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WItlkie Grįžo—Raportavo 
Prezidentui

Washington, D. C., spa
lių 15 — Wendell L. Will- Į 
kie, Prezidento asmeninis 
atstovas, grįžo į šią šalį, 
aplankęs Turkiją, Rusiją, 
Egiptą, Kiniją ir kitas ša
lis. Jis grįžo su savo įstabu 
karo lėktuvu per Alaską.

Willkie planavo pirmiau
sia sustoti New Yorke, bet 
aplinkybėms susidėjus, jis 
savo planą pakeitė ir nu
vyko tiesiog į Washingto- 
ną išduoti savo raportą 
Prezidentui Rooseveltui.

Willkie kalbėjosi su Pre
zidentu 90 minučių apie
savo pasaulinę kelionę.! 
Susitiko karo vadus, ir jis 
savo pareiškimus padaręs 
pasiremdamas jųjų nuo
monėmis. Jis taip pat pa
reiškė, jog Suvienytos 
Tautos laimės karą, nes 
jos turi jėgą ir resursus.

verdam
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Chicago, III. — Šiomis 
dienomis sunkiai susirgo 
kun. Ig. Albavičius, Cice
ro, Dl. — Šv. Antano lietu
vių parapijos klebonas ir 
įžymus vadas - visuomeni
ninkas. Kun. klebonas ran
dasi Loretta ligoninėje, 
kuri yra Seserų Kazimie- 
riečių priežiūroje.

Pasimelskime, kad kun. 
Albavičius pasveiktų.

Užmuštos Lietuvis Kro 
Veiksmuose

Hartford, Conn. — Šio
mis dienomis pp. Aleksan
dras Rakauskai gavo iš 
Karo Departmento žinią, 
kad jų mylimas sūnus vir
šila (sergeant) Edvardas 
J. Rakauskas spalių 3 d. š. 
m. kautynėse su priešu A- 
frikoie tapo užmuštas.

Viršila (sergeant) Ed- 
Rakauskas. kaip 

ai užpuolė Pearl 
gruodžio mėnesi, 
ii m. savanoriai į- 
ung. Valstybių ka-

.aę. Jis buvo patrio
tas Amerikos pilietis ir lie
tuvis: geras ir gabus artis
tas. Gimė liepos 25 d.. 1916 
m. ir užbaigė Švč. Trejy 
bės lietuviu parapijine mo
kyklą ir Hartfordo High 
School. Jis buvo tos para
pijos veiklus parapijietis, 
choro narys ir taip pat 
Lietuvos Vyčių kuopos na
rys.

Paliko dideliame nuliūdi
me savo tėvelius, seserį Ci
ną ir brolį Aleksandrą. 
Nors ir liūdi tėveliai, bet 
tuo didžiuo jasi, kad jų sū
nus paguldė galva už šią 
šalį ir taip pat už Lietuvą, 
kuri yra priešo mindžioja
ma ir terorizuojama.

A. a. Edvardo tėveliai 
paeina iš Mustenu kaimo, 
Semeliškių parapijos. Did
vyrio Edvardo tėveliams, 
sesutei ir broliui reiškiame 
gilią užuojautą.

J. Zablaitia.

Kodu Gestapo Viršininkas 
Pasitarimuose Su MussoiM

Berne, Šveicarija, spalių 
15 — Pranešama, kad 
Heinrich Himmler, Nacių 
Gestapo viršininkas, lan 
kosi Romoj, Milane, Turi
ne ir kituose Italijos mies
tuose. Sakoma, kad jis tu
rėjęs pasitarimus su Mus
solini. Spėjama jog Himm
ler paruošiąs Hitleriui - 
Mussoliniui laiką konfe
rencijai.

Ašies Kariuomenė Apleido 
Aegean Salas

Smyrna, Turkija, spalių 
15 — Iš Turkijos praneša-; 
ma, kad Naciai ir Italai iš
traukė veik visą kariuo
menę iš Graikų Aegean sa
lų ir Italų Dodecanese. 
Taigi pavojus įsiveržimo įi 
Artimuosius Rytus praė
jo.

New Haven, Conn. —Pe- dūrines išlaužtas.

Amerikos Laimėjimas - Visų Tau
tų Laimėjimas, Sako Prezidentas
Pasisakė Už Mobilizavimu Vyrų Nuo 
18 Metų Amžiaus - Už Vyrų Jėgos 
Racionavimų - Kitais Metais Bus Pu
sė Darbininkų Karo Dirbtuvėse Mote
rys - Pajuokė Rašomųjų Mašinėlių 
Strategus - Sąjungininkai Tikrai Lai

mės Karą.-

Washington, D. C. —Pir- minti užtektinai ginklų 
madienio vakare, spalių 12 ir amunicijos mūsų gink- 
(Kolumbas dienoje) Pre- luotom jėgom ir taip pat 
zidentas Rooseveltas paša- mūsų sąjungininkam, kad

laimėti šį karą.
Tai atsiekti, mes turime

prisiversti sulaikyti dar
bininkus nuo kilnojimasi

Malta Nušovė ii Ašies 
Lėktuvus

U2E Į LIETUVIŲ 
PAVOGĖ #660.00

kė svarbią ir turiningą 
kalbą apie karą ir narni- j 
nius reikalus. Pirmiausia 
Prezidentas papasakojo a-
pie savo kelionę po karo nuo vieno darbo prie kito,
pramonės centrus kaiku- kaipo asmeninės pirmeny- 
riose valstybėse. Pažymė- bės dalyką; sulaikyti darb- 
jo, kad Amerikos žmonės davius, kad jie “nevogtų” 
yra vieningi, kaip niekad darbininkų nuo viens kito; 
pirmiau savo apsisprendi- panaudoti senesnius dar
niuose atlikti darbą ir at- bininkus, priimti daugiau 
likti gerai. moterų į darbą, ir net pa-

“Mes Amerikiečiai ir augusius vaikinus ir mer- 
mūsų sąjungininkai lai- ginas, kur galima, kad jie 
mesime karą — ir neleis- užimtų vyrų, tinkamų ka- 
kite niekam kitam jums ro tarnybai vietas, 
pasakyti kitaip”, sako Pre- į Prezidentas atsiliepė į 
zidentas. į motinas ir tėvus, užtikrin-

Suvienytų Tautų jėgos damas, kad Amerikos ka- 
kare jau virži ja riai yra puikiai paruošia- 

priešų jėgas. Ašies vadai mi karui, apginkluojami 
jau žino, kad jie jau pa- geriausiais karo pabūk-

Įvairūs siekė stiprumo viršūnę, ir iais, geriausiai užlaikomi,

į Kroatai Ruošiasi Sukilti
Iš Jugoslavijos atėjo «- 

nios, kad Kroatijoj, vado- 
! vau jant Vladimirui Mat-

Cairo, Egiptas, spalių 15,: chekui, smarkiai ruošiasi 
— Per pastarąsias ketu- i sukilti prieš nacių pasta- 
rias dienas Egipto fronte, tytą valdžią. Jau esą su- 
Sąjungininkų karo jėgos. mobilizuota tūkstančiai 
nušovė 66 Ašies lėktuvus, kaimiečių.

Amerikos Sub Vėl Nuskandino 
5 Japonų Laivus

reitą sekmadienį, spalių popieriai, knygos ir U. S. 
11 d., dieną ar naktį, plėši- Karo bonai buvo išmėtyti 
kai įsilaužė per užpakali- ant grindų.

: nes Nu-Way Food Market Vagys paliko geležines
(lietuvių krautuvės), 68 štangas, kuriomis gal būti

; Howe SL, duris, išplėšė išlaužė krautuvės ir spin-
spintą (safe) ir pavogė tos duris.
$660.00 pinigais. Taipgi I Pranešė policijai, kuri “ 
pavogė tris kartonus eiga- pravedė tyrinėjimą. Ap- 
retų, vieną kartoną (24 klausinėjo apylinkės gy- 
svarus) vienos rūšies ka- ventojus, bet nei vienas iš 
vos, ir iš kito. kartono 6 jų nematė ir negirdėjo, ka- 

Washington, D. C., SDa- veržė ir užėmė Guadalka- svarus. J da vagys įsilaužė į krautu-
lių 15 — Jūng. Valstybių ’nalo salą. j Sekmadienio rytą, apie vę.
karo vadovybė praneša, | Jung. Valstybių ir Są- 10 valandą, į krautuvę bu-| p. Kazys Vilniškis, krau- 
kad Solomon salose eina: jungininkų karo jėgos vo užėjęs tos krautuvės tuvės vedėjas yra plačiai 
smarkūs susikirtimai su, sėkmingai veikia Solomon, vedėjas p. Kazys Vilniškis.i žinomas, kaipo veikėjas - 
priešo (japonų) jėgomis.' Aleutian salose ir New Tuo metu krautuvėje buvo visuomenininkas. Jis bu- 
Spalių 11-12 dd. Jung. Val-Guinea. Laivynas praneša, ta pati tvarka, kokią jisĮvo pirmasis laikraščio “A-

niekad jų nuolatinis pra- kapelionai uoliai rūpinasi 
radimas vyrų karo laukuo- j karių dvasiniais reikalais, 
se nebegalimas pilnai už-j Kalbėdamas apie “ant- 
pildyti naujais. Įrąjį frontą”, pabrėžė, kad

Vienas principaliu mūsų kaip karą laimėti ir kur ir 
priešų įrankiu praeityje kada atidaryti “antrąjį 
buvo, tai taip vadinamas frontą” nustato karo žino-
tt________ i_________ 99

merikos”
vedėjas.
jaučiame

Regbtradia Dėl Aliejaus 
Kūrai

Pranešama, kad Massa
chusetts valstybėje regis
tracija dėl aliejaus kurui 
įvvks spalių (October) 28, 
29 ir 30 dd. š. m.

Aliejaus ir kerosino ku
rui racionavimo kuponai 
bus išleisti ir išduoti lap
kričio 4, 5 ir 6 dd.

Aliejaus ir kerosino par
davėjai turi registruotis 
spalių 20 ir 21 dd.

stybių karo jėgos nuskan-; kad Solomon salose laike paliko šeštadienio vakare 
dino priešo didelį šarvuot- puolimų priešo jėgų prara- Tačiau pirmadienio rytą 
laivį, vieną sunkiai sužalo- do destrojerį ir du kovo- jau rado spintos (safe) iš- 
jo ir išmušė iš veiksmo,' jančius lėktuvus. Visi A- orines duris išimtas, o vi- jo bendrininkam, 
nuskandino keturius nai- merikos ir sąjungininkų
kintuvus, nuskandino vie- bomberiai grįžo iš Aleu- 
ną vidutinio didumo trans- tian ir New Britain puoli- 
portinį laivą ir viena nai- mų. nors kaikurie panešė 
kintuva tain pat greičiau- mažus nuostolius, 
šia nuskandino. ! Laivyno pranešimų

Japonijos karo jėgos vi- paaiškėjo, kad priešas So- ...... - .... ,... . -
«?u smarkumu veržiasi i lomon salose viso prarado VVashington, D. C., spa- tiektą bilių jaunuolių draf- 
Guadalkanalo salą kur y- 260 lėktuvų, aštuonis Iai-;U<1 15 — Prezidentui Roo-tavimo klausimu, 
ra įsistiprinusios Ameri- ™s ir 37 laivus sužalojo.! se vėl t ui pasisakius už; ir va.
kos karo jėeos. Ten dabar paėiu laiku Amerika, draftavimą jaunuolių 18 irt va<jOvaujant karo se-

redaktorius ir
Nuoširdžiai už- 

p. Vilniškiui ir

Kongresas Svarsto Jaunuolių 
Drafto Bilių

sas skubotai svarsto pa-
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eina smarkios kautynės, prarado 10 laivų 
Jung. Valstybių karo lai-į 
vai, lėktuvai ir submari-' 
nai smarkiai daužo japonų • 
besiveržiančias karo
gas. Šiandien oficialiai tei-f Šeštadienį, spalių 17 d., 2 vai. po pietų įvyks graži 
giama, kad Amerikiečiai lietuvišką radio programa, kurią girdėsime iš WCOP 
nuskandino mažiausia du stoties, Boston, Mass.
ir gal tris didelius priešo Pasukime savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles 
kruiserius ir kitus mažės- ir klausykime programos.
nius laivus. į Biznieriai, jeigu jūs norite, kad jūsų pinigas įdė-

Taigi Amerikiečiai atsi- 433 i skelbimus atneštų pelną, tai skelbkitės Darbi- 
lygino priešui už nuskan- ninkl* programoje. Skelbimus siųskite arba
dinimą trijų Jung. Valsty- asmeniai priduokite šiuo adresu: DARBININKŲ RA- 
bių kruiserių rugp. 8-9 DIO, 366 Broadway, So. Boston, Mass. Tel. SOUth
dd., kada J. V. marinai įsi- Boston 2680 arba NORwood 1449.

Darbininkų Radio Programa
kretoriui Stimson, atsi
šaukė į Senatą ir Atstovų 
Militarių Reikalų komite
tus, kad pagreitintų pra- 
vedimą biliaus jaunuolių 
18-19 metų amžiaus draf- 
tavimui, taip, kad ateinan
čiais metais užtikrinti ma
žiausia 7,500,000 armiją.

Dabar armija turi 4,250,- 
000 vyrų. Kada bus pa
šaukti jauni vyrai, tai se
nesnieji vyrai, kurie dabar 
yra armijoj, bus paleisti į 
namus, kurie reikalingi 
darbams karo industrijoj.

nervų karas”. Jie platino 
melus ir terorą; jie panau
dojo visur penktąją kolo
ną; jie nekaltus suklaidi
no; jie palaikė įtarimą ir 
neapykantą kaimynų tar
pe ir tt.

Bet “nervų karas” prieš
Suvienytas Tautas jau da
bar nebeturi jokio pasise
kimo. Nacių propagandos 
mašina jau defensyvoje. 
Jie jau pradeda atsipraši
nėti savo žmonių dėl nepa
sisekimų Stalingrado 
fronte ir dėl pražudymo 
daug savo žmonių. Naciai 
net viešai prisipažįsta, 
kad Vokietija gali būti 
maitinama tik vogtu mai
stu iš kitų Europos kraštų, 
kuriuos jie yra užgrobę.

Kalbėdamas apie karo 
industriją, Prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, kad 
kitais metais pusė darbi
ninkų karo dirbtuvėse bus 
moterys, nes vyrai reika
lingi prie ginklo. Preziden
tas pasisakė už mobilizavi
mą vyrų nuo 18 metų am
žiaus.

“Mes išmokstame racio- 
nuoti medžiagą; ir mes tu
rime dabar išmokti racio- 
nuoti vyrų jėgą”, sako 
Prezidentas. Pirmiausia 
mes turime parinkti ir iš
mokyti vyrus ginkluotom 
jėgom, kad jie laimėtų 
pergalę prieš priešus. Ant
ra, palaikyti darbininkus 
karo industrijai, kad jie be 
sutrukdymo galėtų paga

vai, kurie Washingtone 
kasdien konferuoja, bet ne 
rašomųjų mašinėlių stra
tegai, kurie savo spaudai 
ir per radio skelbia savo 
nuomones apie laimėjimą 
karo ir “antrojo fronto” a- 
tidarymą.

“Vargas su rašomųjų 
mašinėlių strategais yra 
tas”, sako Prezidentas, 
“kad, nors jie gal ir turi 
gerų idėjų, jie savo žinioje 
neturi daug informacijų a- 
pie militarinių operacijų 
faktus ir problemas.

“Todėl ir ateityje mes 
paliksime karo planus mi- 
litariniams vadams”.

Kaip žinoma, “antrojo 
fronto” propagandą dau
giausia skleidžia komunis
tų ir jiems simpatizuojan
ti spauda. Visa rimtesnio ji 
ir gero velijanti Suvieny- 
tom Tautom spauda, kaip 
ir “Darbininkas”, buvo ir 
yra tos nuomonės, kad vi
si klausimai, kurie liečia 
armijos vadovybę, būtų 
palikti spręsti tai vadovy
bei.

Prezidentas Rooseveltas 
aiškiai pareiškė, kad šis 
karas vedamas dėl visų 
tautų ir dėl visos žmonijos 
laisvės ir gerovės. Vokieti
jos ir Japonijos militariz- 
mo siaubas turi būti su
triuškintas, kad jis nebe- 
grąsintų sunaikinimu, ver
gija, žiauria mirtimi.

Tokia maždaug buvo 
Prezidento kalba.
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$v. Pranciškaus Pėdomis
“Arba mumyse turės at-|Visa III-jo Ordino jėga y- 

gimti Šv. Pranciškaus A-iratame, kad jis išmokina 
syžiečio dvasia arba mūsų, savo narius sekti Kristaus 
gyvenimo šokį ims šokti į pėdomis, mylėti Bažnyčią 
visi velniai”, — pasakė — iš viso išmokina vesti 
kartą didysis auklėtojas'pilną dorybių krikščioniš- 
Foersteris. ; ką gyvenimą — rašė vie-

Pažvelgus šiandieną į name savo laiške Leonas
pasaulį, atrado, kad vel- !XIII.
niai ištikro ima šokti savoj — Jei šv. Pranciškaus 
šokį. Kokia velniška nea- Ordinai klęstės, didelis že- 
pykanta užvaldė žmonių mės turtų ieškojimas bus 
širdis. Baisus žiaurumas sulaikytas, dorybės nuga- 
išgąsdino net kiečiausius lės geidulius. Žmonės, su- 
žmones. Ar ne šlykštu žiū- sirišę Evangelijos ryšiais, 
rėti, kaip broliai — juk: mylėsis savo tarpe, nenie- 
mes esame dangaus Tėvo! kins vienas kitą, neužmirš
vaikai, taigi broliai — mė
sinėja viens kitą durtu
vais, kulkosvaidžiais, gra
natomis; kaip milžiniški

vargšų. — rašo vėl Leonas 
savo rašte “Auspicato”. 
— Iš Trečiojo Ordino ga

lima tikėtis, kad tikra bro-
bombonešiai sėja mirtį lybė, lygybė, teisybė vėl 
miestuose ir kaimuose! Iš'ims viešpatauti, kaip tai 
degančių miestų, griuvan- buvo įvedęs Jėzus Kristus, 
čių namų girdėtis moterų o paskui atstatė Šv. Pran-_ iir vaikų klyksmas... Žemė 
pasriuvo ašaromis ir krau
ju. Ar ne klaiku?!

Su baime ir nerimu žiū
rime į ateitį. Dangus niau
kiasi. Ženklai rodo, kad vo rašte 
mes stovime tik baisumų' rašo:
pradžioje. Kas dar įvyks, 
gąsdins ir būsimas kartas!

Kas šiandieną gali išgel
bėti žūstančią žmoniją?
— Tik šv. Pranciškaus A- 

syžiečio dvasia, — sako 
aukščiau minėtasis peda
gogas Foersteris. Šis pro- 
testonas, kaip ir visi didie
ji Bažnyčios vadai, Šv. 
Pranciškuje mato dvide-

IMmfo Kini- 
Redaktoriui

Gerbiamas Tamsta:
Ačiū už įdėjimą mano pirmiau 

pasiųstų raštelių. Dabar prašau 
įdėti ir šį mažą rašteli “Darbi
ninko” skaitytojų žiniai.

įV. MM08 KBUPfUE 
Catnp fllmuliief, Florida — 

Šiandieną, spalių U. sm» ir ki
tiem lietuviams kareiviams bu
vo tikrai malonu dalyvauti šv. 
mišiose. Vaifaviaia užgrojus ir 
mišriam karių chorui pradėjus 
giedoti net man šiurpulys perė
jo ir jaučiau kaip namuose. Pa
sigirdo man pažįstamas balsas. 
Giedorius ne tik giedojo, bet ir 
vargonais grojo ir chorą diriga
vo. Tai mums gerai žinomas 
muzikas Antanas Giedraitis, 
buvęs Providence lietuvių para
pijos vargonininkas.

Nora namai toli, bet tuo kartu 
pasirodė labai arti.

Artinantis Kalėdoms, pradėsi-
me ruoštis prie tų didelių šven-

Raudonojo Kryžiaus valgydinami vaikai, kurie bu-I čių. Pradėsime mokintis naujas 
K*adangi"Trečioj"o~Ordino vo ankstyvą rytą Queens, N. Y., po netikėto alarmo mišias irtai muziko Antano 

nariai turi būti Kryžiaus išvyti iš savo namų. j Giedraičio parašytas. Malonu
ir meilės

ciškus — Leonas XIII.

sekėjai, taikos 
apaštalai, Leonas XIII sa- 

Auspicato” vėl

— Nieko taip netrokštu, 
kaip kad tas Ordinas išsi
platintų. Aš trokštu, kad 
Tretininkų skaičius siek
tų milijono, dviejų... kad 
visi katalikai taptų Treti
ninkais...

Popiežius toliau skatina 
vyskupus, kad jie pasirū
pintų, kad žmonės geriau

Rusai Atmušė Nacių Tankų 
Puolimus

Maskva, spalių 15—Rau
donoji armija atmušė vėl 
keletą nacių puolimų, ku
rie buvo sustiprinti tanko- 
mis, Stalingrado ir Kau
kazo frontuose. Per dvi
pastarąsias dienas raudo- 

pažintų ir įvertintų m-jį nųjų komunikatas nepra-„X ! *- • i • v_____ ____

ITALAI ATGAVO SAVO 
TEISES

Washingtom D. C.—Spa
lių 12 d. (Kolumbas die
noj) Jung. Valstybių vals
tybės prokuroras Biddle, 
kalbėdamas susirinkime, 
kad italai, kurie iki šiol

kuomet saviškis vadovauja, bet 
dar maloniau bendrai su juo 
giedoti ir dainuoti.

Prašau perduoti mano nuo- 
iirdužius sveikinimus ir linkėji 
mus visiems (back home), pir
miausia mano mylimiem tėve 
liam, draugam ir pažįstamiem. 

Pvt. Jonas KulišausJcos, 
Caanal Dėt. 5tE Platoon, 
Catnp Blnndiaį, Florida.

Tai patrietingaa lietuvis ka- 
KuUšauskas, 

(Mass.). Jis kas 
“Darbi-

Youth Administration pla
nuoja pašvęsti daugiau 
savo pastangų moterų ele
mentui, būtent, išmokini- 
mui jų operuoti mašinas, 
dirbti prie metalinių dar-

šimto jo amžiaus gelbėto- ■ Ordiną. Kunigams jis už-; nešė jokių žymesnių per- 
ją. j deda pareigų tikinčiuosiusį mainų karo frontuose.
— Aš vis prie kiekvienos gerai supažindinti su Tre- Nacių kariuomenė 

progos kalbu, ir prie to vis. čio jo Ordino dvasia. būti dėl susilpnėjimo 
grįžtu, nes esu įsitikinęs, I — Tat dirbkime, — sako
kad per Šv. Pranciškaus Leonas XUI,— kartu su 
dvasią pasaulis liko išgėl- Šv. Pranciškum, po vieną.

gal
ne-

pranciškonams, sustiprėjo 
i ir Tretininkų veiklumas, 

betas, — kalbėjo didysis traukime žmones į Trečią- Labai džiugu, kad Ameri-
darbininkų vadas ir jų tei- ■ jį Ordiną; nors po vieną, 
šių gynėjas popiežius Leo- bet tai darykime nuolat, 
nas XHI-tas. Jis buvo įsiti- Popiežių ir vyskupų ra
kinęs, kad ir šiandien tik ginimu Amerikoje ir ki- 
Šv. Pranciškaus dvasia ga- tuose kraštuose pastarai- 
li išgelbėti pasaulį. siais dešimtmečiais kilo

Savo raštuose didelis Šv. didelis pranciškoniškas 
Pranciškaus mylėtojas ir judėjimas. Ypatingai veik- 
sekėjas Leonas XIII nuro- lūs pasidarė Tretininkai, 
do, kad Šv. Pranciškaus kurie deda visas 
dvasia yra Evangelijos gas patys atsinaujinti Šv 
dvasia. — yra tai taikos, Pranciškaus dvasioje ir ją

^.“1° a^; S Amerikos"lietuvių kSS£ 

jose kunigų iniciatyva or- 
ganizuojamos Tretininkų 
konferencijos, kurios turi 
tikslą sustiprinti pačių 
Tretininkų gyvenimą ir 
kitus netretininkus geriau 
supažindinti su šv. Pran
ciškaus idealais.

. • j- • m as.lą’ Spalių 4 d. Šv. Kazimie-
• . ?Ug pnSldeJo. Tretmmku ro parapijoje - Philadel-

— TrecųjĮ Ordinų visuo- kongrese ir rajonines kon-! hįjoje _ = ko pirmoji 
met laikiau krikščioniškos ferencrjos. Pernai Pitts- i philade, wjos ir Un. 
išminties ir dieviškos kil- burge, Pa. įvykęs visos A- k- T • k - * ~
mes įstaiga. Religijai ir vi- merikos Tretininkų Kon-'eStaus mytetij^koX 
sai žmonijai Trečiasis Or- gresas parodė visiems, ko-‘rencija. Konferenci> buvo 
dinas neša geriausius vai- kią didelę rolę Bažnyčios didelis susidomėjimas, 
sius. Trečiasis Ordinas yra gyven.me vaidina Treti- buvo įdoį tet

geriausia priemonė Evan- ... konferencija gerai pasise-
geliją vykinti gyvenime.' Nuo įvairių tautyhių 
Trečiasis Ordinas yra tai Tretininkų Amerikoje ne-' 
sąžiningiausis Evangelijos atsilieka ir Amerikos lie- 
įgyvendinimas, tai tikras tuviai Tretininkai. Atva- 
krikščioniškas gyvenimas, žiavus i Ameriką Lietuvos

kos kunigų tarpe yra dide
lis skaičius ir lietuvių ku 
nigų, kurie yra susidomė
ję Šv. Pranciškaus dvasia 
ir remia pranciškonišką 
veiklą savo parapijose, ku
riose — išskyrus tik kai
kurias parapijas— yra ne
mažas skaičius Šv. Pran-

pastan- ciškaus sekėjų - Tretinin
kų.

Šiais metais daugelyje
minimo ir neturto dvasia, į kūmą. Pastaruoju metui 
kuri šimtmečių bėgyje sustiprėjo vidinis Treti- 
skleidėsi pasaulyje. Per i ninku gyvenimas ir kartu 
Šv. Pranciškaus tris įkur- i suaktyvėjo jų veikimas 
tuosius Ordinus. Pirmąjį katalikiškoje akcijoje. 
Ordiną šv. Pranciškus į- Prie Tretininkų didesnio 
kūręs vyrams vienuo- susipratimo ir jų veiklu 
liams, antrąjį — Seselėms mo kitų tarpe skleidžiant

parodo didesnio gyvumo 
arba gal bando susistiprin 
ti arba savo karo veiksmus 
pasukti kur kitur.

(Nacių komunikatas 
praneša, kad Sovietų karo Į rei vis tas
jėgų puolimai tapo atmuš- Noesvoodietis 
ti Stalingrado ir Don upės savaitę gauna laikraštį 
frontuose. Kaukazo, sako, ninką”, juo džiaugiasi ir iš jo 
viena nacių divizija užėmė j sužino kas įvyksta je gkntinia- 
100 fortifikuotų punktų j me miestelyje lietuvių tarpe, 
kalnų pakraščiuose aukš- Antrą savo laiško dalį jis para 
čiau Tuapse). šė angliškai. Jis rašo, kad jau

Pačiame * Stalingrado ištarnavęs 8 mėnesius daug ką 
mieste, kaip praneša rau- patyrė ir susigyveno su karo 
donieji, viena Sovietų vie- tarnyba. Linksmai ir energa- 
neta. užmušė dviejų nacių t mūsų kareivėliai dainuoja 
kompanijų vyrus ir užgro-J Done lt Before, We Can Do 
bė penkias kanuoles ir su-pt Again” — “That is the w»y 
na'ikino tris apkasus. I teel about one of the Grand-
ŠiftMT-vakarinėjp Stalin-Įiest Countries on Earth no one 
grado dalyje vyksta “tik!ne0d to say! Būt It> the grand 
mažos svarbos kautynės”, p1’ USA 
kur užmušta 100 nacių ka-Į Toliau kareivis Kuližauskas 
reivių. j ra^° jie valgo, geria ir kada

Kaukaze jau trukdo kai- J *r ^ur Imksmai praleidžia laiką.
kuriose vietose gilus snie- “At last 1 have a toP 
gąs Įfrom headųuarters working on

Taigi visame rytiniame I w^ere abouts of the lošt rė
kavo fronte didelių reiks. Į cords... My duties is assisting 
mų per pa starasias Hipnas vrith handling of the mail as i:

buvo skaitomi “priešo ša- bų, liejyklos darbų ir kito- 
lies” gyventojai, aiškiai į- kių, kad jos pavaduotų 
rodė, jog jie tokiais nėra.! vyrus, kurie taip reikalin- 
Labai daug italų yra karo 'gi karui.
tarnyboje, kurie pasižy-1 Taigi NYA savo darbų 
mėjo savo didvyriškais įstaigoje duoda progą per 
veiksmais prieš Ašį. ’tris mėnesius jaunoms 

Prokuroras Biddle sako,1 moterims ir merginoms 
kad iš 600,000 italų nepilie- tarp 16 ir 24 metų am- 
čių tik 228 buvo internuo- žiaus išmokti įvairių dar- 
ti kurie pasirodė neištiki- kų. Kiekviena moteris ar 
mais. Todėl dėl tokio mažo mergina, kuri dirbs besi- 
skaičiaus neištikimų ne- mokindama, gaus $25.60 į 
galima pasmerkti visų ki- t®®0®5^- Išmokslintos mo
tų, kurie įvairiose srityse terys ir merginos reikalin- 
pasirodė lojalūs Amerikos industrijoje, 
gyventojai. Į Taigi norinčios išmokti

Taigi italams nepilie- amatų gali kreiptis į NYA 
čiams grąžinamos tos tei- °^tsą» 161 Tremont St., 
sė, kokias jie turėjo prieš Bostone, arba bile United 
karą, ir kokiomis teisėmis States Employment Ser-
naudojasi kitų Suvienytų • _______
Tautų svetimšaliai gyven- Komunistų valdomas Su- 
t°J*i- sivienymas, kurį jie pava

dino — “Lietuvių Darbi
ninkų Susivienymas”, ver
buoja įvairių tautybių 

________ j žmones.
Washington, D. C., spa-' štai įrodymas: šiomis 

lių 15 — Gumos gamybos dienomis karo lėktuvo ne- 
administratorius išleido į- laimėje, Idaho valstybėje, 
sakymą, kad kiekvienas žuvo Sgt. (viršila) Ed- 
pasažierinio automobilio! mondas Bochanowicz, 24 
lavininkas galės turėti tik > m. amžiaus, iš Norwood, 

I > padangas (tires). Jeigu' Mass.
turis turės daugiau, kaip | Brooklyno komunistų 
penkias, tai jis turės par-{“L.” reporteris iš Norwoo- 
duoti valdžios paskirtose
vietose. Tai daroma, kad

11S Mangos VieaM 
Automobiliui

do rašo tame laikraštyj: 
Bocbanowicz yra lenkų 

palaikyti 27,000,000 auto-tautybės, bet Mrs. Boeha- 
mobilių kelyje.

Automobilių savininkai 
turės pavesti savo auto
mobilių padangas (tires) 
patikrinimui ir suregistra- 
vimui tarp lapkričio 22 ir 
sausio 31 dd.

Gasolino racionavimas į- 
eis į galią visoje šalyje lap
kričio 22 d.

Visose

nowi£Z priklauso prie LDS 
(Lietuvių Darbininkų Su- 
sivienymo) 3 kp.”

Taigi komunistai savo 
susivienymo vardą turėtų 
pakeisti, ir vadinti—Tarp
tautinis Darbininkų Susi
vienymas.

Naujas “Vyties” redak-
valstvbėse dėl ,torius’ J' P**-

z nešė “Draugo" redakcijai,
kad kol redakcija persi
tvarkė, laikraštis (Vytis) 
už rugsėjo mėnesį neišėjo. 
Kad skaitytojų nenu- 
skriaudus, spalių mėnesį 
bus išleisti du numeriai.

nebuvo.

STALINAS “OUT

vienuolėms ir trečiąjį Or
diną — pasauliečiams.

Šv. Pranciškaus

Užsisakykite Tonfto Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafitą Ave„ Istogton, Mass. T< DeAam 1304-V i
PRANAS GERULSKIS. Namų Tek Dedham 1304-R

gasolino gavimo įvyks re
gistracija lapkričio 9 d., iš
skyrus Naujos Anglijos 
valstybes, kur jau gasoli
no paskirstymas yra vyk
domas. Iki lapkričio 22 d. 
visi automobilistai, kurie 
turi daugiau, kaip 5 pa
dangas (tires), perviršį 
turės parduoti prieš lap
kričio 22 d.

RritaiB«mbanbysKiel
tat

Londonas, spalių 15 — 
Britanijos bomberiai, dau
giau kaip 100, puolė Kiel, 
Vokietijos submarinų ba
zę. Kiel yra svarbus punk
tas ne tik kaipo uostas, bet 
ir kaipo anglies, geležies ir 
aliejaus, medžio, cemento 
ir maisto centras.

Britai Kiel miestą paliko 
liepsnose. Padarė daug 
nuostolių Vokietijai.

arrives for distribution to fel- 
lows. Say, yoy ought to 
them hurry to fall in'to get 
their letters frcan parents, 
friends, and not least, nor last 
from their sweethearts. Every- 
body expects at least a half 
dozen, būt as for me, say, If 
ir toliau galite patys suprasti, 
kaip malonu mūsų kareivėliams 
gauti laiškus nuo savųjų.

Taigi visi nepagailėkite laiko 
ir pašto ženklelių, rašykite ka
reivėliams laiškus; padrąsinki 
te juos.

MOTERYS
REIKALINGOS

DARBAMS

Spalių 4 d. iš Berno, Švei
carijos, atėjo žinia, kad 
Juozas Stalinas pasitrau
kė iš karo vadovybės. Sta
lino vi4tą užima maršalas 
Boris Mikailovič Sapožni- 
kov, generalinio štabo še 
fas.

Sapožnikov tapo visų ka
ro jėgų vadas. Jis yra se
nas karys.

Be to, Rusijoje įvyko ir 
daugiau permainų. Visi 
sovietų Rusijos politiniai 
komisarai - instruktoriai,

r

John J. Griffin, Bostono 
Project vedėjas, pareiškė, 
kad moterys karo indus
trijoj bus labai reikalingos 
per ateinančius šešius mė
nesius. Todėl National

VtMBa KoirtroRiios Nmhk

VVashington, D. spa- 
Konferencija įvyks spalių i kurie iki šiol buvo Raudo-llių 15— Atstovų Rūmų 
18 d. So. Bostone, Mass.įnosios armijos vyriausi bankinio ir apyvartos ko- 
Šv. Petro lietuvių parapi-1 viršininkai, nuo dabar jie mitetas priėmė bilių, tei- 

turi pereiti karo mokslus kiantį valdžiai galią kon- 
ir gauti kario laipsnius, ki- traliuoti nuomas visoje 
taip jie nebegali būti ins- šalyje gyvenimui namų, 
traktoriais. viešbučių ir taipgi leisti

Vadinasi, Raudonosios Prezidentui nustatyti nuo- 
armijos kariai ima karo mas komercijos namų. 
vadovybę į savo rankas. Jeigu šis nuomų bilius 
Politikieriams nėra vietos bus Kongreso priimtas ir 
karo vadovybėje. Prezidento pasirašytas, tai

Tos permainos, kaip ma- visos nuomos bus valdžios 
tyt, žymiai sustiprino Ru-j kontrolė je.
sijos moralę. I ' '

Visi, kurie tik rimtai | bet ne komunizmą. Bet_ge-

Sekanti šv. 
Mylėtojų ir

Pranciškaus
Tretininkų

joje, ir Kristaus Karaliaus 
šventėje — spalių 25 d. į- 
vyks konferencija Brook- 
lyne, N. Y. Apreiškimo 
Lietuvių parapijoje. Šių 
konferencijų programos y- 
ra paskelbtos atskirai.

Tretininkų konferenci
jas nusistatyta daryti kas
met. Sustiprėjus Treciojo 
Ordino veikimui, per Jį — 
kaip tikėjosi Pijus X —pa
saulis atsinaujins Kristu
je-

SKAimmir PLATINKITE
du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trakšt i laimės ir teisybės —- skaityk

“DARBININKĄ’99

Oalvoja, žino, kad rusai e-Iriausiai žino, tai patys Ru 
T. Just. Vaikys, O.F.V. nergingai gina savo žemę,1 sijos gyventojai — rusai.

“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų-------------------------  $2.00
Imant sykį į savaitę metams___ $2.00
Pusei metų _________________ $1.00

Čekius ar money orderius siųskite: 
“DARBININKAS”

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

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

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
Bstered as Mcond-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston, 

M&u. under the Act of March 3, 1870.
Aeeeptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

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

yearly _________  $4 00
Domestic onee per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________ $5.00
3\>reign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams__________$4.00
Vieną kart savaitėje metams_ $2.00
Užsieny metams  ....................$5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

1 - t ■mi

: ■
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i i&avž'A1
KIBIRKŠTY

Tai aiškus kišimasis į 
svetimos valstybės reika- 

Į lūs, tai aiškus kurstymas 
žmonių prieš vieną iš Su- 

Į vienytų Tautų valstybę, 
kuri kovoja prieš Ašį, kuri

mą, jog '‘komunistai grie-, teikia stambią paramą Šo
kią propagandą už Indijos i žtai pasisako prieš šalies 'vietų Rusijai.

, $ i /SįZ&V vA ifk >7sw Sv/ku triBYSt
Komunistai veda smar-

nepriklausomybę — prieš į administracijos bandymus 
Angliją. Įdomu, ar toks;vien jėga užgniaužti judė- 
komunistų darbas nėraĮjimą už nepriklausomy- 
skaldymas Suvienytų Tau- bę...”
tų vienybės? Į Amerikos komunistų

Chicagos lietuvių komu-; partija taip pat yra išlei

Jeigu komunistai išeina 
prieš Angliją, tai jie taip 
pat išeina ir prieš Rusijos 
žmones, kurie gina savo 
žemę — savo valstybę. Su-

nistų “Vilnis” talpina žy-Jdus pareiškimą Indijos prantama, komunistai ne 
mioje vietoje ir juodu šrif- į klausimu, 
tu Indijos komunistų par- Vadinasi, komunistai ko- 
tijos generalinio sekreto-’ vo ja Angliją dėl Indijos 
riaus P. C. Joši pareiški- nepriklausomybės.

DARBININKAS
966 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Misijų Sekmadienis
■ ■ I

Sekamasai sekmadienis ,spalių 18 d., skiriama' 
pasaulio Misijoms sušelpti. Čia įnimama ir mūsų A-'
menka, kurios pietinėj ir vakarinėj daly gyvena daug Vidurinių Rytų vyriausioji vadovybė, observuoja mūsųpareTga'paSryti šaTO dalį’šikmZnamų fronte" ir komunistai 
juodų ir geltonų. J<i/eligijai dėstyti ir ap- Egipto dykumų karo frontą: Generolas Harold H. L. Kad geroji spauda užimtų reikiamas pozicijas, su ja
svietai pakelti dirba daug pasisventusių misijonierių, Alesander, (laiko binoklius), Britų vyriausias koman- turime supažhldinti žmones. Tas patogiausia įvykdyti
kunems uolumo ir pasišventimo netrūksta, bet labai dienus tame fronte ir kiti jo stabo nariai._________  ruošiant Spaudos Dienas. Jų programa galėtų būti to-
trūksta medžiaginio ištekliaus. Misijas negalima ves-, : kia.
ti ant tyro oro. Tai ne koks viens kitas pamokslas, ku-, 1 **“ ‘ “ w “ 1 x "
riuos vasaros metu ir ant tyro oro galima pasakyti, 
bet čia ištisas pastovus misijų gyvenimas. Tam reikia

gins mus nesigailėdami savo kraujo ir gyvasties. Bet 
; laimėjimas pareina ne vien nuo narsos fronte, o ir nuo 
aukštos moralės, geros dvasios visame krašte. Tą gi 
šiandiena daug padeda išlaikyti gera spauda. Iš čia i

išeina prieš komunizmo 
diktatūrą, kurią jie nori į- 
kurti ir kitose valstybėse. 
Bet tokia propaganda ko
munistai tik pasitarnauja 
Ašiai — nacizmui ir fašiz
mui. “Suskaldyk ir Val
dyk”, tai nacizmo šūkis. 

(To tvirtai laikosi, matyt,

Spaudos Dienos - Atneš Kai Ką 
Naujobažnyčių, mokyklų, vienuolynų, našlaičiams ir sene

liams patalpų ir tt. Misijų kraštuose gyvena puslauki
niai žmonės. Duosnumo misijoms palaikyti jie nesu
pranta, o jei ir suprastų, tai dėl savo neturto ar nesu
gebėjimo bent kiek civilizuotai gyventi, jie neturi iš- _ . „ .
tekliaus misijas paremti. Tad viso pasaulio misijos . Prles septyniolika šimtų metų Knienęs garsus 
laukia paramos iš katalikiškų kraštų. Čia kaip tiktai matytojas Tertul.jonas pasakė pranašiškus žodžius: 
yra progos pasireikšti katalikų susipratimui, vienin-'. - Ateis diena Bažnyčiai, kada rašančių jos sūnų ra- 
gurnui ir labdarybės dvasiai. Čia ryškiai ir garbingai sa'a;s turės tokios pat vertės, kaip ir kankinių krau-
iškyla ta Katalikų Bažnyčios ypatybė, kurią vadina- J33 ' . v. , ..
me šventųjų bendravimu. i šita diena >u atšJ° ir sian(hen nepanaudojimas

Plačias sritis užima katalikų misijos. Jos išsklai- spaudos Kristaus mokslui skleisti ir ginti būtų išda- 
dytos po visus pasaulio kraštus. Neskaitant plačios vimas evangelijos tiesų. Neveltui ir Pijus X pa-
misijų dirvos Amerikoj, milžiniški Azijos ir Afrikos sakė tuos garsiuosius žodžius, kūne visada tun stove-
plotai daugiausia misijų reikalingi. Jos yra Australi- ti mūsų atmintyje. .................. ...
joj, Aliaskoj, vakarinių Indi jų salose. Jos verkiant rei-' Veltui jūs statysite bažnyčias, ruošite misijas,

Vertinga, Kaip Kraujas

Komunistai, jų organiza
cijos ir spauda, kur ji ne
būtų, yra tarptautinio — 
KOMINTERNO nariais. 
Kominterno centras yra 
Maskvoje. Komunistai iš 
Kominterno centro gauna 
įsakymus ir nurodymus 
kur ir kaip veikti.

Štai kada Sovietų Rusija 
okupavo Lietuvą ir ją įsi
jungė, tai Amerikos lietu
vių komunistų centrai ta
po tiesioginiais atstovais 
sovietinės valdžios Lietu
voje.

Brooklyno lietuvių ko
munistų laikraštis “Lais
vė” buvo sovietinės val
džios Lietuvoje autorizuo-

kalingos Rusijoj, kur gal sunkiausia misijonieriams steigsite mokyklas. Visi jūsų darbai, visos jūsų pa-
įneiti, bet jie eis,’ jei tik bus galimybės, kad ir slaptai, 8tangos bus sunaikintos jei jūs tuo pačiu laiku nega- 
kad ir savo gyvastį pavojun statant, misijas įvykdyti. leslte- pasinaudoti tuo defenzyvimu u- ofenzyvmiu

Misijos prasidėjo ndo pat Bažnyčios įsteigimo. ginklu, kokiu yržE katalikų spauda’
Pirmieji misijonieriai buvo Kristaus Apaštalai (atsto-1 Laikraščiai, kalbėjo Grand Rapids vyskupas 
vai - pasiuntiniai). Jie išsisklaidė po visą pasaulį, pa- G- Plnton- -J™ tal ęd.D*o žmogaus umversitetas, tai 
siskirstydami savo darbuotei visas Romos imperijos ^ra vieą1J1tčlis pomokyklinis auklėjimas, kurj gauna 
dalis: pačią Italiją, Afriką, Ispaniją, GalBją, Germa- paprasta žmones .

Britaniją, Graikiją, Judėją. Vyko net į mažai ži-' 18 cia mus? Pa^ga bu^ti, kad tik geroji spauda
butų kasdienė žmonių sielos duona.

Vardan Išėjusių Frontan Vyrų
Milijonai šio krašto geriausių vyrų išėjo savo kru

ni ją,
nomus kraštus, pav., Skitiją (dabartinę pietų Rusiją). 
Tie milžiniški Apaštalų ir jų įpėdinių misijonieriški 
darbai tęsėsi tol, kol visa Europa nesukrikščionėjo.
Paskui Kolumbas atrado Ameriką. Drauge su juo ir tinėmis padaryti užtvarą besiveržiančiam priešui. Jie
paskui jo ėjo katalikų misijonieriai. Paskui atkreipta ---------------------------------------------- -----------------------
dėmesio į Aziją. šv. Pranciškus Ksaveras vadinamas durti su stabmeldžių neapykanta ir atkakliu fanatiz- 
Indijos apaštalu, nes jis ten ilgiausiai darbavosi ir ne- mu. Daugeliui misijonierių teko nusipelnyti kankinių 
palyginamu savo uolumu ir garsiais stebuklais daug vainikas. Bet jų uolumas nepalūžo. Jie tęsė ir tebetę- 
indų atvertė į katalikų tikėjimą. Taip pat įsikūrė daug šia toliau savo pernelyg sunkų bet garbingą darbą, 
misijų Kinijoj, Japonijoj, Malajuose, Australazijoj ir Misijos sudaro vieną garbingiausių Katalikų Baž-
kituose gretimuose kraštuose. 

Misijonierių darbai buvo
nyčios darbų. Jos niekad nesiliauja — svetur ir pas

I. Per pamaldas kunigai pasako atatinkamus pa 
mokslus (organizacijų vadai apie tą iš anksto susita 
ria).

II. Po pietų ar vakare šaukiamas visų parapijos ka
talikų iškilmingas susirinkimas, kurio programa gali 
būti tokia: 1. Gyvasis paveikslas iš spaudos draudi
mo laikų, apie spausdintą žodį mylėjusius knygnešius.
2. Pakviesto pasauliečio inteligento paskaita apie laik
raščius ir spaudą. 3. “Laikraščių paradas”: atatinka
mai aptaisytos mergaitės ir berniukai pasirodo sceno
je su lietuvišku katalikų laikraščiu. Kunigas, ar kas 
kitas paaiškina, koks tas laikraštis, kiek jis kaštuoja.
4. Pritaikytos deklamacijos, dainos ar monologai. Po 
tokio susirinkimo dar gali būti maža loterijėlė, kurio
je laimėjimai - laikraščio prenumeratos. Gera būtų,
kad parinkti žmonės prieitų prie kiekvieno dalyvio, tas priiminėti ir siuntinė- 

i pasiūlydami užsisakyti gerą laikraštį. Dar geriau, kad V. Uitiems laikras-
atsirastų pasišventėlių, kurie pasiskirstę parapiją ra- 
jonais aplankytų lietuviškus namus pasiūlydami ge
rus mūsų laikraščius.

Ką Sako Patyrimas
Tik ruošiant spaudos dienas ir kunigams tais 

klausimais domintis kalėdojimo metu Lietuvoje, kata
likų spauda, nežiūrint gyventojų neturto ir trukdymų 
iš to laiko diktatūriškos cenzūros pusės, užėmė pirmą 
ir vadovaujančią vietą. Panašios pastangos duoda ge
rų vaisių ir Amerikoje. Pavyzdžiui, neseniai “Drau
gas” pravedęs tokį vajų Čikagos Šv. Jurgio parapijoje 
laimėjo apie 75 naujus prenumeratorius, kurie laik
raštį užsisakė visiems metams ar trumpesniam laikui 
žadėdami toliau vėl prenumeratą pratęsti. Mūsiškė 
spauda tenupelno reikiamą dėmesį.

— Katalikų spauda, — kalba Oklahomos ir Tulsos 
vyskupas F. C. Kelley, — atneša evangeliją į namus, 
paversdama juos į bažnyčias. Ji krikščioniškose šei
mose pamokslauja prie ugniakurų ir prie vakaro lem
pų. Ji įstengia aplankyti ir mūsų atsiskyrusius bro
lius... Jokia tarnyba Dievui, kurią tik aš esu atlikęs

Laisvė”, kuri su malonu
mu tas pareigas prisiėmė 
ir pareiškė, kad “jų pra
šymą pildysime”.

Lietuvių komunistų laik
raščiai ir iki šiol gauna 
sovietinės valdžios Lietu
vai žinias iš Maskvos, ku
rių negauna joks kitas ne 
komunistinis laikraštis. 
Tas parodo, kad lietuvių 
komunistų laikraščiai te- 
besiskaito atstovais sovie
tinės valdžios Lietuvai.

Iš to aišku, kad lietuvių 
komunistų laikraščiai yra 
svetimos valstybės Ko
minterno centro agentai.

Gal bus vietoje paklausti 
lietuvių komunistų laik
raščio “Laisvė” ir kitų ko
munistų laikraščių, ar jie 
yra užsiregistravę T ”J. V.

neįmanomai sunkūs, mus. Misijonierių pavyzdys sukelia mumyse pakilaus savo gyvenime, nesuteikia man tiek džiaugsmo, kaip valstybės departmente,
Jiems teko dėstyti tikėjimas tautoms, kuriose nuo am- nuostabaus ir nuoširdaus pasiryžimo su jais bendra- nuoširdžios pastangos per spaudą skleisti Gerąją Nau- ' 
žiu buvo įsisenėję stabmeldybės prietarai. Teko susi- darbiauti, uoliai paremiant jų heroiškas pastangas. K. jieną”. K. J. Prunskis.

kaipo svetimos 
agentai?

valstybės

B GARBINGŲ LAIKŲ
(Iš “Šviesos” spausdinio)

Buvo krikščionims sunkūs cezaro Deci- 
jaus laikai. Plačiai pasiliejo kraujas, sopuliai 
ir ašaros, kuriuose pagaliau turėjo paskęsti 
pati galingoji pagonija.

Ravennos mieste iškilminga šventė. Net 
ir poniškesnieji miestelėnai ankščiau atsikė
lė. Visi linksmai ir skubinai, su gyvais vei
dais, su blizgančiomis akimis, garsiai kalbė- 
damies, karštai mostaguodami, eina į cirką. 
Bus čia šiandien įdomių dalykų: be gladiato
rių kautynių, piliečiai pamatys dar, kaip gra
žus leopardas draskys žinomą krikščionį, bu
vusįjį centurioną Kvintų.

Cirkas, nors nedidelis, bet grakštus, nau
jas, linksmutis, baltuoja, saulės spinduliais 
aplietas; tartum, šypsodamas, maloniai kvie
čia praeivius, kad užeitų.

Šie, kaip patvinusios upės, veržte veržias, 
banguodami, per visas ketverias aukštas an
gas iš visų keturių pasaulio šalių, skirstos 
mažesniais upeliais ir tvįsta — plaukia po 
amfiteatrą aukštyn, į šalis, aplinkui. Pir
miausiai prisipildė sėdynių eilės palubėse ir 
kitos, joms artimosios; tai — žiūrėtojai, nors 
prasčiausiai apsirėdę, nors namie ne ką tetu- 
rį užsikąsti, bet gal uoliausi cirko lankytojai;

be jų nė vienas vaidinimas neapseis; jiems 
tie vaidinimai tiek svarbūs, kiek pati duone
lė kasdienė; ne dyvai, kad jie gatvėse rėkau
ja: “Panem et circenses (duonos ir cirko vai
dinimų) !” ir valdovai jų klauso — patiekia 
jiems ir viena, ir antra; kaip jų neklausysi? 
jie galingi, nes jų daug, o savo gyvybę neauk
štai tekainoja; ir kaip jų neklausysi, kad taip 
lengva paklausyti: jie tenori dviejų dalykų, o 
juk ir duonelės, ir cirkui medžiagos (kūnų— 
žvėrims draskyti ir gladiatorių — ginklams 
žeisti) patieks tokie pat, kaip jie; ir kaip jų 
neklausysi, kad gražiai apsimoka: pasotinsi 
tų žvėrimis virtusiųjų būtybių kvailą alkį — 
jos ne tik nebšiauš prieš tave šerių, ne tik 
neburzgės, nebpuls ir nebkąs, bet dar ranką 
tau laižys, prie kojų šliaužios, visa kakarine 
rėks, tave garbindamos, ir... ramiai duosis 
valdomos ir naudojamos... iki vėl išalks anų 
dviejų dalykų.

O tuo tarpu tie žiūrėtojai jaučiasi puikiai: 
jie juk lyg pas save, namieje; taigi laisvai 
kalbasi — garsiai rėkauja, ramiai užkan
džiauja, likučius mėtydami čia pat; antra 
vertus, jie čia — ponai, kaip ir kiti, ana, ku
rie ten sėdi, pasipūtę, švarūs ir gražūs, bet 
juk skirias tik tuo, kad jie žemiau sėdi (taigi, 
ar ne geras tas cirkas, tas driskių prietelis, 
kurs pažemina aukštuosius, o paaukština že

muosius!); todėl ir žiūri dabar tie paaukštin
tieji su didele panieka žemyn į anuos laibako- 
jus, storapilvius, silpnarankius, pridengu
siuosius anas savo silpnybes puikiais rūbais; 
į anas švelnutes, tęvutes, kaip nendrytes, 
skaistuoles, kur ten baltuoja, it lelijos, savo 
sniegaspalviais plonais brangiais rūbais, sa
vo nuogomis rankomis ir pečiais, lyg anų, va, 
marmuro statulų, kur puošia pirmąją eilę 
sėdynių; į anas pilnąsias puikybės senes, kur 
slepia savo kūno biaurumą po brangiausiais 
audeklais, apsikabinėjusios visokiais aukso 
blizgučiais ir brangiais akmenimis, lyg 
klausdamos žiūrėtojus: “Na, kuri iš mūsų 
brangesnė? Kiek talentų aukso už mane duo
tume?”

Su pavydu žiūri anie paaukštintieji dris
kiai į tą brangenybių ir grožio parodą. Rodos, 
tik ranką ištiesk — ir pasieksi, ir gausi; bet 
sykiu ir taip toli, jog niekuomet nepasieksi; 
per tą bedugnę ištiesti tiltą tegali sukilimas 
(tai — per didelis triūsas) ir vogimas ar su 
nužudymais, ar be (tai — lengvas daiktas; ir 
šitokiam tiltui nutiesti inžinierių ten, palu
bėse, yra gana)... Taip... bet šioj valandoj vi
sas tas grožis ir gėris tepasiekiamas tik aki
mis ir dar žodžiais — pasigėrėjimo, pavydo, 
pašaipos, paniekos (nuo pasigėrėjimo lig pa
niekos, matote, tik du žingsniai). Ir birsta

pajuokos, paniekos žodžiai žemyn ant tų lai
mingųjų žemųjų (su žodžiu nukrinta ant jų 
kartais šis bei tas labiau medžiaginis daly
kas, kaip apelsino žievelė ar ką). O šie su ne
mažesne panieka retkarčiais žvilgteri į užpa
kalį aukštyn ir vėl tartum visai užmiršta a- 
nas sėlenas, anuos pelus, kuriuos likimo vė
jas taip toli, taip aukštai numetė; tačiau, kad 
ir iš tolo, vis dėlto šie priverčia save pajusti 
kad ir savotiškais kvapais, kurie liepia po
nams negražiai šieptis ir nosį kraipyti.

Galų gale susirinko ir aukščiausioji mies
to ponija, visuomet ir visur, matyt, paskuti
nioji, išskyrus tik — prie valdovų malonės. 
Atėjo ir prefektas Peliksas Sempronijus, sto
ras, plikagalvis, su geru veidu apysenis vy
ras su savo jaunute gražia žmonele Tūli ja. Iš 
visų pusių nuo aukšto pasigirdo karšti ploji
mai ir šauksmai: “Avė, praefecte! Avė, Felix 
Semproni! (Valio, prefektai! valio, Peliksai 
Sempronijau!) Šitas kinknojo į visas šalis, 
patenkintas, meiliai šypsodamas, šluostyda
mas nuo kaktos rasą, nes karšta jau buvo, 
nors saulė dar toli gražu nebuvo parodžiusi 
visos savo jėgos, ir slopu nuo žmonių kvapo 
ir įvairių gausių kvapsnių, kurie tirštu debe
siu bangavo nuo moterų ir vyrų-dabitų... Ga
lop prefektas davė ženklą ranka — ir vaidini
mai prasidėjo.

(Bus daugiau)
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Penktadienis, Spalių 16, 1942 PARBINIMtAS X
Už Moterystės Išlaikymą

Rašo T.
Šiandien pasaulis piktinasi Hitlerio, Mussolinio ir 

Hirohito žiaurumu; sudreba girdėdami jų nusistatymu 
pavergti ir sunaikinti tautas; smerkia jų nekaltų 
žmonių žudymus. Nėra žmogaus, kuris užtartų, ar pa
teisintų nekaltų žmonių žudytojus. Šiandien visas pa
saulis įtempia paskutines jėgas, kad tie galvažudžiai 
būtų nubausti už piktadarybes. Visos tautos sukaupė 
visas pajėgas, kad priešas į jas neįeitų, kad tautos ne
būtų sunaikintos. Bet tautų sunaikinimas nepraside
da priešui atėjus.

Tautų sunaikinimas prasideda su žmonijos tiky
binių ir dorovinių pagrindų suirimu. Priešas yra mūsų 
tarpe. Tautų žudytoja, nesmerkiama, veikia mūsų tar
pe. Žmonės, kurie smerkia Hitlerį už tautų sunaikini
mus, patys ragina naikinti savo tautą. Žmonių ben
druomenės pagrindas yra šeima, ta žemiškoji trejybė: 
tėvas, motina ir vaikai. Šeimos sudaro tautas ir kas 
naikina šeimas, tas griauna tautas, tas yra tautų žu
dytojas.

Supagonėjęs pasaulis šiandien pasikęsino sunai
kinti tautų gyvybės šaltinį — šeimą. Šiandien skelbia
ma ir mokoma, kaip išvengti vaikų gimdymą, kaip iš
niekinti moterystės prakilnumą. Kodėl prieš šiuos 
žmonijos priešus, tautų žudytojus, nepakeliama pa
smerkimo balsas?

LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRASAS
Žemiau talpiname iš Lie

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 
negauna jokių žinių.

Sąrašas sunumeruotas ir 
alfabetiškai sudarytas. 
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o 
skliauteliuose tėvo vardą, 
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje.

(Tąsa)
8830. Pupalcijojienas, Algis 

(Balys), g. v. Marijampolė.
8831. Pupa^ijojienė, Ona 

(Andrius), gim. 1902, mok., g. 
v. Marijampolė.

8832. Pupkevičius, Antanas 
(Jurgis), 30, ūkin., g. v. Kama
jai, Švenčionys.

8833. Pupkevičius, Leonardas 
t Karolis), 19.
8834. Punpkievič, Karolis (Ka

rolis), 23, ūkin.
8835. Puronienė, Ona (Juo

zas), 36, samd., g. v. Žeimelis.
8836. Purvinis, Ringaudas 

(Jonas), 4, Jūrė.
8837. Purvinienė, Sabina 

(Antanas), 28, samdinė.
8838. Purvinis,' Jonas (Vin

cas) , 32, Jure.

Stasė8913. Račinskienė,
(Jurgis), 35, šeim.

8914. Račinskas, Vytautas 
(Kostas), IĮ, mokinys.

8915. Račinskas, Viktoras 
(Jurgis), 35, samd., g. v. Plok
ščiai. Šiauliai.

8916. Račiūnas, Andrius, 82, 
Skudziai, Rubleliai, Šakiai.

8917. Račiūnienė, Petrė (Mo
tiejus),

8918. Račiūnas, 
driųs), 35, ūkin.

FsrFiMgr...

lipinusi
BONDS
STAMPS

Jonas

MOTERYSTES PRAKILNUMAS
Jo Šventenybė Pijus XI, savo enciklikoje,. “Casti 

Connuhii”, sako: “Koki didi yra skaisčios Moterystės 
prakilnybė, galima iš to pažinti, kad Kristus, mūsų 
Viešpats, Amžinojo Tėvo Sūnus, prisiėmęs nupuolu 
siojo žmogaus kūną, nepasitenkino ypatingu būdu į- 
terpęs moterystę — naminės draugės ir net visos žmo
nių bendruomenės pradžią ir pagrindą — į tą meilės 
santvarką, kurioje įgyvendė visuotinį mūsų giminės 
atnaujinimą, bet, privedęs ją prie pirmykščio jo Die
viškojo įkūrimo grynumo, ją iškėlė į tikrą ir didį Nau
jojo įstatymo Sakramentą ir todėl jos drausmę ir visą 
priežiūrą pavedė Bažnyčiai, Savo Nuotakai”.

Skaisti, nesutepta moterystė! Atpuolusiam nuo 
Dievo pasauliui šie žodžiai labai keistai ir juokingai 
skamba. Supagonėjusiai žmonijai šiandien skaistybė 
nėra brangintina dorovė, kilnus pasididžiavimas, bet 
bereikalingas valios varžymas, senovės palikimas, ku
ris surįša žmogaus valią. Moterystė nebelaikoma Die
vo šventovė, bet kūniškas malonumas, geidulių paten- Į (Antanas), 42, ūkin. 
kinimas, ištyrimo stotis.

MOTERYSTES IŠNIEKINIMAS
Popiežius Pijus XI už tai sako: “Apsidairę iš šio 

Apaštališkojo Sosto, nelyginant iš kokios iškilumos, 
ne tik Mes, bet ir jūs pastebite ir kartu su Mumis laja, 60, šeim 
skaudžiai apgailestaujate, kad daugelis žmonių užmir- J 8848. Purtikaitė, 
šę šį Dievišką atnaujinimo darbą, arba visiškai nenu 
mano šitokio Krikščioniškos moterystės šventumo, 
arba begėdiškai jį neigia, arba net, pasirėmę 
gaiš tam tikro naujo ir visiškai iškraipyto dorovės 
mokslo pagrindais, po kojomis jį mindžioja. Šie ypa 
tingai kenksmingi paklydimai ir iškraipyti papročiai 
ėmė plisti ir tarp tikinčiųjų, ir pamažu, diena iš die
nos, jie linksta labiau įsigalėti jų tarpe”.

GIMDYMO KONTROLE
Šių Popiežiaus žodžių tikrumą šiandien aiškiai su 

prantame. šiandien Moterystė yra begėdiškai išnie 
kinta; šiandien net norima valstybėje pravesti įstaty
mas, kuris Moterystės Sakramentą paverstų į paleis 
tuvavimą, žmonas į paprastas paleistuves. Aš kalbu 
apie gimdymo kontrolę. Lapkričio 3 dieną, 1942 me
tais, Massachusetts valstybėje bus pateikus piliečių I ^^“7 v. Vandžiogala, 
balsavimui gimdymo kontrolės klausimas. Iki šiol ga- Puskunigis, Kazimieras
lio ja valstybėje įsUtymas, kuris laiko kriminaliniu (juozas)( 29, ūkininkas, gy. v. 
nusikaltimu ir skaudžiai baudžia visus, kurie priside- Babtai, 
da prie gimdymo kontrolės. Gydytojams nevalia teik- 8856. Puskunigienė, Jadvyga, 
ti paUrimų, ar prirodyti priemonių gimdymo trukdy- 25, šeimininkė, 
mui. Nevalia išdirbinėti, parduoti, ar platinti gimdy- 8857. Puskunigis, Kazys, 31, 
mo kontrolei kokių nors priemonių. Bet dabar siūlo- policininkas, 
ma piliečiams balsavimu visa Ui atmesti ir pravesti 8858. Pdskunigienė, Ona, 56, 
įsUtymą, kuris užgirių begėdišką moterystės išnieki-Į®6^^11^' 8- v- šašai, 
nimą.

Siūlomame balsavimui įsUtyme pasakyta, kad .1 8860. Puslyte, tSase (Marty-
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8839. Purynovska, Marija Pelyčiai. 
(Eugenijus), gim. 1911, sam
dinė.

8840. Purvinskienė, Anasta
zija, 60, šeim., g. v. Kliūčiai, 
Kuršėnai.

8841. Purtikas, Juozas (Jo
nas), 52, ūkin., g. v. Pučionys,
Vepriai.

8842. Purtikienč, Petronėlė

8843. Putrikas,
(Juozas), 4.

8844. Putrikas, Jonas 
i zas), 6.

8845. Purvinskienė, Anasta-

Antanas

Jukėnai.
8861. Puslytė, Birutė (Marty

nas), 13.
8862. Puslys, Martynas (Ra

polas) , su žmona.
8863. Putra. Petras (Pranas), 

60, ūkininkė, g. v. Viešintai,

(Juo-

8952. Radišauskas,
(Matas), 35, ūkin.

8953. Radinienė, Bronė (Izi
dorius), 32, siuvėja, g. vieta

Juozas (An-] Krinčinas, Biržai.
8954. Radinys, Jonas (Jonas),

8919. Račiūnienė - Valaitytė, 139, samdinys, g. v. Krinčinas.
Agota, 24. 8955. Radavičius, Vladas, 37,

8920. Račiūnas, Jonas (Juo- g. v. Kaunąs, Šančiai,
zas), 3. 8956. Ručinskaitė, Irena

8921. Račkauskas, Vytautas, (Viktoras), 10, g. v. Kiduliai.
60, inžinierius, g. v. Kaunas. 8957. Ručinskienė, Liuda

8922. Račkauskienė, - Janu-1 (Kazys), g. v. 1908.
8958. Ručinskas, Viktoras,

tanas), 24, samdinys, gyv. vie
ta Kalinas

laitytė, Justina (Kalikstas), 45,

8923. Račkauskas, Juozas 
(Vytautas). 16, studentas.

8924. Račkauskas ( Vytautas 
(Melchiorąs), 27, samd-, g 
Kaunas.

8925. Račkauskienė, Birutė

gim. 1904, samdinys.
8959. Rubšteinienė, Elzbieta, 

60, šeim., g. v. Šiauliai.
8960. Rubšys, Leonas (Sta-

v-|sys), gim. 1901, karininkas, g.
v. Vilnius.

8961. Rubinavičius, Vyta u-
(Petru). 25, samdinė, g, vieta(ĮgB3s)> M g.
Kaunas.

8926. Radalovičienė, 
ga (Vladislovas), 60, šeim., g. 
v. Vilnius.

8927. Radalovičienė, Jadvyga, 
28, šeim-, S- v- Šen. Vilna.

892. Radaloričįūtė, Ieva, 7.
8929. Radalovičiųs, Andrie

jus, 3. ,

v. Kaunas.
Jadvy-Į g%2. Rubinavičįenė,

(Juozas), 56, šeim.
8963. Rubešeyičiūtė, 

(Vaitiekus), 15, g. v. u • m., 
Kuršėnai.

8964. RubeževičiCu.. On^ 
(Kazys), 85, ūkin.

8965. Rubeievičius, Vaitie-
8930. Reklaitytė, Asta (Mi-lv,,.. 50 nvin

8885. Pranckevičius, Rimutis k ) 1933, g. v. Balsu-
(Juozas), 5. s- v- Mažeikiai. I ' R°Zukas’ Zlgmas (R}O_

8886. Poderys, Klemensu P Adeiė
Uuuu), 32 ūkininku, gyv. v. (viacM)> gim. 1902, agronome

l#'
8864. Putrienė, Teklė (Ipoli- (Vincas), gimusi 1912, gyv. v. i 8933 Re^y^ S., g. riete

vieta'Panevėžys. L. p , Ifesj, ukin.
8888. Petrausku, Gediminu 39 8969. Roiukas, Bolius (Flio-

8934, Reklaityte, Adele, 39. ras), 25, ūkin.
uuoaaei. 8935. Reklaitienė - Pievokaitė,

8889. Plungė, Balys, 34 .mo- 1820.

Adolfas

gyv-tas, 55, ūkininkė,
Plukiai, Viešintai.

8365. Putrinas, Bronius (Ka
zimieras), 37, mokytojas, gyv. 
vieta Meldųčiai, Vyžuonys.

8866. Putrinienė, Ona (Juo
zas), 30, šeimininkė.
• 8867. Putrinaitė, Aldona 
(Bronius), 14, mokinė.

8868. Putrinas, Algimantas 
(Bronius), 8. •

8869. Putrinienė, Agota, 85, į vieta Vilnius,
i ūkininkė. 8893. Rabacius,

8870. Putrinienė, Larisa (A- 
leksiejus), 29, slaugė, gyv. rie-

kytojas, gyv. v. Andrioniškis.
Liutgarda,

šeim., g. v. Vilkininkai, Girču-

(Jonas), 42.
8847. Puščienė, g.

klaidin-1 kiai.
8848. Puščiuvienė, Elena 

(Alizas), 60, šeim., g. v. Šiau-
I liai.

8849. Puškariovas, Povilas 
(Jonas), gim. 1892, policinin-

Įkas, g. v. Kretinga.
8850. Puskunigis, Jonas, 40.
8851. Puskunigienė, Kazimie- 

|ra, 50, šeimininkė.
8852. Puskunigis, Juozas, 60, 

Į ūkininkas.
8853. Puskunigienė, Jadvyga 

(Feliksas), 22, šeimininkė.
8854. Puskunigis, Kazys, 60,

Veronikata Kaunas.
8871. Putrimas, Romas (Fe- 

Mažei- liksas), 1909, samdinys, gyv, v.
Vilnius.

8872. Put vys, Vytautas (Vla
das), gimęs 1901, samdinys, g. 
vieta Graužikai, Kelmė.

8873. Putvys, Algis, 9.
8874. Putvytė, Giedrė, 7.
8875. Putvys, Vytenis, 5.
8876. Putvienė, Elena, 32, šei

mininkė.
8877. Putvys, Tautvilas, 3(4-
8878. Pyragius, Jonas (Juo

zas), 38. darbininkas, gyv. vie
ta Joniškis.

8879. Pyragiūtė, Zita (Anta
nas), l’/2, g. v. Baluškiai, Bir
žai.

8890. Plungienė,
30, mokytoja.

8891. Polikauskaitė, Ona, 30, 
gyv. vieta Marijampolė,

8882. Puklauskienė, Zofija 1^ WuMM)i gun. lg87,
<vĮadimira»), 28, samdinė, gyv.jmQt g v plotinė, Telšiai.

8938. Rekašiūtė, Gražina 
Kazys (Jo- (Liudas) * 2, g. v. Varniai, Tei

nąs), 45, samdinys, gyv. vieta-
Tauntgė ' |X».

8894. Rabačienė, Zosė, 39, šei
mininkė.

piai.
8936. Rėklaitis, Juozas-Vin- 

cas, gim. 1910, samd.
8937. Rekašienė - Maslauskai-

Eduardas

8895. Rabačiūtė, 
zys), 17, mokinė.

8896. Rabačius, 
zys), 15, mokinys.

8897. Rabačius,

“gydytojams bus leista teikti patarimus ir visas prie 
mones gimdymo kontrolei, vedusiųjų sveikatos gero
vei”. Gudriai pasakyta, bet nepasakyta pilna tiesa. Vi
siems yra aišku, kad toks valstybėje pravestas įstaty
mas atidarys kelią į viešą paleistuvavimą. Moterystėje 
gyvenantieji galės kreiptis prie gydytojų ir iš jų gauti 
priemones ir patarimus, kaip garniui snapą nukirpti. 
Toliau, kiek atsiras tokių sąžiningų gydytojų, kurie 
apsirubežiuos gimdymo kontrolės priemones teikti tik 
vedusiems? Toks valstybės pravestas įstatymas, kaip 
tik bus paskatinimu nevedusioms atsižadėti skaisty
bės, paleistuvauti, nes gimdymo bus galima lengvai iš
vengti, dar ir su valstybės įstatymo užtarimu. Kiek
vienam yra aišku, kad įstatymą gudrieji mokės iš
tempti iki paskutinio laipsnio, jį savotiškai išaiškinti

nas), 10, gyv. vieta Daugailiai,

8970. Rožufcas, Vladas (Flio- 
ras), 34, ūkin.

8971. Rožukienė, Juzė, 60, 
ūkin?

8973. Rožanskaitė, Teresė 
(Mikas), 10, g. v. Jackonys, 
Kriukai.

88974. Rožanskienė - Cicelai- 
tė, Karolina, 40, mok.

8975.. Rožanskas, Mykolas 
(Kazimieras), 55, ūkin.

8976. Rožaitienė, Marija (Ka
zys), 28, šeim., g. v. Juodeliai, 
Kalvarija.

8977. Rožaitis, Albinas (Le
onardas) , 30, ykin.

8978. Rožaitienė, Marija, 63, 
šeim.

8979. Radživanienė, Antanina 
(Antenas), 24, ūkin., g. vieta 
Taukadažiai, Panoteriai.

8980. Radzivanas, Vaclovas 
(Jonas), gim. 1909, ūkin.

8981. Radziševskienė, Regina 
(Antanas), 40, g. v. Vilnius.

8982. Radziševskis, Josef 
(Zbignius), 51, buvęs policinin
kas, g. v. Vilnius.

8983. Radzevičius, Juozas 
(Antanas), 16, ūkin., g. v. Po- 
Ūvariškiai, Trakai.

8984. Radzevičiūtė, Kazė 
(Antanas), 18, ūkin.

8985. Radzevičiūtė, Ona (Jo
nas), 15, mok., g. v. Liudvina
vas, Marijampolė.

8986. Radzevičienė, Anelė 
(Motiejus), 38, ūkin.

8987. Radzevičius, Konstan
tas - Keistutis, 7, mokinys, g. v. 
Šilėnai, Lazdijai.

Rekašius,
(Liudas), 7.

8940. Rekašienė - Alginavi 
Elena (K^'Įįįūtė, Jadvyga (Juozas), g.

1907, mokytoja.
8941. Rekašius, Liudas (Vla

das), 37, girininkas,'g. v. Var
niai.

8942. Reinienė, Stefa, 29 (su

Jonas (Ka-

Algimantas,
(Kazys), 14, mokinys.

8880. Pyragienė, Paulina, 28, 
šeimininkė.

8881. Pyragienė, Saliomeja, 
65, šeimininkė.

8882. PyteT, Laura, 28, gydy
toja, gyv. v. Turgeliai, Vilnius.

8883. Pžeinenieckas, Mečislo
vas, 47, kunigas, g. vieta Kuz- 
nyca, Alytus.

8884. Poškus, Valentas (An
tanas), 24, samdinys, gyv. vieta 
Kaunas.

8884. Poškus, Valentas (An-

8898. Rabačius, Juozas (Ka-i2 vaikais 1 ir 2 metų amž.), g.
zys), 10, mokinys. v Madagaskaras, Daugailiai,

8899. Rabačiūtė, Gražina (Ka- Utena.
zys>’ 8943. Reinys, Jonas (Jeroai-

8800. Rabaskaitė, Hama (An- mas) 70
dnejus), 25, ūkininkė, gyv. v. j 8944. Reinienė, Grasilija (Ig- 
Berčiūnai, Panevėžys.

8901. Rabuška, Pranas (An
driejus), gim. 1918, darb., g. v,
Jašiūnai, Vilnius.

8902. Bacevičienė, Vincė, 90,
ūkin., g. 
Tauragė. 

8903.

v. Gudai, Eržvilkas,

Racevičius, Povilas

nas), 55, ūkin.
8945. Reinys, 

jus), 28, ūkin.
8946. Reinys, Kazimieras 

(Jeronimas), 72, ūkin.
8947. Reinertienė, šeim., g. 

v. Vilkaviškis.
8948. Reinertas, Petras (Jo-

Juozas (Iza-

(Juozas), 49, policininkas, 40, samdinys, g. v. Vii

ir visus begėdiškus darbus juo pridengti. Toliau, ta
me projektuojamame įstatyme pasakyta, kad medici
nos laikraščiai ir žurnalai galės viešai, be gėdos, rašy
ti ir aiškinti apie gimdymo kontrolę. Ar tai nebus do
ram žmogui šlykštu matyti, kad jaunieji skaito ir mo
kosi, kaip paleistuvauti? Skaitymą seks mėginimai ir 
nedori darbai. Kiekvienas doras žmogus pasakys, kad 
toks begėdiškas įstatymas būtų dvidešimtojo amžiaus 
kultūros ir civilizacijos pažeminimas. Rodosi, valsty
bės vadai turėtų parausti iš gėdos tokį įstatymą net 
siūlyti žmonių balsavimui. Dievas draudžia gimdymo 
kontrolę.

(Bus daugiau)

v. Pušai, Skaudyiiė.
8904. Racevičienė, Irena, 40, 

mok., g. v. Pušai, Skaudvilė.
8905. Racikas, Povilas, 38, 

policininkas, g. vieta Pušai, 
Skaudvilė.

8906. Racikienė, Irena, 33, 
mokytoja.

8907. Rackus, Lionė (Sta
sys), 22, g. v. Jonava.

8908. Rackus .Eroslavas, 19.
8909. Račinskas, Aleksand

ras, 50, advokatas, g. v. Šilalė, 
Tauragė.

8910. Račinskas, Aleksandras, 
50, advokatas, g. v. Šilalė, Tau
ragė.

8910. Račinskienė, Liudvika, 
38, šeimininkė.

8911. Račinskaitė, Halina 
(Aleksandras), 15.

8912. Račinskas,

kariškis.
8949. Reikalienė, 

sys), 37, šeim., g. v. Jekšiškiai, 
Vidiškiai.

8950. Radišauskas, Algis (Jo
nas), 10, g. v. Nargai, Leipalin
gis, Seinai.

8951. Radišauskienė, 
(Antanas), 27, ūkin.

Ona
8988. Radzevičiūtė, Kunigun

dą, 12, mokinė.

(Bus daugiau)

(Motiejus), 
v. Kaunas.

Kostas 
39. dženitorius. g.

EEIMRfIHKIŲ DĖMESIUI
Jei norį būti gera šeimininkė^virėįa, tai tuo

jau įsigyk labai naudingą knygą _ "VALGIŲ 
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS'’. Be 
te, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu — 
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite;

'"DartiuUnlias**
366 W. Broadway. So. Boston, Mass.
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LDS Studijų Rateliams
2. Senovės Darbininkų Padėtis

Tačiau amatninkai nebuvo palaidi; jie buvo susi
būrę j draugijas; kiekvienai darbo rūšiai buvo atskira 
draugija. Tuo būdu buvo stalių, kalvių, siuvėjų, kur
pių įr tt. draugijos. Jos turėjo kiekviena atskirą statu
tą, pasaulinės vyriausybės patvirtintą. Draugija turė
davo savo laisvai renkamą valdybą, savo kasą, savo 
ženklą—vėliavą.

Nepriklausąs prie draugijos neturėjo teisės vers
tis amatu. Paliudymus, kad kas yra jau tinkamai iš
mokęs amato, po tam tikrų kvotimų,-išduodavo drau
gijos valdyba. Tuo būdu draugijos saugodavo, kad 
nesiimtų darbo nemokšos, ir tvarkydavo darbo kainas.

Be to, draugijos žiūrėdavo, kad jų nariai būtų do
ri žmonės, geri krikščionys katalikai. Ištvirkėlis būda
vo šalinamas iš draugijos ir jis netekdavo darbo. Ši
toks nuostatas darbininkui buvo akstinas elgtis pado
riai. Be to, draugija buvo darbininkui atrama visose jo 
nelaimėse. Pašalintasis pašalpos iš draugijos pusės 
nustodavo.

Šitoks darbo sutvarkymas tęsėsi bemaž per visą 
vadinamą Viduramžį ir gerokai siekė į istorijoje va
dinamus Naujuosius Laikus. Tik Didžioji Prancūzų 
Revoliucija, skelbdama tariamąsias laisves, padarė 
galą ir kalbamosioms amatninkų draugijoms. Ta revo- 
1. iuo smarkiau jas puolė, kad jos buvo ankštuo- 

) ykiuose su Bažnyčia. O ta revoliucija, lyg kad
. ninis bolševizmas, buvo nukreipta ne tik prieš 

vai ję, bet ir prieš Bažnyčią.
ačiau kai kur tos katalikiškos profesinės darbi

niu..^ draugijos išliko lig antrosios XIX šimtmečio 
pusės.

K<į Davė Revoliucija
Dabar pažiūrėkime, ką darbininkui davė revoliu

cija, taip garsiai skelbdama jam laisvę.
Kadangi revoliucija, kaip minėjau, buvo paskel

busi kovą Bažnyčiai, tai pirmiausia atpalaidavo darbi
ninką nuo religijos ir atidarė jam plačiai vartus į iš
tvirkimą. Paleistuvystė ir girtuokliavimas — buvo tos 
baisios ligos, kurios užgulė, ypač miestų darbininkų 
luomą. Netekęs tikėjimo į busimąjį gyvenimą, darbi
ninkas neteko ir sąžinės jautrumo, taigi ir savo darbą 
pradėjo atlikinėti sąžine nesivaduodamas.

Revoliucija, panaikindama amatninkų draugijas, 
paskelbė tartum gražų dalyką: laisvą konkurenciją 
(varžytines). Kas geriau attiksiąs darbą, tas būsiąs ge
resnis, tas daugiau uždirbsiąs.

Bet į tas varžytines stojo vienas tuščiomis ranko
mis, kitas — turėdamas ar mažiau ar daugiau kapita
lo. Devynioliktojo šimtmečio pažanga bemaž visoms 
gamybos rūšims pradeda pritaikyti mašiną. Ją įsigyti 
tegali tik tas, kas turi pinigų. Ir štai prasideda lenkty
nės. Mašina padaro ir geriau ir gamina daug. Tuščio
mis rankomis jos ne tik nepralenksi, bet ir toli gražu 
nepavysi. Taigi, kad ir būtum kažin kaip gabus, jei 
neturi pinigų, teks tau eiti persisamdyti tam, kas su
geba mašiną įsitaisyti.

Pažangai einant tolyn, ir mašinos didėja bei tobu
lėja. Joms įsigyti reikia didelių pinigų. Vieno kišenius 
čia permenkas, turi pinigus sudėti du, trys, dešimts 
ir t.t. Štai ir turime bendroves, kurios vartoja didelius 
kapitalus didelėms gamybos įmonėms įsteigti ir vesti.

Ne visi tokių bendrovių nariai asmeniškai gamy
boje ir dalyvauja. Užtenka, kad jie duoda savo kapi
talą, tas už juos dirba. Štai ir turime kapitalistinę 
tvarką.

Kapitalas — negyvas dalykas; jis yra beširdis. 
Vienintelės jo pastangos — vis augti ir, vis daugiau 
pelnyti.

Didžiausią darbą atlieka mašina. Bet ir ji be žmo
gaus negali būti. Ir mašinoms varyti reikia darbinin
kų. Bet tie darbininkai virsta lyg kad gyvais mašinos 
ratais. Ištisomis valandomis ir dienomis darbininko 
ausyse tegirdimas pragariškas visada vienodas maši
nos traškėjimas. Per dienų dienas darbininkas priver
stas kvėpuoti sugedusiu fabriko oru.

Amątninkas galėdavo pasidžiaugti savo gami
niais, lyg kad mūsų kaimo mergelės džiaugiasi savo 
rankų audiniais ar mezginiais. Fabriko darbininkas 
nė to džiaugsmo neturi, nes jis temato tik savo maši
ną, kuri teatlieka tik tam tikrą gamybos dalį. Gatava 
prekė yra perėjusi per visą eilę mašinų ir rankų, ir nė 
vienas fabriko darbininkas negali pasakyti, kad tai 
jo padarytas daiktas.

Iš to pragaro, fabriku vadinamu, darbininkas bėg
tų. Bet kur nubėgs? Ir pačiam valgyti reikia ir nere
tai reikia išmaitinti žmoną ir vaikučius. Pagaliau, į 
vieno pasitraukusio darbininko vietą pasisiūlys kiti 
penki, šeši. Ir juo daugiau rankų siūlosi darbui, juo 
mažiau moka už jį įmonių vedėjai. Tuo būdu darbas, 
arba aiškiau kalbant, atliekąs jį žmogus virsta preke, 
kurios kaina pareina nuo rinkos būvio. Kadangi žmo
nių skaičius auga, tai vis kas kart daugiau yra ieškan
čių darbo ir kas kart menkesnis už jį atlyginimas.
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Mount Carmelio Lietuviai Gražiai 
Atšventė Savo Parapijos 
AUKSINĮ JUBILIEJŲ

Spalių mėn. 4—7 dienomis 
ne tik Mt. Carmelio gyventojai, Į 
bet ir visa apylinkė žinojo, kad 
lietuviai turi dideles iškilmes. 
“Mount Carmel Item” dienraš
tis per ištisą savaitę spausdino 
straipsnius, istorinius duome
nis ir dėjo fotografijas apie Šv. 
Kryžiaus parapijos buvusius 
žymesnius asmenis, nuveiktus 
darbus ir apie dabartinį Jubilie
jinį judėjimą. Iškeltos ir plevė
suojančios amerikoniška ir tau
tinė lietuvių vėliavą prie klebo
nijos, bažnyčios ir iš mokyklos 
langų, skelbė praeiviams apie 
vykstančias iškilmes. Salė buvo 
papuošta girlandomis, bankieto 
stalai ir sienos spalvuotomis 
juostomis. Bažnyčios altoriai, 
ypač didysis skendo aukso gėlė
se ir vainikuose.

Jubiliejinės iškilmės prasidėjo 
sekmadieni, pašventinimu 3-jų 
vėliavų: amerikoniškos, lietu
viškos ir bažnytinės, kurias do
vanojo jubiliejaus proga bažny
čiai, pirmąją dvi jaunos parapi
jietės — Regina ir Alberta Ben- 
doriūtės, antrąją — Šv. Kazi
miero Seserys Mt. Carmely, tre
čią — Gyvojo Rožančiaus drau
gija. šventinimo apeigas atliko 
pirmasis kunigas kilęs iš šios 
parapijos Tėvas Ant. Sapdys, 
MIC. Iškilmingąją sumą laikė 
klebonas Dr. kun. J. B. Končius, 
asistuojant diakonui kun. V. 
Čėsnai iš Mahanoy City, Pa., 
subdiakonui kun. A. Sandžiui ir 
ceremoniariui kun. A. Deksniui. 
Iškilmėms pritaikytą pamoks
lą pasakė pats celebrantas il
gametis Šv. Kryžiaus parapijos

klebonas.
Bankietas buvo šaunus ir gau

sus parapijos salėje 5 vai. vak. 
Jį pradėjo Jub. Komiteto pirmi
ninkas A. Dembauskas perduo
damas įvedamąjį žodį kleb. Dr. 
Kun. J. B. Končiui, kurs vakaro 
programos vedėju pakvietė Dr. 
O. Kvederavičių, lietuvį iš šios 
parapijos, kuris dabar yra 
Dainville, Pa., Steito ligoninės 
vedėju. Bankieto svečiai ska
niai valgydami klausėsi sveiki
nimų, kalbų ir meninės progra
mos. Meninę programą išpildė 
Mrs. Thul su savo dviem dukre
lėmis ir Stasys Petruškevičius 
padainavo su dukrele Maryte 
savo parašytą dainelę. Senais 
laikais, parapijai įsikūrus, jis 
buvo altar-boy ir didelis akto
rius, scenos darbininkas. Ban
kiete jis sveikino vyrų vardu. 
Šie svečiai nuo garbės stalo pa
sakė kalbas ir sveikino parapi
ją jubiliejaus proga: Kun. A. 
Sandys, MIC., mokytoja p-lė E. 
Kelminskaitė (moterų vardu), 
Prof. K. Pakštas, W. Stanton, 
W. P. Kemble, kun. V. Brožys, 
Prelatas J. Clarke, vietos deka
nas, Redakt. J. B. Laučka, LRK 
Federacijos ir ‘Amerikos’ var
du, p. Juozas J. Kajeckas, Lie
tuvos pasiuntinybės Washingto- 
ne ir p. Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona. Klebonui kun. Dr. J. 
B. Končiui išreiškus padėką vi
siems garbingiems, svečiams, 
komitetui, kalbėtojams, šeimi
ninkėms ir programos vedėjui, 
bankietas baigtas sugiedant 
Lietuvos himną 'ir God bless 
America.

ANTRA JUBILIEJAUS MENA 
J. t Vyskupas Leech Atnašavo $v. Mišias

Antrąją jubiliejaus dieną 
šventė parapijos mokyklos vai
kai. Jie turėjo savo bankietą, 
jiems parodyta judomieji pa
veikslai iš jų pačių gyvenimo 
mokykloj ir vakare jie turėjo 
gražų scenos vaizdelį su daino
mis pritaikytą iškilmėms. Kaip 
jų bankieto metu, taip vakari
nėj programoj dalyvavo parapi
jos kunigai ir garbingieji sve
čiai iš toliau: Liet Prezidentas 
A. Smetona, p. Kajeckas, prof. 
K. Pakštas ir kun. A. Sandys, 
MIC.

Spalių 7 d. į Mt. Carmelį at
vyko diecezijos vyskupas G. 
Leech ir laikė Šv. Kryžiaus baž
nyčioje pontifikalines Šv. Mi
šias ir gale pasakė pamoksi i u- 
ką. Asistoje buvo: — diakonu 
kun. K. Klevinskas, Minersville 
klebonas, subd. — Dr. K. Ge
čys, archid.: Kun. Wewer ir 
kun. V. Brožys, Archikunigu

Dr. J. Petrovičius, ceremonijų 
vedėju kun. Fr. Kuchner. Iškil
mėms pamokslą pritaikytą pa
sakė kun. H. Keller, vyskupijos 
Mokyklų inspektorius. Laike 
mišių giedojo vyskupijos kuni
gų choras diriguojamas kun. 
Leo Krichten, vargonuojant 
kun. J. B. Gottwatt. Presbyteri- 
joj meldėsi 4 prelatai, bažnyčios 
navoj trys dešimtys kunigų, 
gausiai parapijonų gražiai pasi
puošę procesijos vaikai.

12:30 vai. iškelti Vyskupui ir 
dvasiškijai pietūs, kurių metu 
kalbėjo kleb. kun. Dr. Končius, 
svečių vardu kun. K. Klevins
kas ir Harrisburgo vyskupas 
Leech.

Visos jubiliejinės iškilmės 
klebonui rūpestingai vadovau
jant, Jub. Komitetui darbuo
jantis ir parapijonams pare
miant puikiai atšvęstos. K.A.D.

Philadelphijos Ir Jos Apylinkių 
Sodaliečių Konferenc, Direktoriaus 

VIEŠA PADĖKA

Pirmoji Philadriphijos ir josi 
apylinkių Sodaliečių Konferen
cija Marijos Dievo Motinos 
šventėje, spalių 11 d. buvo daug 
reiškiąs įvykis Sodaliečių gy
venime. Tai buvo puikiausias 
visų Philadelphijos ir jos apy
linkių viešas pagerbimas Mari
jos — Dievo Motinos — šven
tėje.

Pasisekus šiai pirmai Konfe
rencijai, šiam skaitlingam suva
žiavimui, kaipo josios tvarkyto
jas ir direktorius esu visų pir
ma nuoširdžiai dėkingas Kun. I. 
Valančiūnui ir Kun. J. Čepukai- 
čiui už jų pagalbą ir patarimus. 
Širdingai tariu ačiū Kun. 9t.

ĮRailąi, kuris per Katalikiškus 
laikraščius iš anksto šią konfe- 
reneiją paskelbė. Taipgi ačiū 
panelei T. Balčiūnaitei ir Šv. 
Kazimiero Sodalietėms už jų 
pasidarbavimą per laikraščius 
ir apgarsinimus, “posters”, iš
garsinti šią konferenciją. Ačiū 
Ponui Dzikui, kuris per radio 
stotį WTEL. ir Ponei Antanai
tienei, kuri per stotį WHAT, 
pranešė apie konferenciją.

Nuoširdžiai ačiū Kun. L Va
lančiūnui, Kun. J. čepukaičiui, 
Kun. E. Paukščiui, Kun. V. 
Martusevičiui, D.D., Kun. S. 
Railai. Kun. V. Vėžiui ir Kun. 
A. Pulokui už jų dalyvavimą ir

j'** Vi

KUN. DR. J. B. KONČIUS,
Šv. Kryžiaus liet. parap., Mount Carmel, Pa., ilgametis 
klebonas, kurio rūpesčiu ir vadovybe parapija atšventė 
savo auksinį jubiliejų.

Sveikiname Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos para
pijiečius ir garbingą kleboną kun. dr. J. B. Končių pa
rapijos auksinio jubiliejaus proga. Lai Dievas laimina 
jūsų darbus Bažnyčiai ir Tėvynei!

PHILADBJHIA, PA.
KVIETIMAS Į SERVICE 

PLAG PARODA
Visi lietuviai kviečiami į Ser

vice Flag iškilmes, kurios įvyks 
sekmadienį, spalių-Oct. 18 d. 
Lietuvių Tautos Pašelpinio klū
bo, 928-36 E. Moyamensing 
Avė. Service Flag. ceremonijų 
pradžia 1:30 valandą po pietų. 
Visi klūbo nariai kviečiami da
lyvauti, kurių skaičius siekia a- 
pie 600 narių. Užprašyta net 
trys benai. kaip žinoma, pagar
sėjęs lietuvių Šv. Jurgio parapi
jos benas tikrai bus. Parade ir 
iškilmėse pasižadėjo dalyvauti 
Miesto Viršininkas - May oras, 
ir kiti aukšti svečiai - kalbėto
jai. Visi be skirtumo, vyrai ir 
moterys, klūbo narys ar ne, būk 
patriotas, lietuvių tautinių rei
kalų rėmėjas. Dalyvavimas bus 
labai įvertinamas: pasirodysi
me kitataučiams didingai, to
kiais pat, kaip ir mūsų jaunuo
liai - lietuviai, išėję į Dėdės Ša
mo tarnybą ginti laisvę ir de
mokratiją po Amerikos žvaigž
dėta Vėliava. Visi turime daly
vauti pagerbimui mūsų jaunuo
lių kareivių, kurių garbei iškel
sime Service Flag. K. Dryža. 

MINĖTINOS VESTUVĖS

parodymą Sodalietėms šios kon
ferencijos svarbumą. Giliai dė- 
kuoju Philadelphijos ir New- 
town Šv. Kazimiero Seserims,

mininkei Šv. Kazimiero Soda
liečių, Phila., Pa., ui jų nuošir
džias ir paveikiančias kalbas.

Ačiū visoms Sodalietėms. ku-
Šv. Pranciškaus Seserims, ir rios prie tvarkymo ir vykdimo 
Seserų Kongregacijai po vardu konferencijos programos prisi-

i dėjo, o ypač Šv. Kazimiero So
dalietėms.

Tariu nuoširdų ačiū Naujosios 
Anglijos Sodaliečių Kongresui 

į už jų parsiųstus sveikinimus ir 
linkėjimus.

Lai ši konferencija, šis iškil
mingas minėjimas Dievo Moti
nos šventės ir jos prisiminimas 
gaivina Sodaliečių širdyse vis 

Eleanorai iš Vilios Joseph Ma-“4“1“"* krikščionišką dvasią ir 
rie, Newtown, Pa., Seseriai Ag- Veda > vis Prie Mari'
nieškai Marijai, “Missionary i l08,
Servant of the Blessed Trinity” i 
ir paneliai T. Balčiūnaitei, pir-į.

“Missionary Servants of the 
Blessed Trinity” už jų dalyvavi
mą, nes Jūsų dalyvavimas tik
rai padarė gilios įtekmės į So- 
dalietes. Taipgi dėkui klebo
nams, Kun. P. Garmui ir Kun. 
B. Verbickui už jų prisidėjimą 
ir paraginimą.

Ačiū maloniems kalbėtojams, 
Kum E. Paukščiui iš Chesterio, 
Pa., Kazimierietei Seseriai M.

Kun. S. J. Mažeika, 
Konferencijos Direktorius

Worcester, Mass.
Sv. Kazimiero Parapija

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
ŽINUTES

Spalių 7 d., įvyko šaunus pa
rengimas, Beano, bažnytinėje 
salėje. Buvo sekančios rengė
jos: Elz. Kupstienė, M. Ulevi
čienė, M. Urmonienė, Urš. Dep- 
kiunienė ir I. Tamsonienė. Pel
nas bažnyčios pagražinimui.

Parengimas puikiai pavyko. 
Publikos susirinko skaitlingai. 
Rengėjos turėjo daug gražių 
dovanų, ir pavaišino skaniais 
užkandžiais ir kavute. Tikima
si liks gražaus pelno parapijai.

Moterų Sąjungos 5-ta kp. ren
gia puikų kortavimo vakarą — 
Whist Party, 21 d. spalių, baž
nytinėje salėje.

Šis parengimas bus skirtingas 
nuo kitų parengimų. Kas ateis 
nesigailės, ir bus patenkintas. 
Komisija ir valdyba — komisi
jos pirm. P. M. Žemaitienė, var
gonininko žmona, ir A. Tham- 
sonienė parūpino kortavimui 
stalelius ir kėdes; M. Vaitekū- 
nienė, kps. pirm. parūpins stal
tiesėles: M. Paulukonienė — iš
puošimui salės; A. Milienė pa
rūpins užkandžius: O. Sodab- 
rienė parūpins kortas. Kiekvie
nas stalelis gaus gražias dova
nas. Taipgi bus brangių dovanų 
ir tiem, kurie nekortuos, gaus 
dovanas už įžangos tikietus. 
Bus proga visiems laimėti ir 
gražiai laiką praleisti.

vininkų 25-tos kp. susirinkimas 
įvyko 9 d. spalių, bažnytinėje 
salėje. Kadangi per vasarą ne
buvo susirinkimų, tai pasilsėję 
nariai skaitlingai dalyvavo. Iš
klausius raporto iš Katalikų 
Federacijos 13 skyriaus veiki
mo, jog užsibriežė darbuotis dėl 
Lietuvos reikalų, ir kiekvieną 
sekmadienį prie bažnyčios durų 
su tam tikrom dėžutėm renka 
aukas. Raportas užgirtas, ir pa
geidauta, kad atsišauktų į drau
gijas per susirinkimus ir kito
kiais būdais sudaryti sąrašą 
visų lietuvių, tarnaujančių Dė
dės Šamo tarnyboje iš šios pa
rapijos.

Centro pirm. kun. J. Padvais- 
kas, kuris pasišventusiai dar
buojasi Blaivybės dirvoje, pasa
kė turiningą kalbą, sustiprinda
mas narius dvasioje, ir ragino, 
nepaisant sunkumų, tęsti toliau 
Blaivybės apaštalavimo darbą.

Spalių-Oct. 10 d. Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje priėmė 
Moterystės Sakramentą jauni
kaitis, Vladas Baranuskas su 
panele Julijona Tribuliute. Liū- 
dytojais buvo jaunojo brolis A. 
Baranauskas, ir jaunosios sesu
tė, Emelija Tribuliūtė - Nor
kienė. Sutuoktuvių metu bažny
čią puošė puikios palmos ir gė
lės. Moterystės Sakramentą su
teikė kun. V. Vežis. Dalyvavo 
daug žmonių. Vestuvių pokilis 
įvyko pas jaunosios motinėlę, 
219 Wharton St. Dalyvavo daug 
svečių. Be to, dalyvavo ir para
pijos kunigai: kleb. I. Valan- 
čiūnas, vikarai — V. Vežis ir S. 
Raila.

Jaunoji per ilgus metu buvo 
Šv. Kazimiero parapijos choris
tė, mylėjo dainą. Jaunojo tėvai, 
pp. Baranauskai, 106 Mifflin 
St. ir p. Tribulienė, 219 Whar- 
ton St. iškėlė labai puikų jau
nųjų garbei pokilį. Po skanios 
vakarienės, jaunieji išvažiavo 
praleisti “meilės dienas”. Jau
niesiems linkime Dievo palai
mos. Dalyvavęs.

Tėvų Prantiškony Rekolek
cijos Ir Misijos 1942 m.
N ere Britam, Conn. — Šv. 

Andriejaus par., spalių 18—20 
d., T. Justinas Vaškys.

Kingston, Pa. — Švč. Panos 
Marijos par., lapkričio 9—15 
d., T. Justinas Vaškys.

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

Keicanee, IU. — šv. Antano 
par., gruodžio 21—25 d., T. Ju
venalis Liauba.

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard St.

Pittsburgh, Pa.

Parapijos vakarienė, spalių 11 
d. puikiai pavyko. Rep.

Šv. Kazimiero parapijos Blai- gausite

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?
"Darbininkas" išlei

do labai naudingą kny
gutę, kuri labai daug 
padės tiems, kurie ruo
šiasi gauti Amerikos pi
lietybės antruosius po
pierius. Joje yra trum
pai suglausti klausimai

ir atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. Knygu
tė mažo formato. Gali moterys ją įsidėti į ridi- 
kiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Norintieji gauti knygutę — "KAIP TAPTI 
AMERIKOS PILIEČIU?"—įdėkite į konvertą 25$ 
ir priklijavę 3$ štampą, pasiųskite “Darbinin
kui", 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. ir tuo-

I '- - ■■ .■•jh'ts,
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Penktadienis, Spalių 16, 1942 DARBININKAS
no stalo. Ateikite. Kviečia ren
gimo komisija.

NASHUA, N. H.
Spalių 4 d. įvyko Šv. Kazimie

ro parapijos 40 Valandų atlai
dai. Buvo svečių kunigų. Visus 
pamokslus sakė Tėvas Andruš- 
ka, Marijonas.

OEVELAHD, OHIO 

Sv. Jurgio Parapija

“SCRAP” VAJUS 
Pas Šv. Jurgio par. kleboniją

guli didelė krūva visokios gele
žies, gurno ir blėkinių daiktų 
■karo reikalams. Tą viską su
rinko ir sunešė beveik vieni Šv. 
Jurgio par. mokyklos vaikučiai. 
Pagirtinas darbas.

CHORAS
Šv. Jurgio par. baž. choras 

§v pradėjo laikyti giedojimo prak-
MISUOS

Spalių 12 d. prasidėjo
Žmonėms labai Jurgio parapija bažnyčioj mi- tikas reguliariai kas penktadie- 

patiko. Altoriai buvo labai pui- sijos, kurias veda Marijonas “i P° švėnos pamaldų, mul
kiai išpuošti. Choras gražiai kun Antanas Mažukna anglų kos kambaryje. Pageidaujama, 
giedojo. Niekada dar taip pui- kalba dėl jaunimo. Sekmadienį, kad visi choristai lankytųsi į 
•kiai vaikučiai nebuvo priruošti spaiių 18 d. užsibaigs misijos pamokas prisirengimui prie 40 
procesijai, kaip šį metą. Tai pa- .Ingių kalba, o pirmadienį, spa- valakų giedojimo. Apart to 
darė Sesutės Kazimierietės, ku- lių 19 d prasidės misijos lietu- choras mokinasi naujas mišias 
■rios čia atvyko, kviečiamos kle- vjų kalba suaugusiems ir tęsis Siesm®8-
bono kun. dr. Bružo, mokyti visą savaitę. Pabaigoje lietu- 
vaikučius tikybos ir lietuvių viškų misijų, t. y., dd. spalių 
kalbos ir rašybos. 23, 24 ir 25 įvyks 40 valandų at-

Vaikučių lankėsi apie šimtas, laidai
Juos mokina 2 Sesutės. Nors žmonės skaitlingai lankosi į 
dar neseniai pradėjo, bet jau misijas, kurios prasideda 7:30 
matosi didelė pažanga, ypač v. kas vakarą ir tęsiasi apie 
dalyvaujant pirmose šv. mišio- vieną valandą Chorai Club prie 
se bažnyčioj tai gali pastebėti, vargonų, o žmonės žemai ben-'

Tėveliai turėtų būti labai dė- Jrai gieda giesmes iš novenos 
kingi klebonui už tokį sumany- knygučių.
mą. Visi turėtų siųsti savo vai- po misijų Seserys Pranciškie- 
kelius į pamokas, o vėliau iš to tės pardavinėja bažnytinius 
turės naudą ir džiaugsmą, ka- reikmenis muzikos kambaryje j 
da jų vaikeliai galės lietuviškai Norintieji gali įsigyti sau ro-1 
skaityti ir rašyti. žančių, knygelių, ir tt.

GRĮŽO Į MOKYKLĄ 
Spalių 13 d. išvažiavo atgal į 

mokyklą St. Louis, Mo. studi
juoti medicinos mokslą Pranas 
Greičius, paviešėjęs pas savo 
tėvus apie porą savaičių.

Kortavimo vakarėliai —1 KORTA VIMAS
“Whist Parties” pas mus vyks-. Spalių 29 d., ketvirtadienio 
ta šį metą be pertraukos parapi-! vakare, baž. svetainėje įvyks 
jos naudai. Žmonės pusėtinai Į “Halloween” — kortavimo va- 
lankosi, ypač svetimtaučiai. * karas, kurį pirmą kartą rengia

Praeitą savaitę surengė LDS1 mūsų jaunuoliai arba Chorai 
malonėsite

GROJA ORKESTROJ
Smuikininkas Vincas Greičius 

pasirašė kontraktą tretiems 
metams su Clevelando Sympho- 
nijos orchestra, kurią veda Dr. 
Arthur Rodzinski.

Šįmet, apart reguliarių kon
certų, minėtoji orchestra groja 
per radio, iš kur yra transliuo
jama po visą pasaulį. Gintarė.

CAMBRIDGE, MASS.
WHIST P ARTY 

Penktadienį, spalių 16 d. 8 
šį jų vai. vakare N. P. parapijos sve-65 kp. Komisijoj buvo: T. Mit-’Club. Tėvai 

chell, Elvira Čepienė ir A. Tubi- j pirmąjį parengimą parginti, kad tainėje įvyksta šauni LDS 8 kp. 
nis. kitą ketvirtadienį rengia i pridavus jiems energijos dar- “Whist party” — kortavimo va-
SLRKA 228 kp. Komisijoi 
Karauakas ir K. Nadzeika.

Dzūkelis.

buotis ateityje. Pelnas skiria- karas. Teko patirti, kad kuopa 
mas parapijos bazarui. Bus už- turi pasirūpinusi laimėtojams 
kandžių ir dovanų prie kiekvie- gražių dovanų. Kuopa ir rengi- 

• 1 9----------------------------------- - mo komisija kviečia visus da-

Valgomų Daiktų Krautuvės "i
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue 
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue 
Dorchester. Mass COL 1981

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120. So. Boston.

MASON FURNITURE CO. 

Namų Reikmenys 

New Bedford, Mass.
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L
J. J. DUANE

Namų Ardytojai—Medžio Medegos 

600 Southern Artery, Quincy, Mass.

PRANAŠAUJA
ANKSTYVĄ

ŽIEMĄ!

Oro spėjimai pranašauja šįmet ankstyvą žie
mą. Jie sako, 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!

411 WASH1NGTON STREET. 

BOSTON. MASS.

čius, kuris tarnauja Sea Girt, 
N. J. karo policijoje, šiomis die
nomis paaukštintas jaunesnio 
puskarininko laipsniu. Sveiki
name. Cpl. V. Raškevičius yra 
atvykęs iš Lietuvos, ir dar 
1940 m. pragyveno Sovietų oku
paciją. Atvykęs Amerikon, ir 
Amerikai įstojus į karą, jis 
stojo savanoriu kariuomenėn su 
pasiryžimu ginti š’cs šalies 
laisvę ir kartu iškovoti laisvę 
Lietuvai. Mūsų parapijos jau
nuoliai suteikia garbę lietu
viams, nes beveik visi užima ge
ras karo tarnyboje vietas, ir 
daug jų yra pasižymėję aukš
tais laipsniais.

APLANKE GARNYS 
šeštadienį, spalių 10 d. gar

nys aplankė p. p. I. P. Luko
šius, palikdamas jiems gražų 
pirmutinį sūnų. Sveikiname, p. 
Lukošiai gyvena Brightone.

AD.

HORWOOD, MASS.
Sekmadienį, spalių 11 d. tuoj 

i po sumos buvo skelbtas LDS 3 
kuopos susirinkimas. Bet dėl į- 
vairių priežaščių nesusirinkus 
daugumai narių (dalyvavo tik 
7 nariai), nutarta skelbti kitą 
susirinkimą po popietinių pa
maldų, maždaug apie 3.30 vai. 
sekmadieniais.

Kito susirinkimo laiką valdy
ba paskelhs vėliau.

Adv. B. ir ponios Sykes sūnus 
Bernardas laimėjo trečią dova
ną mokyklų studentų konteste 
už aprašymą apie Christopher 
Columbus. Stud. Bernardas 
Sykes lanko Norwood Junior 
High School.

Pereitą savaitę pp. Navickų 
sūnui padaryta operacija. Sa
koma, kad operacija pavyko ir 
ligonis sveiksta.

Šiomis dienomis susirgo ir 
pasidavė Norwoodo ligoninėn 
p. Viesulienė (p. K. Viesule®, 
biznierio, žmona) ir p. Bartke
vičius, gyv. Dean St.

Pasimelskime, kad mūsų ligo
niai pasveiktų.

Spalių 11 d., vakare, pp. Ka
valiauskų namuose, St. John A- 
ve., įvyko lietuvaičių skaučių 
“Weenie Roast”.

Pirk Defense Bonds ir Stamps! 
Remk Sios Šalies apsigynimą!

Tą patį sekmadienį, vakare, 
pp. Adomaičių - Rakauskų na
muose įvyko Gyvojo Rožan
čiaus draugijos vadovybėje ar
batėlė. Pelnas paskirtas Kalė-i 
dinėms dovanėlėms kareiviams.' 
Gražiai pasidarbavo pp. B. A- . 
domaitienė, D. Jasionienė ir R. 
Karnilienė.

linksmą laiką.
Įžanga tik 35c. Paremkime LDS Amerikos kariuomenėje, jūsų szek iš Erie, Pa. su p-le M. Kap- 

Halyvanlri- prašoma suteikti savo sūnų, čiūte. Jų sutuoktuvėms liūdija
tarnaujančių kariuomenėje, in- šie: A. Kapcius ir p-lė V. Par- tą ongresui. 
formacijos reikalams sekančius sens. p. L. Buliszak tarnauja 

šeštadienį, spalių 17 d. mūsų dalykus: pilną vardą ir pavar- U. S. Navy ir yra second class
parapijos choras netenka vieno .dč, jūsų pačių vardus ir pavar- Bmkr. Linkime jaunavedžiams 
gabaus choristo, p. Jono Moc-I dės, jei kuris iš tėvų mirės, pa- linksmaus gyvenimo, 
kevičiaus, kuris išvyksta karo žymėti, pilną antrą, kur jūsų'

kuopos parengimą, 
me visi.

tarnybon. Linkime geriausių' sūnus Ūmauja, kokią vietą už- Švenčių proga, pas tėvelius 
leitenantas

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optlcal Co.

Kada Jums reikalingi 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

S97 MAIN ST. Tel. 6-1944 
WORCESTER. MASS.

275 Main St, Webster. Mase.

Pereitą sekmadienį, Sodalietės 
dalyvavo Sodalicijos Kongrese, 
Lowell, Mass. Grįžo laimingai 
ir parsivežė gražių įspūdžių, p. 
Ona Pazniokaitė skaitė refera-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VC. 
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.sėkmių, Jonai karo tarnyboje, hna, kokį laipsnį turi, kas jis: lankėsi jaunesnis - ______

Tikime, kad mūsų Jonas užims pėstininkas, jūreivis, lakūnas, Pranas Monkus. Leit. P. Mon- T B„GaiUūrVen8-
. ,. o . - 8 Wlnfield SL, So. Boston. 1gerą vietą, nes jis yra puikus m ourasius visas įnlormaci- ,kus tarnauja Baltimore, Md. ProL Rast. — Ona ivaškienė, 

mechanikas. , jas, gilinti į kleboniją arija Taipgi lankėsi Antanas Bartke-j
Tą pačią dieną išvyksta karo įmesti bažnyčioje į tam tikrą vičius, kuris yra radio opera- ' 4115 Washington SL, Roslindale,

tam j bon ir p. J. Navašinskas padarytą dėžutę. Taipgi reika- , . _ . . , , , .. , Tel. Parkway 2352-W.torius. Taipgi keletas dienų bu- MininH _ OnaJstaniuliūtė.
S ir dar kiti 5 lietuviai. Tą dieną, laujama viršminėtų informaci- Vo atvykęs jūreivis P. Žilis. 177 West 7th sl, So. Boston, 
Xl. ...... _ . • • , , . j.. J ~ Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.t. y. spalių 17 d. iš Cambndge ir mio karo slaugių. Šias m- Lankėsi ir daugiau karių Cam-; ^8 e. Broadway, s. Boston, iBroadway,

rytinės dalies išvyksta karo formacijas suteikite iki kito bridžiečių, bet nebuvo progos ^a3OS Elzbieta Aukštikalnytė, 
tarnybon 195 vyrai. j sekmadienio, t. y. spalių 18 d. visų sutikti.

4WX»»»»OOaCX3OO0O«9C»S»»E3«XSCX»9S9nOEKS9E9OOaOSK9aaO(»CXa6s'

DĖMESIO! 
Tėvai, kurių sūnūs

Sekmadienį, spalių 10 d. N. P. Gauta žinių, kad mūsų para- 
tamau ja bažnyčioje apsivedė p. L. Buli- pijos jaunuolis Vincas Raškevi-

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raitininke.

•V. JONO EV. BL. PABALAI NES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Plrminlnkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th SL, So. Boston,

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

Fin. RaiL — Aleksandras Ivaška.
440 E. Slxth St., So. Boston,

Iždininkas — Vincas ZaledSas,
613 E. 5th SL, So. Boston,

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
člą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

Laikraščio “Darbininko”

METINIAI
Zefcr Dance-

Municipal Building Salėje, East Broadway, South Boston, Mass.
GROS GARSIOJI WALLY JASON ORCHESTRA

Šeštadienį, Spalių - October, 24 d., 1942
BUS GERA MUZIKA, ŠOKIU KONTESTAS, VANOS IR KITI MARGUMYNAI. KVIEČIAME VISUS!



Penktadienis, Spalių 16, 1942 DASSlMlNgĄS

ŽINUTES kitę ir raginkite žodžiu ir pa
vyzdžiu vaikučius į jų misijas.

Spalių 5 d., mirė, miesto ligo
ninėje, Pranė Bankienė - Laba- 
taukaitienė - Jočiūtė, 56 metų,

Vyrų misijų baiga įvyks spa
lių 18 d. 2:30 v. p. p.

Po vyrų misijų baigos, įvyks
gyv. 251 Gold St. Amerikoje1 apylinkės Tretininkų susivažia- 
pragyveno 29 metus. Paliko vimas ir konferencija.
sūnų ir dukterį. Laidojama spa- Girdėjau, kad daug Tretiniu
lių 16 d. šv. Benedikto kapuose, kų iš Brocktono rengiasi atvyk-

------------ Įti.
Vaikų misijos baigsis šešta

dienį, rytą, 9 vai. Tėveliai leis-

DAKTARAI

TėL ĮOrManH 7110

Mbe Landas, MD.
(LfetuvS gydytoja),

400 Broadwey,
Cambridge, Mass.

Spalių 13 d., staiga mirė, sa
vo namuose, 301 D St., Anielė 
Lingienė, 49 metų amžiaus. Pa
ėjo Žiežmarių parapijos. Ameri
koje pragyveno 32 metu. Paliko 
vyrą Povilą, sūnų, dukterį ir 
keturias seseris. Laidojama, iš 
Šv. Petro bažnyčios, spalių 16 
d., 9 vai. ryte, Naujos Kalvari
jos kapuose.

Valandas: Nuo 2 fld 4 
" Nuo 6 iki 8.

TeL ŠOU 2805

tr. 1L Pasakarrib
OPTOMETR1STAS

447 Broadway
So. Boston, Mi

Spalių 13 d. š. m. apsivedė So. 
Bostonietis kareivis Julius P. 

i Vaitaitis su Alfonsina - Anna 
jColaciun. Jungtuvės įvyko Švč. 
Į Marijos Krikščionių Pagalbos 
. bažnyčioje, New York, N. Y.

PRANEŠIMAS

OFISO VALANDOS:— 
Nw 9 ryto Iki 7 vai. vakar*

ŠV. JONO DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Nuo 9 ryto Md 12 vai.

Tel. ŠOU 2712

Dr. 1 C. Seymour
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

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

Sekmadienį, spalių 18 d., Šv.
I Petro par. salėje, 492 7th St.,
- 1 So. Bostone, įvyks Šv. Jono E. 

BĮ. Pašelp. draugijos susirinki
mas. Susirinkimas šį sekmadie
nį įvyks, vieną valandą anks
čiau, tai yra pirmą valandą po 
pietų. Prašoma visų narių ne- 
sivėluoti, nes vyrai turi skubėti j 
į Šv. Petro par. bažnyčią užbai
gimui misijų. Rašt.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvis Dantistas
AL. Kai V®

LŪS
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tol. SOUth Boston 2990

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Ud 8 ir nuo 6:30 Ud 9 v. ▼. 
Seredomis nuo 9 Ud 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
NedBlomis nuo 9 Ud 12 vaL dieną

(pasai sutarti)

Tel. TROwbridge 6330

J, Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
279 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—ė ir 6—B.

SPALIŲ 18 DIEN4
ŠV. PETRO LIETUVIŲ PARAPIJOJE 

So. Boston, Mass.
įvyksta

Šv. Pranciškaus Mylėtojų 
ir

TRETININKŲ KONFERENCIJA
Konferencijoje dalyvauja Tretininkai iš sekančių

Lietuvių parapijų. —
So. Boston, Mass., Brockton, Mass., Cambridge, Mass., 
Lawrence Mass., Lowell, Mass., Nashua, N. H., Nor- 
wood, Mass., Providence, R. I., Worcester, Mass.—Šv. 

Kazimiero par., Aušros Vartų parapija.
KONFERENCIJOS PROGRAMA SEKANTI:

4 vai. po pietų 
šv. Petro bažnyčioje rožančius prie išstatyto švč. Sa

kramento, Pamokslas, kurį sakys
T. JUSTINAS VAŠKYS, O.F.M.

Po pamokslo — maldos, giesmės ir iškilmingas palai
minimas su švč. Sakramentu.

5 vai. po pietų.
šv. Petro parapijos bažnytinėje salėje konferencijos 

atidarymas Malda ir himnu.
Atidarymo kalbą sako

T. T. GRASSMAN
Paskaitą

“TRETININKAI ir KATALIKŲ AKCIJA” 
laikys

KUN. DR. KAZIMIERAS GEČYS 
Po paskaitos Diskusijos.
Antrąją Paskaitą tema 

“ŠV. PRANCIŠKAUS NETURTO DVASIA”
laikys

KUN. KLEB. J. ŠVAGŽDYS.
Pofšios paskaitos seks ' 

Sveikinimai ir meninė Konferencijos dalis.

REMIA “DARBININKO” 
METINI BALIŲ ¥*-

SVEIKINIMAS IŠ TOLIMOS 
ARGENTINOS

Jau buvo rašyta, kad 
kun. Pr. J. Juškaitis, Cam
bridge lietuvių parapijos 
klebonas, gavo labai daug 
iš visur sveikinimų ir lin
kėjimų, jo sidabrinio jubi
liejaus proga, kurį minėjo 
rugsėjo 20 d. š. m.

Iš Argentinos TT. Mari
jonai sveikina Jubiliatą 
šiaip:

PABRĖŠ MARIANOS. 
Mendoza 2280 

Avellaneda, B. A.
Argentina

Gerbiamas Kun. Pranciškus 
Juškaitis, •

Nekalto Prasidėjimo klebonas 
Cambridge, Mass.

Šį sekmadienį, spalių 18 d., 
į 2:30 vai. p. p. įvyksta L. Vyčių 
17 Algirdo kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Visi nariai prašomi 
atsilankyti.

Po susirinkimo bus užkan-

Kaip žinote, “Darbininko” metinis balius įvyks 
šeštadienį, spalių-Oct. 24 d., Municipal Building salėje 
So. Bostone. Šiame, baliuje laimingajam bus įteikta 
Karo Bonas, vertės $25.00. Kad šis mūsų metinis pa
rengimas pavyktų, sekantieji “Darbininko” rėmėjai 
nusipirko Karo Bono dovanų bilietų ir prisiuntė pini
gus:
Kun. Em. Paukštis, Chester, Pa............................ $1.00
Kun. Joseph Herdegen, E. Vandergrift, Pa........... 1.00
Kun. J. Bakšys, Rochester, N. Y................ ............1.00
Kun. C. E. Paulonis, Brooklyn, N. Y.......... . ..........1.00

i džiai. Delegatai paruoškite ra- j Kun. J. Jutkevičius, Worcester, Mass......................2.00
portus iš N. A. Vyčių apskričio Kun. J. Shlikas, Sheboygan, Wis............................  1.00
suvažiavimo. i Kun. J. Bakanas, Worcester, Mass................„...... 1.00

Raštininkas, i Kun. K. Vasys, Worcester, Mass............................  1.00
~-—— Kun. P. Laumakis, St. Clair, Pa................................1.00

Kas Dalyvavo? Kun. K. Klevinskas, Minersville, Pa...... ...................1.00
Šv. K. S., Baltimore, Md................................ ...........2.00
Šv. P. S., Hartford, Conn............. .................. .......... 2.00
Kun. Misius, Pittsburgh, Pa......................... .......... 1.00
Kun. M. Kemežis, Bayonne, N. J....................„......1.00

Brangusis Kunige Jubiliate:
Jūsų garbingos 25 metų Kuni

gavimo sukakties proga, labai 
malonu Jus draugiškai pasvei
kinti ir palinkėti dar daug me
tų būti Viešpaties Dievo įran
kiu Jo Dieviškos meilės dar
bams žmonijai. Iškilmių jūsų 
dienoje, mes bendrausime su 
Jumis maldoje, ir prašysime 
Gerojo Dievulio suteikti Jums 
geros sveikatos ir dar daug me
tų vaisingos darbuotės Jo Vy- 
nyne.

Jūsų dėkingi,
KUNIGAI MARIJONAI

ARGENTINOJE. 
Kun. Jonas J. Jakaitis,

Kun. Kaz. Vengras, 
Kun. Ant. Andriušis,

Kun. B. P. Vitkus, 
Kun. Jonas Baltrušaitis,

Kun. Andrius Naudžiūnas. \

p. Mataušas Norbutas, 
mūsų išeivijos stambiau
sias labdarys, darbininkas 
ir Cambridge parapijos 
)ar£pijietis, žinodamas, 
tad bankiete nebus laiko 
visiems žodžiu sveikinti 
savo kleboną, tai jis para
šė sekantį sveikinimo laiš
ką:

September 20, 1942.
Jrangus Dvasiškas Tėveli:

Aš, Mataušas Norbutas, ben
drai su visa parapija, džiau-į 
puošiu šiandien sulaukęs pro
ga pasveikinti Jumis, mūsų ger- 
aiamą Kleboną, Jūsų Sidabrinio 
Jubiliejaus proga. Nėra reikalo 
didingais žodžiais Jumis gar
binti, nes Jūsų paties darbai Ju
mis garbina. Bažnyčia pagra

žinta, skolos išnaikintos, moky
kla ir vienuolynas įtaisytas, pa
tys darbai kalba apie Jūsų sun
kią darbuotę.

Bet šiandien taip-gi garbina 
Jumis nematomi Jūsų darbai. 
Kalba šiandien našlaičiai, nes 
juos priglaudei; kalba suvargę, 
nes nuošluostei Jų ašaras; kal
ba ligoniai, nes kiek kartų su
raminai savo maloniais žodžiais, 
kaip teko ir man pačiam patir
ti. Linkiu Jums šiandien, bran
gus Tėveli, dangiško džiaugs
mo žiūrint į savo nuveiktus dar
bus. O sielos, kurios rado išga
nymo per Jūsų kunigišką išriši
mą, tegul užtaria už Jumis prie 
Dievo Sosto, prašant Išganyto
jo pailginti Jūsų gyvenimą mū
sų tarpe.

Įdedu Jums 'teveli pinigišką 
auką, o, maldomis prisidėjau 
prie parapijinės Dvasinės Puok
štės. Linkiu, kad sulauktumei 
net ir Auksinio Garbingo Jubi
liejaus. Dieve laimink Jumis ir 
padėk ir ant toliau.

Mataušas Norbutas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

South BosIm 6nge
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei Jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir

gasoliną pps mus. 
Nuvatom purvinu* karu* lr 

Uerysuojam*.
Tel. ŠOU 9590

5*1 Broadvvay Bo.'Boston, Mass.

Bronls Kantria
CONSTABLE 

Real Estate <. Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS. 

Telephone South Boston 1791 
Re*. 120 Marine Road 

TeL SOUth Boston 2483 
COAL-COKE-OIL

Re*. Šou 3729

Lithuanian FuraitureCo.
MOVER6— 
losurod and

Looal A Long

Šou 4619

Movtng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

CTORY 
BUY
UNITED 
STATES

WAR
ONDS 

AND

STAMPS

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA PIGIAI 

Labai Puiki Farma
Naujas penkių kambarių na
mas, apšildomas su steam heat, 
maudynė, elektros šviesa, šiltas 
ir šaltas vanduo stuboje. Beveik 
nauji vištininkai ir barnia. Ran
dasi tik trys ir pusė mylių nuo 
miesto: 45 aktarai žemės. Dėl 
platesnių informacijų kreipki
tės pas A. J. Kupstį, 332 W. 
Broadvvay, South Boston, Mass.

(13-30)

SVEIKATA—BRANGIAUSIAS 
turtas

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais

Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
Augmenimis. 2įevėmis. Žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške, adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS 
140 Athens Street,

SO. BOSTON, MASS.

UEPOS ftlEm . PKBMO KCOFMO W

T1MAAM BBCIV

MEDUS
<100* PURE HONEY,

Maistui Gamtos

1 aistams Saldumynas
Sveikatai Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery SL. Ka. AMagtooi Msm.

šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis 
medui nėra tikras bičių medus.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI 

Rcikafinęa DarUninkiį
REIKALINGA VYRŲ
NUO40 iki 50 METŲ

Reikalinga dirbti prie sriubų 
mašinos — (Screw machine 
operatore). Patyrimas nereika
lingas. Mes išmokysime darbą. 
Kas norės, galės dirbti viršlai
kį. Darbas pastovus. Atlygini
mas geras. Kreipkitės tuojau: 
RANDALL FAICHNEY CORP.
123 Heath St., Roxbury, Mass.

(13-16-20-23)

Praeitą savaitę įvykusiame 
Tautų Festivale Boston Garden,
Boston, Mass. lietuvių tautinius 
šokius, Kalvelį, Kepurinę ir Mi
kitą šoko ir galima sakyti lie- Kun- Baltutis, Chicago, fll................................  1.00
tuvius atstovavo tame parengi-Prel. J. Miliauskas, Scranton, Pa............................  1.00
me, šie jaunamečiai: Rita Sa- Kun. V. Puidokas, Westfield, Mass..............  1.00
vickaitė, Eleonora Pigagaitė, Kun. F. Norbutas, Brockton, Mass......................  1.00
Irena Pigagaitė, Lilija Romans- Kun. J. Daunis, Haverhill, Mass........................... 1.00

Kun. J. Jurgutis, Bridgeville, Pa............................ 1.00
Kun. M. J. Kazėnas, Pittsburgh, Pa........................ 1.00
Šv. K. S., Shenandoah, Pa.......................................2.00
Šv. K. S., Scranton, Pa......... ..................................... 2.00
Prel. J. Ambotas, Hartford, Conn............................ 1.00
Kun. Gauronskis, Waterbury, Conn........................ 1.00
Šv. K. S., Chicago, UI................................... ..............2.00
M. M. J., Chicago, III................................... — ...... 2.00

kiūtė, Pranė Baliukonytė, Vero-
■ nika Ivanauskaitė, Dylė Dvarec- 
į kaitė, Rita Vaitkunaitė, Alfon
sas Medonis, Vincas Jakimavi
čius, Edmundas Rudis, Stasys 
Vasiliauskas, Vladas Balčius, 
Edvardas Imundis, Arnoldas 
Plevokas, Kymantas Ivaška. Šo
kiams grojo: Irena Rasimavi

Nutarė Dalyvauti

Įvykusiame Lietuvos Dukterų 
Draugijos susirinkime, Spalių 
13 d. parapijos salėje buvo skai
tytas iš “Darbininko” laiškas 
šviečiantis dalyvauti “Darbi

ninko” metiniuose šokiuose, 
Spalių 24 d., 1942, Municipal 
Building salėje So. Bostone. 

S’arės vienbalsiai nutarė šo
riuose dalyvauti ir stengtis vi
sokiais būdais savo draugijos 
organą “Darbininką” paremti.

Rap.

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė______85c.
5 svarai ----------------  $1.25
Galionas, 12 svarų___ $3.00
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.OD.

Končiaus Bitininkystė
57 Battery St.,

No. Abington, Mass.

Alena Plevokaitė i ^v. K. S., Worcester, Mass.čiūtė piano, 
smuiką, Alena čenčiutė smuiką, 
Rapolas Imundis akordionu ir 
Algimantas Ivaška marimhone- 
tte.

Nore jie daug darbo ir pastan
gų padėjo ir visi kur reikia 
punktualiai atvyko, bet už tai 
gražiai prieš svetimtaučius pa
sirodė. Rap.

.................................2.00
Nuoširdžiai dėkojame už paramą. Laukiame ir iš 

kitų, kuriems buvo pasiųsti bilieai. RENGĖJAI.

NOVENOS
NOVENA prie iv. Pranciškau* Asyžiečio. Kaina ..........................  19c.
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ....................... 20c.
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagelbos. Kaina ........... 15c.
NOVENA už Sielas Skaistykloje. Kaina ........ .. ...... ....... ................ 20c.
NOVENA Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Metines Garbei. Kaina 15c.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Teko patirti, kad tarpe žmo
nių yra didelis susidomėjimas 
ruošiamais laikraščio “Darbi
ninko” metiniais šokiais - ba
liumi. Daugelis moterų ir mer
ginų perkasi, kitos siuvasi nau
jas dreses, o kitos renkasi iš tu
rimų gražiausią, nes žino, kad 
tuose šokiuose bus daug svečių 
iš kitų kolonijų, be to bus daug 
kariškių uniformose, nes jiems 
įžanga dykai.

Visi susidomėję kas laimės 
Valco ir Polkos šokių kontestus 
ir kuriai porai bei į kurią kolo

niją pateks tos gražios kandida
to į gubernatorius Rogers L. 
Putnam, ir kandidato į Senato
rius Casey, Taurės.

Ir yra kuo susidomėti, nes tai 
bus viena iš didesniųjų šį rude
nį pramogų. Labai patogioj ir 
gražioj vietoje Municipal Build 
ing salėje, E. Brosdway, So. 
Boston, Mass. Grieš garsi Wally 
Jason orkestrą. Bos atiduoda 
npas Karo bonas vertės $25.00 
Visa tai įvyks šeštadienį, spalių 
24 d., 7 vai. vakare. Įžanga 50c

Remk šios šalies apsigynimą 
Pirk Dejense Bonds ir Stamps!

BO. BOSTON GRABORIAI

BayView Motor Service
•TUOEBAKER

Automobilių Ir Trakų Agentūra 
Taisome visokių lšdirbysėių auto 
naobUius. Taisymo ir demonstravi

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th SU
SOUTH BOSTON, MASS.

Jos. Kapoėlūnas Ir Petsr Trečioką* 
Savininkai.

S. Barasevičius Ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASCL 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta: 

638 Dorchester Ava.
ToL COLumbla 2537

SKOLINAME PINIGUS
Didžiausia ★ GREITAI — ir Bargenai
Kaina ★ KONF1DENTALIAI ★ Puikių
Mokama ★ ★ Vartotų

Už ★ Ant Dašmontų, Laikrodžių, ★ Vyriėkų
Seną Auksą ★ Brangenybių, Drabužių, ★ Drabužių
Sidabrą ir ★ Muzikos Instrumentų, Įrankių ★ ★ ★
Platinum ★ ir Kitokių Personalių Dalykų Brangenybių
Nežiūrint ★ ★ Čemadanų
Kokioje ★ PIRKITE U. S. KARO BONUS ★ Darbinių
Padėtyje ★ IR ŠTAMPUS ★ Drabužių
Būtų * PADĖKITE SUMUŠTI AŠĮ ★ Įrankių

South Boston Loan Company
Įsteigta 1868 Tel. ŠOU 4892

JOHN STARR, Savininkas
389 W. Broadway, So. Boston, Mass.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KABPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenim* Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1*37

ŠOU Boston 3990

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaiotskas F. E. Zaletskaa 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną lr naktį 
Koplyčia iermenlm* dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 9OU Boston 0918 
.TaL ŠOU Boaton 2909
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HYIIMI^ 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

, Ačiū mūsų klebonui už rūpes
tingą priruošimą šios dvasinės 
puotos savo parapijiečiams.

HEW HAVEN, CONN.
Praeitą sekmadienį, mūsų pa

rapijoj iškilmingai prasidėjo 40 
valandų atlaidai. Žmonės skait
lingai lankėsi ir naudojosi Die
vo malonėmis; susitaikė su sa
vo Sutvėrėju per atgailos Sa
kramentą ir Šv. Komuniją. Tu
riningus ir pamokinančius pa
mokslus sakė rytais ir vakarais 
kun. Povilas Lunskis iš Maria
napolio Kolegijos.

Atlaidų metu klebonui į pa
galbą pribuvo apylinkių parapi
jų kunigai, ypatingai užbai
giant 40 valandų atlaidus. Ma

lonu buvo matyti skaitlingai 
dvasiškius dalyvaujant bendroj 
procesijoj ir giedant Visų Šven
tų litaniją.

Altoriai buvo puikiai papuoš
ti gėlėmis. Svečiai kunigai gėrė
josi Šv. Kazimiero parapijos 
choro nepaprastai gražiu ir

Jau seniai serga mūsų <caloni- 
jos senas gyventojas Pranas 
Meižis, kuris yra ilgametis 
SLRKA 116 kuopos narys, taip
gi buvęs kuopos pirmininkas. 
Taigi Susivienymo nariai, pažįs
tami ir draugai neužmirškit 
Prano Meižio aplankyti, kada 
laikas leidžia, ir pasimelsti už 
ligonio sveikatą. M.

Spalių 25 d. įvyks ALRKS 91 
kp. kortavimo vakaras. Prasi
dės 2:30 vai. po pietų, parapi
jos svetainėje.

WATERBURY, CONN.

TRUMPAI APIE DARBUS 
Darbai šioje kolonijoje eina

gerai. Šiais laikais priima į dar
bą ir senesnius darbininkus, ir 
ne piliečius. Priima net virš 60 
metų amžiaus darbininkus. Da
bar yra gera proga visiems tap
ti šios šalies piliečiais. Tapę pi
liečiais galėsite balsuoti ir rink
ti tinkamus vyrus į valdininkus.

Korespondentas.
harmoningu giedojimu Mišparų. Šv. Juozapo lietuvių parapija 
Tikrai, mūsų choras nėra labai įtaisė labai gražią iškabą su ka- 
skaitlingas nariais, ypatingai reivių, tarnaujančių Dėdės Sa- 
šiuo tarpu yra stoka vyrų, bet mo karo tarnyboje, vardais,
pastangomis darbščios vargoni- kurią pakabino bažnyčios prie- j P_. el° *u graz^mis 
ninkės p-nios A. Kripienės, yra kio viduje.
labai gerai išlavintas ir balsai Šv. Vardo draugija taipgi tu- 
suderinti. Didžiuojamės savo ri savo iškabą, ant kurios su- 
choru ir jo vedėja.

BMMEFORT, CONN.

Kristaus Karaliaus Šventėje

SPALIŲ 25 DIENĄ 
Apreiškimo Lietuvių Parapijoje 
259 N. 5th St., Brooklyn, N. Y.

Vadovaujant
KUN. KLEB. NORBERTUI PAKALNIUI

i rašyti tos draugijos nariai ka- 
' s reiviai. Šiomis dienomis išvyko 

j karo tarnybon Šv. Vardo drau
gijos narys, Vytautas Adomai
tis. Šis jaunuolis buvo labai pa
maldus iš pat mažens. Per 15 
metų tarnavo šv. mišiose. Jis 
tarnavo ir dirbdamas dirbtu- 

įvėje. Vytauto tėveliai yra nuo
širdūs LDS 5 kp. nariai ir ‘Dar
bininko’ rėmėjai. Tėvelis Ado
maitis yra ir Šv. Vardo draugi
jos narys.

Mes, Šv. Vardo draugijos na
riai meldžiamės ir prašome Die
vo, kad Vytautą ir kitus Šv.

ti rekolekcijas prieš Kristaus 
Karaliaus iškilmę. Kaip pirma
dienį, taip antradienį Suma bus 
su asista 9 vai. ryte, o mišparai 
tais vakarais bus 8 vai. Sekma
dienį, Stebuklingo Medalikėlio 
Novenos pamaldos ir rožančius 
7 vai. vak.

įvyksta

Šv. Pranciškaus Mylėtojų ir 
TRETININKŲ KONFERENCIJA
Konferencijoje dalyvauja Kunigai Klebonai, Asisten- Vardo draugijos narius ir ben- 
tai ir atstovai Tretininkai iš sekančių Lietuvių parap.: drai visus kareivius saugotų, 
Brooklyn, N. Y.: Apreiškimo par., Angelų Karalienės ^ad jie laimėję pergalę, sveiki 
par., šv. Jurgio par., Bayonne, N. Y., Člizabeth N. J.,'«nžt« i namus * vėl darbuotųsi 
Newark, N. J., New York City, N. Y., Harrison-Kearny,, šl°je kolonijoje.

N. J., Paterson, N. J., Jersey City, N. J.
KONFERENCIJOS PROGRAMA SEKANTI:

4 vai. po pietų
Apreiškimo parap. bažnyčioje pamokslas, kurį sakys

TĖVAS JUVENALIS LIAUBA, O. F. M.
Po pamokslo, giesmės, maldos, procesija, iškilmingas 

palaiminimas su ŠvČ. Sakramentu.
5 vai. po pietų

Apreiškimo parapijos salėje paskaita:
“ŠV. PRANCIŠKUS IR MŪSŲ LAIKAI”

laikys
TĖVAS JUSTINAS VAŠKYS, O. F. M.

Po paskaitos
APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO KONCERTAS

Po koncerto, trumpas referatas:
“Trečiojo Ordino reikšmė”.

Po Konferencijos
SERAFIŠKA VAKARIENĖ ir SVEIKINIMAI.

Per Pranciškų j Taiką!

Parapijos metinis bazaras jau 
pasek

mėmis, ir tęsis spalių 17, 24, 31 
d.d. Paskutinį vakarą bus išlei
dimas dovanos $25.00. Pagei
dautina, kad visi Bridgeporto 
lietuviai lankytųsi į parapijos 
metinį bazarą.

Ketvirtmetinis parapijos cho
ro koncertas bus tą pačią dieną, 
kaip ir kitais metais, tai yra 
lapkričio 22, sekmadienį, para
pijos svetainėje. Choras moki
nasi gražių naujų dainų. Po
koncerto bus šokiai. Taipgi,! Toledo policijos oficialai peržiūri bombų nešėją. Ne
kaip kitos parapijos draugijos sėjas sveria devynis tonus. Juo bus gabenamos dar ne
aukaują ii savo kasos parapijos | eksplioduotos bombos.
bazarui, taip ir choras paauka
vo $10.00.

p. Lučinskas, parapijos dar-l 
buotojas, buvo labai susirgęs, 
bet jau pradeda sveikti. Linkė
tina greitos sveikatos, ir pra-j 
dėti darbuotis parapijos reika
luose. O. I

Šv. Vardo draugija turi ir ki
tą narį, kuris dirba dirbtuvėje 
ir sekmadieniais tarnauja šv. 
mišiose. Jo vardas taip pat Vy
tautas Liūnas. Tuo mes, Vardie- 
čiai didžiuojamės.

PARENGIMAI 
Spalių 11 d. įvyko Moterų Są

jungos 43 kp. kortavimo vaka
ras parapijos naudai. Pavyko.

Spalių 16 d. įvyksta svarbus 
Federacijos 22 skyriaus susi
rinkimas. Bus keli kalbėtojai.

Spalių 18 d. šv. Juozapo lietu
vių parapijos bažnyčioje įvyks 
Sutvirtinimo Sakramento teiki
mas. Ne tik jaunimas, bet ir 
suaugusieji, kurie nėra to Sa
kramento priėmę, gali dabar Jį 
priimti.

PARODO!
MAŽIAUSIA Nikotino 

MAŽIAUSIA Erzinančių Savybių
(Terš and Resins)

KAIP RODO BEŠALIŠKI READERS'S DIGEST TYRIMAI

OLD GOLD
Surastas cigaretų bandymas padarytas per Read- 
er’s Digest, labai atsiliepia j daugeli rūkytojų. Tie 
bešališki bandymai 7 vadovaujančių cigaretų pa
rodė...

Dūmuose Old Gold buvo MAŽIAUSIA nikotino!

JL Old Gold buvo MAŽIAUSIA Įrituojančių savy
bių (tars and resins)!

Dadėkit prie to dar ekstra malonumą—puikų nau
ją skonį — šiandieniniuose Old Gold! Pabandykit 
jūs patys. Gaukit Old Gold!

P. LORILLARD COMPANY. Established 1760

NUO KRAŠTO IKI KRAŠTUI VISI LINKSTA PRIE OLD GOLD

HARTFORD. CONN.
Rugsėjo 27 d. įvyko šaunus 

parengimas arba paminėjimas 
25 m. vedybinio gyvenimo ponų 
Vinco ir Adelės Gailiūnų. Daly
vavo daug svečių ir viešnių, pa
žįstamų ir: giminių. Vakaro | žmone« Pižta nuo 
programą pradėjo Jonas Petru- 
kevičius, programą vesti pave-|&autL Pereit* sekmadienį, įvy- 
dė Jubiliatų sūnui Jokūbui. ko P*™«tinė rudens vakarienė
Kun. J. Kripas atkalbėjo maldą. |ParaPi*» Svečlų buvo

Programa susidėjo iš solo, du- kad sunku buvo pereiti,
etų. Dainavo ponia Ona Vailo-Į Pra8i«rūsti;_Jau $ vai. po pietų 
nienė

tos žmonių. Bet kaip šeiminin- 
sūneliais. Taipgi palinksmino ir i k«> vadovybėj Onos Ivoškienės,

PARAPIJOS RUDENINĖ 
VAKARIENĖ

Ruduo jau čia: oras atvėso, 
šorų”, tai ir

veikimas mieste pradėda atsi-

Bilietai buvo $1.50, bet ka
dangi viskas šiais laikais yra 
taip brangu, tai pelnas nebus 
didelis. Bet kaip kunigai, taip 
rengėjos netroško didelio pel
no, bet troško, kad lietuviai 
gautų progą sueiti, pasikalbėti, 
pasilinksminti, prisiminti praė
jusius laikus ir pasitarti kas 
link ateities. Sveikiname rengė- 

(Bacevičiūtė), p-lė Bag-1 keturios eilės stalų buvo apsės-■ jus; kunigai dėkoja visiems,
* — - I rna tmnniii Rot fe-am ooiminin. kurie dirbo tą Vakarą.

Dabar lauksim Švč.
prijuokino publiką Matas KrfJ taip jų padėjėjos - vyrai ir 
pas ir Jonas Mončiūnas. Iš gi- Į mergaitės buvo pilnai prisiruošę
minių dalyvavo šie: pp. Rupšiai Priimti svečius- Valgiai buvo 
iš Amsterdam, N. Y.; Mm. Sa- gardžiai pagaminti ir kiekvie- 
vicki su sūnumi ir dukrele; Mrs. nas atsilankęs gavo kiek tik no- 
Rupšis iš Schenectady, N. Y.; ^P lietuviai ’UiP svethn
Mr. ir Mm. Zuckas iš Washing- Uužiai Sijosi tvarka ir pa-
ton, D. C., ir medical studentas tarnavimu. Nuo 5 vai. iki 8 vai. 
Juozas Rupšis iš Amsterdam, 600 Žmonių buvo P4^^* 
N. Y. Visi giminės pareiškė ge- dinta’ buvo išimti’ ir imo' 
riausius linkėjimus ir sveikini-1nės Prie ^ios lietuviškos mu- 
mus.

Pp. Gailiūnai, jų dukrelė ir 
sūnus yra labai dėkingi rengė
jams, programos dalyviams ir 
visiems svečiams. Gailiūnai už-1 
laiko valgyklą ir grillą ir yra 
ilgamečiai LDS 6-tos kp. nariai.

Reporteris.

iki vi-

MIŠIŲ INTENCIJOS PER 
ATLAIDUS

Pirmadienį, bus atnašaujamos 
7 Mišios, o antradienį 8. Prasi
dės 6 vai. ryte, o paskutinios 
bus 12:10 v. vidurdienį.

Pirmadienį:
6 vai. už vėles Nagelių ir Nar

butų šeimų, užprašytos Onos 
Nageliūtės.

6:30 v. Intencija Matelių šei
mos.

7 vai. už vėles Valeikų ir Ži
linskų šeimų, užprašytos Valei
kienės.

7:30 v. Išprašymui pasauliui 
taikos, auka Marijonos Bruz- 
giūtės.

8 vai. už intencijas laikančių
jų noveną.

9 vai. už intencijas Radzevičių 
šeimos, užprašytos Marės Ra
dzevičienės.

12 vai. už intencijas ja”*"inUų 
karo tarnyboje.

Antradienį: -t
6 vai. už visus krašto .... .

jų intencijas — auka ia 
čiūtės Magdės. ęr .

6:30 v. už Mikelaičių šeimos 
intencijas, auka Juozo Mikelai- 
čio.

7 vai. už gyvus ir mirusius 
Brūzgų ir Karalių šeimų, auka 
Bruzgiūtės.

7:30 vai. už intencijas Maske- 
vičių ir Anunių šeimų.

8 vai. už vėles Mendelių ir Po
cių šeimų, užprašytos Mendelių.

8:30 v. už Matelių šeimos in
tencijas.

9 vai. už vėles Kaluškų ir 
□eitonų šeimų.

12:10 v. ui jaunuolių karo 
tarnyboje Intencijas.

Atlaidai užsibaigs antradienį, 
spalių 20 d. su iškilmingais miš
parais ir procesija.

Vardo
vyrų dr-jos metinės oisterių 
puotos, kuri turi būti antrą lap
kričio mėn. sekmadienį, Nov. 8

Kun. dr. Mendelis kaip pavie
niai, taip bendrai dėkoja vi
siems už tokį malonų vakarą. 
Už visus, kurie dirbo taip sun
kiai, taip pasišventusiai vaka
rienės metu, jis atnašaus šv. 
mišių auką jų intencijoms.

zikos šoko, linksminosi 
dumakčiui.

Iš profesijonalų matėsi advo
katai Grajauskas ir Rastenis, 

Kavaliauskas, kurs 
dirba valdžios ligoninėj Perry 
Point, mūsų energingasis gra- 
borius Juozas Kašinskas ir kiti. 
Nuotaika buvo šeimyniška. Vi
si jautėsi kaipo vieno tėvo vai
kai. Visi džiaugėsi, kad galėjo 
atsilankyti.

“Darbininkas” jau per du me
tus, apmokėtas iš neturtingo 
kuopos iždo. Taigi, brangūs na
riai, visi, o visi prašomi nepa-

Spalių 18 d., 5 vai. vakare,
LDS 6 ir LRKSA 89 kuopos 
rengia kortavimo vakarėlį su 
užkandžiais ir dovanėlėmis 
Kviečiami visi nariai, svečiai ir 
viešnios atsilankyti ir linksmai 

j laiką praleisti.
Jau keli metai kaip tos dvi , ... ,. . .__ . • - miršti to linksmo vakarėlio, ku-kuopos rengia bendrai vakare- ... ,. ,e ’, . . -.. ns jvyks spalių 18, 1942, Para-lius. Tikimės ir dabar turėti ge- * ’

ras pasekmes, nes dauguma na- P J Mokyklos svetainėje, ras pase es, n 8 Capitol Avė., Hartford, Conn.
nų priklauso prie vienos ir ki- .’ . .. ’
to. organizacijom Tokiai, vaka- .Viddyba ,r P"?
raliais mes palaikome iH-tuv.S- -rMC-ao. ym.ems mandagia, 
k, . katalikiška .panda, galime P*“™“*- »■ Pamatymo, 
gauti daugiau naujų narių. Tos
kuopos remia visus gerus suma-1 Spalių 18 d., 3 valandą po pie- 
nymus, prisideda kiek gali pi- J tų įvyks LDS 6 kp. susirinki- 
nigiškai. mas. Kviečiame narius skait-

Štai LRKSA 89 kuopa pirko lingai lankyti susirinkimus. Yra 
U. S. karo boną vertis $100; gražus skaičius narių, bet į su- 
LDS 6 kp. pirko U. S. karo boną sirinkimus nedaug atsilanko, 
vertės $25.00. Tikimės, kad bus daugiau šia-

Mūsų mieste vargšų namus me susirinkime.
(Poorhouse) lanko laikraštis į Kviečia Valdyba.

A. A. IEVA JUKNELIENĖ
Po sunkios operacijos padary

tos Šv. Juozapo ligoninėje ant
radienį, spalių 6 d., mirė a. a. 
Ieva Juknelienė. Velionė buvo 
našlė. Gyveno viena. Paliko di 
deliam nuliūdime sūnų Juozą ir 
dukterę Izabelę. Laidotuvės į- 
vyko šeštadienį, spalių 10 d. su 
trejomis mišiomis. Kun. dr 
Mendelis giedojo mišias prie di 
džiojo altoriaus, kun. Dubins- 
kas ir kun. Walsh iš Šv. Mari 
jos Seminarijos atnašavo mi
šias prie šoninių altorių. Palai 
dota New Cathedral kapinėse 
Karsto nešėjai buvo giminės ir 
draugai sūnaus Juozo.

Reiškiame gilią užuojautą ve
lionės sūnui ir dukterei ir ki 
tiems giminėms, o už mirusiąją 
tariame dievobaimingąjį “Am 
žinąjį Atilsį”. Lai ilsisi Viešpa
ties ramybėje!

NUOTRUPOS
Kalėdojimas jau pradėtas. 

Šią savaitę kunigai lankė Car- 
rol Park, Morrel Park, Wa- 
shington Park, Paca St. ir Wa- 
shington Blvd. parapijiečius. 
Džiaugiasi žmonių vaišingumu.

Klebonas Lietuvnikas jaučiasi 
daug geriau. Girdėjau, kad ža
da grįžti namo prieš Visų Šven
tųjų dieną. Maldos yra kalba
mos kas sekmadienį už Klebono 
sveikatą.

Kunigai lankydami parapijie
čius daro pilną ir tobulą sąrašą 
visų, kurie tarnauja krašto ap
gynimui. Beveik nėra nei vieno 
namo, kad kas nors netarnautų 
Dėdei Šamui.

kO VALANDŲ ADORACIJOS 
ATLAIDAI

Sekmadienį, spalių 18 d. per 
Sumą 11 vai. ryte prasidės mū
sų parapijos metinė Švč. Sakra
mento garbinimo trijų dienų 
šventė. Tėvas Jėzuitas kun. 
Aukštikalnis atvyksta pasakyti 
visus atlaidų pamokslus ir ves-
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TraUlftia.
PradcviUe, Pa. — Apreiškimo 

par., spalių 25 d. iki lapkričio 8 
d., Tėvas Geraldas, C. P.

Tamaqua, Pa. — Šv. Petro ir 
Povilo par., spalių 4—25 d., Tė
vai Alphonsas Maria, C. P. ir 
Gabrielius, C. P.

PbUadddlpKia, Pa. — Šv. Ra- 
faelius par., lapkričio 15—22 d., 
Tėvas Geraldas, C. P.
TĖVAI ALPHONSAS MARIE

ir GABRIELIUS, C. P.,
St. GabrieTs Monastery,

159 Washinffton St., 
Brighton, Mass.

hunas Kis
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

60? Washinqton Blvd
BALTIMORE, lld. 

Telephone Plaza 8595
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