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TEL. SOUth Boston 2680
(LKFSB) Mūsų Londo

no korespondentas, kurs 
seka Kauno radijo prane
šimus, mus informuoja, 
kad naciai paskutiniu me
tu per radiją pradėjo skai
tyti laiškus, kuriuos siun
čia savo namiškiams dir
bą priverstinose darbo 
stovyklose lietuviai. Tie 
laiškai nacių cenzūros iš
sijoti, o gal net ir įkvėpti, 
taip, kad juose tik gryna 
propaganda nacių naudai. 
Šiaip jau radijo progra
moje daug nacių pasigyri
mo apie tariamus jų lai
mėjimus jūrų kautynėse, 
ar net ir rytų fronto “žy
gius”.

Apie Lietuvos Atstovybę 
Londone

(LKFSB) Min. Balutis, 
nežiūrint savo neperge
riausios sveikatos, gražiai 
drauge su savo patarėju 
darbuojasi; esant taip su
mažintam pasiuntinybės 
personalui, jiems patiems 
tenka atlikti nemažai ir 
techniškų darbų. Pasiun
tinybė įsikūrusi nuomuo- 
jamuose namuose ir tas, 
dabartinėmis sąlygomis, 
sudaro naujų rūpesčių. 
Atsiranda žmonių, kurie 
įvertindami to lietuviško
jo posto svarbumą, pa
siunčia aukų. Tai vertas 
pagyrimo dalykas.

v •

Komunistai Gelbsti 
Japonams Kinijoj

Chunking, Kinija, rūgs. 
16 — Kiniečių anglų kalba 
laikraštis rašo, kad 10,000 
komunistų kareivių puola 
kiniečių kariuomenę, ke
lia maištą šalyje, ir tokiu 
būdu gelbsti japonams.

Koumintango vykdoma
sis komitetas pasmerkė 
Kinijos komunistus maiš
tininkus, ir pareiškė viltį, 
kad jie sustos ardę kinie
čių vienybę ir nekenks ki
niečių karo pastangoms 
prieš japonus.

Kaip žinoma, ginkluotos 
komunistų jėgos jau se-

Popiežius Naciu Kalinys
Berne, Šveicarija, rūgs. 

16 — Vokietijos naciai už
ėmė Vatikano valstybę ir 
Jo šventenybė, Popiežius 
Pijus XII yra kalinys.

Naciai paskelbė, kad jie 
turėjo paimti Vatikaną į 
savo “apsaugą”, kad su
laikyti “nerimą”.

Naciai buvo nutarę Po
piežių išvežti iš Vatikano į 
Castel Gandolfo, bet pas
kiau sutarė tai nedaryti, 
nes Popiežiaus būvimas 
“Vatikane bus užtikrini
mas, kad Alijantai nebom
barduos Romos”.

Naciai turi sutraukę di
džiausias militarines jė
gas. Popiežius prašė visų 
Kardinolų Kolegijos na
rių pasilikti Vatikane. Ši
tas nacių barbariškas dar
bas užtraukė Italijos žmo
nių didžiausią neapykantą 
Hitleriui.

Hitleris ne pirmas bar
baras, kuris paėmė Popie
žių į nelaisvę. Prancūzijos* 
Napoleonas, 1798 metais, 
užėmė Romą, ir Popiežių 
Pijų VI paėmė į nelaisvę. 
Pijus VI mirė nelaisvėje.

Naciai,
persekiotojai, 
mu užsitraukė 
šaulio žmonių neapykan
tą. Nacių galybė bus su
naikinta, bet Katalikų 
Bažnyčia pasiliks iki pa-

Krikščionybės 
šiuo veiks- 

viso pa-

(LKFSB) Vienų metų j 
bėgyje Kunigi; Vienybės 
pastangomis nuo karo nu- 
kentėjusiems lietuviams 
surinkta aukų $35,274.11. 
Pažymėtina, kad lietuvių 
kunigų asmeninės aukos 
davė $3,045.00, gi USA 
vyskupų aukos dėl Lietu
vos — $3,440.27. Apskri
tai, Kunigų Vienybė rodo 
didelę energiją Lietuvos 
reikaluose.

Instanbul, Turkija, rūgs. 
16 — Bulgarijos vyriau
sybė praneša Hitlerio vy
riausybei, kad jie priešin
tųsi Amerikos ir Anglijos 
kariuomenėms, jei jos mė
gintų įsiveržti į pietų-rytų 
Europą, bet nesipriešintų, 
jei rusai pirmiau pasiektų 
jų kraštą.

Toks Bulgarijos paskel-l 
bimas, be abejonės, yra 
pareiškimas baimės, kad 
vokiečiai neužvestų mili- 
tarinės diktatūros jų 
krašte.

(Fridav* RUGSĖJIS (September) 17 D., 1943 M.

i

Gausi Parama Lietuvai

šaulio pabaigos, “nes 
pragaro vartai jos neper
galės”.

Bulgarai Priešintųsi 
Alijantams

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS
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Žiaurios Kovos Italijoje

Italai Kovoja Prieš 
Vokiečius

Londonas, rūgs. 16 — 
Per radio praneša, kad 
šiaurės ir šiaurės - vakarų 

italai
ėmė nacių į nelaisvę ir su- kovoja prieš vokiečius.

I

Amerikiečiai Privertė Nacius

naikino nemažai jų karo 
ginklų.

Britų aštuntoji armija 
smarkiai veikia pietinėje 
Italijoje. Pasivarė 25 my
lias pirmyn, užėmė Belve- 
dere kaimelį. Beliko tik 67 
mylios susisiekti su Ame- 

! rikiečių penktąja armija.

Iš Italijos penktosios A- 
merikiečių armijos, rūgs. 
16 — Kaip žinoma, Vokie
tijos nacių karo mašina 
visa jėga puolė Amerikos 
penktąją armiją, kurią va
dovauja Įeit. — gen. Mark 
W. Clark. Naciams pavy
ko atstumti Amerikiečių 
armiją, tačiau amerikie
čiai, sustiprinę savo jėgas, 
heroiškai puolė nacius ir 
privertė juos trauktis at
gal.

Amerikiečių ir Britų lėk- į 
tuvai ir laivynas uždavė 
skaudų smūgį priešui. Pa- Italijos miestuose

NACIAI SUŠAUDĖ IR AREŠ
TAVO DAUG ŽYMIŲ 

LIETUVIŲ
(LKFSB) Lietuvos pa

siuntinybę Vašingtone pa
siekė dar nepatvirtintos 
žinios, kad keršydami už 
lietuvių nestojimą į orga
nizuojamus legionus, na
ciai sušaudė: Dotnuvos a- 
kademijos profesorių B. 
Vitkų, buv. žemės ūkio ta
rėją Petronį, adv. Rauli- 
naitį, Galaunę, Strazdą ir 
Prūsą. Iš devynių gen. ta
rėjų esą areštuoti šeši: fi-

areštuotų žymių lietuvių 
skaičius nacių teroro pra
džioje jau siekė apie 100.

Alijantai Užėmė Dvi Salas

Algiers, Afrika, rūgs. 16 praranda Italiją, jiems ne- 
— Žiaurios kovos eina Ita- bėra vilties kitur laimėti.

i Iš Maskvos pranešama, 
Amerikos ir Anglijos ka- kad naciai visu smarkumu 
riuomenės turi kovoti traukiasi atgal, jie ištrau- 
prieš didžiąją nacių armi- kia kariuomenes iš Rusi
ją, kuri buvo galingai pri- jos ir siunčia į Italiją, 
sirengus atmušti Alijantų

• įsiveržimą. Alijantų ka
riuomenės buvo priverstos 
keletą sykių trauktis at
gal. Naciai jau buvo pa
skelbę, kad Alijantai bus 
sugrūsti į jūrą. Bet Ali
jantai atsilaikė, nuolati
niai stiprina savo jėgas ir 
nėra abejonės, kad jie na
cius privers trauktis at
gal.

|

Dvylika torpedomis apsišarvavusių Amerikos bom- bj°je,. ^alerno apskrityje. Į 
bėrių, kur nors Pacifike, kely į Japonų laikomas sa
las. Gražus vaizdas, bet japonus šiurpas nukrato, kai 
pas juos į svečius atsilanko.

80 Kataliku Generolu J. V 
Armijoj

I yra tarp 30 ir 40 nuošim
čių kareivių.

St. Louis, — Kun. Lau- 
rence J. Kenny, S. J., St. 
Louis universiteto fakul
teto istorikas, sako, kad 
Jung. Valstybių armijoj y- 
ra daugiau kaip 80 katali
kų generolų.

Tas parodo kaip daug 
katalikai prisideda, kad 
Jung. Valstybės laimėtų 
pergalę.

Apskaičiuojama, kad
Jung. Valstybių armijoj Europos tvirtovių”.

i

Įspėja Nuo Perdidelio 
Optimizmo

VVashington, D. C., rūgs. 
16 — J. V. Iždo sekreto
rius Morgenthau įspėja 
visus dėl perdidelio opti- 

: mizmo, nes užėmimas Si- 
< cili jos yra “tik sargyba

Hitleris pasiruošęs ap
leisti Rusiją, joje laimėji
mas jam nesvarbus dabar, 
bet svarbu laimėti Italijo
je. Jis kovos iki paskuti
nio Italijoje ir kitur prieš 
Amerikos ir Anglijos ka
riuomenes, geriau jam, 
kad bolševikai užvaldytų 
Vokietiją, kaip sovietų ru
sai planuoja, bet tik kad 
ne Anglijos ar Amerikos

Hitlerio vyriausybė pra- kariuomenės nuverstų na- 
neša, kad Alijantai Saler- cių partijos valdžią. Kova 
no dalyje atremia nacių Italijoje greit nesibaigs, 
puolimus. Naciai yra ge- Naciai turi sutraukę di- 
rai įsitaisę kalnuose ir A- džiausiąs karo jėgas. Pa- 
lijantams nelengva prie jų tys italai nepajėgia Ali- 
prieiti. jantams padėti, nes neturi

’ ' ‘ i, gi Alijantams ne
lengva užimti stipriai gin
kluotą kraštą.

Italija virto mūšių lau- 
kas. Ir atrodo, kad mūšiai 
Italijoje, o ne Rusijoje nu
spręs Hitlerio likimą. Su
naikinimas Hitlerio kari- ................
nės galybės Italijoje gali 39 MlSI JOnieriai Yra JapOflŲ 
greitai įvesti Vokietijoje;

spau- perversmą ir sukilimą, 
pusių.Į

Smarkios kautynės įvyko
Heath’s Plantacijoj, l.__ 
japonai buvo priversti 
bėgti į džiungles.

i

SUTRIUŠKINO JAPONŲ PASI
PRIEŠINIMO JĖGASAnkara, Turkija, rūgs. 

16 — Iš užsienio laivyno 
šaltinių sužinota, kad ali
jantai trys dienos atgal 
užėmė Dodecanese salą 
Lero ir Graikų Aegean sa
lą Samos.

Lero turi svarbią jūros 
lėktuvų laivyno bazę, o 
Samos saloj ■ yra vienas 

j geriausių aerodromų Ae
gean srityje. Jos yra 50 
mylių viena nuo kitos.

I miesto centro.
Alijantų žnyplės 

džia japonus iš visų

Iš Alijantų Centro, Piet
vakariniame Pac i f i k e, 
rūgs. 16 — Alijantų karo 
jėgos puolė ir pralaužė 
japonų pasipriešinimo jė
gas į vakarus nuo oro ba
zės Lae, Naujoj Gvinėjoj, 
o kitos alijantų karo jėgos 
pasivarė pirmyn iš rytų. 
Beliko tik dvi mylios iki

nelaisvėje

niai veikia Kinijoj. Prasi- i nanSų tarėjas J. Matulio- 
Japonija, nįs> teisingumo— M. Mac- 

, švietimo — Dr.
P. Germantas, vidaus reik, 
tarėjo pad. pulk. J. Nara- 
kas. Taipgi esą suareštuo
ti šie žymūs lietuviai: Vil
niaus ark. M. Reinys, 
Kauno vysk. V. Brizgys, 
Vytauto Did. univ. rekto
rius prof. Graurokas, prof. 
Gudavičius, prof. Starkus, 
prof. St. Yra (kunigas),: 
buvęs Liet. užs. reik. min. 
ir Lietuvos Banko valdy- kitų tremtinių į Sibirą bu- 
tojas prof. Jurgutis, prof. vo išvežta dešimts lietu- 
V. Valiukevičius, 
Sruoga, tard. 
nas, pulk. Blažys, i-------
Mackonis, kun. A. Lipnic- vikaras, 
kas, kun. Grigas, Noreika. Dirvelė, 
Taipgi esą areštuota pen- Juozas Kastrickas, 
kiolika mokyklų vedėjų mės vikaras, 5. Liuc. Mar- 

; (gimnazijų direktorių). J. tušis, pranciškonas, 6. VI.
E. Kauno arkivyskupas ir- Mažonas, marijonas, 7. 

[gi yra areštuotas, taip kad Aleks. Mileika, Vyžonų ca avė., Chicago 8, III.

dėjus karui su .
tos komunistų ginkluotos ke^įčfus 
jėgos siūlėsi Kinijos armi- p 
jai į pagalbą, bet jos ne- 
buvo priimtos.

Todėl dabar Kinijos ko- \ 
munistų jėgos įvairiais 
būdais nori pakenkti Kini
jos armijai kariauti prieš 
japonus. ;

I

Mussolini Atsišaukia Į 
Italijos Fašistus

Hitleris sutraukė di-

FOR VICT0RY

Buy An
Extra $100 
War Bond

During
3rd WAR LOAN

<
I

APIE SIBIRAN IŠTREMTUO
SIUS LIETUVIUS KUNIGUS
(LKFSB) Su daugybe

prof. B. vių kunigų: 1. St. Baltri- 
Kriaučiū- mas, Zarasų klebonas, 2. 

redakt. VI. Didžiokas, Panevėžio 
3. Augustinas 

pranciškonas, 4.
Kel-

Pranešama, kad 39 kuni- 
kur džiausiąs karines jėgas į gai misijonieriai ir broliu- 

j Italiją, nors ir gręsia pa- kai iš Šiaurės Solomon y- 
,vojus, kad Alijantai gali ra patekę japonų nelais- 
jiems užkirsti kelią per vėn. Tačiau septynių sese- 
Alpų kalnus atgal į Vo- rų, kurios taip pat buvo 
kieti ją. Išrodo, kad Hitle- paimtos japonų į nelaisvę, 

Įris visą viltį deda į laimė- likimas kol kas nėra žino
jimą Italijoje. Jei naciai mas.
i
I

I

Berne, Šveicarija, rūgs.
■ 16 — Italijos buvęs dikta-
Į torius Mussolini atsišau-
i kė į visus Italijos fašistus, 

klebonas, 8. Petras Pruns- kad jie priešintųsi alijan- 
kis, buvęs Palūžės klebo- tams ir tiems italams, ku

rie gelbsti alijantams. Jis rodyklę ant 1150 kilocycles iš klausytis lietuviškų 
planuojąs sudaryti fašis- liaudies dainų, muzikos ir pranešimų iš WCOP stoties, 
tinę valdžią ir armiją.

Būdamas Vokietijoje ve
da pasitarimus su Hitle
riu.

Tačiau vargiai Mussoli-
niui beteks grįžti į Italiją.

kis, buvęs Palūžės klebo
nas, 9. St. Rimkus, Kražių 
vikaras, 10. kun. Dr. J. 
Vailokaitis. Kas turėtų ži
nių iš jų praeities gyveni-', 
mo, jų laiškų iš Lietuvos 
ar iš ištrėmimo, jų foto
grafijų, maloniai visus' 
prašome turimą medžiagą 
atsiųsti adresu: Rev. J. 
Prunskis 3230 Sį Lituani- Pirkite Karo Bonus ir 

Štampas

Darbininku Radio Programa
Šeštadienį, rugsėjo 18 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa. Prašome pasukti savo radio

Boston, Mass.
Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 

prašomi priduoti skelbimus, pranešimus .r 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
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Penktadienis. Rūgs. 17. 1943

ĮVAIRIOS žinios
c

Lietuvių Baseball Ratelis Žaidė 
Braves Field

Kitą Sekmadienį Žais 
Fenway Park

bet ką jie nedarė ir be žaidimų 
priskaitė kitiems rateliams lai
mėjimus. bet lietuviai vistiek 
viršų ėmė. Ir tas jaunimas, ku
ris žaidė Šv. Roko ratelyje, pa
stebėjo tuos neteisingumus ir 

i tvirčiau laikėsi — vieningiau 
• lietuviai dirbo. Tai jiems geras 
pamokinimas. kad svetimtau-

kune per čiai neduos jiems "break": jei

2

!nd Base: Edward (Big

r iŠ

f

Kongresas Neturįs Teisės 
Bausti Tarnautojus, Sako 

Prezidentas

i.

VVashington, D. C., rūgs.® 
16 — Pereitą antradienį 
Prezidentas Rooseveltas 
raštu painformavo Kon
gresą. kad prie biudžeto! 
pridėtas prierašas prieši
nasi J. V. konstitucijai.

Taipgi Kongreso nutari
mas sustabdyti mokėjimą 
algų Virginijos salų se
kretoriui Lovett ir susi
siekimo departmento pa- 

i reigūnam Dodd ir IVatson 
‘yra prieškonstitucinis nu
tarimas. Tik teismas gali, 
bausti valdininkus, sakai: 
Prezidentas.

Prezidentas tuos prieš
konstitucinis 
nutarimus pasirašęs, 
nenorėjęs sutrukdyti ap
saugos reikalų.

šis pralaimėjimas nereiškia, 
kad jau viskas užsibaigė. Kitą 
sekmadienį vėl žais tie patys — 
šv. Onos ir Šv. Roko rateliai, 
bet vieta bus Fenway Park. 
šiuose žaidimuose įžangos nėra. 
Būtų gerai matyti daugiau lie
tuvių. Žaidėjai žaistų daug ge
riau. jei būna publikoje sekėjų, 
kurie plojimais ragintų geriau 
žaisti. Kas gali, kas mėgsta 
Basebali — atvažiuokite į Fen- 
way Park Rugsėjo (Sept.) 19.

šv. Roko ratelį sudaro sekan
tieji: William (Bill) Bielskis— 
Ist Base: Jos^h (Tubby) Kru
šas — 2i
Ed) Martiaauskas — Catcher 
ir Pitcher: Algird (Ace) Či- 
liauskas — 3rd Base ir Pitcher: 
Edmund (Lefty) Sviokla — 
Centre field: Henry' (Hank) 
Kazlauskas— Left field: Ralph 
Kasperavičius — Right field ir 
Catcher: Richard (Diek) Sha- 
rycz — Pitcher; Anthony (To-! 
ny) Piscuskas — Short Stop: j 
Henry Snarskis—Centre Field: 
Vincent (Pfof) Kašėta —Right 
Field: Manageris — Stanley 
i Moe) Balberis: Coach — Pete 
Chesnell (Česnulevičius).

Reporteris.

Pereitą sekmadienį, rugsėjo 
(Sept.) 12. Brocktono šv. Roko 
Baseball ratelis stojo į rungty
nes su šv. Onos rateliu iš So
merville. šie rateliai buvo iš
rinkti iš 93 ratelių,
visą vasarą žaidė baseball savo. lietuviai nori net tokį menką 
apskrityje. Laimėjo čemp i joną- dalykėlį, kaip Baseball • game 
tą Plymoutn apskrityje Šv. Ro-. laimėti: jie turi sunkiu darbu 
ko lietuvių parapijos žaidėjai.: laimėti — vieningai dirbdami 
Šv. Onos parapijos žaidėjai lai
mėjo čempijonatą savo apskri
tyje. Savaitė prieš, tai yra rug
sėjo 5 d. Šv. Onos ratelis su
mušė kitus čempijonus — Šv. 
Marko parapiją, o tą pačią die
ną šv. Roko ratelis sumušė Šv. 
Ritos ratelį, kuris irgi buvo 
čempijonas. Taigi Braves Field 
žaidė čempijonai. kurie suplie
kė kitus čempijonus. Bepigu ai- į 
riams laimėti čempijonatą. nes ; 
jų yra su virš 90 ratelių: lietu- 
viams daug sunkiau, nes Bosto
no diecezijoje yra tik šešios lie
tuviškos parapijos ir tai ne vi
sos turėjo Baseball ratelius. 
Tai garbė Brocktono lietuvių 
rateliui, kad jie parodo svetim
taučiams. kad ir jie perviršijo 
juos sporte.

Šitokį rateliai nėra be reikš
mės. Žinoma aiškiausis dalykas 
yra tai. kad žaidėjai ir jų sekė
jai (fans) stengiasi žaisti, kad 
laimėtų: turi praktikuoti; turi 
rūpintis ir savo galvas sukti, 
kaip pagerinti savo žaidimą. 
Jei jie tuomi neužsiimtų, tai jų. 
tarpe būtų tik daugiau visokių! 
nesveikų ir gal net kriminališ- 
kų dalykų. Kitas dalykas yra. 
kad laikraščiai, ypač Brockto
no anglų kalboje laikraštis daž
nai pažymi, kad lietuviai tai 
čempijonai. kad lietuviai atsto-ma< kacį Amerikos ir Ang- 
vauja Brocktono miestą — netJ lijos kareiviai taip prisi- 
ir svetimtaučiai savo laikraš- deda, prie tų laimėjimų, 
čiuose džiaugiasi savo lietu-1 kaip jie iš tikrųjų ten bū
viais. O tokį gerą vardą, nepro-'tų.
šalį lietuviams turėti tarp sve
timtaučių. Žinoma, būtų jiems 
geriau, kad airiai būtų laimėję 
Brocktono ir apylinkės čempi
jonatą. bet kadangi jiems tas 
nepasisekė, tai ir jie pripažįsta.1 
kad tame apskrityje lietuviai 
geriausiai žaidžia — ir laimėjo 
čempijono vainiką. Kiek jie ne
mėgino per vasarą ir kaikada 
netaip labai gražiais būdais a- 
timti nuo lietuvių tą garbę.

laimėti. I
Kaip žaidimas išėjo Braves 

Field? Šv. Onos gavo 3 ir Šv. 
Roko ratelis nieko negavo. Šv. 
Onos ratelis turėjo gerą meti
ką (pitcher). kuriam pasisekė 
gauti net 19 Strike outs. Bet 
nežiūrint to. šitam raporteriui 
išrodė, kad score turėjo būti 0 

Į ir 0. nes Šv. Roko žaidėjai buvo
pagavę bėgiką ant “second 
base”, bet umpire kitur žiūrėjo.

Rusai Atsiėmė Bryanską

Džiaugiasi sveiki sugrįžę lakūnaiiš bombardavimo darbo, nors jų 
bomberis ir skaudžiai sužalotas. Matosi perskrostas nemažo šovinio 
bomberio šonas. Bet lakūnai sveiki.

tuos prieš- 
Kongreso 

nes

Iš SSSR išlaisvintieji Tremtiniai• pranešė, kad atstovai gali karo Piktadariai Nužudė Bacon 
bonų nusipirkti ir būtų labai

f gerai, kad šios Konferencijos 
metu būtų išpirkta bonų už 
$100.000.00. (Vėliau jų buvo iš
pirkta u: $150.000.001. .Be to, 
pirm, šimutis pataiso, kad vie
tinė anglų spauda klaidingai 
paskelbė, kad lietuviai pasiryž
ta išpirkti už $5.000.000 trečio ; 
vajaus karo bonų. Turėtų būti 
už $10.000.000 milijonų. Vėliau 
iš pranešimų paaiškėjo, kad lie
tuviai išpirko už $25,000.000 
karo bonų.

Hollyvvood, Cal., rūgs. 16 
—Šiomis dienomis nežino
mi piktadariai ar piktada
rys nužudė David G. Ba- 
con, kurio tėvas yra buvęs 
Massachusetts valstybės 
Įeit. - gubernatorius. Ba- 
con nužudytas jo paties 
automobilyj. Jis buvo ak
torius judamuose paveik
sluose.

Policija kol kas negali 
išaiškinti šios žmogžudys
tės, tačiau seka vieną mis
terišką porelę.

I

i 
i

galbos, Rusija butų Hitle
rio buvus sutrinta.

Šitai laivų, neatsižvelg
dami į pavojus ir mirtį 
plaukė, diena iš dienos, 
per Atlantiką į Rusijos!

Maskva, rūgs. 16 — So
vietų Rusijos kariuomenė 
pasivarė gilyn į Ukrainą, 
atsiėmė Bryanską ir varo
si link Kievo, Ukrainos 
sostinės. Rusai sako, kad

^tuTkad'pris'tatV-tik-
nužudė 4300 nacių ir 1000 
paėmė į nelaisvę.

Visame Rusijos karo 
fronte naciai priversti 

j trauktis atgal. Hitlerio 
i vyriausybė pranešė, kad 
į Bryanską jų kariuomenė 
apleido, ‘‘pagal planus"...

Sovietų Rusijos laimėji
mai šią vasarą tikrai yra 
žymūs. Bet visiems žino-

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

| baigoje — vieta, kur išvykęs: Į At7K0Jf/s
■ * —-- np J-- ■,AO° •««>-:— -n-uj---- .;x —.*.5 1914 ir; Konferenciją sveikina

abi gimusios, kos Legijono Dariaus Girėno 
Posto. Chicagoje vardu Mason 
ir Adomas Makarinas. Jų pos
tas pasistatęs puikų namą su \ 
sale, kurs pilnai išmokėtas.: 
Lietuviams reikią pasitikėti sa-. 
vo jėgomis, tad ir kova dėl Lie
tuvos laisvės būsianti laimėta. 
Tam tikslui įteikė §250.00 au
ką. Plojimas.

Pakviečiamas Rochesterio lie
tuvių atstovas p. Rickis, kurs 
pasveikinęs konferenciją. įteikė: 
Rochesterio lietuvių į trumpą I 
laiką sukeltą Lithuanian Bulle- 
tmiui leisti auką 81000.00. Plo
jimas - ovacijos. Pirm, šimutis 
pabučiuoja šį lietuvių veikimo 
žiiagalvį veteraną.

(Bus daugiau)

Danutė 1914 
duktė Danutė, 
Vilniuj — Teheranas. 

Bereznowski Antanas 1903 Vil- 
i nius — Teheranas.
i

rita ir Marija, gimę Varšuvo- Burzynska Jadvyga 1914 Disna 
je, dabar — Teherane.

Aniško Janina 1913 Vilnius — Balunda Jadvyga 1886 Narbu-
Teheranas.

Aniškovič Tadas 1938 Vilnius- _ Bohdanovič 
į Teheranas.
Antonovič Mykolas 1881 Bir- 

žaliai - Teheranas. Persija.
ro ginklų, tankų, lėktuvų. Abrumaičia‘ Albertas’ Mar»a*
Rusai kovoja už savo; 
kraštą, bet nereikia ir ko-; 
munistams užmiršti, kad, 
jie kovoja su Alijantų pa
galba; Alijantų 
tankai, 
šautuvai 
kiekviename fronte; Ali-, 
jantų kariuomenės užpuo-i 
limas nacių per Italiją, 
privertimas Italiją pasi
duoti. buvo didelė pagalba 
rusų laimėjimams.

— Teheranas.

Ameri-
14,000 Streikuoja Anglių 

Kasyklose

Iš Londono pranešama, 
kad vokiečiai ištraukė mi
lijoną kareivių iš Rusijos 
fronto ir pasiuntė j Italiją, 
Prancūziją ir Balkanus. 
Didžioji nacių oro jėgų da
lis atitraukta 
Rusai pradėjo laimėti, ka- netas atsistatydino. Prie
dą Alijantai atidarė antrą žastis— atstovų rūmų nu- 
frontą Afrikoje. Sicilijoje tarimas pravesti tardymą 
ir Italijoje. Be Amerikos, dėl valdžios elgesio Catavi 
Anglijos ir Kanados pa- kasyklų streiko metu.

Nottinghamshire, Angli
ja. rūgs. 16 — Keturiolika 
tūkstančių anglių kasyk
lų darbininkų, Anglijoje, 
streikuoja, reikšdami pro
testą valdžiai, kuri įsakė 
18 metų vaikinui dirbti 
kasyklose.

tuos Vilnius — Teheranas, 
lėktuvai Adamč-vk MariJa 1902 Vilnius-' Bazilewska Ona 1898 Vilnius— 

kulkosvaidžiai j 1
kovoja Rusijos Araėynska 19fl4 Unuara-

- - ■ 1 vas - Teheranas.
i Balanda Edvardas 1923. Na

dzieja. 1937, Stanislova—iš
vykę Afrikon. 

Bohdan Marija 1886 Vileika,
Valdemaras 1929 Vilnius, a-
bu išvykę Afrikon.

| Brancevič
leika —

Balavinski
Teheranas.

Brzozow.sk i Juozas 1937 Vilei
ka — Teheranas.

Bartnicka Irmina 1929 Vilnius
— Teheranas.

Taheranas.
Bialovincow Nadzieja 1875 Vil

nius — Taheranas.
Bialuga Marija 1901 Aiženai — 

Teheranas.
Blazunas Augustas 1902 Rokiš

kis — Taheranas.
Bogdukievič Mykolas

Radviliškis — Teheranas.
Borowska Lucija 1936 Lyda — 

Teheranas.

1876

WHERE THE FUEL GOES

A MODERN DESTROYER uses 
tnore than 3,000 gallons of oil 
an hour at top speed.

Bolivijos Ministerių Kabinę* 
tas Atsistatydino

Antonina 1931 Vi-
Afrika.
Anatol 1897 Vilnius- Borovvska Julija 1900 Vilnius— 

Teheranas.

La Paz, Bolivija, rūgs.
16 — Pereitą antradienį 

iš Rusijos. Bolivijos ministerių kabi-

Bučynska Marija 1923 Vilnius 
— Teheranas.

C Bus daugiau)

Istorinė Lietuvių Konferencija

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

Dalyvavo Per 500 Atstovų Iš Jung. Valstybių Ir Kanados

Sudėta Lietuvos Reikalams S6,157.00

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.

Amerikos Žmonės Išpirkta Karo Bonų Už S150,000

Pirkite Karo Bonus
Paremkite Atakų

BOSTON EDISON COMPANY

ZIP^'UP SAVtASHIP

pietinėje Konferencijos
Komisijos

Po
I sesijoje. Mandatų 
pirm. Boley - Bulevičius šaukia 
atstovų ir atstovaujamų orga
nizacijų vardus. Atstovams pri
segama ženkleliai su jų var
dais ir miesto vardu iš kurio
.atvykęs.

Nominacijų Komisija (Knei- 
žys, Stilsonas ir Birštonas) no
minuoja į Konferencijos prezi
diumą šiuos atstovus: pirm. 
Leonardą Šimutį, vice-pirm. 
Stasį Gegužį ir adv. Kazį Gugį. 
Sekretorium. Dr. Pijų Grigaitį, 
o jo pagelbininkais: 
mškį ir Eufraziją Mikužytę 
Atstovai vienu baisu 
asmenis išrenka prezidiuman.

Rezoliucijų Komisijon pasiū
loma ir vienu balsu išrenkama 
šie:

Kazį Vil-

siūlomus i

Kun. Dr. Vaškas, Dr. M. J. 
Vinikas, Adv. Kostas Jurgėla. 
J. B. Laučka, Juozas Tysliava. 
Matas Zujus. Pranas Bajoras. 
Dr. A. Montvidas. St. Michel- 

■ sonas. S. Strazdas, J. Maceina, 
W. Norkus. Adv. Kazys Kali
nauskas. Adv. Jonas Grigalius, 
p. Balčikonis.

Tokiu pat būdu pasiūloma ir 
išrenkama Sveikinimų komisi
ja : Aleksandras Aleksis, Indri- 
lienė ir Aleksandravičius.

• Priėmimo komisija: Anasta
zija Petrauskaitė. EI. Jurgelie- 
nė, Ona Ivaškienė, I. Jankienė. 
Količienė ir E. Galnaitė.

Aukoms priimti j finansų ko
misiją paskiriama: K. šriubie- 
nė. K. Matuliauskas ir Pivoriū
nas.

Ponia Pivoriūnienė (vietinė)

430 BROADWAY • SOUTH BOSTON

GREITAS MAISTINGUMAS
r

DIDŽIULIAME BUTELYJE
Bottled locally by Franchised Bottlers from coast to coast

Brzozow.sk


Penktadienis, Rūgs. 1*, 19±3

REZOLIUCIJOS
i

Tikroji Sovietų Politika

Pfc. Newton J. Thevenot iš Houston, Te-

Tauti-

K.

Jacgues Maritain Vertė Kun. Dr. J. Packevičius

v •

lenkų 
atžvil-

Leonardas Simutis, Chairman
P. Grigaitis, Secretary

Pilnas alfabetas vitamininių daržovių galima rasti pas karius virtuvėje. 
Štai vaizdas, kaip Naujoj Gvinėjoj kariai - virėjai paruošia vitamini
nes daržoves valgiui: kairėj 
xas; dešinėj — Corp. Stanley J. Pacinskas iš Chicagos.

THE HONORABLE FRANKLIN DELANO 
ROOSEVELT. PRESIDE NT OF THE UNITED 

STATĖS OF AMERICA. WHITE HOUSE. 
VVASHINGTON, D. C.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama _________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams— $2.00
Užsieny metams ___________ $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metama $2.50

priimtos rugsėjo 2—3 dd., š. m., Pittsburgh, Pa.

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

šimčio, ukrainiečiai
3.80 procentus...”
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 
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Cntered as second-clasa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

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

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
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Ar tai dar neaišku? Ar yra koks reikalas vaizduo

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Eoston 2680

Five hundred delegates from all over the United Statės, 
representing the overwhelming majority of Lithuanians in Ame- 
rica. assembled in conference at Pittsburgh, Pennsylvania, take 
this opportunity of expressing to you, Mr. President, their un- 
divided loyalty as to the Chief Executive of our Statė and Com- 
mander - in - Chief of our Armed Forces which are at present 
engaged in a struggle for life and death. a strugle which is to 
decide the destinies of mankind and civilization everywhere on 
the globė.

The Lithuanian - Americans are proud of their sens and 
brothers. husbands and sisters, who are devotedly doing their 
part vvhether on the battlefields in action against the enemy, on 
the high seas, or at the assembly lines on the home front.

Hundreds of thousands of citizens of Lithuanian descent 
look up to you, Mr. President, as to the greatest champion of 
freedom in our time for the benefit of the common man and 
small nations.

Hailing from an ancient peaceful people, the Lithuanian- 
Americans have not forgotten their old country in Europe and 
had watched with a natūrai feeling of simple human pride the 
steadily grou'ing progress there in every field of human endea- 
vor until the smothering of independent life in Lithuania by 
cruel agressors.

The Lithuanian-Americans are deeply grateful to you, Mr. 
President for the American Government’s unflinching determi- 
nation not to recognize acts of agression in Lithuania. as ex- 
pressed by responslble officials of the American Government. 
They are further convinced that the erushing of the enemies by 
the United Nations will bring to Lithuania. to ūse the words of 
the Atlantic Charter, “the restoration of sovereign rights and 
self - government” in the šame measure as it will to the other 
enslaved small nations of Europe, and as proclaimed in the 
Atlantic Charter.

Honorable Cordell Hull 
Secretary of Statė 
VVashington. D. C.

Lithuanian - Americans convened in a special Lithuanian- 
American Conference at Pittsburgh, Pennsylvania. September 2 
and 3, 1943. beg you to accept their sincerest expressions of 
esteem for your eminent person and of gratitude to the Statė 
Department of vvhich you are the distinquished head for its 
policv of steadfastly defending the right of Lithuania to indepen
dence.

We are confident that our Government will never deviate 
from its traditional principles of ever championing the cause of 
justice and the rights of the unjustly oppressed.

Leonardas Simutis, Chairman 
P. Grigaitis, Secretary

WAR 

L O A M;

Kuomet Maskva “likvidavo” kominterną, pasauly 
pasigirdo džiaugsmingų balsų, kad Sovietų gyvenime 
išmušė nauja valanda, nes komunistinė valstybė atsi
žadėjo komunizmo! Bet tie balsai buvo tik Sovietų 
propagandos atgarsys — tikslu užčiūčiuoti “kapitalis
tų” budrumą ir pašalinti įtarimą, kad Sovietai tik ap
simeta demokratais. Kiek sėkmingai buvo tie propa
gandos balsai, sunku pasakyti. Tačiau netenka abejo
ti, kad jie apgavo tik tuos, kurie norėjo būti apgaulio
jami. Šiaip jau eilinis Amerikos pilietis tik pečiais pa
traukė — čia vėl koks komunistų triksas. Ir tai neper- 
gudriausias, nes pats Browderis pasisakė, kad šis nau
jas Maskvos parėdymas, būtent, kominterno “panaiki
nimas”, Amerikos komunistų nėkiek nepaliečia, nes 
jau trys metai kai jie iš kominterno yra pasitraukę 
“Prie to tik tenka pridėt — sako Max Eastman — kad' 
nuo to laiko, kaip ir pirmiau, Browderio pasekėjai se- reįkalauja didesnio 
ka Maskvos partiją taip klusniai, h-4*' - • •
Anot Eastmano, tik vienas tėra būdas padaryti komin- arų interesų gynimui su
temo panaikinimą sėkmingą, tai sekti Maskvos pa- turtino veikimo. Panašūs 
vyzdį ir Amerikoj taip pat nulegalizuoti komunistų tvirtinimai turi logišką 
partiją, kaip tai Šveicarijoj padaryta. j pagrindą, todėl vienas ki-

“Šveicarija — sako Max Eastman — seniausia ir tas lietuvis - buvo prade- 
pastoviausia pasaulio demokratija, nustatė pavyzdį, tikėti lenkų gera va- 
Ji suprato, kad visos totalitarinės partijos — naciai,

Lenkai Sako, Kad Lietuvių Tautinę 
Tarybą Sukūrę Vokiečiai...

j Pastaruoju metu Ame
rikos lietuvių spaudoje 

i kai kas mėgino įrodinėti, 
i kad Lietuvai iš Lenkijos 
i pusės pavojaus nėra, kad 

’ dabartinėmis sąlygomis 
mūsų ir lenkų interesai 

> vieni 
kaip siūlas adatą”, kitais pasitikėjimo ir ben- 
r\ es vao «■» Imrn -i v-» T • ____ __ ______ ________ f_________ 1 ._____

Ji suprato, kad visos totalitarinės partijos — naciai, ieškoti bazės nau-
fašistai ir komunistai — daro sąmokslus prieš demo- Jam “modus vivendi”. De
kretines valstybes. Ji nulegalizavo komunistų partiją ja, lenkų propagandistų 
drauge su kitomis, ir griežtai daboja, kad jos neatsi- elgesys pastaruoju metu 
gimtų po bet kokiais kamoflažais ar iškabomis. Mū- turėtų atidaryti akis ir 
siškis General Attorney Francis Biddle neseniai yra tam keletai svyruojančių, 
oficialiai pareiškęs, kad “Amerikos komunistų parti- —•--------------------- - —----
ja siekia nuversti visas esamas valdžias, įimant ir mokratiją. Jis taip negali elgtis, kol jis tebėr diktato- 
Jungtinių Valstybių valdžią”. Jei mes kreiptume tin- rius... Jis žino, kad jo revoliucija, kaip ir Hitlerio, turi 
kamo dėmesio į p. Biddle žodžius ir sektume Šveicari- būti tarptautinė. Jis tai ko aiškiausiai pabrėžė, kai sa- 
jos pavyzdį, skubotai ir tiesioginiai prisitaikydami vo knygoje rašė šituos žodžius: 
prie Stalino veiksmo, tai mes nutrauktume ilgamečių “ “Ką reiškia negalimumas pilnai ir galutinai so- ‘ 
intrygų eigą ir įsigytume paties Stalino pagarbą. Bet cializmui laimėti vienoj šaly, be revoliucinio laimėji- 
jei mes tik liaupsinsime Staliną už kominterno “panai- mo kitose šalyse? Tai reiškia negalimumą apsidrausti 
kinimą”, tai jis tik gardžiai iš mūs pasijuoks. Ir juok- nuo ginkluoto kitų įsikišimo ir atstatymą buržuazinės 
sis paskutinis. Kurie yra užsispyrę būt suviliotais Ru- tvarkos... Paneigti tą neužginčyjamą faktą reiškia iš
sijos atžvilgiu, tie iškalbingai skelbia Stalino “garbės sižadėti leninizmo. “Mes gyvename — rašė Leninas — 
pojūtį”. Bet bolševikai nė teorijoj garbės pojūčio ne- ne valstybėje, bet valstybių sistemoje. Tad neįmano- 
pripažįsta. Jie teigia, kad dorovės principai yra tik ma, kad sovietų respublika galėtų ilgesnį laiką gyvuo- 
klasės interesas, ir komunistai turį teisę elgtis kaip ti greta imperialistinių valstybių. Galų gale viena ar 
tinkami, nes jie reprezentuoja “pažangiosios klasės kita turi paimti viršų”.” 
interesus”. Stalinas jaučiasi vaidinąs patį stambiausią 
vaidmenį pasaulio istorijos dramoje, kurioj visiems tis Staliną kaipo kažkokį “paslaptingą”, pilną “neper- 
prieš jį tūpčiotojams palikta žioplių rolė. Kad tos ro- matomų siekimų” vyrą — ir slėpti nuo savęs faktą, 
lės išvengtume, privalome studijuot Stalino metodas kad Stalinas tai nepalaužiamos ir brutalios valios 
ir taip pat gudriai ginti demokratiją, kaip jis gudriai, žmogus, siekiąs visokiais galimais būdais sugriauti 
planuoja ją sugriauti... Būtų klaidinga įsivaizduoti, valstybinę, ekonominę ir socialinę tvarką, kurioj mes 
kad Stalinas išsižadėjo daryti vajų prieš pasaulio de- gyvenam?”.

Katalikų Pažiūros Į Neką 
talikus Ir Į Bendradarbis 

vimą Su Jais

1

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?)
II.

Man regis, kad mintydami apie šituos da
lykus, mes geriau pastebime mūsų laikotar
pio dramtišką didingumą: kaip dažnai paste
bėta infražmogiškoje medžiagos ir technikos 
srityje vyksta tam tikras suvienodinimas, 
tuo tarpu kai pačioje žmogiškoje srityje 
siautėja įvairiausi laukiniai susiskaldymai. 
Apokaliptiniu perversmu, kurs pavojun sta
to pačius gyvenimo pagrindus, ruošiama 
žmonijai kelias į naują civilizacijos amžių, 
kuris, be abejo, atžymės ne tik didelės svar
bos istorinį pasikeitimą į gerą ir piktą sąži
nės ir kultūros formose, bet taip pat aukš
tesnės vienybės ir integracijos padėtį. O tuo 
tarpu technika pralenkė dvasią, medžiaga 
greičiau žengė nei siela; ir tai sudaro mūsų 
laikų blogybės branduolį: Ir tiems, kurie tu
ri vilties, — kokiais esame ir mes — beliko 
tik viena viltis: viltis didvyriškomis sudvasi
nimo pastangomis, kurių dėka visokia pa
žanga medžiaginėje ir mechaninėje srityje— 
o ši čia nesmerkiama, tik čia kalbama apie 
jos pasisavinimą — galutinai galės tarnauti 
tikrajai pažangai išlaisvinti žmogų.

Tai reiškia, kad pats pasaulis daro žmo- 

tą, būtent, “1920 metais 
spalių 9 d. Laisvas Len
kų Korpusas, vadovauja
mas Generolo Želigovskio, 
įėjo į Vilnių. Miestas su jį 
supančia teritorija buvo 
suorganizuotas į nepri
klausomą teritoriją, tuo 
laiku žinomą kaipo Cent- 
ralinė Lietuva. Bet kadan
gi visi mėginimai susitar
ti tarp šito naujo politinio 
vieneto ir Lietuvos respu
blikos nepavyko, tai buvo 
sušauktas vietinis parla
mentas, kuris vienbalsiai 
pareikalavo, kad Vilnius 
būtų inkorporuotas į Len-

Lenkų Informacijos 
Centro (The Polish Infor- 
mation Center) pastango
mis leidžiamas propagan
dos biuletenis ‘‘The Po
lish Review” šių metų 
rugsėjo 6 dienos numery
je įdėjo straipsnį “Rytų 
Lenkijos Etnografiją”, 
kuriame tarp kitko pasa
kyta, kad Lietuvių Tauti
nė Taryba buvusi vokie
čių sukurta.

Ko siekia lenkai tokioje kiją'(1922 m. sausio 9 d.) 
šviesoje vaizduodami Lie
tuvos Tautinės Tarybos, 
kuri paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybę, atsira
dimą? Mat, tame straips
nelyje kalbama apie Vil
nių, kur lenkai yra priver
sti paminėti lenkų smur-

I

Kadangi lenkų propa
gandistas negali išaiškin
ti, kodėl šitas “naujas po
litinis vienetas” negalėjo 
susitarti su Lietuva, tai 
jis tik paminėjo, kad Lie
tuvių Tautinė Taryba bu
vo vokiečių padaras. Ar ne 
'sklandžiai viskas išeina? 
Vilnius atskilo nuo Lietu
vos todėl, kad Lietuva bu
vo vokiečių padaras.

Būdinga, kad prie to 
! straipsnio yra žemėlapis, 
rodąs kokia Lenkija buvo 
17 ir 18 šimtmetyje, į ku
rią įeina ir Lietuva. Paro-I 
dytos prarastos teritori
jos ir pirštu rodoma į Lie
tuvą, kuri taip pat yra 
prarastų teritorijų tarpe. 
Vadinas, dėl Lietuvos pra
radimo kalti vokiečiai, ku
rie sukūrė Lietuvių 
nę Tarybą...

Kam dar neaišku 
pažiūros Lietuvos 
giu, tai tegu pasiskaito 
rugsėjo 6 dienos “The Po
lish Review”.

nėms gana baisų įspėjimą. Ir tas įspėjimas 
pirmoje eilėje kreipiamas į tikinčiuosius. A- 
teitis nebus gera nei pasauliui, nei religijai, 
jei tikintieji nesupras, ko pirmiausia ir ko 
aukščiau visko iš jų reikalaujama. Jei net 
tie, kurie vilki dvasios rūbus, leistų pavergti 
savo sielas griaunančioms jėgoms, beviltiš
kai prieš pastatančioms blogį blogiui, ir jei 
jie panaudotų religiją kitiems valdyti ir prie
vartauti, nors tai būtų daroma pačios religi
jos interesų vardu, kaip paprastai mėgstama 
sakyti, aš manau, kad tada nuostoliai civili
zacija? būtų nepataisomi. Tai, ko iš jų, net ir 
šioje žemiškoje kovoje su sunkiomis aplin
kybėmis, pirmiausia reikalaujam, nėra tai, 
kad jie viešpatautų, bet kad tarnautų. Reikia 
stengtis išlaikyti žmonose pasitikėjimą gera 
valia, bendravimo dvasia, teisingumu, geru
mu, gailestingumu silpniesiems ir apleis
tiesiems, žmogaus vertybe ir tiesos galybe. 
Šituos didžius žodžius nepakanka tik tarti: 
juos reikia gyvenime įkūnyti. Jei sakoma tie
sa, bet ji nevykdoma, tai esama pavojaus pa
rodyti ją žmonėms kaip apgavikę, šiais pas
taraisiais laikais daug kartų jau kartota, ir 
tai ne be pagrindo, kad kaip tik socialinėje ir 
žemiškoje srityje, kietame žmonių darbe, ti-

j Pastebėtina, kad tam', 
pat straipsnyje sakoma: 
“Priešingai keletai tvirti-. 
nimų reikia pabrėžti, kad' 
Vilniuje lietuviai sudaro 
tik 0.80 procento visų gy
ventojų, su 1.600 asmenų, 
baltarusiai — 0.90 nuo-

kintieji yra pašaukti išpažinti savo Dievą. 
Daugelis dalykų, kuriuos žmonija šiandien 
priima ekonominiame ir politiniame gyveni
me, vėliau pasirodys taip pat neverti priėmi
mo, kaip kad dabar mums atrodo senovės 
vergija. Nedarbo tragedija, pabėgėlių ir emi
grantų tragedija vis tai yra ženklai didelės 
netvarkos, kuriai pašalinti mes turime dirbti 
be atvangos. (Autorius, matyti, čia turi gal
voje politinius pabėgėlius ir emigrantus, ku
riems dėl jų socialinių ir politinių įsitikinimų 
tėvynėje nėra vietos. J. P.).

Tai. ko pasaulis reikalauja, be abejo, yra 
duona — (ir baisu pamąstyti, kad šioje žemė
je esama milijonų, kurie išalkę negauna pa
valgyti), — bet pirma visko jis itin reika
lingas žodžių, išeinančių iš Dievo burnos, 
perveriančių tiesos žodžių, veiklios ir vaisin
gos tiesos: jis reikalauja — nesakau vienin
teliai ar išskirtinai, bet svarbiausiai — šven
tųjų kontempliacijos ir jų meilės, ir jų veiki
mo, ir mūsų taip pat. kurie nesame šventieji, 
ištikimumo vieni kitiems, kad liudytume 
kiekvienos dienos darbu, pamažu, kantriai, 
kiekvienas pagal savo būklę būtybėms ir apie 
pagarbą, privalomą Dievo paveikslui kiek
viename žmoguje. (Bus daugiau)

k
\
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PHILADELPHIJOS LIETUVIU PATRIJOTISKUMAS

Ponia Antanaitienė ir penas J. Kavaliauskas.
Lietuvių Kare Bonų Komiteto pirmininkas, prie mikrofono 
stotyje WHAT: Ponia Antanaitienė Įteikia ponui 
paskutini jos per vajų parduotą boną. 
dolerių sumą.

radio 
Kavaliauskui 

kuriuo ji pasiekė 125.000

Sv. Pranciškaus Akademija

Per 9)1 dienų, būtent. ge-' 
gūžės 16 d. iki rugpiūčio 15 d..1 
Philadelphijos lietuviai nupir 
ko karo bonų $489.500.25 su
moje. Iš tos sumos 400.000 do
leriu buvo skirti lietuviško var-: 
do bombonešiui pirkti. Taigi, 
vajaus buvo toks sėkmingas.! 
kad net nustatytoj, kvota buvo 
žymiai pralenkta. Vajų vedė 
tam tikras komitetas su ponu 
Juozu Kavaliausku pryšakyje. 
kuris nenuilstamas pasidarbavo 
kilniam ir patriotingam tikslui. 
Iš privačių asmenų savo ener
gingu pasišventimu visus toli 
prašoko viena moteriškė, ponia 
Petronėlė Antanaitienė, kuri be
veik nieko kito nebedirbo, nie
kam kitam nebegyveno negu 
tik tam vienam tikslu: — pra
vesti vajų prie sėkmingo galo. 
Ji savo Lietuvių Baldų Krautu
vės radio programą visiškai į- 
kinkė į bendrąjį veikimą, ir vi
si. kurie yra susipažinę su pa
dėtimi. pripažįsta, kad be tos 
radio programos ir be nuolati
nių skelbimų ir paraginimų iš 
jos išleistų komiteto darbas jo
kiu būdu negalėtų duoti tokių 
džiuginančių rezultatų. Tačiau

U, S. Bonų Pardavimas
Nuo spalių 1 d. 1942 m. iki 

rugpiūčio 1 d. 1943 m. Shenan- 
dorio lietuvių moterų bonų par
davimo komitetas, kuris kas 
sekmadienis bažnyčios priean
gyje U. S. bonus ir ženklus par- 

, davinėja, jau pardavė už $54,- 
l 
I 
I

Pagerbimas atminties a. a. Juo
zo Prunskio, tėvo kuntgo-rašė- 

jo Juozo Prunskio.
Vietiniai kunigo Juozo Prun

skio bičiuliai, sužinoję apie 
mirtį jo tėvo tolimame Sibire, 
pasirūpino, kad ne tik būtų ir 
vietiniame Juozo Gusčio mėn
rašty: “Lietuvių Naujienose” 
(leidžiamuose antrašu: 332 N. 
6th St., Phila.. Pa.) patalpintas 
pranešimas apie tai. bet kad 
tas pranešimas būtų ir papuoš
tas atatinkamu tokiems prane
šimams ir. nors ir liūdnu, bet 
vien kart ir gražiu paveikslėliu.

Prie to gi. vienas vietinių 
plunksnagraužių pagarbai to 
kankinio - senelio, a. a. Juozo 
Prunskio suposmavo dar ir se
kančio turinio eilėraštėlį: 
Labai gaila Prunskio Juozo, 
Nors ne jaunas, ką Sibire 
Nuo kartybės tankių ‘'dožu”, 
Jau. prieš laiką, pasimirė. 
Jog +ai kilnos žmogus buvo 
ir mylėjo mūs tėvynę, 
Todėl už tą jis ir žuvo, 
Net Sibiro gi pusnyne!
Kaip kad žūsta daug viengenčių 
Ten. toli, net tarp buriatų; 
O kiek jie ten prikenčia 
Ir kiek vargo jie ten mato!..
Tai sunku ir aprašyti, 
Nes tam žodžių, mat. stokuoja 
Ir ne lengva apmąstyti, 
Nes minčių tiek nėr galvoje. 
Gaila tat jo, kaip ir kitų 
Mūs' viengenčių mylimųjų! 
Iš tėvynės mūs išvytų, 
Vargti tarpe svetimųjų. 
Kazakstane ir Sibire 
Ir net ten, kur yra Gobi!.. 
Gaila Prunskio tat, ką mirė, 
Praradęs gyvatos lobį!..

-

ponia Antanaitienė ne tik gar
sino vajų per savo programą, 
bet dar asmeniškai pardavinėjo 
karo bonų už 125.000 dolerių. 
Jei prisiminsime, kad ta pati 
ponia jau nuo pat pradžių ak
tyviai dalyvauja karo bonų 

' pardavinėjime, tai galima tik 
didžiuotis, kad tarp lietuvių y- 
ra tokių pasišventėlių. .4. S.

ZŠ NELIETUVIŲ SPAUDOS
Dėka pasirūpinimui vieno' 

vietinio veikėjo, vietiniame uk
rainiečių laikrašty: “Amerika” 
11-tos d. rugsėjo tilpo panelės 
Marijos Žilevičiūtės atvaizdas 
su trumpu pranešimu apie jos 
kolegijinį “graaueišiną" ir da
bar jau jos darbavimąsi viena
me New Yorko banke. Bei kar
tu tilpo ir straipsnis: “Lithua
nia Should Ee Free”.Raporteris

yiCTORY

Jums nereikia porcijos i 
korčiukės pirkimui J. V. į 
Karo Bonų. I

Ponas Juozas Matulis, 
642 N. llth gatvė. Philadel
phia. Įžymus biznierius ir nuo
širdus Lietuvos rėmėjas ir au
kotojas. per šitą vajų nupirko 
bonų už 7.000 dolerių — per 
ponią Antanaitienę. Iš viso jis' 
jau yra nupirkęs už 19.000 do-. 
lerių.

BUYUNITED STATĖS
WAR 

/bonds 
P AND 

Į l STAMPS

šis paveikslas. nutrauktas 1942 m. spalių 21 d., rodo ponią Antanaitienę su grupe 
pačių pirmųjų karo bonų vajaus lėmėjų. Visi čia rodomieji asmenys vėl rėmė gerą dar
bą su pilnu entuziazmu per naują vajų. Stovi, iš kairės j dešinę: p. F. Krestikas, p. D. 
Antanaiti.-. ; P.. Matukas, p-nia A. Žvigaitienė. Stasys Žvigaitis (sūnus). Stasys Žvi
kaites (tėv. - sėdi, iš k: rėš Į dešinę: prof. Alfred Senn. ponia Petronėlė Antanaitienė, 

ponia M. Fartuškevičienė.

Pirmasis Akademijos tikslas. kalbėtojų ir naudingų demons- 
yra mergaičių 
Mokslas ir Tikėjimas tai du nografijos 
reikalingiausi dalykai pilnam ir: 
laimingam gyvenimui, ypatin
gai mūsų dienose. Mokslas su
jungtas su religija padeda as
meniui tinkamai sutikti besi
mainančias gyvenimo aplinky
bes. priruošia jaunuolę prie 
šeimyninio ir viešo gyvenimo. 
Kultūringas ir religingas auk
lėjimas nušviečia kelią į tinka
mą luomą bei profesiją. Mūsų 
garbingai demokratijai išlaikyt 
reikalinga yra išmokslinti pi- 
lietiją, o tam reikia gerų mo
kyklų jaunimui paremtų tėvų 
gera valia ir supratimu. Moks- apylinkėje dirba kasdien, 
las ir Tikėjimas tai didžiausia gliakasių uždarbis yra tas pats, 
ir brangiausia tėvų dovana vai- koks buvo prieš karą. Pragy-
1__________ X. _ TV_________ ______________ 4 _ -1 - ’

250.00 bonų ir už $5,048.50 žen
klų. viso $59.298.50.

Mokyklos Atidarymas
Su 1 d. rugsėjo Šv. Jurgio pa

rapijos mokykla pradėjo veikti. 
Mokytojauja Seselės Kazimie- ‘ 
rietės. Viso seselių yra (11) 
vienuolika. Mokinių viso 8 sky
riuose yra 300. Kūdikių darže-4 

1 lis turi 21 mokinius. Rodos, tūlį 
retų būti daugiau. Nevisi dar į- 
vertina savo lietuvišką mokyk
lą. Bendras skaičius daug ma
žesnis, negu pernai.

Shenandoriečiai Pittsbur- 
gh'o Konferencijoje

Shenandorio lietuviai turėje 
palyginamai skaitlingą atsto
vybę Pittsburgho konferencijo
je. Jais buvo Kun. Dr. Kazys 
Gečys, Kun. Jonas Lukšys, Dr 
Marijona Remeikytė. Marijona 
Metkauckienė, Robertas ir Va
lerija Nork ir Petras Aleksan
dravičius. viso 7 atstovai. Su- 

! grįžę atstovai reiškia pasiten- 
! kinimą ir didžiuojasi, kad turė

jo progą dalyvauti taip svar
biame suvažiavime.

Raporteris

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m.

-------- J,
mokslinimas.' traci jų sveikatos, politikos, ste- 

ir kitose srityse. 
Mergaitės taip pat naudojasi 
ekskursijomis į meniškas ir in
dustrijos vietas, ir lanko klasi
nius koncertus.

Dėl pilnesnių informacijų 
šoma:

Sister Principai 
St. Francis Academy 

Pittsburgh 10, Pa.

kams. šv. Pranciškaus Akade- ■ 
mijos vadovybė nori tėvams pa
dėti minėtiems tikslams atsiek- Į ti. I

BENDRABUTIS. Prie Aka
demijos yra gyvenamų kamba
rių lietuvaitėms mergaitėms, 
atvykusioms iš kitų miestų. 
Kambariai patogūs ir gražūs. 
Maldos, mokslo, rekreacijos, 
darbų ir vizitų programa švel
ni. tvarkinga ir įdomi. Valgis 
sveikas ir gardžiai paruoštas. 
Mergaitės gyvena ir mokosi rū
pestingoje globoje tam tikslui 
skirtų Seselių.

KURSAI. Akademija siūlo 
tris kursus: bendrą, komerci
nį ir akademinį. Akademiją už
baigusios studentės būna pri
imtos į kolegijas bei universite
tus. Lietuvaitėms yra duodami 
lietuvių kalbos, rašybos, ir is
torijos kursai. Privatinės pa-į 
mokos yra teikiamos muzikoj, j 
balso lavinime, ir paišyboje. Y-- 
patingai kursai 
dalykuose.

VEIKLA. Be 
sų ir pastovios 
veda įvairią veikimo programą 
religiniam, 
cialiniam 
mui, k. a., 
niai leidiniai. Sodaiicija, Spor
tai. Dramatiniai Rateliai. Sve
timųjų Kalbų Rateliai, Studen
tų Taryba. Public Speaking. 
Choras, ir tt. Be to. vadovybė 
pasirūpina pakviesti specialių

namų ruošos

paprastųjų kur- 
programos, mo-

kultūriniam ir so-į 
mergaičių auklėji- 
orchestra. literat:-

ra-

venimas brangus. Todėl kasyk-.' 
lų darbininkai važiuoja į virši- 
nes. kaip jie sako, nes ten už-i 
darbiai geresni. Pradeda sto- 
kuoti darbininkų. Negalima su
prasti kodėl angliakasių apy
linkėse jokių karo dirbtuvių j 

j nesteigia. Žiemai artėjant, pra-* 

deda jausįis anglių trūkumas.

SHENANDOAH, PA.

Darbai
Kietųjų anglių kasyklos šioje

An-

Skaičius Gyventojų 
Mažėja

Shenandoris kokia penkiolika 
metų atgal turėjo 30.000 gy
ventojų. Šiandie apskaitliuoja, 
kad yra mažiau kaip 15,000. 
Virš 3 tūkstančių karo tarny- 

į boję. Iš lietuvių karo tarnyboje 
randasi virš šešių šimtų. Du 
Shenandorio lietuviai už tautų 
laisvę jau savo galvas paguldė, i

Laurence, Mass. — Šv. Pran 
ciškaus Par., Šv. Pranciškaus 
Novena, rugsėjo 25 — spalių 4 
d. Tėvas Just. Vaškys.

Nev: Haven, Conn. — Šv. Ka 
zimiero par. 40 vai., atlaidai 
spalių 3—5 d. Tėvas Juvenalis 
Liauba.

Cleveland, Ohio — šv. Jurgio 
par., 40 vai. atlaidai. Spalių 10 
— 12 d. Tėvas Juvenalis Liau
ba.

Baltimore, Md. — šv. Alfon
so par., Tretininkų rekolekci
jos, visitacija, ir 40 vai. atlai
dai. spalių 15—19 d. — Tėvas 
Juvenalis Liauba.

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard PI., 

Pittsburgh, (10), Pa.

SUKAKTUVININKAI

Ponai Petras ir Alena Daukai.
1622 So. Front gatvė. Philadelphia, Pa., rugpiūčio 25 d. šventė savo vedybinio gyvenine 
sidabrini jubiliejų. Vestuvių puotoje dalyvavo daug draugų ir kūmų kartu su giminė 
mis. Buvo Petro broliai Adolfas. Aleksandras ir net Liucijonas su žmona iš Čikagos 
taip pat ponios Daukienės brolis Stasys Alekas su žmona Julijona. Sukaktuvininką 
Petras gimė Lietuvoje. Ukmergės apskr.. Palėvenės parapijoje, tuo tarpu kai poni 
Alena pareina iš Dubois. Pa.

Paveiksle matyti sukaktuvininkai su dviem dukrelėmis, būtent. Birutė - Amilija (i 
dešinės) ir Alena (iš kairės). Sūnus Petras dabar tarnauja Dėdės Šamo kariuomer. 
kaip korporalas. (.4. S.)
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9. KALBA JAUNAVEDŽIAMS

Liepos 19 d.. 1939 m.
(Tęsinys)

Daug taikos turi tie, kurie myli Dievo įstatymą. 
Laikydamiesi šio tvirtai pagrįsto dėsnio, krikščionys 
jaunavedžiai susilaukia šeimoje daug laimės ir išlaiko 
taiką. Iš tikrųjų, Krikščioniškoji šeima yra egoizmo ir 
asmeninio pasitenkinimo priešas; joje yra glūdi tikro
ji meilė ir artimo užuojauta; ir kada jaunystės gražu
mo gėlės suvysta, svajonės neišsipildo, širdžių sąryšys 
tarp vyro ir žmonos, vaikų ir tėvų pasilieka tvirtas ir 
nesutraukomas; ir lygiai tvirtoji ir tikroji meilė, šei-i 
mos gyvenimo pagrindas, ir su ja laimė ir taika, pasi
lieka.

Ir priešingai, kas žiūri į Krikščionišką Moterys
tės šventumą, kai į paprastą apeigą, papročių reika
laujamą, kas stoja į tą gyvenimą nebūdamas Dievo 
malonėje, tas išniekina Kristaus Sakramentą, atmeta 
antgamtinės malonės šaltinį, kuris Dievo Apvaizdos 
surėdyme skirtas teikti laimę šeimos židiniui, ugdyti 
dorybių gėlės ir rodyti tikrosios taikos ir gryno 
džiaugsmo vaisius.

Šeimos, kurios pradėdamos nuodėmėje, pirmose 
gyvenimo audrose, yra kaip paleisti laiveliai, blaškomi 
bangų, nuklysta nuo tikrojo gyvenimo kelio ir besek- 
damos mokslą, kuris, rodos, skelbia laisvę, paskenda į 
baisią vergovę. Tie, kurie negerbia šeimos ir ją suter
šia neturės taikos gyvenime; tik krikščioniškoji šei
ma, gerbdama Kūrėjo ir Atpirkėjo įsakymus, Dievo 
malonės padedama, turi taikos užtikrinimą.

Toks yra karštas ir nuoširdus jums linkėjimas, 
kuris eina iš Mūsų tėviškos širdies; taika su Dievu, 
pildant Jo valią; taika su žmonėmis, pildant meilės į- 
sakymą; taika su savimi, nugalint kūno aistras, trily
pė taika, kuri duoda vienatinę tikrą laimę, koki tik te
galima žemėje. Lai tėviškas palaiminimas, kurį jums 
dabar suteikiame būna taikos laida.

KALBA LENKIJOS ATSTOVUI
Liepos 24 d., 1939 m.

Kad Mūsų atsišaukimas į pasaulio tautas, kvie
čiant prie tikros ir pastovios taikos, pagrįstos teisin
gumu, garbe ir visų tautų laisve, buvo nuoširdžiai pri
imtas ir tikrai suprastas Lenkijos žmonių, paaiškėjo 
iš tamstos žodžių. Mums labai malonu girdėti, kad 
tautos brangina taiką.

Savo kalboje, ponas atstove, tamsta pareiškei, 
kad religija ir dorovė lošia svarbią rolę gyvenimo klau
simuose. Taip, tai yra svarbiausias šių dienų reikalas. 
Kada Lenkijos tauta, atsižvelgus į istorijos nelaimes, 
su dėkingumu atsimena, kiek naudos apturėjo iš Kris
taus Religijos ir Vikarų civilizacijos, ji supranta reli
gijos svarbą ir naudą dabarčiai ir ateičiai. Juo labiau 
išsiplatina medžiaginė dvasia, kuri yra taip skirtinga 
nuo senovės Krikščioniškos Europos idealų, tuo di
desnė kova pasireiškia už gyvenimą: žmonės nebeger
bia vieni kitų teisių, neatsižvelgia į kitų reikalus, tik 
kiekvienas žiūri savo naudos ir galingieji ima viršų. 
Taigi būtinai reikalinga, kad jaunuomenė būtų išauk
lėta Katalikų Bažnyčios globoje, kuri tautų ginčų ir 
kovos metu, niekada nepailsta skelbus, visoms tau
toms, Evangeliją ir dvasią To, Kurio mokslas ir gyve
nimas visiems amžiams nurodo visos gerovės ir tik-, 
rosios taikos pagrindus.
LAIŠKAS KANADOS KATALIKŲ KONGRESUI 

Liepos 26 d., 1939 m.
Kanados - Prancūzų Katalikų, septynioliktos So

cialinės savaitės kongrese, pasirinkta šūkis: “Taika”. 
Negalima buvo pasirinkti tinkamesnio šūkio ir rei
kalo svarstyti. Niekas neapima taip žmonių protų, 
niekas nesukelia tiek susirūpinimo, kaip taika, kurios 
visos tautos ir visi žmonės su dideliu išsiilgimu trokš
ta.

Gerai žinodami šios pasaulinės krizės priežastį, 
kurios šaknys glūdi aistrose ir už tai žmonės nebesu
pranta tiesos bei teisingumo, Ecole Sociale Populaire 
pasiryžo svarstyti socialinės taikos ir taip pat tauti
nės ir tarptautinės taikos klausimus Krikščioniškojo 
mokslo šviesoje, kuris tikrai nurodo klausimo išriši
mą, o ypatingai aiškinti taiką artimo meilės šviesoje, 
be kurios net ir teisingumas yra pavojingos pinklės ir 
žiaurus apgauliojimas.

Grįžtant prie taikos šaltinio, kurios sargas yra 
teisingumas, reikia pasakyti, kas vienas faktas stovi 
neaptemdomas, būtent, kad teisingumas ir taika pa-j 
siekiame tik pasiaukojimu: pasiaukojimas moko atsi
žadėjimo, o ne savo reikalavimų statymo. Nei sindi-! 
kalizmas. nei klasių bendradarbiavimas, nei koopera-j 
tyvės organizacijos, nei sveikas tautiškumas, nei tau-į 
tinis auklėjimas negali susilaukti teisingumo nei so
cialinės taikos, ar tautų taikos iki pasiaukojimas bus 
išskirtas, o reikalaujama tik šalto teisingumo.

i

DARBI N I N KAS '

Karo tarnybos nariai dažnai palaiko savo tarnybiniams reikalams ir 
šunis. Tatgi tam tikrą šunų veislę ir palaiko, kad daugiau priauginus 
reikalingos pagalbos. Vaizdas parodo, kaip tūlos veislės šeima pagausėjo 
čielu dešimčia narių.

«

GZRDE1T LIETUVIU i 
KOLONIJOSE '

» I »

IŠ DU BOISO PADANGES

— Rugsėjo 12 d., 
Šventojo Vardo

jau senai esu girdėjęs apie šios 
kolonijos lietuvių nutolimą nuo 
tikėjimo ir tautos dalykuose, 
bet niekados nesitikėjau, kad 
taip keletas Stalino batlaižių 
galėtų vedžioti geros valios 
žmones. Jūs, mano mieli broliai, 
su tokiu savo pasielgimu neuž
sitarnausite Dievo garbės, aneiI
prakilnios kultūros savo numy
lėtai tautai.
į Čia Gardneryje turi ofisus 
i lietuvaitė advokatas. Visų 
draugijų parengimuose pa
kvieskite ją; ji. kaipo viengen
tė, mielu noru savo tautiečiams 
patarnaus. Ypatingai tokiuose 
susirinkimuose, kuriuose turite 
susidurti su svetimtaučiais: 
jos graži lietuviška ir angliška 
kalba, jos sumanus vakaro ve- 

I aimas gėdos nepadarys nei vie
nam geram lietuviui.

Gardnerio kaimynas Athol 
turi gražią parapijos bažnyčią

I

tai dar miega ir neatsikėlę, gi 
visi žydai išvažiavo į Washing- 
ton, D. C.” A.T.

GARDNER, MASS.
Leiskite man Įspūdžiais 

pasidalinti —

Šv. Vardo Draugija
Du Bois, Pa. 

sekmadienį. 
Draugijos nariai. 8 vai. ryte,
Šv. Juozapo lietuvių bažnyčio
je šv. mišių metu in corpore 
priėmė Šventąją Komuniją.

Rugsėjo 5 ir 7 dienomis, kleb. 
kun. Mykolas J. Urbonas daly
vavo 40 vai. atlaiduose Šv. To- 
bijaus parapijoje, Brockway, 
Pa.

ne- 
va-I

LRKSA 78-toji Kuopa
Rugsėjo dvyliktąją LRKSA 

78-toji kuopa tuojau po Sumos 
turėjo mėnesinį susirinkimą 

j Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
svetainėje.

Kai į čia parėjo klebonauti 
kun. Mykolas J. Urbonas, jis 
dėjo energingas savo pastan
gas išūgdinti šią SLRKA kuopą 
į vieną iš didžiausių, ir ji turė
jusi su viršum 300 narių. Ta
čiau. dėl depresijos ir trijų me
tų streiko angliakasyklose, 
dauguma narių išvažinėjo į ki
tus miestus, kur ir apsigyveno.

Įžymus kuopos veikėjas užra
šų ir finansų rašt. Vincas J. Mi- 
kelonis žadėjo priduoti svarbių 
žinių apie didelius šios kuopos 
darbus Dievui ir Tėvynei. Tai
gi. skaitytojams savo laiku pa
tieksime įdomų platesnį istori
nį aprašymą. Tuo tarpu pasi
tenkiname. paskelbiant garbin
gosios LRKSA 78-tosios kuo
pos valdybą, kuri susideda iš 
sekančių veiklių darbuotojų 
narių:

Jonas Navickas — pirm.. Vin- 
cdfe Markelonis -
Kleb. kun. Mykolas J. Urbonas 
— ižd., Vincas J r Mikelonis — 
užrašų ir finansų rašt. Gi iždo 
globėjais yra sekantieji: Ignas 
Stankevičius ir Kazimieras 
Laukaitis.

i

Rugpiūčio 6-tą dieną visai 
tikėtai teko dalyvauti taip 
dinamoje lietuvių kempėj, visų 
šios kolonijos draugijų sureng
tame piknike, pagerbimui lie
tuvių jaunuolių. tarnaujančių 
Dėdės Šamo kariuomenėje. Su
rengto pikniko pelnas buvo ski-1 
riamas papirkimui Kalėdinių ■ 
dovanų kiekvienam kariui ne
atsižvelgiant į jo politiškus nu- j 
sistatymus. jis tik turi būti ki-! 
lęs iš šios lietuvių kolonijos. 
Minėjo, kad turi šimtą dešimts 
narių, bet vėliau kalbantis su 
geros valios lietuviais sužino- ’ 
jau, kad yra daug didesnis skai- ■ 
čius.

Ūkanota diena daugelį daly-i 
vių nuo pikiniko sulaikė. Lietus 
labai gražiai palyjo tuoj po, 
pietų; keletą gerai net sušlapi
no. Saulutė pasislėpus tupėjo; 
už juodų griausmu grūmojan
čių debesų. Drėgnas, šaltas o-' 
ras briovėsi per drabužį į žmo
gaus kūną ir krėtė šiurpuliais. 
Gal dėlto žmonių visai mažai 
tedalyvavo. Svetimtaučio už
kinkytas gramafonas garsia
kalbiu grojo visai netinkamas 
lietuvių tautai plotkeles. ypa
tingai tokiame pavyzdingame: 
susirinkime jų skonis mano sie
loje nesukėlė kilnumo - džiaugs 
mo.

Nors šios kolonijos lietuvių! 
sumanymas buvo ’ labai pavyz- 

— vice-pirm., dingas ir didelės garbes vertas

Nepaprastas Nuotykis
Mums smagu pažymėti, kad 

Du Boiso miesto policijos virši
ninku yra lietuvis Jonas P. Ra
kauskas, kunigo Kazimiero Ra
kausko pusbrolis.

Vieną sekmadienio rytą poli
cijos viršininkas Jonas P. Ra
kauskas eina Long Avenue ir 
sutinka airį (gėrusį visą nak
tį). kurs klausia:

’ “Gerasai. ar negalėtum man 
pasakyti, kur aš dabar esu?”

“New Yorke”, atsako mūsų 
tautieitis.

‘‘Kaip tai?” klausia girtas ai- 
rys. pastebėdamas: ‘‘Juk čia 
nesimato žmonių minių!”

“Mat.” paaiškino miesto poli
cijos viršininkas, “gerieji kata
likai jau bažnyčioje, protestan-

I

tačiau verta kritikos už nepil- 
numą programos: man. rodos, 
kad kas už jos slėpėsi. Dienos 
pirmininko žargoniška anglų 
kalba irgi nesuteikė mūsų tau
tai garbės, ypatingai persta
tant miesto gaivą, valstybės 
atstovą ir miesto valdybos na
rius.

Mūsų tautos žmonės daugu 
moję yra katalikai, visi geros 
valios Dievą garbiname, prašo
me savo kasdieniniam gyveni
mui laimės, nuo tėvelio - motu
tės iki mažiausio brolio - sesu
tės; nuo geriausių giminių iki 

paprastų pažįstamų, nei vienas 
iš jų nėra apleistas mūsų, mūsų 
kasdieninėse maldose. O čia 
Gardnerio kolonijoj dvokia vi
sai kas kita. Tas mūsų sukly
dęs brolelis jau randasi tiek 
“apsišvietęs", kad jam Dievas, 
bažnyčia, tikėjimas ir malda 
nebereikalinga. Jis pats save 
persistato geresniu už Dievą, 
jau jis žmogaus persižengimus j 
teisia! Ar tai ne ironija? Ašį 

j ir jau net du kunigu. Ar ne bū- 
Įtų buvę daug geriau ir gražiau 
svetimtaučių akyse, kad pa
kviestas kunigas prieš visas 
prakalbas būtų sukalbėjęs mal
delę už žuvusius tarnyboje ir už 
visus tuos lietuvius, kurie da
bar tarnauja Dėdės Šamo ka
riuomenėj? Beabejonės, kad 
būtų buvę gražu ir pavyzdinga.

Amerikos lietuvių kolonijose 
eina didžiausi vajai Amerikos 
bonų pardavinėjimo. Jau kele
tas lietuviškų kolonijų džiau
gėsi papirktais bombonešiais. 
O čia Gardneryje ir per trečią 
Dėdės Šamo bonų vajų, taip va- 

, dinami veikėjai po kepure mie- 
; ga. Jūsų, Kaimynas.

/fote

WAR5 
/llLOAN

Naujos Anglijos Liet. Vyčių 
Apskričio Pusmetinis 

SUVAŽIAVIMAS

f

įvyks
Sekmadieni, Rugsėjo 26, 
1943 m., Šv. Kazimiero
Parapijos Svetainėj,

350 Smith St., 
Providence, R. I.

i Posėdis prasidės 2 vai. p.p. 
Visi Naujos Anglijos Vy

čių kuopos Dvasios Vadai, 
delegatai, valdybos nariai 
ir kuopos nariai yra kvie- 

i čiami dalyvauti šiame 
svarbiame suvažiavime.

Adv. Anthony J. Young, 
Pirmininkas.

Mielės Karo Pabūklas
I

Viename Bostono didžiame 
. bravore atrastas būdas sunau
doti mieles, kurios pasilieka a- 
lų darant, maistui, pareiškė, p. 
Aiva C. Richarus. narys Jung
tinių Valstybių Žemės Ūkio De
partamento, pirmininkas Mie
lių Industrijos Patarėjų Komi
teto prie Karo Maisto Adminis
tracijos.

Karo Maisto Administracija 
tikisi visoje Amerikoje, metų 
bėgyje perdirbti maistui dau

giau kaip du šimtų milijonų kurios gausiai 
svarų mielių atliekamų iš bra- jau virš tūkstantis

Kadangi maistas karei laimė
ti yra reikalingas nemažiau

mui bado nusilpnėjusių gyven
tojų okupuotuose kraštuose, 

i Dabar Raudonasis Kryžius 
į siunčia daug mielių Alijantų 
, belaisviams nacių rankose.

Alaus Industrijos Fundacijos 
: Sekretorius, p. Hugh Harley, 
'jiurodė, kad bravorų mielės, 

turi vitaminų, 
metų kaip

vorų. Perdirbimas dėl visos A- ‘ vartojamos kaipo vaistai prieš 
merikos bus atliekamas viena- nusilpnėjimo (anemia) ir nu- 
me Bostono bravorų. • vargimą iš trūkumo tinkamo

Pietų Amerikos Valstybėse maisto.
atrasta, kad mielės yra labai 
naudingas maistas kovoje su
pellaga ir kitomis ligomis, ku- kaip ginklai, tai Amerikos bra- 
rios yra pasekmės tinkamo virai turės progą žymiai mums 
maisto nedatekliaus. i padėti netik laimėti karą, bet ir

Valdžia planuoja džiovintas atgaivinti išbadėjusius ir nu- 
mieles plačiai vartoti pagydi- vargintus pasaulio žmones. Skl.

* *

Bostono Edisono 
Klientams

Jungtinių Valstybių Valdžia šiandien pradeda pla
tų programą taupyti darbą, susisiekimą, kurą, me
džiagą ir įrengimus. Šiame vajuje dalyvauja Karo 
Produkcijos Įstaiga, Apsaugos Susisiekimo Skyrius, 
Administratorius Kieto Kuro ir Karo Aliejaus Admi
nistratorius. Valdžia prašo ko-operuoti visas įstaigas, 
kurios užsiima gaminimu ir paskirstimu anglies, alie
jaus. gazo, elektros, transportacijos, susisiekimo ir 
vandens.

Boston Edison Kompanija yra gavusi sekantį pra
nešimą iš Karo Pajėgų Ofiso prie Karo Produkcijos 
Įstaigos:

Elektros Gamintojams ir Jų Klientams:

Karo Produkcijos įstaiga yra paskelbusi, kad norint pa
siekti aukščiausi laipsni karo reikalams, reikalingas kuodi- 
džiausis taupimas darbo, susisiekimo, kuro, įrengimų ir 
kritiškų medžiagų, kaip: vario, plieno, tungsteno ir daug 
kitų. — daug didesnis kaip iki šio laiko buvo pasiektas... 
Elektros gaminimo industrijoje, dabartiniai įrengimai, 
kartu su tais, kurie dabar statomi, pakaks patenkinti vi
sus dabar numatomus elektros reikalavimus. Bet. yra svar
bu taupyti elektros energiją kur tik galima, kad tuomi su
mažinus tiesioginius ar netiesioginius reikalavimus me
džiagos. kuro, transportacijos ir darbo... Pageidaujamas 
rezultatas bus pasiektas jei milijonai žmonių nuoširdžiai 
parems šią taupymo programą. Visiems gelbstint, rezulta
tai bus milžiniški ir pagreitins Pergalės dieną.

Su pagarba.

J. A. KRUG
Karo Pajėgų Ofisas.

Boston Edison Kompanija pasižada savo nuošir
džia parama šiam Tautiniam Taupymo Programui ir 
ragina savo klientus namuose; raštinėse, krautuvėse 
ir dirbtuvėse prie šio darbo prisidėti. Rūpestingu ir 
ekonomišku vartojimu elektros energijos Tamsta ga
li padėti taupyti medžiagą, kurą, transportaciją ir 
darbą.

BOSTON EDISON KOMPANIJA

Rūgs. 15. 1943

★ PAREMK PUOLIMĄ KARO BONAIS ★
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“The
so we

Napoleonas III neramiai 
savo kambaryje. Jo vienatinis 
lu. antrą dieną sunkiai serga, 
įėjęs į sūnaus kambarį atrado

Difterija.— tarė Eugenija —Liudvikai, duok jam Liurdo vandens.— 
vaikščiojo 

sūnus. Lu-
Liudvikas 
beverkian

čią savo žmoną. Ponia Bruatienė. kūdikio 
slaugė, dabojo ligonį. Gydytojas įėjusiam 
imperatoriui tarė: — Nieko pavojingo 
nėra, tik karštis. —

Vaikučio motina verkiančiu balsu ta
rė: — Jis serga difterija. — Ji pažvelgė 
į savo vyrą imperatorių ir tarė: — Liud
vikai. vienos malonės aš tave prašau. 
Bruatienė parnešė vandens iš Liurdo šal
tinio. Duok jo sūnui. —

Imperatorius, kiek supykęs tarė: — 
Kiti žmonės gali save išsistatyti pajuo
kai. mes to negalime daryti. —
— Man nesvarbu, ką kiti žmonės sakys, 

tik noriu išgelbėti savo sūnaus gyvybę.— 
tarė Eugenija. Verkdama ji maldavo sa
vo vyro nesipriešinti jos reikalavimui. Jis 
negalėjo atsilaikyti prieš jos ašaras. Ga
lutinai jis tarė: — Bet aš noriu, kad apie 

niekas nežinotų. —ta:

Imperatorius neatsilaikė prieš jos ašaras
pažinti stebuklą ir tikėjimą į Liurdo ap
sireiškimą. —

Impertorius apleido kambarį. Už dvie
jų dienų Eugenija pasakė, kad sūnus bai
gia pasveikti. — Liurdo vanduo pagelbė
jo. Dabar aš prašau dar vienos malonės, 
jei mūsų sūnus visai pasveiks, įsakyk, 
kad žmonėms būtų leista eiti į Liurdą. — 
Imperatorius iš sykio nenorėjo sutikti, 
bijodamas ministerių kritikos, bet galuti
nai nutarė pasiųsti Tarbo prefektui tele
gramą įsakant atidaryti Liurdą žmo
nėms. Parašęs telegramą jis parodė savo 
žmonai, kuri jam tarė: — Aš žinau tavo

Tnc. Di’tributed bv Kinjr Features Syndicate in co-operation with the Book-of-the-Month CIub. Ine.

Paraše telegramą
gerą širdį, žinau, kad išmintingai pada
rei. —
— Aš turiu pripažinti, kad Liurdo Apsi- 

reiškusioji Moteriškė, tam darbui tave 
pasirinko, — tarė imperatorius.

* * «
Vyskupas Būčys gražiai ir plačiai ap

rašo visus tuos įvykius, apie kuriuos čia 
tik trumpai paminėta. Reikia visiems į- 
sigyti knygą: — Švč. Panelės Marijos 
Apsireiškimas Liurde, — kurią “Darbi
ninkas” greitai atspausdins. Kas prisius 
bent $5.00. įsirašys į knygos leidimo rė
mėjus ir gaus tą brangią dovaną—knygą.

• karį Praną Rainį, kuris užbaigė 
■ karininkų mokslus ir gavo lei
tenanto laipsnį. Ten p. Rainienė 
su savo vyru leitenantu pralei
džia atostogas. Ji rašo: 
weather is very warm.
are going to Carolina Beach. 
Will be here two weeks”.

Linkime pp. Rainiam malonių 
atostogų, o leitenantui geriau
sių sėkmių aukštose karininko 
pareigose.

■ ■ -

Kareivis Stasys Dalelis da
bartiniu laiku yra Texas vals
tybėje. Tikisi, kad greitu 1 ūku 
bus perkeltas į kitą stovyklą.

i

Šiomis dienomis užbaigė karo 
mokslus Juozas Pazniokas. Jis 
gavo leitenanto laipsnį. Tikėjo- 

i . v
si sugrįžti į namus, bet susidė
jus aplinkybėms šiuo kartu ne
galėjo parvažiuoti.

i
I

♦ /
Rugsėjo 8 d. įvyko Šv. Jurgio 

■ lietuvių par. Sodaliečių pamal
dos. Po pamaldų įvyko priva- 
tiškas vakarėlis. Sodalietęs 
linksmai praleido laiką.

Pereitą sekmadienį, rūgs. 12. 
“ Šv. Jurgio lietuvių par. bažny- 
• čioje pakrikštytas kareivio My

kolo ir Anelės (Okulevičiūtės) 
Marksų sūnus vardu Mykolas. 
Krikšto tėvais buvo p. Mark- 
sienės brolis ir p. Markso sesuo 
Anelė iš So. Bostono.

Norwoodiečiai Užsibrėžė Sukelti 
Karo Bonais 575,000

'mokyklą pradėjo lankyti daug riai, kurie nesenai nusipirko 
didesnis skaičius vaikučių, kaip į namus Arlingtone, namų šven- 
kitais metais.
rūpi išauklėti 
baisiais karo 
lietuviais ir gerais
Taigi garbė mums Cambridžie- 
čiams. kad pasirodome nesilp- 
nėjanti lietuvybėje.

I■« 
♦ 
» 
»
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Matyt tėveliam tinimo proga iškėlė šaunų ban- 
vaikučius šiais kietą. Bankiete dalyvavo abu 
laikais, tikrais vietiniai mūsų parapijos kuni- 

katalikais. gai ir. taipgi kun. K. Jenkus iš 
South Bostono: be to dalyvavo 
ir gražus

CAMBRIDGE, MASS.
Sekmadieni, rugsėjo 12 d. 

tuoj po pamaldų parapijos sve
tainėje įvyko LDS 8 kp. susi
rinkimas. Susirinkime p. B. Ja
kutis. ALT Konferencijos dele
gatas. išdavė labai platų ir į- 
spūdingą raportą ir. smulkiai 
išaiškino visą Konferencijos 
eigą. Nariai raportą priėmė ir 
padėkojo p. B. Jakučiui už da
lyvavimą Konferencijoje.

Susirinkime pageidauta, kad 
kuopa pardėtų smarkiau veikti 
ir daugiau susirūpintų Lietuvos 
reikalais. Nutarta rengti pa
rengimą kuopos naudai. Šiam 
tikslui išrinkta komisija, kurią 
sudaro šie: kuopos pirmininkas 
p. P. Radaitis. raštininkas p. B. 
Jakutis ir dar vienas asmuo, 
kurie pasirūpins surengti kokią 
pramogą.

ma padaryti masinį parapijie
čių susirinkimą ir raginti visus 
pirkti bonus, nes dabar yra 
trečias karo bonų vajus, tai ir 
mes Cambridžiaus lietuviai tu
rime išpildyti savo kvotą ir ne
atsilikti nuo kitataučių. Taipgi 
susirinkime bus galima išgirsti 
ALT Konferencijos mūsų dele
gato p. B. Jakučio raportą.

Šiomis dienomis p. 
tis. Cambridge LDS 
mininkas. praleidžia

Sekmadienį, rugsėjo 19 d. po 
pamaldų, parapijos svetainėje, 
įvyksta Federacijos 16 sky
riaus susirinkimas. Kviečiami >

P. Radai-
8 kp. pir- 
trijų sa

vaičių atostogas, p. P. Radaitis
atostogaudamas aplanko toli
mesnius savo draugus. Linki
me p. P. Radaičiui linksmai 
praleisti atostogas.

Noncood, Mass. — Sekmadie- f Dainų programą išpildys var- 
nį, rugsėjo 19 d. šioje kolonijo- goninko A. Šlapelio vadovauja-' 
je įvyks nepaprastos iškilmės, ma dainininkių grupė, 
būtent, vėliavų šventinimas ir 
karo bonų pardavimas.

Popiežiaus ir Jung. Valsty
bių vėliavų šventinimas įvyks 
3 vai. po pietų Šv. Jurgio lietu
vių parapijos bažnyčioje. Šven
tinimo ceremonijoms pasibai
gus, parapijos svetainėje, St.

Rugsėjo 4 d. grįžo iš ALT james Avė., įvyks lietuvių ma- 
Konferencijos mūsų delegatas sįnįg susirinkimas, vadovauja- 
p. B. Jakutis, p. B. Jakutis par- mas Lietuvių Karo Bonų komi- 
vežė glėbius įdomių žinių, ku- tgto, kurio pirmininku yra adv. 
rios verta išgirsti. Siunčiant de- Benjaminas Sykes. 
legatą į ALT Konferenciją, fi-' 
nansiškai jį rėmė šios draugi- daįnų, 
jos ir asmens __ —
jos apskritys, 
tis atstovavo. 
Federacijos 16 skyrius S10, selectmenų pirmininkas p. 
LDS 8 kp. $5, Moterų S-gos 22 Harry Butters, ir lietuviai kal- 
kp. $5, LRK Susivienymo 127 Stojai svečiai ir vietiniai, 
kp. $5, Cambridge Bottling Co. 
810, M. Norbutas $5, A. Vai- 
siauskas $2, A. Vinciūnas $2, 
V. Jakavičius 1. Draugijos, ku
rios su parama norėjo prisidėti, 
bet dėl trumpo laiko negalėjo, 
gali skirti paramą ir dabar, nes 

biznie- išlaidos susidarė didesnės, kaip 
įteikta parama atstovui. Svei-1 kiname p. B. Jakutį, kuris daug dos dėl žiemos sezono.I pastangų įdėjo, kad tik mūsųI kolonija nebūtų likusi be atstoki vo. Pasirūpinkime jį tinkamaiI už tai pagerbti ir finansiškaiI atsilyginti.

■ I■ III

būrelis svečių.
A.D.

Rugsėjo 4 d. N. P. bažnyčioj 
apsivedė p-lė A. Voverytė su 
kariu J. Bakščiu. Rugsėjo 5 d. 
apsivedė p-lė E. Šataitė su jau
nuoliu R. Polemene. Linkime 
jaunavedžiams linksmaus gyve
nimo.

dienomis p. M. 
kuri minėjo

i
!

i

Kaz-
savo

Šiomis 
lauskienė, 
gimtadienį, susilaukė dovanų iš 
tolimos Australijos nuo savo 
sūnaus A. Kazlausko. Karys A. 
Kazlauskas motinėlei gimtadie
nio proga prisiuntė gražų savo 
paveikslą atminčiai.

Dabar tik teko patirti, kad p. 
A. Vinciūno veiklaus veikėjo 
sūnus, laivyno vyr. puskarinin- 
kas A. Vinciūnas, rugpiūčio 15 

Šv. Jėzaus
Širdies bažnyčioje apsivedė su 
p-le V. Page. Linkime kariui A. 
Vinciūnui laimingiausio vedy
binio gyvenimo.

d. Jamaica Plain,
Programa susidės iš kalbų, 

muzikos ir judamųjų 
: N. A. Federaci- paveikslų. Kalbės adv. James 
kurį p. B. Jaku- j currani Norwoodo miesto 
suteikė 820.00, Karo Bonų komiteto pirminin- 
* skyrius $10, selectmenų pirmininkas p.

Savičius, 
iš N. P. 
Šv. My-

Rugsėjo 4 d. po dviejų savai
čių sirgimo, mirė A. 
Velionis rugsėjo 7 d. 
bažnyčios, palaidotas
kolo kapuose. Velionis paliko 
didžiame nuliūdime žmoną ir 
dvi dukteris. Mūsų užuojauta 
velionio šeimai.

—
šiais metais mūsų parapijos v

Rugsėjo 5 d. p. p. Smilgiai, 
etiniai Cambridžiaus

Ateinančiai Žiemai!
Pasirūpinkite Kailinius

T

44Č
411 VVASHINGTON street.

BOSTON, MASS.

Kiekvienas geras šeimininkas galvoja ir rūpinasi ateinančiai žiemai 
įsigyti kuro — anglių ar aliejaus, kad atėjus žiemos šalčiams nereikėtų 
susitraukus drebėti. Kaip angliai reikalingi ir aliejus namų apšildymui, 
taip lygiai reikalingi ir geri, madnūs ir šilumą palaiką kailiniai.

I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių kompanija Amerikoje, turi 
platų naujausios mados kailinių pasirinkimą. Taigi, ateikite į mūsų 
krautuvę ir prisimieruokite sau puikiausius kailinius už labai prieinamą 
kainą.

Kailiniai yra labai lengva įsigyti, nes I. J. Fox kompanija duoda kai
linius su mažu įmokėjimu, o likusi balansą leidžia mokėti pritaikinant 
savo aplinkybėms. Kas dabar nusipirks kailinius, galės nemokamai pa
dėti į mūsų storage iki rudens.

Atėjusi-«s į krautuvę visiromet prašykite, kad Jums patarnautų šios 
firm< s lietuvis atstovas p. BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kailinių 
expertas ir žinovas. Lauksime Jūs!

>

LAVRENCE, MASS
Šv. Vardo draugija savo mė

nesiniame susirinkime, rugsėjo 
12 d., nutarė visi giedoti lietu
viškas giesmes per savo mišias.

Palangoje nutraukta pamal-

I 
i

mus paveikslus parodys 
kun. S. Kneižis.

Norvvoodo Lietuvių Karo Bo
nų komitetas užsibrėžė laike 
šio vajaus parduoti karo bonų 
už mažiausia 875,000.00, kad 
už tai nupirkti Jung. Valstybių 
laivynui kovojantį lėktuvą 
(fighter plane). Suprantama, 
kad vieniems norwoodiečiams 
bus nelengva už tiek išpirkti, 
bet tikimės, kad prie šio vajaus 
prisidės ir apylinkių lietuviai, 
kaip tai iš Walpole, Canton, 
Islington, Needham ir kitų a- 
pylinkės kolonijų.

Taigi sekmadienį, rugsėjo 19 
d. yra Norwoodo ir apylinkės 
lietuvių naminio fronto diena, 
kad suteikti stambią paramą 
karo frontui.

Kviečiami visi lietuviai iš 
anksto pasiruošti pirkimui ka
ro bonų. ir sekmadienį atvykti 
į parapijos svetainę. St. James 
Avė., kur bus išrašomi karo 
bonai ir priimami pasižadėji
mai. Kviečiami ir visi tie, ku
rie yra pirkę karo bonus dirb
tuvėse ar kur kitur, atsinešti
bonus arba jų numerius ir už- su kaikuriais vietinės parapijos 
registruoti pas komiteto iždi
ninką, p. Antaną Mickūną.

Pirmadienį. rugsėjo 13 d. pp. 
Juda- Bronius ir Ona (Razvadauskai- 
kleb. t®) Kudirkai, gyv. 37 Franklin 

St.. minėjo savo vienų metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. An
tradienio vakare keletas jų ar
timųjų iš So Bostono ir vieti
nių buvo nuvykę pp. Kudirkus 
pasveikinti. Visi linksmai pra
leido vakarą.

Pereitą savaitę pp. Edv. Jes- 
kūnai, gyv. Pleasant St., susi
laukė dukrelės, p. Jeskūnienė 
ir naujagimė dukrelė yra gero
je sveikatoje. CSN.

DAYTON, OHIO

Amerikos Lietuvių Konferen
cijoje, įvykusioje Pittsburgh. 
Daytono Lietuvių R. K. Drau
gijų Sąryšį atstovavo Jonas 
Varnas, kuris savo raportą iš
duos Sąryšiui rugsėjo 27-to su
sirinkime.

Po Konferencijos į Daytoną 
atvyko kun. Jonas Kinta, Pa- 
terson. N. J. Lietuvių parapijos 
klebonas, aplankyti savo gimi
nes. Buvo apsistojęs pas kleb. 
kun. Praspalių ir taipgi susėjo

veikėjais.
Draugijų Sąryšis rengia pik- 

nikėlį, parapijos darže, šešta
dienio vakare, rugsėjo 18, ir 
sekmadienį, rugsėjo 19. F.A.G.

Sekmadienį, rugsėjo 12 d. į- 
vyko keturiasdešimties metų 
parapijos sukakties narių ko
misijos susirinkimas. Buvo iš
rinkta moterų komisija rūpin
tis užkandžiais: L. Švenčionie- 

ir S. Raz- 
nauskaitė, o vyrų komisija se
kanti: Z. Bauba, T. Skucevi- 
čius ir J. Budrevičius.

i Visi komisijos nariai entu
ziastingai dirba, kad padaryti 
parapijos sukakties proga gra- I

• žią. dvasinę iškilmę.

Pereitą savaitę mus aplankė nė> B Budrevičiūtė, 
šie kariai: jaun. leitenantas J. 
Mileikis. kuris tarnauja aviaci-

Burokas,joje, F. Barčius, J. 
jūreivis Žilius.

Rugsėjo 6 d. išvyko 
nybon P. Skibauskas. 
Dievo palaimos. Rugsėjo 7 d 
atvyko iš North Carolina kor- 
poralas Stepas Jakutis praleis
ti 10 dienų atostogų pas savo 
tėvelius, ilgamečius LDS narius 
ir “Darbininko” rėmėjus ir pla
tintojus. Korp. Stepo brolis Al
fonsas yra taip pat karo tarny
boje, kur nors Anglijoje. A. D.

karo tar-
Linkime

semi

i

Išvažiavo į St. Mary’s
nariją, Baitimore. Md., Juozas 
Puišys ir į tėvų Marijonų kon
gregaciją įstojo Petras Kranch.

Rugsėjo 26 d., Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos bažnyčioje į- 
vyks jungtuvės p. Pranciškos 
A. Perekšlytės, gyv. St. James' 
Avė., su p. Stasiu W. Drost,1 
gyv. 12 St. James Avė. P-lė j 
Perekšlytė yra parapijos choro- 
narė ir priklauso prie kitų ka
talikiškų organizacijų.

Pereitą savaitę išvyko į North 
Carolina valstybę p. B. Rainie
nė (Dalelytė) pas savo vyrą. I

W. I. CHISHOLM
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

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., Web«ter, Mass.

Apaštalystės Maldos draugi
ja turėjo “penny sale’’ sekma
dienį, rugsėjo 12 d., trečią va
landą po pietų.

Sugrįžo į Emmanuel College 
Julijona Andruškevičiūtė ir 
taipgi įstojo į Emmanuel Colle
ge Adelė Padvaiskaitė.

Kun. J. 
“Sundayschool” 
rugsėjo 12 d.

Užsisakykite Toniko Pas Mus 1

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia CIub Beverage Co. |
Grafton Avė.. Islington Mass. J

Tel. Dedham 1304-W t
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1^01,-R

f

Skalandis pradėjo 
sekmadienį 

A guonelė.

i
* \■ d.
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ŽINUTES
Išėjo “Žvaigždės” spalių mė

nesio numeris. Jis yra iš eilės 
dešimtas ir įspūdingas. Viršely 
graži antraštė ir Kristaus Ka
raliaus paveikslas. Per 32 lapų 
tęsiasi religiško pasiskaitymo 
iš plunksnų gabių rašėjų: Tėvo

atvaizduotos ir aprašytos 
Rožančiaus paslaptys. La- 
tinka žmogui susipažinti su 
Rožančiaus paslaptimis, y-

DAKTARAI

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

I Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Pr. Aukštikalnio, S. J., T. A. B. 
Mešlio, S. J., kun. K. Jenkaus, 
Šėmo, Kun. Pr. J. Juškaičio, i 
Kun. Dr. K. Urbonavičiaus, ir 
klieriko V. K. Jeskevičiaus, S.J. 
Pažymėtina, kad šiame numery 
yra 
šv. 
bai 
Šv.
patingai spalių mėnesy.

Iš žinučių matyti, kaip spar
čiai yra “žvaigždė” platinama 
kolonijose. Ji yra platinama ir 
So. Bostone. Neužsisakę, gali 
“Žvaigždę” užsisakyti pas Tėvą 
Kidyką, S. J., kurs pradės, So. 
Bostone, misijas, rūgs. 27 d., 
1943.

I
Sou. 4476 ;>

Dr.JosephF.Antanėlis ■: 
OPTOMETRISTAS |; 

515 East Broadway !;

So. Boston, Mass. !| 
Ofiso Valandos išskyrus į! 

Trečiadieniais ir <Į
Penktadieniais IĮ

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

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

Tel. ŠOU 2712

Pr. 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.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

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

753 Broadway
Tel. SOTJ 3120, So. Boston.

Res. Šou 3729 8ou 4618I

Lithuanian Furniture Co.
MOVER8— 
Inaured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstanoe 
Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass. i

I

Vyskupo P. Bučio Knygos- 
Švč P. Marijos Apsireiškimai 

Liurde, Rėmėjai

Rūgs. 13 d., parapijos salėje. 
492 E. 7th St., prasidėjo ma
žiems vaikeliams mokslo dar
želis. Kas dieną nuo 9 vai. r., | 
Sesuo mokytoja moko vaiku-' 
čius mažyčius kalbėti, žaisti. Į 
net rašyti ir dainuotii. Motinė
lės visos pasinaudokite proga ir 
suveskite kūdykėlius.

Didelių vaikų pamokos įvyks
ta penktadieniais 4 vai. p.p.. 
šeštadieniais 9 v. r., ir sekma
dieniais 1 v. p. p.

•>

LANKĖSI
Ste-Trečiadienį lankėsi Cpl. 

ponas Jakutis iš Camp Davis, 
N. Carolina. sūnus Benedikto 
Jakučio. Cambridge. Mass. Cpl. 
Steponas Jakutis 14 mėnesių 
kaip tarnauja Dėdės Šamo ka
riuomenėje. Atvykęs pridavė 
savo auką prie Liurdo rėmėjų.

Lietuvis Kareivis Vokiečių 
Nelaisvėje

I

WHERETHEFUEL GOES

A PLANT manufacturing air- 
planes in New England burns 
800,000 galfons of fuel oil a 
month.

CAMBRIDGE, MASS.

d.

nes bonai bus registruojami. 
Užtai tą dieną, visi dalyvauki
me šiame susirinkime ir pirki
me karo bonus, kad palaikius 
šią stiprią ataką už laisvę visų 
tautų. ,

I

ALRK Susivienymo 94 
Kuopos Susirinkimas

Vyskupo P. Bučio knygos—ŠVČ. 
P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
LIURDE, pirmas lankas jau spaus
dinamas. Iš eilės eis ir kiti. Taigi, 
kurie dar neužsisakėte šio vertingo 
veikalo, ar dar neįstojote į Liurdo 
knygos Rėmėjų eiles, prašome pasi
skubinti, kad galėtume ir Jūsų var
dą įamžinti — atspausdinti Liurdo 
knygoje ,kuris liūdis šimtmečiams, 
kad Tamsta buvote katalikiškos 
spaudos rėmėjas ir ŠVČ. PANOS 

MARIJOS gerbėjai.
Šią savaitę į Liurdo knygos rėmėjus įstojo sekan

tieji:
Mrs. F. Gurskis, Chicago, III.....................
Bernard Martunas, Terryville, Conn..........
Ona Leigienė, Brooklyn, N. Y....................
Juozefa Nikstenas, Amsterdam, N. Y.........
Miss D. H. Gudiškis, Waterbury, Conn.....
Zigmant Juknis, Ontonagon, Mich.............
Mrs. Justina Bunes, Elizabeth, N. J............
Teodose Stucinskienė. Chicago, III...........

Mrs. Mary Samolis, Rochester, N. Y.........
Ona Česnienė, Chicago, III..........................
Mrs. Chas Vaitekaitis, VVaterbury, Conn. 
Mrs. E. Kimselis, Hartford, Conn...............
Barbora Kasilauskiūtė, Hartford, Conn. ... 
Mrs. A. Yakubenas, Maspeth, L. I., N. Y. ... 
Albin Arman, Hartford, Conn....................
Kazimiera Banionis, Chicago, III...............
Mrs. Agnės Thompson, New York City ... 
Antanina Mitscavicienė, Waterbury, Conn. 
Uršulė Venckaitė, Cambridge, Mass.........
Juozas Bu ja, Lowell, Mass........................ .
S. Subatienė, Richmond Hill, N. Y.............
A. Shumski, L. I., N. Y...........................
Mrs. Valerija Gricius, Philadelphia, Pa. ... 
J. Matukinas, Lawrence, Mass...................
Alena Bizokienė, Darchester, Mass........ "...
Vincas Kielė, Worcester, Mass...................

j A. ir Teklė Kikutis, Manchester, N. H.......
Joseph Buinauskas, Bridgeport, Conn.....

“Darbininke” jau buvo rašy
ta, kad pp. Adams, gyv. 23 
Thomas Park, So. Boston, sū
nus kareivis, W. P. Adams din
go Sicilijoj laike kautynių su 
priešu.

Rugsėjo 13 d. J. V. Karo De- 
partmentas praneša poniai Ma
rijonai Adams, kareivio moti
nai, kad jų sūnus Winslow P. 
Adams yra patekęs į vokiečių 
nelaisvę. Karo Departmentas 
šias žinias gavo nuo Tarptauti
nio Raudonojo Kryžiaus.

Kitas pp. Adams sūnus yra 
kur nors Šiaurės Afrikoj ar Si
cilijoj.

Bos- 
kaip

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Sekmadienį, rugsėjo 19 
tuoj po paskutinių mišių, para
pijos svetainėje, įvyksta masi
nis Cambridge lietuvių susirin
kimas. Susirinkime bus parda
vinėjami karo bonai. Bus įžy- , 
mūs kalbėtojai, kalbės advoka-į 
tas Akstinas iš Worcester. 
Taipgi bus kalbėtojas iš karo 
bonų komisijos. Kviečiami visi j 
Cambridžiečiai dalyvauti ir ra-; 
ginami būti prisirengę pirkti 
karo bonus. Kurie pirks bonus 
tą dieną, tai bonai tuojau bus 
išduodami per bankas komite
tą. Taipgi turintieji jau pirktų 
bonų prašomi atsinešti jų nu-; 
merius ir vertę ir kur pirkti.

PARSIDUODA labai pigiai 
dviejų šeimynų namas, naujai 
maliavotas, visi improvemen- 
tai, arti krautuvės, bažnyčia ir 
mokyklas. Kreipkitės — 

ŠOU 4682.

Ateinantį trečiadienį, rugsėjo 
(Sept.) 22 d., 7:30 vai. vakare. 
“Darbininko” svetainėje, 330 E 
St., So. Boston, įvyksta ALRK 
Susivienymo 94 jaunimo kuo
pos susirinkimas. Šis susirinki
mas bus labai svarbus, nes bus 
svarstomi vajaus, parengimo ir 
kuopos bėgantieji reikalai. Ne
užsimokėję nariai prašomi bū
tinai atsilyginti. Tat visi nariai 
prašomi į kuopos susirinkimą 
atvykti. Valdyba.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Dorchestery, 
pavienis 10 
Galima nau- 
atskirai. Bal-

PARSIDUODA
97 Pierce Avė.,

; kambarių namas.
' doti antrą aukštą
ta sinka, steam heat aliejum 

) šildomas, garadžius, 10.000 pė- 
l dų žemės. 15 minutų iš Lawleys 
[ shipyard. Kaina tik $4,000. At
sišaukite pas p. Dempsey. tar
pe 8 ir 10 vai. ryte. Tel. COL 

, 9141. (1—1)—REIKALINGAS 
pastovus vargonininkas. Vieta 
gera. Kreipkitės šiuo antrašu: 

Darbininkas.
366 W. Broadway.
So. Boston. Mass.

.. 6.00 

.. 5.00 
.. 5.00 
... 5.00 
.. 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
.. 5.00 
... 5.00 
.. 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 

5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 X ' X 7

Marcijona ir Joana Marciulaitis, Dorcester, Mass. 5.00 
Pranciškus Parnarauskas, Gardner, Mass. ... 
Mrs. Domicėlė Babonis, Shrewsbury, Mass. 
Motiejus Ažubalis, Pittsfield, Mass...............
Julius Baronas, Brockton, Mass...................
Petras Yuskevicius, Kearney, N. J.................
J. Beleskas, Dorchester, Mass.......................
Michael Mazgelis, Boston, Mass...................
James Navitsky, Fairfield, Conn...................
J. Povilonis, Hartford, Conn..........................
Mr. & Mrs. B. Velecka, Bristol, Conn............
Sofija Krasauskienė, Chicago, III...................
Eva Yackevičienė, Brockton, Mass...............
Stephen Jakutis, Cambridge, Mass...............
Jonas ir Adelė Gilius, Clifton, N. J...............

‘ Katrina Naviskas, New Britain, Conn...........
J. Saulis, Pittsburgh, Pa.................................
Mikalina Baravikas, New Britain, Conn........
Mrs. Annie Warapeckv, New Bedford, Mass. 
Jonas Gailevičius, Cambridge, Mass.........
Mrs. John Petrulis, New Haven, Conn...........
Anne Patsky, Bridgeport, Conn.....................
Mrs. B. Gaurauskienė, Waterbury, Conn. ... 
Julija Lazdauskas, Waterbury, Conn. 
Mrs. A. Wilcinsky, Bridgeport, Conn. .........
Pranciška Raziekienė, Brooklyn, N. Y...........
Jurgis Rudokas, Waterbury, Conn. .............

[Mrs. Joseph Ttverian, Ansonia, Conn. *........

I

Vienas dzūkas So. 
tone pasakoja, kad 
tik lietuviški komunistė
liai, tūlo “profesoriaus 
vadovaujami pradėjo, pro
testantiškai melstis, ir 
kaip tik tas “profesorius” 
pasiuntė Kalininui, o gal 
ir Stalinui sveikinimą ir Mrs. Mary Gluodenis, Waterbury, Conn. 
prašymą, tai Stalinas tuo- - - -............. - — ~
jau grąžino popams lais
vę.

į COLD PERMANENT
i

nuo $10.00 iki $15.00
%
■

B

STEAM WAVE 

PERMANENT

Croųuignole ir Spirai 

nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

CASPER’S BEAUTY SALON

M. Dimisevičienė, New Britain, Conn.........
Jonas Kilkus, Brockton, Mass......................
Peter Svirskas, Haverhill, Mass..................
Adam Yurgutis, Taunton, Mass. ................
Elzb. Jonaitis, Rumford, Me. .......................
Mrs. B. Sarapas, Worcester, Mass...............
Ona Gečas, Hartford. Conn..........................
D. Jaucienė, Brockton, Mass.
Julia Karbauskienė, So. Boston, Mass.........
Felix Kraunelis, So. Boston, Mass.
John Kairys, Waterbury, Conn.
Kazimieras Razmaitis, Richmond Hill, N. Y 

I Mary VValukevičienė, Lynn, Mass..................
Veronica Barkauskas, Detroit, Mich...........
Joe Rugienis. E. Hartford, Conn..................
Antanas Drungilas, Chester, Pa..................
Karolina Skarinka, Brockton, Mass.............
M. šilanskienė, Haverhill, Mass. ................
Morta Latvinskienė, So. Boston, Mass. .....

į Antanas šalčius, Chicago. III....................

738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

USA Lietuvis Pas Londono 
Lietuvius

(LKFSB) New Yorko 
lietuvis karys Vincas Bo- 
risevičius liepos mėn. ant
roj pusėj aplankė Londo
no lietuvių parapijos kle
boną kun. Dr. K. Matulai
ti. V. Borisevičius norėjo 
surasti savo dėdę Galčių, 
bet atvykęs pas kleboną 
patyrė, kad jis jau 1938 m. 
mirė, tačiau džiaugėsi ga
vęs dėdienės Galčiuvienės 
adresą. V. Borisevičius už
jūryje jaučiasi gerai.

Kaip Anglijos Lietuviai Mi
nėjo Dariaus-Girėno Mir

ties Sukaktį

PARSIDUODA geras pianas 
už $25.00 ir Klevinis Stalas ir 
4 kėdės, už $15.00. Parduodu 
pigiai, nes turiu išvykti į Cali- 
fornią. Atsišaukite tuojau: — 
328 E Street, So. Boston, Mass. 
ant 3-čio floro. (14)

REIKALINGA Moterų 
ir Merginų

Geros valandos, pastovus dar
bas. geras atlyginimas. Priima
me patyrusias arba be patyri
mo. Atsišaukite:
DAGGETT CHOCOLATE 

COMPANY
400 Main St., 

Cambridge, Mass. 
(Arti Kendall Sųuare) 

(13-16)

I

R. H. STEARNS CO
reikalauja

Siuvėjų;
Sandėlių darbininkų:
Vedusių moterių; 

ir dėl kitų vietų asmenų. 
Atsišaukite

Employment Office
8 aukštas

140 Tremont St.,
Boston. Mass.

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00
2.50 
2.00 
2.00 
2.00 
2.001 
2.001 
2.00 
2.50 
2.00 
2.00 
2.00 i 
2.00! 
2.00 
2.001 
2.00 i 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00

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

“Darbininko" Adm.

(LKFSB) Londone lie
pos 18 d. buvo atlaikytos 
mišios už žuvusius karžy
gius, o po pietų Chingfor- 
do miškuose per choro iš
kilą paminėtas Dariaus - 
Girėno žygis kalba ir dai
nomis.

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas, Bellevue St., Dorches
ter. Įeigos $1,236. Gera nuosa
vybė. Tiktai $1,500 cash. Balan- 

i sas morgičius Savings Bank. 
Žemas apmokeščiavimas. F. T. 
Keefe, 50 Congress St., Room 
417. Tel. HUB 8157 arba PARk- 
way 6826 M.■___

I#
I 
ti ■

| <i <

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.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

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

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

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

948 E. Broad-.vay, S. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

6V. JONO EV. BL. PASALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

a®®©©©®©®©®©®S©©©&®©®©®®®@®@®S®S-5©©®@&©®©©®®®©,®©®®®t

Į PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
j yra
’ mėnesinis, religinis, paveiksluotas 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” 
į gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- 
j meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS"
t 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

I

I

S

I

į f j

i
UN1ON ELECTRICAL SUPPLY CO.

19 High St., Boston į?

-----------------------------------

> vr^ • ■ ■ ■ ■ • «

BALLAST TUBES
POPULAR /a.. EACH 
NUMBERS

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

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

WILL ALSO SUPPLY JDEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction auaranteed or your 

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

numbers.

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.BarasevKiu$irSūmK
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises 
254 W. Broadway 

SO. BOSTON, MASS. . 
Tel. SOUth Boston 2300
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Man*. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojae 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų Ir Nakt| 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boaton 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dienų ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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



8DARBININKAS

Į

mokslų

WATERBURY. CONN.

Ci-tOS KUO- 
praeitus 3 
atostogas, 
susirinki- 

» d. 1 vai.

I
0-1

Moterų
Apaštalavimo 

šv

RYTINIU
VALSTYBIŲ ZIMBS

€

bendrus pusryčius. Sesuo L r-: 
bana pas-zadėjo suruošti pus-' 
ryčius. irtLuimkai nuoširdžiai 
dėkoja kitoonui kun. Pankus ir 
Sesutei uroanai ux palankumą 
ir pritarimą.

HARTFORD. CONN. j iš. A:;,"r'k“f ferencijos Kun. Dr. J. Bogu^as.
Susirinkime dalyvavo ir kleb. 
kun. J. Valantiejus ir kun. B. 
Gauronskas. kurie taipgi kalbė
jo-

Nutarta ruošti kortavimo va
karą dėl kareivių, kurie yra 
Jung. Valstybių armijoj. Viso 
yra virš 600 jaunuolių. Vakarė
lį ruoš bendrai Federacijos 
skyrius ir kareivių tėvų drau
gija. Įvyks Advento antrą sek
madienį. po pietų.

Federacijos iždan įplaukė au- 
Treti- 
Rutos 

Maldos
Vardo antro skv- 

Šv. Juozapo Mai-

KNYGA APIE ŠVČ. P. MARI
JOS APSIREIŠKIMĄ LIURDE 

Pereitą sekmadienį prie šv. 
Andriejaus lietuvių par. bažny
čios išplatinti lapeliai apie išlei
dimą knygos — švč. P. Marijos 
Apsireiškimai Liurde. Tikrai 
būtų malonu, kad New Britai- 
niečiai gausiai prisidėtų tą 
svarbią knygą išleisti. Brangin
kime ir remkime katalikišką 
spaudą. Savo aukas knygos iš
leidimui siųskime Darbininkui. 
366 W. Broadurav. So. Boston. 
Mass.

veikia 4 High School skyriai ir 
2 pirmieji College kursai. Stu
dentų ligi šiol užsiregistravusių 
yra arti 50. — Mokytojų perso
nalą sudaro 12 asmenų, iš kurių 
10 yra Marijonai ir 2 pasaulio- 
nys: p. Antanas Vaičiulaitis, 

I kuris dėsto lietuvių ir prancū
zų kalbas, ir p. Hieronymas 
Riskevičius, gamtos 
dėstytojas.

1UY AN 1XTRA *100 10^I
!

sius graudžiais žodžiais, iškel
damas velionies neįkainuoja
mus nuopelnus Bažnyčiai ir 
Tautai. Graudi ašarėlė nuriedė
jo daugeliui dalyvių, klausant 
| pamokslininko žodžių.

Po pamokslo galingai suaidė
jo “Libera”, kurią atgiedojo 
dvasininkai sutartinai su stu
dentų choru. Pamaldos užbaig-

TRETININKU 
KONFERENCIJA

Rugsėjo 16—19 dd., Šv. Juo
zapo lietuvių parapijoj įvyksta 
Šv. Pranciškaus Mylėtojų ir 
Tretininkų konferencija, globo
jant kleb. kun. J. Valantiejui.

Rugsėjo 16—18 dd. įvyksta 
šv. Pranciškaus Novena. kurią 
veda T. Justinas Vaškys. OFM.

Konferencijos programa se
kanti:

Sekmadienį, rugsėjo 19 d.. 3 
vai. po pietų, šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje įvyks pamoks
las. iškilmingas įžadų atnauji
nimas. giesmės, Generalė Abso
liucija. palaiminimas Švč. Sa
kramentu.

4 vai. po pietų, šv. Juozapo 
parapijos salėje: paskaita — 
"Trečiasis Ordinas ir Katalikų 
Akcija". Po paskaitos — klau
simai ir atstovų pranešimai iš 
Kongregacijų stovio ir veikimo. 
Po pranešimų — Serafiška va
karienė su įdomia programa.

Konferencijoj dalyvauja iš 
sekančių parapijų: Ansonia. 
Bridgeport. Hartford. New Bri
tam. Nt v,- Haven. YVaterbury. 
Conn.

Per Serafišką šv 
kaus meilę ir taiką.'

kas sekančių draugijų: 
ninku S5.01: 
$4.00: 
$3.80:
riaus $3.20: 
dos $1.00.

Turiu pažymėti, kad vyrų at
stovų šiame susirinkime labai 
mažai dalyvavo. Kaikurie vy
rai sako: "Moterys daugiau 
myli dirbti, tai jos ir dalyvau
ja".

Trumpai apie Labdarybės 
draugiją. Labdarybės draugija 
dabar turi daug našlaičių. Dvi 
Seselės prižiūri ir globoja vai
kučius. bet jos vienos negali 
viso darbo atlikti, prašo, kad 
moterys, kurios gali, joms pa
gelbėtų. Reporteris.:

MŪSŲ JAUNUOLIAI — 
KARIAI

Šiomis dienomis gauta žinia, 
kad Dr. Leit. A. Nevulis pakel
tas kapitonu, p. Emilija Kaz
lauskaitė pakelta antruoju lei
tenantu. Sveikiname jaunuolius 
ir linkime sėkmingai pasiekti 
viršūnes karo tarnyboje.

REMKIME ŠALIES REIKA
LUS — PIRKIME KARO 

BONUS
Pirkdami karo bonus ir štam

pas. mes prisidedame laimėti 
pergalę ir tuo pačiu užsitikri
name šviesesnę ateitį senatvėje.

Ruoškimės parapijos pikni
kam kuris įvyks spalių 3 d., pa
rapijos salėje ir kieme. T. M.

NEW BRITAIN, CONN
I

ELIZABETH.N.J.
Pereitą sekmadienį, rugsėjo 

12 d. įvyko Šv.
Praeitą pavasarį buvo skelb- 

Pranciškaus tas paimtųjų kariuomenėn są- 
Mylėtojų vietinės kuopelės su- rašas bendram skaičiuje 450. 
sirinkimas. Dalyvavo kleb.
M. Pankus. Sesuo Urbana. Per- tose, pastatyti bažnyčioje prie 
skaitytas kun. J. Vaškio 
kas. kviečiantis dalyvauti
tininkų konferencijoj, sekma-1 skaitline 450. Tiek mūsų kolo- 

Pranciš- dienį. rugsėjo 19 d.. VVaterbu-' nija buvo davusi

I

I
kun. jų vardai surašyti dviejose len-

laiš- r šoninio altoriaus ir nuo vargo- 
Tre- į nų nuleista didelė vėliava su

Rugsėjo 12 d. įvyko Federa
cijos 22 skyriaus susirinkimas. 
Pirmininkas komp. A. Aleksis 
išdavė raportus iš Federacijos 
Tarybos ir Amerikos Lietuvių 
konferencijų. įvykusių Pitts
burgh. Pa. Taipgi daug ką pa-

už laisvę gy- 
ry. Conn. Kvietimas priimtas ir į nė jų. Iškilmingos apeigos įvyko 
pasižadėta dalyvauti. Iš iždo birželio 27 d. Nuo to laiko vėl 
paskyrė auką šv. mišiom, ku-! paimta daugiau. Jų čia vardus 
rios bus atnašaujamos šį penk- ( skelbiame pareikšdami jiems 
tadienį. Šv. Pranciškaus žaizdų- 
dienoj.

Spalių 4 d.. Šv. Pranciškaus 
šventėje. Tretininkai bendrai 
priims Šv. Komuniją ir turės

pagarbą.
Juozas Andruška (2-ras brolis) 
Albertas Akulionis (2-ras br.) 
Edvardas Adomunas.

į Kazys Augulis,

AP. TI’ GIRDĖJAI APIE
■ .1.1 v VEDU ?"

Obuolių “Medus”
APSAUGO NATŪRALI DRĖGNUMĄ... UŽLAIKO

Šviežumą
ŠVIEŽI: Užtai, kad Obuolių “Medus" pa
deda užlaikyti 
bakus. Jis vra padarytas iš tyro obuolių 
s įso kuris apsaugo tabakų šviežumą, pa
keliui j jus.
KĄ OBUOLIŲ "MEDUS" PADARO 

TABAKAMS...
Obuolių “Medus" yra naudojamas api- 

purkštimui Old Gold s tabakų. įimant ir 
puikius I.atakia, kurių yra uždengiamas 
kiekvienas kampelis. Šis elementas ap
draudžia nuo sudžiūvimo ir nepakeičia 
skonio!
KA OBUOLIŲ “MEDUS” JUMS 

DUODA
Apdraudžiant drėgnumą ir šviežumą 

OI GoJd's parinktų tabakų. Obuolių “Me
dus" padeda jums suteikti pilną malonu
mą rūkant Old Golds. Pabandyk pakelį 
Old Golds Tuomet suprasite, ką Obuolių 
“Medus" gali jums duoti.

Old Gold’s parinktus ta-

y

*

*

F*
«• J

PIRK
DAUGIAU 

KARO BONU 
DABAR

P. Lr * tri r ~pior
Esubluhed 1'60

MAŽIAUSIA
Rezultate, bešališkame Reader’s 

Oioest Liepos m pereitų metų bu
vo atspausdinta skaitlines nuošim
čiais. parodant. Old Golds buvo:

14<nr VAŽ’AU nikotino 
lOm MAŽIAU gerkle erzinančių 
kokybių tars ir eesins

iš 6 skirtingų bandytų rūšių.

0)0 
Goto 

CIGARETUS

N*t'i
•šis naujas driginimo elementas 
buvo išrastas Eastern Regionai 
Research Labaratorijoje U. S. Ag
rikultūros Departamento. Mes pra
miname jį Obuolių Medumi".

KLAUSIKITE Sammy Kaye’s Bano ir Svečių, Trečiadieniais 8 v. r. WEEI • Bob Crosby ir Jo Orkes- 
tros. Sekm. 10:30 pj p. WBZ 

VILTIS
Kad ir sąlygos Marianapolio 

Kolegijai veikti yra labai sun
kios. tačiau Vadovybė yra pasi-

: ryžusi ir toliau darbą tęsti ir -
Kolegiją laikyti, nepaisant kiek tos &ražia Salve Regina gies- 
pasiaukojimo tai pareikalautų, ne
pasitikėdama, kad katalikų vi-j palengvo, rimtais veidais 
suomenė parems jos pastangas • dalyviai skirstėsi nuo los vie- 
vienintėlei lietuvių Kolegijai iš- tos’ ^ur ilsisi didis Dievo ir 
laikyti K. žmonių mylėtojas, a. a. kun. J.

Navickas.
Kolegijos vadovybė dėkojo 

svečiams už dalyvavimą ir vi- 
.sus pavaišino skaniais pietu
mis. gerųjų seselių pagamin- 

jtais.
' Kun. J. Navicko pagerbime 
dalyvavo kunigai: A. Petraitis,

Stasys Aika (mokytojas) 
Antanas Bernotas,
Benjaminas Butrimas,
Raimondas Butrimas 2 broliai.
Mykolas Butkus.
Simonas Baytalo (2-ras br.), 
Jonas Bražinskas.
Aleksandras Balandis,
Jurgis Balčiūnas,
Jonas Balčiūnas.
Antanas Bubė.nas,
Charles Bernotas.
Charles Bražinskas,
Juozas Ciunis.
Antanas Ciunis,
Klemensas Ciunis (3 broliai), 
Edvardas Cekanavičius 2-ras b. 
Valerija Dobravalskis (Dou- 

bar) WAAC.
Steponas Dobilas,
Frank Delasey,
Francis Džiovelis (sąskaitin.),
Jurgis Grigalavičius, 
Aleksandras Grybas,
Vincas Grigas,
Jonas Gaidelis,
Mykolas Gapšys,
William Grigutis (3-čias br.)
Juozas Janušonis,
Juozas Ivašauskas.
Chester Jodkojis,
Anna Mary Igilevičius 

wicz), WAAC.
Juozas Kocot,
Pranas Karalevičius,
Emil Kazlauskas,
Robert Kripaitis.
Petras Kasilionis,
Stasys Kiršlys,
Dorothy Krikštanas, WAAC.
Jonas Klumas (2-ras br.),
Albertas Kablys,
Povilas Krasauskas,
Pranas Laukaitis.
Robert Liudvinaitis (2-ras br.)
Adolfas Lignugaris (3-čias br.) 
Samuelis Lubas.
Aleksandras Linkus.
Antanas Leikauskas 

(Lacaskev).
(Bus daugiau)

BRIDGEPORT, CONN

Pamaldos už a. a. kun. J. i
Navicką

Rugsėjo 6 d. š. m., per “Labor 
Day”, a. a. kun. Jono Navicko 
mirties metinėse, Marianapoly- 
je, kur yra jis palaidotas, buvo 
atlaikytos įspūdingos pamaldos j“ vl?tekūnZ&Pr. StrakauskZ’. 
už jo vėlę.

Kolegijos koplyčioje iškilmin
gąsias gedulo šv. mišias atna
šavo pats TT. Marijonų Provin
cijolas, kun. K. Rėklaitis. MIC., Į 
asistuojant diakonu — kun. J. i 
Vaškui, subdiakonu — kun. K. 
Stadalnikui, MIC. Per šv. mi- jįų jr gerbėjų iš artimesnių pa- 
šias giedojo Marijonų studentų rapijų. K-s.
choras, vadovaujant kl. V. Pa- • 
nuliui, MIC.

Po šv. mišių išsirikiavo gedu-' 
linga procesija ir iš koplyčios1 
nužygiavo prie a. a. kun. J. Na
vicko kapo, supilto šalia Kal
varijų XII stoties. Kapaš’ jau y- 
ra apdengtas marmuro didele 

I plyta, ant kurios išraižyti šie

Ateinantį sekmadienį rugsė
jo 19, per sumą prasidės iškil
mingi 40 vai. atlaidai. Pamoks
lus sakys kun. Dr. A. Bružas.

Iš kariuomenės atleistas bu
vęs choro narys, L. Ribokas, 

j kuris ištarnavo apie tris metus. 
'Jis buvo Australijos salose ko
ne visą laiką. Choras ir Brid- 
geporto jaunimas sveikina jį 
sugrįžusį sveiką iš karo fronto 
ir vėl kviečia į savo tarpą, ypač 
choristai.

Parapijos kunigai jau lankosi ku'klūs ž6džiai; ^Kunigai Jonas
z-x ve -ve i i ni i c, 1 z. <1 r, w-< I . . _ _   _

(Egelo-

K. Rėklaitis. J. Vaškas. A. Jes- 
. kevičius, J. Kuprevičius, V. An- 
driuška, J. Šaulys, K. Stadal- 
nikas: Seselės Kazimierietės iš 
Providence, R. I., N. Pr. šv. P. 
Marijos Thompsono Seselės, ir 
gausus būrys velionies priete-

po parapiją surašinėdami šei
mas, ir turi gana gerų pasek
mių.

Choro pamokos prasidėjo, ir 
penktadienio vakarais jauni
mas lankosi į pamokas, kur 
ruošiasi atlaidams ir ruošis 
prie dainininko Stankūno kon-1 
certo. kurs įvyks lapkričio 21. |Iionjes kapą kun A Petraitis

Parapijos bazaras prasidės Sv_ Kazimiero parapijos <Wor- 
spalių mėnesį. Įvyks šeštadie- cester. Masa, klebona& didis 
niais: 9. 16. 23 ir 30. Gros ge- kun , Navicko prietellus ir 
ras orkestras. Visi atsilankiu- gerWjas prabHo j susirinku.

Navickas, 1885. I. 2 — 1941. 
IX. 2, Ilsėkis Viešpatyje”. Vi
sas kapas buvo labai gražiai 
papuoštas gyvomis gėlėmis. Tai 
— rūpestingųjų N. Pr. švč. P. 
Marijos Thompsono seselių 
darbas.

Procesijai sustojus aplink ve-

.spalių mėnesį. Įvyks šeštadie-' 
niais: 9, 16. 23 ir 30. Gros ge
ras orkestras. Visi atsilankiu
sieji galės linksmai laiką pra- 

i leisti. O.I
i MARIANAPOLIO ŽINIOS

MOKSLO METŲ PRADŽIA 
Šįmet. Marianapolio Kolegija 

pradėjo savo XVIII-tuosius gy-| 
vavimo metus rugsėjo 13 dieną.' 
Tą dieną įvyko iškilmingoji 
naujų mokslo metų inauguraci-i 
Ja.

9 vai. ryto. Kolegijos Koply- 
čioje buvo atlaikytos iškilmin-' 
gos šv. mišios į Šventąją Dva-1 
šią. Celebravo TT. Marijonų 
Provincijolas kun. K. Rėklaitis, 
MIC.. asistuojant kun. J. Vaš
kui. MIC., Kolegijos Rektoriui 
— diakonu, kun. V. Andriuškai, 
MIC., Kolegijos Registrarui, — 
subdiakonu. Po Evangelijos 
studentams pritaikytą pamoks
lą apie katalikų mokyklos reik
šmę pasakė kun. Jonas šaulys, 
MIC., Kolegijos mokytojas. 
Tuojau po šv. mišių prie išsta
tyto Švenčiausiojo atgiedota 
“Veni Creator” ir suteiktas pa
laiminimas.

Pamaldose dalyvavo visi šių 
mokslo metų studentai su mo
kytojų personalu priešakyje.

Po pamaldų, studentams susi
rinkus į konferencijų didžiulę 
salę, pasveikinimo arba inau- 

l guracijos žodį tarė Kolegijos
prasidės spalių 10 d. ir baigsis | Rektorius kun. J. Vaškas, MIC. 
spalių 17 d., parapijos salėje. Į 
Bus įvairių laimėjimų, prakal-' 
bų ir šokiai. Rap.

NEWARK, N. J hl
Sekmadienį, rugsėjo 19 d., 1 

vai. po pietų įvyks Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos piknikas 
parapijos salėje ir kieme, 
Adams St.. kampas New York 
Avė. Bus įvairių pasilinksmini
mų. Pikniko rengėjai ir klebo
nas kun. I. Kelmelis nuoširdžiai 
kviečia visus dalyvauti. Įžanga 
50 centų asmeniui.

Parapijos metinis bazaras

i

IL

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Juozas Kasinskas
E Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

> Patarnavimas Dieną ir Naktį

[ 602 VVashington Blvd. 
* BALTIMORE, Md.

> Tel. Plaza 8595
) Limosinai dėl visokių reikalų

I

ŽVAIGŽDE Į
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

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

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

lams ir pamokinimams; g
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam g 

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

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

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

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

STATISTIKA
Nežiūrint karo aplinkybių šį

met Marianapolio Kolegijoje

ir kun. J. Kuprevičius, MIC., 
Kolegijos Prefektas. UŽSAKYMAMS ADRESAS:

"ŽVAIGŽDĖ"
488 E. Seventh SU So. Boston. Mass.
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