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VOL. XXVIII — No. 88.Kitą savaitę išleisime tik 

antradienio “Darbininko”; 
numerį. Iš priežasties Pa-1 
dėkos Dienos šventės i 
penktadienio numeris ne- ’ 
išeis. Ketvirtadienį “Dar- • 
bininko” <____
rytas.

Prašome visų 
Bendradarbių siųsti raš-| 
tus į kitos savaitės nume-Į 
rį, kad mes gautume vė- j 
liausią šeštadienį, lapkri- iPaskutinėn 
čio 20 d.

TEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday) LAPKRITIS (November) 19 D., 1943 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

Kongreso Komisija Siūlo 
Tėvų Draftavimą Atidėti
VVashington, D. C., lapk.

ofisas bus uždą-118 — Jung. Valstybių Se-i 
i nato ir Atstovų Buto ko- į 

Gerb imisUos posėdžiavo*
bendrame susirinkime, i 

į kol galutinai sutarė, kadi 
tėvų draftavijną atidėti j 

l vieton, kada 
jau kiti bus paimti.

Čia kalbama apie tėvus, 
kurie vedę ir turėjo prieš 
Pearl Harbor užpuolimo.

Dabar šis pasiūlymas 
bus svarstomas Senate ir 
Atstovų Bute.
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Nepaprastas Koncertas
i 

x 1 »»

Sekmadienį, lapkričio 
21 d., 3 vai. po pietų, So. 
Boston High School sve
tainėje, G St. ir Thomas 
Park, So. Bostone, įvyks 
nepaprastas koncertas. 
Programą išpildys jau pa
sižymėjusi Philadelphijos 
Operos artistė p. Suzana 
Griškaitė, solistė, muzi
kas Rapolas Juška, solis
tas, ir Šv. Petro lietuvių 
parapijos choras ir jo so
listai. Koncerto pelnas 
skiriamas parapijai.

Pažymėtina, kad toks 
koncertas ; 
ypač šiais karo 
Taigi priklauso garbė Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
chorui ir jo vadui muzikui 
Rapolui Juškai už ruoši
mą tokios meno puotos, 
kurioj dalyviai gali tikrai 
dvasiniai atsigaivinti.

Bet Šv. Petro lietuvių
parapijos choras ruošia šį 
koncertą ne dėl garbės.
Jis nori nuoširdžiai pasi
tarnauti mūsų plačiajai   *
visuomenei, kuri tiek ma-' Cairo. Egiptas, lapkr. 18 
žai turi progų tokiuose — Anglijos ir Italijos’ ka-
parengimuose dalyvauti, riuomenės,

Vietiniai 
kleb. kun. 
nuoširdžiai 
pijiečius ir 
vauti šiame koncerte.

Tikrai, būtų nerangu- kad iš 
mas ar apsileidimas, jeigu galėję 
mūsų visuomenė nepripil- Balkanus, o antrą, tos sa- 
dytų svetainės, kurioj, ro- los yra Turkijos pakraš- 
dos, telpa apie dvylika čiuose ir jos išlaikymas 
tūkstančių žmonių. Vien būtų gal Turkiją greičiau 
Bostoniečiai galėtų pripil- pakreipus į Alijantų pusę, 
dyti kelias tokias svetai
nes.

Išsijudinkime, palikime 
įvairius reikalus - reikalė
lius, suėjimus, kurie gali
mi kasdien, ir dalyvauki
me tame artistiniame — 
lietuviškos dainos — kon
certe. Kvieslys.

1
i

didelio džiaugsmo dėl įvyku- 
Įsios Maskvos Konferencijos. į 
Į Sulig Boston Post pranešimo,' 
i be kitko jis padaręs šitokį pa- * 
j reiškimą: “I can’t throw myĮ 
hat in the air over the Moscow I 

sconference since I didn’t find 
any mention in it of Estonia. 
Lithuania, Latvia. Poland or 
the Atlantic Charter”.

Be to jis nemanąs, kad Rusi- Į 
ja paskelbtų karą Japonijai po • 
sumušimo Hitlerio. Tą darbą |

PADĖKA — Toli, toli nuo savo tėviškės, kur siaučia žiaurioji priešo lete
na, šie lenkų vaikučiai kelyje į Meksiką, sustoję Santa Anita. Kaliforni
joj, po skanios vakarienės, siunčia Apvaizdai nuoširdžią padėką.

<
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Valstybių Sienų Klausimas 
Atidėtas Iki Karo Pabaigos 

Sako Hull

Latvija Prašo Nepriklausomybės
karo laikais, i Amerikai ir Anglijai, o ji Rusi-1

ja gyvensianti taikoje bandyda- j 
ma atsigauti. Jis patyręs iš

i
— | 

Londonas, lapkr. 18 — 
aukštų kariuomenės ir laivyno Kadangi sovietų Rusijos 
pareigūnų nuomonę, kad sumu- kariuomenės artėja Ru
sus Hitlerį dar imsią mažiausia į munijos sienų, vyriausy- 
du metu sumušti Japoniją. Į tą bė yra pasirengusi išsi- 

patapsianti di- kelti iš sostinės — Buka
rešto.

laiką Rusija 
džiausią galybė pasauly. A.

NACIAI UŽĖMĖ LERO SALĄ

kurios buvo 
kunigai, ypač užėmusios Lero salą, bu- 
P. Virmauskis vo nacių nugalėtos ir pri
kviečia para- verstos užleisti salą na- 
svečius daly- ciams.

Sala

Naciai Šaudo Vokiečius 
Berlyne

Į 
I 

buvo tuo svarbi,' 
i jos Alijantai butų: 

lengviau pasiekti.

cijoje toji impresija buvo 
atitaisyta.

Italų formula bus taiko
ma tik kaikuriom išlais- 

įvintom šalim, kaip pavyz
džiui, Prancūzijai, Belgi
jai, Olandijai, Norvegijai, 
Danijai, Graikijai, Jugo
slavijai, Čekoslovakijai. 
Kada tos valstybės bus iš- 

: laisvintos, tai jos atgaus 
politinę laisvę. Jų sienos 
gal būti bus pakeistos vė
liau.

Bet gražus skirtumas 
bus pravestas tarp “išlais
vintų sričių” ir “išlaisvin
tų valstybių”. Graikija ir 
Olandija tikrai bus skai
tomos “išlaisvintos vals
tybės”. Tačiau kai Vokie
tijos armijos bus išstum
tos iš Pabaltijo valstybių 
— Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos, tos bus lygiu tik
rumu skaitomos kaipo 
“išlaisvintos sritys”. Fak
tas, pagal Rusų apibudini
mo, jos bus “išlaisvintos 
sritys” tikrai tuo pačiu 
jausmu, kaip kad Ukraina 
jau “išlaisvinta” svarbiau
sia rusų žemės dalis.

Ar Italų formula kada 
nors yra pritaikoma visiš
kai priklausys nuo to, ar 
jos (Pabaltijo valstybės. 
Red.) kada nors bus pris
kirtos kaip “valstybės”, 
kurios pagal aplinkybių 
labai netikėtina (highly 
improbable).

Iš to kas pasakyta, atro
do, kad Lietuvos. Latvijos 
ir Estijos kova dėl laisvės 
ir nepriklausomybės ati
dėta taikos konferencijai. 
Ar Pabaltijo valstybės bus 
užtektinai pajėgingos ne
priklausomybę laimėti 
taikos konferencijoj? Ar 
iki taikos konferencijos 
išliks nors trečia dalis 
mūsų tautos gyva kovoti 
už laisvę ir nepriklauso
mybę ?'Ar atsiras pajėgin- 
gų pasaulio valstybių už
tarti Lietuvą, Latviją ir 
Estiją?

Yra mažai abejones, kad

VVashington, D. C., lapk. 
18 — Vakar Jung. Valsty
bių valstybės sekretorius 
Cordell Hull sušaukė ant
rą spaudos konferenciją 
po įvykusios Maskvos 
konferencijos.

Pirmoje spaudos konfe-j 
rencijoje, lapkričio 15 d., 
sekretorius Hull pareiškė, 
kad visuomenė turi nešti 
tarptautinio ko-operavi-
mo taikos programą pir-! 
myn, kuri buvo sudaryta' 

' Amerikiečių - Britų - Ru
sų Maskvoje, arba ji visai 
neturės programos.

p. Hull pažymėjo, kad 
Rusija sutikusi duoti 
kiekvienai išlaisvintai 
tautai iš Ašies po karo lai
svai pasirinkti savo vy
riausybę ir tvarką. Vi
soms valstybėms, p. Hull 
atsakė paklausėjui, kuris 
norėjo sužinoti apie Pa
baltijo valstybes, kurias 
buvo užėmus Rusija prieš 
Nacių okupaciją, bus leis
ta pasirinkti savo valdžias 
laisvu plebiscitu 
balsavimu).

Dėl Atlanto 
principų nebuvę 
misų Maskvoje,
Hull, bet visos trys jėgos 
juos palaikė.

Laisvos Vokietijos ko-

, balsuos už valdžios atsto
vus. Teisingumas reika
lauja, kad Pabaltijo vals
tybėms būtų grąžinta ne
priklausomybė, kitaip ar 
galinga sakyti, kad šis ka- 
.’as yva vedamas už demo
kratinius principus?

Mes Amerikoje turime 
asmens, žodžio, spaudos ir 
religijos laisvę. Todėl mes mitetas Maskvoje,' Sovie- 
negalime įsivaizdinti de- tl} užsienių komisarui Mo- 
mokratijos, I 
tokios laisvės neturi.

VVashington, lapkr. 18— 
Latvijos atstovas Ameri
koje, Dr. Alfred Bilmanis, 
Latvijos nepriklausomy
bės 25 metų sukakties 
proga, atsišaukė į Sovietų 
Rusiją, prašydamas užtik
rinti nepriklausomybę 
Latvijai ir kitoms Pabal
ti jos valstybėms. Jis pa
reiškė, kad Latvija, atga
vus nepriklausomybę, no
riai prisidėtų prie Suvie
nytų Tautų apsaugos su
tarties ir pagelbėtų Sovie
tų Rusijai apsisaugoti nuo 
priešų užpuolimo. Lietuva 
ir Estija taip pat sutiktų.

Amerikos sekretorius 
Hull, sugrįžęs iš Maskvos, 
pareiškė, kad tautų atsi- 
sprendimo klausimas turi 
būti atidėtas iki po karo. 
Dėlto Latvijos ministeris 
pareiškė susirūpinimą. Jis 
pasakė: “Mes neturime 
sienų ginčų su Sovietų 
Rusija. Visas klausimas 
yra tame, ar Latvija ir ki
tos Pabaltijo valstybės 
bus laisvos ir nepriklau
somos, kaip Atlantiko 
Čarteris nurodo, ar ne?.. 
Jei Rusija mums grąžintų 
nepriklausomybę, mes 
taikingai galėtume su So
vietų Rusija gyventi. Mes 
tik prašome, kad mums 
nepriklausomybė būtų 
grąžinta”.

i Visi lietuviai taip pat 
nieko neprašo, tik kad 
Lietuvai būtų grąžinta 
laisvė ir nepriklausomybė. 
Lietuva nesiekia svetimų 
žemių bei turtų; ji turi už
tektinai savo turtų lai- 

. mingai gyvuoti. Lietuviai 
; tik prašo ir nenustos pra- 
■ šę. kad sovietų Rusija 
• grąžintų laisvę ir 

klausomybę.
Pats Stalinas yra pareiš

kęs, kad tautoms bus leis
ta laisvai išsirinkti val
džias ir vyriausybes. Tik 
reikia, kad Lietuvoje ne
būtų pusės milijonų sovie-

J

Londonas, lapkr. 18 — 
Turkijos laikraštis prane
ša, kad naciai Berlyne su
šaudo kasdieną apie 100 
žmonių, kurie priešinasi 
Hitlerio valdžiai. •

Alijantų nuolatinis bom
bardavimas Vokietijos 
miestų, pralaimėjimai Ru
sijoje sukrėtė vokiečius, 
ir pasipriešinimas prieš 
nacius didėja.

v •

Bulgarija- Vengrija 
Tariasi Taikai

(tautos:

Čarterio į 
kompro- 
sakė p.

Dar Apie Nuosavybių Registrą 
vimą Svetimose Šalyse

kur žmonės lotovui pasirašius ketu
rių - jėgų deklaraciją, 
prarado visą įtaką, jeigu 
jis kokį kada yra turėjęs.

Tačiau antroje spaudos 
konferencijoje p. Cordell 
Hull kiek plačiau išaiški
no Italų formulą, kuri tai
koma išlaisvintom šalim 
iš Ašies. Europos valsty
bių sienų klausimas spręs
ti atidėtas po karo taikos 
konferencijoj.

i Antroje spaudos konfe- 
tautos nori rencijoje p. Hull, kalbėda-

I

Londonas, lapkr. 18 — 
Pranešama, kad Bulgari
jos užsienių reikalų mi- 
nisteris atvažiavo j Buda
peštą, Vengriją, tartis a- 
pie bendrai taikos sudary
mą su Alijantais.

Mažosios 
prisidėti prie Alijantų pir- mas 'ir lygindamas Italų 
ma. negu bus užvaldytos.

tybių Iždo Departmentui 
prieš gruodžio 1 d. š. m.

Be to, kurie turi pirkę 
svetimos valstybės pasko
los bonų, kaip pavyzdžiui 
Lietuvos paskolos bonų, 
nežiūrint už kiek yra pir
kę, turi išpildyti blankas 
ir pasiųsti Iždo Depart
mentui. Tai reikalinga ži
noti, sako pašto viršinin
kas, militariams viršinin- 

! kams ir civilėms val- 
įdžioms kovos frontuose. 
I Nuosavybių arba turto 

po pietų iš svetimose šalyse regis- 
progą travimui blankų galima 

gauti komercijos bankose 
sukti savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir kiaušy- ar^ artimiausioje Fede- 
tis lietuviškų liaudies dainų, muzikos kūrinėlių ir pra
nešimų.

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

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

Nesidžiaugia Maskvos
Konferencija

Praeito sekmadienio vakare 
(lapkr. 14) Ford Hali Forume. 
Bostone kalbėjo įžymus ilga
metis New York Times Toli
mųjų Rytų korespondentas 
Hallett Abend. kurs nereiškė

Jau buvo rašyta “Darbi
ninke” lapkričio 12 d. š. m. 
laidoje, kad visi, kurie tu
ri nejudinamą nuosavybę 
(real estate) arba kitokią 
nuosavybę, kuri yra verta 
dešimt tūkstančių dolerių 
(S10.000) ar daugiau, sve
timose šalyse, privalo iš
pildyti atitinkamas blan
kas ir pasiųsti Jung. Vals-

I

Alijantai Bombarduoja 
Prancūzijos Pakraščius

Algiers, Afrika, lapkr. 
18 — Alijantų bombone
šiai smarkiai bombarduo
ja Prancūzijos pakraš
čius, ypač daug nuostolių 
padarė priešui Marseilles 
aerodromuose, kur naciai 
turi daugybę lėktuvų.

formulą “išlaisvintom ■ 
valstybėm” ir “išlaisvin- 1 
tom sritim" išaiškino 
skirtumą.

Jis sako, kad Italų do- Lenkija bus nepriklauso- 
kumentas nereiškia, kad 
Lietuvos gyventojai, pa
vyzdžiui, turės laisvę pasi
rinkti ar Lietuva turi būti 
inkorporuota į Sovietų U- 
niją, ar ne. Tokią impresi
ją paliko klausytojuose p. 
Hull pirmoje konferenci- 

‘joje. Jo antroje konferen-

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, lapkričio 20 dieną, 2 vai.

WCOP stoties, Boston, Mass., vėl turėsime 
klausytis lietuviškos radio programos. Prašome pa-i

RUSAI UŽIMĄ GOMEL 
MIESTĄ

ma. Tačiau p. Hull buvo 
labai atsargus kalbėti apie 
Lenkijos - Rusijos sieną. 
Taigi ir Lenkijos sienos 
klausimas atidėtas.

Kitais žodžiais yra dide
lis skirtumas tarp demo
kratiškos politinės laisvės 
pasirinkimo ateities Eu
ropoje ir pilno visos Eu
ropos pačių žmonių lais
vo apsisprendimo (self- 
determination). p. Hull 

[nesileido įtraukti save į tų 
dviejų skirtumų aiškini
mą.

Šiandien, būtent, lapkri
čio 18 d. J. V. valstybės 
sekretorius Cordell Hull 
kalbėjo J. V. Kongresui a- 
pie Maskvos konferenciją. 
Tačiau jo kalbos turinio 
nebesuspėjome paduoti. 
Tilps kitame numeryj.

I
i

geležinkeliai. Bet ir čia! 
J naciai neišgali atsilaikyti 
į prieš rusų smarkų puoli
mą.

Iš Berlyno praneša, kad i 
j sovietų Rusijos 25 divizi- 
Įjos ir didelė tankų kaman- 
da puola Smolensko - Or- 

Korosteno miesto, !sha vieškelį. Vokiečiai sa-

Maskva, lapkr. 18 —So
vietų Rusijos armijos 
puola nacius prie Gomel 
miesto iš vakarų pusės ir 
iš pietų. Manoma, kad 
miestas pateks į rusų ran
kas.

Ukrainoje rusai artinasi 
prie 
svarbaus geležinkelių su- ko, kad jų kariuomenė nu- 
sisiekimo stoties. Per šį galėjo rusus prie Žitomi- 
miestą eina Leningrado -;ro ir paėmė daug rusų į 

iriuomenės, kada lietuviai Oesos, Kievo - Varšuvos'nelaisvę.

nepri-ral Reserve bankoje. Jei
gu kas sąmoningai neiš- 
pildys tokios blankos ir 
bus sužinota, kad turi 
nuosavybę svetimoje šaly
je, už tai yra numatytos 
bausmės.

Daugiau informacijų ga
lite gauti bankose arba tų Rusijos ginkluotos ka- 
“Darbininko” redakcijoj.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

f
* \.
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Areštavo 5 Laivyno Bazėje

Pagiria Biznierius

Bostono Pašto viršinin
kas Patrick J. Connelly 
praneša, kad ne tik Bos
ton Retail Trade Board 
nuoširdžiai ’ užgyrė siunti
mą kaip galima ankščiau, 
bet suprasdami rimtą pa
dėti patys biznieriai pa
ankstino Kalėdinių daik
tų pardavimą.

Postmaster Connelly už 
tai pagiria biznierius.

Pašto viršininkas atsi
šaukia, kad visi, kurie 
planuoja siųsti siuntinius 
ir Kalėdinius sveikinimus 
į Arizoną. Californią. O- 
regon ir VVashington vals
tybes. išsiųstų tuos siun
tinius kitą savaitę, prade
dant pirmadienį, lapkričio 
22 d., jeigu nori, kad tie 
siuntiniai būtų pristatyti 
gavėjui prieš Kalėdas. Į 
artimesnes valstybes rei
kia pradėti siųsti lapkri
čio 24 d.

Paštas praneša. kad 
siuntinių svoris civiliams 
ir militariams turi būti 
nedaugiau 70 svarų ir 100 

. colių ilgumo i 
sudėjus. Kalėdinės atviru
tės vokuose turi būti už
lipdytos ir siunčiamos pir-

RUSSIAN WAR RELIEF ŽMO
NES AGITUOJA PRIEŠ 

LIETUVOS LAISVĘ
(LKFSB) New Yorko 

dienraštis “New York 
Daily News” lapkr. 8 d. 
praneša, kaip viena Rus- 

. sian War Relief pareigū- 
! nė išėjo viešame susirin- 
• kime su propagandine 
kalba, kad Baltijos vals
tybės turinčios prikiaūsy- 

Jei Russian 
komitetų na- 
propogandos 

prieš tautų laisvę ir orga
nizacija tą toleruoja, tai 
lietuviai žinos, kokios rū-

ti Rusijai. 
War Relief 
riai imasi

• šies ta organizacija yra ir 
kad ji turi ne vien šelpimo 
tikslus...

Kiaulienos Mėsos Vertė 
Punktais Sumažinta

Hingham. Mass. — Pir
madienį, lapkr. 15 d. FBI 
agentai areštavo vėl pen
kis darbininkus Hingham 
Navai Ammunition Sup
ply Depot, kurie yra kaiti
nami vogime įvairių įran
kių (tools).

Dabar jau esą 14 darbi
ninkų areštuota ir jie visi 
kaltinami už vogimą daik
tų iš tos valdžios įstaigos.

Sakoma, kad du iš areš
tuotųjų prisipažinę ir pas 
juos radę vogtus daiktus, j

! Ekspliozija Laivyno Stotyj

mos klasos siuntimo kai
na.

Nuoširdžiai patariame 
prisilaikyti Pašto reikala
vimų. Siųsti Kalėdines do
vanas ir sveikinimus kaip 
galima ankščiau, jeigu no
rite. kad tie siuntiniai bū
tų pristatyti prieš Kalė
das.

VVashington. D. C., lapk. 
18 — OPA praneša, kad 
nuo penktadienio, lapkri
čio 19 dienos, kiaulienos 
mėsos atsiradus daugiau 
pardavimo įstai g o s e, 
dviem punktais sumažina
ma jos vertė.

Vadinasi, 
šeimininkės

penktadieni 
duos du 

punktu mažiau už svarą 
kiaulienos mėsos.

Norfolk, Va., lapkr. 18— 
Laivynas ir policija pra
neša, kad Yorktown, Va. 
laivyno minų stotyj kilo 
ekspliozija. Trenksmas 
buvo toks smarkus, kad 
už dvidešimties mylių to
lumo Norfolk ir Ports- 
mouth išdaužė langus.

Panika Rumunijoj

I

Naciai Sulaikė Rusus

ir aplinkui Amerikoje Turėtų At- 
........ sirasii Kiti Miliūnai

Londonas, lapkr. 18 — 
Raudonoji armija prisipa
žįsta, kad i vakarus nuo 
Kievo buvo priversta 
trauktis atgal. Rusai pra
rado keletą vietų toje sri
tyje.

Boston Edison Cornpan.y sako 

...tai geras patarimas. Niekad 
netirinėk elektriškų prietaisų, 
kuomet jie būna įjungti.

naciai 
žemei miestelį Mi- 
bausmę už rėmi- 
partizar.ų. kurie 

vokiečius okupan-.Ii-

i

Patvirtina Žinias Apie 
Lietuvos Kaimo 

Sunaikinimą

Bosfon Edtsofi Compar.y

FOE SALE

Lapkričio 13 d.. Amerikos 
dienraščiuose tilpo ryškiai at
žymėta Office of War Informa- 
tion žinutė, kuri praneša, kad 
Spalių 13 d. Lietuvoje 
sudeginę iki 
liūnai, kaipo 
mą lietuvių 
veikia prieš 
tas.

Pernai vokiečiai panašiai pa
sielgė su miesteliu Lidice, Če
koslovakijoje. Vyrus sušaudė, 
moteris ir vaikus ištrėmė į kon
centracijos stovyklas, o patį 
miestelį sulygino su žeme — 
sudegino. Kilo visoje Ameriko
je pasipiktinimo banga tokiu 
vokiečių nežmonišku elgesiu. 
Kad priminti tą vokiečių žiau
rumą greit vienas miestelis Iii. 
(ar Indiana) valstybėje tapo 
pavadintas “Lidice" vardu. Ki
tas miestelis Kanadoje tapo 
taipgi pramintas “Lidice”. Ka
dangi labar naciai pakartojo 
tokį barbarišką darbą Lietuvo
je — nudegindami nuo žemės 
paviršiaus Miliūnus, tai Ameri
koje turėtų atsirasti kiti Miliū
nai. Tuo reikalu tų kolonijų 
lietuviai, kur turi didesnės įta
kos politikoje turėtų pasidar
buoti .kad kokis naujas mieste
lis. arba Housing Project 
miesto daiis būtų pavadinti 
gražiu lietuvišku vardu — 
liūnai.

(LKFSB) Lenkų slapto
ji radijo stotis paskelbė, 
kad vokiečiai keršydami 
už sabotažo veiksmus Lie
tuvoje. Rokiškio apskr. vi
siškai sunaikino Miliūnų 
kaimą. Namus sunaikino 
iki pamatų, vyrus sušau
dė, o moteris ir vaikus iš
vežė į koncentracijos sto
vyklas.

Bern, Šveicarija, lapkr. 
18 — Besiartinant Sovie
tų (Rusijos) raudonajai 
armijai, Rumunijoj, ypač 
Besarabijos krašte kilo 
panika. Gyventojai, bijo
dami rusų įsiveržimo į tą 
kraštą, kraustosi į sau
gesnes vietas.

Kaip žinoma, Rusija bu
vo užėmus Besarabiją 
rugp. mėn., 1940 m. To 
krašto gyventojai patyrė 
raudonųjų siautimą, taip 

’ kaip patyrė Lietuva ir ki- 
• ti Pabaltijo kraštai. Tų 
kraštų gyventojai prieši
nasi naciams ir stengiasi 
nusikratytį jų valdymo, 
bet nenori, 
bolševikai, 
taip pat terorizavo gyven- 

’ tojus.

Į

kad grįžtų 
kurie lygiai

Pasiklausykite Kun J 
Prunskio Kalbos

Apie Kretingą Ir Lietuvos 
Pranciškonus

(LKFSB) Gaunamomis 
žiniomis, kaip kitų vie-

šeštadienį, lapkričio 
d. iš WCOP radio stoties 
Darbininkų Radio progra
moje bus perduota kun. J. 
Prunskio graži ir įdomi 
kalba, reprodukcijos bū-

27

bei 
tuo 
Mi-
A.

Near Franklin Park,
Dorchester

3 Family house. 17 rooms.
3 hot vvater heaters $5.900 
Easy Terms. Ovvner A. 
Landau. 582 Blue Hill 
Avė., Roxbury, Mass. 
GAR ^032 or 1737.

JAUČIATĖS BLOGAI?
visiška; palengvinsite sau —

ŠIUO MODERNIŠKU švelniu BŪDU
• Kuomet kank nat*s vidurių uiki*-W; 

i ■ g*iv
: ...
modernišku būdu kiamtykite FEEN'-> 
MINT, ti
dūrins huo» . .■» . • t.» ir i 
nai žmonių n-.-id, -■ FEEN-a-mitt t 
pakrarr tyk-.t'- FEi 
ti naudok-'' t.k* 
p;ik -1. S’ k ant,
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Nauja Inteligentiška Porelė PROTECT YOUR 
HOME FROM 

TUBE1CULOS4S

2

BUY iri ŪSE 
Chrijtms Suk

Kalėdiniai Ženklai

pp. Juozas B. ir Izabelė A. Laučkai
Šeštadienį, spalių 30 dieną, 9:30 vai. rytą, Šv. Jur

gio lietuvių par. bažnyčioje, Rochester, N. Y., susituo
kė p. Juozas B. Laučka, “Amerikos” laikraščio redak
torius, su p. Izabele A. Mociejūnaite.

Kleb. kun. Jonas Bakšys jaunavedžiam suteikė Mo
terystės Sakramentą ir jų intencija atnašavo šv. mi
šias. Diakonu buvo kun. A. Petraitis iš VVorcester ir 
kun. Dr. Starkus iš Elizabeth, N. J.

Vestuvių puota įvyko jaunosios tėvelių, pp. Mocie- 
jūnų namuose, kur dalyvavo jaunavedžių artimieji 
bičiuliai ir giminėSj

Jaunavedžiai, pp. Juozas ir Izabelė Laučkai, pralei
dę savaitę atostogų, grįžo į Brooklyn, N. Y. ir ten ap
sigyveno.

Nuoširdžiai sveikiname naujį inteligentišką porelę 
ir linkime sukurti gražią lietuvišką šeimą. Lai Dievas 
laimina pp. Laučkų vedybinį gyvenimą!

nuolynų, taip ir tėvų pran- du. Kviečiame visų pasi- 
ciškonų padėtis Lietuvoje klausyti.
yra sunki. Pajūrio vienuo- e v> ~ 
lyno naciai negrąžino. Ja- jUSipazinifllO VdkdriCflė 
me buvo pranciškonų no- ----------
viciatas. Kretingos vie-' Rengia Dorchesterio Ameri- 
nuolvnas komunistų su- kos Lietuvr4 Piliečių klubas, 
degintas, taip pat ir Kole- sekmadienį, lapkričiojl d.. E- 
gija, ir Šv. Antano namai.
Tėvai ir broliai gyvena 
mažame namelyje Kretin-,vaI- vakare- Bus įvairių^valgių 
goję ir, 
leidžia.
darbą.

mery Hali. 1436 Dorchester
avenue. Dorchester. Pradžia 5

kiek aplinkybės ,ir gėrimų užtektinai. Bus ir 
dirba parapijos programa. \ isi kviečiami daly- 

Įvauti. Įžanga — 95c. Skl.

Žemėlapis parodo vienų metų karo žygių kelius Šiaurinėje Afrikoje. 
Alijantų karo jėgos išsikėlė Casablanca. Oran ir Algiers lapkr. 7-8, 1942. 
šiandien jau beldžia į Italų sostinės vartus, kur naciai bando priešintis.

RYTINIU VALSTYBIŲ ŽINIOS
fATERBURY, CONN

i

mo-

20 Metų Sukakties 
Minėjimas

Sekmadienį, lapkričio 21, 
kyklos auditorijoj. 7 vai. vaka
re. įvyksta Šv. Juozapo parapi- 

' jos choro, vadovaujant komp. 
I A. J. Aleksiui. 20 metinis ru
dens koncertas - teatras. Ta 
pačia proga bus atitinkamai 

j atžymėta ir a. a. Juozo Kovo 20 
i metų mirties sukaktis.

Scenoje statoma kun. J. K. 
I Miliausko 
komedija

I Mokykla”. J. V. Kovo
■ Suprantu” ir “Tylėk, Nes Tuo
jau Suminsiu".

Programoj dalyvauja Vyčių. 
Moterų Sąjungos ir 
Chorai, solistai-tės. 
vaidintojų ir šokėjų

ny). Kūmai buvo jaunosios 
Baltramaitienės brolis su žmo
na. Antanas Laučiai iš Chica
gos. Pokilis buvo artimųjų tar
pe gana jaukus.

Kazys Baltramaitis yra vie
nas jaunųjų lietuvių, kuris bu
vo Lietuvos Vyt. Didžiojo Uni
versitete ir studijavo lituaniką. 
Jis turi didelį knygyną ir dide
lį rinkinį raštų anglų spaudoje 
tilpusių apie Klaipėdos, 
niaus kraštus 
vos reikalus.
laikais rašo veikalą, kur nuro
do tuo reikalu visą bibliografi
ją. Tos rūšies bus pirmas vei
kalas. Jis dirba dideliu pasi
šventimu Lietuvos kultūros 
naudai.

Gražų įspūdį padarė svečias 
Laucius — kūmas. Jis 
gentingas vyras, jaunas, 
tas “žemaitis" patriotas,
cagoje darbuojasi prie enciklo
pedijos Britanica spausdinimo. 
Lankė įdomesnes vietas ir su
sipažino su eile vietos veikėjų. 
Stebėjosi didele dauguma visur 
esama žuvimi,
jos labai mažai esą matyti. Y- 
patingai kai vietiniai labai 
daug “varlių" valgo.

Vil-
ir bendrai Lietu-

Paskutiniaisiais

linksma muzikalė 
“Amerikos Kaimo: 

“Dabar

i
Studentų
14 gabių 

grupė. A-
pie a. a. Juozo Kovo darbuotę 

' kalbės kun. klebonas J. J. Va-

inteli- 
karš-
Chi-

!----------------. —,

lantiejus. 
šokiai.

i džių.I
i
I

Po programos bus 
Bus ir gardžių užkan-

Nuoširdžiai visus kviečiame 
skaitlingai atsilankyti, jauni
mo gabumais pasigerėti, para
pijos reikalus paremti ir links
mai, lietuviškoj nuotaikoj sa
vųjų tarpe vakarą praleisti.

Ly/a.

kai Chicagoje

ELIZABETH, N J.

Krikštynos
Praeitą šeštadienį apkrikšty- 

jo jaunųjų K. Baltramaičių sū
nų vardu Kazys, jaunasis (būk 
jau ketvirtas Kazys šeimos tęsi-

Boston Tuberculosis or
ganizacija pradės savo va
jų, būtent, 37-tą metinį 
Kalėdinių Ženklų (Christ
mas Seal) pardavinėjimą 
pirmadienį, lapkričio 22 
d. Ši organizacija yra sa
vanoriška labdaringa ir 
nėra Didžiojo Bostono Su
vienyto Karo Fondo na
riu. Ji pasilaiko tik iš par
duotų Kalėdinių ženklelių.

Organizacijos tikslas y- 
ra:

Studijuoti džiovos prob
lemas Bostono mieste ir 
stengtis nuo jos apsaugo
ti žmones.

Duoti praktišką pagal
bą kenčiantiems nuo tos 
ligos.

Stengtis surasti darbą 
džiova sergantiems, kurie 
dar gali dirbti.

Supažindinti visuomenę 
su džiovos liga, mokyti 
vaikus, kaip užlaikyti 
sveikatą, kad apsisaugotų 
džiovos ligos ir aprūpinti 
gydytojais ir slaugėmis 
sergančius, kad jie ištirtų 
ir gydytų nuo džiovos li
gos.

Taigi Boston Tuberculo
sis organizacija yra rem
tina. Patariame 
pirkti tuos 
ženklelius
Seals), kad toji organiza
cija galėtų tęsti savo ge
rą darbą — apsaugojimą 
žmonių nuo džiovos ligos.

visiems 
Kalėdinius 
(Christmas

Bravorai Negauna Naujų 
Bonkų

Alaus pramonei gręsia 
rimtas pavojus.

Alaus ir kitų gėrimų kompa
nijos skundžiasi, kad visuome
nė nekreipia dėmesio i jų skel
bimus. Joms stinga bonkų. Jos 
deda i laikraščius apmokamus 
skelbimus ir prašo, kad žmo
nės. kurie perka alų. grąžintų 
joms bonkas. Bet bonkų sugrįž
ta kas sykis vis mažiau ir ma
žiau. Padėtis darosi visai kri
tiška. Prieina prie to, kad alaus 
ir kitų gėrimų gamintojai nega
lės savo produktų pristatyti į 
krautuves, nes joms stinga 
bonkų, o nusipirkti jų dabar 
negalima.

Valdžia leido stiklo kompani
joms gaminti tik tiek bonkų, 
kiek jų reikia armijos ir laivy
no reikalams. Civiliniems tiks
lams bonkos dabar negamina
mos. nes valdžia nusprendė, 
kad turi užtekti tų bonkų. ku
rių buvo prigaminta iki karo. 
Ir jų gal užtektų, jeigu žmonės, 
išgėrę alų tuščias bonkas tuo
jau sugrąžintų. Jeigu žmonės 
to nedarys, tai prieis prie to, 
kad bonkomis nebus galima a- 
laus gauti. Skl.

į Juozas Kasinskas I
Ine. t Į

Laidotuvių <
Direktorius o

> Patarnavimas Dieną ir Naktį b

5 602 VVashington Blvd. b
) BALTIMORE 30. Md. |
L Tel. Lexington 8595 |

£ Limosinai dėl visokių reikalų
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

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

•AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Kntered aa second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

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

Domestic yearly ..........  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________$6.00

Foreign once per week yearly $2.50

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

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Sveikas Protas Ima Viršų
Neperseniai “Rusijos Draugų” mitinge Montanos 

senatorius Murray pareiškė, kad Rusija tai vienintelė 
civilizacijos išgelbėtoja (!). Kadangi tas neįmanomas 
pareiškimas buvo paremtas visokiais vingiuotais įro
dinėjimais, tai teko padaryti išvadą, kad senatorius į 
čia nejuokauja, nors savaime skverbiasi įtarimas, ar 
jis kartais nėra protiškai išsiblaškęs. Ar šiaip, ar taip i 
angliškoji spauda juokdariu jį nepaskaitė ir į tą keistą 
kalbą rimtai reagavo. Anot laikraščio “Boston Post”, 
tenka abejoti, ar senatoriaus Murray kalba sugebės 
tampriau užmegzti Rusijos su Amerika santykiavimą, 
faktinai tokia kalba dar daugiau sužadins snūduriuo
jantį antagonizmą bei nesantaiką. Jeigu, anot sena
toriaus, Rusija šiandien yra vienintelė civilizacijos 
viltis, tai taip pat yra tikra tiesa, kad ta pati Rusija 
labai arti buvo priėjusi prie civilizacijos sunaikinimo, 
kuomet ji padarė sąjungą su Hitleriu, ir tuo būdu 
nacių diktatorius galėjo pulti Angliją ir Prancūziją.

“Post” pripažįsta, kad Rusija yra stipri talkinin
kė šitame kare. Mes ją šelpiame kiek įmanydami ir pa
tys dedame visas galimas pastangas karui laimėti. Bet 
visai kas kita sakyti, kad mes eisime su ja iš vieno, 
kai po karo bus sprendžiama pasaulio sutvarkymas. 
Tikimės, kad taip, bet gali būt, kad ne. Prieš karą Ru
sijoj yra buvę tokių dalykų, kurie mums visai nepa
tinka. Jų gali būti ir po karo. Spręsti apie ateitį dabar 
netikslu. Ateitis pati apsispręs.

Toks rimtosios spaudos pasisakymas nuoširdžiai 
sveikintinas. Džiugu, kad šių perversmų metu, viešpa
taujant protinei ir dorinei suirutei, sveika orientuotė 
ima viršų. Tiesą pasakius, Amerikos visuomenės bran
duolys visuomet sveika mintimi vadovaujasi. Jei siū
buojantis, prastai galvojąs, ar visai negalvojąs ele
mentas, tarsi vėjo blaškoma nendrė, į visas puses svy
ruoja ir lengvai pasitenkina net kvailiausiomis prieš- 
ginybėmis, tai vien pasidėkojant atkakliai avantūris- 
tų propagandai. Bet kad čia ir propaganda jau per
daug gramozdiška. Juokais save pastato. Rusija vie
nintelė civilizacijos viltis... Vis dėlto negailestingi tie 
stenografai, kad tuos žodžius užrekordavo — jie tur 
būt nejučiomis vargšui senatoriui iš burnos išsprūdo. 
Ir po to visko tebebūk senatorium. Tiesa, Montanoj. 
Bet vis dėlto senatorius...

Rusija civilizacijos gelbėtoja... Nebent tuo at
žvilgiu, kad ji naikina necivilizuotus nacius. Bet juos 
sunaikinus, ji įkurs savotišką civilizaciją — bolševiz
mą, kurs pats už save kalba. Pasaulis nuo jo purtosi, 
kaip nuo dėmėtos šiltinės. K.

I

Lapkričio Mėnesy Maistas

KUN. PRANCIŠKUS JUŠKAITIS,

Vaizdeli?! Iš Bolševikų "RojausH
i

(LKFSB) Londono lie
tuviai jau gavo USA lietu
vių laikraščius, kuriuose 
aprašoma Pittsburgo kon
ferencija. Mums praneša, 
kad jie su dideliu susijau
dinimu skaitė tuos apra
šymus ir džiaugėsi gražiu 
vieningu darbu dėl Lietu
vos.

— Londono lietuvių pa
rapiją aplankė Lt. Jonas kur rankas padėt. Bet kiek apsidairiusi ir matydama, 
Stanevičius iš Detroito,

i Mich. Jis pasiekė Londo
ną prieš keletą mėnesių. 

I Yra sveikas ir savo padė- 
! timi patenkintas.

— Londoną jau pasiekė 
i knygelės “Fifteen Liqui-
dated Priests in Lithua- 
nia”. Jos esančios mielai 
skaitomos.

— Londone kalbama, kad 
rusų - čekų sutartyje esa
ma ir slaptų punktų, ku
riais čekai sutinką, tam 
tikrais atsitikimais, pa-

į remti Rusiją siekiant jai 
’ savų tikslų Baltijos vals
tybėse ir Lenkijoje, o Ru
sija žadanti savo paramą 
čekams siekiant uosto 
prie Baltijos jūrų ir sie
kiant atgauti kaikurias 
anksčiau Lenkijos valdy- Šveicarijos viešbuty, 1923 m. Oberis rinko apgynimui 
tas dalis. , - - • ............

į — Londono lenkai sako, 
kad jie turį patikrintų ži
nių, jog okupantai Lenki
joje žudomus žydus suva
rą į specialias patalpas, 
kur pavirsta grindys ir 
specialūs prietaisai užmu
šamų žydų lavonuose iš- 
skirią kaulus nuo taukų. 
Taukai, būk, vartojami

' sprogstamoms medžia
goms gaminti, muilui vir
ti, o kaulai — trąšoms, 

į Nors yra žinoma, kad da- 
■ bar naciai stengiasi pa- 
; slėpti visas žymes ir su
naikinti visas liekanas jų 
žudomų aukų, vis dėlto 
aukščiau aprašyta jai in
formacijai sunku 
nors lenkai sakosi 
patikrintas žinias.

Bolševikų agitatoriai išsijuosę giria tą laimę, ku
rią sovietų valdžia būk tai atnešusi naujoms Rusi jos 
“respublikoms”, į kurių skaičių jie nori įterpti ir Pa
baltos valstybes. Dėja, tos valstybės jau žino, kokia 
tai laimė. 1940 metais pilnai jos paragavo. Ir Maskva 
žino, ką apie ją mano tie, kurie ją arčiau pažįsta. Bet 
ji jau to nepaiso. Jos šlovė pasaulyje prarasta. Pa
kliuvusi į demokratijos stovyklą, lyg Pilotas į pote
rius, sovietija pradžioje labai nejaukiai jautėsi “kapi
talistinėj aplinkoj”: nei sėst, nei stovėt, nei nežinia

■

lapkričio 15 d. š. m. minėjo savo 60 metų amžiaus su
kaktį. Ta proga gavo daug sveikinimų asmeniai, tele- 
phonu ir laiškais. Pereitais metais, rugsėjo 19 dieną, 
kun. Pranciškus Juškaitis minėjo dvigubas sukaktu
ves, būtent, 25 metų kunigavimo ir 25 metų ganyto ja
vinio Cambridge (Mass.) lietuvių parapijoje.

Cambridge lietuviai yra laimingi turėdami kun. 
Pranciškų Juškaitį klebonu, nes jis yra ne tik klebo- 

: nas parapijoj, bet įžymus visuomenininkas, organiza
torius, rašytojas. Kun. Juškaitis yra plačios ir atviros 
širdies vadas. Visos mūsų švietimo ir labdarybės įstai
gos, ypač spauda yra pasinaudojusios kun. Juškaičio 
gera širdimi, dosniomis aukomis ir nuoširdžiu darbu.

Pereitais metais, savo dvigubą Sidabrinį Jubiliejų 
paminėti, sutvarkė ir išleido gražią, stambiomis raidė
mis, su reikalingiausiomis maldomis maldaknygę, ku
rių, rodos, labai mažai yra likę neišparduotų.

Kun. Pranciškus Juškaitis už didelius nuopelnus 
LDS organizacijai, kurios nariu ir laikraščio “Darbi
ninko” rėmėju yra nuo pat įsikūrimo, yra pakeltas 
Garbės nariu. Jis yra buvęs “Darbininko” vyriausiu 

’ administratorium, nuolatiniu LDS Centro Valdybos 
nariu.

Tikrai malonu sveikinti tokį garbingą vadą, LDS 
Garbės narį ir nuoširdų “Darbininko” bendradarbį ir 
rėmėją. Lai Dievas jį laiko geroje sveikatoje dar ilgus 
metus!

kad žioplių apylinkėj netrūksta, Maskva vėl pradėjo 
savo nusidėvėjusi tavorą girti. Rusijoj gerai ir gana. 
Jei netiki, tai ateik ir pažiūrėk. Tik su tuo pažiūrėji
mu tai taip yra: jei tave priims, tai tik tiek pamatysi, 
kiek jie parodys, o parodyt jie šį tą turi. Bet jeigu pats 
kokiu nors būdu į Rusiją įsiskverbsi ir mėginsi pama
tyti tikrąjį darbininkų gyvenimą, tai vargu begalėsi 
kam papasakoti, nes atsidursi tame pasaulyje, iš ku
rio nebegrįžtama. Tačiau vis dėlto atsirado laimingų 
drąsuolių, kuriems pavyko pamatyti, sugrįžti ir ki
tiems papasakoti. Rusija perdidelis kraštas, kad būtų 
galima jį tampriai, hermetiškai uždaryti. Plyšių vis 
dėlto atsiranda ir pro juos šviesa prasiskverbia. Ne
stebėtina, kad bolševikai šviesos be galo bijo, nes jų 
darbai tokie, kad sarmata ir žmogui pasakyti.

Dalis bolševikiškų darbų (toli gražu ne visi — tik 
kai kurie jų vaizdeliai) yra atpasakota šveicarų advo
kato Karolio Oberio (Cnarl Aubert), kurs teisme gynė 
rusų karininkus Konradi (Šveicarijos pilietį) ir Po- 
liūniną už nužudymą komisaro Vorovskio, vienam

tu” — prirengta vartoji
mui per šiuos susirinki
mus. “Maisto faktai”, ku
rioje randama įdomių da-; 
lykų apie maistą, prieina
mas kiekvienam, kuris 
užinteresuotas. Organiza
cijoms galima gauti įvai
rios medžiagos apie 
“Food’s Fight for Free
dom”.

Kiekviena draugija arba 
dalis tautinės organizaci
jos, kiekviena bažnyčia,

Lapkričio mėnesis yra Mins, kaip vis daugiau ša- 
paskirtas mūsų valdžios lių bus paliuosuotų iš po 
kaipo “Maistas Kovoja už Ašies jungo ir pergalė ar- 
Laisvę” mėnesis. Prade- Į tės.
įdant lapkričio 1 d., Vals-! Per šį mėnesį, nariai šių J 
lybės ir miestai, visos Fe- ; grupių, kurie jau dirba 
deralės Valstybių ir aps- prie vietinių Karo Kainų 
kričių organizacijos, visos ir Racijonavimo Tarybų, 
moterų mokslo organiza- arba Maistingumo Komi- 
cijos, maisto konservato- tetai prie O. C. D. daly

vaus šioje programoje, 
nes šios grupės sudarys 
Piliečių Maisto Komitetus 
kiekviename apskrityje. 
Tie kurie prisidėjo prie 
racijonavimo programos, 
galės suprasti koksai tai 
milžiniškas darbas ir ga
lės pasisiūlyti padėti. Pa
darykime mūsų Dėkonės 
Dieną (Thanksgiving 
Day), mūsų tradicinę der
liaus šventę, rimtą šventę, 
kada mes visi pagalvosi
me apie mūsų atsakomy-

•f

riai ir išplatintojai, visos 
religinės ir darbo grupės 
ir daugelis kitų grupių 
prašomi remti šį vajų su
sipažindami save ir kitus 
piliečius su maisto proble
ma, kuri dabar randasi 
karo laike. Ši problema y- 
ra sekama:

Kaip galima tvarkyti 
maistą namie, kad būtų 
pakankamai tinkamo ir 
maistingo maisto gerai 
sveikatai ir tuomi pačiu 
laiku turėti pakankamai 
maisto karo reikalams, bes kaipo tauta, tauta ku- 
Šie reikalavimai pasidi- ri turi galimybės gaminti

ir produkuoti milžiniškas 
maisto reikmenis, kurie 
dabar turi būti atsargiai 
vartojami.

Patartina atminti seka-' 
mus dalykus programoj 
“Maistas Laisvei” (Food 
for Freedom) vajuje. Pro
dukuoti, konservuoti, pa
sidalinti ir neapgauti 
(fair play).

iProgramos bus sudary
tos, kurios įrodys kas da
roma ir kaip galima pade- * _______

i ti. Racijonavimas vėl bus klubai ir grupės gali ir tu- 
išaiškintas, kaip ir kainų rj prisidėti prie šio mobili- 
kontrolė. Pasisekimas vi- žavimo mūsų maisto re- 
sos programos priklauso zursų. Ypač grupės ir or- 
nuo žmonių. | ganizacijos tų, kurie yra <

Per lapkričio mėnesį, į- atvykę iš svetur arba susi-1 
vairios tautinės ir vietinės rašinėja su savo giminė- 
organizacijos, fraternalių mis įr taip palaiko kon- 
grupės, bažnyčių ir para-! taktą su jų kultūra ir į- 
pijų draugijos, bus prašo- pročiais gali daug padėti 
mos pagelbėti ir remti savo patarimais. Dalis to 
maisto programą. Jie bus konservuoto maisto net 
prašomi surinkti medžią- gali patekti jų badaujan- 
gų apie maistingumą, tiems broliams ir seserims 
maisto konservavimą,1 užsienyje ir išgelbėti juosi 
vartojimą pakaitų ir ben- nuo bado. FLIS.
drai maisto vertės, iš vie-į 
tinio maisto komiteto į 
kurį įeina Comm. Service 
Member of the War Price 
and Rationing Board,' 
Maistingumo Kom. Pirm.; 
ir Vartotojų Interesų 
Kom. Pirm. Provincijose,' 
apskričių agentai padės.* 
Vietinės organizacijos ar
ba grupės turėtų surengti 
susirinkimus, kuriuose į- 
vairios problemos galėtų 
būti išspręstos.

Iliustruota knygutė už
vardinta “Jūs galite Su
trumpinti Karą Su Mais-

YOU CARE

fiUSTON

UNITEūHaR tuną

tikėti, 
gavę

Penki Lietuviai Pranciško
nai Ruošiasi Profesūrai 

Romoje

(LKFSB) Šiuo metu 
penki Lietuvos Pranciš
konų provincijos kunigai 
mokinasi Šv. Antano uni
versitete Romoje. Jie 
ruošiasi profesūrai. Lietu
vai atgavus laisvę tėvai 
pranciškonai numato ati
daryti savo seminariją 
Lietuvoje. Visi tie penki 
lietuviai pranciškonai šie
met jau turėjo gauti dak
taratus iš savo specialy-

i bių. Kiti penki lietuviai 
'pranciškonai kunigai mo
kosi Florencijoj ir Milane. 
Keturiolika lietuvių pran
ciškonų klierikų ir du ku
nigai mokinasi Miunche
ne.

medžiagą per penkis mėnesius, iš įvairių prieinamų 
jam šaltinių. Mat, prireikė įrodyti, kad Vorovskis bu
vo vertas nužudyti. Oberio kalba padarė tokio įspū
džio, kad Šveicarijos teismas kaltininkus išteisino, 
nes buvo įrodyta, kad Vorovskis ir jo draugai nužudė 
ne vieną, bet šimtus tūkstančių nekaltų Rusijos gy
ventojų. Tad Vorovskio mirtis sudarė labai menką 
atpildą. Ta ilga advokato Oberio kalba buvo atspaus
dinta knygoje “Bolševizmas Europos Teisme”. Atpa
sakoti ten faktai dabar visiems žinomi, bet kadangi 
bolševikai iš naujo savo rojų liaupsina, tai pravartu jų 
nuvalkiotą tavorą teisingoj šviesoj pastatyti. Tai bus 
lyg antidotas prieš siūlomus pasauliui nuodus.

Bolševikai labai didžiuojasi savo rinkimais. Visa
dos jie išeiną vienbalsiai. Tokiais “vienbalsiais rinki
mais” Lietuva būk tai pati įsiprašiusi į Sovietų Rusi
jos Sąjungą. Bet iš tikrųjų tie jų rinkimai tai tik ci
niškai - begėdiška komedija. Štai jų vaizdelis. (Iš kny
gos “Bolševizmas Europos Teisme”.

*

“Ponia Kein pasakoja, kad jinai dalyvavo rinki
muose gydytojų tarpe, kurie turėjo pasiųsti atstovą į 
vieną iš begalinių sovietų susirinkimų. “Pirmininkau
jantis nutukęs, aukšto ūgio, trenkia kumštimi į stalą, 
sakydamas: “Jūs visi kontrrevoliucijonieriai ir aš jus 
visus sudorosiu”. Tyla... “Kas už buržuazinį režimą?” 
Niekas neatsistoja... “Kadangi jūs visi palaikote pro
letarų diktatūrą, tai visi turite pasitikėti manimi ir 
balsuoti už tuos kandidatus, kuriuos aš jums nurody
siu”. Visi prisiekdami pasižada. Viena jauna moteris 
— gydytoja protestuoja prieš rinkimų tvarką. Tuo
jau du čekistai ją pagriebia”.

Tai tokie laisvieji sovietų rinkimai. Dabar apie 
susirinkimų laisvę. “Taip pat nė jokios. Kiekviena vi
suomeninė organizacija turi pristatyti visų narių są
rašus. Sovietai jų reikalauja patikrinimui. Čekos bei 
GPU atstovai turi laisvą įėjimą į kiekvieną susirinki
mą. Kaip gi jūs norite, kad tokioms sąlygoms esant, 
būtų galima pakeisti esamą tvarką?.. Bolševizme jo
kia evoliucija neįmanoma”. Asmens neliečiamybė su
varžyta iki negalimumo”... Net savame bute negali
ma ramiai gyventi; bematant įsibraus koks nors sub
jektas, padarys kratą, paims jūsų daiktus, ir jūs net 
neturėsite teisės pareikalauti dokumento, kuriuo jis 
remdamasis darė kratą. Kiekvieną kartą keičiant bu
tą, reikia gauti leidimas".

Bolševikų teismas tai tik tuščias formalumas. 
“Man užteks pasakyti, kad teisingumo komisaras turi 
teisę bausmę padidinti arba sumažinti; gali visai pa
naikinti teismo sprendimą. Tad teisėjai vadovaujasi 
revoliucijonierių įsitikinimu ir turi daryti teismo 
sprendimus, proletarų revoliucijos naudai".

Kad ir visko ten būtų perpilna, bet toks žmogaus 
asmens suvaržymas ir teisingumo paneigimas 
vietų “rojaus” padaro kankinių vietą. Tačiau, 
paskui pamatysime, bolševikiškam “rojuj" ir 
atžvilgiais yra tuščia ir klaiku.

Ir Lenkai Skelbia Apie
Lietuvių Priešinimąsi 

Naciams

I

(LKFSB) Slaptoji lenkų 
radijo stotis SWIT pa
skelbė, kad tik vienas ki
tas lietuvis ar latvis 
darbininkaująs su 
pantais vokiečiais, 
jau, lietuviai ir 
Himlerio žiaurumo
zinti, griežtai stoja prieš 
okupantus. Baltijos kraš
tai tiki, kad Atlanto čarte- 
rio principai taikomi ir 
Baltijos tautoms.

san- 
oku- 
Šiaip 

latviai, 
suer-

•«»

iŠ SO- 
kaip 

kitais
K.

AMERICAN RED CROSS
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Mašinskas ir 
Jurgis Sake- 
ugnies, kepė 
Kvedera su

Andrius Rėkus. Kazimieras Vil
činskas. Edvardas 
Jonas Pazneika. 
vičius dirbo prie 
oisterius. Juozas
savo žmona atliko jiems gerai 
žinomą darbą prie čekių. Prie 
stalų tarnavo Povilas Kriaučiū
nas. Vladas Stuikis, Vytautas

Val- 
Al-

Šilanskas. Kisielius. Ču- 
Cavaselis. Mauricijus 
ir Edvardas Budelis, 

pagelbėjo būrys sodalie-

ii

Vyšniauskas. Edvardas 
čeckas. Antanas Žukaitis. 
bertas 
čulis.
Busch
Jiems
čių kaip tai Lilijona Valčeckai- 

j te. Strazdauskų sesutės. Mas- 
' kevičių sesutės, Teresė Wies- 
nėr, Marijona Mažeikaitė ir ki- 

! tos. kurių pravardžių neatsi
menu. Susitaikimas. armonija. 
bendradarbiavimas buvo žvmu I
visur. Ypač virtuvėje sunkiai 

, dirbo Stepone Šilanskienė. Ona
Ivoškienė. Elzbieta Makaraus- 

' kienė.
i
Magdalena
visas būrys ištikimų moterų 
parapijiečių. Albertas Juškevi- 

i čius su Lekavičių rūpinosi mu
zika. kuria visi buvo patenkin
ti. Visa pramoga rodė daug rū
pesnio. daug planavimo. Viskas 
buvo numatyta ir iš anksto ap- 

i rūpinta. Kun. dr. Mendelis.
naujasis parapijos klebonas, ir 
matėsi kaip kieme, taip salėje.

ir

į

NAUJAS KLEBONAS
KUN. DR. L. MENDELIS

• Sibirą, ūkis stipriai apnai- 
apie 200 įvairių žurnalų, kintas. Ko bolševikai ne
iš dienraščių buvo tokių, sunaikino, tą dabar naiki- 
kurie spausdino netoli'na naciai. Latvijos laivy- 
dviejų šimtų tūkstančių j nas perėjo > Jungtinių Tau- 

I egzempliorių. Apie 66 pro- * " ’ ’ ~ -
centai Latvijos .gyventojų 
užsiėmė žemės ūkiu. Lat
vija irgi buvo padariusi 
pas save žemės reformą.

Latvijos ir Lietuvos su
gyvenimas buvo draugiš- koje. Pačios Latvijos žmo- 
kas. Dažnai vyko bendri nes ir jų išeiviai darbuo- 
suvažiavimai, žurnalistų jasi dėl Latvijos nepri- 
ir studentų ekskursijos į klausomybės atstatymo, 

tuodami jos nepriklauso-į kits kito kraštą, pasikei- j ypač daug energijos rodo 
mybę visiems laikams. i timas meninėmis jėgomis jų ministeris Dr. A. Bil- 

! radijofonuose, pasikeiti- manis. Mes sveikiname 
j mas profesoriais. Pa v., savo kaimynus ir kraujo
prof. Pakštas kurį laiką gimines (latviai kilme ar- 
dėstė Rygos universitete. įtimiausi lietuviams iš vi- 

, . .. sų) jų svarbiose sukaktu-Latvijos kultunnj ir u- - > reikšdamį karš_ 
kmj gyvenimą gerokai su- iinkjyimus ir kartoda. 
griovė bolševiku okupaci-i • T u- u;>, prasidėjusi 1940 me-'”„aL 3 
tais. Dešimtys tūkstančių

LATVIJOS NEPRIKLAUSOMY- ■»““"t
BES PASKELBIMO SIDABRI 

NIS JUBILIEJUS
(LKFSB) Lietuvos kai

mynė — Latvija — lap
kričio 18 d. minėjo 25 met. 
sukaktį nuo nepriklauso
mybės paskelbimo. Tas is
toriškas aktas įvyko 1918 
m. lapkričio 18 dieną. Tą 
diena latviams yra tas 
pats, ką lietuviams vasa
rio 16. Latvijos pirmuoju 
min.
Karlis Ulmanis. Jisai yra 
baigęs Lincoln Statė 
versity, Nebraska. 
1936 m. Ulmanis 
Latvijos prezidentu.

N epriklausomybę 
skelbus dar tęsėsi

pirmininku buvo

Uni- 
Nuo 
buvo

pa-
______ ilgos 

Marcljona Padvarskienė, Ūovos UŽ laisvę. Latviją
Vyšniauskienė

Jisai sveikinosi su svečiais 
priėmė jųjų linkėjimus.

Švento Alfonso lietuvių parapijos. Baltimore, 
Maryland. administratorius yra paskirtas Klebonu. 
Šis darbštusis Kunigas yra pilnai nusipelnęs šios gar
bės, nes savo nenuilstamu pasiaukojimu įnešė į Švento 
Alfonso parapijos gyvenimą gilesnį Dievo pažinimą. 
Kiekvienoje tautoje yra keli didžiavyriai,- kuriuos 
aukštai gerbia. Vienas iš tokių didžiavyrių, tai kuni
gas Liudvikas Mendelis. Garbė Baltimorės lietuviams, 
turint tokį gabų, darbštų ir sumanų kleboną.

Kunigas Dr. Liudvikas J. Mendelis gimęs 1898 m. 
balandžio 18 d. Šiauliuose. Mokėsi Mount St. Mary’s 
kolegijoj Emmitsburg. Md., Propagandos universitete 
Romoje ir North America College, Romoje. Įšventin
tas kunigu sausio 15 d.. 1928 m. Baigęs mokslus ir iš
laikęs kvotimus teologijos daktaratui, aplankė Lietu
vą. kur jis atnašavo pirmąsias iškilmingas Šv. Mi
šias. Grįžęs Amerikon, gavo J. E. arkivyskupo Curley 
paskyrimą darbuotis Švento Alfonso lietuvių parapi
joje, kur iki paskyrimo klebonu darbuojasi.

Kun. Dr. L. Mendelis yra nuoširdus laikraščio 
"Darbininko” bendradarbis ir rėmėjas.

širdingai sveikiname kunigą Daktarą Liudviką 
Mendelį. klebono paskyrimo proga.

Oisterių Puota I
Iš visų meto pramogų. Oi sū

rių Puota tur būt sutraukia 
daugiausia žmonių. Galima pri
lygini: prie Lietuvos jomarko, 
nes : tą pramogą susirenka lie
tuvi;.: ir svetimtaučiai r.ežiū- 

jie nebūtų tikybinių 
:<nių ažiūrų. Toks 
as įvyko šv. Alfonso 

mokyklos kieme ir 
:rnadienį. lapkričio ii 
"00 žmonių dalyvavo 

pelno parapi- 
e. Kaip kitais metais, 

metą patarnavimas 
puikiausias. Oisterių 
yra tikrai demokrati- 

ga. Visi užsimoka vie- 
ir visi gali lygiai 

begali būti prieka - 
claugiau tau uziun* 
tu man. Todėl visi 
parapijos Oisterių 

is metą tūkstantinė 
nku į ją.

_)S

sek
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apsivalyti ir nuo vokiečių, 
ir nuo raudonųjų okupan
tų. 1920 m. rugp. 11 d. 
Latvija pasirašė sutartį 
su Sovietų Rusija. Sutar
toje sovietai visiems lai
kams atsižadėjo bet ku
rių teisių į Latviją, garan-

tų tarnybon, bet jau dau
giau kaip 75 proc. laivų 
sutorpeduota nacių sub- 
marinų.

Apie ketvirtadalį milijo
no latvių gyvena Ameri-

T

ir buvo okupavę vokiečiai, 
vėliau bolševikai, okupuo
dami net Latvijos sostinę 
Rygą. Tik 1920 m. latvių 
patrijotų daliniams, drau
ge su kitų atbundančių 
valstybių vyrais, pavyko

Latviai pradėjo energin
gai kurto naują savo kul- 

i tūrinį, ūkinį, valstybinį 
gyvenimą. Latvijos terito- 
Įrija užima 25.402 kvadr. 
I mylias ir turėjo gyventojų 
prieš šį karą apie du mili
jonu. Taigi Latvija vieno
je kvadratinėje mylioje

I 
l„_ ______________

!turi 30 gyventojų, kai tuo patnjotu b’ivo išvežto į

Vaikučiai Pagerbė 
Kleboną I

Penktadienį, lapkričio 19 d. 
mūsų mokyklos vaikučiai pa
gerbė savo naująjį kleboną, 
kun. dr. Mendelį. užprašydami' 
šv. mišių auką. Patsai kun. dr. į 

atnašavo šv. mišias per kurias 
puikiai giedojo mokyklos cho
ras. Po mišių naujasis Klebonas 
buvo pakviestas ateiti į salę, 
kur vaikučiai, savo mokytojų 
Sesučių Kazimieriečių išlavinti 
įteikė kun. dr. Mendeliui gra
žiausius linkėjimus ilgiausiems 

. metams darbuotis mūsų para
pijoj. Kun. dr. Mendelis išreik
šdamas vaikučiams savo padė
ką ne tik jiems suteikė savo 
kunigišką palaiminimą, bet ža
dėjo laisvą dieną, pirmadienį, 
lapkričio 22 d. ir baliuką arti
moj .ateityje.

Atmintini Svečiai
Iš tūkstančio dalyvių, kurie 

buvo atsilankę puotoje sunku 
atsiminti ir išvardinti visus, 
tačiau buvo malonu matyti Vla
dą Draginą su žmona ir visą jų 
šeimą, kaip tai Ratkevičius ir 
Viktorą Draginą su šeima. Jo
nas Česna su žmona linksmai 
šnekučiavosi su kitais daly
viais. Matėsi Antanas Miceika. 
lietuvių draugijų Tarybos pir
mininkas. su savo žmona. Taip
gi Juozas ir Marijona Milunai-1 
čiai. Nadas ir Julė Rastenai. 
Teisėjas Vincas ir Rūta Lau- 
kaičiai, adv. Tomas Grajaus-' 
kas. Gutauskai. Aleknavičiai ir 
visa eilė įžymių Baltimorės lie
tuvių. Visi linksminosi tary
tum vieno tėvo vaikai. Pastebi
mas draugiškumas ir visų prie- 
teliškumas padarė nepaprasto i 
įspūdžio į visus. Lieka tik pa-j 
sveikinti Oisterių Puotos Ren
gėjų Komisiją, ypač lietuvį 
krautuvininką parapijietį Juo
zą Mikelaitį už pasirūpinimą 
taip gardžių lietuviškų dešrų. 
Visi valgė ir gėrėjosi. Teko nu
girsti kaip iš svetimtaučių, taip 
iš atsilankusių lietuvių lūpų 
pastabos, kad iš visų Oister 
Rostų, kurie yra rengiami žie-I 
mos metu — ir jų yra daug —' 
Šv. Alfonso Švč. Vardo dr-jos; 
metinis Oisterių Rostas užima! 
pirmą vietą kas link tvarkos.;
patarnavimo ir valgių kokybės. ’ lig Uks tiktai
L' n 11 A Ir im A ntn : i ’ i ii I

tarpu Lietuva — apgyven- i 
ta žymiai tirščiau: vienoj 
kvadratinėj mylioj 45 gy
ventojai. Didžioji pusė gy- į į 
ventojų (55 proc.) yra j ; 
protestantai, katalikų gi Į; 
apie 25 procentus. Įdomu, ! 
kad per ilgus metus Lat- ! 
vijos švietimo viceminis- 
teriu buvo katalikų kuni- j 
gas. Kultūrinę pažangą I 
Latvija darė žymią: 1938 ! 
metais kas septintas gy- j 
ventojas lankė kokią nors 
mokyklą, taip kad iš viso 
lankančių mokyklas buvo 
271.197 asmenys. Mokyto
jų buvo 13.106; pradžios 
mokyklų — 1987, aukštes
niųjų — 122, viešų knygy-. 
nų - skaityklų žmonėms— 
912. Ypač aukštai stovėjo;Į

— Dievs, sveti Latviju.

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 

PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

Latvijos laikraščiai: La t- i!

Mokyklos Teatras
Visi laukia sekmadienio kuo

met mūsų mokyklos artistai su
los savo metini teatrą. Šį metą.

• teko nugirsti, visa programa y-
• ra skiriama naujojo klebono 
Į pagerbimui. Visi mokyklos stu
dentai 120 jųjų ims dalyvumą. 
ir nors kas metai šis vakarėlis 
yra nepaprastai įdomus, ta
čiau šį metą meno atžvilgiu jis 
perviršis visus kitus metus. Bi
lietas tik 55 centai. Turima vil
ties. kad mūsų erdvinga svetai- 

I nė bus pilna svečių.

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

Puotos Darbininkų
Štabas

vyriausias šeiminin- 
kun. Antanas Dubins- 
Vardo čir-jos dvasios

Jo dešinioji ir kairioji

Pazneika, Kazi- 
ir Kazimie- 

buvo rengėjų 
durių svečius 
Mandravickas. 
ir Kazimieras 
rengėjų pata-

Dėdė Šamas prašo jus patikrinti paduodamą sąrašą, ar jūs’ 
dedate pastangų, sutaupyti reikalingiems dalykams kurą.

Kalėdojimas
Metinis parapijiečių lanky- 

- -mas jau baigiamas. Šią savaitę 
i kunigai tikisi užbaigti tirščiau 

pirmą \ietą kas link tvarkos.. gusibūrusias lietuvių miesto da- 
i pavienios šei- 

Valio kun. Antanui Dubinskui i mQS kurios gyvena išsibjašku_ 
puotos vyriausiam gaspadoriui,, po visus kampus. Bet ir tas 

šeimas mūsų kunigėliai mano 
aplankyti pirm Kalėdų. Kalė
dojimas kunigams nėra lengvas 
darbas, ypač mūsų kunigams, 
kurie yra apkrauti įvairiais 
darbais, tačiau žmonės mėgsta 
kunigų atsilankymą. Beveik vi
si jųjų laukia,, džiaugiasi, kad 
pašventina jų namus ir sutei
kia jiems auką. Kart kartėmis 
jau buvo garsinta mūsų baž
nyčioje. kad aukos įteiktos ka
lėdojant nėra kunigams, bet 
bažnyčios reikalams. Kunigai 
dėkoja žmonėms už jųjų malo
nų priėmimą ir dovanas.

valio Švč. Vardo dr-jos valdy-; 
bai, rengimo komisijai ir vi-J 

tossiems. kurie prisidėjo prie 
metinės pramogos'

I

Puotos 
kas buvo 
kas. švč. 
vada,
ranka buvo Valerijonas ir An
tanas Strazdauskai. Juozas Ka- 
šinskas, Jonas 
mieras Pugevičius 
ras Vilčinskas 
patarėjai. Prie 
sutiko Antanas 
Juozas Budelis 
Vilčinskas buvo
rėjai. Prie durių svečius sutiko 
Antanas Mandravickas, Juozas 
Budelis ir Kazimieras Pugevi- 
čivs. Atsilankusiųjų troškulį 

Petrikas tėvas, Vin
cu.- Čapiiniskas. Stalionis Jonas 
Jasaitis, tėvas. Jonas Letkaus- 
kas. Kavaliauskas. Vincas Vaš
kevičius, Pranas 
Prie įvairių žaislų 
Pakalniškis, Simas

Dubinskas.
darbavosi

Sijavičius,

Moterų - Mergaičių j

Susitelkimo Diena
Sekmadienį, lapkričio 21 d. i; 

mūsų parapijos moteris ir mer-i 
gaitės turės susitelkimo ir mal
dos dieną Seton High School 
nuo 10 vai. ryte iki 4:30 vai. po 
pietų. Darbšti parapijos soda- 
lietė p-Iė Lilijona Valčeckaitė 
kaipo dienos vadovė jau turi 
surašiusi virš 40 asmenų, ku
rios yra pasižadėjusios pašvęs-J 
ti dieną maldai ir susitelkimui.i Moterų Sąjunga Rengia 
Mūsų kunigai skatino, kad kuo- 
daugiausiai moterų ir mergai
čių užsirašytų, kad kuodau- 
giausiai mūsų parapijos žmonių 
praleistų dieną maldoje pra
šant Amerikai pergalės ir tai
kos.

Bingo
Jau seniai mūsų salėje buvo 

kortų ir bingo lošimų vakaras. 
Kaip tik šią spragą užpildyti. 
Moterų Sąjunga rengia tokį 
vakarą penktadienį. lapkričio 
26 d. Kviečia visus.

*

PADEKITE TAUPYTI KURĄ 
KARO REIKALAMS

ŠTAI KAIP JŪS GALITE PADĖTI
Kepkite visą maistą pečiuje. Virkite valgius “viename, 
inde” ant viršutinių burnerių.
Nenaudokite bėgančio karšto vandens, mazgodami in
dus, rankas ar skųsdamiesi. Pataisykite prakiurusias 
vietas. Šildykite nedaugiau vandens kiek reikalinga.
Niekada nepalikite atdarų refrigeratoriaus durų. At
šaldyk virtus valgius, pirm negu dėsi j šaldytuvą.
Dabar yra laikas peržiūrėti šildymo sistemą. Nelaukite 
iki oras atšals.
Paruošk žiemai savo namus dabar, insuliuodamas ir į- 
dėdamas weather-stripping. Tas nevien apsaugos nuo 
šalčio, bet ir vasarą priduos vėsumą.

>WtrSHW IN SUFFORT 0F THl GOVlRNUlfNT’S FROGRAflR TO (ONSERV! VtfAl FtfltS FOR WM PSRHKtS



Penktadienis, Lapkr. 19,1943

LDS Studijų Rateliams
Pijus XII ir Taika

VALSTYBĖ MODERNIAME PASAULYJE 
ENCIKLIKA

Spalių 20 <L 1939 m.
(Tęsinys)

18. Bažnyčia — Civilizacijas Nešėja
Šita pagrindinė taisyklė yra vedamoji žvaigždutė 

visuotiniame Bažnyčios apaštalavime, kaip ne sykį 
yra parodę jos darbavimasis misijų srityje. Visų lai
kų Dievo žodžio skelbėjai nesuskaitomais tyrinėji
mais, atliktais su dideliu pasišventimu ir meile, sten
giasi kuo geriau ir kuo tiksliau pažinti kultūrines įvai
rių tautų gėrybes ir taip išlavinti ir pakelti jų dvasios 
savybes, kad joms būtų suprantamesnė ir naudinges
nė Kristaus Evangelija. Visa tai, kas tautų būde ar 
įpročiuose nėra neatsiejamai susieta su klaida ar prie
taru, visuomet yra palankiai vertinama ir globojama. 
Kaip tik mūsų betarpis palaiminto atminimo Pirmta- 
kūnas, derindamas šias taisykles vienam ypatingai 
opiam dalykui, reikalavusiam daug išminties ir suma
numo, ryžosi jį baigti kilniu sprendimu, pilnu išmin
ties ir sumanumo, pilnu gilaus proto ir apaštališko uo
lumo.

Ir nėra reikalo, Garbingieji Broliai, jums pareikš
ti, kad ir Mes, nedvejodami tuo pat keliu eisime. Ku
rie priklauso prie katalikų Bažnyčios, kokios jie bebū
tų kilmės ar kalbos, lai žino, kad jie visi Viešpaties na
muose, kur viešpatauja Kristaus įstatymas ir taika, 
turi lygias sūnų ir dukterų teises. Šitoms taisyklėms 
įvykdyti gyvenime Bažnyčia iš vietos gyventojų pa
renka tinkamus vyrus, kad juos palaipsniui įšventintų 
kunigais ir vyskupais savųjų tarpe. Dėl tos priežas
ties, Mūsų žodžiams patvirtinti pavyzdžiu, ateinan
čioje Kristaus Karaliaus šventėje prie Apaštalų Kuni
gaikščio kapo iškilmingai įšvęsime vyskupais dvylika 
įvairių tautų ar padermių atstovų. Tarp nesantaikų ir 
prieštaravimų, skaldančių žmonių giminės šeimos vie
nybę, lai tasai iškilmingas aktas skelbia, kad Bažny
čios dvasia, mokslas ir veikla negali skirtis nuo to, ko 
yra mokęs tautų Apaštalas: “Apsivilkite nauju žmo
gumi, tuo, kuris yra atnaujinamas pažinimui, einant 
paveikslu to, Kuris jį sukūrė. Ten nėra nei pagonies, 
nei žydo, apipjaustymo, svetimtaučio ir skito, vergo ir 
laisvojo, bet visa ir visuose yra Kristaus“. (Kol. 3, 
10—11).

Krikščioniškąjį Tėvynės Meilė
Nereikia bijoti, kad visuotinis brolybės įsąmoni- 

nimas, kurio reikalauja Kristaus mokslas ir to moks
lo įkvėptieji jausmai, prieštarautų meilei, kurią kiek
vienas turi savo tėvynės praeičiai ir jos garbei; lygiai 
nereikia bijoti, kad visa tai kliudytų kelti jos gerovę 
ar ginti teisėtus jos reikalus. Tas pats mokslas rodo 
mums, kad meilei vykdyti yra Dievo nustatyta tvarka, 
pagal kurią reikia daugiau reikšti meilės ir daugiau 
gera daryti tiems, kurie ypač glaudžiai yra su mumis 
susiję. Pats dieviškasis Mokytojas savo pavyzdžiu y- 
ra parodęs, kad Jis karštai mylėjo savo tėvynę, savo 
gimtąją šalį. Jis net griaudžias ašaras liejo, numaty
damas Šventojo Miesto sunaikinimą. Bet tvarkinga ir 
teisinga tėvynės meilė negali kliudyti ar užgauti krik
ščioniškos visų žmonių meilės, kuri moka žiūrėti į ki
tus ir jų darbus taikingos meilės akimis.

Šis nuostabus meilės ir taikos mokslas yra pui
kiai padėjęs civilinei ir religinei pažangai tarpti. Jo 
skelbėjai, antgamtinės meilės skatinami, nesitenkino 
mokę vien žemę įdirbti ir įvairias kūno ligas gydyti; 
jie dar labiau stengėsi sau pavestas sielas dorinti, tau
rinti ir kelti į antgamtinę sritį, iškeliant jas į šventu
mo aukštybes, iš kur viskas matoma Dievo šviesoje. 
Jie yra pastatydinę paminklų ir šventovių, rodančių 
ligi kokių dvasios aukštybių gali pakilti krikščioniš
koji mintis, bet ypač jie iš žmonių, mokytų ir nemo
kytų, stiprių ir silpnų, dirbdino gyvąsias Dievo šven
toves ir šakas to paties vynmedžio Kristaus. Jie per
leido būsimoms kartoms senovės meno ir išminties 
lobių, bet ypač suteikė jom neįkainuojamų dovanų, 
būtent, amžinosios išminties, kuri antgamtiniais sie
tais sieja žmones ir daro juos broliais.
KLAUSIMAI APSVARSTYMUI

1.
2.
3.
4.

Ar Bažnyčia trukdo žmonijos pažangą?
Ar tautybė ardo visuotinę žmonijos brolybę?
Ar Bažnyčia draudžia mylėti savo tėvynę? 
Kaip Bažnyčia palaiko tautinius pobūdžius ir 

įpročius?

t«

“DARBININKAS”
Darbininko" kaina metams $4.00 

Pusei metų .................................. $2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kainuoja tik  $2.00

“DARBININKAS’’
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

KAPITONAS TADAS KULIGOVSKIS

! 1-

Naujienų Pranešėjas

PHILADELPfflA, PA. DU BOIS, PA.
I

Šis jaunikaitis spalių 13 dieną dalyvavo Preziden-1 
to Roosevelto žmonos p. Eleonoros gimtadienio proga 
suruoštame bankiete Bellevue - Stradforde viešbutyje 
ir sėdėjo prie garbės stalo, p. Eleonora Roosevelt’ienė1 
mūsų Taduką net pabučiavusi, kada jis jai įteikė savo 
tėvo padirbtą labai puikų drožinį su parašu: “Happy 
Birthday to Our Beloved First Lady of the Land. Oct. 
llth, 1943. Little Teddy”. Be to, Tadukas pasakė ati
tinkamą prakalbėlę ir padainavo dainelę “God Blessi 
America”.

Kiek laiko atgal, Amerikos Veteranų Legionas už 
tai, kad su Taduko pagalba išparduota labai daug ka
ro bonų, suteikė jam kapitono laipsnį, o vėliausia, 
kaip girdėt, kapitono laipsnį jam patvirtino J. V. Karo 
Departmentas.

Sveikiname Taduką!

Pamaldos Už Pašauktuo
sius Dėdės Šamo Tarnyboj

Spalių 31 d.. Lietuvių Muzi- 
kalinėje svetainėje įvyko visuo
meninė sueiga, kurią suruošė 
Lietuvių Respublikonų Bendri
ja — Lithuanian - American 
Republican League.

Dalyvavo miesto mayoras 
Samuel. Programos vedėju bu
vo p. K. Steponavičius. Grojo 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
benas. Kalbas pasakė miesto 
mayoras Samuel ir keli kiti į- 
žymūs kalbėtojai. ir lietuvių 
respublikonų lygos pirminin
kas p. Petras Satinsky's.

Kalbėjo ir jaunutis Tadukas ( 
Kuligovskutis, kurio vaizdas 
telpa žemiau. Po kalbų ir vi-! . A - - . . • <....... name tarėsi visais galimais katalikiškas knygas ir užsipre- sos programos įvyko šokiai ir ... . . ..... ... ■ ®..f budais prisidėti prie menisko;numeruoti katalikiškus laik-
V I ~ i.bažnyčios pagražinimo, nes Šv.Įraščius. tuo pačiu ir kitus ska- 

------------- Juozapo lietuvių parapija 1944 tinti katalikų spaudą remti bei 
! metais iškilmingai minės auk-! Da]aįkyti.

tikslui jos išleido laimėjimo Lapkričio tryliktąją, kleb. 
knygutes. kurias išsidalino kun. Mykolo J. Urbono rūpes- 
tarp savęs. pasistengdamos čiu įrengtas modernus garsia- 
kviesti ir kitus į talką. Laimė- kalbis šv. Juozapo lietuvių pa
to ja (s) gaus $25.00 vertės Ka-ipapijos bažnyčioje.
ro Boną. ________ .

Du Bois, Pa. 
septintąją, sekmadienį, 8 vai. Į 
ryte, kleb. kun. Mykolas J. Ur-Į 
bonas atnašavo giedotas šv.; dingai atsiliepė į visus, 

i mišias už visus 
mūsų jaunuolius Dėdei Šamui ■ talikiškos knygos 
tarnauti ir skelbė pritaikintą spauda. Todėl, visus kvietė pri- 
pamokslą. įsidėti prie katalikų akcijos,

Sodalietės užprašo tas šv. i kurios vienas iš svarbiausių 
mišias, kurių metu visos “in uždavinių yra katalikų spaudos 
corpore“ artėjo prie Viešpaties j platinimas. 
Stalo ir priėmė Šventąją Ko-i -- - ■ ■ • 
muniją.

Į Sodalietės po šv. mišių turėjo Kaip 
labai svarbų susirinkimą, ku- studentų pasižadėjo pirkti tik 

galimais katalikiškas knygas ir užsipre-

p. Marijonos Čiurlionienės, 
našlės.
Čiurlionis rašo savo
Marijonai Doylienei iš 
lijos salos, kad ten 
gyvenimas būtų neblogiausias, 
jeigu ne australiška šiluma ir 
vabzdžiai. N.P.

,, sūnus karys Antanas sinį parapijos Jubiliejų. ,Tam 
tetai p.
Austrą- j 
kareivio

II

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.

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

t. Washikigtoni1 i

430 BROADWAY • SOUTH BOSTON
COOPERATI VE BANK

5

KONCERTAS IR JO RĖMĖJAI
vo meniškomis jėgomis stengė
si dainuoti ir smuikuoti taip, 
kad visus dvasiniai paveiktų ir 
atgaivintų. Jos tai padarė nuo
širdžiai. Kaip publika tai įver- 

dalyvavo. Iš šalies klausančiam 
atrodė, kad Philadelphijiečiai 
gali suprasti tokius kilnius pa
rengimus - koncertus, jei daž
niau tokių gražių parengimų

todėl ir į tą koncertą 
kiek 
atsi-

Ir jie gal ne visai taip

PHILADELPHLA, PA. — 
Lapkričio 14 dieną įvyko lietu
viškos dainos ir muzikos šven
tė — Koncertas. Koncertas bu
vo surengtas tikslu, kad būtų
sudėta daugiau aukų Lietuvių i tino, tegul sprendžia tie, kurie 
ir Lietuvos reikalų gynimui. 
Kaip tik šiuo momentu ameri
kiečiai lietuviai turi daug dirb
ti ir budėti, kad nežūtų Lietu
va ir visi jos žmonės. Aukštos 
klasės muzikališką koncertą būtų. Šiuo metu gal jie nepri- 
išpildė lietuvaitės panelės ar- pratę, 
tistės — solistė p. Z. GmfcaiYčJ neatsilankė tiek žmonių. 
Phila. Op. Co., ir p. Margareta iš Philadelphijos galėjo 
Digrytė iš Great Neck, N. Y., lankyti.
muzikos profesorė, smuikinm- aukštai išsilaikė per tokį kon- 
kė ir orkestro vedėja, pasižy- certą, kaip per jį būtų norima, 
mėjusi smuikininkė didžiausio- kad laikytųsi. Tačiau perdaug 
se iškilmėse. Be to. vietiniai ko prikišti nebūtų galima, nes 
jaunieji menininkai gražiai pri- publika laikėsi gan ramiai ir 
sidėjo prie programos paįvairi- artistėms plojo nuoširdžiai, 
nimo: Jonas Valavičius, pianis- nors nedirbtinai, tiek kiek jie 
tas, Loreta Kavaliauskaitė, suprato ir pergyveno. Po Kon- 
Justina ir Eugenijus Tunaičiai; certo didesnes aukas paaukavo 
Lietuvos gelbėjimo reikalu kal
bą pasakė ir Koncerto progra
mą vedė p. Juozas Laučka, “A- 
merikos” redaktorius. Gražiai 
nušviesti lietuvių gelbėjimo Staniskunienė, Ginkevičius, Tu- 
reikalai ir priimta atitinkanti naitis, po $1.00 $20.00. $4.00— 
rezoliucija, kuri tuoj pasiųsta Brasienė, $3.00 A. Dzikas. Ki- 
Prezidentui Rooseveltui ir tur didesnės aukos buvo duo- 
UNRRA’s Direktoriui ir Kon- tos: k. S. R. $25.00., k. Vasi- 
vencijos Atlantic City Pirmi- liauskas $5.00. Po $5.00 — Vin- 
ninkui, kad ir Lietuva būtų 
kviesta į tą Konvenciją.

Koncerto programa buvo 
rinkta tikrai nuotaikinga 
graži ir buvo išpildyta labai 
meniškai. Artistės visomis sa-

Philadelphia. Penna., on No- 
vember 14, 1943. the followiag 
resolutions were unanimously 
adopted:

WHEREAS. The Lithuanian 
Nation has not been admitted 
to the United Nations Relief 
and Rehabilitation Administra- 
tion and its Convention held in 
Atlantic City, N. J.; and

U’HEREAS, Today Lithua- 
nia is one of the most aflicted 
nations of this globai war; and

WHEREAS. We, Americans 
of Lithuanian descent, gather- 
ed at this Grand Concert for 
Lithuanian War Relief, feel 
and believe to be morally obli- 
gated to plead the cause of 
suffering Lithuania,

BE IT THEREFORE RE- 
SOLVED. That we, citizens of 
the United Statės, urge and 
entreat the President of the 
United Statės, the 
Director - Generai 
Cnairman of the
Council to ūse every effort for 
the immediate inclusion of 
Lithuania in the United Na
tions Relief and Rehabilitation 
Administration: and

BE IT FURTHER 
VED, That copies of 
lution be sent to the
of the United Statės; to the 
Director - Generai of the Uni
ted Nations Relief and Rehabi- 

; litation Administration; and 
to the Chairman of the United 
Nations Relief and Rehabilita
tion Administration Council.i t 

i 
I

UNRRA’S
and the
UNRRA

šie: po $5.00: p. Šalumskienė, j 
P. Gokas, Valintas. Morkunie-. 
nė, Visius, Joseph Marshall, I 
Stangailienė, Kasalauskienė. [

i

į
I

I

Pa

pa- 
ir

KATALIKIŠKŲJŲ KNYGŲ 
SAVAITĖ

zas Zupkauskas. Anelė Bakai
tis, L. K. Moterų S-ga 10 k., 
Kaniušis, Kuodis, J. Kavaliaus
kas, Gyv. Rožančiaus. Dr. J. 
Vilkienė, Rozalija Tvasauskie- 
nė, Stefanija Moroski, $7.00 
Vaizgalienė, $5.00 F. Matukas, 
$2.00 F. Pūkas. Iš viso iš kon
certo bus pajamų
Komitetas dėkoja visiems.

keli šimtai.
Visose katalikų mokyklose

■ žymėtina katalikiškųjų knygų 
Į savaitė (lapkr. 7—13 dd.t.
I šv. Juozapo lietuvių parapi
jos pradžios mokykla ir aukš
tesnioji (High School) lapkri
čio dešimtąją. 10 vai. ryte, ata-

I tinkamai paminėjo tą svarbų
I įvykį su įdomia programa, ku- 
, rioje dalyvavo mokiniai ir stu-

Lapkričio! dentai
Programai pasibaigus, kleb. 

kun. Mykolas J. Urbonas įspū- 
giedotas šv. j dingai atsiliepė į visus, nuro- 

pašauktuosius, dy damas. kokią svarbą turi ka- 
ir katalikų

RESOL-
this reso-
President

Artimiausiu laiku: per savai
tę, lietuviai turėtų panašių re
zoliucijų nusiųsti 30.000. Gali 
siųsti ir draugijos ir pavieniai 
asmenys, klubai, ir tt. Tik sku- 

i bėti. Daugumas, gerumas, nes
At the Grand Concert for ; mūsų priešai daug priešingų 

Lithuanian War Relief held in rezoliucijų nusiunčia.
i

Mokiniai ir studentai buvo 
sužavėti įdomia klebono kalba, 

girdėti, daug mokinių ir

TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE*

DIDŽIAUSIA AMERIKOJ PENKTUKO VERTĖ

t /r ,
i

Lapkričio 14, sekmadienį, šv. 
! Vardo Draugijos nariai per šv. 
mišias, 8 vai. ryte, kaip kas mė- 

! nesį. “in corpore” priėmė Šv-. 
Komuniją. A. T.

I

Bottled locally by Franchised Bottlers from coast to coast

Žuvo Lietuvis Kareivis

j

i

i

PITTSTON, PA. — Jung. 
Valstybių armijos su visuome
ne santykiavimo ofisas prane
ša, kad spalių 31 d. laike ma- 
nievrų atsitiktinai užmuštas 
arti Bellowood. Tenn. pirmos 
klasės kareivis Tarnas P. Bar- 
tašiūnas. Jis tapo užmuštas, 
kada «vielė, su kuria jis dirbo, 
pasiekė elektros vielę.

A .a. Tarnas paliko nuliūdime 
savo 
gyv.

tėvelį Matą Bartašiūną,
Pittston, Pa.

Naujiena Pranešėjas, nėra turėjusi virėjos.

Ponia James H. Doolittle. žmona lakūno, kuris 
bombardavo ašį nuo pat Tokio iki Viduržemio jūros, 
savo virtuvėje pasikabino oficialųjį “Food Fights For 
Freedom“ plakatą, kuris šį mėnesį bus krautuvinin
kų išdalintas pirkėjams, kaipo skatinamoji priemonė 
informuoti kiekvieną amerikietį apie maisto svarbą 
karui. Tas plakatas primins kaip vaitoti maistą sėk
mingai. Plakato šūkis: ‘‘Gamink, konservuok, dalin
tas ir būk sąžiningas su maistu, kad paskubintum mū
sų vyrų grįžimą“ daug reiškia poniai Doolittle, nes 
karas išsklaidė ir jos šeimą. Ji pati gamina jų valgius, 
kada jie visi susirenka į krūvą ir giriasi, kad niekad



p. Jablonskienė, Moterų drau
gijas narė, vėl randasi Norwoo- 
do ligoninėje. Linkime pasveik
ti.

NORWOOD, MASS

ATHOL, MASS.
IG Valandų Atlaidai prasidės 

sekmadienį. lapkričio 21 d., šv. 
P. anciškaus par. bažnyčioje.

B ig'.'s antradieni lap 
2i. d.

.*\x C1O

kalbėtojas, kurs nupieš dabar
tinius Lietuvos sunkumus. Mu- 
zikalė programa, vadovybėje 
vargonininko Vinco Burdulio, 
palinksmins visus susirinku
sius.

šiomis dienomis pp. J. ir M. 
Aidukoniai, gyv. Savin Avė., 
minėjo savo 30 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį, pp. Aiduko
niai yra LDS 3 kp. nariai 
daug darbuojasi parapijoj.

WORCESTER, MASS.
Aušros Vartų Parapija 

LIETUVIŲ DIENA
Dabartinė Lietuvos padėtis 

yra labai sunki. Lietuviai turė
tų daugiau rūpintis Lietuvos 
reikalais ir pilna širdimi jos 
žmonių nelaime ir varginga bū
kle.

šios parapijos žmonės atjau
čia Lietuvos sunkumus ir sten
giasi kiek gali palengvinti ne
laimingą padėtį. Todėl parapi
jos Federacijos 33 skyrius nu
tarė pašvęsti vieną dieną. Lie
tuvai. lapkričio 21 dieną. Tą 
dieną parapijiečiai savo maldas 
siųs 
t u vos
mis prisidės 
palengvinimo.

Po kiekvienų mišių prie baž
nyčios durų stovės narės. įvai
rių parapijos draugijų, kurios 
priims aukas dėžėse — lietu
viškomis spalvomis papuošto
se. Taip pat bažnyčios prieky 
bus specialė dėžė prie sienos 
užkabinta. į kurią einantieji ir 
išeinantieji galės įmesti savo 
aukas. Visos aukos bus paskir
tos Lietuvos reikalams.

Po mišparų, lygiai 4-tą valan
dą. įvyks įvairi programa su 
prakalbomis. Kalbės svečias

Vyriausi ir įžymiausi darbuo
tojai šio parengimo yra kun. 
K. A. Vasys. parapijos klebo
nas: kun. Jonas Jurkevičius ir 
Juozas Glavickas — Federaci
jos sk. pirmininkas.

Ketvirtadienio vakare, lap
kričio 18 d., parapijos svetai- 

suruoš- 
Dalyvavo 
įtaisymui 

lietuvių

Dangiškajam Tėvui Lie- Baliukonytės. 
intencijai ir savo aukq- 

prie jos sunkumų

Rinkėjos aukų iš Moterų Są
jungos yra: Teklė Mažeikienė. 
Kristina Meškinienė. Ona Či- 
vinskaitė. Lapinskienė. Kurai- 
šienė. Emilija Zakarienė. M. 
Bagdienė. Uršulė Bagdienė. 
Antanavičienė. Ganienė. ir M. 
Kirmilienė: iš Aušros Vartų 
draugijos, iš L. Vyčių 116 kuo
pos: Lucy ir Marcelė Meškiny- 
tė. Eleonora Kvaratiejūtė. 
Pranciška Gužauskaitė. Ieva 
Jazukevičiūtė. Irena ir Annette 

. Alena ir Anelė 
Gvazdauskaitės. Emilija Budai- 
tė. Biruta Šablinskaitė. Virgi
nija Leketaitė. Pranciška. Ele
na ir Elzbieta Kaliūnaitės. Ie
va Lukšytė ir Viktorija Kuni- 
gonytė.

nėję įvyko Sodalicijos 
i tas "AVhist party".
daug žmonių. Pelnas

. altoriaus Šv. Jurgio 
par. bažnyčioje.

k 
t 1

/ *
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Vyskupo P. Būdo Knygos-
Švč. P. Marijos Apsireiškimą"

Liurde, Rėmėjai
ĮAMŽINKITE SAVO VARDĄ Į LIURDO KNYGĄ

Lapkričio 14 d. suėjo metai, 
kaip Albertas Kaziulis įstojo į 
J. V. Laivyną ir lapkričio 17 d. 
suėjo vienas mėnuo, kai jis ap
sivedė su p. Alena Valatkaite.

p. J. Cofsky (Čižiūtė), gyv. 
Concord Avė., jau kelios sa
vaitės kaip nesijaučia gerai 
sveikatoje. Ji yra daug dirbu
si jaunimo organizacijose.

Lietuviai, būkime, lietuviais' 
Štai proga paaukoti ir padėti 
mūsų brangiai Lietuvai. Būki
me duosniais. o Lietuva mūsų 
niekada nepamirš. Valdyba 

, kviečia visus į šias iškilmes ir 
kiekvienas ištikimas lietuvis 
turėtų jaustis sau už pareigą 
atsilankvti.

PLAUKIOJIMO PERTRAUKOJE — Šie trys jau- 
vaikinai iš 3,000, kurie stato sau kelią į vyriškumą 

kiekvieną mėnesį, maudymosi klane So. Boston Boys’ 
klube, yra vienas iš daugelio centrų, Didžiojo Bostono 
Suvienyto Karo Fondo palaikomų, kurio vajus dabar 
yra vedamas 54 metropolitiniuose miestuose ir mies
teliuose, kad surinkti S7,500,000.00.

Iš kairės į dešinę: Algirdas Mitkus, Robertas Bu- 
janski ir Rikardas Končis.

. m

—
Lapkričio 15 d. išvyko karo 

tarnybon J. Glėbą uskas. vedęs. 
Jo jauna žmonelė yra veikli Są- 
jungietė.

Moterų Sąjungos 27 kp. 
Christmas Party” įvyks 

dieną, parapijos 
St. James Avė., 
pietų.

džio 12 
tainėje. 
vai. po

gruo-
sve-
3:30

CSV.

25 metų vedybinio gyvenimo Didžiojo Bostono Suvie- 
sukaktį. nytas Karo Fondas (Grea-

----------- ter Boston United War
Fund) yra remtinas, nes 
jis užlaiko labdaringas į- 
staigas, kuriose nelaimin
gieji žmonės gauna pa
galbą. Todėl nuoširdžiai 
kreipiamės į visus lietu
vius, kad aukotumėte į tą 
fondą pagal išgalės.

Karo metu daug dau
giau yra žmonių, kuriems 
reikalinga pagalba. Be to, 
didelė dalis pinigų iš to 
fondo skiriama mūsų ka-

Lapkričio 13 d. p. p. Jakučiai, riuomenės organizacijai.
gavo laišką nuo savo sūnaus Kaip praneša, iki šiol 
puskr. S. Jakučio. Laiškas re- <įar nesurinkta nei $5,000,-

Per kurį laiką Cambridžiuje 
veikė gauja jaunų vagiliukų, 
kurie padarė daug įsilaužimų į 
krautuves ir namus. Šiomis die
nomis vagiuliukai pateko į po- 

vienuolikos ir 
svetimtaučiai 

Jakučio sūnus 
iš vagilių savo

kurie jį buvo pavogę

licijos rankas, 
devynių metų 
berniukai, p. B. 
Jonukas atgavo 
dviratį.
kiek laiko atgal.

CAMBRIDGE, MASS

ŠOKIAI IR VAKARIENE

į
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korduotas ant plokštelės. Pus- 000, o vajus užsibaigs Pa- 
~ c* ! t —i _ • -i i

Federacijos raštininkė.

Ateina Nemaloni
Viešnia - Žiema!

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

Šeštadienį, lapkričio 20 d., 7 
vai. vakare Columbus svetainė
je įvyksta linksmus šokiai ir 
vakarienė, kuriuos rengia Cam
bridge Moterų S-gos 22 kp. Są- 
jungietės yra sirengusios visus 
svečius pavaišinti gardžia va- 

. kariene. Lietuviams kariams, 
i kurie bus laikomi garbės sve- 
: čiais. įžangos nebus. Šokiams 
gros puikus orkestras. Sąjun- 
gietės gautą pelną skiria Cam
bridge lietuvių kariams garbės 
vėliavos nupirkimui, 
kime visi ir praleiskime 
mai vakarą Sąjungiečių 
gimė.

karininkis S. Jakutis, kurį lai-' dėkos Dienoje, lapkričio 
ką buvo ligoninėje, nes žaizda- 25. Jeigu galite, tai savo 
mas footbolą. buvo susižeidęs. Į aukos suma padvigubin- 
dabar pasveikęs vėl eina tarny- kitę, kad vajus baigtųsi SU 
bos pareigas. A. D. dideliu perviršiu.

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m.

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

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

LUZERNE. PA. šv. Onos pa
rapijoje, misijos, lapkričio 15— 
21 d. — Tėvas Juvenalis Liau
ba. O.F.M.

CHICAGO. ILL. — švenč. P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par.. Švenč. P. Marijos Nek. 
Prasidėjimo novena ir misijos. ( 
lapkričio 29 — gruodžio 8 d. — 

_ , , Tėv. Juvenalis Liauba.
Penktadienį. lapknc.o 19 d. PROVroBNCE R , _ Sv

i parapijos svetainėje, tuoj po 
vakarinių pamaldų, įvyksta 

! “Penny Sale” vakaras, kurį į 
rengia Šv. Teresėlės Moterų 
draugija. Teko patirti, kad ren-

i gėjos turi gražių dovanų, ir 
į gautą pelną iš parengimo ski
ria N. J. Seselių sudegusiam 
Našlaitynui, Elmhurst, Pa. Pa
remkime šį Teresėlės draugijos 

' parengimą dalyvavimu ir auko- 
i mis.

Dalyvau- 
links- 

paren-

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!

Praeitą savaitę garnys ap-
■ lankė p.p. H. J. Crocker, palik-1 
damas jiems gražų pirmutinį

'sūnų. p. J. Crocker yra vyr. lei- 
i tenantas karo tarnyboje. 
Į žmonelė p. H. Crocker 
naitė) gyvena pas

į Sveikiname.
_____________

i Šiomis dienomis 
' išėjo karo tarnybon

I 
o jo

(Puzi-
tėvelius.

savanoriu
A. Mažu-

Itaitis. Jaunuolis Mažutaitis sa-
: vanoriu įstojo aviacijon. Svei-
■ kinam jaunuolį A. Mažutaitį ir
I

411 VVASHINGTON STREET. 
BOSTON, MASS.

Kazimiero par.. 40 vai. atlai
dai. gruodžio 12—14 d. — Tė- 

; vas Justinas Vaškys.
PITTSBURGH. PA. — šv. i

| Vincento par.. misijos, lapkri- 
j čio 28 d. — gruodžio 5 d. — 
. Tėv. Justinas Vaškys.

CLEVELAND. OHIO. — šv. 
l Jurgio par.. moterų rekolekci
jos. gruodžio 17 — 19 d. — 
Tėv. Juvenalis Liauba.

F/ZA.VCZSCAN FATHERS 
310 Orchard PI.

Pittsburgh, (10). Pa.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnier.S,
8 Winfield St.. So. Baston. Mass. 

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

Fin. Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Roxhury. Mass. 

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raštininke.

!

I 
I

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPIN63 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

tre

linkime geriausių sėkmių karo 
tarnyboje. Taipgi išėjo karo 
tarnybon A. Banys, p.p. J. T. I 
Banių sūnus, kuris stojo sava
noriu į Marinus. Sveikiname.

Praeitą savaitę p. p. A. M. 
Owerkai šventė 18 metų savo 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Sveikiname p. p. Owerkus ir 
linkime laimingai susilaukti ir

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. Tojie vietoje, kur Mari
ja apsireiškė, atsirado šaltinis van
dens, gydąs įvairias kūno ligas.

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

buklus sužinoti, užsiprenumeruokite Vyskupo P. Bu
čio knygą, kurią šiomis dienomis laikraštis “Darbi
ninkas” 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 $5.00 ar dau
giau, tas gaus knygą ir jų vardai bus įamžinti-atspaus- 
dinti pačioje Liurdo knygoje. Knygos fondui aukas 
siųskite: Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Šią savaitę į Liurdo Knygos Rėmėjus įstojo se
kantieji:

I

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

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130 Ų R
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Kun. J. Bobinas, Montreal, Canada .......
Mrs. B. Jankauskas, E. Chicago, Ind........
Geo. Kupstaitis, Windsor, Conn................
Mrs. Eva Akelaitis, Baltimore, Md............
J. Petronis, Sioux City, Iowa....................
Jurgis Sinkus, Chicago, III.......................
Magd.' Rekašius, Chicago, III.....................
Ona Simonaitis, Baltimore, Md............ :....
Kun. J. C. Kundreskas, Luzerne, Pa..........
Mrs. Marys Vainowski, Chicago, Iii..........
Marcelė Bendikas, Port Washington, Wis. 
Valerija Buividas, Chicago, III...................
Kun. B. Moleikaitis, Delmar, N. Y............
Mrs. Geo Laukaitis. Youngstown, Ohio ... 
Mrs. P. Digravičienė, Youngstown, Ohio .. 
Anna Balsis, Forest Hills, N. Y.................
Kun. M. A. Vitkus, St. Louis, Mo..............
Agota Lobukienė, Kansas City, Kansas. 
Mrs. Ona Balčytienė, Rockford, III. ... 
Valerija Valaninienė, Chicago, III. ... 
P. Rutkauskienė, Pittsburgh, Pa........
K. ir J. Lukauskai, Cicero, III............
VI. Šemetulskis, Cicero, III.................
Mrs. M. Sadauskas, Harvey, III..........
Morta Meskis, Los Angeles, Calif........
Uršulė Šarkauskienė, Brooklyn, N. Y. 
Marijona Yutkienė, Chicago, III........
S. L. R. K. Moterų Są-gos 63 kp. Kearney, N. J 
Mrs. Vysnauskas, Chicago , III..........................
Mrs. Anelė Ambrozaitienė, Somerville, Mass. ... 
G. ir a. a. A. Leleckai, Brighton, Mass...............
Julius ir Ona Siauriai, So. Boston, Mass...........
Juozas Baltrimaitis, W. Auburn, Mass............
A. Vanagaitis, Chicago, III.................................
Kun. J. V. Skripkus, Pittsburgh. Pa................
Kun. M. Daumantas, Girardville, Pa................
Kun. Ig. Kelmelis, Newark, N. J.......................
J. ir Ag. Sabaliauskas, Chicago, III...................
Mrs. V. Petrauskas, Cicero, III..........................
Mrs. T. Zaveckienė, New Britain, Conn............
F. Balčaitienė, Kenosha, Wis............................
Mrs. M. Matulis, Minersville, Pa.......................
Agota Daujotas, Cicero, III................................
Mrs. Anna Martinkus, Chicago, III...................
Mrs. Mary Kazlauskas, Du Bois, Pa...................
Adolph Stadalnik, New Haven, Conn...............
Veronika Macey, St. Charles, III.......................
VI. Simanavičius, Gardner, Mass.......................
M. Martinkienė, St. Louis, Mo..........................
Jurgis Stačiokas, Athol, Mass..........................
M. Dapkienė, Kenosha, Wis..............................
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Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo
širdumą ir aukas. Kaip tik knyga bus atspausdinta, 
tuojau bus išsiųsta kiekvienam knygos Rėmėjui.

“Darbininko” Adm.



Penktadienis, Lapkr. 19, 1943

VIETINĖS ŽINIOS
■■■■■■

ŽINUTES
jau

- - - -

I visada mano atmintyje.
Petronėlė Svilienė.

Brown Stamps: Brown stamp

Racionavimo Taisyklės
Savaitei Lapkričio 21-27, 

1943

jimą ir keturių metų Ameriko
je gyvenimo sukaktį.

Labiausiai dėkoju pp. Nevro- 
niams, p. Savilionienei, pp. Ja- 
rošams. pp. Bendzevičiams, p. 
Gailiūni.enei ir p. Balčiūnienei.

Jūsų visų gera širdis, prisi-mo kvotimai bus laikomi, sau
sio 7 ir 8 dd., 1944. Katalikai j minimas manęs, ligoje užuojau- 
vaikinai, baigę High Schools, ta ir gražios dovanos, padarė 
pasinaudokit proga ir tapkite man gilų įspūdį, kuris pasiliks 
studentais garsiosios B. C.

Moncevičius (Moncey) 
kapitonu. Jaunas kapitonas yra 
Brocktonietis. Jis šį paaukšti-1 
nimą gavo jau šeši mėnesiai. 
Linkime jam tapti Admirolu. 
Jis dabar yra permainytas į ki- rą Ypač dabar, 
tą vietą. Jis labai džiaugiasi 
nauju paskyrimu.

Antanas Kaščiukaitis,
Brightonietis, su worcestėriete 
panele Joana Račkauskaite ren- - - „ ....... ........
giasi į naują jungtinį gyveni- nes rei^ia daug daug turto jų an(j through Dec. 4.

Z J ‘ K? f < $

S > 41B ė-

senas

Ar Eisi | Operą?
Retai kam tenka matyti ope-

karo metu. į
Viena kita mažesnė opera pasi
rodo, kaip jaunas mėnuo, did
miestyje, ir vėl važiuoja, į kitą 
didmiestį. New Yorko ir Chica- Three becomes valid
go operos dabar nebeveikia, I Nov 21 with stamps G, H, J

veikimui. Nors milionieriai 
į
daug aukoja jų užlaikymui, vis 
tiek, paneša nedateklius. Nes 

’ artistai ir parėdai kainuoja di
džiausias pinigų sumas.

Mes So. Bostono lietuviai tu
rime daug garbės turėdami pa- 

Šv Petro rupijos koncerte operos daini- 
ninkę Suzaną Griškaitę ir ope- 

visiems South Basto-į ros dainininką Rapolą Jušką, 
išsilavinimo 

dainininkus ir dainininkes k. t. 
dr. J. Antanėlį, 
A. Grabijoliūtę, 
mūsų parapijos

' panašus į operą

mą. Jų užsakai eina Aušros 
Vartų bažnyčioje, Worcestery 
ir Šv. Petro par. bažnyčioje, 
So. Bostone Sutuoktuvės įvyks, 
Aušros Vartų bažnyčioje, Wor- 
cester, Mass. lapkr. 25 d.

Antano tėveliai, sesutė ir pats 
Antanas yra uolus 
parapijos nariai. Sesutė yra iš- j 
ėjusi už, ' ' - ■
niečiams 
Apšegos, 
nyboje.

MINĖS KRAŽIŲ SKERDY
NES, Šv. Petro par. bažnyčioje, 
So. Boston. • Visi septyni pa-1 višką 
mokslai bus sakomi apie Kra
žių ir katalikybės persekioji- kuri veiks So. Bostono High 
mus, Rusijoje. Tėvas Pranas School salėje, 3 vai. p. p., sek- 
AuKštikalnis, S. J., misionfe- madienį, lapkr. 21 d. Dar kartą 
rius. sakys pamokslus devintos klausiu 
ir dešimtos valandos mišiose.

gerai žinomo daktaro Taip pat didelio 
kurs yra U.S.N. tar-

front

num- 
valid

Tėvas
S. J.,

Naujas Kolegijos Metas
Bostono Kolegija. Chestnut 

Hill, Mass.. Tėvų Jėzuitų veda
ma, skelbia naujų mokinių pri
ėmimą. sausio 27, 1944. Įstoji-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI 

i BALLAST TUBES | 
X POPULAR EACH $

NUMBERS 3
J| Also timited supply of OZ4. J?
v 6SQ7, 12K7. 12A8. 6SK7. 6K8, 7F7, f? 
įl 1LN5, 27, 26, 24A, 77,
y 78. 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z6 »’
g WILL ALSO SUPPLT DEALERS įį 
•a LARGEST VARIETY OF RADIO
Ų TUBES IN NEW ENGLAND M 
J| Satisfaction ouaranteed or your 

money back. Call Liberty 2337 or ĮįJi write for prices on other popular A
V numbers. K
V UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 3

19 High St., Boston T

ALBERT R. BAR!
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tai. 6-1944

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

S. BarasevičiusirSūnus
MOTERIS PAGELBININK8

Lietuvių Graborius ir 
Baisamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

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

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL MOMB
187 Dorchester Street 

South Boston, MaM.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* H 
Baisamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia ftermenims Dykai 
Tai. 8OU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME
564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Baisa m uoto jai 

Patarnavimas dieną, ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2809

PIJUS XII KONSEKRUOJA 12 VYSKUPŲ — MISIJONIERIŲ. Kristaus Karaliaus šventėje 
1939 m. Pijus XII konsekravo 12 vyskupų Šv. Petro bazilikoje ir paskyrė jiems plačią dirvą krikš
čionybę skelbti Kristaus vynuogyne.

A. Barauską, 
ir k. žodžiu, 
koncertas bus 

— ir dar lietu-

Taigi ateiki j mažąją operą,

— ar ateisi?

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

' Sugar: “Sugar” stamp 29 in 
back of Book Four valid to 
Jan. 15 for five pounds. Do not 
confuse with stamp 29 in 
of Book Four.

Shoes: Aeroplane stamp 
ber one in Book Three
for one pair indefinitely. Stamp 
18 in Book One štili valid for 
an indefinite period, also. To 

'control the black market, loose 
coupons cannot be accepted 
except with a mail order.

Fuel Oil: Period One coupons 
valid to Jan. ’4. Class 
worth ten gallons, class 
worth fifty gallons.

Tire Inspection: A-car
line March 31, B-car deadline 
Feb. 29. C-car deadline Nov. 30.

Gasoline: Number 8 stamps 
in A-Book valid for three gal
lons through Feb. 8. B and C 
coupons good for two gallons. 
Help beat the black market by 
endorsing all coupons in your 
possession with your
number and statė as soon 
you receive them.

i
I 

t

Šią savaitę lankėsi bažnyčio-, 
je ir klebonijoje Tėvas Pr.j, 
Aukštikalnis. S. J., kapelionas 
kun. M. Šmigelskis, MIC., kun. 
Jonas Skalandis. kun. J. Plevo- 
kas ir kun. J. Zuromskis ir 
kun. A. Baltrušiūnas. Kun. ka
pelionas M. Šmigelskis, MIC., 
keliamas į naują vietą, užsuko 
atlankyti sergančią močiutę.

PADĖKA

i

four 
five

dead-

i

license
as

į

Širdingai dėkoju mano ge
riems draugams ir kaimynams, 
suruošusiems man visai netikė
tai. mano gimtadienio paminė-

Iš Pieno Industrijos
Dabar dažnai iškyla daug ne

susipratimų klijantuose dėlei 
dabartinio pieno trūkumo.

Tas išėjo dėlei patiekto state- 
mento, kuris nurodo kiek yra 
pieno ir kiek j 
riams parduoti, naro Aiaisto ga; 
Administracijos parėdymu, dy- 
leriai gali parduoti 94rr par
duoto pieno spalių 30 d. Tas pa
rodo trūkumo tik 6U, 1 
pasirodo visuomenei trūkumas 
tarp 15% ir 20%.

Tas pasidaro dėlto, kad yra! 
vietų ir įstaigų, kurios turi bū
tinai turėti 100% reikalingo 
pieno, būtent: Ginkluotos Jė
gos. esančios mūsų srityje, li- 
gonbūčiai, mokyklos ir šeimos, 
kurios turi mažų vaikų.

Pieninių įstaigų vedėjai sako, 
kad šis trūkumas yra laikinis, 
kuris numatomas tik lapkričio 
ir gruodžio mėnesiais, kada 
normaliai pienas sumažėja.

Pieninių vedėjai, 
kreips dėmesio, kad užtektinai ★ Žinoma, kad jau nuo senų 
pieno būtų pristatoma toms laikų Kinija buvo laikoma kom- 
šeimoms, kurios yra su mažais paso ir parako išradėja. Jau 
vaikais. Stengsis patenkinti ir senais laikais ji pragarsėjo sa- 

' kitus kostumerius.
Todėlei prašome ko-operaci- 

jos ir iš pieno vartotojų: kad 
jie uždyką ir be reikalo nevar
totų pieno. Skl.

i'V

~s!| Kristaus 
|VYNUOGYNEįffi 

vienok, Veda — Kun. K. Jenkus \

KASDIENINIS KINIEČIŲ 
GYVENIMAS

★ RYTŲ ir vakarų kultūros 
labai skirtingos. Skirtingos Ry
tų rasės, odos spalvos, veidai, 
bendra išvaizda. Skiriasi galvo
jimo būdas, papročiai, kalba, 
religija, pažiūros į gyvenimą.
★ Šiandien vėl karo dėka vi

sas pasaulis domisi kiniečiais ir 
kelia klausimą, ar kiniečiai kul-

i turinga tauta ?
ypatingai

MAKE 
EVERY 

PAYDAY 
80ND DAY

vo šilku.
i
sukurė didelę

Ji sau senais laikais 
imperiją.

Kinijoje misijo- 
i daug beraščių, 

badą ir bendrai 
gyvenimą. Ko- 

kad kiniečiai labai

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Lapkričio-Nov. 21 d.,1943
So. Boston High School Svetainėje

G St. (Thomas Park)
So. Boston, Mass.

3 VAL. 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.
RENGCJAI.

ir Šiandien 
nieriai randa 
dideli vargą, 
nesutvarkytą 
dėl? Todėl. 1 
konservatyvūs. Viskas, kas se
na — tai šventa — tai senovės 
Egipto šūkis — ir šiandien už
silaikė ypač Kinijoje. Kinija 
tai vienintelis šiandien kraštas 
pasaulyje, kur seni papročiai 
išliko beveik nepaliesti. Ten 
visas gyvenimas praeina pagai 
nustatytus amžiams padavi
mus. Pavyzdžiui, naujagimį Ki
nijoje sutinka ceremonijos. 
Prieš kūdikio gimimą buria, ar 
gims berniukas, ar mergaitė. 
Pagal vieną burtą nėščia mote
ris turi apsirengti savo vyro 
drabužiais ir eiti pavaikščioti 
iki artimiausio šulinio. Jeigu 
jai pavyksta grįžti nepastebė
tai į namus — tai gims berniu-j 
kas.

★ Mergaitės gimimas tėvams 
— nelaimė, o ypač vargšams, 
tai sunki našta, nereikalinga 
šeimoje burna. Pagal kiniečių 
išminčių Konfucijų, moteris — 
tai neišvengiama blogybė. Ji 
negali pildyti šventas žmogaus 
pareigas, nei rūpintis tėvų ka
pais. nei tęsti savo giminės, ka
dangi ji pražudo savo vardą. į- 
eidama į svetimą šeimą. Mer-

j gaitę galima parduoti kaip ver- 
| gę. arba nužudyti, kas dažnai 
atsitinka bado metu.
ir Kiniečiai turi paprotį gi

musį vaiką prausti tik trečią 
! dieną, o kad sustiprintų jo kū- 
' ną. trina jį kiaušinių baltymais.
Kad vaikas būtų protingas,: 
muša jį lengvais svogūnais, o 
kad jis nebūtų vagis, neteisin
gas ir blogas, jo kojas ir rankas 
paliečia spyna. Kad jam ne
skaudėtų galvos, muša ją į 
motinos pilvą.
★ Prieš burtus ir nesąmonin

gus papročius misijonieriai tu
ri ryžtingai kovoti. Net krikš
čionystę priėmus, kaikurie ki
niečiai negali apleisti senų įpro
čių ir stengiasi vogčiomis pil
dyti įgimtus palinkimus. Kelių 
kartų krikščionių ainiai stipriai 
laikosi tikro tikėjimo ir net 
persekiojimo metu guldė galvas 
už Kristų.

S,

Šou 3729 Šou 4818

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
- ocal A Long 

Dieta noo 
Movlng 

326 - 328 V/est Broadway
So. Boston, Mass.

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: Pi. 6286

DAKTARAI

Šou. 4476
Dr. joseph F. Antanėlis ■:

OPTOMETRISTAS |j
515 East Broadvvay !;

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus Į» 

Trečiadieniais ir 
Penktadieniais I l

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

(

I

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120. So. Boston

į

t

k

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR.AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Bostor,, Mass.

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vakaro

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

Tel. ŠOU 2712
Dr. J. C. Seymour 

(LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas 

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

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

p. Suzana Griškaitė. 
Philadelphia Operos Artistė

Šventas Toribio Alfonso Mogrovego (1538-1606) 
Domininkonas, Pietų Amerikos imos miesto arkivys
kupas. Jisai pakrikštyjo ir sutvirtino puse miliono 
žmonių, tarp Kurių buvo ir Šventoji Rožė Limietė ir pa
laimintasis Martynas Porres. Jojo pastangomis buvo 
pastatyta daug mokyklų, vienuolynų ir ligoninių, šv. 
Toribio pradėjo pirmą seminariją Amerikoje, Lenios 
mieste 1591 m.

! Tel. TROwbrldfle 6330

■J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 8—8



‘t

I RYTINIU — 
i VALSTYBIŲ ŽINIOS cii

HARTrORD. CONN. NEW BRITAIN. CONN.

•a

tų įvyks LDS 6-tos 
sirinkimas. Nariai 
prašomi dalyvauti.

Pranešimas Šv. Jono Ev. 
Draugijos Nariams 

Padėkonės diena čia pat. Na
riams turėtų būti žinotina, kad 
draugijos metinės šv. mišios 
bus 9:30 v. rytą. Narių prieder
mė dalyvauti ir oas. melsti už 
mirusius

Taipgi 
susirinki: 
dlenį 
pietų, 
ba ir 
tarti.

nes 
ytą. Narį 
i ir pasmiei 

narius.
ateinantis draugijos 

mas įvyks jau sekma- 
gruodžio 5 d.. 1 vai. po 
kur bus renkama valdy- 
kiti svarbūs dalykai ap- 
Tai nepamirškite. Rap.

UŽUOJAUTA

Reiškiame gilią užuojautą 
pp. Antanui ir Bronei Mičiū- 
nam. gyv. New Britain. Conn.. 
žuvus jų mylimam 
a. a. Vitaliui, būnant 
liekant pareigas 
je-

pp. Mičiūnai 
vienatinį sūnelį 
kitų tautų 
laisvę.

Jonas Mončiūnas i-' šeima. 
Hartford. Conn.

sūneliui 
ir ir at

karo tarnybo-

paaukojo savo 
už šios šalies, 

kartu Lietuvos

K

- »

I
I

Ačiū už
šias velionio krikšto motinai p. 
O. Jeninienei ir jos šeimai, 
krikšto tėvui p. J. Ruliui ir jo 
šeimai, pp. Albinui ir Marijo- 

į nai Arman ir jų dukrelei Fran- 
j eis.

VIEŠA Iš MŪSŲ 
PAŽEISTU ŠIRDŽIŲ 

PADĖKA
Lai būna leista "Darbininko” 

skiltyj pareikšti iš mūsų skau
džiai pažeistų širdžių viešą pa
dėką visiems mūsų gerada
riams. kurie mus užjautė įvai
riais būdais, mirus mūsų myli- 

sūneliui

Anglijoje, Southwalk —i 
Londono miesto dalyje,! 
per du šimtmečius, aukš-l 
tai virš apylinkės pastatų, 
išdidžiai iškilęs stovėjo 
ant Kristaus Bažnyčios 
bokšto kryžius. Daug- 
daug ką tas i

Hartford. žius buvo matęs. Nesykįi
B. ir A. 

Drobniam. 
A. Degu- 

A. J. Kavaliauskam. J.
Žaraus-

. M. Marteckam. A. Gri-
O. Radzevičienei ir

skausmų suspaustas, su
klupęs, išdidus miestietis. 
Žinojo senas kryžius jų 
visų vargus ir, nei vieno 
jis neapvylė, kuris suklu
po maldoje prie jo.

Visa Londono South-
^na ' walko dalis buvo jo sau-

, . . , - . . - goma. Jis matė, kaip iš
baisios audros mėgino j( Londono lūšnų
sunaikinti, nupiešti nu- didingi didžiulio
versti nuo aukšto bokšto, miest0 astatai 
bet nepajege jo įveikti.

Tas senas kryžius, iš Bėgo metai ir apie jį a- 
aukšto žvelgdamas į var-|Py^n^^ v^s keitėsi, mar

mate žmonijos į gė jo ir gražėjo miestas, 
jis matė^et kaž-kaip vėlesniu lai- 

!ku, mažiau buvo kreipia
ma dėmesio, kad dviejų 
šimtų metų aukštai ant 
bažnyčios bokšto tūnantį 
seną kryžių pagražinti. 
Bet senas kryžius to ir 
netroško. Jis ir taip jau
tėsi laimingas, kad prie 
jo ramybės ieškojo bega
lės minios žmonių. Kai 
kada užsirimojęs senas 
kryžius, bėgdavo minti
mis pora šimtų metų at
gal, kada jis buvo jaunu
tis ir iškeltas ant bažny
čios bokšto, pirmą kartą 
apsidairė apylinkėje. Visa 
apylinkė, kiek jis tik ga
lėjo užmatyti, buvo pa
vesta jam saugoti. Gerbė 
jį žmonės,visi praeiviai kė
lė kepures, ne už tai, kad 
jis buvo gražus ir aukso 
spalva žėrėjo, 
kad jis buvo

; kiekvienam 
spaustam 
simbolis. Domėjosi senas 
kryžius, 
porai šimtų metų ir jo 
spalvai, kuri auksu žėrė
jo dangus, žmonės nesus
tojo jo gerbti, bet dar 
daugiau artinosi prie jo. 
Atsimindavo senas kry
žius, kad jo veidas dažnai 
būdavo puošiamas naujos 
maliavos spalva, bet da
bar jau daug metų pras
linko, jis liko lig pamirš- žiui prasidėjo sunkūs lai- lės, žolynai. Bet jokio gy- 
tas, ir jo juodo veido jau kai. Vokiečių bombone- 
maliavos spalva nebepuo- šiai neduodavo jam ra
šė. Gal bijojosi prie jo pri- mybės, negaudavo poilsio 
siartinti tapytojas, kad naktimis: bombų sprogi- 
tiek daug metų išvargęs mai, žmonių klyksmai, ir 
senas kryžius nelūžtų, nes sunaikinta apylinkė, bai- 
ir jis jautėsi silpnas ir pa- šiai jį jaudino. Jautė jis, 
putus smarkiam vėjui/ kad skaudus likimas lau- 
drebėdavo. Jautė senas kia ir jo. Ir laukė jis tos 
kryžius, kad jis jau peril- valandos, sunaikinimo va
gai išgyveno ir, kad savo landos. Bet jis buvo pasi- 
vietą turės užleisti nau- ryžęs gyventi amžinai ir 
jam kryžiui. Bet kaž-kaip dabar jausdamas, kad bile 
jis nenorėjo savo vietos naktį paleistos bombone- 
užleisti kitam, nors ir šių bombos atneš jam su- 
jausdamas senas, visgi naikinimą, 
dar išdidžiai iš aukšto 
saugojo apylinkę ir, ma
tydamas, kad jo žmonės 
nesustoja gerbti, pasiryžo 
gyventi amžinai.

Gyveno senas kryžius ir 
arbingą Lietuvos nepriklauso- budriau saugojo savo 

nebegrįši, apylinkę, savo sudžiūvu- 
siomis kaulėtomis ranko-

Taipgi ačiū už šv. mišių au
kas šv. Rožančiaus. Tretininkų 
draugijom. ALRK Moterų Są
jungos 38 kuopai. New Britain. 
Conn. ir 17 kuopai.

. Conn.. pp. J. Matuliui.
I Tamošaičiam, J. V.
■A. J. Matulevičiam.
! tienei.

M. Valauskam. J. K.
' kam. V
gui. O. Radzevičienei ir jos gų Žemę, 
dukrelei Onytei. K. A. Steponą- džiaugsmus,

ivičiam. Įeit. R. Matuliui ir jo kančias, vargus. Jis matė, 
žmonai Onytei. A. O. Valinčiam kaip laimės patyręs Žmo- 

ir išplėšė ir jų dukrelėms. V. M. Pavasa- gus, praeidavo pro Šalį, 
riam. P. A. Ryz. J. V. Ryz. M. pamiršdamas seną kryžių. 
A. Grigučiam. A. E. Prancke- Jis matė, kaip vargų SUS- 
vičiam. J. M. Raazevičiam ir jų pausti Žmonės, ( 
dukrelei Alenytei. J. Biegai, T. saugomą bažnyčią, 
M. Bakšam. M. Zalionienei. V. ramybės maldoje. Ėjo te-

•E. Petrošiam iš Bristol. V. Pet- nai kuklus kaimietis, ap- 
raitienei iš Hartford. K. Geče- sivylęs jaunikaitis, matė- 
vičienei, S. Broff. P. J. Grigų 
šeimai iš Brooklvn. N. Y.. J. R.*
Mončiūnam iš Hartford. J. F.
Maksimavičiam. S. Skarups- 
kienei. A. K. Češkevifiam. V. 
M. Barrows. J. M. Prabuliam.

i S. Dzichiak, J. M. Maženiam iš 
Hartford. P. O. Gudinam. V. P. 
Šimkam.

i
lei

pasėkos

maru bei brangiam 
a. a. Vitaliui.

Nelaimingojo karo 
palietė mūsų židinį
iš mūsų tarpo amžinai mūsų 
brangų sūneli, vos tik pražydu
sį. kai darže bijūną, pasiekusi: 
21 metus. I 

Mes tariame nuoširdžiausią: 
ačiū už malonų patarnavimą 
bei paguodą ir maldas mūsų 
dvasios vadam, kleb. kun. M. 
Pankui ir kun. J. Matučiui: Tė
veliams Marijonams, kurie tei
kėsi atvykti iš Marianapoiio 
laidotuvių dieną atnašauti šv. 
mišias ir palydėti į kapus. Ačiū 
kun. J. Kidykui. S. J., už mal
das ir suraminančius paguodos 
žodžius: ačiū kun. J. Starkui 
už šv. mišias, maldas ir užuo
jautą : vietinėms Seselėms
Pranciškietėms ačiū už maldas, 
pareikštą paguodą ir dalyvavi
mą laidotuvėse: švč. P. M. Se
selėms iš Marianapoiio už mal
das ir pareikštus suraminimo 
žodžius.

ėjo į jo 
rasti

si prie Dievo Aukuro

A. M. Staskeliunam, 
Miastkovski. J. Jenušonytei. 
Matulevičienei ir jos dukre- 
Olgai. F. V. Sladeck. P. E.

Ryz. R. B. Thamson. B. A. Ma
tulis. F. J. O’Dea. E. S. Matu
lis. V. O. Panich iš Brooklyn. 
V. O. Sintau.’ M. Neverdauskie-' 
nei. J. Valinčienei. V. E. Rud-

ATSIMINKITE

Sveikatos ■ Pastovumas
Tam Viskam Palaikyti, Yra

Svarbu Jūsų Šeimynoje

Enei'ffįa • Produktingumas

niekam. S. K. Jeneliunam, S. 
M. Rudnickam. J. M. Vilčins
kam. E. Matulevičienei ir šei
mai. A. Sakalauskienei. J. Ei
dintienei, E. Gielevičienei, A. 
L. Matulis, S. O. Samsel, J. A. 
Matulis. K. Savickienei, kun. P. 
P. Kariūnui, A. A. Kariūnų šei
mai. Belden St. kaimynams už 
šv. mišias ir gėles. L. L. Stan- 
ley Ryz. 4-tam postui už šv. mi
šias ir gėles. Amber CIub 
šv. mišias ir gėles.

Ačiū už gėlių bukietus A. 
Steponaičiam. F. Trejoniui, 
A. Šimkų šeimai, J. M. Kula
kauskam. A. P. Čeponiam. M. 
Dauniui, J. Barvidienei, F. Ar
man. K. Giedraičiam ir daug 
kitų kitataučių, kurių vardai 
čia jiems neįdomu paminėti.

Ačiū visiems ir visoms už pri
siųstas laiškais ir pareikštas 
žodžiu užuojautas, kurių gauta 
labai daug ir visus įvardinti 
užimtų daug vietos.

Nuoširdų ačiū tariame pp. P. 
M. Kavoliam už pagelbėjimą 
darbu ir dovaną.

Bendrai dar kartą tariame 
ačiū visiems ir visoms, kurie 
kokiu nors būdu mums pagel
bėjo ar pareiškė užuojautas 
nuliūdimo dienose.

Dievas davė mums šią skau
džią nelaimę, bet Jis davė 
mums ir daugybę prietelių, ku
rie mums visokeriopai pagelbė
jo.

Nuoširdžiai dėkojame muzi
kui A. Grigoraičiui ir poniai O. 
Sintau už įspūdingą giedojimą 
laike šv. mišių bažnyčioje. A- 
čiū visiems ir visoms, kurie tei
kėsi palydėti mūsų brangų sū
nelį į amžinus kapus.

Ilsėkis ramybėje brangusis 
sūneli, paaukojęs savo gyvybę 
besiruošdamas ginti savo gim
tąjį kraštą nuo priešų, ir kartu 
g;
mvbę. Tu pas mus 
bet mes pas tave ateisime.

Ypatingai 1

už
i

A.
V.

Lord Louis Mountbatten, (dešinėj), Armijos vadas 
Burmos fronte, atvykęs į Delhi, India, kalbasi su Ma- 
jor Gen. George E. Stratemeyr of U. S. Army ir kitais.

bet už tai, 
šventas ir 

vargų su- 
buvo ramybės

kad praslinkus

Ir štai 
balsu

apylinkės ugnyje, 
viena pragarišku 
švilpdama bomba, trenkė 
į jo saugomą seną bažny
čią. Bažnyčia paskendo 
liepsnose. Liepsnos liežu
viai apsiautė senos bažny
čios bokštą, ant kurio sto
vėjo senas kryžius. Jautė 
kryžius, kaip liepsnos lie- 

j žuviai raižė jo kūną, bet 
į skausmo jis nejautė, tik 
į jautė vieną pasiryžimą, 
I gyventi amžinai. Neilgai 
laikėsi ugnies liežuvių 
raižomas senas kryžius, 
jis sujudėjo, dar apsidairė 

„ paskutinį kartą į ugnyj 
Džiau- paskendusią apylinkę, ku

rią per tiek daug metų jis 
saugojo ir, paskendęs ug
nyje visu smarkumu iš 
aukšto trenkė į bažnyčios 
kiemą. Trumpu laiku ten 
tik liko kieme išdegęs 
kryžiaus ženklas ir pajuo
dusios anglis.

Atėjo pavasaris. Sena

savo žvilgsniu nulydėdavo 
jaunus karius, bežygiuo
jančius gatvėmis; jis žino
jo, kad’daugel iš jų jis jau 
nebematys daugiau, nebe
grįš iš karo lauko; malda
vo jis kiekvienam iš jų 
Dievo palaimos iš Dan
gaus. Gailėjo jam jaunųjų 
karių, bet jam dar dau
giau gailėjosi tų nelaimin-i 
gų motinų, kurios išlydė-į 
jusios savo brangius sū-j 
nūs į karą, ateidavo ieško-' 
ti ramybės į jo saugomą! 
bažnyčią. Matėsi jo baž
nytėlėje visokių veidų, vi
sad būdavo jo bažnyčia 
pilnutėlė žmonių. ] 
gėsi senas kryžius, visi 
veidai jam buvo žinomi, 
bet ten būdavo šimtai vei
dų, kurių senas kryžius 
buvo dar nematęs; už tai 
dar daugiau džiaugėsi se
nas kryžius tais nepažįs
tamais veidais, kurie ne
pažinę pirmiau Švento 
Kryžiaus reikšmės, dabar bažnyčia liko naujai ats- 

. artinosi prie jo, ieškoda- tatyta, bet ant jos bokšto 
mi ramybes jame, kada nesimatė seno kryžiaus; 
skausmo liko suspausti. j0 vietoje stovėjo naujas

Jau artinosi 1941 metų kryžius. Bažnyčios kieme 
pavasaris, ir senam kry- sužaliavo ir sužydėjo gė-

!

vo ženklo nesimatė toje 
vietoje, kur ugnyje žuvo 
senas kryžius, o tik tarp 
žolynų matėsi juodai įde
gęs kryžiaus ženklas. Pra
bėgo metai. Atėjo ir kitas 
pavasaris. Vėl bažnyčios 
kieme žydėjo žolynai, bet 
į išdegusio kryžiaus vietą 
nė vienas žolynas nedrįso 
įleisti savo šaknų. Tarp 
žydinčių žolynų, pasiliko 
įdegęs kryžiaus ženklas, 
ženklas to kryžiaus, kuris 
pasiryžo gyventi amžinai. 
Kiekvienas praeivis sus
todavo pasižiūrėti tarp 
žydinčių gėlių juodo kry
žiaus ženklo. Prisiminė 
seną kryžių, kuris ant 

kryžius rengėsi tą Kristaus Bažnyčios bokš
to per ilgus metus saugo
jo Southwalko apylinkę, 
atiduodavo jam pagarbą. 
Parapijos klebonas kun. J. 
Stevenson, matydamas, 
kad ant įdegusio žolynuo
se kryžiaus ženklo žolynai 
neužauga, suprato jo reik
šmę. Jis į įdegušio kry
žiaus vietą įliejo granito 
kryžių, tą vietą gražiai 
aptvėrė ir iškilmingomis 
apeigomis pašventino. 
Kunigas J. Stevenson, tą 
kryžių paskyrė amžių at
minčiai, kaipo simbolį — 
“Kryžiaus kovos su pa- 
sausio blogybėmis”. Se- 

žius, jo juodas siluetas at- nas kryžius pasiliko gy- 
simušęs projektorių švie- ................
sose, lig liudyjo jo neper- 
galimumą. Bombonešiai 
pasiekė Southwalko dalį, 
sproginėjo visur bombos, ■ 
klykė žmonės ir skendo "Darbininką"?

visgi savo pa
siryžimo gyventi amžinai 
nepakeitė.

Buvo graži 1941 metų 
balandžio mėn. naktis. Se
nas 
naktį praleisti ramybėje. 
Bet klykiančios sirenos ir 
tolumoje burzgianti lėk
tuvai sudrumstė jo ramy
bę. Nekartą jis aplink sa
ve matė sprogstančias 
bombas, griūvančius na
mus ir, užmuštus žmones, 
bet kiekvieną kartą jis 
likdavo bombų nepalies
tas. Bet šį kartą kaž-kaip 
senas kryžius jautė, kad 
sunkus ir nelemtas liki
mas jo laukia. Bombone-

_ tariame nuoširdų mis jis glausdavo prie sa- 
ačiū pp. A. M. Arman ir jų dūk- vo Širdies tuos, kuriuos 

ž kartus gyvenimo likimas 
skriausdavo.

Vieną dieną į kryžiaus 
saugomą rajoną, atplau
kė skaudi žinia. Žinia 
plaukė iš lūpų į lūpas ir 
vis tik girdėjosi karas — 
karas. Nusimynė senas 
kryžius ir jo tamsus vei- šių urzgimas vis artėjo, 
das dar daugiau pajuodo, apsigynimo patrankos by- 
Diena po dienos jis matė,! 
kaip jauni Anglijos vyrai! 
maršavo į karą, kiekvie-

i

relei Francis iš Hartford už 
mūsų globojimą jūsų namuose 
ir kitur laike šermenų ir laido-' 

jant mūsų mylimą sūnelį a. a. 
Vitalių.

Nuliūdę ir Jums visiems 
dėkingi

Karo Laiko Diet a... NAUDOK IŠMINTINGAI!
-name butelyje pieno laše yra sekančių vita- 
,r mineralai yra labai reikalingi jūsų die- 

vra runku gauti. Pavyzdžiui, vienoje Hood’s 
yra daugiau kaip kituose calcium dėl suau-

v

minų.
tui. o
Pieno 
gūsių ar

Šiandien.
namuose, bet —rc, . . _
riauti. Ka i išvengus racionavimo pieno pamtčių. naudoki
te pieno kiekvieną lašą išmintingai... būk’te konservatyvūs!

J "i

k'

□:

. pasKutu 
proteins.

labar
artoje
vaikų.

pienas netik apdraudžia sveikatą, kurie jya 
ta: padeda mūsų Ginkluotoms Jėgoms ka-

HOOD’S MUK

I j4. ir B. Mičiūnai.

Rl VERSIDE, N. J.

PetroŠiomis dienomis Šv.
parapijos bažnyčioje įvyko 40 nas iš jų, gavęs progą, už- 
Valandų atlaidai, žmonės labai eidavo į jo saugomą seną 
gausiai lankė ir meldėsi prie bažnyčią valandėlei susi- 
švenčiausiojo Sakramento, y- kaupti maldoje ir senam 
nae vaikučiai darė labai didelį kryžiui pasakyti sudiev, 
įspūdį savo maldingumu. I Toli, toli senas kryžius

lojo nesustodamos, lšdy- 
džiai stovėjo senas kry-

venti amžinai.
A. Daukantas.

Remkite tuos profesljonalus Ir bli- 
nlerius, kurie savo skelbimais remia

f




