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Dėl Laisves Pigime Karo Bonus!
DABARTIES 
BILDESIIJOS
Laikykis Savo Dabartinio 

Darbo, Jeigu Jis Karui 
Naudingas

Po Pearl Harbor įvykių, 
Amerikos vyrai ir moterys 
industrijos įrankiais su
kūrė gamybos stebuklą — 
stebuklą, kuriam dabar 
atsidėkoja Jungtinių Tau
tų laimėjimai. Mūsų kovo
jančių vyrų pasisekimas 
visuomet priklausė nuo 
pastovaus pabūklų prista
tymo, — geresnių ir dau
giau, nei kad mūsų prie
šai gali pasigaminti.

Bet mes neturime už
miršti, kad karas dar toli 
gražu nėra baigtas. Didie
ji mūšiai dar prieš akis. 
Štai dėlko mes, namie li
kusieji, turime laikytis 
mūsų gyvybinių karo, ir 
lygiai svarbių civilinės ga
mybos, darbų.

Keitimas darbų reiškia 
sugaištą laiką karo gamy
bai; sugaišta laiką mokan
tis naujojo darbo; sugaiš
tą laiką ieškant senajam 
darbui pakaitos ir ją išmo
kinant. Štai dėlko jūs turi
te laikytis prie darbo, kurį 
dirbate, nežiūrint kaip 
mažas jis bebūtų, jeigu 
tik naudingas karo pa
stangoms. Laikykitės prie 
jo kol pergalė bus laimėta!

O.VV.I.
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Kaip Gauti Karo Racionavi
mo Knygelę No. 4

I ______________________

Karo racionavimo kny
gelė No. 4 bus visuomenei 
išdalinta tarp trečiadienio, 
spalių 18, ir šeštadienio, 
spalių 30. Tiksli data ir tos 
knygelės išdalinimo vieta 
bus paskelbtos per jūsų a- 
pylinkės laikraščius ir ra 
dijo stotis.

Lauk šio svarbaus pra
nešimo!

Karo racionavimo kny
gelė No. 4 nebus siunčia
ma. Kad gauti šią naująją 
racionavimo knygelę rei
kės vienam šeimos (gyve
nančiam tuo pačiu adre
su) nariui asmeniškai at
vykti registracijos vieton.! 
Daugumoje vietų regis
tracijos centrams bus 
naudojamos mokyklos.

Valgantieji namuose ka
ro tarnybos nariai, turės, 
tokią pat tvarką kaip civi
liai, išpildyti prašymus ra
cionavimo knygelei No. 4 
gauti.

Eidami į registracijos 
vietą, pasiimkite su savim 
visų šeimos narių karo ra
cionavimo knygeles No. 3. i 
Kiekvienai No. 4 raciona
vimo knygelei Karo Kainų 
ir Racionavimo Įstaiga tu
ri patvirtinti knygelę 
No. 3.

Registracijos vietoje pra
šytojas turės išpildyti la
bai paprastą anketą (apli
kaciją), pateikdamas 
kiekvieno asmens, kuriam

Nuo Nacių Žuvo Gimn. 
Direktoriai K. Bauba Ir 

Masiulaitis

Kai kariuomenė pasirengia invazijai kokiame nors fronte, tai jų vadai 
viską apskaičiuoja ligi minutės. Ir štai vienas iš laivų, kuriame iš galo 
atdaros laivo durys leidžia patogiai ir skubiai kariams ir su reikmenimis 
suriedėti. Šis laivas turėjo savo ekspediciją j Lae, Naujoj Gvinėjoj.

(LKFSB) Gauta žinių, 
i kad vokiečiai kelias de- 
■ šimtis suimtų lietuvių pa
siuntė į įvairias koncen
tracijos stovyklas Vokieti
joje. Suimtieji laikomi to
kiose pasibaisėtinose sąly
gose, jog keturi žymūs lie
tuviai koncentracijos sto
vykloje jau mirė, būtent, 
generalinis kontrolės tarė
jas ats. maj. Stasys Puo
džius, gimnazijos direkto
rius Kazys Bauba, gimn. 

1 direktorius Masiulaitis ir
P. Kerpė (matomai, bu
vęs susisiekimo ministeri
jos juriskonsultas, advo
katas). Be jau mirusiojo 
gen. tarėjo Puodžiaus, su
imti dar trys generaliniai 
tarėjai: švietimo Dr. Pr. 
Germantas - Meškauskas, 

! teisingumo — adv. Macke
vičius (artimas a. a. Sleže
vičiaus bendradarbis) ir 
vidaus reikalų gen. tarėjo 

i pavaduotojas ats. pulk. 
Narakas. Atrodo, kad jie 
visi irgi yra uždaryti kon-i 
centracijos stovyklose.

Tarp čia suminėtųjų žu
vusiųjų nuo nacių rankos 
džjustųnv^rųabpkv.aUKS' tarKė 80 vyriau-;okupuotos Kinijos 24 iš da slaptą kovą Lietu-
Bauba teturėjo tik 34 me- sybe Pasikeistl karo be' bonS Kon^' l30?55 vos išlaisvinimo. LKFSB-
tus amžiaus, yra buvęs 
mokytoju Kretingos pran-i 
ciškonų gimnazijoje, yra 
redagavęs žurnalus “Atei
tį” ir “Židinį”, yra parašęs 
daug stiprių straipsnių, 
feljetonų, bendradarbiau
damas kone visuose žy
mesniuose Lietuvos laik
raščiuose.

. .f & >
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Jung.Valstybės Pasikeičia Karo! LKh"iWi<>S^sla|1,a 
Nelaisvi® Su Japoniia

Alijantai Sutriuškino Japonų 
Karo Jėgas Rabaule

Nuskandino 3 Naikintuvus ir
116 Įvairių Laivelių

Baze Visiškai Suardyta-Sunaikinta
60 Nuošimtis Oro Jėgų

šo lėktuvus.
Alijantai esą oro valdo

vai virš Solomon Jūros, 
sako gen. MacArthur.

Vokietijos Didžiulis Laivas 
Tirpitz Apšaudytas

VVashington, spalių 14— 
Amerikos laivyno sekreto
rius Frank Knox pranešė, 
kad Anglijos mažieji po-

(LKFSB) Gavome svar
bų pranešimą, kad Lietu
voje veikia slapta siunčia- 

Pranesa, kad Jung. Vals-^vo suimti Japonijoj prasi- radio stotis, kuri gy- 
tybių vyriausybė jau susi- dėjus karui. 975 iš japonų ventojus informuoja ir ve-

Iš Alijantų Centro, Piet- no arba sužalojo 177 prie- 
vakariniame Pacifike, spa
lių 14 — Didžiulė oro ar
mada — veik išimtinai A- 
merikiečių — smarkiai 
puolė japonų didžiąją 
Pietvakariniame Pacifike 
tvirtovę Rabaul. Sudaužė 
60 nuošimtį japonų lėktu
vų ir nuskandino 17,600- 
tonų įvairių laivų, įimant 
tris naikintuvus (destro- 
yers).

Šis Amerikiečių ir jų tai- vandeniniai laivai, taip ap- 
kininkų puolimas buvo vi- šaudė ir pagadino vokiečių 
sai netikėtas ir taip sek- didžiulį karo laivą Tirpitz, 
mingas, kad gen. MacAr- kad “nors laikinai vokie- 
thur sako, jog puolimas čiai negalės jo panaudoti”, 
nulaužė Rabaulo nugar- Jis taip pat pasakė, kad 
kaulį. į vokiečių povandeniniai

j Prieš tai sunaikino japo- laivai Viduržemio jūrose 
nų bazę Wewak, Naujoj ir Atlantike dar žymiai 
Gvinėjoj, ir ten sunaikino trukdo Alijantų susisieki- 
500 priešo lėktuvų, o Ra- mą, bet yra vilties, kad jie 
baul bazėje dabar sunaiki- bus panaikinti.

v 101C110 V lllAUAv* -A—.XX

Valstybės De- nų salų ir 27 iš Saigon, ras Jarvs pastangų gauti 
partmentas paskelbė 1236 Prancūzų Indo - Kinijos. itos slaptosios radžio sto-
Amerikiečių vardus, kurie 
yra pasikeičiami su japo
nais ir jau vežami Japoni
jos laivu Teia Maru į Goa, 

j Portugalų Indijos, uostą.
Iš ten Amerikiečiai bus ve
žami laivu Gripsholm.

Gražinamųjų skaičiuje 
yra 80 belaisvių, kurie bu-

išimama knygelė No. 4, 
vardą, amžių ir lytį.

. O.W. I.

Žymi Švedų Rašytoja 
Lietuvių Gynėja

Sovietai Nesitarsią Apie 
Pokarinius Rubežius

Vokiečiai Pasiuntė Kariuo- painformuoti 
menę Į Jugoslaviją

Londonas, spalių 14
Hitlerio vyriausybė 
siuntė daugiau kariuome-! 
nės į Jugoslaviją, kovoti; 
prieš tos šalies patriotus, i 

I

i ties pranešimų turinį ir 
Amerikos

- 4# » -

l lietuvius.J
k,n I pa-

Portugalija Pavedė Azores

(LKFSB) Viena iš žy
miausių rašytojų dabarti
nėje Švedijoje, o jos kny
gos išverstos į daugelį kal
bų, yra Marika Stierns- 

. tedt. Jos parašas yra padė- 
l tas tarp 66 žymiųjų Švedi- 
‘jos asmenų — politikų, 
I profesorių, redaktorių ir 
Į k., kurie pasirašė atsišau
kimą, ginantį Baltijos val
stybių laisvę ir nepriklau
somybę.

Pravda, rašo: “Visiems 
turėtų būti aišku, kad so
vietų unijos rubežių klau-

Maskva, spalių 14 — So
vietų Rusijos laikraštis 
Pravda, rašo, kad būsi-i__ , __ u____________
muose pasitarimuose Mas-' simas negali būti pasitari 
kvoje, Amerikos, Anglijos------- ------- ----------------
ir Rusijos vadų, nebus 
kalbama apie rubežių nu
statymą, bet tik apie “ant
rą frontą” ir Hitlerio nu
galėjimą.

Pravda ypač pareiškė, 
kad nebus kalbama apie 
Pabaltijo valstybių stovį. į

r * * *
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EVERY 
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suvažiavime

Sodaliečių Suvažiavimas
Spalių-Oct. 31,1943 

Nekalto Prasidėjimo P. Svč. lietuvių par. salėje 

Cambridge, Mass.

Visos kviečiamos dalyvauti

Londonas, spalių 14 — ,paskelbė karą Vokietijai, 
Portugalijos vyriausybė tai šalyse, kur Ašis turėjo 
sutiko pavesti Azores sa-*kiek palankumo, prasidėjo 
las Alijantams, kurios bus, bruzdėjimas ir persiorien- 
panaudotos prieš vokie-gavimas, kaip pavyzdžiui 

į Argentinoje. Balkanuose 
Britanijos laivai ir lėk- taip pat laukiama karo 

į paskelbimo Vokietijai.
i Ispanija ir Turkija visą 

MU.J UUO/IVAMO CLL CL X Uliūnai!" 1 *1 _ 1 *1 - • • M. T • m

tas ir pirmas jo darbas bus jai, nes tas iššauktų Ispa-!^įiiąT(^o^^eit^1r^^f^’ 
nutraukti ryšius su Hitle
rio valdžia.

Argentina Atsiskirs Nuo 
Vokiečių

Montevideo, Argentina, čius. 
spalių 14 — Argentinos
vyriausybės kabinetas su- tuvai jau salose.
įro. Yra spėjama, kad nau- Nemanoma, kad Hitleris 
jas kabinetas bus sudary- paskelbs karą Portugali-

muose įtrauktas, kaip pa
našiai, negali būti svars- j 
tomą apie Jungtinių Ame-' 

j rikos valstybių rubežius,! 
' ar Californijos valstybės 
stovį.

Pravda nepažymėjo, kad 
Amerika nėra užgrobus 

i svetimų valstybių, todėl a- 
i pie jos rubežius negali bū
ti kalbama. Bet sovietų 
Rusija buvo užgrobus Pa
baltijo valstybes, ir dabar 
reikalauja, kad tos tautos, j 
kurios prieš karą buvo lai
svos ir nepriklausomos, 
po karo būtų jai pavestos.

Apie pavergtųjų tautų 
po karinio stovio padėtį 
reikia tartis, jei Atlantiko 
Čarteris bus vykdomas. 
Jei kariaujama už tautų 
laisvę, tai ne tik už di
džiųjų tautų, bet ir mažų
jų, kad kaip Amerikos val
stybės sekretorius Hull

! Ekspliodavo Didžiulis Nacių i 
Armijos Laivas

niją įkąrą prieš vokie-iliaU .^P3"^8 sa™nori« 
čius divizijos buvo nuvykusios

i i Rvtn frnnta lrnvnti rti-ioa

Ispanija ~ 
turi sudarusios i 
gelbėti viena kitą, jei kita 
šalis vieną jų užpultų.

I
Stockholm, Švedija, spa

lių 14 — Pranešama, kad 
Hambukt uoste, Porsan-1 
ger Fjord, ekspliodavo di
džiulis nacių amunicijos 
10,000-tonų laivas. Spėja
ma, jog tą laivą susprogdi
no sabotažninkai.

į Rytų frontą kovoti prieš 
ir Portugalija rusus, kad atsilyginti ru- 

sutartį sams. Dabar praneša, kad 
tos Ispanijos savanorių 
divizijos išsitraukė iš karo 
fronto Rusijoj ir atsisako 
gelbėti naciams. Galimas 
dalykas, kad tos divizijos, 
pasivadinusios
Legionas”, grįš, jeigu ga-

Ispanija Atšaukia 
"Mėlynąjį Legioną" “Mėlynas

Rusai Netoli Kievo

Maskva, spalių 14 — So
vietų Rusijos vyriausybė 
praneša, kad visame karo 
fronte naciai priversti 
trauktis atgal, o Rusijos 
kariuomenės persikėlė per 
Dniepro upę ir taiko atsi
imti Kievą.

VVashington, D. C., spa
lių 14 — Kai tik Italija lės, į Ispaniją.

Darbininkų Radio Programa

pareiškė, kiekviena tauta 
turėtų laisvę išrinkti savo 
valdžią ir nepriklausomai 
gyventi.

šeštadienį, spalių 16 dieną, 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų radio programa. Dainos, muzika, praneši
mai ir trumpa kun. Justino Vaškio, Pranciškono, kal
belė pasieks lietuvių namus. Prašome pasukti savo ra
dio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis lietuvių 
darbininkų programos.

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

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449
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DĖL JUNG. VALSTYBIŲ PERGALES IR LIETUVOS ATSTATYMO
Neužilgo Pasirodys Graži 

Dainų Knygelė

-------$>
v* I

Lietuvių Masinis Susirinkimas

PRAKALBOS(LKFSB) Lietuvoje tu-Į
rėjo nepaprasto pasiseki-, • ~
mo kun. Dr. Dabrilos su- SEKMADIENI.
darytoji dainų knygele: *

Lėkite Dan° Da Spalių-October 17 d.,1943 
So. Boston High School Svetainėje, 

3 VALANDĄ PO PIETŲ
THOMAS P ARK. SO. BOSTON. MASS.

Šr. Pranciškaus bažnyčios vidus, Lawrence, Mass.
______________ _ ♦--------------------------------- 

pačių, būtent, 1930 metų 
spalių mėn. užbaigė vi
daus įrengimą, ir spalių 13 
d. įvyko naujos bažnyčios 
šventinimas. Šventinimo 
apeigas atliko buvęs tos 
parapijos klebonas kun. P.

Šv. Pranciškaus Lietuvių Parapi 
jos 40 Metų Gyvavimo Sukaktis

—
Jubiliejaus Minėjimas Įvyks Spalių 17 virmauskis.
J _ __ J 7 _r .. Įėjus į naują bažnyčią,

parapija atgyjo. Prasidėjo 
didesnis veikimas. Įsikūrė 
naujos draugijos ir seniau 
įkurtosios pradėjo dau
giau veikti, šiais laikais 
Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos parapijiečiai ar 
tik ne geriausiai yra orga
nizuoti į įvairias draugi
jas ir kuopas.

Kleb. kun. P. Juras yra 
įžymus visuomenininkas, 
rašytojas ir labdarys. To
dėl ir parapijiečiai labai 
daug prisideda kataliky
bės ir lietuvybės palaiky
mo ir plėtimo darbe. Jie 
visuomet yra vieningi su 
savo vadu — klebonu.

Šio Šv. Pranciškaus Lie
tuvių Parapijos Jubilie
jaus proga sveikiname pa
rapijos įkūrėjus, vadus - 
kunigus ir bendrai visus 
parapijiečius. Lai Dievas 
laimina Jūsų darbus Ka
talikų Bažnyčios ir Tėvy
nės gerovei!

d< - Dalyvaus Pirmasis Tos Parapijos 
Klebonas. - Iškilmingos Pamaldos ir 

Šaunus Bankietas

i

Lawrence. Mass. — Sek- Vėliau planai pasikeitė, 
madienį. spalių 17 d. š. m. 1903 m., gegužės 6 d. nu- 
Šv. 
parapija minės 40 metų kuže su greta 
gyvavimo sukaktį. Jubilie- mu (94 Bradford St., 
jinės iškilmingos pamal- bartinė klebon.). Pirmuo- 
dos įvyks 3 vai. po pietų, ju parapijos klebonu buvo 
dalyvaujant pirmajam tos kun. Juozas šeštokas, ir 
parapijos klebonui kun. J. išbuvo iki liepos mėn., 
Šeštokui. Taipgi dalyvaus 1904 m. Po to lietuvius ap- 
ir daug kitų svečių kuni
gu.

Po pamaldų, parapijos 
svetainėje, Bradford St., 
įvyks šaunus bankietas su 
turininga, dainų, muzikos 
ir kalbų programa.

Kaip pamaldose, taip ir 
vakarienėje dalyvaus vie
tiniai parapijiečiai ir sve
čiai - viešnios iš kitų kolo
nijų, kad padėkoti Dievui 
už suteiktas 
taip pat įvertinti parapijos klerikus vasaros metu 
įkūrėjų - rėmėjų ir jos va- darbuotis švietimo srityje, 
dų darbus. Parapija kolo- 1922 m. pradėta statyti 
ninijoje yra tai kataliky- nauja bažnyčia. Pastatyta 
bės ir lietuvybės tvirtovė, sienos, uždėtas stogas, bet 
Tikrai. Lavvrence lietuvių vidaus įrengimas atidėtas, 
parapija ir buvo toji tvir- nes pritrūko pinigų. Da- 
tovė. kuri atlaikė įvairių ryta rinkliavos, bet taip ir 
Katalikų Bažnyčios priešų nepavyko sukelti fondo, 
puolimus, ir ne tik atlaikė, kad galėtų užbaigti baž- 
bet dar labiau įsistiprino - nyčią. 
įsigyveno lietuvių širdyse.

Šv. Pranciškaus lietuvių Virmauskis perkeltas So. 
parapijos organizavimui Bostonan. Nauju klebonu 
pradžią davė Šv. Lauryno paskirtas kun. Pranciškus 
draugija, įsikūrusi 1894~ m. Juras, kuris toje parapijo- 
Draugijos išrinkta komi- je nuo įšventinimo kunigu 
sija veikė nuo 1895 m. Pa- buvo vikaru iki balandžio 
rapijos organizatoriai, su- 1, 1927. Klebonas kun. P. 
siskolinę kiek pinigų, 1899 Juras, pripažintas visų, 
m. nupirko žemės lotą Ha- kurie jį pažįsta, kaipo ge- 
verhill, Mass. Jie ten pla- riausias 
navo statyti bažnyčią, ku- 1930 m., pradėjo bažnyčios 
ri aprūpintų Lawrence ir,vidaus įrengimo darbą. Jis 
Haverhill lietuvius dvasi- tikrai su Dievo pagalba ir 
niais reikalais. parapijiečių aukomis tų

Pranciškaus lietuvių perkama protestantų kir- 
esamu na- 

~ ., da-

rūpino Tėvai Augustinijo- 
nai. 1905 m. atvyko nau
jas klebonas kun. A. Ju
saitis. kuris klebonavo iki 
1916 m., kada parapijoj į- 
vyko nesusipratimai ir 
skilimas.

1916 m. parapija gavo 
naują kleboną, kun. Pran
ciškų Virmauskį, kuris la
bai daug sveikatos įdėjo į 
tos parapijos tvarkymą, 

malones ir Jis kviesdavo studentus ir
vasaros

Kun. Pranciškus M. Juras, 
Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos klebonas, LDS 
Centro vice-pirmininkas, 
įžymus visuomenininkas, 
rašytojas ir labdarys.

Kun. Pr. M. Juras yra 
uolus, energingas ir nepa
laužiamos dvasios vadas; 
gabus organizatorius, y- 
pač geras finansistas. 
Kaip žinoma, Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapija, 
statant naują bažnyčią, 
buvo visai susilpnėjusi fi
nansiniai, kad jau veik ne
buvo vilties įrengti naujos 
bažnyčios vidų. Kun. Pr. 
Juras į vienus metus sukė
lė fondą ir įrengė bažny
čios vidų, kas visus labai 
nustebino ir pradžiugino. 
Šiais laikais šv. Pranciš
kaus lietuvių parapija yra 
viena pavyzdingiausių.

Kun. Pr. M. Juras nėra 
užsidaręs parapijoje. Jis 
veikė ir veikia Kunigų Vie
nybės organizacijoje, AL
RK. Federacijoje, L. Kata
likų Susivienyme ir kitose 

i organizacijose. Ypač daug 
1 veikia LDS organizacijoje, 
būdamas jos vice-pirmi- 
ninku ir generaliu vedėju. 

Į “Darbininko” administra
cija, turėdama kun. Pr. M. 
Jurą generaliu vedėju ir 
patarėju, sėkmingai tvar
ko biznio ir finansinius 
reikalus.

j Netrukus pasirodys kny
gų rinkoje kun. Pr. M. Ju
ro sutvarkytos ir išleistos

Spalių 13 d., staiga mirė, jau- maldaknygės “Ramybės 
nikaitis, 37 metų. Jonas Kavo- šaltinis” — didesnė ir ma
lu. savo namuose, 185 H St. Jis žesnė. Taipgi jau yra įduo- 
yra gimęs ir augęs So. Bostone. Į f- - ------ -1 - - 1  T^-1—1
Laidojamas, iš Šv. Petro bažny
čios. spalių 15 d.. 9 v. r., Šv.
Kryžiaus kapuose. Malden. 
Mass. Paliko motiną ir seserį.

MIRĖ

1929 m. kleb. kun.

bar naują šios knygelės 
laidą yra pasirįžęs iš
spausdinti Amerikoje kun. 
Pr. Juras. Manoma, kad ji!

i turės didelį pasisekimą, 
' nes joje surinktos labiau

siai lietuvių pamėgtos, po
puliariausios dainos. Pa
žymėtina, kad šios knyge
lės pirmas išleidėjas — 
kun. Dr. J. Dabrila 
Lietuvoje bolševikų nužu
dytas. Jo paruošto veikalo 
naujas leidimas Ameriko
je bus gražus pagerbimas 
jo atsiminimo.

— Knygos apie Liurdą 
jau atspausdinta du lanku. 
Lieka dar spausdinti 12 
lankų. Jei karo sunkumai 
nesukliudys, norima kny
gą išleisti jau prieš Nau
jus Metus.

c-

buvo

MALONUS LIETUVI.
Šį masinį susirinkimą ir prakalbas ruošia Bostono lietuvių 

draugijos, kurios įgaliojo savo valdybas ir atstovus, vadovaujant 
Federacijos skyriui, kviesti visus lietuvius dalyvauti. Pakviesti 
kalbėti įžymiausi kalbėtojai: Mass. Valstybės Gubernatorius Sal- 
tonstall, Bostono Mayoras Tobin, Senatorius Lodge, Kongresma
nas McCormack, J. V. Iždo Departmento Karo Bonų skyriaus at
stovas, Didžiojo Bostono Suvienyto Karo Fondo atstovas. Iš lie
tuvių kalbės šie: kun. Jonas Švagždys, Brocktono lietuvių para
pijos klebonas, kalbės apie Lietuvos tremtinius, jų pergyventus 
ir pergyvenamus vargus; Kun. Dr. K. Urbonavičius, Dr. Povilas 
Jakmauh, adv. J. Grigalus, adv. J. Cunys, redaktorius A. F. Knei- 
žys, adv. K. Kalinauskas, p. Stasys Mockus, adv. A. J. Young, 
adv. K. Akstinas ir vietinis kleb. kun. P. Virmauskis.

Dainų programą išpildyti pakviestas Šv. Petro lietuvių par. 
choras, vad. muziko-art. Rapolo Juškos.

t

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Bus pardavinėjami ir registruojami karo Bo
nai. Karo bonus pardavinės Mt. VVashington 
Cooperative bankas, So. Boston.

Kviečiame visus vietinius ir apylinkių kolonijų lietuvius 
ateiti į šį masinį susirinkimą ir prakalbas.

RENGIMO KOMITETAS.t

POPIEŽIUS ATSISAKĖ
APLEISTI VATIKANĄ

tensteine, tarp VokietijosStockholm, Švedija, spa
lių 14 Vokiečiai pasiūlė įr Šveicarijos. Bet šventa- 
Popieziui Pijui XII apleis
ti Vatikaną, į 
jam saugią vietą, Liech-

I —

pažadėdami sis Tevas atsisakė priimti 
nacių pasiūlymą.

15 KATALIKŲ KAPELIONŲ 
MIRĖ KARO FRONTUOSE

p. Leonardas šimutis, 
vyriausias die n r a š č i o 
‘Draugo’ redaktorius, AL
RK Federacijos sekreto
rius ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas, ir 
jo žmona šiomis dienomis 
mini savo 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. 
Sveikiname pp. Šimučius 
ir linkime Dievo palaimos 
jųjų gyvenime.

21 Kunigas Yra Nelaisvėje

I

VVashington, D. C. — Iš* 
38 J. V. armijos kapelionų, i 
kurie mirė karo frantuose,1 
yra 15 katalikų kapelionų.! 
Iš 33 Amerikos kapelionų, j 
patekusių į nelaisvę, yra; 
21 katalikas. Du iš trijų 
kapelionų, kurie buvo ap
dovanoti Pasižymėjimo 
Tarnyboje kryžiumi, yra 
katalikai kapelionai.

Į

ekonom i s t a s,

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS . 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksicnč,

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

Vice-Pi-minir.kė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

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

Fin. Rašt. — B Cunienė,
29 Gouid St.. W. Roxbury. Mas3. 

Tel. Parkvay—1864-1V.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St., So. Bo3ton Mass 
Tvarkdarė — Oria Mizgirdienė

948 E. Broadway. S. Boston. Ma3s.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnyte, 

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

antr^ antradienj mėnesio. 7:30 va L 
vakare. Parapijos salėje. 492 E 
Seventh St.. So Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę. 1

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas SvagZdy3,
601 6th St., So. Boston. Mass.

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

Prot. Rašt. — Jona3 Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Ma3s. 

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

Iždininkas — Vincas Žale?kas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

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

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

Spalių 15 Yra Paskutinė 
Diena Išsiųsti Kalėdų Siun

tinius Vyrams Karo 
Tarnyboje

Karo Departmentas pa
reiškė, kad spalių 15 diena 
yra paskutinė diena siųsti 
Kalėdų siuntinius vyrams 
karo tarnyboje užjūryje ir 
dėlto ragina tuos, kurie 
dar neišsiuntė, šiandien 
siųsti.

Karo Departmentas pra
šo kooperuoti ir nepraleis
ti termino, kadangi šių 
metų Kalėdų siuntinių už- 
jūrin skaičius yra didžiau
sias, koks bet kada yra 
buvęs, ar tai karo ar tai
kos metu.

Karo pašto įstaigų valdi- 
, ninkai prašo, kad daiktai 
skiriami užjūrin, būtų tin
kamai įpakuoti į stiprias 
dėžes ir stipriai įvynioti, 
kad siuntinys išlaikytų ne
subiręs ilgoje ir sunkioje 
kelionėje.

Kadangi kiekvi e n a s 
siuntinys turės būti tikri
namas, tai delsimai per-

ta spaudai kun. Dr. Dabri
los sudarytoji dainų kny
gelė: “Vai Lėkite Dainos”, 
išspausdinimą finansuoja 
kun. Pr. M. Juras. Be to, 
atvykus Tėvui Justinui 

'Vaškiui, Pranciškonui, į 
Ameriką, kun. Pr. Juras 
labai daug gelbėjo atgai
vinti ir leisti žurnaliuką 
“Šv. Pranciškaus Varpe
lis”. Jis yra stambus rėmė
jas lietuvių katalikų spau
dos, švietimo ir kultūrinių 
įstaigų. Ypač mūsų stu
dentija yra susilaukusi 
gausios paramos siekti 
aukštesnius mokslus.

Šv. Pranciškaus lietuvių
parapijos Jubiliejaus;pro-Įviacijoje, dar vienas sū- nja priimta į kariaujančių ga sveikiname kun. Pran-Į— -- -------- — j r *  ?

Redaktoriaus L Šimučio 
25 m.'

Sukaktis

Svarbus Veikalas—Kelioli
kos Metų Darbas

(LKFSB) Kompozito
rius J. Žilevičius, gyvenąs 
Elizabeth, N. J 
delį veikalą — 
Muzikos
Prie šio veikalo jis dirbo 
kelioliką metų.

baigė di- 
4‘Lietuvių 

Bibliografija”.

vJ^GpZo Italija Paskelbė Karą Vokietijai
Washington, spalių 14 — ją-

Kiek Italija sugebės pa- 
; gelbėti Alijantams negail
ima žinoti. Nes Italija yra 
j padalinta: vokiečiai valdo 
vieną dalį, kitą nori valdy
ti Mussolini, dar kitą ka- 

i ralius. Bet Italijos laivy
nas pradės kovoti prieš 
Hitlerio galybę.

Taip pat pranešama, kad 
Italijos kariuomenės dalys 
prisidėjo prie Jugoslavų 
patriotų ir kovoja prieš 

nūs ir dukrelė gyvena su tautų tarpą prieš Vokieti- nacius.

(LKFSB) Angelė ir Leo-! Italijos maršalas Badog- 
nardas Šimučiai š. m. spa- lio pareiškė, kad jo šalis 
lių mėn. 16 d. mini vedybi- paskelbia karą prieš Vo- 
nio gyvenimo 25 m. su- kietiją, ir visas Italijos pa- 
kaktį. Šį įvykį minės spe- stangos ir jėgos bus pa-, 
cialiai ta intencija užpra- ■ švęstos išvyti nacius iš to ■ 
šytomis šv. mišiomis. Ki- krašto.
tokių iškilmių, dėl karo,[ Amerikos prezidentas 
nerengs. Karas Šimučių Rooseveltas, Anglijos mi- 
šeimą ypatingai _ palietė, nistras Churchill ir sovie- 
nes du šimučių sūnūs tar- tų Rusijos diktatorius 
nauja Dėdės Šamo karo a- Stalinas pareiškė, kad Ita- 

o-i -iz-% rlnr vianGC! C! ii — __ t* • i 2 • 

ciškų M. Jurą ir prašome tėvais. šimutis yra suku-; 
'Dievulio mūsų garbingąjį.ręS vįSą, eilę gražių eilė-, 
vadą stiprinti sveikatoje. raščių, draminių , veikalų' 

ir kitų dailiosios literatū- 
Šiuo metu

I

GREITAS MAISTINGUMAS
siuntimuose gali būti su
mažinti, !
kad siuntinys lengvai ga
lėtų būti atidaromas ins
pekcijai. O.W.I.
—

. . ros kūrinėlių, šiuo metu 
supakavus tmp,^ darbuojasi lietuvis-! 
.ys lengvai ga- kajJ visu0^enei būda.' 
o r i z-4 n mm o o v

— Vasario mėnesyje bu
vę Kaune 42 gaisrai, iš jų 
tik 4 vidutinio dydžio, kiti 
— maži.

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

mas dienraščio “Draugo”, 
Vyr. Redaktoriumi, Amer. 
Lietuvių Tarybos pirmi
ninku ir ALRKF sekreto
riumi. Lietuviškoji visuo
menė jo darbą įvertina ir 
maloniai redaktoriaus šei-! 
mai linki laimingai su
laukti auksinės ir deiman
tinės vedybinio gyvenimo 
sukakties.

r , 

j 
j

i
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DIDŽIULIAME BUTELYJE
Bottled locally by Franchised Bottlers from coast to coast

2 %



$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  1
Vieną, kart savaitėje metams.... !
Užsieny metams ----------------- I
Užsieny 1 kart sa-tėj metams I

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ____ __ ____ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Penktadienis, Spalių 15, 19*3

i iš jo nekaltos 
išsiveržė skar-
ir dėkingumu 

“Gloria in excel-

DARBININKAS
(THE W0RKER)

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
Bntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

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

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

Viešpa- ir žmonių akivaizdoj —su
judo, kėlėsi, — rodosi, tik 
dabar pradėdamos egzis
tuoti.

Kuomet 
krūtinės 
dus meile 
lydimas, 
sis Deo”, jis ryškiau negu 
kada nors pajuto, ko yra 
atėjęs į šią žemę.
— “Viešpatie, garbė Tau 

aukštybėse; teplinta Tavo 
ištarė

o

Girdėt, kad kovojančioj už laisvę Amerikoj atsi
rado tūkstantis vergijos advokatų bei rėmėjų, kurie 
pasirašė prašymą ir net reikalavimą Amerikos vy
riausybei atiduoti Pabaltės tautas rusų bolševikams. 
Girdi, raudonieji taip ryžtingai kovoja už tautų laisvę, 
kad jiems reikia duoti 5 milijonus vergų, kaipo užmo- 
kesnį už jų narsą ir pasišventimą! Reiškia, laisvės “lai
mėjimas” bus toks sėkmingas, kad trys tautos — lie- į 
tuvių, latvių ir estų bus pavestos valdyti žiauriems 
budeliams, kurie elgsis kaip laukiniai: medžios, šau
dys, kankins ir visokiais būdais likviduos nekomunis- 
tus, o tiems vargšams, kurie pasiduos “dėl duonos 
kąsnio ir sriubos šaukšto”, padarys tokį gyvenimą, 
kokio nėra matę nė senovės faraonų vergai.

Čia reikia tiesioginiai, be atodairos pasisakyti. 
, Toks besarmatiškas nuo dorovės principų atsipalaido- 
! jimas gali pasireikšti tik pas minkštaprotiškus neži- 
| nėlius, arba pas nusišmeižusius parsidavėlius - niek- 
I šus. Tarp to nelaimingo tūkstančio gali atsirasti viens 
E kits nežinėlis — tokių nereik sėt, jie patys išdygsta — 
| kuriems nė kuolu faktų galvon neįkalsi. Jie tik tada 
| nustebusiai išsižios, kai jiems patiems bolševikai ant 
| sprando užtūps. Rodos, neįmanoma, bet tokių žioplių
■ vis dėlto randasi. Ir tai dar sakosi esą mokslininkai!
■ Kas jiems. Bolševikai, jų manymu, čia neįsigyvęs, o 
Ijei ten kur toli užjūry keli milijonai nekaltų žmonių 
I bus žudomi, tai jie savo popierinėmis sielomis to neat- 
Sjaučia ir “progresyviai” suparaližuotomis smegenimis 
g nepajėgia artimo kančių įsivaizduoti. Tai proto ir dva- 
esios nykštukai.

Bet milžiniška tų vergijos advokatų didžiuma yra 
parsidavėliai, kuriems ir gi trūksta papraščiausios 

■žmoniškos orientuotės; kad šiame už laisvę ir demo- 
Ikratiją kovos sūkury, pasisakyti už vergiją yra ne tik 

begėdiška, bet ir neįmanomai kvaila. Ar gi jau nė tiek 
nežino, kad ir papraščiausias bet kokios tautos pilietis 
yra puikiai informuotas apie bolševikų žiaurumus. To Utenas iš aktu~ Yra sukėlęs per "dešimts

18,000-tonų tankeris Welding Shipyards, Norfolk, 
Va., nuleidžiamas j jūreles į mėlynas.

I
Lietuvos Konsulo Petro Daužvardžio Žodis 
Amerikos Lietuvių Konferencijos Delegatams

Rugsėjo 2 - 3 d. d., š. m., Pittsburgh, Pa.

rin, palaidumo purvynam
— “Viešpats su jumis”, 

ištarsiu aš dabar atsigrę- 
žęsį minią, — pamanė pri- 

■ micijantas, kuomet var- 
igonai lydėjo choristų ta
riamą amen.

Nutilo vargonai. Giedo
tojų balsai skleidėsi besi
veržiančiomis į žmonių 
širdis srovėmis. Primici
jantas atsigrįžo į žmones 

Į ir susijungė su atėjusiais 
i jo palydėti į Dievo tarny- 
1 bą, — Altorių. Jo žvilgs
nis palietė motinos veidą. 
Jis pajuto, kad ji visuo
menišku darbu, karšta ar
timo meile ruošė šio kraš
to žmonių
landą susijungti 
paties dvasia.

— “Melskimės,

“As tro.isiu, 
tie, Tau atnašauti auxą 
gryną, auką nesuteptą...” 
meldėsi Vanda Rudaitle- 
nė.

Ji klūpojo prieš Dievo 
sostą žemėje — prieš di
dįjį Altorių. Ji atnašavo 
sostui dvigubą atnašą: — 
dvidešimt penkerius šei
myninio gyvenimo metus 
ir sūnaus kunigo pirmą 
nekruviną atpirkimo au
ką —pirmąsias šv. mišias, garbė ir žemėje”, 
laikomas iškilmingai Šia- jis tyliai, 
pelių parapijos bažnyčioj. Vargonų pritariami bal-

Vanda klūpėjo giliai pa- sai siuntė ilgą maldavimą 
skendusi beribėj jausmų į aukštybes. Primicijan- 
jūroj. Virš jos pietų ban- tas, padėjęs ant Altoriaus 
gavo antgamtinių pašau- rankas, pajuto, kad jis čia 
lių srovės — tikėjimo pa- prie Altoriaus atėjo ir 
slaptys. Širdis traukė į sa- kasdien ateis pasisemti 
ve tų srovių gaivinamus stiprybes ir įsižiebti ga- 

' purslus — Dievo malonės lingesniu Dievo ir žmonių 
įrašą. meilės jausmu.

“Viešpatie, dabar per jo, dar ne visiška mano parei- 
per Tau pasiaukojusio ga, čia tik įpareigojimas. 

, naujo tarno rankas at- O pareiga žmonių širdy- 
siųsk gausių savo malonės 
spindulių į mūsų tarpą”, 
meldėsi primicijanto mo- 

i tina. “Sustiprink jį, kad 
jis dabar, viešai žengda
mas į Tavo šviesos gobia
mus plotus, suprastų žmo
nes, pajustų Tavo Valią, 
kad Tu jį, kaip ir kiekvie
ną kunigą, siunti Tavo ka
ralystės kurti, Tavo žodį 
žmonių širdyse pndaigin- 
ti...

Antano primicijanti šir
dis, protas, visos iki tol 
telktos mintys, nurimu
sios gelmės, dabar Dievo

Inūs dolerių. Olandai, ne
didelės, bet turtingos vals
tybės išeiviai turi sukėlę 
560 tūkstančių dolerių, y- 
ra surinkę daug drabužių 
ir prinėrę (primezgę) 
daug įvairių nertinių daik
tų. Kita nedidelės tautos 
išeivija — norvegai — yra i

Lietuva ir lietuvių tauta ra surinkę keturis milio- 
dalyvauja šiam pasaulio 
kare ir žmonėmis, ir dar
bu ir turtu. Lietuviai ka
riauja, kenčia ir miršta ne 
tik Lietuvoje, bet visuose 
karo frontuose ir nesus
kaitomuose priešų “Sibi- 
ruose”. Jų turtai yra iš
plėšti ir sunaikinti. Jiems
žiūri į akis žiaurusai ba- surinkę nuo karo pradžios 
das ir baisiosios ligos. Jų §50 tūkstančių dolerių, ir 
padėtis sunki ir skaudi. 
Jos palengvinimui ir bado 
bei ligų nugalėjimui ir 
brangių gyvybių apsaugo
jimui lietuviai kreipiasi J 

.Q savo laisvuosius ir laimin
guosius brolius bei seseris 
ir prašo pagalbos. Pagalba 

j jiems yra reikalinga da
bar, ir bus reikalinga atti- Visų geriausiai, tačiau, y- 
tyje, ira pasirodę graikai: jų

Šiuo tenka pabrėžt, kad fondas nuo karo pradžios 

Viso akyvaizdoje, užtarauti bolševikus ir tuo būdu sta- aliausių reikalų bus gelbė- niilionų dolerių, šiais me
tyti save prie gėdos stulpo gali tik žmogus paliovęs 
būt žmogumi.

Šimtai tūkstančių Pabaltės tautų vyrų kovoja už 
Blaisvę ir demokratiją Dėdės Šamo kariuomenėj. Koks 

dešimtas jų nuošimtis, o gal ir daugiau, savo galvas 
už laisvę paguldys. Ir jų kraujas, žaizdos, gyvastys 
turi nupirkti amžiną vergiją jų tėvų žemei! Ar tie ka
riai - pasišventėliai jau nebe žmonės, tik maistas ka- 
nuolėms ir bomboms? Ar jų gyvybė turi būt paaukota 

' žioplių ir parsidavėlių pasitenkinimui, kad kruvini 
^diktatoriai likviduos
ten jačeikas pasaulinei revoliucijai, kuri pagaliau nu
šluos ir tų pačių žioplių bei parsidavėlių buveines, tur
tus ir gyvastis?

Saikus. Bet to negarbingo tūkstančio niekšystė ir žiop
lystė nesiduoda tinkamai apibūdinamos. Jos viršyja 
■^keisčiausius vaizduotės išsišokimus. K,

i

I

350 tūkstančių dolerių 
vertės drabužių, kuriuos 
laiko dideliam sandėly 
Chicagoje. Neskaitlingi, 
tik apie 25,000 skaičiuje, 
Luxembourge išeiviai yra 
surinkę arba visokiais bū
dais sukėlę netoli dvide
šimts tūkstančių dolerių.

jimas nuo karo nukentė- tais jie yra sukėlę netoli 
jusiųjų. Pirmoje vietoje 400 tūkstančių dolerių, 
bus reikalinga ir turės bū- Aukščiau suminėtieji ir 
ti parūpinta maistas, ap- daugelis kitų fondų bei 
rėdalas, ir vaistai. Jeigu šalpos organizacijų yra 
tas nebus laiku padaryta, nariais National War 
tai kils revoliucijos, išsi- Fund, kuris ruošia š. m. 
vystys badas, ligos ir epi- spalių mėnesy nacionali- 
demijos. Šitą visi gerai su- n§ rinkliavą, kuria mano 
pranta ir visokiais būdais sukelti 125 milionus dole- 
ruošiasi tam kelią užbėgti, riy> Iš sukeltos sumos bus

ju eviĮ . ir is eigs ne]aimįngiesiems pagel- duodama kiekvienam fon-
į bėti. Juk ne kam kitam, do nariui (fondui) propor- 
kaip tik tam yra įsteigtas cĮnė suma pagal nustatytą 
Foreign Relief and Reha- biudžetą. Iki šiol yra pa- 
bilitation Operations ko- skelbti sekami paskirsty- 
mitetas. Juk ne kam ki- ma* — U- S. O., $61,227,-

Gyvename staigmenų, painiavų ir netikėtumų

VOICE FROM THE FRONT

From Al Duckett, Detroit Timta

I

“Altorius

širdis šią va
šu Vieš-

I

nes ban
dymo laikas aštrus ir vy
lingas, pamanė Antanas, 
tardamas “Oremus”.
— “Darau, Viešpatie, 

Tau atnašą iš Tavo dova
nų — Tavo Kūno ir Krau
jo už žmones. Tavo vai
kus čia esančius ir nuto
lusius nuo Altoriaus, pas
kendusius piktybėse, klai
džiojančius apjakime. 
Siunčiu Tau padėką, kad 
davei žemei motiną. Siun
čiu maldavimą, kad įžieb- 
tumei žmonių širdis bro
liškumo meile, kad su- 
jungtumei mus šventųjų 
bendravimo ryšiais su 
dangiškomis dvasiomis. 
Aukoju Tau, Viešpatie, 
pats save, o Tu panaudok 

' mane, mano darbus, veik
smus Tavo vaikų išgany
mui...”

Meldėsi mintimis ir lū
pomis primicijantas 

į atnašavimo aktą.
Patarnautojas laikė 

.relę, iš kurios pilamu 
deniu turėjo būti apiplau-

I tos kunigo rankos.
Antanas, plaudamas ir 

šluostydamas rankas, kal
bėjo atitinkamą šias apei
gas maldelę. Bet akyse 

1 jam stojo Pilotas, tvirti- 
į nąs nekaltas esąs Teisiojo 
Kraujo.
— “Viešpatie, o gal ir aš, 

aptingęs dirbti su žmonė
mis nebūkštaudamas ly
dėsiu juos į pražūti... Vieš
patie, gelbėk mane nuo 
šios didžiausias nelaimės; 
— atitolink nuo manęs at
šalimą, abejingumą. Vieš
patie tegul dreba mano 
širdis, apverkiama kiek-

į vienos Tavo Krauju at- 
i pirktos sielos žuvimą. 
Viešpatie, pasiųsk mane 
darbininku ant kelio ve
dančio žmones į pražūtį. 
Viešpatie, padėk man grą
žinti juos į plotus apšvies
tus Tavo mokslo šviesa.

“Tu ruošdamasis dide
liam žmonių gelbėjimo 
darbui ne tik Dievo pagal
bos, bet ir žmonių bendra
darbiavimo turi ieškoti. 
Turi išmokt net eilinių 
žmonių tarpe rasti talki
ninkų, sugebančių su ta
vim kurti dangaus kara
lystę žemėje”, perbanga- 
vo Antano sąmonėj min- 

(Tęsinys 7-tame pusi.)

se”, nusprendė jis.
Kokius dirvonus vaiz

duoja pačios savaime 
žmonių širdys jis žinojo, 
nes buvo atviromis akimis 
pažiūrėjęs į žmones. Vi
są laiką, kuomet jis ruošė
si išeiti į darbuotojų eiles, 
jis stropiai sekė pats save, 
neužmiršdamas pasižiū
rėti ir į žmones. Kuomet 
išgirsdavo per šv. mišias 
šaukimą: Sursum corda— 
pervesdavo savo dvasios 
žvilgį į žmonių širdis. 
Pirm visų išplaukdavo 
prieš jo akis alkoholikai. 
Antanui pasivaidendavo 
jie kaip nenumaldoma 
baidyklė, kaip šmėklos. 
Jis pamatydavo jų širdis 
pavergtas. Ir pabūgęs ir 
pasigailėjimo užuojautos 
perimtas pradėdavo mels
tis, prašyti Dievą ugdyti 
jo jėgas, padaryti jį blai
vybės apaštalu.

— “Viešpatie, įžiebk ma
no žodį, kad jis į atšalu
sias širdis įneštų kibirkš
tėlę meilės... 
kun. Antanas.
— “Žmonių širdys, — iš

tarė jis puse lūpų. — ar ne 
jos pagautos tūžmasties, 
apmaudo, pagiežos, noro 
atkeršyti savo tariamiems

šiol šitoje srityje padarė priešams. Viešpatie, pa- 
nedaug. Kyla klausimas, šaukęs mane gydyti žmo- 
kodėl nedaug? Atsakymų nių širdžių, perdvelk ma
tam gali būti keletas, bei ne švelnumu, meile. Ir jei- 
į juos visus gilintis neten- gu liepsi kentėti man tų 
ka — prisiminsiu tik vie- piktų širdžių pagedimu 
ną. O tas vienas tai tas, dvelkimą — apkalbas,
kad lietuvių fondai (jų šmeižtus ir tuomet suteik 
daug) palyginamai maži, man atleidimo dovaną. J 
neturi bizniškų aparatų ir mano priešus leisk žiūrėti 
nėra įtraukę visuomenės kaip į 
nuolatinian 
darban.

Lietuvos okupacijos, karo 
paliestųjų lietuvių gelbėji
mui yra sukėlę nedaugiau 
$30,000, neskaitant Vys
kupų Fondo aukos, kuri 
siekė per $100.000. Į tą 30 
tūkstančių dolerių sumą 
įeina fondai bei kasos se
kančiųjų organizacijų: — 
Kunigų Vienybės, Lietu
vai Gelbėti Fondo, Lietu
vai Vaduoti Sąjungos, Lie
tuvių Tautinio (Lithua
nian National Relief) Fon
do, ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos.

Iš aukščiau pasakyto bei 
pacituoto seka, kad lietu
viai, proporcionaliai. iki

mitetas. __  ________ ,
tam, kaip tik tam yra su- United Seamen’s Ser- . War prį_

Aid, $2,320,000;'
War Reauire- Belgium War Relief Socie- 

: British War 
Relief Society, $5,698,000; 
French Relief Fund, $2,- 
183,000; Friends of Lux- 
embourg, $121,000; Greek 
War Relief Association, 
$5,122,000; Norwegian Re
lief, $200,000; Polish War 
Relief, $3,750,000; United 
China Relief, $9,873,000; 
United Czechoslovak Re
lief, $234,000: United Yu- 
goslav Relief Fund, $2,-į 
238,000; Refugee Relief, 
Trustees, $2.809,000; Unit- į 
ed Statės Committee for 
the Care of European 
Children, $812,000.

Lietuvių fondai, kol kas, 
to fondo nariais (member 
agencies) nėra ir lietu
viams iš to fondo jokio pa
skyrimo taip pat nėra.

Amerikos lietuviai, po

darytas American Inter- v*ce, $4,125,000; 
Allied Relief Committee soners 
on Post 1__ ___
ments. Šituo pačiu tikslu ty,, $325,000; 
nesenai buvo United Na- 
tions Food Conference. Ši
tam tikslui kiekviena oku
puotų valstybių kilmės 
tauta turi Amerikoje nuo 
karo nukentėjusiems gel- 

i bėti fondus. Tie visi fon
dai įvairiais būdais dirba, 
kapitalus kelia, drabužius 
bei avalines renka ir ruo
šiasi tai dienai, kurioje 
bus galima sukeltą kapi
talą panaudoti ir reikalin
gą žmonėms pagalbą su- 
teikti, 

į Lietuvių kaimynai ir a- 
pylygio skaičius kitų tau
tų išeiviai jau turi surin
kę nemažas sumas pinigų 
ir didelius kiekius įvairių 
reikmenų. Štai lenkai turi 
prikrovę kelius sandėlius 
drabužių bei avalinės ir y-

i

Iri

i i

I

per

tau-
van-

meldėsi

ištart 
maldavimą: Tėve, atleisk

y

Tavo nuosavybę, 
bendrąjan kurios išgelbėjimą laiduo- 

Mano studija pa- damas, Tu mirei ant kry- 
rodė, kad tik tie fondai y- žiaus, kad galėtum
ra sėkmingi, kurie turi 
manadžerius, ir kurie turi jiems, nes nežino ką daro, 
nuolatinius narius. Vieni 
iš sėkmingųjų fondų turi kjojo Antaną per 
nariams nustatytus mo-.brendimo laiką.
kesčius, o kiti (pavyzdžiui 
graikų) pačių narių pasi
rinktas ir nustatytas mė
nesines 
les.

Būtų 
dingą, 
nutartų 
vestų sudaryti Amerikoje 
vieną tikrai praktišką fon
dą, ir pasižadėtų bei kitus 
paragintų į tą fondą auko
ti ir atitinkamomis duok
lėmis apsidėti. Tikiu, tas 
pilnai apsimokėtų ir lietu
vius ant lygios papėdės su 
kitomis tautomis pastaty
tų.

Viso geriausio visiems.

ar metines duok-

praktiška ir nau- 
kad konferencija 
ir kam nors pa-

“Sursum corda” perse- 
visą jo

“Garbė Tau aukštybėse 
už visa, ką esi davęs man 
patirti. Trokštu kad gar- 

I bintu Tave nekalti vaike- 
i liai, jaunimas, tėvai, mo- 
i kytojai... visi... Visi taip 
I sutartinai, kaip dabar 
j plaukia į aukštybes jų bal
dai... Visi... Bet daugybė 
žirdžių, net iš vaikų kruti-, 
nėlių jau išplėštos, arba

I užmuštos tėvo motinos ari 
kitų

! mais,Ii pikto 
džiu.i v. zią is
pakliūva

FO^/ICTORY
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(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:

’ nius — Persija.
I Kielmanskis Zdislovas 1935

Krušiaskis Zigmas 1928 Vilnius; Glębokie _ Persija
Pasija. _ Kirdzik Marija 1890 Ašmena—

Krystkoviak Jonas 1925 Vilei- persįja x
Kirdzik Vanda 1920 Ašmena —

Persija.
Klimaševska Sofija 1873 Vil

nius — Persija.
Kolendo Česlovas 1920 Vyšnia

vas — Persija.
Krajevska Leokadija 1900 Tra

kai — Persija.
Krasinskis Juozas 1927 Varnė

nai — Persija.
Krasinskis Tadas 1931 Varnė

nai — Persija.
Krzyvicka Irena 1914 Vilnius— 

Persija.
Krzyviec Stasė 1920 Vilnius —

Persija.
Kulieša Bronė 1898 Vilnius —

Persija.
Kurnėto Vincas 1897 Vištytis—

Persija.
Kezun Juozas 1885 Prienai —

Persija.
Korzon Vincas 1895 Švenčionys

Persija.
Kurasevič Stasys 1876 Disna—

Persija.
Lenart Jadvyga 1914 Vilnius— 

Afrika.
Lentas Mečys 1933 Jokūbavas

Afrika.
Lecko Marija 1910 Panemunė— 

Persija.
Ledvas Anielė 1919 Raučiai —

Persija.
Ledvas Sofija 1912 Raučiai —

Persija.
Leaartovič Tadas 1934 Ašmena

Persija.

(Bus daugiau)

(Tąsa)

1920

1903

192S

Rytprūsiai

Vilnius —

Vilnius —

PHILADELPHIA, PA

Sodaiiečių Konferencija

ST. BERNARDt
_ » PASS 1

Šiame žemėlapy parodyta, kad Hitleris galįs duoti paramos savo armi
jai Italijoje net astuoniais keliais. Bet šie keliai dabar smarkiai bom
barduojami, o prie to dar Jugoslavai ima smarkiai veikti viduje. Ir šie 
keliai, greičiausia bus nacių pabėgimo iš Italijos keliai.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

ka — Persija.
Kubis Elzbieta

— Persija.
Kufera Stasė

Persija.
Kufera Lucina

Persija.
Kufera Stasė 1903

Persija.
Kujac Adelė 1908 Pastoviai —

Persija.
Kujac Vladislava 1939 Trakai

— Persija.
Kujač Valeras 192S Vyšniavas

— Persija.
Kuleša Bagdonas 1829 Vilnius

— Persija.
Kuncevič Genovaitė 1910 Mai- 

šiogala — Persija.
Kunigiel Genovaitė 1931 Ašme

na — Persija.
Kunigiel Elena 192S Alšėnai —

Persija.
Kunigiel Marija 1900 Alšėnai—

Persija.
Kunigiel Stasė 1927 Alšėnai —

Persija.
Kupčyk Benon 1928 Vilnius — 

Afrika.
Kupčyk Izab. 1929

Afrika.
Kvapiš Ona 1912

Persija.
Kvapiš Božena

Persija.
Kvapiš Tadas

Persija.
Kviatkovskis

Lyda — Persija.
Kalinauskas Stasys 1926 Vil-

Vilnius —

Vilnius —

1936

1941

Vilnius —

Vilnius —

Vieslavas 1936

S
į!

ŲC

py

ŽVAIGŽDĖ
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

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

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

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

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

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

REMKIME Šį KILNŲ. GRYNAI DVASINU DARBĄ 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS:
“ŽVAIGŽDĖ"

488 E. Seventh Si., So. Boston, Mass

Šauniai Paminėtas Parapijos

Philadelphia, Pa. — Šv. Kazi
miero Parapijos Auksinis Jubi
liejus iškilmingai ir labai nuo
taikingai paminėtas spalių 3 d. 
Tokioms retoms iškilmėms pa
rapijoj rengėsi per visus metus. 
Bet paskutinės dienos buvo 
darbo ir artimiausio pasirengi
mo valandos. Čia patekęs galė
jai matyti, kaip visi dirba, kad;nes prie šios parapijos pirma 
tik iškilmės pasisektų. Gal dau-! priklausė labai plati apylinkė, 
giausiai dirbo gerb. Seserys ir; Visi dvasioj jautėsi vienybėj su 
Mokyklos vaikučiai, nors neat- savo pirmykščia parapija. Buvo 
siliko ir kai kurios parapijietės matyti ir genelių, kurie pirmieji 
darbininkės. Ir pasirengta. Baž-i sukūrė tą parapiją ir visą 50 
nyčia iš oro pusės atrodė kaip' metų aukavo ir dirbo dėl jos iš- 
jubilijatė, pasipuošusi vėliavo-1 laikymo ir gyvavimo. Jie jautė 
mis ir garbės kaspinais. O vi-: kaip gerą darbą atliko, kad pa- 
duj jautei, kad Auksinis jubilie- ‘ rapija sulaukė 50 metų, ir dar 
jus. nes Aukso vainikai iš visų drąsiai žengia į 100 metų liet, 
pusių žiūrėjo į savo jubilijatus! parapijos veikimo laikotarpį, 
parapijiečius ir

Kulikauskas prisidėjo prie pro
gramos pagrieždamas smuiku. 
Jis įteikė ir gražią dovaną dro
žinį lietuvišku styliumi ir su 
Šv. Kazimiero paveikslu vidury. 
Tai labai tinkanti dovana.

Jubiliejinėj Vakarienėj daly- 
ivavo 380 žmonių. Tarpe jų bu- 
I vo daug svečių kaimynai kuni- 
i gai. Čia matėsi ir žinomas lietu-

pridavė didingumo ir puošnu- ■ vįų veikėjas ir raporteris p. K. 
mo. \ Vidikauskas su žmona. Buvo

Gražiai pasinaudojo jubilieju- svečių ir iš tolimesnių apylin- 
mi ir parapijiečiai, nes jie gau- kių.
šiai ėjo Sakramentų ir gavo ta Jubiliejaus graži ir didinga 
proga skirtus atlaidus. Jie jau- nuotaika susijungė su gražiu ir 
tė. kad tikrai verta ir reta pro
ga gauti tiek malonių. Susirin
ko į iškilmes iš visų apylinkių,

pirma

Metinė Philadelphijos ir Apylinkės Sodaiiečių Konferencija 
įvyks sekmadienį, spalių (Oct.) 17, 1943, šv. Jurgio Parapijos 
salėje, Salmon ir Venango gatvių.

10:30 vai. ryte—Delegačių registracija mokyklos kambariuose. 
11:30 vai. — Konferencijos atidarymas: Iškilmingos Šv. Mišios 

Šv. Jurgio bažnyčioje, (po Mišių iki 2-ros vai. po pietų, 
delegačių susipažinimas, užkandžiai, ir liuoslaikis).

2 vai. — Konferencijos posėdžiai: x
Programos pradžia: Malda ir pasveikinimo žodį pasakys, 
Šv. Jurgio par. Klebonas, Kun. Dr. V. Martusevičius. 
Konferencijai vadovaus Direktorius Kun. S. Mažeika iš 
Šv. Andriejaus par.
Sekantieji žymūs kalbėtojai dalyvaus: Jėzuitas, Kun. R. 
Cosgrove iš Šv. Juozapo Kolegijos, Phila., Pa.
Žurnalistė — Margarita Horan Gowen, rašytoja dėl Phila. 
Catholic Standard and Times.
Motina M. Aloyza, iš Šv. Pranciškaus vienuolyno, Pitts
burgh, Pa.
Kun. K. Rakauskas, iš Šv. Pranciškaus par., Minersville, 
Pa. (Direktorius Sodalicijų Schuylkill Apylinkės (Coun- 
ty).
Dalį programos išpildys Sodalietės.
Skaitomi raportai — dalyvaujančių Sodalicijų.
Viešas pasitarimas apie platesnį ir įvairesnį Sodalicijų 
veikimą parapijose ateinančiais metais.

5:30 vai. — Užbaiga Konferencijos, (procesija į bažnyčią). So- 
daliečių Pasiaukojimo aktas ir Giesmės į Švenč. Pan. Ma
riją, Šv. Jurgio bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame visas Sodalietes dalyvauti skaitlingai 
šioje konferencijoje. Taipgi kviečiame ir visus, kurie norėtų pa
siklausyti įdomių kalbų ir maloniai praleisti dieną Marijos Gar
bei.

Dar kartą kviečiame visas ir visus ir prašome pasakyti ki
tiems apie šią Konferenciją, ir paraginti tas Sodalietes, kurios 
abejotų ar verta ar ne dalyvauti.

Lauksime.
Antrosios Konferencijos Rengėju Komisija.

bus Lithuanian Ladies Auxilia- 
ry diena, kurią paskirtos patri- 
jotės lietuvės darbuosis, par
duodant Karo Bonus ir štam
pus.

Lithuanian Ladies Ausiliary 
taip pat gelbsti ir Raudonąjam 
Kryžiui. Rugsėjo 17 dieną uo
lios narės: Mrs. Marijona Kar- 
tavich ir Mrs. Kotryna Balutis 
patarnavo su užkandžiais ir ka
va tiems, kurie aukojo savo 
kraują.

Iš lietuvių, kurie aukojo savo 
kraują, Lithuanian Ladies Au- 
xiliary žadėjo priduoti jų var
dus, kuriuos jų dėka galėsime 
netrukus 
spaudoje.

Šv. Pranciškaus Šventė
Spalių ketvirtąją buvo šven

čiama Šv. Pranciškaus šventė 
bažnyčioje su ypatingomis pa
maldomis, po kurių tretinin- 
kai-ės apturėjo Generalinę Ab
soliuciją.

Kadangi pradžios mokykloje 
ir aukštesnioje (High School) 
moko Seselės Pranciškietės, ku
rioms Šv. Pranciškaus šventė 

i taip pat yra kilnioji jų Kongre- 
igacijos globėjo šventė, dėl to 
abiems mūsų mokykloms būta 

'laisva diena. Mokiniai ir stu
dentai be galo džiaugėsi.—

maloniu oru, kurs pasitaikė 
taip brangioj dienoj.

Kunigo J. Karaliaus pasaky
tas pamokslas vertas atskiro ir 
ypatingo atžymėjimo. Kaip tu-

, rinys buvo pritaikytas, taip pa
sakytas labai puikiai. “Bažny
čia kaip Dievo Namai”, kalbėjo 
jis, — yra brangiausia vieta 
visiems katalikams, kaip ji bu
vo ir jums ir jūsų pirmtakū- 
nams, parapijos steigėjams. Tai 
yra lyg Betliejaus stainelė, kur 
Jėzus Kristus gimė, tai kaip 

i Nazareto Namelis, kurioj Jėzus 
gyveno... Paskutinės Vakarie
nės Namai, Šventoji Žemė. Čia 
yra vieta atsinaujinti, Jo Kūnu 

; ir Krauju pasistiprinti, čia iš- 
i girsta Geroji Naujiena. Lietu- 
■ ■ viai gali didžiuotis savo gražio

mis ir puošniomis bažnyčiomis, 
savo mokyklomis ir kitomis 
kultūringomis įstaigomis. Gar
bė tenka ir Šv. Kazimiero para
pijos parapijiečiams, kad jie 
per tiek metų rėmė ir remia 
savo Motiną parapiją, iš kurios 

atžalų atsirado, 
daugiau lietuviškų parapijų įsi
kūrė.

I

svečius. Did. ■ Popiežiaus Pasiuntinio laiš- 
Altorius atrodė kaip Rojaus kas ir Popiežiškas Palaimini-' 

Visur matėsi mas buvo labai didelė laimė ir 
brangi dovana Auksinio Jubi
liejaus dalyviams ir parapijos 
dvasios Vadams. Jo Eminenci
ja Kardinolas taipgi sveikino 
laišku parapijiečius ir Dvasios 
Vadus. Vyskupas savo pamoks
le pagyrė lietuvius. Didžios ma
lonės pašventino visų sielas. 
Choras ir solistė p-lė Griškaitė 
didingai giedojo. Visi pajuto/ 
kaip malonu būti toj galingoj ir jau daugiau 
vieningoj Katalikų Bažnyčioj.

Kitos Jubiliejaus minėjimo iš- • 
kilmes buvo salėj. Gražiai pri-į 
taikytą ir paruoštą programą1 
išpildė Mokyklos vaikučiai. 
Programos žiūrėdamas jautei, 
kad 50 metų pergyveni. Pritai
kyti sveikinimai ir vaizdelis at
žymėjo 50 metų parapijos vei
kimą. Jubiliejinio varpo garsai 
susijungė su vaikučių choru ir 
jų giesmėmis. Jaunas Tadas

________

Lithuanian Ladies Auxiliary Karo 
Bonų Pardavė Už $35,725.00

Gėlyno aplinkoj, 
skonis ir tikras grožis.

s

z: n;

paskelbti lietuvių
T.

Visų Iškilmių Centrą Su
darė Iškilmingos 

Pamaldos
Prieš pamaldas jubiliejinė 

procesija, vadovaujant J. E. 
Vysk. H. Lamo, ėjo iš Kleboni
jos į bažnyčią. Garbės ir Padė
kos šv. mišias atnašavo parapi
jos klebonas kun. Ig. Valančiū- 
nas. o jam diakonu buvo čia il
gai dirbęs kun. V. Martusevi
čius. subdiakonu kun. Salamo- 
nas Mažeika, iš šios parapijos. 
Ceremonijas tvarkė vikaras 
kun. V. Vėžis. Pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. J. Kara
lius. šioj parapijoj buvęs vika
ru, dabartinis Kunigų Vienybės 
pirmininkas. Mišių Tarnautojai 
su savo iškilmingomis, beveik i 
vyskupiškomis. uniformomis

MIRĖ
A. a. Ieva Pulokienė atsisky

rė su šiuo pasauliu spalių 9 d. 
Staiga susirgo ir po kelių dienų 
mirė. Paliko 3 sūnus, kun. Albi
ną ir du dar nevedusius. Palai
dota iš Šv .Kazimiero parapijos 
spalių 13 d. Laikytos 7-rios šv. 
mišios.

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai I

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar-i 
bininkas”, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston. Mass.

Du Bois, Pa. — U. S. Trečio
sios Karo Paskolos Bonų kvota 
Du Bois miesteliui buvo paskir
ta S1.250.000.00. Raportas ra
do. kad skirta kvota buvo išpar
duota su kaupu, viršijančiu 
10G. Džiugu, 
lietuvių parapijos moterys su
siorganizavusios į Lithuanian 
Ladies Auxiliary gražiai pasi
darbavo. parduodant Karo Bo
nų už $35.725.00.

Be to. Lithuanian Ladies Au- 
xiliary daug dirba Naujam Ka- * 
reivių Centrui (The New Du 
Bois Service Men’s Center) 
kaip hostesses. į tą Centrą pri-

A.

IŠ DU BOISO PADANGES

Pirmoji Šv. Komunija
Du Bois, Pa. — Spalių trečią-

Mūsų Sodalietės
Spalių trečiąją, sekmadienį, 8 

vai. ryte, mūsų Sodalietės šv. 
mišių metu “in corpore“ priėmė 
Šventąją Komuniją.

Gi spalių 7 dieną, 8 vai. vaka
re. uoliomis Sodaiiečių pastan-

ją. sekmadienį, 8 vai. ryte, pefgom^ suruošta šauni pramoga 
šv. mišias, Šv. Juozapo lietuviųj§v Juozapo lietuvių parapijos 
parapijos mokyklinio amžiaus| naudai, 
priruošti vaikučiai priėmė Pir- 
mąją Sv. Komuniją. Ta iškil-l * SPalh» 7 d,eną tyčioje, 
mingąja proga celebrantas kle
bonas kun. Mykolas J. Urbonas 
skelbė reikšmingą pamokslą, 
kuris liksis 
kučiuose.

Po pietų. 
Palaiminimo, 
tino rožančius, škaplierius, me- 
dalikėlius. maldaknyges, ir iš
dalino laimingiems vaikučiams, 
nurodydamas reikšmę ir prie
voles.

neišdildomas vai-

po Rožančiaus ir 
klebonas pašven- į

8 vai. ryte, atsibuvo iškilmingos 
pamaldos, minint Šv. Rožan
čiaus šventę Švč. Panelės 
jos garbei. Po šv. mišių 
procesija ir palaiminimas 
čiausiuoju Sakramentu.

★ Spalių dešimtąją, sekma
dienį. 8 vai. ryte, Šventojo Var
do Draugijos nariai per šv. mi
šias “in corpore’’ artėjo prie 
Viešpaties Stalo ir priėmė Šv. 
Komuniją. A. T.

Mari-
buvo 

Šven-

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
klauso visų vietos bažnyčių or
ganizacijos, kurios ir palaiko 
tą Centrą kareiviams. Mūsų pa- 
trijotinės lietuvės iš eilės dirba 
tame Centre, priima kareivius, 
duoda nakvynę, valgį, net skal-

kad Šv. Juozapo • bia kareivių skalbinius. GiI
traukiniams sustojus, jos ke
liaujantiems kareiviams išdali
na užkandžius ir kavą. Tas Cen
tras kareiviams panašus į val
džios lėšomis užlaikomą ŪSO.

Lithuanian Ladies Auxiliary 
kas trečiąjį mėnesio šeštadienį 
mieste iš Lietuvių Stoties par
duoda Karo Bonus ir štampas. 
Gi šio mėnesio 16 dien< mieste

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

•

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.
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13. KALBA VOKIEČIŲ MALDININKAMS 
Rugsėjo 26 d., 1939 m.

...Jūs atėjote prie Mūsų labai rimtoje valandoje. Ši 
valanda yra toki rimta ir ateitis toki tamsi, kad da
bartiniu metu Mes tegalime sakyti štai ką: karas, ku
ris tik prasidėjo, visiems žmonėms, kurie bus įtraukti, 
yra baisi Dievo rykštė. Kunigas dabar, labiau negu 
kada nors pirmą, turi būti virš visokių politinių ir tau
tinių jausmų. Jis turi paguosti, suraminti, pagelbėti, 
raginti prie maldos ir atgailos, ir pats turi melstis ir 
daryti atgailą. Melskitės, kad Dievas sutrumpintų ka
ro nelaimę ir sugrąžintų taiką, taiką garbėje, teisingu
me, sutarime visų kariaujančių, taiką, kuri jūsų bran
gioje tėvynėje sugrąžintų Katalikų Bažnyčiai laimin- 
gesnias dienas ir didesnę laisvę...

KALBA LENKUOS KARDINOLUI HLOND 
IR LENKIJOS MALDININKAMS 

Rugsėjo 30 d., 1939 m.
...Jūs atėjote čia nei apkaltinimų nei didžių nusi

skundimų išreikšti, bet savo kančiose išgirsti iš Mūsų 
širdies ir lūpų paguodos žodžius. Kaipo Tėvo, Mūsų y- 
ra pareiga ištarti tokius žodžius, ir niekas neturi tei
sės paabejoti, kad Mes tai nepadarysime. Tėvo meilė 
apima visus dalykus, kurie paliečia jo vaikus ir esą 
sujaudinta tuo, kas juos pažeidžia. Kiekvienam Mes 
pakartojame šv. Povilo žodžius: “Kas yra silpnas ir aš 
nesidarau silpnas? Kas yra sergąs ir aš nesergu?” Jau 
yra tūkstančiai, šimtai tūkstančių kenčiančių žmonių; 
jie yra šio karo aukos, paliestos kūne ir sieloje; Mes 
dėjome visas pastangas, o taip nuoširdžiai norėjome 
išgelbėti Europą nuo šios nelaimės, bet veltui...

Prieš Mūsų akis stovi išgąsdintos minios, tūks
tančiai belaisvių ir tremtinių, tūkstančiai likę be na
mų ir tėvynės. Mes girdime šiurpulingus motinų ir 
žmonių dejavimus, kurios verkia savo mylimųjų, žu
vusių karo lauke. Mes girdime beviltišką senelių ir li
gonių verksmą, kurie palikti be jokios pagalbos. Mes 
girdime vaikelių balsus, kurie neteko savo gimdytojų; 
girdime šauksmus sužeistųjų ir mirštančiųjų karo 
lauke, — kaikurie iš jų nebuvo kareiviai. Visas jų kan
čias ir nelaimes Mes kenčiame savo tėviškoje širdyje.

Popiežiaus meilė prie savo vaikų, panaši Dievo 
meilei, nežino ribų, kaip ir nežino rubežių. Visi Bažny
čios vaikai jaučiasi kaip namie, kada jie esą arti prie j 
savo Bendro Tėvo; visi turi vietą Jo širdyje. Bet tas 
tėviškas malonumas ir ta ypatinga meilė nelaimin
giems nėra dar vienatinis jums geras, dar yra jums 
kiti turtai, kurie glūdi širdyse ir žmonių sielose...

Mes tikimės, kad Dievas, Savo gailestingume, ne
leis jūsų krašte suvaržyti tikėjimo praktikų; Mes tiki
me, nors ir žinome, kad Dievo priešai turi nustatytus 
planus, kad Katalikiškas gyvenimas bus tęsiamas ir 
neš gausius vaisius; kad jūs galėsite atlikinėti tikybi
nes apeigas, išreikšti pamaldų Švč. Sakramentui ir iš
tikimybę Kristui Karaliui, ką jūsų miestai ir mieste
liai taip iškilmingai neseniai pareiškė; kad Katalikiš
koji spauda, labdarybės įstaigos, socialiniai darbai, 
religijos mokymas turėtų pilną laisvę, kaip ir tam pri
dera. Už tai Mes ypatingai raginame dvasiškius tęsti, 
net ir padidinti savo darbus visose srityse, kurios, su 
Dievo pagalba, dar atviros jūsų uolumui. Neatsižvel
giant kokios būtų naujos aplinkybės kuriose tas uolu
mas turi būti vedamas, pirmutinė visų pareiga, dva
siškių ir pasauliečių, yra ištverti ne tik maldose, bet 
taip pat drąsiai geruose darbuose su tvirtu pasitikėji
mu.

Kaip jūsų krašto gėlės, tankiai apklotos žiemos 
sniegu, laukia šilto pavasario, jūs žinosite, kad ir jūs 
sulauksite dangiškos paguodos valandos, jei melsitės 
su pasitikėjimu. Jūsų kančios, sumažintos viltimi, ne
bus kenčiamos su piktumu, ar neapykanta. Jūsų troš
kimas sulaukti teisingumo bus tokioje pat dvasioje, 
nes turi sutikti su Dievišku meilės įsakymu. Ir iš tik
rųjų, tik per teisingumą ir artimo meilę, kaip Mes tan
kiai pakartojame, galutinai tebus sugrąžinta pasauliui 
ta taika, kurios, karo ginklams žvangant, žmonės taip 
karštai trokšta, ir kurios, nuo vieno pasaulio krašto iki 
kitam, milijonai žmonių, net ir tų, kurie neišpažįsta 
Katalikų Tikėjimo, maldauja iš Dievo, Valdovo viso 
pasaulio...

KALBA LIETUVOS ATSTOVUI 
STANISLOVUI GIRDVAINIUI 

Spalių 18 d«, 1939 m.
...Pone Atstove, laiminga Mums ši diena., kuri 

pertraukos metų išvysta Lietuvos respublikos nepa
prastą pasiuntinį ir įgaliotą atstovą čia įteikiant ski
riamuosius raštus. Mes neabejojame, kad jūsų krašto 
katalikai šį įvykį sveikina su didžiu džiaugsmu ir giliu 
širdies pritarimu.

Politinės Europos tvarkoje ir tautų tarpusavio

po

DARBININKAS '

Pas Kanados Lietuvę Poetę- 
M. Aukštaitę

— Vienas privatus rašytojos laiškas.. — Svečių 
kambarys ir poetės albumas. — Apie skaista- 
kasę našlaitę ir senų generolų. — Slaptieji susi
rinkimai vokiečių okupacijoj. —■ Viena tarp 11 
vyrų. Taryboje. — Nuotykis su savanoriu. — 
Posmelis iš poetės dienoraščio. — Apie rožes ir 

džiovininkės kapų.

Nežiūrint 
Anglija deda 
kyti galimai 

Ikius su Rusija, tos pastangos 
neduoda teigiamų rezultatų. Ir 
dar net atvirkščiai, kuo raudo
najai armijai labiau sekasi vo
kiečių fronte, tuo didesni antro 
fronto reikalavimai ateina iš 
Maskvos, tuo daugiau kritikos 
pasirodo Rusijos spaudoje A- 
merikos ir Anglijos adresu.

Dėl tos nelemtos padėties pa
sisakė rugsėjo 21 dienos “The 
New York Times” vedamajam, 

i kreipdamas dėmesį į tai, kad 
bendradarbiavimas su Rusija 
reikalingas, bet jis turi būti a- 
bipusis. Šį vedamąjį ištisai ir 
paduodame:

“Ir be sakymo turėtų būti 
aišku, kad vedimui karo prieš

■ Vokietiją turime siekti galimai 
pilnesnės kooperacijos su Rusi
ja. Tačiau kooperacija turi bū
ti abipusė. Yra ryškėjančių žy
mių, kad Rusijos vadai manev
ruoja dėl diplomatinių pozicijų

Į ir kad kai kurie jų vartojami 
metodai galį labiau sugadinti, 
nei pataisyti Rusijos santykius 

įsu Amerika bei Didž. Britanija.
Kadangi Rusijos spauda yra 

j visiškai vyriausybės kontro- 
i liuojama, faktiškai ji yra pa
čios vyriausybės dalis, tai vis- 

Į kas kas toje spaudoje pasirodo, 
turi būti vertinama kaipo ofi- 

I dalaus nusistatymo išreiški-
■ mas. Dėlto ir į pastarąsias A- 
merikos ir Britų politikos kri
tikas žurnale “Karas ir Dirban
čios Klasės” tenka žiūrėti su 
tam tikru susirūpinimu. Pagal 
Associated Press pranešimą iš 
Maskvos, straipsnis prasideda

Įsu nurodymu į tai, kad sekre
toriaus Hull’io neseniai pa
reikšti paneigimai kaltinimui,

i I 
I

POETĖS LAIŠKELIS
Kaip žuvelės, išmestos į krantą, 

plakamės ir dūsaujame, netekę sa
vos tėvynės. Bet nieks taip mūsų vi
sų nejungia, kaip bendra kančia. 
Kai sužinojau, kaip nelengva Kana
dos lietuviams leisti savo laikraštė
lį, taip jų pagailo, k^d redaktorei 
parašiau laiškutį, pareikšdamas pa- 
sirįžimą jiems patalkinti. Tas buvo 
maždaug prieš pusantrų metų. Bu
vau pasiuntęs atvirlaiškį, kopiją 
paveikslo, vaizduojančio Lietuvos Zmuidzi navičiaus 

laukus. Redaktorė Marija Aukštaitė atsiuntė turinin-' 
gą laišką:

— Šios atvirutės vaizdelis nuneša mane į Tėvynės 
šilus, kalnus ir klonius; taip viskas miela... Juk čia ir 
žibuoklė tuoj prasijuoks, rasota akele apsižvelgs... Ir 
vyturėlis plasdens padangėje, tik verks senas artojas 
mindamas krauju garuojančias vagas, prasilenks žag
re pro nevieną kapą...

Jau visa diena baigia nykti, o mano ilgėsiu apsem
tos akys vis dar rymo pakaunės medžių paunksmėj... 
Ak, ar taip ir bus lemta tik atminimais grožėtis, kurie 
dabar virsta vis gilesniais kapais, kraujo spurgomis 
iškaišytais, sunkiais kryželiais prislėgtais...

Mano širdis — prieštarauja amžinai tamsai. Mes 
turime prikelti gyvenimo aušrą; juk virš visų tironų — 

! kabo Aukščiausios Tiesos Taurė, kuri prineš prie lie
tuvio lūpų džiaugsmą, nes mūsų tautos kančios jau 
tikrai nuodėmes nuplovė...”

Nepyks gal Aukštaitė, kad aš jos privatų laiškutį 
į spaudos skiltis nuvilkau. Ak poetai — visos tautos 
nuosavybė ir mes norime kiekvieną jų žodį ateinan
čioms kartoms išsaugoti.

ATSILANKYMAS PAS POETĘ
Jau aukščiau suminėtieji žodžiai atskleidė man 

Aukštaitės sugebėjimą valdyti plunksną. Teko grožė
tis ir kitais jos kūriniais. Už tat patekęs į Kanadą bū
tinai pasiryžau aplankyti jos namus. Montrealy, ant 
kalvos, antrame namų aukšte ir gyvena rašytoja su 
savąja šeima. Iš čia plačiai matosi miesto gatvės ir na
mai, kurie nakčia sužiūri tūkstančiais elektrinių akių, 
o dangus nakčia taip gausus spindinčiomis žvaigždė
mis.

Svečių kambaryje mano akys sustojo prie stovy- 
lėlės — beždžionė, sėdinti ant knygos, žiūrinti į kau- 
kuolę, — čia stovėjo pianas su lietuviškomis gaidomis, 
čia buvo Dariaus - Girėno biustai, iš sienoje kabančio 
didelio paveikslo maloniai žiūrėjo Dieviškojo Moky
tojo širdis. Valandėlę lūkuriuodamas paėmiau į ran
kas albumą. Čia matėsi Kauno pilies griuvėsiai, Lie
tuvos jaunimas tarp gėlių, čia vargingo gyvenimo 
vaizdai, kaip: “Klajūnas”, “Nėr iš ko gyventi”, “Karo 
Apoteozė” — juodvarniai aplink kaukuolių kalną: bet 
čia buvo ir Kristus su avių kaimene...

Į svečių kambarį įėjo ir pati M. Aukštaitė. Jos 
veide buvo galima išskaityti išvargimą nuo daugelio 
darbų, bet taipgi ir gilią, skaidrią lietuvės sielą.

BANDYMAS PRASISKVERBTI I RAŠYTOJOS 
GYVENIMO PASLAPTIS

Ilgai negaišuodamas pareiškiau savo norą — me
džiagos spaudai, apie jos pergyvenimus ir kūrybą.

— Tik iš manęs nieko neprašykite, — pratarė rašy
toja. — Ką gi aš galiu pasakyti. Apie save nenoriu nie
ko kalbėti: meluot negaliu, tiesą pasakyti — sunku. 
Palikit mane šį kartą”.

Galiu sakyti, dantis pravalgiau, berašydamas pa
sikalbėjimus ir taip lengvai nekapituliuoju prieš šito
kius atsisakymus, taigi ir vėl pradėjau poetę kvosti: 

— Tai ką rašote ?
— Daugiausia bėgamus reikalus užpildau, daug te

ko laiko pašvęsti su mūsų laikraščiu “Nepriklausoma 
Lietuva”, bet esu taip nuilsus, kad turiu pasitraukt, 
atsikvėpt. Visa šeima mano nesveikatą perkenčia...

— Vistiek be plunksnos nenurimsite...
— Truputį pailsėsiu, baigsiu paruošti nepabaigtus 

dalykus.
Paaiškėja, kad Aukštaitė turi parašiusi kalėdinių 

novelių apie 200—300 puslapių, yra parašiusi novelių 
ir kitomis temomis, apie 50 ilgesnių ir trumpesnių a- 
pysakų, pradėtas ilgesnis kūrinys — “Audringais

I
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nusiteikimuose vykstant dramatiškiems pasikeiti
mams, Lietuvių tauta ateina į Krikščionybės centrą 
patvirtinti savo ryžtingo prisirišimo toms prieder
mėms ir tikslams, kuriuos jai uždeda jos tautinė valia 
ir jos tikybinė tradicija.

(Bus daugiau)

kiek Amerika ir 
pastangų palai- 

geresnius santy-

jog esą Statė Departmentas e-, 
sąs nedraugiškas Sovietų Są
jungai, buvo iššaukti Amerikos 
viešosios opinijos. Straipsnis 
tęsiamas, išreiškiant abejoji
mus dėl Amerikos ambasado
riaus Rusijai, admirolo Stand- 
1 ley, nuoširdumo. Į tuos pareiš
kimus galima būtų žiūrėti pro 
pirštus, kaipo į pastabas, pada
rytas vien tik savisaugos su
metimais. Tačiau straipsnis ei
na toliau, kaltindamas, kaip 
Associated Press praneša, kad 
esą sąjungininkų okupuotų te
ritorijų karinė valdžia esanti 

l “nusistačiusi prieš demokrati- 
■ jos principus”. Iš tikrųjų keis
ta, kad totalitarinės vyriausy
bės reprezentantas duotų Didž. 
Britanijai ir Amerikai “demo
kratijos principų” pamokas.

5
triukšmo reguliariais diploma
tiniais keliais. Tačiau toje for
moje, kokioje tas kaltinimas 
padarytas, jis gali būti inter
pretuojamas tiktai kaipo mūsų

Į vidaus politikos kritika. Straip- ’ 
snis taipgi pasmerkia Rytinių 
Europos Valstybių Federacijos 
projektą. Tvirtinama, kad tok
sai planas yra pastangos “pri- 

i versti Baltijos ir Balkanų vals
tybes pasiduoti Lenkijai ir tuo 
paruošti dirvą lenkų planui už
pulti Sovietų Sąjungą”. Jeigu 
tokia federacija iš viso galima, 
tai ji tikriausiai galėtų būti at
siekta tiktai laisvu paliestųjų 
tautų sutikimu. Tokia federaci
ja, be abejo, turėtų daugiau jė
gos apsigynimui, nei dabartinės 
tautos imant jas atskirai. Ta
čiau jeigu tokia federacija bū
tų sudaryta tiktai laisvu apsi
sprendimu, tai neįtikėtina, kad 
ji turėtų norą ar jėgą agresijai 
prieš Rusiją. Rusijos vadų mė- 

i ginimas iš anksto trugdyti rim- 
l tą tokios sąjungos svarstymą 
i gali paskubinti perankstyvus 
Į ginčus dėl taikos sąlygų, kas 
’ neatrodo kad padidintų bendra
darbiavimo galimumus tarp 
Rusijos ir Britanijos ir Ameri
kos.

Vieša britų ir amerikiečių 
politikos kritika Rusijos vy
riausybės leidiniuose neabejoti
nai iššauks tokią pat kritiką 1 . W .

Straipsnis toliau atidengia ir 
paties autoriaus “demokratijos

, principų” supratimą, kada jis 
, reikalauja iš mūsų vyriausy- 
, bes uždaryti baltųjų rusų laik
raštį “Rusija”, kuris čia lei

džiamas. “Kai kurie nayvūs as
menys įsivaizduoja, kad tai e- 

! santi spaudos laisvė. Tačiau 
1 kada, kur ir kurioje demokra
tiškoje valstybėje šnipai nau
dojasi teisėtomis spaudos bei 
susirinkimų laisvėmis? Ar laik- mūsų spaudoje, kas bus žymiai 
raštis, kuris pasirinktų sau sunkiau sukontroliuoti, kaip 
kaipo profesiją užgaulioti są- ūk dėlto, kad mūsų spauda yra 
jungininkę Ameriką, būtų tole
ruojamas. Anglijoje ar kurioje 
kitoje sąjungininkų valstybėje?: 
Tačiau toks laikraštis egzistuo
ja Jungtinėse Valstybėse”. Ži
noma, tai yra standartinė totą-į 
litarininkų praktika padaryti į 
tos rūšies kaltinimus laikraš
čiui, kurį valdžia nori uždaryti. 
Jeigu toks apkaltinimas būtų 
tikrai pateisinamas, šiuo atvejui 
jis galėjo būti padarytas be

laisva. Bendradarbiavimo inte
resų sumetimais, Rusijos vy
riausybe turėtų sumažinti jos 
kontroliuojamoje spaudoje kri
tiką iki minimumo.

JUOKELIAI

ypatingo pa- 
neturėjo. 

ma- 
bar-Vieškeliais”, poros tomų, laukia galutinai sutvarkoma 

ir baigiama paruošti “Išeivė”.
— Nesmagu pradėtą darbą palikt neužbaigus, — 

prataria poetė.
O jos tų darbų nemažai: yra koks 150 eilėraščių, 

kitų kūrinėlių.
— Kada pradėjote rašyti, kas pastūmėjo griebtis 

plunksnos?
— Daugiausia rašiau čia, Kanadoje, šiek tiek ir Lie- 

i tuvoje. Kas paskatino rašyti? — Visokio vargo ir ilge
sių turi žmogus. Išvykdama iš Lietuvos palikau sūnų 
trylikos metų. Buvo gimnazijoje, nenorėjome iš mo
kyklos išimti. Gimnaziją baigęs įstojo į karo mokyklą. 
Kur dabar jis, ką beveikia? Jau kuris laikas, kaip ne
turiu žinių”. K. J. Prunskis.

(Bus daugiau)

mo-
kad tu

Pagarsėjęs po visą pasaulį 
anglų rašytojas Bernardas Šou, 
būdamas mažas, 
traukimo mokslan
Kartą grįžusį iš mokyklos 
žą Bernardą tėvas pradėjo 
ti:

— Klausyk, Bernarduk. 
kytojas man skundėsi,
esi didžiausias tinginys mokyk
loje ar tai tiesa?
— Ne, tėveli, didžiausias tin

ginys pas mus yra pats moky
tojas.

— Kaip tai? — nustebo tėvas.
— O. kai mes visi, net ir aš, 

sėdime ir rašome, tai jis sau 
vaikštinėja, dairosi į mus ir 
nieko neveikia.
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1 Kačanis. kuris yra Cp. McCain. 
Miss.. buvo sugrįžęs pas savo 
žmoną atostogų. Abu pp. Ka-

. čaniai spalių 3 d. gražiai giedo
jo. Linkime korporalui Kače- 
niui geriausių sėkmių karo tar
nyboje !

Broc’.roa, .1’ -.ss. — Pereits
: kmsdienį. spalių 10 dieną n. 
re Skolastika Trakinienė. 78 m 
amžiaus. Velionė mirė nuo su
žeidimo autom >biho nelaimi je. 
Automobilį vairavo ponia Er 
nešt Corcoran. 
Tuo automobili 
na Skolastika 
penki vaikai 
Dr. ir p. 
Couble 
susimušė su kitu automobiliu 
po to užvažiavo an 
ir trenkė priekiu į medį.

p. Skolastika Trakinienė buvo 
mirtinai sužeista, o vairuotoja 
ponia Corcoran ir vaikučiai len
gviau sužeisti.

A. a. S. Trakinienė yra Dr. A. 
F. Budreskio uošvienė.

Trečiadienį, spalių 13 dieną 
palaidota iškilmingai iš Šv. Ro
ko lietuvių parapijos bažnyčios 
Kalvarijos kapuose. Velionė 
Trakinienė priklausė prie Treti
ninkų ir kitų draugijų. Paliko

ponia 
velionės duktė, 

u važiavo moti-
Trakinienė ir 

— pp. Corcoran. 
Budreskių ir pp. 

(Kubilių L Važiuojant 
o 

šalygatvlo

dideliame nuliūdime vyrą An
taną Trakinį, keturias dukteris 

pp. Kubilienę, Budreskienę, 
Saviskienę, Corcoran. auginti
nę Ceciliją Matutytę ir septy- 
nius anūkus.

A. a. Skol
gimus Lietuvoje, 
pragyveno 40 metų.

Reiškiame gilią
a. a. Skolastikos
vyru, 
vėlei

PAD2.KA
Rugsėjo 6 d. š. m. pp. J. Lu- 

binskas. barberis - savininkas, 
A Taparauskas, policininkas 
per 1S metų, Z. Mockevičius. 
Amšiejaus užeigos padėjėjas. 
Kaminskas, solistas, suruošė 
šaunias išleistuves muzikui V. 
J. Stasevičiui.

Sudainuota gražių dainų, pa
sakyta kalbų ir linkėjimų. Ačiū

NORWOOD, MAS!

oisterių

Vilčinsko ir 
metu, su

A 2,

užuojautą
Trakinienės 

i. Lai Dievas jos 
amžiną ramybę 1

visiems.
Rugsėjo 11 d. Moterų ir Jau

nimo chorai surengė vakarą— 
balių ir įteikė muz. Stasevičiui 
gražių dovanų.

Tariu nuoširdų ačiū moterims, 
jaunimui. Lietuvių Pil. klūbui 
ir biznieriams.

U. J. Stasevičius, 
Providence. R. I.

PROVIDENCE, R. I
CAMBRIDGE, MASS

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. €-1944

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

MET1NIS BALIUS
šeštadienį, spalių (October) 
. Šv. Jono draugija rengia 
L-tinį balių, kuris įvyks Bridge

■ V ■ salėje, 92 Plam- 
?ld St.. Providence. R. I. Pra
dės 7 vai. vakare. Gros S. La- 
iko orkestras. Bus gėrimų ir 
anių užkandžių. Tikimės 
aitlingos publikos. Rup.

Šiomis dienomis p. 
v 1 kevlč ienė gr iždam a 
gų Ne’.v Yorke patik 
Einant gatve automobilius 
skaudžia: sužeidė ją. Ji dabar 
randasi Mt. Sinai ligoninėje. E. 
lOOth St.. New York.

Lai Dievas grąžina jai 
katą.

Ona

sve

i
Choristas corporal Walter P.

Sekmadienį, spalių 17 d. tuoj 
po paskutinių mišių, parapijos 
svetainėje. įvyksta registravi
mas karo paskolos bonų: taipgi 
norintieji galės ir pirkti bonų. 
Kviečiami visi ateiti ir užsire
gistruoti turimus bonus, taipgi 
užregistruokite ir tuos bonus, 
kuriuos esate pirkę per Cam- 
bridge lietuvių bonų komitetą. 
Nelaikykite namuose neregis
truotų bonų. Užregistruotų bo
nų numerius visada galėsite su
žinoti pas bonų komitetą.

Sgt. (viršila) Stasys Kalis mės 
(Kulišauskas), sūnus pp. Kuli- 
šauskų. gyv. 18 Folan Avė., yra 
baigęs pagrindinius militarius 
mokslus Fort Riley, Kansas, 
Military Police Replacement 
Training Center. Kada Fort Ri
ley militarė policija persikėlė į 
naują namą Fort Custer, Mich., 
tai ir sgt. Stasys Kalis persikė
lė ir buvo paskirtas tuojau pri
žiūrėti policijos barakus ir 
mokyti kitus jaunus vyrus. Jo 
mokinių tarpe yra advokatų, 
valstybių policininkų ir kitokių 
vyrų. Daugelis yra senesni am
žiumi už sgt. Kalis, tačiau jie 
daug ką išmoksta iš sąžiningo 
instruktoriaus, ir jis yra visų 

’ Į mylimas.
Sgt. Stasys Kalis yra užbai

gęs Nonvood High School. Dir
bo Bird and Son. Ine., dirbtuvė
je-

Linkime sgt. Stasiui geriausių 
sėkmių karo tarnyboje.

Į

24 d. yra 
Lietuvos 

per visas 
apačioje

prie durų
gei
bus 
kur 
au-

muzikantu 
amerikoniš- 
net trys di- 
orchestroj,

Moterų S-gos apskričio suvažia
vimą. kuris įvyksta spalių 17 d. 
South Bostone, šv. Pranciškaus 
trečiojo ordino draugijos susi
rinkime dalyvavo svečias iš N. 
Y. kun. Grassman. Susirinkime 
kun. Grassman laikė trumpą 

| paskaitėlę.

E- 
ne-

Praeitą savaitę mus aplankė 
šie kariai: Kpt. A. Matusevi- 

j čius, Ensing A. Sutkus, puskr. 
A. Sakavičius. A. Savickas. B. 
Burokas, jūr. W. Žilius. J. Dub- 
rickas, ir W. Tocionis. A. D.

Sekmadienį, spalių 
diena aukų rinkimo 
reikalams. Tą dieną 
ketverias mišias, 
nant bažnyčion
parengtas aukų staliukas, 
kiekvienas galėsite suteikti 
ką pagal savo išgalės Lietuvos 
reikalams. Kas aukos bent po 
SI., tų vardai bus skelbiami 
laikraštyje “Darbininke”, 
sant sunkiems laikams ir.
sant kalbėtojų neįmanoma su
rengti sėkmingų prakalbų, o 
mūsų kolonijai yra paskirta su
kelti bent S200.00 Lietuvos rei
kalams. t. y. L. G. Fondui. Nė
ra abejonės, kad mes Cambrid- 
ge lietuviai šią kvotą išpildysi- 
me ir, manome, kad šioje rink
liavoje kiekvienas parodys savo 
duosnią ranką aukodami Lietu
vos reikalams.

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m.

N. A. Federacijos apskričio 
valdybos raštininkas, p. B. Ja
kutis iš priežasties ligos, buvo 
savaitei sulaikytas nuo darbo. 
Dabar p. B. Jakutis kiek pasvei
kęs grįžo prie darbo. Reiškiame 
p. B. Jakučiui simpatijos.

Antradienį, spalių 5 d. p. p. P. 
A. Baigai, šventė savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Baigai yra “Darbininko” skai
tytojai ir nuoširdūs organizaci
jų ir Lietuvos reikalų rėmėjai. 
Linkime p.p. Baigam susilaukti 
sveikiems ir laimingai ir auksi
nio vedybinio jubiliejaus.

Sekmadienį, spalių 10 d. pp. 
P. A. Gaigalai, vietiniai Cam- 
bridžiaus biznieriai, šventė 28 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Šia proga p.p. Gaigalai, 
pasišalinę nuo darbo tą dieną, 
linksmai ją praleido. Linkime 
p.p. Gaigalams laimingai susi
laukti ir auksinio vedybinio ju
biliejaus. —

Sekmadienį, spalių 10 d. įvy
ko sekančių draugijų susirinki
mai : LDS 8 kp. nutarė sureng
ti kortavimo vakarą kuopos 
naudai ir, taipgi pagyvinti kuo
pos veikimą. Moterų S-gos 22 
kp. išrinko delegates vykti į

10 Ka Kazimiero Pugevi-
na;e. aiero
iltv čac.. k d ir karo 
vairiais i.ūkumais, surengti 

.ūkį p;.: ailžinišką
.r kitais metais. Pe

reitais metais toj puotoj daly
vavo virš tūkstančio asmenų. 
Manoma, kad ir šį metą ne ma
žesnis skaitlius dalyvaus, 
kime pasisekimo.

Kalėdojimas

Lin-

ningai išpuoštą altorių. Pereitą 
sekmadienį gėlėms suaukota 

■ virš $100.00.
Atlaidų eiga bus sekanti. At

laidų pradžia sekmadienį 11 v. 
rytą. Mišparai sekmadienį 7:30 
v. vakare. Išpažintis bus klau
somos po mišparų. Pirmadienį 
mišios kas pusvalandį nuo 6 
vai. ryte iki 9 v. Suma su pa
mokslu 9 vai. Vaikučiai giedos 
per tas mišias. Vidurdienį 12 v. 
mišios kaip ir visados. Stebuk
lingo Medalikėlio novenos pa
maldos kaip kiekvieną pirma
dienį ir antradienį. Mišparai 
pirmadienio ir antradienio va
karą 8 vai. Išpažintis bus klau
somos per visą dieną pirmadie
nį. Mišios antradienį tomis pa
čiomis valandomis, kaip ir pir
madienį. Iškilminga atlaidų už
baiga antradienio vakarą 8 vai. 
Ne tik misijonierius. bet bus ir 
kitų svečių kunigų klausyti iš-

Pereitą savaitę mūsų kunigai pažinčių. Manoma, kad visi pa- 
pradėjo savo metinį lankymą sinaudos šiuo išganingu laiku 
parapijiečių. Jau aplankyta sutvarkyti savo dvasinius rei- 
Curtis Bay, Belair Road, Locust kalus ir praturtėti amžinai. 
Point, ir visa rytų Baltimorės j 
miesto dalis. Šiai savaitei pa- 
garsinita buvo Carrol
Morrel Park. Washington Park 
lietuvių susibūrimai trečiadie
niui ir ketvirtadieniui, < 
tadienį tai lankys pačiam mies- Mokytojos

I

t

Nuotrupos
Park, Antradienį, spalių 12 d. Abra

omo Lincolno gimimo dieną, 
vaikučiai pailsėjo. Mokyklos ne- 

o penk- buvo. Tą pačią dieną ir Sesutės 
> gavo progą kitus 

te W. Fayette ir W. Lexington darbus atlikti, 
gatves. Šiomis dienomis oras y-i 
ra begalo gražus, tad kunigams ja pirmyn. Jau S2.000 surinkta, 
yra malonu vaikščioti pas savo Reikia $10.000, kad nuošimčiai 
žmones. \ isur jie yra priimami nuo sumos apmokėtų už moks- 
su mandagumu ir džiaugsmu. ią' įr valgį jaunuolio, 
Visiems jie palieka plotkeles ir čio būti kunigu.
gražų katalikišką sieninį kalen- Bažnyčios reikalai yra kviečia- 
dorlų, išleistą Juozo Kašinsko 
lėšomis. Aukos. - kurios yra 
žmonių įteikiamos

Klerikų Kasos Fondas žygiuo-

trokštan-
Kuriems rūpi

Sekmadienį, kun. A. Dubins- 
kas pakrikštino Geležėlių ir 

naujagimius. Sveiki-

Puiki Pramoga!
Sekmadienį, spalių 11 d. para 

pi jos veikimas prasidėjo t-kro 
to žodžio prasmėje. Rudeninė 
vištienos vakarienė sutraukė 
daugiau negu 600 žmonių. Ivia- 

šeimininkės, vadovybėje
sumanios ir rūpestingos vedė
jos Onos Ivoškienės, surengė 
tikrą puotą. Valgiai buvo gar
džiai pagaminti. Patarnavimas 
irgi buvo poniškas. Kaip mote
rys, taip mergaitės rūpinosi, 
kad nei vienam svečiui, nei vie
nai viešniai nieko netruktų. 
Muzika buvo puki. Albertas 
Juškevičius su Lekavičių ir Stu- 
punu ir dar kitu 
grojo lietuviškus ir 
kus šokius. Buvo 
džiulės armonikos
kurios sudarė nepaprastai me
todišką muziką. Tarp svečių 
matėsi teisėjas Vincas Laukai
tis su žmona. Marylando atsto
vų būto narys adv. Nadas Ras
tenis su žmona, pp. Milunaičiai, 

‘ Gutauskai, Jočiai. Lazauskienė. 
Žalneraitienė. Bobokai, Staige- 
riai ir visa eilė įžymių asmenų. 
Šokiuose visur vadovavo vi
siems žinomas šokikas Jonas 
Grudžinskas. Jam padėjo Jonas 
Letkauskas.

Prie barų sušilę dirbo naujai 
atvykę parapijos veikėjai: Mar
tynas Stravinskas. Antanas Ra
kauskas. J. Petrikas, kuriems 
pagelbėjo Jonas Pazneika, Al
fonsas Stalionis ir Jonas Let
kauskas. Prie durių .matėsi Ka
zimieras Pugevičius. o prie bar 
čekių pasimainydami dirbo ne- 

I pailstantieji Juozas Kvedera ir 
' žmona.

Iš visų atžvilgių vakarienė 
į buvo tikrai šeimyniškas susibū- 
■ rimas. Tarytum vienų tėvų vai- 
’ kai, vienas kito išsiilgę, svečiai 
sveikino ir vaišino viens kitą. 

I Iš kitų kolonijų atvykę lietuviai
Baltimore, Md. — Šv. Alfon-į stebėjosi ir gėrėjosi visa vakaro 

so par., Tretininkų rekolekci- Į nuotaika. Buvo ir svetimtaučių, 
jos, visitacija, ir 40 vai. atlai- kuriems buvo begalo įdomu ma
dai, spalių 15—19 d. — Tėvas t?11 lietuviškos vakarienės 
Juvenalis Liauba. j tvarka ir lietuvių vaišingumas.

Chicago, III. — švenč. P. Ma-| Vakarienėje matėsi kaikurios 
rijos Nekalto Prasidėjimo par., i visos šeimynos. kaip tai: Straz- 
Švenč. P. Marijos Nek. Prasidė- j dauskų. Kašinskų. Žulių, Bri- 
jimo novena ir misijos, lapkri- d^ckų, Mikušauskų, Jončų, Ma
čio 29 — gruodžio 8 d. Tėvas Barauskų, Gensevičių tėvų ir 
Juvenalis Liauba. : sūnaus Vinco. Veizių ir kitų.

Providence, R. I. — šv. Kaži-Į Kun- dr- Mendelis kaip rengė- 
miero par., 40 vai. 
gruodžio 12—14 d. 
Justinas Vaškys.

Pittsburgh, Pa. — 
cento par., misijos, 
28 d. — gruodžio 5 d. 
Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS
■310 Orchard PI., 

Pittsburgh, (10), Pa.

mi prisidėti auka.
Ealtimorės Lietuviškų Drau- 

kalėdojimo gijų Taryba per ponią Lazaus- 
metu, neina kunigams, bet yra kienę užprašė šv. mišias už a. a. 
skiriamos parapijos reikalams klebono kun. Juozapo Lietuvni- 
ir tų aukų sąskaita yra išduo- ko vėlę. Tikrai gražus gestas, 
dama kasmetai. Jei oras bus 
gražus po Keturdešimties. tai
sulyg tvarkos trečiadienį kuni- Kleinotų 
gai lankysis W. Lombard gat- name naujųjų katalikų tėvelius, 
vėj. o penktadienį bus pas lietu- ■ Kun. dr. Mendelis dalyvavo 
vius Hollms St. < auksinio jubiliejaus iškilmėse

Tėvų Kunigų “Josephite Fa- 
thers”, kurie darbuojasi tarp 

Sekmadienį, spalių 17 d. pra juodukų - negrų J. V. Iškilmin- 
bažnyčioje didžioji ?as mišias atnašavo patsai Bal

inėtų Eucharistinė trijų dienų timorės Arkivyskupas Mykoiąs 
šventė, 40 valandų atlaidai. Vi
si kolonijos lietuviai laukia iš-, 
girsti tėvo misijonieriaus. kun. 
Liaubos pamokslų. Visi Balti- 
morės gyventojai laukia šių at
laidų, kad pamatyti atlaidų me-

Didieji Atlaidai

sidės mūsų

Curley. Katedra buvo pilna juo
džių katalikų pamaldose.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 

| Karo Bonų.

★

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

★

1

“VYTI
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jauni

mo organizacija—Lietuvos Vyčiai.
“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiks

luotas ir deda įdomių straipsnių, žinių 
iš Amerikos ir užsienio.

“VYTYJ” rasi žinių iš viso pasaulio.
“VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jauni

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

torius Ignas Sakalas ir “VYČIUI” ben- 
dardarbiauja jo sukviesti įžymiausi li
teratai.

“VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų tin
kamų seniems ir jauniems.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelieka ne vieno, 
kuris neužsisakytų “VYTIES”. Tene
lieka nė vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. Vi
si skaitykime “VYTĮ”’”

“VYTIES” kaina metams tik S2.00.

atlaidai, ja*115- taip atsilankusiems ta'ria 
_  Tėvas širdingą AČIC už tokį puikų 

Į vakarą.
Šv. Vin- --------------
lapkričio Oisterių Puotc
— Tėvas per kaikurį laiką buvo abejo

jama ar bus galima šįmetą su- 
j rengti metinį Švč. Vardo dr-jos 
paprastai rengiamą oisterių 
puotą. Karo dėliai sunku yra 

j gauti valgiai, o pe roisterių puo
tą paprastai suvalgoma apie 

į 500 svarų mėsos. Šiaip galvota 
i ir taip. Galų gale, dėka kun. Jo
no Mendelio pagalbai, dalykai 

! tapo sutvarkyti, kad bus galima 
' gauti reikalingo maisto ir Ois- 
; terių puota vėl bus laikoma 
sekmadienį, lapkričio 14 d. Bi
lietai bus $2.50, bet už tuos pi
nigus kiekvienas galės valgyti 

i ir gerti nuo 1 vai. po pietų iki 6 
vai. vakare. Bus muzika. Puo
toj bus įvairių įvairiausių rū
šių oisterių, žalių, “štymuotų” 

į ir keptų. Bus įvairių kitų val- 
|g»-

Rengimo komisija susidedan
ti iš kun. Antano Dubinsko, 
Strazdauskų Valerijono ir An
tano. Jono Pazneikos. Felikso 
Rėkaus ir Felikso Petkaus, Juo-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktj

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų į
W. 1. CHISHOLM

GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas” 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

“VYTIS”
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

* ¥
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ŽINUTES
BAIGĖSI MISIJOS
i Spalių 10 d., 3 v. p. p., gražiai 
^aigėsi savaitė vyrų misijų. 
J<uo pirmadienio vakaro vyrai 
ir vaikinai, palei savo išgalę, 
lankėsi rytais ir vakarais į mi
dijas. Ypatingai daug jų susi
rinko į misijų baigą. Tėvas Jo-

DAKTARAI

Tel. TROwbrldge 8330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 8—8.

rios negal atstot nei išei
tieji mokslai, nei žinios, 
nei šūkiai, net nei išauklė
jimas, ar įdiegtas žmoniš
kumas.
— “Kristau, Karaliau į 

mane ateiki, prie manęs 
būki, su manim ir su bro
liais Tavo Krauju į vieną 
bendruomenę sujungtais 
pasilik iki amžiaus galo.
— “Broliai! tai Kristaus 

Kūnas, pakėlęs žiaurias 
mirties kančias, kad per
maldautų dangaus tėvą, 
kad atitolintų jo rūstybę, 
kad krauju suvilgytų iš
troškusią žemę. Supras
kit, broliai, Kristaus ir 
kiekvieno kilnaus krikš
čionio troškimą, kad ir 
mes įtikėtume Jo Dievy
be ir žmogyste, kad neat- 
stumtume nuo savęs Jo 
kentėjimų — žmonijos at
pirkimo vaisių”.

Antanui pasirodė, kad 
gimęs šioj didžioj valan
doj troškimas yra atgar
sis Kristaus širdies troš
kimų, yra antkritis, kurs 
turi tuo išganymo troški
mu užkrėsti ir kitų tikin
čiųjų, kad ir atšalusias 
širdis.

Ir kuomet jis po pakylė
jimo ruošėsi susijungti su 
Kristumi, užsislėpusiam 
ostijoj, jam pasirodė, kad 
šią minutę Kristus apėmė 
visų širdis.

Ir kuomet jis, užbaigęs 
atnašauti auką, tiesė į 
maldininkus dešinę kry
žiaus ženklui padaryti, jų 
susigraudinusios širdys 
pajuto artinantis Dievo 
palaimą. “M-ris”

DIDŽIOJI AUKAMirė Šv. Jono D-jo* 
Iždininkas

nas Kidykas, S. J., yra tikrai 
Dievo siųstas misionierius. Jis, 
kaip šv. Jonas Krikštytojas, sa- 

ivo maloniais pamokslais pakėlė
So. Bostono lietuvių katalikų 
dvasią — patraukė juos labiau 
mylėti Dievą, kurs visus labai 
myli. Už tokias dvasiškas gėry
bes South Bostoniečiai yra Tė
vui Kidykui giliai dėkingi ir 
meldžia jam nuo Visagalio ma
lonių ir ištvermės.

i Šou. 4476 '

; Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

Į 515 East Broadway
So. Boston, Mass.

! Į Ofiso Valandos išskyrus 
!> Trečiadieniais ir 

Penktadieniais
• j Vakarais Nuo 7 iki 9-tai
!j šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

Jaunimo misijos prasidės spa
lių 25 d. Kun. dr. Liudvikas 
Mendelis, kurs yra visokiais 
darbais apkrautas, pasiaukuoja 
atvažiuoti į So. Bostoną — ves
ti šių misijų mūsų brangiam 
jaunimui. Vėliau apie jas para
šysime daugiau.

j Spalių 7 d., Šv. Ignaco Loyolo 
bažnyčioje, 980 Park Avė., New 
York, ištekėjo South Bostonietė 
Stanislava Grigaliūnaitė už vy
ro Edvardo Shapley.

Spalių 9 d., Šv. Jurgio Ro- 
chesterio lietuvių bažnyčioje iš
tekėjo South Bostonietė Ona 
Mikalauskaitė už Povilo Preo.

Trečiadienio ryte, spalių 13 
d., savo namuose, 613 oth St., 
netikėtai mirė Vincas Zaleckas, 
Šv. Jono Ev. BL Paš. D-jos iždi
ninkas. Nuliūdime paliko žmo
ną Bronę, sūnų Stasį, kurs dir
ba kaipo knygvedys kariuome
nės stovykloje New Bedford, 
Mass., 15 metų dukrelę Aleną, 
dėdę Andrių Zalecką ir kitus 
gimines draugus ir pažįstamus. 
Iš Lietuvos atvyko 1911 m. Bu
vo ramaus būdo ir uolus dar
buotojas vietos draugijose. Be 
iždininko pareigų Šv. Jono Dr- 
joje velionis dar buvo direkto
rius Sus. Liet. Šv. Kazimiero 
draugijoje. Seniau buvo DLK 
Kęstučio dr-jos pirmininkas ir

Tėvas Justinas Vaškys,
Lietuvos Pranciškonų Provin
cijolas. “Šv. Pranciškaus Var
pelio” redaktorius ir misijonie- S7b. Liet. Piliečių dr-jos direk- 
rius, ateinantį šeštadienį, spa- torius ir darbininkas. Laidoja- 
iių 16 d., 2 vai. p. p. iš WCOP mas §v petro Uet par baž.

nyčios 10 vai., šeštadienio rytą.
Amžiną atilsį duok jam Vieš

patie. A.

Pradžia 3-čiame pusi.
tis, kuomet jis ruošėsi 
kreiptis į žmones tarda
mas “Orate fratres’^, 
kviesdamas juos 
maldai, bendram 
mo darbui.

— “Melskimės, 
pakelkime širdis, 
laidokim iš nuodėmių ver
govės, kad tyri, skaustus 
galėtume sutikti ateinan
čio į žemę dangiškojo Ka
raliaus veidą.

Atsigręžęs nuo žmonių 
prie Altoriaus dar valan
dėlę tylus skendėjo didin
game jausmingume. Ir

fratres
; bendrai 

išgany-

broliai! 
atsipa-

kuomet pradėjo giedoti 
prefacij,, jis jautė meldė
si, troško ir ryžosi visas 
pasiaukoti.

Pirm, negu turėjo nu
žengti Kristus konsekra
cijos metu ant jauno savo 
tarno rankų buvo atsiųsta 
iš aukšto jėga, kurią An
tanas pirmu kart pajuto 
savo amžiuj. Susikaupimo 
valandėlė, karšti atodū
siai kristalizavo jo mintis, 
telkė į galingas sroves 
jausmus, įžiebė naują ug
nį žvilgiuose ir balse... Ta 
valandėlė padarė jį vei
kiantį, perdvelkiantį, apsi
šarvojusį ta galybe, ku-

lių 16 d., 2 vai. p. p. iš WCOP 
radio stoties, reprodukcijos bū
du perduos savo kalbą Darbi-, 
ninku radio klausytojams. Pra
šome nepraleisti progos, pasi-| 
klausyti.

Pakviesti Dalyvauti

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

Liurde, Rėmėjai
ĮAMŽINKITE SAVO VARDĄ Į LIURDO KNYGĄ

Masiulis padėjo savo gyvybę už 
šios šalies gerovę ir josios žmo
nes, grumdamasis šiaurinėje 
Afrikoje su Ašies jėgomis. Po
nas P. Masiulis šiomis dienomis 
gavo a. a. savo brolio Stasio 
prie savęs turėtus dalykėlius, 
piniginę ir kitus dalykus.

Atsilankymo proga, p. P. Ma
siulis įstojo į Liurdo knygos 
rėmėjus, aukodamas S5.00 kny
gos fondan.

Tą dieną lankėsi Tėvas Pr. 
Aukštikalnis, S. J., “žvaigždės” 
administratorius.
♦

Ketvirtadienį lankėsi Mrs.
Alena Piechavičienė iš Cam- 
bridge, Mass. Atsilankymo pro
ga nupirko porą medalikų, tar
naujantiems Dėdės Šamo ka
riams ir įstojo į Liurdo knygos 
rėmėjus, aukodama S5.00 kny-į 
gos fondan.

Šią savaitę lankėsi Brighto-; 
nietė Mrs. M. Sangavičienė. At
silankymo proga užsiprenume
ravo laikraštį “Darbininką” ir 
pasižadėjo greitu laiku įstoti į 
Liurdo knygos rėmėjus. Sveiki
name naują skaitytoją!

Ketvirtadienį lankėsi muz. V.
Stasevičius. Providence liet, pa- dotuvių direktoriui Juozui Kas- 
rapijos vargonininkas. Atsilan- perui už malonų patarnavimą; 
kymo proga užsisakė kalėdinius dėkojame Legionieriams už pa- 
konvertus. x į lydėjimą, giminėms ir pažįsta-

Ketvirtadienį. “Darbininke” miems už dalyvavimą šermeny- 
lankėsi p-lės Ona ir Milda Kli- se ir laidotuvėse, už šv. mišias 
mašauskaitės iš Port Jefferson. ir gėles; dėkojame pp. A. P. 
L. I., N. Y. šios abi panelės yra Nevieram už vaišingumą, pas 
veiklios Liet. Vyčių organizaci-, kuriuos iš kapinių grįžome val- 
joje narės.

Spalių 7 d. buvo nutarta pa
kviesti į Lietuvių masinį susi-l 
rinkimą — prakalbas ir jau pa-' 
kviesti šie asmenys: Gub. Sal-' 
tonstall, Mayoras Tobin, Sena- į 
torius Lodge, Kongr osmanas. 
McCormack, kun. J. Švagždys, Į 
p. Stasys Mockus, adv. J. Gri- : 
galus, adv. J. Cunys, adv. K. i 
Kalinauskas, Dr. P. Jakmauh, 
adv. Akstinas, adv. A. O. Shall- 
na. p. Burkanshaw. Adv. Anta
nas J. Young bus programos 
vedėju.

į Šis lietuvių masinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, spalių 
17 d., 3 vai. po pietų, So. Bos- 
ten High School svetainėje. 
Bostone.

i

v •

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

Kas norėtų plačiau apie Liurdą, 
Švenčiausios Panos Marijos apsi
reiškimus ir įvykusius Liurde ste

buklus sužinoti, užsiprenumeruokite Vyskupo P. Bu
čio knygą, kurią šiomis dienomis laikraštis “Darbi
ninkas” pradėjo spausdinti. Vyskupas Būčys labai įdo
miai aprašo aštuonioliką Šv. Panos Marijos Apsireiš
kimų Bernadetai ir įvairius išgijimus, tokių asmenų, 
kurie buvo mirties pavojaus prirakinti prie lovų.

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip tai: 
, Liurdo apsireiškimo vieta, Bernadetos, kuriai Švč. 
ž 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. Broadway, So. Boston, 
Mass. •

Šią savaitę į Liurdo Knygos Rėmėjus įstojo se
kantieji: 
J. Petkus, Brockton, Mass.....................................
J. Mačiulskienė, Kearny, N. J..............................
A. Miniukas, Orange, Mass................ ..................
Mrs. Pet. žižauskienė, Sheboygen, Wis...............
Karys Povilas Zaborskis, Brooklyn, N. Y...........
Petras ir Marijona Gedminai, Elizabeth, N. J. ... 
Ona Kazlaučiūnas, Camden, N. J..........................
Mrs. O. Vilimąvičienė, Phila., Pa..........................
Marian Dapshis, Plainfield, Conn........................
Anna Valaitis, Cicero, III......................................
Mrs. Phyllis Strazdas, Waltham, Mass...............

įUrsula Bunis, Elizabeth, N. J...............................
Jonas ir Gena vaite, Gudelia, Monarh Bakery, 

savininkai, Hyde Park, Mass.........................
Jedvyga Statkaitė, Monteilo, Mass......................
Mrs. Frances Marcienė, Pittsburgh, Pa...............
Mrs. Anna Zizaulkienė, Mollenauer, Pa...............
Emilija Raulusienė, Lawrence, Mass..................
Antanas Vaisiauskas, Cambridge, Mass..............
Bened. ir Paul. Knasas, Quincy, Mass.................
Antanas Kasparas, VVamerville, Mass.................
Juzė Šaukimienė, Lavvrence, Mass......................
Mrs. Anna Janulevičius, Barre-Plains, Mass.......
Mrs. Antanina, Waterbury, Conn.........................
Povilas ir Ona Masiuliai, So. Boston, Mass.........
Helen Plachawicz, Cambridge, Mass..................
Mrs. Martha Grąžinąs, Rochester, Mass..............
Gabrielius Glebus, Sr., N. Walpole, Mass...........
Edvardas čiočys, Providence, R. I.....................
A. ir M. Paulauskas, So. Boston, Mass..............
K. Jakutis, Bridgeport,, Conn...............................
Mrs. J. Shenkus, Paulsborow, N. J.....................
V. ir J. Tarbokas, Roxbury, Mass........................
Monika Jucienė, VVaterbury, Conn.....................
Stanly Kibartas, Phila., Pa...................................

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

“Darbininko” Adm.

SUAREŠTAVO 
MERGAITES

j Spalių 11 d., So. Bostone, prie 
kareivinės, policija suareštavo 
6 jaunas mergaites, kurios daž
nai kalbėdavosi su kareiviais. 
Kamandierius yra pareiškęs, 
jog jis nenorįs, kad mergaitės 
lankytų kareivius bei su jais 
kalbėtųsi. Bijąs, kad, kartais, iš 
tų nekaltų kalbų, neišeitų kas 
blogo. Tuomet žemintų karei
vių vardą. Ko jis nepageidau
jąs. Tokioms mergaitėms jis 
pasižadėjo pašaukti policiją. 
Tai ir padarė.

Tėvai ir visuomenė turėtų rū
pintis jaunimu, kad South 
tonui nedarytų gėdos.

t

LANKĖSI

Nat- 
lau-

Bos-

ĮVAIRŪS skelbimai

nuo $10.00 iki $15.00

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

So.

PADĖKA
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.

North Brighton Bakery, 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

Šv.

Bus nauja porelė. Adelė 
kaitė, 49 Buttonwood St., 
kia parvažiuojant iš tarnybos 
savo jaunikio Pranciškaus Smi
to. Tikisi sueiti poron spalių 17. 

į Spalių 13 d., staiga mirė dar
buotojas Vincas Zaleckas, 57 

■metų, gyv. 613 E. 5th St. Jis 
' paėjo Valkininkų parapijos. A- 
merikoje pragyveno 32 metu. 
Paliko žmoną Bronislavą (Vi- 
žinytę), vieną sūnų ir dukterį. 
Laidojamas iš šv. Petro par. 
bažnyčios, spalių 16 d. 10 v. r., 
Naujos Kalvarijos kapuose. 
Melskimės už gyvus ir miru- 

l sius.

Nuoširdžiai dėkojame 
Petro lietuvių par. kunigams už 
dvasinį patarnavimą laidojant 
mūsų mylimą sūnų Tech. Sgt. 
Julių Klepecką, kuris žuvo 
bombonešiui susidaužius arti 
Gulfport, Miss.; dėkojame lai-

Re*. Šou 3729 Šou 4818

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS—
Insured and

Bonded
Local A Lonfl

D titano*
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

,_________________________________________ i

PADĖKA

Pirmadienį, lankėsi M. Viesu- 
lienė iš Dorchester, Mass. Atsi
lankymo proga, ji atnaujino 
“Darbininką” ir pasižadėjo į- 
stoti į Liurdo knygos rėmėjus.

Trečiadienį lankėsi Povilas 
Masiulis, kurio brolis Stasys

COLD PERMANENT

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

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

Mirus mūsų mylimam sūnui 
Stasiui Ančiukaičiui. nuošir
džiai dėkojame Šv. Petro lietu
vių parapijos kunigam už dva
sinį patarnavimą. Seselėms Jė
zaus Nukryžiuotojo; giminėms 
ir prieteliams už šv. mišias, gė
les ir už dalyvavimą šermenyse 
ir laidotuvėse. Taipgi dėkojame 
laidotuvių direktoriui D. A. Za- 
letskui už malonų patarnavimą. 
Lai Dievas visiems atlygina 
Savo malonėmis.

Nuliūdę tėvai
Antanas ir Morta Ančiukaičiai 

ir šeima.

gyti-
A. a. viršila Julius Klepeckas 

palaidotas iš Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčios Šv. Mykolo ka
puose.

Nuliūdę tėvai 
Bernardas ir Juozapina

Klepeckai ir šeima.

Vyčių Susirinkimas

L. Vyčių 17 Algirdo kuopos; 
susirinkimas įvyks š. m. spalių- 
October 17 d. 1 vai. (Susirinki
mas nukeltas į 1 vai., kadangi 
3 vai. įvyksta lietuvių masinis 
susirinkimas So. Boston High1 
School).

Visi nariai prašomi būtinai . 
dalyvauti. Sekr. J

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

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

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

BALLAST TUBES •
POPULAR EACH *
NUMBERS J

Also limited supply of OZ4. * 
6SQ7, 12K7, 12A3. 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 quaranteed or your • 

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

numbers. I
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. J 

19 High Si., Boston

GRABORIAI

S. Baraseričius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2980
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia. 2537

CASPER
RAL HOMS IFUNERAL

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laldotąvly Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. 8OU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

r k< •

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON’. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir nakt| 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 26C9



valsty bes 
ir apyli

WATERBURY, CONN

I 
j

įvyks aš-

iš pereitų metų: 
nai. nustatytos 
rinkta valdyba 
metų darbuotės. Todėl suvažia
vimas turėtų būti skaitlingas 
delegatais. Ko daugiau suva-

Aušros Vartų Parapija 

PADĖKA

RYTIMU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

<.
---------------------------------------------------------- ---------------------- "•

sudaryti pla- 
gairės ir iš- 
dėl ateinančiųSTOKA KORESPONDENTŲ

Mūsų kolonijoje priskaitoma 
suvirs dvylika šimtų vien prie 
parapijos priklausančių
ir prie Federacijos skyriaus 
dvidešimts įvairių draugijų. 
Kaip parapijas, taip ir draugijų veikėjai čia šauniai darbuo
jasi. T.k apgailėtina, kad apie 
savo parengimus tik retkarčiais 
laikraščiuose visuomenę pain
formuoja.

:eimų
_  žiuoja, arba susirenka, žmonių, 

to gyvesnis ir sėkmingesnis bū
na suvažiavimas.

šį kartą laukiame delegatų ir 
svečių iš visų. Conn. 
lietuviškų kolonijų 
kės.

už malonius 
ir gausias dova- 

Ypatingą padėką reiškiu 
vikarui kun. J. C. Jutkevi- 
mūsų geriesiems biznie- 

Sodalicijai ir Marijos

LDS VEIKLA
Kadangi šį sekmadienį, spalių 

17 d., čia įvyksta LDS Conn. 
Apskričio seimelis, tai vietiniai 
veikėjai t Matas. Kamauskienė. 
Jakubauskas, Urbonas. Totilas 
ir kiti) deda visas pastangas, 
kad mūsų idealistų suvažiavi
mas būtų sėkmingas.

“DOLLAR A VVEEK CLUB"
Kadangi būsiančiais 1944 m. 

mūsų bažnyčios įvyksta auksi
nis jubiliejus, t< lėl dvasi s v i- 
dų pastangomis tapo suorgani
zuotas “Dollar A Week Club”, 

.. skaitlingai rašosi draugi- 
ir gei šii iži ; ivi< nii i as

menys.

Giedotos šv. mišios 
tuntą vai. rytą darbininkų in
tencijai. Meldžiame visų skait
lingai atsilankyti į bažnyčią.

Sekanti nariai vietinės LDS 
kuopos, pasižadėjo dalyvauti 
apskričio suvažiavime: D. Ma
tas. P. Jokubauskas. muz. A. 
Aleksis. M. Karinauskienė. M. 
Degimienė. S. Sapranienė. P. 
Šiuopis ir kiti — svečiai.

Sesijos prasidės pirmą vai. 
po pietų šv. Juozapo parap. mo
kyklos patalpose. J. Totilas.

Dėdės Šamo kariai pasiruošę su priešlėktuvine kanuole sveikinti ja
ponų bomberius, Lae, Naujoj Gvinėjoj, Pacifike.

Pasinaudokime atlaidais, mal- mingai. Laidotuvių direktorius
daudami Dangiško Tėvo ramy- buvo A. A. Karlonas. 
bes ir taikos pasauliui.

—
Spalių 10 d. pp. Kazys ir 

rijona Kazlauskai, gyv. 
Fairvieiv St.. iškilmingai 
šv. mišiomis minėjo savo auksi
nį vedybinio gyvenimo jubilie- 
ju-

Šv. mišiose dalyvavo Jubilie
jatų visa šeima — tėvai, trys 
dukterys ir žentai, du sūnūs ir 
marčios, ir anūkai.

Linkėtina Jubiliejatam
laukti

Lai būna amžina ramybė mi
rusiųjų vėlėm! T. M.

Ma-
262

i
su

MANCHESTER, CONN

ROCHESTER, K. Y

DRAUGIJŲ VEIKĖJŲ 
DĖMESIUI

Ruošiant kokius nors parengi
mus. prašome apie tai pranešti 
Federacijos skyriaus valdybai, 
nes pastaroji yra pasiryžus 
dažna: apie vietinę lietuvių ka- 
t1 ikų veiklą į laikraščius para
šyti. A. J.

su-
deimantinio jubiliejaus.

MIRĖ

Spalių 10 d. įvyko Šv. Vardo 
draugijos antro skyriaus susi
rinkimas. Kun. Dr. J. Bogušas 
plačiai kalbėjo apie parapijos 
reikalus ir kvietė visus prisidė
ti prie vajaus atmokėjimui pa
rapijos skolų. Kitais metais 
mūsų parapija minės 50 metų

, . .. i
gyvai įmo suxakų. | Spalių 7 d. staiga mirė Anta-

Šv. \ ardo draugija paskyrė nas Kavaliauskas. Ritą atėjęs 
50 dol. auką p&rapijai. Aš ma- j dirbtuvę, priėjo prie laikro- 
nau. kad ir kitos draugijos pa- džio ir sukrito. Skubiai nuvež- 
seks pavyzdį. tas į ligoninę, kur ir mirė. Pali-

Rašt. L rsule Liutkevičienė. nuiiūdime žmoną, 4 dukte- 
i ris ir sūnų, brolį ir seserį, gyv. 
| New Britain.
į

NEW BRITAIN, CONN

1Š SĄJUNGIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMO

Spalių 10 dieną šiame mies
telyj įvyko Moterų apskričio 
suvažiavimas. Antrą valandą po 
pietų apskričio pirm. J. Jenušo- 
nytė, pasveikinus atstoves, pra
dėjo seriją malda. Sesijų vedi
mui užgirta ta pati valdyba, bū
tent. pirm. J. Jenušonytė; vice- 
pirm. (naujai išrinkta) K. Lu- 
kienė: rašt. M. Jokubaitė. Man
datų ir įnešimų komisija — pp. 
E. Meleškienė ir V. Petraitienė; 
tvarkdarė — Ambrosienė: ko
respondentė — B. Mičiūnienė.

Išklausyta apskričio valdybos 
raportai, iš kurių pasirodė, kad 
visos sutartinai veikė. Taipgi 
išklausyta kuopų atstovių pra-

Spalių 11 d. po ilgos ligos Ce- nešimai. Nors karas kiek susilp- 
darerest ligoninėje mirė Juozas nino veikimą, bet kuopos gra- 

Šv. j šimanskas. Paliko nuliūdime žiai darbavosi. prisidėdamos 
Andriejaus lietuvių par. bažny- ’ žmoną, tris dukteris, du sūnus, prie įvairių labdaringų darbų,
čioje įvyks iškilminga dvasinė i Sūnus Juozas yra karo tarnv- Vajaus metu daugiausiai pa- 
puota — 40 Valandų Atlaidai. I boję ir turi viršilos laipsnį Fort sidarbavo 17 kuopa. Hartford.1 
Prasidės suma 11 vai. rytą ir^Leonard Wood. Mo. Kaip numa- Conn. Jai teko apskričio dovanai 
baigsis antradienį, spalių 19 d.. į 
7:30 vai. vakare iškilmingais i 
mišparais.

Pamokslus sakys kun. J. Ki-
dykis. S. J.

Šios kolonijas lietuviai stovi 
pirmoje vietoje mūsų mylimos 
Lietuvos reikaluose. Taip maž
daug apie mus atsiliepė p. L. 
Šimutis, pulk. K. Grinius, o 
‘ Amerikos” redaktorius p. J. 
B. Laučka išsirinko iš mūsų ko
lonijos sau mylimąją, p. Izabe
lę Mociejūnaitę, kurių vestuvės 
įvyks spalių 30 d.

p. Izabelė Mociejūnaitė yra 
veikli lietuvaitė ir gerai išauk
lėta pp. Mociejūnų dukrelė. Y- 
ra baigusi Nazareth kolegiją, 
gera dainininkė.

Linkime redaktoriui J. B. 
Laučkai ir p. Izabelei Mociejū- 
naitei linksmai sulaukti jungtu
vių dienos ir gražios ateities.

Šiuomi noriu viešai pareikšti 
mano nuoširdžią padėką vi
siems mūsų parapijos metinės 
vakarienės rėmėjams ir mano 
trisdešimts metų kunigystės 
gerbėjams.

Dėkoju visiems 
sveikinimusI 
nas.
savo 
čiui,
riąms,
Vaikelių draugijai, Aušros Var
tų Dr., Moterų Socialiui klubui. 
Moterų Sąjungos 69 kuopai, 
Tretininkų Dr., Vyčių 116 kuo
pai ir mūsų parapijos chorui. 
Jūsų nuoširdūs linkėjimai ir do
vanos sudarė man gilų įspūdį. 
Taip pat giliai įvertinu draugų 
svečių kunigų, net iš tolimų 
kraštų, atsilankiusių į sureng
tąjį pokylį .•ir pareiškusiųjų 
nuoširdžius sveikinimus.

• Metinė parapijos vakarienė 
šiais metais davė gryno pelno 
$910.77. Tai didžiausias pelnas 
kada tik yra buvęs šioje para
pijoje. Tas liudija parapijiečių 
vieningumą ir nuoširdžias pas
tangas. Tokiu tik vieningumu 
ir pastangomis mes galėjome, 
mano čia buvimo laiku, pasta
tyti kleboniją, baigti bažnyčią, 
ištaisyti gražiausiai visą nuo
savybę ir net senosios skolos 
jau perlaužti šimtatūkstantinę. 
Dabar jau lengvai ritasi skola 
žemyn, kaip ratas pakalniui.

Gėrėdamasis gražiomis para
pijos vakarienės pasekmėmis, 
reiškiu padėką visiems dalyva
vusiems. rėmėjams, aukoto
jams, darbuotojams, darbinin
kėms. o ypatingai gaspadinėms 
ir biznieriams. Lai Dievas būna 
jums gausus ir maloningas.

Kun. K. A. Vasys.

"Touch Typing In 5 Easy
Lessons"

bažnyčioje įvyko pp. Jakavonių 
intencija šv. mišios, p. Rokas 
Jakavonis per daug metų yra 
buvęs Lietuvių Nepriklausomo 
klubo pirmininkas, daug dar
buojasi. Jie yra pavyzdingi lie
tuviai.

Sveikinam pp. Roką 
joną (Brokavičiūtę) 
nius ir linkime jiem 
auksinio jubiliejaus.

Dzūkė — P. S. J.

Raktas 1 Pasisekimą

i

ir Mari-
Jakavo- 
sulaukti

I

Pranešimas

Lietuvių Darbininkų Są
jungos. Connecticut Aps

kričio Suvažiavimas
Kaip -jau matėme iš garsini

mų “Darbininke", kad spalių 17 
d.. įvyks mūsų 
Conn. apskričio 
Toks suvažiav 
kartą į metus 
bai svarbus 
rlams. Tame

mieste LDS 
suvažiavimas, 

mas įvyksta tik 
ir turėtų būti la- 
mums. LDS na- 
suvažiavime bus

išduotas skaitlinės ir raportai

DVASINĖ PUOTA
Spalių 17 d., sekmadienį.

nydamas savo tėvelio mirtį, bu- už prirašymą 12 narių, 
vo parvažiavęs atostogoms, ir 
štai teko palydėti savo mylimą 
tėvelį į kapus.

Abu mirusieji palaidoti iškil-

PAREMK
ATAKĄ 

SU KARO 
BONAIS:

ŠIS naujas drėginimo elementas buvo iŠ rastas Eastern Regionai Research 
Labaratorijoje U. S Agrikultūros Depart mento. Mes praminėme ji 

Obuolių •Medumi".

Apdraudžia Jūsų Malonu
mą

Neilgai trunka surasti ką OBUOLIU 
MEDUS priduoda, kad suteikti jums 

rūkymo tikra malonumą. Šviežumas duo
da malonumą. Tik nusipirk Old Golds pa
keli 'r jsitikrink kaip OBUOLIU ME
DUS padeda suteikti rūkymo smagumą... 
užlaikydamas Old Golds SVIESTAIS

naujas
Go’ds
• .- b,: k u

išlaikyti
narni-

•imant ir
. r-bnku mišiniai yra a-

.............. MEDUMI
s Latakia

apdraudžia natu-

pagelbstielementas
imnortuotupa^ nktu

ŠVIEŽIAISmismi

' ’EUOLIU
• laiko dž;u» ima

iu drėgnuma.

Obuoliu “Medus

Aodraucžia Old Gold’s
Šviežumą

KA JIS PADARO?

010 Goto
CIGARETUS

UĮ A I ICVi/ITC sammy Kaye's Bano ir Svečių. Trečiadieniais 8 vai. ALAU J I M I L' Bob Crosby i - - - - - —
v. ii WEEI

Crosby ir jo Orchestros. Sekmadieniais 10:30 ryte WBZ

BAISI NELAIMĖ

pp. Pranas Kundrotas ir Mi
kas Kazlauskas šeštadienio ry
tą apie 2 vai. ėjo skersai gatvės 
į namus. Važiuojantis automo
bilius juodu pertrenkė ir su
žeidė. Pribuvęs policininkas pa
šaukė ambulansą. Belaukiant 
ambulanso ir sužeistiem gulint 
ant gatvės, atlėkė kitas auto
mobilius ir nesulaikomas nei 
policininko pervažiavo per su
žeistuosius. pribaigdamas triuš
kinti likusius sveikus kaulus. 
Abu nelaimingieji randasi ligo
ninėje mirtinoje padėtyje, ypač 
Pranas Kundrotas, kurio galvos 

I kaušas perkirstas, petis, koja 
i ir keli šonkauliai sulaužyti.

uolumu 
ir Lietu-

mišioms.

Sveikinam Hartfordietes už 
gražų pasidarbavimą, pp. Ke- 
dienė ir V. Petraitienė prirašiu
sios savo dvi dukreles.

Seka nutarimai. Apskričio 
pusmetinis suvažiavimas palik
ta apskričio valdybos nuožiū
rai. Apskričio atstovės pareiš-. 
kė nepasitenkinimą bei apgai- j 
lestavimą. kad Centro Valdyba į 
neprisiuntė lapelių su konstitu-' 
cijos pataisa. Atstovės pareiš-1 
kė. kad stos didesniu 
darbuotis šios šalies 
vos gerovei.

Paskyrė auką šv.
kurias atnašaus Prel. J. Ambo- 
tas už taiką ir ramybę pasau
liui. Paskyrė auką Tėvams Ma
rijonams su pasveikinimu sei
mo Marianapolyj. Vienbalsiai 
užgirta sekantiems metams ta 
pati valdyba, būtent, pirm. J. 
Jenušonytė: vice-pirm. K. Lu- 
kienė (abi iš New Britain); 
rašt. M. Jokubaitė iš New Ha
ven; ižd. M. Astrauskienė iš 
Manchester.

Suvažiavimas užbaigtas mal-

i

Mass., Me. ir N. H. Mote-1 
rų Sąjungos Apskričio su
važiavimas įvyks Spalių- 
Oct. 17, 1943, So. Bostone, 
parapijos svetainėje, 492 
E. 7th St. Sesijos prasidės 
1 vai. po pietų.

Labai svarbus suvažiavi
mas ir metinis, įvairūs ra
portai. Delegatės malonė
kite nesivėluoti. Laukiame! 
skaitlingo atstovavimo'
kuopų.

T. B. Mažeikienė,
Apskr. Pirm.

i

p. Marijona Samolis sveiksta 
ir netrukus grįš iš ligoninės, p. 
Mataitienė parvežta ši ligoni
nės dar neina geryn, p. Dominas 
pavojingai susirgo ir randasi 
St. Mary's ligoninėje.

Linkime visiems pasveikti.
Rap.

BRISTOL, CONN

Šiandien kiekvienoje įstaigo
je, kiekvienoje industrijoje yra 
naudojama rašomosios maši
nėlės — typewriters. Taigi, jei 
norime, kad Jūsų vaikai leng
viau dirbtų, mokykite juos sis- 
tematingai — “Touch Typing”, 
rašyti mašinėle. Galima pa
tiems ir be mokytojo išmokti į 
penkias lekcijas. įsigijus nau
jai paruoštą Royal Typewriter 
Co. knygą — TOUCH TYP
ING IN 5 EASY LESSONS”. 
Knyga kainuoja tik 35c.. su pri- 
siuntimu 40c. Užsakymus sius
kite:

DARBININKAS 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Pranešimas LDS. Connecticut
Apskričio Kuopoms

Sekmadienį, spalių 17 d., 1 vai. po pietų, Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos svetainėje, Waterbury, Conn., 
įvyks LDS Connecticut Apskričio suvažiavimas.

Kviečiame visas kuopas išrinkti atstovus ir jiems 
įteikti naudingų įnešimų organizacijos gerovei.

Apskričio nutarimu, tą dieną, 8 vai. rytą, Šv. Juo
zapo lietuvių par. bažnyčioje įvyks šv. mišios. Visi 
vietiniai LDS nariai ir kitų kuopų atstovai kviečiami 
dalyvauti šv. mišiose ir suvažiavimo sesijose.

LDS Conn. Apskričio
Pirm. S. šrupšas 
Rašt. B. Mičiūnienė

pp. R. Jakavoniai. gyv. Sum- 
mer St., minėjo 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Ta pro-! 
ga Jubiliejatų artimieji bičiu
liai suruošė “surprise party” 
rugsėjo 26 d., Lietuvių parke.

Dalyvavo daug svečių ir vieš
nių. Pareiškė pp. Jakavoniam 
nuoširdžių sveikinimų ir linkė
jimų ir apdovanojo brangiomis 
dovanomis. Dalyvių buvo iš 
Waterbury, Paquonock,-Collins-■ 
ville, Terryville, New Haven. 
New Britain. Granby, Hartford, 
Bristol.

Visi gėrėjosi šeimininkių pa- Į

Svetingos Manchesterietės 
pakvietė atstoves vakarienei. 
Pasisotinus ir pasivaišinusios p. 
Navickienės iš Hartford atsi
vežtais “vaistais”, proga jos 40 
metų gyvenimo šioje šalyje, gamintais skaniais valgiais. Po 
kuopos pirmininkei kviečiant,; pietų visi linksminosi iki vėlu- 
atstovės pareiškė daug gražių mos.
minčių. Atsistojimu pagerbė J pp. Jakavoniai apsivedė rug- 
šios kolonijos jaunuolius, kurie sėjo 23 d.. 1918 m., šv. Juoza- 
yra karo tarnyboje. Pastebėta, i po lietuvių par. bažnyčioje, Wa- 
kad pp. Magulių keturi sūnūs terbury, Conn. Abu Jakavoniai 
yra karo tarnyboje. Lai Dievas. yra gimę ir augę Lietuvoje, 
laimina visus mūsų karius. Į1919 m. apsigyveno Bristol, Ct.

Kor-tė P. M.[ šv. Juozapo (airių) parapijos

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
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.
Teiephone — Hemlock 6567
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