winston Chur
chill kalbėjo parlamente 
apie karo eigą. Kalbėda
mas apie galimumą pra
dėti antrą frontą Europo
je, pažymėjo apie įsiver
žimą anglų, kanadiečių ir 
amerikiečių į Dieppe, 
Prancūziją, ir kad ten 
kautynėse sąjungininkai 
praradę apie pusę visų sa
vo karių. i

Parlamente buvo iškel
tas rinkimų klausimas.1 
Rinkimų reikalavo tie, ku-1 
rie kritikuoja dabartinės 
valdžios politiką. Tačiau 
valdžia pasiūlė pratęsti 
dabartinį parlamentą, ku
rio dauguma narių buvo 
išrinkti 1935 m. Pasiūly
mas priimtas. Taigi Angli
joje gal būti nebus naujų 
parlamento rinkimų, kol 
nepasibaigs karas.
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Kalbėjo Vokiečiams

Dalis baigto kelio per Kanados šiaur , kuris siekia į Alaską. Kelias taip 
ilgas ir tiesus, kad, rodos, kaip menu o šviesoje spindintis vandens pavir
šiaus takas. Šitas kelias daug gero adarys Alaskos apgynimui.

Rusai Nugalėjo Vokiečius Prie 
Volgos-Stalingrade

Maskva, spalių 1, — So- į Arabiją, prie Raudono- 
vietų Rusijos vyriausybė sios jūros, kur anglai tu- 
praneša, kad raudonoji ri karo bazes. Tos žinios 
armija nuo Volgos upės nėra tikros, nes Amerikos 
puolė kairią jį vokiečių ka-; vyriausybė apie tai nieko 
riuomenės sparną ir su- nesako.
naikino dvi nacių divizi-

FBI Reikalauja Tuojau 
2000 Merginu

Washington, D. C., spa
lių 1 — Dėdė Šamas rei-

jas.
Pačiame Stalingrade ei

na žiaurūs mūšiai.
Vokiečiai praneša, kad 

jie užėmę naujas vietas
Stalingrado šiaurėje Ne- mer.
atsižvelgiant j didelius ti £BI (Federa.
nuostolius, vokiečiai vis ? T .. . ?... liame Investigacnos Biu-siuncia didesnius bumus __x >r__
kareivių į miestą, kur eina 
kruvinos kovos gatvėse.

re). Merginos, kurios turi 
18 metų amžiaus ir dar 
neperviršijo 45 m. ir yra 
baigusios aukštesnę mo
kyklą arba daugiau, gali 

”G-

Raudonieji Suirti 
Maciu Poziciją

Londonas, spalių 1 —! Berlynas,
Reuters iš Stockholmo pa- Hitleris, 
duoda žinias, kad marša- kiečiams, 
lo Timošenko vadovauja- tikimės
mos karo jėgos sutriuški-1 sime priešus iki galutinis cūziją, vis darosi stipres- 
no nacių defensyvę pozi- laimėjimas • bus mūsų. 
ei ją kai kuriuose punk-, Stalingradas bus paim
tuose palei Don į šiaurva- tas”

Rusijos laikraštis Rau
donoji Žvaigždė, rašo, 
kad: “Mieste padėtis yra gauti darbus, kaipo 
rimta. Vokiečiai turi dide-1 
liūs nuostolius, bet jie ne
nustoja pulti ir žiaurumas 
nesiliauja”.

Rusai per vieną dieną

women

karus nuo Stalingrado.

1780 AMERIKIEČIŲ AREŠTAVO 
PRANCŪZIJOJE

Vichy, Prancūzija, spa- sijos pirmininkas, Kon- 
lių 1 — Jungtinių Ameri-igreso žemės ūkio komite- 
kos valstybių atstovybė tui pasiūlė įgalioti vyriau- 
praneša, kad vokiečiai, o- sybę, kad ji kontroliuotų 
kupuotoje Prancūzijoje darbininkus, juos skirda- 
areštavo iki šiol 1780 A- ma darbams, kur jie būti
merikiečių. nai reikalingi.

ių 1, —'nes Suvienytų Tautų ga 
damas vo-Įlybė vis didėja ir prisiren- J nužudė 1500 vokiečių. Bet 

iškė: “Mes girnas prie antrojo fronto,; vokiečiai į žuvusių vietas 
ti; nugalė-1 pulti vokiečius per Pran-

Metai atgal Hitleris vo
kiečiams sakė: “Dabar 
jau galima pasakyti, kad 
priešas - sutSrabkintas ir 
daugiau jis neatsikels”. 
Bet tie jo žodžiai neišsi
pildė.

| Hitleris ramina žmones 
laimėjimais, bet didelių 
laimėjimų Hitlerio ka
riuomenė nepadaro. Labai 
yra galimas daiktas, kad 
Hitleris bus priverstas 
pripažinti pralaimėjimus,

ms.

Strrienytos Tautos Atsiėmė 
Maure

t "
čeneroie MacArthur'o

centras, spalių 1 — Suvie
nytų Tautų kariuomenė 
atsiėmė iš japonų Nauro 
miestelį, 42 mylios nuo 
Port Moresby, ir pasivarė 
pirmyn 10 mylių. Japonai 
buvo priversti bėgti, pali
kę karo ginklus.

įsigaliojo 35 Myflu Greitu
mo Važiavimas

Washington, D. C., spa- 
pristato*naūjus**karėivius lių Į -Apsigynimo Tran-
ir■ mūšiai eina visu žiauru- ?Portacijos ofisas sako, 

48 valstybėse, 
i įėjus į galią 35 mylių grei-

mu. Kaukazo fronte rusai ka^ v^sose
sulaikė nacių puolimus.

Amerikos Kareiviai 
Arabijeje

Londonas, spalių 1, — 
Iš Vichy Prancūzijos pra
nešama, kad Jungtinių 
Amerikos valstybių ka
riuomenės dalys atsiųstos

tumo važiavimo įstaty
mui, įsakyta valstybės a- 
gentams prižiūrėti ir a- 
reštuoti visus, kurie nu
statytą važiavimui greitu
mą perviršis.

Automobilistai turėtų 
prisilaikyti įsakymo ir ne
važiuoti greičiau, kaip 35 
mylias į valandą.

NUŽUDĖ 25,000 RUSŲ

IV. Skėte Didėja
Washington, D. C., spa

lių 1 — Jung. Valstybių 
skolos pasiekė 90 bilijonų 
dolerių. Rugsėjo 25 d. iž
do departmente buvo nus
tatyta 89,996,735,594 dol. 
skolų. Bet per pastarasias 
dienas parduota bonų, tai 
ir skolos padidėjo.

Nužudė Hadu Komisaru 
Fugoje

Londonas ,spalių 1 — 
Reuterio žinios paduoda, 
kad Pragoję (Čekoslova
kijoje) nužudė Alois Gru- 
berį, aukštą nacių gesta
po viršininką, “kautynėse 
su nacių priešais”.

Nori Įvesti Darbininku 
Kontrolę

Naciai Laimi Stalingrado 
Šiaurėje

Maskva, spalių 1 —• Vo
kietijos nacių tankai lai
mėjo kiek šiaurvakarinėje 
Stalingrado miesto daly
je. Tačiau Kaukaze raudo
noji armija sutriuškino 
visą rumunų diviziją, kur 
užmuštų ir sužeistų skai
čius siekia 8,000, praneša 
Sovietų vadovybė.

Nacių laimėjimas tik
Washington, D. C., spa- 

ių 1 — Paul V. McNutt,. 
karinės vyrų jėgos komi-'vienoje Stalingrado sek-

įspėja Prancūzijos 
Gyventojus

StalkiBTekfunavo Apsi
gynimo Planu StaBngndui
Maskva, spalių 1 — So

vietų premieras ir dikta
torius Stalinas, kaip šian
dien paaiškėjo, telephonu 
įskė suorganizuoti Stalin
grado apgynimo jėgas ir 
visus “panikai pasidavu
sius ir bailius” likviduoti 
pirm negu nacių puolimas 
prasidės.

Nuskandino J. V. Transporto 
Laivus

Prarado Mažai Gyvybių

Washington, D. C., spa
lių 1 — Laivyno Depart
mentas praneša, kad ja
ponai bombarduodami 
lėktuvais ir karo laivais 
Solomon Salose nuskan
dino du Jung. Valstybių 
transporto laivus, būtent, 
U. S. S. George F. Elliott,

Solomon salose Jung. 
Valstybės prarado septy- 
nius laivus.

(šaldė Vartėte Pa

Washington, D. C., 
lių 1 — Kainų Adminis- 

buvęs 8378-tonų City of tracijos ofisas “įšaldė” 
Los ’-2

cijoj esą labai mažas, pa
lyginus su nuostoliais, ko
kius jie panešė tuose mū
šiuose. Tose kautynėse 
raudonieji sunaikino prie
šo 15 tankų, 14 motorinių 
vežimų ir dvi vamzdžiu 
patrankas, ir prarado apie 
1000 vyrų.

Kitose Stalingrado sek 
cijose raudonieji atgauna 
pozicijas ir sulaiko nacius 
nuo veržimosi gilyn.

Sovietų komunikatas 
sako, kad vienas Rumūni- 
jos kareivių būrys perėjęs 
į misų pusę.

Kaukazo viduryje rau
donieji laike dviejų dienų 
ofensyvos sunaikino 26 
nacių tankus ir 18 lėktu
vų, ir “sunaikino apie 1500 
vyrų”. Visos nacių pas
tangos briautis gilyn tapo 
sulaikytos, sako Sovietai.

AKiantai Bombardavo 
Tobruką

Londonas, spalių 1, 
Anglijos vyriausybė įspė
jo Prancūzijos gyvento
jus, sakydama, kad jie tu
ri tikėtis, jog “ne už ilgo 
Suvienytų Tautų kariuo
menės bus Prancūzų že
mėje ir Anglijos laivai 
Prancūzijos vandenynuo-_ _ Mse .

'Įšaldė" Važiavimą 
Traukiniais

Maskva, spalių 1 , 1942, panijos vedėjas, pranešė 
— Sovietų radio praneša, policijai, kad nakties nie
kad Odesoje, Rumunijos tu iš apartmento Cam- 
kareiviai suėmė 25,000 ,bridge St., arti Harvard 
rusų, suvarė juos į bara-. Sųuare, kažin kas šaukė 

— kus, nužudė ir paskui api- Prezidentą Rooseveltą.
pylė gazolinu ir visus su
degino.

Washington, D. C., spa
lių 1 — Jung. Valstybių 
transportacijos direkto
rius Joseph B. Eastman 
“įšaldė” visus keleivinius 
traukinius. “Įšaldymas 
įeina į galią sekmadienį, 
spalių 4 d.

Nuo spalių 4 d. joks spe 
cialis traukinys negalės 
važiuoti į football žaidimų 
vietą arba kitas vietas, 
kurios nėra paprastos 
traukinių sustojimo vie
tos. Jokių specialių trau
kinių nuo tos dienos ne
bus.

Cairo, Egiptas, spalių 1,
Angeles laivas, ir j vartotų padangų pardavi- — Anglijos ir Australijos 

1060-tonų U. S. S. Grego- mą, ir paskelbė, kad grei- bomberiai vėl bombarda- 
ry, perdirbtas į destrojerį. tu laiku bus įvestas var- vo Tobruką ir kitas prie- 

Dauguma jūreivių išgel- totų padangų racionavi- šo stovyklas. Padarė ne- 
bėta. I mas. mažai priešui nuostolių.

$19,500,00 Armijos 
Šeimoms

Policija veda investiga- 
ciją. Patyrė, kad ten kur 
yra telephonas nieko ne
buvo tame apartmente. 
Ar kas nors ten yra buvęs 
ir išėjęs dar nesužinota.

Washington, D. C., spa
lių 1 — Karo Departmen
tas praneša, kad šiandien' 
valdžia pradėjo siųsti če
kius šeimynoms, kurių 
duondaviai tarnauja Dė
dės Šamo kariuomenėje. „ .
Bus išdalinta bendra su- spalių 1 Amen-
ma $19,500,000. kos ir Australijos karei

viai nugalėjo Japonus 
Naujoje Gvinėjoje ir užė
mė daugybę priešo palik
tų karo ginklų ir įvairių 
daiktų. Generolas Mac
Arthur praneša: “Mūsų 
kariuomenė varosi pir-

Japonai Nugalėti Naujoje 
Gvinėjoje

Generolo MacArthur

Tyrinėja Prezidento Šauki
mą Telephonu

Cambridge, Mass., spa
lių 1 — James A. Martin, 
naktinis telephono kom- myn”.

Japonai Neteko 49 Lėktuvu 
Pacifike

Washington, spalių 1— 
Suvienytų Tautų karinės 
jėgos sunaikino 49 Japo
nų (ėktuvus Pacifiko karo 
frontuose.

Darbininku Radio Programa
šeštadienį, spalių-October 3 d., 2 vai. po pietų 

prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 kilocyc- 
les ir klausytis gražios lietuviškos programos iš WC- 
OP stoties, Boston, Mass. Mūsų tautos didysis poetas 
sako: “Lai skamba mūsų dainos po šalis plačiausias”.

Biznieriai, jeigu jūs norite, kad jūsų pinigas Įdė
tas į skelbimus atneštų pelną, tai skelbkitės Darbi
ninkų Radio programoje. Skelbimus siųskite <fefrbS 
asmeniai priduokite šiuo adresu: DARBININKŲ RA- 
DIO, 366 Broadway, So. Boston, Mass. Tel. SOUth 
Boston 2680 arba NORwood 1449.



Penktadienis, Spalių 2, 1942

Ką Jie Laimėjo, 0 Ko Aš 
Nustojau?

Šv. Pranciškaus Šventės Proga Spalių 4 d.

Tai buvo 1208 m. Saulei 
leidžiantis, vingiuotu ke
liu ėjo į Asyžių (Italijos 
Umbrijos provincija) že
mo ūgio žmogus. Saulės 
nudegtas veidas žėrėjo 
gyvu akių žvilgsniu. Pra
stai apsivilkęs, ant pečių 
moliniu ąsočiu nešinąs, 
prieidamas prie kiekvienų 
durų beldė į jas.

Todėl jaunuolis, tą Die
vo kvietimą supratęs, iš
dalino turtus, pamilo mal
dą ir pasiaukojo varg
šams. Ir dabar po dvejų 
metų kovos su savo ydo
mis ėjo savųjų nesupras
tas, bet laimingas, nes 
klusnus Viešpačiui.

Takas, kuriuo ilgai ėjo 
Frančesko, buvo gražiai

— Kas ten ? — pasigirdo vingiuotas, apaugęs žalio-
iš vidaus. mis alyvomis. Priėjęs gra-
— Asyžiaus atgailotojas, žius, buvusiojo savo bičių
— Ko nori?
— Trupučio, tik trupučio 

alyvos: užgeso lempos Šv.
Damiano bažnyčioj.
— Ir dėl to čia atėjai?
— Taip, nes prieš alto- syžiaus Bernardo kelia di-

rių nėra nė vienos lieps- dėlę puotą. Tai išgirdęs 
neles, o šitaip negalima Jaunuolis net apsiverkė, 
gailestingojo Jėzaus ii- Prieš jo akis aiškiai vilio
čiau palikti... 'jamai stojo pirmesnis gy-

Tai išgirdę gyventojai venimas, ir jis susigėdo 
išėjo iš namų. Vieni su pa
nieka trūkčiojo pečiais,

lio rūmus, Frančesko va
landėlę sustojo. Įėjęs į vi
dų apžvelgė erdvų prieš
kambarį. Čia iš tarnų su
žinojo, kad svečiams iš A-

molinį ąsotį f ėl grįžo į 
turtingo savo bičiulio na- 
mus. Šį kartą nieko nebe- 
bijojo, perėjo visą eilę 
kambarių, pasuko į kairę 
ir įėjo į gerai žinomą di
delę puikią salę. Už ilgo 
stalo, ant kurio tviskėjo 
sklidinos vyno taurės ir 
indai, pilni skaniausių ir 
įvairiausių valgių, jaukios 
alyvos lempų šviesos ap
šviesti sėdėjo linksmi sve
čiai.

Frančesko sustojo ant 
slenkščio ir rimtu žvilgs 
niu viską apžvelgė.
— Frančesko! — išvydęs 

jaunuolį, šokdamas iš sa
vo vietos, sušuko Bernar
do.—Brangus mano Fran
česko!
dė?

Svečiai sužiuro į dūris, 
ir pasigirdo šauksmų ai
dai. Pirmam įspūdžiui at
slūgus, apspitę buvusįjį 
draugą, vieni džiaugėsi, 
kiti jam prikaišiojo, bet 
visi stebėjosi.

— Frančesko, o Dlevfe, 
kas tau yra? — Šaukė bu
vusieji draugai. — Kodėl 
šitaip apsivilkęs? Ar tei
sybė, kad tu mus palikai, 
metei pasilinksminimus, 
puotas? Sakyk: ką tai 
reiškia? Paaiškink: kas 
tau pasidarė?

k«n. P. 1 juškaičio 25 Metų

CAMBRIDGE, MASS. —
Kun. f*. J. JuSkaitis gimė Lie
tuvoje, Ilguvos Mieste, Suval
kų apskrityje. Būdamas dar 
jaunas, 1905 m .atvyko į Jung.
Valstybes. Jis, kaip ir visi atei
viai lietuviai, sunkiu darbu tū
rėjo skintis sę.u gyvenimo ke
lią.

Gyvendamas Brocktone ir 
dirbdamas dirbtuvėje tarp sve
timtaučių, jte visai ištautėji- besi įgyvendinti ifikavo jau
niui nepasidavė ir savo kilnių! nystSs dieną uisibriežtas idė-
__  -u ii -

teikti lietuvių vaikučiams ti
kėjimą; antra — is mažų die
nų skiepyti jiems lietuvišką 
žodį ir tuomi jis savo tikslą at
siekė.

1922 m. kun. P. J. Jtlškaitis 
paskirtas klebonu j Cambridge 
lietuvių Nekalto Prasidėjimo 
P. Svč. parapiją, Cambridge, 
Mass Tapęs klebonu lietuviš
koj parapijoj, pirmiausiai grie-

2

NUOTIKIAL GYVENIMAS IR
KOV©S

i —
BOCIO

lėtų ir nesikeistų. Priešin
gai, tikėjimas gyvas daik
tas ir reikalauja priežiū
ros. Neprižiūrimas jis 
genda. Su juo genda drau
ge ir siela. Jam supuvus, 
ji žūva”. . - . '

Mylėti Lietuvą
Vysk. Būčys gali rašyti

dėl sulopytų savo rūbų. 
Staiga pabūgęs savo iš- 

kiti atidžiai žiūrėjo į ne- vaizdos, nebenorėjo susi
pažįstamąjį, treti pylė į ą- tikti pažįstamųjų. Todėl

idėjų neišsižadėjo, o tų idėjų 
jis turėjo dvejetą: viena — 

Kas tave čia atvė- gaivinti ir pl&ti lietuvybę lie
tuvių tarpe; antra — siekti 
mokslą. Taigi, dieną dirbtuvė
je, o vakarais lankė vakarinę 
mokyklą. Gavęs gimnazijos 
kvotimų pažymėjimą, 1907 Ui. 
įstoja į Valpdraiso Uūiveriitė- 
tą, kurį baigė 1911 m. sti Ba- 
chėlor di Science laipsilitl. 1912 
m. įsigijo fjacheldt of Afts 
laipsnį ir, tais pačiais metais 
įstoja į Šv. Jono Seminariją 
Brightone.

Būdamas studentu, jis nepa
miršo ir katalikiškos visuome
nės veiklos, daug darbavosi

sotį alyvos, prašydami at
gailotoją atsiminti juos 
maldoje. Jaunuolis ne tik 
nepyko sutikdamas smal
sius žvilgsnius ar panieki
nimus, bet dėkojo už iš
maldą, laimino savo gera
darius ir ėjo toliau neši
nąs tolydžio sunkėjančių 
ąsočiu. Praeiviai juo labai 
domėjosi. Kad į jį geriau 
galėtų prisižiūrėti, daugu
mas sustodavo; o vaikai 
bėgo paskui jį, visa gerkle 
šaukdami: “Žiūrėkit, žiū
rėkit į tą naują keisteny
bę! Juk tai turtingas po
naitis, o vilki sulopytais 
rūbais ir renka bažnyčiai 
aukas!”

. Taip sakydami jie visai 
neklydo: žmogus, kurio 
pečius slėgė molinis ąso
tis, buvo puošnus Asy
žiaus jaunuolis, jaunas 
riteris Frančesko (Pran
ciškus), o dabar štai skur
džius, elgeta.
— Kas pasidarė su Fran

česko, kad nebenori su 
mumis draugautis? —kal
bėjo buvusieji jo bičiuliai. 
— Dėl ko tas buvęs dabi
ta ir pramuštgalviškas 
pasilinksminimų mėgėjas 
dabar nebepuotauja su 
mumis, bet gyvena elgetų 
tarpe.
mieste? 
reiškia?

bematant, niekeno nepa
stebėtas, išbėgo iš priebu 
čio ir sustojo kitoj kiemo 
pusėj. Širdis smarkiai 
plakė. Tat atsisėdo ant 
akmeninio suolo ir pažvel
gė į priekį.

Turtingo Bernardo na
mo durys buvo plačiai ati
darytos.- Iš vidaus sklido 
muzikos garsai, o pro var
tus ėjo vis naujų ir naujų 
svečių.

Frančesko juos beveik 
visus pažino. Tas aptemp
tais drabužiais su raudo
na kepure — tai Gidobal- 
do, žinomas nugalėtojas ir 
riteris, anas su aukštais 
batais, palaikomais diržo, 
—tai Luigi, o tas paskuti
nysis su gitara — tai link
smasis dainininkas Guido.

Taip nesenai dalyvavo 
su jais puotose, drauge 
linksminos, niekais leido 
laiką ir pinigus, reškučio- 
mis barstė auksą, o dabar 
čia sėdi pavargęs, apiply
šęs, svetimas ir visų už
mirštas.

Jie nepasikeitė — bet 
jis...

Jam pasidarė gėda ir 
gaila. Juto, kad tarp jo ir 
senų draugų — neišma

nesirodydamas tuojama bedugnė. Norėjo. • . ą. _ • __ j «

jas, t. y. dirbtiT > * i r r i' • •
riei. Radęs parapiją 
šiį skolcteė, tūrėjo 

kaus darEo įdėli, kol jis nusta- 
} tiesias eigos 

kę p‘a£aį#jiečiai, 
turėjo būti tinkamai šilorgani

tė sitį

Moksleivių Susivienyme, Lietu
vos Vyčių organizacijai; važi- 

Taip jį iŠ visų pusių ap-Jnėjo po lietuvių kolonijas su

Pradžia 3-fttame puti. 
žino kaip jis yra malonaus 
būdo. Jis visa širdimi sie
kia savyje įkūnyti evan
gelijos dvasią. Prof. Čes
nys, buvęs jo mokinys a- 
kademi^oje pasakoja šito
kį atsilikimą:
— Laukiame prof. Būčio 

paskaitos. Ateina susijau
dinęs ir pareiškia: “Prisi-! net penkiomis svetimomis 
pažinsiu, kad turėdamas kalbomis, 
pradėti kalbėti apie Kris-j Jis giliai atsidavęs Lie
tų, laikiau reikalinga pir-! tuvai. Pamoksluose taip 
ma prieiti išpažinties...”, f kalbėjo apie tėvynę (Tie- 
Ir tas prisipažinimas į sos Kel., 1938 m.): 
studentus daugiau padarė! — Mažosios tautos tetu- 
įtakOs kaip pati puiki pa-’ri tik vieną stiprybę — 
skaita. i dvasios švarumą. Kada

Savo įsitikinimus jis • jose teisybės jausmas gy- 
mokėjo taip populiariai i vas, budrus ir stiprus, ka- 
perduoti Lietuvos žmo-!da jose tėvynės meilė yra 
nėms. Taip 1935 m. “šalti- į skaisti ir karšta, tada ta 

o savo nyje” jisai rašė: ! tauta turi savyje visa, ko
‘HSWviu gi-1 — Gražiai žydėjusių ir!reikia jai gyventi .*4”ie

Ir Tėvy- 
endu- 

sun-

Žuoli; čia tėl dddg Šimkaus 
jiš

fiięš; liettrihi if Bflši”; Jis tais maloniai kvepėjusių gėlių Į ir atkelti pasitail 
irietais įšteigiS fJžF^tjbje lie-1 lapeliai vysta, krinta ir į sunkių bandymų
tuvišką 6 skyrių pradinę mo-lpŪVa. Taip būva ir SU ti- 
kyklą, kuriai pakvietė mokyto- kė jimu nerūpestingo žmo- 
jauti N. J. Seseles. Čia kun. gaus sieloje. Tikėjimas ne 
Juškaitis atsiekė vieną iš di- akmuo, kad pamestas gū
džiausių savo idėjų lietuvybės .
naudai, šiandien ši mokykla bent kada, karščiau troš- rių visas savo jėgas”.

das... Žinonitį fflėi 
tautos nepriklaus 
jėga.

K. J. Prunskis.

supo, taip suspaudė ir api- paskaitomis, 
pylė klausimais, juokau- tuvius organizuotis ir organi- 
dami ir viens kitą nu- zuotai veikti;. , taip-pat surado 
traukdami, jog Frančesko laiko redaguoti studentų laik- 
vos kelis žodžius begalėjo raštį “Moksleivį”, 
į jų kalbą įsprausti. 1917 m. rugsėjo 19 d. įsven-
— Nedaug teturiu ais- tintas kunigu ir paskirtas vika- 

klhti, — jis tarė meiliai rauti South Bcfetoūe. 1917 m. 
šypsodamasis ir į juos žiū-Į spalių mėnesyje paskirtas vy
rėdamas. — Jus palikau, karauti Cambpdžiuje, o 1918 
nes mane pasaukė ,mąlo- m. paskirtas vikaru į šv. Petri- 
nusis Kristus, O dabar ko parapiją (airių) Cambridge, 
vaikščioju po namus ir Mass. Dirbdamas svetimtaučių 
prašau nors po truputį a- tarpe, jis taipgi įtemptai dar- 
lyvos švento Damijono bavosi ir Cambridge lietuvių

jau turi 8 skyrius, ir vis yra ko žinoti, ko Viešpats iš jo' 
gerinama. * labiausiai nori; tad susi-

Norš turėjo pilnas rankas telkė prašydamas Viešpa- 
ragindamas lie- i darbo, kviečiamas Lietuvių tį, kad jį apšviestų.

Darbininkų Sąjungos, užima Netrukus prasidėjo šv. 
laikraščio “Darbininko” admi- Mišios. Tuoj visi tikintieji 
niStratoriaus pareigūs, kurias Į sustojo. Tarnas perkėlė
sėkmingai atliko, šiandien kun. mišiolą į kitą altoriaus 
Juškaitis yra LDS Garbės Na- P113?, ir kunigas, visiems 
rys. Taipgi jo gražaus darbo tylint perskaitė tą Evan- 
vaisiai yra plačiai žinomi ir £elijos vietą, kur Kris- 
aukštai įvertinami Moterų Są- tus duoda paliepimus be- 

apašta-jungoje. Dirbdamas nenuils
tančiai per 25 metus šioje pa
rapijoje, kun. Juškaitis tikrai

siskirstantiems 
. |iams.

“Neturėki! nei

Ilgai negalvojęs, uoliai 
išklausęs Šv, Mišių, tuo
jau išbėgo iš bažnyčios, 
numetė apsiaustą, kuris 
jam atrodė. perdaug gra
žus, nusiavė batus, susi
juosė ilga linine virve, o 
ant galvos užsidėjo vie
nuolio gobtuvą.

Dabar jautėsi pasauly 
visų neturtingiausias, lai
sviausias ir laimingiau
sias žmogus. Tad. ištiesęs
Visam liui rankas,

bažnyčios lempoms... N. P.' parapijos naudai. Tuo
Žinom, žinom! Tai ta metu prie Cambridge lietuvių 

sena koplytėlė, kurią tu n. P. parapijos nuosavybes,

Ką tas viskas
Dėlko linksmas 

jaunuolis taip greit pakei
tę gyvenimą? - Dėlko mė
gęs su draugais karštai ir 
ilgai ginčytis, dabar šali
nasi nuo žmonių? Pažįs
tami stebėdamiesi vieni 
kitus klausinėjo, o dauge
lis net piktinosi ta netikė
ta permaina, bet niekas 
nesuprato, kad Frančesko 
pats Kristus pašaukė visa 
palikus, neturtingam sek
ti Juo.

atstatai. Bet kam tau rei 
kia tų bažnyčių?

veržėsi K. Bažnyčios priešai, 
norėdami ją pasisavinti, ar tai

— Dėl to, kad bažnyčioj pakenkti, ar ją visai sunaikinti, 
yra Kristus. Bet paklau- Matydamas šį pavojų lietuvių 
sykit: turiu jums vieną parapijai, kun. P. J. Juškaitis 
dalyką paaiškinti... priva- dirbo nenuilsdamas, kol su- 
au tai padaryti, kad žino- tvarkė lietuvių parapijos rei- 
;umėt, kas esu. Štai, jei- kalus. Kun. P. J. Juškaitis, ma- 
damas į Šį namą, atsimi- tydamas, kad lietuvių parapija 
niau senus laikus... susi- yra vedama be lietuviško žo- 
^ėdau šių vargingų rūbų džio, jis rūpinosi lietuviams 
r buvau pabėgęs. Taip, bei jū vaikučiams pagelbėti; 
jėgau nuo jūsų, slėpiaus, kreipiasi į Kardinolą, kad jam 
taip paskutinis bailys ir | leistų išleisti lietuvių kalba 

katekiz
mą. 1921 m. gegužes 20 d. Kar-

Frančesko Į dinolas jam suteikia leidimą iš-

aukso,
daug nuveikė — Dievui ir Tė-1 nei sidabro, nei pinigų 
vynei. Jis parapijiečių gausio-Įsavo juostose nei kurpių, 
mis aukomis išmokėjo parapi-Įnči lazdos, neš darbinin- 
jos skolas, kurios siekė $55,- vertas savo valgio. Į 
000. Skolos baigtos mokėti 1936 k}“! miestą ar sodžių įei
ni. Taipgi suorganizavo sekan- site, klauskit, kas jame 
čias draugijas ir skyrius: LDS, vertas ir pasilikit tenai, 
ALRKF, ALRKS, Sv. v. Pau-|kolei išeisite. — Įeidami į 
liečio, Blaivininkų, L Vyčius, namus, pasveikinkite juos 
šv. Teresėlės, Apaštalavimo sakydami: . ‘Teesie ramy

bė šitiems namams” (Mat. 
X, 9-12).

Frančesko didžiai susi-

kuo greičiausiai sprukti iš 
čia, tik staiga jam kilo 
klausimas: “Ko tu, Fran
česko, nustojai, o ką jie 
surado?”

Pamąstė ir pasipurtė, 
nes, tarsi kokios nepapra
stos šviesos apšviestas, 
suprato, kad nors ir visa 
paliko, tačiau yra turtin
giausias, nes atrado Die
vą ir savo sielą. Jau jam 
nieko nebegailėjo. Dabar 
susigėdęs dėl pirmykštės 
savo baimės, pagriebęs

ik po valandėlės išdrįsau | “Pirmos Išpažinties 

čia grįžti.
Tai pasakęs

riliau įkvėpė oro, aki- Į leisti lietuvių kalba katekizmą, 
mirksnį palenkė kiek iš- Kun. P- J- Juškaitis šiame 
malusį veidą, paskui, visai savo pirmame raširiyj turėjo 
susivaldęs, kreipėsi į na-Įūvi kilnias idėjas: viena — žmonijai 
mų šeimininką
— Vieno tave, bičiuli, | —Vėl dirbsi, Frančesko?

draugiją, Šv. Vardo, Gyvojo ir 
Amž. Rožančiaus, Šv. Stepono 
perorganizuota, Skautus ir 
daug padėjo kitoms, būtent, kauPes. klausė tli žodžil* 
pašalpinėms draugijoms susi- jausdamas, kad tai yra at- 
tvarkyti. Nors kun. Juškaičiui sakymas į jo pirmesnį jį 
buvo slinki pradžia šioje bara- klausimą.

— Suprantu! — pamąstė
~ ____ ____  __w__ nušvitęs. — Čia jau nebe-
katfs darbo ligos pakirstas, betika^ai^a apie bažnyčių ir 
su Dievo pagelba susilaukė lai- j koplyčių atstatymą, bet 
mingai švęsti savo 25 mėtų kū- !aP\e visos Kristaus Baž- 
nigavimd jubiliejaus. Ir tikrai nycios sustiprinimą. Tat, 
buvo džiugu kun. P. J. Juškai- ka^P apaštalui, reikia eiti 
čiui užversti savo sunkaus 25 I žmones basam, be pini- 
metų darbo lapą — Dievui irj8ni» bet su meile ir Dievo

prašau, — tarė švelniai:— — Dirbsiu, 
nevaryk šio niekšiško bai-į — Vėl. tarnausi varg- 
lio, Frančesko, bet Kris- Šams? Slaugysi raupsūo- 
taus vardu duok jam tru- tuosius?

ramybe, nieku nesirūpint; 
kaip tik Kristum, niekuo 

no, kam tarnauja. Tad Į nepasitikėt, kaip tik Juo 
nenuostabu, kad kitaip if vijnu’

(Bos daūgiau)

pūtį alyvos. — Taip.

gyvena” — if susimąstęs] 
grįžo į savo rūmus. 

Neturėkit nei aukso, nei!

Ir Frančesko ištiesė ran
kas į altorių, tardamas iš 
išsiilgusios širdies gel
mių: “Štai, ir aš to trokš-

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir;

' visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Gnfton Ate., Mas. Tel Dedham 1384-* ?
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R |

Po šio prisipažinimn, I — Mesk tai! Matai, kad 
tartum sugėdinti, visi sve- LgaliAia kitaip gyventi... 
čiai nutilo. Bernardo, lie- Bet Frančesko nieko ne- 
pęs pripilti jo ąsotį, prisi- atsakė, tik į Ėernardo pa- 
artinęs prie jaunuolio, a- žvelgė žėrinčiom akim, 
biem rankom jį apkabino užsidėjo ant pečių pilną ą- 
ir rimtai tarė: sotį ir išėjo nežiūrėdamas
— Gerai, kad atėjai pas nei susirinkusių draugų, 

mane. Nežinau, ar esu nei puikios salės, 
vertas tave vaišinti. Ta- — Neik, Frančesko, pasi- 
čiau sėsk su mumis prie lik dar su mumis,— su- 
stalo ir mane padarysi lai-1 mumis, — sušuko keli iš 
mingą.
— Dėkų tau, Bernardo,

— meiliai atsakė Fran
česko, — dėkui už alyvą ir 
vaišingumą, bet negaliu 
pasilikti... einu toliau.

Senas bičiulis jį už ran
kos sulaikė ir pažvelgė į 
akis.

sidabro, nei pinigų ^^[tu, Viešpatie, ir tam ski- 
juostose.

Slinko dienos if savai
tės. Frančesko dirbo, sta
tydamas bažnyčias ar 
slaugydamas ligonius, bet 
dar visai aiškiai nežinojo, 
kam galutinai jį skirs Die
vas. Pagaliau suprato. Tai 
įvyko vieną

lyg norėdamas jį apkabint 
it prispaust prie krutinės, 
nužingsniavo džiaugsmin
gas, nors ir basas, saky
damas žmonėms: “Kas 
Dievą atrado, turi viską ir 
nieko jam betrūksta”.

1 *
Nuo to laiko Frančesko 

ėmė keliauti po visą Italų 
žeriię, kur rasdavo žmo
nių, trokštančių geresnio, 
tobulesnio gyvenimo. 
Daugelis jų išdalindavo 
savo turtus pavargėliams, 
Užsivilkdavo pilkais 'rū
bais, persijuosdavo virvė
mis it jam padėdavo apaš
talauti. Dabar Frančesko 
visur vadino “tėvu”, o pa
maldžius ir darbščius jo 
draugus — “broliais”. 
Frančesko ir jo broliai, 
vaikščiodami po kaimus, 
miestus it miestelius, pri
mindavo žmonėms dažnai 
užmirštanią Evangeliją if 
visur kur Stengėsi sekti 
Kristum.

Italų tauta mėgo tylius 
apaštalus, kurie labiau 
mokė pavyzdžiu, negu žo
džiais; ir kaskart daugiau 
žmonių savo gyvenimu 
patraukdavo prie Dievo.

P. Gurska.

20,000 Lietuvių Išgabenta 
Darbams Į Vokietiją

svečių
Išėjo. Kai pasivijo jį, jis 

jau stovėjo kieme. Dtau- 
gai norėjo jį grąžinti, bet 
veltui.

Tada Bernardo, žvilgs
niu palydėjęs nutolstantį 
jaunuolį, greičiau sau, ne
gu svečiams tarė: “Jis ži-

Prievarta gabenimas 
giedrų rytą l lietuvių į darbūs Vokieti- 

mažoj Porcinkulio bažny- joje tebesitęsia. Tik ką ne- 
tėiėj, į kurį iš Asyžiaus seniai gauta žinia iš Euro- 
reikia eiti kokį pusvalan-jpos prineša, kad dabar į
dį. [Vokietiją naciai yfa dar-

Frančesko įėjo į tylią bams išgabenę apie 20.000 
koplytėlę, pilną smilkalo, lietuvių. Vokietijos vys- 
žolių ir gėlių kvapo, atsi- kupai stengiasi bent jų
klaupė tarp neturtingų dvasinius reikalus apfū 
kaimiečių, maldingai su- pinti. Kaikurie lietuviai; 
dėjo rankas ir pradėjo I kunigai, kurie karo buvo 
melstis. Tą dieną, negu1 nublokšti į Vokietiją, da

bar paskirti teikti religi
nius patarnavimus tiems 
lietuviams darbininkams.

~ tai Ė. Kemėšis
Amerikiečiams žinomas 

veikėjas ir rašytojas, 
LDS ir “Darbininko” į- 
kūrė jas, šiemet Lie
tuvoje švenčia 40 metų 
savo kunigystės sukaktį. 
Neturime žinių, kaip jam 
ten Lietuvoje sekasi.
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įlemas. Esame Saukiami 
ir vėl suremti pečius, kad 
ne tik • ’ atlaikyti visokis 
rūšies spaudimus, bet ir į 
laimėjimą tautą vesti.

Jei pradlehne užmigdy

Nuotykiai, Gyvenimas Ir Kovos Vyskupo Būčio
i- J.

70. Mėtį Sukaktis. - Suptas Lietuviškas Veikimas. - Kaip Būčys "Atakavo"
jei praarsime uzmigay-t į. L r • i

i savo organizacijas ir Jaunių. - Mokslininko Nuolankumas. - Rašo Penkiomis Svetimomis Kalbomis

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly _____________ 84.00
Domestic once per week yearly 82.00
Foreign yearly_____________ >5.00
Foreign once per week yearly 82 M

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams............ ...... 84.00
Vieng kart savaitėje metams— 82.00
Užsieny metams .............. ........ 85.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams 82.50

draugijas, ne tik nedaug 
tegalėsime padėti Lietu- — Gyvenimas kaip upė; 
vai atsistatyti, bet ir pa- žmonės kaip lašai; jis vi- 
tys savo tautinio sąjūdžio suomet tas pats, jie nuo- 
neišlaikysime. Neorgani- Pat keičiasi. Bet vandens 
zuotus, pakrikusius naujų Pašai negyvi ir vienaip ma- 

išnešios
DARBININKAS

866 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

Vienos Technikos Žmonijai 
Neužtenka

Taip vadinama “technokratija” vėl pasirodė ant 
scenos. Kažkoks “mokslinčius” viešai pareiškė, kad 
žmonijai dabar vien technikai reikalingi, t. y. inžinie
riai, mašinistai, chemikai, fizikai, architektoriai ir 
tam panašūs matematinių bei fizinių mokslų eksper
tai. Kitų mokslų galėtų ir nebūti.

Tą pareiškimą spauda užgyrė, pabrėždama, kad 
dabar, karo metu, iš tiesų vien technikai šį tą verti 
Be jų neįmanoma karo laimėti. Filosofijos daktarai 
ir kiti mokslininkai eina į frontą šautuvui nešini.

Nežiūrint to, kad technikiniai mokslai labai yra 
vertingi ir be jų šis karas neįmanomas laimėti, vis 
dėlto reikėtų ir kitiems mokslams duoti kiek kredito 
Technika atstovauja grynai medžiaginę sritį, kiti 
mokslai daugiau dvasinę. Gi dvasia nesiduoda taip 
lengvai paneigiama. Kartkartėmis ir ji ant scenos iš
eina ir labai griežtų reikalavimų pastato. Tik prisi
žiūrėkime faktams.

Vokiečiai yra patys geriausi technikai. Jie ir rusų 
techniką pakėlė. Po Rapallo sutarties, kada Vokietija 
susiartino su sovietais, vokiečių inžinieriai buvo kvie
čiami į Rusiją ir ten jie pastatė geriausias tankų, pa
trankų, orlaivių ir įvairių karo reikmenų dirbtuves, 
kurios dabar prieš pačius vokiečius taip smarkiai vei
kia. Puikūs technikai yra ir japonai, bet žiūrėkime, 
kur vokiečių ir japonų , technika yra nukreipta. Ji tar
nauja vien karo baisenybėms.

Iš to matome, kad technika, labai geras savaime 
dalykas, pilnam visapusiškam progresui nėra pakan
kama. Kad ji pakelia ir patobulina medžiaginę žmo
nių būklę, dėl to ginčytis netenka. Bet ir dvasinė žmo
nių pusė maisto reikalinga. Pastarieji istorijos įvy
kiai labai vaizdžiai tai įrodo.

Pereitame šimtmetyje labai susidomėta materia
lizmu. Faktinai taip jis iškelta, kad visoj žmonijos 
veikloj įžiūrėta vien istorinis materializmas. Dvasinė 
pusė visiškai buvo paneigta. Iš tokio mokslo išėjo la
bai liūdnos pasėkos. Išdygo komunizmas, fašizmas, 
nacizmas ir daug kitokių smulkesnių “izmų”. Jie visi 
išpažįsta vien gryną, brutališką materializmą. Tech
nikiniai ir gamtos mokslai vienintelis jų pagrindas. 
Pasirodė, kad toks “progreso” pagrindas laimės ne
atneša. Keistoka, kad net sumedžiagėjusios tautos ne
galėjo apseiti be tam tikrų savotiškų idėjų, dėl kurių 
susikirtimo kilo šis baisusis karas. Nėra abejonės, kad 
kariaujančiom tautom technika be galo daug pasitar
nauja, bet antra vertus, ji atneša ir neįmanomos ža
los. Iš viso, karo metu technika atlieka ardymo darbą.

Čia susidaro išvada,, kad technika kontrolės rei
kalinga, o tą kontrolę turi pasiimti tiksliai išauklėta 
žmonijos dvasia, kuri turi remtis kilniais, artimo, mei
le pagrįstais dėsniais bei idealais.

Technika tai tarsi pajėginga, bet negyva mašina. 
Ją turi tvarkyt rimta, idealinga žmogaus mintis. Taip 
tvarkoma, technika sudaro labai stambų veiksnį žmo
nijos progrese. Bet jos vienos neužtenka. K.

laikų vejai mus 
kaip plunksnas.

Nežinia kada 
sios tarptautinės grumty 
nės užsibaigs. Karas gali 
tęstis ir gana ilgai

ži visi, o žmonės gyvi ir] 
juose pasitaiko nepapras- 

kruvino-Jtai stambių asmenų. Apie 
tuos ir jų darbus rašo is
torija, — tai vyskupo 
Pranciškaus Būčio žodžiai

“Žemai- 
Šiandie-

pasibaigs, kai Iną juos taikome jam pa
čiam, jis yra tas stambu- 

Nieko j sis asmuo, kurj šiandien 
Dirbkime vi- Į prisimename pagerbdami 

darbus jo 70

Daug kas pasako —parašyti 1936 m 
dirbsim, 
kai karas

organizuosime? čių Prietelių je’

bus ramu. Dabar kiti dar
bai, kiti 
nelaukime.
sada. Visi darbai yra sude- Į jo didelius 
rinami. 
reikia 
kreipti
nes vieningumo ir orsram- 
zuotumo patsai šiandieni
nis gyvenimas reikalauja 
Kiekviena sugaišta valan
da mūsų organizaciniam I Kudirkos Naumiesty, še- 
ir visuomeniniam gyveni
mui daro nuostolius.

rūpesčiai.

Dabar juo labiau metų amžiaus-sukaktį mi 
didelio dėmesio 
į organizacijas

nedarni.

Slapta Draugijėlė 
Seminarijoj

Tasai didysis lietuvis gi
mė 1872 metų rugp. 20 d.

šerius metus pasimokinęs 
Marijampolės gimnazijoje 

Karas, tiesa, iš visų žmo-Įstojo į Seinų kunigų sėmi
mų pareikalauja didžiau-pariją. Jau čia prasidėjo 
šio jėgų įtempimo. Ir savo|jo visuomeninis ir plunks

nos darbas. Čia jisai įsto
jo į slaptą lietuvių klieri-

raumenis, ir turtą, ir net 
gyvybę turime aukoti, kad 
kraštą ginti, kad krikščio-Įįų draugijėlę, kurios na

ciškąją kultūrą išgelbėti,Iriai slapta naktimis turė- 
kad demokratijai ateitį davo lietuvių kalbos pa

Namų Fronto Stiprinimo 
Reikalas

Šiuo metu tiek daug yra 
žinių iš karo lauko, tiek 
daug visokių įvykių, tiek 
daug medžiagos bėga
miems atsitikimams ap
rašyti ir jiems įvertinti, 
kad mūsų rašytojai lyg ir 
pradeda pamiršti lietuvių 
organizacinius ir visuo
meninius reikalus. Jie jau 
lyg ir nustumiami į pas
kutinę vietą.

Taip vis tik neturėtų bū
ti.

Pažvelgę į mūsų organi

J. E. VYSKUPAS P. BŪČYS,
įžymus vadas, literatas ir mokslininkas. Septynios- 
dešimt metų amžiaus sukakties proga sveikiname 
Garbingąjį Ganytoją!

rusų ragino Vidaus reika
lų ministerį atšaukti lie
tuviams spaudos draudi-

dami stipriai organizuoti Į bai patiko draugams/ jie kas knygynėlis buvo jį iš-Imą. Ministeris vis delsė, 
tuos visus patrijotinius patarė jam rašyti į lietu- geru patrijotu, taigi Kad tą reikalą nustumti į
darbus kur kas geriau at- viškus laikraščius iš čia ir *r i Šveicariją nuvykęs tolimesnę ateitį ministe- 
liksime, negu būdami pa- nrasidėio io bendradar- stojo į lietuvių “Rūtos” ris sugalvojo tokią nepa- b^m^TiHėje kur buvo tary-Įprastą priemonę: jisai ži-

a'“ūkininke” Kudirkos tumfei jos siela. Lenkai no- j no jo, kad lietuvis kalbi-

užtikrinti, kad pavergta- mokas, skaitydavo lietu-'ni- Dar seminarijoje dai- 
sias tautas išlaisvinti. viskas paskaitas Viena iš nuotos lietuviškos dainos, 

Bet. žinokime, kad bū- tokių Būčio paskaitų la-i klierikų turėtas lietuviš-

krikę.
Organizuota visuomenė

gali daug padėti išvengti I “Varpe”, vėliau “Vilniaus 
blogumų, kurie pasireiš- žiniose” ir tt. Kaip Seinie-
kia karo metu.

rėdami Fribourgo lietu- ninkas Jaunius neatsako į 
vius įtraukti į savo sūkurį, Į jokius laiškus, taigi jis ir 
kartą pasikvietė į pasita- liepė savo sekretoriui ra- 
rimą. Lietuviai parinko šyti laišką Jauniui, už- 
Būčį. Norėdami sudaryti i klausiant jo nuomonės, ti- 
ypatingas aplinkybes, len-į kėdamasis, kad tas kalbi- 
kai pasikvietė lietuvių at-;ninkas neatsakys ir visas 
stovą stud. Bučį į savo pi- reikalas kuriam laikui bus

čių delegatas Būčys važi- 
Skaitydami dienraščius, I nėjo net į Kauno semina- 

už galvos turime griebtis, riją, žadinti lietuvių klie- 
Tiek daug dabar žmogžu- rikų prie slapto lietuviško 
dysčių įvyksta, kad net veikimo.
šiurpu darosi. Kai vaikai Baigęs seminariją, o vė-, v w
tėvams kirviais galvas hįau Petrapilio dvasinę a-11* saha Cluriko ezero ir cia pamirštas. Bet čia mims- 
skaldo, tai mus turi surū- kademiją 1899. m. 25 ^vedę i tamsų kambarį terio planus' sumaišė Bū- 
pinti ir akstinti iš visų jė- įšvęstas kunigu dar rvžo- šnekino lietuvį prisidėti, čys. Jisai sužinojo apie šį
gų plėsti visuomeninę vei- sį sįekti aukštesnių moks- 
klą, didinti katalikiškąją hų ir išvyko į Šveicariją,
akciją, skiepyti krikščio
niškąjį fratemalizmą 

Tai yra mūsų frontas, 
namų frontas, kurį mes 
turime atlaikyti, kurį tu-1 Baigęs 
rime saugoti, kad būtų 
kuo mažiausiai spragų

kur Fribourgo mieste ga
vo mokslo daktaro laips-

žadėdami geras vietas per svarbų laišką, sužinojo, 
savo rėmėjus išrūpinti, i kad Jaunius atsakymo ne- 
Tačiau jokie pažadai Bū-; duoda ir pats nuvyko pas 

jį. Bet Jaunius nieko neį-

zacijų ir draugijų praeitį, 
aiškiai matome, kad jos 
buvo patsai stipriausias 
mūsų veikimo pagrindas. 
Steigėsi parapijos, statėsi 
mokyklos, kūrėsi lietuvių 
kultūrinės ir ekonominės 
įstaigos, organizacijos ir 
draugijos stovėjo to są
jūdžio priešakyje. Lietu
vai atstatyti jos taip pat 
dėjo daug jėgų, klojo gau 
singas aukas.

Mūsų tautai gyvenimas

altoriaus (pabūti akoli- 
tu). Būčys nieko nesaky
damas išpildė, ko iš jo no
rėjo. Koks visų nustebi
mas, kai sužinojo, kad tai 
Petrapilio dvasinės akade
mijos profesorius.

Universiteto Rektorius
Būčys labai veikliai da- 

, lyvavo Vilniaus seime 
, 1905 metais ir buvo iš
rinktas į prezidiumą. Vė
liau jisai buvo vienas iš 
kūrėjų tos garsios krikš. 
demokratų programos, 
kurioje buvo siekiama lai
svės Lietuvos žmonėms, 
žemės reformos ir kitų 
svarbių pagerinimų Lie- 

! tuvos valstiečiams ir dar
bininkijai.

Karo metu būsimajam 
vysk. Bučiui teko Rusijo
je žiema gyventi nekūren
tame bute ir dėl to atsi
durti ligoninėje. Nuo 1916 

Įmetu iki 1921 metų kun. 
Būčys buvo Amerikoje ir 

i čionai redagavo “Drau- 
Igą”, važinėjo su oaskaito- 
I mis. dirbo parapijos darbą 
Sheboygane ir Waukega- 
ne. Dar ir dabar jį mielai 
Drisimena parapijiečiai. 
Grįžęs į Lietuvą buvo pa
kviestas Lietuvos Univer
sitetan profesoriauti. Kaip 
jis čia pasižymėjo savo 
moksliniu darbu ir taktu, 
galima spręsti iš to, kad 
1924 metais buvo išrink
tas Lietuvos universiteto 
rektoriumi. Pažymėtina, 
kad rektorius buvo profe
sorių renkamas ir kad jų 
daugelis anaip toli nebuvo 
katalikai, bet jie įvertino 
kun. Būčio nuopelnus. Jis 
juk Pirmojo Lietuvos sei
mo buvo pakviestas pa
ruošti besikuriančiam 
Lietuvos universitetui 
planą, kurs su kaikuriais 
pakeitimais ir buvo pri
imtas.

Generolas Ir Vyskupas
Bet tasai mokslo žmo

gus, išleidęs visą eilę vei
kalų ir parašęs kelis šim
tus straipsnių laikraščiuo
se ir žurnaluose, buvo ir 
nuoširdus vienuolis. Lie
tuvos ir kitų kraštų mari
jonai ji išrinko savo gene
rolu. Kun. Būčys išvyko 
Romon ir ten tose parei
gose išbuvo daugiau kaip 
šešerius metus. Popiežius 
kun. Bučį numatė tinka
mu veikti tarp unijotų, a- 
paštalauti tarp rusų, taigi 
jisai 1930 metais buvo 
consekruotas rytu apeigų 
vyskunu. Be to jisai pir
mas iš lietuvių buvo iš
rinktas Tarptautinių Eu
charistinių kongresų nuo
latinio komiteto garbės 
nariu. Dabar ekscelencija 
yra Romoje. Jisai labai 
sielojasi Lietuvos reika
lais ir net per Vatikano ra
diją vedė, o gal ir dabar 
tebeveda lietuvišką religi
nę valandėlę.

Dvasios Žmogus
Kam teko turėti reikalų 

su garbinguoju jubiliatu, 
Tęsinys 2-ame pusi.

čio neįtrauke į lenkų bučį. msileisdavo. Tada Bucys pa- 
Norejo Leisti Laikrašti Tilžėje selino, kada tarnas neš

iš Šveicarijos, Būčys no- ?iet.us' įsiveržė j jo kam- 
rėjo vykti į Tilžę ir prade- . Jaunlus teisinos.,
ti leisti lietuvių katalikų kad atsakymo negalįs ra-

aukštuosius 
mokslus neužilgo buvo pa
kviestas profesoriumi į

per kurias priešas —vi-1 Petrapilio dvasinę akade-
sokios nedorybes nejsiver- 
žtų ir nesulaužytų namų 
fronto, kuris taip yra 
svaibus (jei ne svarbes
nis), kaip ir karo frontas

miją. Tiesą sakant, grįžęs

R. K. Moterų Sąjunga ir jos 
kuopos teduoda pajusti visuo
menei, kad lietuvaitės katali

kei priešui pavyktų suar-lfcėa savo pareigas daugiau ne- 
dyti mūsų namų frontą, J <7“ šimtu nuošimčių atlieka; 
jis tuo jau daug laimėtų, j mūsų jaunimas — Liet. Vyčiai, 

Mes, lietuviai, daug jė- Lietuvių Katalikų Studentų Są- 
gų dedame karui laimėti. «r sodaliečių draugijos
Mūsų sūnai kariuomenėj, «ovo jaunatvišku užsidegimu 
dukterys Amerikos Rau- fejneša į mūsų gyvenimą dau- 
donajame Kryžiuje dirha., giau entuziazmo; LDS tepaju- 
mes perkame U. S. karo dina mūsų darbininkiją; lietu- 
bonus, aukojame AKK,\vių katalikų spauda telanko vi- 
savo prakaitą lie jame ka- lietuvių namus; visos loka

linės lietuvių katalikų draugi
jos tesideda savo dalimi prie 

namų fronto

ro reikmenų dirbtuvėse.
Tai reikalinga ir puiku 

Tačiau juk tai mums ne- Į mū»ą vieningojo 
kliudo ir namų frontą pa- Į sustiprinimo 
laikyti ir stiprinti.

Dėl to, ne tik nesišalin
Būdami gyva organizuo

tosios lietuvių visuomenės
kime iš lietuviškųjų para- dalele, tikrai daug nusi- 
pijų, lietuviškųjų organi- pelnysime Amerikai, pa- 
zacijų, bet dar veikesniais dėsime savo tėvų kraštui 
jų nariais pasidarykime, išsilaisvinti ir patys ge-

Gtyviau ir plačiau teveikia A. 
L. R. K. Federacijos skyriai; 
Lietuvių R. K. Susivienymo A-Į 
jneri&oj kuopos teįsijudina gau- j

nau išsilaikysime kaipo 
lietuviai ir katalikai.

Tad, didžiausio dėmesio 
mūsų visuomeniniam ir

stato šiandien naujas pro-

ti daugiau narių ir pZof«»»«« organizaciniam veikimui’ 
užsimojimu teskleidžia krikš
čioniškąjį fratemalizmą; A. L.

laikraštį, tam darbui ren
gdamasis jis ir užsienin 
studijuoti važiavo. Tačiau 
vysk. Baranauskas 
tiko, nes tokį darbą pra
dėjus rusai jam niekada 
nebūtų leidę grįžti į Lie
tuvą, o vyskupas nenorėjo 
nustoti gabaus kunigo. 
Profesoriaudamas akade
mijoje darbavosi lietuviš-

| šyti, nes skaudanti koja.
Būčys jį ragino, sakyda
mas, kad ne gi koja, o ran- 

nesu-* ka rašysiąs. Jaunius sykį 
svečią priėmęs, jo greit 
neišleisdavo, tai ir Būčys, 
vėliau padedamas prof. 
Matulevičiaus ir Jakšto 
išgavo iš Jauniaus raštą ir 
pats išsiuntė ministerijai. 
Po dviejų mėnesių spau
dos draudimas buvo at

koše draugijose ir rašė į šauktas... Būčys rūpinosi
lietuviškus laikraščius. Ji
sai ypatingu 
dėjo prie

ir garsiojo mūsų kalbinin- 
būdu prisi- ko — Būgos mokslu, jam 

panaikinimo iš katalikų fondų išgauda-
lietuviškos; mas stipendiją po 40 rub-draudimo

spaudos: daugelis pačių lių mėnesiui.

Profesorių Pristato Patarnauti
Būčys savo gabumais ir 

taktu buvo nusipelnęs 
Petrapilio Akademijos in
spektoriaus vietą, kaikurį 
laiką net pats vadovauda
mas šiai aukštai įstaigai, 
tačiau tikruoju jos rekto
riumi nebuvo išrinktas 
vien dėl lenkų užsispyri
mo, kad tai ne jų tautos 
žmogus. Nors ir būdamas 
taip aukšto mokslo ir ei
damas tokias pareigas, jis

parodo šis atsitikimas, 
kurio tikrumą patvirtino 
man viename pasikalbėji
me patsai vysk. Būčys: 
kartą jisai iš akademijos 
buvo parvažiavęs į Lietu
vą. Nuvyko į bažnyčią. 
Buvo kažkokios iškilmės 
ir kunigas kurs jas tvar
kė, pamatęs prof. Būčį, 
pamanė kad tai koks klie
rikas (Būčys mažo ūgio) 
ir pasakė, kad jis turįs suL. SIMUTIS,

ALRK Federacijos Sekr. buvo labai nuolankus. Tą žvake eiti patarnauti prie
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MUZIKA, ŠOKIU KONTESTAS, KVIEČIAME VISUS!

UETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRASAS
Žemiau talpiname iš Lie- kiemė (Vaitiekus), 50, šeimi-

tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. Šis 
sąrašas yra labai svarbus, 
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar

nintt.
8023. Paškevičienė, Elitą (Jo

nas), 33, g. v. Vilnius.
8024. Paškevičius, Balys (Jo

nas), 28, eigulis, g. v. Šaleinin- 
kai, Vilnius.

8025. Paškevičius, Eugenijus, 
9, g. v. Vilnius.

8026. Paškevičius, Juozas

30, g. v. Šančiai, Kaunas.
8075. Paulauskas, Jurgis 

(Donatas), 36, plomberis, g. v. 
Kaunas.

8076. Paulauskas, Kostas 
(Benediktas.), 49, policininkas, 
g. v. Šiauliai.

8077. Paulauskas, Vaidotas 
(Kazys), 2 mėnesių amžiaus,

Worcester, Mass. ves— Teofilią Aukštika' 
Marijoną Tamošiūnaitę

Vestuvių puota įvyk 
viešbutyje, kur dalyvavo _ 
gybė giminių ir pažįstamų. 
“Medaus Mėnesį” praleisti jau
noji porelė išvyko į New Yor
ką. Sugrįžę apsigyvens Wor- 
cesteryje. Linkime jaunave
džiams daug laimės ir pasise

rys, A. Vaškelevičienė ir A. 
Sinkevičienė po kelias dienas 
ir kelis kartus prašinėjo, kad 
tik vakarienei nieko netruktų. 
Už tai visko ir buvo. Mūsų biz
nieriai pasirodė labai duosnūs, 
už tai remkime mes visi tuos 
biznierius, kurie remia mūsų 
parapiją. Už jų gėrimą atsi
mokėkime savo gerumu.

Per vakarienę muzikalę prog
ramą išpildė pp. J. Cižauskas

Aušros Variu Parapija
Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 

27 dieną, pas mus įvyko lau
kiamosios iškilmės: vėliavų 
šventinimas ir parapijos meti
nė vakarienė.

Vėliavų šventinimas tikrai 
buvo iškilmingas. Prie bažny
čios susirinko didelė žmonių 
minia. Atmaršavo legijonierių

Švenčionėliai.
8049. Patkevieienė, Viktorija 

(Jonas), gimusi 1902, ūkinin
kė, g. v. Malašaičiai, Plungė.

8050. Pauga, Kazys (Marty
nas), 37, darbininkas, g. vieta g. v_ Deltuva, Ukmergė. 
Smiltynė, Akmenė. Į 8078. Paulauskienė, Anelė

•8051. Paukštelė, Česlovas (,jUOzas), 37, mokytoja, g. v. 
(Vladislovas), darbininkas, g. Laičiai, (su 2 mėn. dukterim). 
v. Karkažiškiai, Pabradė. 8079. Paulauskienė,« Antani-

8052. Paukštelė, Klemensas, (Juozas), 19, samdinė, g. v.(Juozas), 40, g. v. Šapčiai.
8027. Paškevičius, Kazys; 27, ūkininkas, g. v. Petručiai, ya1inng

alfabetiškai sudarytas, i (Kazys >, 14, mokinys, g. vieta Lentupis.
Pirmiausia paduoda išvež- Mikališkiai, Deltuva.

8028. Paškevičius, Viktoras,

negauna jokių žinių. 
Sąrašas sunumeruotas ir

tojo pavardę, vardą, o 
skliauteliuose tėvo vardą, Į v. Vilnius 
išvežtojo amžins ir gyve-' 8029- Paškevičiūtė, Elena
namo ji vieta Lietuvoje. I (Vytautas), 16, siuvėja, g. v. 

(Tąsa)
8018. Paškauskas, Liudvikas

I 8080. Paulauskienė, Antani- 
8053. Paulauskaitė, Utene samdinė g. v. Šiauliai.

(Vladas), 16, g. v. Vabalnin

kimo naujame gyvenime. Solis
tė per mišias buvo Julė (Met- 
rik) Lukas.

Jaunoji yra duktė Antano ir 
Marijonos Valatkevičių, kurie

.yra pavyzdingi ir darbštūs Šv. 
su M^Cižauskiene, P. Jankaus-ijjazjjnjer° par parapijiečiai, 

o jaunosios yra sūnelis Mykolo

poetas su muzika ir su savo vė
liavomis. Išsirikiavo prie nau
jai pastatyto vėliavos stulpo. 
Klebonas kun. K. A. Vasys, 
bažnytiniuose . rūbuose įsivil
kęs, su patarnautojais, pa
šventino vėliavą. Miesto mayo
ras iškėlė vėliavą, legijonieriai 
užtrimitavo ir visi pagarbiai 
žiūrėjo į gražiai plevėsuojančią 
vėliavą. Kitas dvi vėliavas, 
gražiausias kokias aš esu dar 
matęs, laikė dvi mergaitės, A- 
merikos ir Lietuvos rūbais pa- 
sirėdfiusio®. Miesto mayoras 
pasakė įžanginę kalbą, toliaus 
kalbėjo p. adv. A. Mileris ir 
vadovavo ištikimybės priešai 
kai. Iškilmes baigė pats klebo
nas trumpa kalbele. Po to visi 
rinkosi į salę vakarieniauti.

Parapijos vakarienė šiais me
tais buvo sėkmingiausia. Kaip 
klebonas kun. K. Vasys pareiš
kė, tai nieko nereikėjo pirkti, 
viskas sudovanota ir net dar 
pinigais aukų liko. Šeimininkės 
nuoširdžiai dirbo, patarnavi
mas buvo tvarkingas ir malo
nus, nieko nestigo ir visi su
tartinai dirbo. Klebonas išskai
tė vardus ir nuoširdžiai dėkojo 
visiems aukotojams ir darbi
ninkams. Žmonių dalyvavo virš 
600, bet daugelis dėlei paUogė- 
jusio oro neatėjo į vakarienę 
nors tikietus turėjo nusipirkę.

Kad taip sėkmingai vakarie
nė išėjo, reikia pabrėžti nuo
širdų aukų rinkikų darbavimą- 
sį. Jie buvo keturi: pp. Juozas 
Glavickas, Kazys Vaitkevičius, 
Antanina Vaškelevičienė ir An
tanina Sinkevičienė. Jie turėjo 
drąsos, nesigailėjo laiko ir iš-, 
laidų, ūžtai aukų buvo pilnai ir 
nieko nereikėjo pirkti. K. Vait
kevičius pats aukojo, nesigai 
Įėjo gazolinas nei automobilio 
važinėjo po fannas* ir krautu
ves, kad tik būtų užtektinai 
visko. J. Glavickas pėkščias 
plumpavo po visus tuzinius 
pardavėjus ir prisispyrusiai iš- 
reikąlavo aukų. Jaunos mote

kas, Birutė Rupkiūtė, Rita Ta
mulevičiūtė, Pranas Šimkus — 
dainombis ir armonika, Vytau
tas Rakauskas su armonika ir 

Vincas Antanavičius su savo 
orkestrą. Programa buvo graži 
ir maloni. Kalbas pasakė p. 
Prof. K. Pakštas, nušvietė Lie
tuvos padėtį, kun. Dr. K. Rėk
laitis, kun. P. Juras, kun. V.
' ’uidokas, miesto mayoras ir M. 
O’Hara. Svečių tarpe buvo dar 
kun. Dr. J. Vaškas, A. Mileris 
su žmona, K. Tamulionis su 
žmona, naujas advokatas K. 
Akstinas, ponia O. Pakštienė ir 
celetas politikierių kandidatua- 

, ančių į įvairias valstybės vie
tas. Prie vakarienės daug dar
bo pridėjo mūsų kunigai klebo
nas K. A. Vasys ir vikaras kun. 
J. C. Jutkevičius. Abudu jau
čiasi dabar labai pavargę, bet 
už tai džiaugiasi geromis vaka
rienės pasekmėmis. ABC.

$». KazMero Parapija

Jonio, kuris yra taip gi pavyz
dingas ■ pacapijietis- Tet*. buvęs.

8081. Paulauskienė, Elena 
(Adomas), 49, šeimininkė, g. 
v. Kaunas. .

8082. Paulauskas, Keistutis 
(Jonas), 2 mėnesių amžiaus,

kas.
8054. Paulauskaitė, Rūta 

(Vladas), 11, mokinė, g. v. Va
balninkas.Vilnius.

8030.
(Vytautas), 19, darbininkė, g.

Paškevičiūtė, Sofija

(Augustinas), 58, ūkininkas g. v. Gaižiūnai.
v. Barbuškai, Žasliai.

8019. Paškauskas, Liudvikas, 
eigulis, g. v. Jočiai, Trakai (su 
šeima).

8020. Paškauskas. Liudvikas, 
46, ūkininkas, g. v. Barbuškiai, 
Žasliai.

8021. Paškauskienė, Ona 
(Vaitiekus), 51, ūkininkė, g. v. 
Bartuškai, Žasliai.

8022. Paškauskienė - šimans-

Elena

Marija

8055. Paulauskaitė, Petronėlė g. v Kaunas.

HIM TOO—If the world is up- 
side down in the current turbu- 
lent davs of world-wide con- 
flict, so is this British soldier 
who is making a river Crossing 
via a single rope during tough- 

ening up manuevers inland.

8031. Paškevičiūtė, Teresė 
(Kazys), 17, mokinė, g. v. Mi
kališkiai, Deltuva.

8032. Paškevičiūtė,
(Kazys), 18, mokinė.

8033. Paškevičiūtė,
(Karolis), 25, g. v. Kaunas, Vi
lijampolė.

8034. Paškevičienė, Elena 
(Antanas), 50, ūkininkė, g. v. 
Mikališkiai, Deltuva.

8035. Paškevičius, Kazys 
(Anpras), 23, studentas, g. v. 
Kaunas.

8036. Paškevičius, Kazys, 12, 
g. v. Mikališkiai, Ukmergė.

8037. Paškevičius, Kazys 
(Juozas), 62, ūkininkas.

8038. Paškevičius, Vacys-Vai
tiekus (Steponas), 64, ūkinin
kas, g. v. Buivydžiai, Trakai.

! 8039. Paškevičius, Vaclovas,
45, g. v. Sprudeikiai, Vainutas.

8040. Paškevičius, Wilhel- 
mas, 30, g. v. Valkininkai.

8041. Paškevičius, Adomas 
(Jurgis), gimęs 1916, ūkinin
kas ( g. v. Švirkai, Adutiškis.

8042. Paškevičiūtė, Marija 
i (Antanas), 13, mokinė, g. v.
Panoteriai, Ukmergė.

8043. Paškevičienė, Halina 
į (Vladas), 40, šeimininkė, g. v.
Į Panoteriai.

8044. Paškovičius, Antanas 
; (Antanas), 6, g. v. Gailianiai,
II Ukmergė.

8045. Pašukonis, Antanas 
(Tomas), gimęs 1908, ūkinin
kas, g. v. Rimiekiškiai, Miros
lavas.

8046. Pataras, Edvardas (An
tanas), 23, ūkininkas, g. vieta 
Treibšiai, Vidžiai.

8047. Patašius, Juozas, 40, 
gydytojas, g. v. Purviniškiai. 
Sasnava

8048. Patiejunas, Krištopas 
(Krištopas), gimęs 1901, ūki
ninkas, g. v. Daugeliškiai.

(Kazys), 33 .pardavėja, g. v. 
Tauragė.

8056. Paulauskienė, Antani
na (Antanas), 40, šeimininkė, 
g. v. Vabalninkai.

8057. Paukštė, Albertas (An
tanas), gimęs 1921, ūkininkas, 
g. v. Endrikovas, Daugeliškiai.

8058. Paukštis, Jokimas 
(Kristupas), 65, ūkininkas, g. 
v. Gailiškiai, Padubysis.

8059. Paulauskienė, Angelė 
(Juozas), 35, mokytoja, g. v. 
Laičiai, Deltuva.

8060. Paulauskaitė, Audrei- 
tė (Kazys), 4.

8061. Paulauskaitė, Nijolė 
(Kazys), 8.

8062. Paulauskaitė, Jūratė 
(Kazys), 2.

8063. Paulauskas Kostas, 60, 
samdinys, g. v. Šiauliai.

■ 8064. Paulauskas, Stasys 
(Viktoras), g. v. Kaunas, Šan
čiai.

8065. Paulauskas, Andrius 
(Stasys), gimęs 1903, samdi
nys, g. v. Paberžė, Žasliai, Tra
kai.

8066. Paulauskas, Kazys (Ka
zys), 40, mokytojas, g. v. Lai
čiai, Deltuva.

8067. Paulauskas, Vladas
(Juozas), gimęs 1889, ūkinin
kas, g. v. Vabalninkas

8068. Paulauskas, Vaidotas
(Kazys), 2 mėnesių amžiaus.

8069. Paulauskas, Juozai
(Florijonas), 31, karininkas g. 
vieta Tohninava, Ašmena.

8070. Paulauskas, Apolinaras
(Apolinaras), gimęs 1906, dar
bininkas, g. v. Kuliai, Kretinga.

8071. Paulauskas, Kazimie
ras, 40, mokytojas, g. v. Lai
čiai, Ukmergė.

8072. Paulauskas. Audronis 
(Kazimieras). 4.

8073. Paulauskas, Jonas 
(Kostas), 26, samdinys, g. v. 
Kaunas.

8074. Paulauskas, Albinas,

8083. Paulauskienė, Elena 
(Fabijus), 55, šeimininkė, g. v. 
Alytus.

8084. Paulauskienė, Antani
na, 50, g. v. Šiauliai.

8085. Paulauskienė, Magdė 
(Vincas), 28, g. v. Kaunas, 
Šančiai.

8086. Paulavičius, Bernardas 
(Liudvikas), gimęs 1912, ūki 
ninkas. g. v. Pasamanė, Igna- 
linas.

8087. Paulenas, Petras (Liud
vikas), gimęs 1909, g. v. Kau
nas.

8088. Paulevičius, Juozas 
(Edvardas), 70, g. v. Eišiškiai. 
Apkasai.

8089. Paulionis, Ciprijonas 
(Jonas), 40, mokytojas, g. v. 
Didvydžiai. Vilkaviškis.

8090. Pauliakaitis, Vladas, 
51, g. v. Lentvaris.

8091. Pauliukas, Jonas (Bo
leslovas), gimęs 1911, moky
tojas, g. v. Z. Kalvarija.

8092. Pauliukaitis, Algirdas 
(Vladas), 15, mokinys, g. v. 
Lentvaris.

8093. Pauliukaitis, Česlovas- 
Vladas, 18, studentas, g. vieta 
Lentvaris.

8094. Pauliukaitis, Vladas.
8095. Pauliukaitienė, Leoka

dija, šeimininkė, g. v. Lentva
ris, Vilnius.

8096. Pauliukaitis, Vytautas 
(Vladas), 21, buhalteris, g. v. 
Kaunas.

8097. Pauliukas, Jonas (Bo
leslovas), 30, mokytojas, g. v. 
Ž. Kalvarija

8098. Pauliukonis, Vladas
(Jurgis), 68, mokytojas, g. v. 
Kaunas. ( i

8099. Pauliukonienė, Elena 
(Karolis), 45, g. v. Kaunas.

8100. Pauliukonienė - Cesaitė, 
Marijona, 20, šeimininkė, g. v.
Deltuva, Ukmergė.

8101. Pauliukonis, Vytautas

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
LDS 7 kuopos svarbus susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 
spalių 4 dieną, tuojaus po miš
parų, Šv. Kazimiero par. salė
je. Visi nariai ir narės malonė
site susirinkime dalyvauti, y- 
pač tie, kurie atsilikę su mokes- 
timis už organą “Darbininką” 
Malonėsite užsimokėti.

Kviečia Komitetas.

(Kazys), 28, g. v. Palivarkai 
Deltuva.

8102. Pauliukonis, Pranas 
(Kazys), 40.

(Bus daugiau)

šeštadienį, rugsėjo 26, 9 vai. 
rytą, Šv. Kazimiero par. baž
nyčioje, prie gražiai išpuošto 
altoriaus apsivedė Leoną B. 
Valatkevičiūtė ir Vincas P. 
Jonis. Kun. Jonas Bakanas su
teikė moterystės Sakramentą 
ir atnašavo šv. Mišias. Liudi
ninkais buvo Ievutė M. Jurge- 
lionytė ir Danielius V. Jonis, 
jaunojo brolis.

Kadangi Leoną buvo uoli ir 
darbšti mergaitė ir priklausė 
prie didžiojo choro, tai choras 
per mišias gražiai giedojo. 
Taipgi priklausė Sodaliečių. 
žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Jai buvo suteikta Sodaliečių 
Ritualas ir dovanėlė per atsto-

ŽALVARIS
tori

kariautojo

TAIKOS METU, 
JŪSŲ KIŠENEI 
JŪSŲ KIŠENY

nET Karo laiku jis pasiekia 
aplinkui pasaulį, varis 

reiškia kulpkas ir bombas, 
vielas bombanešiuose, ypa
tingai bomboms kapsuliai, 
susisiekimo linijos atviruose 
mūšiuose ir pristatymui rei
kmenų. Varis yra strategiš
ka karo medžiaga. Varis eina
į karą.
Varis yra strategiška telefo
ne medžiaga, taipgi., mylio
mis eina kabelis nuo miesto 
iki miesto.
Nėra patenkinančio užvaduo
tojo (substituto) variui, štai 
dėlko mes turime daryt tele
fonui lengvatas kolei mes lai
mėsime karą.
Karas yra pirmasis ant tele
fono linijų. Malonėkite su
mažinti nereikšmingus toli
mų vietų pašaukimus...
Tik labai svarbiuose reika
luose galima pašaukti tokias 
karo-skubotumo vietas Wa- 
shington, D. C., Chicagą, 
Clevelandą, Phdadelphiją, 
Detroitą, Norfoiką, Pitts- 
burghą, Albany.
Atminkite—karas eina ir 
dratais. Pamislyk pirma ne
gu šauksi tolimas Vietas.

KI EMUM THOTMf S TCIEBOM Ct
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Mūsų Įtikai — tai didelių išradimų laikai. Šian
dien mes galime | tolimiausius kraštus ne tik greitai 
nuvažiuoti, bet ir lėkte nulėkti. Telegramai ir telefo
nai mums skubotai neša žinias iš viso pasaulio. Per 
radio mes girdime kalbant iš tolimiausių kraštų. Ką 
mūsų bočiai turėdavo nudirbti savo rankomis, tai 
šiandien mums nudirba mašinos.

Atsižvelgiant į tuos visus patobulinimus ir pato
gumus, reikėtų manyti, kad žmonės šiandien turi bū
ti laimingi. Tuo tarpu anaiptol ne. šiandieniniais gy* 
venimo patogumais tegali naudotis tik labai nedidelė 
žmonių dalis. O tiems irgi tie patogumai nemalonūs, 
kai čia pat daugybė žmonių skursta, kai jie pavydžio
mis žiūri į tuos, kurie daugiau turi. Vadinamie
ji beturčiai geriau pasiturintiems ne tik pavydi, bet 
ir dega prieš juos neapykanta ir tik laukia progos, ka 
da savo kerštą galės parodyti veiksmais. To keršto

•'dariniai yra baisūs naminiai karai, kurie ištisus
.us murdo ašarų ir kraujo klanuose, kaip kad kai 

. girdime besidarant.

Neturime užmerkti akių; ką šiandien matome 
be vykstant vienoje šalyje, tai ryt-poryt galime pa
matyti kitur, nes visur skurdo ir nepatenkinimo yra 
daug. Visame pasaulyje, galima sakyti, laužai yra su 
krauti, ir tik bereikia kibirkšties, nuo kurios jie užsi
degs.

Blogiausia yra didelės pramonės kraštuose. Ten 
nedidelis skaičius stambių kapitalistų iš vienos pusės, 
darbininkų (vadinamų proletarų) masės — iš kitos. 
Tuo du frontu stovi vienas prieš kitą, ir tik laukiama, 
kada jų tarpe užsidegs baisi kruvinoji kova. Ir ji tik
rai užsidegs, jei skubiai nebus imtasi griežtų priemo
nių žmonių santykiams pataisyti.

Lietuva, tiesa, nedidelės pramonės šalis. Jos pi
liečių daugumas gyvena kaimuose. Bet ir mes negali
me pasakyti, kad pas mus įvairių luomų žmonių san
tykiai yra toki, koki turėtų būti. Ir pas mus, deja, 
daug kas yra ne taip, kaip turėtų būti krikščionių ka
talikų gyvenamame krašte.

-.X., y*-- r.Įocomycios Nuioaymcu
Katalikų Bažnyčia yra Dievo įsteigtoji žmonijos 

mokytoja. Ji privalo mokyti ne tik atskirus žmones, 
bet ir rodyti tuos dieviškuosius dėsnius, kuriais tu
rėtų būti* tvarkomas ištisų kraštų ir visos žmonijos 
gyvenimas. Vyriausias Bažnyčios Vadas, Šv. Tėvas, 
savo mokinančiais raštais kreipiasi į visą pasaulį. 
Tokių raštų, kuriais nurodoma, kaip turėtų būti tvar
komi žmonių santykiai, kaip turėtų būti gydomos vi
suomenės ligos, visą eilę yra išleidęs palaimintos at 
minties Popiežius Leonas XIII. Tuose raštuose pa
reikšta išmintimi stebėjosi ne tik katalikai, bet ir tie, 
kurie nepriklauso Katalikų Bažnyčiai. Leono XIII pė
domis eina dabartinis Popiežius Pijus XI. Ir jis nesi 
liauja davęs nurodymų, kas šiandien žmonių santy
kiuose darytina, kas taisytina. Ne viena visuomenės 
liga būtų pagydyta, ne viena nelaimė būtų pašalinta 
jei žmonės paklausytų tų Dievo pastatytų mokytojų.

Man, jūsų Vyskupui, Dievo pavesta šitoje Diece
zijoje stovėti žmonijos reikalų sargyboje. Matydamas 
daug blogumų mano globai pavestų žmonių santy 
kiuose, ir aš negaliu tylėti. Sekdamas tų didžiųjų Po
piežių mintimis, aš pasistengsiu Bažnyčios mokslo 
šviesoje panagrinėti mūsų visuomenės santykių ne
galavimus ir paieškoti vaistų jiems pašalinti.

Jūs matote, Mylimieji, kad žmonių gyvenimas 
nestovi vietoje; jis nuolat keičiasi, lyg tas upės van
duo. Ypač tie, kuriems Dievas davė sulaukti žilo plau
ko, žinote, kad viskas buvo kitaip, kai jūs jauni buvo
te. Jūs kuldavote spragilais, maldavote patys sukda
mi girnas, dabar iškulia mašinos, sumala gariniai ma
lūnai. Ir kitose srityse — žmonių rūbuose, darbo įran
kių vartojime, triobėsių sutvarkyme ir t.t. — jau mū
sų akyse gyvenimas yra žymiai pasikeitęs.

Tai tik per kelias dešimtis metų, o jei pagrįšime 
atgal kokią porą šimtų metų, tai skirtumas bus dar 
didesnis.

Kai visa Europa jau buvo priėmusi Kristaus 
mokslą, tai ir jos gyvepimas buvo tvarkomas to mok
slo dėsniais. Čia ne vieta plačiai apie tai kalbėti. Šiuo 
žygiu mums įdomu, kaip buvo susitvarkę darbininkai.

Garo mašinų ir didelių fabrikų tuomet, žinoma, 
-nebuvo. Viską žmonės turėdavo pagaminti savo ran
komis, naudodamiesi gana menkais įrankiais. Įvairių 
rūšių daiktams pagaminti būdavo tam tikri amatnin-

DJLRBlMtNKAS

Pennsylranijos Žinios
ėmis

Maso vikaravimoPITTSBŪRGH, PA. — Šr. 
Pranciškaus Vienuolijos Rėmė

jų vienuoliktasis 'Seimas, atsį- 
Jtuvęe rugsėjo mėn. 20 dieną 

Šv. Pranciškaus modernioje ir 
ruimingoje akademijoje, šau
niai pavyko. Jame dalyvavo dė- 
egatų iš rytų ir vakarų vals
tybių. Visi delegatai-ės paten
kinti ir kupini idealingkis įspū
džiais daugumoje išvažiavo po 
sukaktuvinio bankieto to pa- 
ties sekmadienio vakarą, dau
gelis iš jų pasiliko Šv. Antano
pamo svečiais, gi kunigai: In- High School turi puikią bib-
čiūra, Tamoliūnas ir Liubaua- 
kis Šv. Juozapo ruimingoje ka- 
pelianijoje. Chicagietės delega
tės, būtent: A. Leščinskienė, J. 
Pukelienė ir S. Jurgaitė pasili
ko ilgesniam laikui, kaip vieš
nios Šv. Pranciškaus vienuoli

laikais
(1919 - 1990) dar nebuvo High 
School. Pirmiau viršuje buvo 
didelė svetainė teatrams, sei- 

balisDS ir šokiams. 
Nūngi paversta i High School 
su 10 klasų - kambarių. Vy
resnioji Sesdė M. Gabrielė, pri
tyrusi pedagogė, mums aprodė 
visų klasų kambarius. Elemen 
tarinės mokyklos vaikų yra 
viršum 300, gi High School 
studentų-čių 120. Čia mokyto
jauja 15 Seselių Pranciškiečių

lioteką, kurioje randasi suvir- 
šum 7,000 knygų. Komercijos 
skyriuje yra 28 naujausios rū
šies rašomosios mašinėlės. Bio
logijos kabinetas turi visus į- 
taisus ir reikmenis.

Po klasių kambarių aplanky-
jos ribose. Sekmadienio ir pir- mo atsiradome apačioje, kur

ištaisyta ir įrengta puiki rui
minga svetainė. Čia susirinkę 
120 Šv. Kazimiero High School 
studentų jau laukė mūs svečių. 
Ir čia tuojau prasidėjo assem- 
bly - sąskričio programa. Pro
gramos vedėjas stud. J. Zig 
montas, pasveikinęs svečius ir 
studentus, pakvietė susibūru
sius studentus sudainuoti dvi 
dainas: “Christ the King” ir 
“Ramparts we aratched.” Po to 
gana ilgokai* kalbėjo kun. A. 
Tamoliūnas. Po jo kalbos III- 
čiojo skyriaus “Juniors” šau 
niai sudainavo “Keliaujam su 
daina”. Po ko įspūdingai kalbė
jo kun. J. V. Skripkus, o pas
kui vyresnioji Seselė M. Gab
rielė. Užbaigiant, sudainuota 
“Pep Song”, ir usiems susto
jus sugiedota: “Star Spangled 
Banner”.

Visa programa buvusi be galo 
įspūdinga ir patriotmga. Tai 
didelė garbė kun. kleb. Magnui 
Kazėnui, kurio vadovybėje vis
kas taip puikiai suderinta, pa
rengta ir įkurta tokia praš
matni kultūrinė įstaiga pačių

madienio vakarais kapelianijo- 
je svečiams iškeltas vaišingas 
pokylėlis. Kun. Inčiūra aplei
do malonią Dievo Apvaizdos 
kalno padangę antradienio nak
tį, kun. Liubauskis apleido tre
čiadienį po pietų, gi kun. Tamo
liūnas ir Chicagietės delegatės 
pasiliko viešėti ilgesniam lai
kui.

Svečių Pakvietimas Pas Sese
les Šv. Kazimiero parapijoje, 

South Sidėj.
Rugsėjo 22 dieną gerasai 

kun. J. V. Skripkus, Šv. Pran
ciškaus Vienuolijos kapelionas, 
savo automobilium mus visus 
nuvežė pas Seseles Pranciškie- 
tes South Sidėj, kur Sesuo M. 
Gabrielė yra Šv. Kazimiero 
mokyklos vyresnioji h- aukš
tesniosios mokyklos (High 
School) direktorė. Po nuošir
daus pasisveikinimo ir malo
naus pasikalbėjimo sėdomės 
prie skanių pietų. Svečiai prie 
stalo susėdo: kun. J. V. Skrip
kus, kun. A. Tamoliūnas, Moti
na M. Baptistą, Seselė M. Vero
nika, p-nia A. Leščinskienė, pa
nelė S. Jurgaitė ir p-nia J. Pu
kelienė su savo dukrele Marga
rieta (5 metelių amžiaus).

Seselė M. Gabrielė, maloni ir 
svetinga vyresnioji, nuoširdžiai 
patarnavo. Mes svečiai kiekvie
nas gavome gražią atmintį: 
auksinį sagutį kryželį, gi ma
žytė Margarieta gavo puošnų 
rožantėiį.

Rugsėjo 23 dieną kun. J. V. 
Skripkus paėmė svečius vaka
rienei į Zalenapolį, Pa. Po vaka
rienei išlydėjome Šv. Pranciš
kaus vienuolijos didelę rėmėją 
S. Jurgaitę, o patys grįžome į 
Dievo Apvaizdos kalną vėl gė
rėtis ir laimingai atsilsėti.

IR VĖL J ŠV. KAZIMIERO
MOKYKLĄ, SOUTH SIDĖJ
Rugsėjo 24 dieną Seselė M. 

Gabrielė su reikalais lankėsi 
Šv. Pranciškaus vienuolijoje ir 
visus svečius ant rytojaus vėl 
kvietė į šv. Kazimiero mokyk
lą (South Side), o kun. J. V. 
Skripkų ir kun. A. Tamoliūną 
prašė tą dieną pasakyti prakal- 
bėles High School studentams, 
kurie rūgs. 25 dieną turėjo as- 
sembly — savaitinį sąskrydį.

lietuvių naudai ir lietuvybės iš
laikymui čia, Amerikoje, mū
sų išeivijoje.

PAS KUNIGĄ J. MIŠIŲ, 
NORTH SIDĖJ E 

Kun. J. V. Skripkus, tokis ge
ras ir malonus, iš South Side 
mus nuvežė pas kunigą klebo
ną Joną Mišių (North Sidėje). 
Tuo tarpu klebono nebūta kle
bonijoje. Tai Motina M. Bab- 
tista mus nusivedė pas Seseles: 
Eleonorą ir Asyziją, kurios iš
ganingai misijonieriauja Vieš
paties Įžengimo į Dangų lietu
vių parapijoje.

Netrukus sugrįžo svetingas

Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 
27 dieną kun. kleb. J. Misiaus 
parapijoje įvyko “Shower par- 
ty” Sesutėms Pranciškietėms 
parapijinio jų gyvenbučio įren
gimui. Gerasai Dievas jas pa-

nis, literatas ir visuomeninin
kas. Į svečius atvažiavo ir kun. 
A. Karužiškis. Visi suėjome į 
puošnią kleboniją. Svetingas 
kun. kleb. J. Misius visus sve
čius pavaišino užkandžiais.

Malonusis ir svetingasai ku
nige klebone Jonai, pasveikęs, 
gyvuok dar ilgą-ilgą amželį 
Dievo garbei ir dvasinei savo 
tautiečių naudai. Atsimink, kad 
Dievas ir žmonės visada su 
tavim!

sėmis.
TT. PRANCIŠKONŲ VIE- 
NUOLIJOS PASTOGĖJE 

Iš kunigo Misiaus klebonijos 
važiavome pas TT. Pranciško
nus, bet jų neradome viduje, 
nes T. Justinas Vaškys, O.F.M., 
tą savaitę davė misijas Sioux 
City, Iowa, ir T. Juvenalis 
Liauba su misijomis buvo išvy
kęs į Ansonia, Conn. Tačiau,

kai. Amatninkų dirbtuvės būdavo nedidelės. Kai ku
riose šalyse įstatymų buvo saugojama, kad dirbtuvės 
savininkas, vadinamas meisteris, perdaug neišplėstų 
savo įmonės. Pavyzdžiui, buvo nustatyta, kad jis tu 
retų ne daugiau kaip 2 gizelių, ir ne daugiau kaip tris 
mokinius.

M. Feliciją, šeimininkę, ir Se
selę M. Stanislavą, virėją, ku
rios su skaniais pietais laukė 
svetelių. Aplankę gražią Šv.

Klausimai Apsvarstymui
Kodėl šių dienų išradimai nepadarę žmonių laimin-

_ • A 'gaiš?
Ar gyvenimo pažanga pašalino klasių kovas?
Ar Katalikų Bažnyčia senovėje rūpinosi darbininkų

gyvenimu?

s

Aukojo Intertypos Fondui Pranciškaus vienuolijai, gi po
nia J. Pukelienė yra stambi ge
radarė ir Rėmėjų Centro narė, 
ilgus metus kaip darbuojasi 
šv*. Pranciškaus Seselių vie
nuolijos gerovei ir akademijos 
naudai, jos dukra Teresėlė jau 
čia belanko akademiją.

Baigdamas, kartoju Seselių 
Pranciškiečių džiaugsmo ir dė
kingumo žodžiais: “Jei šian
dien Dievo Apvaizdos Kalnelis, 
kaip ta tyrų oazė, traukia prie 
savęs sielas, jei iš čia skaidriai 
švinta religijos, apsvietos ir 
tautinio atgimimo ugnelė, jei 
vienuolijos darbo vaisiais 
džiaugiasi plačioji Šiaurės ir 
Pietų Amerikos lietuvių visuo
menė — už tai reikia atiduoti 
garbė ir padėka mūsų bran
giems rėmėjams, geradariams 

i ir bendradarbiams — lietuvių 
tautos dvasiškijai ir Šiaurės Ar 
merikos lietuviams. Dievo pa
laima ir pagelba tegu lydi Jus!

Sarmata.

“Darbininko” Intertypos fondo rėmėjų šeima nuo
lat didėja. Tikrai malonu yra dirbti Tautos ir Bažny
čios labui, kai supratimas to darbo yra didžiai įverti
namas. Šie rėmėjai šią savaitę pasirodė sekantieji:
J. Bernatonis, So. Boston, Mass............................$2.00
Mrs. T. Buikauskas, Manchester, Conn.................1.25
M. Paterson, N. J................................................... 1.00
J. Levickas, Baltimore, Md.................................... 1.00
A. Remenčius, Whitaker, Pa.................................. 1.00
V. Fraukienė, Baltimore, Md.....................................1.00
J. Vaičiūnas, Manchester, N. H............................  1.00
I. Umpa, Methuen, Mass.......................................  1.00
Ant. Vanagas, Dayton, Ohio .................................  1.00
P. Stasiūnas, Athol, Mass.......................................  1.00
V. Klevienė, Taunton, Mass.................................... 1.00
Mrs. Bagasevich, Scranton, Pa.............................. 1.00
Pr. Slaveikis, Amsterdam, N. Y..........................  10.00

PHILABELMilA, PA.
TARNYBOS VĖLIAVOS 

ŠVENTINIMAS 
Jau atėjo laikas, kad ir mūsų 

lietuvių Šv. Kazimiero parapi
jos senai renkami vardai, išėju
sių į Dėdės Šamo tarnybą, jau
nuolių pagarbai bus pašventin
ta ir iškelta Tarnybos Vėliava 
su dviem šimtais (200) žvaigž- 

• džių.
Tarnybos vėliavos šventini- 

’ ma įvyks sekmadienį, spalių 4 
d., tuoj po sumos prie Šv. Ka-

J .Versiackas, Norwood, Mass.....................................  1.00. zimiero parapijos bažnyčios,
O. Laurinavičienė, Nevvark, N. J............................2.00 324 Wharton St. 

Visi kviečiamiP. Lukasevičius, Brooklyn, N. Y............................. 1.00i
M. Jucienė, Baltimore, Md....................................  3.50
A. Sluzis, Kearney, N. J...........................................1.00
M. Pukelienė, Cleveland, Ohio .............................  3.00
Mrs. A. Šalkauskas, Baltimore. Md.........................1.00
P. Merovich, Castle Shannon, Pa............................ 1.00
S. Ubacius, Richmond Hill, N. Y............................ 1.00 •
Martha Sirus, E. Hartford, Conn........................... 1.00!
A. Baltutis, Nevvark, N. J......................................... 1.25
P. Petrauskas ........................................................ 1.00'
A. Morkūnas, Bayonne, N. J................................ $1.00
M. Šilanskienė, Haverhill, Mass............................ 2.00
E. Breivienė ...........................................................  1.00,
M. Mulevičienė, Amsterdam, N. Y.......................... 2.00
A. Ribokienė, Bridgeport, Conn............................ 1.00
PASTABA:

Rėmėjai, kurie aukoja $5.00 ar daugiau, gauna iš 
“Darbininko” administracijos dovanų kun. Pr. Juš- 
kaičio naujai išleistą didelėmis raidėmis maldaknygę 
— “MALDŲ ŠALTINIS”, vertės $2.50; kurie aukoja 
$2.00 ar daugiau, gauna J. K. M. juokų knygą — “NU
SIŠYPSOK”, vertės $1.00.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame už pa
ramą ir nuoširdumą.

dalyvauti
1 šventinimo ir iškėlimo iškilmė- 
se, ypatingai motinos, kurių 
sūnūs yra karo tarnyboje, ir 
kurių garbei toji Tarnybos Vė
liava bus pašventinta ir iškel
ta.

Mes, lietuviai gerai žinom, 
kad Amerika yra mūsų naujo
ji tėvynė. Mes čia sukūrėme 
naują gyvenimą, išauklėjome 
šeimas. Mūsų jaunuoliai gina 
savo gimtąjį kraštą Ameriką ir 
taip pat mūsų senąją tėvynę 
Lietuvą.

Prieš vėliavos šventinimą ir 
iškėlimą įvyks procesija. Gros 
Šv. Jurgio parapijos benas, 
vad. Prano šaprano. Bus gerų 
kalbėtojų. Lietuviai, pasirody- 
kime gerais lietuviais ir patrio
tais. Visi dalyvaukime tose 
Tarnybos Vėliavos šventinimo 
ir iškėlimo iškilmėse. K. Dryia.

gamtinėje srityje.
Kaip matyti, Gerasai

PARAPIJOS CHORAS 
Šv. Kazimiero lietuvių para

pijos choras stiprėja ir auga 
Dievas nariais. Atostogoms pasibai-

laimina TT. Pranciškonams. Jie ’ gus, choras vėl pradėjo lavintis 
įsigijo naują modernią vienuo- giedojime ir dainavime, vado- 
liją su 14 kambarių. Nors vieta. vybėje muziko Jono Mickūno. 
maža, bet ganėtina pradžiai, i Tiesa, daug jaunuolių pašaukta

kun. kleb. J.' Misius, auksabur- j laimino reikalaujamomis gėry- Vienas klierikas jau studijuoja karo tarnybon, bet merginos
Detroito seminarijoje. kitas i vieningai laikosi, ir jos sudaro 
broliukas atvažiavo iš Argenti- chorą. Choro susirmki-
nos, gi abu Tėveliai duoda išga- Į muose įsirašo naujų narių, 
ningas misijas lietuvių parapi- i Nežinau kaip yra kitose para- 
jose ir spausdina religinį mėn- į pijose, bet pas mus, kaip tik 
raštelį, būtent: “Šv. Pranciš
kaus Varpelį”.

ATGAL Į SESELIŲ VIENUO
LIJĄ DIEVO APVAIZDOS 

KALNE
Džiugu ir laiminga buvo ap-

vienuolijoje suradome Seselę lankyti senus pažįstamus ir

mergina choristė išteka, tai 
jau ir nebepriklauso prie cho
ro. Tiesa, šeimyninis gyveni
mas uždeda naujų pareigų, bet 
yra daug tokių, kurios ir kurie 
turi daug laisvo laiko, ir galėtų 
priklausyti prie choro. Patyręs.

prietelius, taip pat ir garbingas
LIŪDNOS LAIDOTUVĖS 

Rugsėjo 5 d. mirė Regina Ra-
vietas. Idealingų įspūdžių kūpi- dzevičienė. Palaidota rugsėjo 
ni .visi gražioje draugijoje grįž- 9 d. iš Šv. Kazimiero par. baž-

nyčios su šv. mišiomis Šv. Kry-
Pranciškaus Seselės ^aus kapuose.

Sakoma, kad a. a. Radzevi-

, tame į Dievo Apvaizdos kalną.;
Antano koplyčią, prie stalo su- kur Šv,

šiemet garbingai mini 20 metų 
sukaktį nuo įsikūrimo ir 17 me-

sėdome: kun. J. V. Skripkus, 
kun. A. Tamoliūnas. Motina M.
Baptistą, p-nia A. Leščinskie-| tų sukaktį, kaip nuoširdžių ir
nė ir p-nia J. Pukelienė su savo 
dukrele Margarieta. Seselė M. 
Felicija maloniai patarnavo 
svečiams. IT. Pranciškonų vie
nuolijoje. nors jų nebuvo na
mie. ir religinėje Seselių Pran
ciškiečių atmosferoje, žmogus, 
tikrovėje, jutai gyvenąs ant-

duosniųjų geradarių ir rėmėjų 
dėka tapo pastatyta garbingoji 
Šv. Pranciškaus vienuolija ir 
kultūrinė akademija.

Dievui laiminant, štai iš mū
sų tarpo Rėmėjų Vienuoliktojo 
Seimo metu p-nia A. Leščins
kienė paaukavo $1,000 šv.

čienei-mirtis pasigreitino, kada 
jos trys sūnūs išėjo į karo tar
nybą. Ji buvo našlė.

Liūdnos laidotuvės buvo to
dėl, kad tik du sūnūs suspėjo 
atvykti į laidotuves, o trečiojo 
negalėjo taip greit surasti. Pa
tarnavo laidotuvių direktorius 
Juozas Kavaliauskas. Rašyto
jas šių žinučių reiškia gilią už
uojautą likusiai velionės šei
mai. K. D.
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Didžiosios Cambridge lietuvių parapijos vakarienės, įvykusios sekmadienį, rugsėjo 20 d. š. m., Jefferson klube, kleb. kun. Pranciškų J. J uškaitį pagerbti, jo 25 metų kunigavimo 
sukakties proga, dalyviai. Visus dalyvius nufotografuoti buvo neįmanoma. Jų buvo apie 600. Prie garbės stalo, skaitant iš kairės į dešinę, tryliktasis yra Jubiliatas kun. Pranciškus J. 
Juškaitis. Jo kairėje stovi Prel. J. Miliauskas iš Scranton, Pa. ir Jubiliato dešinėje stovi Kun. Dr. K. Rėklaitis, TT. Marijonų provincijolas.

CLEVELAHD, OMO 

Sv. Jurgio Parapija

priklausyti ir lankantieji vie
šąsias mokyklas. Šis choras 
gieda giesmes ir mišias 9:30 
vai. rytą. Gintarė.

kun. F. Narbutas. Nuoširdžiai 
dėkojo visiems, ir pareiškė, kad 
jis apie tą parengimą nieko iš 
anksto nežinojęs.

Pasibaigus programai visi 
dalyviai asmeniai sveikino kun. 
F. Norbutą, kuris yra visų my
limas ir gerbiamas, ir lihkėjo 
jam ilgiausių metų.

J. Jeskelevičius.

čią pasimelsti: —
1— 2 Marijos Vaikeliai ir Al

taristai.
2— 3 Sodalietės.

3— 4 Rožančiaus Brolija, Mo
terų Draugija ir Moterų Sąjun
ga.

4— 5 šv. Jurgio ir Šv. Vardo 
Draugijos ir LDS.

5— 6 Vyčiai ir Choristai.
7:30 vai. vakare iškilmingi

*Esmao, mass. i 1čiai, . Mykolas ir Aleksandra 
ATVYKSTA ONA KATKAUS- ' Petkai susilaukė dukrelės, kuri 

KAITĖ pakrikštyta rugsėjo 27, vardu
Westfieldo muzikų organiza- Patricija Ona. Ponia Petkienė, 

cija kas metai rengia metinį buvusi Alice Papeckis, iš 
koncertą. j Springfield, Ohio. Krikšto tė-

Šiais metais jis bus ypatin-' vais buvo Juozas Petkus ir Ada 
gas mums lietuviams, nes į jį Sinkevičienė. F. A.G.
yra pakviesta Metropolitan o- ■

Rugsėjo 1, mūsų parapi jie- Justinas Vaškys ir T. Juvenalis 
Liauba.

Kewanee, IU. — Šv. Antano 
par., gruodžio 21—25 d., T. Ju
venalis Liauba.

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard St.

— Pittsburgh, Pa.

MISIJOS
Spalių 12 d. prasidės misijos 

Šv. Jurgio par. bažnyčioje ir 
tęsis dvi savaiti. Anglų kalba 
dėl jaunimo nuo spalių 12 d.

MOHTELLO, MASS.
PAGERBS KUN. F. 

NORBUTĄ
iki 19, o suaugusiems lietuvių Rugsėjo 27 d. Šv. Roko be
kalba nuo spalių 20 d. iki 26. tuvių parapijos parapijiečiai 
Tam tikslui bus du misijonie- Pagerbė vikarą kun. Feliksą 
riai, kurių vardų dar neteko su- Norbutą. jo 5 metų vikaravimo 
žinoti. Šiais šturmingais karo šioje parapijoje proga. Susida- 
laikais žmonės turėtų kreipti iš Parapijiečių komitetas 
ypatingą domę ir skaitlingai suruošė šauni4 vakarienę, ku- 
lankytis į minėtas misijas. įTioje dalyvavo

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Tctiį Prandškoniį Rekokk- 
d)oslrifeij«1942m.

Ansonia, Conn. — Šv. Antano 
par., spalių 5—11 d., T. Juve- 
nelis Liauba.

peros garsioji artistė Ona Kat- 
kauskaitė. Koncertas įvyks 
spalių 7, High School auditori
joj, į kurį turėtame atsilanky
ti ne tik vietiniai, bet ir apy
linkės lietuviai. Ona Katkaus- 
kaitė nesigėdina lietuvės vardo, 
bet didžiuojasi, kad ji yra lie-

i- mišparai, pamokslas, procesija, 
palaiminimas Švč. Sakramentu, 
užbaiga atlaidų.

Šiomis dienesnis šioje koloni 
joje lankėsi p. Juozas Vaičiū
nas, a. a. kun. Jeronimo Vai
čiūno brolis ir kun. P. J. Juš- 
kaičio pusbrolis. Praleidęs dvi 
savaites atostogų Montelloj 
pas savo brolį* p. K. Vaičiūną, 
ilgametį LDS 2 kp. narį. ir se
sutę Marijoną Puidokienę ir 
švogerį p. Puidoką, kurie taip 
pat yra ilgamečiai LDS nariai, 
grįžo į Cicero, III.

p. Juozas Vaičiūnas dalyvavo 
kun. P. Juškaičio Sidabrinio 

pilna svetainė Jubiliejaus iškilmėse. Dvide
šimt penki metai atgal p. Vai
čiūnas gyveno Montelloj. J J.

Pereitą sekmadienį, rūgs. 27 
d. įvyko vietinės Moterų Sąjun
gas privatinė pramoga. Priim
tos ir pavaišintos naujos narės. 
Dalyvavo ir kleb. kun. S. P. 
Kneižis, kuris suteikė naujoms 
narėms priesaiką.

New Britain, Conn. — Šv. 
tuvaitė, ir koncerto programos Andriejaus par., spalių 18-20

d., T. Justinas Vaškys.
Kingston, Pa. — Švč. Panos

Marijos par., lapkričio 9—15 
d., T. Justinas Vaškys.

Chicago, TU. — švč. Panelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., Švč. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo novena ir misijos, 
lapkričio 29 — gruodžio 8 d.,
T. Justinas Vaškys.

Chicago, IU. — šv. Kryžiaus 
par., gruodžio 13—20 d., T. |

pirmoje vietoje ji padėjo lietu
viškas dainas, ' kurios primins 
mums brangią Tėvynę Lietuvą 
ir atgaivins, bei sustiprins 
mums lietuviškus jausmus.

Moterų Sąjungos 27 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks 
spalių-Oct. 5 d-, vakare, para
pijos svetainėje. Narės, kuries 
nori užsimokėti mokesnius, 
teiksis pribūti į svetainę 7 vai. 
vakare.

Po pamaldų bažnyčioje įvyks 
susirinkimas, ir tikimės turėti 
dvi viešnias kalbėtojas, būtent, 
pp. Phillips ir M. Gregg, Nor- 
woodo knygynų viršininkės. 
Visos narės stengkitės daly
vauti.

Kiekviena narė gali atsivesti 
viešnią (guest). Daugiau ge
riau.

Narės, kurios turi tikietų 
knygutes, atsineškite, kad bū
tų galima padaryti traukimą.

Valdyba.

Karta Jum> reikalingi 
leiskite mums Uegz&mlnuotl aid 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis. •

397 MAIN ST. Tol. 6-1944 
WORCESTER. MASS.

279 Main SL, Webster, Mas*.

Išvyko Juostu Melešius
Westfieldo nors nedidelė lie

tuvių kolonija, bet atsiranda 
gražios ir kilnios dvasios jau
nuolių.

Šiais metais vienas į tą kla
sę priskaitomas Juozas Mele
šius, kurs pastaromis dienomis 
išvyko į Balthnore, Md. Šv. 
Kardiaus Kolegiją tęsti aukš- 
tesniąjį mokslą, siekdamas kil
naus pašaukimo.

Juozas yra ne tik gabus mo
kinys, bet veiklus parapijos or
ganizacijose ir didelis sporto 
mėgėjas.

Tarp kitų sportų jo mėgia
miausias yra tenis žaidimas. 
Praeitais metais jis visame 
mieste laimėjo čampijono titu
lą.

Tad mes visi linkime Juozui, 
mūsų gabiam jaunuoliui ir 
sportininkui, geriausio pasise
kimo siekiant užsibrėžtojo tik
slo. i-

‘ žmonių.
Toastmasteriu buvo kun. J.

Šv. Jurgio par. bažnytinis Petrauskas. Laike vakarienės 
choras pradeda savo regulia- grojo orkestras, 
rias giedojimo praktikas penk-! Kada jau visi pasistiprino 
tadienį, spalių 2 d. po novenos skaniais valgiais, tai kun. J. 
pamaldų, apie devintą v. v., Petrauskas pakvietė pirmiau- 
muzikos kambaryje. Visi seni šia kalbėti kleb. kun. J. Švagž- 
nariai ir nauji, norintieji prisi- dį, kuris labai gražiai įvertino 
rašyti prie choro, malonėsite kun. F. Norbuto darbuotę pa- 
atsilankyti laiku. . rapijoje, ir nuoširdžiai jį pa-

Choralis klūbas (Chorai sveikino. Taipgi sveikinimo 
Club) laiko savo praktikas tre- kalbelę pasakė kun. A. Abra- 
čiadieniais, 7:30 v. vakare, činskas, Šv. Petro lietuvių par., 
taipgi muzikos kambaryje. Į So. Bostone, vikaras, 
šį chorą priklauso jaunimas Kun. F. Norbutui įteikta do- 
nuo 14 metų amžiaus iki 20. O vanėlės: Sodalicijos dovanėlę 
paskui įstoja į suaugusiųjų įteikė p. Emilija Jermolavičiū- 
bažnytinį chorą. Tėvai malonė- tė; Tretininkų — p. Motiejus 
kitę paskatinti savo vaikus a- Svirnelis, o visų parapijiečių 
teiti ir prisirašyti prie Chorai vardu įteikė dovanėlę p. O. Gu- 
Club. Nors čia priklauso dau-' reckienė.
gumoj tie, kurie užbaigę šv. Baigiant programą, iššauktas 
Jurgio par. mokyklą ,bet gali kalbėti to vakaro kaltininkas,

CHORŲ DARBUOTĖ

^ssaaaaeaooooBaaaa0Bcxxx9CK9aao000O0Boacxxxxxs»aasxao0oc'
M ASO N FURNITURE CO. 

Najnų Reikmenys 

New Bedford, Mass.
otsoocsKssjtvscjcsoassoooassassiassssssossoooaooosMssassaaoo^

J. J. DUANE

Namų Ardytojai—Medžio Medegos 

600 Southern Artery, Quincy, Mass.
r«OOOOOOtSOOOOOOOSSOOeOOS500tSOtWS3«XXXSSS06XWS5^^

NORWOOD, MASS.
Šiandien, spalių 2 d. Šv. Jur

gio lietuvių par. bažnyčioje 
prasidėjo 40 Valandų Atlaidai. 
Atlaidai prasidėjo Šv. Komu
nijos išdalinimu ir šv. mišio- 
mis. 8 vai. rytą įvyko giedotos 
šv. mišios. Vakare 7:30 vai., 
iškilmingi mišparai, pamoks
las ir palaiminimas Švč. Sakra
mentu. Po pamaldų klausymas 
išpažinčių.

šeštadienį, 7:15 v. r. jstaty 
mas Švč. Sakramento.

8 vai. r. giedotos šv. mišios 
Rožančiaus Brolijos intencijai.

Nuo 3 iki 4 vai. Tretininkės 
susirinks į bažnyčią.

4 vai. klausymas išpažinčių.
7:30 vai. v. mišparai, pamok 

slas, palaiminimas švč. Sakra
mentu.

Klausymas išpažinčių.
Sv. Vardo Draugijos Komu

nijos diena sekmadienį, spalių- 
Oct. 4 d.

Sekmadienį, 7:15 v. r. įstaty
mas Švč. Sakramento; mišios 
Tretininkų intencijai.

Mišios bus kaip ir kiekvieną 
sekmadienį.

Draugijos susirinks į bažny-

Antradienį, rugsėjo 29 d. į- 
vyko parapijos Šv. Cecilijos 
choro praktika ir susirinkimas. 
Skaitytas laiškas LDS ir ‘Dar
bininko’ Šokių Rengimo komi
sijos, kuri kviečia chorą daly
vauti. Pageidauta, kad visi ir 
visos, kurie tik gali dalyvautų.

Šiomis dienomis Prel. Walsh, 
Šv. Katrinoe parapijos klebo
nas, minėjo savo 35 metų ku
nigavimo sukaktį. Prel. Walsh 
gavo daug sveikinimų.

Pereitą sekmadienį, rūgs. 27 
d. LDS Naujos Anglijos apskri
čio suvažiavime dalyvavo pp. J. 
Versiackas ir A. F. Kneižys. N.

DAYTOH, OWO
40 Valandų Atlaidai įvyks 

Šv. Kryžiaus par. bažnyčioje 
spalių 11, 12 ir 13. Bus svečias 
pamokslininkas kun. dr. Kazi
mieras širvaitis, vikaras Sv. 
Panelės N. P. Parapijos, Cleve- 
land, Obio. Kun. kleb. Leonas 
Praspalius ragina visus naudo
tis atlaidų malonėmis.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 9VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. Stta SL, So. Boston, Maaa,
TeL So. Boston 1298. 

Vlce-Plrmininkė — B. GailiOnienė,
8 Wlnfield SL, So. Boston,

ProL RaėL — Ona Ivaikienė,
440 E. Sixth SL, So. Boston,

Fin. RaėL — Marijona Markoniutė,
4115 Waahington SL, Roslindale, 

Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 Weat 7th SL, Sų. Boston.

ėV. JONO EV. BL. PA8ALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th SL, So. Boston,;

ProL RaėL — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston,

Fin. RaėL — Aleksandras Ivaėka, 
440 E. Sixth SL, So. Boston.

Iždininkas — Vincas Zaleskas.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadvvay, S. Boston,'
Kasos GL — Elzbieta Aukėtikalnyt*, 

110 H SL, So. Boston, Mase.
Dranglja savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų ražtlnlnke.

613 E. 5th SL, So. Boston, 
Maršalka — Jonas Zaikis,

SOI E. Sth SL, So. Boston, Ma

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

Valgomų Daiktų Krautuves
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į biię kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte "Darbininke”.

48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

.29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Pertte Mirte)
P. BaltruSiūnas - p. Klinga, 8av.

753 Broadway
TeL ŠOU 3120, So. Boston.



Penktadienis, DARBININKAS

ŽINUTES

Art; Stoškaites Koncertas

Labai malonu žinoti, kad tė* 
vai uoliai ir skaitlingai leidžia 
savo vaikus pas seseris, šešta
dieniais, mokytis lietuviškai. 
Kiekvieną penktadienį nuo 4 
vai. p. p. ateina dideli būriai 
vaikų ir mergaičių į parapijos 
salę, 492 E. 7th St., ir lanko 
lietuvišką mokyklą. Tėvai bei 
motinos atveda savo jaunuolius 
net iš Dorchester, Fuller St, 
Hecla St., ir iš kitur. Už tokį 
rūpestingumą tokie tėvai susi
lauks iš savo gerai mokomų 
vaikų didelės paguodos ir 
džiaugsmo. Mat pirma reikia 
sėti, kad būtų galima piauti.

DAKTARAI

ToL KirUand 7119

; Luzacto,.^
(Lietuvė gydytojai

91
400 Broadvvay,

Cambridge, Mass.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
M Nuo 6 iki 8.

kun. Justinas ir kun. Juvenalis 
sakys pamokslus rytais, 9 vai. 
ir vakarais, 7:30 v. Rytais bus 
laikoma daug šv. mišių. Vieti- 

•niai ir svečiai kunigai padės 
misionieriams klausyti išpa-

Seserų namelio fondui auka-Įžinčių anjyti šv. Komuniją.
vo: ! Kviečiamos visos j misijas.

James P. Tancred $50.00; i ________
Antaninos Mileikienės atmini
mui $10.00; N. N. įtaiso labai 
brangų stalą seserų knygyne; įausko'
Lithuanian Furniture Co. par- ________
gabeno salėn pamaldoms var- _ o . .” ... L.- t t Tą dieną, 8 v. v. jvykogonelius nuo ponios Ievos Jan- _ . ., , . . - Petro moterų ir merginų karei-kauskienes; Ponai Barauskai , ., t, . x- viams remti skyriaus susinn- $5.00; Magdalena Bakunaite— , . , . . . . , .$2 00 kimas, kuri vede pirmininke

______ B. Cūnienė. Kasininkė p. Buš-
manienė išdavė raportą iš sky- 

Visuotinės Bažnyčios yra į- riaus parengimo, kurs įvyko ir 
sakyta visuose viešuose mald- pavyko, rūgs. 23 d. Pelno yra 
namiuose (bažnyčiose), kalbė- į $93.00, kol kas. Nutarta siun
ti Šv. Rožančių kas dieną perminėti kareiviams dovanas ir 
spalių mėnesį, šv. Mišiose ar-. Kalėdų sveikinimus. Tik prašo- 
ba prie įstatyto Švč. Sakramen- ma giminių priduoti skyriui 
to. Už tai Bažnyčia teikia vi- kareivių vėliausi antrašą, 
suotinius atlaidus. Žinoma, rei
kia išpildyti paprastas sąlygas 
jų gavimui.

Kas sukalba penkias pasalap- 
tis bei vieną dalį Šv. Rožan
čiaus, kad ir prie uždaryto Ta- ciją 
bemakule Švč. Sakramento, 
tas apturi visuotinius atlaidus, 
toties ąuoties, t. y., tiek sykiųF-
gauna tuos visuotinius 
dus, kiek sykių atkalba vieną 
dalį Šv. Rožančiaus.

Taip pat galima gauti visuo
tiniai atlaidai už atkalbėjimą

Rūgs. 29 d., ištekėjo Elzbieta l 
, Povilionytė už Jono Zającz-“

Ieško lietuvės virėjos ir na
mų ruošėjos Brookline Village. 
Norint gero darbo gali kreip
tis į “Darbininko” administra- 

r«i

didelė ir patriotinė dovana, 
būtent. Karo Bonas 25.00 ver
tės. Bus Valco ir Polkos kon
testas. Laimėjusioms poroms 
atminčiai ir pasididžiavimui 
bus Įteiktos gražios taurės.

Šokiams gros pagarsėjusi ir 
visų kaip jaunimo, taip ir su
augusių mėgiama Wally Jason 
orchestra, vadovybėje Vytau
to Pastelio.

Įžanga su taksais tik 50c. 
Kviečiami, ne tik didžiojo 

Bostono ir tolimesnių kolonijų 
lietuviai, kaip ir kitais metais, 
atvykti į šiuos linksmius ‘Dar
bininko’ metinius šokius. Ka
riškiams uniformose įžanga 
veltui. Rengėjai.

ĮVAIKIS SKELBIMAI

Oueen Am Laundry
7-11 ElIerySt.,

So. Boston, Mass.
Tėl. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajiniame ir pristatome 

į namus dykai.

Telephone 
60. BOSTON 

1O9S

Iš Vyčių Kampelio

TeL ŠOU 2805

Ir. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:— 

Nuo • ryto Iki 7 vai. vakaro
8eredomis:—

NUO 6 ryto IU tt vai.
aftf r . ■ , t. .i1' 1

1

Rūgs. 28 d., mirė, ilgai sir
gusi, Juzefina Mikalionienė 

atlai- (Kasilynaitė), savo namuose, 
906 E. Broadway. Ji paėjo A- 
lovės parapijos. Amerikoje 
pragyveno 37 metus. Paliko 
vyrą Kazimierą, tris dukteris

Šv. Rožančiaus vieną dalį, prie ir penkis sūnus: Zofiją, Mari- 
Švč. Sakramento, pirmą mene- joną, Veroniką, Petrą, Kazi- 

|sio sekmadienį. Įmierą, Vaclovą, Povilą ir Dak-
Įvairių dalinių atlaidų gauna- jtarą Juozapą. Laidojama iš Šv. 

ma už bile ir bile kur Šv. Ro- Petro par. bažnyčios, prie ku- 
žančiaus atkalbėjimą. rios ji visados priklausė ir ku

rioje krikštijo savo 12 vaikų, 
spalių 2 d., 9 vai. rytą, šv. Be
nedikto kapuose. Melskimės už 
mirusius.

Šv. Petro (So. Bostono) lie
tuvių parapijos bažnyčioje, 
spalių 5 d., 7:30 v. v., prasi
dės merginų ir moterų misijų 
savaitė. Per ištisą savaitę mi
sionieriai Tėvai Pranciškonai,' Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Remk šios šalies apsigynimą!
Tel. ŠOU 2712

nt* I i Kaimimh*Iri • Ve jllIlRn
(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 Broachvay v
So. Boston, Mass.

PRANAŠAUJA

ŽIEMĄ!
Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. 8OUtti Norton 2660

Ofiso valandos nuo 9 1X1 12. nuo 
1:30 1X1 6 lr nuo 6:30 1X1 9 v. ▼. 
Seredomla nuo 9 iki 12 vai dieną 
Sabatomia nuo 9 Iki 6 vai. vak. 
Nedėliomia nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

tel. TftO*brM0e 6330

Jė Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
279 HARVARD STRfeET 

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

boso Valandos 2—4 tr 6—S.

=====

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA pigiai trijų šei
mynų namas. Cash pinigais 
$350.00. Randasi 135 Bolton 
Street, So. Boston, Mass. Atsi
šaukite telefonu WEYmouth
2&87-R. . .j

(25-29-2)

R«. iou Št29 UU 4616

IiMmimIi nalRrare vv;
MbVfcRt— 
linu red and

cfeutuhe 
Dlstanoo
Mo/lnu

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Įžymi dainininkė, lietu
vaitė, Apolonija Stoškai- 
tė, dainuos gaišioje Sym- 
phoBy salėje/ Bostone, 
lapkr. 22, 3:36 valandą. 
South Bostono, Šv. Petro 
parapijos sodalietėms va
dovaujant platinami bilie
tai ir So. Bostone. Jų gali
ma gauti ir pas kun. Jen- 
kų, Sodaliečių dvasios 
vadą.

Štai kaip laikraštis “The 
Christian Science Moni- 
tor”, vasario 9 d. š. m. lai
doje apibudino paskutinį 
panelės Stoškaites kon
certą įvykusi Jordan Hali, 
Bostone:

“Miss Stoska is endowed with 
a high ranging voice, well con- 
trolled for shading, except pos- 
sibly at the very top, and work- 
ably effective, though not con- 
spicuosly powerful, in its lo- 
wer run. The voice has variety 
of color, though it does not pos- 
sess all the tints, perhaps. 
known to vocal art. It is cer- 
tainly a voice calling to be put 
into Service, and Service of a 
first-line sort. The voice, in- 
deed, should be able to take 
care of itself; the only ąuestion 
to be jisweręd is whąt the sin- 
ger can do with it by way of 
swaying audiences”.

LIETUVIAI DALY- 
VAUS TAUTŲ FESTI- 

VALE BOSTON 
GAUDĖM

SIDABRINIS
IUBILIEJUS

Povilo ir Alenos Vadlugų 25 
m. vedybinio gyvenimo sukak
tis įvyko rugsėjo 20 d. Dešim
tą valandą rytą, kun. K. Jen
kus atnašavo šv. mišias Jubi-

Spalių 6, 7, 8, 9 ir 10 dd.,
Boston Garden (North Sta- 
tion) yra ruošiama didžiulė i
rankdarbių ir naminės indus- liatų intencijai. Vakare, Strand
trijos paroda (exposition).i svetainėje, įvyko pokilis — pa
kartu bus ir Naujos Anglijos! gerbti pp. Vadlugus, sulauku-

Oro spėjimai pranašauja šjmfet ankstyvą žie
mą. Jie saiko, kad bus nevien ankstyva žiema, bet 
ir šalta. Taigi iš anksto pasiruoškite sutikti žiemą 
su puošniais, elegantiškais ir šiltais I. J. FOX kai
liniais. I. J. FOX didžiausia moteriškų kailinių fir
ma, Amerikoje, turi didelį ir platų moteriškų kai
linių pasirinkimą visokio dydžio. Dabar laikas pa
siruošti žiemai — pasirinkti tinkamiausus kaili
nius. Ateikite į mūsų krautuvę šiandien! Atėju
sios į krautuvę reikalaukite, kad Jums patarnau
tų šios krautuvės lietuvis, ponas Bernardas Ko
raitis, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas. Per 
jį pirkdamos kailinius tikrai būsite patenkintos, 
nes jis primieruos ir pritaikins juos pagal jūsų 
figūrą ir skonį.

LENGVI IŠSIMOKEJIMAI
I. J. FOX krautuvėje galite įsigyti kailinius 

labai lengvais ir prieinamais įsimokėjimais. Įmo
kėkite mažą depozitą, o likusį balansą mokėkite 
taip, kaip Jums parankiausia.

STORAGE VELTUI
Dabar nusipirkusios kailinius galėsite padėti 

į mūsų saugų storage, už kurį nieko neskaitysime. 
Taigi, nelaukite žiemos, apsirūpinkite elegantiš
kais ir vėliausios mados kailinius šiandien!

AU VASHINCTON STREET, 
BOSTON, MASS.

liaudies šokių ir dainų festiva- 
las, kuriame dalyvaus ir N. A.

sius 25 m. vedybinio gyvenimo 
sukakties. Pokilį surengė gimi-

gyveną įvairios tautinės gru- n®s *r artimi draugai. Dalyva- 
pės. Tame festivalė dalyvaus!vo vir® du šimtai žmonių. Gi- 
lietuviai, kurie vieni iš trijų' m^n^s *r draugai sveikino Ju- 
Pabaltijo tautų pademonstruos biliatus- ir įteikė jiems gražių 

dovanų.
Daug giminių ir svečių buvo 

atvykę iš Worcester, Haver- 
hill, Jamaica Plain,

savo tąutinius šokius. Lietuvių 
jaunamečių grupė, “ vadovybėje 
Onos Ivaškienės, šoks šiuos šo-

Pereitą sekmadienį, rugsėjo 
27 d., So. Bostone įvyko L. Vy
čių N, A. Apskričio suvažiavi
mas. Nors L. Vyčių veikimas 
karo metu žymiai pasunkėjo, 
tačiau ši lietuvių jaunimo or
ganizacija stengiasi visuomet 
pasilikti gyva ir veikli, neatsi
žvelgiant į išorinius apsunkini
mus.

Suvažiavimas prasidėjo 3 vai. 
p.p. 17 Algirdo kuopos svetai
nėje, 137 Emerson St., So. Bos
ton, kurį atidarė adv. A. 
Young. Po maldos sugiedota 
Amerikos ir Lietuvos himnai, 
ir apskričio pirm. Broniui Ku
dirkai vadovaujant pradėta 
svarstyti organizacijos reika
lai.

Suvažiavimą pasveikino kun. 
Bakanas iš Worcester, Mass., 
kun. K. Jenkus iš So. Bostono, 
adv. A. Young, p. Mykolas Nor
kūnas iš Lavvrence ir Centro 
pirm. Pranas Razvadauskas.

Svarbesnieji suvažiavimo 
klausimai buvo sekantieji:

1. Komisijų Raportai.
2. Organizacijos ir apskričio 

kuopų istorijos reikalai.
3. Seimo delegato raportas.

4. Ritualo komisijos raportas.
5. Karo Bonų platinimo reika

lai.
6. Apskričio finansinis rapor

tas.
7. Apskričio naudai parengi

mo klausimas ir
8. Apskričio Honor Roll klau

simas.
Reikia pažymėti, kad apskri

čio delegatai pasisakė už aps
kričio ir kuopų veikimo stipri
nimą visais gulimais būdais.

Suvažiavime dalyvavo apie 
30 delegatų iš 6 kuopų.

Po suvažiavimo visi delegatai 
ir svečiai buvo southbostdniė- 
čių maloniai pavaišinti. Svetys.

★ Adv. Jonas ir ponia (Kar-
.. 1 . . mu, ^<uuaiv<t i miu, Norvvood,' bauskaitė) Grigaliai mini savo
q ubu a v ki su- Brockton ir Dorchester. Apart metų vedybinio gyvenimo su- 

*5 . , U «.*.*• G^ai!sveikinimų programos, dovanų, įkaktį. Adv. Jonas Grigalus yra
ir muzikantei bus teutonuose taipgi keletą dainų sudaina- j veikius visuomeninėje veikloje.

vo pp. Petronė Miliauskiūtė, L.Sveikiname!- Rap.
Masiulytė, Anelė Širmaitė, V. i -----------------

tybei skiriamoje dienoje, bū- gjmon įr p.nįa gmigelskis. ! Km. Jonas Vosylius. MIC., 
pp. Vadlugai yra pavyzdinga} ' _________

kostiumuose. Lietuviai savo šo
kius šoks Massachusetts vals-

tent, antradienį, spalių 6 d., 
3:30 vai. po pietų ir 8:30 vai. 
vakare. *■

Tą dieną, rodos, Bostono vie
šosios mokyklos bus uždarytos, 
kad davus progos mokiniams 
tą parodą pamatyti ir dalyvau
ti festivale.

BENDRAS PABALTUO 
TAUTU STALAS

Minimoje parodoje bus ben
dras trijų Pabaltijo tautų, Lie- 

Į tuvių, Latvitį ir Estų stelas,
: ant kurio bus išstatyta mini
mų tautų rankdarbiai ir kitos 
įdomybės. Prie to stalo plevė
suos ir tų tiūvusių ir būsian
čių laisvų respublikų vėliavos. 
Ten stovės tų tautų atstovės 
tautiniuose kostiumuose mote- 
rys ir merginos. Prie lietuvių 
italo dalies retkarčiais bus de
monstruojama ir juostų audi
mas. Rap.

pora, išauklėji dukterį Klemeh- 
tiną ir sūnų Alfonsą, kuris dir
ba Navy Yard. pp. Vadlugai 
priklauso prie Šv. Petro lietu
vių parapijos.

Dar kartą giminės ir artimi 
draugai sveikina pp. Vadlugus, 
sulaukusius Sidabrinio Jubilie
jaus ir linki ilgiausių gražiau
sių metų ateityje. A.E.L.

BRANGIOS DOVA
NOS "DARBININKO" 

ŠOKIUOSE

Šį metą, pagarsėjęs “Darbi
ninko” metinis balius - šokiai 
įvyks South Bostone, puikioje 
Municipal Building salėje, East 
Broadway, tarp G ir H gatvių.

Šokiai įvyks šeštadienio va
kare spalių - Oct. 24 d., 7:30 v.
vakare.

Prie įžangos bus duodama

Bay ViewMettr Service
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lAdirbysčių auto 
mobillua Taisymo lr demonatravt

mo vieta:

1 Harnlin SU ir E. 8th SU
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką* 
Savininkai.

Amerikos laivyno kapelio
nas leitenantas, rašo: —

“Keista vėl sėdėti moky
klos suole. Tiek metų pra
leidęs mokslo įstaigose, 
maniau nebereikės tapti 
mokiniu. Dabar išmokti 
kapeliono ir leitenanto pa
reigas turiu lankytis į 
penkias pamokas kasdie
ną. Pamokos tęsiasi 90 
minučių. Turime išduoti 
keturius kvotimus kas 
savaitę. Apart pamokų 
turime dvi valandas pra
leisti kūno mankštinime. 
Lankome ligonines, Atna
šaujame šv. mišias lai
vuose. Laisvo laiko valan
dos tai tik sapnas. Tačiau 
kapeliono darbas ir gyve
nimas man patinka. Svei
kinu visus South Bosto
niečius”.

PnftiEp bFjlbb&biibmt>ronis konmm
CONSTABLE 

Real Estate A Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS. 

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 
COAL-COKE-OIL

LIETOS tIEDV. TfltMO SCOFOMO

TUUKAS BICię

MEDUS
<1«WS PURE HONEY)

A i
Maistui

Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

71

KONČIAUS BITININKYSTĖ
___57 JUttery SL. No. Abingtoo. Maaa.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog iis 
medus nėra tikras bičių medus

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė_______ 85c.
5 svarai .................   $1.25
Galionas, 12 svarų------ $3.00
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D.

Končiaus Bitininkystė
57 Battery St.,

No. Abington, Mass.

Smith KkIm Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas Ilgai laikytų lr 
greitai bėgtų, pirkit aliejų tr

gasoUną pas mus.
Nuvalom purvinus karde Ir 

Mfrysuojtma.
Tel. ŠOU M30

841 Broadvvay So. Boston, Maso.

GRABORIAI

S.BarBeHSush'SiiMB
MOTERIS PAGEUBININKB 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teiaea

254 W. Broadwayi
SO. BOSTON, MASĄ 

Tel. SOUth Boston 2860 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

638 Dorchester Avė.
TeL COLumbU 2S37

CASPER
RERAL HOMK

Dorchester Street
South Boston, Mass.

Josepti W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir
. Saloamūotojao 
NOT ART PUBLIC

FStarnivimas Dieną ir NaXt] 
Koplyčia termenims Dykai

Tok ŠOU Boston 14S7 
ŠOU Boston 3960

T®

ZALETSKAS
PUNERAL HOMK

5<N East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

tt. A. Zaletokao F. E. Zaletokao 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patamavlmaa dieną lr naXtJ 
Koplyčia termenlmo dykai 

NOTART PUBLIC
Tol. ŠOU Boston 0615 
Tel. 80U Boston 2606
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RYTINIU ==— 
VALSTYBIŲ ŽINIŪS

HE* BRITAIN, CONN.
PARAPIJIEČIAI PAGERBĖ 

SAVO KLEBONĄ

Sekmadienį, rugsėjo 27 d. Šv. 
Andriejaus parapijos parapi
jiečiai pagerbė savo kleboną 
kun. Matą Pankų varduvių 
proga. Suruošė šaunų bankietą, 
kuriame dalyvavo apie 300 
svečių ir viešnių.

Suėjus svečiams į svetainę, 
atėjo kleb. kun. M. Pankus, ly
dimas svečių kunigų, būtent, 
Prelato J. Amboto, J. Balkūno, 
J. Aleksiūno, J. Gurinsko, dr. 
P. Liutkaus, A. Morkūno, MIC., 
M. Černiaus, MIC., E. Gradec- 
kio, V. Ražaičio ir dr. A. Bru
žo.

Taipgi prie garbės stalo sėdė
jo adv. T. Kubilius ir senato
rius L. J. Sullivan.

Atkalbėjus maldą ir pasi
stiprinus skaniais 
kun. V. Ražaitis pradėjo prog
ramą, sveikindamas kleb. kun. 
M. Pankų ir vakaro dalyvius, 
ir pakvietė kun. E. Gradecką 
būti toastmasteriu.

Gražią programos dalį išpil
dė parapijos vaikučiai ir Soda
lietės, Seserų Pranciškiečių va
dovybėje, ir parapijos choras, 
vadovybėje p. E. Jenkeliūnai- 
tės, sudainavo kelias liaudies 
dainas.

Po to kun. E. Gradeckas per
skaitė daug sveikinimo telegra
mų ir laiškų. Visi kunigai da
lyviai ir senatorius Sullivan pa
sakė turiningas sveikinimo kal
bas, įvertindami kleb. kun. M. 
Pankaus nuopelnus Bažnyčiai 
ir Tėvynei. Ypatingai gražiai 
kalbėjo kun. J. Balkūnas.

Kleb. kun. M. Pankui įteikta 
įvairių dovanėlių nuo draugi
jų, gėlių bukietų nuo Sodalie
čių, ir piniginė dovana nuo vi
sų dalyvių.

Baigiant programą, kalbėjo 
to vakaro garbės svečias kleb. 
kun. M. Pankus. Dėkojo rengė
jams, svečiams ir viešnioms 
dalyviams, draugijoms ir vi

siems parapijiečiams už svei- laidai, 
kinimus, linkėjimus ir dova
nas. Pasakė apie savo užsi- 
briežtus darbus ateityj, būtent, 
apie vargonų pastatymą arti
moje ateityje, salės ir kleboni
jos statybą. Klebonas pareiškė, 
kad jam įteikta piniginę dova
ną jis skiriąs parapijos naujai 
statybai. Taipgi pranešė, kad 
parapijiečiai būtų pasiruošę 
žiemos metu nelaukti geros ši
lumos bažnyčioje, nes karo lai
kas ir turi taupyti kurą; gele
žinė tvorelė, kuri yra aptverta 
aplink kleboniją, bus nuimta ir 
atiduota valdžiai karo reika
lams.

“ t -altorių, bu*; jprtnešta spaudoje 
vėHąbt Šventinimo apeigas at- 

I liks- J. E. Vyskupas Karney 
(vyskupo pagelbminkas). Tąja 

Įpfoga bus suteikta ir dirmavo- 
|bė vaikučiams ir suaugu- 
sieną^ įfgUi tokių rasis, 

j Spalių 1&, įvyksta 40 v. at-

BRĮDGEPORT, CONN.
J ...... ■———

Praeitą savaitę užsibaigė 40 
vai. atlaidai. Pamokslus sakė»
kun. Mešlys, S. J. Pamokslai, 
buvo tikrai gražūs. Per visus 
atlaidus vakarais buvo daug 

o ypač pasku
tinį vakarą proeesiioje dalyva
vo šie kunigai: Prelatas J. Am- 
botas, kųn. J. Valant’eius. kun. 
Karkauskas, kun. (jradeckis, 
kun. Kripas, kun. Vilčiauskas, 
kun. Gauro"ska<j, kun. Ražai
tis, Tėvas Kidykas, Tėvas Meš- 
lis. Tėvas Aukštikalnis, vietinis
kleb. kun. J. V. Kazlauskas ir 

Pažymėtina, kad nors tą die- vikaras kun. A. J. Zenevičius. 
ną ir vakarą siautė audra su Buvo dar keli kunigai, kurių 
lietumi, bet svečių ir iš tolimes- pavardžių neteko sužinoti.
nių vietų nesulaikė nuo atvy- ,2™nį bu,° įu3 visa?

atlaidų dienas. Procesija, vad. 
lmo' kun. Zenevičiaus, buvo tikrai

Malonu buvo matyti svečių Daiyvavo daug parapijos
ir viešnių iš Bridgeporto, New mergaičių, už ką jas tikrai rei-

valgiais,, Haven, Hartford ir kitų kolo- kia pagirti, ir jų tėvelius.
nijų, ypač iš tų parapijų, kur Choras vad. A. Stamšauskui, 
kun. Pankus yra buvęs klebo- *r cboro solistai pasirodė gra- 
nu. Tas parodo parapijieėių ““ “ Po 

pavai-... atlaidų choristaiprijautimą ir įvertinimą jo
darbų. į Tikrai malonu kai gražiai

To vakaro graži nuotaika pa- gieda. Taigi, kurie tik turite 
siliks ilgai visų atmintyje. gražius balsus, mergaitės ar 

Ta proga dar kartą sveikinam vaikinai, gali prisidėti prie pa
savo kleboną kun. Pankų ir lin- rapijos choro, nežiūrint ar rie
kime Dievo palaimos, ypač kitur atvykęs. Kvie-
sveikatos kleb. kun.

★
M. Pankui. ciami visi.

į Kun. A. J. Zenevičius lanko 
Rengimo komisija taria nuo- parapijiečius, ir lankys iki visą 

širdų ačiū visiems dalyviams, parapiją atlankys. Parapijie- 
darbininkama įr prisidėjusiems čiai sutinka labai maloniai, 
aukomis ir kitokių būdu, kadi Parapijog metinis 
tas bankietas pavyktų, o ypač prasidės spalių 10. A. Stani- 
pp. V. P. šimkam, Cremo B. šauskas, ir A. Klimaitis atlan- 
Co., P. O. Gudinam ir pp. J. A. kė parapijos ūkininkus, kurie
Šatam; darbininkėms — pp. 
Kavolienei, Burinskienei, Ge- 
deikienei, Šatienei, Jekienei, 
Uždavinienei ir Sodalietėms.

T. M.

C. BROOKLYN, N. Y.
ŠVENTINS ALTORIŲ 

Spalių 11 d., laike sumos, į-
vyks naujo Aušros Vartų alto
riaus šventinimas. Apie patį

pasižadėjo paaukoti 
vanų.

gyvų do-

Parapijos choro metinis vaka
ras įvyks paskutinį sekmadienį 
prieš Adventus.

J. Steponaitis atvyko iš 
Brooklyno ir pradėjo dirbti 
prie valdžios darbo. Jis buvo 
jau seniau* kviečiamas, užim 
ti šį darbą. Linkime Jonui mū
sų kolonijoje gyventi ir dar
buotis. O.

SURASTA
MAŽIAUSIA Nikotino

MAŽIAUSIA &iinančiiį Savybių ■* •
(Tars and Resins)

KAIP KODO BESAIKEI READEBS'S DIGEST TTBOUU

OLD GOLD
štai žinios, kurios padaro cigaretų istorija!

Bešališkas mokslinis bandymas padarytas dėl 
Readeris Digest iš 7 vadovaujančių cigaretų.

* Dūmuose Old Gold buvo MAŽIAUSIA niko
tino!

• Old Gold buvo MAŽIAUSIA įrituojančių sa
vybių (tars and resins).

Jokia laboratorija negali jums išmieruoti pui
kaus naujo skonio naujų Old Goldą. Dėl naujo 
rūkymo. smagumo, bandykit juos!

P. LORILLARD COMPANY. Eirtablighed 1760

f'.l 1

DARBlWIWtAS

Dėdės Šamo kariai, naujai atvykę kur nors Viduriniuose Rytuose, 
kupini energijos ir drąsos, kad susikirsti su priešu. Jie visi šaukia du 
pirštus pakėlę “V” — ‘for Victory’.

LIET^VNIKAS - MACKE
VIČIŪTE i• - 41 *

Pereitą sekmadieni, prieš mi
šias 10 vai. ryta įvyko nepa
prastai gražios iškilmės, kuo
met visiems ‘ Baltimoriečiams•
gerai žinomų tėvų Lietuvnikų 
sūnus Jonas paėmė sau už žmo
ną kitos plačiai žinomos šeimos 
Baltimorėje 'dukrelę p-lę So- 

Siūtę. Abudu mū- 
prie altoriaus,

(ji sudėjo ištiki- 
vienas kitam.

is atnašavo 
pasakė tinkamą

phią Mas 
sų kunigai 
kuomet jai 
mybęs įžad 

Kun. dr.
šv. mišias ir pasi 
pamokslą. Prašydamas susi
rinkusiųjų melstis už naujave- 
džius, priminė visiems kvailu
mą berti rižius įeinant arba iš
einant iš bažnyčios. Jei tik to
kiu būdu kas moka palinkėti 
laimės, tai geriau, kad visai ne
dalyvautų iškilmėse. Kun. dr. 
Mendelis sakė, kad protingiau
sias ir geriausia būdas linkėti, 
tai prašyti Jėzaus palaimos ir 
Marijos užtarymo tiems, kurie 
pasižadėjo vienas kitam iki 
mirčiai.

Po mišių jaunieji nužygiavo 
prie Marijos' altoriaus, kur a- 
budu pasivedė Marijos globai 
ir jaunoji paliko savo gėles. 
Kuklumas ir rimtumas galima

čių Darželis ir 1-mo ir 2-ro 
skyriaus mokiniai išpildė tam 
tikrus šokius. Sekė Mokyklos 
choras su dainomis — “O koks 
džiaugsmas”, “Saulutė Tekė
jo”, ir “Brolužėli”. Pavieniai 
svečius palinksmino Johanna 
Linkaitė ir Antanina Sakevi- 
čiūtė, sudainuodamas “I Moky
klą Broliai fijo”. Alfonsas Kiš
kis paskambino pianu, o Alfon
sas Stasilionis, Beari McLaugh- 
lin ir Ronaldas Tracy sudaina
vo “Kur Tu Buvai Kiškel Ma

tą brangiausiąjį Išganytojaus 
kraują, kurs buvo kaina mūsų 
visų atpirkimo”. Aišku, kad 
Danielių mamytė myli šv. mi
šias ir nesigaili savo sunkiai 
uždirbto skatiko, kad matyti 
kunigą gražiai apsirengusį at
našaujant tą'didelę auką. Po
nia Marijona Vilčinskienė pa
aukavo $5.00, o ponia šeškaus- 
kienė $2.00 naujai įgytiems rū
bams. Kas daugiau paseks pa
vyzdį šių gerų katalikių mote
rų?

SPALIŲ M£N. PROGRAMA 
Spalių mėnuo bus mėnuo mal

dos už mūsų jaunuolius ir mer- 
; gaites, kurie tarnauja karo 
i tarnyboje. Kiekvieną dieną bus 
atnašaujamos šv. mišios 12:10 
v. vidurdienį už mūsų karių in
tencijas. Ypatinga 9 savaičių 
NOVENA išprašymui pergalės 
ir taikos prasidės pirmadienį 
spalių mėn. 5 d. ir užsibaigs

StaUmeat oi Tba
____ _
Oofigresg 61 Angust 24,

1912,
"f Darbininkaa pųbiish«l Seni-weekly 
at Boston. Mm*, for October 1. 1948 
State of Mh«a, Conn t J of Kufftdk.

Befoee ne. a Notary Public in and 
for the stare an<l rpųntjl nforesahl, 
liersotially aojiearfMi' Anrhonjr l'cl- 
liiius. tvlm. ha vi na taeu ilnly. «wni 
nccortling to hiw. įlejuisot gml «aj«i 
that be la the Bualneas Mnnaper of 
the IHirltiiiiakae iiimI th«r the fnMo»- 
h:g la. to the best of hf«t kno\vl«sl-e 
ntel lallef. h trne atafemnA of rlu* 
invnershlit. manasement et/-., itf the 
i.'iiresiiid ptibl'eatlon for the įlate 
sltou-n In lite altove caption. te/piired 
h- rite Act of Aušint 24. 1912, emho- 
<li«| {u acctiou 537. Poetai Ijnvg aiul 
Kesulnttolis, priorėti on the reverse of 
ibis forui, to wlt: .

1. Tliat rhe linines arui tulilresses of 
Ule publlsber. edttor. alui Uisinesg 
nuiiiueera are: l-iihliaher St. Jna. 
I.ith. R. C. Aks'ii of lailuir. 3AR Rrnail- 
viny. So. Boston. Mana.: Rditor A. 
F. Knelžjrs. 50 Pottase St. Nttnvootl, 
Marta.: Businesg Manaser. Anthony 
Peldžius. .TfiO \V. Broadivay, So. Bos
ton. Masu.

2. That the oivnera are: Salnt Joe- 
i-nh’s I.ith. lt. C. Aas’n of Iaibor, 
"45C Broaihvav. So. Boston. Maaa.

Itev. J. SvasAlya. Presiilenr, 20 
\Vi4iaier St.. Moutello, Maaa.

A. F. Kuelžy*. Seeretary. f’ot- 
»-i~e Si.. Sor'vooil. Mass.

tunu S'aurlR. Tre-isiirer. 44S E. 
Tlh Sf So Boston, Mass.

3. Tliat the kiMovn honillmlilers, 
R'nrtcaseea. and other secnrity lioU 
det-s mvAiu-z or lioidiug 1 per eent or

! mere of totai iimoiint of holais, mort- 
g-.ces or tlier securltlea are: Tautos 
Firtiiias. So. Oaklev Ave.. Chtca-
eo. III.

4. Tliat the txvo paro-T-stibs ahote, 
rivin- tlie narnės of the nū-npia, 
atockhoblors. and tieencitv hohlers If 
any. co'>taln imt onlv tlie llat of 
atockholilera and seenrty holde-s as 
they appenr ujem the įmoks of the 
compenv hut also. in rases where the 
stnckholder or secnrity holder apnonrs 
upon the bonkg of the company •.» 
tnistęe or In any other fUlnriary 
relatlon. the name of the person or 
Corporation for whom such trnstee ta 
acting, is gi ven: also that aaid two 
l<ara?raphs contaln atatments embra- 
ctrsr afflnnt’s full knotvledge and 
belief na to the rlrmtnstances and 
eonditions nntler vvhich stockholilers 
au<l secnrity holders who do not 
np,iear upon the hooks of the com- 
p įny as trustees, hold gtock and se- 
curities In a caplcity other t ha n that 
of n hona flde ovvner; and this 
affbnt has no reason to believe tliat 
any other peraon, aasodatlon, or Cor
poration has any Interest direct or 
indirect in the aaid stock, bonds. or 
other gecurltle8 thnn as so stated hy 
him.

Anthony Pehlflns. Business Manacer. 
svvorn to and gnb«crlhed hefore m* 
thto iat dav of October. IMS 
Anthony J. Toungr. NoUry Public.

(My commiasion explres June 10, 
1944).

no . hzlvinas triedraitis menin- iapkrieio mėn. 30 d. Galima 
gai paskambino Barcarole. siųsti ir iš kitur 'vardus ir pra- 
rutė Petkiūtė savo kūdikišku. vardes jaunuolių karo tamybo- 
balseliu padainavo — “Eikm! je >pie bus atminti šv. mišiose 
Sesers į Darželį”. Pranė Bures kasdieną per visą mėn. Be to 
ir Loretta Starinskaitė pašoko, j(X) mišių bus atnašaujama Tė- 
Tap Dance, o Eugenija Ado-, yų Trapistų vienuolyne už in- 
maitytė ir Dolores Pečiulytė su tencijas visų kurie atlieka no- 
Jonu, Antanu ir Teodoru K ve- veną šv. Alfonso bažnyčioje, 
derais gražiai padainavo Ant Kas ketvirtadienį yra laikoma 
Kalnelio” ir “Kad Galėčiau1 §v_ Valanda
Būt Paukštyčiu”. Puotoje daly
vavo kun. dr. Mendelis, kun. 
Dubinskas ir kun. Mendelio 
mamytė. Po valgių vaikučiai 
žaidė iki 5 vai. vakare. Kun. 
Mendelis savo kalboje dėkojo 
Sesutėms už tokį gražų šeimy
nišką pasisvečiavimą. Jis pa
kartojo vaikučiams tai, ką jis 
jiems buvo pasakęs pirmą mo
kyklos dieną, kad jie visi pri

uz musų jaunuo
lius ir mergaites nuo 5:30 vai. 
iki 6:30 v. Pereitą ketvirtadie
nį žmonės stati stovėjo. Iš ki 
tų miestų mūsų kunigai gauna 
daug prašymų, kad sūnūs ir 
broliai būtų atmenami šiose y 
patingose maldose už karius.

buvo pastebėti vestuvių puoto
je. Nebuvo riksmo, nebuvo ap- val° būti linksmus ir džiaugtis,
svaigintų galvų. Jaunieji pasi
tiko visus svečius prie svetai
nės durių, kur buvo laikoma 
puota, priėmė atsilankusiųjų 
sveikinimus br linkėjimus, o va
kare išvyko į New Yorką pa
matyti Amerikos metropolio. 
Sveikiname ir mes ponus Lie- 
tuvnikus. Ilgiausių metų ir 
daug Dievo malonių jųjų nau
jame gyvenime.

MOKYKLOS VAIKUČIŲ 
PUOTA

Ketvirtadienį, nlgsėjo 24 d. 
mūsų parapijinės mokyklos 
vaikučiai turėjo savo pirmą 
puotą. Išreikšdami dėkingumą 
kunigams uš puotos malonu
mus vaikučiai 'i^>ildė sekančią 
programą. Choras . sudainavo 
“Mes Dievo Tarnai”, o Vaiku

kad jie lanko Šv. Alfonso mo
kyklą. Jei kas jiems trūksta, 
tai privalo jam pranešti. Jis no
ri, kad jų dienos parapijinėje 
mokykloje būtų malonios at
mintinos, kad jiems būtų gai
la apleisti mūsų mokyklos pa
stogę ir kad užmegsti prietelys- 
tės ryšiai pasiliktų su jais per 
visą gyvenimą.

KABO METU TRANS- 
PORTACIJA 
BOSTONE

Nepaprastos valandos retail 
storų ir apdraudos darbinin- 

; kams, Massachusetts ir Bosto- 
' no miesto darbininkams įeina 
! galion šį ketvergą, Spa 
lių 1 d., tikslu, kad sumažinus 
kamšatį skubotumo valandose 
Bostono Elevated Railway sys- 
temoj. Taip paskelbė William 
H. Day, Bostono miesto Karo 
Transportacijos komiteto pir

PONIA DANIELIENE — 
GERADARE

Kad įamžinti savo vardą, kad 
pagražinti Dievo namą, ponia 
Ona Danielienė nupirko Šv. Al
fonso bažnyčiai gražius raudo
nus mišių rūbus. Anot jos pa
čios žodžių “kadangi šv. mišių 
auka yra Jėzaus Kristaus kan
čios atminimas, tai tie raudoni 
rūbai primins man ir kitiems

■ ' i e .■IlIOZK Ii
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną b* Naktį

60? Washinqton Blvd
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoainal visokių reikalų.

mininkas.
Pirmasis žingsnis nepaprastų 

valandų reguliavimui, Bostono 
miesto darbininkai pradės ir 
baigs darbą vieną valandą pir
miau. Massachusetts valstybės 
darbininkai Bostone pradės ir 
baigs darbą tris kvoterius va
landos pirmiau negu dabar. 
Kitų grupių darbininkai pradės 
ir baigs darbą pusę valandos 
pirmiau. Pakeitimą darbo va
landų retail storų darbininkams 
paskelbs kiek vėliau Retail 
Trade Boardas.

Sulyg to plano penkios high 
schoolės Bostone pradės moks
lą nuo dešimtos valandos.

Nepaprastų valandų tvarka 
sumažins 20 nuošimčių ypatų, 
kurie įeis į vidurmiesčio tune
lio ir subway stotis tarp 5:00 
ir 6.00 vakaro. Toji pakaita 
prašalins daug kamšaties ir 
duos geresnį ir greitesnį patar
navimą važiuojantiems į dar
bą ir iš darbo.

Nepaprastų valandų r^ulia- 
vimas yra įvestas ir kituose di
deliuose industrijos miestuose 
i rtas daroma dėlto, kad va
žiuojantiems į darbą žmonėms 
būtų teikiama geresnė trans. 
portacija.
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Pirk Karo Bonus iisn> 
die®. Jie tave ryt išlaikys.
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