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Paliaubų Dienos Šventė
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ĮNINKĄS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

FIVE CENTS
Ketvirtadienį, lapkričio 

11 d. suėjo 25 metų Pa
liaubų Dienos sukaktis. 
Tai atžymėjimas pirmojo 
pasaulinio karo pabaigos.

Toji diena visoje šalyje 
buvo minima dideliu susi
kaupimu ir iškilmingomis 
ceremonijomis.

Po pereito pasaulinio 
karo atgavo nepriklauso
mybę ir laisvę ir mūsų se
noji tėvynė Lietuva. Ant
rasis Pasaulinis karas ją 
vėl sunaikino ir pavergė. 
Ji pergyvena antrą žiau
rią okupaciją. Šimtai tūk
stančių lietuvių žuvo arba 
tapo ištremti į Sibirą ir į 
Vokietijos kraštus, kur 
neša baisią vergijos naš
tą. Daug kitų tautų taip 
pat pateko diktatorių ver
gi jon.

Mūsų šalis, Jung. Vals
tybės ir kitos demokrati
nės tautos kovoja, kad 
priešus nugalėti, paverg
tas tautas išlaisvinti ir 
pasauliui grąžinti taiką. 
Tačiau tikrosios taikos 
skelbėjas yra tik Jo Šven
tenybė Popiežius Pijus 
XII, Kristaus Vietininkas. 
Deja, Jo balsas kol kas 
nepasiekė tų vadų, kurie 
yra atsakomingi už šį ka
rą.

Melskimės, kad Visaga
lis Pasaulio Valdytojas 
pasigailėtų nekaltų žmo
nių ir sulaikytų tą baisų 
karą, kad pagelbėtų tai
kos ir teisingumo siekian- 
čiom tautom laimėti per
galę.

SVEIKINAME

VOL. XXVIII — No. 86.

Pasitraukė Prancūzų 
Gen. Giraud

TEL. SOUth Boston 2680

Algiers, lapkr. 11 —Šio
mis dienomis pasitraukė 
iš Prancūzų Tautinio Iš
laisvinimo Komiteto gen. 
Henri Giraud kartu su ki
tais trims komiteto na
riais.

Gen. Giraud ir gen. De 
Gaulle buvo to komiteto 
pirmininkas. Tačiau gen. 
De Gaulle kokiu tai būdu 
buvo pasigrobęs to komi
teto vadovybę.

Pagal Alijantų patvar
kymo, Prancūzų Tautinio 
Išlaisvinimo Komitetas 
turi prisitaikinti prancū-1 
zų tautos sentimentui.} 
Gen. De Gaulle pareiškęs,} 
kad dabartinis komitetas 
esą pilnai atitinka pran
cūzų dvasiai.

Tačiau, jeigu kas nors j 
stengtųsi dar labiau su-j 
varžyti gen. Giraud įtaką, 
tai reikia žinoti, kad gen. 
Eisenhovver tebėra Alijan
tų vyriausias vadas toje 
srityje. Jis yra nusiteikęs, 
kad gen. Giraud pasiliktų 
visų prancūzų militarių 
veiksmų galva, kurie pri
klauso Alijantų kontrolei.

Šiomis dienomis kun. 
Dr. L. Mendelis gavo J. E. 
Arki vysk. Curley pasky
rimą klebonu Šv. Alfonso 
lietuvių parapijos, Balti- 
more, Md. Tai džiuginanti 
žinia. Kun. Dr. L. Mende
lis toje parapijoje labai 
energingai ir sumaniai 
darbuojasi per 15 metų. 
Jis yra nuoširdus laikraš
čio “Darbininko” bendra
darbis, rėmėjas ir platin
tojas.

To proga sveikiname 
kun. Dr. L. Mendelį ir lin
kime geriausios sveikatos!

Plačiau apie kun. Dr. 
Mendelį telpa kitame pus- 
lapyj-

500 Lėktuvų Bombardavo 
Nacių Bazes

Londonas, lapkr. 11 — 
Jung. Valstybių ir Brita
nijos 500 
puolė Vokietijos 
kupuotą Belgiją 
nacių pavergtus 
Europoje, kur 
svarbesnės nacių

Alijantų lakūnai padarė 
priešui nemažai nuostolių. 
Prarado tik vieną savo 
lėktuvą.
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Britų Aštuntosios Armijos kariuomenė pereina pantono tiltu, kurį 
pratiesė amerikiečiai kariai - inžinieriai per Volturno upę, Italijoj. Na
ciai kanuolių ugnimi bandė sutrukdyti inžinierių - karių darbą, bet vel
tui, nes patiems reikėjo trauktis.

Odos Darbininkai
Streikuoja

Salėm, Mass. — Lapkr.
11 — Odos fabrikų darbi- i 
ninkai nuo lapkričio 8 die- j 
nos streikuoja ir neiš
sprendžia ginčų su darb- ko įsakymu yra prilipdyti
daviais. pranešimai, kad visi šios

šalies piliečiai, kurie turi 
kokią nors 

} (property) 
mose šalyse, 
tų blankas, 
kur toji nuosavybė

Turi Pranešti Apie Nuora/ybes 
Svetimose Šalyse

Bostono pašto viršinin-

VOKIEČIAI PRIPAŽĮSTA 
RUSŲ LAIMĖJIMUS

V

nuosavybę 
kitose sveti- 
kad išpildy- 
pažymėdami 

„ __ * „ 1 j ran-
die_ dasi, jos vertė ir tt. ir pri

duotų arba pasiųstų Jung. 
Valstybių Iždo Depart- 

Į — mentui prieš gruodžio 
Į (December) 1 d. š. m. Tai 

______ ; reikalinga, sako pašto 
Jay Vt., lapkr. 11 — Ka- viršininkas, militariams 

nadiečių armijos lėktuvas, • viršininkams ir civilėms

nacių buvo išžudyta 
nos mūšiuose.

Londonas, lapkr. 11 — 
Vokietijos vyriausybė pri
pažino sovietų rusų nau
jus laimėjimus ir pareiš
kė, kad Hitlerio kariuo
menės buvo priverstos 
trauktis atgal link Lenki
jos ir Rumunijos rubežių.

Hitlerio vyriausybė taip j patekęs į sniego audrą,! valdžioms kovos frontuo- 
pat pripažįsta, kad sovie-; trenkė į Jay kalno viršū- se.

Lėktuvas Trenkė Į Kalną 
Vienas Užmuštas

tų kariuomenės giliau įsi-Įnę.. Vairuotojas tapo už
veržė į Krymą. Iš Mas-j muštas, o trys vyrai su- 
kvos pranešama, kad 3800 Į žeisti. j

Devyni Nacių Puolimai Atremti I

Vokietijos Naciai Būsią Nugalėti 
1944

Londonas, lapkr. 11 — 
Anglijos ministerių pir
mininkas Winston Chur
chill pareiškė, kad Hitleris 
ir jo naciai būsią nugalėti, 
bet laimėjimo nereikia ti
kėtis iki 1944 metų.

Jis pasakė: “Daugelis 
žmonių kalba, rodos, karo 
galas jau būtų aiškiai ma
tomas. Aš norėčiau tikė
ti, kad jie teisingai mąsto. 
Bet dabar dar ne laikas ii-; 
sėtis. Hitleris dar turi 4001 
divizijų kariuomenės, ne
palyginamai stipresnės 
negu Kaizeris kada turė
jo. Hitleris ir jo naciai 
kovoja už savo gyvybes. 
Galima sakyti, kad 19441
metai matys didžiausius kių 
mūšius”.

savivaldybių įstaigas, įsa
koma pirmenybę duoti 
tiems, kurie tarnavo vo- 

j kiečių kariuomenėje, ku- 
I rie 
J SS
1 vo

tarnavo ginkluotuose 
būriuose, kurie tarna- 
darbo batalijonuose.

Civiliai Gaus Daugiau 
Reikalingų Daiktų

Pranešimų formas, žino-: 
mas kaipo TFR-500, gali
ma gauti komercijos ban- 
kose arba artimiausiame 
Federal Reserve bankoje. 
Jeigu kurie sąmoningai 
tokių blankų neišpildys, 
tai yra numatytos baus
mės už neišpildymą.

Neabejojame, kad yra 
lietuvių piliečių, kurie tu
ri nuosavybes Lietuvoje 
ar kituose svetimuose 
kraštuose. Patariame vi
siems išpildyti valdžios 
reikalavimus. Gaukite 
blankas ir jas išpildę grą
žinkite J. V. Iždo Depart- 
mentui.

I

SEKRETORIUS HULL
SUGRĮŽO Į AMERIKĄ

Naciai Baltijos Kraštuose 
Smarkiai Proteguoja 

Savuosius

bombonešių 
nacių o- 
ir kitus 
kraštus 

tik yra 
bazės.

Algiers, Afrika, lapkr. 
11 — Nacių devynis sy
kius smarkiai puolė Ali- 
jantus, bet buvo atremti 
ir priversti trauktis atgal.

Nacių belaisviai pasakė, 
kad jiems buvo duotas į- 
sakymas sulaikyti Alijan
tų kariuomenes ir neleisti 
toliau įsiveržti, bent iki 
pavasario.

Bet Alijantų vyriausybė 
praneša, kad nežiūrint 
blogo oro nacių kariuome
nės priverstos trauktis at
gal-

' VVashington, D. C., lapk.. 
_______ 111 — Vakar sugrįžo iš 
Kenyon A. Joyce, buvęs j Maskvos konferencijos 
Devintos Tarnybos Ko-‘JunS- Valstybių sekreto- 
mandos generalis koman-;rius Cordell Hull. Jį aero- 
t .____ T* * ’ 1 o 11 f-i Ir z-x nn f- o odantas. Jis yra i 
mingas gen. Eisenhower.

Sudaužė Lėktuvų Fabrikų 
Turine

Algiers, Afrika, lapkr. 
11 — Amerikos bombone
šiai sudaužė lėktuvų fa
briką Turine, Italijoje, 
kuriame gamyba buvo 
dirbama Hitleriui.

Gen. Eisenhower Sudarė 
Kontrolės Komisiją Italijai

Alijantai Reikalauja Praša
linti Italų Generolą

Londonas, lapkr. 11 — 
Alijantai pareikalavo, kad 
Italijos premieras gen. 
Badoglio prašalintų gen. 
Mario Roattą, italų štabo 
viršininką, nes jis pagal 
jugoslavų skundo esąs 
“karo kriminalistas”, at- 
sakomingas už terorą Ju
goslavijoj.

Iš Alijantų Centro, Al- 
giers, lapkr. 11 
Dwight 
praneša apie sudarymą 
komisijos kontroliavimui 
Italijos. Ši komisija jau 
pradėjo savo darbą, bū
tent, prižiūrėti, kad pa
liaubų nustatytos sąlygos 
būtų įvykdytos. Svarbiau
sia, kad italai pilnai rem
tų Suvienytas Tautas ko
voje prieš Vokietiją.

Komisijos pirmininku y- 
ra paskirtas Major - Gen.

Gen.
D. Eisenhower

VVashington, D. C., lap
kričio 11 — Donald M. 
Nelson užtikrino Kongre
sui, kad bus leista išdirb
ti daugiau reikalingų dai
ktų civiliams gyvento
jams. Pirmoje vietoje bus 
leista gaminti reikalingus 
daiktus transportacijai, ū- 

mašinos, skalbimui
j mašinos, refrigeratoriai 
ir kiti namuose būtinai 
reikalingi daiktai.

I

(

Užsibaigė Plieno Darbinin
kų Streikas

(LKFSB) Reicho komi
saras Ostlande (į kurį vo
kiečiai priskyrė ir Lietu
vą) rugp. 
varkymą, 
kantiems 
domiems

2 d. išleido pat- 
pagal kurį ieš- 

darbo, ar sam- 
tarnautojams į

Buffalo, N. Y., lapkr. 11 
— Republic Steel korpo
racijos darbininkai, kurie 
per visą savaitę streikavo, 
nubalsavo užbaigti strei
ką. Streikavo 1900 darbi
ninkų.

GELEŽINKELIŲ DARBININKAI 
GRASINA STREIKU

iI
I

automobilyj, ir pasisvei
kinęs, pareiškė jam savo 
nusistebėjimą, kad pats 

: Prezidentas atvyko jo pa
sitikti. Susėdę į automo
bilių, nuvyko į Baltuosius 

; Rūmus, kur turėjo pasi- 
i kalbėjimą. Tačiau apie 
i Maskvos konferenciją p.

atsako-i ^rome sutiko Prezidentas 
Rooseveltas, sekretoriaus 

‘žmona, p. Hull ir kiti.
p. Hull, 72 metų am

žiaus, išlipęs iš keturių Hull raportuos vėliau. Jis 
įinžinų transportinio lėk- tik pareiškė pasiteikinimą 
tuvo ir pamatęs Preziden- Maskvos konferencija ir 
tą Rooseveltą sušuko: “jis tiki, kad mūsų šalis ir 

Į“Well, this is surprise”. kitos taiką - mylinčios ša- 
Tačiau pirmiausia p. lys turi didelę progą pasi- 

Hull pasisveikino su savo naudoti Maskvos konfe- 
žmona, o po to nuėjo pas rencijos nustatyta politi- 

, Prezidentą, kuris sėdėjo kos programa.” 
----------------------------------- “Aš aukščiausiai tikiu,

VVashington, lapkr. 11— 
Geležinkelių darbininkai 
reikalauja, kad jų algos 
būtų pakeltos 8 centais, 
ir sako, kad jų reikalavi
mai nebus išpildyti, tai 
jie paskelbsią streiką.

Geležinkelių streikas su- 
paralyžuotų visą trans- 
portaciją.

Yra galimas dalykas. 
Į kad jei darbininkai išeitų 
i į streiką valdžia paimtų 
; geležinkelius savo kontro- 
‘ lėn, ir darbininkai būtų 
į priversti grįžti prie dar
bų, nes prieš valdžią nie
kas neišdrįs streikuoti. 
Tačiau yra viltis, kad dar- 

■ bininkai savo reikalavi- 
' mus išspręs su darbda
viais.

daugiau tokių anglių, kaip 
30 dienų. Iki šiol buvo tik 
10 dienų.

Tačiau kietųjų anglių 
pristatymo patvarkymas 
10 dienų tebegalioja.

Brazilijos Lietuviai Svarstė 
Organizavimų Batali jono

Pakeitė Anglių Pristatymo 
Taisykles

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas praneša iš Bra

zilijos, kad to krašto sos- 
] tinėje gyvenanti lietuviai 
i rimtai svarstė sudaryti 

f | lietuviškąjį ginklui pa
ruoštų vyrų batalijoną. 
Vadovų ten būtų — kaip 
žinome. Pietinėje Ameri
koje gyvena pulk. Jurgu- 

■ tis, bet tik dideli sunku
mai su lėšomis, su leidi
mu.

h
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JAPONAI PUOLA AMERIKOSJ idos tąja proga , sako p.
KARIUOMENĘ BOUGAIN- nmi Į

< 7tt t r” 1 Sekretorius Hull pareiš-,VILLt !kė, kad per dvi savaites

VVashington, D. C., lapk. 
11 — Kietojo Kuro Admi
nistracija pakeitė anglių 
pristatymo patvarkymą. 
Dabar gali anglių parda
vėjai pristatyti vartoto
jui minkštųjų anglių, jei
gu jis neturi savo sandelyj

Mirties Sprendimas Ketu
riems Šiauliškiams

(LKFSB) Švedų spauda 
praneša, kad už nelegalų 
ginklų laikymą Šiauliuose 
buvę pasmerkti mirti ke- 

• turi žmonės.

Pietų . Vakarų Pacifike, 
lapkr. 11 — Japonai pri
siuntė daugiau kariuome
nės į Bougainville ir iš 
dviejų pusių puola Ame
rikos kariuomenes, kurios 
lapkričio pirmą dieną įsi
veržė į Japonų valdomą 
salą. Ten eina žiaurus mū
šiai. Japonai turi apie 
3000 kareivių.

Amerikos vyriausybė

____  įkė, kad per dvi savaites 
Maskvoje dirbta vien i n- 
gai, kaipo viena vienetą 

pareiškė, kad Japonams draugingumo, pasitikėji- 
nėra vilties toje saloje iš- mo ir supratimo atmosfe- 
silaikyti. Japonai sako,^r°je- . ,
kad keturi Alijantų laivai! Jun^ ValstyM Kon8re-

, . V v. :Se jau yra jnestos rezoliu-buvo nuskandyti. šita zi- cijo3 kad p Hull kalbos 
nio nepatvirtinta Ameri- Senatas ir Atstovų Butas 
kos karo vyriausybės, išklausytų bendroje sesi- 
Australijos ministeris joje, ir kad tautos vardu 
John Curtis pareiškė, kad'pareikštų p. Hull nuošir- 
Alijantų laimėjimas kas džią padėką už jos atsto- 
kart darosi aiškesnis. ivavimą Maskvoje.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, lapkričio 13 d., 2 vai. po pietų įvyks 

lietuvių darbininkų radio programa. Prašome pasi
klausyti gražių liaudies dainelių, muzikos kūrinėlių ir 
pranešimų iš WCOP stoties, Boston.

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

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449
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ĮVAIRIOS žiniosc

Sept. 20, 1943 — Immaculate 
Conception Church, Cambridge 

Series E $4,550.0C
Series G 100.0C

2

Žuvo Didelis Lietuvių 
Draugas Brazilijoje

RACIONĄ VIMO 
TVARKRAŠTIS

$4,650.00
Oct. 3, 1043 — S. B. Lithua

nian Citizens’ Association — 
Series E $33,250.00

Series G 4,200.00
f

(LKFSB) USA katalikų Lietuvių Kunigų 
vyskupai savo posėdyje bes vadovybei už 
Vašingtone yra i___“
svarstyti ir apie būdus damas.

■ T ’ ________ X  1  ’ XI.

Vieny- 
atsiųs- 

numatę ‘ tas informacijas, praneš- 
, kad tie klausimai 

pagelbėti Lietuvos žmo- bus iškelti vyskupų kon- 
nėms. Kunigų Vienybės ferencijojc Vašingtone, 
pirmininkas kun. J. A. Ka-! Ir Chicagos arkiv. S. 
ralius pasiuntė NCWC Stritch kreipėsi į centri- 
Vykd. Depart. 
kui vyskupui E. Mooney 
laišką, kuriame nupasa
koja Lietuvos žmonių 
vargus, iškentėtus bolše
vikų ir nacių okupacijose, 
prašo skirti lėšų Lietuvos 
žmonių šelpimui per Rau
donąjį Kryžių ir prašo pa
gelbėti suorganizuoti A- 
merikoje auklėjimą kuni
gų dėl Lietuvos. Kunigų 
Vienybės pirmininkas pri-.viams 
mena. I 
tuvių katalikų 
gyvenimas ir parapijos 
buvo organizuotos iš Lie
tuvos atvykusių kunigų, 
tai dabar organizavimas 
naujų apaštalų dėl Lietu
vos būtų gražus atsilygi
nimas tai šaliai. NCVVC 
gen. sekretorius msgr. M. 
J. Ready raštu padėkojo

(LKFSB) Rio de Janei- 
ro mieste įvyko lėktuvo 
avarija: atsidaužęs į Lai
vyno mokyklos bokštą 
lėktuvas nukrito į okea
ną; žuvo 18 žmonių, jų 
tarpe Sao Paulo arkivys
kupas Dom Jose Gaspar 
de Afondeca e Silva, vie
nas jo generalinis vikaras 
ir sekretorius. Jo nepa
prastai gailėjo ne tik bra
zilai, bet ir vietos lietu
viai. Jisai jau buvo kokiai 
1.000-čiai lietuvių sutei
kęs Sutv. Sakramentą, ji
sai padėjo kertinį akmenį 
Brazilijos lietuvių bažny
čiai ir mokyklai, jisai pa
šventino naujuosius lietu
vių vargonus, jis pašven
tino lietuvaičių seselių no
viciato namus ir palaimi
no pirmas postulantes. Ji
sai atjautė okupuotus Lie
tuvos vargus ir mielai pri
glaudė į Braziliją atkelia
vusius lietuvius kunigus 
ir klierikus. Nors buvo tik 
42 m., bet vadovavo antrai 
savo didumu katalikų 
provincijai pasaulyje. Jis 
įsteigė 100 naujų parapijų 
ir reorganizavo katalikų 
akciją, net gi suorgani
zuodamas katalikų radijo 
stotį. Jis buvo didelis 
spaudos ir darbininkų 
prietelis, taipgi buvo žino
mas, kaip didelis labdarys 
ir mirdamas nepaliko su
krauto jokio turto.

37,450.00
17, 1943 — S. B. High
— Series E $10,500.00

Oct.
School

Brourn Stamps: Brown stamp 
K ir Book Three becomes valid 
Nov. 14 with Stamps G. H and 
J until Dec. 4.

Green Stamps: Green stamps 
A. B and C in Book Four valid 
through Dec. 20 for processed 
foods. Blue stamps X. Y and 

pirminiu- nes lietuvių įstaigas, pra- z in Book Two expire Nov. 20.
1 a-.-rioYr.oc 4«Fr.».TY.oz>;1i1 onio $Ugar: “Sugar" stamp 29 in 

back of Book Four valid to 
Jan. 15 for five pounds. Do not 
confuse with stamp 29 in front 
of Book Four.

Shoes: Aeroplane stamp
number one in Book Four valid 
for one pair indefinitely. 
Stamp 18 in Book One štili 
valid for an indefinite period, 
also. To control the black mar
kei. loose coupons cannot be 
accepted except with a mail 
order.

F nei O ii: Period One coupons 
valid to Jan 4. Class four worth 
ten gallons. class five worth 
fifty gallons.

Tire Inspection: A-car dead- 
line March 31. B-car deadline 
Jan. 31. C-car deadline Nov. 
30.

■ Gazoline: Number 8 stamps 
įin A-Book valid for three gal
lons through Feb. 8. B and C 
coupons good for two gallons. 
Theft and forgery of stamps is 

'sabotage of your ration and 
I attempts to sell stamps shoould 
be reported to the nearest OPA 
office. 
market 
pons in your 
your license number ant statė 
as soon as you receive them.

N. B. The only stamps of any 
value in Books One and Two 
after Nov. 20 vvill be any enex- 
pended. Number 18 in Book 
One. good for one pair of ra- 
tioned shoes. for an indefinite 
period. When this stamp and 
stamps X. Y and Z in Book

šydamas informacijų apie 
Lietuvą.

Lietuviai Kariai Ras Priefe- 
lių Ir Australijoje 

(LKFSB) Australijoje 
gyvena jaunas lietuvis ku
nigas J. Tamulis. Jis mie
lai sutinka Australijon 
nuvykusiems USA lietu- 

kariams aprodyti 
kad Amerikos lie- to krašto įžymybes. Jo a- 
—,;,-j religinis dresas: Rev. Father J. Ta- 

c Archibishop’s 
Brunsvvick St

mulis,
House.
New Farm, Brisbone, Au- 
stralia. Telephone — B 
1596. Per jį galės surasti 
ir daugiau Australijoje 
gyvenančių lietuvių. Ten 
jų yra keletas šimtų, visi 
turi gerus darbus.

C
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žiemi- 
žiemi- 
tonai. 
avižų

(LKFSB) Iš ligi šiol 
gautų informacijų maty
ti. kad Lietuvos ūkiui la
bai pakenkė abi okupaci
jos. kaip bolševikų, taip ir 
nacių. Bolševikų okupaci
jos metu buvę nuo vieno 
hektaro gaunama 
nių rugių 1.2 tonai, 
nių kviečių 1.24 
miežių 1.21 tonai.
1.11 tonų, bulvių 11.7 to
nai. cukrinių runkelių 20.4 
tonai. Nacių kontroliuoja
moji spauda praneša, kad 
jų okupacijos metu javų t
derlius, pagerinant žemės i arkivyskupo 
apdirbimą. pakeltas 50 
procentų, linų pasėlių plo
tas padidėjęs dvigubai, 
pieno statytojai esą susi
būrę į 200 vienetų ir pieno, 
vidutiniškai, statą po 2,- 
195 kg., o sviesto — 84.8 
kg. Taip skelbia vokiečių 
kontroliuojamoji spauda, 
bet kas čia dabar gali iš
skirti. kiek tuose apskai
čiavimuose propagandos, 
kiek tikru daviniu...

kerių metų sukaktis nuo 
atvykimo Šv. Pranciškaus 
seserų, kurios mokytojau
ja Brazilijos lietuvių mo
kykloje. Tą dieną vaikai 
turėjo bendrą komuniją, o 
po pamaldų — vaikų pro
grama. Rugp. 29 d. taipgi 
buvo šv. mišios seserų in
tencija. Tas pamaldas už
prašė Moterų draugija. 
Draugijos nariai mišių 
metu ėjo prie komunijos. 
Tą patį popietį turėjo bū
ti didesnė programa mo
kykloje, bet dėl tragiškos 

mirties ati
dėta vėlesniam laikui.

Help beat the black 
by endorsing all cou- 

possession with

|

Kaip Paminėjo Liet Moky
toju Sukaktį Brazilijoje

Paveikslas parodo, kad Armijoj viršininkai įsimyli 
į eilines WAC. Čia matome vieną majorą, kurio širdelę 
apsvaigino ši mergaitė.

VIETINES ŽINIOS
PATRIOTINIS VEIKIMAS

p. Brendan Shea. Mt. Wash- not finding any very helpful, 
ington Co-operative bankos iž
dininkas, labai palankiai ir 
draugingai skelbia lietuvių 
vardą. Massachusetts Co-ope
rative Bank League leidžia mė
nesinį laikraštuką “Co-opera
tive Banker”. To laikraštuko 
redakcija, sužinojusi, kad p. 
Brendan Shea turėjo santykius 
su gerais Amerikiečiais jojo 
distrikte, kreipėsi pas jį. kad 
jis savo žodžiais papasakotų a- 
pie tuos geruosius Amerikie
čius.

“Co- 
mėn.

fifth

reųuested assistance, so one 
Sunday afternoon two clerks 
from the Mt. Washington went 
to Cambridge to accept appli- 
cations and payments. The 
Bonds were forwarded the 
next day.

“All these Bond drives are 
held on Sunday afternoons. 
The clerical force of the bank 
go to the carrynng their equip- 
ment (typewriters and adding 
machine for Bond by Bond des- 
cription of accumulating to
tais) and Bonds with them. 
The Bonds are inscribed and 
delivered immediately”.

Turime pareikšti, kad p. 
Brendan Shea su savo pagelbi- 
ninkais labai nuoširdžiai pasi-

Two have been used. the book Societies in their War
covers may be discarded.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkitės “Darbininke".

(LKFSB) Lenkijos ku- džio”. Lenkų katalikai ku
nigams naciai ėmė siunti- nigai griežtai pasipriešino 
nėti instrukcijas, 
per pamokslus 
žmonėms, jog 
“krikščioniška
darbu padėti vokiečiams, 
kurie 
krikščioniškąją 

bolševikų

kad jie toms instrukcijoms, pažy- 
aiškintų 

esanti
pareiga

(LKFSB) Rugp. 27 d.
Sao Paulo mieste, Brazili
joje. b- ■(> švenčiama pen-'nuo

savo krauju gina
Europą 
antplū-

GREITAS MAISTINGUMAS

jfofe only by

mėdami, kad tik dvasinė 
vyriausybė gali duoti įsa
kymus. kas turi būti sako
ma per pamokslus. Na
ciai šitą visą dalyką ima 
kietai. Pranešama, kad e- 
są lenkų kunigų nacių jau 
nužudytų ir dėl to net esą 
uždarytų bažnyčių. Ne
mažai kunigų esą areš
tuotų ir daugelis jų, kaip 
praneša USA lenkų spau
da, atgabenti į koncentra
cijos stovyklas Vilkaviš
kyje ir Marijampolėje. Čia 
nacių sudarytas rėžimas 
esąs pasibaisėtinas ir 
linamieji neturi jokio 
sisiekimo su išoriniu 
šauliu.

DIDŽIULIAME BUTELYJE
sfldBZJgi . • .     -

Bottled locally by F: chised Bottlers from coast to coast

TOTAL — $118,250.00 
Sincerely yours.

Brendau Shea
Treasurer.

Iš to laiško mes matome, kad 
So. Boston lietuviai penkiuose 
susirinkimuose 
lietuviai viename 
išpirko Karo 
$118,250.00.

Lietuviai gali 
ti ir pirkti karo 
shington Co-operative bankoje, 
ir jeigu pasisakys, kad nori 
priskaityti lietuvių kreditan, 
tai maloniai tą padarys. Ban- 
kos adresas: 430 W. Broadway, 
So. Boston.

ir Cambridge 
susirinkime 

bonų už —

bile kada užei- 
bonus Mt. Wa-

Malonu pažymėti, kad So. 
Bostono lietuviai Karo Bonų 
vajuose dirbo bendrai — vieni 
kitiems gelbsti, kad tik dau
giau pardavus bonų. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių draugijos 
pirmininkas adv. Jonas J. Gri- 
galus ir visa tos draugijos val
dyba ir adv. Antanas J .Young 
(Jankauskas), ALRK Fede
racijos skyriaus pirmininkas ir 
visi draugijų atstovai, nuošir
džiai remiant vietiniam kleb. 
kun. P. Virmauskiui, tikrai 
nuoširdžiai darbavosi, kad bo
nų vajai pavyktų. Tais vajais 
buvo keliamas lietuvių vardas. 
Negalima praleisti nepažymė
jus ir vieno veterano veikėjo, 
p. Stasio Mockaus, kuris daug 
gelbėjo 
gelbėjo 
panelės 
pirktus

So. Bostone 
perorganizuoti 
Lietuvių Karo 
kad jis galėtų
Tikimasi, kad to komiteto val
dyba greitu laiku sušauks su
sirinkimą. Lietuviai nuošir
džiai remia savo šalies (Jung. 
Valstybių) karo pastangas lai
mėti pergalę ir taip pat, kad 
po karo Lietuva atgautų laisvę 
ir nepriklausomybę.

bonų vajuose. Daug 
ir kiti, ypač ponios ir 

registruodamos kitur 
karo bonus.

Štai ką sako p. Shea 
operative Banker" spalių 
š. m. laidoje:

“October 3 marked the
time that the Mt. VVashington 
Co-operative Bank acted as 
issuing agent for Lithuanian tarnavo J. V. karo pastangoms 

• Bond jr lietuviams. Mt. Washington 
drives. The first drive took Co-operative bankoje dirba p. 
place on May 16 in the Base-. Zagurskaitė iš Brocktono ir p.

| Mt. Washington Co-operative 
, bankas yra So. Bostono lietu- 
! vių Karo Bonų oficiali stotis. 
Todėl p. Brendan Shea, bankos 
iždininkas, prisiuntė adv. Jo
nui J. Grigalui, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos pir
mininkui. sekančio turinio laiš-

ment of St. Peter’s Church Mykolas Venis, vietinis. 
(Lithuanian. Ed.) in So. Bos
ton (Tai buvo laikraščio “Dar
bininko” parengimas paminėji
mui “I Am An American Day", 
kurios programą išpildė Brock- 
tono lietuvių parapijos vaidin
tojų grupė, vadovaujant kun. 
Feliksui Norbutui. Red.) when

i
a small group of patriotic ką:
Lithuanian - Americans boughti October 20, 1943.
over $11.000 worth of Bonds. Mr. John J. Grigaitis.
This drive was so successful. President, 
that the South Boston Lith- South Boston Lithuanian 
uanian Citizens’ Association! Citizens’Ass’n..

kilo sumanymas 
Massachusetts 

Bonų Komitetą, 
aktyviau veikti.

Teismas Išdavė Draudimą 
Prieš Kubilių

Nuskandino 7 Nacių Laivus

Londonas, lapkr. 11 — 
Anglijos povandeniniai 
laivai nuskandino septy
nis nacių laivus Vidurže
mio jūroje.

Methodist Church in So. Bos
ton”.

Taigi aiškiai pasakyta, kad 
jis buvo “prašalintas”.

Toliau tame pačiame laiške 
buvo pasakyta: “Furthermore 
at the session of the New Eng
land Annual Conference which 
convened at Worcester, Massa- 
chusetts on May 19, 1943, it 
was unanimously voted to dis- 
continue the work at St. John’s 
Methodist Church in So. Bos
ton.

“Mr. Kubilius has delibera- 
tely ignored reąuests made by 
the authorities that religious 
services under his leadership 
in St. John’s Lithuanian Meth
odist Church mušt cease”.

Čia pasakyta, kad p. Kubi
lius “apgalvotai ignoravo rei
kalavimą. kad religinės pamal
dos jo vadovybėje turi būti nu
trauktos”.

Matyt, kad Metodistų bažny
čios viršininkai neturėjo kitos 
išeities, kaip kreiptis į teismą, 
prašant išduoti “injunetion”. 
Teismas jų prašymą patenkino.

Atrodo, kad p. Kubiliaus pa
sekėjai. sakoma jų buvę, ypač 
pastaraisiais laikais labai ma
žai. nebeturės progos klausytis 
jo “pamokslų”.

Visuomeniniame veikime B. 
F. Kubilius dalyvauja tik su 
taip pasivadinusiais “pažan
giaisiais” arba lietuvių vadina
mais komunistais. Rap.

Lapkričio 10 d. Aukštesnis 
teismas Bostone, Metodistų 
Bažnyčios vyriausybei iškėlus 
skundą prieš p. B. F. Kubilių, 
kaipo Šv. Jono Lietuvių Meto
distų žinyčios pryčerį. ir pra
šant, išdavė draudimą (injunc- 
tion) naudotis žinyčia, t. y. jo
je laikyti “pamaldas" ar saky
ti “pamokslus" ir ką kitą dary
ti.

Mūsų spaudoje, kiek laiko at
gal, tilpo p. William Gunter, 
Naujos Anglijos Metodistų 
Konferencijos Bostono Distrik- 
to viršininko, laiškas dėliai tū
pusios Brooklyno 
komunistų laikraštyj 
pondencijos p. B. F. 1 
reikalu.

Tame laiške buvo ] 
kad “As a matter of
B. F. Kubilius was not placed 
on the list of accepted supply 
pastors of the New England 
Conference of the Methodist 
Church. This action is one of 
the reasons why Mr. Kubilius 
has been removed by the Dis- 
trict Superitendent as the pas- 
tor of St. John’s Lithuanian

sponsored one on June 6. when 52 G Street. 
elose to $40.000 worth of Bonds 
were sold. The totai Bond sales Dear Mr. Grigalus: 
of the five drives now exceeds 
$100.000 and a sixth drive is 
planned for October 17, when 
there will be a meeting in the 
South Boston High School Au
ditorium.

“The local branch of a natio- 
nal bank was very anxious to 
act as issuing agent for the 
Bonds. būt the Mt. VVashmgton 
Co-operative Bank has been 
recogn’zed by the Lithuanian 
Societies as the official issuing 
agent for Lithuanian 
section. thus serving 
purpose of furthermg 
effort and advertising 
vices rendered by a ‘Co-opera
tive’ Bank.

“A small Lithuanian church, 
in Cambridge had contacted: 
some of the local banks and (Church — Series E $13.950.00

South Boston, Massachusetts

ka- 
su- 
pa-

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra Įrašyta ilga ir 
iaiminga senatvė.

I am sure that you will be in- 
terested in the following figu- 
res which show the various to
tais and the grand totai of the 
Lithuanian bond sales, in 
which the Mt. Washington Co- 
operative Bank has been pri- 
vileged to serve 
agent:

May 16. 1943 — 
Church — Series

as issuing

St. Peter’s
E 38.575.00

Series F $2,000.00

“lietuvių 
j kores- 
Kubiliaus

pasakyta, 
fact. Mr.

in this j
the dual 
the war nian 
the ser-j

$10,575.00 
June 6, 1943 — S. B. Lithua- 

Citizens’ Association — 
Series E $36,925.00 
Series G 4.200.00

$41,125.00
Sept. 12. 1943 — St. Peter’s

BUY
UNITED STATĖS

DEFENSE 
BONDS 

AND 

STAMPS 
U|l’
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j New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
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8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABO*
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Foreign yearly______________ $5.00
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams— $2.00
Užsieny metams ___________  $5.00
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DARBININKAS
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Telephone SOUth Eoston 2680

Gėlėlės Iš Bolševikų Rojaus

Sidabrinis Kunigo Jubiliejus 
Lietuvio, Apvažiavusio Aplink 

Pasaulį
perdaug kartų kalbėjęs 

radiją įvairiomis temomis 
anglų kalba, yra student 
air-pilot ir dalyvauja OCD 
darbuose, o taip gi yra 
pirmosios pagalbos (Rau
donojo Kryžiaus) instruk
torius.

Lietuvos Vyskupai Salezie
čiams Paveda Vis Daugiau 

Darbų

didėja, šiemet kandidatų 
visa 20-čia daugiau negu 
pernai turėta. Be senųjų 
vietų tėvams saleziečiams 
pavesta Raseinių parapi-| 
ja, kur nuvyko darbuotis) 
tėvai Lukošius ir Endriuš- 
kevičius. Vyskupų vis 
nauji darbai pavedami sa- 
leziečiams Lietuvoje, taip,) 

(kad tėvas Skeltys (sale
ziečių provincijos virši
ninkas Lietuvoje) šaukęs 
iš Italijos ir Portugalijos i 
lietuvius saleziečius atgal 
į tėvynę, bet šių šalių vy
resnieji dėl karo aplinky
bių ir stokos kunigų tose 
vietose tą reikalą, atidėjo 
vėlesniam laikui. Yra ži
nių, kad Lietuvos salezie
čiai priglaudę pas save 
kaikuriuos nacių išblaš
kytus Lenkijos salezie
čius. Kun. Skeltys, nežiū
rint vyresnio amžiaus ir 
labai 
su
darbuojasi. 
Trejybės 
kun. Pr. Petraitis yra ku
nigų seminarijos rėkto 
riumi Kaune.

iI (LKFSB) Bolševikų iš
varyti iš Vytėnų, tėvai sa
leziečiai kurį laiką gyve
no netoliese esančiame 
kun. Paškausko ūkyje, 

*l kun. Skel- 
čio. Bolšvikams išbėgus 

Į vėl grįžo į savo lizdelį. Ži- 
I noma, kad Vytėnuose bus 
radė plikas sienas, bet 
duosnių vientaučių pade
dami vėl įsikūrė. Norinčių 
stoti į saleziečius skaičius

I

Maskvos konferencija pasibaigė, bet jos pasėkos 
pradeda nemaloniai aidėti. Apėjimas tylėjimu kai ku
rių “smulkmenų” (mažųjų tautų nepriklausomybės) 
sudarė apgailestautiną spragą, pro kurią prasiveržė 
nuo seniai ugdomas Maskvos alkis užgrobti svetimas 
žemes. Konferencijai vos pasibaigus, Sovietų pasiun
tinybė VVashingtone išleido biuletenį, kuriame be ato
dairos pareiškia, kad Lietuva, Latvija ir Estija turės 1 
būt įkorporuotos į ‘Sovietų Rusijos šeimą’. Tas sovietų į 
vyriausybės užsimojimas mėginama paremti faktu, ' 
kad trys Pabaltės valstybės būk tai prašėsi Maskvos, ) 
kad teiktųsi jas priimti į Sovietiškos Rusijos “respub
likų” skaičių. Maskva teikėsi jas priimti ir dabar jas 
skaito savo nuosavybe. Visi žino, kad tas “prašymas” i 
buvo suorganizuotas būrio importuotų iš Rusijos ko
munistų, raudonarmiečių kulkosvaidžiams globojant. 
Tą gramozdišką komediją Kremlius tebevadina vien
balsiu Pabaltijo gyventojų pageidavimu. Latvijos 
Quislingas Lacis šitaip pasisako: “Istorinis tų tautų 
kelias daugeliu atžvilgių panašus, ir jos visos drauge 
prisijungė prie didingos Sovietų šeimos ir tapo tik
rais jos nariais. Prisijungimas prie Sovietijos atidaro 
Lietuvai, Latvijai ir. Estijai platų kelią atsiekti jų šir
dies troškimus”.

Taip kalba latvių tautos išdavikas. Lacis ir Pe- 
ters (taip pat latvis) buvo pasibaisėtini čekistų bude
liai raudonojo teroro metu. Ar čia tas pats Lacis, ar jo 
sūnus, ar koks giminaitis — nesiimu spręsti, bet ta 
pavardė sukelia šiurpaus pasibaisėjimo, skaitant kru
vinus anų laikų įvykius. Tie Lacio žodžiai vienam ki
tam nežinėliui, nemačiusiam bolševistinio siaubo Lie
tuvoj, gali sukelti mintį, kad sovietijoj tur būt yra pa
geidautinų dalykų. Tai minčiai išblaškyti tenka čia 
atskleisti keletą vaizdelių — puokštę iš sovietiško ro
jaus gėlyno — paimtų iš knygos “Bolševizmas Euro
pos Teisme”.

“Visa rusų tauta prislėgta, kenčia baisų jungą. 
Šitą jungą kenčia visi, o pirmiausia darbininkai. Bol
ševizme glūdi... pardavimas proletariato reikalų. Ir 
tie išdavikai drįsta vadintis proletariato vadais... Dar
bininkų streikai likviduojami ginklų pajėga. Darbi
ninkų susirinkimai išvaikomi raudonarmiečių pagal
ba. Darbininkų rinkimai, jeigu tik nepalankūs bolše
vizmui, tuojau atšaukiami. Jūrininkai ir raudonar
miečiai areštuoja darbininkus. Nekartą darbininkai 
ir valstiečiai reiškia protestą. Net iš pačių komunistų 
tarpo girdisi balsų prieš tą baisų režimą. Jie šaukia, 
kad vadai išsižadėjo revoliucijos, jie protestuoja prieš 
naują buržuaziją, kuri dar žiauresnė ir godesnė, negu 
buvusieji nekalto kraujo liejimai... Bolševizmas tai 
kruvina darbininkų revoliucijos parodija... Visas gy- 

į venimas militarizuotas... Nėra jokios laisvės, jokios 
demokratijos. Vienas bolševikų šulas pareiškė, kad 
geriausia socialinio progreso dalis tai militarizacija 
Tame posakyje taip pat atsiskleidžia šlykštus bolše
vizmo melas. Bolševizmas turėjo privesti prie armijos 
ir karo panaikinimo, o privedė prie militarizacijos, ge
ležinėmis replėmis suėmusiomis visą gyvenimą. Ponia 
Kein sako: Rusijoje nėra nei savigarbos, nei atsako
mybės jausmo, nei sąžinės. Čekoslovakijos Preziden
tas Masarikas, socialistas, yra pareiškęs: Bolševizmo 
režimas tai vergovės režimas darbininkams. Ir ta ver- ■ 
govė yra bjauresnė, negu Romos imperatorių laikais, j pirštais nuo popieros, lėkštės vietoj. Švarūs baltiniai, 
Humanitarinės draugijos nekartą kėlė negrų vergovės į paklodės, užvalkalai buvo tik neįvykdoma svajonė, 
klausimą. Ar nepravartu būtų joms susirūpinti ir bal- Jei man pavykdavo nusiprausti, tai buvau laiminga, 
taisiais vergais, pamąstyti apie 170 milijonų rusų ver- jei ne, tai ir taip buvo gerai. Be jokio skundo aš ken- 
govę? Apsilankantiems svetimšaliams bolševikai rodo,čiau nuo parazitų (utėlių) ir bijojau užsikrėsti dėmė- 
restoranus ir viešbučius, kuriuos lanko tik komisarai tąja šiltine. Kaip kiti Rusijoj, taip ir aš tapau urviniu 
ir “juodosios biržos” spekuliantai. Bet jų neleidžia į žmogumi. Tokiose gyvenimo sąlygose žmonės palie- 
darbininkų kvartalus, jų nevedžioja po kalėjimus. Jie, ka laukiniais. Jie nustoja artimo meilės ir abejingai 
nemato, kas ten darosi naktimis. I žiūri į kitų žmonių kančias. Toks moralinis susmuki-

“Ponia Kein taip pat buvo Rusijoj, bet ne su ofi- mas kasdieniniame gyvenime matosi kiekvienam 
cialine misija. Ji buvo patalpinta kalėjime. Ir štai ką žingsnyj. Jei kas parpuls, niekas nė akių nepakreips į 
ji kalba:

Šv. Elzbieta Turingietė 
Vengrijos Karalienė

(1207-1231 m.)
— Meilės Evangeli jos 

skelbėja. —Vargšų ir ken- 
tančiųjų Motina. — Kris
taus Bažnyčios kareivis.— 
Kryžiaus mylėtoja. — At
gailos ir nusižeminimo 
mylėtoja. — Stebuklada
rė. — Šventoji su rožėmis 
po savo apsiaustu.

Šv. Elzbieta Turingietė,
— Vengrijos karalienė, 
buvo dukterimi doro ir 
tvirtai tikinčio Vengrijos 
karaliaus — Andriejaus 
II, ir jo žmonos Gendrūtos 
Andech’s, kuri buvo Ca- 
rinthia kunigaikščio duk
terimi. Šv. Elzbieta gi

'"Tt

ji nusivesdavo 
ka-

karščiausia Dievo meile. 
Paaugusi į metus, — ji ta
po tikru Šv. Sakramento 
garbinimo apaštalu. Bū
dama dar tik mergaitė, ji 
surinkdavo kitų panašių 
mergaičių kaip ji pati bū
rį ir kaip ji sakydavo, ves
davosi jas į VVartburgo pi
lies sodus žaisti; o tikreny
bėje,

i mergaites bažnyčion, 
me pati karštai melsdavo- 

į si, ir savo drauges mokino 
melsties. Jeigu kuomet 
rasdavo bažnyčią uždary
tą, — ji trumpai pas baž- 

terimi. Šv. Elzbieta gimė nyčios laiptus pasimeldu- 
Į1207 m. Teturėdama vos si, — nesigėdindavo pasi- 
keturis metus savo am- lenkusi juos pabučiuoti, 
žiaus, — Šv. Elzbieta bu-: kol nueidavo šalin. Ir pi- 
vo pažadėta Liudvikui, — lies soduose būdama ir 
Turingijos landgrovo — i žaisdama, ji dažnai savo 
Hermano sūnui už žmoną, drauges mergaites paiik- 
Atsižvelgiant į tradiciji- 
nius tuomet ten egzista
vusius įstatymus, — dar 
mažutėlė būdama, ji buvo

; pasiųsta į užpakalinį kie
mo palocių, gyventi po bu
simojo savo vyro globa.

(LKFSB) Kun. Jonas J. yadovaujami 
Vincius, kuris dabar dar- .
buojasi šv. P. Marijos pa-i —. - 
rapijoje, Evansville, Ind.J 
šiemet sulaukė 25 m. ku
nigystės sukaktį ir tą sa
vo sidabrinį jubiliejų ap
vaikščios lietuvių tarpe, 
atlaikydamas šv. mišias 
Chicagoje, Šv. Jurgio baž
nyčioje lapkričio 14 d. 11 
vai. Kun. J. J. Vincius yra 
mokęsis Šv. Pranciškaus 
seminarijoje Milwaukee, 
Wis. Gavęs filosofijos ba
kalauro laipsnį tolimes
nius kunigo mokslus ėjo pino kolumnisto Drew Pearson tą taps Rusijos integrale (ne- 
benediktinų ŠV. Menrado straipsnį apie įvykusią Mas- išskiriamai sujungta) dalis”, 
seminarijoje, St. Meinrad, kvos konferenciją, p. Drew 
Ind. Kunigu įšventintas Pearson sako, kad “Maskva at- da

sunkių aplinkybių, 
dideliu pasišventimu 

Buvęs Šv. 
par. klebonas

KIBIRKSHS i
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Boston Traveler laikraštis netikroje ateityje tos taip va- 
lapkričio 5 d. š. m. laidoje įtal- dinamos valstybės gal vėl kar-

davo, ir nubėgusi pas gra
žų, ten soduose esantį kry
žių, ir atsiklaupusi karštai 
melsdavosi, garbindama 
Nukryžiuotąjį Jėzų. šv. 
Elzbieta dar suvisu jaunu
tė būdama, — jau buvo 
pilnai užbaigusi visą Kris
taus kryžiaus mokyklą, su 
geriausiu pažymėjimu.

Turingijos landgrovas— 
Hermanas, kurio sūnus 
sulig tradicijos, buvo su ja 
susižadėjęs, — Šv. Elzbie
tą dėlei neapsakomo jos 

ne
kaltybės, kūdikiškai ją 
mylėjo, labai jąja džiau
gėsi ir buvo patenkintas. 
Po Hermano mirties, jau
nutei Elzbietai staiga atė
jo didelio išbandymo lai
kai. Pikti žmonių liežu
viai, visokiais būdais bei 
prasimanymais, stengėsi 
neapykanta užnuodyti 
jaunąją Hermano sūnaus 
— Liudviko širdį, prieš 
šventą ir nekaltą mergai
tę; tačiau Liudvikas, tvir- 

1 tai laikėsi duotojo savo tė- 
į vo garbės pasižadėjimo 
I žodžio, ir atėjęs į metus,— 
I jis garbingai tą kilnų savo 
tėvo lūpomis duotą pasi
žadėjimą išpildė. 1221 m. 
Liudvikas su Bažnyčios 
palaiminimu paėmė Šv. 
Elzbietą sau už žmoną. Gi
lus ir tvirtas jųdviejų ti
kėjimas, tyra ir nuoširdi 
V. Dievo meilė, ir sujung
tas jųdviejų dievotumas, 
padarė jų gyvenimą tikrai 
laimingą ir patenkinantį. 
Visagalis Dievas palaimi
no laimingąją jųdviejų Šv. 
Moterystės Sakramento 
uniją, kuri buvo Jo Vardu 
padaryta, suteikdamas 
jiems trejetą vaikučių: 
Hermaną. Sofiją ir Elzbie
tą, kas ištikrųjų galutinai 
dapildė jaukių ir šventų 
jų namų židinio džiaugs
mą. Jauniausioji jų dukre
lė — Elzbieta tapo vienuo
le, ir mirus, paliko įrašyta 
šventųjų skaitliun, taip ly
giai pat. — kaip ir mylima 
jos motinėlė.

VVartburgo pilis, gana 
per ilgą laiką prieš tai, kai 

i ją valdė Hesse landgrovas, 
'— buvo su visu nevertose 
rankose. Mat Hesse land
grovas, Martyno Liuterio 
patariamas, vedė ant’ą 
žmoną, kuomet pirmoji jo 
žmona, dar tebebuvo gyva. 

) Šioje pilyje landgrovas 
Remkite tuos profesijonalus ir biz HcSSO ir NlartVTlUi LlUte- 

-D?X’ninkr”. ’aV° skelbimais remia’ (Tęsinys 5-tamę puslapyje)

Nuo pat savo kūdikystės 
lopšelio, visuomet ji degė 
merikoje ir komunistai 
naudojasi pilniausia lais
ve. To negalima pasakyti 
apie Staliną ir jo rėžimą.

Stalinui lengviausia to
dėl, 
rius. Tautos, apie kurias 
kalba tas komunistėlių 
laikraštis, neturi jokios j 

asmens, žodžio, j 
susirinkimų ir] 

• tikėjimo. Rusijoje yra tik i 
Suprantama, kad kolumnistai viena partija — komunis-l 

tik spėlioja. j tų, kurios vyriausia galva
Lietuvos Įgaliotas Ministras, i yra Stalinas. Rusijoje nė

ra ir tokių demokratinių 
patyrė, kad rinkimų, kaip mes turime 

Todėl p.[Amerikoje. Čia ir komu- 
kandi-

Dienraštis “Draugas” paduo- 
o_ c__________ ________________ — -________ ___ kito kolumnisto, būtent,

1918 m. lapkričio 13 d.' siekė daugiau, negu diplomatai George Rothwell Brown išve- Į 
i uAcjucį, alio-zjaclu, nvįu xcm«- apie nepamintj.mą

- * ■ ’ ’ ~ i—.—i-:- jjg rašo, [

kad “nepaminėjimas Lietuvos, j 
Latvijos ir Estijos deklaracijo
se”, jo manymu, “yra ženklu, • 
kad jų likimas jau yra ‘išspręs-; laisvės:

Kun. Vincius moka slavų1 tikėjosi, bet mažiau, negu lan- džiojimus 
kalbas, jam teko dirbti į- 
vairiose diecezijose. Jam 
teko turėti garbės būti 
priimtam Pijaus XI au
diencijoje. Jis taip gi yra 
aplankęs Šv. Žemę savo 
kelionėje aplink pasaulį, 
kuri tęsėsi vienu pradėji
mu per 4 ir pusę mėnesio: 
per Kaliforniją Pacifiku į 
Havajų salas, Honolulu,! Lietuva, Latvia, 
Philipynų salas (kur Ma- T . 
niloje buvo Eucharistinis AJors jos nepaminėtos tekstuo- padėtis nepasikeitė, 
kongresas), toliau į Japo- Sg (t. y. Maskvos konferencijos Žadeikis spaudos atstovams nistai gali Statyti 
nij4» Kiniją, Indiją, Arabi- sutartyse), ojs bus užimtos Ru- pareiškė, kad jis "skaitąs Mas- datus. 
ją, Palestiną,- Egiptą, Eu- gijos”. Ikvos konferencijos išdavas Taigi Chicagos komu-
ropos kraštus, Angliją ir, [“impressive and significant”.!nistėliu laikraščio palygi-
atgal, iš kitos pusės, į A-! Drew Pearson sako, kad skai- 
meriką. Kun. J. J. Vincius tant tarP eiIuči* -vra aišku‘ 
yra didelis propagatorius Pabaltlj° valstybių klausimas 
apaštalavimo draugijos nebus kehamas ateityje. Jis sa-
Marijos Legi jonas. Da-,ko:
bartinėje jo parapijoje tos “Kaip jau buvo pranešta šio- 
draugijos nariai per pas- Je kolumnoje pavasarį 1942 m., 
kutinį pusmetį 150 kartų Molotovas išgavo iš Britų su‘ tone dabar 
aplankė ligonis, 94 kartus tartį tuo metu, kad Pabaltijo taip> ^aip 
aplankė namus apaštala- valstybės ir pusę Lenkijos būtų konferenciją, 
vimo tikslu, daug išdalino grąžinta Rusijai. Bet Jungtinės rencija nepasakė, kad Lietuva 
katalikų literatūros, mo-. Valstybės pasipriešino. Diplo- ir kitos Pabaltijo valstybės po 
kino vaikus ruošdami prie matai dabar daro išvadą, kad karo bus nepriklausomos arba 
sakramentų, daugelį žmo- Maskvoje, Sekretorius Hull iš- kad jos bus Rusijos dalimi. Tas 
nių aprūpino devocionali- traukė tą pasipriešinimą ir grį- įr davė progą spėlioti. Tačiau 
jomis, padarė eilę kitų ge- žo Prie J- V. deklaracijos Ry- mes. pasitikėdami Dievui, tikė

kime. kad po karo Lietuva at
gaus nepriklausomybę ir lais
vę.

go papuošimas, dabar nori, kad Pabaltijo valstybių, 
visuomenė tikėtų”.

Apie Pabaltijo valstybes p.
Drew Pearson štai ką parašė:

“T/ie teord ‘finis? vcas ucritten 
under the Baltic statės —Lith- tas’ — jos pasiliksiančios prie! spaudos, 

' uania, Latvia, Estonia. Though Rusijos ”.
i no mentioned in the texts, they i

u'iZZ be taken over by Russia”.
(“Po Pabaltijo valstybėmis-

Estija tapo p- Žadeikis, apsilankęs \ alsty- 
parašytas žodis ‘finis’ (galas), bes Departmente.

kad jis yra diktato- gerumo ir angeliškos

i kvos konferencijos išdavas
; “impressive and significant”. j
Jo manymu, “nepriklausomos nimas nevertas nei to po- 
ir demokratinės Lietuvos Res- pierio, ant kurio atspaus- 
publikos atsteigimo problema dintas. Amerikos demo- 
esminiai nėra pasikeitusi bent kratinė santvarka skiriasi 
nėra pablogėjusi“. ■ nuo Sovietų diktatoriškos

kaip dangus
nėra pablogėjusi“.

j Vadinasi. Lietuvos įgaliotas santvarkos, 
ministras p. Žadeikis \Vashing- nuo žemės.

yra traktuojamas į
ir prieš Maskvos

Maskvos konfe-

Stalino dikta- 
Niekados. Jiems 

yra visuomet 
“genijus” ir tt.

rų darbų kareiviams bei balandžio 6, 1922. kada 
jų šeimoms ir tt. Ten pat Pabaltiio valstybės buvo pir- 
veikia ir Jaunųjų Marijos miausia pripažintos. Tuomet 
Legionierių padalinys.

Kun. Vincius per pasku
tinius šešerius metus yra Bors galima.

buvo pasakyta:
“Yra visiškai galima arba 

kad kada nors

karo lyderių 
padėtis yra 

Net iš jo loc- 
meta baslius

tą pusę... Gyvenimas žiaurus ir žvėriškas... Gėdos nė- 
Ką gi davė bolševizmas? Visoje šalyje viešpatau- ra nei už skatiką... Štai kuo paversti Rusijos žmonės, 

ja neapykanta. Neapykanta valdytojų, kurie nori at- Bolševikai išnaikino rusuose visa tai, kas skiria žmo- 
keršyti savo priešams, o ne gelbėti tautą iš pražūties, gų nuo gyvulio. Tai didžiausi žmonijos nusikaltėliai”. 
Neapykanta pavergtųjų, kurie kenčia be vilties ir be,
jokios naudos, nežinia kam. Man buvo vis vien, ar mie- tą rojų mūsų Quislingai prašo Lietuvą priimti. Mas- 
goti ant grindų, ar valgyti tik vieną kartą į dieną su kva teikėsi jų prašymą išklausyti... K. j

Tai tokios gėlelės iš bolševikų rojaus darželio... Į

kva teikėsi jų prašymą išklausyti...

+ * * • • * * * e*

Amerikoje komunistų 
spauda turi pilniausią lai
svę. O ar kada nors komu
nistai yra parašę kritikos 
žodį prieš 
turą? 
Stalinas 
“saulė”,
Komunistai galėtų kriti
kuoti ir Sovietų santvar
ką. kaip jie kritikuoja 
Jung. Valstybių demokra
tinę santvarką, bet jie to 
nedaro, nes turi laikytis 
griežtos komunizmo disci
plinos.

Chicagos lietuvių komu
nistų laikraštis “V.” lap
kričio 4 d. laidoje rašo:

“Iš visų 
Roosevelto 
sunkiausia, 
nos partijos
į karo mašiną.

“Churchillui tuo atveju 
daug lengviau ir Chiang 
Kai-šekui. Stalinui leng
viausia, nes jo platforma— 
didžiausias sovietinių tau
tų solidarumas. Ten nėra 
politinių kenkėjų ir de
magogų, kurie spekuliuo
tų karo sunkenybėmis”.

Prezidentas Rooseveltas 
nesiskundžia, kad jo pa
dėtis būtų sunkiausia. Jei
gu nebūtų kritikos, tai ne
būtų ir demokratijos. A-

*
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du naujus katalikus, būtent 
Urbečiūtės. Nuth sūnų ir Sta- 
navičiaus - Kazlauskaitės nau
jagimį. Sveikiname naujagimių 
tėvelius. Linkime jiems daug 
džiaugsmo iš savo sūnelių.

Penktadienis, Lapkričio 12.

1898 m.. 45 rne- 
Amerikon atžy
mėtais. Lankė

Penktadienis, lapkričio Lietuvoje
5 d. tikimės per daugel tai atgal, 
metų pasiliks svarbia die- ko 1910 
na kaip mūsų lietuvių pa- pradinę mokyklą Inker- 
rapijos. taip mūsų koloni
jos gyvenime. Tą rytą ar
kivyskupijos savaitraštis 
THE CATHOLIC RE- 
VIE\V talpino linksmą ži
nią. kad a. a. mūsų myli
mojo klebono kun. Lietuv- 
niko padėjėjas kun. dr. 
Mendelis paskirtas Šv. 
Alfonso parapijos klebo
nu. Kun. dr. Mendelis at
vyko mūsų tarpan ką tik 
įšventintas kunigas rug
sėjo 1 d. 1928 m.
metų jisai sumaniai dar
bavosi. kad lietuvių baž
nyčia Baltimorėje taptų 
viena iš garsiausių šven
tovių 
mieste.
koj. J. M.
Mykolas Curley įvertin
damas kun. dr. Mendelio 
darbą, oficialiai paskyrė 
jį klebonu.
KUN. DR. MENDELIO

ASMUO
Kun. dr. Mendelis gimė

Pasitaikė, kad St. Mary’s! 
High School, Kurią kun. 
dr. lankė, tuo pačiu laiku 
lankė vieno gero airio 
Prudential Life Insurance 
Co. viršininko trys sūnūs. 
Per jųjų įtekmę tasai ai
ris. vardu Patrick Kielty 
davė mūsų naujam gra- 
duantui agento darbą. Per 
keturius metus jisai dirbo 
prie apdraudos. Per tą lai
ką. iis taip gerai išmoko 

darbą, kad 1920 m., 
rengėsi pradėti 

mokslus, tai kun. 
gabiausias Pru- 

Insurance Co. a- 
užimdamas pir- 

vietą tarp 18.000 
visoj Amerikoje, 

kun. dr. pametė a- 
tavęs. teko nugirsti, jo

Vaizdas parodo vieną Italijos Foggia stotį, kaip Alijantų bomberiai 
atliko savo dalį, kad užkirtus naciams susisiekimą, šitas traukinys ir 
pavėluotai nepribus į savo paskyrimą.

NUOTRUPOS
Albertas Kripas, Antano ir 

Onos Kripų nuo W. Pratt St. 
sūnus randasi Camp Haan, Ca- 
lifornia. Albertukas trokšta iš
mokti skrajoti orlaiviais. Ge
riausio pasisekimo.

į Petras Makarauskas atsiuntė 
mūsų kunigams atvirutes iš Si
cilijos. Sveikas. Rašo, kad kas
dieną mato nematytų naujie- 
nybių. Gyvenimas begalo įdo
mus.

savo
Kuomet 
kunigo

■ dr. buvo
' dential
gertas, 
rnutinę 
agentų 
Kada
geut'--;
savaitinė alga buvo $125.- 
00. Bet jis atsižadėjo tų

i
man, Penna. Bet kadangi 
“grinoriai’’ tėvai buvo su
vargę, tai busimasis Bal
timorės klebonas, būda
mas tik 12 metų amžiaus 
turėjo pradėti dirbti ang- pinigų, kad paaukoti savo 
lių kasyklose, darynėti gyvybę ir Dievo’ jam duo- 
duris. varinėti mulus, tus gabumus Dievo garbei 
Taip dirbo per 6 metus, ir žmonių sielų naudai ku- 
Per paskutinius trejus nigiškame 
High School metus, nakti- tuo pačiu 
mis dirbo anglių kasyklo- dienomis 
se. o dienomis lankė mo- į apdraudos

Per 15 kyklą. 1916 m., kada tik: naktimis 
buvo belikę trys mėnesiai versiteto 
iki mokslo užbaigimo, teikiamus finansų kursus, 
musų studentuką palietė Per tris 
nelaimė. Buvo sunkiai su-

I

i

luome. Tačiau 
laiku kuomet 

kun. ar. dirbo 
bendrovei, 

jis lankė Uni- 
Pennsylvanijos

ne tik Baltimorėsžeistas ir turėjo išbūti net 
bet visoj Ameri- penkis mėnesius Mercy li- 

Arkivyskupas goninėje. VVilkes-Barre. 
Penna. Gavo savo diplo
mą stovėdamas ant kru- 
kių.
KUN. DR. PARDUODA 

APDRAUDĘ
Išėjęs iš ligoninės, kūn

ai. turėjo ieškoti darbe,.

I

kuomet

metus jis taip 
vargo, bet 1920 metais 
kaip jis. taip jo tėveliai tu
rėjo džiaugsmą, 
kun. dr. Mendelis buvo
vienas iš dvylikos asmenų 
gauti pageidaujamą diplo
mą. Tuos kursus pradėjo 
net 72 studentai, bet tik 
12 išturėjo iki galui. Kun. 
Mendelis buvo vienas tų 

■ dvylikos.

11(111 t mn

KOLEGIJA IR 
SEMINARIJA

1920 m. rudenį mūsų bu
simasis kunigėlis atsisakė 
nuo darbo ir išvyko į 
Mount St..Mary’s Kolegi
ją. Emmitsburg. Mary- 
land. siekti aukštesnio 
mokslo. Nors buvo daug 
vyresnis, negu kiti Kolegi- 
jantai, tačiau po pirmų 
mokslo metų jisai savo 
klasėje užėmė pirmą vie
tą, kurią išlaikė iki pat 
galui. 1924 m. kuomet ga
vo Baccaiaureato laipsnį, 
tuo pačiu laiku surinko vi
sas premijas teikiamas jo 
klasėje. J. M. Arkivysku
pas Mykolas Curley, kurs 
pirmininkavo mokslo už
baigimo apeigoms, pa
kvietė graduantą Liudvi
ką Mendelį tapti jo vysku
pijos kunigu, pažadėda
mas pasiųsti ji Europon 
užbaigti dvasinius moks
lus. To tik mūsų mokinys 
ir tetroško. 1924 m. rude
nį klerikas Liudvikas 
Mendelis išvyko Romon. 
Gyveno šiaurinės Ameri
kos Kolegijoje. Teologijos 
kursus lankė Propagan
dos Universitete. Įšven
tintas kunigu sausio 15 d. 
1928 m., pasiliko Romoje 
iki išdavė kvotimus ir ga
vo teologijos daktaro laip
snį ir teisių. Apleido Ro
mą liepos mėn. Pirmas iš
kilmingas šv. Mišias atna
šavo Viekšnių bažnyčioje, 
Lietuvoje, kur tuo laiku 
klebonavo, bolševikų kan
kinys, kan. kun. Navickas. tai gražus. 
Ten gyveno 
lio, dabar miręs, dėdė Pra- sutes arba klebonijoj, 
nas Pocius ir kiti giminės. Nauja Novenos Knygelė 
Pasimokinęs šiek tiek pa- Kun- dr. Mendelio išleista 
storacijos darbo Lietuvo- nauJa Stebuklingo Medaiikėlio 

ije ir aplankęs kai kurias Novenos knygelė yra tikras 
šventas vietas, 1928 m. meno darbas. Joje telpa apra- 
kun. dr. Mendelis grįžo 
Amerikon.

sveikata ir ant toliau taip Kaip dėl vyro, taip dėl mergai- 
tarnautų kaip tarnavo per čių gerasis Dievas grąžins po- 
tuos 15 metų. Be abejo SU niai Kašinskienei sveikatą, 
pagelba kuklaus bet darb- Reiškiame visai Kašinskų šei- 
štaus padėjėjo kun. An- mai užuojautą ir linkime 
tano Dubinsko dar dau- nei veikiai pasveikti, 
giau bus nuveikta Dievo 
garbei ir žmonių sielų
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<ia duo^nią ir išmintingą auką į 
United VVar Fund’ą.

* * *

Kcžnas doleris duotas į United \Var Fund 
reiškia kam nors baitą vilties vėliuką.

United War Fund’o doleriai nadeda bena
miam-, ligoniams ir badaujantier: 
•Jungtinių Tautu milionams. Jie pa
laiko ŪSO, Didžiojo Bostono karei
vių ir jūreivių komitetą. Ir, kas svar
biausia. jie palaiko nuolatinę vietinio 
ComTiunity Fund'o veikią.

Taigi atidai k savo širdį ir atidaryk pini
ginę.—Duok, nes reikia' ♦ * 

:.X*
8ZCAUSE YOU CARE!

” - •'*' *;' • ! -r - * '

Greater Boston UNITED WAR FUND

Kelioms dienoms buvo par
vykęs Antanas Bučnis. Aplan
kė žmoną ir gimines.

Kun. Antano Dubinsko brolis 
Pranas išvyksta į jūreivius 
penktadienį. Grįžki sveikas.

Mokyklos vaikučiai užprašė 
šv. mišias naujo klebono kun. 
dr. Mendelio intencija, penkta- 

' dienį, lapkričio 19 d., 8 vai. Jie 
patys giedos per šitas mišias.

leva Akelaitiene
naudai kaip lietuvių taip Franklin Square ligoninėje 

sveiksta po appendicitis opera
cijos ponia Ieva Akelaitiene, 

i Kazimiero Akelaičio žmona, 
i Tiems, kurie aplanko ligonę, 

Metinė Oisterių Puota Akelaitiene prisipažino, kad ji 
Nežiūrint karo laikų, nežiū- buvo nusigandusi. Niekad savo 

rint racijonavimo. sekmadienį, 
lapkričio 14 d. įvyks gal di
džiausia Oisterių Puota para
pijos istorijoj. Kun. Antanas 
Dubinskas su Strazdauskų bro
liais ir Steponės Šilanskienės 
pagelba rengia surprvzą vi
siems svečiams. Visi planai nė
ra garsinami, tačiau teko nu
girsti, kad yra užsakyta 30 
bačkų oisterių, 500 svarų įvai
rių mėsų, 25 gorčiai rukščių 
kopūstų. 40 bačkų alaus, 50 dė
žių Coca-Cola. Iš visų tų užsa
kymų galima tikėtis minios.
Pereitais metais arti 1.000 
čių dalyvavo šitoj puotoj, 
noma. kad ir šįmetą nebus 
žiau. Linkime pasisekimo 
gėjams.

svetimtaučių, kurie atsi
lanko šv. Alfonso bažny
čion. Farma—Can ton, Mass.

I

gyvenime nesirgusi, taip stai
giai ligos perblokšta, ji tikrai 
manė, kad atėjo jau gyvenimo 
pabaiga. Šita netikėta liga ją 
daug ką pamokino. Dabar jau
čiasi daug geriau ir rengiasi 
grįžti į namus. Skubinkit pa
sveikti. nes jūsų visa šeima 
laukia jūsų parvažiuojant į sa
vo dvarelį.

Naujo Katalikai
Sekmadienį, lapkričio 

kun. Antanas Dubinskas
į parapijos krikšto knygas net ofisas, 

sve- .
Ma
ma-

I
ren-

Greitai parsiduoda 74 ak erių 
farma. 10 akerių geros išdirb
tos žemės. Puikiausia ColoniaI 
stiliaus stuba, 3 vanios, viena, 
turi tiles su shower, tvartas, 
taipgi Green house su puikiu 
apartamentu dėl poros. Gali ir 
žiemą auginti daržoves ir gė
les. Trys dideli kiaulininkai dėl 
200 kiaulių. Parduoda teismo 
įsakymu, pasidalijant nuosa- 

• vybę, kuri verta $30,000.00. 
Prašome tik $15,000. Labai ge
ros pirkimo sąlygos. Atsišauki
te: F. T. Keefe, 50 Congress 
St., Boston, arba ‘Darbininko*

>

Ateina Nemaloni
Vaikučių Teatras

Gražiausia iš meno atžvilgio 
pramoga tai yra mokyklos vai
kučių teatras. Šįmetą tas vie
šas mūsų vaikučių pasirody
mas Įvyks sekmadienį, lapkri
čio 21 d. Jau du mėnesiai kaip 
Sesutės vaikučius lavina ir ga
lima tikėtis, kad bus nepapras- 

Bilietai 55 centai,
kun. Mende- Galima gauti pas vaikučius. Se-

i

v.

Viešnia - Žiema!

Naujosios Anglijos ponios ir panelės, ar esate pa
siruošę ją pasitikti?

Pageltę, šalčio pa
kąsti medžių lapai 
krinta — reiškia, arti
nasi nekviestoji vieš
nia — šaltoji žiema.

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

keli lapai malonių gautų per 
Marijos užtarymą. Be paprastų 
novenos giesmių yra atspaus
dintos šešias, ypač lietuviams 
žinomos giesmės į Mariją. No
venos maldos yra atspausdin
tos didelėmis raidėmis. Mėlinas 
viršelis atvaizduoja pal. Kata
rinos regėjimą, kurs mums da
vė stebuklingą medalikėlį. Pa
vieniai egzemplioriai knygelės 
parsiduoda po 25 centus: 100 
egzempliorių kainuoja $15.00. 
Siųskite užsakymus pas Rev. 
Louis J. Mendelis, 114 W. Sa- 
ratoga Street. Baltimore, Md. 
Gauta jau užsakymų ant dau
giau, negu 1.000 knygelių.

15 METŲ AMERIKOJE
Grįžęs į J. Valstybes, 

kun. dr. Mendelis primici
jas turėjo Švč. Trejybės 
lietuvių bažnyčioje Wil- 
kes-Barre, Penna., kur 
kun. Benjaminas Paukš
tis klebonavo ir kur kun. 
dr. Mendelio tėveliai pri
klausė per daugel metų. 
Paviešėjęs dvi savaiti apie 
Vilkes - Barre, Penna., 
kun. dr. Mendelis atvyko 
Baltimorėn pas kun. Lie- 
tuvniką, kur J. M. Arki- 

j vyskupo Curley jis buvo 
paskirtas už pagelbinin- 
ką. Jo darbai per tuos 15 
metų yra gerai žinomi vi
siems Baltimoriečiams ir land General ligoninėje serga 
nėra reikalo juos atkarto- energingo laidotuvių di-
ti. Tik lieka palinkėti kun. ' 
dr. Mendeliui ilgiausių 

i metų kaipo įpėdiniui to 
žymaus tėvynainio ir iš
eivijos šulo kun. Juozapo 
Lietuvninko. Duok Dieve, 
kad kun. dr. Mendelio

I

Užuojauta Kašinskams
Jau trečia savaitė kaip Mary-

i
i

rektoriaus Juozo Kašinsko 
žmona. Padaryta operacija. 
Serga gan sunkiai, bet turima 
vilties, kad per vaikučių mal
das veikiai pasveiks. Ponia 
Kašinskienė dar jauna žmona. 
Turi tris gražias mergaites. ‘

i

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!

O4&
411 washington street. 

BOSTON, MASS.

v J

•• .
gp’-. tfo



LDS Studijų Rateliams
Pijus xn ir Taika

puisla-

VALSTYBE MODERNIAME PASAULY
ENCIKLIKA

Spalių 20 £.1939 m.
17. Žmogaus Vertybė

Iš tiesų, Šventasis Raštas savo pirmame
pyje su didingu paprastumu pasako, kaip Dievas, vai
nikuodamas Savo darbą, yra sukūręs žmogų “pagal 
Savo paveikslą ir panašumą“; ten pranešama, kaip 
Dievas jį apdovanojo antgamtinėmis dovanomis ir 
malonėmis ir tuo jį paskyrė amžinai, neapsakomai lai
mei; toliau nurodoma, kaip iš pirmosios poros yra at
siradę kiti žmonės, kaip jie — visa tai taip gyvai ir 
reikšmingai atvaizduota — buvo išsiskirstę giminė
mis bei tautomis ir išsiblaškę visose pasaulio dalyse. 
O kai jie nusigrįžo nuo savo Kūrėjo, Dievas nesiliovė 
jų laikęs Savo sūnumis ir dukterimis, kurie gailestin
gosios Apvaizdos sumanymu turėjo kada nors grįžti 
į sandorą su Savo Dievu.

ŽMoniios Vienybė
Tautų Apaštalas savo ruožtu, kaip skelbėjas tie

sos, kuri broliškai jungia visus žmones į didelę šeimą, 
graikų tautai praneša: Dievas “padarė iš vieno visą 
Žmonių giminę, kad ji apgyventų visą žemės paviršių; 
jis pažymėjo paskirtus laikus ir jų gyvenimo ribas, 
kad jie ieškotų Dievo.”

Taigi pastabiomis savo dvasios akimis matome 
tik vieną žmonių giminę dėl jos bendros kilmės iš Die
vo: “Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris stovi aukščiau 
visų, visuose veikia ir yra visuose mumyse” (Ef. 4, 6). 
Žmonių giminė yra viena ir dėl jos prigimties sudėtos 
iš medžiaginio kūno ir dvasinės sielos; ji yra viena
dėl jos gyvenimo žemėje, kurios turtais visi turi įgim- apsčias išmaldas, ir fan
tą teisę naudotis, kad išlaikytų savo gyvybę ir ją gau- kiai pačiame vidury žie- 
sintų; ji yra viena dėl savo antgamtinio tikslo, paties mos, pati, 
Dievo, Kurio siekti visi privalo; ji yra viena dėl prie- dama per gilų sniegą iš pi- 
monių tam tikslui pasiekti.

Tas pats tautų Apaštalas rodo, kad žmonija yra 
viena, iš santykių, kurie mus jungia su Dievo Sūnumi, 
nerigimojo Dievo paveikslu, nes “per Jį sukurta visa“; 
ji yra viena dėl vieno ir to paties atpirkimo, kurį vi
siems žmonėms Savo kryžiaus mirtimi yra nupelnęs 
Kristus, tas Kristus, kuris nuo pat pradžių nutrauktą 
draugavimą su Dievu atnaujino, pats tapdamas Tar
pininkas tarp Dievo ir žmonių, Žmogus Kristus Jė
zus“ (ITim. 2,5).

Tas pats dieviškasis išganymo ir taikos Tarpinin
kas norėjo draugavimą tarp Dievo ir žmonių dar la
biau sustiprinti; todėl tyliame vakarienbutyje, prieš: 
atlikdamas Kryžiaus Auką, Jis savo dieviškomis lū-! 
pomis tarė žodžius, kurie skardžiai nuskambėjo per! 
visus amžius ir sužadino didvyriškus meilės darbus 
žmonijoje, netekusioje meilės ir varginamoje neapy
kantos: “Tai Mano įsakymas, kad mylėtumėte vienas 
kitą, kaip Aš jus mylėjau” (Jo. 15, 12).

★ ★

Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Žurnalas

"VYTIS”
“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”
3S6 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. 

¥

$v. Elzbieta Turingietė 
Vengrijos Karalienė

Pradžia 3-čiame pusi, 
riui, pavedė vieną didelį 
kambarį, kuriame Liute
ris savaip iškraipydamas, 
išvertė ir šv. Raštą iš Lo
tynų kalbos (teisingiau

vyras sutiko ją nemaž ap
sunkintą kur tai einančią, 
ir po savo apsiaustu ką tai 
daug benešančią. Tuo me
tu ji nešė pavargėliams 
duoną. Jos vyras prasklei-

pasakius ne išvertė, — o' dęs jos apsiaustą,— ir vie- 
tik išdarkė ir subiaurio-? ton 
jo). Ant sienos yra pažy-‘ 
mėta ir ta vieta, kurioje 
jis, sulig jo paties fanatiš
kų pasakojimų, kartą kar
štai susiginčijęs su velniu, 
— smarkiai į jį sviedė sa
vo rašalinę su rašalu, ku
rią tuomet 
vartojo; tik vargas, ___
vieton velnio, — rašaline dama 
jis pataikė į sieną! Tiesa, do sunkiai sergantį raup- 
Liuteris savo buvimu ir suotą žmogų. Nieko nebe- 
darbais, smarkiai suteršė laukdama, ji parsigabeno 
šį kambarį, bet dabar Šv. jį savo pilin ir paguldė jį į 
Elzbieta vėl išnaujo jį ir karališkąją savo lovą. Jos 
visą pilį pašventė, skelb- vyro motinai, tas jos elgė- 
dama ir plėsdama iš jo de- sys baisiai nepatiko! 
gančios Dievo meilės E- Smarkiai tuo pasipiktinu- 
vangeliją. Ji pašventė šį si, — ji pasišaukė savo sū- 
kambarį degančia V. Die- nų — Liudviką, ir parodė 
vo meile, taipogi meile sa- jam tą jos pasielgimą. Šv. 
vo vyro, savo vaikučių, ir Elzbieta tuo tarpu klūpo- 
visa to, kas tik yra kilnu dama pas ligonio lovą kar- 
ir šventa, Moterystės Sa- štai meldėsi. Liudvikas su 
kramentui, savo maldo- savo motina prisiartinęs mės. Jos vyras buvo jei 
mis ir įvairiais gerais, gai- prie lovos, pažvelgė vidun. “Tvirtybės Bokštas“. Da- 
lestingais savo darbais, Bet kas tai?! — Jie išvydo j foar vįsa vargų 
bedalindama vargšams i--------------- ~----------------

duonos, — pamatęs 
dangiško gražumo švie
žias, žydinčias rožes, — la
bai susijaudino ir nieko jei 
už tai nebedrįso sakyti.

1227 m., Popiežius Gri
gorijus IX, paragino tikin
čiuosius po visą katalikiš
ką pasaulį organizuoties į 
pulkus, paskelbti Kry
žiaus Karą, ir nuvykus iš- 
liuosuoti Kristaus Karstą 
ir kitas Šv. vietas Palesti
noje iš netikinčiųjų Tur
kų Mahometonų rankų. 
Liudvikas buvo pirmutinis 
toje karėje krikščionių 
kunigaikštis. Nors Šv. Elz
bietos liūdesys išleidžiant 
mylimąjį savo vyrą į tą 
karą, buvo begalinis, ta
čiau dėlei didesnės V. Die
vo garbės ir Motinos — 
Bažnyčios meilės, 
kantriai visa tai nukentė. 
Atsisveikindama savo vy
rą, Šv. Elzbieta prisiuvo 
prie jo krūtinės šarvų gra
žų kryžių. Jųdviejų persi
skyrimas buvo neapsako
mai jaudinantis! Ji aiškiai 
nujautė, kad šis jųdviejų 
persiskyrimas, jau yra 
paskutinis! Ir ištikrųjų. 
Porai mėnesių laiko po jo 
iškeliavimo praslinkus, — 
jis mirė be skundų ir mur
mėjimų, pakeliui kelionėje 
į Šventąjį Miestą.

Artimai susiję 
vyro mirtimi, — 
tolimesni sunkūs 

įdymai, ir įvairios nelai-

Šv. Elzbietos taip didelė 
buvo meilė vargšams, ken- 

rašydamas čiantiems ir ligoniams, 
kad kad vieną kartą belanky- 

— ji atra-

su jos 
ją sekė 

jos ban-

__  . w j ir sunku- 
ne raupsuotąjį žmogų, — mų našta, ant jos vienos 
bet Nukryžiuotąjį Jėzų,i vargšės pečių užgulė... 
su kryžiumiJovoje, begu-! Greitai jei buvo atimtos 
lintį, iš kurio rankų, kojų visos Turingijos landgro- 

vo teisės, o pati su mažais 
i vaikučiais, visiškai išva
ryta iš Wartburgo pilies. 
Tie visi, kuriems ji pirma 
taip daug gero darė, — da
bar ją irgi visiškai pamir-| 
šo... Niekas nebenorėjo 
priimti ją į savo namus!' 
Galop ji su vaikučiais ap
sistojo vienoje menkoje 
šiaudais uždengtoje kūte
lėje, kame gyvulių savi
ninkas nelaišydavo. Iš čia 
Kristaus kryžiaus mylėto
ja, nakties tylai ir tamsy
bei beviešpataujant, daž
nai eidavo artimon Pran- 

i ciškonų Ordino bažny
čion, ir prašydavo vienuo-i 
lių, kad jie pagiedotų “Te 
Deum Laudamus” giesmę, je jos gyvenimo 
padėkojimui Dievui už su- Jausdamosi 

: teiktas jai tas visas jos ne-: čią savo mirtį, 
laimes! ' klusniausiai save pasivedė brangų, brilijantais pa-

Po kurio laiko, įtakingi Dievo Valiai. Seselę—mir- puoštą auksini vainiką.

asmeniniai, ei-

i lies į artimuosius kaimus, 
kad ten esamiems ligo
niams patarnavus.

Šv. Elzbieta, kurios šir
dis žydėjo didžiausios V. 
Dievo meilės rožėmis, ne
mažiau mylėjo taipogi ir 
Kristaus kryžių ir savo 
artimą. Vieną kartą, pa
čiame vidury žiemos, jos

ir Šv. šono Žaizdos, pla
čiai tvisko į visas šalis di
džiausia apakinanti švie
sybė! Persigandęs jis ir jo 
motina parpuolė ant kelių, 
ir pradėjo karštai mels- 
ties. Šis stebuklas, — tai 
buvo atlyginimas Šv. Elz-i 
bietai už jos gailestingu-1 
mą, parodytą tam vargšui 
raupsuotajam.
■ - ■ ■ ■ ■

Tvirčiausias Vienybės Pagrindas
Šios antgamtinės tiesos sudaro giliausius pagrin

dus ir tvirčiausius visų žmonių vienybės ryšius, susti
printas Dievo meile ir Atpirkėjo meile, iš kurio visi ir 
kiekvienas gauna išganymą “Kristaus kūnui statyti 
iki visi pasieksime tikėjimo ir Dievo Sūnaus pažinimo 
vienybę, pilną žmogaus subrendimą. Kristaus pilny
bės amžiaus saiką“ (Ef. 4,12-13).

Šios teisinės ir faktinės žmonių giminės vienybės 
šviesoje atskiri žmonės neatrodo mums kaip palaidi 

i smėlio grūdeliai, bet, priešingai, jie yra sujungti tarp 
savęs pačia jų prigimties galybe ir bendra vienybe 
tarpusavio santykiai, įvairiais pagal laikų permainą, 

I atitinkančiais jų gamtinį ir antgamtinį paskyrimą ir 
palinkimą. Kad tautos savo kultūra vienos už kitas 
aukščiau iškyla ir darosi skirtingos įvairiomis aplin
kumos ir gyvenimo sąlygomis, tai iš to dar neišeina, 
kad žmonių giminės vienybę reikėtų skaldyti; verčiau 

(visų žmonių giminę jos turi daryti turtingesnę ir gra- 
I žesnę, viena kitoms suteikdamos savo laimėjimų ir 
pasikeisdamos gėrybėmis; bet tai gali iš tikrųjų įvyk
ti tik tuomet, kada gyva ir karšta vienas kito broliš
ka meilė glaudžiai jungia visus to paties Tėvo vaikus 
ir visus tuo pačiu Dievo krauju atpirktuosius žmonės.

Bažnyčios Pagarba Tautoms
Jėzaus Kristaus Bažnyčia, ištikimiausia auklėja

mosios Dievo išminties saugotoja, visai ir nemano 
stelbti ar niekais laikyti tas kiekvienos tautos savy- 

,bes ir ypatybes, kurias visos tautos, 
mos, visai teisingai laiko savo šventą 
atkakliai gina.

Bažnyčios tikslas yra antgamtinė 
kianti meile, kuri reiškiasi žodžiu ir darbu, 
nodumas, kuris yra išorinis ir paviršutinis, kuris dėl 
to įgimtas pajėgas silpnina. Bažnyčia džiaugsmingai 
sveikina ir su motiniškais linkėjimais lydi kiekvieną 
sumanymą ir pastangą išmintingai ir tvarkingai iš
vystyti visus gabumus ir pajėgas ,glūdinčias kiekvie
nos tautos esmėje, kad tik tai neprieštarautų reika
lavimams, kuriuos stato bendra visų žmonių kilmė ir 
bendras jų paskyrimas.
KLAUSIMAI APSVARSTYMUI
1. Kame yra žmonijos vienybės kilmė?
2. Ar Bažnyčia paneigia tautinius pobūdžius ir įpro

čius?
3. Ar tautybė ardo žmonijos vienybę ?

pasididžiuoda- 
palikimą ir jį

vienybė, dvel- 
o ne vie-

Šis juodukas rimtoj sargyboj. Bet kai tautietė pe
reina pro šalį tai ir jo širdelė suvirpa.

11

ninką Šv. Antaną Padu
vietį, — iškilmingai pakė
lė į altorių garbę (suprask 
kanonizavo), ir Šv. Elzbie
tą Turingietę, — Vengri
jos Karalienę, — “Vargšų, 
Kenčiančiųjų ir Ligonių 
Motinėlę“. Vėliau šimtme
čių bėgyje, ir Šv. Elzbieta

asmenys, iš pasigailėjimo tį, ji sutiko su didžiausiu 
vėl ją pilin gyventi įprašė. ! dvasiniu savo meilės ir 
Tačiau dabar ji visiškai • džiaugsmo išsiveržimu. Ji 
jokios pasaulinės garbės' mirė 1231 m. turėdama ly- 
nepriėmė, ir darė visa, ■ giai 24-ris metus savo am- 
kad niekas savo domę į ją į žiaus. Po jos mirčiai, Die- 
visiškai nebekreiptų. Lais-!vas daugybę matomų žen- 
vu savo noru, dabar ji nuo; klų ir stebuklų, netruko 
visa ko atsisakė, ir gyveno patvirtinti savo tarnaitės 
didžiausiame neturte. Da- šventumą. Nepraslinkus 
bar ji priėmė šv. Pranciš- pilnai nė keturiems nie
kaus Ordino abitą, ir visą tams laiko, po jos mirties, 
likusiąją savo amžiaus da- tas pats Popiežius Grigo- 
lį, praleido gyvendama rijus IX, kuris kanonizavo 
menkutėlėje grytelėje pa- Šv. Pranciškų Serafiškąjį 
lei vienuolyną. Didesniąją ir Nuostabųjį savo Darbi- 
nakties dalį, ji praleisda
vo maldoje, laike kurios 
Angelų Karalienė tankiai 
jei apsireikšdavo ir aiškin
davo Dieviškojo Savo Sū
naus Meilės Paslaptis. 
Dienomis ji darbuodąvosi 
vargingų bažnyčių nau
dai. tiekdavo visiems savo 
patarnavimus, lankydavo Turingietė, kaip ir kelioli- 
ligonius ir gelbėdavo įvai
rių nelaimių ištiktuosius 
vargšus žmones.

Dvasinis didesnei Dievo 
garbei jos darbas, žmonių 
sielų išganymo reikalais 
rūpinimasis, ir didžiausias 
jos gailestingumas, pil
niausiai ją buvo okupavęs 
iki paskutinei šioje žemė-

> minutei, 
besiartinan-

— ji pa- jo ant šventosios galvos 
! klusniausiai save pasivedė brangų,

ka kitų šventųjų, Katalikų 
Bažnyčios yra paskirta 
Trečiajam šv. Pranciš
kaus Ordinui Šv. Užtary
toja arba Globėja. 1236 m. 
jos kūno relikvijos, trium- 
faliai buvo pergabentos iš 
pirmosios savo vietos, ir 
patalpintos į garsią ir 
puošnią katedrą, kame 
imperatorius Friderikas, 
pats savo rankomis uždė-

MUTVAI*
SAVINGS BANKS
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LAVRENCE, MASS
Įvyks Sekmadienį

i

CAMBRIDGE, MASS

f

EAST VANDEGRIFT, PA

MOTERIMS

PADĖKA

CLEVELAND, OHIO

COLD PERMANENTMŪSŲ
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE

PERMANENT

CASPER’S BEAUTY SALON
t

G St. (Thomas Park),

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Janeth Barntic.

ir Są
malo-

NORWOOD, MASS.

ALBERT R. BARKER
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

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

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

Klebonas
buvo toastmasteriu.

Programa susidėjo iš kalbų 
ir dainų.

738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Draugijų Valdybų Adresai

laikas kaip serga, ir dabar ran
dasi Springfieldo ligoninėje. 
Linkime p. Petrušienei greit 
pasveikti.

.4.;

p. A.1 
žmona, p. S. Gaba-| 
žmona ir kiti.

kun. J. Angelaitis,

tarpe buvo

DARBINIU KAS

IC4S
I*
I

•ii
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GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONUOSE ‘

nyčios statybos fondui. jnome. nes mėnesiu suvėluota.
Dovanas laimėjo sekantieji: 1 Vakarienė įvyko spalių 3 d., o

S. Grigonis.
Joe Propozy. Joe Suopiz. Mrs.
Jurgelis. Mrs.
zahauki. Mer.
A. Obratt.

Aponaitis. Gor- 
Heydan. Baltus,

korespondenciją gavome tik pe
reitos savaitės pabaigoje.

P. S ta u pas.
Redakcijos prierašas. Tams

tos korespondenciją sutrumpi-

Didžiausia apgavystė y 
ra pretenduoti į valdovu* 
ir neturėti tam sugebėji 
mo. Ksenofontas

KONCERTAS
Sekmadienį, lapkričio 7 d., 

p . pietų bažnyčios svetainėje 
pyko prakalbos.

Ma..ų klebonas, kun. P. M. 
Jaras, pirmiausia perstatė Ma- 
jc.’ą Juozą Černiauską. Jis ra
gino pirkti War Bonds ir vi
siems bendrai dirbti, kad lai
mėti pergalę ir pastovią taiką.

Svarbiausiuoju kalbėtoju bu
vo kun. J. švagždys iš Brock
ton. Mass. Jo kalba buvo taip 
Įdomi ir pamokinančiai Įtiki
nanti. jog susirinkusieji buvo 
pasiryžę klausyti net kelias va
landas. Būtų labai svarbu, kad 
gerbiamas prelegentas tą savo 
kalbą išspausdintų “Darbinin
ke”. Gal ne vienas praregėtų 
patirtų, kaip žiauri ir skaudi 
ra komunizmo epidemija.

Nors bažnyčioje buvo daug 
garsinta ir draugijose kviesta, 
žmonių susirinko nedaug.

Aguonėlė.

ir 
y-

šeštadienį, lapkričio 20 d. 
Columbus svetainėje. Cambrid
ge Moterų S-gos 22 kp. rengia 
šaunią vakarienę su šokiais. 
Sąjungietės deda daug pastan
gų. kad šis parengimas būtų 
sėkmingas. Sąjungiečių tikslas, 
gauta pelną paskirtį nupirki
mui Cambridge lietuvių karių 
garbei, garbės vėliavą, ar pa
skirti gautą pelną steigimui 
Raudonojo Kryžiaus rateliui, 
kuris veiktų prie Moterų S-gos 
22 kps. Kariai lietuviai, kurie 
atsilankys i šią vakarienę ir 
šokius, bus garbės svečiais ir 
bus Įleidžiami be jokios Įžan
gos. Tad nepamirškite, šešta
dieni. lapkričio 20 d. dalyvau
kime visi linksmuose Sąjungie
čių šokiuose.

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

Liurde, Rėmėjai
ĮAMŽINKITE savo varda i liurdo knyga

*■ *• v €

■

Lapkričio-Nov. 21 d., 1943

So. Boston, Mass
3 V AL. PO PIETŲ

Šį koncertą ruošia Šv. Petro Lie
tuvių parapijos choras, parapi
jos naudai. Išpildys Choras, so
listai — p. Suzana Griškaitė ir 
p. Rapolas Juška.

P-lė Suzana Griškaitė jau ant
ri metai, kai dainuoja kaipo so
listė Philadelphia Operoj. Ji yra 
koncertavusi jau beveik kiek
viename didesniame mieste A- 
merikoje. p. Griškaitė turi gra
žų balsą, kuriuo ji sužavi klau
sytojus, ypač kada ji dainuoja 
lietuviškas daineles.

Kviečiame visus dalyvauti.
RENGĖJAI.

____________________

Sekmadieni, lapkričio 14 d.; 
tuoj po paskutinių mišių, para 
pijos svetainėje įvyksta LDS S Į 
kp. susirinkimas. Susirinkimas 
svarbus, visi nariai-ės kviečia- Į 
mi dalyvauti.

Lapkričio S d., prasidėjo Bos
tone ir apylinkėje taip vadina
mas Greater Boston War Fund 
vajus. Ši organizacija yra pa
siryžusi surinkti aukomis virš 
87.500.000. šie surinkti pinigai 
yra išskirstom: labdaringiems 
tikslams, k. t. našlaitynams, li
goninėms,
biednuolių šelpimui, 
te ar kitą. Cambridgžiuje 
lankomi gyventojų namai 
rinkėjų. Kiekvieno mūsų 
volė aukoti kiek galint 
geram tikslui, bet prieš 
darni patikrinkite ar aukų ri 
kėjai turi LZ___
jūsų duosnumas 
darių išnaudotas.

parapijos

senelių namams ir
Šią savai- 

bus 
aukų 
prie- 
šiam 

auko- 
rin- 

i tikrus liūdimus, kad 
neliktų pikta- 

Pirmadienio 
vakare, parapijos svetainėje 
buvo rodomi judami paveiks- 
lailai. susipažinimui, kodėl rei
kia aukoti dėl United War 
Fund.

Šiomis dienomis pas žmoną 
ir tėvelius atsilankė viršyla F. 
Gedžius. karo policininkas. Ka
rys F. Gedžius tik visai nese
nai dar vedęs. sveikiname. 
Taipgi pas tėvelius svečiuojasi 
karo policininkas puskr. W. 
Kiršlys, ir aviacijos viršyla J. 
Banevičius. A.D.

Sekmadien. spalių 31 d. p.p. 
J. T. Baniai, šventė 20 metų 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktį. Šia proga p.p. Baniams 
surengta “Suprice Party” p.p. 
Visminų namuose. Parengime 
dalyvavo p. p. Banių draugai ir 
giminės. Linkime p. p. Baniams 
laiminga: sulaukti sidabrinių
ir auksinių jubiliejų. Taipgi p. į 
p. Baniai išleidžia vienatini 
vo sūnų karo tarnybon.

Lietuviai Išpirko Už 
S15.000 Karo Bonų

Maža lietuvių parapija, kuri 
randasi Pennsylvanijos kalnuo
se ir turi tik apie 110 šeimų, 
išpirko karo bonų už 815.000. 

labai gerai pasirodė.
Kazimiero lietuvių para- 
parapijiečiai yra nuošir- 

piliečiai ir lietuviai. C.

lai
Šv. 

pijąs 
dūs

Iš Sąjungiečių Veikimo
Spalių 3 d. Įvyko Moterų Są

jungos 36 kp. šauni vakarienė. 
Dalyvavo apie 300 žmonių nau
jos parapijos svetainėje.

Valgiai buvo ’ skanūs
a-' jungiečių patarnavimas

! nūs.
i Dalyvių

7 d. Smetona su
p. U. liauskas sui 
svei-' 
sto-

Cambridge
p. Petrušie- I

jau ilgas | Pelnas paskirtas naujos baž

Sekmadienį, lapkričio 
staiga sunkiai susirgo 
Petrušienė. p. Petrušienės 
kata randasi kritiškame 
vyje. Ji patalpinta 
miesto ligoninėje, 
nes sūnus Bronius,

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

Kas norėtų plačiau apie Liurdą, 
Švenčiausios Panos Marijos apsi-1 
reiškimus ir įvykusius Liurde ste

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

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip tai: 
Liurdo apsireiškimo vieta, Bernadetos, kuriai Švč. 
Marija apsireiškė, įvairių ligonių, kurie stebuklingai 
pasveiko ir kitų paveikslai.

Norintieji gauti šią begalo naudingą knygą, prisi
dėkite prie josios išleidimo. Kas aukos S5.00 ar dau
giau. tas gaus knygą ir jų vardai bus įamžinti-atspaus- 
dinti pačioje Liurdo knygoje. Knygos fondui aukas 
siųskite: Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Šią savaitę į Liurdo Knygos Rėmėjus įstojo se
kantieji:
Mrs. A. Santas. Baltimore, Md................................6.00
A. F. Laurusevige, Frackville, Pa...........................5.00
L. H. Valkavičius, Hudson. Mass............................ 5.00
Petras ir Julia Aikšnorai, Worcester. Mass........ 5.00

i Mrs. P. Mages, Lewiston, Me.................................. 5.00
Mrs. A. Mališauskas, Chicago, III............................ 5.00
Ver. Vaičiūnienė. Brooklyn, N. Y............................ 5.00
Viktoria Svinkunienė, W. Frankford, III.................5.00
Mrs. Louise Tautvidas, Detroit, Mich.....................5.00
Mrs. Mary Ambrozaitis, Pittston, Pa.....................5.00
Mrs. Leokadija Kasper, E. Chicago, Ind.................5.00
Mrs. Anna Svalina, Plains, Pa................................ 5.00
Adv. Jonas J. Grigalus, So. Boston, Mass..............5.00
Magdalena Arlauskienė, Westville, III.................... 5.00
Mrs. Albina Švagždys, Chicago, III.........................5.00
Julija Orback, Chicago, III....................................... 5.00
Moterų Są-gos 17 Kp., Hartford, Conn................ 5.00
Fabijonas ir Sofija Sarankai, Paterson. N. J.......5.00
Elzb. Pukienė, Chicago, III....................................... 5.00
Petronėlė Antanaitienė, Chicago, III.................... 5.00
Victoria Krizinauskienė, Elmhurst, N. Y............  5.00
Safija Kaunienė, Chicago, III............................... 5.00
Petronėlė Preitikaitė, Chicago, III......................  5.00
Karol Gaižutis, Chicago, III................................... 5.00
Mrs. Mary Didik, So. Omaha, Nebr........................ 5.00
Mr. A. Wilczek, Bayonne, N. J................................ 3.00

i Thomas W. Butkus, Cleveland, Ohio ................. 2.50
Mariaon Ornick, St. Charles, III........................... 2.50
Juozas Grumbinas, Chicago, III...........................  2.00
Miss Anna Juotkovite, Taylorville, III.....................2.00
Juozas Degutis, Alliance, Ohio ............................  2.00
Adam Cibulskas, Pittston, Pa............................... 2.00
Mrs. V. Stabingis, Grand Rapids, Mich................ 2.00
Anita Bružienė, Minersville, Pa...........................  2.00
Frank Ražaitis, St. Louis, Mo............................... 2.00
M. Žadeikienė, Washington, D. C............................ 2.00
Mrs. A. Yenkut, Mahanoy City, Pa........................ 2.00
Mr. John Flowers, Grand Rapids, Mich................ 2.00
Mrs. A. Mazdrimas, Waukegan, III.......................  2.00

' St. Druskauskas, Detroit, Mich...........................  2.00
Mrs. Tillie Kegolis, Shenandoah, Pa.................... 2.00
Mrs. Geo Wassel, Grand Rapids, Mich................ 2.00
Mrs. E. Yurgutaitienė, Kansas City, Kansas......  2.00

j Mrs. U. Rutkauskas, Chicago, III............................ 2.00
M. Norvaišaitė, Chicago, III..................................  1.00
J. Dauksys, Newark, N. J...................................... 1.00

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

“Darbininko” Adm.

p. Suzana Griškaitė,
Philadelphia Operos Artistė

KALBĖS KUN. J. ŠVAGŽDYS
“Lietuviai Sibire ir Nacių koncentracijos stovyklose"

Lapkr.-Nov. 14 d., 3 vai. p. p., Municipal Building salėje, 
E. Broadway, So. Bostone.

FOR SALE 
Near Franklin Park, 

Dorchester

NAMINIS DARBAS

; TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

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

į Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
J dabar turimą mortgyčių. mes su malonumu ir be 
į jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk

menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

ufTT
4,Iashingtono o • o 'ERATIVE BANK

430 BROADWAY • SOUTH BOSTON

Apaštalystės Maldos draugi- į 
ja ir jos valdyba nuoširdžiai { 
dėkoja visiems ir visoms, kuriei 
aukomis ir darbu prisidėjo, i 
kad parengimas. Įvykęs spalių 
24 d., būtų sėkmingas parapi
jos naudai. Dėkoja už aukas ir 
darbą šiems: L. L’ždavinienei, 
F. Smolskienei, Y. Babilienei. 
M. Cvilikienei. P. Antanaitie
nei, L. Patinskienei. P. Repšie
nei. B. Adomaitienei. K. Jurge-Į 
vičienei, U. Versiackienei. U. Į 
Petraitienei. S. Akstinienei. M. • t 
Glebauskienei, Ievai Tvaskie- 
nei, Mrs. Gulbokienei, Mrs. A- 
leksiūnienei. G. Kakanauskui, 
M. Kavoliūnienei. varg. A. šia-'■ 
peliui, Choristėms • ir Sodalie- j 
tems. pp. Poiavich, Jasionienei, I 
Tvriragienei. Butters, J. Gle- 
bauskui. Rukštelienei, Repšie-Į 
nei, Dovidauskienei. Antanai-j 
tienei, S. Razulevičienei. Rep- j 
šienei, S. Razuleviči e n e i. | 
Viesulienei, U. Navickienei ir 
bendrai visiems ir visoms dė
koja kleb. kun. S. P. Kneižis ir 
rengėjos.

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Mes suteiksime jums malo- 
3 Family house. 17 rooms, nų darbą, kuris atneš jums ne- 
3 hot vvater heaters $5,900 mažiau S25.00 į savaitę. Pil- 
Easy Terms. Owner A. nas arba dalinis laikas. Atsi- 
Landau, 582 Bfue Hili šaukite ROYAL CR0WN CO.. 
Avė., Roxbury, Mass. — 69 Summer Street. Boston. 
GAR 4032 o r 1737. Mass. (12-16)

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

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

8 tVinfield 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. Parktvay—1864-W.

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadvvay. S. Boston, Mass. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antra dienj mėnesio, 7:30 va L 
vakare. Parapijos salėje, 492 E 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa.« protokolu raštininke.

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

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

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

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

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

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

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645
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Penktadienis, Lapkričio 12, ’43

ŽINUTES

VIETINES ZINIOSS SMuiimu
f

Lapkr. 9 d., tapo palaidotas 
Andrius Mickevičius, 68 metų 
amž., gyv. 237 W. 3rd St. Jis 
mirė spalių 11 d. Paėjo Kazo
kiškių parapijos, 
pragyveno 35 metus, 
dukterį.

Pavaišino kareivius ir kalėd- 
ninkus. Trečiadienį, savo na
muose, Dorchestery, ponia Ma
rijona Gailienė iškėlė 
bankietą pagerbti savo 
kareivį Edmundą, savo 

Edmundą, 
Paliko priimtą kareivį Arthur, 

lėdojantį kun. K. Jenkų. 
kiete dalyvavo 
reivis K. Valuckas

šaunų 
sūnų 
sūnų 

sūnų 
ir ka- 

lėdojantį kun. K. Jenkų. Ban- 
■ kiete dalyvavo giminaitis ka- 

Lapkr. 9 d., mirė, porą savai- reivis K. Valuckas su žmona, 
čių pasirgusi, Malvina Jakavo- ^amU šeimininkas adv. Juozas

Amerikoje■ kareivį

menė, 51 metų, savo namuose, Gailius negalėjo bankiete daly- 
76 Bolton St. Paėjo Merkinės vauti iš priežasties daugumo 
parapijos. Amerikoje pragyve- darbų.
no 30 metų. Paliko vyrą Juo
zą, du sūnų ir brolį (Skripkū-iJa nuoširdi motina. Ji augi
ną). Laidojama, iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, lapkr. 12 d., 9.
v. r., Naujos Kalvarijos kapuo- ;
se.

Ponia Gailienė yra gabi virė-

Veda — Kun. K. Jenkus

Kinija - Plati Dirva Krikščionybei
— Vyskupas Yu-Pin — kiniečių katalikiškojo dienraščio 
pirmininkas. — Pasikalbėjimas su kiniečiu vyskupu. — 
Katalikai kiniečiai kariuomenėje. — Kiniečių skaičius.—I 

Kiniečių vyriausias vadas — Chiang Kai-Shek. — Gene- 
ralissimo skaito Šv. Raštą. — Ponia Chiang Kai-Shek kal

ba katalikėms moterims Amerikoje.

l>

j

.:v’ •: ■ ■.-x-:
I

KINIJOS SKAUTAI ryžtingai kovoja dėl savo šalies laisvės. Generalis- 
simo Kai-Shek žiūri į ateities vadus.

Kviečiame Pasiklausyti
Kun. J. Švagždys, įžymus kal

bėtojas, turi nuodugniai ir 
smulkmeniškai prirengęs pas
kaitą apie dabartinę Lietuvos 
ir lietuvių tremtinių tamsią pa-! 
dėtį. Jis jau patiekė tą naudin
gą paskaitą Brocktone ir Law- 
rencui. Jo iškalbingumo ir pas
kaitos turiningumo yra ko 
klausytis. Lapkr. 14 d., 3 vai. 
p. p., jis kalbės Bostonui, Mu
nicipal erdvioje salėje, So. Bos
tone. Visi yra kviečiami pasi
klausyti.

Po kun. J. Švagždžio dideliai; 
vertingos paskaitos, advokatė 
McHugh, ten pat, rodys juda
mus paveikslus, liečiančius 
vienyto Karo Fondo vajų.

įžangos nebus.

na didžiulę šeimą ir vis links
ma ir greita. Ji su savo vyru 
adv. Gailiu lavina

I

visokių mokslų, įimant 
viškai. Didžioji duktė 
liau lavintis muzikos 
servatorijoje, sekdama 
Ponia Gailienė yra dainininkė.

i Ji suranda dar laiko dirbti vi
suomenei. Ji uoliai darbuojasi 
Lietuvos Dukterų draugijoje, 
kareiviams remti skyriuje, 
prie šv. Petro parapijos ir prie 
įvairių parengimų. Ji daugiau
siai išpardavė įžangos bilietų 
panelių Kaskas ir Stoška kon
certams. Dabar ji pirmoje eilė
je esti platinime Sue Griška 
koncerto bilietų. Iš jos darbštu- 

i mo ir vaišingumo džiaugiamės. 
I

savo šeimą 
ir lietu- 
eina to- 
— kon- 
motiną.

Su-

Brazilijos Spauda Apie 15 
Lietuvoj Sušaudytų Kunigų

(LKFSB) Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse išleis
toji knygelė apie 15 Lietu
voje sušaudytų kunigų 

1 pasiekė ir Pietų Ameriką. 
Brazilijos laikraštis “Le- 

parapijos koncertas, kurs įvyks Sąnario , daugiausia pa- 
So. Boston High School gražio-[ naudodamas toje knygele-

KONCERTO 
MIETELIAI

Kiekviena didesnė veikla rei
kalauja rėmėjų bei prietelių. Ir

ie salėje, lapkr. 21 d.. 3°val. p.pe paduotas informacijas 
daug prietelių. Tu- Per du numenu paskelbė

f

p., nori sau 
ri jų kiek.

KINIETIS VYSKUPAS 
YU-PIN
ir ŽYMIAUSIAS Kinijos dva

sios vadas tai Nanking apašta- 
iškas vikaras, vyskupas Yu- 

Pin, gimęs Manchurijoj 1901 
m. Pradinius mokslus baigė Ki
nijoje, Europoje įsigyjo ketu- 
rius daktaratus — teisių, teo
logijos, filosofijos ir politinių 
mokslų srityse. Popiežių kole
gijoje Romoje vyskupas Yu- 
Pin ilgai mokytojavo. Buvo 
konsekruotas vyskupu 1936 m. 
Vyskupas Yu-Pin pasižymi sa
vo darbštumu. Kalba aštuonias 
kalbas. Kinijos ganytojas irgi 
yra pirmininkas katalikiško 
Kinijoje dienraščio.

PASIKALBĖJIMAS su 
VYSKUPU YU-PIN

Po dabartinio karo koki 
Kinijos religine padėtis?

ir TAI DIDELĖ problema — 
reikėtų daug laiko pašvęsti, 
kad visą klausimą išgvildenti. 
Religijai ir misijonieriams Ki
nija yra draugiškai nusistačiu
si. — Toks yra žmonių nusista
tymas — toks ir valdžios.

Ar žmonės interesuojasi krik
ščionių religija?
ir Paprasti žmonės

gentija
kreipia į krikščionių 
kadangi joje 
gyvenimo būdą. Su laiku gali
ma tikėtis, kad Kinija taps 
krikščioniška. Žinoma. Kinija 
yra tautiškai nusistačiusi ir 
Katalikų Bažnyčia nenaikina 
gerų tautiškų Įpročių, ir kuo
met tautiniai idealai ir Kris
taus mokslas bus suderinti, tai 
galima tikėtis didelės pažan
gos.

Ar Japonija Kinijoje daug 
žalos padarė?
ir Daug mokyklų, bažnyčių, 

vienuolynų buvo bombarduotų. 
Chungking mieste šešios baž
nyčios visiškai sugriautos.

Ar karas padidino bedievybę rios Kristaus mokslą skelbia 
Kinijoje? tarp savųjų.

nuoširdžiai

Koncerto prieteliais skaitomi sevikų
visi, kurie 1

straipsnį apie kietą bol- 
šeimininkavimą 

Brazilijos ka- 
kaip, 
Dia-

visi, kurie koncertą garsina. Lietuvoje, 
kviečia į jį atvažiuoti iš kitur, talikų^ laikraščiai, 
platina įžangos bilietus, aukuo- Pvz*» A Nacao,“A Nacao,” “O
ja jo fonaan, rengiasi patys a- r^° (abu dienraščiu) duo- 
teiti į koncertą, kitus patrauk- da informacijų apie Li&- 
ti, ir t. t. ■ tuvą , skelbdami ir

Skubotai didėkie _______
prietelių skaičius! Ypač įžan- skelbe, 
gos bilietų platintojai ir pirkė- tuotas arkivyskupas Skvi- 
jai. Į rėčkas. Mėnesinis Brazili-

Bilietus galima gauti pirkti j°S laikraštis A Mocida- 
pas: VI. Brazauską. M. Baraus- d e Paulista spausdina ei- 
kienę, M. Mažeskienę. O. Tile- straipsnių iš prancūzų 
nienę. M. Kilmoniūtę, 
kienę. VI. Jakštą.

apie 
koncerto! nacių žiaurumus, pvz., pa- 

kad buvo suareš-

J. Šim-: rašytojo Mauclaire kny- 
V. Valatką, gos apie Lietuvą “Baltojo 

P. Barolį M. Gailienę, B. Ilke-, Vyčio Kraštas”, 
vičiūtę. p. Nanartavičienę, D.! 
Ivanauskaitę, R. Jušką, choris-! 
tus, M. Bematonienę, J. Mark- 
sienę. V. Širką, J. Kudaraus- 
kienę, klebonijoje, “Darbinin
ke“.

Brazilijoje Įsikūrė Lietuvių 
Raud. Kryžiaus Vienetas

jog ka- 
lankosi po 

kad jie esą

Dėkingi kalėdninkai. Praėju- j 
sį sekmadienį, kun. Virmauskisi 
paskelbė, bažnyčioje, 
lėdninkai. dabar 
Dorchestery. ir
Dorchesteriečiams labai dėkin
gi už malonų priėmimą.

Prie progos, kalėdninkai pri
ima parapijiečių 
duokles.

Kun. Virmauskis 
chesteriečiams ir 
pasimokėjimą. Jis 
priedą sakydamas:
pusdolerį į mėnesį paaukotų 
parapijos reikalams, 
darytų didelė pajėga platini
mui tikėjimo, doros, 
viškos kultūros.

mėnesines

dėkojo Dor- 
už duoklių 
čia pridėjo 
jei visi tą

tai susi-

ir lietu*

(LKFSB) Tarp Brazili
jos lietuvių sėkmingai 
darbuojasi kunigai P. Ra- 
gažinskas, A. Arminas, K. 
Tamošiūnas. Jie rūpinasi 
lietuviškomis organizaci

jomis. Brazilijos lietuviai 
[nusistatę sudaryti Rau- 
j donojo Kryžiaus lietuviš- 
Ikąjį vienetą. Mūsų kores- 
‘ pondentas pranešė, kad 
jau viskas tos organiza
cijos formaliam įsteigi
mui padaryta; valdinėse į- 
staigose įregistruota. Pir
mininku išrinktas — kun. 
P. Ragažinskas, sekret. — 
A. Dutkus, iždininku — F. 
Čemarka.

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

REIKALINGA valytojų naktimis, šešis vakarus 
savaitėje, trumpos valandos. Atsišaukite Globė 
Theatre, 686 Washington St., Boston, Mass.

Su milžiniška drąsa kiti misi
jonieriai sužeistuosius aprūpi
no. Visame kame katalikai mi
sijonieriai parodė aiškiai Kris
taus gailestingumą ir meilę 
tiems, kurie tų ypatybių buvo 
ištroškę. Medžiaginė kinie
čiams suteikta pagalba per ka
talikų misijonierius yra didžiai 
vertinama. Kas tik turi sąryšį 
su misijonieriais tuojaus paste
bi jų dvasios kilnumą, ištver
mingą drąsą ir didvyrišką kil
niems tikslams pasišventimą.

Į ★ Ponia Chiang Kai-Shek yra 
! pamaldi krikščionė. Nors ne
priklauso prie Katalikų Bažny
čios. tačiau didelį prielankumą 
rodo katalikams.

GENERALISSIMO 
CHIANG KAI-SHEK, 
krikščionių susirinkime karo 
pradžioje štai ką sako — “Mi
sijonieriai mums labai reika
lingi ir juos mes priimsipie su 
ištiestomis rankomis. Jie Kini
jai ir Kinijos žmonėms tarnau
ja su tikra užuojauta ir atsida
vimu. Misijonieriai! Nesi jaus
kite kaip svečiai mūsų šalyje. 
Jūs esate mūsų broliai tautos 
atgimime!

Kinijos vyriausias vadas ieš
ko sustiprinimo ir pagalbos 
Kristuje. Kas rytas, visi jo 
įnamiai susirenka maldas at
kalbėti. Generolo mėgiamiau- 

! šioji knyga tai Šventas Raštas, 
kurią visuomet turi pas save. 
Kitą knygą, kurią dažnai skai
to, tai “Apie Kristaus sekimą”. 
Velykų rytą Chiang Kai-Shek 
pataria savo kariams semti

★ Katalikai Kinijoje sudaro drąS0S ne pasaulio garsiųjų 
tik vieną nuošimtį visų žmonių. va.dų kai Napoleono, ar Alek- 
Kinijos gyventojų skaičius yra sandro Didžiojo, bet iš Nukry- 
apie 500,000,000 žmonių. Ka
riuomenėje nuošimtis katalikų 
gal bus du nuošimčiai.

Kurių amžių vyrai šaukiami 
į kariuomenę?
ir Visi vyrai nuo 18—45 me-'

tų-
Ar yra. įžymių katalikų kinie-

PONIA KAI-SHEK RA
ŠO KATALIKŲ 
VYSKUPAMS —
★ “Didelis skaičius misijo- 

nierių. savo gyvybę į pavojų 
statydami, pabėgėlių minias iš
gelbėjo. kuomet artinosi Japo
nų kariuomenė. Seserys ir Ku
nigai nuo pražūties apsaugojo 
moteris ir nekaltus kūdikius.

bus

Kapitonas CHIANG WEI- 
KUO, jauniausias Kinijos vado 
Kai-Shek sūnus.—
★ Nemanau. Žmonės kreipia

si daugiau prie Dievo.
Kiek katalikų randasi kinie

čių kariuomenėje?

įvairūs skelbimai

t Krikščionis Generalissimo 
CHIANG KAI-SHEK, kuris gy
rė Katalikų misijonierius Kini
joje.

BALLAST TUBES
POPULAR EACH
NUMBERS

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

1LN5, 27. 26. 24A. 77.
73. 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z6 

WILL AISO SUPPLY DEALEPS
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 

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

numbers.

i
i
i

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. J
19 High St., Boston ’

žiuotojo Kristaus.
Ponia Chiang Kai-Shek. Kini

jos vyriausiojo generolo žmo
na. atsilankiusi Amerikoje, kal
bėdama Amerikos moterims 
sakė, kad be religijos negali
ma turėti jokios tarptautinės 
garbės. Žmonės priprato Ma
moną garbinti, apleisdami Vi
sagalį Dievą. Tame ir yra šak-

Re*. Šou 3729 8ou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Inaured and 

"Jonded 
Local A Long 

Dlstanc* 
Movlng 

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Į
i 

,• iir įnteii-
dėmesj čiif? 

religiją.
tobulesnįmato

į

★ Taip. Vienas iš jų tai Dak- 
tadas Wu. atsivertėlis ir garsus j nys karo suirutės, skerdynių 
rašytojas. Jis dabar verčia į pasaulio sumišimo. Jei 
kiniečių kalbą, evangelijas ir 
psalmes. Yra ir kariuomenės 
vadų, kurie pasižymi savo ka
talikiškumu.

Koks skaičius kataliku kinie
čių?
ir Apie 5.000.000. Dabar a- 

part svetimtaučių vyskupų, ku
nigų ir vienuolių Kinijoje yra 
18 kiniečių vyskupų. 8 apašta
liškų vyresniųjų. 2,091 kunigų. 
3.781 vienuolių. 860 Brolių 
vienuolių ir net Trapistų vie
nuolių. Visi jau savo šalies sū
nūs ir dukterys, kurie ir ku-

pasaulio sumišimo. Jei už-i 
trenks duris religijai— greitai 
subyrės civilizacijos stulpai. re
ligijai dingus, dings tarptauti
nis teisingumas, tiesa, padoru
mas. duotojo žodžio vertė. Be 
religijos valstybė negali tverti. 
Tai aišku! Jei religiniai dėsniai 
sutarčių darytojams vadovau
tų. tai sutarčių laužytojų neat
sirastų. Jei naikintojų širdys 
plaktų iš Dievo meilės, naikini
mai ir kautynės liautųsi. Kuo
met tautinis susipratimas ir 
asmeninis sąžiningumas bus 
tikėjimu ir religija pamatuoti 
tuomet, ir tik tuomet prašvįs 

| geresni laikai”.

I I

DAKTARAI

[Šou. 4476 Į-
; Dr.JosephF.Antanėlis •: 
[ OPTOMETRISTAS ]; 
I 515 East Broadvvay <;

So. Boston, Mass. ■; 
; Ofiso Valandos išskyrus į! 

Trečiadieniais ir ■[
Penktadieniais ![

! Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. ;[

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teise*
254 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2990
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Bostor., Mass.

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto iKi 7 vai. vakaru

Seredcmls:—
Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.
--- — -------- -------

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas* 

Joseph W. Casper 
(KASPERASl 

Laidotuvių Direktorių* I»
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt 

Koplyčia Šermenims Dyka 
re» ŠOU Boston 1*37

ŠOU Boston 3960

KINIJOS VADAI — Iš kairės — Daktaras H. H. Kung, finansų minis- 
teris; Presidentas Lin Šen, ir vyriausias kariuomenės vadas, Chiang 
Kai - shek. Visi trys dalyvavo jaunimo seime, kuris įvyko Chungking 
mieste.

r •

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų. Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk- j 

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

v

W. I. CHISHOLM
GRABORIUS

‘‘Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Tnman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletska* 
Graboriai Ir Balsamuotojai

Patarnavimas dieną ir naktį
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PVBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609

A A. A »
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Nacių "Smegenys" Rygoje

i

ŽUVO LIETUVIS KADETAS

Ū

RYTINIU
VALSTYBIŲ ZIMBS

<■

DARBININKAS

Mobilizuoja Nevedusias 
Lietuvos Moteris

NEW BRITAIN. CONN. — Spalių 28 dieną. 
Jung. Vaistybių karo lėktuvo nelaimėje, užmuš
tas lietuvis kadetas Vitalius P, Mičiūnas. 21 metų 
amžiaus. Lekiojant žemai 100 ar 200 pėdų aukštu
moje ir lėktuvui sugedus, kadetas Vitalius P. Mi
čiūnas iššokęs su parašiutu. Bet parašiutas neat
sidarė. Mičiūnas nukrito ir mirtinai buvo užmuš
tas.

Tą vakarą, pas a. a. Vitaiio P. tėvelius, pp. An
taną ir Bronę Mičiūnus buvo jų bičiuliai, p. Mičiū- 
nienė buvo nerami ir labai rūpinosi savo sūneliu, 
nors dar jokios žinios neturėjo apie jo nelaimę. Ta
čiau. matyt, motinėlės širdis jautė. Ir štai spalių 
29 dieną apie 9 vai. rytą gavo telegramą, kad jų 
mylimas sūnelis Vitalius miręs. Tai buvo liūdesio 
ir ašarų diena.

šeštadieni, spalių 30 d. pp. Mičiūnai gavo žinią, 
kad jų sūnelio kūnas bus parvežtas Į New Britain 
iš Bush Fisld Augusta. Georgia. Nuliūdę tėveliai 
laukė, ir sekmadieni, spalių 31 d. apie 8 vai. vaka
re gavo žinią, kad jau jo kūnas yra Berlin, Conn. 
stoty j.

Laidotuvių direktorius A. Karlonas nuvažiavo 
ir parvežė a. a. Vitaiio kūną Į savo koplyčią. Kada 
buvo parvežtas, tai jo karsto negalėjo atidaryti, 
kas dar labiau sujaudino tėvelius.

Trečiadieni, lapkričio 3 dieną Įvyko iškilmingos 
laidotuvės iš šv. Andriejaus lietuvių parapijos 
bažnyčios, kurioje a. a. Vitalius P. Mičiūnas buvo 
altoriaus berniuku. Vietinis klebonas kun. M. 
Pankus atgiedojo egzekvijas, o po to du Tėvai Ma
rijonai iš Marianapolio ir klebonas kun. M. Pan
kus atnašavo šv. mišias. Laike šv. mišių giedojo 
p. Sintautienė, o vargonais grojo ir giedojo varg. 
A. Grigoraitis. Iš bažnyčios keturi kunigai ir mi
nia žmonių palydėjo jaunuolio kūną Į kapus. Pa
laidotas militariai. Prie velionio karsto buvo šim
tai dvasinių ir gėlių vainikų.

Tėveliai pp. Mičiūnai nebuvo matę savo sūne
lio per 9 mėnesius.

A. a. Vitalius P. Mičiūnas buvo labai gabus jau
nikaitis. Baigė aukštesnę mokyklą su aukštais 
pažymėjimais. Tėvelių patariamas, nuvyko Į Ma
rianapolio kolegiją, kur buvo vienus metus. Iš Ma
rianapolio persikėlė Į Villanovą kolegiją, kur per 
metus ir puse mokėsi inžinerijos mokslus. Moks
las jam sekėsi, bet karas nutraukė mokslą. Jis į- 
stojo i karo tarnybą, kadetų skyrių. Jis nuo savo 
mamytės ir Marianapolio kolegijoj išmoko gerai 
lietuviškai skaityti ir rašyti.

Liūdi ne tik a. a. Vitaiio tėveliai, bet ir visi, ku
rie jį ir jo tėvelius pažino, kaipo gerus katalikus ir 
lietuvius, kurie nuoširdžiai remia visas katalikų 
Įstaigas, ypač spaudą, finansiniai ir darbais.

pp. Antanas ir Bronė Mičiūnai yra ilgamečiai 
LDS organizacijos nariai. “Darbininko" skaityto
jai ir rėmėjai, p. Bronė Mičiūnienė yra LDS Gar
bės Narė ir ilgametė LDS Conn. apskričio rašti- 
rrnlcė. Ji taipgi labai daug ir nuoširdžiai veikė ir 
veikia Marianapolio Kolegijos naudai, Moterų Są
jungoje ir kitose lietuvių katalikų organizacijose. 
Yra uoli ir nuoširdi laikraščio “Darbininko" ben
dradarbė.

LDS Centro Valdyba. “Darbininko" redakcija 
ir administracija giliai užjaučia pp. Antanui ir 
Bronei Mičiūnam ir savo maldas skiriame už ve
lionio vėlę ir garbingų pp. Mičiūnų sveikatai.

Kalėdines Atvirutės
“Darbininkui" pavyko gauti nors nedidelį kiekį labai gražių Kalėdi

nių atviručių. Dėžutėje yra 21 atvirutė. 14 lietuviškų ir 7 angliškos. No
rintieji jų įsigyti, ilgai nelaukite — užsisakykite tuojau. Visa dėžutė 
su prisiuntimu kainuoja $1.10. Užsakymus siųskite: “Darbininkas," 
366 W. Broadwav. So. Boston 27, Mass.

: labai susirūpinę. Jauniausia jų siųsti Šv. Kalėdų atatinkamus kietus galit gauti 
dukrytė 3 metų neseniai buvo linkėjimus. Tad malonėkite pa- 

! išpuolus iš antro aukšto per skubėti.
langą ir stebuklingu būdu išli-

I ko sveika.
i dė. Ponia Elena Kulbokienė-
Vizytė yra pasižymėjus veikėja 

i ir dažnai atstovauja lietuvius 
j svetimtaučių tarpe. Jos visos 
j jaunutės dukrytės turi lietuviš- 
, kus gražius kostiumus ir jais 
i būna pasipuošę per kokias nors 
į iškilmes lietuvių bei svetim- 
: taučių tarpe. Lietuviškumo at- 
| žvilgiu, tai bene bus viena iš 
j pavyzdingiausių šeimų lietuvių 
| Amerikoje, nes tėvai jau čia 
Į užaugę, gan atstui gyvena nuo
■ lietuvių centro, bet su savo 
j jaunutėm dukrytėm abu tėvai
vartoja beveik išimtinai lietu- 

•’ vių kalbą, tad nestebėtina, kad 
Į ir jų dukrelės gražiai kalba lie- 
, tuviškai. Jeigu bent pusė iietu- 
' vių Amerikoj, čia gimusių. 
! taip pavyzdingai auklėtų savo 
j vaikus, tai nežiūrėtų ištautėji-
■ mas mums i akis. Daugiau to- 
• kių seimu.

‘_______________

pas choris
tus. ir parapijos veikėjus. Visi 

j turėtų atminti šį koncertą ir 
■ savo atsilankymu paremti pa
rapiją.tik gerokai susižei-' Moterų Sąjungos Choro

Elena Kulbokienė- Pramogėlė
Lapkričio 14 d. parapijos naš- 

laitnamio patalpose Moterų 
S-gos choristės rengia seserų 
(našlaičių globėjų) naudai po
pietinį suėjimą su įvairia prog
rama. Rengimo komisiją suda- tional War Fund vajus, kuris 
ro: Mrs. S. Sapranas, Mrs. C. tęsis iki gruodžio 7 dienai, šiais 
Roman. Mrs. N. Meškunas. metais. Šis vajus pravedamas

i
NATIONAL WAR FUND 

VAJUS

C. BROOKLYN, N. Y.
šį pirmadienį prasidėjo nove- 

r.a prie Aušros Vartų, kurią ve
da mi.-ionierius kun. Kidykas. 
S. J. Pamokslai esti rytais ir 
vakarais. Užbaiga bus lapkri
čio 16 d. Kadangi mūsų bažny
čioje yra naujas 
ros Vartų,
durnas šioje 
daug gausesn 
venos pamaldos 
riaus būna kas 
vai. po piet.

altorius Auš
ta! ir žmonių pamal- 

novenoje atrodo 
Nedėlinės no- 
prie šio alto- 
sekmadienį. 3

PARENGIMAI
Margumynų vakarą rengia 

moterų S-gos 35 :r LRKSA 115 
kuopos, kuris įvyks lapkričio

(LKFSB) Nacių kontro- 
liuojamoj Lietuvos spau
doj paskelbta, kad nuo 
rugp. 15 d., neatsižvel
giant į jokį reikalingumą 
vietos darbams, ne tik vy
rai, bet ir nevedusios mo
terys, gimusios 1919-1924 
metais yra mobilizuojami 
darbo tarnybai Vokietijo
je.

(LKFSB) Rygoje nuo 
pernai metų veikia iš vo
kiečių civilinės adminis
tracijos tarnautojų suda
rytas komitetas, kuris at
lieka ūkinius tyrimus ir 

1 darbų planavimas, atsi- 
• žvelgiant į vokiečių karo 
reikalus. To komiteto dar
bas apima visą Ostlandą, 

i prie kurio naciai priskaito 
ir Lietuvą. Praktiškai tą 

ų1 komitetą galima apibu- 
- dinti kaip planuoją, kaip

vieną karo pastangą — parem-1 geriau Baltijos kraštus iš- 
kite ir šią! Aukodami 
fondui paaukosime ir savie
siems, ypač karo tarnyboje e- 
santiems savo sūnams. bro
liams. giminėms, draugams ir 
jažįstamiems. Komitetas.

šiam naudoti nacių tikslams. 
Tik, pakitėjusi karo lai
mė, gali suardyti visus jų 
planus.

Rėktas I Pasisekimą

"Touch Typing In 5 Easy 
Lessons"

Nuo spalių 4 dienos eina Na-

Mrs. N. Meškunas, metais.
’. Mažeika ir kuopos pir- bendram šalpos tikslui, 

miau Amerikoje vajai
-Mrs. V.
mininkė Mrs. Digimas. Visi, vi
sos ir a šten būsiu. Beje! Pra- pravedami įvairių šalpos 
eitos savaitės pratimų laikotar- nizacijų. bet dabar taip 
piu prie M. S. choro prisirašė dintas President’s Control Re- 
solistė Mrs. Adelė Dulskis ir lief Board suvedė visus buvu- 
Mrs. Mary Staugus. Pageidau- sius šalpos fondus į vieną ben- 
jama, kad prie šio choro prisi
dėtų ir daugiau moterų bei vajus 
merginų mylinčių lietuvišką Fund 
giesmę bei dainą. Reikia tik kuris 
gerų norų ir elementario 
dų supratimo bei mokėti 
tvti ir rašvti.

i

Jau kuris laikas sunkiai ser
ga Iz. Grimaila. pačiame sma
gume žmogus. Randasi dr. 
priežiūroj.

Taip pat išvežtas į ligoninę 
' Jonas Maksimavičius, kuriam 
! reikalinga operacija.

Linkėtina visiems ligoniams 
j greito pasveikimo.
!

Auksinis Jubiliejus
Su pradžia būsiančių metų 

čia prasidės Šv. Juozapo parap. 
bažnyčios 50-ties metų sukak
ties minėjimas. Mūsų nenuils
tantis klebonas kun. J. J. Va- 
lantiejus su savo trimis asis
tentais bei parap. veikėjais uo
liai planuoja bažnyčios pagrą
žinimo ir kitų iškilmių progra- 
mo sutvarkymo dėliai.

GRAŽIAI PASIRODĖ
Spalių 31 d. centro brookli- 

nietės šokėjos, jaunesnių ir pa
augusių grupės tikrai sužavėjo 
Netvarko lietuvius lietuviškais 
šokiais. Jų visų gražūs lietu
viški kostumai buvo jų papuo
šalu. O Zajankauskaitė pri
juokino juokingu
Koncertą rengė Pocių vadovau- Tarnas 
jama Lietuvos Garsai, radio. nas

Abiejų šokėjų grupėm vado
vavo|

I

Pir- 
buvo 
orga- 
pava-

dią darbą ir todėl nuo dabar 
praves tik National War 
ir Raudonasis Kryžius, 

j National War Fund ne

i
Šiandien kiekvienoje įstaigo- ■ 

je, kiekvienoje industrijoje yra| 
naudojama rašomosios maši- i 
nėlės — typewriters. Taigi, jei! 
norime, kad Jūsų vaikai leng-j 
viau dirbtų, mokykite juos sis- 
tematingai — “Touch Typing”,: 
rašyti mašinėle. Galima pa- j 
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:

Boston Edison Company 
sako

...Būk tikras, prieš dėsiant 
maistą j šaldytuvą, kad jis 
būtų atšalęs. Karštas mais
tas padaro drėgnumą ir pri
verčia motorą suktis ilgiau, 
negu jam reikėtų.

Boston Edison Company

gai- įema.
skai- National War Fundan įeina 

.šios organizacijos: ŪSO (Unit- 
’ed Service Organizations). 
Unued Seamen’s Service, War 
Priooner Aid, United Nations 
Relief. Belgium War Relief 
Society, British War Relief 
Society, French Relief Fund, 
Greek War Relief Association, 
Nortvegian Relief. Polish War 
Relief. Queen Wilhelmina Re
lief. United China Relief. Unit
ed Czekoslovak Relief. United 

i Yougoslavia Relief Fund. Rus- 
sian Relief Fund. Refugee Re
lief, Refugee Relief Trustees, 
U. S. Committee for the Care

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Mass.

Juozas Kasinskas
Ine. S

Laidotuvių |
Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį | 

602 VVashington Blvd. | 
BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų 3

Demokratai Laimėjo
Ši partija jau 22 metai kaip of European Children. 

miesto rinkimuose' laimi. Lietu-

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graiton Avė.. Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130!>-R

į

I
Gal netrukus į šią vieningą 

viai demokratų partijos laimė- organizaciją bus priimti ir lie
jimuose pasižymi: adv. C. V. 
Balanda. vaistininkas Jonas 
Bendleris, šerifas A. Francis, ^je'K 
Mrs. M. Zailskas.

monologu. Jegela. aldermonas

B. Brundzienė.

21. parapijos svetainėj. Pradžia 
6:30 vai. vak. Bus trumpa pro
grama: dainos, deklamacijos, 
monologas, lietuviški šokiai. 
Bus ir kepurių balius . Už gra
žiausią kepurę bus duodamos 
dovanos.

______________

Spalių 28, bus didelis Bingo 
balius, kurį rengia Rožančiaus 
d-ja.

Šv. Vardo vyrų dr-jos 
balius įvyks gruodžio 4 
tadienį.

-
LIGONIAI

silkių
šeš-d.

Kulbo-
Jis randasi

Sunkiai serga Albinas 
ka (detektyvas). 
Long Lsland ligoninėj. Jo jauna 
žmona su mažom 3 dukrytėm

ATOSTOGAUJA
Lapkričio 7 d., parvažiavo iš 

kariuomenės saržentas Alfon
sas Jakubčionis. Grįž atgal šią 
savaitę. Jis jau karo tarnyboj 
3-čias metas, medikalinėj daly. 
Jis atrodo gerai ir patenkintas 
savo pareigomis. Geros kloties.

WATERBURY, CONN

ituviai, nors ir dabar jau tiki
masi iš vajaus pasėkų bent 

gauti Lietuvos žmonių ♦ ♦Gal Dar Nepareina Į Tamstos Namus Gražiausias 
Dvasinio Turimo Mėnesinis Laikraštis

4 '

♦Constance pašalpai.
E. ’ ‘

Matas. Mrs. S.
daugel kitų.

Lasxy,; Laike šio vajaus užsibrėžta 
Sapra- sukelti aukomis .$125,000,000.

Kadangi Amerikoje yra suvirš 
130.000.000 gyventojų, tai ne
reiktų aukoti nė po dolerį tiks- 

j lui atsiekti. Bet kadangi, gali
Mūsų kolonijoj įvyko šuva- būti, nevisi galės paaukoti ir 

žiavimas Conn. Valstybės ka- 'po dolerį, tai prašome išsiga- 
talikų lietuvių jaunimo, kur pa- linčiuose paaukoti po kiek kas 
rapijos jaunimas, vadovaujant išsigalite daugiau — nuo dole- 
kun. J. Zanavičiui, gražiai pri- rio ir aukščiau. Savo duotas 
ėmė ir pavaišino. aukas galima skirti tam tiks-

Parapijos bazaras užsibaigė, lui, kuriam aukotojas nori, o 
ir iš klebono pranešimo bažny- ne bendrai visiems čia suminė- 
čioje, bus gražaus parapijai tiems fondams, 
pelno. Daug žmonių 
darbavosi laike bazaro.

Lapkričio 21, bus didis kon-
Tė- certas,

ir

BRIDGEPORT, CONN
I

gražiai Jei kur yra suorganizavę lie
tuvių komitetai — paremkite 
tų komitetų veiklą. Didžiojo 

kurį rengia parapijos New Yorko lietuviai tokį komi-
Priduokite Adresus

Federacijos skyriaus bei 
vų ir Savųjų draugijos valdyba choras ir pelnas eina parapijai, tetą turi. Aukojant per šį ko- 
nuoširdžiai prašo užinteresuotų koncerte dalyvauja dainininkas mitetą. reikia aukas pasiųsti jo 
(tėvų, brolių, seserų ir t. p.) Fr. Stankūnas iš New York, ir iždininkui, 
asmenų priduoti raštininkei ____ _______ ,
(Mrs. Nellie Jenušaitis, 872 po koncerto bus šokiai prie ge- St., Brooklyn, N. Y.
Bank St.) lietuvių kareivių vė- ros orkestros. Visi įsigykite ti- ■ siųst, auką gausite kvitą ir 
liausius adresus, 
mūsų jauniems karžygiams pa-Į visiems vietos svetainėje.

i. sekančiu adresu: 
vietiniai choristai ir solistai, Mr. J. Ambraziejus. 168 Grand 

Už pri-I
nes ruošiame, kietus iš anksto, kad užtektų padėkos žodį.

Ti-' Lietuviai, mes remiame kiek-

♦
♦ 

i

♦
♦

♦
•T

"ŽVAIGŽDĖ!"
Tai ilgai nebelaukite!!! Mes nesisiiilome ir ne

peršame “Žvaigždės", tik norime tiesą pabrėžti. 
Štai ji: “KAS PAMĖGINO “ŽVAIGŽDĘ" VIENE- 
RIEMS METAMS JAU NEBENORI SU JA SKIR
TIS!" Šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų pasakė.

"ŽVAIGŽDE"
Žinokite yra ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LAIK
RAŠTIS! Tas vienas jau daug reiškia! Mal
dos Apaštalavimas kito nė nenori turėti, ka
dangi šis laikraštis VISUS M. A. narių rei
kalus aprūpina.

JEI NORITE BŪTI ŠVIESOS IR MEILĖS 
SKLEIDĖJAIS TAI PLATINKITE IR RAGINKI
TE KITUS SKAITYTI 1944 METAMS.

"ŽVAIGŽDĘ"
“ŽVAIGŽDĖ" metams — $1.00; Jėzaus širdies 

Spalvuotas Paveikslas 50 centų; Maldos Apašta
lavimo Jstatai — 50 centų.

Adresas: ŽVAIGŽDES ADMINISTRACIJA,
488 E. Seventh SU So. Boston, (27), Mass.

z* ► •*

♦
♦
♦

♦

♦
J




