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Šįmet mokslo metai Ma

rianapolio Kolegijoje pra
sidės rugsėjo 13 dieną, 
pirmadienį.

Mokiniai registruojami 
rugsėjo 9 ir 10 dienomis.

Šiais metais Marianapo
lio Kolegijoje veiks High 
School ir dveji kolegijos 
metai (Junior College).

Pragyvenimo sąlygos 
Marianapolyje ir mokes
tis už mokslą pasilieka to
ki pat, kaip pernai. Jei 
kas norėtų gauti daugiau 
informacijų, prašytume 
rašyti mums šiuo adresu: 

Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Kolegijos vadovybė tiki
si, kad tėvai parems šią 
katalikišką ir lietuvišką 
mokyklą, atsiųsdami jon 
savo vaikus mokytis šį
met.

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė.

I

i

Pavergtojo Pabaltijo Kuni
gai Surašyti Karo Tarnybon

Londonas, rugp. 26 — 
(ONA) — Iš Stockhol- 
mo praneša, kad visi Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
kunigai ir dvasininkai, iš
skyrus tuos, kurie remia 
nacius, buvo surašyti ar
mijos tarnybon.

Daug jaunų kunigų pa
bėgo ir prisidėjo prie par
tizanų miškuose.

Sunaikintos Romos 
Bažnyčios

i
______ ■

Džiaugiasi, Kad Stalinas 
Nedalyvavo

Vatikanas, rugp. 26 
Santa Maria dell Orto be
veik visiškai sunaikinta, o 
Santa Elena bažnyčia di
džiai apgriauta, kada Ali-, 
jantai bombardavo Amži
nąjį miestą. Taip pat ap-į 
griautas Notre Dame de 
Namur seserų vienuoly
nas.
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Amerika Išgelbėjo Sovietus

I
dauguma 
sunaikin-

VVashington, rugp. 26 —
Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad vokiečiams 
užėmus Ukrainą, sovie
tam (Rusijai) gręsė ba
das. Jis sakė, kad Rusijos 
vyriausybė daug sykių
prašė atsiųsti maisto, vie- vietų Rusija, 
toje karo ginklų. šimtį metų

j Prezidentas

Dvylika Tūkstančių Žuvo 
Berlyne

Toronte išeinąs dienraš
tis Globė and Mail prane
ša, kad visus nustebino 
savo ypatingu editorialu 
Quebec’o prancūzų katali
kų dienraštis “L’Action 
Catholiąue”, kurį įdėjo 
pirmame puslapy, tą die
ną kada atvyko Amerikos 
Prezidentas ]_________
ir Anglijos Premieras 
Churchill, savo istorinei 
konferencijai ir 1 
kai kas pasigedo Rusijos 
diktatoriaus Stalino.

Tame editoriale, užvar-
dintame "Sargyboje”, be Anglijos, Kana-

StaS Atvyks" i ir kit« Tau’
n , ,, ... V _ J tu armijos. Tos ofensyvosOuebec. Mes džiaugiamės. • - j7 , . . , vyriausiu vadu yra pas—Jo dalyvavimas butų su- * Lordas Mount.
gadinęs musų džiaugsmą R
ir aptemdęs musų pasidi- ... ,... . i • j ręs britų vadas,dziavimą, kuri mes rado- ,

• j o • Pirmas smūgis bus uz-me priimdami Suvienytų , . ° ..m f .... . f..“ duotas japonams spaliųTautų militanus ir politi- _ . r, mėnesyj.mus vadus...
“Kadangi tas Raudonasis ★ Kitas Quebec’o konfe- 

diktatorius nedalyvavo rencijos svarbus tarimas, 
jokioje pirmesnėje Roose- 
velto - Churchillo konfe
rencijoje, tai jo atvyki
mas į Quebec, sostinę vie
nintelės katalikiškos vals
tybės šiame kontinente, 
būtų buvę išskyrimas 
(challenge)”.

“Jeigu Rusija yra nau
dinga talkininkė, tai ji 
nėra pasitikėtina talkinin
kė pokariniam periodui. 
Iki jos diktatorius nepa
keis savo abejotinos (dub- 
ious) nusistatymo Lenki
jos ir kitų Suvienytų Tau
tų atžvilgiu, tai mes turi
me saugotis (beware) jo, 
kad ir pripažindami So
vietų kareivių ir Rusijos 
žmonių herojiškumą”. A.

Londonas, rugp. 26 — 
Slaptas radio iš Berlyno 
pranešė, kad 
bombardavime 
lika tūkstančių 
50,000 sužeista ir 50,000 

Rooseveltas Iik° be namli-
Is Švedijos parnesama,! 

kacį Beriyno dvi didžios e- 
kurioie lektros stotis buvo sunai- 
- - kintos, taip pat fabrikai

ir kitos įstaigos sunaikin
tos.

I
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vokiečius. Alijantai gal 
neatidarė, Rusijos many
mu, antrojo fronto, kad 
Anglija kovojo pirmame 
fronte prieš vokiečius ir 
tik su Amerikos pagalba 
išliko nenugalėta, gi so- 

per dvide- 
prisirengus 

> pareiškė, karui, per metus ir pusę, 
kad Amerika keletą kartų tik žiūrėjo į karą ir gro- 
turėjo iškrauti iš laivų ka- bė teritorijas, kurias tik 
ro ginklus ir prikrauti galėjo. Kada Rusija buvo 
juos maistu Rusijai. Karo užpulta, Amerika ir Ang- 
ginklų gi tiek pasiųsta, lija tuojau pradėjo siųsti 
kad sovietai galėjo atsi- jai karinę pagalbą, ir kaip 

Rooseveltas sako, išgelbė
jo šalį nuo bado.

Toki Amerikos ir Angli
jos pagalba reikalauja, 
kad sovietų 
drai veiktų 

nuo reikaluose.
o ypač tai slaptai,

laikyti prieš vokiečių už
puolimus. Be to rusai bū
tų pražuvę, nes 

'jų fabrikų buvo 
j ta.

Rusai kovoja 
krašto išgelbėjimą 
priešo. Alijantai, 
Amerika nuo pat pradžios Alijantų, 
teikia sovietams visoke- Maskvoje 
riopą pagalbą. Už tai, ka- vųjų Vokiečių Komitetą”, 
da Stalinas pradeda duoti tai yra vokiečių komunis- 
nurodymus Alijantų vy- tų komitetą, kuris po karo 
riausybėms ir jas peikti užimsiąs Vokietijos vy- 
už neatidarymą antrojo riausybės vietą. Komite- 
fronto, išrodo didis nedė- tai sovietų Rusijoje nesu- 
kingumas.
miršti, kad Stalino pasi- 

x vrxo- rašymas sutarties su Hit- 
kad lenkų vai- pradėjo šį karą, ka-

džios ištremime pažadėji- da ne^ Amerika, nei Angli- 
mas tuojau po karo pra- 3a nebuvo^ prisirengusios 
vesti demokratinius rinki
mus Lenkijoj gal būti dėl 
tam tikrų aplinkybių pri- 
seis atidėti. Toliau kalba
ma apie galimumą ‘kovoti 
su kitu priešu’, tačiau to 
priešo neįvardina.

PASIUNTĖ $24,000.00 KINIJOS laikraščio redakcija siūlo 
padidinti lenkų tautinę ta-

DlVlj rybą. išrenkant nuo 50 iki
----------------------- 70 naujų narių.

Dublinas, rugp. 26 — Ai-(nis, būtent, prancūzę - ka- Toji lenkų taryba veikia, 
rijos jaunieji darbininkai nadietę Grace Buchanan- kaipo patarėjas valdžiai, 
surinko §24,000.00 ir pa- Dineen; 
siuntė Šventajam Tėvui man; Theresa Behrens ir 
Popiežiui, kad jis tą sumą Dr. Fred W. Thomas. 
pinigų pavestų Kinijos;visi kaltinami šnipinėjime 
karo suvargintiems žmo-( vokiečių naudai, 
nėms.

Sicilijos sostines Palermo miesto vaizdas, po to kai Dcdės Santo ka
riai išgrūdo ašies karo jėgas. Namai apgriauti, gatvės užverstos.

Ali jantai Bombarduoja 
Pietinę Italijos Dalį

Algiers, Afrika, rugp. 26
— Aliiantų lakūnai nuola- 

Berlyno tiniai bombarduoja pietį-
žuvo dvy- nę ItaliJ°s dali be jokių 

žmonių, pasipriešinimų; nei Itali-
jos nei vokiečių 
neiškilo kovoti 
jantų lakūnų.

jėgosoro 
prieš Ali

i

Naciai Neteko Daug 
Lėktuvų

už savo

Naciai Nužudė 50 Tuksiančių
Čekoslovakijos Gyventojų

Londonas, rugp. 26 — slaptai kalbama, 
Čekoslovakijos vyriausy- paliaubų gal būti 
bė ištremime praneša, kad kalinga kovoti 
pagal tikriausias informa- priešu’, 
cijas naciai nuo kovo mė
nesio 1939 metų iki gegu
žės 1943 m. nužudė 50.000 
gyventojų.

Algiers, Afrika, rugp. 26 
— Per keturias dienas Ita
lijoje naciai neteko 104; 
lėktuvų, kurie buvo Ali- 
jantų sunaikinti.

Lenkai Ruošiasi Kovai Su 
Kitu Priešu

Londonas, rugp. 26 — 
(ONA) — Lenkų valdžios 
ištrėmime sluoksniuose

Bertrand Hoff-

Rusija ben- 
visuose karo 

Tačiau sovie- 
neatsiklausę 

suorganizavo
“Tautinį Lais-

kad po 
bus ‘rei
su kitu

oficialusLenkų pusiau 
laikraštis ‘Dziennik Pols-i 
ki” sako, 1

Nereikia už- daromi be Stalino pritari
mo, ir Pravda nepašven
čia viso puslapio aprašy
mui, jei toks komitetas 
nebūtų rusams svarbus. 
Stalinas planuoja, kad 
Hitlerio vyriausybei su
griuvus, komunistai pa
imtų valdžią į savo ran
kas. Toki Maskvos darbai 
erzina Amerikos ir Angli
jos žmones. Didesnis so
vietų Rusijos nuoširdu
mas Amerikai ir Anglijai 
yra pageidaujamas.

• prisirengusios 
kariauti. Jei Alijantai ne- 
nrisirengę antrajam fron
tui, tai tik dėl to, kad Sta
lino sutartis paakstino 
Hitlerį pradėti karą, už
grobė vieną paskui kitą 
kraštą ir nei piršto nepa
judino padėti Prancūzijai 
ar Anglijai kovoti prieš

Berlynas Skaudžiai Nukentėjo
ir tai pagrindinis šio karo 
principas, tai išliuosavus 
Europą iš po diktatorių 
rėžimo įsteigti Federaty- 
ves Europos valstybes su 
demokratiška valdymo 
forma. Bet čia komuniz
mas su savo “bosu” Stali
nu išlifido kaip yla iš mai
šo ir pasisako per savo di
plomatinius sluoksnius,

I

★ Quebec’o konferenci
jos tarimų vienas svarbus 
dalykas paaiškėjo, kad ne
tolimoj ateityj bus veda
ma stipri ofensyva prieš 
japonus iš Indijos, kur jau 
yra daug sugrupuotos A-

F
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Jie Anglijos Gyventojai Pašvęs 
Dieną Maldai

FBI Areštavo 4 Asmenis

Į Visiems suimtiesiems 
i paskirta §50.000 kaucija.

Visi, išskyrus Dr. Tho
mas, prisipažinę kaltais.

Washington, D. C. —Šio
mis dienomis paskelbė, 
kad FBI agentai areštavo 

kad Stalinas norįs palikti I ir perdavė teisingumo de
po karo Europos “bosu”, (partmentui keturis asme-

Vokietija Gestapo 
Valdžioje

Gerb. Kunigų, Profesionalų Ir

Sekmadienį, rugpiučio 
29 d., 4 vai. po pietų, ‘Dar
bininko’ svetainėje įvyks 
ALRK Federacijos aps
kričio valdybos ir komisi
jos vadovybėje svarbus 
susirinkimas. Tame susi
rinkime yra pasižadėjęs 
dalyvauti LKFSB vedė
jas - redaktorius, kun. J. 

j Prunskis iš Chicago, III.
ALRK Federacijos aps

kričio valdyba ir komisija 
nuoširdžiai kviečia visus 
šio apskričio Dvasios Va
dus — Kunigus, Profesio
nalus ir veikėjus - visuo-

menininkus atvykti pasi
tarti svarbiais reikalais.

Atvyko Kun. J. Prunskis

Londonas, rugp. 26 — 
Visi Vokietijos vidaus rei
kalai ir tvarka pavesta 
Gestapo viršininkui Hein- 
rich Himmler...

Londonas, rugp. 26 — 50,000 nacių kareivių su- 
Berlynas, Vokietijos sos-įsigrūdo į Danijos sostinę 
tinė, nukentėjo skau- Kopenhageną ir visiškai 
džiausį bombardavimą.

Pranešama, kad 500 An- &os 
glijos bombanešių paleido —........'
2000 tonų bombų į miestą. į 
Lakūnai, grįždami į Ang-I 
liją, sakė. 1 
miesto gaisrai buvo mato
mi 250 mylių tolumoje.

Iš Šveicarijos praneša
ma. kad vokiečiai planuo
ja iškraustyti vaikus ir 

i moteris iš Berlyno, nes 
nujaučia, kad Alijantai 
pavers miestą į griuvė- 

I sius.
__________

i

Londonas, rugp. 26 — 
Anglijos karalius Jurgis 
VI pareiškė, kad visi ša
lies gyventojai rugsėjo 8 
dieną pašvęs maldai.

į

Nubaustas SI00 Už 
Išvarymą Šeimos

Chicago. III. rugp. 26 — 
Namų savininkas, kuris 
išvarė šeimą su keturiais 
vaikais, teismo nubaustas 
$100,00 bausme.

ALIJANTAI SUTIKTŲ PRIPA
ŽINTI ROMĄ ATVIRU 

MIESTU

užvaldė tą miestą “apsau- 
”, gi Dani- 

> darbininkai kelia 
streikus, protestus prieš 
vokiečius. Penki tūkstan- 

kad Berlyno ^iai asmenW- protestuoda
mi naciams, maršavo O- 

i dense miesto gatvėmis, 
nešdami Amerikos, Angli
jos ir Danijos vėliavas. 
Mergaitės, kurios buvo 
susidėję su nacių karei
viais, buvo žmonių nutver
tos, apdraskytos ir jų 
skruostuose įspausta rau
dona swastika.

Kituose Danijos mies- 
Danijoje Sukilimai Didėja tuose sukilimai ir streikai 

---------- didėja. Pavergtos tautos 
Stockholm, Švedija, rug- laukia išlaisvinimo valan- 

piūčio 26 — Apie 40.000 ar dos.

Londonas, rugp. 26 — brikai būtų uždaryti, 
'Anglija ir Amerika pa-|ležinkeliais nebūtų 
l reiškė šventajam Tėvui. 
Popiežiui Pijui XII, kad 

'jie sutiktų pripažinti Ro- 
Imą atviru miestu, tam 
tikromis sąlygomis, bū
tent, jei Vatikanas garan- 

jog miestas nėra

ge- 
veža- 

karei-

reika-

Darbininkų Radio Programa
Ketvirtadienio rytą, rug

pjūčio 26 d. iš Chicago, III. 
atvyko pas kun. Pr. M. 
Jurą j Lawrence, Mass. 
kun. Juozas Prunskis, bu
vęs Lietuvoje XX Am
žiaus dienraščio redakto
rius ir dabartinis LKFS tuotų, 
Biuro vedėjas. Keletą die-'militarinė stovykla. Vadi
nu pasisvečiavęs vyks į naši, reikalaujama, kad 
Pittsburghą, dalyvauti i Romoje nebūtų kariuo- 
Konferencijoje. » 1 menės, karo gamybos fa-

nta karo ginklai ar 
viai.

Alijantai taip pat 
lauja, kad Šveicarijos ko
misija prižiūrėtų, kad tos 
sąlygos būtų išpildytos.

Italijos vyriausybė pra
šė Vatikano ir Šveicarijos, 
kad Alijantai pripažintų 
Romą atviru miestu.

šeštadienį, rugpiučio 28 d.. 2 vai. po pietų iš 
WC0P stoties, Boston, vėl turėsime proga klausytis 
lietuviškų liaudies dainų, muzikos ir pranešimų.

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

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449



Penktadienis. Rugp. 27. 1943

įvairios žinios
Rooseveltas Įspėja Hitlerį

__________ G--------------------------------------------—

1

Ottawa. Kanada, rugp. 
26 — Prezidentas Roose
veltas. vakar, kalbėdamas 
Kanados parlamente, pa-i 
reiškė, kad "jei Hitleris ir 
jo generolai būtų dalyva-; 
vę Quebeco pasitarimuo
se, tai jie suprastų, kad 
jiems būtų geriau dabar 
pasiduoti, negu 
Prezidentas nieko 
kė apie padarytus nutari
mus. nes tai yra

i 

vėliau”.' 
nepasa-

VVashington, D. C.—Šio
mis dienomis Apaštališ
kasis Delegatas Jungti
nėms Valstybėms, J. E. 
arkivyskupas Amleto Gio- 
vanni Cicognani turėjo 
pasitarimus su valstybės 
sekretoriaus pagelbinin-
ku. Sumner VVelles kas- 
link karo nelaisvių ir ki
tais humanitariniais veik
smais, kuriais yra susirū
pinęs Vatikanas.

Apaštališkasis Delegatas— 
Sumner Weiles Pasitari

muose

CAMBRIDGE, MASS

” - n

IŠ*

Sekmadienį, rugpiūčio 22 d. 
grįžo iš N. E. Women’s ligoni
nės po sėkmingos tonsilų ope-

Sekmadienį, rugpiūčio 22 d.l 
Cambridge policija, kad sulai- i 
kius bereikalingą važinėjimą

racijos, p. M. Zaveckienė. p. M. automobiliais, sulaikė 450 auto-į 
Zaveckienė yra Cambridge lie
tuvių Šv. Teresėlės 
draugijos pirmininkė, 
name.

mobilių. Vairuotojams gręsia 
moterų netekimas štampų knygučių dėl 
Sveiki- gazolino.

karinė
paslaptis, tik pareiškė, —1 
“kad savo laiku mes paro-' 
dysime Vokietijai, Italijai 
ir Japonijai, kas čia buvo Teisėjas Charles C. Cabot, 
nutarta, ta kalba, kurią jų gUperior Court teisėjas ir Do- 
suktūs protai supranta”.
Rooseveltas pareiškė, kad sachusetts War Fund 
pasitarimai buvo daromi, pirmininku. Teisėjas 
kaip greičiau užbaigti " 
karą...

ver ūkininkas, išrinktas Mas- 
Councii 
Charles

S1 C. Cabot pereitais metais buvo 
Didžiojo Bostono War Fund 
pirmininkas. Jis sėkmingai 
pravedė vajų. Pereitą kovo me
nesi Mass. valstybės guberna- 

i torius Saltonstall paskyrė adv.
VVashington. rugp. 26 — Charles C. Cabot Superior teis- 

Karo Darba Biuras įspėjo ;mo teisėju. 
Brewster Aeronautical ■ 
Kompanijos. JohnsvilleJ 
Pa., streikierius darbinin
kus. kad jie tuojau grįžtų' 
į darbus, nes bus imtasi 
griežtų priemonių, kaip 
įstatymai nurodo.

Įspėja Darbininkus 
Nestreikuoti

Studentai Nupirks Karo 
Lėktuvą

VVashington. rugp. 26 —
Katalikų 
studentai 
bonų vajų, 
karo lėktuvą 
Universiteto vardu.

"Boston Pilot" Priešinasi 
Tėvu Draftavimui

Oficialis Bostono arki- 
diecezijos organas “Pilot” 
išėjo prieš draftavimą tė
vų. kurie tapo tėvais prieš 
Pearl Harbor.

Rašo:
“Yra tai labai pavojin

gas žingsnis, kurį svarsto 
mūsų valdžia. Šeima jau 
ir dabar yra užtektinai 
blogame stovyj... Dar nie
kad nėra buvę taip svarbu 
apsaugoti tai, kas yra li
kę Amerikos šeimos gyve
nime”.

Du aukštieji Prancūzijos karo jėgų karininkai, ku
rie atskrido iš Š. Afrikos į Washingtoną slaptai mili- 
tariais reikalais.

_________ Cambridge lietuvių. katali-|
Ketvirtadienį, rugpiūčio 19 kiškos draugijos, kurios norėtų 

d. iš Elmhurst. Pa. grįžo Cam- finansiškai paremti mūsų kolo- 
bridge N. J. Seselės mokytojos, nijos siunčiamą atstovą į ALT 
Seselės po atostogų, rengiasi Konferenciją, galite savo auką 
prie besiartinančio mokyklos a- 
tidarymo.

Sovietų Raudonoji Armija
Stumiasi Į Vakarus

karo ir 
kunigų. 

Lietuvių 
ir Tėvai 

i rūpinasi pa- 
priversti ruošti daugiau kunigų, 

kad jie galėtų vykti į Lie
tuvą darbuotis.

Sekmadienį, rugpiūčio 22 d. 
tuoj po pamaldų parapijos sve
tainėje, įvyko Cambridge Fede
racijos 16 skyriaus susirinki
mas. Susirinkime išrinktas ats
tovas vykti į ALT Konferenci
ją. atstovauti N. A. Federaci
jos Apskričio valdybą ir, ben
drai visą Cambridžiaus koloni
ją. Atstovu išrinktas p. B. Ja-' 
kutis. Taipgi tartasi ir apie gy- j 
vesnį veikimą, besiartinant rū- į 
deniui. Nutarta sukelti LGF! 
kvotą ir pradėti darbuoties ka- • Dabar galioja stampos T. U, Y
ro bonų reikalais. ir w. Stampos bus geros ligį

įteikti pačiam atstovui p. B. 
Jakučiui. Organizacijos turėtų | 
visos pasirūpinti ir remti mūsų 
atstovą, arba įteikti auką ko® 
vai dėl Lietuvos nepriklauso- 

: mybės. Mūsų kolonija toli atsi
likusi nuo kitų, užtai pasirū
pinkime, kad mūsų atstovas 
Konferencijoje tinkamai galė
tų mūsų koloniją reprezentuoti.

-4. D.

Teisėjas Charles C. Cabot y- 
j ra demokratiškas žmogus. Pir- 
i mininkaudamas Didžiojo Bos
tono "»Var Fund vajui, sukvietė 
įvairių tautų atstovus, tarp jų 
ir lietuvių, pasitarimui apie va- 

i .
IJU-

Jis yra pirmojo pasaulinio 
, karo veteranas ir Dover mies
telio moderatorius.

I __________
★ Iš OPA ofiso pasiekia dabartinį prezidentą Ar- 

žinios, kad šiais metais r.™- Sukilimas greit nu- 
malšintas.

Numalšino Ecuadoro 
Sukilimą

Ouito. Ecuador. rugp. 26 
— Pereitą antradieni bu
vo sukilę jūrininkai prieš

Universiteto žinios, ---- ----- ---------
pradėjo karo anglių kurui racionavimo 
kad nupirkti' nebus, nes esą anglių kie- 

ir pavadinti kis yra pagamintas pa
kankamas.

ir laimėkime si karą kaip 
galima greičiau

REIKALINGA
MOTERŲ

Mokintis dirbtuvės darbu

-3 ŠIFTAl-
7 a. m. iki 3:30 p. m.—3:30 p. m. iki 11 p.m. 

11 p. m. iki 7 a. m.
TAIPGI. ATLIEKAMU LAIKU 

PATRIJOTIŠKAS ŠIFTAS 

-6 p. m. iki 11 p.m.-

Kompanijos Cafeteria atidaryta visą 
naktį. Atsinešk paliuosavimą iš savo 
darbdavio pas kurį paskutiniu laiku dir
bai arba War Manpower Commissicn, 
9 Beason St.. Boston. Mass. Ateik asine- 
niai arba pareikalauk cirkuliorą. apra
šančio apie darbą.

ll
■

RAYTHEON
55 Chapel St., Newton, Mass.

★ Massac-husetts valsty
bėje tomaičių derlius pa
sieks savo aukščiausį laip
snį ateinančią savaitę. Ra
ginami visi kuo daugiau
siai kenuoti tomaičių, nes 
esą žiemą nebus galima 
jų gauti valgiui. Bus visos 
paimtos armijai. Taigi, 
kas myli tomaites, lai ap
sirūpina savo kenais-bute- 
liais.

Londonas, rugp. 26 «— ir Lenkijoje. Po 
Sovietų Rusijos kariuo- Lietuvoje truks 
menės, užėmę Kharkovą, Todėl Amerikos 
varosi tolyn į vakarus ir Kunigų Vienybė 
gręsia užimti Poltavą. Na- Marijonai 
ciai betvarkiai [ 
trauktis atgal.

Maskva skelbia, kad ‘vo
kiečiai palieka karo gink
lus ir skubiai traukiasi 
atgal’. Rusai taip pat pra-, 
siveržė pro vokiečių apsi
gynimo linijas Donets slė
nyje ir varosi atsiimti Vo- 
rošilovgradą.

Sovietai sako, kad netoli 
Kharkovo 2000 nacių nu
žudyta, gi Donets kare 
fronto per vieną dieną žu- reį 
vo 4000 nacių.

Sovietų Rusijos laikraš
tis Pravda sako, kad so
vietų armija bus greitai 
pašaukta atsiimti Kievą. 
Tas pat laikraštis, primin
damas Roosevelto - Chur- 
chill pasitarimus, rašo: 
“Šioje pergalės valandoje 
mes sakome pasauliui: 
Rusija nekalba; 
kovoja”. •

Maisto Ir Kitų Reikmenų 
Stampos

Raudonos maisto stampos —

Lietuvis Kareivis Žuvo 
Sicilijoj

Jung. Valstybių karo 
departmentas praneša pp. 
Adams (Adomaičiam),
gyv. 23 Thomas Park, So. 
Boston, kad jų sūnus ka
reivis Winslow Adams 
“missing in action in Sici- 
ly” (dingęs laike kautynių 
Sicilijoj) nuo liepos 18 d. 
š. m.

Kaip tik gaus tikrų ži
nių apie pp. Adams sūnų, 
kas su juo atsitiko, tai 
jiems tuojau praneš.

pp. Adams turi ir kitą 
sūnų karo tarnyboje. 

Rusija

Amerika Paruošia Kunigus 
Lenkijai

Iš Lietuvio Išviliojo $1,000
v»

dienomis p. Al-
ne-

Teismas, Tai Ne Kirpykla
Šiomis 

bertas Žardeckas dėl 
susipratimų su žmona bu
vo Suffolk probate teis
me, kur jų advokatai ir jie 
visi vienu kartu pradėjo 
kalbėti į teisėją. Teisėjas 
Robert Gardiner Wilson 
pakėlė ranką ir pareiškė: 
“Šis skamba, kaip kirpyk
los kvartetas”.

Teisėjas IVilson. išklau
sęs abiejų pusių, išspren
dė. kad motina gali pasi
likti keturių metų dukte
rį, ir įsakė tėvui Žardec-, 
kui, kad jis mokėtų po 87 i 
į savaitę ir 825 dukters 
drabužėliams prieš spalių 

ii d.
Zardeckio žmona yra, 

dos, italų tautybės.

WLB Atmetė Lewis 
Sutartį

Šią savaitę mus aplankė šie 
kariai: Leit. F. Monkus. jūr. W. 
Žilius. N. Žukas, ir J. Anuške 
vičius. Lankėsi ir daugiau ka
rių. bet neteko visų pamatyti. 
Tėveliai, kurių sūnūs atsilan
ko, tai praneškite savo kores
pondentui, o tada bus progos 
surašyti atsilankančius visus 
karius.

Sekmadienį, rugpiūčio 22 d. 
nakčia. vandalai įsilaužė į 
Cambridge Racionavimo ofisą. 
City Hali patalpose ir, pavogė 
didelį kiekį gazolino ir kuro a- 
liejaus štampų. Policija tiki, 
kad tos stampos vandalų bus 
pavartotos juodajai prekybai.

rugp. 31.
Mėlynos maisto stampos — 

R. S. ir T bus geros iki rugsė- | 
jo 20 d.

U, V ir W įsigalios rugsėjo 1 
d. ir bus geros iki spalių 20 d.

Kava galima pirktis dabar 
be štampų.

Cukraus Štampas — No. 11 
iš Ration knygutės No. 1 yra 
gera dėl 5 svarų cukraus.

Kuponai No. 15 ir 16 yra 
kiekvienas geras dėl 5 svarų 
cukraus konservavimui.

Batų kuponas
yra paskutinė diena vartojimui 
No. 18 iš Ration knygutės No. 
1 dėl vienos poros batų.

Automobiliai — Rugpiūčio 
! 30 yra paskutinė diena patik- 
Irinimui padangų (tires) auto
mobilių. kurių 
“C” gasolino 
spalių 31 d.

Rugsėjo 30
diena patikrinimui 
kurie turi “A“ 
nūs.

Spalių 31 ■

Chicago, III. — Rugp. 11 
d. Bridgeport News laik
raštyj tilpo žinutė, kad tū- 

pasenusiu 
būdu, būtent, nosine, išvi
liojo iš p. Jono Kudirkos 
tūkstantį dolerių.

Jonas Kudirka yra 30 
metų amžiaus, karo dar
bininkas ir gyv. 3038 So. 
Union Avė., pranešė poli- 

Arkivyskupui cijai. Bet policijai toks ap- 
NCWC gavikų triksas jau seniai 

žinomas, todėl jie nesiste
bėjo.

Patartina lietuviams bū
ti atsargiems ir nesiduoti 
taip lengvai apgauti.

Detroit, Mich. — Ameri- li_ apgavikai, 
kos Hierarchija pasiūlė 
paruošti kunigus nualin
tai Lenkijai. Šį pasiūlymą 
J. E. Kardinolas Augustas 

| Hlond, Lenkijos Prima
tas, labai nuoširdžiai pri
ėmė ir dėkoja laišku, kurį 
pasiuntė 
Edward Mooney, 
administratyvės tarybos 
pirmininkui.

Lenkai studentai moky
sis Šv. Cyriliaus ir Meto- 
diaus seminarijoj, Or- 
chard Lake, Mich.

Lenkijos kardinolas 
Hlond savo laiške pažymi, 
kad Lenkijoj žuvo 2,000 
kunigų. Dabar didžiosios 
seminarijos, turėjusios 
1939 m. 28,000 studentų, 

I veik visos uždarytos, 
į “Šiandien yra mažiau 

roJkaip 70 teologijos studen- 
! tų visoje šalyje”, sako 
kardinolas Hlond.i

Lietuvoje tas pats, kaip

porai metų praslinkus jau 
virš Berlyno liepsnos lie- 
žia debesis keturių mylių 
aukštumo stulpu. Jų mie
stai griūva ir virsta į pele
nus... O kas bus dar už po
ros metų?...

savininkai turi 
štampas; “B”

yra paskutinė 
padangų, 

gasolino kupo-

Užsisakykite Toniko Pas Mus į
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, į 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W • |

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130Jf-R

★ Šiomis dienomis smar
kiai subombarduota nacių 
centras Berlynas. Čia la
bai krinta j mintį vienas 
dalykas. Kaip naciai su
mušė prieš porą metų sa
vo kaimynines valstybes, 
tai tuomet naciai buvo pa
kėlę nosis virš Berlyno 
mūrų, kad jie neįveikiami, 
ir kad jų žemėje nesą karo 
ir kariško teriojimo. Bet

®©®©®©®®©«!©©©>©€*Xn©@S®?®@®©©©©®®®

į REIKALINGA VYRU (Dėmesis bus kreipiamas Į

VVashington. D. C., rugp. 
26 — Karo Darbo Taryba 
(VVLB) aštuoniais balsais 
prieš keturis atmetė John 
L. Lewis, United Minei 
\Vorkers prezidento su- i 
tartį su Iliinois Anglių O-l 
peratorių organizacija, 

i pagal kurią angliaka- 
Isiams pakeliama algos po 
l$1.25 į dieną.

Į

$ REIKALINGA VYRŲ (Dėmesis bus kreipiamas 
/ ir i nepiliečius). Dirbti a sencialėj karo industrijo- 
/ je prie Įvairių; darbų. Patyrimas nereikalingas 

virš 40 valandų darbo mokama laikas ir pusė.
/ Lz i ♦ A •Gera alga. Matykite: 

MR. HALPERIN.
Roxbury Iron & Metai Co., Ine..

Dorchester, Mass.
Paimkite Mattapan karą iš Ashmont Station ir 

išlipkite prie Cedar Grove Station. *

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, pa\'eiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

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

Platintojai, surinkę tris naujas ‘‘Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio“ prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį“ 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

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

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567
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laikydamas nuodingąją 
savo uodegą, kad kaip 

įnori netyčiomis nesužeis
tų draugo. O šis, suslmąs- 

! tęs, kurnėdavo su juo, 
■kaip kad šv. Pranciškus 
įsu žuvimis ar paukščiais.
! Vieną dieną, jiedviem 
'taip širdingai besikalbant, 

s pas.beldė į duris— 
vienuoliui tarus “pra- 
”, įėjo suaugęs vyras, 

'įkurs, priėjęs, pabučiavo į 
plačią pranclškonies ran- 

, _ . , ........... _. (kove, tardamas maldaujame prancūzų) laikraščiai įrodinėja 1
kad sovietai būtinai turi paveldėti Pabaltijo kraštą, 
nes, girdi, dar carai tas žemes yra užkariavę. Rodos, 
negražu būtų prancūzams, netekusiems laisvės, pavy
dėti laisvės kitoms tautoms. Bet aišku, kad tie ponai 
ir penios tai ne prancūzai. Iš jų reikalavimų aišku, kad 
tai Maskvos agentai. Gi mūsų Amerikos komunistai 

: (lietuviai ii ne lietuviai) tai neriasi iš kailio įtikinti 
pasaulį, kad ne tik Lietuvos Quislingai, bet ir visa ’ stebę5 gerasis 
tauta pasiilgusi “matuškos Maskvos”. Reiškia, komu-'_  &_

Tas skorpi jonas gyveno mec-avo, atsiklaupęs prieš 
1600 malonės metais vie- Dievo kančią, skorpijonas1 ? 

į nes ankštos ir labai bėdi- dažnai palengva nurėplio- i * 
nos lūšnelės pastogėj, 
tarp balkio ir šiaudų.

Lūšnelėj gyveno ir ant
ras gyventojas — brolis 
Gomez, pranciškonis. Abu 

labai gražiai
Kai vienuolis dū-

I
I

• I davo žemyn siena ir apsi-, 
stodavo priešais vienuolio i 
veidą, lyg kad drauge pa- kaž- 
medituotų. Po valandikės ;i_ 
brolis prikišdavo prie jo t1’ 
savo delną: vabzdys uz- - 
rėpliodavo ant jo, aukštai!"?,1 -

— .
ia,; mai:

I

mane!
Limos

— 7 c ve! isge.ue.< 
Buvo tai vienas 

pirklys, Fernando Bran
ąuez, vyras gabus, rimtas, 
teisingas.

— Ką galiu aš tamstai 
i padaryti? — atsakė, nu- 

, gerasis vienuolis, 
“matuškos Maskvos”. Reiškia, komu- _ Kas tamstai atsitiko, 

nistų agentai darbuojasi komunizmui ir tik komuniz- rnielasis sūnau?
Į — Tėve, — atsakė dus

Kairėj — Hugh Baillie, United Press prezidentas, 
kuris raportavo apie mūšius Catania, Sicilijoj. Su juo 
Britų Armijos karo jėgų pulk. John Victor McCor- 
mick, stebi oro puolimų ataką.

Sakoma ateiną vis daugiau žinių, kad komunisti
nė Rusija pažingsniui einanti prie nacionalizmo. Ka
dangi tai esąs gaivalinis sąjūdis (stichijnoje broženi- - - - w i
je), tai jis nesulaikomas, tarsi plačios uoės bėgis. Tai muL Karui P^atgus, jei teks bolševikams atsigneb-, 
galimas daiktas. Tas pasąmoninis rusų tautos bruz- h- tei Jie netrukus vėl pažabos rusų tautą sukis visus liu balsu pirklys - jei aš 
dėjimas duodasi pastebimas, kad ir iš šito fakto. Kada Piliečius į maišą ir paneigs bei įskoneveiks tuos pa-' lig ryto negausiu 2000 du-

! žūsiu!
I

Vargše mane vaikeli! 
Argi nė vienas tamstos 
prietelis negali paskolinti 
tamstai tų pinigų?!
— Nebeturiu daugiau 

draugų — vien tik pavy
duolių: mano pasisekimai 
juos kankindavo, 

į žuvimas juos vien
■ gintų, 
j — Žuvimas?! Argi tams
tos reikalai jau taip blogi, 

i vargšeli?!
■ — Taip, tėve.. O tuo tar
pu patys niekai— tie 2000 

' durų — galėtų mane iš
gelbėti!.. Laukiu pargrįž
tant dviejų laivų su pre-

■ kėmis: po 2 savaičių turė
čiau jau ne 2 tūkstančiu, 
tik 20 tūkstančių!.. Bet

karas su vokiečiais jau gerokai įsisiūbavo ir buvo aiš
ku, kad teks laukti žiemos, kurioje ims vadovybę ge
nerolai Sausis ir Vasaris, su nesuskaitoma vabzdžių 
armija, tai sovietų vyriausybė šaukėsi dar vieno tal
kininko — rusų tautinės dvasios. Išleista atsišauki
mas, krypstąs į rusų buržuazinės istorijos tradicijas, 
ir įsakyta raudoniesiems kariams įsižiūrėti į carinės 
Rusijos generolų žygdarbius. Paminėta ne tik genero
lai Suvorovas ir Kutūzovas, bet net rusų šventasis Di- 
mitrij Donskoj. Reiškia, kai bėda prispaudė, tai ir “su
puvusi”, iškeikta ir likviduota buržuazija susigadyjo. 
Tad susidarė dvi pajėgos: žiemos generolai, su skur
do ir vabzdžių armija, ir nacionalinė rusų dvasia. Šiaip 
taip laikinai atsilaikyta. O kai jau atėjo į pagalbą a- 
merikiečių ir anglų tankai, kanuolės, lėktuvai, šautu
vai ir visokeriopi karo reikmenys, tai pereita į ofensy- 
vą, kuri ar šiaip ar taip, žiemos metu kur kas geriau 
sekasi. (Reiškia, Sausis ir Vasaris, su šalčiu ir vabz
džių armija, savo uždavinį vis dėlto atlieka).

Tas į rusų tautinę savigarbą atsišaukimas, net 
minint caro generolų vardus, labai reikšmingas. Tokia 
vingiuotė ar atožanga į paneigtą ir iškoneveiktą Rusi
jos praeitį komunistų vyriausybei turėjo baisiai daug 
kainuoti. Tokios nuolaidos tik sopama širdimi yra da
romos. Ta’ tarsi, Nikalojaus II manifestas, pirmosios 
revoliucijos metu. O bet gi tos nuolaidos buvo pada
rytos. Reiškia, įsitikinta, kad rusų tautoj giliai tebe
glūdi tautinis pojūtis, ir tai toks stiprus, kad jam ati
duota pirmenybė prieš komunizmą, kurį per ketvirtį 
šimtmečio taip rūpestingai auklėta ir ugdyta. Bet ar 
tas komunistų nuolaidumas bus pastovus, ar tik lai
kinis, tai kitas klausimas. Iš komunistų darbelių atro
do, kad tik laikinis.

Kremlius diplomatiškai tyli — tai suprantama. 
Bet “pakraščiai” karštligingai darbuojasi. Kuriamos 
ąuislinginės valdžios Vokietijai, Lenkijai, Čekoslova
kijai, Jugoslavijai, Prancūzijai. Prancūziškieji Quis- 
lingai net Pabaltės likimu susirūpinę. Amerikoj einą

ti, tai jie netrukus vėl pažabos rusų tautą, sukiš v
; tuos pa- lig ryto negausiu 2000 dū- 

čius generolus, kuriuos dabar raudonajai armijai pa
vyzdžiu stato.

Bet, daleiskim, kad komunistinė Rusija šiaip taip 
išsirituliuos į nacionalistinę, nors jos politinis ir socia
linis dugnas vis vien pasiliks bolševikiškai bedievišku. 
Tegu ji, dėl pasaulio akių, ir palaikys “demokratinę” 
iškabą, bet kokia iš to lietuviams nauda? Lietuva pas
kęs rusifikacijos bangose taip giliai, kad jos nė var
do nebeliks. Desėtkai tūkstančių ištremtųjų į Rusiją 
lietuvių bus jau išmirę nuo skurdo ir bado. Kurie dar 
bus beišlikę, vis vien nebus grąžinami, kaipo neištiki
mi. Jų vaikai bus rusiškai išauklėti ir atsiųsti Lie
tuvon kaipo rusifikacijos perai. Dabar gyvenantieji 
Lietuvoj patriotai bus medžiojami ir ištremiami į Si
birą ar Kazakstaną. O kadangi Lietuvos žmonės visi 
jau susipratę (išskyrus porą tūkstančių išdavikų), tai 
teks visą Lietuvą į Rusiją iškraustyti ir ją apgyven
dinti kacapais, kurių batams laižyti vos beužteks la- 
kiejų — parsidavėlių, judošiškai teršiančių lietuvių 
vardą.

Kai kas ragina lietuvių komunistus persiorien
tuoti ir susiprasti, kad jie, tarnaudami ryškiai aiškė- rytoj turiu mokėt?, o kasa 
jančiam rusų imperializmui, ruošia Lietuvai pražūtį. 
Vargu jie bepajėgs persiorientuoti. Tarnaudami bolše
vikams, jie tiek turi vingiuoti ir keisti savo kailį, kad 
sveika orientuotė jų galvosenoj visiškai išdilo. Tad jų 
protas amžinai pavergtas. Apie valią netenka nė kal
bėti. Ji ir juoda, ir bejėgė. Pagaliau, kas yra pasiryžęs 
parduoti Lietuvą komunizmui, tam imperialistinis su
rusinimas tiktai mažmožis. Tai lyg atostogos po sun
kaus darbo. Rusifikacija tokiems žmonėms tai sena 
pažįstamūlė. Jie lankė rusiškas pradžios mokyklas ir 
įstrigo. Net po tiek metų jų biednom galvelėm persun- 
ku maskoįių įtaką sugromuliuoti. Rudis tai toks ne- 
progresyvus sutvėrimėlis, kad jis, sutikęs seniai ne
matytą savo žiaurų poną, neiškenčia linksmai jį nepa
sveikinęs. Tai ranką lyžtels, tai uodegėle pavingiuos. 

; Gi ponas — senu įpročiu — jam koja į tuštumą. Bet — 
abu laimingi. Toks jau gyvenimas. K.

į

mano
džiu-

I

I
I

I

i draugą,

jis ra- 
maišelį, 
skorpi- 

save

Jacqu.es Maritain Vertė Kun. Dr. J. Packevičius

Katalikų Pažiūros Į Neka- 
talikus Ir Į Bendradarbia

vimų Su Jais:
Paskaita, autoriaus skaityta IV Pasauli

niame tikybų kongrese žmogaus asmenybei gin
ti, įvykusiame 1939 m. liepos mėn. 3—12 d. Pa
ryžiuje. Paryžiaus kardinolas Verdier leido kata
likams mokslininkams aktyviai jame dalyvauti, 
savo bendradarbiavimu katalikų mokslo šviesoje 
patvirtinant katalikybės universalumą ir inte
gralumą. Dalyvauti tačiau leista tik individua
liai. neangažuojant Kat. Bažnyčios autoriteto. 
Jacques Maritain, žymiausias mūsų dienų kata
likų prancūzų filosofas, į tarptikybinį žmonių 
bendradarbiavimą žvelgia drąsiu, bet giliu ir 
plačiu žvilgsniu, kokiu, gal būt, niekas dar iki 
šiol nebus žvelgęs. Čia iškeltos mintys ir mums 
yra aktualios. Toji paskaita tilpo žurnale “La 
vie intellectuelle” 1939 m. rugpiūčio numery ir 
jos vertimas “Tiesos Kelyj".

(KAS YRA MANO ARTIMAS?)
I.

Man atrodo, kad mes šitame klausime vi
si sutariame dėl minėtų čia sąlygų, kurios y- 
ra neigiamo pobūdžio. Bet visas paradoksiš- 
kumas, kurį pradžioje esu minėjęs, atsisklei

džia tada, kai pereinama prie pozityvių svar
stymų. Net patį broliškumo tarp skirtingiau
sias religijas išpažįstančių tikinčiųjų patei
sinimą bei pagrindimą kiekvienas supranta 
savo perspektyvoje ir savo minčių visumoje: 
tos gi perspektyvos būna nesutaikomai įvai- 
rialytės, tos visumos taip pat niekuomet tik
sliai nesutampa; jų plotmės nesusisiekia. 
Nereikia akių užmerkti prieš tą faktą, kuris 
kaip tik parodo tų minties sistemų vidujinį 
nuoseklumą: jos pastatytos ant skirtingų pa
grindų, nuo kurių tad ir priklauso pačių sis
temų skirtingumas. Pagrindinės, antai, są
vokos, kaip, pav., absoliutinio Dievo vienumo 
ne tą pačią prasmę juk turi žydui ir krikš
čioniui; taip pat nei Dievo transcendencijos 
bei pranašumo sąvoka ne tą patį reiškia 
krikščioniui ir magometonui; taip pat nei as
mens, laisvės, malonės, apreiškimo, įsikūni
jimo, prigimties ir antgamtinės sąvokos ne 
tą patį byloja indui ir vakariečiui; budistų 
nedarymas niekam prievartos visai yra skir
tingas dalykas nuo mūsų suprantamos mei
lės. Be abejo, tai yra protingos būtybės pri
vilegija galėti suprasti kitų kalbas, kad ir la
bai skirtingas nuo mūsiškės. Jei tad mes, 
užuot buvę žmonėmis, būtume grynų idėjų 
sistemomis, mūsų dėsnis būtų vieni kitus 
ryti, kad savo minties visatoje suvirškintu
me visa, ką kitos visatos turi teisingo.

Bet mes kaip tik esame žmonės, kiekvie
nas slepiąs savyje ontologinę asmenybės ir

vargšas vienuolis, galiu 
tamstą išgelbėti iš to pa
vojaus?

— Kadangi Dievas yra
didis! — karštai 
Don Branąuez. — 
esi Dievo tarnas,
Lima žino, kokių stebuk- _  Gerai
lų yra žmonės gavę per Fernando’ 
tamstos maldas! Jei tam
sta panorėsi, Dievas mane 
išgelbės! i

— Tamstos
tamstą išgelbės, 
sis vaikeli — tarė šventa- šypsojo: 
sis vienuolis, susigraudi- — Visai jokios! — atsa- 
nęs. — O aš pabandysiu, kė pirkliui — yra tai pa
klek įstengdamas, tams- prastas juodasis skorpijo- 
tai padėti. Atrišk savo pi- nas, Dievo kūrinys, 1 ?
niginę!

Tikėdamasis kokio ste
buklingo aukso lietaus ar 
ką, Fernando atrišo auk
sinį maišeliuką, pririštą 
prie juostos. Bet koks bu
vo jo nustebimas ir drau
ge nusivylimas, kai jis pa
matė, kad pranciškonis į- 
leido į maišelį skorpijoną, 
kurį per visą tą pasikalbė
jimą laikė ant rankos!
— Bet... mano tėve! — 

sušuko pirklys — ką tam
sta darai?!

mano vienumos 
ar ne tiesa?

Tai sakydamas, 
miai užrišo pats

sušuko kuriame vargšas 
Tamsta jonas bergždžiai 
ir visa klausė, kas čia atsitiko.

tėve — atsakė 
pusiau stebė

damasis, pusiau pasiduo
damas — gerai, tėve... ši
tas vabalas turi, be abejo, 

tikėjimas nepaprastos galios?..
brangu- Vienuolis švelniai nusi-

t

kurį 
Dievas valdo pagal savo 
nuožiūrą, kaip kad ir mus.

Fernando
priėmė šventojo vienuolio 
palaiminimą, paskui pa
klusniai paėjo palūkinin
ko linkui.

Eidamas jaučia, kaip 
raitos savo kalėjime vabz
dys, nerimastaudamas ir 
pykdamas.
— Aš ir vėl pas tamsta, 

Marocca.
i Aukštas liesas žydas 
'stojos, paniekinamai nu
sišypsojo ir ištiesė savo 
kauluotą ranką:
— Gal man atnešei dar 

kokią brangenybę? argi 
dar sugriebei donnos Ro- 
sos dėžutėse kokią stam
bią perlą, kokį retą safi- 
rą?!.

Fernandas buvo benorįs 
iškratyti skorpijoną sta
čiai į tą ištiestąjį delną, 
bet susivaldė... Tačiau

(Tęsinys 7-tame pusi.)

atsiklaupė.

beveik tuščia!
Ir vargšas, susiėmęs 

delnais galvą, ėmė verkti, 
kaip kūdikis.
— Viską bandžiau: net

savo žmonos brangenybes — Cit! cit! brangusis sū- 
buvau nunešęs palūkanin- nau! esu tamstai sakęs: 
kui žydui Jokūbui Maroc- tikėjimas išgelbi geros 
ca; jis pasiūlė man pasko- valios žmones. Eiki! da
linti tik 200 durų!.. Sakau, viau tamstai vienintelį sa- 
tėve: rūmai, kuriuos sta- vo žemėj turtą — tą vabz- 
čiau penkerius metus su dį, savo prietelį. Grįžk pas 
tokiu vargu, nūn grius dėl palūkininką ir atiduok, 
pačių niekų! į jam šitą uždą už anuos'

Brolis Gomez pasidarė,2000 durų. Betpolūdie-' 
labai rimtas. įnų, kai galėsi jau sugrą-j

— Kaip tamsta gali ma- žinti Jokūbui Maroccai jo; 
nyti, mano sūnau, kad aš, pinigus, sugrąžinsi man ir

laisvės paslaptį: kiekvienas esame akivaizdo
je Aukščiausiojo Šventumo paslapties, kuri 
reikalauja iš mūsų gyventi, kaip šventyklo
je, aukojimosi forma. Ir šičia štai yra susi
rinkę žmonės, o ne grynų idėjų sistemos, ir 
tai žmonės, kaip tikintieji, tam. būtent, su
sirinkę, kad drauge ištirtų žmonių draugin
gumo galimybes. Kiekvienas čia turi kalbėti, 
išeidamas iš savo perspektyvos. Iš savo pu
sės, ir aš norėčiau taip pat jums pasakyti 
trumpai, bet atvirai ir aiškiai, kaip tik gali
ma — ir šis tarpusavio pasitikėjimas yra 
viena savitarpio gero linkėjimo žymių, — 
kaip man, katalikui, atrodo išsprendžiamas 
svarstomasis draugingumo paradoksas. Su
prantama, čia aš nesu koks Bažnyčios atsto
vas ar jos žodžio oficialus reiškėjas, bet tik 
kaipo privatus asmuo, reiškiąs savo įsitikini
mus, kurie yra kataliko įsitikinimai.

38c 38c 3«e

Jūs žinote, kad pagal katalikų tikėjimą. 
Dievas, kurs pirmiau tūleriopu ir netobulu 
būdu yra kalbėjęs per pranašus, kartą yra 
prabilęs atbaigiamai ir galutinai per patį 
savo nesutvertąjį Žodį, kuris tapo kūnu vie
nos Izraelio Mergelės įsčiose, kad už mus 
mirtų prie Pontijaus Piloto. Šitas Dievo žo
džio apreiškimo palikimas yra patikėtas gy
vam ir matomam organizmui, sudėtam iš 
teisiųjų ir nusidėjėlių, bet savo tiesos ir iš
ganymo misijoje ypatingu būdu Dievo Dva

sios sergimam. Taigi, autoritetas pas kata
likus vaidina didelį vaidmenį. Tačiau šalia 
dogmų ir šalia su jomis susijusių tiesų bei iš
ganymo priemonių, laisvė vaidina taip pat 
didelį pas katalikus vaidmenį. Nuomonių į- 
vairumas žmogiškoje srityje čia yra daug di
desnis, negu nuošaliai stovintiems gali at
rodyti, nes tik Dievo žodžio grynumas ir in
tegralumas juos, kaip tokius, saisto. Moky
mo Bažnyčioje autoritetas savaime nieko ki
to daugiau nesiekia, kaip tik išsaugoti gyvą 
Apreiškimo palikimą: taip pat visa, kas vadi
nama Bažnyčios jurisdikcija, neturi jokio 
kito tikslo, kaip tik gaivinti tikinčiuosius. Ir 
tarpininkaujant dogmatiniams skelbimams, 
darantiems visiems prieinamą apreiškimo 
mokslą, katalikai reiškia paklusnumą Pir
majai Tiesai, ir paskirai jiems kalbančiai į 
širdį. Todėl kaip katalikai ir katalikų tikėji
mo vardu jie nėra sąžinėje įpareigoti pritar
ti jokiai tik žmogiškai, ar tai teologiškai ar 
filosofiškai nuomonei, kad ir kažin kaip ji 
būtų pagrįsta, juo mažiau kintamiems sprvr.- 
dimams ar kokioms žemiškoms galybėms. 
Taip pat jokiu būdu jie nėra verčiami išskir
tinai pritarti kuriai vienai kultūrai ar civiik 
zacijai, o dar mažiau rasei ir kraujui, — bet 
tik tam. kas yra pats visuotinumas ir ant vi
suotinumas, t. y. dieviškajam pradmeniui: 
žodžiams ir įsakymams To. kurs yra pasa
kęs: “Aš esu tiesa, kurs jums kalbu”.

(Bus daugiau)

Jacqu.es


Penktadienis, Rugp. 27. 1943

sustosA. A. PETRONĖ 
MICKELIUNIENĖ

Penktadienį, rugpiūčio 20 d., 
su trejomis mišiomis. palaido
ta iš mūsų bažnyčios visiems 
gerai žinoma giesmininkė ir 
dainininkė a. a. Petronė Micke-Į 
liunienė. Nei nebuvo girdėti. ! 
kad būtų sunkiai sirgusi, ta
čiau paaiškėjo, kad jau keli 
mėnesiai kaip velionė nesveika-1 
vo. nors nei kam nesiskundė! 
savo skausmais. Buvo pašarvo- j 
ta pas Juozą Kašinską. Kadan
gi priklausė prie Altoriaus ir 
Rožančiaus moterų dr-jos. tai 
ketvirtadienį vakare dr-jos na
rės susirinko ir atkalbėjo ro
žančiaus dalį. Kun. dr. Mende- 
pam pamokinime po mišių kun. 
džiojo altoriaus, o kun. Mende
lis Jonas ir seminarijos kun. 
Jokūbas Spenser aukavo mišias 
prie šoninių altorių. Savo trum
pam pamikinime po mišių kun. 
Mendelis ramino dukteris ir sū
nų. kurs yra Dėdės Šamo tar
nyboje. primindamas jiems, 
kad jųjų motina buvo pavyz
dinga katalikė moteris. Ne tik 
sekmadieniais, bet ir paprasto
mis dienomis ji dažnai ateidavo 
dalyvauti šv. mišiose ir priim
davo šv. Komuniją. Jos gyveni
mas buvo gražus. Savo pavyz
džiu kaip savo vaikams, taip 
visiems, kurie ją pažino, ji pali
ko gražų atsiminimą. Jos se-

DARBiNINKAS

Mintum

RYTINIU —
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

lijoj, Oxfordo Universitete iš 
tam tikro periodo anglų litera
tūros. Jinai Petrapily susipa
žinus su viengenčiu Juozu Žile- 

ir karštai pamylėjus jį, 
metais ten,

VVORCESTER, MASS.

kurią dieną jo širdelė 
plakusi, štai šeštadienį, galima 
sakyti netikėtai, išmušė pasku
tinė valanda. Mirė savo moti
nos rankose, tos motinos, kuri' 
jį pagimdė, ne vieną naktį per- 
budėjo prie jojo sergančio, ku-!

i ri rodė tikros motinos pasi-! 
šventimą. Kaip jai, taip Ed
vardo tėvui, broliui Jonui ir se-

j šutei Evalinai. tai buvo didelis' 
smūgis.

Velionis palaidotas iš šv. Al
fonso bažnyčios antradienį., 
rugpiūčio 24 d. Trejos mišios 
buvo atnašaujamos prie trijų 
altorių už velionio vėlę. Kun. ■ 

i dr. Mendelis ramino tėvus ir - 
j gimines žodžiais paimtais iš i 
šv. Rašto Išminties knygos. 
Nors Edvardas ir mirė tik su- 

' laukęs 1S metų, mes privalome 
džiaugtis, kadangi šv. Dvasia 
sako. “Teisusis, jei būtų pirm 
laiko mirties užkluptas, bus a- 
tilsyje. Nes pagarbos verta se
natvė ne ta. kuri ilga, ir ji ne
matuojama metų skaitliumi.

, Žmogaus išmonė yra... nesu
teptas gyvenimas. Tai jo senat-

. vės amžius. Kadangi Edvardas 
, patiko Dievui, buvo mylimas. 
. ir kadangi gyveno tarp nusidė- 
. jėlių. jis liko atimtas. Tas jau- 
. nikaitis buvo (mirties) pagau- 
, tas. kad piktybė nepermainytų 
. jo išmanymo ir kad klasta ne- 
. suklaidintų jo sielos. Trumpu 

šutė Rožė jos pasiges kaip savo ia^u HS metui jis pasiekė 
motinos. Reiškiame visiems ve- daug metų, nes jo siela patiko 
lionės giminėms giliausią užuo- Dievui: todėl jis skubinosi jį 

Ji su visais susitaikė.' išvesti iš neteisybių vidurio”. 
Mes privalome atsiminti, kad 
Dievo malonė ir pasigailėjimas 
suteikiama šventiesiems ir ma
loningas apsilankymas išrink
tiesiems. Edvardas mirė be 
sunkios nuodėmės. Jo ilga liga 
apsaugojo jį nuo sutepties. taip 
kad galima sakyti mes laidoja
me šiandien šventąjį. Jo mirtis 
perkėlė vieną iš mūsų tarpo į 
užtarėjų pas Dievą eiles. Jis 
būdamas su Dievu maldaus rei
kalingų malonių ne tik savo tė- 

‘veliams ir giminėms, bet visai 
mūsų parapijai. Vietoj, kad 
melstis už jojo vėlę, bet priva
lome jo prašyti, kad jis pasie
kęs amžinybę užtartų už mu
mis. Vietoj verkti, mes priva
lome džiaugtis ir giedoti Te 
Deum laudamus. dėkodami 
Dievui, kad tas jaunikaitis yra 
laimingas pas Dievą. Mūsų aša
ros privalo būti džiaugsmo a- 
šaros. kad Dievo gailestingu
mas suteikia mums naują už
tarėją danguje. — Juozas Ka- 
šinskas patarnavo laidotuvėse 
ir Edvardo kūnelis buvo pagul
dytas Holy Redeemer kapinėse, 
laukti paskutinės garbingo at
sikėlimo dienos.

ŽILEVIČIŲ
____________________ »

Šįmet susijungė keturi įvy-' 
kiai su gerbtinąja asmenybe 
kompozitoriaus Juozo Žilevi
čiaus. Nes šiais. 1943-ais me
tais sukako 50 metų kunigavi
mo Juozapo Marijos Vilios A- 
faidcmijos kapeliono kun. Pra- 

' no Vasiliausko, kuris kaipo 
svainis kompozitoriaus Juozo 
Žilevičiaus (tikras brolis po
nios Viktorijos Žilevičienės), 

i tuo gi jau ir absorbuojąs — 
įjungiąs - rišąs su jo asmenybe 
i— Žilevičiaus.

I

i

Antrą, šįmet, kaip teko suži-' 
noti, sukako 35-ki metai, kaip ■ 
kompozitorius Žilevičius pradė
jo rašynėti ir į naujienraščius. 
Ir... ir šįmet 27-tą dieną, gegu
žės Eiiza'oeth’e. N. J. ištiko jį 
tragiška, šiurpi nelaimė — au- 
tomobiliaus akcidentas. Jis ta
po pavojingai apdaužytas, ir 
sužalotas. Taipgi šįmet gerbia
mų Juozo ir Viktorijos (Vasi
liauskaitės ) Žilevičių dukra, 
jųjų tikroji pažiba, panelė Ma
rija Žilevičiūtė turėjo laimę už
baigti aukštąjį mokslą St. Eli- 
zabeth Kolegijoj.

Gi tuo tarpu apie tuos tris 
įvykius pirmuosius užtylant, 
truputį daugiau užsiminsiu tik 
apie tą mūs naują akademikę,

2

J

1

PAŽIBA

P-lė Marija Žilevičiūte

Šv. Kotrinos

Žilevičius,

vičiu 
1917 
bažnyčioje su juo ir susituokė.
O kompozitorius
tarp kitą ko, savo laiku —prieš 
35-kis metus pradėjo rašynėti 
į “Šaltinį”, o kiek vėliau ir į 
“Rygos Garsą”. Prie to gi, sa
vo lėšomis išleido jis “Muzikos 
Almanachą” ir leido žurnalą: 
— “Muzikos Meną”
rasis neperėjo į valdžios 
kas. Ž.

iki pasta-
ran-

B.

15, 
pa-

Bonų Vajaus Reikalais Paskutinis 
Prieš Pikniką Pranešimas

VVORCESTER. MASS. —
Rugpiūčio - August 23 d. įvy

ko paskutinis prieš pikniką ir 
vajaus užbaigą, visuotinas Bo
nų Komisijos ir draugijų atsto
vų susirinkimas, kurs pasižy
mėjo pakilia nuotaika, entu
ziazmu ir pasiryžimu dirbt, kad 
rengiamas piknikas ir paskuti
nė vajaus diena būtų kuosek- 
mingiausia.

Susirinkimas įvyko Aušros 
Vartų parapijos patalpose. Su
sirinkime dalyvavo klebonas

kun. Vasys ir jo vikaras kun. 
J. Jutkevičius. Klebonas sutei
kė keletą gaspadoriškų patari
mų. Susirinkimas vyko geroje 
draugiškoje nuataikoje. iš ko į- 
gyjau įspūdį, kad vajaus už- 1 
baigimo diena ir piknikas bus i 
tikrai sėkmingas, nes visose 
srityse apsiėmė vadovauti pa
tyrę, kompetentiški biznieriai. 
Štai pikniko vadovybės 
tas? *

sąsta-

progra- 
komisi-

jautą.
visų buvo mylima, tad jos mir
tis visiems buvo skaudus smū
gis. Bet kadangi ją Viešpats 
pašaukė pas save, mums pride
ra taikintis su Jo šventa valia, 
ir už velionės vėlę tarti dievo
baimingą Amžiną Atilsį 
jai. Viešpatie.

panelę Mariją Žilevičiūtę, bū
tent: Jinai taip “haiskulėje”, 
kaip ir kolegijoje mokinosi ge
rai ir stropiai. Kolegijoje jinai 
ypatingai specializavosi anglų 
kalboje. O dabar jinai darbuo
jasi viename New York‘o ban
ke; nes tėveliams, o ypač kada 
juos ištinka nelaimė (kaip kad 
ištiko pastaruoju laiku ir jos 
tėvą), reikia gi prigelbėti... Ir 
tas tai yra ne tik, kad pagirti
nas dalykas, bet tiesiog ir pa
reiga. Jos būdo bruožai, daug 
maž, yra tokie: Jinai moka- 
rimtai ir praktiškai galvoti — 
protauti ir turi jausmingą šir
dužėlę. nors... nors tuo ir ne
mėgsta demonstruotis viešai. 
Prie to. jai ne stoka ir savigar
bos: reiškia, moka prispirti 
kiekvieną, kad tinkamai gerbtų 
ir ją. kaip kad ir jinai gerbia 
kitus. Todėl, nes savigarbos 
bruožas man labai patinka, už 

Koiektoje Jai *r Paaukoja nors šiuos
Šian- kukIius mano plunksnos eilu- 

.$750.00. čių posmus.
yra tikras, pas’nėręs gan ilgoj

• ekstazoj

duok

A. A. EDVARDAS 
ČESNAVIČIUS

Jono Cesnavičiaus namus 
lankė mirtis 
čio 21 d. ir 
jaunikaitį, jų sūnų 
Tiesa Edvardas nuo 6 metų am
žiaus buvo kankinamas širdies 
ilgos. Kaipo kūdikis, jis buvo 
pagautas ligos. vadinamos 
“rheumatic fever”. kuri visuo
met pakenkė ligonio širdžiai. 
Per 12 metų Edvardas ir gulė 
ir kėlė su ta baisia netikrinybės 
šmėkla. Nežinojo nei kur. nei

at- 
šeštadienį, rugpiū- 

ten išplėšė 18 metų 
jų sūnų Edvardą.

i
II
i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 VVashington Bivd. 
BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595 
Limosinai dčl visokių reikalų

1

\
i------------------------------ 1
kad paskutinis rugpiūčio mėn., 

j sekmadienis bus paskutinis, 
per kurį bus renkamos aukos 
mūsų jaunuoliams, kurie moki
nasi kunigystės mokslą. Maške- 
vičių šeima paaukavo $40.00, 
Ieva Šileikienė $6.00. pora pa- 
rapijonkų po $5.00. 
aukų surinkta S100.00. 
dien fonde randasi
Kun. dr. Mendelis
kad ateinantį sekmadienį reika
lingi $250.00 bus suaukota, kad ?ar ^urn 'UDnėj erio, klaidzio- 
sudarius pageidaujamą 
$1.000.00.

I ______

i

Svečių priėmėjas ir 
mos vedėjas pats bonų 
jos pirmininkas p. J. Žemaitis, 
kurs pačios prigimties yra ap
dovanotas malonia, draugiška 
šypsena. Tad visus užtikrinu, 
kad atėję piknikan tikrai jausi
tės, kaip būdami svečiuose pas 
geriausią savo draugą, prietelj.

Dalyvaujant piknike, niekai* 
nereiks jausti troškulio, nes ga
rimų skyriui vadovaus sum* 
nūs, patyręs biznierius p. Juo-'Į? . 
zas Glavickas, su visu 
bartenderių štabu ir visus 
štančius pagirdys.

Nereiks taipgi ir alkio 
nes užkandžių skyriui vadu 
vaus sumanus valgomų produ 
tų vertelga p. Jonas Dvareckas, 
kurs turi sukvietęs abiejų para
pijų pačias šauniausias šeimi
ninkes, kurios pagamins gar
džius valgius ir nors piknike 
dalyvautų visas desėtkas tūks
tančių, sočiai pavalgydins. Tad 
visi rugpiūčio-August 29 dieną 
ateikit į Aušros Vartų parapi
jos parką ir linksmai, naudin
gai praleiskit popietį. Piknikas 
prasidės 1 vai. po pietų. Jei ly
tų. tai vistiek pramoga įvyks ' 
erdvioje svetainėje.

Būtų svarbu ir didelė garbe | 
Worcesteriečiams lietuviams, | 
kad tą dieną išpirktų kuodau-Ū 
giausia karo bonų.

Lygiai būtų svarbu ir gar- {J 
binga. kad visi lietuviai, kurie i 
pirko bonus prieš vajų ir laike. | 
vajaus, juos užregistruotų pasį ! 
bonų vajaus sekretorių. TaSt'j 
parodytų, kad lietuviai yra ge- 1 
ri Amerikos patriotai, kad jie | 
nelaukdami jokių vajų, jokių 1 
raginimų, jau išpirko daug bo-1 
nų. Jau nemažai prisiunčia se-l 1 
kretoriui sąrašų, kuriuose ma
tosi žymių skaitlinių, kaip tąjį 
10 tūkstančių. 6 tūkstančiai® 
2 tūkstančių. 18 šimtų, 12 šim^ 
tų. Tai 
Tačiau 
mažas 
priduot 
mažų skaitlinių susidaro didel 
lės ir tas viskas eis lietuvi* 
kreditan. Užtikriname visua, 
kad niekam neprisieis dėl to

I ALT (Amerikos Lietuvių 
Tarybos) konferenciją, kuri į- 
vyks Pittsburghe kito mėnesio 
pradžioje, vietinė hartfordiečių 
Lietuvos Gelbėjimo draugija iš
rinko atstovais Prelatą Ambo- 
tą, Petrukevičienę ir kun. Kri- 
pą. Būtų labai gerai, kad kiti, 
kurie gali, važiuotų į tą masinį 
Amerikos lietuvių suvažiavimą.

Daug dalykų reikia aptarti... 
ką mums lietuviams parodo 
lenkai, italai, slavai ir kiti, ku
rie jau daug ankščiau ir smar
kiau veikia, kad galėtų savo 
tėvynėms padėti.

Jeigu mes patys lietuviai ne
sirūpinsime tai KAS? Taip, 
Dievas padės, bet patarlė sako: 
Dirbk, žmogau, tada ir Dievas 
padės.

Dabar daugiau, negu bile ka
da mes lietuviai turime visas 
proto, kūno ir pinigo jėgas su
vienyti ir kuosmarkiausiai dar
buotis. Tikrai, jeigu mes lietu
viai darbuosimės, tai Dievas ir 
kiti mūsų prieteliai padės.

Lietuva turi daug ir gerų 
prietelių, bet jeigu mes patys 
nesidarbuosime, tai tie gerieji 
mūsų prieteliai gali teisingai 
sakyti:
Lietuvos laisve, jeigu patys 
Lietuvos sūnūs ir dukterys ne
paiso ir nesirūpina!

Linkime, kad tasai suvažiavi
mas būtų sėkmingiausias.

HARTFORD, CONN.
PAGERBĖ KUN. JURGĮ 

VILČIAUSKĄ
Sekmadienį, rugpiūčio 

prieteliai ir parapijiečiai
gerbė savo parapijos vikarą, 
kun. Jurgį Vilčiauską, kuris 
pasisiūlė į Dėdės Šamo kariuo
menę, kaipo kapelionas. Dėdė 
Šamas jį priėmė ir dabar kun. 
Jurgis laukia galutino žodžio.

Vakarienėje dalyvavo gražus 
būrys žmonių. Gerai pavalgė. 
Prasidėjo prakalbų programa. 
Kalbėjo visi dalyvavę kunigai: 
Prelatas Ambotas, kun. J. Va- 
lantiejus. Dr. A. Bružas. Dr. 
P. Liutkus. Abromaitis, Ražai
tis, Gauronskas. Matutis, Pe- 
ciukevičius, Kripas. Taipgi kal
bėjo kun. Vilčiausko tėveliai, 
sesuo slaugė Eleanora, Kazys 
Šimkus. Jonas Vilkas, Petru- 
kevičienė ir pats kaltininkas 
kun. J. Vilčiauskas. Telegra- 
mais sveikino kunigai Čebato- 
rius ir Dr. Bogušas. Įteikta 
graži dovanėlė ir pasakyta gra
žių kalbų. Tai pirmas lietuvis 
kunigas iš mūsų vyskupijos 
vyksta į kariuomenę. Linkime 
kunigui Jurgiui geriausios klo
ties. Neabejojame apie jo atei
tį ir pasisekimą kariuomenėje. 
Kaip jisai pats prašė, nepa
mirškime pasimelsti už visus 
mūsų kariaujančius kareivius 
ir jų kapelionus. Ir linkime, 
kad karas kuogreičiausiai užsi
baigtų. Tai būtų pasauliui ir 
žmonijai Kalėdoms dovana, jei 
gu karas tada ar ankščiau užsi
baigtų!

t

savo

kam mums rūpintis

jau oazoj,
Kur tai tarp žvaigždyną dar 

man negirdėtu,
Bei ten. tarp merginų, papuoš

tų biretu.

sumą

i
Puklienė iš L^dge Forest ran- iįVydęS panaitę skaistesnę už 

dasi Johns Hopkins ligoninėje. saulę.
Pirmadienį ji pasidavė operaci- Pamaniau: dievaitė jį yr’, ar 

apgaulė
Man tampo už nosies... bet

tin, it. brukte,

NUOTRUPOS

jai. Linkime veikiai pasveikti ir 
grįžti pas savuosius.

Kun. Mendelių tėvukas sun
kiai serga. Prašo pasimelsti už bruko: klausk josios,

ji y f duktė.
Paklausiau. Atsakė man 

panytė,
Mirkčiodama akia... A.š esu Ma

rytė
, ne iš rūmų... Žilevičių 

duktė;

min

kė no

NAUJOS AUKOS SEMINARI
JOS FONDUI 

Sekmadienį buvo pranešta.
i

Bottled Iocally by Franchised Bottlers from coast to coast

jo sveikatą.
Ponios Julės Paulauskienės 

duktė ponia Young randasi Si- 
nojaus ligoninėje. Spėjama, 
kad turi plaučių uždegimą, 
Reiškiame užuojautą Paulaus
kų rnamei. Linkime ligonei lai- Kuriems tai kilnumo ncb’gali 
mir.gai iš ligos išeiti.

Kazimieras Giedra, kun. Gie- Bei mano tėvulį, žinok tą, augš- 
dros tėvukas, vis dar Mercy Ii-į taitį!
goninėje. Vis taip pat, nė ge- Daug mėgsta, ne tūli... gerbti 
resnis, nė blogesnis. Ir prašo 
mūsų maldų.

Keidošių, Čaplinskų ir Juš- 
keiių šeimas turėjo linksmų 
viešmų. Jųjų dukrelės Sesutės 
Ksavera. Ričardą ir Suzanna, 
padarusios savo amžinus įža
dus Šv. Kazimiero Seselių vie
nuolyne. Chicagoje, 
tos aplankyti savo tėvelius, gi
mines ir pažįstamus. Sveikina
me Baltimorietes “išsirinku
sias geriausią dalį”. Linkime 
joms ištęsėti jųjų šv. pašauki
me. kad ta dalis “nebūtų atim
ta iš jųjų ant amžių".

Sveikiname grįžusias Sesutes 
mokytojas. Parapijinė mokyk
la prasidės rugsėjo 7 d. Grįžę 
vaikučiai ras daug ką naujo 
mokyklos kambariuose. Sesu
tės jau pradėjo juos puošti. 
Kviečiame visus tėvus leisti sa
vo vaikelius savo parapijinėn 
mokyklon.

pritrukti!

toji

PIKNIKAS ATIDĖTAS
Buvo manyta surengti antrą 

pikniką gale šio mėnesio. Bet 
dėl laiko trumpuifto ir kitų ap
linkybių nutarta dabar atidėti 
ir rengti metinį didelį bazarą 
parapijos naudai apie lapkričio 
mėnesį. Taigi, lietuviai - lietu
vaitės ir jaunime, rengkimės 
rimtai prie bazaro, kad tasai 
reikalingas parapijai parengi
mas kuopuikiausiai pavyktų.

Į
Už jo, mat, darbuotę dėl savų 

vientaučių;
Bet ir mano motę visi gerb’, tą 

jaučiu.
Nes jį įkvėpimą teik’ dėl tėvo 

mano,
Kaip teikė Praurima dėl vaidy- 

lo seno;

net kaip dievaitį

4’

I

Jisai

buvo leis- Kurisai gyvavo prabočių lai-

Ir
kuose

juos daina savo drąsino mū
šiuose.

Žilevičių Bičiulis.
PRIERAŠAS: — Kaip ir spi

riamas kokių tai jausmų, gale 
pridursiu dar ir tą, kad tos 
skaisčiosios, kukliosios, ne iš 
rūmų... Marytės mama, ponia 
Viktorija (Vasiliauskaitė) Žile- 
vičienė yra. taip sakant, ne pa
prasta moterėlė.- bet intelektu
ale — išmokslinta ir protau
janti “leidė" — ne tik, kad yra 
baigus Rygos gimnaziją, bet 
dar ir išlaikius egzaminus Ang-

Jau pradeda grįšti į darbą mū
sų Sesutės Pranciškietės. Jos 
buvo išvažiavusios į Motinos 
Namą, Pittsburgh. Ten mažai 
gavo pasilsėti, nes dauguma iš 
jų per vasarą sunkiai mokinosi. 
Raginame lietuvių vaikų tėvus 
siųsti savo vaikus į lietuvišką 
mokyklą. Lai lietuviai šio ir 
kitų miestų rodo kaskart dides
nį susipratimą ir siunčia savo 
vaikus į savo katalikišką lietu
višką mokyklą. Duokime lietu
vių vaikams tą, ką jie turėtų 
naturališkai reikalauti: moks
lą įgyti katalikiškoje lietuviš
koje mokykloje.

Šiomis dienomis apsivedė 
hartfordietis Kazys Barolis su1 patirti kokį nors nemalonum

gan žymios skaitlinės 
ir tie, kurie pirkote ui 
sumas, nesisarmatykii 

užsiregistruot, nes ii

parva- 
karei- 

važiuoti į už-

ŽINUTĖS
Kareivis Vincas Morkus išlai

kė lekiojimo aviacijos kvoti
mus, ir dabar pakeltas į leite
nanto laipsnį. Sveikiname! 
Gražiai buvo aprašyta vietos 
laikraščiuose. Jisai buvo par
važiavęs pas tėvus savaitei lai
ko. Labai gerai atrodo, 
yra navigatorius.

Trumpam laikui buvo 
žiavęs Vincas Gaučas. 
vis. Jis ruošiasi 
jūrį.

Taipgi trumpam laikui buvo 
parvažiavę kareiviai Jonas Ka- 
blikas, Ignas Rūkąs, Jonas 
Dapkus, Edvardas Kripas, ir 
kiti. Visi gerai atrodo.

Hartfordo laikraščiuose tilpo 
šių lietuvių kareivių fotografi
jos su gražiais aprašymais: — 
Juozas Klimas. Danielas En- 
dreliunas.

Lietuvis metikas 
pitcher) 
didelį 
baseball

WAC 
dental 
wards. ' 
grafija

(base bąli
i “Lefty” Naktenis turi 

pasisekimą Hartfordo
1 žaidime.

Marė Baliukynaitė yra 
assistant. Camp Ed- 

Mass. Tilpo jos foto- 
vietos laikraščiuose.

lietuvaite iš Bridgeport. Jung- kurie pranešit už kiek kas pir- I 
tuvės įvyko Birdgeporto lietu- k°te bonų ir štampų. Tas vis* 1 
vių parapijos bažnyčioje. Ka- kas ^us surašyta į vieną bend- ] 

bet tapo knygą- Tai bus didelės svar- | 
Linkime ^os dokumentas. Jei kas kada , 

j drįstų mum daryti priekaištų, į 
■ kad mes nepakankamai prisidė* 
jome prie apgynimo šios šalieafe 
tai mes turėsime nesulaužom** 
argumentą, juodą ant balto.

Kad greičiau suregistruot iri 
sužinot, kiek Worcesterio lietu-1 
viai jau yra išpirkę bonų. tail 
registruosime ir laike pikniko. 1 
Tad. kurie galite surašę bonų | 
šeriai numerius, savo adresą! 
priduokit sekmadienį 29 Au-1 
gust sekretoriui, kurs bus pik- 1 
nike. Arba jei negalite surašy-| 
ti. tai atsineškite bonus pikni- į 
kan. tai tenai suregistruosime.™ 

Šiame darbe sekretoriui pa- j 
geibėt maloniai apsiėmė Mrs. j 
Mary Josephs ir panelė J. Leo-1 
naitė. Tad iki pasimatymo pik-1 
nike August 29 dieną.

> Korcsp S. Bugnaitis^

zys buvo kareivis, 
garbingai atleistas, 
porelei geriausios laimės.

Taipgi ištekėjo Irena Vilimai- 
tytė iš Windsor, Conn. Neteko 
sužinoti apie jos vyrą. Linkime 
geriausio pasisekimo.

Į Kunigų Vienybės seimą. 
New York, buvo nuvykęs Pre
latas Ambotas. Sakė, kad sei
mas buvo sėkmingas. Daug ku
nigų dalyvavo iš visos Ameri
kos, ir nutarė daug gražių daly
kų šiems metams įgyvendinti 
dėl Dievo, Amerikos ir Tėvy
nės Lietuvos.

Į Vargonininkų seimą buvo 
nuvykęs į New York mūsų var
gonininkas Justas Balsis. Taip
gi grįžo su gražiu raportu iš 
seimo.

Grybų kol kas nėra. Raporte- 
ris neranda ir niekas jam ne
praneša. ar jiems sekasi rasti?
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6. KALBA ARGENTINOS ATSTOVUI 
Gegužės 4 d. 1939 m.

...Kuomet Bažnyčia ir valstybė išreiškia bendrus 
santykius tokioje dvasioje, kaip tamsta, pone atstove, 
pasakei, tada tarp abiejų galybių susidaro nuoširdu
mas ir ištikimas sutarimas. Šitas sutarimas pilnai ati
tinka ištikimiesiems Argentinos žmonėms, kurie pra
eityje daug naudos iš to turėjo. Toks sutarimas taip 
pat laiduoja jiems ateities gerovę ir taiką.

Šioje didžių ir svarbių klausimų valandoje, kurie 
taip sunkiai vargina žmones, jūsų Ekscelencijos pra
kilnus nusistatymas tarptautiniam sutarimui, kuris 
trokšta sėkmingai išspręsti esančius skirtumus tarp 
teisingumo dėsnių ir brolybės dvasios, yra didžios 
svarbos ženklas, ką Mes tinkamai įvertiname... Taigi, 
Mes meldžiame Viešpatį, kad sąžiningas ir prielankus 
sutarimas kasdien surastų daugiau pritarėjų ir veikė
jų tarp tautų ir žmonių, ir taip lengviau būtų sudary
ta tvanka vidujiniai taikai, pagrįstai teisingumu ir ar
timo meile...

KALBA ALGIERS EUHARISTINIAM 
KONGRESUI 

Gegužės 7,1943 m.
...Mes iš tikrųjų esame su jumis dvejopu būdu: 

regimai asmenyje Mūsų paskirto Atstovo, mylimojo 
Sūnaus Kardinolo Paryžiaus Arkivyskupo, kuris Mū
sų vardu pirmininkauja Eucharistiniame Kongrese: 
neregimai, bet tikrai, Mes esame su jumis savo maldo
se, kurias jungiame su jūsų šventu ir skaitlingu daly
vavimu. Nei jūros bangos, nei jų ūžimas, tarsi karo 
ginklų, negalėjo nustelbti jūsų paslaptingos jėgos. 
Notre Dame de la Garde (Švč. Panelės statula Marseil- 
les uoste, Prancūzijoje) pasiuntė jus prie Afrikos Ma
donos ir toje Šventoje Ostijoje atspindi iš abiejų tų 
kalnų tikėjimas, kurį jums suteikė Taikos Kunigaikš
tis, Kuris yra tos taikos Davėjas, kurios šiandien, bai
mės apsuptame pasauly, žmonės taip karštai trokšta.

Tai štai kas jus čia sukvietė ir jus padrąsino. Tai 
štai kas Mus taip artimai suvienija su jumis šiame i 
gegužės mėnesy, kurį Mes raginame pašvęsti maldai 
(ypatingai vaikelių maldos, kuriuos Išganytojas taip 
mylėjo), kad išprašyti Dangiškojo Tėvo, per Nekaltos 
Panelės Marijos užtarimą, taiką žmonėms, tą taiką, 
kuri yra pažadėta geros valios žmonėms, taiką sie
loms, kurios yra varginamos klaidingais mokslais, tai
ką tautoms, kurios nuolatiniai gyvena baimėje...

KALBA LANKANT LATERANO BAZILIKĄ 
Gegužės 18 <L 1943 m.

...Maloniai prisiminę Mūsų pirmtakūną, amžinos 
atminties Popiežių Pijų XI, kuris po pasirašymo Late
rano Sutarties, aplankė šitą Baziliką, ir Mes nuošir
džiai pildydami jo norus, meldžiamės už visų žmonių 
taiką ir karštai trokštame taikos šiam Dievo namui. 
“Lai Amžinasis Dievas suteikia taiką šiai bažnyčiai. 
Lai Amžinoji Taika, Tėvo Žodis, būna taika šiam na
mui. Lai meilingas Ramintojas suteikia taiką šiam na
mui”. Lai Evangelijos taika, Šventosios Dvasios ma
lonė, nepajudinamos vilties, tyros meilės, begalinio 
gailestingumo taika, visuomet pasilieka su jumis, ku
rie stovite prie Mūsų, ir kaipo laida tos taikos Mes iš 
gilumos širdies suteikiame jums Apaštališką palaimi
nimą...

KALBA KARDINOLŲ KOLEGIJAI 
Birželio 2 d., 1939 m.

...Šioje valandoje, daugely pasaulio vietose, vyks
ta nepaprasti atsitikimai, apie kuriuos žmogaus iš
mintis negali pasakyti, ar visa tai užsibaigs sunaiki-Į 
nimu ar geresniu dalykų sutvarkymu. Bažnyčia ne į 
šio pasaulio kūdikis. Bet ji yra pasauly, jame gyvena; 
ir iš jo priima savo vaikus. Pasauly ji turi džiaugsmo 
ir sielvartų valandas. Pasauly ji daug nukenčia, daug 
dirba, daug meldžiasi. Kai savo pirmuose amžiuose ji 
su Apaštalu Povilu meldžiasi, “darydama maldas, pra
šymus, užtarimus, dėkojimus už visus žmones, už ka
ralius ir visus, kurie yra vyresnieji, kad mes ramiai ir 
tyliai gyventume visame pamaldume ir padorume. 
Nes tai yra gera ir patinka akivaizdoje mūsų Išgany
tojo Dievo, kuris nori, kad visi žmonės būtų išganyti 
ir pasiektų tiesos pažinimą”. (1 Tim. 2, 1-4). Ir kas gi 
tai, jei ne malda už taiką tarp tautų, kurias nuo pat 
Krikščionybės pirmųjų dienų Bažnyčia siunčia į Visa
galį Dievą, kuris nori, kad visi žmonės būtų išganyti ir 
pasiektų tiesos pažinimą?

Šis Dėdės Šamo karys išsikasęs lapės olą akyliai 
stebi iš jos priešo lėktuvus, prie Troina Sicilijoj.

Kun. Juozas Jusevičius

POPIEŽIUS PIJUS XI

Anksti Kėlėsi
Paprastai, Pijus XI kėlė

si šeštą valandą arba ir 
ankščiau. Jis pats rengėsi, 
skutosi. Vartojo ameriko
nišką “safety razor”. Pas
kui darė meditaciją, laikė 
šv. mišias, klausė kitų šv. 
mišių ir valgė pusryčius. 
Pusryčiams vartojo duo
nos ir kavos. Paskui dir
bo.

Lankymo Būdas
Kai tik Pijus XI buvo iš

rinktas popiežium, pareiš
kė, kad Vatikane jis ne
sąs kaip Achille Ratti, bet 
kaip Viešpaties Jėzaus 
vietininkas žemėje. Dėl to 
ir pagarba teikiama ne jo 
asmeniui, bet Kristaus 
vietininkui.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
1$ DU BOISO PADANGES

GĖLIŲ IR ŽOLIŲ 
PAŠVENTINIMAS 

Du Bois, Pa. — Kleb. 
Mykolo J. Urbono dėka,

i

(Šiais metais suėjo 15 
metų, kai Popiežius Pijus 
XI pasirašė sutartį su Ita
lijos valdžia, pagal kurią 
Popiežius atgavo laisvę. 
Prieš tai popiežiai buvo 
kaliniai Vatikane. Popie
žiaus Pijaus XI gyveni
mas ir darbai yra labai 
reikšmingi. Todėl šios po
piežių išlaisvinimo su
kakties 
kun.
jau 
straipsnį apie tą didįjį tai
kos popiežių. Red.).

Tęsinys
Tuojau Į Darbą

Po vainikavimo, Pijus 
XI tuojau pradėjo sunkiai 
dirbti ir rūpintis, kad su- 

visus dalykus, 
automo- 

Taigi jis pėščias 
arkliais

išlaisvinimo
proga talpiname 

Juozo Jusevičiaus 
seniai parašytą

das už a. a. Juozapą Vyšnievs- 
kį-

Po pamaldų ir pamokslo, ve
lionio kūnas buvo nulydėtas į 
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
kapines, kur ir palaidotas.

40 VALANDŲ ATLAIDUOSE
Rugpiūčio 15, 16 ir 17 dd. 

i kleb. kun. Mykolas J. Urbonas 
Į ir kun. A. Tamoliūnas dalyvavo 
40 valandų atlaiduose Šv. Pa
nelės Marijos Ėmimo į Dangų 

, kur 
dabar klebonauja kun. Petras 
Dembinski.

Žymėtina, kai 1914 metais 
a. a. kun. Ignas Abromaitis, tu
rėjęs apleisti Šv. Juozapo lie- 

ituvių parapiją. Du Bois, Pa., 
. Čia 

jis nusipirko puikius namus su 
7 liotais. kuriuose apsigyveno, 
ir iš čia sekmadieniais 
das laikyti važinėdavęs 
dier. Pa. ir Helvetia. Pa.

Vėliau, a. a. kun. Ignui 
! maičiui persikėlus į Šv. 
riaus lietuvių parapiją, 
dock, Pa., Sykesvillės katalikai 
pirko paliktą puikią jo nuosa
vybę. Kitam kunigui atėjus, čia 

I pastatytas dabartinei bažny- 
; čiai mūrinis skiepas, kuriame 
i iki šiai dienai tebeiaikomos pa- 
' maldos, gi puikūs namai paves
ti klebonijai. Čia yra ir lietuvių 
apie 30 šeimynų.

MOKYKLOS ATSIDARO
Džiūgu, kad mokytojos Sese

lės Pranciškietės jau sugrįžo iš 
atostogų. Gi kleb. kun. Myko
las J. Urbonas paskelbė, kad 
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
pradžios mokykla ir aukštes
nioji (High School) atsidaro

kun. 
Šv.

Juozapo lietuvių parapijoje eg
zistuoja gražus paprotys iš Lie
tuvos pašventinti gėles ir gy
dančias žoles Švč. Panelės Ma
rijos Ėmimo į Dangų šventę, 
vadinamą Žoline.

Rugpiucio penkioliKtąją, sek-i .. . ~ , ... ~_ o______  , . | parapijoje, Sykesville, Pa..

i
I
i

madienį, prieš Sumą, kurią lai
kė kun. A. Tamoliūnas — atli
ko tas pašventinimo apeigas.

ŽAIBO NUTRENKTAS
Rugpiūčio 13 dieną apie 4 v.

Iš pat ryto lankydavo j j'po pietų netikėtai užėjo elektri- j persikėl - į SykesviUe> Pa. 
privatus sekretorius, kar- , k*nis viesulas su lietumi ir 
dinolas Pacelli, dabartinis smarkiu žaibavimu, pridaryda-| 
Popiežius, Pijus XII. Pas-į 
kui lankydavo jį kiti na-, 
miškiai. Pagaliau visi lan-l 
kytojai gaudavo progos 
su juo pasimatyti ir pasi
kalbėti.

Kiekvienas lankytojas 
turėjo atsiklaupti ir bu
čiuoti žiedą. Jo giminės ir 
didžiausieji Bažnyčios di
gnitoriai tokiu būdu ger
bė jį. Kitų valstybių am
basadoriai ir atstovai taip 
sveikino. Šv. Tėvą. Kiek-į 

Italijos valdžios darbus— vienas vyskupas lankyda- 
draugijų uždarymą. Jis vo Šv. Tėvą kas penkti 
peikė Italijos valdžios pa- metai ir pranešdavo apie 
sielgimą, įrodinėdamas, savo vyskupijas. Tikintie- 

; kad konkordatas laužo- .P nuolat lankydavo jį. Po- 
• mas. Tuo reikalu parašė. piežius su visais maloniai 
encikliką ir paskelbė vi-, šnekėdavo, duodavo pata
šant pasauliui. rimų ir savo tėvišką pa

Mussolini uždarė visus 
katalikiškus laikraščius. 
Jis neuždarė tik popie
žiaus laikraščio: “Osser- 
vatore Romano”. Taip pat 
uždarė visas katalikiškas 
draugijas. Kai kur katali
kų namai buvo naikinami, 
kunigai ir žmonės muša- 

įmi.Į
Popiežius parašė Italijos 

i vyskupams laišką, kuria- ( 
me įsakė protestuoti prieš

• v

sielgimą

i

mas daug žalos daržams ir ū- 
kiams.

Apie tą laiką Juozas Vyšniev- 
skis, 60 metų amž., triūsėsi a- i 
pie ūkį, Helvetia, Pa. Kad apsi-1 
saugoti nuo netikėto ir baisaus 1 ri 
viesulo, jis skubėjo į daržinę pa
sislėpti. Tarp durų jis buvo žai- 

1 bo nutrenktas. Namiškiai tik 
' po dviejų valandų surado sene
lį jau nebegyvą ir baisiai suža
lotą iki nepažinimo.

Rugpiūčio 17 dieną. 9 vai. ry
te. kleb. kun. Mykolas J. Urbo
nas Šv. Juozapo lietuvių bažny
čioje turėjo gedulingas pamal- į

pamai- 
į Sol-

Abro-
Izido-
Brad-

kiekvieną knygą. Jei ne
buvo laiko perskaityti, tai 
nors peržiūrėdavo.

Šv. Tėvas paprastai ei-! 
davo gulti 10:30 vai. Bet 
ne visados. Kai kada jo į 
kambaryje galima buvo

sam pasauliui.
Mussolini tuojau supra

to savo klaidą. Jis matė, 
kad Bažnyčia nesikiša į 
politiką. Karas pasibaigė. 
Niekas nelaimėjo. Tik Ita
lijos vadui buvo išaiškin
ta, koks yra Bažnyčios 
tikslas.

Mussolini Pas 
Šv. Tėvą

Pagaliau Mussolini 
tarė aplankyti Šv. Tėvą 
vasario 11, 1932 metais.!
Jis buvo labai gražiai ap
sirengęs. Jo drabužiuose 
buvo daugiau aukso, negu 
siūlų.

Mussolini labai stebėjosi 
visais dalykais. Jis netu-i 
rėjo jokio supratimo apie 
Vatikaną. Nors jis nebu
vo ateistas, tačiau negy
veno, kaipo katalikas. Jis 
net parašė čekų eretiko, į 
Jono Huso gyvenimą.

Vatikane Mussoliniui 
ta vieta, ■ 
karaliams 

valdžios1 
buvo labai 

neatro-'

i 
iĮ

tvarkius 
Vatikane nebuvo 
bilio.

i vaikščiojo arba 
važinėjo. Pirmiausiai pri- 

l ėmė visus savo darbinin
kus į audienciją. Jie sudė
jo savo atskaitas iš visų 
darbų ir asmeniai prižiū
rėjo viską. Mat, norėjo ži
noti viską, kad ir mažiau- 

jsį dalyką.
Popiežius, Pijus XI buvo 

labai draugiškas su savo 
darbininkais. Jis gražiai 
kalbėjo į visus, su visais 
sveikinosi, paduodamas 
ranką; ragino vyskupus ir 
kunigus būti draugiškais 
su žmonėmis.

Didžiausias Darbas
Didžiausias darbas Pi

jaus XI, gal būt, buvo su
tartis su Italijos valdžia. 
Sutartis buvo pasirašyta 
1928 metais. Prieš tai po-' 
piežiai buvo kaliniai Vati- buvo paskirta 
kane. Dabar jis tapo lais- kuri skiriama 
vas savo mažoje valstybė- ir aukštiems 
je. Be to, buvo atnaujinti žmonėms. Jis 

padėjo linksmas. Tačiau 
dė taip gražiai, kaip atro-i 
do, kai apsirengia papras
tais drabužiais.

Šv. Tėvui mirus, Musso
lini išsitarė, kad popie
žiaus mirtis yra skausmo 
šaltinis Katalikų Bažny
čiai ir Italijai. Jis liepė 
valdiškoms įstaigoms ap-

nu-

i

i

laimą.
Kiti Dienos Reikalai
Apie 2 vai. po pietų bai

gėsi audiencijos ir Šv. Tė
vas grįždavo namo. Jis 
valgė paprastus valgius: 
mėsos, žuvies, daržovių ir 
vaisių. Paskui ėjo trum
pam poilsiui ir pagaliau 
trumpai vaikščiojo savo 
sode. Apie 5 vai. grįždavo 
į savo kambarius, rašė 
laiškus ir diktavo savo se- 

l kretoriams. Apie 
valgė vakarienę.

Po vakarienės 
maldas, breviorių 
tė knygas. Vatikano kny- 
gyninkas turėjo įsakymą 
pristatyti jam kiekvieną 
naują knygą. Paprastai 
Šv. Tėvas perskaitydavo

8 vai.

kalbėjo 
ir skai-

šviesą matyti iki dvylik- rugpiūčio 31 dieną, 
tos valandos.

Sumodernizavo 
Vatikaną

Vatikanas buvo stato
mas nuo amžių. Kiekvie
nas popiežius vis įnešė į 
Vatikano mūrus ką naujo 
iš savo laikų. Tenai yra 
labai daug gražių ir bran
gių senovės liekanų. Pi
jus XI, visai sumoderni
zavo Vatikaną. Pavyz
džiui, 1922 metais jam bu
vo padovanotas automo
bilius. Jis įtaisė mašinas 
namams valyti, įvedė tele
fonus, diktafonus, radio ir 
net turėjo lėktuvą.

į Katalikų tėvų pareiga duoti 
savo vaikams katalikiškąjį iš
auklėjimą ryškiai pažymėtą 
Kanone 1113, kur sakoma: “Tė
vams skirta didelė pareiga, pa
gal geriausiąją jų išgalę, savo 
vaikams duoti tikybišką ir do
rovini išauklėjimą, stiprinti kū
niškas jų jėgas, tobulinti pilie
tišką jų dvasią ir rūpintis laiki
na jų gerove“.

Jokia kita pareiga taip tvir
tai neriša katalikų tėvų, kaip 
atitinkamo mokslo ir krikščio- 

į niškojo išauklėjimo davimas 
Jsavo vaikams. Todėl, visi kata
likai tėvai privalo vaduotis 
kilniuoju ir krikščioniškuoju 
šūkiu: ‘'Katalikų vaikai turi ei
ti i katalikų mokyklas!” A. T.

i

(Bus daugiau)

santykiai. Tas 
daug Bažnyčiai ir Italijos 
valstybei. Ta sutartimi 
buvo įsteigtas Vatikano 
miestas, kaipo nepriklau
soma valstybė.

Kai konkordatas buvo 
pasirašytas, visa Bažny
čia labai džiaugėsi. Prasi
dėjo įvairios viešos iškil
mės, kurių pirmiau nebu- gailestauti Pijaus XI mir- 
vo. Pats Šv. Tėvas laimino 
žmones Švč. Sakramentu. 
Džiaugėsi ir Popiežius tuo 
įvykiu.

Mussolini Prieš 
Popiežių

Po pasirašymo konkor
dato viskas gerai ėjo. Po 
dviejų metų italai pradėjo 
nerimti ir kaltinti Bažny
čią, kad kišasi į jaunimo 
auklėjimą bei valstybės 
reikalus. Jiems nepatiko 
Katalikų Akcija. Jie ma
nė, kad tai nėra tikybinė, 
o tik politinė veikla.

. v

Klausimai Apsvarstymui
1. Kodėl Bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimas

neša žmonijai gerovę?
2. Ką reiškia Laterano Sutartis? Kada ji buvo suda

rytą?
3. Kodėl Bažnyčia taip rūpinasi žemiškais žmonių rei

kalais?

I

tį ir dalyvauti pamaldose 
už jo vėlę. Jis ir pats daly
vavo pamaldose.

Priima Daug Žmonių
Pijus XI buvo labai gar

sus audiencijoms, žmonių 
priėmime. Kasdien priim- j 
davo dideles žmonių mi-| 
nias. Buvo tokių dienų, 
kuriose priėmė vieną mili
joną žmonių. Tas ypač pa
kirto jo sveikatą. Kai gy
dytojai įspėjo jį, tai links
mai jiems pareiškė, kad 
dar yra stiprus ir gali 
dirbti.



FRANZ WERFEL
HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

Bernadeta pajuto jausm 
fct.

Kada ir kur ji matė M teriškę B rr.u- 
deta nežinoj >. Ji tiek žin kad nei 
darai nei tvora nebus kliūtys. ei M >te- 
riškė norės jai vėl ap<ireik. 
laiko praėjo...

Vieną vakarą, liepos mėnesy. B 
dėta klausėsi Liurdo bažnyč >s v 
Staiga ji pajuto troškimą ir traukimą 
bėgti prie urvo. Nusiskubinus atsiklaupė 
prie Savj u;<i... visiškai nepaisy 
kad žandarai kitoje upelio pusėje stovėjo 
prie urvo ir piktai į ją ir paskui ją atė
jusius žmones žiūrėjo.

e
i 
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♦
♦
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Įsančias prie federacijos sky- 
' riaus. Vienbalsiai išrinktas at
stovu Antanas F. Kneižys.

Nutarta sukelt: šimtą doierių 
ir įteikti konferencijai.

Susirinkime sudėta $59.00. 
Išrinkta komisija rinkimu: au
kų, būtent, p. Jurgis Versiac- 
kas, p. Kavolynienė ir p. Ona 
Pazniokaitė, Federacijos sky
riaus iždininkė.

Pereitą sekmadien pp. Stasys 
ir Rachelė Kamilai, gy/. Tre- 
mont St., buvo nuvykę į Law- 

’ rence.

iĮ
Iį

Stasys Daieiis, kuris rugp. 13 
d. išvyko karo tarnybon, rašo 
savo tėveliams ir kitiems, kad 
jam naujas gyvenimas patinka. 
Jis randasi Camp Devens, 
Mass.

Bernadeta atsiklaupė
Moteriškė jos laukė netoli upelio. Pa- 

t ‘.gus į ją, Bernadeta su didžiu širdies' 
ausmu paklausė: — Ar tai paskutinis 

sykis? Ar iš tikrųjų paskutinis? — Mo
teriškė nieko neatsakė, tik maloniai nu
sišypsojo ir tas Bernadetai pasakė, taip, 
paskutinis sykis čionai, bet mūsų niekas 
neperskirs, šviesa, kur Moteriškė stovė
jo • pranyko, pasidarė tamsu ir Bernadeta 
išgriuvo ant žemės.

Iš būrelio žmonių, atėjo artyn Anta
nas Nikolis ir paėmė i savo rankas. Jis 
parnešė Bernadetą į

Gydytojas Dožus buvo pašauktas
Kad gerai ir tiksliai žinoti Bernadetos 

gyvenimą ir jos vargus būtinai reikia į 
sigyti Vyskupo Būčio knygą: — ŠV. PA
NELĖS MARIJOS APSIREIŠKIMAS 
LIURDE. — kurią "'Darbininkas” neužil
go išleis. Už prisiųstus dabar $5.00 gau
site 400 puslapių paveiksluotą knygą ir 
joje jūsų vardas bus įrašytas, kaipo lei
dėjo. Kadangi knygos išleidimas taip 
brangiai šiais laikais kainuoja, tai visų 
prisidėjimas yra nuoširdžiai pageidau
jamas ir prašomas.

Antanas paėmė ją i rankas...
Tėvai tuojau pašaukė gydytoją Dožų, 
apžiūrėjęs mergaitę liepė tėvams ją 

tuojau vežti į Seserų Neversų ligoninę.
Pats gydytojas Dožus nusiskunbino pas 
kleboną, kun. Peiramali. Gydytojas aiški
no, kad Bernadetai, turint dūsulio ligą, 
vargingi tėvų namai sveikatos nesugrą
žins. Klebonas su tuo sutiko ir paprašė 
ligoninės perdėtinės, kad Bernadeta il
giau palaikytų tenai, ne tik dėl jos ligos, 
bet ir dėl kitos taip pat svarbios priežas
ties.

Pereitą savaitę lankėsi pas 
savo tėvelius jūreivis Didikas, 
kariai — Stasys Kulišauskas, 
Minkevičius, F. Nevins. Rodos, 
kad jų buvo ir daugiau, bet ne
teko sužinoti jų pavardžių.

rankas.
Subirų namus.
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GIRDĖTI LIETUVIU Į 
KOLONIJOSE '

NASHUA, N. H.
KLEBONAS tebėra. 

LIGONINĖJE
Šv. Kazimiero lietuvių 

pijos klebonas kun. Dr. 
bulskis vis dar randasi
nėję, nors jaučiasi daug ge 
Meldžiamės, kad 
pagelbėtų gre 
vadovauti mūsų parapijų 
buotėje.

Pereitą sekmadienį, pralei
dus atostogas pas savo tėve
lius. p. Alena Pazniokaitė grį- 

Elzbietos ligoninę, 
Mass., tęsti slaugės

' žo į Šv. 
Brighton. 
mokslus.

• SURPRISE P ARTY
dėl LDS 65 kp. nario Juozo ir 

Uršulės Augūnų. jųjų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga. įvyko Henry’s Dine, 
rugp. 15 d. Svečių ir viešnių bu
vo daug. Dalyvavo ir iš kitų 
miestų. Buvo ir kun. J. Bucevi- 
čius. Toastmasteriu buvo adv. 
L. Velička. Grojo J. Tamulionio 
orkestrą. Dainavo LDS nariai 
— J. Tamulionis p. Ona Skirke- 
vičienė.

p. Juozas Augunas vre veik
lus LDS narys, priklauso prie 
įvairių katalikiškų draugijų, ir 
daug kur užima vietą valdybo
se. Jis yra pirmojo pasaulinio 
karo veteranas, pp. Augunai iš
auklėjo sūnų ir dukterį. Sūnus 
per kiek metų tarnavo laivyne, 
o duktė yra karo tarnyboje. Ju- 
biliejatai gavo daug sveikini
mų. linkėjimų ir gražių dova
nų.

Laimėjusi Pirmą Dovaną Dovanų Laimėtojai So. Bos
tono Lietuvių Piliečių 
Draugijos Konteste

Laimėjęs Antrą Dovaną £

p. A. B. Strimaitis, 
gimęs 1875 m. rugsėjo 21 d.. 
Tupikų kaime, Naumiesčio pa

Šiomis dienomis p. Kazimie
ras Mickūnas, Sr., aukavo 46 
žvaigždes tarnybos vėliavai, 
kurią jis yra nupirkęs ir auka
vęs Šv. Jurgio lietuvių parapi
jai pereitais metais. Dabar 
tos vėliavos, rodos, yra 
žvaigždžių, kurių viena 
auksinė. Tai tikrai graži 
reikšminga p. K. Mickūno
vana parapijai ir jos jaunuo
liams. išėjusiems karo tarny
bon.

Toji vėliava yra pakabinta 
bažnyčioje.

Šiomis dienomis So. Bostono 
lietuvių Piliečių draugijos pa
kviesta teisėjų komisija iš
sprendė laimėtojus už straips
nius tema: “LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖ. JOS DA
BARTINĖ REIKŠMĖ”. Kon- 
testas baigėsi birželio 1 d., 
1943. šiame konteste dalyvavo 
kontestantai iš sekančių vals
tybių: California. Illinois. Mas
sachusetts. New Jersey. Penn- 
sylvania. New York.

Liepos 8 d. š. m. kontesto ko
misija: p. Suzana Šalnienė. S. 
Michelsonas ir A. F. Kneižys. 
perskaitę So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos komisijos: 
adv. Kazio Kalinausko. Dr. An
tano L. Kapočiaus ir adv. Jono 
Grigaliaus gautus ir priduotus 
kontestantų raštus, pripažino, 
kad “geriausiai yra parašiusi 
Pajūrio Mergaitė iš Newtown. 
Pa.”. Jai skiriama pirma do
vana. Sekanti geriausiai yra 
parašęs Vytauto Ainis iš Chi
cago, III.

I Teisėjų komisija, kada skai
tė raštus, nežinojo kas rašo, 
tik žinojo jų slapyvardes. 

ya.vjmga Draugijos komisija, kada ga-
Atvvkus Amerikon, lanke Sese- x , ...i vo teisėjų komisijos sprendimą, 

atidarė laiškus ir sužinojo, kad 
Pajūrio Mergaitė yra p. Danu
tė I. Staknytė, Vilią Joseph Ma
ria. Newton, Pa., alumnietė. 
kuri gyvena su savo tėveliais 
Lyndhurst. N. J., ir Vytauto 
Ainis yra p. A. B. Strimaitis iš 
New York. kuris savo straips
nį prisiuntė iš Chicago. III.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos kontesto komisija: 
adv. Kazys Kalinauskas. Dr.' 
Antanas L. Kapočius ir adv. Jo-' 
nas Grigalus savo pranešime 
rašo: i

“Reikia pažymėti, kad nors 
nebuvo lengva teisėjams išskir
ti du geriausiai parašytus raš
tus iš visų prisiųstų, buvo rei
kalinga daug darbo ir pasišven
timo padaryti galutinį spren-;

ant
140
yra 

ir 
do-

DARBAI
kaip kitur, t 

gerai eina. Tr
: ypač vatos ve
į da verpimo si
i užtektinai. tiI
: rcuose sulaiko 

•du. I ___

Dievas jam ’ KOR.T AVIMO 
pasveikti ir vėl) vakarėliai parapijos naudai 

dar-įvyksta ketvirtadieniais. Žmo- i
mų lankosi i juos nemažai.

para- 
M. Ci- 

ligoni-
A

Kailinius>

Pirkite
Augusto
Karštame ore kad nereikėtų nei pa

galvoti apie kailinių pirkimą, o vienok Augusto 
mėnesyje yra geriausia kailinius įsigyti, nes 
vasaros metu kailinių kainos yra pigesnės.

I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje, 
turi labai platų ir dideli kailinių pasirinkimą vi
sokio dydžio. Kas isigys kailinius iš mūsų krau
tuvės dabar, tiems bus storage iki ateinančios 
žiemos dovanai.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad jums patarnautų šios firmos lietuvis at
stovas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kai
linių ekspertas ir žinovas. Jis jums primieruos 
kailinius pagal jūsų skonį ir figūrą.

Senus kailinius galite išmainyti į naujus ir 
už juos gauti gera nuolaidą. Taigi, ateikite į i. 
J. Fox krautuvę šiandien ir prisimieruokite nau
jausios mados kailinius.
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p. Danute Staknytė 
iš Lyndhurst, N. J. laimėjo pir
mą dovaną So. Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos konteste. 
Dovana — Karo bonas ir štam
pų $50.00 sumai.

p. D. Staknytė gimusi numy
lėtoje Birutės tėviškėje — Pa
langoje. Mokėsi Šventosios Vy

tauto Didžiojo Gimnazijoj, ku
rios deja neteko baigti. 1940 
m., gruodžio mėn. 23 d., būnant 
penktoje reformuotoje klasėje, 
reikėjo tarti “sudiev” ne tik 
gimnazijai, bet taip pat drau
gams ir Lietuvai. Bolševikams 
okupavus Lietuvą, ir tėveliams 
esant Amerikos piliečiais, buvo 
pavojinga tenai pasilikti ilgiau.

(

LIGONIAI
p. Ona Overkienė, LDS 65 kp. 

nario Jono Overkos žmona, po 
sunkios operacijos sveiksta, p. 
Aleksandras Latvis ir p. Jonas 
Treinavičius po operacijų 
sveiksta, p. Treinavičius jau
grižo į namus. Pasimelskime.' 
kad mūsų ligoniai pasveiktų. I 

Dzūkelis.

I į I

MONTREAL, CAHADA
šiomis dienomis į mūsų kolo

niją buvo atvykęs garbingas 
svečias, redaktorius kun. J. 
Prunskis iš Chicago, III.

Rugpiūčio 22 d. svečias kun. 
J. Prunskis pasakė pamokslą 
šv. Kazimiero par. bažnyčioje, 
o vakare Nepriklausomos Lie
tuvos Tarybos suruoštoje vaka
rienėje pasakė turiningą kalbą. 
Kalbėjo apie pavergtą ir ken
čiančią Lietuvą, 
lietuvius ir kovą 
nepriklausomybės

Surinkta aukų
Taipgi kalbėjo 

kun. Bobinas.
I Vakarienė užbaigta Lietuvos 
himnu. F.

ištremtuosius 
dėl Lietuvos 
ir laisvės.

$50.00.
vietinis kleb.

LAWRENCE, MASS

D.

Pas savo tėvelius atostogauja 
atvykęs iš Marianhill semina

rijos, Hinsdale. III., kun. dr. J. 
! Pauliukonis, MIC.

Mirė Marcelė Veličkienė 33 
'metų amžiaus. Palaidota iš Šv. 
■ Pranciškaus parapijos bažny- 
.čios rugpiūčio 23 d.

Taipgi pasimirė
jGetautienė, ir ji palaidota iš 
įšv. Pranciškaus parapijos baž
nyčios. rugpiūčio 24 d.

Rugp. 23 d. minėjo savo ve
dybinio gyvenimo auksinį jubi-

rapijoj, Šakių apskrityj. Ame- PP- Jonas ir Marijona Žu-
rikon atvyko 1895 m. :_
d. Dirbo kasyklose, spaudos ir 
organizacijini bei visuomenini 
darbą.

dimą, kas link teisėjų sąžinin
gumo ir teisingumo negali būti 
nei

snalių 30 veliauskai, gyv. 71 Morse St. 
Jubiliejatai yra p. Monikos Cvi- 
likienės giminaičiai. Ketvirta
dienį. rugp. 26 d. Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje įvyko 
šv. mišios jubilijatų intencijai.

mažiausios abejonės”.

NORWOOD, MASS

Raudonojo Kryžiaus lietuvių 
parapijos skyrius labai gražiai 
veikia. Kiekvieną savaitę ant
radienių vakarais moterys ir 
merginos susirenka į parapijos 
svetainę ir daro bandažus ka
reiviams. taipgi atlieka ir kitus 
Raudonojo Kryžiaus darbus. 
Tikrai gražus lietuvaičių pasi
šventimas.

Sekmadienį, rugp. 22 d. tuoj 
po sumos įvyko Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos parapijiečių ir 
draugijų narių susirinkimas. 
Tikslas: išrinkti atstovus į A- 
merikos Lietuvių Konferenci
ją Pittsburgh, Pa. ir sukelti 
kiek pinigų kovai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės.

Susirinkimą atidarė malda ir 
kalba kleb. kun. S. P. Kneižis 
ir susirinkimo vedimą pavedė 
Federacijos skyriaus pirminin
kui p. A. F. Kneižiui.

Atsižiūrint į aplinkybes, nu
tarta dauguma balsų rinkti vie-!

1 ną atstovą, kuris atstovautų į 

į Šv. Jurgio lietuvių parapiją ir į 
jos visas draugijas, priklau Į

lių Kazimieriečių vedamą Juo
zapo Marijos Vilos Akademiją, 
kurią sėkmingai užbaigė šių 
metų birželio mėnesį.
---------- . -

mūsų klebonas, kun. P. M. Ju
ras. sukvietė parapijiečius po 
mišių į svetainę pasitarimui 
kaip šiais metais atžymėsime 
40 metų parapijos sukaktį. Di
džiuma panorėjo turėti progra-' 
mą su užkandžiais ir kalbomis 
bažnytinėje svetainėje. Tas ir 
nutarta turėti spalių 15 d. Pa
žymėtina. jog entuziazmas bu
vo nepaprastai didelis, kada 
mūsų klebonas 
turime visi iš 
padirbėti, kad 
metą parapijos 
deginti. Savanoriai į ruošimui 
iškilmių komisiją apsiėmė dirb
ti šie asmenys: Julijona An- 
druškevičiūtė, Zigmas Bauba, 
Juozas Blaževičius. Juozas Bu- 
drevičius, Bronė Budrevičiūtė. 
Stanislova Kazeliūnaitė. Malvi
na Karosa. Jokimas Mikšta. 
Adelė Pinaitė. Stella Raznaus- 
kaitė. Šaukimienė, S. Rimaitė, 
Tarnas Skucevičius, S. Sapka.

, Leoną 
Švenčionienė. Freda Taškūnai- 
tė. K .Vencius, L. Venčienė, 
Floras Volungė.

I
I

Rugp. 18 d. išvyko karo tar- 
nvbon Juozas Kulbokas. Linki- 
me geriausių sexmiu.

ALBERT R. BARKER
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.
275 Main St., VVebster, Mass.

pareiškė, kad 
vien sunkėliau 
galėtume kitą 
mortgidžius su-

renka aukas nuo duosniųjų pa
rapijiečių įtaisymui bažnyčioje 
garsiakalbių. Jis pats paauka
vo visą šimtinę.

Marijona j J°nas Stakeliūnas, ■ Jr.,

Sekmadienį. rugpiūčio 22 d.,

MŪSV
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

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

kun. P. M. Juras, išvyksta į; 
Pittsburghą dalyvauti Federa- i 
cijos Tarybos susirinkime ir A-j 
merikos Lietuvių konferencijo
je.

Šv. Elzbietos pašalpinė drau
gija prisidėjo auka sumoje $20.

Aguonėlė.Ponas Tarnas Skucevičius z *!

n 
i Kashington

COOF’erative Bank
430 BROADVVAY • SOUTH BOSTON
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Rugp. 15 d., Šv. Petro parapi
jos Moterų Merginų kareiviams 
remti skyrius turėjo puikų ban- 
kietėlį. Skyrius su savo bendra- < 
darbėms išklausė šv. mišias ka
reivių intencijai. Nusiėmė pa
veikslus. Po tam suėjo “Darbi
ninko” salėn pažaisti ir paval
gyti- 
' Pavakariop keli stalai buvo 
gražiai ir tvarkingai apkrauti 
penkeriopa mėsa, penkerio
poms daržovėms, keleriopais 
pyragais, pyragėliais, ir kava ir 
minkštais gėrimais. Valgyto
jos eilėmis ėjo prie stalų, su i 
lėkštėmis. Jas pripildžius ėjo 
už stalų valgytų.

Valgymų gaminime ir tvar
kos vedime daugiausiai darba
vosi ponios Cūnienė, Zaletskie- 
kienė, Glazauskienė, kapitono 
žmona, Gailienė, Karčiauskie- l nė, Barauskienė, ir k.

Kun. Virmauskis keliais žo
džiais padėkojo susirinkusioms 
už darbavimasi kareiviams i. 
Raudonojo Kryžiaus naudai, ir 
pagyrė už tvarką ir gražią va
karienę.

į “Darbininką” ir Norwoodo 
lietuvių katalikų parapiją ir 
jos draugijas atstovaus — A. 
F. Kneižys.

ALRK Fed. 3-čio skyriaus — 
adv. A. J. Young - Jankauskas.

SLA Centro — St. Mockus 
(su žmona).

S. L. Šv. Kazimiero dr-jos — 
A. P. Neviera ir J. L. Petraus
kas. Draugija skiria $25.00 au
ką.

j Lietuvos Dukterų d-ja — O. 
Ivaškienė ir E. Nanartavičienė. 
Aukojo $10.00.

L. Vyčių 17-tos Algirdo kuo
pos — Petras Kupraitis. Auko
jo $50.00.

Šv. Jono Ev. BL Paš. d-ja — 
J. Glineckis ir A. Ivaška. Au-

. koja $25.00.
; So. Bostono Liet. Piliečių 
d-ja — adv. J. Grigalius, K. 
Namaksienė, J. Lekys, J. Ar
lauskas ir K. Mereškevičius. 
Aukoja — $50.00.

Lietuviai Remti d-ja — J. 
Tuinyla.

DLK Vytauto d-ja — J. Jan-
■ kauskas.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
-y-, — adv. F. J. Bagočius.

i Taipgi vyks Dr. Pilka, bet ką

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

Jonas J. Roman, Jr., 
aviacijos kadetas, pp. Jono ir 
Marijonos Romanų, gyv. Alls- 
ton, Mass., sūnus, gimęs Lietu
voje, augęs ir mokslus baigęs 
Amerikoje. Jis įstojo į Jung. 
Valstybių aviacijos kadetų sky-' 
rių ir jau spėjo pasižymėti le-. 
kiojime. Šiomis dienomis jis ra-! 
šo savo tėveliams: “Aš trokštu narys 
Chicagos lietuvių “Lituanica” ■ m : 

įr vairuoti prieš Amerikos ir Lie-. jįs atstovaus, neteko sužinoti.
tuvos priešus . Leit. kadetas į Komunistų ar komunizmui 
Jonas Roman. Jr., dabar moko- simpatizuojančių kontroliuo- 

__  . si Army Air Corps mokykloje. jamas klubas, rodos, išrinko p. 
Poni Karčiauskienė skyriaus Greenville' Miss' Sveiktaame ^Pilvinį.

i. Imkime patnotingam lietuviui1 Beabejo šis sąrašas nepilnas, 
lakūnui geriausių sėkmių tar- get tik tiek teko sužinoti. Kaip 
nyboje! įteko girdėti, dauguma delega-

i tų išvyksta trečiadienį, 6 vai. 
vak. traukiniu. Rap.

vardu įteikė dovanėles pirmi
ninkei p. Cūnienei ir raštinin
kei p. Zaletskienei už uolų dar
bavimosi skyriaus vadovybėje. ;

Sukalbėta malda ir sudainuo
ta Lietuvos himnas.

Prieš išsiskirstimą visos pa
siėmė bilietų platinti ir pasi
ryžo darbuotis Pyragų Kermo
šiui, kurį jos rengia rūgs. 5 d., 
1:30 v. p. p., parapijos salės, . ,. . . „
kieme, 492 E. 7th St. Visos no-',.. , . , ., _L. . . . , leie bus pasitarimas kaip pa-ri sudaryti fondą kareivių ka-< . , ,, T., šauliui geriau skelbus Lietu-ledmems dovanoms. , ,T. .. vos reikalus, v įsi, kurie gali 
c _ _ ~ , ^Tašyti į anglų laikraščius arba
bvarbus Susirinkimai skelbti žodžiu, yra kviečiami 
Sekmadienį, rugp. 29 d., 2 v.‘ atsilankyti į šį dienos antrą 

p. p., bažnytinėje salėje, įvyks svarbų susirinkimą ir pasitarti, 
dalyvaus 

daug kitų

masinis susirinkimas, kuriame 
kalbės, Lietuvos reikalais, 
kun. J. Prunskis, iš Chicago, 
III., ir kiti kalbėtojai. Šiame su
sirinkime bei prakalbose tiki
mės turėti daug svečių. Visi 
kviečiami.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I

REIKALINGA HOTELIO 
DARBAMS 

CHAMBERMAIDS, 
VALYTOJŲ 

Darbas dienomis arba 
savaitėmis.

Atsišaukite pas Housekeeper 
CHARLESGATE HOTEL, 

535 Beacon St., Boston.

Laikraštis “Darbininkas” gavęs 
pritarimą ir paramos nuo dvasiški- 
jos ir pasauliečių, perspausdinti 
vyskupo P. Bučio svarbų veikalą— 
ŠVČ. P. MARIJOS APSIREIŠKI
MAI LIURDE, jau sparčiai varo 
darbą pirmyn; popiera nupirkta, 
iliustracijos - klišės jau padarytos 
ir raidės skubiai renkamos. Kaip 
tik baigsime spausdinti kun. Pr. M. 
Juro maldaknygę 
mybės Šaltinis”, tuojau į presą dė-' 
sime vyskupo P. Bučio knygą apie 
Liurdą.

Ona ir Jonas Mockus, Oakville, Conn.....................10.00
Mataūšas Junčius, Phila., Pa....................................6.00
Frank A. Polyanski, Curti s Bay, Md........ .......... 5.00

Marijona Pukelienė, Cleveland, Ohio .................. 5.00
Mrs.M. Kukučionis, Esplen Pittsburgh, Pa............. 6.00
A.L.R.K. Moterų Są-gos 64 kp., Detroit, Mich..... 5.00
Magd. Macijauskaitė, Cleveland, Ohio................... 5.00
Marijona Gvazdauskienė, Worcester, Mass.........  5.00
Mrs. G. Majauskas, Waterbury, Conn..................... 5.00
L. Katilius, Homestead, Pa......................................5.00
Zigmas Kristaponis, Phila., Pa................................ 5.00

b Brighton Moterų Katal. Klubas, Brighton, Mass. 5.00 
Vincas T. ir Juozefa Savickai, So. Boston, Mass....5.00
Vaclovas ir Cecilija Borisai, Worcester, Mass..... 5.00
Juozas ir Ona Vaznoniai, Westfield, Mass.
M. A. Ciunytė, Chestnut Hill, Mass...........
Ona Perekšlytė, N. Abington, Mass...........
Anelė Zaura, Nashua, N. H.......................
M. Daunis, New Britain, Conn...................
Povilas Augustinas, Masp eth, N. Y........
Marijona Šambarienė, Waterbury, Conn. 
Mrs. J. Rupšis, Amsterdam, N. Y..............

Reikia pasidžiaugti, kad kiekvieną dieną Liurdo 
knygos Rėmėjų skaičius auga ir auga, štai, pereitą! 
savaitę įsirašė į rėmėjus sekanti:

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

“Darbininko” Adm.

“Didysis Ra

DAKTARAI

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

miesto li-
Alena 

amžiaus,

Nepasiduokite 
Provokacijai

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

laik-Vietinis neva socialistų 
rastis ir jo korespondentas, ap
rašydamas įvykusį So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos su
sirinkimą, sako, kad tame susi
rinkime “kliubo prizidentas į- 
žeistas” ir kad 
teptieji užgaulioja SLA prezi- i pantry 
dentą”.

Klubo prezidentas, teisin
giau pasakius So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos prezi
dentas, kiek man teko patyrti 
visai nesijaučia įžeistu, o apie 

j “smetona pateptuosius” tas ko
respondentas visai neturėtų 

į užsiminti, nes tas jį patį ir jo 
tikslą išduoda.

j “K-vio” korespondento tiks
las aiškus. Jis bando sukiršinti 
tos draugijos narius, kurie vi
soje daugumoje yra patriotingi 
lietuviai. Yra tik gal pora na
rių, per klaidą priimtų, kurie ir 
kelia viešai nesusipratimus 
laikraštyj.

Todėl tokius “K-vio” kores
pondentus geriausia ignoruoti, 
kad jie negautų progos atsiekti 

11 tikslą mūsų tautos priešų nau- 
i dai. Lietuvis.

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1.00

Vieno Skorpiono Nuotykiai

HOTEL KENMORE
REIKALAUJA elevatorių 
operatorių, buss boys, 
housemen — prižiūrėtojų 
vyrų, lovoms kloti moterų 
ar merginų, indams maz
goti vyrų ar moterų, stik-

“Smetona pa- lų mazgotojų, yardmen, 
‘ - moterų. Darbo

i geros sąlygos, patyrimas 
nereikalingas, bet pagei
daujamas. Matykite: —

M r. Stuart.
Boston, Mass.

(27-31-3-10)

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorchesterį, 
arti Shawmut Station. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. $800. cash. Ba
lansas Savings Bank morgičius 
su 5%. F. T. Keefe, 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

l[Sou. 4476 Įl
Į: Dr. Joseph F. Antanėlis •: 
;! OPTOMETRISTAS j;
;l 515 East Broadway I; 
;! So. Boston, Mass. I; 
I] Ofiso Valandos išskyrus j! 
|> Trečiadieniais ir l[ 
[I Penktadieniais |j

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai |!
I; šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. į|

Ir šiame susirinkime 
i kun. J. Prunskis ir 
! svečių.

—
f Rugp. 23 d., mirė,
geminėje, ilgai sirgusi 
Samokaitė. 30 metų 

į gyv. 841 E. 2nd St. Paliko tėvą į 
ir pamotę. Tapo iškilmingai pa
laidota. iš Šv. Petro par. bažny
čios 9 v. r., rugp. 26 d., Naujos1 
Kalvarijos kapuose. Melskimės 
uz mirusius.
—

KAS IŠ BOSTONO VYKS 
LIETUVU KONFEREN- 

ČIJON

REIKALINGA VYRŲ
18 Metų ar vyresnių, dirbti 

svarbioje industrijoje. Geros 
darbo sąlygos. Pradedant algos 
— 74c. į valandą.

ROHMER-MEDFORD W00L
SCOURING CO.

571 Boston Avė.. Medford, 
Massachusetts.

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

I

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

8eredomls:—
Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

Kiek teko sužinoti, Lietuvių 
Konferenci jon įvyksiančioje i 

I rugsėjo 2 ir 3 d.d., Pittsburgh,' 
■Pa. iš Bostono vyks nuo se-1 
kančių organizacijų šie atsto-1 
vai:

Kun. K. Jenkus važiuoja at-’ 
stovauti bažnytines draugijas 

i ir kaikurias kitas draugijas.

Res. Šou 3729 8ou 4618

Uthuanian Fumiture Co.
M0VER8— 
Intured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstance 
, Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

COLD PERMANENT

Tel. ŠOU 2712
Dr. J. C. Seymour 

(LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas

Specialybė—Akių, Vidurių 
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

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

į
- .. I

nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 

nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

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

Pradžia 3-čiame pusi, 
reikia ką nors daryti. 
Vargšas gavo sukaupti 
visą savo tikėjimą, visą 
pasiryžimą būti paklus
niam... Tad įkišo jis savo 
pirštus į maišelį, paėmė 
be kokio atsargumo pavo
jingąjį vabalą, kurs smar
kiai raitės, ir, užsimerkęs, 
ištiesė senajam žydui...
— Stebuklinga! — tas 

šauksmas, ištrūkęs iš žy
do lūpų, privertė Fernan
dą atsipeikėti. Ir ką jis iš
vydo? Raukšlėtam Jokū
bo delne puikiai blizgėjo 
nejudąs ir šaltas daiktas: 
skorpijonas, padarytas iš 
didelio deimanto, su koji
kėmis iš aukso vielų, su 
aukštai pakeltu nuodingu 
gyliu iš pailgos stebuklin
gos perlos!..

— Stebuklinga! 
kartojo žydas, 
susigribo, 
abejingai sakyti: 
Tamsta nori už tą žaisliu
ką?

Fernandas pats gavo pa
daryti stiprią pastangą 
numalšinti savo sumišimą 
(kurs buvo labai supran
tamas). Jis sunkiai nurijo 
seiles, perbraukė delnu * 
per nuprakaitavusią kak 
tą ir neaiškiai sumurmė
jo:

— Tai neparduodama...! 
tai — uždas... kiek Tams
ta gali man už jį paskolin
ti penkiolikai dienų?

Žydas svarstė. Prityrusi 
jo ranka ir akis žinovė 
jau apkainojo nepalygina
mą brangenybę: jinai ver
ta beprotiškos sumos, to-

I

: — pa- 
Bet tuoj 

stengdamasis 
Kiek

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas, Bellevue St., Dorches
ter. Įeigos SI,236. Gera nuosa
vybė. Tiktai SI,500 cash. Balan
sas morgičius Savings Bank. 
Žemas apmokeščiavimas. F. T. 
Keefe, 50 Congress St., Room 
417. Tel. HUB 8157 arba PARk- 
way 6826 M.

no žydui pinigus su palū
kanomis, ir šis, dūksauda- 
mas, sugrąžino pirkliui 
deimantinį skorpijoną.

Fernandas paėmė tą 
žaisliuką, pačiupinėjo, įsi
dėjo į maišeliuką ir nuėjo 
pas brolį Gomezą.

Vienuolis meldėsi savo 
lūšnelėje, kai pirklys pas 
jį įėjo.

Į — Tamsta jau atėjai, j 
mano sūnau? linksmai iš-1 
tarė Dievo tarnas, ati- į 
traukęs nuo 
daiktų savo akis, 
šviesos.

— Mano tėve, 
Tamstai: Tamstos 
mane išgelbėjo.
— Ach, kaip gerai, 

gūsis vaikeli! Dievas yra 
i didis, Tamsta pasakei tie
są!... Ar atnešei man ma
no mažutį draugą?
— Taip, tėve, atnešiau.
Fernandas įkišo ranką į 

| maišelį ir... sučiupo vėl 
i gyvą skorpijoną, kurs štai 
raitos virpančiuos pirš
tuos...

— Štai jisai — sako jis 
susijaudinusiu balsu, ties
damas šypsančiam vie
nuoliui jo vabalą. Brolis 
priėmė savo draugą palai
mino, paglamonėjo, klau
sinėdamas pirklį, ar svei
ka donna Rosa ir vaiku
čiai, paskui paleido nuri- 

, musį gyvūnėlį ant sienos, 
■ tardamas:
1 — Eik sau, gerojo Dievo 
kūrinėli; eik ir toliau tar
nauk ištikimai savo Vieš
pačiui!

Iš prancūzų kalbos. 
(“Šviesos” sp. knygos).

i 
I

kios, kokią vien tik kara-1 
liūs galėtų užmokėti...
— Ar nori 4000 durų? — 

pasiūlė jisai, pradrįsda- 
mas pasirodyti nešykštus, 
vildamasis, kad pirklys į 
nebegalės brangenybės iš
pirkti.

Bet išmintingasis don 
Branąuez jį nuvylė:

— 2000 durų man užteks.
Jokūbas, nepatenkintas, 

susiraukė, bet, supratęs, 
kad pirklys nepasiduos, 
atskaitė jam 2000 durų, ir 
šis, beveik pasišokinėda
mas, bėgte parbėgo pas 
savo mylimąją žmoną, ku
ri jo laukė, melsdamasi.*

Kad jis būt klausęs vien 
tik savo užsidegimo, jau
nasis pirklys būtų visam 
miestui papasakojęs tą 
stebuklą. Bet, pažinda
mas brolio Gomezo kuklu
mą, tylėjo, pataręs ir žmo
nai tylėti.

Po 15 dienų jis sugrąži-

!

IŠSIRENDAVOJA buvusi 
batų krautuvė 351 W. Broad- 
way, So. Boston. Mass. per virš 
50 metų. Vieta labai žinoma ir 
paranki bizniui. Dėlei nesvei- 

i katos ir kitų aplinkybių buvo 
I biznis perkeltas į kitą vietą. 
Norintieji turėti gerą bizniui 
vietą, atsišaukite: Mary T. 
Lawrence, 455 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 17-20-2!f.

dangiškų 
pilnas

dėkui 
uždas

bran-

r
i'

J!
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i

I

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

i'rot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

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

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

948 E. Broadway. S. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I

tV. JONO EV. BL. PA8ALPINĖ8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

I
Draugija laiko susirinkimus kas tre

Cią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

I

BALLAST TOKS 1
POPULAR 40^ EACH 
NUMBERS

Also limited supply of OZ4. A
6SQ7, 12K7. 12A3. 6SK7, 6K8. 7F7, K 

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

WILL ALSO SUPPLY DEALERS
LARGEST VARIETY OF RADIO !> 

TUBES IN NEW ENGLAND įj
Satisfaction quaranteed or your a

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

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. (Į 

19 High St., Boston

North Brighton Bakery, 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises 
254 W. Broadvvay 

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2N0
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAt) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
•alsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt| 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME
564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

i?



DAREI MINKĄS S

I VALSTYBIŲ ŽINIOS
į.....................     -.....  S

MARIANAPOLIO Ž'NiOS čiulionis. gi pats provincijolas 
ilsisi apylinkėje.

Laikraščiuose jau buvo rašy
ta apie primicijas, per kur.as 
M yje rugpiū 8 i j
kunigus buvo įšventinti net 
penki klierikai: Bulovas. Gurk
lys. Augūnas, Petrauskas ir 

p uta. 1 - ;u kebeli da. t o. ~au 
mokvsts. o v.c-nas greičiausiai 
bus paskirtas į Argentiną.

rog.........m< i ažymėti,
kad iškilmes iš tikrųjų buvo į- 
spūdingos. Šventimus suteikė 
Hartfordo vyskupas OBrien. 
gi šalia j bu itsilan k ir šio
je iškilmėje dalyvavo nemažai 
kunigų, kaip prel. M. Krušas iš 
Chicagos. provincijolas kun. 
Dr. K. Rėklaitis, kun. I. Alba- 
vičius iš Cicero, kun. J. Vaite
kūnas. kun. K. Paulionis. kun. 
J. Valantiejus. kun. Dr. J. 
Starkus, kun. J. švagždės ir k.

Iš pasauliečių buvo atsilan
kę per 300 svečių, kuriuos Ma- 
rianapolio šeimininkai maloniai 

• ėmė | imaldų pavaiši
no.

Rugsėjo 2 d. sueina dveji me
ta:. kai Marianapoly mirė kun. 
Jonas Navickas. Jo atminimas, 
dvasia ir darbai tebėra gyvi vi
sų lietuvių širdyse. Net maži 
vaikai, kurie vasaroja Maria
napoly. žiūrėdami i nuotrau
kas. kabančias ant sienų kole
gijoje. klausia vyresniuosius: 
“kur tas kunigėlis, kuris mi
rė?"

Per Darbo Dieną rengiamas 
iškilmingas bažnytinis kun. J. 
Navicko dvejų mirties metų at
minimas.

Kam plačiau rūpėtų susipa
žinti su velionies darbais ir as- 
menimi. patartume pasiskaityti 
neseniai išėjusią kun. Dr. K. 
Urbonavičiaus knygą apie kun. 
J. Navicką.

Pačioje Marianapolio Kolegi
joje esama permainų. Kun. V. 
Černius perkeltas profesorium i 
seminariją Hinsdaie. o iš ten į 
Marianapolį profesoriauti at
vyko kun. J. Pauliukonis. Ne- 

>nai atsikels ir kun. 
A. Jeskevičius, ligi ši >lei bu
vęs klebonu Niagara Fails.

Galimas daiktas, kad bus ir 
daugiau pakeitimų Marianapo
lyje.

Mokslo metai kolegijoje pra
sidės rugsėjo 13 d. iškilmingo
mis pamaldomis. Nauji studen
tai bus registruojami rugsėjo 9 
ir 10 dienomis. Kolegijos vado
vybė sparčiai rengiasi mokslo 
metų pradžiai ir tikisi, kad lie
tuviai ir šįmet nepamirš atsiųs
ti gausaus vaikų būrio i šią lie
tuvišką ir katalikišką mokyk
lą.

Netrukus Marianapolyje bus 
aptarti ir visos Marijonų pro
vincijos reikalai Amerikoje. 
Rugpjūčio 30 d. čia posėdžiaus 
provincijos taryba, kuri savo 
darbų programoje turi eilę 
svarbių klausimų. Iš Chicagos 
į tarybos posėdžius atvažiuos 
vice provincijolas kun. J. Ma-

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Knro Bonu.

Šiais metais Marianapolyje 
vasarojo apie 100 asmenų. Vi
si džiaugėsi gražia gamta, gry
nu oru ir tikrai ramiu poilsiu, 
ypač gi vaikai, kurių didelis 
būrys linksminosi po Mariana
polio sodus ir laukus. Šią savai
tę čia ilsisi 16 berniukų iš 
Brockton. Mass.

Vargdienės Seselės, kurios 
ligšiol savo namuose gyveno 
labai susispaudusios, netrukus 
galės erdviau atsikvėpti. Nese
niai jos čia. Thompsone. įsigy- 
jo didokus trijų aukštų namus 
prie pat kelio tarp Putnamo ir 
Providence. Dabar tuose na
muose eina smarkus valvmas ir i

■ gražinimas. S. -V.

[ NEW HAVEN, CONN.
-

Sekmadieni, rugpiūčio 22 d.. 
klebonas kun. E. Gradeckas su
šaukė visų parapijiečių ir drau
gijų atstovų susirinkimą, kad 
pasitarus apie siuntimą atsto
vu i Amerikos Lietuviu Konlfe- i • -
renciją. Nors neperdidžiausias 

Iškaičius susirinko. ixt kurie 
dalyvavo ir išklausė kalbų kun. 
E. Gradecko. p. K. Vilniškio, ir 
M. Jokubaitės visi vienbalsiai 
pritarė ir pamatė reikalą ir 
svarbą siųsti vieną atstovą, 
kuris atstovautų parapiją ir 
tas draugijas, kurios negalės 
siųsti atstovo. Vienbalsiai tapo 
išrinktas atstovu visuomeninin
kas p. K .Vilniškis. Geros šir
dies moterys ir vyrai sudėjo 
aukų net 850.00, kurios, apmo
kėjus Keliones lesąs, bus pas-

I
kirtos Konferencijai nuo para
pijos ir katalikiškų draugijų 
mūsų kolonijos.

šv. Onos draugija taipgi iš- 
. rinko atstovę, p-nią Stasę Ta- 
mulienę. ir paskyrė iš savo iž- 

' do auką S25.00. Teko girdėti, 
kad ir Moterų Sąjungos 33 
kuopa pasiųs atstovę.

Girtinas yra mūsų parapijos 
ir katalikiškų draugijų susipra
timas ir įvertinimas svarbių 
reikalų, kurie liečia mūsų seną
ją tėvynę Lietuvą ir jos laisvės 
atgavimą, dėl kurios dabar ir 

, praeityje yra daug dirbę ir au
kavę.

Kiekvieną dieną mūsų koloni
jos karių garbės sąrašas didi
nasi. Štai praeitą savaitę mūsų 

' kolonijos ilgamečiai gyvento- 
ijai ir veikėjai, pp. Vincas ir 
Elzbieta Zavorskai išleido ket- 

! virtą sūnų į kariuomenę. Šiuo 
tarpu sekantys randasi karo 
tarnyboj: Kazys. Pranas. Albi
nas ir Simonas. Visi yra pasi
žymėję sporte ir daug yra pri
sidėję prie mūsų parapijos var
do palaikymo sporto straips
niuose vietos Amerikoniškų

KUN. JONAS BAKŠYS,
Rochesterio (N. Y.) lietuvių par. klebonas, kurio su
manymu ir nuoširdžia parama, šios kolonijos lietuviai 
sukėlė tūkstantį dolerių kovai dėl Lietuvos nepriklau
somybės ir laisvės.

ROCHESTERIO LIETUVIAI
SUKĖLĖ 01,000 LTT. DARBUI

laikraščių. Šie jaunuoliai yra 
pasiryžę kovoti dėl šios šalies 
karo laimėjimo, taipgi dėl Lie
tuvos laisvės atgavimo, dėl ku
rios jųjų tėvelis yra pasidar
bavęs.

Pirkite Karo Bonus ir
Štampas

TT' GIRDĖJAI APIE

< .Ri'i >IJU MEDU ’"

Obuolių “Medus”
PADEDA IŠLAIKYTI OLD GOLDS SKONINGAIS IR

V*-

Šviežiais!
Obuolių ••Medus" yra naujai išras
tas elementas, gaunamas iš tyro o- 
buoli'.j soso. padedąs išlaikyti Old 
Go s ’ bakų mišinius šviežiais ir 
drėgnais.
Kaip Obuolių “Medus” Veikia...

Juo yra apipurkščiami tabakai, ir 
Obuolių "Medus" apdraudžia natūra
li drėgnumą ir tabaką palaiko švie
žią. Tas nepamaino Old Gold’s sko
nio kvapsnio.
Kaip Obuolių “Medus" Jums Veikia!

Obuolių “Medus” padeda teikti 
jums malonius Old Gold’s tabakų 
mišinius. jimant ir malonius I>ata- 
Aia su šviežumo apdrauda. Juos rū
kydami milijonai gauna smagumą.

PI RK 
DAUGI AU 

KARO BOSU 
DABAR!

CIGARETUS

s.-tmmy K.yes Bmo ir Svečių. Trečiadieniais 8 vai. v. iš WEEI 
B'jb Crosby ir jo Orchestros. Sekmadieniais 10:30 ryte WBZ

•šis naujas drėginimo elementas 
buvo išrastas Eastern Regionai 
Resea-ch Lacaratonjoje U. S. Ag- 
rikuitūros Departamento. Mes pra
minėme ji Obelėlių JI dumi

KLAUSYKITE

R och este r. N. Y. — Šios 
kolonijos lietuviai, kleb. 
kun. J. Bakšio sumanymu 
L. K. Federacijos sky
riaus susirinkime, buvo 
užsimoję sukelti S500 Lie
tuvių Tautinės Tarybos 
darbams, būtent, anglų 
kalba biuletinio leidimui.

Šis sumanymas visiems 
taip patiko, kad į trumpą 
laiką sukėlė net tūkstantį 
dolerių. Tą sumą pagreiti
no sukelti piknikas, kurį 
suruošė parapijiečiai, rug
pjūčio 21 d., parapijos
darže ir svetainėje, su
tikti savo kleboną, kun. J. 
Baksi iš atostogų grįžusi.

Taigi Rochesteriečių kil
nus darbas baigtas. Lai 
kitų kolonijų lietuviai pa
seka mūsų pavyzdi.

Pinigus įteiks Federaci
jos atstovas Lietuvių kon
ferencijoj. R a p.

NEW BRITAIN, CONN.

[nelaisvę du nacių kareivius. Jis 
i randasi kur nors Šiaurės Afri
koj.

Miesto piliečių vadovybė pa- 
! siuntė 200.000 cigaretų į Mun- 
dą ir Šiaurės Afriką mūsų jau- 

] nuoliams kareiviams.
Šią savaitę Juozas Gurskis, 

buvęs Marianapolio Kolegijoj 
mokytojas ir LDS ilgamečio 
nario, p. A. Gurskio sūnus. į- 
stojo į J. V. laivyno tarnybą.

i Laimingos kloties!—
I IŠVYKO ATOSTOGŲ

p. Petronėlė Jeninytė išvyko 
į W. Virginią. Ten aplankys sa
vo sesutę Leokadiją ir seserėną 
Klementą. Taipgi lankysis Wa- 
shingtone. Linkime malonių a- 
tostogų. Kartu su ja išvyko ir 
p. Vajola Valiukevičiūtė.

MIRĖ
Rugpiūčio 22 d. po ilgos ligos 

mirė Ona Makoski, po tėvais 
Ceskytė. sulaukus 38 m. am
žiaus. Paliko nuliūdime savo

Mūsų parapijos bažnyčioje— 
Šv. Andriejaus paprastomis ir 
sekmadienio dienomis labai 
malonu dalyvauti pamaldose ir 
klausytis gražaus giedojimo 
varg. p. A. Gregoraičio ir 
taipgi jo grojimo naujais var
gonais. Sekmadieniais varg. 
Gregoraičio vadovaujamas jau
nesniųjų mergaičių choras ža
vinčiai gieda per mišias 9:30 v. 
rytą, o suaugusiųjų mišrusI
choras gieda laike 11 vai. šv. 
mišių. Choras labai švelniai ir 
maloniai gieda, ypač mums į- 
prastas lietuviškas giesmes. 
Man teko pastebėti, kad senes
nieji parapijiečiai, išėję iš baž
nyčios, dėkoja p. Gregoraičiui 
už choro išlavinimą ir jo va
dovavimą. Tikrai, jam priklau
so garbė ir padėka.

MŪSŲ KAREIVĖLIAI
Šiomis dienomis skaitėme an

glų laikraštyj, 
su priešu karo 
mėjo lietuvis 
(sergeant) E.

kad kautynėse 
f ronte pasižy- 
karys, viršila 

Miežlaiškis, ku
ris randasi kur nors Pacifike
Taipgi yra pasižymėjęs leite
nantas A. Jenkauskas. Jis nu
šovė nacių lėktuvą ir paėmė į

mažus vaikelius — du sūnelius 
ir dukrelę, kuriems reikalinga 
motinos priežiūra, vyrą, kuris 
jau du metai kai neturi šviesos. 
Jis dirbdamas neteko regėjimo. 
Taipgi liko nuliūdime velionės 
sena motinėlė, sesuo Marijona, 
kur yra Waves tarnyboje, Chel- 
sea. Mass., ir du broliu — Joną 
ir Juozą, ir dėdę J. Raškevičių.

Velionė buvo LRKSA 109 kp. 
narė.

Palaidota iškilmingai iš Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
bažnyčios Švč. Marijos kapuo
se.

Lai a. a. Onos Makoski vėlė 
būna amžinoje ramybėje!

Reiškiame užuojautą p. Ma- 
koskiui ir likusiems mažiems 
jo vaikeliams, ir senai motinė
lei, kuri būdama našlė išauklė
jo tris sūnus ir tris dukteris. 
Jai tenka užberti jau antros 
dukters ir sūnaus kapus. Jie 
žuvo automobilio nelaimėje.

Ramykis senoji motinėlė. Die
vas tau atlygis už tavo skaus
mus. T. M.

Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonu 
tūrio tu negali matyti 
su taupomis.

Trečiosios Paskolos 
Reikalu

NEWARK, N. J.

New Jersey Lietuvių Tary
ba yra nutarusi kviesti visus 
New Jersey lietuvius talkon 
Trečiosios ir gal paskutinės A- 
merikos bondsų paskolos reika
lu. Trečiosios paskolos bondsų 
išpardavimas yra taikomas vi
siems žmonėms, o ne bankams 
ir įvairioms didelėms organiza
cijoms, kurios antros paskolos 
bondsus išpirko šimtais milijo
nų dolerių vertės.

Kad pilnai išaiškinus trečio
sios paskolos bondsų pirkimo 
reikalingumą yra kviečiamas 
visų New Jersey lietuvių viešas 
susirinkimas, kuris įvyks šv. 
Jurgio Draugijos salėje, 180-2 
New York Avenue, Newark, N. 
J., antradienio vakare 8-tą va
landą, rugpiūčio 31-mą dieną.

Susirinkime yra pažadėjęs 
dalyvauti valdžios atstovas su
pažindinimui lietuvių su trečio
sios paskolos reikalu. Taipgi 
bus sudarytas komitetas, kad 
per tą komitetą New Jersey lie
tuviai gautų atitinkamą kredi
tą už pirktus bondsus.

New Jersey Lietuvių Taryba 
prašo visus ir visas, kuriems 
tiktai bus galima būtinai daly
vauti.

A. S. Trečiokas,
N. J. L. Tarybos Sekr.

BRIDGEPORT, CONN. .
Bridgeporto kolonijos veikė

jai paruošė gražią rezoliuciją 
ir laišką su aukomis į Ameri
kos Lietuvių Tarybos šaukia
mą konferenciją rugsėjo 2—3 
d. d., Pittsburgh, Pa., kur bus 
pasiųsta Lietuvos vadavimui iš 
nacių nagų, ir apgynimui nuo
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ateinančios bolševikų bangos.
Ateinantį sekmadienį parapi

jos mergaičių ir berniukų pri
augantieji chorai, turės savo 
linksmą pikniką, kur po 10 vai. 
mišių, trauks į laukus.

Lapkričio 21, sekmadienį bus 
'didis koncertas dainininko F. 
I Stankūno, kurio pelnas eis pa- 
I rupijai. Pagelbės parapijos cho- 
irn solistai ir ansamblis, ir vi- 
i sas choras. Atminkite lapkri- 
i čio 21, kad nebūtų kokių nesu- 
‘sipratimų.

Rugsėjo 19 d. įvyks 40 vai. 
I atlaidai mūsų parapijoje, kur 
i visi jau laukia tos dideles at
laidų šventės.

Nors šią vasarą parapijos 
[piknikas neįvyko, nes buvo ga
na daug trūkumo su nuvažiavi
mu, bet garaširdžiai parapijie
čiai gražiai paaukavo ir be 
pikniko, arti tūkstančio dole
rių. O spalių mėnesį prasidės 
metinis parapijos bazaras, kur 
parapijiečiai tą viską gražiai

W. I. CHISHOLM
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

“Ei, ką tu darai?”
“O, ledų stalči ūkai 

vėl užkliuvo”.
Boston Edison Kompanija 

Sako

...niekad per jėgą ledų 
stalčių nedaryk. .am da
rydamas sugadinsi. Reikia 
atitirpyti... reguliariai!

BOSTON EDISON COMPANY.
Ip!

ŽVAIGŽDĖ
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

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

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

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

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

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

REMKIME ŠĮ KILNŲ, GRYNAI DVASINI DARBĄ 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės" kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS:

"ŽVAIGŽDE"
488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
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