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(LKFSB) Mūsų Londo
no korespondentas prane
ša, kad daug Lietuvos 
žmonių iš Suvalkijos, ypač 
iš pietinės jos dalies yra į Anglijos ministerių pirmi-
išvežta į Gusen ir Maut- Į ninkas Winston Churchill 
hausen koncentracijos į susirinkusiam parliamen- 
stovyklas. Vokiečių stovy
klose nekalti žmonės ken
čia neįsivaizduojamas 
kančias nuo sugyvulėju- 
sių prižiūrėtojų: su savo 
aukomis jie daro ką nori. 
Kad neliktų nė ženklo apie 
jų mušimus, žiaurius žu
dymus, mirusieji yra de
ginami. Kartą Mathause- 
no stovykloje, bevežant 
kūnus sudeginti, vienas 
žmogus, kurs buvo apal
pęs, bet buvo palaikytas 
už mirusį, atsigaivino, at
sisėdo ir pradėjo rėkti. Ve- 
žantysis norėjo sustoti ir 
iškelti gyvąjį, bet prižiū
rėtojas surikęs, jog rašti
nėje tas žmogus pažymė
tas mirusiu ir jisai negalįs 
būti atgaivintas... Ir taip 
sudegino gyvą žmogų. Gu
sen stovykloje taipgi bai
sios sąlygos. Iš devynių 
tūkstančių sveikų žmonių 
per metus išmirė aštuoni 
tūkstančiai. Į tas stovyk
las daugelyje atvejų suva
romi žmonės, kurie turėjo 
užleisti vietas atėjūnams 
vokiečiams. Jie be kaltės 
suimti ir naikinami.

tui pare:škė, kad “tinka
mu metu antras frontas 
per Prancūziją ir kitas 
valstybes bus pradėtas”. 
Karą Italijoje jis pavadi
no “trečiuoju frontu”. Jis 
sakė: “puolimas iš vakarų 
pusės dar nepradėtas, bet 
visa prirengta, ir kada 
mes ir Amerikos vyriausy
bės išspręsime tinkamu 
metu, visu smarkumu bus 
pradėta”.

Churchill savo ilgoje 
kalboje pareiškė, kad ka
ras eina pagal nustatytus 
planus. Amerikos karo jė
gos užėmė Sardinią, pa
deda Prancūzams išvyti 
nacius iš Corsica salos. 
Pasitarimai su sovietų 
Rusijos atstovais bus 
greitu laiku pradėti, ir 
taip pat daromi planai 
Roosevelto, Churchill ir 
Stalino pasitarimams.

Churchill pareiškė, kad 
priešas bus nugalėtas 
nacių vadai nubausti 
karo pradėjimą.

TEL. SOUth Boston 2680PENKTADIENIS (Friday) RUGSĖJIS (September) 24 D.. 1943 M.TEL. SOUth BostoD 2680

Londonas, rūgs. 23

Naciai Bus Užpulti Per 
Prancūziją

FTVE CENTS

Nauji Stalino Žygiai Stebina 
Diplomatus Washingtone

VVashington, rūgs. 23 — sakė, kad “bažnyčia bus 
Amerikos diplomatai ir atstatyta”.
vyriausybės vadai stebėsi Toliau, Washingtone va- 
sovietų Rusijos diktato- dai skaito išleistą 64 pus- 
riaus Stalino nauju žygiu.' lapių brošiūrą, užvardytą: 

Per dvidešimts penkis “Stalinas ir Dievas”. Joje 
metus Rusijoje buvo ti- aprašyta Stalino jaunys- 
kintieji persekiojami, baž- tės dienos, kaip jis atsiža-

i

ir 
už

Šis vaizdas parodo garsųjį PERĖJIMĄ (Brenner Pass), kuriuomi ru- 
bežiuojasi Italijos ir Vokietijos žemės. Tai kelias, kuriliomi reiks na
ciams iš Italijos išsinešti, kai bus užduota lemiantis ir tai paskutinis 
smūgis Italijoje.

Dega Naples Miestas 
Italijoje

Londonas, rūgs. 23 — I-

KARDINOLAI AREŠTUOTI
Berne, Šveicarija, rūgs, ga iš Korsiko, palikę 1,000 

23 — Hitlerio kareiviai kareivių užmuštų.
Petro. Bazilikos, 
areštavo Kardi-

Amerikos Lietuvių kon
ferencija Pittsburghe 
(Pa.) taip pavyko, kad ir 
komunistai prieš ją neturi 
nei vieno rimto užmetimo. 
Komunistai vis dar kalba 
apie Smetoną. Smetona 
gali būti šioks, gali būti 
toks, bet jis vistiek yra ša
lininkas nepriklausomos 
Lietuvos. O kaip yra su 
komunistais? Komunistai 
buvo ir yra demokratijos 
ir nepriklausomos Lietu
vos priešai. Komunistai 
sako, kad S m et o n o s 
nebuvo konferencijoj, bet 
buvo jo agentai. Pirmą 
kartą girdžiame, kad Sme
tona turi savo agentus A- 
merikoje. Kas gi tie ko
munistų vadinami Smeto
nos agentai ? Komunistai 
sako: Žadeikis, Budrys ir 
Daužvardis. 1 
yra žinoma, kad Jung. 
Valstybių vyriausybė pri
pažįsta Žadeikį, kaipo Lie
tuvos ministrą, o Budrį ir 
Daužvardį Lietuvos kon
sulais.

Taigi komunistai yra ir 
Jung. Valstybių vyriausy
bės priešai.

Naciai įsako Nužudyti 100 
Italu Už Kiekvieną Vokietį
Londonas, rūgs. 23 — 

Hitlerio vadai Italijoje į- 
sakė, kad už kiekvieną nu
žudytą, ar sužeistą nacių 
kareivių bus sušaudyta 
100 italų. “Kas veikia 
prieš vokiečius, tas be pa
sigailėjimo bus sunaikin
tas”, sako naciai.

talijos miestas Naples, ka- Prie sy-
■ me buvo virš milijonas Romoje, 
gyventojų, paskendęs dū- n°^us, kurie ėjo į Vatikano 
muose. Dideli gaisrai siau- valstybę.^ Apie jų^ likimą 
čia įvairiose miesto daly- nieko nežinoma.
se.

Į

nuo gyventojų, 
kiną. Išrodo, 
pasitrauks iš miesto, 
Alijantu kariuomenės ar
tinasi prie jo. Jei naciai' 
gintų miestą nuo Alijantu, 

i jie jo nenaikintų.

Vatika
nui naciai nepranešė apie 
areštavimą Kardinolų.

Naciai Bėga Iš Corsica 
Salos

Japonai Išsikraustys Iš Tokio

Vokiečiai viską vagia
visą nai-Į Popiežius Pijus XII rei- 

kad naciai kalauja, kad naciai išsi- 
' ' nes Įnešdintų iš Romos, nes I-

_ Italijos vyriausybė yra pa- 
, i skelbusi “atviru miestu”. 

Bet naciai yra nusistatę 
kovoti Romoje, jei Alijan
tai juos pultų. Aišku, kad 
Alijantai nacių nepaliks 
Romoje, bet naciai sunai
kins miestą.

drįso viešai pasakyti, jog 
lietuviai nenori vykti į Vo
kietiją.

Londonas, rūgs. 23 —Ja
ponijos vyriausybė pa
skelbė, kad vyriausybės 
skyriai bus iškraustyti iš 
Tokio, taip pat kaikurios 
industrijos ir gyventojai.

Japonai nujaučia, kad 
Alijantu bombonešiai pa
sieks jų sostinę.

Japonijos vyriausybė at-
Bet visiems sišaukė į visus gyvento

jus, kad sutelktų visas pa
jėgas apginti kraštą nuo Į mėnesius Britanija prara- 
Alijantų užpuolimo.

Prarado 447 Amerikiečių 
Bomberius

Londonas, rūgs. 23 — 
Britų oro laivyno sekreto
rius pasakė, kad per pa
staruosius aštuonius karo

ido 1651 ir Amerika 447 
> bomberius Šiaurinėje Eu
ropoje.

FORVICTORY

■f
Buy An

Extra $100 
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‘ During 
3rd WAR LOAN

Alijantai Daužo Paskutines 
Nacių Tvirtoves

Londonas, rūgs. 23 — 
I Vokietijos naciai bėga iš 
Corsica salos, kur Pran
cūzijos kariuomenės ir I- 
talijos baigia užimti tą 
svarbią salą.

Pranešama. kad apie 
1000 nacių buvo saloje nu
žudyta.

Iš Alijantu Centro, Šiau
rės Afrika, rūgs. 23 — A- 
merikiečių penktoji armi
ja Italijoj daužo paskuti
nes nacių tvirtoves degan
čio Naples miesto apylin
kėje.

Korsikoj amerikiečiai 
stojo prancūzams į pagal
bą galutinai sunaikinti 
nacių jėgas toje saloje. 
Naciai galvatrūkčiais bė-

Amerikiečiai Pasiruošę 
Kovai Visuose Frontuose

ciųjų ištremta į Sibirą, 
nužudyta; kuris šaukė, 
kad religija turi būti su
naikinta, tas Stalinas šio
mis dienomis užgyrė baž
nyčios organizavimą ir 
paskyrė vyskupą Sergius, 
kaip patriarką visos Rusi
joje pravoslavų bažnyčios.

Provoslavija sudaro val
stybės religiją, kaip pana- 
■ šiai, protestantizmas Ang
lijoje.

Anglijos protestantų ar
kivyskupas nuvažiavo į 

i Maskvą tartis su provo. - 
lavų patriarku. Rusijos 
patriarkas atsišaukė į A- 
merikos ir Anglijos karei
vių “motinas”, kad jos iš
reikalautų vyriausybių a- 
tidaryti “antrą karo fron
tą”. Ką tas visa reiškia?, 

; klausia diplomatai ir vy
riausybės vadai. Komuniz
mas pačioje savo esmėje 
yra bedieviškas. Užgirti 
religiją, padaryti ją vals
tybės religija, būtų komu
nizmo atsižadėjimas. Kad 
religija buvo Rusijoje per
sekiojama pats Stalinas 

į pripažįsta, nes dabar pa-

ir galutinai, šio karo me
tu, jis suprato, kad esąs 
Dievo pašauktas išgelbėti 
ne tik Rusiją, bet visą Eu
ropą, demokratiją, religi
ją ir Vakarų civilizaciją...

Jei Stalinas, komunizmo 
vadas, imasi “išgelbėti re
ligiją”, ir suvienija baž
nyčią su sovietų unija, tai 
ir mūsų komunistams ki
tokios išeities nebėra, kaip 
tik priimti religiją, tikin
čiųjų nepeikti, bažnyčios 
nešmeižti. Popiežiaus ne
užgaulioti. Reiškia visi 
komunistai turi savo kailį 
pakeisti...

Duok, Dieve, kad visi 
komunistai sugrįžtų prie 
Dievo ir išganytų savo sie
las. Bet greičiausia, kad 
Stalinas tai daro savotiš
kais sumetimais. Jis su
pranta, kad Bažnyčia yra 
galingas įrankis dramati
zuoti patriotizmą, ir taip 
pat, gal, kad lengviau bū
tų galima pavergti mažą
sias tautas... Bet vis tiek 
reikšminga, kad Stalinas 
pripažįsta religiją patrio
tizmo įrankiu...

Naciai Reikalauja Vatikano 
Pritarti FašizmuiOmaha. Neb. — Gen. 

George Marshall, kalbėda
mas legionierių seime, pa
reiškė, kad netrukus 
Jung. Valstybių karo jė-< 
gos bus pasiųstos prieš! 
Europos ir Azijos priešą 
visuose frontuose. Alijan- 
tų laimėjimai yra ne kas 
kitas, kaip tik paruošia
mieji darbai dideliems ka
ro veiksmams.

Paul McNutt, darbo jė
gos tvarkytojas, tame sei
me pasakė, kad valdžia 
privalo šaukti karo tarny
bon visus vyrus, kurie ne
dirba karo pramonėje.

i Kai Darbams Išvežti Lietu
viai Grįžo 1$ Naciu Žemės
(LKFSB) Liepos 12 d. 

Vilniun atvyko pilnas 
traukinys Lietuvos darbi- 

; ninku, paleistų “atosto
goms” iš Vokietijos. Juos 
sveikino Vilniaus burmis
tras pulk. Dabulevičius ir lemo mūšiuose, Italijoje, Į menę iš sovietų Rusijos, 

i vokiečių komisaras 
Hingst. Pulk. Dabulevi- 

ičius jiems pareiškė savo 
užuojautą ir prasitarė — 
žinąs, jog kiekvienas norė
tų pasilikti tėviškėje, bet Rusijos karo fronto ir at
skaro reikalai neatsižvel- siuntė juos kovoti prieš 
gia į mūs norus”. Taigi Alijantus Italijoje, 
net nacių patikėtinis, prie Iš Ispanijos pranešama, tu pasiruoš kovoti vakarų 

j pačių nacių komisaro iš- kad naciai planuoja visiš-' frontuose prieš Alijantus. voti prieš nacius.

Naciai. Iš Rusijos Paimti Į 
Nelaisvę Italijoje

Londonas, rūgs. 23—Sa-|kai ištraukti savo kariuo

• v

t

Lenkų Pulkai Sukilo Prieš 
Nacius

Alijantai paėmė į nelais-ines supranta, kad pralai- 
vę daug nacių kareivių,!mėjimas užtikrintas. Tai- 
kurie pirmiau kovojo Ru-'gi naciai sako, kad jie ati- 
sijoje. Reiškia Hitleris iš-įtrauks kariuomenes iki 
traukė daug -kareivių iš Lenkijos pasienio ir čia 

sudarys tvirtą apsigyni
mo liniją, gi tuo pačiu me-

•■■.•t' r :■ .

Londonas, rūgs. 23 — 
Hitlerio vyriausybė išlei- 

l do pareiškimą reikalauda- 
: mi, kad Popiežius ir visi 
Katalikų Bažnyčios vadai 
nustotų priešintis fašiz
mui ir pritartų nacių val
džiai ir Italijos fašistams.

Mūsų lietuviškieji ko
munistai vis tebešaukia, 
kad Popiežius ir visi kata
likai yra fašizmo pritarė
jai. Jei taip, tai kodėl Hit
leris reikalauja, kad Vati-

kanas nesipriešintų fašiz
mui? Gal komunistai ga
lėtų paaiškinti?

Bažnyčia priešinasi fa
šizmui, nacizmui ir komu
nizmui, nes tos valdžios 
pavergia žmones ir atima 
jiems visokią laisvę.

/fote. Ttandj

_WAR 
du LOAN

Darbininku Radio Programa
Švedija — 
Augustavo 
du lenkų 
naciai bu- 
Lenkai su 
pasišalino

Stockholm.
Praneša, kad 
srityje sukilo 
pulkai, kuriuos 
vo mobilizavę, 
visais ginklais
į miškus ir organizuotai 
puolė nacius.

Lenkų jaunimas, sužino
jęs apie lenkų kareivių su
kilimą, skubinosi jiems į 

i pagalbą, kad bendrai ko-

Šeštadienį, rugsėjo 25 d., 2 vai. po pietų iš 
WCOP stoties, Boston, Mass., vėl turėsime progą 
klausytis gražios lietuviškos radio programos. Dai
nininkė iš Chicagos pasižadėjo sudainuoti porą dai
nelių. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 
kilocycles ir klausytis programos. Trumpą kalbelę 
pasakys p. Stasys Mockus.

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

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
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Sugrįžusios Iš Japonų 
Nelaisvės

Pamaldos Ir Svarbios 
Prakalbos

Norwood. Mass. — Vie
nuolės Seserys, Maryk- 
noll, sugrįžusios iš Japo
nų nelaisvės kalbės Šv. 
Jurgio parapijos svetainė
je rūgs. 26 dieną ir paro
dys judamuosius paveiks
lus. Įžangos nebus. Prog
rama prasidės 7 vai. vaka
ro.

The Maryknoll Seserys 
yra misionieriai. Jos dar
buojasi daugiausia sveti
muose kraštuose. Sesuo 
Dominika darbavosi 19 
metų Kinijoje. Ji buvo Ja
ponų paimta į nelaisvę. 
Paskiau, kada Amerika 
pasikeitė belaisviais su Ja
ponais, Sesuo vienuolė su
grįžo į Ameriką laivu 
"Gripsholm”. Ji papasa
kos savo pergyvenimo 
nuotykius. Visi kviečiami 
atsilankyti.

Sekmadienį, rugsėjo 26 
d., Šv. Pranciškaus lietu
vių parapijos bažnyčioje, 
Bradford St.. Lawrence, 
Mass.. įvyks pamaldos už 

jšv. Tėvą ir už kenčiančius 
iš priežasties baisaus ka- 

jro.
4 vai. po pietų, Šv. Pran- 

| ciškaus parapijos salėje, 
Bradford St., Laurence, 

: įvyks svarbios prakalbos 
ir karo bonų pardavinėji-

I

I
I

I

I

I
i

Lietuvos Pasiuntinybė Ar* 
gentinoje Persikėlė Į Kitas 

Patalpas

Istorinė Lietuvių Konferencija
Dalyvavo Per 500 Atstovų Iš Jung. Valstybių Ir Kanados

Sudėta Lietuvos Reikalams S6J 57.00
Išpirkta Karo Bonų Už SI 50,000

Rusai Atmušė Vokiečius

mas.
Kalbės įžymūs kalbėto

jai, būtent, kun. Justinas 
Vaškys, O.F.M., "Ameri
kos” redaktorius Juozas 
B. Laučka iš Brooklyn. N. 
Y., "Darbininko” redakto
rius Antanas F. Kneižys, 
vietinis kleb. kun. Pran
ciškus M. Juras ir pakvies
tas vienas svetimtautis iš 
Iždo Karo Bonų centro.

Kalbėtojai kalbės apie 
karą, kovą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, karo 

, bonus ir jų reikšmę, apie 
■ Amerikos Lietuvių konfe- 
; renciją ir kitus 
> klausimus.

Tame lietuvių 
me susirinkime 
davinėjami 
Amerikos Lietuvių konfe
rencija paskelbė, kad A- 
merikos lietuviai per šį 
trečiąjį karo bonų vajų iš
pirks už 10 milijonų dole
rių, 
mes lietuviai su 
kaupu sukeltume 
brėžtą kvotą.

Kviečia visus 
dėl to matosi aiški visoke- ateiti į šį masinį 
riopa pažanga. Mokykloje kimą, sekmadienį, rugsėjo 
dirba Šv. Kazimiero sese- 26 d., 4 vai. po pietų, para
šys.

Ar ne pranciškietės??? vaukime pamaldose.

Auga Lietuvių Argentinoje
(LKFSB) Šiemet Bue

nos Aires mieste lietuvių 
parapijinėje mokykloje 
vaikų darželyje yra 57 vai
kai. iš kurių 9 lietuviai, 
nuo pirmo iki trečio sky
riaus — 33 vaikai, jų tar
pe 4 lietuviai, siuvimo mo
kosi 12. iš jų 2 lietuviai, 
anglų kalbą mokosi 5. iš 
kurių 3 lietuvės. Iš viso 
mokykloje yra 107 vaikai. 
Nors darbo sąlygos sun
kios. per ilgus metus čia 
nebuvo lietuvių mokyklos 
ir tėvai neįpratę į savą 
mokyklą vaikus siųsti, vis

(LKFSB) Gavome žinių, 
kad Lietuves pasiuntiny
bė Buenos Aires mieste 
persikėlė į naują vietą. 
Dabar jos adresas: Calle 
Pampa 4174, Buenos Ai-
res. Argentina. Pasiunti- Corp. John Blumeraitis, 
ny bes sekretorius Griso- sįįnU5 jono įr Marcelės Blume- 
nas apsigyveno nuosava- t_-- 
me bute, adresu: Calle gt 
Nazca 5846, Buenos Aires. 
Pas jį gyvena ir laikrašti
ninkas Kaz. Čibiras, kurs 
dabartiniu metu rašo kny
gą “Lietuva Kryžminėje 
Ugnyje”. Jau yra užbaigęs

i antrąją dalį savo knygos.
■ . .. -

______ I

jo, vietinis klebonas kun. Mag
nus Kazėnas. Programą pradė
jo p. Petras Pivariūnas, pa
kviesdamas Povilą Dargį būti 
vedėju.

Kalba Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirm. L. šimutis... Susi
rinkome čia šio obalsio - pasi
ryžimo vedini: Amerikos visiš-

i

svarbius

masinia- 
bus par- 

Karo bonai.

Prisidėkime visi, kad 
dideliu 

užsi-

lietuvius
susirin-

pijos salen. Taipgi daly

VOKIEČIŲ - RUSŲ KARAS EINA 
BUVUSIOSE LIETUVOS 

ŽEMĖSE
(LKFSB) šiemet, rugsė

jo 18 d. sueina 170 metų, 
kaip R-usija, pirmojo Lie
tuvos padalinimo metu, iš 
Lietuvos atėmė Vitebską 
ir Mohilevą. Apskritai, tos 
žemės, kur dabar eina Ru
sų - Vokiečių karas, dar 
aštuonioliktame šimtme
tyje buvo Lietuvos valdo
mos. Dalį jų. rytines nuo 
Dniepro upės, Rusija, su
sitarusi su vokiečiais 
(Prūsais ir Austrais) at
plėšė nuo Lietuvos 1772 ir 
sekančiais metais, o kitą 
dalį, esančią į vakarus nuo 
Dniepro, su miestais Tar- 
govicų, 
riaus,
Minsko 
su vokiečių

Raudonieji Spaudžia Nacius 
Prie Dniepr Upės

Londonas, rūgs. 23 — Iš 
Maskvos praneša, kad 
raudonoji armija smar
kiai puola nacius prie 
Dniepr upės. Beliko tik 16 
mylių iki Kievo.

raičių. gyvenančių, 101 Lowell 
Vandergrift, Pa., gimęs 

spalių 5. 1919 m. Pradžios ir 
Hifn School mokslus baigęs vie
tinėje Vandergrift High School. 
Taipgi ir Lincoln kolegiją bai- 

■ gė. Nebr. valstybėje. Savanoriu 
įstojo į Dėdes Šamo karo tar
nybą gruodžio 2. 1940 m. ir ten 
mokinosi aviacijoje. Baigęs a- 
viacijos mokyklą gavo korpo- 
ro - mechaniko laipsnį. Corp. 
John Blumeraitis savo tarnyba 
labai patenkintas ir dažnai pa
rašo savo tėveliams.

Nors Corp. John Blumeraitis 
čia gimęs ir augęs, bet labai 
gražiai lietuviškai kalba ir yra 
tikras patrijotas. Sveikiname 
ji-

i 
i

RAŠYTOJO IR DAILININKO 
VYT. BIČIŪNO SUKAKTIS

I

KONFERENCIJOS 
BANKIETAS

Pirmos Konferencijos dienos 
vakare gretimoje sesijų puoš
nioje salėje įvyko Konferenci
jos linksmesnioji dalis — ban
kietas - šokiai. Dalyvavo apie 
600 asmenų. Jų tarpe ne tik, 
visi konferencijos dalyviai, bet ryzimo vecuni: AmeriKos visis-i 
daug įžymių Amerikonų; teisė-ika pergalė — laisvos demokra-

Lietuvos atstatymas..? 
' Mūsų jaunieji lieja kraują ka- 
:ro frontuose, mes likusieji au
kojame savo kraują Raudona
jam Kryžiui... Sujungkime vi
sas lietuviškas jėgas ir

1 Lietuvai gelbėti...

(Bus daugiau)

jų radio stočių vedėjų, laikraš- J tinęs 
tininkų, politikų ir k. Bankiete 
teikėsi dalyvauti Lietuvos mi
nisteris P. Žadeikis, Jung. Vals
tybių įžymūs senatoriai, James 
J. Davis ir James M. Tunnell; 
Lietuvos Konsulai, Jonas Bud
rys ir Petras Daužvardis: estų, 
latvių ir žydų atstovai ir dau
gelis kitų įžymių svečių. Ban- 
kietui lietuviškos nuotaikos — 
spalvos pridavė šeimininkių bei 
komiteto narių moterų gražūs 
tautiniai kostiumai. Bankietas 
pradėtas malda, kurią atkalbė-

LANKĖSI

t

širdis

Vokietijos Vyskupų Laiškas

įuo Lietuvos atskyrė 1793 
netais. taigi prieš 150 me- 
;ų. Jei Rusija savinas! Lie
tuvą dėl to, kad carai ją 
.-aidė, tai lietuviai gali pri
siminti, kad Lietuva yra 
valdžiusi dar didesnius 
plotus ir net dar ilgesni 
laiką dabartinės Rusijos.

Stalinas Ragina Amerikie
čius Pirkti Karo Bonus

Maskva, rūgs. 23 — So
vietų Rusijos vyriausybė 
praneša, kad naciai visa
me karo fronte atmušami 
ir priversti trauktis atgal.

Rusijos kariuomenės ar
tėja prie Kievo ir Smo
lensko.

Atstūmę nacius per Des- 
ną upę, jie užėmė Černigo
vą ir varosi artyn prie 
Kievo. Sovietų rusai esą 
tik 160 mylių nuo Lenki
jos rubežiaus.

Užmušė 7, Sužeidė 53 Au
tobuso Nelaimėje

Johnston, III., rūgs. 20— 
Vakar Greyhound autobu
sas, važiuodamas iš Meni- 
phis, Texas, į Chicagą su
simušė su Diesel-motori- 
niu dviejų vagonų trauki
niu ant Missouri Pacific 
geležinkelio kryžkelės ne
toli Johnston, Iii.

Toje nelaimėje užmušė 
7 ir

-
(LKFSB) Susirinkę sa- 

■ vo metiniam suvažiavimui 
lį Fuldą Vokietijos vysku
pai paskelbė ganytojišką 
laišką, kuriame skatina 
visus grįžti prie “vieno, 
tikrojo, gyvojo Dievo” ir 
pasmerkia tuos, kurie 
“meilės vieton sėja neapy-

sužeidė 53 žmonės.

Ketvirtadienį lankėsi LDS!
Centro pirm. kun. J. Švagždys! 
ir LDS Centro vice-pirm. kun.!
Pr. M. Juras. Atsilankymo pro-,kantą; kurie tiesos ir tei- 
ga, kun. Pr. M. Juras spaustu- i singumo vieton neša prie- 
vės darbininkus apdovanojo vartą, kurie vieton to, kas

NORWOOD, MASS.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju klebonui 

kun. S. P. Kneižiui už lankymą 
mane ligoninėje, kada buvau 
prispausta sunkios ligos. Taip
gi dėkoju visiems geradariams 
už lankymą, šv. mišių aukas, 
gėles ir kitas dovanas, kurios 
man suteikė daug malonumo.

Visuomet dėkinga,
Petronėlė Jablonskienė.

dora, stato tai, kas jiems 
naudinga”. Yra ir kitų 
drąsių laiško vietų, nu- 

' kreiptų prieš nacius: pro-

(LKFSB) Vienas ga
biausių Lietuvos žmonių 
buvo Vyt. Bičiūnas. Jisai 
žymus rašytojas, kalbėto
jas, teatralas ir net daili
ninkas. Gimęs Klovainių 
bažnytkaimy, Šiaulių ap- 
skrityj. 1893 m. rūgs. 1 d. 
(senu kalendorium —!
rugp. 20 d.), taigi šiemet 

ljam sueina 50 metų. Jau
natvėje lankė slaptą lietu
višką mokyklą. Baigęs' 
Šiaulių gimnazijos 6 kla-; 
sės persikėlė į Kazanių? 
kur ketverius metus mo
kėsi dailės. Prasidėjus Di
džiajam Karui persikėlė 
1914 m. į Petrapilį, čia dir
bo lietuvių komitete ir 
"Lietuvių Balso” redakci
joje. 1918 m. grįžo į Lietu
vą ir čia ėjo įvairias parei
gas: paišybos mokytojo, 
dirbo krašto apsaugos ko
misijoje, meno departa
mente, buvo savanorių 
propagandos organizato
riumi. buvo pirmuoju ‘Lie
tuvos’ laikraščio redakci
jos sekretoriumi, pirmuo
ju tikybų departamento 
direktoriumi, buvo išrink
tas į Steigiamąjį ir vėliau 
į pirmąjį seimą atstovu iš 
krikščionių demokratų 
partijos. Daug dirbo prie 
“Vilkolakio” teatro, vėliau 
buvo mokytoju aukšt. me
no mokykloje. Jau 1911 m. 
Šiauliuose buvo suvaidin
tas pirmas jo parašytasai 
veikalas. Blaivybės drau
gijos dramų konkurse lai
mėjo pirmą premiją už 
draminį veikalą “Tėve 
mūsų”.
čiumi redagavo 
Kardą”, o 
“Laisvės” 
Yra parašęs 
gų. daugybę 
teratūros kūrinių: 
kalas “Žalgiris” 
Didž. komiteto 
laimėjo pirmąją vietą.

Jo kaikuriuos vertingus 
piešinius yra įsigijusi 
Čiurlionies galerija. Jis 
net gi yra dailiai dekora
vęs bažnyčias, pav., Anta
lieptėje. Jo yra piešta ir

I

dekoracijų. Jis taipgi yra 
parašęs visą eilę teatro 
veikalų ir sukūręs daugelį 
vaidinimų dėl radijo. Jo 
balsas buvo dažnai girdi
mas iš Kauno radijofono. 
Gaila, kad tas gabus lietu
vis, dabar sukaktuvinin
kas, be jokios kaltės yra 
išgabentas į Sibirą ir mes 
neturime žinių ar dar jis 
tebėra gyvas.

Liūdnos Sukaktuve 
Ištrėmime

savo bičių tyru medumi.
Taipgi tą dieną lankėsi Pro

vidence varg. muz. V. Stasevi- 
čius, p-nia Ad. Lušienė ir karys
Jonas Sereika iš Dorchester, testuojama prieš jų daro- 
Mass. Atsilankymo proga, ka- mas kliūtis tikybiškai au- 
rys Sereika nupirko lietuviškų kieti jaunimą, 
plokštelių.

★

prieš Baž-
1 nyčios varžymą.

★
Pagaliau Sukruto Ir Brocktono Lietuviai

SEKMADIENĮ,

Rugsėjo-Sept. 26 d., 1943
4 V AL. PO PIETŲ

Šv. Roko Parapijos Salėje, Brockton, Mass.
ĮVYKS

Brocktono ir apielinkės visų srovių lietuvių didis

(LKFSB) šiemet, rugsė
jo 19 d., sueina 45 m. am
žiaus žinomam Lietuvos 
laikraštininkui ir ūkinin
kų organizatoriui Jonui 
Dageliui. Jei jis dar gyvas, 
tai liūdnai savo sukaktį 
prisiminė būdamas Sibiro 
ištrėmime. O tai nusipel
nęs žmogus. Kilęs iš Troš
kūnų valsčiaus, Panevėžio 
apskr. Mokėsi Utenoje, 
Voroneže, Panevėžyj, bai
gė Kauno gimnaziją ir 
Dotnuvos Žem. Ūkio Tech
nikumo miškininkystės 
skyrių, be to — išklausė 
Teol-Filos. fakultete filo
sofijos skyrių ir teisių fa
kultete — teisių skyrių. 
Su tokiu pasiruošimu sto
jo organizuoti Lietuvos ū- 
kininkus, norėdamas Lie
tuvos kaimo žmonėms at
miešti šviesesnį gyvenimą. 
Kaip pasižymėjęs jų dar
buotojas, buvo išrinktas į 
III seimą. Bendradarbiavo 
daugelyje Lietuvos laik
raščių ir kurį laiką patsai 
redagavo savaitraštį “Ū- 
kininkas”. Savo gražiausi 
gyvenimo laikotarpį buvo 
skyręs darbui dėl Lietu
vos liaudies ir dėl to oku
pantų bolševikų buvo iš- 

■ tremtas į Sibirą...

SUSIRINKIMAS IR

PRAKALBOS
VVashington. rūgs. 23 —

Sovietų Rusijos diktato
rius Stalinas, pripažinda
mas, “kad Amerika didelę 
pagalbą davė Sovietų Prū
sijai”, ir pareiškė norą. 

Slucko, kacį Amerikiečiai pirktų 
Rusija, karo bonus ir taip pagrei-

Kamenco, Žitomi-
Pinsko,

kitais,
i palaiminimu,'tintų karo užbaigą.

ir

TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE

DIDŽIAUSIA AMERIKOJ PENKTUKO VERTĖ

Battled locally by I .hised Bottlers* from coast tu coast

veikalą
Su kun. Krupavi- 

“Tiesos 
vėliau buvo 

redaktoriumi, 
visą eilę kny- 

dailiosios li
jo vei- 

Vytauto 
konkurse j

Curtin Įgaliotas Sudaryti 
Valdžių

Canberra. Australija — 
Australijos darbo partija 
vėl Įgaliojo John Curtin 
sudaryti naują valdžią.

KALBĖS:
Miesto mayoras 
Joseph E. Downey 

Lietuvos G. Kons.
Anthanas Shallna 

Advokatas
K. Kalinauskas 

Kun. J. Švagždys 
Massachusetts Bo
nų Komisijos ats
tovas (anglų kalba)

Pilnai suprantama, kad kiekviena šalis į- 
velta į žūt-būtinę kovą su tautų ir žmonių pa
vergėjais, nori ir rūpinasi, kad kiekvienas jos 
gyventojas pagelbėtų nešti tos kovos naštą.

Nuo vienų piliečių reikalaujama didžios 
aukos — ilgų dienų vargo ir pagaliau gyvybės, 
o nuo kitų — tik finansinės paramos.

Mes, Brocktono lietuviai, tose pareigose 
nei kiek neatsiliekame, tik per savo apsileidi
mą mes nepasiimame mums priklausančio kre
dito. Tokios mažos lietuvių kolonijos kaip Nor- 
woodas ir daug kitų TVARKIU BŪDU remia 
šios šalies reikalus ir tuomi parodo, kad ir mes 
lietuviai neatsilikėliai; kad šioje šaly ir mums

priklauso visur lygi vieta su visu kitų tautybių piliečiais; kad ir mes už- 
sipelniame, kad Amerika gintų ir mūsų tėvų šalelės nepriklausomybės 
teises. • Taigi, lietuviai, šiame didžiame susirinkime turėsime progos pra
turtėti šviesiomis mintimis, čia pažymėtų kalbėtojų pareikštomis.

Beklausant susirinkimo programos, turėsime progą atlikti ir savo 
pilietinę pareigą — nusipirkti Trečiosios Paskolos bonų. (Apatinėje salė
je). Susirinkimo Rengimo Komisija.

★ ★ i
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Kaip Išgelbėti Demokratiją

Jaegues Maritain Vertė Kun. Dr. J. Packevičius

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams -------------- $4.00
Vieną kart savaitėje metams— $2 00 
Užsieny metams ------------------ $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
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(THE WORKER)

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

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Untered as second-clasa matter Sept. 12, 1915 at the >ost office at Boston, 

Mass. under the Aot of March 3, 1870.
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SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ___________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

Chilės Šventė

DARBININKAS

I |v ! - raš.u, iš darbų jau seniaiko įžymybes --y _
kį sutmiiamel vieni anks
čiau, kiti vėliau. Vieni su
tinkame tamsiame kostiu
me su apsuktu kalnierėliu,
— antri puikioje arnotoje
— šv. Mišių rūbe, ir skam
ba:
— Gloria in 

Dec!... —ne tik 
skio lūpomis nuskambėjo 
dangiško džiaugsmo žo
džiai, bet ir visa bažnyčia 
palinko tyliu džiaugsmu... 
ir vargonai žavingiau su
siharmonizavo, maldin
giau nudūzgė.

Kunigas Prunskis kaip 
aukštas talentais, siela.— 
taip ir kūnu. Kaip šviesia- 
mintis — taip ir šviesia
plaukis. Kaip mėlynų be
ribių siekių — taip ir mė
lynų akių. Kalboj jumo
ras — veido bruožuose gi
lūs pergyvenimai, už
gniaužta tragedija, savo 
paslaptis. Šypsniuose, 
saulės spindulių vikru
mas, valdoma diplomati
ka, persunkta daugiau liū
desiu, negu džiaugsmo iš
davimu.

Siela, ta didinga Siela,— 
greita kaip mintis, pla
čiai planinga, idealais kai
šyta, ilgesiais ir troški
mais lekianti, malda, dar
bais, meile ir kova alsuo
janti, altoriuje atsige
rianti, Dievuje ir plunks
noje ieškanti maisto, bet...

Kun. Juozas Prunskis, 
redaktorius - laikraštinin

kas.
Karo strategija reikalauja ne tik smarkaus puoli

mo kokioj vienoj vietoj, bet ir apsidraudimo visose 
vietose, kad priešas niekur nerastų silpno punkto 
kontratakai daryti. Taip pat ir su demokratija. Kuo
met už ją smarkiai kovojama svetimose šalyse, reikia 
gerai apsižiūrėti, kad ji būtų apdrausta ir namų fron
te. Kitaip nieko nenuveiks, kad ir smarkiausias puoli
mas svetur, jei namų frontas bus atviras demokrati
jos priešams nekliudomai veikti. Tokio pavojaus esa
ma pas mus Amerikoj. Viena ranka statoma — ir tai lų kasas, iš kurių spindi leidau rankas, 
svetur, kita ranka griaunama — namie. Toliau ma
tantieji ir kritingiau galvojantieji žmonės teikia labai 
rimtų perspėjimų, kad jau metas mums apsižiūrėti. 
Tas demokratijai pavojus gręsia iš komunizmo pusės.

Max Eastman teigia, kad mes demokratiją pra
žudysime, jei nesiliausime skystimavę, žiopliškai žais
dami su komunistų veikla.

“Jei mes — sako Eastman — užuot rimtai pasiry
žę sužinoti pilną apie Rusiją tiesą, vadovausimės vien 
propaganda tų, kurie Rusiją liaupsina, tai demokrati
ja žlugs. Jei mes į jų brutališkus demokratijos panei
gimus atsakysime žioplišku sapaliojimu apie jų “gar
bės pojūtį” — demokratija žlugs. Jeigu, komunistams 
iš demokratijos besityčiojant, mes stabdysime kiek
vieną drąsesnį žodį apie sovietų “valymus”, koncen
tracijos stovyklas, dviejų milijonų policijos armiją ir 
dešimtį milijonų kalinamų katorgose vergų, ant kurių 
jų pasityčiojimai remiasi — demokratija žlugs. Jei, 
komunistams turint nepalaužiamą tikslą demokrati
ją sugriauti, mes neturėsim kito tikslo, kaip tik prie 
komunistų laižytis ir vaikiškai save apgaulioti taria
mu jų karo tikslo “demokratiškumu” ir tikėsim “lais
vei”, neva tai garantuojamai jų konstitucija — demo-, Las, Jau ne su viena para. 
kratija žlugs. Jei, komunistams, policinio teroro pa-'pija, ne vien su bažnytėle 
galba, slopinant net tyliausią apie demokratiją prasi-----jis surištas su visa lie-
tarimą, mes leisime komunistų agentams ir pakali- tuvių tauta, kaipo herojus 
kams nekliudomai darbuotis mūsų mokyklose, laik
raščiuose, radijuose, knygų ir žurnalų spaustuvėse, 
kine, karo informacijos biuruose — žodžiu, visuose 
mūsų švietimo, informacijos ir publikacijos centruose 
— demokratija turės žlugti.

“Sunku demokratijai su komunizmu kovoti, nes 
ji kur kas daugiau civilizuota. Demokratija pripažįs
ta tolerantingumą bei pakantumą, laisvą nuomonę, 
viešą tiesos skleidimą, gyvenimo vertingumą, kiekvie
no individo (paskiro žmogaus) garbę, tiesakalbystę ir 
dorovės principus. Tie visi teigiamieji demokratinio 
gyvenimo ypatumai sudaro demokratijos silpnybę ko
voje prieš akyplėšišką sąmokslingos partijos jėgą, ku
ri mokslą pakeičia siauru partyviniu “įmokslinimu”, 
savotiškus išbandymus stato aukščiau už tiesą ir do
rovės principus skaito nudėvėtais prietarais. Tad pati 
demokratijos esmė yra atskleista komunistų puoli
mams. Tik vienų vienas tėra demokratijai išsigelbėji
mas — tai atviras, pilnas su komunizmu susipažini
mas. Demokratija turi susilaukti nuo savo vadų nuo-

Praūžė kaip įsiūbuotos 
vilnys — keliolika dienų... 
Jos sunkiai ir verpetingai 
vaitodamos, nugrimzdo į 
amžių ir jau nebegrįš...

Ko tos dienos ūžė, ko 
naktys vaitojo?! Ko kilo 
neramioj sieloj verpetin
gos vilnys, ko drėko blaks
tienos?!

Dėlto, kad džiaugsmas ir 
skausmas — pynta į vieną 
vainiką — rožių ir ašarė
lių... pynta tėvynės ir pa
saulio skausmai, dabinta 
ašarėlėmis, lietuvių per
lais, kurie spindėjo meile 
ir ugnimi mėlynų akių 
žvaigždyne, 22 dieną rug
piūčio, Montrealo lietuvių
parapijos svetainėje. i . ,. „ x

Spindėjo dėlto, kad retai sa spmdmtis Katele, ju- 
tautos okeane užklysta ‘ragedua

v - « dvelkiantis Strazdelis, nemarių spindulių zvaigz-, 
dė... sustodama valandė- Kai gavau žinią, kad at- 
lei ties mūsų gyvenimo sa- važiuoja į Kanadą šis mūs 
la, nutiesdama savo idea- tautos retas perlas — nu- 

Ne dėl to, 
deimantinės mintys, vi- kad jo nelaukčiau, bet dėl 
siems prieinamos, visus to, kad mes perkuklūs. 
guodžiančios; įduodan- Mes pajėgiame surengti 
čios tarytum po irklą, ve- vaidinimus, vakarienes ar 
dančios dvasiniais prožek- prakalbas, bet mes per- 
toriais — į Dievo ir Tėvy- silpni surengti ovacijų mi
nės vieškelius. nias, pasitikimo

Šį kartą užklydo į mūsų lietuviško 
salą, labai reta, brilijanti- triumfą, 
nė žvaigždė - 
Juozo Prunskio _____
bė.

Šią asmenybę apibudinti 
pilna tiesa,—mano plunk-i 
sna permenka... Čia reikia 
tūkstančių, tūkstančių ly
rų — žmonių širdžių, ku
rios suskambėtų dangiš
komis arfomis, ir išlietų 
tikrą jausmą, praktinius 
žygius, kokiais yra kuni
go Juozo Prunskio kelias ...® j , . , jomes Nepriklausomosišdabintas. į. . . i ,T_ . Lietuvos žurnalo pusla-Kumgas Prunskis suris
tas, jau ne su viena para-

I

Eric eisis
kun. Prun-

(LKFSB) Kauno Patsai 1913 m. leido kuni-
arkivyskupas Juozapas gams laikraštį “Eažnyti- 

s yra gimęs nė Apžvalga”. Vyskupu 
- Pašiliečių kai- buvo įšventintas 1919 m., 

parapijoje o įsikuriant Lietuvos baž
nytinei provincijai, 1926 
metais, buvo pakeltas į 
Kauno diecezijos arkivys
kupus, drauge pasiliko ir 
profesoriumi Vytauto Di
džiojo universitete Kaune, 
teologijos - filos. fakultete 
dėstydamas šv. Raštą. Di- 
džiausis J. E. arkiv. Skvi-

Skvirecke 
Rimkūnų 
ne. Pumpėnų 
1873 m. rugsėjo 18 d., tai
gi šiemet sulaukė 70 metų 
amžiaus. Augo Girsūdų 
kaime, Krinčino parap. 
Ten gavo ir pradžios mok
slą, toliau mokėsi Panevė
žio realinėje gimnazijoje, 
Žemaičių kunigų semina
rijoje ir Petrapilio dvasi
nėje akademijoje, kurią recko nuopelnas yra — iš
baigdamas 1899 m. ir bu- vertimas į lietuvių kalbą 
vo įšventintas kunigu, bet Šventojo Rašto. Šį darbą 
mokslą tęsė dar toliau ir jisai atsidėjęs dirbo per 
1909 gavo teologijos ma- eilę metų. Prieš pat Lietu- 
gistro laipsnį. Keletą me
tų pabuvęs Ukmergės vi
karu, buvo pakviestas pro
fesoriauti Kauno kunigų 
seminarijoje. Rašė į lietu
viškus laikraščius “Tėvy
nės Sargą”, “Nedėldienio 
Skaitymus”, “Draugiją”.

maršus, 
gyvenimo 

kurs visose tau- 
kunigo tose priimtas, kad išreikš- 

asmeny- ti sielų triumfą.
............ i Mes šventėme savo šven-

. _įtę — tik širdy... tik uždą- bene man pasakyti didelio tekia ĮŽYMYBĖ, 
. - roj sieloj, ruošdamiesi su- žmogaus charakterį? Kas 

tikti kukliu žodeliu, sava, supras didelius žmones?! 
įprasta lietuviška gracija. Jie peržengia visus žemės 

| Pirmas kun. J. Prunskio skruzdėlynus šimtais me- 
žodis, buvo pasiekęs mus tų į priekį, ir kad juos su- 
raštu, skirtu visos Kana- prasti — reik nusileisti į 
dos lietuviams, kuriuo per tą amžių, kuris jų dvasiai 
pusantrų metų mes gėrė- priklausys... 
jomės

rašytojas, žurnalistas, žo
džio ir rašto menininkas, 
minių hipnotizatorius, įsi
amžinantis marmuras 
tautos ir bažnyčios sieno
se.

Kunigas J. Prunskis, tai 
mums lyg gyvas Maironis, 
lyg nemirštantis Vaižgan
tas, gyvu sidabru radijuo- 
jantis Baranauskas, švie-

piuose.
Antras, gyvas žodis, at

vibravo telefono vielomis:
— Aš esu Montreale.

Džiaugsmas... Renkasi 
: žmoneliai būriais, tariasi, 
kalbasi; kaip priimti, kaip 

‘ įsiteikti, kaip pagerbti. 
I kaip pasiguosti, kaip jo 
asmenybę aukščiau iškel
ti, kaip juo atsigėrėti, at
sigrožėti, pasilikti jo žo
džius, jo širdį, sielą, ir jį 
patį, tokį brangų, savą, 
nors dar nematytą, bet iš

Katalikų Pažiūros Į Neką 
talikus Ir { Bendradarbis 

vimą Su Jais
Paskaita, autoriaus skaityta IV Pasauli

niame tikybų kongrese žmogaus asmenybei gin
ti, įvykusiame 1939 m. liepos mėn. 3—12 d. Pa
ryžiuje. Paryžiaus kardinolas Verdier leido kata
likams mokslininkams aktyviai jame dalyvauti, 
savo bendradarbiavimu katalikų mokslo šviesoje 
patvirtinant katalikybės universalumą ir inte
gralumą. Dalyvauti tačiau leista tik individua
liai, neangažuojant Kat. Bažnyčios autoriteto. 
Jacąues Maritain, žymiausias mūsų dienų kata
likų prancūzų filosofas, į tarptikybinį 
bendradarbiavimą žvelgia drąsiu, bet 
plačiu žvilgsniu, kokiu, gal būt, niekas

dugnaus ir nesąlygingo atskleidimo barbariškų ko
munizmo principų ir klastingų jų puolimo metodų. 
Juo tampresnis mūsų militarinis ir ekonominis su so
vietais santykiavimas, juo griežčiau komunistų veik
la turi būt atskleidžiama. Negalima demokratiją iš
saugoti, užmerkiant akis ant diktatorių žiaurumo, ly
giai kaip negalima pašalinti nakties tamsą, užgesi
nant žiburius. Vienintelis mūsų ginklas — tai mūšų 
šviesa prieš jų tamsą”. K.

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?)
m.

Bet reikia dar labiau precizuoti. Mes esa
me sakę, kad bendravimo tarp tikinčiųjų, 
priklausančių skirtingoms dvasinėms šei
moms, bazė yra draugiškumas ir visus žmo
nes apimanti meilė. Dabar dar pridėkime: 
tai yra pačios meilės įimtys (implikacijos, 
supozicijos), kurios mums suteikia reikiamą 
vedamąją giją ir kurios mums parodo analo
ginį praktinės minties bendrumą, apie kurį 
tik ką kalbėjome.

Iš tikrųjų, labai aišku, kad dalykams to
kiems esant, kaip kad esame nurodę, pirmu
tinis ir pagrindinis tarp mūsų panašumas y- 
ra pripažinimas broliškos meilės įstatymo 
aukštesnės etinės ir pagrindinės vertybės, 
to įstatymo, kurį ir vieni ir kiti supranta su

etu- 
vos okupaciją jau buvo 
paruošta nauja laida E- 
vangelijų — N. Testamen
to, jau buvo ir raidės sus
tatytos, paruošta, kaip tik 
spausdinti, bet užplūdę 
bolševikai visą šį didelį 
darbą sunaikino. Dabar gi 
mus pasiekia žinios, kad 
Eksc. arkiv. Skvireckas, 
už neprielankumą nacių 
organizuojamiems iš Lie
tuvos žmonių legionams 
rytų frontui — yra 
tuotas.

kis pasakė Montreale vie
ną iš geriausių. Čia kalbė
jo ne fantazija — bet rea
lybė. Ne spėliojimai —bet 
pergyvenimai. Ne žodžiai 
— bet faktai; kuriuos ti
kiu aprašys kiti rašėjai, 
Kanados ir Amerikos lei
diniuose.

Žodžiu, kai mus aplankė 
mus 

aplankė džiaugsmas, lai
mė... Žmoneliai ieško ir 
klausia pas vieni kitus, ar 
neturi kun. J. Prunskio 
paveikslo, iš kurio galėtų 
persispausdinti daugiau, 
pasidalinti, ir jo palikta lės gyventojų pusė 
dvasia gyventi.

Reporteris, k

(LKFSB) Penkių milijo
nų gyventojų respublika 
— Chile, užimanti 296.717 
kvadr. mylių plotą, rūgs. 
18 d. turėjo savo naciona
linę šventę. Didžioji Clii- 

(dau
giau. kaip 3 milijonai) yra 
*ca tak kai.

pasitikėji-
i

Bet vistik, dideli žmo
nės, Dievo apdovanoti tam 
tikru nuoširdumu, dieviš
ka simpatija. Juos pama
čius, pajunti artumą, sa
vumą, atvirumą, tiesumą, 
prisirišimą ir 
mą.

Sutikus kun. J. Prunskį, 
kiekvienas geravalis tą 
pajunta: nes kun. Pruns
kio asmenybė — tai lyg 
dieviška saulė, iš kurios 
radijuoja kilnių dorybių 
šviesa, kuri nušviečia kaž
ką daugiau, negu kasdie
ninę duoną, negu eilinį gy
venimą.

' Pajuto tą ir Montrealo 
I lietuviai. Kunigui Pruns- 
I kiui esant Montreale. jie 
i gausiai lankė bažnytėlę, 
kleboniją: klausė šv. Mi
šių ir pamokslų, gausiai 
rinkosi į posėdžius, į pra-

■ kalbas, ir į svečiui suruoš- 
; tą pagerbimo vakarienę, 
į Prakalbą kun. J. Pruns-i

skirtingais teologiniais ir metafiziniais pa
žymiais ir kuris krikščionims, norintiems 
tobulai atbaigti pagrindinį, nors baisiai kliu
domą mūsų prigimties linkimą, yra antrasis 
įsakymas, kurs su pirmuoju sudaro tik vieną 
įsakymą, įsakymas mylėti savo artimą, kaip 
save patį. “Mano nuomonė, rašė Gandhi 1920 
m. viename straipsnyje apie Satyagraha, — 
(Satyagraha — Gandžio skelbiamas pasyvus 
pasipriešinimas. J. P.) yra ta, kad tautos nie
kad tikrumoje negalės būti vieningos ir jų 
veikla niekad neves į bendrą visos žmonijos 
gerovę, jei jos įsakmiai nepripažins ir nepri
ims šeiminės meilės įstatymo tautiniuose ir 
tarptautiniuose santykiuose, kitais žodžiais 
sakant, politinėje srityje. Tautos tiek yra 
civilizuotos, kiek jos klauso šio įstatymo”. 
Šita tiesa, prisipažįstu, ir aš esu įsitikinęs.

Taigi šitas broliško draugingumo įstaty
mas praktikoje daug ką savyje įima (supo
nuoja). Pirmoji jame įimta (suponuojama) 
tiesa, kuri visur kitur suponuojama, yra ta, 
kad mūsų būtis yra skirta Dievui; tai yra

pirmasis įsakymas, įsakymas mylėti Dievą 
labiau už viską. Iš tikrųjų, kaip gi meilės įsa
kymas galėtų žmonėms turėti absoliučios 
vertės, aukštesnės už visus priešingumus ir 
nedraugingumus, kurie tarp jų siaučia, jei 
žmonės, ir štai visi žmonės, kokios bebūtų 
rasės, spalvos, klasės, tautos, socialinės pa
dėties, kokių beturėtų prigimtų trūkumų, 
nebūtų gavę iš aukštesnio, nei pasaulis, iš 
Absoliuto, už visus skirtingumus gilesnio ir 
lemtingesnio tarp savęs bendravimo ryšio ir 
jei nebūtų pirmoje eilėje Dievo sutverti tam, 
kad mylėtų tą Absoliutą, kuriame visa yra, 
gyvena ir juda? Yra labai lengva konstatuo
ti, kad didžiuose šių dienų sąjūdžiuose, ku
riuose Dievas praktiškai yra neigiamas ar 
tai vardan ateizmo, atmetančio Dievo buvi
mą ar tai vardan pseudoteizmo, piktžodžiau
jančio Dievo prigimčiai: meilė ir draugingu
mas taip pat lygia greta atmetama, kaip silp
numas ir kaip aršiausias tiek valstybės, tiek 
revoliucijos priešas.

(Bus daugiau)
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Koresp. S. Bugnaitis.

Aušros Vartų Parapija

kalbos. Pageidaujama būtų, 
kad dažniau mūsų kalba būtų 
girdima per radio.

Penktadienis. Rūgs. 24. 1943

Mūsų Moksleivės bočių - tėvų žemė Lietuva vėl
_ _. _ , .. ..... - bus laisva, nepriklausoma.Rugsėjo z d. grjzo vaikučiai į . _. T , . . .. ... ... - Sveikiname teise ją Lausaitj uzparapijines katalikiškas mosy- J

klas. Tą pačią dieną 
aukštesnės mokyklos.
džiugu ir malonu 
beveik visos 
mergaitės 
mokslo 
Sesučių, 
mokyklą 
lanko sekančios lietuvaitės: — 
Darata ir Eleonora Šimkevičiū- 
tės. Darata čučulytė, Ona Gar- 
vytė. Marijona Baranauskaitė. 
Eleanora Petrikiūtė. Alicija A- 
domaitytė ir Ona Čaplinskaitė 
užsiregistravo 4-tam metui. 
Marijona Kavaselytė ir Pran
ciška Paulionytė pradės 3-čius 
metus. Marijona Stalionytė eis 
2-us. o pirmamečios bus Dolore 
Pečiulytė. Eugenija Adomaity
tė. Regina Jončiūtė.
Murowska. Leoną Šimkevičiū- 
tė ir Loretta Starinskaitė. Mū
sų kunigai negali atsidžiaugti 
tuomi, kad visi, kurie baigė S-jį 
skyrių mūsų mokyklos pereitą 
birželio mėn. yra užsiregistra
vę katalikiškose High School. 
kaip berniukai, taip mergytės. 
Tai yra didelė garbė mūsų lie
tuviams 
kurie taip įvertina katalikišką 
auklėjimą, kad rūpinasi 
savo vaikelius 
aukštesnes mokyklas.

prasidėjo Jo alj5tovavim4 mūsų tautos ir 
Begalo 

žinoti, kad 
mūsų parapijos 

siekia aukštesnio 
po globa katalikiškų 
Meilės Seserų vedamą 
Seton High School

Genovaitė

katalikams tėvams.

siųsti
į katalikiškas

Veikimo Kalendorius Jau 
Spausdinamas

1943-1944 metų parapijos vei
kimo kalendorius jau priruoš
tas ir yra spausdinamas. Teko 
nugirsti, kad visiems parapijie
čiams jis bus pasiųstas i namus 
apie spalių 1 d.

Pirma parapijos draugiška 
pramoga tai bus rudeninė vaka
rienė, sekmadienį, spalių 10 d. 
Spalių 17, 18 ir 19 dd. įvyks 
metinė KETURDEŠIMTIES 
šventė, 40 valandų atlaidai. Tė
vas Pranciškonas Misijonierius 
kun. Juvenalis Liauba yra pasi
žadėjęs atvykti Baltimorėn spa
lių 15 d. vesti trumpas rekolek
cijas tretininkėms ir vėliau pa
sakyti visus Keturdešimties at
laidų pamokslus. Tai bus pir
mas kun. Liaubos atsilankymas 
į Baltimore. Bilietai vakarienei 
bus pasiųsti draug su kalenao- 
riumi. Kadangi karo dėliai pa
rapijos pramogų bus nedaug, 
tai manoma, kad visi stengsis 
atsilankyti į tas pramogas, ku
rios bus rengiamos parapijos 
naudai. Kaip kitais metais, taip 
ir šjmetą KALĖDOJIMAS — 
metinis parapijiečių lankymas 
prasidės spalių mėn., kad būtų 
užbaigtas dar prieš adventą. 
Kalendorius yra spausdinamas 
lietuviškai ir angliškai, taip, 
kad jaunoji, kaip ir senoji kar-

Sveikiname Teisėją 
Laukaiti

Rūgs. 12 d. ,2-rą valandą po 
pietų iš vietinės WCBM radio 
stoties buvo girdima programa 
DEMOCRATIC AMERICA 
SPEAKS. Daugiau negu 20 tau- ta galėtų žinoti kas dedasi lie
tų kalbėtojų savo žmonių kal
boje ragino Amerikos gyvento-; 
jus pirkti karo paskolos bonus, j 
Lietuviškai kalbėjo teisėjas ad
vokatas Vincas Laukaitis. Švč.
Vardo dr-jos narys. Buvo malo- rolio Kolegiją 
nu išgirsti advokatą Laukaitį čius, ’ 
raginant savo 
skolinti valdžiai 
lijantai laimėtų 
bintų valandą.

tuvių bažnyčioje ir parapijoj.
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immy's over there
now, fighting our enemies 

to keep the Stars and Stripes flying.
"Before he left he told me they 

are going to need more equipment, 
more ammunition and more food for 
INVASION of enemy lands.

'"The more bonds the folks at home 
buy—the more theyll be helping us 
fighters to win.' That's what Jimmy said."★ ★ ★ ★
The 3rd War Loan oi 15 billion dollars 
mušt produce the money 
to pay for these essentials 
to victory

Buy at
Bor.d besides your

droš jų pirktos bonų skaitlinės. 
Neturint po ranka visų vardų, 
nėra galima tinkamai to reikalo 
sutvarkyti. Tad pasiskubinkit.

Bonus galima užregistruot 
sekančiose vietose: Šv. Kazi
miero parapijos klebonijoje, 41 
Providence St.; Aušros Vartų 
parapijos klebonijoje, 15 High- 
field Rctad: Lietuvių Piliečių 
klube, 12 Vemon St.; “Ameri
kos Lietuvio” raštinėj, 14 Ver- 
non St.; Jono Dvarecko krautu
vėje, 99 Ward St.; Juozo Žemai- 

ir | čio ofise. 38 Providence St.; pas 
už davi-: S. Bugnaitį, 83 Harrison St.

i

Rugsėjo-Sept. 14 d. įvyko bo
nų komisijos susirinkimas, ku
riam vadovavo pirm. J. Žemai
tis. Kun. J. Jutkevičius išdavė 
smulkmenišką raportą iš buvu
sio pikniko August 29. kurs da
vė gryno pelno 8454.30. Pasi
dalinus pelną per pus su Aušros 
Vartų parapija, komisijai lie
ka $227.15.

Bonų komisijos pinigus nu
tarta padėt į banką pirmininko 
ir iždininko vardu. Taipgi nu
tarta pareikšt dėkingumą laik
raščiams: “Darbininkui”
"Amerikos Lietuviui” 
mą vietos garsinti bonų vajų ir 
pikniką. Todėl man, kaipo ko
respondentui pavesta yra visos 
komisijos vardu tarti abiem 
redakcijom didelį, nuoširdų, 
lietuvišką ačiū, nes šių dviejų 
laikraščių prielankumas daug 
prisidėjo prie sėkmingo bonų 
vajaus ir pikniko 
Tad dar sykį — 
ačiū.

Dar žodis kaslink 
travimo. Aš gaunu 
simų: “Ar dar registruojate bo
nus?” Mat daugelis mano, kad 
su vajaus užbaigimu, užsibai
gė ir bonų registravimas. Ta
čiau taip nėra. Bonai bus regis
truojami toliau, koliai jie bus 
perkami. Vienok prašome visų, 
kurie esate jai pirkę bonus, 
priduot savo vardu ir bonų nu
merius. kaip galima greičiau, 
nes jau norime pradėt rašyti į 
bendrąją knygą. Tą knygą no
rime sutvarkyti alfabetiškai, 
kad nebūtų keblumo paskui 
surast vardus tų. kurie dar 
pirks bonų ir prirašyt prie ben-

Šį sekmadienį, rugsėjo 26 d., 
mūsų parapijoje įvyksta dide
lės ir malonios iškilmės. Tai 
metinė parapijos vakarienė, ir 
kartu pagerbimas mūsų klebo
no, kun. K. A. Vasio. jo 30 me
tų kunigavimo sukaktyje. Iš tų 
trisdešimts metų kunigavimo 
kun. K. A. Vasys ilgiausią lai
ką praleido mūsų parapijoje, ir 
daug darbu nudirbo, kuriais 
mūsų parapija gali didžiuotis 
ir džiaugtis, kad šiandien taip 
gražiai gyvuoja. Jei ne kun. K. 
A. Vasys. tai kas-žin-kas dar 
būtų atsitikę su mūsų parapija. 
Šiandien yra kuo stebėtis ir net 
kai kam pavydėti.

Minėtų iškilmių pokylis įvyks 
Aušros Vartų bažnyčios salėje, 
6 valandą vakare. Vadovauja
mąją rengimo komisiją sudaro 
kun. J. C. Jutkevičius. 
Glavickas. Vincas ] 
Teklė Mažeikienė 
Vaškelevičienė. 
surengime darbuojasi 
rapijos 
V artų 
jungos 
klubo 
atstovės.
dalį išpildys vietos vargoninin
kas p. V. Burdulis. Vakaro ve
dėju bus advokatas K. Aksti
nas. Tikimąsi vakarienė šiais 
metais bus labai gausi ir graži. 

Rengėjai.

regular bond purchases—many wiil have 
to invest thousands!

~ - Don't think thai what you do isn't im
portam, Ii will take all avery individual 
in America can raiše to put this 3rd War 
Loan over the top. So buy more bonds 
out of your pay—out of extra income— 
out of "rainy-day" funds!

The quicker you do that the more 
you'U help Jimmy and our oiher boys 

smash through to Victory.
Whai do you say? It's 

the safest, soundest invest- 
ment you'll ever make!

Lefs co!$100

LOAN
WAR

nėra pilnas: vėliau bus bando-' žinią. Dr. Milinauskas dirbo 
ma jį dapildyti pavardėmis tų.'dieną naktį. Jo ofisas nat Wa- 
kurie grįžo prie mokslo darbų • shington Blvd. 
po vasaros atostogų. Visiems 
jaunuoliams reikia tik palinkė
ti sėkmingų mokslo metų.

I
I

surengimo, 
nuoširdžiai

bonų regis- 
daug klau-

1

čių karėje. Tai bus 310 mišių 
'per visą mėn. Draug su laišku 
buvo pasiųstas meningas lapas 
malonių apturėtų per noveną. 

|Tam lape pažymėta, kad šv. mi
šios, šv. Komunija ir Marijos 

I—xtaį ganngiausi gin- 
mūsų kariams 

laimėti pergalę ir taiką.

, Juozas 
Burdulis, 

ir Antanina 
Viso pokylio 

visi pa- 
kolektoriai, Aušros 

draugijos. Moterų Są- 
69 kp.. Moterų Socialio 
ir Sodaliečių išrinktos 

Muzikalę programo

___ „__ . visuomet būda-I " 
vo pilnas žmonių: o kada už
baigdavo ofise, tai ir naktį jis 
lankė ligonius po namus. Dau
gel lietuvių yra susirūpinę, kur j rožančius, 
jie ras kitą tokį asmenį, pas ką j klai pagelbėti 

i jie galės dabar šauktis savo Ii- į 

. gose. Dr. Milinauskas pirmiau- j 
i šiai vyksta į armijos gydytojų ■
mokyklą. Carlisle, Penna., o iš į 
ten yra jau paskirtas į kariuo
menės ligonbutį, North Caroli- 
na. Mes. kurie esame patyrę dr. 
Milinausko gerumą, galime tik 
jam palinkėti laimingos kloties 

1 jo naujam darbe. Dieve jam pa
dėk sėkmingai gydyti mūsų 
krašto jaunuolius, o karui bai
gus grįšti vėl į mūsų tarpą dar
buotis žmonijos gerovei.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad dr. Milinauskas trumpu lai
ku atsižymės kariuomenėje 
kaip jis atsižymėjo savo gabu
mais savo ligonių tarpe. Ge-

Ponia Elzbieta Mendelienė at
minčiai savo vyro Juozapo 
Mendelio paaukavo puikius mi
šių rūbus šv. Alfonso bažny- 
čiai. Tie rūbai buvo pasiūti Ka
nadoje. Yra baltos spalvos ir 

no- atvaizduoja Mariją, kaipo Per
bus galės ir Taikos Karalienę, 
vai.

I

Nuotrupos
Mirė labai staigiai Stasys Si- 

deravičius. Jis buvo našlys. Gy
veno Hollins Street.

Kunigų Mendelių sesutė Ieva 
Vasiliauskienė, kuri buvo atvy
kusi į savo tėvuko laidotuves 
grįžo į Oakville, Conn.. trečia
dienį — rugsėjo 15 d. Su ja iš
važiavo ir ponia Mendelienė, 
kunigų mamytė.

Prasidėjus mokyklai, pereitą 
sekmadienį vaikučiai gražiai 
giedojo per Mišias 8:30 vai. 
ryte. Grįždama vėl prie žiemi
nės tvarkos.

Į Stebuklingo Medalikėlio 
venos pamaldos lietuviškai

i laikomos sekmadieniais 4 
po pietų, pradedant spalių 3 d. priūnus ir Pastarnokus,

i Manloma. 1
jau užbaigta spausdinti nauja mose. Duok Dieve, kad visi nau- 
novenos knygutė, kuri bus daug ■ jagimiai sveiki augtų ir savo 
didesnė ir įdomesnė, negu seno- tėvams suteiktų daug džiaugs- 
ji-

Sveikiname Grigaičius. Ku- 
kurie 

kad tuo laiku bus susilaukė naujų narių savo šei-Po Atostogų Grižo 
Darban

Rugsėjo 15 d. grįžo į šv. Ra-
Jonas Maskevi- 

Kazimieras Pugevičius. 
Juoza

pas Petrikas ir Edvinas Gied
raitis. Šie jaunuoliai grįžo prie 
mokslo su mintimi, kad kurią 
dieną jie bus kunigai. Edvardas 
Budelis irgi turi tą pačią inten
ciją. nors jis lanko Brolių veda
mą mokv'klą Calvert Hali. Cal- 
vert Hali lanko ir Amaldas Pe
čiulis. Stasys Antoszewskis ir 
Stasys Boguža. Jokūbas Gei- 
sey. Lietuvnikų sūnūs ir Stepas 
Kavaselis su Zinzaleta 
Brolių Ksaveriečių 
Mount St. Joseph. šis sąrašas

kalboje visus Juozapas Antoszevskis, 
pinigus, kad a-
karą ir pasku-
kuomet mūsų

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktj

602 Washington B!vd. 
BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl visokiu reikalų

M

£
grįžo į

vedamą

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS į
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” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

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

Adresas:

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567

A. A. STASYS SIDERAVICIUS
Nelaboji mirtis vėl išrovė iš 

mūsų tarpo pavyzdingą lietuvį 
kataliką. Stasį Sideravičių. \ e- pjausio pasisekimo! 
lionis buvo našlys. Gyveno vie
nas 831 Hollins St. Mirė stai
giai. netikėtai, širdies ligos au
ka. Palaidotas iš lietuvių baž
nyčios su trejomis mišiomis. 
Kun. dr. Mendelis giedojo mi
šias prie didžiojo altoriaus, o; 
kun. Dubinskas ir kun. profeso
rius iš seminarijos atnašavo} 
mišias prie dviejų šoninių alto
rių. Laidotuvėse dalyvavo gimi
nės ir kaimynai.

Kurie tik atsimins Stasį Side- 
. ravičių. atsimins vieną iš pui
kiausių vyrų, kurio švelnumas j 
ir malonus būdas įstrigo kiek-| 
vienam, kurs tik jį pažino. Sta
sys buvo palaidotas greta savo 

! žmonos Holy Redeemer kapuo
se. Juozas Kališauskas patarna
vo laidotuvėse.

I
I

DR. EDVARDAS M1LINAUŠ
RAS IŠEINA Į KARO 

TARNYBĄ
Spalių mėn. pradžioje išeina į 

kariuomenę vienas iš geriau
siai žinomų lietuvių gydytojų 
Baltimorėje. dr. Milan-Milinau- 
skas. Per vienuolika metų dr. 
Milinauskas tiek pasitarnavo 
lietuviams ir svetimtaučiams, 
kad ne vienas verks išgirdęs šią

NUOTRUPOS
Pirmadienį, rugsėjo 20 d. pa

laidotas iš šv. Alfonso bažny
čios Antanas Tamašauskas. Ve
lionis buvo giminaitis Ašmena- 
vičienės iš Morrel Park. Jo kū
nas buvo parvežtas, tarytum, iš 
Gary, Indiana.

Sesutės Mokytojos džiaugiasi, 
nes nuo

i mokykla prasidėjo, 
skaitlius išaugo iki 117. Pirmą 
dieną užsiregstravo tik 105. 
Kurios tik motinos ateina nega- 

iIi atsigerėti Mažyčių darželiu. 
Tam vienam kambaryje Sesutė 
turi 16 darbščių mokinių.

Sekmadienį. pirmadienį ir 
antradienį, Dievo Apvaizdos 
Sesutės juodukės stovėjo prie 
bažnyčios durių ir rinko aukas. 
Geraširdžiai žmones suaukavoi 
81.000.00 jų reikalams. Tos Se
sutės dėkoja mūsų kunigams ir 
mūsų žmonėms, kurie jas taip 
gausiai sušelpė.

Kun. dr. Mendelis novenos1 
maldininkams išsiuntė laišką: 
spalių mėn.. kuriąme pažymėta, 
kad spalių mėn. kasdieną bus 
atnašaujama 10 šv. mišių už, 
intencijas jaunuolių ir mergai-;

rugsėjo 7 d., kuomet 
vaikučių

x

mo.
Pirkite Karo Bonus ir 

Štampas
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LDS Studijų Rateliams
Pijus XII ir Taika

10. LAIŠKAS KANADOS KATALIKŲ 
KONGRESUI

(Tęsinys)
Bet nežiūrint, kad taika dabar labiausia yra visų 

tautų pageidaujama, reikia atsiminti, kad išorinė tai
ka plaukia iš sąžinės taikos ir kad visa kolektyvinė tai
ka glūdi asmenynėje taikoje, kuri yra Krikščioniškojo 
teisingumo vaisius. Už tai šventajam Sostui yra di
džiai malonu išgirsti, kad jūsų Socialinė Kongreso 
savaitė pasiskyrė svarstyti apie asmeninę ir šeimos 
taiką. Iš tikrųjų, čia glūdi tautų taikos šaknys. Niekas 
taip neprisideda prie tautų gerovės, kad Krikščioniš
kas asmens išauklėjimas, kas išugdo asmenines dory
bes ir įskiepija religinį jausmą pagal Evangelijos dės
nius. Pabrėždami tas mintis jūsų Socialinės savaitės 
darbas bus pagrįstas tvirtu pagrindu ir žmogaus pa
grindinė laimė nebus užmiršta: “Ieškokite visų pirmą 
Dievo karalystės ir Jo teisybės”. Užmiršimas šio dės
nio atnešė žmonijai nelaimę, kada jo pildymas būtų 
suteikęs žmonėms ir tautoms taiką ir tvarką ir būtų 
išgelbėta Dievo vaikai nuo sunaikinimo. Taigi Sociali
nė savaitė ir negalėjo būti paskirta geresniam laikui, 
kaip dabar, nes reikalinga pakartoti Krikščionišką 
mokslą, kuris taip didžiai reikalingas pasaulio išgany
mui... Pareikštos Kongrese mintys bus atspindys 
Šventojo Sosto paskelbtų nurodymų, kuris taip susi
rūpinęs Bažnyčios ir pasaulio reikalais... .

KALBA VENECIJOS MALDININKAMS
Rugpiūčio 19 d.f 1939 m.

Šiuo metu Mes norime, kad Mūsų suteiktas palai
minimas visu labiausia atneštų jums taiką — taiką I- 
talijai, taiką Europai, taiką visam pasauliui. Pradėtas 
Europoje karas giliai palietė garbingojo Popiežiaus 
širdį, kurio šventą gyvenimą Mes šiandien jums pri
mename; taip skaudžiai palietė, rodos, kad jis perma
tė iš anksto ir atjautė visus žiaurumus ir pasaulio su
naikinimą.

Jo įpėdinis, šventos atminties, Benediktas XV, 
verkė, kalbėjo ir meldėsi už taiką — šaukė žmones val
dyti savo aistras ir gražinti taiką tarp tautų. Už tai
ką, Mūsų pirmtakūnas, Pijus XI, kuris dabar gyvai 
stovi prieš Mūsų dvasios akis, lygiai kaip ir Pijus X, 
beveik metai atgal, aukojo Dievui savo gyvybę, ir tas 
jo tėviškas pasiaukojimas sujaudino visą pasaulį.

Šioje valandoje, kurioje baimė ir susirūpinimas 
apėmė Mūsų širdį, Mes patys nuo pirmos savo popie
žiavimo dienos visą mėginome ir darėme, kad paša
linti karo pavojų ir sudaryti pastovią taiką, pagrįsta 
teisingumu, kas apsaugotų laisvę ir žmonių garbę iš
laikyti. Kiek Mūsų ribose yra galima ir kiek Mūsų a- 
paštališkos pareigos leidžia, Mes net kitus darbus ir 
kitus reikalus, kurie spaudžia Mūsų sielą padėjome į 
šalį ir tik darbavomės už pasaulio taiką. Mes nenori
me ir neturime širdies net ir dabar nustoti vilties, kad 
susivaldymo jausmas įsigalės ir karas, kuris numato
mai būtų daug žiauresnis ir baisesnis, nekaip praeity
je, bus išvengtas. Mes nemanome, kad tautų vadai, iš
sprendimo valandose, imtųsi tos neapsakomai didžios 
atsakomybės iššaukti karą. Bet visų labiausia, žmo
giška viltis yra Dieviškame Gerume ir Mūsų akys yra 
pakeltis į Visagalį, į Gailestingumo Tėvą, į visos Pa
guodos Dievą, kuris gali išgydyti tautų žaizdas. Iš Jo, 
Kurio rankose yra tautų vadų širdis ir protai, Mes pra
šome, kad savo begaliniame gailestingume ir gerume 
pažvelgtų į žmones, pašalintų karą, kuris dabar siau
čia ir apsaugotų visus žmones ir tautas nuo nežmoniš
kų žudymų ir kančių.

Duok, Dieve, kad baimės apimtame ir nerjmo pa
sauly šviestų taikos ir sutarimo šviesa tarp žmonių ir 
tautų.

Nenustokime melstis, bet dar karštesnę maldą 
siųskime į dangų šaukdami: “Duok mums taiką, Vieš
patie, mūsų dienose.

Amerikos Lietuvių Konferencijos

r t.
. - ]

Senoviško būdo ūkininkystė jaučių jungas, kuris traukia arklą, .kai 
Sicilijos žmonės kviečiams dirvą ruošia. Sakoma, kad ir Sicilijoj jau 
daugelyj vietų žemė apdirbamu zi: žemiškiau. Atmenami jaučia ir Lie
tuvoje, kurių šiandien jau nesimato, nes moderniški ūkio įrankiai juos 
išvarė iš jungo.

Iš SSSR Išlaisvintieji Tremtiniai,

(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 pa
baigoje — vieta, kur išvykęs: * •

Jadvyga 1902 Aš- 
Teheranas.
1924 Vilnius — Te-

Giėnievska 
mena —

Gies Šiom 
heranas.

Gister Ieva 1896 Lyda — Tehe
ranas.

Glovackis Tadas 1905 Krosna 
— Teheranas.

Godlevska Veronika 1900 Vil
nius — Teheranas.

Godlevska Alina 1906 Podka- 
zupiai — Teheranas.

Godievskis Henrikas 1888 Nau
miestis — Afrika.

Godlevskis Jonas 1893 Vilnius 
— Teheranas.

Godlevskis Juozas 1863 Vilnius
— Teheranas. (Bus daugiau)

Klausimai Apsvarstymui
1. Kodėl Popiežiai visuomet darbavosi už pasaulio

taiką ?
2. Kokias pastangas dėjo Benediktas XV pirmame pa

saulio kare?
3. Koki buvo Pijaus XI paskutiniai žodžiai?
4. Kokiu tikslu XII atsišaukė į tautų vadus?
5. Kame yra užtikrinimas pastovios taikos?
6. Kodėl Evangelijos mokslas būtinas pasaulio taikai?

WHERETHEFUEL GOES WHERETHE FUEL GOES

It takcs 12,500 gallons of gaso- 
iine to train one pilot.

A MECHANIZED DIVISION 
hurns up 18,000 gallons of gaso- 
line in 1 hour of combat.

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

Amerikos Lietuvių Konferencija, susirinkusi Pittsburghe, 
William Penn Hotelvje, 1943 m. rugsėjo 2 ir 3 dienomis, pareiš
kia, kad yra svarbu ne tiktai laimėti karas, galutinai sutriuški
nant ir priverčiant besąlyginiai pasiduoti agresorių valstybes, bet 
kad ne mažiau svarbu yra laimėti pastovią taiką, pagristą tei
singumu. tautų laisvės, ekonominio saugumo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo idėjomis. Nesuskaitomos žmonių gyvybių ir 
turto aukos nueitų niekais, jeigu po šio karo civilizuotojo pasau
lio gyvenime pasiliktų tos pačios sąlygos, kurios leido išsirutu
liuoti totalitarinėms diktatūroms, iššaukusioms dabartinį kon
fliktą.

Amerikos Lietuvių Konferencija yra įsitikinusi, kad kelią i 
patvarią tarptautinę taiką ir geresnę žmonijos ateitį rodo prezi
dento Roosevelto išdėstytos Keturios Laisvės ir tie principai, 
kuriuos Jungtinių Valstybių prezidentas, kartu su Britanijos 
premjeru Churchill paskelbė Atlanto Čartervje. Visi privalome 
stengtis, kad šitie kilnūs principai po karo nebūtų paminti suk
tais Atlanto Čarterio “aiškinimais”.

Amerikos Lietuvių Konferencija pabrėžia, kad Vakarų De
mokratijų pareikštieji būsimos taikos pagrindai turi būti pri
taikinti ne tiktai didelėms, bet taip pat ir mažoms tautoms, ku
rioms prievartos keliu buvo išplėštos jų savivaldybė ir suvireni- 
nės teisės. To nepadarius, būtų paneigta demokratinė 
apsisprendimo teisė ir virš dorovės ir įstatymo būtų 
jėga, kaipo vyriausias sprendėjas tautų santykiuose, 
rytų kelią gal būt, dar šios kartos amžiuje, trečiam 
sesnianą pasaulio karui.

Pagaliau, Amerikos Lietuvių Konferencija tiki, 
užtikrinti

tautinio 
pastatyta 

kas atida- 
ir dar bai-

kad visų 
tautų saugumui užtikrinti, po šio karo turės būti sudaryta di
džiųjų vakarų Demokratijų vadovybėje, tarptautinė taikos sau
gojimo sistema, sprendžiamuoju balsu joje dalyvaujant kiekvie
nai nepriklausomai valstybei arba valstybių federacijai, ir kad 
šitoje sistemoje turės būti vieta ir Lietuvai, Latvijai ir Estijai, 
bei kitoms savo nepriklausomybę atgavusioms tautoms. 

Leonardas Simutis, Chairman 
P. Grigaitis, Secretary

Drozdovski Kaz. - Zigmt. 1926 Gorski Česlovas 1927 Vilnius— 
Vilnius — Teheran.

Dutkievič Mečys 1936 Vilnius
— Teheranas.

Dolinies Antanas 1922 Pasto
viai (Viln.) — Teheranas. Į

Filomek Norbertas 1879 Glę-, 
bokie (Viln.) — Teheran.

Firka Vanda 1826 Ašmena —
Teheranas.

Fuks Irena 1925 Lyda — Tehe-; 
ranas.

Faryna Jadvyga 1897 Vileika—
Teheranas.

Federovič Zofija 1926 Ašmena
— Teheranas.

Fermentovič Juzė 1915 Lyda—
Teheranas.

Fermentovič Kristina 1937 Ly
da — Teheranas.

Frolov Jadvyga 1896 Švenčio
nys — Teheranas.

Furmanek Tomas 1902 Švenčio
nys — Teheranas.

Garncarek Stasys 1896 Veliuo
na — Teheranas.

Grablevska Marija 1903 Vil
nius — Afrika.

Galas Marmijona — Teherane.
Galčinskis Stasys 1933 Jakštai

— Afrika.
Gaštold Irena

— Afrika.
Gaštold Irena

— Afrika.
Gaštold Marija 1930

— Afrika.
Grudzinskas Stasys 1936 Lyda

— Afrika.
Glovinska Lydija 1913 Vilnius

— Teheranas.
Gomulka Jadvyga 1922 Krosna

— Afrika.
Glodzik Andrius 1932 Vilnius—

Teheranas.
Galko Jadvyga 1879 Smalinin-Į

kai — Teheranas.
Garlo Marija 1913 N. Trakai—

Teheranas.
Gierach Lach 1928

Teheranas.
Ginsburg Rita 1916

Teheranas.
Golębioski Česlovas 

nius — Teheranas.
Gordon Jokūbas 1914

Teheranas.
Gorvnievska Danutė 

nius — Teheranas.
Gorski Boleslovas 1895 Vilnius

— Teheranas.

Teheranas.
♦
i 
i

Grabinska Irena 1915 Lyda — 
Teheranas.

Gradis Narcizus 1906 Daugpi-' 
lis — Teheranas.

Gabarska Kristina 1924 šven-' 
čionys — Teheranas.

Gabarska Marija 1904 švenčio-Į 
nys — Teheranas.

Gabarska Venslova 1936 šven-j 
čionys — Teheranas.

. Gaili kovs k a Zofija 1916 N.'
- Teheranas.
1897

Švenčionys -
Giedroys Stefa

nas.
Giedroys Ona 

Teheranas.
i Giedroys Ieva 
į Teheranas.
Giedroys Teresė 1922 Vilnius—

Teheranas. i

— Tahera-

t

1932

1932

1894

1926

Vilnius

Vilnius —

Jeleniavas

Jeleniavas

i
Jeleniavas

1i

I

Vilnius —

Vilnius —

1926 Vil-

Vilnius—

1936 Vil-

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

VVORCESTER. MASS.
275 Main St., Webster, Mass.

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton A ve., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSOį-R

i

i
i

I
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MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu-ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOŪth Boston 0379.

- --------- a
fiX>VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXX<.
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COOF’Erative Bank
430 BROADWAY • SOUTH BOSTON

UŽ NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
ATSTATYMĄ

KADANGI Lietuva per eilę šimtmečių buvo nepriklausoma 
valstybė ir paskui buvo agresingų kaimynų sudraskyta ir paverg
ta. bet po 1-mojo Pasaulinio Karo atsisteigė kaipo nepriklausoma, 
viso pasaulio valstybių pripažinta, demokratine Respublika, kuri 
per dvidešimt su viršum metų savo nepriklausomo gyvenimo pa
rodė neabejotiną sugebėjimą savarankiškai valdytis ir tvarkyti 
savo ūkio reikalus, pakeldama savo gyventojų ekonominę būklę 
ir apšvietą i daug aukštesni lygi, negu tas, kurio jie buvo pasie
kę, būdami po svetimu jungu:

KADANGI dabartiniame kare Lietuvai jau du kartu teko iš
kentėti svetimų armijų invaziją ir šiandien ji yra okupuota vo
kiečių, kurie žiauriai slegia ir išnaudoja jos žmones, plėšia kraš
to turtus, naikina kultūros vertybes ir prievarta gabena Lietu
vos darbo jėgas i nacių Reichą arba verčia vyrus tarnauti Hitle
rio kariniuose daliniuose:

KADANGI Lietuvos žmones vis didėjančiu atkaklumu prie
šinasi šitai nacių priespaudai ir atvejų atvejais parodė savo ne
palaužiamą pasiryžimą nusikratyti svetimo jungo ir atgauti vi
sišką politinę nepriklausomybę pasitikėdami didžiųjų demokra
tijų prižadais pavergtoms tautoms, išreikštais Atlanto Čartery- 
je ir pakartotais Bendroje Jungtinių Tautų Deklaracijoje. Wa- 
shingtone. — tai

TEBŪNIE NUTARTA, kad Amerikos Lietuvių Konferenci
ja, susidedanti iš 450 delegatų, atstovaujančių svarbiausias Lie
tuvių idėjinės sroves, spaudą, karo veteranų, fraternąlines drau
gijas ir kultūrines organizacijas, susirinkusi Pittsburghe. Pa., 
William Penn Hotelvje. 1943 m. rugsėjo 2 ir 3 dienomis, pasisa
kė už Nepriklausomos Demokratinės Lietuvos Valstybės atstei- 
gimą, jos istoriniai - etnografinėse sienose, pasiremiant Atlanto 
Čarterio 2 ir 3 dėsniais: ir

TEBŪNIE NUTARTA, kad ši Amerikos Lietuvių Konferen
cija griežtai atmeta ir iaiko visiškai neteisėtomis ir nepateisina
momis tiek dabartinių Lietuvos okupantų, vokečių, tiek pirmes
nių jų okupantų, rusų, pretenzijas į Lietuvos teritoriją, ar bent 
kurią tos teritorijos dali, nes šitos jų pretenzijos prieštarauja 
tarptautinėms, jų pačių laisva valia pasirašytoms, sutartims ir 
aiškiems lietuvių tautos norams, kurių ne tiktai nepakeitė, bet 
dar labiau sustiprino, aukščiau paminėtos rusų ir vokiečių inva
zijos ir okupacijos: ir

TEBŪNIE NUTARTA, kad ši Konferencija remia lietuvių 
tautos nusistatymą, jogei Nepriklausomos Lietuvos sienos rytuo
se privalo būti tos. kurias nustato Lietuvos - Rusijos taikos su
tartis. pasirašyta 1920 m. liepos 12 d., gi Lietuvos ginčas su Len
kija gali ir privalo būti išspręstas taikiu keliu. Lietuvos sienos 
pietvakariuose privalo apimti etnografines lietuvių apgyventas 
Rytprūsių sritis; ir

TEBŪNIE NUTARTA, kad ši Konferencija reiškia savo įsi
tikinimą. jogei. atsistačiusi po karo. Nepriklausoma Demokrati
nė Lietuvos Respublika sudarys draugingus santykius su Rusi
ja ir kitais savo kaimynais, užmegzdama ypatingai glaudžius ry
šius su jai artimomis latvių ir estų tautomis, kad Raitijos Jūra 

' pasiliktų laisva: kad ji suteiks pilnas žmogaus ir piliečio teises 
I visiems savo gyventojams ir užtikrins laisvę pasireiškimo ir ple- 
J tojimosi galimybę visiems savo piliečiams: kad ji nuoširdžiai 

rems tarptautinę taiką, ištikima: atlikdama savo prievoles būsi
moje Europos ir pasaulio saugumo sistemoje, kaipo stabilizuo
janti ir žrhonijos pažangai tarnaujanti jėga laisvę mylinčių tau* 
tų šeimoje. Leonardas Simutis, Chairman

i P. Grigaitis, Secretary
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Vėliavas iš svetainės į bažny

čią nešė šie asmenys: Popie
žiaus vėliavą nešė p. Vincas Ku
dirka. palydovais buvo pp. Pra
nas Kudirka ir Pranas Kuras. 
Amerikos vėliavą nešė karys 
Pranas Nevins, palydovais bu
vo karys A. Rukštelis ir K. Kli
mavičius.

Vėliavos pastatytos didžiojo 
altoriaus šonuose.

Rugsėjo 14 d. pp. Čeikai, gyv. 
11 Myrtle St., susilaukė sūnaus. 
Motina ir naujagimis sūnelis y- 
ra geroje sveikatoje.

Bernadeta lauke.
so vienuolyno vyresnio; 

vo motina Juozapa Ėmbertaitė. Šią c 
ji atėjo laiptais žemyn į svečių kam 
kame Bernadeta jos laukė. — Tai tu 
tulantė šiandien atvažiavus iš Liurde 
Motina Juozapa tarė Bernadetai. Ir 
laukdama Bernadetos atsakymo ji 
gręžė į naujokių viršininkę. Seserį Mari
ją. kuri tuo metu atėjo į kambarį, ir pa
rodė Bernadetą. — Aš ją pažįstu. — tarė 
Sesuo Marija. — Liurde aš buvau Berna
detos mokytoja. —

Motina Juozapa atsigręžė vėl į Berna
detą ir tarė: — Mes čia visos turime kokį 
nors naudingą darbą dirbt:. Virtuvėje da-

siaukojimo. Brangioji Marija Bernadeta, 
aš tau turiu pranešti, kad tavo motinėlė 
mirė. —
— Mano motinėlė, — Bernadeta ištarė, 

— Mama.... Bernadeta nutirpo. Viršinin
kė priglaudė ją prie savęs ir tarė: — Ma
rija Bernadeta, nėra mirties. Lai tavo ti
kėjimas sustiprina tavęs. — Viršininkė 
nusivedė Bernadetą prie kitų vienuolių, 
ūmai Bernadeta sukniubo. Ji pradėjo aš
triai kosėti. Sesuo Natalia pripuolė prie 
jos ir sušuko: “Sesuo Marija kraujais at- 
sikosėja.”

DrawJ.r.gi eopyrifijht, 1943, by Kir.g Fea-

Naktimis Bernadeta neužmigdavo — Mano motinėlė,—Bernadeta atsakė
bar reikalinga pagelbininkė, bet gal tau 
toks darbas nepatiktų. —
— O. ne. Motina. — Bernadeta nuolan

ka;! atsakė. — aš maloniai dirbsiu virtu
vėje. — Ji gal ir nesupratok kad gerai iš
laikė pirmą mėginimą. Bernadeta links
mai dirbo jai paskirtus visus darbus. Bet 
naktimis ji negalėdavo užmigti. Ne dėl 
to. kad guolis buvo kietas, tik ji jautė 
nerimą ir atsiskyrimą nuo savųjų... Taip 
slinko dienos ir mėnesiai. Vieną rudens 

i ieną, naujokių viršininkė pasišaukė Ber
nadetą. kuri jau buvo priėmus vienuolės 
vardą. Marija Bernadeta, ir jai maloniai 
tarė: — Iš tavęs reikalaujama didžio pa-
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Čia tik sutraukoje aprašyta Bemade-

Staiga ji sukniubo
gyvenimas vienuolyne. Vyskupas 

Petras Būčys, savo knygoje: — Švč. Pa
nelės Marijos Apsireiškimas Liurde, — 
plačiai aprašo Bernadetos gyvenimą ir 
darbus vienuolyne. Ta knyga turi būti 
kiekvieno kataliko namuose, nes ją skai
tydami suprasite Dievo Motinos didžią 
meilę žmonėms ir Bernadetos šventumą.

“'Darbininkas” tą knygą jau spausdi
na. Tai bus didelė paveiksluota knyga. 
Užsisakykite ją dabar. Jei prisiusite bent 
$5.00 gausite tą brangią knygą, o jūsų 
vardai bus įrašyti joje, kaipo išleidimo 
rėmėjų. Prisidėkite prie Marijos garbės 
išplatinimo.

Pereitą savaitę buvo sugrįžę 
atostogoms mūsų kareivėliai— 
Pranas Nevins ir A. Rukštelis.

Rugsėjo 18 d. p. Angelė Rukš- 
telytė minėjo savo gimtadienį. 
Gavo daug sveikinimų.

I • I I

GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE '

kas
• I I i į

SUSIORGANIZAVO J. V. KARO
BONAMS PARDUOTI 

KOMITETAS

Pereitą sekmadienį pp. V. J. 
Kudirkai ir šeima dalyvavo sū
naus ir marčios Vinco ir Geno- 

’ vaitės (Valatkaitės) Kudirkų, 
gyv. Roslindale, naujagimės 
dukrelės krikštynose. Naujagi
mės dukrelės tėvelis Vincas Ku
dirka, Jr., yra J. V. Laivyne ir 
darbuojasi kur nors Pacifiko 
salose.

, (cake) padovanojo p. Veronika.
j Bonalytė, pirmoji Moterų Są-1 
,----- . - ,-------- pirmininkė.

ir padalino' 
Belaskaitė. į 
paminėjimas

tainėje. kun. J. švagždys labai 
įdomiai kalbėjo, temoje: “Rusi
jos koncentracijos stovyklose". 
Gerb. kalbėtojas dokumentaliai 
įrodė, kaip 20 milijonų žmonių 
kenčia tiesiog pragariškas kan-' 
čias uždaryti, tarp elektrizuotų 
vielų arba dirbdami Sibire sun
kiausius darbus, alkani, pus
badžiai ir didžiausiame šaltyje. 

Publika buvo sujaudinta dėl 
tokio komunizmo žiaurumo ir 
žvėriškumo. Tame skaičiuje yra 
ir mūsų brolių lietuvių, kurie 
buvo prievarta, uždarytuose va
gonuose išvežti į Sibirą, 
siog. šiurpu ir pagalvoti, 
jie kenčia ir vargsta. 

Būtų gera, kad ir kitose 
nijose kun. J. Švagždys
žindintų lietuvius su komunis
tišku “rojumi”. Lai kun. Jono 
Švagždžio kalbą išgirsta ir bol- 

. ■ ševikuojami lietuviai. kurie
B’-cckto-1 taįp komunizmo “rojaus”. 

Joseph E. Į 
Kon-
adv. ‘

HUDSON, MASS. HORWOOD, MASS

Brockton, Mass. — Pirmadie- ’ tanas Peldžius. Elzb. Elzbut.
MASS MITINGAS — Atei

nantį sekmadienį, rūgs. 26 d., 
virš minėtas komitetas 3 vai. 
p. p.. Šv. Roko par. salėje ruo
šia masinį Brocktono ir apylin
kes lietuvių susirinkimą. kuria
me bus parduodami U. S. bonai.* 
Yra pakviesti sekanti kalbėto- • ūkuojanti lietuviai, 
jai: kun. J. Švagždys 
no miesto mayoras 
Downey. Lietuvos Garbės 
sulas adv. A .O. Shallna.
K. Kalinauskas ir kiti.

Visi lietuviai kviečiami 
pasiklausyti kalbų ir pirk 
nūs. kad pagelbėti mūsų 
vybei laimėti pergalę.

nį. rūgs. 20 d.. 8:30 v. v., šv. 
Roko par. salėje įvyko bendras 
įvairių srovių ir įsitikinimų lie
tuvių susirinkimas, kuriame su
organizuotas pastovus J. V. Ka
ro bonams pardavinėti komite
tas.

į valdybą išrinkta sekantieji 
asmenys: Pirmininkas — Juo
zas Treinavičius: vice-pirmin 
kai — C. P. Yurgeliunas ir J 
gis Samsonas: sekretoriai 
Emilija Oksaitė ir Julė Yaka- 

iždininkas — Dr. A. 
kasos globėjai — Le- 

Kumpa ir Petras Wy-

:om

I

MINĖJO SIDABRINĮ 
JUBILIEJŲ

Rugsėjo 12 d. vietinė Moterų 
Sąjungos 45 kuopa minėjo savo 
gyvavimo 25 metų sukaktį. Tos 
dienos rytą, 7:30.
parapijos bažnyčioje įvyko šv. 
mišios kuopos narių, gyvųjų ir 
mirusiųjų intencijai. Visos na
rės bendrai priėmė šv. Komuni
ja-

4 vai. po pietų, Šv. Mykolo 
parapijos mokyklos svetainėje 
įvyko muzikali programa. Wor- 
cesterio (Mass.) Moterų Są-

kolo- jungos 5 ir 69 kuopos prisiuntė 
supa-

Tie-
kaip

Raporteris.

venytė: 
\\ ai t K Ui 
cnardas 
chunas.

Komi:
Š 0-7,1 - '

ateiti 
ti bo- 
vado-

BROCKTON, MASS.
KALBĖS KUN. J. ŠVAGŽDYS 

PER RADIO 
šeštadienį, spalių 2 d.. 2 vai.

Komunizmo "Rojus"
Pereitą sekmadienį, rūgs. 19

d.. 7 vai. v. šv. Roko par. sve-

I jungos 45 kuopos 
į Šį tortą supiaustė 
pirmininkė p. Ona 

Šis jubiliejinis 
yra tikras džiaugsmas ne tik 
Sąjungietėms, bet ir visiems 

Šv. Mykolo katalikams. Jis bus atmintinas 
įvykis organizacijos istorijoj.

Sidabrinio Jubiliejaus pami
nėjimui ruošimo komitetą su
darė šios Sąjungietės: pp. Pet
ronė Staniunienė. Ona Stonie
nė, Delia Jakalienė, Veronika 
Bonalytė ir Ona Belaskaitė.

Pažymėtina, kad šios koloni
jos lietuviai katalikai, neturė
dami savo parapijos, vieningai 
darbuojasi Bažnyčios, šios ša
lies ir lietuvybės naudai. Ypa-

didelį krepšį gražių gėlių — 
kalavijų (gladiolus), prie kurių 
buvo pridėtas abiejų pirminin- tingai gražiai darbuojasi lietu- 
kių vardai, būtent, pp. Vaite- vaitės moterys 
kūnienės ir p. Zakarienės. Gė
les priėmė kuopos pirmininkė 
p. Ona Belaskaitė. Ji pareiškė 
padėką savo ir visos kuopos 
vardu.

p. Ona Belaskaitė buvo prog- ra tikra mūsų išeivijos pažiba, 
ramos vedėja. Ji pasakė įžan- ypač Moterų Sąjungos kuopa, 
ginę kalbą, ir sveikino nares ir 
visus svečius ir viešnias iš

ir merginos. 
Kaikurios iš jų yra veteranės 
veikėjos. Garbė šios kolonijos 
lietuviams katalikams, kad jie 
suorganizavo lietuvių katalikų 
organizacijų kuopas, kurios y-

Pereitą sekmadienį, rugsėjo 
19 d., kaip jau buvo rašyta pe
reitame “Darbininko” numeryj, 
parapijos svetainėje, Lietuvių 
Karo Bonų komiteto vadovybė
je, parduota karo bonų su pa
sižadėjimais už $31.500.00.

Tai tikrai gražus lietuvių pa
sirodymas. Bet dar ne viskas. 
Norwoodiečiai lietuviai yra už
sibrėžę sukelti $75.000. kad lie
tuvių vardu būtų nupirktas ko
vojantis lėktuvas. Karo bonus 

įgalima pirkti kasdien, kada tik 
turite susitaupę pinigų, pas 
LKBK iždininką Antaną Mic- 
kūną, vaistininką, Balch Phar- 
macy, 1140 VVashington St. Ten 
prašomi visi užregistruoti ir 
visus kitus bonus, kuriuos per
kate dirbtuvėse ar kur kitur.

Rap. O. B.

I

p. Elena Chubet’aitė, gyv. St. 
Jonn St. su savo tėveliais, šio
mis dienomis užbaigė mokslus 
Navai Training mokykloje, 
Bloomington, Ind., 
“storekeeper”. Ji yra 
Reservist of the U. S. 
Corps.

kaipo
VVomen
Marine

i

miesto sveikatos depart- 
narys, pakviestas Nor- 
High School sportininkų 
vado Murray asistentu.

V .0 V X. — C4 A A VA .'ii A <A. i —J

p. p. Darbininkų Radio progra- Worcesterio ir iš kitur. Taipgi
;x vnnn r*______ ro LAWRENCE, MASS

išpirkti
Lietu- 

penktą

p. Jonas Dixon (Dirsa), Nor- 
woodo 
mento 
woodo 
ratelio

p. Jonas Dixon yra pasižymė
jęs sportininkas. Jis yra buvęs 
lietuvių parapijos baseball ra
telio vadu, kuris žaidė su kitais 
rateliais Lietuvių Dienoj. Ma- 
rianapolyj: 1927 m. buvo Nor- 
woodo High School football’io 
ratelio kapitonu, ir 1933 m. bu
vo Bostono Kolegijos baseball 
ratelio kapitonu. Jis yra buvęs 
sunkiojo svorio profesionaliu 
kumštininku. Jo žmona, buvusi 
Eilėn Drummey yra Norwoodo 
Mokyklų Komiteto nariu.

PROVIDENCE, R. I

Pasirūpinkite Kailinius
teinančiai Žiemai!

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. Fcx didžiausia moteriškų kailinių kompanija Amerikoje, turi 
platu 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.

Atėjusios į krautuvę visuomet prašykite, kad Jums patarnautų šios 
yra kailiniųfirmos lietuvis atstovas p. BERNARDAS KORAITIS, kuris 

expertas ir žinovas. Lauksime Jūs!

2447
411 NVASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

moję iš WCOP kalbės įžymus dėkojo gv Mykolo parapijos 
oratorius, kun. Jonas švagždys, ’ k]ebonui kun. Edward v Con. 

Roko par. Klebonas ir LDS roy u- dvasjnj patarnavimą ir
Centro pirmininkas. Kviečiami ,7 • T u wi r dalyvavimą Jubiliejiniame Mo-
visi pasiklausyti. . o .r - terų Sąjungos parengime.

pį Monika Manasaitė iš Wor- 
cester. akompanuuojant muzi
kui J. Čižauskui, sudainavo 
liaudies dainelių. Taipgi p. Ma
rijona Čižauskienė iš Worces- 
ter sudainavo, keletą dainelių 
kurios labai patiko klausyto- _________
jams. p. Čižauskienė yra įžymi Rugsėjo 26 d. pašvenčiama 
ir plačiai žinoma dainininkė ir maldoms už Šventąjį Tėvą ir 
veikėja. į kenčiančius

p. Teklė Mažeikienė iš Wor- siojo karo. Mūsų klebonas kun. 
cester gražiai ir įdomiai kalbė- P. M. Juras, ypatingai karštai 
jo apie Moterų Sąjungos ir jos 
reikšmę išeivijoje.

pp. Barbora McDonald ir Vin
cas Valkavičius sugrojo duetą 
pianu ir smuiku. Grojo “Avė 
Maria” ir linksmus muzikos 
kūrinius.

Vietinė Sąjungiečių grupė — 
choras, kurią sudaro šios: pp. 
Ona Stanienė, Marijona Aukš- 
tolienė. Veronika Tamošiūnie
nė. Ontus Berry, Eleonora Pet
kevičienė ir Ona Belaskaitė su
dainavo keletą liaudies daine
lių. Jom akompanavo p. Vero
nika Stanytė.

Program. užbaigė 
Amerikos himnais, 
pp. McDonald ir 
pianu ir smuiką.

Pasibaigus programai, įvyko 
bankietas G.A.R. Memorial 
Hali, High St. Jubiliejinį tortą

Lietuvos ir 
pritariant 

Valkavičiui

Šv.Rugsėjo 25 d., prasidės 
Pranciškaus parapijos metinės 
rekolekcijos. Vadovaus tėvas 
Justinas Vaškys, O.F.M., iš 
Pittsburgh, Pa. Pamaldos ir pa
mokslai įvyko vakarais 7-tą 
vai., ir rytais 9-tą vai. Rekolek
cijos baigsis šv. Pranciškaus 
parapijos globėjo dieną, spalių 
4-tą.

iš priežasties bai-

ragino melstis ir prašyti Vieš
paties ramybės ir taikos. Po 
pietų 4-tą vai., įvyks prakalbos 
ir U. S. War Bonds pardavinė
jimas. Neteko sužinoti kalbėto
jų pavardžių.

Komisijos nariai, paminėji
mui keturiasdešimties metų pa
rapijos sukakties, kas sekma
dienį daro susirinkimus ir rū
pinasi, kad šios iškilmės duotų 
kuodaugiausiai skolų mažini
mui pelno.

Be to, šiais metais kaip ir ki
tados dirbantieji
aukoja panaikinimui 
skolų dienos uždarbį, 
kavo virš $600.00.

parapijiečiai 
parapijos 
Jau suau-

Aguonėlė.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Komi

KARO BONŲ VAJUS
Šiame miestelyje šią savaitę 

eina Karo Bonų vajus. Visam 
miesteliui yra skirta 
karo bonų už $375,000. 
viai užsibrėžė išpirkti 
dalį, t. y. už $75,000.

Norwoodo Karo Bonų
tetas, kurio pirmininku yra 
adv. James J. Curran. ir kuria
me yra šie lietuviai: kleb. kun. 
S. P. Kneižis, adv. B. Sykes. A. 
K. Neviackas ir A. F. Kneižys. 
atsišaukia į visus gyventojus 
pirttti bonus pagal išgalės, kad 
mes sukeltume kvotą $375,000 
su dideliu kaupu.

Komisija: Prel. Joseph C. 
Walsh, mokyklų viršininkas 
Lincoln D. Lyn’ch ir adv. Ben. 
Sykes. Ši komisija direguoja 
karo bonų vajų mokyklose. Mo
kyklų berniukai ir mergaitės 
eina iš namo į namą prašydami 
visų pirkti karo bonus.

Karo bonus galima pirkti J.V. 
pašto skyriuose ir bankose.

Visų piliečių pareiga pirkti 
bonus, kad pagelbėti mūsų ka
ro jėgoms sutriuškinti priešą 
visuose frontuose, laimėti per
galę ir užtikrinti pasauliui tai
ką.

Sekmadienį, rugsėjo 19 d.

viešnia iš
Conn., p-nia L. Žu-

l

Antradienio vakare, rūgs. 28 
d., Norwood Junior High 
School auditorijoj įvyks įdomi 
programa, kurią išpildys karei
viai ir WACS.

Sekmadienį, rugsėjo 19 d. Po
piežiaus ir Amerikos vėliavų 
šventinimas Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje paliko ne
išdildomą atsiminimą. Kleb. 
kun. S. P. Kneižis pasakė įspū
dingą pamokslą apie tėvynės 
meilę.

*
mūsų parapija susilaukė veik

laus ir muzikoje patyrusio var- 
į gonininko, asmenyje muziko 
į Vinco Stasevičiaus. Linkime 
jam gero pasisekimo.
★ Pereitą savaitę pas kun. J. 

Vaitekūną lankėsi 
Windsor.
kauskienė, kurios vyras Vincas 
Žukauskas (kun. V. Karkausko 

'sesers sūnus) yra laivyne ka
pitonu ir eina pašto viršininko 
pareigas.

★ Vienas par. piknikas įvyko 
šio mėnesio 12 d. ir davė para
pijai gryno pelno virš $300.00.
★ Spalių 3 d. mūsų parapija 

ruošiasi prie paskutinio šių 
metų pikniko. Klaipėdos parke. 
Visi kviečiami dalyvauti.
★ P-nas A. Dzekevičius prieš 

porą savaičių išdalijo plakatų 
apie Liurdą ir “Darbininko” 
leidžiamą Vyskupo P. Bučio 
knygą — “ŠVČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE”. 
Būtų gera, kad ir Providencie- 
čiai šį brangų veikalą paremtų 
— užsiprenumeruotų jį. “Dar
bininke” galima pastebėti, kad 
kitos kolonijos šią be galo nau
dingą knygą labai parėmė. Gi 
iš Providence iki šiol užsipre
numeravo tik: D. Bernatavi
čius, Petras ir Marijona Bru
žinskai ir Liudvisė Verbickie- 
nė. Būtų gera, kad ir kiti jų pa
vyzdžiu pasektų.

Vf* » «-• T



Penktadienis, Rūgs. 24, 1943 DARBININKAS 1
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VIETINĖS ŽINIOS!
ŽINUTES žmoną Oną (Vilutytę). Laido

jamas iš Šv. Petro lietuvių baž
nyčios, rūgs. 24 d., 9 vai. r.

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

Liurde, Rėmėjai t

Rūgs. 21 d., nelaimėje 
mobiliu primuštas, mirė 
mas Nedvins (Vladas Uždą vi- Novėnos pamaldų įvyko Fede- 
nis) 51 metų, gyv. 765 Wash- racijos skyriaus susirinkimas, 
ington St., Dorchester, Mass. Išduota atskaita rinkliavos Lie-

ą,uto-
Vili- Trečiadienį, po Šv. Teresės

♦

Amerikoje pragyveno 35 me- tuvos Gelbėjimo Fondui. Rūgs, 
tus. Paliko du sūnų kareiviu ir 5 d., bažnyčiope ir salėje su- 
__________________ rinkta $337.65. N.N. aukavo 

DAKTARAI ' N-N- S1-00- Rūgs. 12 d.,
___________________________ ' prakalbose surinkta $46.00. Vi

so surinkta $484.65. Federantai 
pasiryžo tuojau surinkti dar ke
turiolika dolerių suvirš ir greit 
pasiųsti penkis šimtus L. G. 
Fondui.
surinks tūkstantį.

1 prakalbose 
Bonds vertės $13,750. 
buvo parduota už $13,000.

Nutarta rengti viešas paskai
tas Lietuvos klausimu, spalių 
17 d., 3 vai. p. p.. Municipal sa
lėje. Kalbės kun. J. Švagždys.

Nutarta paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę Vas. 
13 d., ir kviesti ponią Devenie- 
nę su kalba, iš Waterbury, Ct.

Baigoje susirinkimo buvo pra
nešta apie parapijos naudai ar- 

I tistės Sue Griškaitės ir choro 
koncertą. Išduota 150 koncerto 
tikietų platinimui.

Tel. TROvvbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Toliau darbuosis iki
Minimose 

parduota War 
PirmiauI

...m

I
Sou. 4476 j!

Dr.JosephF.Antanėlis •!

OPTOMETR1STAS
515 East Broadway i;

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus j! 

Trečiadieniais ir ■[
Penktadieniais ! j

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai ]> 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.;!

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Be rėdo mis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Tel. ŠOU 2712
Dr. J. C. Seymour 

(LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas 

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

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Res. Šou 3729 Šou 4618

LithuanianFumitureCo.
I

MOVER8— 
Insured and 

Bonded 
Looal A Long 

D lota no* 
Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

ĮAMŽINKITE SAVO VARDĄ Į LIURDO KNYGĄ

Įspūdingas laikraštis. Abejo
damas surezgiau rašynėlių apie 
“žvaigždės” vertingumą. Ir štai 
kas įvyksta. Žmogus susitikęs 
autorių vieno “Žvaigždėje” 
straipsnio, sako: “Skaičiau, kad 
Tamsta parašei “Žvaigždėje” 
straipsnį. Atneški man “žvaig
ždę”. Aš pasiskaitysiu”. Toks 
žmogaus susiįdomavimas vienu 
laikraščiu skatina mane braižy
ti ir apie kitus vertingus laik
raščius.

Štai “Laivas”. Jis puikiai 
plaukia. Per daugelį metų piau- 

' kia ir pasiekia visus norinčius 
jį priimti. Jis išplaukia iš T.T. 
Marijonų kultūrinės prieplau
kos, 2334 So. Oakley Avė., Chi
cago, III., reguleriai kas savai
tę. "Laivas" derinasi su “žvaig
žde” savo keliu ir gelbsti viens 

veiksmu.
“Laivas” 
Jiedu

Iš visų Marijos stebuklingų šven
tovių labiausiai yra pagarsėjęs 
Liurdas. Tai yra mažas Prancūzi
jos miestelis, kur prie Masabielio 
upės, 1885 metais švenčiausioji Pa
nelė Marija apsireiškė mažai, ne
turtingai, 14-kos metų mergaitei 
Bernadetai. To jie vietoje, kur Mari
ja apsireiškė, atsirado šaltinis van
dens, gydąs įvairias kūno ligas.

Kas norėtų plačiau apie Liurdą,
Švenčiausios Panos Marijos apsi- a:;t!ram sav° 
reiškimus ir įvykusius Liurde ste- šviečia, 

buklus sužinoti, užsiprenumeruokite Vyskupo P. Bū- prie šviesos, 
čio knygą, kurią šiomis dienomis laikraštis “Darbi- j,oendr; Dievo keleiviai. Jų įtal-

So. Bostono Lietuvių Masinis
Susirinkimas Spalių 3

Bostono ir apylinkės lietuviai 
sekmadienį, spalių 3 d., 1 vai.
po pietų atvyktų į Lietuvių sve
tainę, E St., kampas Silver, 
pirkti karo bonus, užregistruoti 
jau pirktus, ir dalyvauti tame 
lietuvių sąskrydyje.

Mes, lietuviai būkime vienin
gi. Pirkime karo bonus savo 
susirinkimuose, kuriuos ruošia 
draugijos, kad pasirodytame 
organizuoti. Mes remiame 
Jung. Valstybių karo jėgas, ta
čiau kada su ta parama skaldo- 
mės, tai nesudarome to įspū
džio, kokį galime ir sudarome 
organizuotai.

Mūsų organizacijų masiniai 
karo bonų pardavinėjimai eina 
visų lietuvių vardu.

Todėl kviečiame visus lietu
vius ruoštis, taupyti pinigus, 
kad sekmadienį, spalių 3 d. iš- 
pirktume 
bonų.

Šiomis dienomis So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugija nu
tarė suruošti lietuvių masinį 

■ susirinkimą, sekmadienį, spalių I I
13 d.. 1 vai. po pietų, savo sve
tainėje E St., So. Bostone.

Pirmadienio vakare, rugsėjo 
20 d., Lietuvių svetainėje, E St., 
įvyko tos draugijos direktorių 
susirinkimas. Dalyvavo keli 
svečiai. Pirmininkas adv. Jonas 
Grigalius pranešė, kad jis jau 
pakvietęs “Darbininko” ir “Ke
leivio” redaktorius ir kitus as
menis į komitetą. Taipgi prane
šė, kad jis ir Dr. A. Kapočius 

Žvaigz- buvę J. V. Iždo Karo Bonų cen- 
artina tre įr galutinai susitarė dėl ka- 

tai tikri ro bonų masinio pardavimo ma- 
. siniame susirinkime.
i Direktoriai pirm. adv. J. Gri
galiaus raportą vienbalsiai pri
ėmė ir ėjo prie sudarymo prog
ramos tam masiniam lietuvių 

Išrinkta įvairios 
veiks, kad

t

t

ninkas” pradėjo spausdinti. Vyskupas Būčys labai įdo- pa ir bendra. •
miai aprašo aštuonioliką Šv. Panos Marijos Apsireiš- Rugs- 18 d; Laiv’e'. randame 
kimų Bernadetai ir įvairius išgijimus, tokių asmenų, Pulki4 antraštę "Kristaus Ka- 
kurie buvo mirties pavojaus prirakinti prie lovų. 'raIlaus Laivas , ir Kristaus at-

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip tai:lvaizdą Selbstant apaštalus jū-, susirinkimui.
1 To'n T.aviroS daug pa- j, komisijos, kurios 
gelbsti skaitytojams šioje aša- sudaryti dainų, muzikos, kalbų 
rų pakalnėje ir klaidinimų jū- jr judamųjų paveikslų progra- 
roje. Jis talpina įvairių žinių ir 

I straipsnių.
Štai Evangelija, Lekcija, 

Dvasiniai Perlai, Marijos Dalis 
Žmonių Atpirkime, Marija Mū
sų Viltis, Kryžiaus Išaukštini
mas, Reikšminga ~

Atvažiuoja misijonierius Tė
vas Jonas Kidykas. S. J., laišku 
praneša jog į So. Bostoną at- 

i vyksta penktadienį. Tėvas misi
jonierius pradės misijų darbą 
mūsų tarpe pirmadienio vaka
re, rūgs. 27 d. Tuomet bus iš-

Liurdo apsireiškimo vieta, Bernadetos, kuriai Švč. įroje- Taip- ‘<Laivas 
Marija apsireiškė, įvairių ligonių, kurie stebuklingai 
pasveiko ir kitų paveikslai.

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

Šią savaitę į Liurdo Knygos Rėmėjus įstojo se
kantieji: 
Mrs. A. Rashinskienė, Cicero, III................
Peter Valiulis, Greenport, L. I., N. Y..........
Emilia Chaplikienė, So. Boston, Mass........
Kun. Magnus J. Kazėnas, Pittsburgh, Pa. 
Kun. Joseph Herdegen, Šv. Kaz. par. kleb., E. Van-

dergrift, Pa...........................
Kun. E. Wossel, Homestead, Pa.

i.

mą, kad tą dieną būtų išpar
duota kodaugiausia karo bonų. 
Mt. VVashington Cooperative 
bankas jau pakviestas ir sutiko 
tą dieną pardavinėti bonus.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Popiežiaus draugija vienbalsiai nutarė pri- 

. Pijaus XII kalba. V atikanas su- gidėti prie Amerikos Lietuvių 
10.00 s^P^n§s naciais Romos mies- Konferencijos, Pittsburgh, Pa., 
10.00 te’ ^>ranciškus Žmonių Dva- nustatytos kvotos 10 milijonų 
6.00 i s*08 Atgaivintojas. Žmogus Kil- dolerių karo bonais. Masiniame 
5.00 nus Sutvėrimas. Katalikų Pa- lietuvių susirinkime ne tik bus 

j saulis Paveiksluose, Už Dievą ir pardavinėjami bonai. bet bus ir 
5 00 tėvynę, klausimai, patarimai ir

I

kodaugiausia karo 
Spaudos Komisija.

įvairūs skelbimai
REIKALINGAS 

pastovus vargonininkas. Vieta 
gera. Kreipkitės šiuo antrašu: 

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

I

kilminga pradžia moterų ir Mrs v Waichaitis, Brooklyn, N. Y. ... 
merginų misijų. Felix Davainis, Hudson, Mass............

Vaikų misijos prasidės antra
dienį, 4 v. p. p.

Vyrų misijos prasidės spalių 
4 d., vakare.

Nemokantiems lietuviškai 
misijas kun. dr. L. Mendelis 
pradės spalių 25 d.

Visi yra kviečiami atlikti ge
ras misijas ir panaudoti jų lai
ką maldai ir atgailai.

i

Spalių 3 d., Amerikos Pran
ciškonai Tretininkai minės Šv. 
Pranciškų, kaipo taikos mylė
toją ir mels pasauliui taikos.

Artistas R. Juška išpildys 
koncertą ne tik su artiste Ona 
Kaskas, Chicagoje. III., bet jis 
koncertuos ir su artiste Sue 
Griška ir choru Šv. Petro para
pijos naudai, lapkr. 21 d., So. 
Boston High School Auditori- 
jume.i

(VAROS SKELBIMAI

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorchesterį, 
arti Shavvmut 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. |

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAMWAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 

nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

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

<»

Mrs. Patricia Vaitkus, Waterbury, Conn. t.......
Mike & Marcelis Stulginski, Waukegan, III.........
Marcelė Končius, Chicago, III..............................
Julijona Mitkienė, Cicero, III.................................
Magdalena Kučinskienė, Cicero, III......................
Anastazija Milašienė, Cicero, III..........................
Veronika Malinauskienė, Schenectady, N. Y.......
Antanas Daukontas, Brooklyn, N. Y..................
Mrs. G. Aleknas, Worcester, Mass......................
Jonas Gailiunas, Athol, Mass...............................
Magdalena Jasukevich, So. Boston, Mass...........
Mrs. P. Ambrose, Hartford, Conn.......................
Juozas Petrauskas, Dorchester, Mass.................
Vladas ir Eva Brazauskai, So. Boston, Mass......
Tadas Kubilius, Brockton, Mass.........................
Petras ir Ona Radaičiai. Cambridge, Mass.........
Petras Bendorius, Detroit, Mich.................... ....
Domininkas Yurosius, No. Andover, Mass..........
Kaz. Tamulevičius, Worcester, Mass.................

iVictor Meksraitis, Minersville, Pa.’ ...................
Jonas Ov/erka, Dorchester, Mass.........................
Kazys ir Konstancija Grigai, Brockton, Mass. - 
A. Sudent, Woburn, Mass....................................
Teklė Laciunas, Brooklyn, N. Y.........................
Bronė Petrikienė, Chicago, III. ..........................

! Monika Danusienė, E. Chicago, Ind.....................
; Mrs. F. Savnoris, Chicago, III................................
Rose Yanukonis, Lawrence, Mass.......................
Mrs. M. Rusas, Port "VVashington, L. I., N. Y......

i Mrs. Zuzana Laurinaitis, Sunderland, Mass......
Frances Jusis, Cleveland, Ohio ..................
J. Letkauskas, Baltimore, Md. ..................
Mrs. Lucy Barsevich, Ansonia, Conn. 
Mary Gajauckas, VVoodhaven, L. I., N. Y. ... 
Mrs. Julia Hendrick, Yorkers, N. Y............
J. Pocius, Simsbury, Conn........................ .
Natalija Daniuleviče, Phila., Pa.................
Alex Jurčiukonis, Frackville, Pa................
A. Adomavičienė, So. Boston, Mass...........
Jonas Pauplis, Norwood, Mass...................
Ona Overka, Nashua, N. H........................
Sofija Štreimikis, Dorchester, Mass. 
Petras Tamašauskas, Lawrence, Mass.
K. R., Camden, N. J......................................
Mrs. Ona Ragelis, Brooklyn, N. Y...............
Mrs. R. Pliopis, Brooklyn, N. Y...................
Magd. Valiukevičienė. New Britain, Conn. 
Ona Rutkauskienė, New Britain, Conn. 
Pranciška Ankevičienė, Cicero, III............
Ona Venskienė, Bridgeport, Conn..............
A. Lukšienė, Brooklyn, N. Y......................

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

“Darbininko” Adm.'

5 00 §ars^nlmai aPie Kaskas ir Juš- - qq kos koncertą, spalių 3 d., Chica- 
5.00 g0-’6' ^igyk “Laivą

... 5.00
.... 5.00 i
... 5.00
.... 5.00
.... 5.00
... 5.00
.... 5.00
... 5.00
.... 5.00
.... 5.00
.... 5.00
.... 5.00
.... 5.00
.... 5.00
.... 5.00
... 5.00
.... 5.50
.... 5.00
.... 5.00
.... 5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
3.00
2.00
2.00
5.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00

ir plauk 
laimingąją Dangaus šalį.

i
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LANKĖSI
Antradienį, “Darbininke" lan

kėsi ilgametis jo skaitytojas ir 
rėmėjas Jonas Owerka iš Dor
chester, Mass. Atsilankymo 
proga, p. Overka įstojo į Liurdo 
knygos Rėmėjus, aukodamas 
$5.00 knygos fondam.

Pp. Overkų abu sūnūs tarnau
ja Dėdės Šamo tarnyboje. Vie
nas jau daugiau kaip metai yra 
kur nors Australijoje.

įkerti 
r roAST^;

registruojami tie bonai. kuriuos 
lietuviai yra kur kitur pirkę ir 
dar neužregistravę.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos direktoriai ir komisi
ja nuoširdžiai pageidauja, kad

HOTEL ESSEX
Hotelis Reikalauja

Virtuvėn pagelbininkų
Moterų-Merginų kaipo Maids
Vaiterkų ir Vaiterių
Naktinių valytojų
Vyrų ir Moterų

Prieš South Station,
Boston, Mass.

Ncrth Brighton Bakery, 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.
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BALLAST TUBES
POPULAR EACH
NUMBERS H/1C

Also limited supply of OZ4. 
6SQ7. 12K7. 12A8. 6SK7. 6K8. 7F7, 

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

WILL ALSO SUPPLY DEALERS
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.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

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- 

jdų žemės. 15 minutų iš Lawleys 
'shipyard. Kaina tik S4.000. At- 
|sišaukite pas p. Dempsey. tar- 
pe 8 ir 10 vai. ryte. Tel. COL 
9141. (1—1)

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

įįįsas morgičius Savings Bank. 
’i Žemas apmokeščiavimas. F. T. 

(Į Keefe, 50 Congress St., Room 
iį 417. Tel. HUB 8157 arba PARk- 
f ! way 6826 M.
f 
t!

i

f!,

GRABORIAI

Boston Edison Company sako.
... visuomet rūpestingai prižiūrė
kite toastinimą ir elektrikinį to- 
asterj. Niekad nenaudokite šaku
čių. Taip darydami galite suga
dinti šildymo elementus — o to. 
atvirai kalbant, negalima šiandien 
pataisyti.

Boston Edison Company

i

S.Barasevi
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graboritis ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises 

254 W. Broadvvay 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2980
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

ir Sūnus

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė,
8 VVinfield St., So. Boston, Mass. 

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

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

Tel. Parkivay—1861-VV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPIN6S
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
i 5 Thomas Pk., So. Boston, Mas*.

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

Iždininkas — Vincas Zalcskas,
613 E. 5th St., So. Boston. Ma3S.

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

I

I

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

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*. 

Joseph W. Casper 
(KASPERA8) 

Laldotuyių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenim* Dykai 
Tai. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3900

I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zsletska*. F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Te!. ŠOU Boston 26C9
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HARTFORD, COHN

Leit. Morkus

parapijos ir

ŽINUTES

j 
s

Šią savaitę mus aplankė šie 
jūr.

$30.000.00 p. Ribokas. pusk. J. Plauskas, 
į viršyla J. Mileikis ir V. Santac-

siems mūsų 
tėvų sūnums 
rie tarnauja 
rluomenėje.

iiytiytu 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

Euro parvažiavę šie lietuviai 
a: ir Merginos 

Vincas Merkus.
Manikas. Pranas 
Antanas Mašio-

Kablikas. Gečaitė, ir 
visos gerai 

Jurgis

studentų : 
labai išti- 
geras pa- 

ir ra-

PARAPIJOS PAŽARAS 
Šįmet lietuvių parapijos 

tinis bazaras /»vxs.;- ..ip.<r. 
Nov. 13. 17. 18 ir 20 dienc 
parapijos mokyklos saloje, 
tikietai išdalinti, ir leidži; 
10 \Var Bonus. Vu.iau įvyks 
m jos s........tii įas ii
siruošimas bazarui. Lietu' 
parapijiečiai, visi - visos rei 
me savo parapiją ir pirk 
parkuokime kuodaugiausm 
kietų.

PARAPIJUJE DAROMA CEN- 
SUS — ŠEIMYNŲ $UR.4ŠF- 

JI.4S 
vaitę prasidėjo pa- 
■vių šeimynų sura- 
i svarbu žinoti kiek 

Hartforde.
kiek jų 

dukterų išėję į kariuo- 
jų davė Raudona- 

pirko 
daro-'

Pereitą sai 
rapijoje lietu 
šymas. Labai 
lietuvių gyvena 
kiek jų eina į bažnyčią 
sūnų ir 
menę, kiei 
jam Kryžiui kraujo, kiek 
karo bonų ir tt. Tas yra 
ma visose parapijose.

kytis ką jisai darys Harvard 
Universitete. Cambridge. Mass. 
Po mokslui jisai bus paskirtas 

' į kurią nors vietą kaipo karo 
kapelionas. Kunigas Vilčiaus- 

1 kas išbuvo parapijoje virš dvie- 
I jų metų nuo pat savo įsišventi-’ 
: mo į kunigus. Visų buvo myli-' 
mas ir gerbiamas. Sunkiai dir
bo ypač su jaunimu. J isai vado
vavo High School 
kliasei valandoms ir 
kimai mokino. Buvo 
mokslininkas. Darbavosi 
šyme. Dažnai ir daug rašė pro
zos ir apysakų į parapijos mo
kyklos leidžiamą Journal arba 
Holy Trinity Crusader. kurį 

. leido High School studentai - 
■ studentės. Taipgi daug darba
vosi prie Vyčių. Marijos Vaike-

; lių. Gildos ir kitų parapijoje e- Tilpo Onos Kaskas fotografi- 
sančių draugijų. — 
mėjęs ir Conn.
Catholics jaunimo

karei
Leitenantas

Sgt. Antanas 
Kasmonaitis.
tas. Jonas 
kiti. Visi - visos gerai atrodo. 
Taipgi matėsi Jurgis Levins- 
kas... kitų tuo tarpu neatsime-
nu.

Buvo susido- ja ir gražus aprašymas. Ji apsi- 
Lithuanian ėmė dirbti su graikais New 
darbuote ir Yorke dėl Bonų pardavimo, 

rašė straipsnius į CLC Chronic- Daug ir gražiai darbuojasi mu
le. Galėtume daugiau rašyti, sų Ona Kaskas dėl Amerikos ir 
bet jo darbai čia pradėti ras 
P Iną išeitį kariuomenėje. 

Parapijiečiai ir prieteliai į-

lietuvių. Reikia ją pasveikinti 
ir linkėti geros sveikatos.

i J —Du Hartfordo artistai — Anna Kaskas ir Vai Arms p. Moterų draugija 
sutiko pagelbėti graikams karo bonų pardavinėjime 
Graikų Dienoje Iždo Palapinėje. New Ycrke.

Sekmadienį, rugsėjo 19 d. tuoj po paskutinių mišių para- 
tuoj po paskutinių mišių, para- ] 
pijos svetainėje įvyko Cambrid- i 
ge lietuvių karo paskolos bonų ; 
komiteto sušauktas lietuvių su
sirinkimas.

Komitetui daug pagelbėjo pa- 
apijos klebonas kun. P. J. Juš

kaitės. kuris pasirūpino kalbė
toją adv. p. Akstiną ir taipgi 
užkvietė iš Mt. Washington Co- 
operative banko p. M. Venį ir jo 
raštininkes, kurie pardavinėjo 
bonus.

Susirinkimas nebuvo labai 
skaitlingas, bet vis gi buvo sėk
mingas. nes padaryta pradžia. 
Susirinkime iš ALT Konferen
cijos. delegatas p. B. Jakutis 
patiekė labai tikslų raportą.

Karo paskolos bonų išparduo
ta už 6,000. Susirinkime taipgi kariai: jūreivis W. Žilius, 
užregistruota virš 
pirktų karo bonų.

i Bonus užsiregistravo šie: N. kas.

pijos svetainėje įvyksta susi
rinkimas, šaukiamas Cambrid- 
ge lietuvių karo bonų komiteto. 
Dalyvaukite visi ir pirkite karo 
bonus, bei turimus atsinešę už
registruokite.

Komitetas kreipia dėmesio ir 
kviečia visų kareivių tėvelius ir- 
motinėles, kad dalyvautų šia
me susirinkime.

_________
Šią savaitę parėmimui finan- I 

sinių išlaidų, kurios buvo susi
dariusios siunčiant mūsų dele
gatą į ALT Konferenciją, dar 
aukomis prisidėjo šie: p. A. H. 
Plekavičius aukavo 5. ir p. F. 
Janiūnas $1-

PARAPIJOS VIKARAS KUN. 
VILČIAUSKAS VYKSTA 

Į KARIUOMENĘ 
Rugsėjo - Sept. lietuvių para

pijos vikaras kunigas Jurgis 
Vilčiauskas vyksta į Dėdės Ša
mo kariuomenę, kaipo kapelio- 

užduotis yra mo

Viršila (Sgt.) 
Antanas Manikas

FOTOGRAFIJA IR APRAŠY
MAS ANGLŲ LAIKRAŠ

ČIUOSE
Mokykla jau pora savaičių 

kaip atsidarė. Šįmet skaičius 
toks pat. kaip pernai. High 
School kambariai 9 ir 10 skyrių 
pilni. Labai įvertina aukštesnį 
katalikišką High School moks- 

! lą mūsų mokykloje svetimtau- 
* čiai. Tik gaila, kad ne visi lie- 
■ tuviai tėvai siunčia savo vaikus 
. į mūsų High School. Kurie 
Į siunčia, gali džiaugtis, kad jie. 
kaip ir susipratę svetimtaučiai 

savo vaikams ge
ri ausį katalikišką mokslą, nes 
mūsų Sesutės specialiai yra pri- 

, j sirengusios tik mokytojauti 
ir (High School kursuose. Atvyks

ta studentai ir studentės net iš 
į YV ėst Hartford. Jiems toli, bet

Viršila (Sgt.)
Juozas Klimas

I

pp. 
kai 
tas 
pp.

už $1.000. J. Tūla 
pp. Puzinai $800, pp.

$1.500, p. Kasperas 
pp. Kadaičiai $625. O. 

$100, pp. Skyriai $250, 
p. P. Gilienė

rnis

Sportininkas 
Petras Naktenis

vertino jo darbuotę parapijoje, tėvai, duoda
nes su Prelatu Am botu ir kun.
Kripu priešakyje, surengė šau
nų bankietą ir įdavė dovanėlę.
Taipgi teko girdėti, kad 
draugijos prisidėjo ir atskirai 
davė dovanas ir mokyklos vai
keliai. Seselių vadovybėje. Kun. ‘ tėvai, suprasdami svarbą kata-

E

Vilčiauskas buvo dažnas lanky- ūikiško mokslo, siunčia juos į 
tojas mokykloje ir mokytojavo (lietuvišką mokyklą, nes ji yra 
joje. Į pilnai katalikiška.

Lai Dievas jam padeda ir vi- I Dažnai matyti lietuvių auko-.

P. šilingaitė ir 
suvaidino ko- 

tarnai-

jam į- 
būtent,

kariuo-
Dentis-
Azuką-

-a i t Apdraudžia

buolių Medus ■
Rūkytojų Smagumą!

TAS

Obuolių 
garėtai 
galėsite 
skoninio elemento
Pirk Old Golds šiandieni

PADARO DIDELj SKIRTUMĄ 
JUMS

“Medus” padeda išlaikyti, kad ci- 
tikrai būtų tinkami. Jūs tuojau 
pažinti svarbą naujai išrasto, be- 

iš tyro obuolių soso.

TAS PADARO DIDELĮ SKIRTUMĄ 

TABAKAMS

■ <i'. I G . parinktus miši- 
jimant ir malonius Latakia taip, 

kiekvienas kampelis yra pasiekiamas. 
>lių “Medus” sulaiko sausumą apdrau- 
naturalų drėgnumą, kuris yra svar- 

skoniui ir šviežumui.

naujas drėginimo elementas buvo išrastas 
Eastern Regionai Research Labaratorijoje U. S. 
Agrikultūros Departamento. Mes praminėme jį O- 
buohų ••Medumi”.

016 Goto
E

nupirktas Blood Donors 
Automobilius važinėjant Hart- 
fordo gatvėse. Malonu visuo
met skaityti, kad lietuviai — 
Raudonojo Kryžiaus skyrius tą 
auto nupirko ir paaukojo mies
to Blood Donors centrui.

Hartfordo lietuviai turi šiuos 
lietuvius profesijonalus 
menėje: Daktarą Supį. 
tą Povilonį ir Daktarą 
Allen.

Edvardas Povilonis išvyko į 
Šventos Marijos Seminariją. 
Baitimore tęsti aukštesnius ku
nigystės mokslus.

Buvo parvažiavęs fuilougl: 
Merchant narine Pranas Kaz- 

; lauskas. Lefty Petras Nakte
nis yra žvaigždė Hartford Base- 

į bąli ratelyj. Jisai yra. piteher. 
; Dažnai apie jį rašo vietos spau- 
! doie ir dažnai tilpsta fotas.

Išvyko į Seabees (Laivynai 
Vincas Šeigis. Jisai buvo popu
liarus jaunimo tarpe. Jam buvo 
surengta party ir laporteris 
jam dėkojo už paliktą cigarą. 

' kurį jisai dabar 
1 rūko.

Grybų dar nėra
į kelmučių laikas... paieškosime, 
pamatysime, atrasime, tai pa- 
valgysime... nes jau baigiasi 
Victory Daržo produktai.

p. O. Valinčiūtei skambinant; 
kanklėmis, pp. E. Kavaliaus
kaitė ir E. Varnaitytė sudaina
vo jaudinančiai dainelę “Kur 
Nemunas ir Dauguva" ir keletą 
kitų dainelių. Pažymėtįna. kad 
Onutė Valinčiūtė yra vieninte
lė kanklininkė šioje apylinkėje. 
Sveikiname! Pianu solo gražiai 
skambino jauni pianistai. P. ir 
J. Batnoriai ir J. Semnoski. pp. 
O. Valinčiūtė, 
M. Liktoraitytė
mediją “Inteligentiška 
tė”. Vaidino gabiai.

Sveikinant kleboną, 
teiktos ir dovanėlės,
nuo Sodalicijos, parapijos vai
kučių. Šv. Cecilijos choro. LR
KSA 38 kp. ir Šv. Rožančiaus 
draugijos.

Baigiant programą, kleb. ku
nigas Matas Pankus nuoširdžiai 
dėkojo visiems dalyviams, ypač 
rengėjoms Seselėms Pranciš- 
kietėms, parapijos chorui ir jo 
vadui, vaikučiams, jų tėveliams 
už suruoštą vakarėlį ir gražią 
to vakarėlio programą.

Kvietė visus Šv. Mato dienos 
ryte ateiti į bažnyčią ir daly
vauti šv. mišiose, priimant šv. 
Komuniją.

Programa užbaigta Lietuvos 
limnu.

su malonumu

ir vis artinasi

už $6.000, 
Kiršliai už $5.550, pp. šar- 
už $2.875, lakūnas leitenan- 
F. Radziukynas už $1.600, 
Kavoliai už $1.100, pp. Bu

činskai 
$1.050. 
Sutkus 
$1.075, 
Nouck
J. Laugalis 175, 
$300. p. P. Gedžiun $400, F. Mi- 
klušis $425, pp. Smilgiai $300, 
B. A. Dvarecky 150, pp. Mocke
vičiai $425, pp. Plekavičiai 
$600. pp. Jakučiai $575. p. Rim- 
šienė $75, p. A. Smith $350, J. 
Masalskis $450, C. Stubeda 
$175, M. Urban $650, J. Ramei- 
ka $50, A. Vinciunas $750, H. 
Vinciunas $175, T. Dambraus
kas $300. A. Skapinskas $150. 
J. Zimauskis $100, ir U. A. Zi- 
maičiai $200.

Pirmininkas A. Zaveckas va
dovavo susirinkimui.

Sekmadienį, rugsėjo 26 d. irgi

vai. po pietų.
Nariai-rės malonėkite atsi

lankyti į susirinkimą skaitlin
gai ir, kurie esate skolingi už 
laikraštį “Darbininką“, mel
džiame atsilyginti. Valdyba.

inl

F. Piškinaitė 
$100. E. Ne-
p. Vinciunas 

100, S. Petke-

Šiandien jau gautas iš banko 
sąrašas tų. kurie pirko karo bo
nus praeitą sekmadienį parapi
jos svetainėje, pirko sekanti:— 
J. Laugalis $650, J. Bučinskas 
$500, N. Skapinskienė $500, J. 
G. Tamulynas $500. J. Masals
kis $500. T. Dambrauskas $500,
A. Skyrius $250, 
$100. M .Gross 
meikštienė $100, 
$100, P. Kavolis
vičius $100. A. Nouck $100. M. 
Ananis $100, A. Vaisiauskas 
100. B. Dvareckas $50. F. Mik
lusis $50. E. Totty $25. J. C. 
Huber $25, C. E. Sutkus 25. I. 
Sutkus 25, ir vienas asmuo pir
ko dovanai $50 boną. Visų pir
kėjų vardai neskelbiami, nes 
nepageidauta. Parapijos klebo
nas kun. P. J. Juškaitis daug 
padėjo pardavinėjant bonus; 
registravo p. B. Jakutis, pade
dant p. P. Radaičiui ir p. F. 
Miklušiui. Bonų komitetą suda
ro šie asmenys, pirm. A. Zavec
kas, rašt., A. Daukantas, nariai
B. Jakutis. P. Radaitis ir V. Ja- 
kavičius. Norėdami pirkti bonų 
ir užregistruoti, kreipkitės vi
sados į virš minėtus asmenis.

A. D.

įpjausL'enjsueuaijayai 13

KARO BONŲ SEKMADIENIS
Pereitą sekmadienį Šv. An

driejaus parapijos parapijiečiai 
įeidami į bažnyčią įteikė dides
nes aukas, kad nupirkti parapi
jos vardu karo boną. Surinkta 
virš -S300.00. Pridėjus kiek nu- 
oirkta karo bonas už $500.00.

valdybos narės

i i
ii

MAŽIAUSIA
Rezultate. bešališkame Reader’s Digest Liepos 

-e- pe-eitų metų buvo atspausdinta skaitlinės 
-nčiais. parodant. Old Golds buvo:

14 VAŽIAU nikotino
10'į VAŽIAU gerklę erzinančių kokybių, 

tars ir resins
6 skirtingų bandytų rūšių.

C I G A R E T T s
PAREMK ATAKĄ SU KARO 

BONAIS!

KLAUSYKITE —
Sammy Kaye’s Bano ir Svečių 

Trečiadieniais 8 v. v. WEEI 
Bob Crosby ir Jo Orkestros, 

Sekm. 10:30 v. p. p. WBZ.

NEW BRITAIN, CONN.-
SVEIKINIMAS VARDUVIŲ

PROGA
Rugsėjo 19 d., parapijos sve- 

: tainėje įvyko graži programa. 
1 skiriama mūsų klebono kun.
Mato Pankaus garbei, jo var
duvių proga.

Susirinkus parapijiečiams 
salę, atėjo kleb. kun. Matas
Pankus, lydimas kun. Geraldo'vyks spalių 3 d., parapijos dar- 
ir kun.
čiai sveikino kleboną aplodis- jasi. kad visus dalyvius pavai- 
mentais. ! sinti skaniais užkandžiais ir

Kun. J. Matutis pasakė įžan- gėrimais. Kviečia visus daly- 
ginę kalbą ir vedė programą, rauti. T. M.
Šv. Cecilijos choras, vadovau
jamas varg. A. Grigoraičio, su
dainavo Amerikos himną ir ke
letą liaudies dainelių. Parapijos 
mokyklos vaikučiai, vadovau-

DALYVAVO ASIZIECIŲ 
KONFERENCIJOJ 

Pereitą sekmadienį kleb. kun 
M. Pankus ir vietinio Tretinin
kų skyriaus
buvo nuvykę į Šv. Pranciškaus 
Tretininkų 
terbury, Conn. Bažnyčioje įvy
ko pamaldos, o salėje paskai
tos ir pasikalbėjimai. Dalyviai 
patyrė daug dvasinių įspūdžių, 
ypač kun. J. Vaškio paskaita 
buvo įdomi ir turininga.

konferenciją. Wa-

BELIKO TIK SAVAITĖ
Iki parapijos pikniko, kuris į- 

vyks spalių o d., parapijos dar- 
J. Matučio. Parapijie-. že ir salėje. Komisija darbuo-

| ŽVAIGŽDE
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

| SKIRIASI NUO KITŲ!
® Ar ne tiesa, kad peržiūrėjęs daugumą laik- 
S raščių, sakai sau: “Na tai užbaigiau skaitęs 
į kitą numerį", ir numeti jį į šalį.
K TU NIEKUOMET “NEUŽBAIGSI" SKAITĘS 
įp ‘ŽVAIGŽDĘ’ JĖZAUS ŠIRDIES LAIKRAŠTĮ!

Kunigai randa joje daug medžiagos pamoks- 
lams ir pamokinimams;

Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 
|| skaitymui;
ig Motinos semia iš jos stiprybės ir paguodos; 
=3 Sergantieji randa joje paguodžiantį draugą; 
ig Visus “Žvaigždė” apšviečia!
RS Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų

melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 
fe Širdies Karalystę į kiekvieną lietuvišką šeimą. O paty- 
§5 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 

2d platins Jėzaus Širdies laikraštį tikrai sulauks mūsų 
Dievo Širdies palaimos.

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

[ui

ĮH
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fATERBURY, CONN.
SUSIRINKIMAS

Svarbus LDS 5 kuopos susi- 
jant Seselėms, pasakė sveiki- rinkimas įvyks rugsėjo mėn. 26 
nimo eiles ir pašoko tautinius d., Šv. Juozapo parap. senos 
šokius. imoikyklos kambaryje, pirmą

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės" kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS:
1 "ŽVAIGŽDE"

488 E. Seventh SU So. Boston. Mass.
J^ĮUSĮLĮi
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