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Lygiai 20 metų atgal, 
Baltuose Rūmuose, Wash- 
ington, D. C. buvo įteikęs 
kredencialus pirmas Lie
tuvos Įgaliotas Ministras 
ir Nepaprastas Pasiunti
nys K. Bizauskas.

Tas įvyko 1924 metais 
rugpiūčio 6 dieną.

Under Secretary of Statė 
Butler Wright lydimas, p. 
K. Bizauskas, kartu su Pa
siuntinybės pirmuoju se
kretoriumi H. Rabinavi- 
čiu, buvo priimtas Prezi
dento C. Coolidge.

Pabrėžęs turįs malonu
mo pasveikinti pirmąjį 
Nepriklausomos Lietuvos 
pilnateisį Pasiuntinį, U. S. 
A. Prezidentas, savo svei
kinimo kalboje, ypatingai 
užakcentavo nuo 1918 me
tų Lietuvoje padarytą pa
žangą ir palinkėjo Nepri
klausomai Lietuvai viso
keriopos kloties ir pasise
kimo.

Gretinant dabartinio U. 
S, Prezidento ir jo admi
nistracijos prielankų nusi
statymą Lietuvos atžvil
giu, tenka konstatuoti, 
kad šio krašto simpatijos 
Lietuvai, nuo anos reikš
mingos dienos, dar dau- 
giaus sustiprėjo ir, šian
dien virto tikra tradicija.

Draugą pažinsi nelaimė
je, patarlė sako.

Šiandien, kuomet mūsų 
tėvų žemė ir vėl pergyve
na naują šiurpulingų ne
laimių bangą, mums lietu
viams amerikiečiams įtin 
malonu sugretinti anąjį 
1924 metų aktą su dabar
tinės U. S. Administraci
jos Lietuvai prielankiu nu
sistatymu. LAIC.
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Willkie Remia Duoti Galią 
Prezidentui Taikos 

Palaikymui
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Šiomis dienomis, prasi
dėjus tarptautinei konfe
rencijai Dumbarton Oaks, 
Georgetown (Washington, 
D. C.), ir prieš, Wendell L. 
Willkie turėjo pasikalbėji
mą su senatoriais ir atsto
vais, kurie norėjo išgauti 
jo nuomonę apie tą konfe
renciją.

.Sužinota, kad Wendell L. 
Willkie patarė respubliko
nams remti pasiūlymą 
duoti prezidentui galią pa
naudoti Jung. Valstybių 
militares jėgas išlaikymui 
Amerikos pasižadėjimų bi- 
le kuriai tarptautiniai or
ganizacijai pirm negu 
Kongresas tą žygį užgirtų.

Kaip žinoma, respubli
konu partijos kandidatas į 
prezidentus, gub. Dewey 
yra padaręs pareiškimus, 
užtariančius mažasias tau
tas. Jis įgaliojo savo už-į 
sienių reikalų žinovą p. j 
Dulles dalyvauti pasikal
bėjimuose su J. V. valsty
bės sekretorium p. Hull, 
kuris p. Hull buvo pakvie
stas ir pasikalbėjimas bu
vo labai nuoširdus.

Paaiškėjo, kad abiejų | 
partijų pareigūnai siekia j 
vieno tikslo, būtent, kad! 
išlaikyti Jung. Valstybių Į 
vyriausybės duotus pasi-‘ 
žadėjimus ir užtikrinimus 
ir taipgi nepažeisti savo 
šalies principų.

Jung. Valstybės stovėjo 
. ir stovi už visų tautų lais

vę ir lygybę. Dieve duok, 
kad tą išlaikytų ir įtikintų 
kitas didžiąsias tautas to 
paties laikytis, kad užtik
rinti pasauliui taiką ir ra
mybę. Teisingumls yra 
stipriausias taikos pagrin
das.

AMERIKOS K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Važiuojant Lietuvos keliu matosi puikūs slėniai srauniųjų upių. Kalnai, 
lyg rūtoms, miškais žaliuoja, o tuose kalnuos sesutės visos, maloniai graudžias 
dainas dainuoja. Taip buvo mūs tėvų žemelėj Lietuvoj tada, kada priešo ran
ka dar nebuvo palietus tėvų žemelę. Bet šiandien.... šaltas šiaurės vėjas blaš
ko žmones ir girelę ir, daužydamas užėjęs, mus iš miego kelte kelia...

Rumunija Prisidėjo Prie Alijantų.
~ I

Bulgarija Nori Taikos Su Alijantais

EXTR A
X.

Paryžius Šaukiasi Pagalbos

Raudonoji Armija Veržiasi Gilyn 
Į Rumuniją

4 t

Londonas, rugp. 24 — artėjimas prie Paryžiaus, 
Paryžius, Prancūzijos sos- Vokietijos nacių karo jėgų 
tinė, vėl laisvas. Patys apsupimas ir susilpnini- 
Prancūzijos patriotai su- mas. Vokiečiai yra priver- 
kilo prieš okupantus na- sti visuose karo frontuose 
cius ir juos išvijo iš savo trauktis link Berlyno, ku- 
sostinės. Per keturias die-įris taip pat yra smarkiai 
nas apie 50,000 prancūzų 
patriotų, remiami civilių 
žmonių, kovojo su okupan
tais naciais gatvėse. Tūk
stančiai 
gatvėse, 
žmonės, 
Prancūzija būtų laisva.

! Vokietijos naciai per ke- 
turius su virš metus valdė 

Valdžia Iškėlė Bylą 47 Paryžių ir visą Prancūziją, 
Geležinkelių Kompanijoms

apdaužytas ir sudegintas 
alijantų bombomis.

žuvo Paryžiaus 
kad to miesto 
o taip pat ir visa

Bulgarija Siekianti Taikos

Ne tik išlaisvintame Pa
ryžiuje, ne tik kituose 
Prancūzijos išlaisvintuose 
miestuose ir miesteliuose 
kilo didžiausias džiaugs
mas, kada Prancūzijos pa
triotai ištrenkė Vokietijos 
nacius iš savo sostinės, bet įėjai sakykloje”. Pijus IX. 
ir Jung. Valstybėse įvyko 
džiaugsmo demonstraci
jos. Visur buvo giedamas 
Prancūzijos himnas, sako
mos kalbos.

Lietuvos sostinė Vilnius 
ir laikinoji sostinė Kaunas 
ir kiti miestai taipgi išlais
vinti iš Vokietijos nacių 
okupacijos. Tačiau dėl to į 
“išlaisvinimo” nesidžiau
gia lietuvių tauta, nes tas 
“išlaisvinimas” yra tik o- 
kupantų pasikeitimas. 
• Išlaisvintame Paryžiuje 
tuojau užėmė prancūzų 
administracija valdyti sa
vo sostinę. Paryžius yra 
laisvas, 
valdomas. Vilnius, Lietu
vos sostinė, Kaunas ir kiti ' ■ 
miestai yra okupuoti ir į y

V •

syiCTORY

I

Vokiečiai Sulaužė Paliaubų Sutartį
Iš Vyriausio AEJ Centro, to gyventojams. Vokiečiai 

rugp. 24 — Alijantų cent
ras praneša šiandien, kad 
Paryžius dar nėra išlais
vintas nuo vokiečių ir kad 
prancūzai partizanai šau
kiasi Alijantų armijų pa
galbos.

Sakoma, kad vokiečiai ir 
prancūzų patriotai buvo 
sudarę paliaubas, ir dabar 
spėjama, kad vokiečiai pa-Į 
keitė savo nuomonę ir grą- i 
sina viską sunaikinti tame į 
mieste.

“Kiekvieno kataliko yra Alijantų centras sakoj 
šventa priedermė paremti kad prancūzų partizanams 
katalikišką spaudą ir ją jau duota pagalba, 
kuoplačiausiai paskleisti Svarbiausia problema 
tarp žmonių”. Pijus IX. Paryžiuje, tai gauti mais-

I-------------------------------------------------------------------------------------——— —

beabejo viską išvežė arba 
sunaikino. Taigi Alijantų 
didžiausias rūpestis, kad 
kartu su ginkluotomis jė
gomis būtų pasiųsta ir ko- 
daugiausia maisto prancū
zų sostinės žmonėms.

“Mūsų laikais reikalin
gesni tiesos apgynėjai su 
plunksna, negu tiesos skel-

TELEGRAMA “DARBININKUI”

Cairo, Egiptas, rugp. 24
— Tikimasi, kad Bulgarija 
paseks Rumunija ir greitu 
laiku išsitrauks iš karo 
prieš Alijantus.

Pranešama, kad Alijan
tai pareikalavo, kad Bul
garija tuojau išsitrauktų 

visi> teritorijų, kurias ji 
kvislingas tal-lužėmė Jugoslavijoj ir 

okupantams, į Graiklj°j» lr atitrauktų sa- 
ižsitraukė vi-įvo karo JėSas i pneškan- 
pasmerkimą,(nes sienas-

bet jie nepatraukė pran
cūzų, kad jiems talkinin
kautų kovoje prieš alijan-

Tiesa, vienas kitas 
prancūzas 1 
kininkavo < 
bet tuo jie užsitraukė vi 
sos tautos į 
kaip ir kitų tautų kvislin-Į Kaip žinoma, Sovietų 
gai yra pasmerkti. i Rusija tebėra taikoje su

i Prancūzams patriotams Bulgarija. Tačiau ir Rusi- 
labai daug pagelbėjo iš- ja veda derybas su Bulga- 
laisvinti Paryžių Alijantų rija, kad ji išsitrauktų iš 
karo jėgų iš visų pusių pri- karo.

VVashington, D. C., rugp. tus
24 — Federalė valdžia iš
kėlė bylą 47 geležinkelių 
kompanijoms, kurios kal
tinamos sąmoksle nusta
tyti kainas ir nedaryti tar
nybos ir įrengimų pageri
nimų šios šalies vakarinė
je srityje.

Sakoma, 
gan & Co., 
dvi kitos 
kurios valdo tuos geležin
kelius, nusikalto prieš taip 
vadinamą Sherman Anti- 

iTrust įstatymą.

• Berne. Šveicarija, rugp. 
24 — Rumunijos karalius 
Mykolas paskelbė, kad 
Rumunija užbaigia karą 

I kaipo Ašies talkininkė ir 
I jungia savo šalį prie Ali-

kad J. P. Mor- 
Kuhn-Loeb ir 
organizacijos.

RUMUNITA PASIDAVĖ 
ALIJANTAMS

J. V. Bombanešiai Vėl Puolė

Roma, rugp. 24 — 
{šimtai Jung. 
ibombanešių vėl 
kieti jos centrus 
ir Prancūzijoj.

{bombardavo Vienna mies
tą, ir aerodromus, o Pran-

Keli sunkiuosius bombanešius )an^ kovai prieš X okieti .
Valstybių ir šešius kitus lėktuvus vi- 
puolė Vo- suose oro veiksmuose. 
Austrijoj!
Austrijoj

tą, ir aerodromus, o Pran- 
______________ Įcūzijoj bombardavo gele-

Kun. Dr. J. B. Končius, paragrafe, šeštoje eilutė- žinkelių tiltus arti Lyon. 
Bendro Amerikos Lietu-1 je buvo pasakyta — “dar Vokiečiai parodė ypatin- 
vių Fondo (BALF) pirmi- vienas vice - direktorius, gą pasipriešinimą, kada a- 
ninkas, antradienį, rugp. advokatas N. Rastenis”, o merikiečiai bombardavo 
22 d. prisiuntė “Darbinin- turi būti — dar vienas vi- Markersdorf aerodromą, 

N.(35 mylios į vakarus nuo' 
Vienna. Sunaikino ten ke
liolika nacių lėktuvų.

Vakar vokiečių lėktuvai 
smarkiai pasipriešino, ka
da Jung. Valstybių oro jė
gos bombardavo Silezijos 
ir Austrijos aliejaus san- 

Nušovė 57 nacių

I
kui” telegramą, kuria ati- į ce-prezidentas, adv.
taiso BALF Pranešime se-. Rastenis.
kančias klaidas: pirmame; Antrame paragrafe, pas- 
-------------------------------- ; tabos antroje eilutėje bu- 

“Amerikie-Prayęūzų valomi Sovietų Rusijos vo pasakyta
pareigūnų. Lietuvos lietu- čius lietuvių kilmės”, o tu- 

i vis neturi laisvės, jis nega- ri būti — Amerikiečius ne- 
i sudaryti ir turėti tokios, lietuvių kilmės.

valdžios, kokia jis norėtų! Pastaba turėjo būti šiaip: 
turėti.

Toks tai yra skirtumas 
išlaisvintame Paryžiuje ir 
kituose Prancūzijos išlais
vintuose miestuose ir “iš
laisvintame” Vilniuj, Kau
ne ir kituose Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose.

Prašykime Dievo, kad j 
didžiųjų valstybių konfe- j 
rencijose būtų įvertinta ir 
mažųjų tautų pralietas 
kraujas, jų kančios dėl ke
turių laisvių. ‘

Pastaba turėjo būti šiaip: delius. 
įsteigiant skyrius j narius lėktuvus.

B-24 Bombanešiui Trenkus 
Į Mokyklą Užmušta 71

Londonas, rugp. 24 — 
Jung. Valstybių B-24 bom- 
banešis, ištrenktas iš kon
trolės. trenkė į mokyklą 

t Freckleton, Lancashire, 
'Anglijoj, ir užmušė 51 vai- 
iką ir 25 suaugusius žmo- 

■ nes.

JĄ-
Karalius Mykolas praša

lino Antonescu diktatoria- 
vimą, ir sako, kad paliau
bų sąlygos yra priimtos, ir 
atsišaukė į savo valdžią 
tuojau sudaryti taiką sų 
Suvienytomis Tautomis.

Iš Maskvos praneša, kad 
kaip tik Rumunija pasida
vė Alijantams. tai Vokieti
jos kariuomenė puolė ru-

kyrė vyriausiu valdžios ir 
Rumunijos maršalu gen. 
Konstantina Sanatescu. 
Jis paskelbė naują minis- 
terių kabinetą, kuris pa- 

. darė priesaiką karaliaus 
sostui. Valdžioje yra pil
nas tautinis vieningumas.

Raudonoji Armija Veržiasi 
Gilyn į Rumuniją

Londonas, rugp. 24 — 
Jau ketvirta diena kaip 
Sovietų Rusijos raudonoji 

Į armija smarkiai puola Ru- 
; muniją. Raudonieji užėmė 
Vaslui, kuris yra 140 my-

I

munų karo jėgas, kurios liu i.šiaurrvtus nuo Ploesti

I

iI
I

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR
BONDS 

AND
STAMPS

ir j valdybą labai svarbu į-j 
traukti Amerikiečius ne-į 
lietuvių kilmės asmenis be 
skirtumo tikybos.

“Svarbus BALF Praneši
mas’’ tilpo “Darbininko” 
antradienio, rugp. 22 d. 
numeryj taip, kaip buvo 
parašytas. Todėl patartina 
visiems tą pranešimą dar, 
kartą perskaityti imant 
dėmesin atitaisytas klai- 
das. i

aliejaus centro. Be te,- ūžė 
mė daugiau kaip 400 mies
telių ir kaimelių.

Pietinėje Lenkijoje rau
donoji armija užėmė mies
telius Dobica ir Zarowka. 
Varšuvos karo fronte žy
mių nermainu nėra. Ties 
Lomža eina smarkios kan- 
tvnės. kur rusai pasiekė 
Červony - Bor.

Lietuvoje k^rn frontas 
nenasikeitė. Tik Latvijoje, 
Jelgavos apylinkėje esą 
rusai pagerinę savo pozici
jas. atremdami vokiečių 
kontr - puolimas. Vokie
čiai praneša, kad ra.ndo- 

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuoinoii armija pasiekė naiūrį 
—: arti Rvgos. Toliau į šiau

ru Estijoj, rusai nasiekė 
U^tu. ir beliko tik 4 mylios 
iki Tartu.

traukėsi iš raudonosios ar
mijos karo fronto.

Rumunijos karalius pas-

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, rugpiūčio 26 d., 2 vai. po pietų iš 

WCOP stoties, Boston, Mass., vėl išgirsime lietuviškų 
Amerikiečiai prarado 39 liaudies dainų, muzikos kūrinių, pranešimų ir žinių.

Tuo laiku prašome pasukti savo radio rodyklę ant 
1150 kilocycles ir klausytis lietuvių darbininkų radio 
programos.

| Priduokite arba siųskite vedybų, vedybinių su
kaktuvių, karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus, 

■ pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš
tadienių programose pasveikinti ir paskelbti.j - - - .................- -
adresu:

POST TIMt

7:30
»AIIV

7:20
tfrt *U MM*

DARBININKAS RADIO
366 W. Broadvvay, So. Boston 27. Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.



Penktadienis. Rugpiūčio 25. ’44 DARBININKAS

ĮVAIRIOS žinios
(r

PretUentis Pareiškė Me- 
lattMs "Mes Keturi" Gali

me Išlaikyti taiką

11

<

SLAPTOJO LIETUVOS KOMI- Paskyrė Kitą J. V. Diplomatą 

TETO ŠAUKSMAS DĖL
ŽUDYNIŲ

Į Vatikaną

(LKFSB) Savaitinis An-j iškelia autorius, nebuvo 
glijos katalikų laikraštis Versalio sutarties padari- Al !• _ T T 1 J 9 9 *     _ T __  * * ___

Lietuviškojo jaunimo laisvoji valandėlė žadina prie dainos ir tas jaunimas 
per dainą didžiuojasi: O aš mergužėlė, visų gėlių ponia, o aš karalaitė tarp visų 
žiedų. Giedu aš daržely savo jaunas dienas, jas gaivin’ gėlelės tarp vargų kietų.

Washington, D. C., rugp. 
24 — Vakar prez. Roose- 

i veltas priėmė tarptautinės 
konferencijos delegatus ir 
su jais turėjo pasikalbėji
mą.

Prez. Rooseveltas pa
reiškė, kad jeigu Jung. 

I Valstybės, Sovietų Rusija 
ir Didžioji Britanija galėtų 

I palaikyti savo naują ir

VVashington, D. C. —Šio
mis dienomis J. V. valsty
bės departmentas pranešė, 
kad Franklin Crosbie Go- 
wan, Amerikos veteranas 
diplomatas, paskirtas į 
Jung. Valstybių diplomati-giaudų draugingumą ir 
nį štabą Vatikane. paskleistų tą draugingu-

Franklin Crosbie Gowen! 
diplomatinėje tarnyboje y- 
ra nuo 1920 m.

Jis gimęs Italijoj iš ame
rikiečių tėvų. Taigi jo pir
moji diplomatinė vieta ir 
buvo Italijoj. Vėliausia bu
vo Londone sekretorium 
diplomatinės tarnybos, ir 
be to nuo 1939 m. buvo J. 
V. ambasados sekretorium 
su Lenkijos, Belgijos, O- 
landijos, Norvegijos, Ju
goslavijos ir Čekoslovaki
jos valdžiomis ištremime.

“Catholic Herald”, š. m. nys. Jos pačios atsikovojo 
liepos 21 d., Nr. 3047 įsidė- sau nepriklausomybę. Nu- 
jo pranešimą antrašte: 
“Išžudytieji Lietuviai”, 
kur rašoma:
— Dėl įspėjamų priežas

čių šiame krašte nebuvo 
paskelbta atsišaukimas 
Vyriausio Lietuvos Išlais- tebuvo 
vinimo Komiteto, išleistas kraštą valdyti paėmė tik 
liepos 10 d. Tas atsišauki- iš Maskvos malonės. Sia
mas, persiųstas per Lon- me kare Lietuva (dėka 
doną, skamba taip: “Vy- nacių ir bolševikų) nusto- 
riausias Lietuvos Išlaisvi- jo daugiau, kaip 250.000 
nimo Komitetas praneša, 
kad Lietuva atsidūrė ant 
bedugnės krašto, nes ant
roji raudonųjų invazija 
reiškia mūsų tautos su
naikinimą. Svyriuose visi 
lietuviai išžudyti. Komite
tas šaukiasi tarptautinės 
pagalbos lietuvių tautą iš
saugoti”.

Laikraštis praneša, kad 
Svyriai yra maždaug už 40 
mylių į šiaurės rytus nuo 
Vilniaus. Pagaliau “Cath. 
Herald” tiksliai paaiškina, 
kad Vyriausis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas yra' 
slaptas vienetas, kuris 
jungia ir atstovauja visas 
partijas ir patrijotines or
ganizacijas, ir kuris vado
vavo Lietuvos slaptajai 
kovai prieš vokiečius.

Tame pačiame laikrašty
je, tos pačios dienos laido
je, trečiame puslapyje til
po dviejų skilčių straips-įam. 
nis su Baltijos valstybių Tas graikas dabar yra daryti savitarpinę taiką, 
žemėlapiu: “’
Statės. What is their prezidento 
f ate?" Straipsnio auto-.dirbo valgykloje kaipo 
rius, Bryan Beven, prime-j lėkščių plovėjas. Sakoma, 
na paskutinius Sovietų ka-'kad jis esą piktas už tai, 
ro žygius ir susidariusį kad jis 1941 m. buvo suim- 
Baltijos valstybėms pavo- tas deportavimui į Graiki- 
jų, aprašo jų nepriklauso- ją ir sėdėjo kalėjime 
mybės kovas, duoda jų is- sius mėnesius. Karui pra- 
torijos santrauką. Balti- sidėjus, jo negalėjo depor- 
jos valstybės, ir Lietuva, tuoti.

rodoma aukšta Baltijos 
valstybių kultūra ir at
siektoji mokslo pažanga, 
kai tose valstybėse beveik 
nebeliko neraštingų žmo
nių. Komunistų Lietuvoje 

apie 1.500 ir jie

žmonių. Jei kalbėti apie 
1940 m. rinkimus, tai. kaip 
autorius rašo, vėliau pas
kelbtieji faktai rodo, kad 
per tuos “rinkimus” kai
muose dalyvavo tik 16 G, 
o miestuose mažiau 50 G 
gyventojų. Rinkimų metu 
nebuvo keliamas klausi
mas, ar prisidėti prie Rusi
jos.

mą visame pasaulyj “mes 
gal turėtume taikos perio
dą kol mūsų anūkai užaug
tų”.

“Mes turime sudaryti ne 
tik taiką, bet taiką, kuri 
išsilaikytų’.’, sako prez. 
Rooseveltas, “ir taiką, ku
rioj didžiosios tautos visiš
kai vieningai veiktų, kad 
sulaikyti karą jėga. Bet 
mes keturi turime būti 
draugais, visą laiką konfe- 
ruojant pagrindu, kad vie
nas kitą pažintume”.

KIBIRKŠTYS
m

Lenkai Pakeistą Prezidentą

Londonas, rugp. 24 — 
Lenkijos valdžia ištremi
me, siekdama taikos su 
Sovietų Rusija, gali būti 
pakeis prezidentą ir peror
ganizuos ministrų kabine
tą.

Sakoma, kad Londono 
lenkai išrinksią savo pre
zidentu Tomasz Arci- 
szewski į vietą dabartinio 
— Wladislaw Raczkiewicz. 
Šios numatytos permainos 
paaiškėjo, kai lenkų val
džia pasiuntė kopiją savo 

laišką į Baltuosius nusiteikimo link taikos su 
sakydamas, kad Rusija Lenkijon požemio

Areštavo Už Grasinimą 
Prezidentui

Philadelphia, Pa. — Šio-, 
mis dienomis slaptosios 
tarnybos agentai areštavo 
Nicholas A. Teoucolas, 39 
m. amž., graikų tautybės, 
kuris, kaip slaptosios tar
nybos agentas liudija, pa
rašęs 
Rūmus, 
jis “sudegins konstituci- vadams užgyrimui. 
ją ir palaidos prezidentą Lenkai yra nusiteikę da- 
ant visados”. ryti nuolaidas, kad tik su-

I

J . O J _ *

The Baltic Į kaltinamas už grasinimą o toji savitarpine lenkų 
gyvybei. Jis taika įvyks tik tuomet, kai 

Londono lenkai priims 
Maskvoj sudaryto lenkų 
komiteto reikalavimus.

sė
"Kultūrų Lopšys Ir 

Kapinynas"

Sužeidė 3 Policininkus 
Palestinoje

Jeruzalė? rugp. 24 —Gin
kluoti žydai ekstremistai 
vėl sukilo ir puolė Jaffos 
policijos centrą ir dvi poli
cijos stotis prie Jaffa-Tel 
Aviv sienos. Žydai bombo
mis ir ugniniais šautuvais 
sužeidė tris policininkus.

Šeši įtariami areštuoti.
Sakoma, kad žydai para

šę grasinimus anglų, žydų 
ir arabų kalbomis ir tuos 
įspėjimus padėjo su bom
bomis ant kelių įvairiose 
vietose. Įspėjimai esą pasi
rašyti inicialais tautinės 
militarės organizacijos — 
Irgun Zvai Leumi, kuri y- 
ra atsakominga už eilę 
bombardavimų ir šaudy
mų pereitą sausio mėne
syj, kaipo dalis kampani
jos, kad daugiau žydų bū
tų įleista į Palestiną.

Prancūzai Atsiėmė 
Marseille

AR JŪS ESATE PALIESTAS 
SENOS MADOS MORTGYČIŲ?
Ar senoviški mortgyčiai kliudo ir apsunkina 

jus?
Nėra reikalo mokėti aukštas palūkas arba 

būti susirūpinusiu dėlei nepasibaigiančių mo
kėti mortgyčių. kada jūs galite savo namus 
finansuoti mažais procentais Mutual Savings 
Banke.

Išsimokėjimai yra pritaikomi kiekvienam pa
gal reikalo, o paskolos palūkos labai žemos — 
jūs galite savo namus išsimokėti j keletą metų.

Kodėl neatsilankvti j Mutual Savings Banką 
ir apkalbėti reikalus su vienu iš banko valdi
ninkų.

Pinigai dėl mortgyčių jus laukia.

SEE YOUR

Mataal Savings Bank
Back the Attack — buy more Bonds than before

(LKFSB) Šitokia ant
rašte įsidėjo straipsnį 
Londone išeinąs “Evening 
Standard”. Jo autorius B. 
Singer aprašo Vilniaus 
praeitį: Vilniuje gimė len
kiškasis romantizmas, žy
dai Vilnių vadinę “Lietu
vos Jeruzalė”, katalikai 
džiaugėsi gražiomis didin
gomis šventovėmis, toto
riai turėjo savo mošėjas, o 
karaimai — savo Kenasah 
tarybą. Nupasakojęs Vil
niaus paskutinių metų is
toriją, prideda, kad dabar 
(straipsnis spausdintas

■liepos 12 d.) Vilnius “ap
suptas raudonosios armi
jos; Lietuvos Jeruzalė lau
kia Jeremijo” (...kurs 
apraudotų).

ją

Londono Džiaugsmą 
Sudrumstė Robotai

Londonas, rugp. 24 — 
Šio miesto žmonių nuotai
ką dėl Paryžiaus išlaisvini
mo sudrumstė vokiečių 
“robotai”, kuriuos, matyt, 
prieš galą paleido.

I Vokiečiai, matydami, 
i kad jie karą pralaimi gali 
būti paleis visus “robotus” 
(be lakūnų automačius 
rakietinius lėktuvus), kiek 
jie jų dar turi, kad pada
ryti kodaugiausia nuosto
liu.

tauta gali turėti tik vieną 
bendrą fondą, ir toks fon
das turi būti Federalės 
valdžios kontrolėje. Kaip 
Russian War Relief, Ine., 
taip ir United Lithuanian 
Relief Fund of America, 
Ine. yra valdžios kontrolė
je. Tačiau komunistų — 

į “Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komitetas” nėra Fede
ralės valdžios kontrolėje, 
ir todėl jis negali nepri
klausomai veikti. Komu
nistų komitetas yra prisi
glaudęs prie Russian War 
Relief, Ine. ir to komiteto 
surinktos aukos turi būti 
perduotos tam fondui.

Jeigu komunistams yra 
arčiau prie širdies Russian 
War Relief, Ine., tai mes 
jų nuo jo nei nebandome 
atitraukti. Tik lai komu
nistai aiškiai pasako, kad 

į jų surinktos aukos eina į 
Russian War Relief, Ine. 
Rusijos šelpimui.

Lietuvos žmonių šelpi
mui mes turime United 
Lithuanian Relief Fund of 

! America, Ine. (Bendrą A- 
į merikos Lietuvių Šalpos 
Fondą, Ine., o Rusijos 
žmonių šelpimui yra Rus
sian War Relief, Ine. Len
kai ir kitos tautos turi sa
vo fondus.

Taigi kas nori sušelpti 
Lietuvos žmones, lai auko
ja pinigus ar drabužius į 
United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine., 19 
West 44th Street, New 
York City, N. Y.

Komunistai, jeigu jie su
pranta ir įvertina nuo karo 
nukentėjusių žmonių šel
pimą, tai jie taip pat turė
tų paremti ir Amerikos 
lietuvių fondą šelpimui 

I Lietuvos žmonių. Neplūsti 
ir neniekinti, bet įvertinti 
lietuvių fondą taip, kaip 
jie įvertina rusų fondą — 
Russian War Relief, Ine.

Kiekvienoje tautoje yra tuviams skelbia, kad jie 
cvislingų, jų yra ir mūsų siunčia, surinktas aukas 
tautoje. Kvislingais vadi- Lietuvos žmonių šelpimui, 
name tuos žmones, kurie Tai klaidinimas žmonių, 
savo tautos neapkenčia, ją Russian War Relief, Ine. 
niekina, jos išsižada. To- renka aukas Sovietų Rūši
niais yra komunistai. Jie jos žmonių šelpimui.. Tai- 
niekina savo tautos tauti- gi ir komunistų surinktos 
nius darbus, pastangas ir aukos, kurias jie perduo-; 
jasiryžimus. da Russian War Relief, ei-

Komunistai labai pyksta na ne Lietuvos žmonių šel- ‘ 
ir nervuojasi dėl Bendro' pimui, ne lietuvių tremti- 
Amerikos Lietuvių Šalpos nių Sibire, Vokietijoj ar 
Fondo, kuris pradėjo veik- • kur kitur šelpimui, bet So
ti Lietuvos žmonių šelpi-Į vietų Rusijos žmonių, 
mo srityje, ir kuris yra’; Mūsų tautos kvislingai ■ 
National War Fund nariu. Į per akis meluoja ,sakyda- į 
Jie puola tą Fondą, o ypačįmi, kad mes Russian Wari 
jo pirmininką kun. Dr. J. Relief, Ine. “plūstame ir 
Končių ir kitus už tai, kad į niekiname”, 
tas fondas rūpinasi Lietu-1 “L.”
vos žmonių šelpimu.

Brooklyno 
kiek laiko atgal suorgani
zavo taip vadinamą — 
“Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komitetą”. Jie kreipė
si į New Yorko Aukščiau- 
sįjį Teismą, kad tą fondą 
įkorporuoti. Bet teismas 
kvislingams atsakė, kad 
kreiptųsi į Lietuvos atsto
vybę Washingtone ir gau
tų jos leidimą. Negavę tei
smo leidimo, jie savo ko
miteto nelikvidavo, ir lie-

dlC LCĮ. .T VAIČKŲ VJ y į a a a a, ixu.\a

jo pirmininką kun. Dr. J.;Relief, Ine.

“L.” (kvislingų laikraš 
tis) rugp. 22 d. laidoje ra 

kvislingai šo:

Roma, rugp. 24 — Pran
cūzų karo jėgos, kada A- 
merikiečių karo jėgos pa
sistūmė nuo Viduržemio 
jūros 140 mylių gilyn į 
Prancūziją, atsiėmė iš o- 
kupantų nacių Marseille 
miestą ir uostą, kuris yra 
antras Prancūzijos mies
tas ir didžiausias uostas.

Alijantai taipgi išlaisvi
no Grenoble miestą, ir bai
gia išlaisvinti Toulon. 
Taipgi praneša, kad ame
rikiečių karo jėgos jau yra 
Annecy mieste, kuris yra 
tik 20 mylių nuo Šveicari
jos sienos.

Prancūzijos šiaurėje Ali
jantai taip pat daro pažan
gą. Vokiečiai priversti 
trauktis. Jie nebesuspėja 
įsistiprinti naujose pozici
jose. Pietinėje Seine upės 
dalyje Alijantai sunaikino 

■ paskutinę vokiečių armiją.

Lietuziškas Takelis Austra
lijos Vyskupui

(LKFSB) Norėdami pa
reikšti savo padėką už pa
rodytą prielankumą Bris
bane arkivyskupui Aus
tralijos lietuviai įteikė me
nišką takelį stalo puoši
mui, išaustą iš lietuviškų 
juostų. Visų lietuvių var
du įteikė kun. Tamulis, 
Puodžiūnienė, Senkienė ir 
Loganavičienė.

Rašytojos Sūnus Atvyksta 
Studijuoti {USA.

(LKFSB) Žinomos lietu
vės rašytojos M. Aukštai- 
tės - Navikevičienės sūnus 
Algirdas Navikevičius nuo 
šio rudens iš Kanados at
vyksta į USA studijuoti 
Tėvų Marijonų vedamoje 
aukštojoje mokykloje. * 
J. V. Bombos Padegė Davao

Iš Generalinio Centro, 
South Pači f i ke, rugp. 24— 
Dešimtą kartą Jung. Vals
tybių laivyno lėktuvai, 
bombarduodami priešo po
zicijas Philippinų salų pie
tinėje srityje, bombomis 
sukėlė gaisrus Davao ir 
nuskandino mažą japonų 
prekybinį laivelį Mindanaoi 
šiaurrytinėje dalyje.

Penkius kitus japonų lai
velius sužalojo Caroline 
salų apylinkėje. Iš Pearl 
Harbor praneša, kad arti 
Chici, Benin salose, nus
kandino du japonų krovi
nių laivus. Oro sargyba 
bombardavo Palau, kur 
sukėlė gaisrus ir eksplio- 
zijas. Arti Celebes sargy
bos lėktuvai bombomis nu
skandino ar sunkiai suža
lojo mažą priešo prekybi
nį laivelį ir tris pakraščių 
laivelius.

“Vadinasi, kunigų spau
da apvagina ir inkriminuo-i 
ja Russian War Relief”.

Kur įrodymas? Kaip ga
lima “plūsti ir niekinti”, 
arba “apvaginti ir inkri-J 
minuoti” įstaigą, kuri rū
pinasi .šelpimu nuo karo 
nukentėjusių žmonių. Mes 
įvertiname Russian War 
Relief, Ine. darbą, nes tai 
yra krikščioniškas darbas. 
Kaip Lietuvos žmonėms 
reikalinga pašalpa, taip 
reikalinga pašalpa ir Rusi
jos žmonėms.

Mes smerkiame tik ko
munistus už klaidinimą 
lietuvių, skelbiant, jog 
renkamos ir surinktos au-! 
kos — pinigais ir drabu
žiais eina Lietuvos žmonių 
šelpimui.

Amerikoje kiek viena

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro

žančių :
Puikus baltas, sidabrinis ..............................
Juodas stiprus .................................................
Rusvas stipriai padarytas...........  .....
Gražus baltas, tinkamas moterims ir merg.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway, So. Boston

$8.00
$1.25
$1.20
$1.50

27, Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus I
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1MĄ-R
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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
Untered u aecond-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special ratė of postage provided for ln Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
8UBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly__________ __ _ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

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

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Maaa

Telephone SOUth Boston 2680

Perprastas Bolševikų ''Tavoras

3

Karo Nuostoliai Pabrėžia 
Slaugių Reikalingumų

Vieno anglų laikraščio kolumnistas teigia, kad 
Stalinas esąs palinkęs sudaryti su Vatikanu Konkor
datą. “Atrodo rimtai nustatytu faktu — sako tas ko
lumnistas (VVilliam Stoneman), — kad Sovietų vy
riausybė per savo Romoje esantį ambasadorių Kosty- 
levą pasiūlė Vatikanui bendradarbiauti rišime sociali
nių ir religinių klausimų Rytų Europoj, karui pasibai
gus”. Kaip įrodymą, kad Šv. Tėvas gali palankiai į tą 
pasiūlymą atsakyti, Stoneman pareiškia, kad Krem
lius dabar yra aiškiai prietelingas religijai ir stato tik 
vieną sąlygą, kad religija būtų ištikima Sovietų vy
riausybei.

Tokio nuostabaus pareiškimo proga Katalikų laik
raštis “Pilot” stato rimtą klausimą: ar p. Stoneman ži
no ką kalbąs? O jei žino, ar jis yra pilnai atviras bei 
nuoširdus? Ar jis iš tiesų nesusivokia, kad “ištikimy
bė Sovietų vyriausybei” yra labai abejotinas bei rizi
kingas išsireiškimas? Tas klausimas reikalauja rimto 
išdėstymo.

Kad Jungtinių Valstybių katalikai yra lojalūs bei 
ištikimi savo vyriausybei — visi tai žino. Faktinai A- 
merikos katalikai vieni iš geriausių patriotų. Tai įrodo 
proporcija, kokioje jie dalyvauja karo fronte. Apskri
tai, Amerikos kariuomenėj katalikų esą apie 30 nuo
šimčių — kiek mažiau negu trečdalis; gi viso labo ka
talikų Jung. Valstybėse yra apie šešta dalis. Vadinasi, 
karo fronte katalikų yra dusyk daugiau negu turėti) 
būti. Tokia nelygybė susidaro dėlto, kad yra labai daug 
katalikų savanorių. Kodėl jie taip uoliai kariauja už 
savo kraštą? Dėlto, kad jų tėvynė duoda jiems neme- 
lagingą Konstituciją, kuri žada laisvę ir duoda laisvę. 
Amerikos konstitucija neveidmainiauja: kiek žada, 
tiek ir duoda.

Dabar pažiūrėkim į Sovietų Rusijos konstituciją. 
Religijos laisvės atžvilgiu ji nedraudžia žmonėms 
melstis — bažnyčioje. Už bažnyčios durų apie religiją 
nevalia nė žodelio tarti, — nė viešose vietose (tai būtų 
skaitoma valstybine išdavyste), nė privačiai. Tėvams 
prie vaikų nė žegnotis nevalia, nes tai atrodytų, kad 
vaikus mokoma melstis — kas taip pat skaitoma išda
vyste ir baudžiama didžiausia ja bausme — likvidavi
mu (žmogus kažinkur dingsta, ir tiek — “propal bez 
viesti”). Tuo būdu, religija yra ujama tarsi koks 
didžiausias blogis. Tuo tarpu leidžiama ir valstybiškai 
remiama smarkiausia bedieviška agitacija — spaudo
je, mitinguose, paskaitose, teatruose, kino, bedieviško
se procesijose, vaikų prieglaudose, visose mokyklose— 
visur, visur, visur! Ir panašia religine “laisve” Sovietai Į tą bei jų politikos užgyrimą! Tai neįmanoma. Perdaug 
turi įžūlumo be nachalybės pasauliui pasigirti. Ir už jau mizernas bolševikų “tavoras”.

Lietuvos laikinosios sostinės Kauno vaizdas. Tai senamiesčio pakraštys. 
Dabartiniu laiku raudonųjų komisarai turi savo valdžioje ir tai turi laikyti, 
sulig Teherano sutarties, ligi taikos sutartis įvyks tarp kariaujančių valsty
bių.

Prie Spindinčio Kryžiaus...

DIEVAS IR KARAS
k

Parašė Fulton J. Sheen Ph. D., LL. D., Litt. D.
Vertė Antanas Tamulis

(Kunigo J. A. Karaliaus premijuotas vertimas)

SKYRIUS II.
KRYŽIAUS TRAGEDIJOS 
STEBĖTOJAI IR VEIKĖJAI

Labai dažnai kentėjimai suteikia žmogui 
tikrąjį visų daiktų vertinimo jausmą. Jie pa
stato prieš kiekvieno akis šią problemą: Ar 
mes žengiame gyvenime pirmyn pagal Dievo 
valią ir kiekvienam įgimtu įstatymu, o gal 
mes tik stovime nuošaliai saugodami savo 
pasigailėjimo vertą gyvenimą ir jį galiausiai 
prarandame? Tragedijos, skausmų ir kančių 
valandose žmogus dažnai intuityviniai vaiz
duojasi kaip yra viskas tuštybių tuštybė ir 
niekai, išskyrus vien Dievą. Kentėjimai vi
suomet gimdo mumyse ilgėjimąsi ištikimu
mo ir tikrovės lygiai kaip koks ramstis, kuris 
yra mums nepatogus, mes metame į šalį ir 
ieškome kito pastovaus ramščio. Jeigu mes 
esame pasitenkinę pelais, aišku, mes nejau
sime tikrosios duonos ilgesio. Bet kuomet be
simaitindami tais pelais pajusime esą alkani, 
tuomet veršimės ieškodami naujo gaivinan
čio maisto, naujų vilčių ir apsaugos.

Štai dėl ko ir šitas karas, kuris aiškiai pa
rodo šių dienų modernaus gyvenimo filcsof’- 
jos kvailybę ir kuris ištuština aruodus tų, 
kurie vien tik tegalvoja, kad juos pripildžius, 
turės pakreipti sielas ieškoti kitur pasitikė

su skausmo lūpomis pasa
kė: “Atleisk man, Viešpa
tie, mano klaidžiojimus... 
Dabar eisiu ten, kur veda 
šitas krvžius, kur tūks-| 
tančiai žmonių su šypsena 
lūpose žygiuoja akmenuo
tu vieškeliu. Nes tik Tavo 
vieno našta lengva, Tavo 
tik vieno jungas malonus 
ir Tavo vieno kryžium pa-l 
ženklintas kelias nuveda į; 

■tikra gyvenimą, i 
nemirštančią meilę”...

Nutilo ir šitos giesmės 
balsai. Aukštų Nevėžio 
krantu šakoti medžiai su
simastė. Jie dar iki šiol ne
girdėjo tokios galingos 
maldos, nematė tiek daug 
sutartinai plakančiu šir
džių. Jie netikėję būtu, jei 
kas būtų pasakęs, kad Lie
tuvos samanoto j trobelėj į 
kas rytas, vakaras sus
kamba šventos giesmės 
šventi žodžiai, bet šiąnakt 
pamatė, kad taip yra. To
dėl nuleidę šakas susimąs
tė. Rytuos pilka aušra, iš
skėtus savo pilkus spar
nus, laukė patekančios;sunkintų. Labai yra svar- 
saulės. Minia sujudėjo. 
Tai ne minia, bet žibintų 
jūra; tai degančios marios. 
Ir bedievių tėvas, prancū
zas Volter’as, jei būtų tu- 

ai____ ________ _______ > savo gyveni-
_  daugelis mėgino jį pas-įmo laiveliu nors penketą 
^ kandmti ištvirkimo juro-Į minučių paplaukioti po 
_ je... Dar ir dabar raudonoj tokią jūrą, tikrai su atvira

Rusijoj bandoma išplėšti širdimi
; tikėjimo kryžius iš žmo- 
• gaus širdies. Bet jau pra
ėjo Nerono laikai. Žuvo ir 
žiaurusis Deoklecijonas. 
Mirė “Dievo rykštė” hunų 
Atila. Prancūzų revoliu
cionieriai uždegė dar di- 

| desnę žmonių meilę dan
gaus ir žemės Kūrėjui. Ir 
Atpirkėjo kryžius nepaju
dinamas ir neišgriauna
mas stovi iki šių dienų, nes 
jis tvirtas, kaip uola.

Nutilo giesmių garsai.

vėžio kryžius verčia tūks- 
' tantines lietuvių minias 
klauptis prieš Nukryžiuo- 
tąjį-

Daug kas norėjo nu
griauti tuos kryžius nuo;

Paul V. McNutt, War 
Manpower Commission 
pirmininkas teigia, kad 
Karo Departamento pra
nešimas apie 313,000 karo 
nuostolį užmuštais ir su
žeistais pabrėžia WMC 
kampanijos svarbą slau- 

V tikrą Igėms rekrutuoti-
War Manpower Commis

sion per savo Procurement 
and Assignmen Service, 
kooperuojant Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, varo 
kampaniją surekrutuoti 
karinėms jėgoms iki rug
sėjo 30 d. bent 8,500 slau
gių.

“Padidėjęs karo tempas 
visuose frontuose apkraus 

į didesniu darbu ir karių 
i slaugymo organizaciją”, 
pareiškė McNutt.

“Iš fronto grąžinamieji 
sužeistieji kariai privalo 
gauti tinkamą priežiūrą. 
Slaugių trūkumas neįsi- 

j vaizduojamai padėtį pa-
I bu, kad visos tinkamos 
slaugės tuojau stotų į dar
bą, jis tęsė toliau. “Civilė 
slaugė, kuri pavaduoja į- 
stojusią į armiją, laivyną 
ar marinus, nemažiau pa
gelbsti pergalei už tą, kuri 
užsivilko karišką unifor
mą”, užbaigė Paul V. Mc- 
Nutt. O.VV.I.

RIMTIES VALANDĖLĖ švietę kiekvieno veidą,
TĖVIŠKĖS LYGUMOSE tartum, tyliai, tyliai kuž-

Idejo: “Aš esu tik viena °------------  —<✓---- i -- , • -
šviesa, kuri parodo klai- bažnyčių bokštų viršumų, į rejęs laimes 
dziojančiam kelią, as — j* r“- -
ugnis, kuri kiekvieno sir- - .

jdyje uždega meilę; aš ■—
‘kelias, kuriuo eidamas

Vėlus vakaras. Saulė jau 
seniai pasakė sudiev srau
naus Nevėžio krantams. 
Ir aukšti, lapoti klevai, nu
lenkę viršūnes niūniavo 
vakarinę giesmę. Vakarų 
padange klostėsi dar raus
vų debesėlių skaroms, ir', 
šaltas rūkas nespėjo dar 

’ pabučiuoti darželiuos pa
sislėpusių našlaičių. Lakš
tutė šįvakar nečiaukškėjo. 
Pievų griežlė taip pat ne
rodė savo balso, 
klausėsi žmonių maldos...

Tūkstantinė minia, su
lenkusi kelius prieš įvai- j ž

i
I Tūkstančiai akių
'kreipta į tą šviečiantį kry- 
j žiu, kuris jau 19 amžių ro- 
jdė paklydusiems kelią, 
puošė bažnyčių bokštus. " 
Jau 19 amžių, kaip prieš jį 
lenkia galvas milijonai į 
žmonių. 19 amžių nuplau
kė į praeitį. Dąug kas pa
sikeitė. Tiktai vieno kry
žiaus spinduliai pasiliko 

riomis spalvomis spindintį'tokie pat švelnūs, malo- 
kryžių, giedojo padėkos, o .nūs ir gaiviną, kaip ir į

Jos

būtų pasakęs: 
“Klydau, Viešpatie, dabar 
klausysiu Tavo širdies, 
kurią esu pats savo raš
tais sužeidęs. Dabar plau-| 
ksiu tuo laivu, iš kurio Tu 
mokinai žydų minias...”

Iš šios žibančių žvakių 
jūros lėtai pradėjo slinkti 
liepsnojanti maldininkų u- 
pė. Ji plaukė per Nevėžio 
lankas ir miesto gatves. 
Tylūs maldos žodžiai buvo 
jos rūkas, kurs kilo ne tik 
iki medžių viršūnių, bet 
pasiekė debesis, šypsančio 
mėnulio išr a u d u s i u s 
skruostus, pakilo prie 
žvaigždžių, prie dangaus. 
Ji tekėjo prie aukšto kate
dros bokšto, ant kurio irgi 
spindėjo aukštai iškeltas 
didžiulis šviesos kryžius, 

ant Tai bokštas, kurį svetim- 
išvargusių skruostų išvi- šalis pamatęs galės pasa
liojo blizgančias ašaras ir kyti, kad Lietuva dar ir 
ne vienas, spindinčio kry-Į dabar gali vadintis “šven- 
žiaus spindulių apšviestas,!tąja Lietuva”. “ž.”

!
I

Į gal permaldavimo giesmę.' prieš 19 amžių. Kaip nuo Sužibo tūkstančiai įvairia- 
Tūkstančiai širdžių virpė- j Golgotos kalno Kristaus spalvių žibintų. Elektros
jo vienu suvirpėjimu iri akių žvilgsnis, 
tūkstančiai lūpų kartojo’daugelį sulenkti savo ke- 
vienus ir tuos ] 
džius: “i
tia...” Kryžiaus šviesa, ro- išpažinimo žodžius: “Tik- 
dos, dar labiau suspindėjo, rai, Jis buvo Dievo Sū- 
ir švelnūs spinduliai, ap- nūs...”, — taip ir šis Pane-

privertė šviesa užgeso, bet aikštėje 
nė kiek netamsiau. Iš jau-

pačius žo- liūs prieš krauju aplaisty- nų ir senų krūtinių sus- 
O Salutaris Hos-'tą medinį kryžių ir ištarti kambejo

tokį “tavorą” bolševikai nori mainais gauti Konkorda-

jimo ir tikrojo gyvenimo tikslo. Gal būt žmo
nės dabar pradės elgtis taip, kaip jie elgėsi 
būdami kūdikiais. Vaikas kuomet jis yra už 
ką nors papeikiamas ar baudžiamas tuojau 
nusisuka nuo. to nemalonumo ir grįžta prie 
to, kas jam ankščiau teikė malonumo, nors 
tai būtų vien jo subiręję žaisleliai. Lygiai 
taip pat yra subiręję ir šio pasaulio bedie
viški žaislai ir priaugančioji karta ieško sau 
laimės grįždama atgal prie savo kūdikystės 
dienų — prie maldos, kurią ant motinos ke
lių buvo išmokęs.

Žymus anglų poetas Patmore gražiai iš
reiškia savo poezijoje mintį kaip mažas kū
dikėlis savo nuliūdimuose ir skausmuose ran
da sau džiaugsmo ir suraminimo, galėdamas 
apkabinti savo rankutėmis gėlių žiedus ir 
žaislelius. Iš to turėtume ir mes pasimokinti 
savo skausmuose. Mes, tačiau, turėtume savo 
rankomis apkabinti Išganytoją, Kurį jau se
nai esame užmiršę.

Mažasis mano kūdikėli, žvelgei savo akutėmis 
Ir kasdieną augi klestėdamas savo išmintimi. 
Kuomet manęs septintą kartą neklausei, 
Aš paliečiau tave ir nubaudžiau 
Beširdžiais žodžiais ir be meilės.
Jo motina, kantri ji buvo, bet jau mirus.

Tuomet aš jausdamas jo liūdesį 
Tariausi aplankyt jį miegantį, 
Bet jį radau paskendusį sapne 
Pajuodusiomis, drėgnomis akutėms 
Nuo paskutinio jo raudojimo.
Ir aš su skausmu
Bučiuodamas jo ašaras verkiau.

K.

Natūralizacijos Komisijo- 
nierius Atsistatydino

► Šventas Dieve,; 
Šventas amžinasis”. Rit
mingai skambančios gies
mės aidai ne vienam

Earl G. Harrison, per du 
metu buvęs Imigracijos ir 
Natūralizacijos Komisijo- 
nierium, rezignavo. Prezi
dentas Rooseveltas priėmė 
jo rezignaciją.

p. Harrison puikiai su
tvarkė visą Imigration and 
Naturalization Tarnybos 
darbą. Jis sėkmingai vedė 
registravimą ateivių 1940 
m. Ir identifikavimo prog
ramą, kuri lietė suvirs mi
lijoną ateivių — vokiečių, 
italų ir japonų kilmės.

FLIS.

Šalia savęs galvūgaly.
Kad pats galėt juos apkabinti.
Padėjo ružavai dažytus akmenėlius. 
Sraigę ir žydinčias gėles.

Gal būt dabartiniuose karo skausmuose ir 
mes grįšime atgal prie Dievo kaipo tauta, 
kuri yra pamiršusi Dievą ir Jo tėviškus įsa
kymus.

Pats pagrindinis skirtumas tarp dramos 
stebėtojų ir jos tikrųjų veikėjų yra tas. kad 
stebėtojui aukščiausias tikslas yra pats žmo
gus, kaip tuo tarpu veikėjui, aukščiausias 
tikslas yra Dievas. Ir stebėtojas pasiliks ste
bėtoju, res jis rūpinasi daiktais, kurie yra 
žmonių, o veikėjas liks veikėjas, nes jis rūpi
nasi daiktais, kurie yra Dievo.

Šitas stebėtojų ir veikėjų pagrindinis skir
tumas padeda suprasti žmogaus vargų ir 
kentėjimų problemą. Stebėtojas, tiesa, trokš
ta palengvinti žmogaus skausmus, jis rūpi
nasi ligoninėmis, universitetais, tačiau jis vi
sai neklausia ar tie universitetai skelbia tik
rąjį mokslą, o gal kartais jie sėja blogą sėk
lą. Jis tiki, kad ateis diena kada mokslas taip 
bus iškilęs, jog jis apsaugos žmoniją nuo visų 
ligų, nuo karų ir kitų baisių pavojų. Tokio 
žmogaus atsakomingumas baigiasi čia, kad 
va, jis ką nors veikia. Jam visai nesvarbu ir 
nėra skirtumo koks tas darbas yra, ar globo
jimas pakelyje rasto ligonio arba koks nors 
slaptas revoliucijos darbas. Ir jeigu jam kas 
nors nepasisekė, jis tuo nesisieloja, nes jis 
jaučiasi esąs pateisintas tuo, kad jis bandė 
tai daryti. Jo atsakomingumas baigiasi su jo 
sugebėjimais. Kas jam atrodo yra nepasie

kiama, jis nusisuka ir ko jis negali paleng
vinti, jis praeina pro šalį.

Tačiau tos didžiosios Kalvarijos tragedi
jos veikėjai elgiasi visai priešingai. Jie .pra
deda darbą ten, kur stebėtojai dėl savo nesu
gebėjimo yra palikę. Jis veikia visur aktingai 
lygiai kaip ir stebėtojas, tačiau, jis yra daug 
akylesnis už jį kuomet kyla kokios paramos, 
ar kokios institucijos rėmimo klausimas. Jei 
jis savo pinigais ką nors remia, jis žiūri, kad 
tos mokyklos profesoriai, prisidengę laisvės 
vardu, neskleistų nuodus, kurie ėda morali
nį tautos atsparumą. Bet tai dar ne viskas. 
Veikėjui rūpi ir jis siekia daugiau. Jis trokš
ta palengvinti artimo skausmus ir nori visa 
širdimi pildyti Šv. Povilo pasakytus žodžius: 
“Neškite vienas kito naštas” (Gal. 6:2).

Tragedijos stebėtojas matydamas Kristų 
nešantį kryžių į Kalvarijos kalną, griebtųsi 
tuojau organizuoti “Žmogaus Pagalbos Or
ganizaciją” arba siustų protestus Pilotui. 
Tačiau veikėjas sutikęs Kristų kelyje su kry
žiumi, padėtų Jam jį nešti. Tai Simono rolė. 
Stebėtojas greičiausiai prašytų, kad kas nors 
kitas padėtų Kristui nešti kryžių. Veikėjas 
pats jį neštų.

Tad gi pats esminis skirtumas tarp tų 
dviejų asmenų yra tas, kad pirmasis nori tik 
palengvinti kito kaina, kaip tuo tarpu antra
sis siekia atpirkti. Pirmasis aukoja kiek jari 
atrodo jis išgali, antrasis aukojasi visas sa
ve. Stebėtojas žiūri į kentėjimus ir siustus 
Dievo bandymus kaipo į neišsprendžiamą 
problemą, o veikėjas juos supranta kaipo 
esant išganymo sąlyga.

(Bus daugiau)
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“Švenč. P.
Liurde” Knygai Pasirodžius

i papuošta meniniu mėly
nos spalvos viršeliu. Kny
gos leidėjas “Darbinin
kas”, o ne p. A. Peldžius, 
kaip daugelio buvo klai
dingai manyta. Jo visas 

(“uždarbis”, tai darbas, į- 
dėtas propagavime ir išlei
dime minėtos knygos.

Didžiai Gerbiamas auto
rius — vyskupas P. Bū
čys, garsus pasaulyje apo- 
legetas, suskirstymu, pla-į 
ningumu, moksliškumu ir 
stiliaus lengvumu — kny
gą daro įdomia net protau
jantiems ne katalikams. 
Katalikui lietuviui ji yra 
ir bus brangintina savo tu
riniu. Linkėtina, kad ji 
kuoplačiausiai paplystų 
lietuvių tarpe.

Jungtinių Amerikos Val
stybių lietuvių kultūrinia
me gyvenime lietuviška 
knyga retenybė — kaltasi 
varnas. Nors ir gyvuoja, 
keletas draugijų lietuviš
koms knygoms leisti, bet 
per paskutinį dešimtmetį 
jų tiek išleista, kad užten
ka vienos rankos penkių 
pirštų jų suskaičiavimui. 
Paduotas gale minėtos 
knygos rėmėjų sąrašas, Į 
kaip tik liudija, kad lietu-: 
viškai knygai antkapys 
per anksti užversti.

“Darbininkui” — už gra- i 
žu įrašą į lietuviškos kul- 
tūros luobį — visuomenė' 
liks dėkinga. Reikia tikėti.' 
kad ir ateityje jai padova- 

. nos ne vieną dar naudingą 
V-tis.

Lietuvių tautoje šven
čiausios Marijos kultas — 
platus, gilus ir žavingas. 
Ne nuo šiandien Lietuva 
popiežių yra vadinama 
“Terra Mariana” — “Ma
rijos Žemė”. Jos malonių 
šaltiniai mūsų kančių ir 
vargų brangioje žemelėje 
pabyra gausiai. Lietuva 
gali didžiuotis turėdama 
16 Dangiškos Motinos ste
buklingų paveikslų, iš ku
rių garsiausi Aušros Var
tų Vilniuje, Šiluvos. Pa
žaislio ir Trakų. Visa bėda, 
kad lietuvis nemoka rek
lamuoti savo religingumo, 
o tuo labiau apturėtų ma
lonių. Už tai apie stebuk
lus Lietuvoje mes patys 
mažai žinome.

Šiomis dienomis iš spau
dos išėjo — nekantriai vi
suomenės laukta — J. E. 
Vyskupo P. Bučio, MIC., 
trečioje knyga — “Švenč. 
P. Marijos Apsireiškimai 
Liurde.” Knyga 510 pusla
pių, gausiai iliustruota, lietuvišką knygą.

r- A'*.

Šiandien kai Lietuvos padangė apsupta žiauriųjų Lietuvos priešų siaubo, 
kai ten vaitoja brolis ir sesė, tėvelis ir mamytė — sūnaus, tėvo, brolio, —mums 
brangus kiekvienas Lietuvą užtariantis žodis, kuris neša mus mintimis ten, 
kur: Mėnulis aukštumoj ir kelią tiesia tolumon, ant tylių ežero bangų laivelis 
supas be irklų... Ir dvasioje šaukiam — Skambėkit, kanklės, ant bangų, skam
bėkit liūdesiu giliu dabar širdy mano žaizda, ir neužgis ji niekada...

Elena Dusevičiūtė iš Au-. 
šros Vartų parapijos, Wor-! 
cester, Mass., Sesuo M. Lu-Į 
eilė.

Lilija Juozapavičiūtė iš 
Gimimo P. Švč. parapijos, 
Chicago, III., Sesuo M. 
Maurena.

Matilda Ramoškaitė iš 
Šv. Juozapo parapijos, 
Scranton, Pa., Sesuo M. 
Lourdina.

Elena Vendzelytė iš Šv. 
Kryžiaus parapijos, Chica
go, III., Sesuo M. Juozina.

Lilija Mazgelytė iš Šv.

i

Pašaukimo Keliu I Aukosv

Gyvenimą
švč. Panos Marijos į dan- jimo auką, po to išeina iš 

gų ėmimo šventėje, Šv. koplyčios. 
Kazimiero Seserų Vienuo-j 
lyno koplyčioje įvyko iš-į Pirmuosius apžadus sudė-( 
kilmingos įvilktuvių ir pa-įjo: Sesuo M. Danielė, Se- 
žadų apeigos, per kurias šuo M. Olivia, Sesuo M. 
būrys jaunų nekaltų mer- i Dolorita. Sesuo M. Rozina, 
gaičių pasiryžo Dievui au-' Sesuo M. Juozita, Sesuo M., 
koti savo gyvenimą. lAngelina ir Sesuo M. Ele- 

Koplyčioje klūpo ir lau-lnita.
kia tėvai, giminės, pažįs-| Amžinuosius apžadus su- 
tami ir draugai. Vargo-;dėjo: Sesuo M. Joaneta, 
nams sugaudus, štai pasi-Į Sesuo M. Nikola, Sesuo M. 
rodo ir jos. Pasipuošusios Regina, Sesuo M. Ignata, 
baltais ilgais sužiedotinių’ Sesuo M. Reginalda ir Se- 
drabužiais eina iš lėto, šuo M. Juozeta.
rimtos ir laimingos. Seka! Apžadų apeigoms bai- 
šv.-Mišios. Jos klūpo mel- ! giantis grįžta į koplyčią 
džiasi. Pagaliaus prisiarti- naujos vienuolės jau apsi- 
no valanda sudėti auką, rengusios juodai. Eina 
Kaip linksmai ir drąsiai prie altoriaus gauna vie- 
jos žengia prie altoriaus ir nuolės vardą ir tampa pri
deda pirmą savęs išsižadė- imtos į novicijatą.

Seka apžadų apeigos.
I
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Naudingos Maldaknygės
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

kraštai. 288 puslapiai. Kaina
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, auk

suoti kraštai, 288 pusi............................
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS—Kun. Pr. M. Juras. 

Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, ant viršelio 
įspaustas lietuviško stiliaus auksinis kryžius. 
787 psul. Kaina

JĖZAU PAS MANE ATEIKI — Kun. K. Kirveiaitis. 
Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, apvalūs 
kampai, 254 puslapiai. Kaina

MALDŲ RINKINĖLIS — Kun. J. B. Koncevičius. 
Balti celuloidiniai viršeliai. Knyga tinkama mo
terims ir mergaitėms. Kaina

MALDŲ ŠALTINIS — Kun. Pr. Juškaitis. Juodi odos 
apdarai, auksuoti apskritūs kraštai, didelės rai
dės. 432 pusi. Kaina

RAMYBĖS ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus' 
auksinis kryžius ant viršelio, 544 pusi. Kaina- .

Su užsakym jis kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Pereitos Savaitės Mirimai
A. A. EDVARDAS
MANDRAVICKAS 

šeštadienį, rugpiūčio 19 d. į-
Roko parapijos, Brockton, vyko liūdnos, laidotuvės jaunuo- 
Mass., Sesuo Margareta 
Marija.

Marijona 
Putnam, Conn., 
Damiana.

Florecija Kaminskaitė iš 
Šv. Antano parapijos, Ci- 

icero, III., Sesuo M. Mariel- 
da.

Teofilė Vilimaitė iš Ne
kalto Pras. Pan. Švč. par. 
Chicago, III., Sesuo M. 
Skolastika.

| Teklė Balčiūnaitė iš Šv. 
Kazimiero par., Philadel- 
phia, Pa., Sesuo M. Angelą.

Agnietė Enčerytė iš Ne
kalto Pras. Pan. Švč. par. 
Chicago, III., Sesuo M. 
Brunoną.

Auka Dievui padaryta. 
Apeigos baigiasi padėkos 
himnu “Te Deum Lauda- 
mus”.

Laimingos sielos! Džiaug
smo ir dėkingumo atodū
siai kyla į dangų, nes Vieš
pats išsirinko skaisčias 
sielas ir jas Savo tarnybai 
pasiskyrė. Džiaugsmas vi
soms Seselėms, nes darbi
ninkių skaičius Kristaus 
pjūtyje padidėjo.

1
1

lio Edvardo Mandravicko. Pa- 
ičioj jaunystėje, ką tik užbaigęs 

Margytė iš aukštesniuosius mokslus, bepra- 
Sesuo M. dedąs gyventi ir daug ką žadąs 

ateičiai, Edvardas buvo netikė
tai išplėštas mirties iš mūsų 
tarpo ir nulydėtas į šaltus ka
pus. Paliko dideliam nuliūdime 
tėvą Joną Mandravicką ir sesu
tę Hildą. Gyveno 36 S. Fremont 

jst. Baigęs advokatūros moks-
1 lūs, ypatingai išsilavinęs In- 
įcome Tax srityje, jis buvo rei
kalingas mūsų visuomenei, 
čiau išmintingasis Dievas 
taip sutvarkė dalykus. Mirė 
ka širdies ligos.

Kadangi tėvams gyvenant ar-i 
ti šv. Petro bažnyčios Edvardas 
ten ėjo pradinius mokslus, ir 
kadangi ten jo mamytė, kuri y- 
ra mirusi jau trys metai, buvo 
palaidota, tadgi ir Edvardas iš 
ten buvo laidotas. Kun. Josaitis 
pasakė pamokslą.

Daug miesto įžymių ašmenų 
dalyvavo jaunuolio laidotuvėse. 
Jo tėveliui ir sesutei Hildai 
reiškiame giliausią užuojautą. 
Už 30-tics metų jaunuolio Ed
vardo Mandravickio vėlę kvie
čiame visus sukalbėti dievobai
mingą Amžiną Atilsį.

Kariuomenėj Tarnaujan
tiems Medalikai

“Darbininko” administracijo
je galite gauti gražių medalių, 
kurie yra specialiai padaryti 
tarnaujantiems 'kaip vyrams, 
taip ir moterims,. tarnaujan
tiems, kariuomenėje, laivyne, 
marinuose ar oro jėgose. Meda- 
likėlis ir lenciūgėlis yra sidabri
nis. Vienoje medalikėlio pusėje 
yra Švč. Panelės Marijos Ste- 

, būklingo Medalikėlio — Miracu- 
lous paveikslas, o viršuje — Jė
zaus Širdies paveikslas. Antroje 
pusėje yra Škapliernos Šv. Pa
nelės paveikslas. Medalikėlio 
kaina $2.50. Užsakymus siųski
te: “Darbininkas”, 366 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

i

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

• kolonijos išlaisvinime Europos. 
Į Tėvai, būdami geri katalikai 
žmonės, priėmė žinią su visiš
ku atsidavimu Dievo valiai.

šeštadienį rugsėjo 2 d. 9 vai. 
ryte bus atnašaujamos net tre
jos mišios už žuvusio kario vė
lę. Juozas visuomet buvo pavyz
dingas jaunuolis, ištikimas savo 
tikėjimo pareigoms, tad turima 
vilties, kad jis buvo pilnai dva
siniai aprūpintas pirm negu' 
priešo kulka atėmė jam gyvy-' 
bę. Lai jo kraujas, jo gyvybės 
paaukavimas kuoveikiausiai 
grąžina laisvę pavergtai Euro
pai, teikia pergalę mūsų gink
lams ir duoda mums visiems tą 
taiką, kurios visi ištroškę lau
kiame grįžtant.

i
Visai Urbonų šeimai reiškia

me užuojautą. Be abejo jų 
skausmo valandoje juos ramina 
mintis, kad jų sūnelis žuvo au-

I
žmonijos Laisvės aukuro.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesi gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY" rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity* 
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik $2.0(z.
“VYTIS”

366 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

I

: Australijoj. Sveikiname ponus
kodamas savo jauną gyvybę ant Miliauskus su jų sūnais.

Amerikiečiai Išgelbėjo Lie
tuvį Jaunuoli Iš Vokiečių 

Nelaisvės

Karys Juozas Miliauskas 
Gavo 20 et., kuriuos 

prisiuntė savo tėvams

Nuotrupos
Pranas ir Stasė Razauskai au

kavo $25.00 a. a. kleb. Lietuvni- 
ko Paminklo Fondui. Jie šio 
mėnesio 30 d. minės 15 metų 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Ilgiausių metų!

Pirmadienį, Lietuvių svetai
nėje, įvyko masinis bendras su- 

■ sirinkimas visų Baltimorės lie-
Sekmadienį, rugpiūčio 20 d. tuvių, kad aptarti kaip tinka-

Baltimorės laikraštis THE SUN 
įtalpino ilgą straipsnį apie Juo
zą Miliauską, sūnų Vinco ir A- 
delės Miliauskų, gyvenančių 917 
Bayard Street.

Juozas savo tėvams parsiun- 
itė 20 centų Lietuvos pinigą.kurį 

buvo išvežtas į New «avo nuo lietuvio Paimto ne' 
laisvėn Prancūzijoj.

Karys Miliauskas būdamas 
vienų vienas savo grupės, kurs 
galėjo susikalbėti su nelaisviu. 
sužinojo, kad tas lietuvis jau
nuolis 15 metų amžiaus buvo 
paimtas vokiečių nelaisvėn dėl
to, kad jis atsisakė stoti vokie
čių kariuomenėn. Amerikie
čiams paėmus jį nelaisvėn, tas 
Lietuvos sūnus buvo taip dė
kingas savo geradariams už val
gį ir rūbus, kuriuos jam Juozas 
Miliauskas parūpino, kad jis 
paskutinius 20 centų Juozui ati
davė, o Juozas tą pinigą par
siuntė savo tėvams. Juozo bro
lis Antanas Miliauskas randasi 
Prancūzijoj, o brolis Vincas —

zas Kasinskas priruošė jo kūną 
ir tą patį ketvirtadienio vakarą 
velionis 1
Jersey, kur jo šeima gyveno.

Laidotuvės įvyko pirmadienį', 
rugpiūčio 21 d., kuriose dalyva
vo Maškevičių šeimos nariai.

Kaip velionio žmonai ir jo šei
mai taip jo sesutei Maskevičie- 
nei reiškiame giliausią užuajau
tą jų liūdesio valandoje, o mi
rusio vėlei meldžiame Visagalio 
suteikti dangaus džiaugsmus. 
Lai ilsisi ramybėje!

A. A. JUOZAS URBONAS

ta
ki
au-

Gauta žinia iš karo departa
mento, kad ponų Urbonų sūnus, 
gyvenančių 665 Portland Street, 
žuvo Prancūzijoj birželio 12 d. 
Tai pirma lietuviška auka mūsų

A. A. RAPOLAS ANIŪNAS
Maškevičių šeima, gyvenanti 

1516 Parksley Avė., Morrel 
Park, Md., yra. viena iš pavyz
dingiausių šeimų mųsų koloni
joj ir mūsų parapijoj. Pora sa
vaičių atgal atvyko pas savo 
sesutę Agotą Maskevičienę jos 
broliukas Rapolas Aniūnas. 
Nors ir nesijautė taip gerai, bet 
nė vienas nepamanė, kad jis bū
tų taip arti mirties. Tačiau 
penktadienį, rugpiūčio 11 d. 
pradėjo kraujas veržtis per 
burną. Pašauktas kunigas aprū
pino sakramentais, o ligonis 
buvo veikiai nugabentas į South 
Baltimore General ligoninę. Ten 
per porą dienų rodė ženklus pa
gerėjimo, tačiau antradienį vėl 
kraujas prasimušė pro burną ir 
nors gydytojai jam suleido 4 
pantes svetimo kraujo, tačiau 
ketvirtadienį Aniūnas mirė.

Laidotuvių direktorius Juo-

miausiai bus galima prisidėti 
prie tarptautinio bazaro spalių 
mėnesyje.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido "GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Bivd.
BALTIMORE 30, Md. 
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų,

UŽSISAKYKITE LIURDO 
STEBUKLŲ KNYGĄ

Dievui padedant ir kilnios širdies žmonėms remiant, 
“Darbininkas” jau atspausdino vieną gražiausių ir įdo
miausių Jo Ekscelencijos Vyskupo Petro Bučio, MIC. 
knygų — ŠVENČIAUSIOS PANOS MARIJOS APSI
REIŠKIMAI LIURDE, kurioje mokslininkas Vyskupas 
P. Būčys labai gražiai aprašo Švč. P. Marijos apsireiš
kimus Šv. Bernadetai ir įvykusius nuostabius stebuk
lus, Liurde. Knyga jau paduota į knygrišyklą aptaisyti. 

Jos kaina gerais kietais apdarais ir auksinėmis rai- 
* dėmis užrašu — $3.50; popieriniais apdarais $3.00.

Ši knyga apie Liurdą lengva skaityti, daugeliu pa
veikslų paįvairinta. Naujai išleistoji knyga apie Liurdą 
bus be galo įdomi tikintiems, nes ji atskleis daug negir
dėtų įvykių, ja įdomausis ir netikintieji, nes čia ras 
mokslišką sprendimą klausimų, kuriais visi domisi.

Kalbėtojams ir veikėjams ši knyga gali duoti daug medžiagos kalboms, 
kiekvienam bus įdomus pasiskaitymas, ypač ligoniai, kurie laukia pa
lengvinimo, ši knyga atneš jiems didelį džiaugsmą ir suraminimą.

Išpildykite čia pridedamą kuponą ir užsakymus su pinigais, money 
orderiu ar čekiais siųskite: Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: — I

Šiuomi siunčiu S...............  ir prašau prisiųsti Vyskupo P. Bučio kny
gą — “ŠVČ. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIURDE.

Vardas

Adresas
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NAUJU LIETUVIŠKU LEIDINIU 
BESIDŽIAUGIANT

Vienas atsilankymas pas prof. V. Biržišką. — 
Apie lietuviškais audiniais pagražintas raides. — 

Naujumai, kurių kitur negalima rasti.

Kartą Kaune užėjau pas , 
prof. Vacį. Biržišką. Tai : 
įžymus Lietuvos moksli
ninkas, universiteto bib
liotekos direktorius ir Lie
tuviškosios Enciklopedi
jos Vyriausis Redaktorius. 
Jisai, spaudai duotame pa
sikalbėjime, be kitų daly
kų, užgyrė Šv. Kazimiero 
draugiją, kad ji leidžia ge
ras maldaknyges, tuo bū
du turi didesnę apyvartą 
ir gali išleisti ir daugiau 
vertingų knygų.

Jei profesorius dabar bū
tų Amerikoje, tikriausia, 
jisai pagirtų gražias pa
stangas kun. P. Juro ir 
“Darbininko”, kurie nese
niai išleido net antrą laidą 
puikios maldaknygės “Ra
mybės Šaltinis”.

Ši maldaknygė miela im
ti į rankas — gražūs odos 
apdarai su auksiniu lietu
višku kryžiumi viršelyje, 
aiškios raidės, svarbes
niems maldoms parinktos 
net gerokai stambios, len
gvai skaitomos. Gausiai 
paveikslėlių, pritaikytų 
prie maldų turinio ir pri
taikytų prie mūsų lietu
viškos širdies, pavz., Auš
ros Vartų, Šv. Kazimiero. 
Netgi visa eilė stambiųjų 
raidžių, kuriomis malda 
pradedama, lietuviško sti
liaus, su lietuviškų audi
nių papuošalais.

Toliau 
labai praktiška, 
duodamos 
komuniją, o prie jų ir dai
lus paskutinės vakarienės 
paveikslėlis, kurs atatin
kamai žmogų nuteikia. 
Prie Mišių maldų, net dvi
gubi paveikslėliai, vaiz
duojantieji kunigo veiks
mus ir ką jie reiškia Kris
taus kančioje. Gerai, kad 
dabartiniuose karo laikuo
se, įdėta graži malda už 
kareivius. Net gi “Kry
žiaus Keliai arba Stotys” 
parinktos patogios, trum
pos,kad ir nedaug laiko tu

maldaknygė
Štai, pa

maldos prieš

t

REMEMBER VOUR 
USED FAT HELPS MAKE 
MILITARy MEDICINES
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rintieji gali atlikti šią gra
žią dievotumo praktiką ir 
laimėti gausius atlaidus.

Maldaknygė moderniš
ka: įvesti nauji popiežiaus 
išleisti patvarkymai apie 
atlaidus. Tai dar pirmą 
tokią maldaknygę lietuvių 
kalboje turime. Įdėti atlai
dai ne tik už maldales, bet 
ir už gerus darbus. Tai ir
gi naudingas naujumas 
lietuviškoje maldaknygė
je. Prisitaikyta prie pa
sauly plačiai pasklidusio 
liturginio judėjimo, įdėtos 
nesikeičiančios maldos, 
kurias kunigas skaito ar
ba gieda per Mišias loty
niškai, tik čia jos duotos 
lietuviškai. Taigi žmo
nėms labai palengvinama 
sekti svarbią Mišių maldos 
eigą.

Nors ši laida — suma
žintoji, bet ir čia telpa vi-Į Mirtis pirmo leitenanto 
sos reikalingosios maldos, Dominic Ternan, pranciš- 
maldaknygė visiškai pa- konų kunigo, kuris snipe- 
kankama kasdieniam var- rio buvo nušautas, kada 
tojimui ir netgi turi gau- jis teikė paskutinį patar- 
siai ypatingų dievotumo] 
praktikų, kaip maldų no-j 
venų, litanijų, kurių kitose 
maldaknygėse net sunku 
užtikti. Čia netgi įdėti pui
kūs mąstymai lankant 
Švenčiausį, labai graži 
malda laimingai mirčiai į 
išprašyti, netgi įdėtas ir 
pamokslas nuo kalno. Gal 
tik leidžiant dar naują lai
dą, reikėtų įdėti vardų ka
lendorių. Žmonės nori pa
tikrinti kada kokios var
duvės arba nori parinkti 
šventojo vardą krikšty
noms, taigi toks kalendo
rius reikalingas. Jau jei 
trūksta vietos, tai geriau 
nedėti lotyniškos formu
lės generaliai absoliucijai, 
kuri tik kunigams reika
linga, bet ne plačiam var
tojimui.

Pažymėtina, kad šio lei
dinio kalbą tikrino keletas) 
redaktorių, nusimanančių 
tame reikale, dėlto drąsiai 
kiekvienam tą maldakny
gę galima rekomenduoti. 
Už ją tegalėtų būti geres
nis tik vienas' leidinys — 
lietuviškas mišiolėlis, su 
lietuvišku vertimu Mišių Į vandenį, keturi kapelionai 
maldų sekmadieniams ir padavė savo gyvybės sau- 
kitoms žymesnėms šven- gotojus (life preservers) 
tems. Lietuvoje tokį svar- keturiems jūreiviams, su- 
bų leidinį buvo išspausdi- siėmę rankas pradėjo mel- 
nęs rašytojas kan. A. Sa- stis. Jūreiviai buvo išgel- 
baliauskas, pavadinda- bėti, bet kapelionai žuvo, 
mas: “Šlovinkim Viešpa- Išgelbėti jūreiviai pasa- 
tį”. Jei kada panašus lei- kė kaip šie keturi kapelio- 
dinys išeitų Amerikos lie- nai dingo. Jaunas jūreivis 
tuviams, mes labai šiltai jį Prekybiniame Laivyne sa- 
priimtume. kė — “Kada mūsų laivas

K. J. Prunskis. skendo, šie kapelionai nu
siėmė saugotojus ir mums 
juos padavė. Mūsų mažas 
laivelis apleido skendantį 
laivą. Bangos nustūmė. 
Mūsų paskutinis reginys 
— keturi kapelionai suėmę 
rankas meldėsi”.

Kapelionai, kurie aukavo 
savo gyvastį, kad kiti būtų 
išgelbėti, buvo rabinas A- 
lexander Goode, Congre- 

sigation Beth Israel, York, 
j Pennsylvania, kun. John 
I P. Washington, St. Steph- 
j en’s Church, Arlington, 
I New Jersey, Rev. Clark 
įĮPoling, First Dutch Refor- 

med Church, Schenectady, 
N. Y.. Rev. George L. Fox, 
Methodist Church, Gil- 
man, Vermont.

Medikalio korpuso dviejų aukštų JEEP veža sužeistuosius karius. 
Kelias matomai eina per upę. Tai vaizdas pagautas prie Caen, Prancūzi
joje.

KAPELIONAI KOVOS 
LAUKUOSE

navimą mirštančiam ka
reiviui Normandijoj, tik 
pabrėžia narsumą kapelio
nų ginkluotose jėgose — 
katalikų, protestonų ir 
žydų — kurie kasdien ri
zikuoja savo gyvastį spiri- 
tualiai aptarnauti kovo
jančius vyrus.

Kunigas Temas, Šv. 
[Pranciškaus Assisi bažny
čioj, New Yorke, asisten
tas, yra trisdešimtas kuni
gas žuvęs nuo mūsų įstoji
mo karan. Trylika kape
lionų Armijos ir Laivyno 
užmušti veiksmuose arba 
mirė nuo žaizdų. Kiti nuo 
ligų arba nuo nelaimingų 
atsitikimų.

Karas nepaiso tikybos, 
ir protestonų ir žydų ka
pelionai lygiai žuvo karo 
veiksmuose. Karo Depar
tamento kapelionų Šefas 
išdavė pranešimą apie ke
turis jaunus Armijos ka
pelionus — vieną kataliką, 
vieną žydą ir du protesto- 
nu. Visi buvo Armijos 
transporte, kurį priešas 
torpedavo. Kada laivas 
skendo giliau ir giliau į

EI, SKAISTI.

j
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40 Lietuviškų Atviručių 
Albumėlis

“Darbininke” galima gauti gražių spalvotų lietuviškų 
atviručių albumėlis. Atviručių turinys:

1. Lietuvos ženki. — Vytis; 2. Žemaičių ženki. — Meška;
3. Gedimino ženki. — Stulpai: 4. Vytauto ženki. — Skydas;
5. Vilnius; 6. Kaunas; 7. Gardinas: 8. Šiauliai: 9. Marijam
polė; 10. Geranainys; 11. Telšiai; 12. Jurbarkas; 13. Viekš
niai; 14. Ariogala: 15. Kernavą; 16. Rodūnė; 17. Rietavas; 
18. Alytus; 19. Babtai; 20. Ašmena; 21 Skirsnemunė; 22. 
Baisogala: 23. Vilkaviškis: 24. Kalvarija: 25. Darsūniškis; 
26. Pūnia; 27. Suvalkai; 28. Biržai; 29. Raseiniai; 30 Šedu
va; 31. Veliuona: 32. Žiežmariai; 33. Kėdainiai; 34. Maišio- 
gala; 35. Lyda: 36. Žasliai; 37. Valkininkai; 38. Daugai; 
39. Plungė; 40. Balninkai.

Visas albumėlis, kuriame tilpsta 40 atviručių parsiduoda 
po 60c. Užsakymus siųskite:

“Darbininkas" >
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. I
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LIETUVAITES MOKYTOJOS 
PIETŲ AMERIKOJE

(LKFSB) Seselių pran- 
ciškiečių vedamose Sao 
Paulo mokyklose yra arti 
600 mokinių. Mokslo metų 
pabaiga bus lapkričio mė
nesio gale.

Iš Sao Paulo į Pittsbur- 
ghą, Pa. grįžo birželio mė
nesį seselė M. Julija, kvie
čiama vienuolyno vadovy
bės. Išvyko keliems mėne
siams, bet išrinkta į tarpą 
vadovaujančių seselių, no- 
roms nenoroms, turės pa
sakyti “Adeus Brazil”. 
Kaip mums rašo iš Brazili
jos, Sao Paulo lietuvių ko
lonija seselės Julijos labai 
pasiges. Per šešerius me
tus ji jau buvo susigyve
nusi su vietos lietuviais, 

■jai vadovaujant pirmųjų 
seserų pranciškiečių buvo 

i laužiama kieta religinio ir 
kultūrinio gyvenimo dir-

— Ei, skaisti, meili merguže. 
Padainuosiu dainelę,
Kaip mūs tamsios girios ūžia, 
Ko lietuviui širdį gelia.

— Ne, bernuži, negaliu, 
Aš bijau gudrių vylių.

—Eik drąsiai, puiki skaistveide, 
Ar užvilt lietuvis gali ?
Tas teisingas, ant ko leido 
Dievas sunkią, kietą dalį.

— Ne, bernuži, negaliu. 
Aš bijau gudrių vylių.

— Ei, merguže, toli žino, 
Kad mūs skaistveidės sesutės 
Turi širdį karštą, gryną. 
Doroj žydi, kaip žibutės. —

Broliai moka jas mylėt, 
Eikš meiiiar pasikalbėt.

— Girdi motina jau šaunia, 
Pertrauk šneką tą meilingą. 
Sunkiai dirba tėvas lauke, 
Gal tenai aš reikalinga.

Kai tėvelis senas ars. 
Mano dainos jam pritars.

— Čia žiedai tau puikūs kvepia. 
Rytą čiulba tau paukšteliai. 
Pasakyk, širdis ką slepia,

Įvairių tikybų kapelionai 
kooperuoja kovos laukuo
se kaip patys kareiviai. 
Kada priešas kerta, dvasi
nis patarnavimas sužeis
tam arba mirštančiam ka
reiviui yra būtinai svar
bus dalykas. Žydų kape
lionai padeda katalikų ka
reiviams, protestonai pa
deda žydų kareiviams ir 
katalikų kapelionai rami
na visus.

Už fronto linijų armijų 
stovyklose, daugelyje pa
saulio dalių pasakojimas

■ apie šiuos narsius vyrus y-
■ ra vienodas. Naminiame 
fronte, anti - semitizmas 
arba anti - katalikizmas 
gali iškelti savo baisią gal
vą, bet tam nėra vietos 
tarpe kovojančių vyrų ir 
jų kapelionų. Kapelionas 
Eleazer Levi, pirmas žy- Padainuok, graži mergele, 
das kapelionas paskirtas 
Piet. Pacifiko teatre, nese
niai grįžo po dviejų metų 
tarnybos. Jis papasakojo į- 
domių žinių apie jo patyri
mus tarpe grupės kareivių 
protestonų tikybos.

“Aš organizavau sekma
dienio pamaldas protesto- 
nams ant mūsų laivo, ku
ris mane ir didelį būrį A-] 
menkos kareivių perkėlė į 
Naują Gvinėją, jis sakė: 
“Armijos kapelionai neda
ro denominacijų. Jis pasi-i 
ruošęs tarnauti visoms ti
kyboms. Kadangi aš bu
vau vienas kapelionas lai
ve, vedimas protestonų 
pamaldų buvo mano atsa- 
komybė.

“Norėjau, kad kas nors 
giedotų laike šių pamaldų. 
Radau du giesmininku — 
vienas buvo negras, kuris- 
sakė, kad ne gana geras,! 
kitas buvo iš San Francis-) 
co Operos. Pamaldos neiš
pasakytai gražios* ir įspū
dingos.

“Kada mes pasiekėme 
Naują Gvinėją, visi vyrai 
prašė manęs būti jų kape
lionu. Dekavonės Dienoje 
mes visi vėl drauge garbi
nome Dievą. Kalėdoms jie 
vėl mane kvietė, bet jau 
tada atvyko jų kapelionai. 

Rabinas Martin M. Weitz, 
irgi pranešė apie koopera
ciją tarp Armijos kapelio
nų. Kapelionas Weitz ke
liavo “Liberator” bombe- 
riu Velykų rytą, kada vy
rai jo prašė laikyti pamal
das. Išlavintas visus aprū
pinti, jis sutiko.

— Ne, bernuži, negaliu. 
Aš bijau gudrių vylių. 

Ir skubiai skaisti nuėjo. 
Jos dailus šešėlis nyko. 
Mano akys ją lydėjo, 
O širdyje skausmas liko.

Nenustoju dar vilties. 
Gal tėveliai pažadės?

» Ir Toliau Numatomas Trū
kumas Foto Aparatams

va. Darbas buvo tiek dide
lis ir jo imtasi tiek nuošir
džiai, kad sesers sveikata 
liko gerokai palaužta. Iš 
pradžių atvykusios sese
rys keletai mėnesių turėjo 
apsigyventi už kelių my
lių, prie vieno vienuolyno, 
iš kur kiekvieną dieną tu
rėjo darbo vieton pusę ke
lio pėsčios bristi per rau
doną Brazilijos purvyną. 
Vėliau pavyko rasti išnuo
moti iš pustrečio kamba
rio vienos darbininkų šei
mos namelis, kuriame ir 
dabar seserys tebegyvena. 

Norint dirbti mokykloje, 
seserims reikėjo išlaikyti 
egzaminus portugalų kal
bos ir kitų dalykų. Esant 
dideliam skaičiui mokinių, 
darbas suskirstytas dviem 
pamainom, taip, kad sese
rims tenka dirbti su vai
kais nuo 7 vai. ryto iki 5 
vai. vakaro, su valandos 
pertrauka pietums. Be to, 
vakarais dažnai būna cho
ro pamokos, tai vienoki, 
tai kitoki kursai, susirin
kimai. Darbo daug ir todėl 
seserims tenka daug pasi
aukoti, sunkumų ir kliūčių 
nugalėti.

Bet joms gerai sekasi. 
Lietuvaičių seserų moky
tojų darbą įvertino ir dva
sinė vyriausybė, ir vietinės 

i. valdžios švietimo vadovy
bė. Mokykla statoma pa
vyzdžiu kitoms. Mokytojų 
susirinkimuose nebe vieną 
kartą seselės kviečiamos 
su savo mokiniais duoti 
pavyzdines pamokas. Vie
tos arkivyskupas leido se
serims atidaryti noviciatą. 
Sao Paulo bažnytinės pro
vincijos vadas džiaugėsi, 

i kad seserų apaštalavimo 
darbas atliekamas ne 
puošniuose ir patogiuose 
miesto rajonuose, bet tarp 
neturtingosios ir daugiau
siai apleistos darbininkų 
klasės. Net tie, kurie ma
žai reikalų turi su Bažny
čia ir Dievu, yra sužavėti 
seserų darbu ir pasišven
timu.

Dėkingi Brazilijos lietu- 
svarų, jis gali išpildyti ap- viai seselei M. Julijai linki 
likaciją vietinėj Kainų Re- sėkmės naujose pareigose, 
guliavimo Įstaigoj (OPA), gi iš vienuolyno vadovybės 
prašydamas padidinti cu-P .
kraus kiekį iki tiek, kad 
jis galėtų pagaminti tiek 
pat konservuotų vaisių 
kaip ir 1941 metais.

Ši teisė galioja tik tais 
atvejais, kai papildomai 
gautas cukrus yra naudo
jamas gaminti tokiems 
vaisių konservams, ku
riuos perkant reikia nau
doti mėlynuosius ženklus, nigai Arminas, 

O. W. I. nas.

mų gamybos tenka profe
sionalams fotografams ar 
fotografijos mėgėjams. 
Kadangi ir toliau kariuo
menės pareikalavimai eis 
aukštam lygyj, tai nenu
matoma, kad produkcija 
civiliniams reikalams būtų 
padidinta bent netolimoj 
ateityj. O.W.I.

Cukraus Kiekis Konservavi
mo Reikalams Toks Pat 

Kaip Ir 1941

Kainų Reguliavimo 
staiga praneša, kad ūki
ninkėms, šeimininkėms ir 

i kitiems vaisių, vaisių sun
kų ir’ uogienių namuose 
konservuotojams bus duo
dama šiafe metais pakan
kamai cukraus pagaminti 
tokiam pat kiekiui kaip ir 
1941 metais.

Anksčiau namų konser
vavimo reikalams buvo 
duodama daugiausia 250 
svarų cukraus vienam 
konservavimo sezonui. Da
bar gi, jeigu pavieniam 
konservuotojui jo paga
mintų produktų pardavi
mui reikia daugiau nei 250

Karo Gamybos Įstaiga 
praneša, kad ji ir toliau 
leis gaminti karo, amato- 
rių ir profesionalių foto
grafų reikalams filmas iki 

) pilno industrijos pajėgu
mo, bet kartu ji įspėja fo
tografijos mėgėjus neda
ryti iš to išvadų, kad arti
moje ateityje jie galės 
gauti pirkti daugiau filmų 
f otograf avi m u i.

Į 1943 metais buvo paga- 
Į minta 546,000,000 kvadra
tinių pėdų filmos, kas reiš
kia 30 nuošimčių padidėji
mą palyginus su 1941 me
tais. Filmų gamyba ir to
liau eina smarkiu tempu.

Apie 85 procentai dabar 
pagaminamų fotografijos 
filmų aštuoniose bendro
vėse eina karui ar su karu 
surištiems tikslams. Tik
tai 15 procentų visos fil-

Kiekvienas vyras pri
klausė prie atskiros tiky
bos. Bet maldose buvo 
kaip vienas. Šis ypatingas 
“liberator” dalyvavo 69 
misijose. Jis sunaikino du 
priešo laivus ir kelis lėk
tuvus. FLIS.

laukia paskyrimo daugiau 
talkininkių Sao Paulo mi
sijai, nes tie darbai, kurie 
yra sudėti ant ten esančių 
Seselių pečių, joms vie
noms yra per sunkūs.
— Pažymėtina, kad tarp 

Sao Paulo lietuvių sėkmin
gai darbuojasi uolusis jų 
klebonas kun. P. Ragažin- 
skas, o taipgi lietuviai ku- 

Tamošiū-
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žmonės puse valandos prieš mi
šias pradėjo rinktis į bažnyčią. 
Tvarką palaikė pp. Thomas 
Buckley ir J. Reardon. 

j Grojant vargonais, per di- 
. džiasias bažnyčios duris įėjo 
naujas levitas, lydimas vietinių 
kunigų ir dviejų svečių, ir lie
tuvių klierikų, kurie nešė de
gančias žvakes, rodos, jam taką 
šviesdami, kuris lėtais žings
niais ėjo prie altoriaus stoti 
tarpininku tarp Dievo ir žmo
nių.

| Po šv. mišių suteikė palaimi
nimą. Po pietų. 3 vai., ėjo žmo- 

. nes į kun. S. Saulėno tėvelio 
kuklų namelį, kur jaunas kuni- 

į gas suteikė kunigišką palaimi- 
; nimą. Motinos vežimėliais vežė 
savo vaikelius ir prašė juos pa 
laiminti.

i Vietiniai lietuviai įteikė kun. i 
Į Saulėnui pluoštą dvasinių gėlių. 
Bendrai kaimynai be skirtumo 

; tautybės įteikė gražią albą. So- 
' dalietės — komžą. o jo sesutės 
• taipgi gražią komžą. kurią pa-1 
įsiuvo jo sesuo vienuolė, kuri y-| 
. ra Šv. Juozapo kongregacijoj.

Tik liūdna, kad nebuvo jauno' 
į kunigo motinėlės, kuri mirė pa- 
j likdama jį dar mažą. Vyresnioji 

_ ___ , _ , .... sesuo Marijona užėmė motinė-Rugpiucio 13 d. naujai jsvęs- ■ . J , .. ,, ~ . les vietą. Nebuvo jo trijų bro-tas kun. Simonas Saulenas lai-i, , .1 lėlių, kurie yra karo tarnyboje. 
Taipgi nebuvo ir mūsų gerojo 
tėvo. kun. J. Švagždžio. kuris 
dėl ligos negalėjo dalyvauti. 

Kun. Saulėno tėvelis ir sesu
tės visus pavaišino skanumy
nais.

Sveikiname kun. Simoną Sau- Sužinota, kad ir pp. Uždavi- 
lėną ir linkime geriausios svei- niai, gyv7. St. Joseph Avė., buvo 
katos! • O. P. nuvykę į Greene, Maine, rug-

piūčio 6 d. ir dalyvavo Pranciš- 
I konų vienuolyno pašventinimo 

iškilmėse.

Žuvo Karys Paplauskas
Sv. Pranciškaus parapijos a- 

sistentas kun. Jonas Skalandis. 
kuris vikaravo Lavvrence septy
nerius metus, perkeltas į Nekal
to Prasidėjimo par.. Stoughton. 
Mass. Jo vietą užėmė naujai 
įšventintas kunigas Feliksas 
Kenstavičius.

Sekmadienį, rugpiūčio 20 d.. 
7:30 vai. vakare, parapijiečiai 
surengė išleistuves kun. 
landžiu! ir priimtuves 
Kenstavičiui. Linkime 
kunigam geros ateities 
parapijose'.

Gauta karinė žinia, kad karys 
Albertas Paplauskas buvo už
muštas karo laukuose Prancū
zijoje.

Rugpiūčio 19 d., a. a. Bagdo
nienė liko palaidota iš šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčioje.

Aušrelė.

NO. ABIN6T0N, MASS
PRIMICIJOS

Augusto 
Menesio

IŠPARDAVIMAS
I. J. Fox viena didžiausių Amerikoje mote

riškų kailinių įstaiga šiame mėnesyje turi 
kaip vadinamą Augusto mėnesio išpardavimą. 
Šiame išpardavime turime labai didelį kailinių 
pasirinkimą, nuo mažiausio saizo iki didžiau
sio.

I. J. Fox kompanija šiais metais padidino 
kailinių departamentą ir labai puikiai jį įren
gė. Taigi kviečiame visas ponias ir paneles 
atvykti į mūsų krautuvę pamatyti kaip ji gra
žiai ir elegantiškai įrengta. Mūsų krautuvėje 
yra įvesta “Air-condition". už tai vasaros 
štose dienose pas mus atsilankusioms ' 
nioms yra tikras poilsis. Taigi. kviečiame 
mus į svečius.

Mūsų krautuvėje kailinių kainos iabai
einamos, o sąlygos neapsakomai lengvos ir 
pritaikintos kiekvienam pagal aplinkybių. 
Taigi, nelaukite atšalant orui, įsigykite kaili
nius dabar. Atėjusios visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų lietuvis šios krautuvės 
atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kaili
nių ekspertas ir žinovas. Jis pritaikins jums 
kailinius pagal jūsų skonį ir figūrą.

ar-

ra:

pri-

411 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Paveikslas parodo, kaip pirmu kartu Saipan salos gyventojai ir Sese
rys susirinko išklausyti šv. mišių, kai iš ten buvo išvyti japonai. Saipan 
saloje prieš japonų užėmimą 1940 m., žydėte žydėjo katalikišku gyveni
mu, bet laike japonų okupacijos buvo viskas panaikinta. Ir štai vėl subėgo 
tos salos gyventojai į pamaldas kai tik Dėdės Šamo kariai tą salą išlais
vino iš japonų.

N0RW00D, MASS.
Šią savaitę atlieka metines 

rekolekcijas kleb. kun. S. P. 
Kneižis Šv. Jono Seminarijoj, 
Brighton, Mass-. Grįš šeštadie
nio rytą.

SUDIEV, SESUTĖS...
Sudiev, sesutės lietuvaitės, 
Sudiev, dainelės, žolynai!
Sudiev, malonios mūs mergaitės
Palikit sveikos amžinai. (2)

CAMBRIDGE, MASS.

Šiomis dienomis pp. Rukšte- 
liai. gyv. 39 Austin St., gavo ži
nią. kad jų sūnus Jonas su
žeistas karo veiksmuose Pran
cūzijoj. pp. Rukšteliam reiškia
me užuojautą ir linkime, 
karys Jonas pasveiktų.

i 
i

kad

Dainelių jūsų aš auksinių 
Nebegirdėsiu skambančių, 

į Ir nė žodelių mylimiausių, 
; Meiliai širdelę glostančių.
Jau ryt, poryt aš iškeliauju 
Iš savo žemės prigimtos.
Kokioj šelelėj prisiglausiu, 
Kame mano širdis vaitos ?
O jūs, sesytės, pasilikit, 
Dainuokit linksmos Lietuvoj, 
O man sudiev nė nesakykit, 
Tik prisiminkite dainoj.
Nors aš šalelėj tolimiausioj 
Dainuosiu vien tarp svetimų, 
Tėvynei Lietuvai brangiausiai 
Vainiką pinsiu iš dainų.

p. M. Norbutas, kuris buvo iš
vykęs į Greene, Maine, Pranciš
konų Šv. Antano Vienuolyno 
pašventinimą, dar negrįžo, p. M. 
Norbutas jau daugel kartų bu
vo Pranciškonų kviestas jiems 

’ padėti ūkyj vasaros darbams, 
į tur būt užsiliks ten ilgesniam 
laikui.

Sekmadienį, rugpiūčio 20 d. 
įvyko Moterų S-gos 22 kuopos 
susirinkimas. Darbščios sąjun
gietės rengiasi prie parengimo 
lapkričio mėnesyje. Kuopos pir
mininkė 

j jau per 
i kuopai, 
savo 75
ga sveikiname p. M. Sundukie- 
nę ir linkime jai daug laimės ir 
sveikatos.

Brockton, Mass. — Rugpiūčio 
6 d. šios kolonijos lietuviai ir 
kitataučiai pagerbė Dr. A. F. 
Budreskį, jo 25 metų kaipo gy
dytojo sukakties proga.

P-nia L. M. Mašidlauskienė, 
pasikvietus į talką kitas, suruo
šė šaunų bankietą Bryant vieš- 
butyj. Dalyvavo apie 150 įžy
mių svečių ir viešnių. Prie gar
bės stalo sėdėjo Dr. A. F. Bud
reskis ir jo žmona, Brocktono 
miesto mayoras Downey, kun. 
Feliksas Norbutas, kun. Juozas 
Petrauskas, Dr. ir ponia A. 
Buckley, kun. John B. Missa ir 
p. L. M. Mašidlauskienė.

Toastmasteriu buvo Dr. A. 
Buckley.

Pianu skambino muzikos ku
rinius p. Joseph Sweeney.

Pavakarieniavus, toastmaste- 
ris Dr. A. Buckley pakvietė sve
čius ir viešnias kalbėti. Sveiki
nimų kalbas pasakė šie: kun. 
Pr. Virmauskis, kun. J. Petrau
skas, kun. J. Missa, kun. Grego- 
ry H. McGann, Dr. Charles D. 
McGann, Dr. V. C. Kvaraciejus, 
adv. Harry J. O’Sullivan, John 
S. lient, Jr., Dr. Povilas Jak- 
mauh, buvęs valstybės sveika
tos komisijonierius, pr Julė Ja- 
kavonytė, adv. B. Sykes, adv. 
Kazys Kalinauskas, Dr. William 
G. Walker, Dr. William Reagan, 
Dr. Algirdas A. Waitkus ir Dr. 
Andrius J. Gorman.

P-nia L. Mašidlauskienė, ban
kieto rengėja, įteikė Dr. A. F. 
Budreskiui dovanas, būtent, 
rankinį laikrodėlį, sidabrinę pa
dėklą (tray) ir Motinos ir Vai
kelio sidabrinę stovylėlę.

DR. A. F. BUDRESKIS

p. M. Sundukienė, kuri 
ilgus metus vadovauja 
rugpiūčio 15 d. šventė 
metų sukaktį. Šia pro-

Pereitą sekmadienį, rugpiūčio 
20 d., tuoj po sumos įvyko Mo- 

• terų Sąjungos 27 kp. susirinki
mas. pp. U. Pazniokienė ir E. 
Čeikienė išdavė raportus iš įvy
kusios N. A. L. Konferencijos, 
liepos 4. So. Bostone. Išklausy
ta ir kiti raportai.

Sąjungietės pareiškė užuojau
tą pp. Mažeikam dėl jų sūnaus 
Įeit. A. Mažeikos mirties karo 
tarnyboje ir pasimeldė už jo vė- 

'le-

Ir ten atminsiu seses savo,
Ir liūdnos dainos pas jus bėgs, 
Tik saldaus balso, kaip dainavot 
Svetur girdėti man neteks.
Sudiev, sesutės lietuvaitės, 
Sudiev, dainelės, žolynai!
Sudiev .malonios mūs mergaitės, 
Palikit sveikos amžinai. (2)

Sekmadienį, rugpiūčio 20 d. 
lankėsi kun. P. Aukštikalnis, 
S. J. Tą pačią dieną matėsi su- 
grįžusios iš Elmhuret, Pa. trys 
mūsų seselės mokytojos. Svei
kiname.

Rugpiūčio 6 d. N. P. bažnyčio
je apsivedė p-lė M. Maciukaitė 
su p. A. Jundzil. Šaunus vestu
vių bankietas, kurį iškėlė tėvai, 
pp. Maciukai, įvyko Lincoln 
svetainėje, Brightone. Bankiete 
dalyvavo daug gražios publikos 
ir visi linkėjo jaunavedžiams 
linksmaus gyvenimo, šia proga 
ir mes sveikiname pp. J. M. 
Jundzils, linkėdami daug lai
mės ir sėkmių jų naujai sukur
tame vedybiniame gyvenime.

Dr. A. F. Budreskis yra ilga
metis Brocktono gyventojas. 
Pradinius mokslus baigė Brock- 
tone. Tufts Kolegiją užbaigė 
1917 m. ir gavo M. D. laipsnį. 
Jis buvo internu šv. Elzbietos 
ligoninėje. Laike karo įstojo į 
Evakuacijos ligoninę, Camp 
Sherman, Ohio. Tarnavo užju- 
ryj Belfort, Alasace - Lorraine 
ir Nantes, Prancūzijoj.

Būnant Brocktono mayoru 
Mannmg, Dr. Budreskis buvo 
miesto gydytoju. Dr. Budreskis 
yra Brocktono ligoninės štabo, 
Brockton Medical Society ir 
American Medical Association z
nariu, yra Brockton Savings 
Bank direktorių, ir nariu įvai
rių organizacijų.

Dr. ir ponia Budreskiai auklė
ja dvi dukreles—Allan ir Anne.

Dr. A. F. Budreskis.yra labai 
daug veikęs ir lietuvių visuo
meninėje veikloje. Jis yra visų 
mylimas ir gerbiamas.

Kaip jau minėta, ponia L. 
Mašidlauskienė yra didžiausia 
“kaltininkė” už bankieto su
ruošimą Dr. Budreskį pagerbti. 
Ji labai daug darbavosi, p. Ma
šidlauskienė yra Dr. ir ponios 
Budreskių kaiminka. Ji yra kai
linių (furs) siuvėja ir taisyto
ja. Todėl jei priklauso garbė, 
kad ji, atsitraukus nuo biznio, 
pašventė daug laiko, kad pa
gerbti tikrai užsitarnavusį pa
garbos profesionalą.

Šia proga sveikiname Dr. A. 
F. Budreskį ir linkime jam su
laukti auksinio jubiliejaus. Rap.

Šiomis dienomis sunkiai susi
žeidė p. K. Klimavičius, gyv. 
Highview St. Jis yra vienas 
seniausių parapijiečių. Jis skin
damas vaisius išpuolęs iš me
džio. p. K. Klimavičius randasi 
Norwoodo ligoninėje.

Šiomis dienomis svečiuojasi 
pas mūsų kuopos narę p. Wal- 
czak (Smitaitę) jos mylimas 
vyras, jūreivis J. Walczak. Jū
reivis J. Walczak po 13 mėne
sių tarnybos lankosi pas savo 
žmonelę. Šia proga kuopos na
rės sveikina pp. Walczaks ir 
linki jiems linksmai drauge pra
leisti 20 dienų atostogų.

A. D.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

RožančiaiSekmadienį, rugpiūčio 2Q d. 
pp. Janiūnai savo namuose bu
vo iškėlę šaunų bankietą pager- 

j savo 
sūnų. Vienas sūnus karys Jonas 
buvo atvykęs iš Virginia, kur 
jis tarnauja inžinerijos batalijo- 
ne; antras sūnus, Albinas atvy
ko iš seminarijos vasaros atos
togoms. Bankiete dalyvavo gra
žus būrelis svečių ir taipgi se
minaristo Albino kolegos: A. 
Kontautas ir E. Beucler.

Karys Jonas praleidęs 12 die
nų atostogas pirmadienį išvyko

Smelstorius. Jis buvo apie du' 
metu Pacifike. Prieš atvykimą 
pu tėvelius, jis buvo sustojęs 'b«i^ū!įėhį
Texas valstybėje, kur aplankė 
savo brolį karo tarnyboje, su 
kuriuo nesimatė ilgai.

p. Pranas Kuras, gyv. Willow 
St.. kuris sunkiai sirgo ir buvo 
padaryta “appendix” operacija 
Nonvoodo ligoninėje, sveiksta 
su Dievo pagalba, ir yra viltis, 
kad neužilgo galės grįšti į na
mus.

i 
t

p. Jonas Dixon (Dirsa), įžy
mus sportininkas, po operacijai 
Norwood ligoninėje jau baigia 
pasveikti namuose.

—

Rugp. 20 d. pas pp. Kneižius 
lankėsi iš Nashua (N. H.) pp. 
T. Mitchell ir Ona Skirkevičie- 
nė; iš Cambridge — pp. Dainiai 
ir šeima; iš Dorchester — p. 
Margareta Kohanskienė su duk
rele ir ponia G. Lyons su duk
rele.

p. Jurgis Versiackas, 
Chapel St., jau pasveiko po o- 
peracijos kojose, ir jau pradėjo 
dirbti.

gyv.

šeštadienį, rugp. 22 d., 9 val.atZal tarnybon. Karys Jonas tik 
rytą, Šv. Jurgio par. bažnyčioje bai§ė inžinierijos kursą ir da- 
įvyks jungtuvės p. Salomėjos bar ^arįs savo mokslo pasek- 
Akstinienės su p. Mykolu Jab-!mh* Pratybas. Sveikiname karį

p. Anicetas Šlapelis, šv. Jur
gio lietuvių par. vargonininkas, 
dėl sveikatos susilpnėjimo atsi
sakė nuo pareigų. Apie rugsėjo 
pirmą dieną vyksiąs pas brolį į 
Rochester, N. Y.

lonskiu, gyv. Norwoode.

Svarbus Federacijos 
Skyriaus Susirinkimas 
Sekmadienį, rugpiūčio 27 d., 

tuoj po sumos (11:30 vai. rytą) 
įvyks svarbus Federacijos sky
riaus susirinkimas parapijos 
svetainėje.

Valdyba kviečia visų draugi
jų atstovus ir atstoves dalyvau
ti.

J. Janiūną, linkėdami sėkmių 
karo tarnyboje ir Dievo palai
mos.

Šią savaitę mus aplankė šie 
kariai: marinas Įeit. W. Sima
navičius, W. Būnevičius, jūr. F. 
Vaitkus ir jūreivis, mūsų para
pijos choro narys, A. Kontri
mas.

Pereitą savaitę sugrįžo pas 
savo tėvelius praleisti atosto
gas iš karo tarnybos Leonas

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.
275 Maln St., W e bate r, Mass.

Rugpiūčio 15 d. p. M. Sundu- 
cier.ė, Cambridge Moterų S-gos 

22 kps., pirmininkė, kuri jau 
kuopai vadovauja 15 metų, 
šventė savo 75 metų sukaktį. 
Šia proga, kuopos narės sveiki
na pirmininkę p. M. Sundukie- 
nę, linkėdamos jai ilgiausių me
tų, Dievo palaimos ir ištvermės 
dar toliau sumaniai kuopai va
dovauti.

Moterų S-gos 22 kp., 
Cambridge, Mass.

“Darbininko” administracijo
je galite gauti puikų Rožančių 
po $1.10 su prisiuntimu. Turime 
nedidelį jų kiekį. Kas norite jų 
gauti, tuojau užsisakykite. Su 
užsakymu money orderį arba 
grynais pinigais siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas- 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Draugijų Valdybų Adresai

Kapitonas A. Matusevičius iš 
Anglijos rašo savo tėveliams, 
kad esąs sveikas ir viskas gerai 
sekasi, tik turįs daug darbo su 
vokiečių “robot” bombomis. 
Kapt. A. Matusevičius yra ko
manduojantis kapitonas prie 
priešlėktuvinių patrankų, ap
saugoja Anglijos kanalą. Teko 
patirti, kad kap. A. Matusevi
čius neužilgo bus paaukštintas 
Majoro laipsniu. Sveikiname. |

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS t V C.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boaton, Maaa. 

Tel. So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. GailUlnlenB

8 Winfield St.. So. Boston, Maaa. 
Prot. Raut. — Ona Ivaškienė,

M0 E. Sixth St., So. Boaton, Maaa 
Fln. Rait. — B. Cunienė.

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

ttdinlnkė — Ona StaniuliOti.
177 West 7th St.. So. Boston. Mass 

rvarkdarė — Ona Mlzgirdienė.
948 E. Broadwav. S Boston Maus 

Kasos SI. — Elzbieta AukJtlkalnyt*.
110 H SL, So. Boston. Mass 

Draugija tavo susirinkimus laiko kaa 
antrų antradieni mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
I par protokolų rMtinlnkg.

•V. JONO EV. B L. PA6ALPINE* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagtdya,
601 6th St., So. Boaton, Maaa.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkia
702 E. 5th St., So. Boston. Maaa.

Prot. Rait. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston. Maaa.

Fin RaSt. — Aleksandras IvaSka. 
<40 E. Sixth St.. So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Grięanavičius,
699 E. Seventh Št.. So. Boston. Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadway, So. Boston. Mass.

Draugija laiko auairin kimus kaa tra 
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
<92 E. 7th St., So. Boaton, Maaa,



DARBININKAS
1 tPenktadienis, Rugpiūčio 25, *44

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

Vyčiai, sodalietės, choras ir 
profesionalai surengė, mieste, 
gražų bankietą kun. K. Jenkui 
pagerbti proga jo įstojimo kape
lionu į kariuomenę. Tuo pačiu

I 

tikslu yra rengiamas masinis 
susirinkimas sekmadienį, rugp.: 
27 d., 7:30 v. v., bažnytinėje sa i 
Įėję. Čia bus graži dainų prog
rama ir kalbų. Įžangos nebus, j 
Visi kviečiami atsilankyti.

DAKTARAI

Išleistuvių programai prisi
rengti choro praktika įvyksta, 
penktadienį, 8 vai. v., parapijos 
salėje, 492 E. 7th St.

'■/ . i*' ;

Didžiai Gerbiamam Kapelionui 
KUN. B. URBAI 

gerbiamai Urbienei, jos šeimai ir giminėms 
reiškiame' gilią užuojautą liūdesio valandoje 

mirus Jūsų brangiam Tėvukui.
Meldžiame Gailestingąjį Dievą suteikti 

Tėvuko Juozapo sielai 
amžiną džiaugsmą danguje.

Šv. Kazimiero Seserys
Motina Juozapa.

USA LIETUVIAI KARLAI LAN-
KO KUN. MATULAITĮ 

LONDONE

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

1

Pagerbė pp. 
Niauronius

Sekmadienį, rugpiūčio 
vai. vakare,

20

LANKĖSI

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
Se. Boston, Mass.

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

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

TeL TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
 . .............. ..

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

AmericanPestControl
Exterminators of Household

Pests
65 L Street ŠOU 1324

So. Boston, Mass.

. _ pasiekęs Išrideną, iš 
kur gan skubižn turėjo iš
vykti į Europos frontą. 
Dabar jo adresas: Ptv. Jo
nas Navickas 31440336 U. 
S. Army Hospital Plout 

’i 4150 A. P. O. #63 U. S. 
į Army.

(LKFSB) Londonas ga- kartu. Aplankė bažnyčią 
na dažnai varginamas vo- grožėjosi altoriumi. Jisai 
kiečių lekiančiųjų bombų, patenkintas savo tarnyba, 
Iki šiol lietuvių bažnyčia sveikas ir stiprus. ^Viso jų 
nenukentėjo. Kun. Dr. Ma-iyra 5 broliai. Du iš jų jū- 
tulaitis tebėra gyvas ir reiviai, o kitu du tarnauja 
sveikas. Kaikada jį aplan- armijoje, 
ko USA lietuviai kariai J džiaugsmo, 
Taip, liepos mėnesy lankė
si viršila (seržantas) Pra
nas Markauskas iš Pitts- 
ton, Pa. Jisai — sveikas ir 
stiprus, pasiruošęs buvo 
išvykti i Europos frontą. 
Tame dalinyje yra dau
giau lietuvių, tik nemoka 
tėvų kalbos kaip reikiant. 
Jie net gal mielai jfasimo- 
kytų, bet neturi vadovėlių. 
P. Markauskas Pittstone 
turi du broliu ir dvi sesuti, 
bet labiausiai išsiilgęs ma
mytės. Jisai sveikina savo 
namiškius, kleboną kun. 
Kasakaitį ir pažįstamus.

Liepos 23 d. Londono lie
tuvių parapiją aplankė 
brooklinietis karys Sgt. 
Ant. Mačiulaitis. Jo tėve
liai gyvena Bayonne, N. J. 
Londone jisai buvo pirmu

i ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA trijų flatų na

mas po 3 kambarius. Baltos 
sinkos ir skalbynės, gasas, elek
tra ir visi įrengimai. Parsiduo
da labai pigiai, nes aš našlė li
kusi negaliu namą apžiūrėti. 
Atsišaukite: 164 W. 6th St., So. 
Boston, Mass. (25-29-1)

Turėjo didelio į 
kai gegužės 

mėn. susitiko savo brolį 
Edvardą. Tikisi greit grįž
ti pas tėvelius, nes karas- 
einąs prie galo.

Kun. Dr. K. Matulaičio ir 
lietuviškos parapijos adre
sas: 21, The Ovai, Hack- 
ney Road, London, E.- 2, 
England.

Sužeistas Jonas Navickas

Point), S. B. Jaučiasi puikiai ir 
žada vykti į Lietuvos Vyčių 
Seimą, kuris įvyks kitą mėnesį 

’New York City. Reikia pažymė- 
įti, kad panelė Felicija yra L.
Vyčių Centro finansų sekreto
rė ir daug padeda išleidžiant

'žurnalą “Vytį”.

Trečiadienį lankėsi iš Wor- 
ces*terio p. Vincas Stankus, ku
ris svečiuojasi pas savo brolį 

' So. Bostone. Atsilankymo pro
ga p. Stankus užsiprenumeravo 

' metams “Darbininką”.

t

d.,
Strand salėje, į-6

vyko šauni puota pp. Kazimie- j 
rą ir Marijoną Niauronius, gy
venančius 16 Sanger St., pa
gerbti, jų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga.

Dalyvavo virš 200 žmonių iš 
Bostono ir apylinkės lietuvių 
kolonijų, ir net iš Conn. valsty
bės.

pp. K. ir M. Niauroniai gavo 
daug sveikinimų, linkėjimų ir 
dovanų. Toastmasteriu buvo p. 
Adolfas Namaksy, Bostono 
miesto nuosavybių įkainuotojas 
(assessor).

Šios šaunios puotos rengėja— 
p. J. Pažasienė; svočia — Ago
ta Palaimienė, svotas — Ignas 
Mačiulaitis.

pp. Niauroniai auklėja tris 
dukteris — Julią, Onutę ir Te
resę. Jie yra nuoširdūs “Darbi
ninko” rėmėjai ir ilgamečiai 
skaitytojai.

Sveikiname Jubiliejatus 
Niauronius ir linkime Dievo 
laimos.

i

Ra p.

Ketvirtadienį “Darbininke 
lankėsi Adolfas 
kai iš Omaha, 
Palinskai atvyko į Bostoną ap
lankyti savo sūnaus, kuris tar-

ir Alace Palins- 
Nebraska. Pp.

i

CAMBRIDGE, MASS

PADĖKA
Rugpiūčio 1 d. š. m. žiauri

nauja Dėdės Šamo tarnyboje mirtis išplėšė mums mūsų sūnų, 
medikaliame departamente kai-^21 metų amž., jūreivį, a. a. Jur- 
po farmaceutas.

Pp. Palinskai yra nuoširdūs j mUs skaudžiai palietė ir ka-
gj DabricFą. Mūsų sūnaus mir-

PARSIDUODA šešių familijų 
namas po 3 ir 4 kambarius. Visi 
įtaisymai, vanos, baltos sinkos. 
Parduosiu pigiai. Atsišaukite 
pas savininkę: Mrs. J. Jadvi- 
šius, 122 Sylvia St., Arlington, 
Mass. Tel: Arlington 4036-J.

(LKFSB) Londono lie
tuvių klebonas kun. Dr. K. 
Matulaitis gavo laišką nuo 
buvusio ‘Studentų žodžio’ 
redakcijos nario Jono Na
vicko. Jis rašo iš ligoni
nės: ‘‘Mirčiai buvau pasi
ruošęs. Čia yra kapelionas, 
jis kiekvieną dieną aplan
ko ligonius. Taip, kad yra 
puiki proga dvasios reika-į 
lais apsirūpinti. Aš dabar

i laikausi neblogai, neblogai 
ir jaučiuosi. Vis dėlto, ko
jos visos nepasisekė išgel
bėti, pusę turėjo nuplauti. 
Mat, aš buvau smarkiai 
sužeistas kojon, kurioj vė
liau gangrena- prisimetė...”

Kaip žinome, J. Navickas 
yra a. a. kun. J. Navicko 

, brolvaikis, baigęs Maria- 
napolio kolegiją 1941 m.

REIKALAUJA lietuvės mo
ters, kuri galėtų pagelbėti namų 
ruošą dirbti, gyventi kartu su 
namiškiais dėl palaikymo šei
myniškos nuotaikos (campa- 
nion) namuose. Trys 
žmonės. Tel. Rockland

a dangi mūsų antras sūnus irgi 
į toli randasi nuo mūsų, kur nors 
Prancūzijos karo laukuose, tai 

Atsilankv- i nelaimės našta mums buvo 
ie_jsunki, ir be gerųjų draugų iš

tiestos pagalbos rankų, būtume 
ją sunkiai galėję pakelt. Užtat 
mūsų ir mūsų sūnaus kario A- 
dolfo noras yra išreikšti vi
siems širdingiausią padėką, ku
rie mus gelbėjo mūsų skaudžio
je valandoje. Širdingiausiai dė
kojame mūsų a. a. sūnelio Jur
gio krikšto tėvams poniai O. 
Milėnas ir p. P. Cipariui už pa- 

Idėjimą, šv. mišias ir gėles: sa- 
i vo seserei p. Kabašinskienei ir 
i jos dukrelėm Marytei, Alenu- 
;tei ir Julytei; vyro broliui p. S. 
Dabrickui ir šeimai už padėji- 

!mą, šv. mišias ir gėles. Dėkoja- 
,me sekantiems už šv. mišias ir 
į dalyvavimą šermenyse’ ir laido
tuvėse; p. M. Sabeikienei ir jos 
dukrelei Onai, pp. Žukų šeimai, 
pp. Zozų šeimai, kūmai p-lei E. 
Pranyčiai, p. Stramackienei, pp. 
Matusevičiam, pp. Burbuliam, 
pp. Levickam, pp. A. H. Pleka- 
vičiam, pp. Jakučiam, pp. B. 
Plekavičiam. p-lei F. Rineri, p. 
O. Lipienei, pp. Dawdam, pa- 
inelei H. Visgenis. p-lei J. Žemai- 

' tis, pp. Mileikam, Cambridge 
Screw Co. darbininkams už šv. 

Sugr|ZęS Laimingai 1 mišias ir gražias gėlių puokš
tes, dėkojame p. Mileikiui, ku- 
tris iš virš minėtų darbininkų

: Omahoje lietuvių parapijos na
, riai. Gi p. Adolfas Palinskas yra; 
virš 13-kos metų komitetų pir- 

įmininku, trustistu.
mo proga, svečiai užsiprenume
ravo metams “Darbininką”.

suaugę 
493M2.

pp. 
pa-

Metinis Išvažiavimas

I Ketvirtadienį, lankėsi Mrs. S.
A. Neviera iš Dorchester. Mass.. 

įsu savo sūnumi Juozu, kuris y- 
ra Dėdės Šamo karo tarnyboje 

į kaipo aviacijos kadetas. Karys
p. Neviera yra buvęs užsienyje 

I ir dalyvavęs karo veiksmuose.
Pp. Nevierai labai linksmi .susi
laukę mylimo sūnaus, kurio jau 
nebuvo matę per ilgą laiką.

rio Adolfo vardu, nors jam ir 
neteko dalyvauti jo brangaus 
brolelio laidotuvėse ir nepasi- 
matyti paskutiniu kartu, užtat 
ir jo vardu mes tėveliai dėkoja
me jums visiems už šv. mišias 
gėles, užuojautas ir jūsų 
pati ją.

sim-

Juozas ir Adelė 
ir Adolfas, karys, 

Dabriekai.
9

VARGONININKAS 
REIKALINGAS

Atsišaukite į “Darbininko” 
redakciją, 366 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass., laišku.

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Viešnia pp. Razva- 
dauskų Rezidencijoj

ŽVAIGŽDE”
Į Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 

■ lome ir neperšame “Žvaigždės”, tik 
norime tiesą, pabrėžti, štai ji: ’*Ka» 
pamėgino “žvaigždę" vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!'

; šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
i pasakė.

U

Administratorius Parduoda 
Stoką

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS —
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postas ruošia metinį iš
važiavimą D. L. K. Kęstučio į 
Klubo parke, Oakland Grove, 

; East Dedham, Mass., 
• prieš Labor Day, sekmadienį, į 
rūgs. 3 d.

Legionieriai smarkiai ruošia
si visus savo svečius tinkamai I m’ai stiprėja ir reikia manyti, 
priimti, pavaišinti ir pasisve- kad pp. Razvadauskų rezidenci- 
čiuoti. Bus žaidimų, gardžių už-1 Ja, G St., S. Bostone pagyvėjo.; 
kandžių, ir gros Wally Jason’s Dabar pp. Razvadauskai augina; 
orkestrą. &ražias dukreles. Sveikina '

Legijonieriai kviečia visus lie- me- ^aP
tuvius atvažiuoti ir smagiai pa
sisvečiuoti su karo veteranais.

J. J. R. |
-------------------------------------------p. Pranas Vaškas iš Newark,!rjc is Atn darhininim 

~|N. J. rašo, kad Jis is Bostono |surinko S1O.7O auką d€1 šv. mi.
- [šių. Dėkojame Cambridge N. P. 
•iparapijos kunigam už malonų 

uz j patarnavimą, trejas šv. mišias 
į ir gražiai įrengtą katapalį; pa
rapijos chorui ir p. M. Karbaus- 
į kui, parapijos vargonininkui, 
taipgi kariškiams už suteiktą 
pagarbą laidotuvėse ir per šer
menis. Dėkojame graboriui A. 
Ouirkai su sūnumi už simpatiš
ką patarnavimą. Dėkojame vi-

Trečiadienį, rugjf. 23 d., š. m. 
pp. Prano ir Genovaitės Razva- 

dieną!dauskų rezidencijoj atvyko jų- 
naujagimė dukrelė, kurios var- ■ 
das bus krikštu patvirtintas —į 
Gloria. Mamytė su dukrele žy-

I

Apačioje pasirašęs adminis
tratorius yra pasiruošęs priimti 
pasiūlijimus, perkant visus ar 
dalį 18-ka common stock of 
Bridgewater Workers Coopera- 
tive Association of Bridge- 
water, Mass. Šerų. Lapkričio 30, i 
1943 buvo apskaitliuota 
pagal išduotos Certified Public 
Accountants apyskaitos 
vienas $525.45. Dividendų buvo 
mokama beveik 40G per perei
tus 1943 m. Dėlei tolimesnių in
formacijų kreipkitės:

Attoraey I. Manuel Rubin, 
213 Main St., 

Brockton, Mass.

“ŽVAIGŽDĖ”
žinokite yra švč. Jėzaus širdies laik
raštis: Tas vienas jau daug reiškia! 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI- 

i SUS M. A. narių reikalus aprūpina. 
Jei norite būti šviesos ir Meilės 

vertė > skleidėjais tai platinkite ir raginkite

kiek-

A

kitus skaityti 1944 metams
“ŽVAIGŽDę”.

“ŽVAIGŽDĖ" metams — $1.00; 
Jėzaus širdies Spalvuotas Paveiks
las 50 centų; Maldos Apaštalavimo 
Įstatai — 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija, 
488 E. Seventh St., 

So. Boston (27), Mass.

Išnuodijame Blakias 
Tarakonus, Žiurkes 
ir kitokius gyvūnus.

Hanna Exterminating Co
Our Products For Sale 

Box 16, 
165-A VVarren St. 
Roxbury 19, Mass.

t Pristatome Alų ir Tonikų
! Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
! toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
! ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

i 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

I sugrįžo į namus ketvirtadienį.j g 
i rugp. 16 d. “safe and sound”
Sveikina visus ir dėkoja 
draugingumą ir malonumą.

ATOSTOGAUJA

I

Šią savaitę išvyko atostogoms 
i p. Feliksas Zaleckas su šeima, IĮ gyv. So. Bostone. Jis savo atos- 
į togas greičiausia praleis kur, 
į nors Baltuose kalnuose ar gal
i sieks ir toliau. Pasisekimo! Rap. siems už šv. mišias .gėles ir kas

I

nas
I “Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos 

Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody
nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina

* $6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin- 
d kas”, 366 W. Broadway. So. Boston 27, Mass.
'0>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtXXX'

4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 

I tCASPER’S ŠOU 4645 tik kokiu būdu, kad ir mums 
nežinant, mums pagelbėjo mūsų 

; skausmo valandoje. Lai gerasis 
Pereitą savaitę buvo išvykus Dievas jums atlygina už jūsų 

atostogoms p-lė Felicija Gren- »eras širdis, nes mes nuliūdę 
delytė ir ji savo dalį laiko pra- tik galime pasakyti, ačiū. Dė- 
leido L Street pajūryj (City kojame savo ir savo sūnaus ka-

Atostogavo

738 E. Broadvvay So. Boston 27. Mass.
PEPSI-COLA COMPANY, LONG ISLAND CITY, N. Y. v.

Exdusive Būt Not Expensive
SPECIAL
During August 
in our Modern
Beauty Salon

Reg. £10
* PERMANENT WAVE

07.5(
Firm Long lasting 
permanent wave 

While you relax in 

glamorous surroundings.

DAUGIAU UŽ TUOS PINIGUS

IŠ FONTANĖLIŲ VISUR

Kun. P. M. Juro Nauja :
Maldaknyge į

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują j 
maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusią- j 
pius, gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian- i 
čios išvaizdos. Kaina $2.75.

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas”. 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. J

I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

258 West Broadway,

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

S. BaraserlčlHJ Ir SūIihs 
MOTERIS PAGEtiiNINRĖ 

Lietuvių Graborlus ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2598 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 253?

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

0. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai

Patarnavimas dieną ir naktĮ 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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I Pvt. Edvardas Lenkauskas (Lenk) 

Žuvo Automobili aus Nelaimėje
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JUCIAI MIRĖ NAUJAME 
ŠULINYJ

___________________ ♦----------------------

Nevrark, N. J. — Penktadienį, 
rugp. 16 d. Vladas ir Ona Ju
ciai. gvv. 119 Garrison St.. bū- 
darni savo vasarnamyj. James- 
burg. N. J., patiko nelaimę. Vla
das Jucius kasė naują šulinį ir ky. 
bekasdamas apsvaigo nuo taip Mičiūnienė. 
vadinamų pelkių gasų (meth- 
ane). Jo žmona. Ona. begelbė- 
dama užtroškus/ savo vyrą, pa
ti tais gasais užsinuodijo šuli
nyje.

Tuo laiku atvyko iš Newarko 
Jucių sūnus Stasys su savo 
žmona Agnės, gyv. 273 Walnut 
St.. ir rado savo tėvus sukritu
sius šulinyj.

Nelaiminguosius gelbėti atvy
ko kaimynai, pašaukta policija, 
bet niekas negalėjo jų iš šulinio 
ištraukti dėl labai stiprių gasų. 
susirinkusių šuliny, 
kęs pirmos pagalbos 
maskomis 
na Jucius 
gydytojas 
nusius.

A. a. Vladas ir Ona Juciai bu
vo Švč. Trejybės lietuvių para
pijos parapijiečiai.

Palaidoti iškilmingai 
tadienį. rugpiūčio 16 d. 
Trejybės lietuvių par. 
čios Šv. Kryžiaus 
North Arlington. N. J.

Likusiai nuliūdime- a. a. Ju
cių sūnum Stasiui ir jo šeimai, 
ir Vladui, kuris yra armijoj, 
reiškiame užuojautą. F.

LIETUVIŠKA PORA

Rugpiūčio 19 d.. Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos bažny
čioje įvyko jungtuvės lietuviš
kos porelės, būtent, p. Juozo 
šarkaus su p. Ona M. Gudzins- 
kaite.

Bažnyčios altorius ir sanktu 
arija buvo gražiai išpuošti gė
lėmis.

Jaunąją atvedė į bažnyčią gi
minaitis p. John Kummins, nes 
Onutė yra našlaitė. Palydovais 
buvo Ona ir Viola Vabalytės, p. 

i Jonas Moliušis ir p. Antanas 
Stepanauskas; liūdininkais — 
p.p. L. LeBrun ir Petras Žukas.

Jaunųjų intencija šv. mišias 
atnašavo kun. J. Matutis ir su
teikė jaunavedžiam Moterystės 
Sakramentą.

Varg. A. Grigoraičiui vargo
nais grojant, Šv. Cecilijos cho
ras gražiai giedojo, nes jauni
kis buvo choro nariu. Solo gie
dojo p. Ona Sintau.

Vestuvių bankietas įvyko lie
tuvių salėje, kur dalyvavo gi
minės ir draugai, ir garbės sve
čiai — kunigai — kleb. M. Pan
kus. J. Matutis, A. Tamolionis.

Svečių buvo iš Westfield, 
Mass., Bristol, Kensington ir 
Hartford. Jaunavedžiai “me
daus mėnesį” praleisti išvyko į 
Atlantic City. Grįžę apsigyvens 
pas jaunosios motinėlę, 39 Lo- 

■cust St.
Sveikiname ir linkime jauna

vedžiams gražios ir šviesios a- 
teities ir sukurti gražią lietu
višką šeimą.

Abu jaunavedžiai yra labai 
rimto būdo ir pavyzdingi jau
nuoliai.

EARS“Amerikos” Piknikas
Pereitą sekmadienį. Bayonne, 

N. J., įvyko "Amerikos” laik
raščio piknikas Šv. Mykolo lie
tuvių par. darže, 
žai rasim 
kad turėtų 
daržą prie 

Į gų. Graži 
dobilais, nors voliokis. 1------

i vieta padaryta šokiams.
Aplink visą daržą, patvorėje, 

| pridėti iš miesto gautais, kaip 
parkuose yra, suolais. Ten ran- 

' dasi padaryta pastogė ir baras 
su visais patogumais. Viduryje 
yra keletas didelių skėčių nuo į Vakarienės metu M. Sąjungos 
saulės, po kuriais randasi sta- kuopos vardu pp. Benziam į- 
lai. Puikiai įta'svtas garsiakal- j teikta stambi piniginė dovana, 
bis, iš kur perduodami praneši-* p. Benzienės sesutė ir švogeris, 
mai ir plokštelių muzika, bet šį pp- Atkočiai įteikė j. ~ 
kartą buvo geri muzikantai. ’:

"Amerikos” redaktorius p. J- į | 
Laučka prataria keletą žodžių 
ir perstato iš Brooklyno atvy
kusias B. Brundzienės tautiškų 
šokių šokėjas, kurių buvo 10 ir 
jos tikrai publiką sužavėjo. 
Pastebėtina, kad visi atsilankę 
domėjosi jaunoms šokėjoms, o 
visi kaimynai iš antro ir trečio 

| aukšto savo butų per langus se- 
Įkė šokėjas. Tai Bayoniečiams 
bene buvo pirma tokia proga. 
Už tai turi būt dėkingi kun. K. 
Paulioniui, kurio iniciatyva 

i ši šokėjų grupė čia atvyko, nes 
jis netik apmokėjo jų kelio iš
laidas, bet ir puikiai pavaišino, 

j P. Laučka ir kleb. Kemežis irgi 
■ šokėjų neužmiršo.

Bayonniečiai visi sutartinai 
dirbo. Nuotaika visų buvo sma-

Žmonių matėsi iš visų apylin
kių: Jersey City, Harrisono, 
Kearny, Elizabeth, Newark. 
Brooklyn ir iš kitur. Oras pasi- 

į taikė gražus, tai ir žmonių bu- 
Į vo nemaža, ši pirma pradžia 
gal duos įniciatyvą kitais me
tais ir kitoms kelionijoms pa
našių parengimų padaryti ir 
tuomi paremti mūsų katalikišką 
spaudą.

Darbštus kun. M. Kemežis čia 
gimęs yra netik geras lietuvis 
patriotas, bet puikus adminis
tratorius, pavyzdingas šeimi
ninkas, malonaus būdo.

Pikniką reikia skaityti visais 
žvilgsniais vykusiu. Ten buvęs.

Kete 'Britain, Conn. — Pvt.J.
Edvardas Lenkauskas (Lenk). 
20 metų amžiaus, rugpiūčio 13,1 
ankstį sekmadieni, sutiko neti
kėtą tragišką mirtį autoinobi- 
liaus nelaimėje.

Gi vaduotojas William R. 
Smith. 18 metų amž., pavojin- 

Erank Narcum. Ona Sintautie- gai sužalotas, ir kitas pasažie- 
rius Albertas Bakanas. 19 metų 
amž.. kritiškai sužeistas. Abu 
randasi New Britain General 
Hospital.

Pvt. Edvardas Lenkauskas, 
po tragiškai ištikusios nelai-i 

Kad įvertinti visus uolius vei- mės. atvežtas i ligoninę ir aprū
pėjus ir darbuotojus, klebonas pintas paskutiniais sakramen- 
kun. M. A. Pankus rugpiūčio tais, po kelių valandų pasimirė. 
20. sekmadienį, parengė šelmy- giliame nuliūdime palikdamas 
nišką pobūvį parapijos nuosa- mylimuosius tėvelius. vieną 
vybėje. kurioje svečiavosi ir šie brolį Sgt. Albertą Lenkauską 
parapijos kolektoriai: Vincas 
Važnis. Antanas Mičiūnas. Jur
gis Šatas. Martinas Plūkas, An- 
tanas Tanukas, Mykolas Točio- ris: Prancišką. Matildą. Alber- jos 
nis. Stasius Rudnickas. Adolpas 
Rutkauskas. Frank Narcum.

I Be to. visos ir visi turėjo pro- 
' gos pasikviesti savo svečių, su I
kuriais iš viso buvo arti 50 da-

I lyvių.
Vakarienės metu. kleb. kun.

M. A. Pankus gražioje savo 
kalboje įvertino visus ir visas, 
ačiuodamas už gražų pasidar
bavimą parapijos naudai, ir iš
kėlė puikią mintį turėti už mie
sto ribų patogesnę nuosavą vie
ta tokiems parengimams netoli
moje ateityje.

Visi darbuotojai ir svečiai 
gražiai praleido laiką, išsineš
dami neišdildomus įspūdžius.

nė. Alice Coavaleski, Jessie 
Mack, Virginija Mack. Eleano- 
ra Covaleski. Kotryna Lukas.- 
Kotryna Narcum, Morta Niros- 

Marija Janušonis, Bronė

A. a. Edv. Lenkauskas

Tik atvy- 
būrys su 

ištraukė Vladą ir O- 
iš šulinio. Atvykęs 

rado Jucius jau mi-

ketvir- 
iš švč. 
bažnv- 

kapuose.

V.

Tur būt ma- 
parapijų Amerikoj, 
tokį puokų nuosavą 
pat klebonijos lan- 
užauginta žolė su 

voliokis. Erdvi

I įVHilliTVI

narę Prancišką ir jos vyrą Izi
dorių Benzius pagerbti, jų 40 

1 metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Priklauso padė
ka ir pp. Benzių dukrelei Onu
tei, nes»jos pagelba šis parengi
mas buvo sėkmingas.

C. BROOKLYN. N. Y

Šeimyniškas Pobūvis
me-

Dėdės Šamo tarnyboje kur nors 
Indijoje ir kitą brolį Joną Len
kauską, taip pat keturias sese-

ma maloniai prisidėti su tinka
ma a' '.a Šv. Andriejaus Lietu
vių Parapijos Auksinio Jubilie
jaus proga.

Baigiant. Lietuvių Veikimo 
Centras nuoširdžiai sveikina vi-' 
sus garbingos Jūsų organiazci- 

bei draugijos narius.
Su tikra pagarba, 

Kun. A. Tamoliūnas, 
LVC raštininkas.

1

tą. Kliarą.
Rugpiūčio 16. trečiadienį. 9 

vai. ryte. kleb. kun. M. A. Pan-! 
kus atnašavo gedulingas pa- 
maldas Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje už a. a. Į 
Pvu Edvardą Lenkauską, gi 
prie šalinių altorių šv. mišias 
atnašavo kun. A. Tamoliūnas ir priėmė sekančios trys
kun. Jonas Horgan.

Pvt. Edvardas Lenkauskas 
palaidotas su pilnomis militari- Janušonis, 
nėmis garbėmis Šv. Marijos ka- Stanley Slimsky ir Mary Slims- 
pinėse. į fcy-

Gerasai Dievas lai jo vėlei 
duoda amžinąjį atilsį ir 
mintąją ramybę Dangaus 
lystėje.

TRYS NAUJOS POROS
Šv. Andriejaus lietuvių para

pijos bažnyčioje, rugpiūčio 19, 
šeštadienį, . moterystės sakra-

naujos poros:
Jonas Macavičius su Kotryna

Liudininkais buvo:

įteikė pp. Ben- 
ziam $100.00 dovaną, o pp. 
Benzių sūnus, marti ir anūkė į- 
teikė taip pat piniginę dovaną 
savo tėveliams. Nuo draugių ir 
gi įteikta piniginė dovana.

p. Pranciška Benzuvienė per 
23 metus priklauso prie Moterų 
Sąjungos kuopos ir joje su dide
liu pasišventimu darbuojasi. 
Tai viena veikliausių kuopos 
narių. Ji niekad neatsisako nuo 
jokio darbo. Yra tikrai ener
ginga veikėja.

Tokie draugiški suėjimai su
teikia daug malonumo, pp. Ben- 
ziam palinkėta ilgiausių ir lai
mingiausių metų. Taipgi sudai
nuota keletą liaudies dainelių.

Aguona.

palai- 
Kara-

A.T.

Artėjant Parapijos Auksi 
niam Jubiliejui

Helena

Liūdi- SUSIRINKIMAS

PADĖKA

.Vczc Britain, Conn. — Šių 
tų vasario pradžioje veiklioji I 
Lietuvių Veikimo Centro valdy-; 
ba pradėjo nenutraukiamą so
cialinę pramogą kas ketvirta
dieni Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos naudai.

Ta socialine pramoga buvo ir 
yra tęsiama kas ketvirtadienį S 
vai. vakare, iki šiol suteikdama 
gražaus pelno.

Tos ir tie.
ir pastanga 
moga 
naudai 
ti: Jul 
Sintaut;

iš

Juozas J. šarkus su Ona M. 
Gudzinskas. Liudininkais buvo: 
Adomas P. Kwider ir 
Dennis.

Jonas Kazlauskas su Monika 
L. Parker (Pakasius),
ninkais buvo: Edvardas M. Par
ker ir Gertrūda M. Parker.

Laimingiausios kloties lai- 
New Britain, Conn. — Lietu- mingam jaunavedžių sugyveni- 

vių Veikimo Centro raštinė vi- mui! 
soms New Britaino lietuvių or
ganizacijoms ir draugijoms iš- BRIDGEPORT. CONN

Kareivių motinų klubo susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
rugp. 27 d., tuojau po sumos, 
Šv. Andriejaus par. svetainėje. 
Kviečia visas motinėles. T. M.

kurie aukojo laiką 
gas. kad socialinė pra- 
nenutruktų parapijos 
yra sekančios ir sekan-T Ija Janušonis. Viktoras 

.a. Ed> ardas NIakauskas.

St'E S WH0 AMONG BRIDES 
—Actress Susan Hayward is 
shown hera after announcing 
that she and Jcss Barker, North 
Carolina actor, whom she met 
at canteen uhile both were 
entertaining servicemen, vili 
be married. Sjsan is from 
Brooklyn, N. Y., and her real 
real name is Edvthe Marrener

LAIDOTUVĖS
Rugpiūčio 16 d. palaidota 

Šv. Jurgio par. bažnyčios, jau
na lietuvaitė, 27 m. amžiaus, 
a. a. Veronika Bertulytė. Ji bu
vo nesveika nuo jaunų dienų iri
sunkiai vaikščiodavo. Kuomet ; siuntinėjo maž daug sekančio 
tik galėdavo lankydavo bažny
čią. bet jau metai laiko, kaip ji 
visai pasidarė ligonis. Iš šalies

• žiūrint, tarsi jos pasigailėjo 
Aukščiausias ir pasiėmė ją pas 

į Save, palengvindamas neturtin- 
;gos našlės, motinos padėtį; bet 
motinos meilė prie vaikų rodo 
ką kitą.- Ji taip jaudinosi, kad 
tarsi iš jos būt didžiausią turtą 
atėmę.

Klebonas kun. Paulionis la
bai teisingai tarė prie jos kars
to atsisveikinimo žodį. Nurodo 
velionies nuopelnus, kaip ji. pa
sitikėdama Kristuje, kantriai 
kentė savo sunkų gyvenimo li
kimą, ne aimanuodama ir nie
kam
matė ir suprato savo padėtį. Ji 
buvo giliai tikinti, tad tas tik 
gal ją ir stiprino.

Labai gražų pavyzdį parodė 
Bertuliu kaimynai, pažįstami ir 
šiaip parapijiečiai, ypač mo
ters. Jos skaitlingai dalyvavo 
laidotuvėse, bažnyčioje ir daug 
palydėjo į kapus. Tai tikrai gra
žus ir krikščioniškas reiškinys.

I Ne vienas, žiūrėdamas į velio- 
‘ nės karstą, pamanė, kad tikrai 
ji laiminga ir anot pamokslinin
ko. kad ji tuoj išvys Dievo vei
dą.

Už velionės vėlę buvo daug 
užprašyta šv. mišių visai nuo 
svetimų žmonių, apart giminių.

Teilsisi velionė amžinoje ra
mybėje.

I I

i

Jau bažnyčia baigta dekoruo
ti. tik liko dar altoriai užbaigti. 
Praeitą penktadienį susirinko 
daug moterų ir vyrų, kurie gra
žiai išvalė visą bažnyčią ir sve
tainę.

BINGHAMTON, N. Y.
turinio laiškus.

Gerbiamieji:
Šv. Andriejaus Lietuvių Pa

rapijos Auksinio Jubiliejaus is
torinė sukaktis netrukus bus iš
kilmingai minima su garbingo
mis iškilmėmis. į Praeitą savaitę gavo liūdną

Kas svarbiausia, kad tos gar- žinią geri parapijiečiai pp. Lu- 
bingos ir istorinės sukakties žeskai, kad jų sūnus Cpl. Louis 
proga bus išleista istorinė me- Ložaskis žuvo karo lauke Pran- 
niška knyga paminėti Šv. An- cūzijoj; 
driejaus Lietuvių Parapijos 
Auksinį Jubiliejų.

Toje istorinėje knygoje bus 
pilnai aprašyta Šv. Andriejaus 
Lietuvių Parapijos istorija, 
taip pat visų organizacijų ir 
draugijų istorija 

nesiskųsdama, nors gerai j Paveikslais.

taipgi ir p. P. Sikors- 
kienė gavo liūdną žinią, kad jos 
sūnus yra dingęs kur tai Aus
tralijoj. Abiem šeimom tikrai 
šioje valandoje reiškiame užuo
jautą.

Parapijos choras jau pradės
> ir ruošis 40 vai. atlai- 

_ . . - , , ... dams, kurie įvyks rugsėjo mė-Ta istorine knyga bus įlius-! . TT ... . _x... .... . „ nesi, kas is jaunimo nenorėtųtruota ir meniskai išleista. Ta L ... ......., , . ’ , .. : įstoti i chorą, lai atsilanko /knyga kitoms kolonijoms nu-' , , . ,. . ,. x. . . . . ipamoKas penktadienių vaka-svies vietinių lietuvių gyveni-: ., , . rais. 8 vai. / parapijos svetainę,mą ir darbuotę nuo pat jų at- j
vykimo į New Britain. Conn.1 Amerikos Lietuvių Tarybos 
Ateityje, ji liksis garbingas ir. skyrius Bridgeporte jau pradės 
istorinis paminklas būsiančioms savo darbus. Tik dar dvi drau- 
lietuvių kartoms. į

Taigi, jau laikas garbingai, 
Jūsų organizacijai bei draugi
jai sukrusti ir Spaudos Komisi
jai priduoti visas reikiamas ži
nias ir visų narių fotografiją, 
kad visa sutalpinus istorinėje 

; Šv. Andriejaus Lietuvių Para- 
| pijos Auksinio Jubiliejaus kny
goje.

Tuo pačiu, garbingoji Jūsų;?;
* i organizacija bei draugija prašo-j

• j . . i rdlapi su /domiais ii pamokas

Nors nedidelis skaičius mūsų 
kolonijos jaunuolių aktyviai 
dalyvauja šioj karėj svetimose 
šalyse, bet ir iš šio būrelio pa
reikalauta aukų.

Prieš keletą savaičių Prancū
zijos fronte žuvo karys Bro
nius Kiznis. Bronius buvo popu
liarus, visų mylimas jaunuolis, 
dėl to skaudus smūgis ne tik 
jo jaunai žmonai, tėveliams ir 
draugams, bet ir visiems jį pa- 
žinusiems.

Taip pat skaudi žinia pasiekė 
p-nų Kalasinskų namus, kad jų 
jauniausias sūnus, aviacijos lei
tenantas. 'Vladas, dingęs mū
šiuose virš Europos. Du vyres
nieji Vlado broliai taip pat tar
nauja kariuomenėj.

Abu jaunuoliai Bronius Kiz
nis ir Vladas Kalasinskas buvo 
pavyzdingi šv. Juozapo parapi
jos nariai.

i į SURPRIZO VAKARĖLIS
Rugp. 12 d. įvyko Sąjungiečių 

29 kp. surprizo vakarėlis savo

Nuoširdžiai dėkojame bran
giom sesutėm Sąjungietėm 29 
kuopos už surengimą bankieto 
man ir mano vyrui 40 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties 
proga. Tikrai buvo viskas pui
kiai suruošta ir slaptybėj išlai
kyta.

Ačiū už dovanas Sąjungie- 
tėms, sesutei ir švogebiui, sū
nui. marčiai ir anūkei, ir visoms 
draugėms. Ačiū visiems ir vi
soms už sveikinimus ir linkėji
mus.

Sunku mum rasti žodžių, ku
riais galėtume visiems taip pa
dėkoti, kaip pridera ir kaip mū
sų širdis jaučia. Kad ir prasti 
žodžiai, bet jie eina iš gilumos 
širdies. Mes esame visiems ir 
visoms dėkingi. Tos dienos įvy
kis mūsų atmintyje ir širdyje 
pasiliks visada.

Pranciška ir Izidorius Benziai.

NEW BRITAIN. CONN

Kardok

į

gijos liko, kurios neišrinko sa
vo atstovų, tai: Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto draugija ir 
Anšvietos Moterų ir Vyrų drau- 
giia. Turėtų nasiskubinti ir pra
džioje ruęrsėio, kad būtų iš
rinkti. Nebūtų gražu jai tos 
draugijos pasiliktų užpakalyj 
kitų. Atminkite, kad draugijos 
turi tautinius vardus ir labai 
svarbius. Viena Lietuvos kuni
gaikščio ir dar Vytauto, o kita 

: ‘apšvietos”. O kur ta apšvietą?

i

Paskutiniu laiku pas 
Petrauskus ir Oreskus 
gavo bostoniečiai, Dr. 
Galinis ir vėliau p-lė Antanina
Grabijoliūtė. Abu svečiai gro
žėjosi Binghamtoną supančia 
gamta ir gėrėjosi mūsų lietuviš
ku veikimu. Julija.■ ’ < A. • • •

TAVERN

Rugpiūčio 6-12 dienomis tu
rėjome parapijos naudai bazarą 
— karnivalą. Oras pasitaikė la
bai gražus, dėl to daugelis turė
jo progos gražiai pasilinksmin
ti. Klebonas Krencevičius, O. 
M. C., ir savanoriai darbininkai 
dėjo visas pastangas, kad pa
tenkinti atsilankiusius. Dauge
liui teko pasiaukoti darbui ir 
gerokai pavargti, bet už tai vi
sus džiugina gražios pasekmės. 
Pelno parapijos naudai liko 
3,860 dolerių 50 centų.

| HARTFORD AVĖ.. IR NORTH ST.
Geriausi alūs dideliais stiklais.

i Patarnavimas malonus ir mandagus.
? Visus nuoširdžiai kviečia

ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

p-nus 
atosto- 
Pranas

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.

tJ1 :11 ’ M M J 
COOPERATIVE BANK
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