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(LKFSB) Per Raudonąjį 
Kryžių iš Lietuvos į Chica- 
gą atėjo pranešimas, iš ku
rio matyti, kad Šv. Jėzaus 
Širdies sęserys dar prieš 
šią paskutiniąją bolševikų 
okupaciją darbavosi Anta
lieptėje, kur jos jau per ei
lę metų vedė garsią žemės 
ūkio mokyklą.
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Kvislingai komunistai 
baisiai pyksta kai kas 
jiems primena, kad jie yra 
sovietų žvalgybos tarnai. 
Tačiau visiems žinoma, 
kad kaip tik Sovietų Rusi
jos ginkluotos jėgos oku
pavo Lietuvą, tai Brookly- 
no kvislingų laikraščio re
dakcija buvo paskirta ap
rūpinti laikraščius propa
gandinėmis sovietų žinio
mis.

Tas laikraštis paskyrimą 
•maloniai priėmė ir jam už
dėtas pareigas atliko. Tik 
kada sužinojo, jog yra iš
leistas įstatymas, kad sve
timų valstybių agentai tu
ri užsiregistruoti, tai ir 
toji sovietų propagandos 
agentūra pasislėpė.

Prelatas Ryan Reikalauja į 
Darbų Negrams

Washington, D.
Prelatas John A. Ryan, 
Socialūs Gerovės depart- 
mento. Katalikų Gerovės 
Konferencijos, direkto
rius, reikalau ia, kad būtų 
išleistas teisingo samdy
mo darbininkų įstatymas, 
kuris draustu rasinę ir e- 
konominę diskriminaciją 
prieš negrus ir kitas ma
žumas. nes tokia diskrimi
nacija priešinasi Dievo į- 
sakymui: “Mvlėk savo ar
timą, kaip pats save”.

C.
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Londonas, rūgs. 7—Trys Prancūzijoje buvo sunai- 
Alijantų kariuomenės pa- kinta 25 divizijos nacių 
siekė Vokietijos siena ir armijos, o keturios divizi- 
apsigvnimo linijas, žino- jos apsuptos jūros pakraš- 
mas, kaip Siegfried linijas, čiuose. Tai naciams beliko 
Jau vyksta kautynės prie 39 divizijos, iš tų 18 buvo 
tos vokiečių tvirtovės. Prancūzijoje ‘smarkiai su- 

Iš Šveicarijos praneša- kapotos’. Trys divizijos 
ma. kad Aiijantų kariuo- pietinėje Prancūzijoje su- 
menės įsiveržė į Vokieti- naikintos, trys kitos su
jos kraštą ir užėmė naikintos prie Marseille ir 
Aachen ir Saarbrucken Toulon. Tai naciams belie- 
miestus. Bet Alijantų ka- ka 15 divizijų ir 21 “liku- 
ro vadovybė tų žinių nepa- čiai kitų divizijų”. Ar toki 
tvirtina.

Vokiečiai stengiasi su
traukti visas karines jė
gas, kad Alijantai neįsi-

ŠV. TĖVAS, PIJUS XII KALBĖJO Vokietijos 8 Skyriaus Moki- SJS 
PASAULIUI j n’a’ Pr’vers^ ’bH ^aro

Prancūzijos mergaitė gano savo zalmargėles tarp suritmtų dar neis- 
šaudytų didžiulių bombų. Tikrai ji turi gerus, nervus. Tai Normandijos 
jūrių pakrašty. Tos bombos sveria po 1000 svarų kiekviena.

Šiais laikais, kada Sovie
tų Rusijos imperialistinis 
apetitas pasiekė aukščiau- 
sį laipsnį, atsiranda “poli
tikų”, kurie teigia, kad 
mažos valstybės negali gy
vuoti be didžiųjų valstybių 
globos. Tačiau faktai ką 
kitą kalba.

“Naujienos” rugp. 28 d. 
š. m. laidoje paduoda Bri
tų žurnalo “The Nine- 
teenth Century and After” 
štai kokį pareiškimą, ku
ris yra paremtas Tautų 

• Sąjungos statistikos duo
menimis:

“Nepriklausomų Balti
jos valstybių (Estijos, 
Latvijos, Lietuvos) ir Suo
mijos, kurios turi kartu 
mažiau, kaip 10,000.000 
gyventojų, įdėlis į tarptau
tinę prekybą buvo dides
nis, negu visos Sovietų Są
jungos, turinčios daugiau . ..
kaip 180,000,000 gyvento- 
jų”.

“N-jienos” sako:
“Tai dar vienas įrody

mas, kad mažos valstybės 
gali tarpti geriau, negu la
bai didelės valstybės”.

Alijantai Vnkietiįūs 
Prašymo Taikos

Londonas, rūgs. 7 — Bri
tų valdžios atstovas pa
reiškė, kad iki šiol, nežiū
rint gandu, Alijantai ne
gavo Vokietijos prašymo 
pradėti taikos derybas.

Be to ,Britu atstovas pa-!
reiškė, kad jokiu taikos, Vatikanas, rūgs. 7 — Jo■ 
derybų su Vokietija negali!šventenybė Pijus XII, kai-' 
būti, kain tik visiškas Vo-j bedamas per radio į platų- 
kieti jos pasidavimas. Ka-jjį pasaulį, atsišaukė į ka
da Vokietija norės naši- į riaujančias tautas užbaig- 
duoti, tai ii ta savo norąĮti šį baisų karą 
turi pareikšti Alijantų vy-jprie taikos, 
riausiam komandieriuij 
gen. Eisenhower’iui. Jei-! 
gu jis priims Vokieti jos į 
karo štabo visiško pasida
vimo pareiškimą, pasira
šyta vokiečiu karo štabo, 
pasižadant duoti laisvę A- 
lijantams ant visų Vokie
tijos politinių, ekonominiu 
ir finansinių reikalų, tai 
tik tada bus nutrauktos 
kautynės prieš Vokietija.

karinė galybė? Kai Alijan
tai pradėjo puolimą Pran
cūzijoj, karo vadams buvo 
žinoma, kad naciai turėjo 

Londonas, rūgs. < Vo- divizijas kariuomenės 
kieti jos nacių karo vado- Prancūzijoje, Belgijoje "ir 
vybė ir valdžia paskelbė Olandijoje. Tris divizijas 

Madrid, Ispanija, rūgs. 7 visuotiną ........ ................

Hitleris Šaukia Generolus 
Pasitarimams

Darbus

I

l 
I

Kvislingų komunistų a- 
gentai Baltimore, Md. lan
džiojo po lietuvių namus, 
kad gauti auku neva “Lie
tuvos šelpimui”. Bet tos 
kolonijos sąmoningi lietu
viai ne tik nedavė auku

nacių galybė galės atsilai
kyti nors kiek prieš Ali
jantų didžiausią kariuo
menę ir galingą oro jėgą?

| Naciai mėgina ištraukti 
savo kariuomenes iš Dani
jos ir Balkanų. Jei jiems 
tai pasiseks ir dar suspės 
ištraukti kariuomenės iš 
Jugoslavijos ir Italijos, ta
da dar sudarytų 50 divizi
jų kariuomenės ir galėtų 
bent kurį laiką karą pra
tęsti, nes Alijantams. Te
turint Prancūzijoje didelių 
uostų laivams, nelengva 
pristatyti visus karo reik
menis kariuomenėms. Bet 
Alijantų oro jėgos čia bus 
didžiausia pagalba nacių 

šiaurės'galutinam nugalėjimui.

p 2 S rZcllj

mobilizaciją, atitraukė iš Danijos, dvi iš 
i-j 

rėš Italijos. Tai viso turėjo 
apie 68 divizijas.

Bet pagal generolo Ei- 
senhowerio pranešimą, i- 
ki rugpiūčio 25 d.

ir grįžti Pranešama, kad Hitle- Vaikai 8 skyriaus yra pri- Lenkijos ir gal tris iš šiau b t vi o čonVio vieno irvrioncinc VPrSti dirbti karo darhllS. rrt •ris šaukia visus vyriausius versti dirbti karo darbus, 
generolus ir vadus pasita- Panaikino Prūsų finan- 

Jo Šventenybė sake: “Se- rimui ką daryti, kai jau sų ministeriją, “iš 1,500 
nasis pasaulis yra pasken- Alijantų kariuomenės prie periodinių leidinių daugu- 
dęs griuvėsiuose. Nuken- Vokietijos sienų. ,ma sulaikė, nebeleidžia iš-

; Goering Hitleriui paša- leisti”, ir taipgi uždarė ke- 
kęs, kad tolimesnis vokie- liolika universitetų.
čių pasipriešinimas Ali- j Berlyno radio paskelbė 
jautų kariuunfenėms yra vokiečių dekretą, kuriuo 
beviltiškas, vokiečiai karą įsako, kad dauguma stu

dentų turi mesti studijas j 
ir stoti karo darban.

tėjusi žmonija laukia nau
jo, tvarkingo pasaulio”.

Šv. Tėvas pareiškė pasi
tikėjimą, kad laimėjusios 
šalys užtikrins taiką ir vi
soms tautoms suteiks 
joms priklausomas teises 
ir laisvę.

pralaimėję.

Alijantai Pasiekė Olandiją

AMERIKOS VALDŽIA UŽĖMĖ
DAR 18 ANGLIŲ KASYKLŲ Prancūzijos perėjo

iv i c? i » <

Londonas, rūgs. 7 — Ali
jantų kariuomenės • v

IS; 
per'

Rusai Pasiekė Turkijos 
Sieną

I

J.V.Kareiviai Bus Paleisti 
Užbaigus Karą Su Vokietija

VVashington, rugs. 7 — kyli Tėvą Pio, vienuolį

Vokiečių radio oficialiai 
'Belgija, ir įsiveržė giliai i skelbia, kad Rusijos armi- 

; Olandiją: jos siekia užimti jos per Bulgariją įsibriovė 
ir į Graikiją ir jau pasiekė 

i Turkijos sieną.Amerikos federaline vai- kapuciną, kuris yra ando- Olandijos didi uostą, 
džia užėmė dar 18 Penn- vanotas stigmatika (Kris- micst^ Rotterdama. 
sylvania minkštųjų anglių taus žaizdomis) ir randasi tt i- m i *t t a a C’TZ’T-’T
’---------- kada kasyklų mažame kalnu vienuolyne' SvVIEiU RUSIJA FAbKBLnB
prižiūrėtojai paskelbė — San Giovanni Rotondo, 
streiką, reikalaudami uni- Italijoj, 
jos pripažinimo. I Proga aplankyti sutei-

Kasvklų darbininkai ne- kė Amerikos Raudonasis
streikuoja.

■ Dabar valdžia jau turi 33 miios karininkams 
kasyklas savo kontrolėje, nuolyno viršininkams.

! Tėvas Pio gimęs 1887 
metais. Jis iš nat mažens 
buvo gilus studiozas ir la
bai mylėjo religija. Tuoj 
po įšventimo kunigu vie
nuoliu. 1916 m. jis buvo 
naskirtas i San Giovanni 
Rotondo vienuolyną, kur 
jis oasižvmėjo kaipo ižv

KARĄ BULGARIJAI

Tūkstančiai Kareiviu Aolan- 
kė Stigmatiška Kunigą 

Italijoj

Į

I 
I

Washington, D. C. •— 
tiems kvislingų agentams,! dūkstančiai Amerikos ka- 
bet dar davė jiems gerą katalikų ir nekata-
pamoką. Todėl tūlas agen- Iiku< turėjo progą aplan-'^,,^ išpažintojas ir pata-i 
tėlis “V.” laikraštyj skun- . rėjas,
dziasi, kad Baltimore, Ma.i 
“Yra žmonių ir visai suga
dintų tos pro-hitleriškos 
spaudos... Jie plūstasi, ki
tus vadina ‘išgamom’, Lie- i

o-elbėio vokiečiams. Ta
čiau. būdama maža tauta, 
negalėio naciams priešin
tis. Bet dabar, kada Ru
munija pasitraukė iš karo 
ir kovoja prieš nacius, atė
jo laikas ir Bulgarijai tą 
patį padaryti.

Londonas, rūgs. 7 — Eu- 
Krvžius, kooneruojant ar- ropos karui einant prie ga- 

ir vie- lo. Sovietu Rusija paskel
bė kara Bulgarijai.

Visa laika Rusija pripa
žino Bulgarija neutraliu 
kraštu. Bet dabar pareika
lavo, kad ji paskelbtu ka
ra prieš vokiečius, kitaip 
jai būsią blogai.

Bulgarija reikalavo, kad: Rusija nebuvo naskelbus 
, jai būtu leista pasilikti ne-jkaro stovio Bulgarijai, 

‘‘lutraliai. Rusai sako, kad; Molotov pareiškė, kad “So- 
bulgarai leidžia vokiečiu vietų Uniia pripažįsta 

i laivams būti uostuose ir faktą, kad Bulgariia buvo 
naciu karo stovyje prieš sovie- 

ner vi- tus ir už tai dabar paskel- 
sus karo metus bulgarai bia karą”.

tuvos pardavikais ru- laiko “tūkstančius
sams’.” Kristaus žaizdų ženklai kareiviu”, ir kad

Visai teisingas pavadini- ant rankų, kojų ir šone pa-
mas.

Bet visa ta laika Sovietu

FCffiyiCTORY

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR 
^BONDS 
R AND (\STAMPS

Min. Gvlvs Sekminoai 
Darbuojasi Švedijoje

sirodė kun. Pio rūgs. 20 d., 
1918 m., ir nuo to laiko 
kartojasi.

—

I

Darbininkų Radio Programa

VVashington, rūgs. 7 — matyti, kad net gi vardai 
Amerikos vyriausybė jau surusinami. Taip, jaunas 
sudarė planus paleisti jau- tremtinys gimnazistas 
nuolius iš kariuomenės. Mindaugas Sibire vadina- 
kaip tik bus užbaigtas ka- mas “Miša”, 
ras Europoje.

Kareiviai bus atleisti iš 
tarnybos: 1, šeimų tėvai: 
2, pagal tarnavimo ilgu
ma: 3, pagal ilgumą tar
navimo užjūryj; 4. nagai 
ilgumą būvimo mūšiuose.

Wac, moterys kariuo
menėje, bus pirmiausia na- 
leistos tos. kurios yra ište
kėjusios. ir kurių vyrai at
leisti iš tarnybos.

Nevisi kareiviai bus iš 
karto atleisti bet pirmiau
sia šeimų tėvai, o naskui 
tie. kurie ilgiausia tarnavo 

I frontuose.

I

Iš Laivyno Jūreiviai Nebus 
Atleisti

Japonijos Atstovas Pas 
Hitlerį

Stockholm, rūgs. 7 —Ja
ponijos atstovas Vokieti
jai turėjo pasikalbėjimą 
su Hitleriu. Atstovas susi
rūpinęs dėl Vokietijos 
ro pralaimėjimo.

Bet Hitleris sakęs, 
naciai 
kovosią 
joie iki 
gaus.

ka-

kad 
betnepasiduosią.

ir pačioje Vokieti- 
paskutinio žmo-

I
i

Sovietai Pasiekė Jugoslavi
jos Sieną

VVashington, rūgs. 7 — 
Iš Amerikos laivyno jūrei
viai nebus atleisti iki 
ras su Japonija nebus 
baigtas.i °

Iš Mindančio Sibire 
Padarė "Miša"

Maskva, rūgs. 7 — So
vietų Rusijos kariuome
nės nėr Transvlvaniia žv- 
giuoja i Jugoslavijos kraš
tą. kad sujungti savo armi- 
ias su maršalo Tito armija 
ir greičiau iš ten išstumti 
nacius.

I 
I

už-

“Nėra geresnės pasiunti
nybės už kat. snaudos d^r-Sovietai Užbaioė Karą 

Su Suomija
šeštadienį, rugsėjo 9 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 

stoties, Boston, vėl turėsime progą klausytis lietuviš
kos radio programos. Lai mūsų liaudies dainos, muzika 

— ir gyvas žodis pasiekia kiekvieno lietuvio namus!
Priduokite arba siųskite vedybų, vedybinių su-

LKFSB gavo laišką nuo
min. Gylio iš Švedijos.
Min. Gylys sveikas ir sek-!
mingai darbuojasi tame Suomijos ir sovietų Rusi-
neutraliame krašte. Laiš- jos trijų metų karas užsi- kaktuvių, karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus, 
kai iš Švedijos eina dabar baigė. pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš-
gana ilgai: paprastas oro Naciai iš Suomijos pra- tadienių programose pasveikinti ir paskelbti.
paštu pasiustas laiškas deda išsikraustyti. , Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo
USA pasiekia per 6 savai-1 Tarp Suomijos ir Rusi- adresu: 
tęs ir tik retkarčiais,

M

• X

Stockholm, rūgs. 7

“žai- jos vadovybių eina pasita- DARBININKAS RADIO
bo” greitumu, nueina per rimai taikos sąlygoms ir 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
4 savaites. sienų nustatymui. . 1 Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.

(LKFSB) Ateiną vis liū- buotojų misiją”. Pijus XI. 
dnos žinios apie ištremtuo-J 
sius iš Lietuvos. Ypač sun-i 
kiose sąlygose vyrai, mo
terims kiek lengviau. Pa
tekusios į žemės ūkio sri
tis kaikurios netgi gauna 
mažus sklypelius žemės 
daržui, kur gab pasisodin
ti bulvių, fasoliu. svogūnu, 
agurkų. Tik rusiškoji dva
sia smarkiai juos Daliečia.

Iš vieno tremtinių laiško!
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■VAIRIOS ŽINIOS
Cr

Amerikos Armijos Susijungė
Londonas, rūgs. 7 —CBS religinio vaikų mokymo 

neoficialiai praneša iš Ro- būdus.
mos, kad Amerikos armi- Salezietis kunigas J. Fai- 
jos, kurios buvo šiaurinėje nas Kaune buvo įsteigęs 
ir pietinėje Prancūzijoje, katechetinį institutą, kurs 
kur tai neskelbiamoje vie- turėjo seseris vienuoles, o 
toje prie Vokietijos sienos gal ir pasauliečius, paruoš- 
susijungė į vieną, būtent, ti vaikų religiniam moky- 
gen. Patton’o trečioji ar
mija ir lt. -gen. Patch’o 
septintoji armija.

Dabar smarkiausias A- 
merikos kariuomenių su 
priešo karo jėgoms vyks
ta prie Moselle upės linijos 
30 mylių fronte tarp Metz 
ir Nancy, Prancūzijoj.

mui. Neturime žinių, ar 
bolševikai nesukliudė tos 
religinės įstaigos veikimo.

Tremtinė Gavo Sūnaus 
Fotografijas Iš USA.

Sunkios Dienos Ištremtųjų 
Į Sibirą

Katechetikos Institutas 
Lietuvoje

(LKFSB) Per Portugali
ją gavome žinių, kad Lie
tuvos dvasiškija, susirūpi
nusi, jog dėl karo sąlygų 
sunku duoti vaikams reli
ginį auklėjimą mokyklose,
stengiasi praplėsti kitus' niau rašyti laiškus.

į (LKFSB) Vienas kuni
gas prieš keletą mėnesių 
iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių registruotu laiš
ku išsiuntė porą savo foto
grafijų motinai, ištremtai 
į Sibirą.

Šiomis dienomis jis su
laukė nuo motinos atsaky
mą, kad ji fotografijas ga
vusi. Verkusi ir bučiavusi 
iš džiaugsmo. Prašo daž-

I

i

Dėdės Šamo bomberis virš Rumunijos Ploesti alie
jaus laukų, kurie jau šiomis dienomis pateko Sovietų 
kontrolėje. Debesiai dūmų parodo, kad bomberio vizi
tas buvęs sėkmingas.

Ką Tremtiniai Gali Pirkti Už 
’ Nusiųstus Dolerius?

Menesį Reikia Dirbti Už Batelius 
Ar Už Du Svaru Cukraus...

(LKFSB) Maskvoje da-jvėse kainos tokios, kaip 
bar atidarytos laisvos ko- 
mercinės krautuvės, ku
riose rugpjūčio 1 d., kaip telius, darbininkas turi pa- 
laikrašty ‘Philadelphia Re- švęsti viso mėnesio algą, 
cord’ praneša Maskvos ko
respondentas, buvo šito
kios kainos už vieną kilo
gramą (kiek daugėliau, 
kaip du svaru), skaitant o- 
ficialiu kursu dolerį lygų 
penkiems rubliams (šitaip 
iškeltus išmoka tremti
niams už mūsų siunčiamus 
dolerius):

Balta duona — 55 dole
riai (už du svaru).

Sviestas — 160 dolerių.
Už vieną kiaušinį— 3 do

leriai.
Mėsa — 64 doleriai.
Cukrus — 130 dolerių.
Taigi už mūsų tremti

niams išsiunčiamus 50 do
lerių, jie vargiai ar gali 
nupirkti vieną svarą bal
tos duonos, ar pusę svaro 
sviesto, pagal Maskvos 
kainas. Karo metu darbi
ninkų algos pakeltos dvi
gubai, mokama apie 600 
rublių, bet kasgi iš to, kad 
du svaru cukraus kaštuoja 
600 rublių tose laisvose ko
mercinėse krautuvėse, mė
nesį dirbęs darbininkas 
dar negali nusipirkti dvie
jų svarų sviesto. Ypatin- ______________ t
gai brangūs drabužiai: vy-larba naujos grupės.

Iki šiol Massachusetts 
valstybėje vaikų paraly- 
čiaus liga susirgo 129 vai
kai.

aukščiau nužymėtos ir kad 
vaikui nupirktų tenai ba-

Už tat Maskvoje taip sun
ku sutikti žmogų su nau
jais batais.

Iš to atrodo, kad mūsų 
tremtiniams geriau siųsti 
siuntinius, kaip pinigus. 
Nors persiuntimas labai 
brangus, bet vistiek jiems 
naudos daugiau.

I

Vaikų Paralyžius
Massachusetts valstybės 

sveikatos departmentas 
praneša, kad šiais metais 
vaikų paralyžiaus liga 
daugiau prasiplėtus, kaijf 
pereitais metais. Tačiau 
kol kas nesudaro įspūdžio, 
kad tai būtų epidemiški 
metai Massachusetts vals
tybėje.

Dr. Roy F. Feemster, už
krečiamųjų ligų divizijos 
direktorius, sako, kad vai
kų paralyžiaus sezonas 
paprastai pasiekia aukštu
mos rugsėjo mėnesio pra
džioje.

Vaikai gali maišytis su 
paprastais draugais, bet 
nepatartina jų leisti, kur 
yra didelios minios žmonių

SIBIRE MIRĖ KAZ. ŽULYS

TAIKOS RIAUŠES VOKIETIJOJE
New York, rūgs. 7 —Ka

ro Informacijos Ofisas 
paduoda švedų laikraščio 
žinias, kad Vokietijos kai- 
kuriuose miestuose prasi
dėjo prieš Hitlerio režimą' 
riaušės.

Keliuose Vokietijos mie
stuose moterys, kareiviai 
ir darbininkai, marguoda
mi gatvėmis, šaukė “šalin 
su Hitleriu — mes norime 
taikos”. Taipgi praneša, 
kad kaikur įvyko susirė
mimai tarp civilių ir Vo
kietijos slaptosios sargy
bos. Tačiau miestai, kur į- 
vyko riaušės, neįvardyti.

rods. yra saleziečiai.
Kun. Jurkšas gavo laiš-! 

ką nuo savo sesers, kuri iš 
Lembergo dėl bombarda-i 
vimų persikėlusi kitur.

Lietuvis Kunigas—Profe
soriauja Vilniaus 

Seminarijojei

Ispanijoje Lietuvis 
(šventintas Kunigu

(LKFSB) Lietuvis sale
zietis kun. Gustas prieš 
bolševikų okupaciją dar 
vis buvo profesoriumi Vil
niaus kunigų seminarijo
je, drauge tame mieste rū
pindamasis katechetine 
ąkcija (religiniu 
švietimu).

i
1 < i
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vaiku
geresnius daiktus, 
laikrodžius, retežė- 
rašomąsias plunks- 
netgi dokumentus

— Lenkų laikraštis “Jed- 
nosc” praneša, kad lietu
viai patrijotai daug pasi
darbavo ardydami susisie
kimą ir

; mažesnius
■g ■ užfrontėje,

(LKFSB) Gavome pra
nešimą, kad šią vasarą bir
želio 25 d. Madride buvo 
numatyta suteikti kuni
gystės šventimus lietuviui 
Broniui Jurkšui, o Kazy. 
Patalavičius tą dieną ture- prie nacių 
jo gauti subdiakonato laužimo Baltijos kraštuo- 
šventimus. Abu jie.

užpuldinėdami 
nacių būrius 
tuo prisidėda- 

atsparumo pa-

VICTORY laivas — S.S. Bluefield Victory, 10,500- 
tonų, 455 pėdų, pastatytas Kalifornijos laivų statybos 
kieme, šiuo momentu jis triumfališkai kerta vandeny
no nugarą savo pirmame išmėginimo plaukime.

(LKFSB) Gavome žinių, do knygutę su Karo Infor- 
kad Sibiro ištrėmime mirė 
Kazimieras Žulys. Tai bu
vo sumanus ūkininkas iš 
Noliškio, Utenos apskri
ties. Iš Lietuvos išvežtas 
su visa šeima, su mažomis 
dukrelėmis. Jo žmona —
Marija Gineitytė — buvo aukštesnysis mokslas rei- 
Belgijoje baigusi aukštuo- kalingas ir jaunimui, ir 
sius agronomijos mokslus, mūsų šalies ateičiai, nes 
Buvo žinių, kad ji kažkur mokslas yra lyg tas raktas 
Sibire
tai valstybiniame ūkyje.

Kiti į Sibirą ištremti ar
timesnieji giminės jos a- 
dreso nežino. Kaz. Žulys į 
Sibirą buvo išvežtas, ne
žiūrint, kad jau turėjo 
m.

macijos Įstaigos pagalba, 
kurioje dėstoma mokslo 
reikalingumas Amerikos 
berniukams bei mergai
tėms.

Ten aiškiname, kad da
bar labiau nei bet kada.

dirbanti kokiame į ateitį.
j Knygutė ragina ben- 
druom e n e s įsijungti į 
kampaniją, kuriai privalė- 

■ tų vadovauti komitetas, 
' atstovaująs visas grupes 

žmonių, besirūpinančių 
i jaunimo reikalais. Komi
tetas raginamas įtraukti į 

i darbą vietos spaudą ir ra
dijo stotį. O.VV.I.

amžiaus.

Žuvo 9 Lėktuvo 
Katastrofoje

(LKFSB) Neseniai
Chicagos buvo pasiųsta 
pinigų vienai tremtinei į 
Sibirą. Pinigai grįžo su 

i prierašu, kad nebuvo gali
ma įteikti, nes adresatė 
neatsišaukė jų pasiimti. 
Per porą gi paskutinių 
metų su ta tremtine dar 
buvo galima palaikyti 
šioks toks susisiekimas 
laiškais ir telegramomis. 
Yra pagrindo manyti, kad 

t bolševikai ją perkėlė, ne
palikdami galimybės net 
jai skirtų pinigų persiųsti. 
Šitokių atsitikimų žinoma 
ir daugiau, kada asmuo, 
užmezgęs ryšį su savo gi
minėmis USA, staiga se
nuoju adresu pasidaro ne
bepasiekiamas, pranyks
ta kažkur paslapčia išvež
tas toliau.

Laikraštis “Amerika- 
Echo” š. m. rugp. 13 d. iš- 

į spausdino pergyvenimus 
vieno ištremtojo į Sibirą, 

i Tasai tremtinys pasakoja, 
kad jam teko sėdėti bolše
vikų kalėjimuose, kur tarp 
kitų kalinių buvo uždaryti 
net šešerių metų vaikai. 
Prasidėjus rusų vokiečių 
karui būrį tremtinių atga
beno prie šiaurinio Uralo, 
kur jiems teko basomis 
kojomis vaikščioti po už
šalusią žemę. Maisto stoka 
buvo baisi. Dviejų, trijų 
svarų kepalėlį duonos duo
davo 10-12 vyrų. Kitą tokį 
gabalą gaudavo per pietus 
drauge su skurdžia sriuba, 
o kaikuriomis dienomis vi
siškai duonos negaudavo. 
Buvo dažnos kratos, ku
rių metu išrengdavo nuo
gai ir tą patikrinimą at
likdavo kuošlykščiausiai. 

i Visus
kaip 
liūs, 
nas,
nuo tremtinių atėmė. Už 
mažiausį nepaklusnumą— 
karceris, kur vietos —vos 
tik apsisukti; jei ten ne
gauna įsinešti dėžės, tai 

!turi susirangę ant drėgnų 
įgrindų snausti. Dieną ir 
naktį — dega šviesa. Val
gis — puodukas vandens 
ir pusantro svaro duonos. 
Aplinkui girdisi kitų nelai
mingųjų verksmas, keiks
mai ar maldos, net gi klyk
smas mažų kūdikių, kurie 
čia pakliūva su motinomis. 
Ne kuo geriau ir kamero
je. Jų kameroje buvo 15 
žmonių ir vietos tiek ma
žai, kad kaikurie turėjo sė
domis naktį praleisti, ne
buvo vietos kur atsigulti. 
Lageriuose tremtiniai bu
vo saugomi totorių, kurie 
šaudavo į kiekvieną, kurs 
artinosi prie spygliuotų 
vielų tvoros. Tremtiniai 
turėjo dirbti po 12 valan-

• dų per dieną ir dar po 2-3 
' valandas laiko praleisti vi
sokiems patikrinimams, 

[Stovėti eilėje laukiant val- 
igio ir tt. Miegui likdavo 
po kokias 5 valandas. Lais
vą dieną gavo tik vieną per 
2-3 mėnesius, bet ir tą die
ną turėjo pakelti pagrin
dinį patikrinimą. Šitokias 
baisenybes turėjo pergy
venti tremtinys prof. P. 
Skowyry, kurs po lenkų- 
rusų susitarimo galėjo su
grįžti iš ištrėmimo dar gy-

I
I

Niagara Falls, N. Y. — 
Armijos bombanešis paki
lo, bet tuojau po pakilimo 
kas nors atsitiko ir kris
damas susidaužė. Devyni 
asmenys žuvo toje katas
trofoj.

Bendruomenes Raginamos 
Pradėti Mokyklos Lankymo 

Kampaniją

Tremtinė Ieško Petro 
Mikniaus

(LKFSB) Į Sibirą išvež
toji Marija Zavelska nori 
surasti savo seserį, kuri, 

■ berods, bus ištekėjusi už 
Petro Mikniaus, gyvenusio 
Du Bois, Pennsylvanijoj. 
Petras Miknius, ar kas a- 
pie jį žino, prašomi para
šyti adresu: Rev. J. Pruns- 
kis, 3230 S. Lituanica avė., 
Chicago 8, III.

v •

Tėvai, bendruomenės, 
bažnyčios ir prekybos uni
jos raginamos organizuoti 
kampaniją mokyklinio 
amžiaus vaikams raginti 
šį rudenį grįžti į mokyk
las. Jungtinių Valstybių 
Darbo Departamento Vai
kų Biuras ir Federalinės 
Apsaugos Agentūros Švie
timo Įstaiga bendrai išlei-

Saleziečių Haujokynas 
Vytėnuose

P

I
I
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nešti apie tremtinių kan- ▼ 
čias.

riškas vilnonis siutas — 
4,500 rublių (900 dolerių), 
vyriški batai — 1,600 iki 
3,700 rublių, moteriškos 
kojinės 225—350 rublių, 
muilas 85—150 rublių (iki 
30 dolerių). Galima gauti 
visko, tik reikia ilgai eilė
je stovėti.

Dėl tokio brangumo dar
bininkas džiaugiasi su visa 
šeima įsikūręs viename 
kambaryje; virtuvę ir 
prausyklą naudoja kelios 
šeimos susidėjusios. Ma
žais kiekiais gal jie ką 
gauna nusipirkti ir kiek 
prieinamesnėmis kaino
mis, bet laisvose krautu-

No. 40 ženklelis tinkaJ
penkiems svarams cuk
raus konservams gaminti 

j (kenavimui) ir galioja iki 
1945 m .vasario 28 d.

Kainų Reguliavimo Į- 
’ staiga nustatė taisyklę į- 
galinti vieną cukraus žen
klelį dviems ir pusei mė- 

' nėšio.

I

i “Rūpindamies kitų lai
me, surandame savąją.”

Platonas.

(LKFSB) Dar šią vasa
rą žinomas salezietis, vy
resnės kartos žmogus, 
kun. Skeltys tebegyveno 
Vytėnuose su nemažu bū
riu naujų kandidatų į sa
leziečius.

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. Punia; 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. Piungė; 40. Balninkai.

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

•Darbininkas"
366 W. Broadvvay, • So. Boston, Mass

§

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.

_

j

♦
______.

Užsisakykite Toniko Pas Mus 3
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSOį-R \
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Kokie Būtų Nacių Sumetimai?

A. a. Kun. Dr. Jonas Navickas, MIC.

BALF INFORMACIJOS
i ORGANIZUOJANT SKYRIUS

Vokiečių padėtis blogėja ne dienomis, bet valan
domis. Prancūzija jau beveik išlaisvinta. Nacių armi
jos dalinai sunaikintos, dalinai taip suskaldytos, kad 
joms terūpi kiek galint greičiau iš Prancūzijos pasi-; 
traukti, kad būtų dar naudingos ginti Vokietijos šie-Į 
nas. Balkanuose taip pat nacių galybė susmuko. Ru-į 
munija perėjo į Alijantų stovyklą. Bulgarija atsirado 
tokioj sunkioj padėty, kad priimtų bet kokias Alijantų 
taikos sąlygas. Naciai dar mėgina laikyti savo valdžioj 
Vengriją, bet ir ta jau slysta iš jų rankų. Jugoslavija 
jau seniai sukilus, Čekoslovakija kyla. Tokiai padėčiai 
susidarius, nacių pasipriešinimas Italijoj nebeturi 
prasmės. Jų armija Alpuose gali dar ilgai laikytis, bet 
kai bus užeita jai iš užnugario, turės automačiai pasi
duoti. Tuo būdu, vokiečių išsvajota Mittel Europa (Vi
durinė Europa) vėl subyrėjo.

Nacių vadai ko puikiausia visa tai mato. Jie žino, j 
kad Vokietijos pajėgos mažta, kad galutinis pralaimė
jimas neišvengtinas. Tad kam gi dar tęsia tą pragaiš- liūdną įvykį minėdami, mes ytin atjaučiame neužpil- 
tingą karą ir bereikalingai eikvoja šimtus tūkstančių domą nuostolį, netekę to garbingo mūsų išeivijos vado, 
žmonių gyvaščių ir tūkstančius milijonų turto? Rodos, Jo kilni, pilna karštos meilės asmenybė giliai įstrigo 
vienintelis sveiko proto patarimas — pasiduoti. Tačiau mūsų atminty. Tačiau vien jo gailėtis ir jį minėti neuž- 
jie vis vien kovoja toliau. Kokie būtų vokiečių sumeti- tenka. Mes neprivalome pamiršti jo garbingos darbuo- 
mai? Kai kurie politikai mėgina juos atspėti ir štai tės. Mes turime įsigilinti į jo siekimus, suprasti jo gy- 
kaip spėlioja. venimo tikslą, kiek galint jį pasisavinti ir tęsti toliau.

,, , , . ... , , x. , Koks gi buvo kun. Navicko gyvenimo tikslas?Manoma, kad nacių tikslas yra pratęsti karą sve-.
timuose kraštuose iki žiemos, o paskui, žiemos metu 
ginti Vokietijos sienas. Jie, girdi, apskaičiuoja, kad vė
lybo rudens ir žiemos metu persikėlimas per Anglijos 
Kanalą (English Channell) bus labai audringas, ir A- 
lijantams būsią daug sunkiau savo kariuomenei at
gabenti pagalbos. Be to, kai vokiečiams priseis kariau
ti už savo žemę, tai jie parodysiu kur kas daugiau nar
sos ir ryžtingumo. Kaipo pavyzdį paduodama faktas, 
kad jau visas mėnesis rusai kariauja Ryt-prūsijos 
pasieny ir nesugeba įsiveržti į vidų. Kai visuose fron
tuose nacių kariuomenė taip smarkiai ginsis, tai Ali- 
jantams įsipyksią taip ilgai ir sunkiai kovoti ir jie pa
galiau duosią lengvesnes taikos sąlygas.

/

1. Steigti Skyrius, visur’pakvitavimo, išduodama
kur tik yra lietuvių kilmės narystės kortelės; 
nors vienas asmuo. Taip, 
graikų pavienės šeimos y- ir narių sąrašą ir jų adre- 
ra įsteigusios daugybę sus, Jūsų sekretoriui iš- 
skyrių įvairiuose miestuo- siusime korteles išpildyti 
se, įtraukdamos į narius ir ir nariams išdalinti, 
į valdybą amerikiečius. 6. Skyrių valdyba gali 
Mes lietuviai irgi panašiai būti sekanti: 
darykime. i Pirmininkas, vienas ar

2. Skyriui suorganizuoti net keturi- vice pirminin- 
užtenka bent septynių as- kai; 
menų; pageidaujama, kad 
daugiau narių priklausytų.

3. Labai svarbu, kad 
Skyrių vaidybose nariais 
įeitų amerikiečiai ir ne 
lietuvių kilmės, be skirtu
mo tikybos. P.eikia visur 
tvirtinti ii- garsinti, jog 
šieji organizacija yra ame
rikiečių pašalpa nuo karo 
nukentėj u s i e m s lietu
viams. Mūsų Fondo garbės 
nariai yra tokie įžymūs as
mens kaip senatoriai 
Walsh, Guffey, and Davis, 
James Farley, prof. Senn, 
ir operos artistė Anna 
Kaskas.

4. Steigti kuodaugiausiai 
Skyrių, miestus padali
nant į distriktus ir prie- turą supažindinti ne tik Drabužių 
miesčius, 
lietuvių.

5. Nario mokestis $2.00 į čias šiame kare, 
metus. Nariams,

__________________________________________

Kai prisiusite Valdybos

sekretorius, spaudos se
kretorius ir kasininkas.

Pastaba: Valdybos sąs
tatas gali būti didesnis bei 
mažesnis, pagal narių jįau 
skaičių. ,

Komisija drabužiams 
rinkti:

Pirmininkas, 
sekretorius ir 
du arba trys komisijos 

nariai.
7. Skyrių iždininkas na

rių mokesčius prisiunčia į 
mūsų Centrą, Nacijonalis 
sekretorius prisius Sky
riaus numerį ir kvitą.

SKYRIŲ UŽDUOTIS

2. Auklėti lietuvių tarpe 
užuojautą ir dosnumą mū
sų kenčiantiems broliams 
ir seserims.

3. Organizuoti moterų ir 
merginų ratelius, kad ga
mintų rankų darbų įvai
rius mezginius ir drabu
žius.

Pastaba: Apie sudarymą 
reikalingiausių daiktų dė
žučių neturtingoms šei- 
moms bus paaiškinta vė-

4. Prieš, ir National War 
Fund vajaus metu, (šįmet 
bus spalių mėn.) darbu li
aukomis uoliai privalome 
prisidėti, nes iš tų sukeltų 
sumų žymiausia dalis eina 
mūsų kareivių reikalams 
(U. S. O.) ir nukentėjusių 
tautų šelpimui. Mūsų or
ganizacija yra priimta į 
National War Fund.

5. Rinkti drabužius, kal- 
dras ir kitus rūbus ir ava-

1. Per prakalbas ir litera- linę lietuviams sušelpti, 
rinkimas bus 

kur tik randasi lietuvius, bet ir ne lietu- lapkričio pradžioj, o jei 
vių kilmės amerikiečius a- kas gali palaikyti juos iki 

lapkričio mėn., gali pradė- 
vieton pie lietuvių tautos kan- ti rinkti ir dabar.

Visais reikalais malonė- 
nes nebuvo tinkamo žmogaus. Tik atvykus Amerikon kitę kreiptis:
T. Marijonams, Lietuvių Kolegija tikrai užsimezgė.; United Lithuanian Relief Fund 
Pradžia buvo labai varginga, bet stumtasi pirmyn. Pa
galiau atsirado vyras, kurs visą sielą tan darban įdėjo 
ir Kolegiją išugdė tiek, kad ji atkreipė į save rimtą lie
tuvių dėmesį, ypač kai Kolegija atsikraustė į Naujo
sios Anglijos puošnią Marianapolio vietovę, Thomp- 

Bendrai kalbant, jis buvo grynai dvasinis, bet ne son, Conn. Tas vyras tai kun. J. Navickas. Jis visa šir- 
siauroj prasmėj. Kun. Navickui neužteko asmeninio dimi pamylo tą grynai lietuvišką mokslo įstaigą ir dė- 
išsitobulinimo. Jis stebėjo mūsų tautos dvasinius var
gus: tikybinį bei moralinį skurdą, žemą kultūrinį sto
vį, masinį ištautėjimą. Didžiausią širdgėlą jam sudarė 
lietuviško jaunimo apverktina padėtis. Būriai stačio
kiškų, pusiau kultūringų “dziakių”, vos sugebančių ke
lis sakinius angliškai - lietuvišku žargonu prabilti, da
rė įspūdžio, kad mūsų jaunimas jau nebe mūsų. Sveti
mieji jį pasigriebė. Kokia bus mūsų išeivijos ateitis? 
Koks bus likimas visų dvasinių ir kultūrinių įstaigų, 
kai ją paveldės nesusipratusi, prastai išauklėta, nebe- 
mūsiškė jaunoji karta? Auklėti jaunimą, verkiant au
klėti. Gelbėti kas dar išgelbėtina. Būtinai steigti savo

Tokia esanti paskutinė nacių viltis, bet nieko ne- lietuvišką aukštesnio mokslo įstaigą, kuri pagamintų 
gali užtikrinti, kad jie neturi dar kokio kito daug bai- mums nors kiek pakenčiamos inteligentijos, nes be ap- 
sesnio plano. Tačiau kokie ten jų planai bebūtų, vargu šviestų vadų išeivija negalės išsilaikyti. Tokios mintys 
jie bepalengvįs Hitlerio likimą. Jis turės žlugti ir — jau nuo seniai vargino išeivijos vadus. Jau pirmojo 
negarbingai. Sėjo vėjus, tepjauna audras. Ir kitiems Federacijos Kongreso metu, 1906 m., kilo minčių steig- 
groboniškiems diktatoriams pravartėtų turėt minty- ti aukštesnę lietuvių mokyklą bei kolegiją Amerikoje, 
je ta amžių patikrinta pamoka: kas kardu kovoja, nuo Pradėta rinkti tam tikslui aukų, sukelta net didokas 
kardo žūva. K. fondas. Deja, pradėta ir neįvykdyta. Darbas nesisekė,

Rugsėjo 2 d. sukako trys metai nuo buvusio T.
Marijonų Provincijolo, kun. Dr. J. Navicko mirties. Tą

of Ameriea. Ine.
19 W. 44th St.. Room 510

New York. N. Y.
Tel Mu. 2-8062

Tad visi į darbą mūsų 
kenčiančios tautos gero
vei! Savo pastangomis ir 
amerikiečių pagalba dide
lius darbus atliksime.

BALF Valdyb

jo visas galimas pastangas išlaikyti ją ant tinkamo ly
gio. Faktinai jis savo gyvastį Kolegijai pašventė, nes 
jos reikalais besisielodamas, pačiam vidury savo gyve
nimo nukeliavo į kapus. Pernelyg sunki jaunimo auk
lėjimo našta palaužė jo sveikatą. Bet ne tuščiomis ran-! 
komis į amžinastį nukeliavo. Jis nusinešė su savim ne: 
vien asmeninius, bet ir visuomeninius nuopelnus. Ati
darė išeivijai duris į šviesesnę ateitį: jei išlaikysim jo 
palikimą, tautiniai ir tikybiniai nežūsim.

Stambiausias kun. Navicko palikimas tai Maria
napolio Kolegija. Nuo mūs tat pareina tą brangų jo pa
likimą nepaliečiamą išlaikyti. Kaip tai padarius? Atsa
kymas savaime siūlosi: užpildykim ją lietuvių jauni
mu. Tegu kiekvienas tėvas ir motina, į--------------------------
savo sūnelį į aukštesnį mokslą, atsimena, kad Maria
napolio Kolegija prašyte prašosi lietuviškų studentų. 
Jos prašymą pakartoja ir mūsų mirusio didvyrio, kun. tinimas aukščiausios ledu 
Navicko, balsas: Lietuviai! Įsisteigėte savo mokslo į- kainos.
staigą. Ar būsite tiek nesusipratę, kad ją apleisite ir getais .vasario 23 dieną, 
paliksite svetimųjų jaunimui auklėtis?! K.l O. W. I.

Ct.

Nustatytos Aukščiausios 
Kainos Ledams Tebegalioja

Nustatytos aukščiausios 
kainos ledams (ice cream) 
ir ledų milteliams (ice 
cream mix) galios iki š. m. 

_____v ,___  lapkričio 23 d.. Kainų Re- 
prieš siunčiant guliavimo Įstaigos prane

šimu.
Šis yra septintas pratvir-

nustatytos 1943

DIEVAS IR KARAS
Parašė Fulton J. Sheen Ph. D., LL. D., Litt. D.

Vertė Antanas Tamulis
(Kunigo J. A. Karaliaus premijuotas vertimas) 

SKYRIUS III.
DIEVIŠKOJI KAINA ŠIO KARO 

SUSTABDYMUI
Šitokia laisvė, tai nėra laisvė, kurią Die

vas yra mums davęs, mes ją tokia padarome. 
Tikroji laisvė nereiškia teisė daryti tai, kas 
kam patinka, kartu ji nereiškia tai, ką pagal 
diktatoriaus valią privalome daryti, bet ji 
reiškia teisė daryti tai, kas turi būti darytina 
ir tas būtinumas arba privalumas talpina sa
vyje įstatymą, atsakomingumą ir tikslą. Ki
tais žodžiais tariant, laisvė nėra atskiriama 
nuo Dievo meilės, kuri mus sutvėrė. Kaip 
laikrodžio švytuoklė tik tuomet yra visiškai 
laisva tvaksėti, kuomet laikrodis yra užsuka
mas ir nustatomas, taip lygiai ir mes esame 
tik tuomet visiškai laisvi, kuomet esame įsi- ' 
šaknyje Dievo meilėje. Apie tai dieviškasis 
Išganytojas yra pasakęs, jog: “Tiesa padarys 
jus laisvus” (Jono 8:32).

Amerikos nepriklausomybės paskelbimo 
deklaracija skaito, kad laisvė yra nepaliečia
ma teisė, nes ji yra Dievo dovana. Kitais žo
džiais kalbant, laisvė padaro mus nepriklau
somus nuo diktatorių ir išreiškia priklauso
mybę Dievui.

Pati laisvės netvarka glūdi čia, kad žmo
gus nenori prisipažinti, jog jis yra menkas,

kad jis priklauso Dievui ir kad kažkas aukš
tesnio egzistuo'ja už jį.

Išdidumas, tuštybė, žemi jausmai, žiauru
mas, jėga ir smaguriavimas kaip tik ir gims
ta, kada žmogus paneigia laisvę kaipo Dievo 
dovaną.

Žmogus veržiasi į nuodėmę todėl, kad jis 
pats nori būti dievu. Šv. Povilas sako: “Dievo 
rūstybė apsireiškia iš dangaus kiekvienoje 
bedievystėje ir neteisybėje tų žmonių, kurie 
Dievo tiesą laiko neteisybėje. Kas žinoma 
apie Dievą, juk yra juose apreikšta, nes pats 
Dievas jiems apreiškė. Nes kas jame neregi
ma, jo amžinoji galybė ir dievystė, tai nuo 
pat pasaulio įkūrimo galima matyti proto 
šviesą iš padarytųjų dalykų: taip kad jie ne
išteisinami. Nes pažinę Dievą, jie negarbino 
jo kaip Dievo ir nedėkojo: savo mintyse pasi
darė tušti ir neišmintinga jų širdis aptemo”. 
(Rom. 18:23).

Nuodėmė yra laisvės griovėja; štai dėl ko 
šiandien žmogus elgdamas nuodėmingai ran
dasi pasaulyje diktatoriškai sukaustytas. 
Net ir mintis apie pragarą yra glaudžiai su
rišta su laisve, nes pragaras reiškia atsako- 
mingumo paneigimą. Jei nepripažinsi praga
ro, nepripažinsi nei atsakomybės jausmo; 
nepripažink atsakomybės ir tu paneigsi lais
vę.

Mes pradėjome šį skyrelį su klausimu: 
“Kodėl Dievas nesustabdo karo?” Dabar gi 
tas pats klausimas atsisuko į mus: “Kodėl 
mes nesustojame kariavę prieš Dievą?”

Kartą ir visam laikui turime suprasti, jog 
karas nėra Dievo padarinys; jis kilo iš to, kad

mes įžeidėme ir atsitolinome nuo Jo, paneig
dami Dievo duotą mums laisvę. Ir todėl mes 
neturime teisės laukti, kad Dievas sulaikytų 
jį ir apsaugotų mus nuo baisių jo pasėkų. 
Dievas jokiu būdu negali sustabdyti žemės 
gravitacijos įstatymų, kad išgelbėjus bekrin--* 
tantį nuo aukščiausio dangoraižio žmogų, 
jeigu jis pats metėsi žemyn. Taip lygiai Die
vas nesustabdys ir kitų savo įstatymų veiki
mo, kad apsaugojus žmogų nuo karo pavo
jaus arba nuo “individualinio bei socialinio 
nukrikščionėjimo”.

Mes turim laimėti karą tikslu, kad laimė
jus taiką. Ir todėl, kad laimėjus nuošaliai nuo 
ekonominio, militarinio ir politinio pastangų 
reikalingų laimėjimui, mes turime išugdyti 
savyje vieną iš svarbiausių laimėjimo sąlygų, 
būtent, nusižeminimą.

Negalvokime apie diktator ius, kaip apie 
viso pasaulio baisenybių kūrėjus; jie yra tie 
patys žmonės, kaip ir mes, tik gali giliau pa
sinėrę nuodėmėse. Diktatoriai yra lygūs 
toms votims, kurios pasako, jog kas tai tokio 
negero esti žmogaus viduje, kad kas tai pūva. 
Panašiai ir diktatoriai niekuomet neiškiltų 
iš visuomenės į paviršių, jei jiems neatsiras
tų patogios sąlygos.

Būtų klaidinga manyti, kad panaikinus 
diktatorius pasaulyje, viskas jau būtų tvar
koj ir pasaulis rožėmis kvepėtų. Po ano di
džiojo karo mes taip galvojome, tačiau apsi
rikome. Mes tikėjome, jog panaikinus Kaize
rį pasaulis gyvęs taikoje. Ir štai po 21 metų 
sulaukėme dar baisesnio karo. Mes tik tiek 
padarėm, kad panaikinom skaudančią votį

nuo kūno paviršiaus, tačiau mes palikom už
nuodytą kraują. Mes tik patys metėmės ša- 
lyn nuo pasaulio blogio, bet nesistengėm jį 
taisyti.

Ar mes turime kokį laidą, kad nugalėjus 
šiandieninius priešus, pasaulis gyvens taiko
je ir teisingume? Ir jeigu mes neiškirsime 
medžio iš šaknų, kuris neša blogus vaisius, 
mes jokio užtikrinimo neturime, kad po šio 
karo praėjus keliems dešimtmečiams, seks 
vėl kitas.

Šis karas tai nėra ženklas, kad žmonės gy
vena taikoje su Dievu, bet atvirkščiai, yra 
ženklas, jog žmonės eina prieš Dievą. Ir tuo- 
mi aš noriu pasakyti, jog ne Dievas pradėjo 
šį karą ir ne Dievas jį sustabdys, jei mes pa
tys nepildysime Dievo įsakymų, kurie yra 
mūsų laisvės tobulumas.

Sustokime tad galvoję apie savo priešus, 
skausmus ir karus, būk diktatoriai mums 
juos suvertė. Atvirkščiai, žiūrėkime į visą 
tai, kaipo į sukilimą prieš visagalintį Dievą.

Kuomet pasaulio baisenybes yra visu savo 
sunkumu prislėgusios mūsų pečius, tuomet 
nėra laikas versti kaltes ekonominiams ir po
litiniams negerumams. Dažnas gal pagalvo
ja, kad jeigu būtų buvusi kitokia valdymo 
sistema ar kitoks ekonominis lygmuo, viskas 
gal būtų tvarkoj. Ne pasaulio valdvmo siste
mos yra klaidingos, bet žmogaus širdis.

Tiesa, politika ir ekonomija dažnai apver
čia pasaulį aukštyn, tačiau pirm to turėjo 
būti apverstos politikų, ekonomistų, dikta
torių ir kitų valdovų širdys.

(Bus daugiau)
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$vč. P. Marijos Apsireiškimai 
Liurde, Ir Įvykę Stebuklai 

(domią Knygą Apie Švč. P. Marijos Apsireiškimus Liurde 
Ir Stebuklus Išleido “Darbininko" Administracija.

Be jokio abejojimo gali-( 
ma sakyti, kad stebuklai 
yra vienas svarbiausių 
krikščionybės pagrindų.

Evangelija yra vien ilga1 
stebuklų eilė. Kristaus gi-' 
mimas yra stebuklas. Jo 
atsikėlimas iš mirusių taip' 
pat stebuklas.
KAS YRA STEBUKLAS

Stebuklai ir šiandien į- 
vyksta. Bet krikščionybės' 
priešai stebuklus puola ir 
juos bando neigti. Bet vis-! 
tiek stebuklas palieka ste
buklu.

Stebuklu mes vadiname 
koki regimą Įvyki, kuris 
negalima išaiškinti gam
tos įstatymais. Stebuklas 
stovi aukščiau paprastų 
gamtos jėgų, todėl jį vadi
name antgamtišku, tai yra 
aukščiau už paprastas 
gamtos jėgas bei įstaty
mus stovinčiu reiškiniu. Iš 
to taip pat aišku, kad tik 
vienas Dievas gali kištis į lapių ir daug įvairių pa- 
gamtos įstatymus, ir todėl, veikslų iš Liurdo, ir apra- 
tikras stebuklas, išeinąs iš gyta keli stebuklingi išgi- 
gamtos įstatymų ribų, ro-;jįmai įr įdėta išgijusių as- 
do, jog čia veikia Dievas, ir ....
Jo veikimas pasireiškia y- 
patingu ir nepaprastu bū
du.

Pirmoje vietoje didžiau
sias stebuklas yra pats' 
Kristus.
gamtiška esybė, kaip Jis!domiai aprašė Šv. Panelės 
galėjo duoti pasauliui idė- Marijos Apsirei š k i m ą 
jų. kurių žmogaus protą 
pasiekti negali?
las tiek aukštesnis už di
džiausių filosofų mokslą, 
kaip saulė, palyginti su 
žvakelės švįesa. Jis yra 
vienintelė pasaulyje esybė, 
kuri kalbėjo ir veikė kaip 
Dievas.
STEBUKLAI IR ŠIAN
DIEN ĮVYKSTA

Kristus gyvendamas že- stebuklų 
mėje padarė ne vieną ste-j neigti, 
buklą. Stebuklai ir šian
dien įvyksta. Jų įvyksta ir 
šioje šalyje. Ypač nemažai : 
stebuklų įvyksta Liurde,:: 
Prancūzijoje, kur Švč. Pa
nelė Marija apsireiškė pa
prastai mergaitei, kurios 
vardas Bernadeta.

Apie Švč. Panelės Mari
jos Apsireiškimą Liurde y- 
ra parašęs vyskupas Pet
ras Būčys, MIC., įdomią 
knygą, taip pat toje kny
goje apraš o m i įvykę, 
stebuklai Liurde. Knyga ■ 
yra pavadinta “Švenč. P. i 
Marijos Apsireišk i m a i

Liurde”. Neseniai šios 
knygos išėjo trečioji laida. 
Trečiąją tos knygos laidą 
išleido “Darbininko” ad
ministracija. 366 West 
Broadvvay. So. Boston 27. 
Mass.

“Darbininkas” labai di
delį darbą atliko, išleisda
mas “Šv. Panelės Marijos 
Apsireiškimai Liurde” 
knygos trečiąją laidą. Mi
nima knyga turi 510 pus-

OARBlNTNKAS

Dėdės Šamo armija pastatė Hawaii salose naują 120 mm prieš-lėktuvi- 
nę kanuolę. Ši kanuolė iššaunama su 50 svarų šoviniu. Siekia ligi 12 mai
lių tolumo ir turi 15 mailių akiratį. Sakoma, kad tai pajėgingiausias tos 
rūšies karo pabūklas pasaulyje.

Įspūdingas Vargonininkų 
Sąjungos Seimas

♦
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Minint “M. Žinių” 10 metų su
kaktį, nutarta išleisti kalėdinių 
giesmių sąsiuvinį.

Užgirta valdybos paruošta V. 
S. narių autobiografijoms su

Lieutenant General Baker
I 
I

menų paveikslai.
Kai perskaitai knygą: 

“Šv. Panelės Marijos Ap
sireiškimai Liurde”, pa
junti, kad tikėjimas žy
miai sustiprėja. Vyskupas 

Jei Jis nėra ant- Būčys labai vaizdžiai ir į-

Lieutenant General Ira' Baker turi gražią iškal- 
C. Baker, buvo mokytoju bą, visuomet mandagus/ 
Oklahoma valstybėje Pir- Ne aukšto ūgio ir gražios 
mo Pasaulinio Karo pra- išvaizdos žmogus. Ci~: 

prieš 54 metų Field Creek 
Texas.

• Sausio mėn. 1942 m. po 
mėnesio karo, Baker tapo 
Brigadier General ir ko
mandavo mūsų bombane- 
šius Europoje. Su savo vy
rais jis atakavo Rouen 
geležinkelio jardus Pran
cūzijoj.

Pavasarį, 1943 m., Baker 
paskirtas United Statės

mo Pasaulinio Karo pra
džioje.

Šiandien Liet. Gen. Ba
ker yra Alijantų Vidurže
mio Oro Jėgų vadas. 1927 
m. jis buvo apdovanotas 
“Distinguished Flying 
Cross”, kada pasekmingai 
užbaigė “geros valios” ke
lionę aplink Pietų Ameri
kos žemyną.

Bakerio geriausias pasi
žymėjimas įvyko dviem

TRYS SESUTES
Trys sesutės ant kalnelio
Laužė šakas nuo berželio, 

Lylia, lylia. oi lylia. 
Laužė šakas nuo berželio.

Laužkit, laužkit šakužėles, 
Gimė Pahkit viršūnėlę.

Lylia...
Tik Palikit viršūnėlę.
Tik palikit viršūnėlę
Dėl raibosios gegutėlės, 

Lylia...
Dėl raibosios gegutėlės.
Gražiai kukuoj’ gegutėlė 
Žalicį beržo viršūnėlėj.

Lylia...
Žalioj beržo viršūnėlėj.

I

I
i

metais vėliau, kada su ge- ^įr porce viršininku 
nerolu Spaatz įsteigė re- Anglijoj. Net 90% garsios

Liurde. Skaitai ir vis neito
jo moks- ri padėti knygos nepers

kaitęs iki galo.
GALINGAS GINKLAS

Vyskupo Bučio parašyta 
knyga: “Šv. Panelės Mari
jos Apsireiškimai Liurde” 
yra galingas ginklas kovai 
su tais, kurie juokiasi iš 
stebuklų ir bando juos 
neigti. Kurie juokiasi iš 

ir bando juos 
mes patarkime 

jiems perskaityti vyskupo 
Bučio įdomią knygą, kuri 
parodys jiems tikrą padėtį 
faktų ir nesugriaunamų į- 
vykių šviesoje.

Mums labai svarbu būti į-- - - - ■ •
sąmoningais ir susipratu-. instrumentus. ,

Apart šių dramatinių į- 
vykių, Baker buvo papras-; 
tas armijos lakūnas. Jis la
vinosi Austin ir Kelly 
Fields. Texas valstybėje.! 
Po trumpo apsistojimo 
Kalifornijoj, jis buvo iš- 
.siustas į Filippinus. Tapo; 
kapitonu, ir egzekutyviu’ 
karininku Department Air ' 
Office, komandoje Manila 
Air Depot. Sugrįžęs na
mon, jam paskirta vieta 
Mitchell Field, New Yorke. 
Paskiau, su 34th Pursuit 
Sųuadron March Field, 
Kalifornijoj, jis veikė su 
Army Corps Mail Opera- 
tion. Nors neišpasakytai 
aktyvus karininkas, jis tę
sė savo mokslą, ir už trijų

Plymouth, Pa. — ALRKVS 
seimas rugpjūčio 23-čią prasi- 

. dėjo iškilmingomis mišiomis 
9:30 šv. Kazimiero bažnyčioje.

( Mišias atnašavo vietos klebo-
I nas kun. A. Sinkevičius; diako-! rinkti 18 punktų ankietos blan-I. nu buvo kun. Jonas Kazlauskas: 
subdiakonu kun. Leonardas Gi- 

llis; ceremonijų vedėjas klieri
kas Ed. Vaicikauskas iš Chica
go, III. Pamaldose dalvvavo dar 

, šie kunigai: kun. J. V. Inčiūra, 
kun. J. šupšinskas, kun. V. Šim- 
konis ir kun. P. Malinauskas, 
MIC., iš Chicago, III. Gedulin
gas Mišias I P. Yon) giedojo šie 
muzikai: P. Karašauskas, J. 
Šaučiūnas. J. Varaitis, J. Stul- 

!gaitis, A. Visminas, J. Olšaus
kas, A. Stankevičius, P. Dulkė, 
S. Simanavičius. Pabaigoje mi
šių dar sugiedojo Č. Sasnausko 
“Marija, Marija”.

Užsibaigus pamaldoms, kuni- raitis.
gai, vargonininkai ir kiti nuvy
ko į parapijos kapines pagerbti 
a. a. kun. Al. Burbą. Kun. A. J. 
Sinkevičius savo turiningoje 
kalboje apibudino velionies gar
bingus atliktus šioje parapijoje 
darbus, taip pat didžius nuopel
nus lietuvių tautai ir Bažnyčiai. 
Vargonininkai sugiedojo “Vieš- Į ją pačią dieną, 
paties Angelas” 
gerbimo vainiką.

Grįžus kunigams, vargoninin- - 
kams ir svečiams į parapijos sa
lę buvo suteikti bendri pusry- j 
čiai, paruošti ponios P. J. Rara-, 
šauskienės.

ŠEIMINĖ SESIJA
Vargonininkų seimas pradė

tas Redington viešbučio svetai
nėje, Wilkes-Barre. 1:45 P.M. 
Maldą atkalbėjd kun. J. V. In
čiūra. Sugiedojus Lietuvos him
ną, muz. J. Šaučiūnas atidarė 
susirinkimą, pasveikinęs kvietė 
išrinkti seimui vesti valdybą.. 
Vedėjų išrinktas Antanas Gri-1 
goraitis, raštininku Antanas 
Visminas.

Gyvai žodžiu sveikino kun. J.
V. Inčiūra. kun. V. Šimkonis. 
kun. J. Kazlauskas, kun. L. Gi- 
lis, “i 
jus. Raštu prisiuntė sveikini
mus: komp. J. Žilevičius, Jonas | Akompanavo muz. Br. Voveris. 
Čižauskas. kun. M. J. Urbonas
ir prisiuntė $10.00 auką: Chica- džioje kalboje apibudino muzi- 
gos Provincijos Vargonininkų kų vargonininkų veiklą bažny- 
kuopa per J. Brazaitį su S10.00 ■ tinėje ir tautinėje srityje, 
auka: Pranas Bujanauskas su p-iė Ona Miliauskaitė žavin-

; gai sudainavo “Only a Rose”, 
nuolynas per motiną Juozapą.: “Ak. myliu tave”, o publikos at- 

, Domicėlė Jonušienė ir Monika šaukta dar sudainavo “Good 
\ Abojienė su $2.00 auka: ‘ Dai- Night, Soldier”. Jai akompana- 
I nos” draugija iš Wyoming Klo- vo p.]ė Ona Brakauskaitė. 
nio prisiųsdama seimui gėlių: į Kalba “Muzikos žinių” redak- 
S. Simonavičius su $10.00auka: torius kompozitorius A. Pocius 
Sąjungos dvasios vadas kun.

i K. Paulionis su sveikinimu pri
siuntė $15.00.

SVARBESNI NUTARIMAI 
Žurnalas “Muzikos Žinios” 

bus leidžiamas, kaip ir ligšiol. 
tik pridedant į kiekvieną nume
rį po du muzikos kūrinius.

Seimas pageidauja, kad kiek
vienas Sąjungos narys gautų 
“M. Žinioms” mažiausia po 10 Bankietas 
prenumeratorių. i himnu.

ka.
Redaktoriui už kiekvieno “M. 

Ž.” numerį atlyginimas bus 
$25. Raštininkui - iždininkui 

1 atlyginimas už jo darbą $60.00 
; metams.

Prisiminus a. a. J. Kudirką, 
buvusį V. S. pirmininką, nutar
ta užprašyti mišias už jo sielą.

Centro valdyba palikta beveik 
ta pati: Dvasios vadas kun. K. 
Paulionis, pirm. Al. Aleksis, re
daktorius A .Pocius, raštininkas 
bei iždininkas J. J. šaučiūnas, 
iždo globėjai J. Olšauskas ir B. 
Voveris; naujas vice pirminin- 

i kas išrinktas Antanas Grigo-

Seimui vietą ir laiką paskirs 
centro valdyba.

Sugiedojus Amerikos ir Lietu- 
■ vos himnus Vargonininkų Są
jungos seimas užbaigtas 6:30 v. 
vakare. A. V.

I

i
ŠEIMINIS BANKIETAS

, vakare, Re- 
ir padėjo pa-,jington viešbučio svetainėje, į- 

' vyko šeiminis bankietas. Daly
vavo kone visi seimo atstovai ir 
virš šimtinės vietinių svečių.

Muz. J. J. Šaučiūnui pakvie
tus muz. Br. Voverį prie piano, 
visa publika sugiedojo Ameri
kos himną.

Maldą sukalbėjo kun. A. J. 
Sinkevičius.

Vakarieniaujant visa publika 
dainavo populiarias lietuviškas 
ir amerikoniškas dainas.

Po skanios vakarienės, muz. 
P. Karašauskas pristatė prog
ramos vedėju kun. J. C. Kun- 
drecką, kuris sąmoningais juo
kais įnešė nemaža gyvumo.

Muz. Juozas Olšauskas iš Am- 
sterdam. N. Y., šauniai sudai
navo “Gražios mergos mūs ša
lies”, A. Aleksio, ariją iš operos 

Mozarto ir 
, “Senbernio daina”, Vanagaičio.

i

kordą laikydami ‘Question
Mark’ ore per virš 150 va
landų. Tuo metu ‘Oak
Leave Cluster’ buvo pridė-1 vj 
tas prie jo medalio. Pas- Pabaigoje pirmų metų 
kiau, jis buvo priverstas aštunta komanda dalyva-! 
parašutu nusileisti, kada .
jo lėktuvui atsitiko nelai- i ropos, sunaikino 1782 prie- gų> iki pasieksime galuti- 
me ir jis automatiškai ta- g0 lėktuvus, prarado 419. nos pergalės 
klūbo^nuiu. 'priSTarlj, Dabar generolas Baker Į Prezidentas savo raporte

aštuntos buvo išsiųsta į 
Šiaurės Afrikos frontą. 
Bet Baker vėl pradėjo la
vinti vyrus jų vietas užim-

Nepalikite Darbų
Prezidentas Rooseveltas, 

trečiadienį, savo praneši
me Kongresui, pareiškė,

t kad raginami galingų A- 
merlkos karo gamybos pa
stangų, mes nesustodami 
varomės Berlyno ir Tokio 

parašutu nusileisti, kada vo net 82 misijose virš Eu- susilpninti mūsų pastan-

me ir jis automatiškai ta- lėktuvus, prarado 419. nos pergalės 
po av,o+^’” r »
klubo” nariu. 
lakūnams parašutu nusi- komanduoja 
leisti buvo nepaprastas da
lykas

_ , Viduržemio: davė pranešimą apie išsių- 
Oro jėgas, tarpe naujų oro stą lend-lease pagalbą są- 
vietų kurias rusai mums jungininkams^ — Rusijai,

Už kelių metų Baker da- ^^vietų Unijoj ir Vidu™ &
lyvavo pirmojo “blind” 
tarp - kontinentinėje ke- 

■ lionėje. Lakūnas turi var-

talikiško susipratimo ir 
sąmoningumo įgausime, 
kai perskaitysime knygą: 
“Šv. Panelės Marijos Apsi
reiškimai Liurde”.

Vyskupas Būčys » aiškiai 
faktais įrodo, kad stebuk
lai yra galimi ir jie įvyks-! 
ta. (“Draugas”) K. B.

- - w
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Naudingos Maldaknyges
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 v ršclio 
įspaustas lietuviško stiliaus auksinis kryžius, 
787 psul. Kair.a

JĖZAU PAS MANE ATEIKI — Kun. K. Kirvelaitis.
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 apskritus kraštai, didelės rai
dės, 432 pusi. Kaina ............

RAMYBĖS ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus 
auksinis kryžius ant viršelio, 511 pusi. Kaina

Su užsakymais kreipkitės —-
“DARBININKAS"

366 W. Brocdv/ay, So. Bcston, Mass.

$1.50

81.50

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50

$2.75

»
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♦
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‘Garso” redaktorius M. Zu- “Figaro Vestuvės”.

Kun. J. šupšinskas nuošir-

veiklą bažny-
bazių Italijoj. Mūsų bom- vaduotiems plotams. Toji 
banešiai dabar apima Ven- pagalba susideda iš tankų.
griją, ir Balkanus. Pirmo- pabūklų, šaudmenų, mais-iS5(X) auka- šv. Kazimiero vie-. 

I je kelionėje Fifteenth Air
Task Force, Baker irgi da
lyvavo. Jo vyrai bombar
davo gelžkelio centrą Ven
grijoj ir uostą Rumunijoj, 
kada skrido į USSR. Grįž
dami jie bombardavo na-, 
cių oro vietą Rumunijoj. 
Generolas Baker vis tiki, 

;kad vadas turi vesti savo 
lakūnus. FLIS.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

to, drabužių, vaistų.
Prezidentas pareiškė, j 

kad mes dar turėsime la-j 
bai daug gaminti gėrybių, 
iki paskutinis vokietis bus 
išvytas iš užgrobtų terito>- 
rijų ir iki išvaduotos tau
tos vėl atsistos ant kojų.

Todėl tęskite pradėtąjį 
darbą, kad patenkintumėt 
gyvybinius karo reikalavi- 

imus. Jūs esate mūsų viltis 
visiškai ir ankstyvai per
galei. O.W.I.

WORCESTER, MASS.
Šv. Kazimiero Parapija i

—
Sekmadienį, rugsėjo 10 d.. 2 

vai. po pietų. Maironio parke, 
. įvyks šv. 

Kazimiero par. choro metinis 
Jis visą laiką mokosi, išvažiavimas — piknikas. Bus 

Būdamas New Yorke, jis 
studijavo kontraktų teises 
Coiumbia Universitete. Iš Kviečia visus dalyvauti ir link- 
Southern Califor n i j O S smaį laiką praleisti su choris

tais. Komisija.

metų buvo ofise Chief of Shrewsbury. Mass.
Air Corps Washingtonc.

, įvairių sporto, lietuviškų dainų, 
šokių ir muzikos programa.

Southern ’
School of Journalism jis 
laimėjo pirmą dovaną už 
geriausią raštą. Pasiliuo- 
savęs iš armijos, jis norė
tų leisti mažą laikraštėlį.

Bendrai jis išleido tris a- 
viacijos knygas. Trečia 
“the Army Flyer” vartoja- Highfield 
ma mokyklose. rugsėjo 10 d. vakare. Komisija

Aušros Vartų Parapija

Šios parapijos metinė vaka
rienė įvyks parapijos salėje. 

Road, sekmadienį.

stropiai darbuojasi, vadovau
jant kleb. kun. K. Vasiui, kad 
vakarienė pavyktų.

Programoje dalyvaus sekan
tieji svečiai: kun. Pr. M. Juras 
iš Lavvrence; prof. Antanas Vai
čiulaitis iš Marianapolio Kole-; 
gijos: p. Margareta Grybaitė iš 
Cambridge, soprano solistė; 
muzikas Povilas Sakas, teno-i 
ras. vargonininkas lietuvių par. 
Lavvrence, ir vietinis varg. Vin
cas Burdulis. 
vykti miesto 
viršininkai.

Kleb. kun. 
džiai kviečia
visus apylinkės lietuvius daly
vauti šiame metiniame parapi
jos parengime. Komisija.

Taipgi : 
mayoras

žada at- 
ir kiti

K. Vasys
parapijiečius

nuošir-
ir

iš Chicagos. Jis papasakojo įdo
mių atsiminimų iš prietikių ir 
praeities veikiant meno srityje.

Muz. J. Olšauskas suvaidino 
subolševikėjusios bobos prie
tikių, kurią kartą Įkando šuo, 
bet galutinai pasiuto ne boba, 
bet šuo. Savo numerį jis baigė 
dainelėmis pritardamas kanklių 
akordais.

Kun. J. V. Inčiūra sukalbėjo 
maldą.1

baigtas Lietuvos
Ray.

Šis vaizdas parodo, kaip šuo saugoja katytę, kuri 
sotinasi jai suteiktų maistu. Sakoma, kad Carson kem
pės virėjas šiuos du gyvuliukus taip supratino, kad jie 
esą geriausi draugai.
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Krauju Atpirkta Laisvė
V. Markūnas

Savanorių kovų vaizdelis.

Apušynės kaimas buvo 
pilnas bolševikų. Bolševi
kai, šį kaimą užėmę, toliau 
slinkti nebegalėjo. Jie su
tiko smarkų lietuvių par
tizanų pasipriešinimą. Bol
ševikai, kiek galėdami, 
stengėsi kaime išsilaikyti,1 
kol atžygiuos į pagalbą 
nauji sustiprinti būriai.

Lietuviai numanė, kad 
priešas nusilpnėjęs, nes 
nebepajėgė jų nustumti. 
Užtat nutarė šią pat naktį 
pirmą kartą pulti bolševi
kus. Jie manė, kad priešas 
dar nesuspėjo gauti pagal
bos, todėl karštai pasiryžo 
priešą išvyti.

Buvo šiltas vasaros va
karas. Vadas vaikščiojo 
susirūpinęs, tik retkar
čiais prabildamas savo 
draugams: “Būkime, iš
tvermingi, kovokime ligi 
paskutinio kraujo lašo, ta
da tikrai laimėsime. Iš-į 
tvermingumu nugalėsime 
ir šimteriopai i 
priešą”.

Partizanai energingu 
žvilgsniu atsakydavo va
dui, kuris tą akių išraišką 
puikiai suprato: pamatysi, 
kovosime, lyg liūtai; mes, 
užsidegę laimėjimo lieps
na, tikrai laimėsime!

Saulėleidžių pažarai iš
nyko, nakties tamsuma sa
vo skraiste užgaubė vaka
rinį dangaus kraštą. Parti
zanai, būdami miško pa
kraštyje, paskendo visiš
koje tamsumoje. Jie daž
nai pažvelgdavo į rytus, į 
kaimo pusę, kur lindėjo 
bolševikų būriai, ir jų krū-

rtinėse užsidegdavo baisus 
į kerštas plėšriems grobuo- 
' nims.

Vadas pranešė greit pa
siruošti svarbiam žygiui.

60 pasiryžėlių vyrų su
■ šautuvais rankose išsiri- 
• kiavo pamiškėje ir buvo
■ pasiryžę atlikti kiekvieną 

vado įsakymą. Vadas prie-, 
!jo prie savo vyrų, padali
no juos į tris dalis’ir įsakė; 
kiekvienai daliai atskirai 
slinkti kaimo link. Netoli 
kaimo visi vyrai turėjo vėl 
susieiti į vieną būrį ir ten 
laukti tolimesnių vado nu
rodymų.

Prisiartinti prie kaimo J 
reikėjo kuo atsargiausiai/ 
nes mažiausią triukšmą 
galėjo priešas išgirsti, iri 
tuomet partizanų puoli-1 
mas būtų nuėjęs niekais.! 
Tik staigumu šį kartą bu
vo galima laimėti. Drąsieji į 
vyrai tai puikiausiai su-i 
prato ir žingsnis po žings-i 
nio artinosi prie kaimo.

Kai pagaliau visi susiėjo!

I 
I
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Laivyno kapelionas kun. J. Fitzgeraldas 
laiko mišias Amerikos kareiviams vieno
je Solomonų saloje.

’OTENT NECKLACF—No giri 
ivants necklace likę this one 
adoming ir.embcr of Marshal 
Tito's Yugoslav partisan army. 
Necklace is rr.ade of 20 mm. 
cannon shells and is shot from 
Spitfire guns when not used as 

decoration

Gal Dar Nepareina į Tam! 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis 

“ŽVAIGŽDE” 
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 

lome ir neperšame “Žvaigždes”, tik 
norime tiesą pabrėžti, štai ji: “Ka» 
pamėgino “žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!” 
Šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

“ŽVAIGŽDE”
žinokite yra Svč. Jėzaus Širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia! 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI- 

į SUS M. A. narių reikalus aprūpina. 
Jei norite būti Šviesos ir Meilės 

skleidėjais tai platinkite ir raginkite 
kitus skaityti 1944 metams

“ŽVAIGŽDĘ”.
metams — $1.00; 

širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų; Maldos Apaštalavimo 
— 50 centų.

Adresas: 
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija, 
488 E. Seventh St., 

So. Boston (27), Mass.

dyti. Susivaldymas — sa
ko Stanley— daugiau nau
dingas negu parakas. Kas 
nevaldo savęs, tą valdo vi
si, kas panori.

Kartą pas karalių Kresą, 
kurs rengėsi kariauti su 
persais, prašėsi įleisti kaž
koks žmogutis. Sargyba 

| neleido, bet žmogutis nesi-1 
įtraukė. Tuomet sargybos 
viršininkas įsakė jį jėga 
pašalinti. Kai kariai jį ap- 

;supo ir vedė šalin, žmogų-; 
tis ėmė gvoltu šauktis i 
Krezo. Ir iš tiesų, stovyk-' 
laujantis karalius jo šauk
smą išgirdo, liepė atvesti 
ir paklausė kas esąs ir ko 
norįs ?
— Esu lydietis, — atsakė 

šis, — ir atėjau perspėti 
karalių Kresą nepradėti 
karo su persais!
— Kodėl?
— Nepradėk karo, kara-j 

liau, su persais, nes per
sai geria tik vandeni!

Ką Krezas jam atsakė— 
mes nežinome, bet ar jo 
karai buvo pasekmingi, ar 
ne — prisiminkime istori
ją. (Nugalėtą nuo laužo 
liepsnų Krezą išgelbėjo 
vieno išminčiaus vardo 
šaukimasis ir jo prasmin
gų žodžių išaiškinimas).

Stiprios ir nenugalimos 
tautos praeityje buvo tik 
tos ir iki tol, kol savo prie
šų tarpe laikė ir alkoholį. 
Alkoholis yra tautų prie
šas, todėl kovoti su juo yra 
tikra kiekvieno tėvynę 
mylinčio pareiga.

Tą pamoką klasės auklė
tojas kalbėjo apie alkoho
lio žalingumą. Staiga, nie
kam nė nelaukiant nė ne-

I

“ŽVAIGŽDE” 
Jėzaus 
las 50 
Įstatai

I

ri, bet tavo širdis tokia 
pat! — atsakė žmogus ir 
paėmęs pagalį užmušė 
kenksmingą šliužą. Taigi, 
gyvatė nors kasmet nume
ta seną išnarą ir gauna 
naują — viduj palieka ta 
pati nuodinga šnypštuolė. 
Taip ir alkoholis — baigė 
klasės auklėtojas, kokioj 
formoj jis bebūtų, kokia 
spalva būtų nudažytas —• 
jis vistiek lieka tas pats 
žudantis alkoholis.

Išsižadėti alkoholio nėra 
sunku, o ypač jaunam ka
talikui, idealistui. Alkoho
lio išsižadėjimas — atžvil
giu į save — veda į sveika
tą, — o atžvilgiu į Dievą — 
veda prie tikrojo džiaugs
mo. Giliai religingas žmo
gus randa Dievą ir Dievas 
randa jį, kad jo džiaugsmų 
alkį numalšintų amžinoje 
jaunystėje!

kams šaudyti iš tamsu-Į 
mos, į juos nukrito kelios: 
granatos, užmušdamos iri 
sužeisdamos vėl apie 20 i 
vyrų. Bolševikai visiškai 
pamišo: granatų kritimas 
reiškė, kad priešo būta jau 
visai netoli. Jų sumišimas 
dar baisesnis pasidarė, ka
da dėl kažin kokios prie- . 
žasties nustojo veikti abu 
kulkosvaidžiai.

Pagaliau prieš juos tam
sumoje pasirodė baisūs ir 
kerštingi lietuvių kariai. 
Jie buvo pasirengę grum
tis vyras prieš vyrą ir ne
gailestingai šoko ant bol
ševikų...

Bolševikai pasitraukė. 
Toks stiprus lietuvių puo
limas jiems buvo nelauk
tas ir jie jo niekaip nega
lėjo atremti.

Pirmas kaimas buvo pa
imtas.

Lietuviai triumfavo.
3gz 3$:

Išaušo gražus, saulėtas 
tamsu. Šautuvai be atvan- rytas. Apušynės kaime jau 
gos tratėjo. Dešiniajame i šeimininkavo lietuviai. Pa- 
partizanų sparne šučiau-1 silikę kaime seneliai džiau- 

‘ ‘, kad išsivadavo iš
priešo nagų ir dėkojo lais
vės kovotojams. Tačiau; 
kartu jų akyse ir veiduo-i 
se buvo galima įskaityti ir 
gilus liūdesys, kuris nenu
maldomai kankino jų šir
dis.

Vadas priėjo prie vieno 
seno, sulinkusio senelio ir 
paklausė:
— Pasakyk man, tėve, 

kodėl tavo veidas toks nu
liūdęs... Reikėtų džiaugtis: 
esate vėl laisvi, ir mes jū
sų daugiau nebeatiduosi- 
me bolševikams. Pažiūrėk, 
štai, į tuos vyrus: jie jo
kios baimės nepažįsta, jie 
lenda tiesiog mirčiai į na
gus ir sako: “Mes norime 
susigrąžinti savo tėvynę ir 
jos tėvus!”

Žilam seneliui ištryško 
kelios didelės ašaros ir nu-, nuostabu 
riedėjo per veidus. Jis su- 

į si jaudinęs atsakė:
— Jei žinotum, 

kas mus ištiko, taip nekal- i guodė, 
bėtum... Baisūs tie bolševi- 

; kai, baisūs jų darbai...
— Kas atsitiko!.. Sakyk, 

seneli, greičiau...
— Baisu man pasakoti, 

baisu... O, Dieve!.. Atmo
kės jiems Aukščiausiasis...
— Neverk, 

verk: i 
tik sakyk, kas atsitiko kai- tėvynė, išsivaduos iš dau- 
me, ką tie bolševikai pa- gybės priešų nagų ir tvir- 
darė... i tai atsistos ant žemės ru-

— Mielasis sūnau, jau tūlio.
neatitaisysi tos skriaudos, ligi šiolei, 
kurią jie padarė... Tai ne- jums, kariai, kad 
bepagydoma žaizda... O, drąsa ir pasiryžimu at- 
Dieve!... Aš netekau visų gauta tėvynės nepriklau- 
sūnų!.. Sūnų, ar girdi!..

— Išsivarė?!..

IŠMINČIUS PUOTOJE I

Į 

jlijlu dniuudi puc naimu.

1 Kai pagaliau visi susiėjo! 
stipresnį > vieną būri> vadas vYrus 

pagyre už puikų įsakymo 
išpildymą, tačiau pridėjo, Į 
kad uždavinys dar neatlik
tas. Nors labai svarbu pri
siartinimas prie priešo li
nijos, bet svarbiausia — 
priešą nukirsti. Todėl da
bar tik pasirodys, kaip 
tautos sūnūs gina savo tė
vynę.

Partizanai padarė tarp 
savęs kelių žingsnių tar
pus, ir tuo būdu kaimą vi
siškai apsupo nuo vakarų 
pusės.

Vadas paleido į tamsu
mą degančią rakietą. Nu
švito visa apylinkė ir kai-j 
mas. Oras ir žemė sudre-| 
bėjo nuo baisaus šautuvų ’ 
klegesio. Pasidarė vėl Į

dėjo kulkosvaidis. Retkar-igesų 
čiais tą baisų triukšmą 
perskrosdavo partizano 
ugningas balsas: — Šovi
nių!, — bet greit jį nuslo
pindavo pabūklų kalba.

Pagaliau ir bolševikai 
sujudo. Pusė jų būrio vy
rų, dar nenustojusių pu
siausvyros, stengėsi susi-; 
burti, sudaryti vieną fron-l 
to liniją. Jiems tat buvo 
sunku padaryti, nes kai 
tik išeidavo iš anapus tro
bų, juos pasiekdavo šovi
nių kruša. Tik po nepapra
stai didelių pastangų, va
dui baisiai grumojant, bol
ševikai sudarė frontą. Šis 
darbas jiems brangiai at
siėjo, nes krito kelios de
šimtys vyrų.

Neilgai teko bolševi-

«
x , / ■’ *
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Militarė Dėdės Šamo policija turi ir šunis savo pa- 
gelbai, kad aprinkus taip vadinamus “snaiperius” iš 
užpakalio pozicijų. Vaizdas parodo vieną iš jų.

Nelauki Tėvyne, šviesios 
ateities,

Kol gers visi luomai, 
gers be išimties...

Žalvarnis.

Daug kartų obelis krau
na pumpurus ir daug kar-

tų lelijos šaknis išaugina' 
stiebą, kurio viršūnėje žy-l 
di žavingas žiedas. Tik 
jaunystė tėra viena...

Jaunuoli, mokėk vieną 
sykį pergyvenančią jau
nystę branginti ir vertinti: 
nesusidraugauk su alko
holiu. Tai tavo vienas iš 
pirmiausių, svarbiausių ir 
gražiausių uždavinių.

Jaunystės metai yra ne
tik džiaugsmo metai, bet ir 
visokių kilnių pasireiški- 

; mų metai, visokios kilnios 
’ | kūrybos pradžia, sąmonin- 
■ go nusistatymo metai.

I

— Visko buvo. Turėjau 
penkis sūnus, užauginau 
juos, išmokinau: žemę, 
mat, jau dirbo, ir tie bai
sieji žmonės pasakė: “Tu 
turi juos išleisti kartu su 
mumis į frontą! 
tavo sodybą ir 
“Apsisvarstyk!”, 
dėjo...

— Ir tu, tėve, juos išlei- nuolis yra kilnus, grynos 
,dai?

— Ne!.. Aš pasakiau savo 
sūnums, kad, jei jau taip 
nori kovoti, tegu eina, bet 
tik ne į priešo pusę! Teko- 
voja jie kartu su savo bro
liais prieš tikrą priešą!..
— O sūnūs ar sutiko?...
— Jie mielai sutiko... Ir 

tą patį vakarą mėgino 
bėgti į jūsų pusę, tačiau... 
bolševikai juos beginklius 
sučiupo... O du net nušovė! 

•Mat, tie jokiu būdu neno- 
irėjo su jais kovoti...

— Tiesa, tėve, gaila ir 
man, bet ką padarysi... Tė
vynės laisvė reikalauja 
daug aukų!..

, — Paklausk, sūnau, ir ki
ltų žmonių, kitų senelių, ir 
tiems šeimos išdraskytos, 

’ ir tų daugybė sūnų išvary- 
, ta bei sušaudyta... Ir jie, 

Į kaip aš, nežino, ar po šios 
nakties kautynių liko koks 
gyvas sūnus..

Baisu pasidarė vadui, liejai tokį vyną!
Taip sunaikintas kaimas, 
tiek žmonių sušaudyta!.. 
Jis pažiūrėjo į nueinantį 
ir lazda pasiramsčiuojantį 
žilą senelį, kuris neteko 
penkių ąžuolų... Taip, ne- 
liuvouuMd, J^^ jis verke... 

f Koks skausmas turėjo jo 
■ širdį draskyti!.. Net ir lais-1 

sūneli, i vės atgavimas jo nepa-

Jie gins 
tave!...” 
dar pri- o _ _______ J__ _________

Tikra žodžio prasme jau- 
n imli c ura Ir ii nu « orrvnns
sielos, gyvybe plastąs. Al- manant, pakėlė Pliusaitis 
koholis gi jaunuolį daro; ranką su penkiais pirštais 
pasibiaurėtiną. Jis griau-( gale:
na, ėda, pūdo viską, kas j — Ponas mokytojau! — 
jaunuolyje kilnaus, kury- tarė jis — degtinė gerti 
bingo. Jis naikina energi- • bloga yra, bet alus, vynas, 
ją darbščiai ir ateičiai. Jis i Abejoju ar verta šių atsi- 
žmogų sukurtą viešpatau- 
tį, pažemina iki nešvariau
sio gyvulio.

Kartą vienas turtingas 
graikas iškėlė didelę puo
tą ir pakvietė jon garsųjį 
išminčių Diogeną. Puotos 
metu šeimininkas pagar
biai padavė jam auksinę 
taurę, sklidiną puikiausio 
kvapnaus vyno. Diogenas 
paėmė taurę ir energingu 
mostu pro kairį petį išlie
jo vyną žemėn, šeiminin
kas įsižeidė, tačiau susi
valdė ir nieko nesakė, bet 
svečiai vienas už kitą aš
triau prikaišiojo ir šiepė 
Diogeną:

— Kam tu, Diogene, iš- 
Ėė, žmo-

i

i

i

i
I

; Tėvynės sūnūs paguldė 
(savo galvas ne vien savo 
į tėvo laisvei, bet visos tau
tos, visų tėvų laisvei.

Vadas buvo pasakęs: 
— O vis dėlto, mano vy

rai, tikėkite, kad Lietuva 
seneli, ne- pabus iš letargo miego! 

mes tau padėsim; Jūsų krauju užgims mūsų

Jei kovosime kaip 
tai užtikrinu 

mūsų

somybė gyvuos per am
žius’..

į

P. L-us.

sakyti? — Klasė nutilo. 
Pliusaičio klausimui vi
suotinas pritarimas.
— Išaušus pavasariui — 

į Pliusaičio klausimą pra
dėjo pasakoti auklėtojas— 
išlindo gyvatė iš urvo. Pa
sižiūrėjo ji į kaitrią saulu
tę, nusižiovavo, pasiręžė ir 
nuėjo pas žmogų.
— Žmogau, — sako ji — 

gyvenkiva mudu taikoje, 
nes jau kiti metai, o aš ir 
naują odą gavau!

; — Kas kad naują odą tu

« v •

“Tikėjimo priešai atims 
mūs bažnyčias, o gal ir 

sudegins jas; išvaikys vie
nuolius ir tai tuo greičiau, 
juo vaisingesnis jų veiki
mas; atims mokyklas ir į- 
staigas... Ir tuščios bus ka
talikų pastangos, kol spau
da liks netikinčiųjų ranko
se”. Beaudon.

iš

“Raštų mintys lėtai, bet 
nuolat sunkiasi žmogaus 
dvasios ir nejučiom duoda 
jai kryptį”. Vysk. Paltaro
kas.

gau...
— Diogene, Diogene, gal-1 

vočium esi pagarsėjęs, ale 
vistiek menkai galvoji! 
Kam tau buvo lieti tokį 
vyną...

— Ėė, Diogene, tik kvai
las gali tokį vyną niekais 
žemėn lieti... Matyt ir tavo 
galvoj tuščia kaip toj, va, 
taurėj...

Kai jau visi svečiai buvo 
savo pastabas pareiškę ir 
užtenkamai pasijuokę, 
Diogenas ramiai tarė:

— Jeigu aš nepražudy
čiau vyno, tai vynas mane 
pražudytų! Geriau, kad aš 
dabar jį išpyliau žemėn, 
negu paskui jis mane par
verstu, kaip purviną kiau
lę.

Visi svečiai nutilo, ir nė 
vienas nebetarė pastabos 
žodžio. *

Nemarusis Diogenas — 
didi asmenybė, o būtų di
džiu — reiškia būti savęs 
ponu. Neliesti stikliuko — 
reiškia nusigalėti, susival-
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

■ 1 ■ I 
mus. Jis pareiškė, kad atsisa
kęs nuo vargonininkavimo dėl 
nervų susilpnėjimo. Gydytojas 
pataręs jam pailsėti, ir jis pats 
žinąs iš prae.ties, kad jam rei
kalinga ilgesnės atostogos. Bet 
po tokio Norwoodiečių parody
to nuoširdumo jam esą sunku 
skirtis, ir jis niekad to nuošir
dume nepamiršęs. Programa už-: 
sibaigė malda, kurią sukalbėjo 
kun. Kneižls.

; ai,; Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS" eina kas menes} gražia* 
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 

I “VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
■ Kviesti įžymiausi literatai

TAD. padarykime šūkį: “Tenclie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo

Al

. džiukinaitė — Mergaičių Soda- 
licijos: O. Grybienė — M. S. 64 
kp.: Ch. Magotis — Sal. Jėzaus

I .širdies: E. Ceplevu lene — 
rojo Rožančiaus: A. Beris 
Altoriaus: P. Medonis—Fed. 4 
sk.: P. Medonienė — Kareivių 
Motinų klubo: P. Jarmokas — 
Šv. Antano: A. Martinaitis 
ALRK 265 kp.; muz. J. Bla 
— Choro. Sueik .r. > primicijantą 
viešnia giminaitė p. Snarskienė 
iš Chicagos.

Svečiai kunigai — mokslo 
draugai pasakė turiningas svei
kinimo kalbas, būtent, kun. B. 
Ivanauskas — šv. Jurgio par., 
Cleveland. Ohio. vardu: kun. 
M. Tamulevičius. kun. Dam
brauskas. kl. Ei Aksomaitis ir 
kiti.

Baigiant programą pakvies
tas primli įjantas kun. Stasys 
Saplis. Jis nuoširdžiai visiems 
dokojo.

Binkietas visais atžvilgiais 
pavyko. Jo surengime daug pa
sidarbavo vyriausios vedėjos 
pp. A. Ov.ens ir A. Boris ir jų 
pagelbininkės — p. M: 
čienė. pp. Ona. Margareta 
Agnieška Markevičiūtės. G. 
laikienė. J. Sakalauskienė. 
Ambrasienė. M. Jodziukinas. A. 
Danen. S. Vainonis. p. Brinzie- 
nė. p. Brinza. N. Zverdzin. E. 
Ceplevičienė. Iš Altoriaus drau
gijos — A. Šaltienė. O. Valaitie
nė. P. 
nė. p. 
kienė 
lė). V. Sunalaitis. R. Gudinienė, 
ponia Piserevich. Sodalicijos 
mergaitės patarnavo prie stalų. 

Garbė šv. Rožančiaus draugi
jai ir vedėjoms už jų kilnų pa
sidarbavimą. kad pagerbus nau
ją kunigą. Koresp. A.A. metais Vytės pačios aukavo ir

PRIMICIJOS
Rugpiūčio 20 d. šv. Antano 

lietuvių parapijoj įvyko kun. S. 
Saplio. MIC., iškilmingos primi
cijos.

EKILMĖS BAŽNYČIOJE

pamokslą pasakė
Dambrauskas. MIC. Kleb. 
I. F. Boreišis buvo ceremo-

Procesijoj dalyvavo vaikučiai, 
vietiniai ir svečiai kunigai — M. 
Tamulevičius iš Athol. Mass.. B. 
Ivanauskas iš Cleveland. Ohio. 
Dambrauskas, MIC. iš Chicago, 
III., E. Aksomaitis. MIC.. iš 
Hinsdale. UI., V. Masevičius. 
vietinis Šv. Petro par. klebonas, 
ir kiti.

Primicijantas kun. S. Saplis. 
MIC.. atnašavo iškilmingas šv. 
mišias ir suteikė palaiminimą. 
Turiningą 
kun. 
kun.
nijų vedėjas. Choras, vadovau
jant muzikui J. Blažiui, gražiai 
giedojo. Bažnyčia buvo perpil
dyta dalyviais.

BANKIETAS SVETAINĖJE
6 vai. vakare. Šv. Rožančiaus 

moterų draugijos pastangomis 
įvyko bankietas primicijantą 
kun. S. Saplį, MIC.. pagerbti. 
Parapijiečiai gausiai dalyvavo. 
Draugijos pirm. A. Ovvens, pa
sakius įžanginę kalbelę, pakvie
tė vietinį kleboną kun. I. F. Bo- 
reišį toastmasteriu. kuris pasa
kė gražią kalbą ir sveikino pri
micijantą. linkėdamas jam ge
riausių sėkmių darbuojantis 
Dievo ir Tėvynės garbei.

Sveikino ir įteikė dovanas pri- 
miciiantui 
pirmininkai 
Šv. Antano 
ens — Šv.

arkevi- 
ir 

Ši- 
A.

Yedmokienė. O. šulskie- 
Tautvidienė, E. Ivanaus- 
(kun. Ivanausko motinė-

Kaip Dėdės Šamo kariai įžygiavo į Paryžių tai ten rado gražių mergi
nų. kurios buvo taip nusiteikusios po išlaisvinimo jų sostinės, kad buč
kiais apdalino išlaisvintojus, štai vieno iš panašių scenų vaizdas.

u

MYLĖJAU MERGELĖ
I

seniai nebuvo žinučių
iš šios kolonijos.

ATHCL, MASS N0RW00D, MASS.

draugijų ir kuopų 
— J. Šimkūnas — 
par.: ponia A. Ow- 
Rožančiaus: J. Jo-

Mylėjau mergelę 
Pustrečių metelių, 
Turėjau pamesti 
Dėl žmonių kalbelių.

Bam bam
Tara ra bam bam
Tara ra bam bam
Tara ra bam bam bam. 

Verčiau vandenėlį 
Prieš kalnelį nešti, 
Negu mergužėlę 
Mylėjus pamesti,

Bam...
Ėjau per kiemelį, 
Pro rūtų darželį. 
Pamačiau mergelę 
Rašant man laiškelį.

Bam...
Man laiškelį rašo, 
Per laiškelį prašo: 
Ateik, bernužėli, 
Šiandien vakarėlį.

Bam...

I
i

p. A. šlapelis trečiadienio ry-
, rugsėjo 6 d. :švyko į Ro- 

chester, N. Y. pas savo brolį.
Ten kiei pabuvęs, Žadėjo vykti organizacijos, ar nors mažiausio sky- 
. . ., . . i riaus, kurie neskaitytų “VYTIES’.į Chicago. o is ten J Los Ange
les. Cal.. kur klebonu yra pre
latas Julius Maciejauskas.—

Rugpiūčio 31 d. grįžo iš ligo
ninės po sunkios operacijos p. 

i Pranas Kuras, gyv. Wi!low St. 
{Namuose jaučiasi daug geriau. 
I jau ir pavaikščioja.

j riaus, kurie neskaitytų
Visi skaitykime "VYTĮ!” 

“VYTIES” kaina metams tik $2.0o.
“VYTIS”

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

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonu.
-

U

“Darbininke
Atrodo, jog jos lig nebūtų. Gy-' 
vename Berkshire kalnais ap
supti.

Nedidelė lietuvių kolonija, bet 
lietuvių jaunuolių paimtų karo 
tarnybon yra 150. Jau nevienas 
žuvo už šios šalies laisvę ir mū
sų senosios tėvynes Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybe. Žu- 
vusieji yra šie: kariai — Ringą 
žuvo Pacifike; Talakauskas. Go- 
tautas. Strackas ir Leilinaulas. 
Lakūnas Budriunas pateko ne
laisvėn. ir taipgi karys Lukoše
vičius. Sužeisti yra šie: Įeit, la-1 
kūnas Bagdonas, karys Lapins-: 
kas ir Baltrenas.

Liūdi mūsų sesutės lietuvai- i 
tės. netekusios savo brolelių do
bilėlių. bet jos kartu ir padrąsi
na jus. nes žino, jog jųjų narsu
mas išlaisvins pavergtus kraš
tus. kartu ir Lietuvą. Pereitais surinko $300.000 Kalėdinėms j 

dovanoms kareiviams. Joms 
daug pagelbėjo parapijos vika
ras kun. Mykolas Tamulevičius. 
Sunkiausias darbas buvo su
rinkti visus adresus ir išsiunti
nėti dovanėles. Jiems tas dar
bas pavyko, ir beveik nuo visų 
gavo padėkos laiškus.

šįmet susiorganizavo Komitc-
i

tas mūsų mylimus karius globo
ti. kad šiais metais galėtume 
pasiųsti Kalėdines dovanėles. 
Išdalintos tikietų knygutės, ku
rias prašo sugrąžinti prieš rug
sėjo 10 d. Jeigu kas dar negavo 
tikietų knygučių, tai gali gauti 
pas kun. Tamulevičių. Knygu
čių galiukus galite grąžinti ko
miteto pirmininkui kun. M. Ta
mulevičiui. ižd. Gailiūnui, rašt. 
D. Karobliui arba veikėjom — 
pp. Andrulaitienei ir Matulienei. 

Komitetas ruošia didelį pik
niką rugsėjo 10 d. Aušros Var
tų parke. Kviečia visus vietinius 
ir apylinkės lietuvius dalyvauti. 
Visi ir visos bus pavaišinti ska
niais gėrimais ir užkandžiai, 
kuriuos gamina mūsų šeiminin
kės. Jokios įžangos nebus. Pel
nas Kalėdinėms dovanoms mūsų 
kariams ir taipgi jų sulauktu- 
vėms.

Piknikas prasidės 1 vai. po 
pietų. Atholietis.

PICKWICK remember your 
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BREWERS SINCE 1B70

pp. Mykolas ir Salomėja (Ak-1 
stinienė) Jablonskiai. gyv. ’ 
Franklin St., nuoširdžiai dėkoja 
visiems už dalyvavimą jų ves
tuvėse. sveikinimus, linkėjimus 
ir dovanas. Jie niekad nepamir
šę savo geradarių. Lai Dievas 
visiems atlygina iš Savo malo
nių

Rugpiūčio 31 dienos vakare, 
parapijos svetainėje įvyko va
karienė muziką Anicetą šlapelį 
pagerbti ir išleisti. Vakarienę 
suruošė parapijos choras. Daly
vavo apie 150 svečių ir viešnių. 
Garbės svečias muz. A. šlapelis 
atėjo į svetainę lydimas pp. J. 
Versiacko ir G. Paznioko.

Choro pirmininkė, p. Ona 
Pazniokaitė pakvietė kun. A. 

j Naudžiūną, MIC., neseniai grį
žusį iš Argentinos, vadovauti 
maldai. Po maldos visi buvo 
užimti skaniais valgiais, ku
riuos patiekė pp. Holmans 
(Caterers).

Pavakarieniavus, prasidėjo 
dainų ir kalbų programa. Toast
masteriu buvo Antanas F. Knei- 
žys. Pirmiausia vietinis kleb. 
kun. S. P. Kneižis labai nuošir
džiai įvertino muz. A. šlapelio 
darbuotę. Jis sakė, kad per vie- 

inuolika su 
lis r.iekad 
bažnyčią, 
geriausios 
palaimos 
kun. Andrius Naudžiūnas, MIC., 
palinkėjęs muz. šlapeliui ge
riausios kloties, papasakojo a- 
pie Argentinos lietuvių dvasinį 
ir medžiaginį gyvenimą. Jis sa
kė, kad Argentinoje beveik nė
ra vargonininkų nei chorų, nes 
ten labai retai kada įvyksta 
giedotos šv. mišios.

Taipgi sveikinimų ir linkėji-j 
mų kalbas pasakė šie dalyviai- 
Norwoodo miesto vardu sveiki 
no p. Harry Butters. Selectme
nų pirmininkas: pp. E. Balutis, 
policininkas. B. Červokas. Bro
nius Kudirka, 
Versiackas, G. 
Kudirka, Iz. 
adv. B. Sykes. 
Juška ir ponia 
Dorchester. p. Valiackienė (Dr. 
E. Valiacko. kuris yra J. V. 
Laivyno tarnyboje, žmona) iš 
Lynn. Mass. p. Smelstorytė, So
dalicijos prefekte, sveikino So
dalicijos vardu ir įteikė p. šla
peliui dovanėlę, p. Ona Paznio
kaitė. Choro pirmininkė, sveiki
no choro ir visų dalyvių vardu 
ir įteikė dovanėlę nuo visų da
lyvių. p. A. F. Kneižys sveiki
no Federacijos skyriaus — visų 
katalikiškų draugijų vardu ir į- 
teikė dovanėlę.

Sveikinimų tarpuose Merginų 
Choras ir sodalietės. vadovau
jant muz. Julei Vilkišiūtei, su
dainavo keletą dainų. Solo dai
navo pp. A. Novikienė, O. Paz
niokaitė ir V. Baltaduonytė. 
Specialę sveikinimo dainelę pa
rašė p. J. Vilkišiūtė muz. Šlape 

' lio garbei, kurią sudainavo cho
ras.

Garbės svečias muz. Anicetas 
Šlapelis visiems nuoširdžiai dė
kojo už vakarienės surengimą, 
dovanas, sveikinimus ir linkėji-

i

šaltinio.

PADĖKA

ALL NEXT\ 
WEEK\

1

I

1

!

I

I

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 M ai n St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St., Web«ter, Man.

Širdingai dėkoju už surengi
mą šaunaus bankieto, man ap
leidžiant Norwoodą. rugpjūčiu 
31 d., parapijos salėje.

^eaiuhirua
PARI MUTUELg-i . plklC

HORStRjgĮį

virš metų p. šlape- 
nepavėlavęs ateiti į 
Linkėjo p. Šlapeliui 
sveikatos ir Dievo 

gyvenime. Svečias

K. Norikas. J. 
Pazniokas, V. 

Vasiliauskienė. 
. art. Rapolas 

M. Juškienė iš

Pirmiausia dėkoju klebonui 
kun. S. Kneižiui. pas kurį var
gonininkavau netoli 12 metų, 
visada geroj santaikoj sugyve
nom.

Dėkoju choristėms, kurios rū
pinosi tokio puikaus bankieto 
surengimu ir išpildė gražią dai
nų programą. vadovaujant 
naujai vargonininkei p-lei J. 
Vilkišiūtei.

Taipgi dėkoju svečiui kun. 
Naudžiūnui. MIC. už nuošir- : 
džius linkėjimus: p. H. Butters, 
Norwoodo miesto selectmenų 
pirmininkui, kuris perdavė lin
kėjimus Norwoodo miesto ir 
pasakė įspūdingą kalbą; Bosto
niečiams — Muz. R. Juškai, pp. 
Juškienei ir Valeckienei už lin
kėjimus: Federacijai ir Soda- 
lietėms už dovanas: p. A. Knei
žiui už vedimą programos.

Dėkoju visiems ir visoms už 
kalbas, linkėjimus ir dovaną, 
kurie dalyvavo ar prisidėjo prie 
surengimo to puikaus bankieto.

Šios išleistuvės pasiliks mano 
širdyje ant visados. Todėl dar 
kartą nuoširdžiai visiems dėko- 
iu ir tariu sudiev! A. Šlapelis.

Midvvay
Circus Acfs Vaudevilie Acfs 
Flower Show Horse ana Ox Pull- 
:ng Contests Cat ana Dog Show 
Unitea Statės War Exhibits Boys 
and Girls Activities Statė Exhibits 

Shoe Show.

BIG ICE SHOW

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield St.. So. Boston. Mass.

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

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

Tel. Parkway—1864-W
Iždininkė — Ona Staniu liūtė.

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

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

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

antrų antradieni mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
Ofio protokolu raAtWllnke

£%XXXXXXXXXXX%XXXX-XX%%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX%XXXXX

i

i

»V. JONO EV. BL. PATALPINES

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot Rašt. — Jonas Glineckls.
5 Thomas Pk.. So Boston. Mass.

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

Iždininkas--Stasys K. Grieranavičius,
699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadvvay. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio 
2 vai po pietų Parapijos salėj 
«9? F 7th St. So Roston M»«»

I
Kun. P. M. Juro Nauja 

Maldaknygė
Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 

maldaknygę RAMYBĖS ŠALTINIS. Knyga turi 514 pusla
pius, gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian
čios išvaizdos. Kaina $2.75.

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.jr VAI UllliilAO*) , «, • ui aj. Kjvr. *svwwx* ..iii-v.



Penktadienis, Rugsėjo 8, 1944 DARBININKAS t’

ex ■

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES joje buvo aukojamos 6 šv. mi

šios. 7 vai. r., kun. Al. Abračin-
Rugp. 31 d., kareivis Jonas skas aukavo šv- mišias Maldos 

Arminaitis apsivedė su Sofija į APaštalavim0 draugijos inteu-

kolegiją. Sakė, kad šįmet labai| 
daug bernaičių iš kitų lietuvių 
kolonijų važiuoja į šią orangią 
lietuvišką mokslo įstaigą. Norė
tume, kad iš Bostono bernaičių 
važiuotų ko daugiausiai į Ma-' 

I rianapolį. Mokslo metas p. <_si- 
dės rūgs. 12 d.

_________ i
Rūgs. 5 d., kun. Andrius Nau-:

Pašakarnyte, gyv. 156 W. 6th j ciJai- Kun- s- Saulėnas ir kun. įžiūnas, MIC., viešėjęs pas savo 
Street. Jonas Vencius iš Evansville,! močiutę> išvažiavo į Chicagą.

------------- ‘ Ind., giedojo 8 v. r. salėje, kun. Su juomi nuvažiavo Chicagon 
i J A—--------------------- ’ Audriiic NTaiidy-iTmac vilkavo šv • i__  __ i- iitr’ i_~ x:i_Rūgs. 1 d., Šv. Petro parapi- Andrius Naudžiūnas aukavo šv.

---------------------------------------  mišias 7:30 v. r. Kun. Justinas
■ Vaškys, provincijolas, aukavo 
: šv. mišias vienuolyne. Apart šių 
kilnių svečių dar lankėsi kun. 
Parulis, MIC. ir jo brolis moky
tojas.

DAKTARAI

Sou 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-tal.

Visi vietiniai kunigai dalyva
vo 40 Valandų Atlaiduose, šv. 
Juozapo lietuvių par. bažnyčio
je, Lowell, Mass.

ir kun. Parulis, MIC., ką tik 
įšventintas. Worcesterietis.

Trečiadienį, prasidėjo mažųjų 
bernaičių ir mergaičių pamo
kos, 492 E 7th St. salės kamba- 

j riuose. Čia rytais Seserys moky 
tojos lavins ir prižiūrės mažu
tėlius kiekvieną dieną. Motinė
lės,pasinaudodamos' gera proga, 
suveskite savo mažučius iš ank
sto lavintis.

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI 

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

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

I

TeL TROwbridge 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.

Rūgs. 1 d., mirė miesto ligoni- 
i nėję, Katrė Gumauskienė (Grrd- 
vainytė), 70 metų, gyv. 279 
Athens St. Paėjo Luokės para- 

1 pi jos. Amerikoje pragyveno 
; virš 50 m.Paliko seserį Petronė
lę Dusevičienę ir daug giminių.
Tapo palaidota, rūgs. 4 d.. Šv. Į 

: Kryžiaus kapuose, iš Šv. Petro1 
; parapijos bažnyčios 9 va1, r.

> Rūgs. 3 d., tapo pakrikštyti 
(šie kūdikiai:

Vilimas Jonas Mykolo - Ame 
lijos (Ciūnytės) Damulevičių

Igyv. 259 Athens St.; A. Kazi
mieras Romaldo - Apalionijos 
(Kunčiūtės) Račkauskų.I

{VAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

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

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

American Pešt Control
Exterminators of Household 

Pests
65 L Street ŠOU 1324

So. Boston, Mass.
w

Didesniems vaikams pamokos
■ prasidės šeštadienį, 9 v. r., 492 
l E. 7th St., parapijos salės kam-
■ bariuose ir sekmadienį. 1:30 v. 
; p. p., bažnytinėje salėje, W. 5th
St. Kunigai vietiniai ir Seserys 
mokytojos laukia visų vaikučių 
didelių ir mažų grįžtant prie 
dvasinio mokslo. O šių laikų 
blogumas parodo kaip labai yra 
reikalinga religija.

Tą dieną susituokė našliai 
Vladas Jaruševičius su Antani
na Vilkišiene, gyv. 24 St. Marks’ 
St., Dorchester, Mass.

Šv. Petro parapijoje dabar yra 
renkamos aukos kurui. Iki šio! 
salėje surinkta $117., bažnyčio
je $380. Aukos plaukia per rug
sėjo mėnesį.»

I ---------

INDUSTR1AL4MP fromrefinep UStf) KITCHEN FAT
15 ONE VITAL MATERlALTUAT GOES INTO 5VNTMETIC 
RUBBER--

-

ABOUT bO P0UNP5 0F 
SYNTHETIC RUBBER 

60 IMTO A BIG
B0MBER TIRE.THAT5 Cd 
ONE OF MANY ITEM5

THAT MAKE USEP 
KITCHEN FAT5 urgent.

KEEP/N G EM 
FLY/NG CALLE. 
FOR TONS OF

SVNTHE71C
"STRETCR

$3,381,480.
Prieš kai ą visame pasau

lyj buvo 15,748,091 žydas. 
Taigi ne taip jau didelė 
tauta, o dosnumu viršija 
ir daug didesnes tautas. 
Žydai ne tik patys gausiai 
aukoja, bet jie sugeba ir 
iš kitų gauti stambių au
kų.

Štai šiomis dienomis žy
dai pp. Nathan Yamins, 
gyv. West Newton, Mass., 
minėdami savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo su
kaktį, aukojo $200,000.00 
žydų ligoninei
ei Hospital, Bostone.

jiems progos išsimokslin* 
ti.

Iškritęs Revolveris 
Sužeidė Du

I

Rūgs. 10 d., sekmadienį, 2 v. 
p. p., 492 E. 7th St., salės kam
bariuose ir kiemc-eis didelis py
ragų ir pyragaičių išpardavimas 
vadovybėje Moterų - Merginų 
Kareiviams Remti Skyriaus. 
Šioji darbuotojų grupė nuolat 
dirba Raudonajam Kryžiui ir 
siunčia kareiviams dovanas. 
Kiekvienas atėjęs į šią pyraginę 
pramogą pasigerės ja ir paro
dys kareiviams gilų patrijotin- 
gumą.

LANKĖSI
Penktadienį lankėsi “Varpe

lio” redaktorius Tėv<xS Justinas 
Vaškys. pranciškonas iš Greene,900 kareivių grįžo iš Italijos 

poilsiui. Dabar vieši pas savus. Me. Atsilankymo proga nupirko 
Parvyko šiame būry ir lietuvių, didelį kiekį Liurdo knygų. 
Kol kas sutikau Al. Gudą, ir 2 
brolius Markevičius iš So. Bos
tono. Al. Markevičius ketina 
grįšti prie Šv. Petro par. choro 
giedoti. Jo brolis pasiryžęs pa
dėti kun. Abračinskui organi 
zuoti parapijos sportų ratelius.

Rūgs. 2 d., lankės? kun. An- 
driuška. MIC.., reikale bernai
čių lankymąsi į Marianapolio

Pristatome Alų ir Tonikų j
* I

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir f 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems £ 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: j

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

222 E SL Tel. ŠOU 3141. So. Boston, Mass. į

CASPER’S

I

Bet Isra-

Trečiadienio vakare, Bos
tone, įvyko nelaimė.Dviem. 
draugam einant šalygat- 
viu, vienam iš jų iškrito 
revolveris ir iššovė. Vieną 
jų lengvai sužeidė, o kitą 
sunkiau, kuris paliktas li
goninėje. Policija tyrinėja 
ar jis turėjęs teisę nešioti 
revolverį.

EVERY POUMDOP USED KITcMEN FAT $AV£t> AND 
TURNED IN MELP5 MEST THE 230,000,000 POUNtt 
OUOTA FOR 1044 NEEDGD FOR HOME&V/AR PRODUCTŠ 
AA/P VOU GET CASH&RATION PO/NTS FOR USEP FAT5

Kalėdinės Dovanos 
Kareiviams

Šv. Petro lietuvių parapijos 
Moterų ir Merginų Kareiviams 
Remti skyrius rengia įvairią ir 
įdomią pramoga rugs.-Sept. 10 
dieną, parapijos svetainėje, 492 
E. 7th St., So. Boston. Pelnas 
skiriamas Kalėdinėms* dova
noms kareiviams.

Programa bus įdomi. 2 vai. po 
pietų atidarymas. 3 vai. dova
nėlių išdalinimas. Tarpuose bus 
dainų ir kalbų, kurias išpildys, 
pačios kareivių motinos. Po to i 
pagerbimas motinų ir žmonų.1 
kurios nešioja auksines žvaigž-' 
dės.

Per 7 Mėnesius Žydai
Sukėlė $5,603,508 Fondą

Žydų laikraštis “The 
Jewish Advocate” paduo
da žinią iš Vilniaus, Lietu
vos sostinės, kad Vilniuje 
išlikę žydai nuo nacių 
skerdynių požemyj turėję 
tikrą miestą. Tame “pože
mio mieste” turėjo įsivedę 
elektros šviesą, šviežio 
vandens pristatymą, mau
dynes, radio ir net kapi
nes, kuriose laidojo nacių 
nužudytus žydus.

Sako, kad iš dvylikos 
šimtų žydų, kurie dabar 
gyvena Vilniuje, mažiau
sia puse jų esą lošė parti
zanų roles paskutinėse 
kautynėse dėl Vilniaus.

i

I

Žydų laikraštis “The 
Jewish Advocate” paduo
da žinią iš Jeruzalės, kad 
Pasaulio Žydų Tautinis 
Fondas per septynius mė
nesius ■ 
1943 iki liepos 1, 
vo aukų i 
$5,603,508.

Iš Jung. Valstybių gavo 
per tą laiką $3,381,480; iš 
Pietinės Afrikos — $582,- 

; 748; iš Palestinos — .$579,- 
|952; iš Britanijos — $485,- 
;436; iš Kanados — S239,- 
956: iš Australijos — S96,-

ui

Bostone 4,000 Mažiau 
Mokinių

{VAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA mergina ar mo
teris. padėti dirbti namų darbą. 
Gali čia ir gyventi arba vaka
rais pareiti namo. Gera alga;

■ darbas pastovus. Atsišaukite te
lefonu: Granite — 5636.

(1-8-11)

REIKALINGA ofise dirbti mer
gina. Darbas pastovus, atlygini
mas geras. Atsišaukite: A. J. 
Kupstis, 332 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass. (1-8-12-15)

Popietinė programa užsibaigs Q6C. Taigi iš visos Britui 
išpardavimu namuose gamintų:imperijos Žydų Tautinis! 
pyragaičių. Fondas gavo .$1,404,200, o|

į 5 vai. po pietų šauni vakarie-1 Jung. Valstybių gavo 
■ nė. Rengėjos kviečia visus ir vi- -----------------------—-----------------Tą dieną lankėsi kun. Jonas ~ -

Vincius iš Evansville, Ind. šio-;sas a*-e^1 lr praleisti linksmai 
mis dienomis jis Rytuose leidžia >aA(> atsilankymu prisi-

: z-1 1 4- vavuA Tz’’ 1 J v, i , t d r. r r 11atostogas.
Penktadienį lankėsi ilgametė 

LDS 8-tos kp. narė Ieva Patem- 
bergienė iš Cambridge, Mass. 
Pp. Patembergai yra taipgi ir 
Liurdo knygos rėmėjai.

dėsite prie Kalėdinių dovanų 
siuntimo kareiviams. Rengėjos.

Susilaukė Sūnaus

i

ATSIPRAŠOME
Spausdinant vysk. P. Bučio j 

knygą — “Švč. P. Marijos Ap
sireiškimai Liurde”, per neapsi
žiūrėjimą. knygos rėmėjų sąra-1 
še, Aleksandro ir Ievos Patem- 
bergų iš Cambridge. Mass. neį- 
dėjome pavardės. Labai atsi
prašome. A. Peldžius, a dm.

Antradienį, rugsėjo 5 d. 
Juozas ir Julė Arlauskai, j 
22 Gatės St.. susilaukė sūnaus. 
Sveikiname! p. Juozas Arlaus
kas yra biznierius. Boris Pack- 
age Store, 220 E St., vienas iš 
savininkų.

• pp- 
gyv.

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

REIKALINGA nuolatiniam 
darbui mergina ar jauna mote
ris, kuri mylėtų dirbti gėlių 
krautuvėje. Patyrimas nereika
lingas. Užmokesnis geras. Atsi
šaukite asmeniai pas Reardon’s 
Flower Shop. 487 Broadvvay, 
So. Boston, Mass. (18-12-15)

'■ 1 -x Bostono mokyklų virši-
“ nuo gruodžio 1, ninkas sako, kad šįmet, at- 

’ 1944 ga- sidarius mokykloms, yra 
iš viso pasaulio 4,000 mažiau mokinių, ne

gu pereitais metais.
Sakoma, kad tokio su

mažėjimo priežastis yra 
karo darbai. Karo darbai 
nugalėjo mokslą. Tėvai tu
rėtų ištraukti savo vaikus 
iš dirbtuvių ir siųsti į mo

kyklas, nes iš bemokslių 
vaikų nebus niekam nau
dos. Vėliau, pasibaigus 
karui, suaugę vaikai išme
tinės tėvams, kad nedavė

.%xxxxxnnsxxxxxxxxxxxx%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%x%%%xvxx7

i
Žodynas |

“Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos g 
Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody- g 
nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina g 
S6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin- g 
kas”. 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

i

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Išnuodijame Blakias 
Tarakonus, Žiurkes 
ir kitokius gyvūnus.

Hanna Exterminating Co
Our Products For Sale 

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

• Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

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

NO DO&S 
NOGHILDČeN GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537ŠOU 4645

Firm Long lasting 
permanent wave 

While you relax in 
glamorous sarroundings.

M

—

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

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų 

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadvvay, So. Boston

$8.00
$1.25
$1.20
$1.50

ro-
I

AR SUNKU SUSIRASTI 
GERĄ VIETĄ ANT RENDOS?

27. Mass.

PERMANENT WAVE

Casper’s Beauty Salon
738 E. Broadway — So. Boston 27, Mass

iL

|»5K%XXX%XXXXXWAXX\XXXSXWXXWXXXWX\XXXSXXXXXV

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

258 West Broadway,

į
J

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass. *

I

Taip, gerų vietų nelengva rast!
Vis dėlto kam gyventi čigoniškai? Nulipkite 

nuo vežimo ir ajisigyvenkit nuosavam name.

Namų dar galima nusipirkti ir mes padėsime 
juos sufinansuoti. Mažiau mokėsit negu rendą.

Be to. mes padėsim jums pritaikyt atmokėji- 
mą prie jūsų reikalų.

Kodėl neateiti į savo savings banką dabar įr 
nepasiklausti.

SEE YOUR

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

I

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną, ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0615 

ŠOU Boston 2609
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Connecticut Lietuvių Katalikų 
Bertaininis Suvažiavimas

Pranas Kuz- 
Makauskas, A- 

Alena Makaus- 
Šiurkienė, Ona 
Zigmas Klevič-

Taipgi išrinkti trys atstovai 
surengti prakalbas: A. Stani- 
šauskas. A. Viznis ir A. Tuskie- 
nė, kurie gaus kalbėtojus. Pra
kalbos turi įvykti šio mėnesio 
paskutinį sekmadienį. Prakal
bos bus parapijos svetainėj. 
Tad visi i vieninga lietuviška 
darbą. Visos draugijos prisiun
tė savo atstovus, tik dar neori- 
siuntė Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto klubas. Bet 
jau ir ši draugija prisius — ne
pasiliks nuo kitų.

Parapijos choras, penktadie
ni savo susirinkime nutarė 
rengtis prie gražaus vaidinimo 
ir koncerto lapkričio 26. Jauni
mas paskyrė to vakaro 
bažnyčios reikalams,
choras rengiasi prie 40 vai. 
laidų, kurie įvyks rūgs. 17, 
19 dd.iI

ir Uršulė Raudinskienė; pavie
niai nariai — Rožė Šembrickie- 
nė. Jonas Lesunaitis. Tarnas 
Matas, Aldona Matienė, Juozas 
Žemaitis, Antanas Barkauskas, 
Jonas Jenušaitis, 
minskas, Jonas 
Iena Norkienė, 
kienė, Monika 
Pranckietienė,
ka, Uršulė Liaudinskienė. Pet
ronė Laurinaitienė. Liudvika 
Liunienė, Stepaniia Sanranienė, 
Marcelė Digimienė, Gertrūda 
Leonavičienė, Anastazija Kišo- 
nienė, Marė Fortei, Kazys Pra
nulis, Ona Sakalauskienė, Ona 
Čepulienė, O.na Anušauskienė, 
Uršulė Statkevičienė, Jonas 
Gailius, Izabelė Orentienū, Ana
stazija Dangskurdienė. Veroni
ka Janavičienė, Marė Grigaitie
nė, Ona Barzdavičienė, Ona Ra 
zevičienė, A ntanina Určienė,; 
Valerija Vitkauskienė, Anelė 
Skrabutienė, Onas Navickienė,

Conn., kurios dėkojo už gausią 
auką $110.00.

Tartasi atletikos ir sporto rei
kaluose. kuriais reikia galutinai 
kreiptis pas Hildą Zimkus. Nev. 
Haven, Conn.

Brunu Grakauskas iš Poquo-. 
noek, Conn. dėkojo waterburie- 
čiams už sėkmingai įvykusią ge
gužės šeštąją pramogą, kuri da
vė gražaus pelno.

Sekė svarbių organizacijos 
konstitucijos permainų svarsty- ‘ 
mas. Taip pat svarstyta apie 
organizacijos himnus lietuvių ir 
anglų kalbose. Be to. nutarta 
pakeiti laikraščio “C. L. C. 
Chronicle” mokestį nuo $2.00 
iki $3.00.

N eu- Britain, Conn. — Rug
pjūčio 27. sekmadienį. Connec
ticut Valstybės Lietuvių Kata
likų Organizacija (The Connec
ticut Lithuanian Catholics As
sociation i turėjo sėkmingą ber- 
taininį suvažiavimą Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos svetai
nėje. kur dalyvavo apie 100 de
legatų nuo Įvairių draugijų ir 
klubų iš New Britain, Hartford. 
IVaterbury. Bristo!. Bridgeport. 
New Haven. Torrington. Po- 
cuonoek. Terryville.

Kleb. kun. M. A. Panke:
širdžiai sveikino 
tus. ragindamas 
katalikų akcijos 
dirbti šio krašto ir Lietuvos ge
rovei. tuo pačiu atkal bedamas Sekamai sekė būsiamų organi-
progai pritaikintą invokaeiją. zacijos reikalų svarstymas.

Adomas P. Kwider. suvažiavi
mo vadas, perstatė miesto ma
yorą Jurgį A. Quigley. kuris 
maloniai pasveikino visus 
gatus ir kongratulavo už rimtus 
iki šioliai nuveiktus darbus, or
ganizacijai linkėdamas 
ir garbingos ateities. 

Po mayoro kalbos, 
kalbėjo kun. Juozas 
kun. Jonas Zanavičius 
A. E. Gradeck.

Stefanija Adyntaitė, CLK or
ganizacijos protokolų raštiniu-Ųybės Lietuvių Katalikų Orga- 
kū. perskaitė protokolą iš pas- ■ nizacijos 
kutinio suvažiavimo, kuris at- ’!
sibuvo Hartford. Conn.

Antanas Rutkauskas, organl- j 
zacijos '.i Liniukas, išdavė paja-* 
mų ir išlaidų atskaitą.

Kun. A. E. Gradeck skaitė! 
laišką nuo Seserų iš Putnam. Ininkas: 
—:---------------- -------------------

______us nuo- 
visus delega- 
tvirtai laikyti 

pagrindo ir

pelną 
Taipgi 

at-
18,

Kai vyko D-Diena, tai yra invazija Prancūzijoj, daug karių atsidūrė 
Anglų kanale ir kovojo su mirtimimėgindami išplaukti, ar prie gelbėji
mo laivo priplaukti. Štai vienas iš panašių vaizdų. Gelbėtojai numetė gy
vybės gelbėjimo virvę, kad plaukiantysis pasigriebtų.

organizacijos įkūrėją, kurio VAI PŪTĖ, PŪTĖ 
tikslas buvo sujungti Connecti-;
eut valstybės lietuviškąjį jau
nimą.

Taip pat įnešta, pradedant kitą! Nūngi. džiugu, kad tas doro- 
suvažiavimą. kad kiekvienas. vinis mūsų jaunimas puikiai 
delegatas turėtų organizacijos j pažanguoja. garbingai atsižy- 

dele- ženklelį, be kurio neturės balso.' mėjęs katalikiškoje akcijoje ir 
nuopelningai dirbdamas šioKitas bertaininis 

mas nutarta turėti 
gražins Conn.

j Malonu.
trumpai alstybės

J. Matutis.,
ir kun.

suvažiavi-
Paąuonock. krašto gerovei ir Lietuvos nau-

kad į < 
Lietuvių

Organizaciją priklauso 27 drau
gijos ir klubai is įvairių miestų 
Connecticut valstybėje.

Dabartinis Connecticut Vals-

dai. Samata.
Connecticut 

į Katalikų
iI

Vai pūtė, pūtė 
Šiaurus vėjelis. 
Vai barė, barė 
Mane tėvelis.

Nustojo pūtęs 
Šiaurys vėjelis, 
Nustojo baręs 
Mane tėvelis.

Laužiau žagrelę
Iš pažagrėlio.
Tik nepalaužiau 
Savo širdelės.

Tik nepalaužiau 
Savo širdelės 
Prie vargdienėlės 
Mano mergelės.

| tėvelius liko tik jaunutė dukre
lė ir sūnelis.

Linkėtina pp. Balinskų sūne
liams ir dukrelei laimingos dar
buotės šalies gerovei ir svei
kiem sugrįžti į savo tėvelių pa
stogę.

Vienas choro senas narys 
si vedė.

ap-
Tai p. Liudvikas Ribo-

Ona Jozupavičiene. Uršulė Liut- kas- ^Jūbą suteikė jo brolis ku- 
’tevičienė. Sofija Lušienė ir A- 
delė Lušytė.

nigas Ribokas. Choras linki jam 
ilgiausių metu ir atsivesti savo 

Korespondentas. mylimąją į chorą. O.
I 
l 
i 

Praeitą savaitę palaidota a. a. i
_ * I

Ramutytė, visai jauno amžiaus Į 
moteris, iš lietuvių par. bažny
čios. p. Ramutis Brldgeporte y- 
ra žinomas kaipo turintis savo TYS” knygutės formoje, 
lietuvišką spaustuvė! i. ! 
landoje reios.amc pp. 
čiam užuojautą.

Rugpiūčio 30 d., įvyko Ameri- j • 
kos Lietuvių Tarybos Bridge- kas”, 
porto skyriaus pirmas

BRIDGEPORT. CONN Gyvojo Rožančiaus
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASI^AP- 

Kiek- 
Šioje va- viena paslaptis iliustruota pa- 

Ramu- veJkslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin- 
__ _  366 W. Broadvvay, So. 

. įjvi lv pimiaS visų! Bo<stnn. Mass.
draugijų atstovų susirinkimas.

VIEŠA PADĖKA
Šiuomi reiškiu viešą padėką 

“Darbininko” administracijai 
už išleidimą taip gražios ir 
brangios knygos “Švč. P. Mari-1 
jos Apsireiškimai Liurde”, ku
rią gavau šiomis dienomis. 
Skaitau ir gėriuosi. Yra pa
traukli ir suraminanti knyga, 
ypač šiais 
Kaip Dievo 
lestinga tai 
Bernadetai.
kad ji ir šiais laikais yra gai
lestinga, kurie tik prie jos šau
kiasi. Patartina ir būtų labai 
gražu, kad toji knyga rastųsi 
kiekvienoje lietuvių šeimoje.

T. M.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius t

Dalyvavo suvirs dvidešimts at
stovų, kurie labai rimtai ap
svarstė vietinį veikimą, kuris 
prasidės ateinantį mėnesį, tai 
“War Relief Fundo” rinkliavos 
reikalus ir lapkričio drabužių 
rinkimo reikalus.

Nutarta laukti prenešimo iš 
Centro ir tada pradės pilnai 
darbuotis.

skausmo laikais. 
Motinėlė buvo gai- 
vargšei mergaitei 
mes neabejojame,

NEW BRITAIN. CONN.
• ______—

IŠ DRAUGIJŲ VEIKIMO
I Rugsėjo 3 d., parapijos salėje 
įvyko Šv. Rožančiaus draugijos 

1 susirinkimas. Išklausius valdy-
vvriausios valdvbos', - , - - -I bos ir komisijų raportų ir apta- 

Bruno Gra- rug reikalus, iš iždo
iš Paquonock. Conn.. į pasklrta S14.00 šv. mišioms, ku- 

rios įvyks sekančiai: rugsėjo 29 
d. už Lietuvos laisvę 7 vai. rytą;

; spalių 1 d., Švč. P. M. (Rožan- 
jcavos) garbei. 9:30 vai. rytą, 
i Laike šių šv. mišių visos narės 
1 priims šv. Komuniją. Tą pačią 
dieną po mišparų įvyks draugi
jos susirinkimas, o po susirinki 

' mo draugiškos vaišės. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti šv. 
mišiose, susirinkime ir vaišėse.

sąstatas sekantis:
kauskas 
pirmininkas: Ona Šidlauskas iš 
New Haven. Conn., I vice pirmi- 
ninkas; Dorothy Jankauskas iš 
Hartford. Conn.. II vice pirmi- 

Stefanija Advnt(aitė> 
iš VVindsor. Conn.. protokolų 
raštininkė: Antanas Rutkaus
kas iš New Britain. Conn., iždi
ninkas; kun. A. E. Gradeck. 
Dvasios Vadas.

Pabaigoje, visi delegatai ir 
svečiai džiaugėsi skania vaka
riene. kurią pagamino Šv. An
driejaus Gildos ir Sodalicijos 
narės. Vakarienės metu gražias 
prakalbas pasakė 
moliūnas ir kun. A. E. Gradeck. 
Po vakarienės, visi delegatai ir 
svečiai dainuojant ir prie ža
vios muzikos pasilinksmino iki 
vėlumai.

Šiuomi nuoširdžiai sveikina
me kunigą A. E. Gradeck. CLK

ris įvyks sekmadienį, rugsėjo 
21 d., 4 vai. po pietų, parapijos 
salėje, tikietai visoms narėms.

Narės pritarė ir nutarė prisi
dėti prie leidžiamos Šv. Andrie
jaus par. Jubiliejinės knygos.

■
Patarnavimas Dieną ir Nakt) ’ ’ 

602 Washington Blva. i!
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų

3

kun. A. Ta-

AND SUMMERY is

AIR RAIDS in
lite will

COOL
June Haver whose blouse of 
hand-made lace and scarlet 
cotion skirt were imported. 
from Mexico. She sings and 
dances in “Where Do We Ga 

From Here.”

AFTER 3.500 
war-swept Malto. 
haxe a oifferent tune for 10- 
vear-oid Maurice Mulvaneyi 
He t.as been adopted by actress 
Helen Hayes through Foster 
Parcnts’ Plan for War Chil-, 
dren. Mrs. Edna Blue, Ainer- 
ican eaecutive chairman, made 

announcement.

LAIMĖS VAKARAS PAVYKO
Rugsėjo 3 d.

draugijos taip vadinamas “Lai
mės vakaras”, kuris pavyko ir 
draugijai liko gražaus pelno.

Draugijos valdyba ir narės 
yra dėkingos kleb. kun. M. Pan
kui už malonų pritarimą, kun. 
A. Tamoliunui už dalyvavimą ir 
įteiktą dovaną, kurios laimėji
mas davė draugijai nemažai 

' pelno. Ačiū darbininkams už 
nuoširdų pasidarbavimą, ir na
rėms už gražias rankų darbo 
pinigines dovanas.

įvyko minėtos

LIETUVIS KARYS SVEIKI
NOSI SU CHURCHILL

Pereitą savaitę vietiniai anglų 
kalba laikraščiai labai gražiai 
aprašė apie leitenantą Antaną 
Jekubauską (Jeicob), kuris tu
rėjo progą pasisveikinti su An
glijos premieru Winston Chur
chill kur nors Italijoj. Mūsų Įeit. 
Antanas gavo Churchill’io pa
gyrimą už jo narsumą.

Leit. Antanas Jekubauskas 
buvo sužeistas karo fronte ir 
apdovanotas “Purple Heart”. 
Pasveikęs vėl randasi kautynių 
lauke su penktąja armija.

WATERBURY, CONN
LIETUVIŲ ŠALPOS SKY
RIAUS SUSIRINKIMAS

ir

PAVYKO
Rugpiūčio 27 d. įvyko Lietu 

vių Legiono 4 posto Auxiliary 
piknikas p. O. Jankauskienės 
gražiame sode. Dalyvavo daug 
svečių ir viešnių, p. M. Kamins
kienė turėjo laimę, net tris do
vanas laimėti. Piknikas pavyko

KETVIRTAS IŠ ŠEIMOS 
IŠĖJO KARO TARNYBON

SĄJUNGIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 4 d., parapijos salėje 
įvyko ALRK Moterų Sąjungos 
38 kp. susirinkimas. Priimta 
nauja narė p. Petronėlė Šimkie
nė. Sveikiname ją ir dėkojame' nybon ketvirtas 
už auką 850.00 bažnytinių rūbų būtent. Reimundas. 
įtaisymui mūsų kuopos vardu.

Kuopos raštininkė p. B. Mi- 
čiunienė pranešė ir pridavė gau-; 
tą iš “Darbininko” knygą “švč. 
P. Marijos Apsireiškimai Liur
de”. Visos narės gėrėjosi gra
žia spauda, ir pareiškė norą ją 
perskaityti.

Išdalinta “laimės vakaro”, ku-

I

Rugpiūčio 23 d. išėjo karo tar 
šeimos narys 

sūnus pp. 
Balinskų, gyv. Park St. pp. Ba-
linskų duktė Magdalena yra 
WAC pirmo laipsnio leitenante 
ir tarnauja A.S.C., Mobile, Ala., 
sūnue Albinas yra antro laips
nio leitenantas ir dirba inžinie
rių skyriuje kur nors užsienyj, 
sūnus Robertas. Flight Officer 
randasi Lemoorfield, Cal. Pas

NEW BRITAIN, CONN

Kardok

TAVERN *

I

Į A v A

TOANOLD
FRiĘND

Rugsėjo 1 d., Šv. Juozapo lie- j 
tuvių par. choro kambaryj įvy- J 
ko Bendro Amerikos Lietuvių J 
Šalpos skyriaus susirinkimas. * 
Pirmininkas komp. A. Aleksis, g 
atidaręs susirinkimą, pastebėjo, J 
kad randasi viešnių. Jis pa- * 
<vietė jas padaryti pranešimą * 
apie savo atsilankymo tikslą. 
Paaiškėjo, kad dvi bolševikėlės 
moteris, ir jos pareiškė norą 
prisidėti prie skyriaus. Pirmi 
ninkas pareiškė: “Gerai, mes 
pasvarstysime”. Bet jos nenorė
jo išeiti, ir pradėjo šaukti, kad 
“čia viešas susirinkimas”. Ta
čiau joms buvo paaiškinta, kad 
neviešas, ir kad apie jų priėmi
mą ar nepriėmimą bus pranešta. 
Pasirodė, kad joms narystė vi
sai nerūpėjo, nes išeidamos pra
dėjo šaukti: “Melagiai”.

Atsilankė Centro valdybos di- 
dektoriato narys p. Tarnas Ma
tas. Jis paaiškino Centro nutari
mus. Išrinkta komisija ateities 
darbuotei, būtent, Marcelė An- 
drikytė, Ona Barkauskienė, A- 
nelė Jenušaitienė, Marė šamba- 
rienė, Ona Girdzijauskienė, Ma
rė Stankevičienė ir Morta Zails- 
kienė.

Pirmininkas įgaliotas kviesti 
šio skyriaus nariais įžymius as
menis kitataučius, būtent, mies
to mayorą ir kitus.

Prisirašė nauji nariai ir drau
gijų atstovai: Moterų Sąjungos 
43 kp. — Marė Šambarienė: Gy
vojo Rožančiaus — Ona Girdzi
jauskienė; Tretininkų — Marė 
Stankevičienė; šv. Juozapo Mal
dos — Barbora Jodaitė; Moterų 
Rūtos — Veronika Žukauskienė

HARTFORD AVĖ., IR HORTH ST.
%

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas. |

Stiklelis už Prancūziją. Prancūzas negaili pakelti 
vyno stiklelį su Dėdės Šamo kariu, kuris atėjo išlais
vinti Prancūziją ir štai — Vive La France.




