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10 Metą Vikarą Vienoje 
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10Šiais metais sueina 
metų kaip kun. Juozas 
Petrauskas yra vikaru Šv. 
Roko lietuvių parapijoj, 
Brockton, Mass. Tos para-! 
pi jos klebonu yra kun. Jo-i 
nas Švagždys, ilgametis i 
LDS organizacijos Centro j 
Pirmininkas, kuris šiais 
metais mini 30 metų atvy
kimo į šią šalį sukaktį.

Komunistai Vėl Verčiasi 
Ragožium
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Senojo Rusijos rėžimo 
rėmėjai rusai ruošia ban- 
kietą New Yorke, atžymė- 
jimui rusų laimėjimų ka
ro frontuose. Bankieto 
ruošėjai kviečia ir Sovietų! 
generalinį konsulą kalbėti.;

Lietuvių kom u n i s t ų 
spauda džiaugiasi ir sako, 
kad “tai pirmas tokis atsi
tikimas nuo 1917 metų”.

Sovietų diktatorius Sta
linas grąžino rusams orto
doksams religijos laisvę, 
komunistai užgiria; duoda

Pirkime Karo Bonus!
I
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Vokiečiai Atima Kunigaikš- į 
čių Varpus Vilniuje : 

(LKFSB) Iš Londono ’ 
mums praneša, kad Vilni-, 
joje okupantai atėmė baž-' 
nyčių varpus. Pačiame, 
Vilniuje iš Šv. Jono baž-! 
nyčios naciai atėmė D. Ku-; 

• nigaikščio ir Karaliaus Jo
no Kazimiero įtaisytus tai 
bažnyčiai varpus ir juos 
skirią liejimui į patrankas. 
Daugelyje vietų bažny
čioms palikta tik tiek li
turginių rūbų, kiek būti
nai reikalinga mišioms ir 
pamaldoms laikyti. Visi ■ 
kiti atimti ir iš jų daromi! 
pagalvėms užvalkalai, ar' 
kiti rūbai privačiai^ varto-' 
jimui.

I
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Vatikano Radijas Tebedaręs 
Pranešimus Lietuviškai

9

Šitas Britų karo automobilis pradėjo savo kelionę iš Egipto ir vyksta 
su General Sir Bernard L. Montgomery’s Britų 8-tąja Armiją, per Italiją, 
Berlyną į Londoną. Šiuo momentu tas automobilis randasi Italijoj.

ALL traffc
for

Sudegė Lietuvių Bažnyčia
Gaisras Padaręs $50,000 Nuostolių

Pereitą nešus bažnytinių drabu-
B LONDON 
'PI —.ruT nAIGHT 0N

MLES

St. Louis, III. 
šeštadienio rytą, spalių 16 žiu. 
d., sudegė Nekalto Prasi- Ugniagesiai subėgo iš vi- 
dėjimo P. Švč. lietuvių pa- sos apylinkės, tačiau baž- 
rapijos bažnyčia, East St. nyčia taip smarkiai užsi- 
Louis, III. Gaisras pašte- liespnojo, kad jie nebega- 
bėtas atnašaujant kleb. 
kun. Dr. A. Deksniui šv. 
mišias apie 7:20 vai. rytą, 
dalyvaujant apie 20 žmo
nių, kurių tarpe buvo ke
lios vienuolės Seserys.

i Gaisras kilo, kaip paaiš- kalto Prasidėjimo P. Švč. 
kėję, nuo elektros laidų 
lubose virš didžiojo alto
riaus. Bažnyčia 46 metų 
senumo, medinė, o tik iš 
lauko dengta plytomis. 
Taigi ugnis greit plėtėsi.
Kleb. kun. Dr. Deksnys, joje, 
nutraukęs šv. mišias, puo
lėsi išnešti Švč. Sakramen
tą, o žmonės puolėsi į zo- 
kristiją, kad nors dalį iš-

Įėjo įeiti į vidų, ir buvo pri
versti tik iš lauko gesinti. 
Įlūžo bažnyčios stogas, ir 
beliko iš lauko tik plytų 
sienos.

j Kun. Dr. A. Deksnys, Ne-

parapijos klebonas, yra 
plačiai žinomo kun. A. 
Deksnio giminaitis. Į A- 
meriką atvyko prieš porą 
metų. Jis yra baigęs aukš
tuosius mokslus Šveicari-

»
i
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(LKFSB) Vienas Londo- 
, n no katalikų laikraštis įsi-

carų generolų vardu ordi-.jgjo santrauką pamokslo, 
nūs pasižymėjusiems ka- pasakyto Vatikano ra- 
nams, komunistai džiau- dijo gtotj lietuviškai. Pa. 
giasi, dabar rusai, buvę ir moksias — grynai religi- 
gali būti esą komunizmo’nio turinio> apie atgaiią. 
priešai, ruošia bankietą, Be kit dal k pamoksli. 
komunistai didžiuojasi. Ininkas raginęs prie atgai- 

Tokia tai komunistų tak-,log dvagi jei norima OT. 
tika. Jie niekad nei nepa- ]aukti Diev0 gailestingu. 
galvoja, kad jie eina patys mo už d laisvės

i or n i x

Reiškiame užuojautą 
kleb. kun. dr. A. Deksniui 
ir jo parapijiečiams dėl 
šios didelės nelaimės.

prieš save. Komunistai 
mainosi, kaip rudens oras. metu tautos klaidas.

“Lietu- 
redakcijoj ir

1147 Dvasiškių Žuvo
Italijoje

Bern, Šveicarija, spalių
21 — Iš Vatikano praneša

NACIAI RUOŠIASI APLEISTI 
ROMĄ

,, Stockholm, Švedija, spa- 
kad Italijoje žuvo 1147 ku- lių 21 — Vokietijos naciai 
nigai ir vienuoliai, kada rengiasi apleisti Romą, a- 
mūšiai buvo pradėti toje pie pabaigą šio mėnesio, 
šalyje. Du vyskupai žuvo.

Trijų Valstybių Atstovų 
Pasitarimai Maskvoje

Rommel Pasiųstas į 
Jugoslaviją

Londonas, spalių 21 — 
: Nacių generolas Rommel 
; pasiųstas į Jugoslaviją 
(kovoti su tos šalies patrio- 
įtais.

Jam vadovaujant naciai
Maskva, spalių 21 — A- šiuo metu bus paslaptyje.

Amerikos sekretorius Cor-■ Valstybių ministerių pasi-t
dell Hull, Anglijos užsie-1 tarimai yra prirengimas atsiėmė svarbų geležinke- 
nių reikalų ministeris An-!vadų pasitarimams, Roo-jio miestą Susak. Hitleris 
• t "T^ T •  1 I > - - ! 4 i i-v*i 11 s v» C? 4" di • T ~ TT 1 w 1 J x •Įsake Rommel užvaldyti 

visą Jugoslaviją. Tačiau
~ ■ ■

thony Eden ir sovietų Ru-' sevelto, Churchill ir Stali- 
sijos užsienių reikalų mi- no.
nisteris Molotov, tariasi a-1 Prasidėjus pasitarimams 
pie karo eigą ir po-karinį Maskvoje, sovietų laikraš- 
valstybių stovį. tis “Raudonoji žvaigždė”,

Žinoma, jų pasitarimai rašo reikalaudama Alijan- 
—------------------------------ 1 tų pradėti vokiečius pulti

“Naujoji Gadynė”, so
cialistų arba taip vadina
mų sklokininkų savaitraš
tis, sustojo ėjęs dėl trūku
mo darbininkų ir finansų. 
Redaktorius J. Januškis 
nuo redagavimo pasitrau
kė ir nuėjo į dirbtuvę dirb
ti. Pasitraukė ir redakto
rius J. Stilsonas. Jis vyks
tąs ar jau išvyko į Pitts
burgh, Pa. dirbti 
vių Žinių” 
spaustuvėj.

“Naujoji Gadynė”, nors 
buvo leidžiama ir redaguo
jama atskilusių nuo ko
munistų žmonių, pastarai- Wilno”. Knygelė atspaus- iš vakarų fronto, 
siais laikais stovėjo už ta gražiame popieryje, 8 Sovietai jau nebereika- 
Lietuvos nepriklausomy- puslapių, gražiai iliustruo- lauja antrojo fronto, bet 
bės atstatymą, ir buvo ta, gausiai paįvairinta ei- puolimo iš vakarų; mato- 
kaulas parsidavėlių komu- tatėmis iš įvairių šaltinių, mai bolševikai pripažista, 
nistų gerklėje.

Lenkai Varo Propagandą : 
Vilniaus Klausimu

(LKFSB) Londone yra 
sudarytas “The Polish Re- 
search Centre”. Ši įstaiga 
leidžia įvairias brošiūras; 
neseniai išleido penktą, 
antrašte “The Story of

“Į
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Popiežius Pasmerkė Nacius
-----— . I
bus" priverstas taustytit Popiežius Pijus XII 
is Jugoslavijos, kaip jis 
turėjo kraustytis iš Afri
kos.

gen. Rommel greičiausia

Amerikiečiai Nusileidžia 
Romos Srityje

Londonas, spalių 21 — 
’ aš

triais žodžiais pasmerkė 
Vokietijos nacius už pa
vergimą Italijos žmonių ir 
naikinimą krašto. Taipgi 
katalikai kunigai viešai 
bažnyčiose pasmerkė Vo
kietijos nacius, kad jie 
žudo nekaltus žmones, 
naikina krašto turtus ir 
išveža į Vokietiją, kas tik 
galima paimti.

Naciai už tokius Bažny
čios vadų protestus atsily
gino kunigų areštavimu. 
Milano Arkivyskupas, 
Kardinolas Schuster taip 
pat nacių areštuotas.

Naciai paskelbė, kad a- 
reštuoti kunigai bus tei
siami nacių karo teismu ir 
ištremti arba sušaudyti. 
Ar mūsų komunistėliai ir 
dabar sakys, kad katalikai 
yra pro-naciai?

Alijantai Triuškina Priešo Karo

Algiers, spalių 21 — Pra
nešama, kad Amerikie
čiai koncentruoja savo ka
ro jėgas arti Romos sri
ties.

Naciai priversti trauktis 
tolyn į kalnus, žvėriškai 
žudydami italus ir naikin
dami jų turtą.

ANGLIAKASIAI STREIKUOJA | Algiers, Afrika, spalių 21,
— Amerikos ir Anglijos 
kariuomenės laimi Italijos 
karo fronte. Volturno 
fronte Amerikos kariuo
menės perėjusi upę, nuga
lėjo nacius ir privertė juos 
trauktis atgal. Naciai su
darė naują apsigynimo Ii-į 
niją kalnuose.

užgirtas ir jie įsako dar- kelti didelių reikalavimų.1 Anglijos kariuomenes is 
bininkams grįžti atgal Reikėtų 
prie darbų. Bet darbinin- streikai privers vyriausy- ros pakraščiuose, netoli

Birmingham, Ala. Spaiių kai sako, kad jie neturi 
21 — Apie 19,000 anglių sudaryto kontrakto su 
kasyklų darbininkai dar darbdaviais ir negali dirb- 
tebestreikuoja. Visame ti.
krašte, žiemai artėjant,1 Darbininkai, šiais lai- 
pasirodo anglių trūkumas, kais, kada visos krašto pa- 
Darbininkų unijos vadai stangos yra įtrauktos į 
sako, kad streikas yra ne- karo laimėjimą, neturėtų

degintus, gyvulius užmuš
tus ir visa sunaikinta.

Naciai turį Italijoje 35 
divizijas kariuomenės. A- 
lijantai esą 85 mylios nuo 
Romos miesto.

. tuo norint jai duoti moks- kad Alijantų kovos Itali- 
linę išvaizdą. Knygelės tu- joje yra ' antras frontas,

Vilnius esąs lenkų taip pat priversti pripa- 
j statytas, buvęs viena iš žinti, kad Italijos karas 
' Lenkijos sostinių, Vilniuje surištas su Balkanais.
niekados lietuvių daugu-!
mos nebuvę, todėl lenkai! Olill kJalii^
teisėtai paveldėję Vilnių 
ir, 1922 metų plebiscitas, 
buvęs gyventojų pasisaky
mas už prisijungimą prie 
Leukijos...

j

žodžiu — sena, žinoma 
! pasaka; tačiau tas parodo, 
kad lenkai, ir iš viso kitos 
tautos, rūpestingai ruo- 

. šiasi taikos konferencijai 
i ir savo leidiniais nori pa
rkreipti įtakingesnių žmo
nių nusistatymą sau pa-i Biliaus rėmėjai yra įsiti-! džios fondai sukeliami iš 
lankesne kryptimi, šioje kinę, kad jie yra nutolę 
srityje — propogandos dėl nuo pirmesniųjų pasiprie- 
Lietuvos ir pasiruošimo šinimų, kad federalė val- 
Taikos Konferencijai —'džia neturėtų kištis į vals- 
lietuviams irgi reikėtų tybių mokyklų reikalus, 
daugiau pasidarbuoti. . Argumentas, kad fede-

I

atsiminti, kad rytų pusės, Adriatikos jū- i
bę išleisti dar griežtesnius Termoli, pasivarė pirmyn 

l įstatus, kurie ir karui pa- ir užėmė Petacciato mies-

Washington, D. C., spa-jralė valdžia nekontroliuos 
lių 21 — Šiomis dienomis' tai, ką ji remia yra naivus. 
J. V. Senato vadai iškėlė-Jeigu valstybių mokyk- 
svarstymui seniai įneštą Joms reikalinga daugiau 
bilių, pagal kurį būtų pas- pinigų, tai jie gali gauti 
kirta 300 milijonų dolerių i mokesniais (taksomis), 
krašto mokykloms. j Valstybių ar federalės vai-

•»

tų pačių piliečių kišenių.

Nuskandino Japonų 
Kareivini Laivą

sibaigus, nebus darbinin- tą. 
kų gerovei.

Ką darbininkai
I Naciai besitraukdami vi- 

savo s4 naikina. Alijantai, atė- 
naudai laimėjo, kovodami J? i miestus, atranda žmo-
su nesąžiningais

' viais, per paskutiniuosius 
dvidešimtį metų, pralai
mės, jei nesilaikydami vy
riausybės parėdymų kels 
streikus.

darbda- nes nužudytus, namus su- veltui.

Canberra, Australija, — 
Spalių 21 — Amerikos la
kūnai sunaikino dar 60 
Japonų lėktuvų ir nuskan
dino 8000 tonažų kareivinį 
laivą. Sakoma, kad laivas 
buvo pilnas kareivių.

Japonai deda pastangas 
atsiimti Finschhafeną, bet

Darbininkų Radio Programa
Vokiečiai Bombardavo 

Londoną
Į

___________ London' , spalių 21 —
Keletas nacių bombonešių 

Veiklioje ir stiprioje jau- paleido rytinėje Anglijos 
nystėje yra įrašyta ilga ir dalyje ir pridarė nuostolių, 
laiminga senatve. I Keturi žmonės žuvo.

šeštadienį, spalių 24 d., 2 vai. po pietų vėl turė
sime progą klausytis lietuviškos radio programos iš 
WC0P stoties, Boston, Mass.

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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įvairios žinios
c

Nuskandino 460 Japonu Laivų tikimas Estorilyje,

VVashington. spalių 21 — 
Amerikos povandeniniai 
laivai nuskandino nuo ka
ro pradžios 160 Japonijos 
laivų.

Japonijos galybė silpni
nama. Tačiau po dvide
šimts dviejų mėnesių ka
ro prieš Japonus Alijantai 
tebekovoja salose, kurias 
Japonai užgrobė.

Japonai užgrobė daug 
nemažų salų ir privertė 
gyventojus dirbti jų nau
dai. Japonai išplėtė indus
triją Mandžiuke ir iš pa
čios Japonijos perkelia ten 
karo gamybos fabrikus.

Iš užgrobtų kraštų Japo
nai gauna daug 
kaip tai. anglių, 
lentų, aliejaus, 
kitų reikalingų 
jai medžiagų,
industrijos centrai dar ne- 
išbombarduoti ir produk
cija nesutrukdyta. Todėl, 
atrodo, kad karas su Japo
nais gali užsitęsti . Neuž
tenka bombarduoti vienur 
ir kitur, bet svarbu, kad 
sunaikinti industriją, nu
kirsti susisiekimą.

Jei Sovietų Są-ga (Rusi
ja). kaip sakė senatorius 
Lodge. duotų Alijantams 
bazes Sibire, tada būtų ga
lima lengvai pasiekti Ja
ponų industrijos centrus, 
sunaikinti fabrikus, gele
žinkelius.

Alijantams taip pat la
bai svarbu, užimti Burmą 
ir atidaryti kelią į Kiniją.

2

Portugalijoje

Anglikonų Prelatas Sako,
Bažnyčios Stovis Rusijoj Geresnis, 

Bet Yra Blog as
tijos lakūnai įsitraukę į o- 
kupantų tarnybą ir pada
rę 100 puolimų rytų fron
te. Matyt, naciai norėtų 
šiuo “pavyzdžiu” patrauk
ti ir lietuvius su latviais. 
Neatrodo, kad tas naciams 
pasisektų.

Londonas, spalių 21 — 
Dr. Cyril Garbett, Yorko 
Anglikonų vyskupas, su
grįžęs iš Sovietų Sąjungos 
(Rusijos), kur jis turėjęs 
pasitarimus su rusų orto
doksų vadais Maskvoje, 
pareiškė, kad religijos pa
dėtis Rusijoj yra kiek ge
resnė, negu buvo, bet toli 
gražu nuo gero.

Užklaustas, ar jis mano, 
kad rusų mokyklose bus 
leidžiama mokyti religi
jos, Dr. Garbett aiškiai pa
sakė: “Rusijoj nėra religi
jos mokymo. Triukšminga 
antireliginė propaganda 
sulaikyta, bet propaganda 
už religiją yra uždrausta, 
ir bedieviškos draugijos 
tebėra organizuotos”.

Melstis leidžiama, tačiau 
daug bažnyčių dar vis 
naudojama sekuliariams 
tikslams. Dr. Garbett ma
tęs apie 10,000 žmonių, da
lyvaujančių ortodoksų pa
maldose, kurios buvo lai
komos Maskvos katedroje. 
Maldininkai daugumoje 
viduramžiai ir jauni žmo
nės. Milijonai rusų neišsi
žadėjo tikėjimo, bet jį 
praktikavo slaptai per vi
są raudonųjų persekioji
mo laiką.

Sovietų valdžia, suteiku
si daugiau laisvės orto
doksams, greičiausia ne
parodys daugiau toleran
cijos neortodoksams ti
kintiesiems. Dr. Garbett 
ortodoksų pripažinimą 
šiaip aiškina: 1. Stalinas 
galutinai pripažino, kad 
dauguma rusų pagrindi
niai yra religiniai. 2. Fak
tas, kad Ortodoksų bažny
čia, visą laiką palaikiusi 
carų rėžimą, dabar yra vi
siškai lojali raudonųjų 
valdžiai.

K., oMŠiais laikais Kinija yra 
labai suvarginta, ir negau
dama reikalingos pagal
bos iš Alijantų. negali sėk
mingai kovoti prieš užpuo- 

, likus.
Alijantai nuskandino 

daug Japonų laivų, sunai
kino daug lėktuvų, bet ka
da industrija ir karo ga- 

; mybos centrai pasilieka 
nepaliesti, turėdama visą 
reikalingą medžiagą ir už
tektinai darbininkų, lai
vai ir lėktuvai statomi 
nauji ir vėl siunčiami prieš 
Alijantus.

Reikalas yra pasiekti 
Japonijos industrijos cen- 

kelias 
sovietų 
Alijan- 
Sibire,

I
I

žaliavos, 
geležies, 

gumos ir 
produkci- 
Japonijos

trą. Gi arčiausias 
per Sibirą. Kodėl 
Rusija neleidžia 
tams įsigyti bazių 
kada Alijantai. ypač Ame
rika. visa duoda.— maistą, 
drabužius, lėktuvus, tan
kus .visus karo ginklus so
vietų Rusijai? Ar sovietų 
Rusija neturėtų pagelbėti 
Alijantams nugalėti Japo
niją?

Amerikos Lakūnai Bombar
davo Jugoslaviją

(LKFSB) Agrikultūros 
mokykloje profesoriaująs 
lietuvis salezietis kun. A. 
Sabas, baigęs mokslo me
tus, liepos 27 d. atvažiavo 
į Lisaboną, o iš čia sekan
čią dieną nuvyko į netolie
se esančią gražią Portuga-I 
lijos vietą — Estorilį, kur 
viename vienuolyne susto
jo atlikti rekolekcijų. Ten 
pat atlikti rekolekcijų at
vyko ir kiti Portugalijoje 
esantieji lietuviai kunigai 
saleziečiai: kun. Antanas 
Tranavičius iš Pasvalio, 
kun. Kazys Budavičius iš 
Sidabravo, kun. Martynas 
Gaidys iš Ošašnikų kaimo 
Kabelių par.. Marcinkonių 
valse., Gardino apskr. Vi
siems keturiems lietu
viams kunigams tebesant 
Estorilyje, atsisveikinti 
prie jų atvažiavo ir kun. P. 
Maskolaitis bei kun. M. 
Pusčius, kurie buvo pasi
ruošę išplaukti laivu iš 
Lisabonos. Taip, kad Esto
rilyje susitiko net šeši lie
tuviai kunigai. Trūko tik 
saleziečio broliuko Pily- 
paičio ir būtų buvę visi lie
tuviai. kurie tuo metu bu
vo Portugalijoje. Salezie
čių vadovybė labai girtinai 
padarė, pramatydama na
cių pavojų ir iš šiaurinės 
Italijos bei iš Romos lietu
vius kunigus išsiųsdama į 
kitus kraštus, kur jie pasi
darbuos, kol vėl galės grįž
ti į Lietuvą.

Tūlas Fred B. Dugger, civilis elektros darbų žinovas 
išmokino savo šunį jam tarnauti. Kai jam prireikia ko
kių nors įrankių tai jis jam atneša. Netgi ir kopėčio-; 
mis išmokytas lipti su savo patarnavimais.

Vyskupai Smerkia Komunizmą

Prezidentas Sušaukė Dar
bininkų Vadų Susirinkimą

VVashington, D. C., spa
lių 21 — Šiandien vyksta 
darbininkų vadų susirin
kimas. Šį susirinkimą su
šaukė Prez. Rooseveltas 
aptarimui darbininkų rei
kalavimų dėl aukštesnių 
algų.

Nauja "Lend-Lease" 
Sutartis

VVashington, D. C., spa- 
jlių 21 — Šią savaitę, prieš 
prasidėsiant Anglų - Ame
rikiečių - Rusų konferen
cijai Maskvoje, buvo pa
sirašyta nauja “lend- 
lease” sutartis. Pagal šią 
sutartį, Jung. Valstybės, 
Britanija ir Kanada pris
tatys daugiau ginklų, 
maisto ir kitokių reikme
nų Rusijai. Rusija iš savo 
pusės pasižadėjo pristaty
ti alijantams daugiau ža- 
j liavos.

spalių Taipgi partija turi paro-į 
dyti palankumą ekonomi-! 
niai ir socialiai tvarkai, ir 
būtinoms reformoms, rei
kalaujamoms popiežių en
ciklikose.

Katalikų Bažnyčia neina 
į politiką, tačiau Jos na
riai gali priklausyti politi
nėse partijose, jeigu tik 
tos partijos palaiko pa
grindinius krikščionybės 

ščionybės principus, kurie ,Pr^clPus; v: Komunizmas yra gnez- 
1-----------------------------1— tas krikščionybės priešas,

. rs j I nešąs pasaulio žmonijai

žįsta ndiiuono- ™ur,ą vergiją ir pasoniz

Quebec, Kanada, 
21 — Kanados arkivysku
pai ir vyskupai išleido raš-I 
tą, kuriame smerkia ko
munizmą, kaip pasaulio 
blogybę.

Tame rašte Kanados Ka
talikų Bažnyčios vadai sa
ko, kad katalikai gali įsto
ti į bile kurią politinę par
tiją, jeigu tik toji partija; 
palaiko pagrindinius krik- 

yra tradiciniai Kanadoj.

Aigiers, Afrika, spalių 
j 21 — Amerikos lakūnai 
bombardavo Jugoslavijos 
geležinkelių centrą Skopl- 
je-

Geležinkeliai suardyti, 
išsprogdinta tiltai ir daug 
traukinių sudaužyta.

»

Apie Lietuvos Inžinierių Ir 
Ūkininkų Ekskursiją

i

i

Reikalingas Presmanas
■'Darbininkui" tuojau rei

kalingas presmanas ir
• I I t X • T l l l l i > 13 1 x - | & .7* •- f J

Belgai Vėl Kovoja I
I

Aigiers, Afrika, spalių 21 
rankinis raidžių rinkėjas. — Belgijos kareiviai, iš 
Gera alga, darbas pašto- Anglijos buvo atvežti į Af- 
vus. Atsišaukite: “Darbi- riką ir esą pasirengę ko- 
ninkas", 366 W. Broad- voti su Alijantais prieš vo- 
way. So. Boston, Mass. -kiečius.

i 
vadai mato Vokietijos gy-: 
ventojų nepasitenkinimą!

i

YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS 
SKIRIASI NUO KITŲ!

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

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

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

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

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

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės" kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMĄ MS ADRESAS:

“ŽVAIGŽDĖ"
488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

/
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Berlynas, spalių 21—Vo
kiečiai per radio pripažino, 
kad sovietų Rusijos ka
riuomenės prasilaužė per 
jų linijas Dniepropetrovs- 
ko - Kremenčugo apskri
tyje ir naciai priversti esą 
sutraukti visas karines jė
gas sulaikymui sovietų ar
mijos. Žiaurūs mūšiai eina 
Melitopolio miesto gatvė
se. nes rusams užvaldžius 
tą miestą būtų nukirstas 
nacių išsitraukimas iš 
Krymo. Vokiečiai pradeda 
ištraukti savuosius iš Kry
mo. Sakoma, kad Kryme 
esą 250,000 sužeistų nacių 
kareivių.

Iš Bern, Šveicarijos, pra
nešama. kad Hitleris šau
kiąs vyriausių savo gene
rolų pasitarimą, jau antrą 
į dvyliką dienų. Yra gan
dų. kad naciai vėl pasiūlys 
sovietų rusams sudaryti 
taiką, nes pralaimėjimas 
Rusijoje žinomas visiems 
vokiečiams.

Naciai, sakoma, darys 
didžius prižadus rusams ir 

■ norės įtikinti, kad jų ben
dradarbiavimas būtinas 
Europos gerovei.

Kada Amerikos ir Angli
jos atstovai tariasi Mas
kvoje pašalinti skirtumų 
ir kurių nesusipratimų, be 
abejo, po - karinio kitų ir bolševikų 
tautų rubežių nustatymu, Lietuvą okupuoti. Vysku- 
Hitleris 
sams priimtinas 
taikai.

Kiek ta žinia

Lietuvio Nuotykiai Svetim* 
šalių Legione, Afrikoje

i

(LKFSB) Okupantai Lie
tuvos inžinierius buvo iš
sivežę Reichan specia
liems kursams išeiti. Len
kų informacijų įstaigos 
praneša, kad vokiečiai bu
vę sudarę Lietuvos ūkinin
kų ekskursiją į Styriją ir 
Korinto šalį, tačiau neat
rodo, kad ta žinia atatik- 
tų tikrenybę: okupantai 
visu rytiniu frontu vasarą 
darė įsistiprinimus ir var
gu ar jie būtų panorėję po 
tas vietas vežioti nepatiki
mus žmones.

Ir Lietuvoje Vokiečiai Jau
čia Artėjantį Frontą

(LKFSB) Prancūzų ka- 
ir nusiminimą, už tai tai- Į riuomenėje, Pirmajame 
ka naciams būtų geriau, j Svetimšalių Pulke, tar- 
negu visiškas pralaimėji- nauja lietuvis korporalas 

Vyt. Gedgaudas. Vasarą 
jis stovėjo Šiaurinėje Afri
koje, Sidi - Bei - Abbes 

i mieste. Prieš tai buvo Se- 
negalijoje. Maroke ir ko
sėsi Tunisijoje. “Buvo va
landų, — rašo Gedgaudas, 
— kada atsigulęs ant pilvo 
ir prisiplojęs kaip lenta 
prie juodos žemės, prašei 
Dievo, kad tik išliktum 
gyvas, kada priešo lėktu
vai mėtė per keletą žings
nių nuo nosies bombas ir 
šrapneliai švilpė pro ausis. 
Tačiau buvo ir smagių va
landų, kada matei ilgomis 
į voromis išrikiuotus žy
giuojančius belaisvius vo
kiečius ir italus”.

mas.
Bet ar rusai dabar norės 

daryti taiką su naciais?

i
Macių Iškilmės Kaune

(LKFSB) Naciai Kaune 
liepos 25 d. buvo surengę 
iškilmes paminėjimui su
kakties civilinės valdžios 
įvedimo Lietuvoje, panai
kinus Laikinąją Lietuvos 
Vyriausybę. Iškilmėse pri
verstinai dalyvavę visi vy
riausieji tarėjai, visi bal. 5j 
d. konferencijos atstovai, 
apskričių viršininkai ir y- 
patingieji delegatai iš vi
sos Lietuvos. Argi oku
pantai dar tikisi tokiomis 
priverstinomis iškilmėmis 
apdumti akis pavergtie
siems?!

— Vysk. Brizgys, kurs 
prieš kiek laiko griežtai 
pasmerkė asmenis, talki
nančius okupantams vyk
dyti tamsius tikslus, pa
smerkė vienoje kalboje (ji 
buvusi transliuota per ra
diją) ateistinį komunizmą 

kėsinimąsi

pasiūlysiąs ru- pas įvairiomis progomis 
sąlygas nesibijo pasakyti drąsų 

žodį prieš nacių, ar prieš 
yra tikra, I raudonosios okupaci jos 

negalima žinoti, bet nacių neteisybes.

Lietuvos Himnas Kaune

(LKFSB) Liepos 17 d. 
buvo Kaune surengta Da
riaus ir Girėno diena. 
Daug žmonių buvo susi
rinkę į Karo Muziejaus 
sodnelį. Invalidų orkes
tras sugrojo Tautos him- 

] ną. Matyt, kad okupantai 
■ kartkartėmis leidžia var
toti tautos himno melodi
ją. Tas buvo padaryta ir 
liepos 28 d. Panevėžy išly
dint penktąją “statytojų” 
grupę, kuri buvo prievar
ta gabenama į rytų frontą, 

i Tai grupei vadovavo maj. 
! Nagrodzkis.

(LKFSB) Rytų Lietuvo
je vokiečiai darosi švelnes
ni, kai frontas artėja. 
Naugar dūko pravosla
vams vokiečiai leido atida
ryti kunigų seminariją. Ją 
įkūręs pravoslavų vysku
pas Atanazas. Osipavi- 
čiuose okupantai leido ati
daryti baltgudžių gimna
ziją — kolegiją, bet už tai 
išreikalavę iš gudų organi
zacijų, kad atsišaukimu 
paragintų stoti į talką 
frontą stiprinti. Nors na
cių okupacija sunki ir gu
dams, bet taipgi baisūs ir 
jų prisiminimai pirmosios 
okupacijos — raudonųjų. 
Nacių kontroliuojami lai
kraščiai praneša, kad Es-

Kaune Ir Arkliena Gaunama 
Tik Su Kortelėmis

(LKFSB) Nacių įstaigos 
pranešė, kad 10-tyje “Mai
sto” krautuvių Kaune bus 
pardavinėjama arkliena, 
bet ir ją pirkdami gyven
tojai turės naudoti mėsos 
korteles...

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Čooperative Bank

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

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

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

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

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass Į

Telephone SOUth Boston 2680

Penktadienis, Spalių 22, ±9*3
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Sidabrinis jubiliejus. - Vargdienių 
seserys. - Į Vilnių, j Vilnių. - Rusijon 
išvežtoji lietuve vienuole. - Sesuo žu
vusioji nuo bolševikų. - Kaip lietuves 
vienuoles tvarkosi bolševiku ir naciu c C

okupacijoje. - Tyli vienuolės priesai
ka -išteret

I

Viena iš svarbiausių priemonių, kurias Katalikų 
Bažnyčia vartoja tikėjimui plėsti, yra misijos. Krikš
čionybės pradžioje Bažnyčia vien tik misijomis ir ver
tėsi. Apaštalai pasidalino visą anais laikais žinomą pa
saulį į dvyliką sričių, kurioje kiekvienas pradėjo apaš
talavimo darbą tokiu pat būdu, kaip šių dienų misijo- 
nieriai darbuojasi stabmeldžių ir netikinčiųjų kraš-, 
tuose. Net katalikybės sostinė Roma sudarė pačią sun-| 
klausią misijų vietą, nes per trejetą šimtmečių tikin- (LKFSB) Plataus atgar-t 2. Turi būti garantuotos 
tieji neturėjo ten pilietybės teisių ir milijonais kanki- sjo susilaukė deklaracija,! žmonių teisės, 
nių nuklojo katakumbų erdves. Tik imperatoriaus kurią paskelbė trijų di- L 
Konstantino laikais Bažnyčia įsigijo pilietybės teises džiausiu religinių ben- žmogaus asmens, aip 
ir pradėjo normaliai veikti. Roma virto pastoviu kata- druomenių vadovai: kata-: ievo Pav^ s i numas, 
likybės centru, o tolimesmeji imperijos pakraščiai su- likų, žydų ir protestantų. kiančiomis išvadomis> turi 
darė misijų dirvą. Pagaliau apsiknkstyjo ir stabmel- Ją pasirase 47 katalikų ar- Dabrgžtas tarptauti- 
džių tautos. Gallija, Germanija, Anglija, Ispanija ir 
slavų šalys įsikūrė pastovias vyskupijas ir parapijas 
ir pravedė normalų religinį gyvenimą. XIV šimtmety 
prie jų prisidėjo Lietuva. Tuo būdu visa Europa virto 
krikščioniška, ir misijos nutolo į Aziją, Afriką, Ame
riką ir Australiją. Šiose pasaulio dalyse misijos nebe- 
tarpo, išskyrus Ameriką, kur misijos atliko sėkmingą 
darbą. Azijoj, Afrikoj ir Australijoj misijos ir dabar pas, bet reikšmingas: 
tebeskursta. Misijonieriai ten turi sunkų gyvenimą: 
daug įvairiausių kliūčių stabdo tikėjimo pažangą. Bet Dorovuiiai įstatymai tu> 
misijonieriai tai užgrūdinti herojai - pasišventėliai. 
Kliūtys, sunkenybės ir kančios jų neatgrasina. Prie
šingai. Tai, kas paprastam žmogui atrodo klaiku ir pa
sibaisėtina, misijonieriui malonu ir patrauklu. Rodos 
jie turi skirtingą nuo kitų žmonių būdą, padaryti iš 
kitoniško metalo. Sunkus darbas, skurdas, šaltis, uji
mai, persekiojimai, net kankinių mirtis jiems, rodos, 
tikrą laimę sudaro.

Kad ir neįmanomas mums misijonierių būdas, ne
suprantama jų nuotaika ir nesiduodąs apibūdinamas 
jų pasišventimas, tačiau mes bent juste nu juntame, 
kad jie yra didvyriai, dvasiniai antžmogiai. Mes vis 
dėlto numanome, kad tikėjimo gyvastingumas vien I 
jiems pasidėkojant laukinėse, necivilizuotose tautose sijonieriai šviečia ir kultūrina tamsias, 
pasireiškia. Jie ir tikybos ir civilizacijos nešėjai, 
kėjimo mokymas natūraliai įveda necivilizuotą stab- mazgos, 
meldį į pradžios mokslą — skaitymą ir rašymą. Šalia) 
kuklių bažnytėlių statoma mokyklos. Su katechizaci- ■ bą, lengva suprasti, kodėl viso pasaulio katalikija taip panaudotų 
ja jungiama ir reikiamas išmokslinimas. Tuo būdu mi-' suskato misijas remti. K.)

Kai Dėdės Šamo kariuomenė įsiveržė į Naples uostą, tai jame rado ap- 
skendusius sugrūstus nacių laivus. Bet Dėdės Šamo kariai p ė sau 
kelią ir surado taškus, kur pastatyti priešlėktuvines kanuoles, ką ir šis 
vaizdas parodo.

Teisingos
4. Mažumų teisės turi būti 

y apdraustos.

Arkv. Jurgio Matulevičiaus 
Įsteigta

(LKFSB) šiemet sueina 
25 metai, kaip buvo įsteig
ta Nekalto Prasidėjimo 
Šv. P. Marijos seserų kon
gregacija, kitaip dar jas 
vadinama Vargdienių Se
serys. 1918 m. spalių m. 15 
d. J. E. Seinų vysk. A. Ka
rosas patvirtino kongre-

gacijos įstatus, o tų pačių 
m. lapkr. mėn. 1 d. iškil
mingai priimta į naujoky
ną 10 kandidačių. Tikrasis 
kongregacijos steigėjas 
buvo J. E. ark. Matulevi
čius.

Po trejų metų vokiečių 
okupacijos Lietuva buvo 
labai nualinta, visur jau
tėsi karo padariniai ir be
sikurianti vienuolija turė
jo daug sunkumų.

Pirmoji vienuolijos vy
resnioji buvo sės. M. P. 
Uogintaitė; pirmas vie-

vyskupai ir b?« Pavežtas tarptauti-
- ■ r -j neje teisių deklaracijoje ir

47 žydų dvasintai turi būti, 8inamas P“2^-
- ... . viais veiksmais visų kraš

tų vyriausybių ir tarptau
tinės organizacijos. Vals-

Tos svarbios ^bes„]LPTe??aį?.SmenIS 5. Turi būti suorganizuo
tos tarptautinės Įstaigos 

išlaikyti taikai ir 
teisingumui.

Kad būtų pasiekta pasto
vios taikos, reikalinga su
kurti tarptautines įstai
gas, kurios: a) kurtų tarp
tautinius įstatymus, b)

kivyskupai,
žymūs katalikai pasauli- 
ninkai;
kai bei kiti jų įtakingi 
žmonės ir 50 vadų protes
tantų bendruomenių ir or
ganizacijų. ' 
deklaracijos turinys trum-Į

I
I
I 
i

Turi būti išvystytas 
tarptautinis ūkinis 

bendravimas.
Dabartinį ūkinį monopolį nuolijos darbas — namų

6.
Valstybių vyriausybės ir 
tarptautinė organizacija 
privalo gerbti ir garantuo
ti teises tautinių, religinių 
ir kultūrinių mažumų, kad
ir jos džiaugtųsi ūkine ge- ir natūralinių turto šalti- ruošos ir dailės darbų kur- 
rove, lygiomis švietimosi nių eksploatavimą, vykdo- sai mergaitėms. Greit iš 
galimybėmis, lygiomis są- mą privilegijuotų tautų ir “Žiburio” dr-jos vienuolija 
lygomis kultūrinės pažan- valstybių, 
gos ir politine lygybe.

turi atmesti rasinius, reli
ginius ar kitus skirtumus 
ir nepažeisti niekieno tei
sių.

ri viešpatauti pasaulio 
santvarkoj.

Teisingos pasaulio tvar- į 
kos suorganizavimas pri- į 
klauso nuo praktiško jari- Teisės visų tautų, ar jos garantuotų ištikimą pildy- 

vien atskiri žmonės, bet ir • , ___ KT •, , , .’ n būti saugomos. Necivili-tautos, valstybes ir tarp- ......
tautinis bendravimas yra zuotlL kolonijinių kraštų 
palenktas Dievo suverenu-;ir prispaustų tautų politi- 
mui (valdžiai) ir dorovi- nis subrendimas turi būti

paeinan- tarptautinio susirūpinimo
dalyku.

3. Turi būti saugomos tei
sės prispaustųjų, silpnųjų 

ar kolonialinių tautų.

pažinimo to fa.kto._kad ne būtų mažos, ar didelės, tu- mą tarptautinių pareigų 
ir, reikale, persvarstytų 
tarptautinius įsipareigo
jimus; c) patikrintų ben
drą saugumą griežtai ap
ribojant ginklavimąsi ir tą 
dalyką kontroliuojant, 
pravedant priverstiną ar- 

pirmykščias litražą (taikos ginčų riši- 
Ti- tautas, kuriose dar nėra buvę tautinio pojūčio užuo- mas) ir nesutarimų spren

dimą, ir, kai reikia, įstaty- 
Atsižvelgiant į tokį naudingą tų pasišventėlių dar- mų vykdymą priverčiant, 

pakankamas 
sankcijas.

niam įstatymui, 
čiam iš Dievo,

turi pakeisti 
tarptautinis bendravimas, 
kurs padėtų visoms vals
tybėms pasiekti tinkamą 
gyvenimo standartą (po- 
aukštį), visiems jų pilie
čiams.
7. Kiekvienoje valstybėje 
turi būti teisinga socialinė 

• santvarka.
Kadangi pasaulio ben
druomenės harmonija ir 
gerovė yra glaudžiai susi
jusios su atskirų valstybių 
vidaus pusiausvyra ir so
cialine santvarka, tai turi 
būti padaryta žygių patik
rinti šeimų saugumui, 
bendradarbiavimui visų 
grupių ir klasių siekiant 
bendros gerovės, turi būti 
patikrintas 
standartas,
asmeninei pažangai ir šei
mos gyvenimui, tinkamos 
darbo sąlygos ir darbinin
kų dalyvavimas spren
džiant jų gerovės reikalus, i

T---------------------------------------

perėmė “Šešupės” knygy
ną ir įsitaisė mažą spaus
tuvėlę. Steigėjo noras bu
vo, kad seserys imtųsi ar
timo meilės darbą ir jos 
buvo pakviestos vesti Ma
rijampolės senelių prieg
laudą, o 1920 m. pati vie
nuolija įsteigė prieglaudą 
našlaičiams. Prie .prieg
laudos atidaryta ir pra
džios mokykla, iš kurios 
1921 m. išaugo vidurinė 
mokykla— mergaičių pen- 
sijonatas.
Po plačiąją Lietuvą

Patyrimo įgijusias sese
ris Telšių vyskupas pa-

Tęsinys 4-tame pusi.

gyvenimo, 
pakankamas

♦ ♦ ♦ 
M AK E

BONODAY
Gen. Štabo Pik. K. Grinius.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VIETA BUSIMOJE 
EUROPOJE IR PASAULIO TAIKOS SISTEMOJE

(Referatas, skaitytas Amerikos Lietuvių Konferenci
joje, Pittsburgh’e, 1943 m. rugsėjo 2 d.)

TURINYS:
1) Įvadas; 4
2) Trumpa Pasaulio Taikos sistemų analizė;
3) Lietuvos padėties apžvalga geopolitiniu 

požiūriu;
4) Lietuvos santykiai su Lenkija;
5) Lietuvos santykiai su Vokietija;
6) Lietuvos santykiai su Rusija;
7) Lietuvos santykiai su Latvija ir Estija;
8) Išvada.

1) įvadas
Nepriklausomos Lietuvos vieta būsimoje 

Europoje ir Pasaulio Taikos sistemoje — to
kia tema šios Konferencijos rengėjai, dar lie
pos gale, man čia pasiūlė pasisakyti.

Nors esu kelių organizacijų narys, tačiau 
imuosi kalbėti vien savo vardu. Viena — ne
norėjau varžyti tų organizacijų veiksmų lais
vės, antra — manau, kad nuolat kintančioje 
tarptautinėje konjunktūroje būtų kaip ir 
perdaug drąsu kieno-nors vardu daryti poli
tinius prognozus dėl tolesnio rytojaus. Kaip 
tik dėl šios antros priežasties esu priverstas 
laikytis bendrybių, tenkinantis formulėmis, 
kurių vertę kaip ir nustatė sveikas protas ar 
mažai tekintančios geopolitinės sąlygos.

Iš viso, užsiimti pranašyste, miglotų veik
snių vertinimu, ypatingai politikoje, nėra dė
kingas dalykas. Iš 10 iš anksto numatytų va
riantų paprastai tikrovėje įvyksta, visai ne
tikėtai, vienuoliktas, nenumatytas. Tai yra 
teisinga šiaip gyvenime, dar daugiaus teisin
ga politikoje. Šis II pasaulinis karas tokiais 
pavyzdžiais itin turtingas.

Galimas dalykas, kad kaip tik dėl šios prie
žasties šiandieniniai demokratijų vadai iki 
šiol ir susilaiko nuo perdaug galutinio pasi
sakymo dėl projektuojamos Pasaulio Taikos 
sistemos. ‘No blueprint for Post-War World!’ 
Perdaug jau įvairių ir mažai stabilizuotų 
veiksnių lieka čia įmaišyta, per daug aistrų 
įvelta. Niekas, manau, neginčys, kad šioji II 
pasaulio krizė yra ne tiek imperialistinio 
merkantilizmo padaras, kiek ideologinių 
prieštarybių krizė, kova tarp totalitariniai - 
autoritatyvio prado ir demokratiniai - libera
linės sistemos.

Fašistinis pradas jau faktinai šalinamas. 
Ne šiandien — rytoj susilauks galo ir jo la- 
bjaus brutališkoji atžala — nacizmas. To ne
paisant, neatrodo, kad krizė būtų baigta. 
Skersai kelio, ir tai didesniame laipsnyje nei 
1918 metais, atsistoja komunistinė problema, 
kuri mūsų Europos padangėje praktiškai at
naujina seną kovą tarp vakarų Europos civi

lizacijos ir rytinio materialistinio nihilizmo.
Lietuviui ši kova nėra naujiena. Jau XIV 

šimtmetyje, Gedimino - Algirdo - Kęstučio 
laikais, lietuviams teko atlaikyti visą Mas
kvos Kunigaikštijos ekspansijos sunkumą. 
Anais laikais tas praktiškai reiškėsi Maskvos 
bandymais Įskiepyti pravoslaviją. šiandien 
tas reiškiasi, ne mažiaus įžūliu bandymu, lie
tuviams įskiepyti komunizmą. Abiem atve
jais Maskva šiuo metodu, bandė ir tebebando 
vykdyti savo teritorinę ekspansiją, didinti 
savo įtakos sferą vakarų linkui.

Panašiai kaip XIV šimtmetyje, Maskvos 
valdovai tam tikslui naudojo pravoslavus-mi- 
sionierius, bei ieškojo visokių būdų už viso
keriopus pažadus, pačių lietuvių tarpe silp
navalių talkininkų, taip lygiai šiandien Mas
kva daro viską, kad užverbuoti į komunizmo 
eiles galimai didesnį lietuvių skaičių. Ar pa
klusni lietuviškieji stalincai supranta, kad jų 
asmenyse moderniškoji Maskvos Kunigaikš
tija šiandien ir vėl susirado savo imperialis
tinės ekspansijos patogius įrankius?

Po 123 maskoliškosios vergijos metų ir 23 
nepriklausomo gyvenimo metų Lietuva 
šiandien ir vėl atsidūrė senos, dviejų skirtin
gų civilizacijų kovos sūkuryje. Prasidėjus su 
pirmais šio II pasaulinio karo šūviais, ši ko
va įėjo į itin mums lietuviams skaudų ruožtą 
1940 metais birželio mėnesyje, kai Lietuvą 
užliejo iš rylų atėję pulkai. Kova tik įpusėta. 
Manding sunkesnės dienos Lietuva dar lau
kia ateityje.

Tiesa, kovoje stovime ne vieni: panašioje

padėtyje yra mūsų kaimynai, gal net geroka 
Europos dalis. Be to, Lietuvos Nepriklauso
mybė turi ir galingų užtarėjų — pirmiausia 
šio krašto didįjį Prezidentą F. D. Roosevelt’ą 
ir D. Britanijos galingąjį Ministerį Pirminin
ką W. Churchill’ą. jau 1941 metais savo para
šu patvirtinusiu laisvės idealais inspiruotą ir 
jų paskelbtą dokumentą. Atlanto Čarteriu 
vadinamą. Tiesa. Atlanto Čarteris nėra spe
cifinė Lietuvai taikoma deklaracija. Gal visai 
sąmoningai jos autoriai ir norėjo tenkintis 
bendrybėmis, o betgi jo visiškai pakanka, 
kad žmonija galėtų su pasitikėjimu ir vilti
mi žiūrėti į ateitį, kad mums lietuviams žo
dis “Laisva ir Nepriklausoma Lietuva” nebū
tų tuščia svajonė.

Tačiau ir geriausi draugai ir užtarėjai nie
ko nepadės, jei mes patys, lietuviai, nesirū
pinsime savo krašto likimu, nesidarbuosime 
jo atstatymu, neparodysime pasauliui, kad 
tikrai esame verti būti Laisvos ir Nepriklau
somos Lietuvos tėvynainiai.

Matydamas Pittsburgh’o Konferencijos 
šūkį gausiai pasekusią išeiviją, jaučiau Ame
rikos lietuvius esant ant tikro kelio; jaučiau, 
kad čia Pittsburgh’e bus padėti metmenys 
tikrai milžiniškam darbui pradėti.

O Konferencijos šūkis iš tikrųjų gražus, 
vykusiai supintas į vieną neišskiriamą vinje
tę, kurioje ir šiam kraštui priderančios pai ei
gos ir nuoširdus susirūpinimas Jūsų Sena 
Tėvyne gražiai harmoningai derinasi.

(Bus daugiau)
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Visos kviečiamos dalyvauti

Penktadienis, Spalių 22, 1943
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Sodaliečių Suvažiavimas
Spalių-Oct. 31,1943 

Nekalto Prasidėjimo P. Švč. lietuvių par. salėje 

Cambridge, Mass.

SODALIETES:
Konferencija artinasi. Prefekčių nutarimu, spalių (Oct.) 31 

d. Įvyks suvažiavimas. Tą dieną supuola Kristaus Karaliaus šven
tė. Įspūdingesnės dienos negausime, kad galėtume išreikšti loja
lumą savo Karaliui ir Karalienei. Raginame visas Sodalietes at
vykti į busimąją konferenciją. Rengėjos stropiai ruošiasi viešnias 
maloniai priimti ir užtikrina, kad visoms bus naudinga ir malonu 
atsilankyti.

KONFERENCIJOS TVARKA
OBALSIS: SVEIKA MARIJA.
9:45 — PROCESIJA. Apvainikavimas Pan. Švč. stovylos. Gies

mė "Sveika Marija". Po mišių pasiaukojimo aktas.
10:00 — ŠVENTOS MIŠIOS —

Laike mišių visos Sodalietes giedos lietuviškas giesmes. 
11:30 — UŽKANDŽIAI.
1:30 — SESIJŲ PRADŽIA.

1) Malda.
2)
3)
41
5)

Kk T
- ■
•f* €

i

6)

7)

8)
9)

Dvasios vado.
Apskričio pirmininkės.
Iždininkės.
Raštininkės.
Sodalicijų Prefekčių.

Įžanginė kalba Apskričio prefektės.
Kristui Karaliui — Sodaliečių rally song.
Skaitymas pereitų metų protokolo.
Raportai —

a)
b)
c)
d)
e)

Kalba — Kun. Frances N. Glesson. S. J., temoje: 
"Katalikų Pasauliečių Vadovavimas". 

Klausimų periodas.
Trumpos paskaitos, temoje: “Marija ir Aš".
Sodalietes: Stella Raznauskaitė iš Lavvrence. ir 

Emma Oksaitė iš Brockton.
Nauji Įnešimai ir svarstymai.
Užbaiga — Malda ir Giesmė — "Sveika Marija".

5:30 — Rožančius. Palaiminimas Švč. Sakramentu. 
6:00 — Užkandžiai ir Palaiminimas.

Ši diena turi būti svarbiausia kiekvienai Sodalietei. nes 
rinks iš visų kolonijų ypatingu būdu pagerbti mūsų Švenčiausią
ją Panelę Mariją. Visos yra kviečiamos dalyvauti. Lauksime.

APSKRIČIO PREFEKTE.

kur gali, stengiasi viena
me mieste gyvenančios, 
bendrai gyventi. Jų pasi- 

; šventimas savo idėjai — 
didelis. Lyg pramatyda
mas ateinančius sunku
mus, jų steigėjas vysk. 
Matulevičius, įžadų akto 
formulėn įrašė žodžius, 
kuriais kiekviena sesuo . I pasirįžta:
— Prižadu, Dievo pade

dama, rūpintis kongrega
cijoje ištesėti ir niekados 
dėl pasaulinės valdžios į- 
sakymų, dėl sunkių visuo
menės sąlygų, net dėl per
sekiojimų iš kongregaci
jos nesitraukti arba ką 
nors daryti, kas silpnintų 
kongregacijos drausmę, ir 
niekados prieš vyresniųjų 
įsakymus pasaulinės val-

(LKFSB) Spalių 18 d. 
dailininko Adomo Galdiko 
50-tas gimtadienis. Daili
ninkas kilęs iš Mosėdžio 
parapijos. Mokėsi Palan
goje, Liepojuje, Petrapily
je. Jau Rusijoje kaikurios 
meno mokyklos yra pirku- 
sios jo kūrinių. Galdikas 
yra Čiurlionies didelis gar
bintojas, bet kūryboje — 
savarankiškas. Kurį laiką 
buvo pasinešęs į ekspre
sionizmą.

— Spalių mėn. 19 d. suė
jo 5 metai, kaip mirė ge
nerolas Stasys Nastopka, 
generalinio štabo viršinin
kas Lietuvoje.

i — Spalių 24 d. ycioaunuvo vai- ir 'z

džios nesišaukt! ir neieš-. riasdešimtas gimtadienis 
bė buvo pageidavusi, kad kotį jQS giobQS> bet kiek mokytojo ir

, - - j. n®sl" galėdama viską daryti, veikėjo,
trauktų nuo vaikučių. Ka- kad būdama net ištremta, Lietuvoje, 
dangi visos privatines mo- sav0 gyvenimą tvarkyčiau Šalia savo sėkmingo mo
kyklos buvo suvalstybin- pagaj kongregacijos įsta- kyklos darbo tasai visuo- 
tos, tai seserys buvo is- tus nurodymus> nenu-| ’
skirstytos ir iškilnotos j j- traukdama priva!omų san-i 
vairias valstybines moky- j. kj su vyresniosiomis iri 
klas. Dalis seserų nuėjo kitomis seserimis, dirbti j ligonines. Viena iš 
fnursf^Tpanr^ Artimo meilės ir apaštale- 
— Elzbieta Breivytė — VimO tdmyboje 
bolševikų išgabenta į Ru
siją, o viena — sės. M. Te
resė — Salomėja Kaupai
tė — nužudyta. Bolševikų 
okupacijos metu seserys 
buvo pakviestos šeiminin
kauti Kauno kunigų semi
narijoje. Auklėtiniai val
gydavo pamainomis: vie
niems esant valgomajame, 
kiti palaukdavo bažnyčio
je ar kieme. Tas seserims 
šeimininkėms buvo nema
žas apsunkinimas, bet dė
ka jų pasišventimo buvo 
išgelbėta nemažai verty-! 
bių iš atimtos seminarijos. !
Nacių okupacijoje

Bolševikų okupacijos 
metu “Šešupės” I 
nas, kad ir gerai išsijotas,! 
išsilaikė, kad jis ir dabar! 
yra seselių žinioje. Šiaip, 
turimomis žiniomis, vie
nuolijos padėtis ir veiki
mas vokiečių okupacijos 
metu yra panašus į bolše
vikų laikus. Ir motiniška- 

1 me name, ir spaustuvėje— 
šeimininkauja svetimi. Ai- 

Išku, nei savo mokyklų ne
gali turėti. Matyt, dirba 
taip pat išblaškytos, bet

į Į

Vaizdas Crotone, Italijoj, gelžkelio mazgo, kai per jį perleke Suvienytų 
Tautų lakūnai. Atrodo lyg geležies laužo kiemas.

Nuotykiai Vienos Vienuolijos 
Istorijoje

vienuolės, kol galės, nesi-
| dangi visos privatines mo-

ketu-

galėdama
‘ visuomenės 
pasižymėjusio 
K. Bajerčiaus.

Pradžia 3-čiame pusi. : Spauda ir organizacijos 
kvietė vesti tos diecezijos; Seserų “Šešupės” spaus- 
spaustuvę. Pastaruoju lai-' tuvėje buvo spausdinama 
ku vienuolija Telšiuose be i “Moteris” (20.000 egz.), 
spaustuvės dar dirbo sene-i “Naujoji Vaidilutė” (3.000 
lių prieglaudoje, šeiminin-'egz.), “Misijos” ir “Lieps- 
kavo kun. seminarijoje, nos” (15.000 egz.). “Lieps- 
laikė pradžios mokyklą, nos” buvo pačios kongre- 

dvisa- 
vaitinis laikraštis katali- 

Nuo 1931 m. seserys pra- kėms mergaitėms, arti- 
dėjo darbą Utenoje, Pane- mas “Pavasariui” ir dau- 
vėžio vyskupijoje, jos čia gumoje kaimo jaunimo - 
vedė vaikų darželį, senelių pavasarininkių 
prieglaudą, 
moksleivių bendrabutį. Jų 
darbą įvertindama apskri
ties savivaldybė pavedė 
joms tvarkyti ir savo naš
laičių prieglaudą.

1933 m. “Žiburio” dr-ja 
kongregacijai pavedė Žem. 
Žemės Ūkio mokyklą Kar
klinių dvare (Vilkaviškio 
apkr.). Mokyklos darbas 
ir ūkis kasmet darė gražią 
pažangą: iki bolševikų o- 
kupacijos buvo išleistos 7 
laidos moksleivių.
Vilniuje, prie Aušros Vartų

Kai Vilnius grįžo prie 
Lietuvos, ten 
greit ir N. P. 
kongregacijos
Trys seserys buvo lektorė- gautas valstybės čarteris 
mis Katalikų Socialinėje (vienuolijos įpilietinimas 
Moterų Mokykloje, be to— Amerikoje) ir iš J. E. 
viena sesuo vede tos mo- Hartfordo vyskupo gautas 
kyklos raštinę ir laikė mo- leidimas atidaryti novicia- 
kyklos bendrabutį, viena tą. Pastaruoju metu Ame- 
sesuo dirbo prie tos moky- rikos šakos motiniškas 
klos veikiančiame Moterų namas ir naujokynas iške- 
Globos Centre ir dar viena liamas į naują vietą tarp 
vaikų “židinyje”. Tai buvo Thompsono ir Putnam.| 
visai nauja įstaiga Lietu- Thompsono namas liekai 

i -1 Namas”, į kurį
priimami senesnio am
žiaus žmonės, norintieji 
gyventi seserų globoje.

Visai kongregacijai va
dovauja Motina M. Teresė 
(U. Navickaitė), Ameri
kos šakai — sės. H. Aloy-į. 
za (Šaulytė). Ji yra Ame
rikos lietuvė, gimusi ir au
gusi Pensilvanijoje, nau
jokyną atliko Lietuvoje ir 
ten išgyveno 7 metus, pa
darydama ir amžinus įža
dus. Į USA atvyko su pir
mąja seserų grupe 1936 m.

Bolševikų okupacijoje
Bolševikams okupavus 

Lietuvą, kongregacija nu
stojo visų savo įstaigų ir 
turėjo apleisti savo moti
niškąjį namą. Seserys bu
vo išblaškytos, išsklaidy-! 
tos. bet nepalaužtos. Labai 
sunku buvo seselėms mo
kytojoms ir darželių vedė
joms dirbti bolševikų mo
kyklose. Kiekviena gal no
riau būtų įėjusi kur į ūkį 
ar kokią dirbtuvę, bet Lie
tuvos bažnytinė vyresnv- •r v 9/

»i
bažn. rūbų ir vėliavų siu- gacijos leidžiamas 
vykią.

susi-

skaito- 
mergaičių mas ir platinamas. Sese

rys taipgi talkino L. K. 
Moterų dr-jai ir mergaičių 
“Pavasario” sąjungai, or
ganizuodavo virimo, ruo
šos, higienos ir kitus kur
sus, dirbo vaikų “Angelo 
Sargo” sąjungoje. Vasarą 
katekizuoaavo vaikus pa
rapijose.
Amerikoje

i

I menininkas daug rašė Lie- 
į tuvos katalikų laikraš- 
įčiuose ir yraTšleidęs kele
tą veikalų: eilėraščių rin- 
Į kini “Žemės Vieškeliais”, 
be to — vieną eilėraščių 

į rinkinį vaikams ir tris ap
sakymėlių knygeles taipgi 

Šiuo 
metu neturime žinių nei 

' ■ artimo aP^e dailininko Galdiko, 
____  __ apaštališkoji ”ei. aPie mok- Bajerčiaus 
dvasia, o veikimo formose likimą Lietuvoje, 
būtų lankstumas. Iš to iš- ----------------
plaukia kaikurie išoriniai Gyvenimas — tai privile- 
dalykai: abito paprastu- gija jėgoms išbandyti, o 
mas, šalia vienuolinio var- kai ta privilegija drąsiai

nurodymus, nenu

Steigėjo noras buvo, kad musU mažiesiems, 
kongregacijoje būtų stip- metu neturime r’j' 
ri, gyva Dievo ir ;_____  _
meilė bei ;

Gyvenimas — tai privile-

KELRODIS: 1
Iš North Station važiuokite Į Lechmere. Ten paimsite Har- 

vard Bus iki Windsor St. Patartina, jei kelios Sodalietes sykiu .
- važiuoja, pasiimti taxi — netoli, pigu ir greičiau.

Iš South Station — Cambridge tunnel to Kendall. Pasiimkite ■ 
transfer ir Spring Hill Bus priveža prie bažnyčios.

Iš Norwood — Forest Hills iki Summer. Pereini Į Washmg- 
ton Station. Cambridge tunnel iki Kendall — Spring Hill bus.

Iš Brockton: Nuo Ashmont iki Kendall Station. Tada Spring 
Hill bus.

Klauskite Immaculate Conception Church. Norton Square 
arba Windsor St.
DĖMESIUI:

Laike šv. mišrų Sodalietes bendrai priims Komuniją. Neuž
mirškite pasiimt ir nešiot Sodalicijos medalikėlį.
GARBĖS SĄRAŠAS

Daug mūsų jaunuolių tarnauja Dėdės Šamo kariuomenėje. 
Bet mergaitės. Sodalietes. irgi nepasilieka. Vienos slaugės, kitos 
priklauso prie vV.A.C., kiekviena prisideda prie karo laimėjimo. 
Visų vardų dar neturime. Kol kas žinoma, kad sekančios sodalie- 
tės garbingai tarnauja Dėdei Šamui.
Lav:rence —

Lena Karosaitė — slaugė
Anelė Volungevičiūtė — slaugė
Mabel Zapėnaitė — slaugė.

Cambridge —
Sofija Gendvilaitė — slaugė 
Alberta Malinauskaitė — slaugė.

Brockton —
Anelė Tubelytė — slaugė
Viola Jokubavičiūtė — W.A.C.

A. a. kun. Dr. J. Navic
ko kviečiamos seserys 
1936 m. atvyko į USA; se
kančių metų pradžioje bu
vo pakviestos šeiminin
kauti Marijonų Kunigų

įsisteige Seminarijoje Hinsdale. 
Šv. P. M. 1939 m. įsteigtas namas 

skyrius. Thompsone, Vilią Maria,

do, kartais, vartojimas ir 
krikšto vardo bei pavardės 
ir tt.

Vargdienių seserų kon
gregacija turi didelius 
nuopelnus Lietuvos religi
niame gyvenime. Puikiai 
yra pasidarbavusi spaudo
je ir organizacijose. Šioje 
srityje tarp Amerikos lie-r 

knygy- tuvių daug dar yra nenu
veiktų darbų ir būtų gra
žu, kad lietuviškoji visuo
menė sudarytų joms sąly
gas, pakviestų šioje srity
je į talką. Įvertindami šios 
kongregacijos nuveiktus 
svarbius darbus, sveikina
me šias seseris, įsikūru
sias Amerikoje, linkėdami 
ir toliau sėkmingai tęsti 
savo darbą,, drauge ruo
šiantis dvasinio atgimimo 
talkai Lietuvoje.

Ii

imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m.

• Vi

Chicago, III. —■ Švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
Švenč. P. Marijos Nek. Prasidė
jimo novena ir misijos, lapkri
čio 29 — gruodžio 8 d. Tėvas 
Juvenalis Liauba.

Providence, R. I. — Šv. Kazi
miero par., 40 vai. 
gruodžio 12—14 d. 
Justinas Vaškys.

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

FRANCISCAN FATHERS .
310 Orchard PI., 

Pittsburgh, (10), Pa.

atlaidai, 
— Tėvas

šv. Vin- 
lapkričio

Bottled locally by Franchised Bottlers from coast to coast

. A

voje — ji buvo skiriama “Poilsio 
mokyklinio amžiaus vai
kams globoti laisvu metu 
po pamokų. Čia vaikai 
ruošdavo pamokas, žaiz- 
davo, seselės globoj pra
leisdavo laiką, o tėvai ra
miai sau galėjo būti dar
be. Soc. Mokyklos studen
tės čia atlikdavo praktiką. 
Švietimo Ministerija labai 
šios rūšies įstaigas verti
no ir ruošėsi jų steigti 
daugiau, po visą Lietuvą, 
bet bolševikų okupacija 
viską suardė. Vilniuje se
serys globojo atskirą vai
kų darželį prie Aušros 
Vartų.

Prieš bolševikų okupaci
ją Kongregacija turėjo 17 
skyrių Lietuvoje ir 3 sky
rius (arba, vadinamus, na
mus) Amerikoje. Dirbo 
dešimtyje senelių prieg
laudų, 12-je vaikų darže
lių viename vaikų židinyje 
Vilniuje, vedė keturis mer
gaičių bendrabučius, dvi 
pradžios mokyklas, vieną 
žemės ūkio mokyklą, dvi 
spaustuves.
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LDS Studijų Rateliams
Pijus XII ir Taika

14. KALBA LIETUVOS ATSTOVUI 
STANISLOVUI GIRDVAINIUI 

Spalių 18 d., 1939 m.
(Tęsinys)

Lietuva, katalikiška tauta, visuomet taip artima 
Mūsų tėviškai meilei ir Mūsų ganytojiškam rūpestin
gumui, šiandien čia įvykstančiame akte mato laimin
gą ateities laidą: tai ženklas, kad Lietuvos vyriausy
bės santykiai su Šv. Sostu įeina į naują tarpsnį, kuria
me dar užsilikę klausimai, liečia Bažnyčios ir valsty
bės santykius, galės greitai rasti išminties ir teisingu
mo dvasioje darnų sprendimą, palankų religinio gy
venimo augimui toje tautoje.

Pone atstove, tamsta pavadinai katalikybės avan- 
postu šiaurėje tą kraštą, kurio sūnus esi ir kuriam to
kiose aukštose pareigose tarnauji. Tie žodžiai ištriškę 
iš lūpų, lygiu būdu kyla iš pačios jūsų krašto širdies, 
to krašto, kuris savo tradicija yra atsidavęs Šv. Sos
tui.

Lietuvai tie žodžiai yra garbės ženklas. Juose 
praskamba ryžtingos valios balsas visuomet dvasioje 
ir išoriniu pasirodymu, savo darbais pasilikti vertiems 
to ženklo ir to vaidmens, kuriuos tie žodžiai išreiškia,
net jei būtinas atpildas už tokio idealo laikymąsi ir 
vykdymą turėtų būti auka.

Atsimindami savo pareigas, kaip vyriausiojo Ga
nytojo, Mes neleisime, nebent Mūsų būtų prašoma, 
kad Mūsų veikimas, visados nukreiptas grynai į sielų 
išganymą, susidurtų su grynai laikiniais ginčais ir te
ritorinėmis rungtynėmis tarp valstybių.

Tačiau tos pačios Mūsų pareigos neleidžia Mums 
užmerkti akių, kada Europos paviršiuje iškyla nauji 
neišmatuojami pavojai, visuose pagrindiniuose bruo
žuose; tamsus Dievo priešų minties ir darbų šešėlis 
kasdieną vis labiau gręsia ir artėja. Labiau negu ku
riuo kitu savo istorijos laikotarpiu, panašiomis aplin
kybėmis Krikščioniškojo paveldėjimo ir kultūros sau
gojimas ir gynimas būsimam Europos likimui ir kiek
vienos, didelės ar mažos tautos gerovei, gauna lemian
čios reikšmės.

DARBININKAS

I 
i

Ir šaltoje Alaskoje būna gražių ir šiltų vasaros die
nų. Štai šis David Osborne vyrukas išaugino savo glo
ba 30 colių didumo “sųuash”. Daržovių parodoje jis lai
mėjo gražią dovaną.

I
Į

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų 
Seimas Įvyks Spalių 31 Dieną
Marianapolio Kolegijos ilgametis jos rektorius, su 

Rėmėjų seimas, skelbia- dideliu širdies džiaugsmu 
mas spalių 31 dieną, Kris- minėdavo Kolegijos rėmė- 
taus Karaliaus šventėje. jus — geradarius.
Bus tai dvyliktas iš eilės šiandien, kada pasauly- 
Rėmejų seimas. , je siaučia karas, daug net

Nuo 1932 metų, kada didelių kolegijų turėjo už- 
pirmą kartą mūsų tautie-1 sidaryti. Marianapolio Ko- 
čiai susivažiavo į Mariana- jegijos. vadovybė yra viso- 
polį pasitarti, kaip geriau mis jėgomis pasiryžusi sa- 
pagelbėjus šiai vienintelei vo mokslo įstaigą išlaiky- 
lietuvių katalikų mokyk- ti> nors jr kažin kokias 
klai, kas rudenį įvyksta kliūtis reikėtų pakelti
Marianapolyje šie Rėmėjų šiais sunkiais laikais, 
seimai.

Per dešimt su

Pas Kanados Lietuvę Poetę
M

Bet drauge, atsižvelgiant 
viršum į pasunkėjusias aplinky- 

metų tuose seimuose savo Į bes, Marianapolio Kolegi- 
patarimu, 
darbu ir auka pasirodė ne- į dėkinga, 
maža kolegijos geradarių 
— kunigų, profesionalų, 
biznierių, darbininkų. Jų 
pastangomis 
Marianapolio 
buvo lengviau 
sakingas jos 
jos vadovybė 
tiprinta savo 
kada matė šį žmonių susi
domėjimą ir paramą. Kol 
dar buvo gyvas, nepamirš
tamo atminimo a. a. kun. 
Jonas Navickas, Mariana
polio Kolegijos steigėjas ir

i

patarimu, sumanymais, i jos vadovybe butų be galo
1-1 ’ , jei galėtų susi
laukti iš lietuvių katalikų 
naujos ir gyvesnės para
mos. Ko šiandien labiau
sia reikėtų kolegijai, — 
tai kuo daugiau lietuvių 
berniukų šioje mokykloje. 
Deja, tuo tarpu taip nėra... 

Šį klausimą reikėtų nuo
dugniai apsvarstyti da
bartiniame seime, o sykiu 
rasti ir kitų konkrečių pa
ramos kelių kolegijai.

Seimo programa spalių 
31 dieną Marianapolyje 
numatyta šitokia.

ir parama 
Kolegijai 

pakelti at- 
pareigas, o 

jautėsi sus- 
pasiryžimu,

Seimas prasidės iškil
mingomis šv. mišiomis 10 
vai. rytą. Seimo dalyviams 
pritaikytą pamokslą pasa
kys kun. Dr. Vincentas 
Andriuška, MIC. — Po pa
maldų bus bendri atstovų 
ir svečių pietūs. Po pietų, 
2 vai., seimas pradės savo 
posėdžius.

Svarbiausieji šio XII 
Seimo dienotvarkės daly
kai bus: pranešimas apie 
dabartinę Marianapolio 
Kolegijos padėtį; patikri
nimas nuveiktųjų darbų, 
kuriuos buvo užsibrėžęs 
pereitųjų metų Rėmėjų 
Seimas; pranešimas apie 
kun. Jono Navicko vardu 
įsteigtąjį Fondą. Bus iš
kelta ir kitų aktualių klau
simų.

Visi Kolegijos rėmėjai, 
jos prieteliai ir geradariai 
yra nuoširdžiai laukiami 
spalių 31 dieną, Mariana- 
polyje.

Marianapolio Kolegijos 
Rėmėjų Valdyba.

— 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.

i

Tautų Gerovės Pagrindas
Valstybė, kuri su kilniu pažiūrų aukštumu pripa

žįsta deramą laisvę plėsti Kristaus mokslą ir jį prak
tikuoti, drauge rengia dvasinės jėgos atsargas, kurio
mis ji galės su visu tikrumu remtis, kai ateis neramios 
ir sunkios valandos. Visur, kur Evangelijos mokslui 
duota pilna laisvė, Krikščioniškas jausmas apims ne 
tik piliečių sielas, bet taip pat ir įvairias viešojo gyve
nimo sritis. Ir juo labiau Krikščioniškas teisingumas, 
krikščioniškoji brolybė, Krikščioniškoji meilė gaivins 
ir vadovaus atskiriems asmenims ir bendruomenei juo 
labiau pačiose tautose ir santykiuose tarp tų tautų bus 
dvasinė atmosfera, kuri darys galimą, net ir lengvą, 
daugelio klausimų sprendimą, kurie šiandien atrodo, 
arba ištikrųjų, yra neišprendžiami.

Jei dabartiniuose įvykiuose krikščioniškos tautos 
Mums ypatingai rūpi, tai Mūsų sūnūs ir dukterys Lie
tuvoje gali suprasti, kaip dažnai Mes esame su jais. 
Mes taip pat esame su jais sujungti Mūsų nepalaužia
mo tikrumo dėl jų ištikimybės ir pasitikėjimo Dievu, 
kurio Visagalė parama gali susitaikinusiai, teisingu
mo, brolybės ir Krikščioniškojo pašaukimo minčiai 
atsidavusiai Europai atverti naujus kelius į pažangą i 
ir gerovę.

Šito lūkesčio žadinami, Mes siunčiame Lietuvių 
tautai, — valdančiajai ir valdomajai, — Mūsų nuošir
dų sveikinimą; visiems jos vaikams, o ypač Jūsų Eks
celencijai, Mes maldaujame iš savo širdies gilumos 
kuo gausiausių Dievo Malonių.

VALSTYBĖS VEIKLA MODERNIAME 
PASAULY

Enciklika. Spalių 20 d.. 1939 <
Kaip Vietininkas To, kuris lemiamą valandą tų 

laikų aukščiausios žemės galybės atstovui yra taręs 
didžius žodžius: “Aš tam gimiau ir tam atėjau į pa
saulį, kad liudyčiau apie tiesą. Kiekvienas, kuris yra 
iš tiesos, klauso Mano balso’’, Mes jaučiame, kad nega
li būti didesnės pareigos Mūsų uždaviniui ir Mūsų lai
kams, kaip su apaštališka drąsa liudyti apie tiesą: 
“duoti liudymą apie tiesą”. Šita pareiga reikalauja 
taip išdėstyti ir atremti žmonių klaidas bei nusikaiti
mus, kad jos, tik gerai pažintos, galėtų būti atitaisy
tos ir pašalintos “Pažinkite tiesą ir tiesa padarys jus 
laisvais”. Pildydami šitą pareigą. Mes nepasiduosime 
kokių žemiškų nuomonių įtakai; nuo tos pareigos ne
sulaikys Mūsų nei kieno nors nepasitikėjimas ir prieš
taravimas, atstūmimas ar nesupratimas, nei baimė 
būti blogai suprastiems ir klaidingai aiškinamiems. 
Tačiau visados tai vykdysime, gaivinami tėviškos mei
lės, kuri pati kenčia, kada vaikus ištinka liga ar nelai
mė, ir liepia jiems duoti Rinkamų vaistų; visados tai

AŠARŲ PAKALNĖS SOPULIAI
Jei gyvenimas — ašarų pakalnė, tai jautri poetės 

siela gal net daugiau už kitus tą sopulį atjaučia ir pa
rinktais žodžiais moka kitiems perduoti. Aukštaitė 
sielojasi dėl žemėje liejamų ne tik ašarų, bet jau krau
jo-

O rožės! Šilkaspamės! Kur meilės žibintai sustatyta?! 
Argi amžiais vieniša ir rūpestinga be jų būsiu?!

Pašnarėkit, kašmiro plosčiais apsupę bedalę, 
Aš taip myliu jūsų karmino lūpas bežodes!.. 
Visais žiedais sukriskit, į mano kopiančią valią. 
Aš eisiu ten, kur meilė ves ir protas rodys kelią.

Kartais poetė pasineša net į pesimizmą, perjuodą 
nusiminimą:

— O. neplasnokie, širdies are!
Grabe sparnai neišsities... ✓
Vinis į dangtį jau suvarė — 
Ranka be jausmo, be širdies.

i

Marijampolės Ir Vilkaviškio 
Apylinkėse

(LKFSB) Marijampolė
je veikęs dramos teatras 
esąs perimtas miesto val
dybos ir pavadintas Mari
jampolės miesto teatru. 
Aktorių kolektyvui vado
vaująs rež. K. Tunkevi
čius, anksčiau dirbęs Šiau
lių miesto teatre. Teatro
direktoriumi esąs paskir- 

i tas J. Pileckis. Marijam
polės profesinių sąjungų 
chorui vadovaująs muzi
kas K. Gurevičius.

Karo metu buvo sude
ginta: Kapčiamiesčio baž
nyčia, Seinų apskr., Pilviš
kių bažnyčia su visais ūkio 

į trobesiais, Vilkaviškio ap
skričio, Vilkabūdžio medi
nė bažnyčia, Šakių apskr. 
Be to — nukentėjo Mari
jampolės vienuolynas ir 
sudeginti Alytaus kleboni
jos visi ūkio trobesiai. Vi- 

I sų bažnyčių ir trobesių at
statymo darbai esą pradė
ti. Naujos bažnyčios pra
dėtos statyti mūrinės.

— Papilėje įsisteigė Šiau
lių mokslo ir meno dr-jos 
skyrius su dainos, muzi
kos, vaidybos, tautinių šo
kių, sporto ir mokslo po- 
puliarizacijos skyriais. 
Galimas dalykas, kad dėl 
.paskutiniais laikais padi
dėjusių sunkumų tas kul
tūrinis veikimas bus ap
miręs.

Sulaužė laikas cikloninis.
Kruša ir lietūs barė...
Štai monumentas akmeninis
Iš širdies pasidarė...

Jautrus ir jos eilėraštis “Dėl Tavęs”. Ji nori maža 
žvaigždele spindėti ties mielo asmens stogu, nori kaip 
dulkelė pasislėpti drabužių kvolduose, nori kiečiu aug- 

' ti palangėje, pagaliau:
— O. kad aš būčiau pelenas pilkas.
Židiny Tavo sielos žinyčios,
Aš tau rusenčiau valandas ilgas. 
Taip, kaip kodylas naujos bažnyčios.

Pati jausdama savotišką gyvenimo vienatvę, ji 
taip supranta vienuolės būklę ir moka taip pravesti 
paralelę su savo padėtimi. Ji taria vienuolei:

— Bent lauko žiogelio maida prisidėsiu...
Kai baltas balandis su meile vis kilsiu!
Kaip didingas aras idėjoms pabėgsiu. 
Į skausmą numosiu, į kerštą nutilsiu. 

Nes mano regulos — visos žemės godos. 
Mano Vienuolynai — vienužė širdis. 
Mano gaubtuvėlis šeimai atiduotas... 
Esu sargų sargas per dienas naktis.

Ryšys su Dievybe — jos galingasis gyvenimo 
ramstis ir tiems, kurie norėtų tą jai atimti, reikėtų pa
skaityti šį jos skundą iš eilėraščio “Sielos glūdumoj”: 

— Man paskutinį irklą žmonės.
Plėšia iš rankų ir širdies...
Ak, Viešpatie! priduok malonės
Liktis prie Tavo išminties.

Ir ji savo kitame kūriny — “Presbiterijoje” taip 
šviesiai kalba apie dvasinę komuniją, maldą kasdieni- 

! nę. I

— Vandenys verkia krauju pasruvę. 
Verkia sietynai vargšo žmogaus! 
Tiek mieloj žemėj kūnų prigriuvę — 
Bet vis nėr sielai tako saugaus...

Ji moka rūstų žodį tarti tiems, dėl kurių kaltės 
tiek kančių žemėje:

— Kiek prarymota dailei ir menti i. 
Kiek glūdi meilės, aukos darbe... 
Kiek alkio nešta dvasiniam penui! 
O kiek troškimų ilsisi grabe?..

Tik man padėkit suprasti vieną: 
Aukso balvonų vergus tuščius! 
Kam ieško dujų, kam lieja plieną — 
Ką skerdžia brolius ir juos pačius.

Poetės siela pamato ir pavienio žmogaus kryžiaus 
kelią. Ji štai sielojasi dėl akis užmerkusios džiovinin
kės:

— Nors šaltąjį karstą smiltys nusiminę, 
Kaip jautrios seselės, bučiuos, glamonės; 
Nors draugas kas rytas kapą apkabinęs — 
Gailioms ašarėlėms, kaip rasa, apsės...

Nebegrįši...
Tik kapas, tik kapas kaip kada raselę 
Išvers iš krūtinės miegančios, šaltos. 
Išvers tai ne rasą, tik slėptą dainelę, 
Dėl meilės kentėtos, dėl meilės tyros.

ATSKLEISTOS ŠIRDIES PASLAPTINGOSIOS 
GODELĖS

Kiekvienas žemės keleivis kartais pajunta dyglį: 
savoj krūtinėj, tuo labiau — jautresnės sielos žmonės, 
poetai. Marija Aukštaitė eilėraštyje “Rožės” štai ir 
atskleidžia vieną savo skundą:

— Ant gyvenimo degėsių, pilkais pelenais užpustyta — 
Priversiu verkiančią lyrą nusijuokti dėl jūsų!—-----------------------------------------------------------------

vykdysime, sekdami visų ganytojų pavyzdžiu, Jėzaus | 
Kristaus, Gerojo Ganytojo, kuris yra šviesa ir drauge 
Meilė: “Laikydamiesi tiesos, meile augsime”.

1.
2.

Klausimai Apsvarstymui
Kokia proga Pijus XII kalbėjo Lietuvos atstovui?
Ar Bažnyčia kišasi į grynai laikinius valstybių gin

čius?
Ar religija stiprina valstybės gyvenimą ?e
Kodėl Popiežius be baimės kalba visam pasauliui?

i

I
I

ATSISVEIKINANT
Buvo dvasinis džiaugsmas gilintis į jos turtingos 

poezijos posmus*. Poetė buvo išsiilgusi pasikalbėjimų 
apie raštiją, plunksnos meną. Ir kai pakilau atsisvei
kinti su jų malonia šeima, pratardamas, kad jau išsi
skirsime, rašytoja prabilo:

— Kūnas — tai tik apsiaustas. Iš jo dvasia išnyra, 
susisiekia. Mes visi toj pačioj erdvėj, tuo pačiu oru 
kvėpuojame...

Atsisveikindamas palikau tai nuoširdžiai, lietu
viškai šeimai savo atvaizdą su įrašu, primenančiu ra
šytojos kūrybą:

— Šis mano šešėlis tepasako Jums, jog mano mintys
dažnai lankys šiuos mielus namus, kur gimsta ilgesio 
gijomis, kentėjimo ašarų deimantais ir meilės ginta
rais dabintas lietuviškas žodis. K. J. Prunskis.

NO. 1» —When Pvt. Helen 
Van Courten of St. Louis 
started training at WAC 
center at Dės Moines, Ia., 
she was tenth in her family 
in U. S. forces. Six brothers 
are in Navy; one in Army;

twu sisters in WACS.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

NORtfOOD, MASS
£ kraa iicnį. s] alių 24 d., Šv. 

. urglo lietuvių parapijos sve- 
: .inėje. St. James Avė.. įvyks 
‘ aide® Apaštalavimo draugijos 
* Žalia?', •ak Is Liūtis” — vaka- 
i ’!■ j ir įvairia pro^-
rama ir užkandžiais. Šis paren
gimas yra parapijos naudai. 
Programa prasidės 4 vai. po 
pietų. Kviečia visus dalyvauti.

Spalių 16 d. pp. Adomaitienė 
. St. George 

giminaitės 
Brockton. Mass.

ir Rakauskai, gyv 
St.. dalyvavo savo 
vestuvėse

sekmadieni Moterų 
apskričio suvažiav i- 

dalyvavo pp.

Pereitą
Sąjungos 
me. So. Bostone.
A. Navikienė. B. Adomaitienė ir 
A. V. Kneižienė.

p. Jablonskienė. Moterų drau
gijos ir kitų draugijų narė, iš
vyko į Cambridge City ligoni
nę patikrinimui savo sveikatos.

i;

Paliko nuliūdime motiną, pa
tėvį p. Kazį Naujokaitį. Wins- 
k,w Garage savininką, seserį p. 
Julią Perckškenę (Kaziulytęl 
ir brolį Albertą, kuris yra Jung. 
\alstybiu laivyno tarnyboje.

pp. Naujokaičiai gavo tele
gramą apie sūnaus mirtį ketvir
tadienį. spalių 14. o laišką nuo 
laivyno kapeliono gavo kiek vė
liau. kuris buvo datuotas spalių 
10. kuriame rašo, kad a. a. Vin
cas P. Kaziulis mirė aprūpintas 
šv. Sakramentais.

A. a. Vinco švogeris ir jo se
sers vyras, p. Jonas Parekšlis 
yra kur nors Hawaii salose. 
Jiedu dažnai sueidavo. Bet vė
liausiuose laiškuose p. Jonas 
Perekšlis jau neberašė apie 
Vincą, ir gal būti ir dabar dar 
Jonas nežino kas atsitiko su 
Vincu.

Vincas P. Kaziulis įstojo į 
Jung. Valstybių laivyną tuojau 
užbaigęs Norwood High School ■ 
birželio mėn.. 1942 m., būdamas 
tik 17 metų amžiaus. Jis įsi
prašė motinos, kad leistų jį lai
vynam Užjūryj išbuvo tik še
šius mėnesius.

Taip. Vincas Petras Kaziulis 
už šios

šalies ir savo tėvų šalies laisvę.
Nuliūdusiai p. Petronei Nau- 

jokaitienei. jos vyrui p. Kaziui 
Naujokaičiui, ir jos šeimai reiš
kiame gilią užuojautą!

i
KETURDEŠIMTĖ

Didžioji metinė 40 valandų 
švč. Sakramento garbinimo 
šventė prasidėjo sekmadienį, 
spalių IS d. Kun. Spencer. šv. 
Marijos Seminarijos profeso
rius. atnašavo Sumą. Jam pa
gelbėjo mūsų kunigai, dr. Men
delis ir kun. Dubinskas. Atlaidų 
pradžiai atatinkamą pamokslėlį 
pasakė kun. misijonierius tėvas 
Juvenalis Liauba. Bažnytinio 
choro giedojimas buvo kuklus 
bet gražus. Procesija šįmetą 
buvo gal gražesnė negu kitais 
metais. Tos geros rūpestingos 
mokytojos Sesutės Kazimierie- 
tės vis sugalvoja ką nors naujo. 
Visos apeigos užėmė dvi valan
das.

DIDYSIS ALTORIUS
Išstatymo altorius tai buvo

Lietuvis Aviatorius 
Mirė Nuo Žaizdų

Šiomis dienomis pp. Naujo- paaukojo savo gyvybę 
kaičiai. gyv. 558 Pleasant St., 
gavo liūdną žinią, kad sūnus 
Vincas Petras Kaziulis. 18 metų 
amžiaus, buvęs Jung. Valstybių 
laivyno aviacijos radio trečios 
klasos operatorius, mirė 
žaizdų, kurias jis gavo 
veiksmuose Pacifike.

A. a. Vinco motina p. Petro
nė Naujokaitienė (Kaziulienė). 
gavus šią liūdną žinią, susirgo 
ir yra gydytojo priežiūroje.

nuo 
karo

valdyba reiškia gilią užuojautą 
savo narei p. Petronei Naujo- 
kaitienei ir visai jos šeimai, mi
rus jos mylimam sūnui Vincui 
karo tarnyboje.

A. a. Vincas P. Kaziulis yra 
antras lietuvis jaunuolis iš Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos žuvęs 
Jung. Valstybių karo tarnybo
je-

Moterų ^jungos 27 kp. ir jos

p. Ieva Tvaskienė, gyv. At- 
wood Avė., gavo žinią nuo savo 
sūnaus iš San Francisco. Cal.. 
kad jis tikisi gauti atostogas ir 
sugrįžti į namus šią savaitę. 
Jaunuolis yra Jung. Valstybių 
laivyno tarnyboje.

tikrai meno darbas. Kaip kitais 
metais taip ir šįmetą vien tik 
chryzantėmai buvo naudoti, 
girdėjau kun. dr. Mendelį sa
kant. net ?5 tuzinai jų. Bet šį
met buvo kas nors naujo. Ant 
altoriaus nesimatė paimu. Vie
toj paimu buvo naudojama ru
dens nudažyti įvairia-spalviai ą- 
žuolo lapai. Su geltonais aukso- 
spalviais chryzantėmais tie la
pai begalo puikiai papuošė visą 
altorių. Altoriaus priešakyje 
kybojo puikus vaizdas nupieš
tas ant šilko angelų adoruojan
čių Švč. Sakramentą. Sanktua- 
rijoj meningai mirguliavo lem
pelės. kurios išrašė vardą JĖ
ZUS. Įėjusiam bažnyčion alto
rius ir visa sanktuarija darė 
nuotaiką, kuri buvo nežemiška. 
Visas tas grožis tai nuopelnas 
Sesučių Kazimieriečių. kurios 
darbuojasi mūsų parapijoj ir 
kurioms yra pavestas puošimas 
mūsų altorių. Visų yra pripa
žįstama, kad jos yra tikros ar
tistės. Nei viena Baltimorės 
bažnyčia neturi tokių papuoštų 
altorių per šventes kaip šv. Al-j 
fonso lietuvių bažnyčia.

i

The Tieretofore unknown task of re-using cooking grease is emphatically 
stressed at the School of Scientific Housekeeping, 134 East 63rd Street, 
N. Y. Once fat is no longer edible hovvever, it is carefully salvaged as 
demonstrated by instructress Mrs. Charles Roome while Suzanne Simona 
of Rye, N. Y. looks on. Salvage is completed when fat is turned in to a 
meat dealer to be used for glycerine vvhich is urgently needed for muni- 
tions and medicines. Used fat triakes the glycerine used in the manu- 
facture of the marvelous sulpha diazine ointments vvhich save lives.

Lietuviškai-Angliškas 
Angliškai - Lietuviškas 

Žodynas
Ką tik gavome iš Angli

jos naują Lietuviškai - An
glišką ir Angliškai - Lietu
višką Žodyną, kuris sure
daguotas Rev. H. H. Pow- 
tress, B. A., B. D., ir Rev. 
T. Gėrikas. Turi 333 pus
lapius ir nemažo formato. 
Kaina $6.00.

Užsakymus siųskite —
DARBININKAS

365 W. Droadv/ay,
So. Boston 27, Mass.

i
šiai liūdnas ir tai kad beveik 
nėra nei vieno jauno vyro na
muose. Karas juos visus išvarė 
į stovyklas.

Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonų 
kurio tu negali matyti, 
su taupo m i s.

kuopuikiausia. Daug žmonių at-j Abudu Kazimiero tėvai yra bai- 
liko išpažintį ir sustiprino save [šiai nuliūdę, nes jis buvo jųjų 
dvasiniai. Dabar lauksim Kris- [ viengimis. Lai gailestingasis 
taus Karaliaus Šventės ir VisųI
Šventųjų.

Lai
Dievas teikia jiems suraminimą 
jų skausmo ir liūdesio valando
je-

A. A. ONA BIELIENĖ

: Juozas Kasinskas |
> Ine. A

Laidotuvių
Direktorius !|

Patarnavimas Dieną ir Naktį A 

jį 602 VVashington Blvd. $ 
Į? BALTIMORE, Md. g

Tel. Plaza 8595
i? Limosinai dėl visokių reikalų A

Spalių 19 dieną, bežaidžiant 
football. sužeistas pp. Novikų. 
gyv. St. George St.. sūnus Pra
nukas. Perlaužtas kojos kaulas. 
Jis dabar randasi Norwoodo li
goninėje. Reiškiame užuojautą 
ir linkime, kad Pranukas pa
sveiktų.

Viešnia - Žiema!
CLEVELAND, OHIO

ALBERT R. BARKER
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

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

Ateina Nemaloni

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Pageltę, šalčio pa
kąsti medžių lapai 
krinta — reiškia, arti
nasi nekviestoji vieš
nia — šaltoji žiema.
Naujosios Anglijos ponios ir panelės, ar esate pa
siruošę ją pasitikti?

Jau baigiamas atnaujinti Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčios vidus prie didžiojo ir šo
ninių altorių. Sienos ir lubos 
nudažomos gražiomis spalvomis 
ir naujais paveikslais. CSN.

MIŠPARAI
Sekmadienį vakare kun. Jo-1 

nas Mendelis iš Šv. Kotrynos 
parapijos laikė mišparus. Pir
madienį, novenos dėliai, kun. 
dr. Mendelis, parapijos adminis
tratorius. buvo celebrantas. 
Ant užbaigos antradienį kun. 
Eugenijus Walsh, seminarijos 
profesorius, laikė mišparus ir 
vedėgiedojime visų šventųjų li
tanijos. Ant užbaigos atlaidų 
suskaičiau net 12 kunigų. Perei
tais metais per Keturdešimtę 
mūsų bažnyčia turėjo garbę 
paskutinį atlaidų vakarą matyti 
prelatą Ambotą. lietuvių para
pijos kleboną. Hartford. Conn.

Po ilgos ir sunkios ligos, sek
madienį. spalių 17 d. mirė a. a. 
Ona Bielienė. Palaidota iš mūsų 

1 bažnyčios trečiadienį, spalių 20 
»d. su trejomis mišiomis. Paliko 
[dideliam nuliūdime vyrą, du sū- 
1 nu ir vedusią dukterę ponią Al- 
i doną Grajauskienę. Po operaci
jos padarytos Bon Secours ligo-

KALĖDOJIMAS

Metinis parapijiečių lankymas 
žygiuoja pirmyn visu smarku
mu. Šia savaitę kunigai turi vil
ties atlankyti tirščiausiai lietu
vių apgyventas miesto gatves, 
būtent, W. Lombard St. ir Hol
lins - Parkin gatvės. Jei blogas į 
oras nesutrukdys jųjų darbo,

ninėje velionė gyveno pas savo, tai manoma, kad kalėdojimas 
dukterį ant Gibbons Avė. A. a. bus užbaigtas iki gruodžio mėn., 
Bielienė buvo ramaus būdo mo- šįmetą vienas dalykas yra bai-i 
teris. gera katalikė, tad prie
jos karsto matėsi daugel dvasi- f 
nių gėlių puokščių, užprašytų J 

•. mišių. Lai gerasis Viešpats $ 
____  Z_____ 1-1____I_  _ _ T"** _>• — t

ŠV.

ramina likusius a. a. Bielienės 
liūdinčius gimines, o pačios mi-' 
rusios vėlei lai Jis suteikia Am
žinąjį Atilsį.

I. J. Fox, didžiausia moteriškų kailinių firma 
Amerikoje, savo krautuvėje turi didžiausi kailinių 
pasirinkimą, prieinamiausiomis kainomis. Įsigy
kite kailinius pirm, negu užklups šalta žiema. Kai
liniai tai yra geriausias investmentas!

Kailinius galite mūsų krautuvėje įsigyti labai 
prieinamomis sąlygomis, lengvais įsimokėjimais. 
Nėra reikalo mokėti cash, pirkite mėnesiniais įsi
mokėjimais. Nuošimčio už tai nereiks mokėti.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų šios firmos lietuvis atstovas p. 
Bernardas Koraitis. kuris yra kailinių ekspertas 
ir žinovas. Per jį pirkdamos gausite 10 nuošimtį 
nuolaidos.

Jei turi senus kailinius, mes įmainysime į nau
jus, duodami gerą kainą už senuosius. Ateikite pas 
mus šiandien!

MCTORY
BUY
CMITCO
STATĖS

WAR
f A«t> 
\ STAMPS

411 WASHINGTON street 
BOSTON, MASS.

Spalių 22. 23. 24 ir 29. 30. 31 
dienomis įvyks Nesiliaujančios 
Pagalbos P. Švč. parapijos me
tinis bazaras. Penktadienių va
karais bus “Fish Fry", o šešta
dienių ir sekmadienių ruošia
mos vakarienės, šeimininkės — 
moterys gamina kugelį, mėsos 
dešras ir kitokius skanumynus. 
Bus ir įvairių žaidimų.

Klebonas kun. J. F. Angelaitis 
ir komisija kviečia visus geros 
valios Clevelandiečius ir iš apy
linkių miestelių svečius atsilan
kyti ir paremti mūsų naujos 
Dažnyčios statybos fondą.

Kvieslys.

Liauba. Tasai 
dvasios sūnus 
labai gražų į- 
asketiškos iš- 

šv. Pran-

Giliausią užuojautą reiškiame / 
ponams Galiniams nuo Hollins Ž 
Street, mirus jųjų mylimajam j 
sūnui Kazimierui. Tai buvo jau- J 
nuolis tik 25 metų amžiaus, 
kaip tik ką pražydusi gėlė, kurį 
baisioji džiova pakirto.
Maryland Valstybės Sanatori
joj. Palaidotas iš Šv. Alfonso 
[bažnyčios šeštadienį, spalių 16 
d. Trejos Mišios buvo atnašau
jamos kartu už mirusio vėlę.

Mirė
i

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 GERULIKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

I
i

ATLAIDŲ PAMOKSLININ
KAS

Visus atlaidų pamokslus sakė 
Kun. Juvenalis 
Šv. Pranciškaus 
ant visų padarė 
spūdį. Jaunutis,
vaizdos, persisunkęs 
ciškaus dvasia, jis savo žodžiais I 
tikrai žavėti žavėjo savo klau
sytojus. Jojo balsas stiprus, 
tarmė aiški, kalba graži, pavyz
džiai ryškūs padėjo nei vienam 
susimastyti sielos reikalais: to- 
dėliai jojo klausykla buvo nuo-| 
lat apstota žmonių ieškančiųjų 
paguodos ir suraminimo. Para-| 
pi jos tretininkės ypač džiaugėsi 
sulaukusios Vizitatoriaus Tėvo 
Liaubos asmenyje. Lai gerasis 
Dievas teikia jaunajam misijo- 
nieriui gerą sveikatą ir ilgus 
metus vesti mūsų lietuvių žmo
nių sielas prie Dievo ir amžino 
išganymo.

"Touch Typing In 5 Easy 
Lessons"

Raktas Į Pasisekimą

Šiandien kiekvienoje įstaigo-
MOKYKLOS CHORAS I ->e’ kiekvienoJe industrijoje yra 

Atlaidų rytais 9 vai. per Su- naudojama rašomosios maši- 
mą giedojo mūsų mokyklos P®1®8 typewriters. Taigi, jei 
choras. Tai ne naujienybė. KasHime; kad Jūsų vaikai len’’ 
naujo buvo tai jų gražus giedo- viau dirbtų, mokykite juos sis- 
jimas naujų Mišių užvardintų teipatingai —_ *Touch, _yping 
Cum Jubilo. šias naujas Mišias Į ra8^* mašinėle, 
vaikučiai išpildė tikrai menin
gai. Buvo ko klausyti kaip jie 
kūdikiškais balseliais išpildė ši
tą gan sunkų veikalą. Kun. dr. 
Mendelis negalėjo atsidžiaugti 
jųjų prisiruošimu. Prie to per 
visas atlaidų dienas oras buvo 
pastovus. Sekmadienį ir pirma
dienį buvo saulėta graži. Antra
dienį buvo apsiniaukusi bet ne
lijo. Visa atlaidų tvarka buvo

. 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:

TOUCH TYP- 
LESSONS”.

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

★ ★

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

3 3

“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 $2.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

“VYTIS”
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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[vietinesŽINIOS!
K

Nepamirškime jaunimo misi
jų, kurias pradės kun. dr. L. 
Mendelis, spalių 25 d., 7:30 v.v. 

Spalių 19 d., Adelė Natkiūtė Dauguma jaunuomenės žingei- 
ištekėjo už jūreivio Pranciškaus dauja šiomis misijomis. Steng- 
Smith.

ŽINUTES

kimės suinteresuoti jomis kiek
vieną jaunuolį.

Spalių 24 d., 3 vai. p. p., po Misijos liečia ir lietuvišką 
Šv. Rožančiaus pamaldų, Pran- elementą, nes rytais Tėvas Dak-
ciškonų Tretininkų Brolija ren- taras skelbs Dievo Žodį lietuvių 
gia vakarą, bažnytinėje salėje, kalba.
West 5th St. Kun. K. Jenkus Šios misijos bus visiems gera 
rodys “Liurdo Stebuklai” ir ki- proga prisiruošti prie Kristaus 
tus įvairius ir įdomius judamus Karaliaus šventės, 
paveikslus. Visi yra kviečiami 
atsilankyti į šį puikų parengi
mą.

DAKTARAI

i Šou. 4476
■ Dr. Joseph F. Antanėlis
l OPTOMETRISTAS
i 515 East Broadway

So. Boston, Mass.
Į Ofiso Valandos išskyrus 

Trečiadieniais ir 
Penktadieniais

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

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

Seredomls:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

DARBUOJASI PARAPI
JOS KONCERTUI

Šis koncertas įvyks lapkr. 21 
d., 3 v. p. p., didžiulėje South 
Boston High School salėje. Prie 
jo ruošiasi artistė Sue Griška, 
art. R. Juška ir choras, paties 
p. Juškos vadovybėje. Koncerto 
naudai darbuojasi ir parapijie
čiai.

Štai tarp kitų, ponia Ieva Ku- 
darauskienė pareiškė reikalą ir 
norą parapijai pasidarbuoti ir 
pasiėmė koncerto tikietų parda
vinėti. Būtų pravartu, kad visi 
South Bostoniečiai persiimtų 
šia gražia mintimi bei noru. A- 

’part parapijos parėmimo, jie iš
klausys labai aukštos vertės 
koncertą. Kviečiami visi.

i s
i i

PADĖKA

pa-

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

Liurde, Rėmėjai
ĮAMŽINKITE SAVO VARDĄ 1 LIURDO KNYGĄ

Iš visų Marijos stebuklingų šven-
tovių labiausiai yra pagarsėjęs
Liurdas. Tai yra mažas Prancūzi-
jos miestelis, kur prie Masabielio
upės, 1885 metais Švenčiausioji Pa
nele 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

So. Bostono Lietuvių Masinis 
Susirinkimas Pavyko

Lietuviai Išpirko Karo Bonų Už
012,000

Sekmadienį, spalių 17 d., i ir pasiūlius priimti rezo-

4. That there be no appeaae- 
ment of totalitarian govern- 
ments be they foes or allies 
since that would be.soving the 
seeds of future wars.

5. That the United Statės 
government make representa- 
tions to the Russian govem- 

■ment to permit the relatives 
į ann friends of Lithuanian de- 
1 portees in Siberia to freely

with them and
to send food, clothing and me- 
dical supplies for their relief 

the American Red

6. That copies of these reso- 
lutions be forwarded to the 
President of the United Statės,

the
Ambassadors of Great Britain, 
Soviet Russia and China, the 
and friends of Lithuanian de- 
members of both Houses of 

Massachusetts,
the Govemor of the Common- 

of Massachusetts. the 
Great and General Court of 
Massachusetts, the Mayor of 
the City of Boston and the lo-

Chairman.

communicate
So. Boston High School liuciją, susirinkusieji 25 
auditorijoj įvyko bendras draugijų ir klubų atstovaii

lietuvių masinis susirinki- ir bendrai visi dalyviai pri-
mas, ALRK Federacijos' ėmė sekančią rezoliuciją:
skyriaus vadovybėje. Apie
tą susirinkimą jau buvo
rašyta pereitame uDarbi-
ninko” numeryj. Čia pažy
mėsiu tik, kad skelbimuo-

through
Cross.

RESOLUTIONS
I

Unanimously adopted at a 
mass meeting of United Statės' the Secretary of Statė,
citizens of Lithuanian birth, or

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.

a. a. Vincui
už

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Šiuomi reiškiu nuoširdžią»
dėką Šv. Petro lietuvių parapi
jos kunigams už dvasini patar
navimą sergant ir mirus mano 
mylimam vyrui.
Zaleckui; dėkoju visiems 
lankymą, dalyvavimą šermeny
se ir laidotuvėse, už aukojimą 
šv. mišių ir gėlių, ypač dėkoju 
giminėms už viską, ką yra man 
padarę nuliūdimo valandoje.

Dėkoju Šv. Jono Ev. P. BĮ. 
draugijos. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių. Susiv. Lietuvių Šv. 
Kazimiero ir D. L. K. Kęstučio 
draugijų valdyboms ir nariams 
už paskutinį patarnavimą, prie 
kurių velionis priklausė ir buvo 
vaidybose ilgus metus.

Taipgi dėkoju laidotuvių di
rektoriui p. Juozui Kasperui už 
malonų patarnavimą.

Lai Dievas visiems atlygina'
Nuliuduis

Bronė Zaleckienė,
sūnus Stasys ir duktė Alena.

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI 

BALLAŠT TUBES
POPULAR EACH
NUMBERS

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

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

VILI. ALSO SUPPLY DEALERS
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND
Satisfaction auaranteed or your 

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

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPEY CO.

19 High St., Boston įr

LANKĖSI

Antradienį lankėsi p. Valerija 
Borisienė, ilgametė “Darbinin- 

i ir rėmėja. Atsi- 
Bį i lankymo proga aukojo S2.00 pa- 
* laikymui laikraščio ir pasižadė
jo įstoti į Liurdo knygos rėmė- 
I jus.

JDUI Kirile, llgčt 
$ * ko” skaitytoja

i

tt

Trečiadienį “Darbininke” lan
kėsi p-nia K. Plechavičienė iš 
Cambridge, Mass. Atsilankymo 
proga, p-nia Plechavičienė įsto-

nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE
PERMANENT

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

COLD PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

,: se buvo pasakyta, kad 
Jprincipaliu kalbėtoju bus

i extraction. representing twenty
Švenčiausios Panos Marijos apsi
reiškimus ir įvykusius Liurde ste kun. Jonas Švagždys, bet

five Lithuanian organizations
in Boston, with a combined

buklus sužinoti, užsiprenumeruokite Vyskupo P. Bu
čio knygą, kurią šiomis dienomis laikraštis
ninkas99 spausdina.

UDarbi-
Vyskupas Bučys 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:
Bernadetos, kuriai Švč.

tame mitinge susidarė membership of .ten thousand, Congress from
taip, jog kun. Švagždžiui
beliko mažai laiko kalbė

on Sunday afternoon, Ortober
17, 1943 at the South Boston

ti, todėl jis nuo savo kai- High School Auditorium.
bos atsisakė, pareikšda WHEREAS,

l

1. Our nation
mas, kad apie Lietuvos was forced into this war by an
tremtinius ir jų baisų liki- unprovoked attack by the totą

Liurdo apsireiškimo vieta,
Marija apsireiškė, įvairių ligonių, kurie stebuklingai

mą pakalbėsiąs kita pro- litarian povvers.
pa 2. We, as loyal citizens of I

pasveiko ir kitų paveikslai. vietinis klebonas kun. P. these United Statės of America

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

Makelonis, Wilkes-Barre, Pa........................  10.00
C. Razauckas, Brooklyn, N. Y........... M...........7.00

Anna Čižauskienė, Molienauer, Pa............... 5.00
Petronėlė Čižauskien ė, Sheboygan, Wis.....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
4.00
3.00
3.00 
2.00
2.50
2.50
2.00 
2.00 
2.00 
2.00
1.00
1.00 

nuo
širdumą ir aukas. Kaip tik knyga bus atspausdinta, 
tuojau bus išsiųsta kiekvienam knygos Rėmėjui.

“Darbininko” Adm.

kantieji:
Wm. 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs.
Mrs. Antanina Padaigis, Waterbury, Conn............
V. R. Valantiejus, Maspeth, L. I., N. Y........ u.........
Antanas ir Emilija Daukantai, Cambridge, Mass. 
Juozas Gruzinskas, So. Boston, Mass. ..................
I. Balutis, Norwood, Mass.......................................
Adomas Jarmalavičius, Lynn, Mass........................
Jonas Makauskas, Waterbury, Conn.....................
H. ir K. Plechavičiai, Cambridge, Mass. ..............
Karolina Čiurlionienė, So. Boston, Mass................
Petras ir Ona Bogachunas, Maspeth, N. Y............
Mrs. Viktorija Tubelienė, Chicago, III....................
Marijona Bartkevičienė, Brockton, Mass.............
Mrs. J. Armanas, Phila., Pa....................................
Marcella Lukšis, Kearney, N. J................................
Veronika Kavaliauskienė, Westfield, N. J............
Stasys ir Elzb. Šidlauskai, Chicago, III................
Lina Pinevičienė, Hartford, Conn............................
J. Bubnis, Kearny, N. J............................... j...........
Magdalena Stirbis, Hyde Park, Mass....................
Tekia Stulgis, Elizabeth, N. J................................
Adelė Gaidelienė, Linden, N. J................................
Mrs. M. Marcinkevičienė, Manchester, Conn.........
Mrs. A. Kvedaitienė, Scranton, Pa........................
Mrs. M. Šmitienė, Phila., Pa....................................
W. Lankelis, Burlington, N. J..................................
M. A., Scranton, Pa...................................................
Paula Glugodienė, Cleveland, Ohio ......................
Jonas Černauskas, Palsboro, N. J............................

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už

r
jo į Liurdo knygos rėmėjas, au-' paduota knygrišyklon. 
kodama $5.00 knygos fondan. 1

P-nai H. ir K. Plechavičiai y- 
ra ilgamečiai LDS 8-tos kp. na
riai ir nuoširdūs “Darbininko" 
rėmėjai ir darbuotojai. Nebuvo 
tokio “Darbininko” parengimo, 
kad pp. Plechavičiai nebūtų 
dirbę.

Tą dieną lankėsi Karolina 
Čiurlionienė, ilgametė “Darbi
ninko” skaitytoja. Atsilankymo 
proga įstojo į Liurdo knygos 
rėmėjus.

P-nia K. Čiurlionienė džiaugė
si. kad pas juos lankėsi jų sū
nus Pvt. Albertas Čiurlionis, 
kuris tarnauja Dėdės Šamo 
tarnyboje, Tennessee valstybė
je. Karys Čiurlionis priklausė 
prie par. choro ir Liet. Vyčių 
organizacijos.

Ketvirtadienį. maldaknygės 
—“Ramybės Šaltinis” reikalais 
lankėsi kun. Pr. M. Juras. LDS 
Centro vice-pirmininkas. Mal
daknygė jau atspausdinta ir

Tikima
si, kad už mėnesio “Ramybės 

j Šaltinis” bus rinkoje.
Tą dieną lankėsi Eva Kude- 

: rauskienė su sūnum Juozu. At
silankymo proga, įstojo į Liur- 

i do knygos rėmėjus, aukodama 
knygos fondan S5.00. ,

P-nia E. Kuderauskienė yra 
viena iš pirmųjų “Darbininko” 
skaitytojų ir rėmėjų. Ji labai 
daug yra parėmusi “Darbinin
ką” savo darbu.

Nutarė Pasveikinti Ko
legijos Rėmėjų Seimų

Lietuvos Dukterų po globa 
Motinos Švč. draugija, spalių 12 
d., nutarė pasveikinti Mariana- 
polio Kolegijos Rėmėjų seimą, 
kuris įvyks spalių 31 d., Kolegi
jos patalpose.

Narės įvertindamos lietuviš
kos kolegijos svarbą sumetė 
$10.00. kurie bus pridėti prie 
pasveikinimo ir kuriuos nuveš

Virmauskis ir Federacijos have sent thousands of our sons

skyriaus pirmininkas pa
žadėjo suruošti vakarą ir
kviesti kun. J. Švagždį kal
bėti artimoje ateityje.

wealth

cal press.
Anthony J. Young

I

I

into the armed forces of our I

country; bought a totai of over I
a million dollars in War Bonds

Pereitame “Darbininko”i
■ registered with our organiza- 
tions (in Boston. Ed. note);

nr. įvyko korektūros klai
da dėl parduotų karo bonų

actively participated in Civilian

sumos. Pažymėtina, kad 
masiniame susirinkime ir 
iki šios dienos parduota 
karo bonų už apie S12.000.

Kalbėtojai kalbėjo apie 
karą, Jung. Valstybių ka
ro pastangas laimėti per
galę, Amerikos Raudonąjį 
Kryžių, Suvienytą Karo 
Fondą, Lietuvos okupaci
ją, tremtinius, ir teikimą 
Lietuvai pagalbos atgauti 
nepriklausomybę ir laisvę.

Pirmininkui adv. Anta
nui J. Young perskaičius

p. Ona Siaurienė. Po SI.00 — 
aukavo šios: Ona Staniuliūtė. 
Ona Ivaškienė. Ona Siaurienė. 
Julijona Petrauskienė. Liudvi
ka Šimkienė. Pranė Zaletskienė, 
Eva Marksienė: kitos aukavo 
smulkiais. Rast.

Defense, the American Red I

6 Beacon St.,
Boston, Mass^

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 

remiasavo skelbimais
uDarbininką”.

Cross and other activities toj 
assist in the war effort.

į 3. All our efforts are wiiling-į 
ly offered to win victory as, 
soon as possible and a just and 
lasting peace not alone for our 
nation būt for all nations.

4. Joseph Stalin in his speech 
of October 1942 formulated the 
following grounds of common 
actions with the demoeratie 
powers, — “Equality of nations , 
and integrity of their territo-, 
ries. Liberation of enslaved na-i 
tions and the restoration of 
their sovereign rights”.

5. It has been setablished that 
fully 50,000 Lithuanians were 
forcibly deported to Siberia by 
the Russian government prior 
to the German occupation. That i 
these deportees are forced to, 
labor long hours in the most’ 
abject sąualor. without proper 
food, clothing or medical sup- 
plies. That most of them have 
relatives and friends in the; 
United Statės who vvould be į 
glad to assist them būt vvith' 
whom they are not allowed to 
communicate.

THEREFORE.
RESOLVED, 

man ifėst an even

(VAIRUS SKELBIMAIĮVAIRŪS SKELBIMAI

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120. So. Boston.

North Brighton Bakery, 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

BE IT
1. That 
greater

we 
zeal

Lankėsi Kun. J. šešto
kas

Spalių 15 d.. “Darbininke” 
lankėsi vienas seniausių lietu
vių kunigų Amerikoje, tai — 
kun. Jonas šeštokas, kuris jau. 
rodosi, eina 76 metus ir šįmet 
mini 40 metų savo kunigystės' 
sukaktį.

Kun. Jonas šeštokas atvyko į in the support of our nations 
Naująją Angliją, į Šv. Pranciš- war effort.
kaus par. Lawrence, Mass. 40 2. That our nation never
metų įsikūrimo jubiliejų pami- countenance the assurance of 
nėti. Mat, kun. J. šeštokas yra 
buvęs tos parapijos pirmu kle
bonu.

Kun. J. šeštokas prieš daugelį 
metų suorganizavo Aušros Var
tų parapiją. New Yorke ir ten 
ilgai klebonavo, kol sveikata 
jam leido. Į

the fruits of that compact 
betvveen Stalin and Hitler 
which plunged the world into 
this war.

3. That Lithuania, as well as 
all other enslaved
liberated and their sovereign 
rights be restored to them.

nations be

Draugijų Valdybų Adresai

i

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 4VČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 Winfield St.. So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — B. Cunienė.

29 Gould St., W. Roxbury. Mass. 
Tel. Parkway—1864-VV.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway, S. Boston. Ma3s. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio. 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa.* protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. BL. PASALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thoma3 Pk., So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCo.
MOVER8— 
Intu red and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstanoa 
Movlng

326 • 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKS

Lietuvių Graborius ir 
Batsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2990
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Masa. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia iermenims dykai 

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

£■* ♦
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Tautinis Karo Fondas Laukia
Lietuviu Amerikiečiu Talkos

v

ą visoje išių metų spalių 5 die 
šalyje prasidėjo Tautiniu Karo 
F < ndc v aj us, kurio metu užsi
mota sukelt. 125 milijonus dole
rių laba: svarbiam labdarybės 
darbui. Į šį vajų kviečiami visi 
Amerikos gyventojai, kuriems 
rūpi greitesnė karo užbaiga, 
tu rtas Amerikos ir jos Sąjun- 
gi I . i ėjimas, vargstan
čius. nuo karo nukentėjusios 
žmonijos sušelpimas.

Tautinį Karo Fondą sudaro 
septyniolika svarbesnių karo 
pašalpos organizacijų. kurių 
tarpe yra mūsų šalies kariais 
besirūpinanti ŪSO., jūrininkų 
param s dr-ja, karo belais
viams gelbstinti pagalbos dr-ja. 
dvylika Jungtinių Tautų pašal
pos fondų, pabėgėliams ir Euro
pos kūdikiams remti organiza
cijos, Visoms jų yra nustatyti 
biudžetai, kurie leis atlikti 
delius labdaros darbus.

Iki šiol šios visos labdaros 
ganizacijos turėdavo kasmet 
skirus savo vajus, šiemet to
bus. Bus tik vįenas vajus, kurio 
metu duotos dovanos turės už
tekti iki kitų metų spalių 1 die
nos. Tautiniam Karo Fondui 
duota auka bus laisva nuo paja
mų mokesčių — tam reikalui 
Komitetas duos pakvitavimą.

Tautinio Karo Fondo ribose 
veikia visa eilė įvairių skyrių, 
kurių tarpe yra ir Tautinio Ka
ro Fondo Lietuvių Amerikiečių 
Komitetas, sudarytas Ne v Yor- 

šis Komitetas turi visiskį 
Tautinio Karo Fondo pasitikėji
mą. Jam pavesta dirbti tarp lie
tuvių amerikiečių ir rinkti Tau-,suomet ^jausdavo, 
tiniam Karo Fondui aukas.

Šis pirmas lietuvių Komiteto 
pranešimas yra drauge ir krei
pimasis į kiekvieną lietuvį ame
rikietį. i kiekvieną lietuvių a- 
merikiečių draugiją. Mes prašo
me visu nuoširdumu remti Tau
tinį Karo Fondą, kurs dirba mū
sų šalie.- vyriausybės žinioje ir

a
or-
at-
ne-

taip malonu praleisti sekmadie
niais liuoslaikį lauke. Todėl bus 
galima pašvęsti daugiau laiko 
organizatyviam veikimui.

Meldžiame, atsilankyti į auk- 
: ščiau minėtą susirinkimą, pasi- 
■ tarę pradėsime ką nors veikti.

Taipgi, kurie jaučiatės esą ne
pilnai atsilyginę už laikraštį 
“Darbininką”, kuris kaipo ge
ras. ištikimas draugas neaplei
džia jūsų lankęs, malonėkite pa
rodyti jam savo širdį, skaityda
mi ir palaikydami jį.

J. Totilas, rašt.

t

i

pa rengia kortavimo pramogė
lę, kuri įvyks spalių 31 d., są
junginės Onos Čirvinskienės 
namuose, 291 Hamilton St. Šei
mininkė O. Čirvinskienė ir pa- 
gelbininkė Z. Markunienė ruo
šiasi visus pavaišinti skaniais 
užkandžiais, gėrimais ir taipgi 
kiekvienam stalui bus suteiktos 
gražios dovanos. Taigi kas 
mėgsta smagiai laiką praleisti, 
prašom atsilankyti į šią pra
mogėlę, kuri prasidės 3:00 va
landą po pietų.

Teko girdėti, kad nežiūrint 
lietingo oro mūsų parapijos ba- 
zaras pavyko. Klebonas ir visa 

j komisija buvo nuliūdę dėl tokio 
oro, bet paskutinis vakaras tik
rai atnešė gerus vaisius ir pa
kėlė visų ūpą. M.

Spalių 17 d. įvyko LDS Conn. 
Apskričio metinis suvažiavi
mas. Ry<-ą 8 vai. įvyko šv. mi
šios narių intencija: po pietų.' 
apie anurą vai. susirinko į Šv. 
Juozapo parapijos senos moky- 

1 klos patalpas atstovai, kurių 
buvo iš New Britain. Conn. ir iš I 
Hartford. Conn.. ir vietiniai, į 
Viso atstovų buvo 17 ir svečių: 
6. Vietinis kleb. kun. J. Valan- Į 
tiejus atidarė sesijas malda ir 
pasveikino atstovus. Vėliau at
silankė kun. Dr. J. Bogušas ir 
savo kalboje užgvrė darbininkų 
darbuotę ir džiaugėsi laikraščiu 
‘ 'Darbininku”. Sesijų vedėju 
buvo p. S. šrupšas. Raportai 
valdybos ir komisijų buvo pri
imti. Įnešimai buvo sekanti: 6 
kuopa. Hartford. įnešė vėl ruoš- i 
ti trilypę gegužinę ateinančiais 
metais: karo metu turėti vieną 
kartą į metus suvažiavimą; kad 

' apskritis duotų tai kuopai, kur 
į įvyksta suvažiavimas dešimt 
dolerių, vietoj penkių.

Kitų kuopų įnešimai. Paauko
ti 85.00 dėl Vyskupo B. knygos, 
kurią “Darb.“ leidžia, ir pasiųs
ti 85.00 dėl Tėvų Marijonų. Vi
si įnešimai buvo priimti. P-nia 
B. Mičiūnienė. apskričio rašti
ninkė. paaukavo savo algą 810 
dėl Tėvų Marijonų. Valdybon 
1944 metų išrinkta šie: pirm. J. 
Bernotas iš Waterbury: vice- 
pirm. — P. Ambrosas iš Hart
ford. raštininkas — J. Totila iš 

■ YVaterbury. iždininkas K. Ta
mošiūnas iš Hartford. Sesijos 
baigėsi malda.

Šeimininkės M. Karinauskienė 
ir O. šmotienė užkvietė visus 
vakarienės, kuri buvo gardžiai 
pagaminta. Taipgi dalyvavo 
kun. P. Vaškys ir komp. A. J. 
Aleksis ir kiti. Visi pasakė gra
žias kalbas. Vakaras baigėsi ir 
atstovai ir svečiai skirstėsi apie 
7 vai. vakare. M.D.

Biulete- 
jžymus 
rašyto- 
rugsėjo

Kun. Jonas Balkunas.
Kunigų Vienybės 
nio redaktorius, 
visuomenininkas, 
jas. šiais metais.
30 d., minėjo 10 metų kle
bonavimo sukaktį Atsi
mainymo parapijoj, Mas- 
peth. L. I., N. Y.

Sveikiname garbingąjį 
vadą ir linkime stiprios 
sveikatos!
jos pritarimu, šis Fondas pagel
bės milijonams žmonių, suteik
damas drabužių, vaistų, maisto 
visuose pasaulio kampuose. Jo 
gelbstinti ranka nušluostys aša
ras tūkstančiams našlaičių, jo 
pajamos aprengs nuskurusius, 
jo ištekliai pavalgydins milijo
nus badaujančių. Kilnesnio dar
bo šiuo metu vargu ar galima 
kur ieškoti. Tad stokime jin. 
Stokime, kaip lietuviai ameri
kiečiai. kurie vargstančius vi-

Boston Edison Company sako

Uždaryk savo lupas —
TUOKI SUTAUPYSI LAIVĄ:

Pr lėšas klausosi — 
paleistas liežuvis paskan

dina iaug gyvyvių.

Boston Edison Company

Naujausis bomberis iš B-17 lekiančios šeimynos tvirtovės. Tai B-17G. 
Jis ginkluotas 50-kalibęo kulkosvaidiais, kad duoti atsakymą naciams 
fronto atakose.

ELIZABETH, N. J

NEW BRITAIN, CONN

■
Rožancavos draugija šventė 

savo gyvavimo 40 metų jubi
liejų. Ta proga buvo surengta 
vaidinimas, deklamacijos, solo 
ir duetai. Žmonių galėjo būti 
daugiau, nes yra nemažiau 250. 
Bendrai imant 
Kalbėjo kleb. 
tis reikšdamas 
sam vadovavo 
kūnienė.

' NEW HAVEN, CONN.
i Spalių 14 d.. įvyko susirinki
mas Tarpdraugijinio Komiteto 
atstovų, kuriame apkalbėta 
praeities darbuotė, kuri buvo 
finansiniai sėkminga, ypatingai 
plačiai pasidarbuota dėl Raudo
nojo Kryžiaus ir dėl mūsų kolo
nijos kareivių.

Kadangi šis bendras komite
tas daugumoj nusistatęs buvo 
veikti tik dėl Raudonojo Kry
žiaus. taigi mūsų parapijoj su
sitvėrus moterų Raudonojo 
Kryžiaus skyriui, kuris gražiai 
darbuojasi, kilo pageidavimas, 
kad visą Raudonojo Kryžiaus 
darbą pavesti minėtam skyriui, 
ir kad šis komitetas imtųsi 
svarbesnių darbų. Po ilgų dis
kusijų, nutarta dauguma balsų, 
išklausius raporto iš įvykusios 
Amerikos Lietuvių Konferenci
jos, kurį skaitė p. M. Vokietai- 

• tis. steigti Amerikos Lietuvių 
. Tarybos skyrių. Tuojaus ant 
. vietos išrinkta skyriaus valdy- 
. ba. kurią sudaro sekanti: Gar

bės pirm. kun. E. Gradeckas.

HARTFORD. CONN.
PRANEŠIMAS

LDS 6-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks spalių 24 d., 
1 vai. po pietų. Turėjo 'būti 17 
d., bet iš priežasties Conn. aps
kričio suvažiavimo. neįvyko. 
Taigi visi nariai prašomi daly
vauti. Bus išduotas apskričio 
suvažiavimo atstovų raportas ir 
kiti kuopos bei organizacijos 
dalykai bus svarstomi. Rašt.

ĮSPŪDINGA DVASINĖ 
PUOTA

Spalių 17 d. prasidėjo iškil
mingomis šv. mišiomis ir spalių 
19 d. iškilmingais mišparais 
baigėsi 40 Valandų Atlaidai Šv. 

j Andriejaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje.

Iškilmingas šv. mišias atnaša
vo kun. J. Andriuška. MIC.. iš 
Marianapolio. Asistavo kun. Ki- 
dykis, S. J., ir kun. J. Matutis, i 

Įspūdingus ir pamokinančius 
pamokslus rytais ir vakarais 
sakė kun. Kidykis. S. J.

Altoriai buvo gražiai papuoš
ti gėlėmis ir įvairiaspalvėmis 
šviesomis.

Procesiją sudarė vaikučiai, 
gražiais spalvuotais rūbais pa
sipuošę. tretininkai-kės su žva
kėmis.

Šv. Cecilijos choras, vad. mu
zikui A. Grigoraičiui, žavinčiai 
giedojo.

Svečių kunigų per visas tris 
dienas buvo iš Connecticut. N. 
Y. ir Pa. valstybių.

Parapijiečiai yra dėkingi savo 
Dvasios Vadams už suteiktą 
progą dalyvauti atlaiduose: dė
koja Seselėms už gražų papuo
šimą Dievo sosto, kas patraukė 
visus prie uolesnės maldos.

Visas aukas prašome siųsti 1 
Komiteto iždininko adresu: Mr. 
Joseph Ambraziejus. 168 Grand 
St.. Brooklyn. N. Y. Jei siųsite, 
čekius ar pašto pinigines perlai-, 
das. išrašykite jas National 
iVar Fund vardu.

Laukiame visų lietuvių ame-. 
rikiečių greito aukų plaukimo.. 
Kas greit pagalbą duoda, tas 
dvigubai duoda.

Aukoms siųsti malonėkite 
vartoti žemiau atspausdintą iš
karpą.

Pirm. Kun. Jonas Balkūnas, 
Vice-pirm. Dr. A. Šliupaitė, 
Vice-pirm. J. Ginkus, 
Iždin. J. Ambraziejus, 
Sekr. J. Ambrazaitį —

Jolkovski.
Nariai: kun. K. Paulonis. M.

Kižytė, J. Jankienė. Barbara 
Darlys. adv. K. R. Jurgėla. Pr.
Bajoras. EI. Jurgelienė. J. Bo- programas yra skiriamas velio- 
ley, O. Valaitienė. J. Valaitis.
Br. Brundzienė. J. Brundza, J
Garšva. J. B. Laučka.

I

TEATRAS - KONCERTAS
Lapkričio 21 d.. Šv. Juozapo 

parap. Vyčių choro, vad. komp. 
A. J. Aleksiui. įvyks 20-sis me
tinis Koncertas - Teatras, mo
kyklos auditorijoje. Pradžia 7 
vai. vakare. Programoje daly
vaus trys chorai, solistai-tės ir 
gabūs scenos vaidintojai. Ka
dangi šiais metais pripuola a. a. 
Juozo Kovo 20 metų mirties su
kaktis tai ir viršminėto vakaro

Tautinio Karo Fondo
Liet. Amerikiečių Komitetui 
16S Grand Street,
Brooklyn. N. Y.

Remdamas Tautinį Karo Fon
dą. skiriu savo auką S ........ ,
kurią čia siunčiu (arba pasiža
du išmokėti per mėnesių).

Parašas

nes darbuotės minėjimui.

Gatvė

Miestas

WATERBURY, CONN

vakaras pavyko, 
kun. J. Simonai- 
sveikinimus. Vi- 
pirmin. A. Jan-

Washington Depot. Conn.
Šio miestelio gyventojai visi 

dirba nepaisydami įvairių kliū
čių. kad tik greičiau laimėjus 
pergalę, kad greičiau užsibaig
tų šis karas, kuris naikina pa
saulį. žmones ir jų Dievo duotą 
turtą.

Vasaros karščiai prabėgo, pa
likdami daug naudingų daiktų. 
Ūkininkai džiaugiasi gausiu 
derliumi. Darbininkai dirbtuvė
se dirba dieną ir naktį, kad pa
gaminus daugiau ginklų su
triuškinimui priešo galybės. 
Nenusiminkime, priešas silpnė
ja. Daugiau dirbkime, daugiau pirm. J. Čeponis, pagelb. M. Vo- 
pirkime karo bonų, kas pagel- ketaitis. rašt. J. Tamulis, ižd. 
bės greičiau užbaigti karą.

Dabar visi ruošiasi sutikti Kripaitis ir A. Žimkus-
■ šaltą žiemą. Patartina visiems 

pasirūpinti užtektinai kuro žie- duoda įnešimą, kad mūsų kolo- 
mai.

Serga šios kolonijos ilgametis 
ūkininkas E. J. Krikščiūnas. 
Jis jau nebežada ūkininkauti. 
Jo ūkis pardavimui su visais 
gyvuliais ir ūkio įrankiais. Ge
ra proga norintiems pirkti. 

Šiomis dienomis Stasys ir Po
vilas Krikščiūnai. 
Jung. Valstybių laivyno tamy-

Spalių 13 d., po trumpos ligos, , . - ~ n ----r ’ r r ° ’ boję, sūnūs pp. A. P. Knksciu-,
General ligoninėje mirė Eleono- .... .- ..° _ J nų. lankėsi pas savo tėvelius.
ra ZapaLkaitė, 20 metų am-, Stasys yra užbaigęs laivyno 
žiaus. tik pražydusi, kaip pava
sario gėlė. Paliko dideliame nu
liūdime savo tėvelius, 
brolius ir vieną seserį, 
ir daug giminių.

Palaidota iškilmingai 
Andriejaus lietuvių par. 
čios Švč. Marijos kapuose. Lai ant dangaus, kurio aprašymas 
būna amžina dangiška links- tilpo “Darbininke’ gruodžio 15 
mybė a. a. Eleonoros vėlei! d., 1942 m. laidoje. Tas aprašy

mas tilpo keliuose anglų laik
raščiuose, ir buvo pažymėta, 
kad išverstas į anglų kalbą iš 
“Darbininko”. Tai buvo vaizdas 
apie karą, jo eigą ir įvairius į- 
vykius, kurių keletas pranaša-

Šio aprašymo1 
p. A. P. Krikščiūnas 

gauna nuo įvairių anglų laik
raščių redakcijų prašymus pa
kartoti tą aprašymą. Būtų ge
rai, kad “Darbininkas” dar kar
tą perspausdintų, ir taipgi per
spausdintų ir kiti lietuvių laik-l 
raščiai. Anglų laikraščių skai
tytojai labai gerėjasi tuo apra
šymu. Aš esu įsitikinęs, kad tas 
vaizdas, ant dangaus matytas, 
yra tikras ir išsipildys pilnai.

į A. P. K.

LIETUVIŠKA PORA
Spalių 16 d. kun. J. Matutis 

suteikė Moterystės Sakramentą 
p. M. Aboitei su p. V. Jeku. 
Linkėtina sėkmingo vedybinio 
gyvenimo šiai lietuviškai 
lei.

pore-

I

MIRĖ

penkis 
senutę

Gerai žinomų Brasiūnų sūnus 
Antanas baigė Antioch College, 
Yellow Springs, O. chemijos in
žinieriaus mokslą, gaudamas 
bachelor laipsnį. Viešėjo pas 
tėvelius trumpai. Išvyko į Co- 
lumbus, O. Batelle Memorial In
stitute darbuotis, kaipo metalo- 
grafijos inžinierius. Linkime 
jam geros kloties. Jis yra moks
lą pradėjęs parapijos mokyklo
je. jo brolis Jonas Yra armijoje 
ir dabartiniu laiku randasi kur 

j tai Afrikoje.

Šiomis dienomis savo eilinį 
susirinkimą turėjo Liet. Gelb. 
Komitetas. Tarp įvairių prane
šimų ir svarstymų nutarta pra
dėti pirktų karo bonų registra
cija. Registracija reikalinga 
tam. kad sutraukus visa sumą 
pirktų bonų būtų galima apie 
tai pranešti valdžiai ir prašyti,

į kad ji lietuviams paskirtų tiek 
.'lėktuvų, kiek bonų suma leis, 

i V. Norkūnas, iždo globėjai —V. Tas reiškia, kad valdžia skirda
ma tautoms pagarba už pirki
mą bonų, duoda teisę pasiskirti 
tautišką vardą, kokį tauta pa
sirenka. Taip veikia kitos vals
tybės. taip turime ir mes veikti. 
Sujungę krūvon visų New Jer- 
sey lietuvių išpirktus bonus su
sidarys keli šimtai tūkstančių 
dolerių ir tuosyk bus galima 
viešai pasireikšti savo darbais. 
Išrinkta tam komisija, kuri pa
skelbs bonų registracijos tvar
ką ir vietą apie pusę lapkričio 
mėn.

Visa parapija rengiasi spalių 
25 dienai. Tą dieną bus parapi
jos bazaras. Knygutės ir kvieti
mai parapijiečiams išsiuntinėti. 
Komitetas dirba drauge su dar
bininkais visa jėga. Parduodami 
jau tikietai. Yra labai gražių ir 

' vertingų daiktų.

Klebonas kun. E. Gradeckas

nijoj steigti Karo Bonų platini
mo komisiją. Vienbalsiai užgir- 
tas ir išrinkta komisija: Kun. 
E. Gradeckas. J. Tamulis. J. Če
ponis. O. Pikelienė. mokytoja 
A. Žimkiūtė, V. Kripaitis. Karo 
Bonų platinimo vajus prasidės 
su šiuo susirinkimu, bet vasario 

kurie yra mėnesis, tai bus pilnos darbuo
tės mėnuo. Taigi mes visi lietu
viai turėtume pasirodyti sve
timtaučių akyse, kad mes taipgi 

'mokam
oficierių mokyklą San Francis- i
ca, Cal., o Povilas yra užbaigęs; Moterų Sąjungos 33-čia kuo- 
Navy Hospital mokslą.

Vienas jaunuolis, lakūnas iš
šios kolonijos yra žuvęs.

sujungtom spėkom

ŠIS-TAS
Spalių 17 d., LDS Conn. Aps- 

I kričio seimelis įvyko labai sėk
mingai. Paskirta auka Liurdo 
knygos išleidimui ir Mariana- 

' polio Kolegijai. Vietinis darbi
ninkų veteranų Juozas Berno
tas išrinktas pirm., gabus ko
respondentas Jonas Totilas — 
rašt. ir uolus veikėjas Petras 
Jokubauskas — organizato
rium. Nenuilstanti darbuotoja 
Magdalena Karinauskienė ir Ci
ną Šmotienė seimuojančius ska
niai pavaišino ir po gardžios 
vakarienės, įdomių kalbų, visi 
gerame ūpe grįžo namučių link.

iš Šv.
bažny- Žodis apie tą gražų paveikslą

LANKĖSI PAS TĖVELIUS
Pereitą savaitę lankėsi pas tė

velius pp. Bakšas, jų sūnelis Le
onardas. kuris yra J. V. laivyno 
tarnyboje, ir jau du kartu buvo
nuvykęs į Angliją. Jis atrodo v™1) išsipildė, 
gerai, pilnas pasitenkinimo tar- autorius 
nyba.

i
1 '

DĖMESIUI
LDS 5 kuopos svarbus mėne

sinis susirinkimas įvyks spalių 
24 d., Šv. Juozapo parapijos 
mokyklos patalpose, pirmą vai. 
po pietų.

Dabar, orui atšalus, nebus

Spalių 23 d. Mokyklos svetai
nėje bus Lietuvos Vyčių šokių 
vakaras ir spalių 24 d., 3:00 vai. 
p. p., toje pačioje salėj Šv. Onos 
draugijos kortų (Card Party) 
pasilinksminimas. A. J.

SERGA '
Šiomis dienomis sunkiai su

sirgo p. Povilaitis Giedraitis, 
uolus katalikiško veikimo rė
mėjas. Taipgi staiga susirgo 
kleb. kun. M. Pankus. Bet Die
vui gelbstint sveiksta. Linkėti
na ligoniams pasveikti. T.M.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

i

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.
Telephone — Hemlock 6567
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