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Jau Dabar laikas Rinkti 
Drabužius Lietuvos 

Įmonėms
Bendras Amerikos Lie

tuvių Šalpos Fondas, Ine., 
atsišaukė, kad visose ko
lonijose lietuviai organi
zuotų to fondo skyrius ir 
ruoštųsi drabužių rinki- j 
mui.

Šis Fondas yra įregis
truotas President’s War 
Relief Control Board’e ir 
yra vienintelis Fondas 
Lietuvos žmonių nuo karo' 
nukentėjusių šelpimui.| 
Komunistai - kvislingai 
skelbia, kad “Lietuvai Pa-i 
gelbos Teikimo Komite
tas” šelpiąs Lietuvos žmo
nes, tačiau visiems yra ži
noma, kad tas jų “komite- i 
tas” yra Russian War Re
lief, Ine., skyrius ir jų su
rinkti drabužiai ar pinigai 
eina Rusijos žmonių šelpi-1 
mui. Gerai ir tai, kad ko
munistai - kvislingai nors 
Rusijos žmones šelpia.

Mes, lietuviai, gavę lei
dimą rinkti pinigines au
kas ir drabužius Lietuvos 
žmonėms, turime tuojau 
pradėti drabužių rinkimo 
darbą, nors drabužių va
jus prasidės tik lapkričio; 
mėnesy. Surinktus drabu
žius palaikykime savo ko
lonijose, ir kaip tik gausi
me pranešimą siųsti į Cen-
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Vokietijoje Cologne miestas. Paveikslas parodo akį traukiančią Katedrą ir jos dešinėje stoti.
Prie šio miesto artinasi dabartiniu laiku Alijantų karo jėgos. Vokiečiai desperatiškai ginasi. Ne- 
tolima ateitis parodys šio miesto likimą. 
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Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Bolševikų Teroras Iššaukė 
Pasipriešinimą Lietuvoje

to klinikas, Lietuvos ir že
mės banką, Prekybos Rū
mus Kaune.

Taipgi buvo gandų, kad 
bolševikai nužudė Arki-

LAIC praneša radiogra- Vytauto muziejų, Prisikė- 
mą iš Švedijos, gauta rug- limo bažnyčią. Universite- 
sėjo 26 d. š. m. Lietuvos 
Apsigynimo Komiteto va
dovybėje kovotojų būriai 
organizuojasi visoje Lie
tuvoje. Lietuvos Apsigyni
mo Komitetas, kuris taip vyskupą Skvirecką ir vys- 
pat vadovauja ir politinėje kūpą Reinį, tačiau, tos ži- 
veikloje, užima Vyriausio- nios dar nėra patvirtintos, 
jo Išlaisvinimo Komiteto 
darbą.

Į Lietuvos Apsigynimo 
Komitetas įsakė kovoti

I prieš NKVD (Rusijos slap-

trą, išsiųskime juos, kad nis Išlaisvinimo ] 
galėtų tuos drabužius ko-j tas (Maskvos raudonųjų 
greičiausia pasiųsti Lietu-j pripažinta lenkų valdžia) 
vos žmonėms, kuriuos bai-1--------------------------------
šiai apiplėšė okupantai.

Jeigu norite gauti dau
giau informacijų apie dra
bužių rinkimą, tai kreipki
tės į Centrą šiuo adresu:

United Lithuanian Relief
Fund of America, Ine.
19 West 44th Street, 
New York 18, N. Y.

Maskva — Lenkų Tauti- paruošė naujai lenkų ar-
Komite-' mi jai priesaiką, kurioj 
udonųjų šaukiamąsi Dievo pagal-

bos.
Toje priesaikoje reika

laujama “lygiai respek
tuoti” visus piliečius ir 
“demokratinių laisvių” gy
nimą. Ji baigiasi žodžiais:

Vyriausio Alijantų

Chicagos komunistų- 
kvislingų laikraštis “V.” 
rašo:

“Galima tikėtis, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija bus 
apvalytos nuo nacių į po-j 
rą savaičių. Pasibaigs vii- ‘ 
tys tiems, kurie save ir ki
tus apgaulioja, jog Ameri-i 
ka ir Britanija atiduos 
jiems Lietuvą valdyti”.

Amerika ir Britanija ne
pripažįsta Lietuvos, Latvi-; 
jos ir Estijos užgrobikams 
naciams nei bolševikams. 
Tos dvi didžiosios valsty
bės pripažįsta Pabaltijo 
valstybes nepriklausomo
mis. kaip jos buvo prieš 
birželio 15 d., 1940 m.

Didžiausias pavojus Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai ir 
bendrai visoms mažoms 
tautoms, kad jas okupan
tai barbariškai naikina 
masiniais žudymais, kaip 
praneša žinios iš Švedijos, 
kur yra daug pabėgėlių iš 
Pabaltijo valstybių. Gali
mas dalykas, kad iki po 
karo mažai beliks Lietuvo-
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jo žmonių, kurie pajėgtų 
[apsiginti nuo okupantų, 
j Kaip žinoma, Vokietijos 
į naciai ištrėmė iš Lietuvos 
daugiau kaip 250,000 žmo- “Taip man padėk. Dieve”, 
nių ir jų vietose apgyven
dino vokiečius - nacius ar
ba kitų tautų žmones. Da
bar gi Rusijos bolševikai, 

; vėl tremia Lietuvos gyven
tojus į Rusiją, o jų vieto
se apgyvendina rusus arba 

i kitų tautų žmones. Tai da
ro todėl, kad nebeliktų 

i kam priešintis okupan-1 
itams, kad nebeliktų žmo
nių kovoti dėl Lietuvos ne
priklausomybės.

Komunistų laikraščių 
redaktoriai žino, kad Lie
tuvoje okupantai žudo ir 
šaudo jiems nepatinkamus 
žmones, jie žino, kad ten 
šiaučia baisiausios sker
dynės, ir todėl jie sako, 
kad “Pasibaigs viltys 
tiems, kurie save ir kitus 
apgaulioja, jog Amerika ir 
Britanija atiduos jiems 
Lietuvą valdyti”.

Suprantama, kad oku
pantų apgyvendinti rusai, 
kalmukai ir kitų tautybių 
žmonės Lietuvoje nerei
kalaus Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės, nerei
kalaus nei kvislingai. Jie 
neturės nei teisės, nei no
ri to reikalauti, o tikrieji 
Lietuvos piliečiai bus iš- , 
sklaidyti po svetimus kra
štus. Štai kodėl mes, lietu- 
viai turime patys dirbti ir 
kitų pagalbos prašyti, kad 
išgelbėti pavergtos Lietu
vos žmones nuo sunaikini
mo; štai kodėl Amerikos 
Lietuvių Taryba ir kitos 

. mūsų organizacijos pakar
totinai prašo prez. Roose-. 
velto ir Anglijos premiero 
Churchill imtis priemoniij 
apsaugoti tuos žmones 
nuo visiskos exterminaci- 
jos.

•

apie tokios armijos 
leidimą, sustiprino 
karo jėgas ir puolėsi ją 
naikinti. Per 8 dienas ir 
naktis ėjo baisiai žiaurios 

i kautynės. Du tūkstančiai 
: britų parašiutistų laimin
gai išsitraukė iš Arnhem 
srities, o šeši tūkstančiai 
jų pasiliko. Sako apie 1,200 
jų yra sužeisti ir pateko į 
priešo rankas. Kiti 4,800 
gali būti yra užmušti arba 
pateko į vokiečių nelaisvę.

Tose kautynėse Arnhem 
srityj, kaip apskaičiuoja- 

ir tik 23 da dalinosi su Rusijos ko-' ma, vokiečiai prarado nuo 
( savo ka-

Iš
Ekspedicijos Centro, rūgs. 
28 — Kaip žinoma, Britai 
išleido iš lėktuvų 8,000 ar
miją su parašiutais Vo
kietijos armijos užnuga- 
ryj Arnhem srityj, Olan
dijoj. Vokiečiai, sužinoję

RAUDONIEJI VERŽIASI 
Į RYGĄ

Londonas, rūgs. 28—Ru- toje sritvje, kurią vokie- 
sijos raudonoji armija pa- čiai 1939 m. buvo prisi- 
siekė Rygos įlanką plačia- jungę prie Vokietijos, ka
me karo fronte, i

į— mylios nuo Rygos miesto, misarais Lietuvą ir Lenki - 10.000 iki 15,000 
T ci/Nof-in in colzn Vari Y’Pivill.Latvijos sostinės. ja. Taipgi sako, kad pieti- reivių.

Taipgi raudonieji užėmė ?ėje Nemuno srityje palei
Vormsi, Estijos salą. sesupes_ upę eina smarkios

kautynes.
Vengrija, kaip praneša,! ----------------

prarado du miesteliu, ku
riuos užėmė raudonoji ar
mija. Iš Budapešto prane
ša, kad raudonoji armija 
yra tik 14 mylių nuo Sze- 
ged, antro miesto Balka
nuose, kuris buvo Hitlerio 
tvirtovė. Raudonoji armija 

į pasiekė Čekoslovakijos Alijantais prieš Japoniją, 
sieną dvejose vietose. I Italijos dabartinė val-

Vokiečių DNB žinių a- džia patenkinta prez. Roo- 
gentūra praneša, kad Su- sevelto ir premiero Chur- 
valkų šiaurėje eina smar- chill pareiškimais, ir ruo- 
kūs mūšiai tarp raudonar- šiasi paskelbti karą Japo- 
miečių ir vokiečių, tai yra nijai.

Italija Paskelbs Karą 
Japonijai

Roma, rūgs. 28 — Dabar, 
kada Italija jau beveik vi
sa išlaisvinta, tai ji jaučia 
pareigą kovoti bendrai su

I Darbininkų Radio Programa

Žinios ir apie vyskupo Ma
tulionio ir vyskupo Reinio 
nužudymą nėra patvirtin
tos.

Kaip matome iš šių žinių,
tąją policiją) ir vokiečius, tai Lietuvos patriotai ko- 
bet ne prieš sovietų armi- voja už savo gyvybę prieš 
ją- 

į Lietuvos patriotų būriai 
! priešinasi deportacijai, už- 
j grobimą maisto ir gyvulių.
Šiauliuose, Panevėžyj. Uk
mergėj, Plateliuose. Dar
bėnuose patriotai paėmė 
ginklus iš priešų. Pabėgė
liai praneša, kad kai Vil
niuje. Utenoj. Alytuj, Uk
mergėj buvo šaudomi pat- 

' riotai liepos ir rugpiūčio 
I mėnesiais, rusų slaptosios 
| policijos agentai demons- 

nusi-jtravo Amerikos ginklų ga- 
savo sakydami: "Mes A-

merikos ginklais sunai- iįu*s gazolinu 
kinsime visus anti-sovieti- Gazolino 
nius gaivalus i 
Amerika pagelbės jums at- k. Davies. 
statyti nepriklausomybe”. | Svarstydamas šią padėtį, 

Sovietai taiD pat grasino Davies pasakė:
Kaunui. Kėdainiams. Ma-
riampolei.

Pranešama, kad bolševi- didesnius kiekius negu bet 
kai nužudė vyskupą Matu- kada iki šiol, bet begali- 
lionį. Katalikų kunigai pa- niai dideli karo reikalavi- 
siliko savo vietose, nebėgo.! mai apribavo atliekamo 
Patikrintos žinios, sako, gazolino kiekį civiliniams 
kad vokiečiai išsprogdino reikalams”. OWI.

Žinios iš Nijmegen, O- 
landijos, praneša, kad dau
giau kaip 100.000 vokiečiu 
kareivių bando išsitraukti 
iš šiaurvakarinės Olandi
jos, bijodami apsupimo.

Jung. Valstybių trečioji 
armija ir lakūnai smarkiai 
bombarduoja vokiečių for
tifikacijas Metz srityj. Ka
reiviai užėmė tiltą, kuris 
veda į Fort Driant ir lakū
nai sunaikino mažiausia 
25 nuošimtį fortifikacijų.

Įsivedė Literatūros Skyrių

,:i

vokiečius ir bolševikus. 
Tačiau, raudonajai armi
jai veikti prieš vokiečius 
nekliudo.

Gazolino Rezervai Kritin- 
go je Padėtyje

Washingtonas — Gazoli
no rezervai civiliam varto
jimui dabar yra tokioje pa
dėtyje. kad dar kiek padi
dėjęs gazolino pareikala
vimas karo veiksmams ga
li sudaryti ypatingai sun
kią padėtį aprūpinant civi- 

— pareiškė 
________ Administrato- 

nirm negu riaus pavaduotojas, Ralph

“Nors aliejaus apdirbi
mo fabrikai ir pagamina

prasti dėl ko Sovietų Rusi
jos valdžia neišleidžia savo 
žmonių išvažiuoti į kitus 
kraštus ir taipgi neįsilei
džia iš kitų šalių įvažiuoti 
į Rusiją. Ji bijosi, kad jos 
gyventojai nesusižavėtų 
kapitalistiniu pasauliu ir, 
kad kiti nepasibaisėtų 
“darbininkišku pasauliu’’.

Kaip tik Rusijos jūrei-

šeštadienį, rugsėjo 30 d., 2 vai. po pietų įvyks lie
tuvių darbininkų radio programa. Dainius p. Ieva La-j 
šaitė iš Providence, R. I., akompanuojant muzikui p.! 
V. Stasevičiui, šv. Kazimiero par. vargonininkui, Pro- 
vidence, R. I. Tarpuose muzika plokštelėmis ir prane
šimai. Prašome pasiklausyti.

Priduokite arba siųskite vedybų, vedybinių su
kaktuvių, karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus, 
pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš
tadienių programose pasveikinti ir paskelbti.

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

(LKFSB) Spaudos srity
je gražiai pasižymėjęs 
“Darbininkas” įsivedė lite
ratūros skyrių, kurį reda
guoja žinomas rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis. Jau 

[ tilpo jo turiningas straips- 
; nis apie dainas.

DARBININKAS RADIO
366 W. Broadway, Sč. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449. i

Maskva, rūgs. 28 — Da
bar, kada Rusijos raudo
noji armija susisiekė su 
vakariene civilizacija, tai 
Rusijos laikraščiai talpina 
ilgiausius straipsnius, kad 
jų kareiviai nesusižavėtų 
Rumunijos, Lenkijos ir! 
Bulgarijos merginomis, 
namais, apsirengimu ir, 
“kapitalistinio pasaulio” 
kultūra.

Tūlas Soboleff, įžymiau- viai ar kareiviai pamato 
sias sovietų rašytojas, kapitalistinį pasaulį, tai 
“Pravdoj”, komunistų par-! jie nebenori grįžti į “par
tijos organe, ir kituose 
Rusijos laikraščiuose pa
rašė ilgiausį straipsnį į- 
spėdamas raudonosios ar
mijos kareivius nuo susi
žavėjimo kapitalistiniu pa-; 
šauliu. Jis sako, kad vis-’ 
kas tik išoriniai atrodo; 
gražu.

“Mes turėsime pereiti 
daug užsienio kraštų. Rau-Į 
donosios armijos vyrai, 
daug menkos vertės bliz
gučių apakins jūsų akis. 
Netikėkite klaidingos civi
lizacijos tiems apgaulin
giems pagražintiems vaiz- 

, dams”, rašo Soboleff. 
į Vien tik iš to galima su-

bininkišką pasaulį”. Nese
niai du Rusijos jūreiviai, 
atplaukus jų laivui į Ame
riką. pabėgo iš laivo ir ne
benori grįžti. Kravčenko ir 
kiti labai aiškiai yra nu
piešė tą “darbininkišką 
rojų”.

Jeigu Rusijos raudono
sios armijos kareiviams 

i reikalingas įspėjimas, kad 
jie nesusižavėtų Rumuni
joje, Lenkijoje ir Bulgari
joje, karo nualintuose 
kraštuose, tai ką jau kal
bėti apie Jung. Valstybes, 
Angliją arba ir kitus kraš- 
tusj , kurių nepalietė šis 
baisus karas.



Penktadienis, Rugsėjo 29. 1914

■VAIRIOS ŽINIOS
PABALTIJO DELEGACIJA, 

WASHINGTON, D. C.
memorandumą pasirem
dama vėliausiomis žinio
mis apie^ padėtį Pabaltyje, 
kame buvo ypatingai už
akcentuota beatodairinė, 
tiek vokiečiu Gestapo, tiek 
sovietų NKVD elgsena su 
Pabalčio gyventojais.

U. S. vyriausybės atsto-

Valstybės Sekretoriaus 
Cordell Hull kviečiama, š. 
m. rugsėjo 26 d.. \Vashing- 
tone lankėsi jungtinė lie
tuvių. latvių ir estų kilmės 
amerikiečių delegacija.

Delegacija atstovavo A- 
merikos Lietuvių Tarybą, 
Jungtinį Latvių Amerikie
čių Komitetą ir Centrinį vai delegatus užtikrino, 
estų Amerikiečių Organi- kad Jungtinių Valstybių 
zacijų Komitetą. Jos sūdė- Vyriausybės politika Pa- 
tis: Informacijos Centro balčio atžvilgiu nėra pasi
vedėjas adv. Kostas R.
Jur^ėla, SLA sekretorius liepos 23 dienos tuo
Dr. Matas J. Vinikas, ALR- ' ' 
KF pirmininkas Juozas 
Laučka — ALT atstovai;- 
Karlis Kiwul latvių atsto- dūme išdėstytu 
vas; min. Conrad Klemmer Valstybės Departamentas 
ir Dr. John Torpats. estų susirūpins tiesioginiai, 
atstovai.

V; ’ ' ~ .

keitusi ir kad 1940 metais 
i rei

kalu padarytas valdžios 
pareiškimas tebegalioja.

Pagaliau, kad memoran- 
reikalu

Ponas B. Long pareiškė 
alstybės Sekretoriaus stiprių simpatijų Baltijos 

vardu, delegaciją priėmė Valstybėms, ir, tarp kitko, 
Sekretoriaus pastebėjo, kad tiek Prezi- 

Padėjėjas p. Breckinridge dentas, tiek Valstybės Se- 
Long, dalyvaujant Euro- kretorius atydžiai seka į- 
pos Skyriaus vedėjui p. j vykius ir vertina Baltijos 
Charles Bohlen. Delegąci-į tautų. panašiai kaip ir kitų 
ja turėjo išsamų pasikal-’pavergtų tautų, aspiraci- 
bėjimą ir įteikė trumpą jas i laisvę.

Valstybes

Sovietų Rusijos valdžia 
apie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvę ir nepriklau
somybę nenori nei prisi
minti. Ji sako, kad Pabal
tijo valstybių likimas esąs 
išspręstas 1940 metais, ka
da Rusijos raudonoji ar
mija okupavo tas valsty
bes ir ginklu pravedė klas
tingus "balsavimus”. Ta
čiau nei tų valstybių žmo
nės, nei demokratinės val
stybės, kurios veda karą 
už išlaisvinimą pavergtų 
tautų, nepripažįsta Rusi
jai grobio — Pabaltijo 
valstybių. Tik Vokietijos 
Hitleris, Italijos Mussoli- 
nis yra pripažinę Rusijai 
tą grobį.

Jeigu kariaujame dėl iš
laisvinimo pavergtų tautų, 
tai ir Pabaltijo valstybes 
turime išlaisvinti ne tik iš 
nacių, bet ir iš bolševikų 
vergijos.

Kultūrinis Bendravimas Su 
Kanados Lietuviais

Roma, rūgs. 28 — Alijan-f Be to buvo žinių, kad Rū
tų jėgos įsiveržė į Albani-' sijos kariuomenės veržiasi 
ją ir Adriatiko salas Jugo- į Suomiją neva tikslu išvy- 
slavijoj.

Berlynas sako, kad kau
tynės eina 400 mylių karo 
fronte, šimtas tūkstančių 
Jugoslavijos ir Albanijos 
patriotų gelbsti alijan- 
tams tose šalyse.

Praneša, kad vokiečių 
garizonas Himaroj sunai
kintas. Vokiečiai buvo pri
versti apleisti Albanijos 
pakraščio vieškelį.

■ ti arba internuoti nacius 
Suomijoj.

: Iš tų žinių galima daryti 
įvairių išvadų. Bet grei
čiausia, kad Rusijos val- 

. džia nori paimti Suomiją 
; savo kontrolėn. Tiesa. Ru- 
' sijos komisarai sako, kad 
jie nei Suomijos, nei Ru- 

, munijos, nei Bulgarijos, 
nei Čekoslovakijos, nei 
Lenkijos nenori užgrobti 

, ir valdyti. Jie toms valsty
bėms žada laisvę ir nepri- 

j klausomybę. Tačiau toji 
; laisvė ir nepriklausomybė,

Maskva — Sovietų Rusi-[remiantis sovietų pareigū- 
jos spauda smarkiai puola i nų pareiškimais, kad viso- 
Suomijos valdžią, kad ji
nai būk neinternavusi nei 
vieno nacio kareivio po su
tarties pasirašymo, 
padedanti naciams pasi
traukti iš Suomijos.

Rusijos Spauda Puola 
Suomius

I

3 r
©į
J

. *4
•4

V’-

s -1-A C a.

2

I DIDIEJI BOMBANEŠIAI DAUŽĖ 
NACIŲ CENTRUS VOKIETIJOJE 

_________________ 9

mis organizacijomis, ir tuo 
pačiu kartu juodojo sąrašo 
palaikymas kenks Japoni
jos karinėm pastangam.

Londonas, rūgs. 28 — Di
dieji Britanijos ir Ameri
kos bombanešiai puolė Vo
kietijos geležinkelių ir in
dustrijos centrus Vokieti
joje. būtent, Cologne, Lud- 
vvigshafen, Mainz, Frank- 
fort ir kitus.

Priešui padarė didelius 
nuostolius. Alijantai pra
rado 42 bombanešius ir 
septynius kovotojus.

Parvežė Sužeistus Ameri
kiečius Karius

Lietuvoje Atgijusi P0W 
Šnipinėjimo Organizacija

Anglijoj, kai naciai vis leisdavo raketines bombas, 
tai vaikai buvo išvežti iš miesto į laukus ir miškus, kur 
jie praleisdavo dienų dienas, vyresniųjų globoj, šitas 
vaizdas parodo dviejų vaikučių pasivaikščiojimą gra
žiame miške, kur jie negirdi jokių bombų griausmo.

Bendro Lietuvai Šelpti Fondo

VVashington. D. C.—Rug
sėjo 26 d. Gripsholm lai

svas atplaukė į Jersey City 
uostą su 219 Amerikos ser
gančių ir sužeistų karei
vių, kurie buvo belaisviais 

: Vokietijoje.
Amerikiečiai kariai ir 

kareiviai buvo iškeisti į 
j vokiečius belaisvius Goter- 
; borge, Švedijoj, šio mėne- 
Isio pradžioje. Apsikeitime 
; tarpininkavo Šveicarijos 
vyriausybė.

(LKFSB) Iš Londono ga
vome žinių, kad Lietuvoje 
vėl atgijusi lenkų karinė— 
šnipinėjimo organizacija 
P0W (Polska Organizaci- 

I ja Wojskowa — Lenkų Ka
rinė Organizacija). Kaip 
žinome, ši organizacija sa
vu laiku (prieš 25 metus) 
buvo Lietuvoje rengusi 
plataus mąsto sukilimą, 
siekdama Lietuvą prijung
ti prie Lenkijos, tačiau tie 

; slaptieji planai buvo laiku 
! susekti ir ta požemio orga
nizacija Lietuvos policijos 
buvo likviduota. Dabar ji 
vėl pradedanti veikimą. Jų 
slaptosios veiklos atstovai 
kreipęsi į VLIK’ą (Vyriau
si Lietuvai Išlaisvinti Ko
mitetą) su nemandagiais 

i kaltinimais ir siūlymu vie- 
' nytis naujam gyvenimui, 
bet, kiek mus žinios pasie- 

Į kė, VLIK atsakė * neigia
mai.

Į 

i 
i

Alijantai Baus Ašies 
Pagelbininkus(LKFSB) Lietuvai esant 

laisvai jau buvo beišplečia- 
mi kultūriniai ryšiai su lie
tuviais išeiviais. Dabar ši 
svarbi pareiga daugiausia 
krinta ant stipriausios lie
tuvių išeivių dalies —USA 
lietuvių. Štai, pavyzdžiui, 
Kanadoje yra Montrealy, 
Toronto mieste ir kitur ga
na daug ir labai simpatin
gų, lietuviško nusistatymo 
žmonių, bet dauguma jų 
dirba fabrikuose, dirbtuvė
se, trūksta inteligentinių 
pajėgų, esantieji yra per
daug darbu apkrauti už 
tat labai būtų svarbu, kad 
Jungt. Amerikos Valsty
bėse gyvenantieji lietuviš
kos visuomenės vadai daž
niau juos su paskaitomis, 
laiškais lankytų, parašytų 
straipsnių į jų laikraštį 
(“Nepriklausoma Lietu
va”, 6642 Third avė. Rose- 
mount, Montreal 36, Que, 
Canada).

— “Neprkl. Lietuvos” re
daktorių J. Ylą, brolį žino
mo rašytojo kun. Ylos (na
cių Lietuvoje areštuoto), 
ištiko nelaimė 
sužeistas 
smarkiai 
rankos.

— Kanados lietuviai Ma
tuliai gavo žinią, kac 
Prancūzijos fronte sužeis
tas jų sūnus Stanislovas.

o net

se kaimynėse valstybėse 
turi būti sudarytos palan- 

[ kios vyriausybės Sovie
tams, aišku, bus priklau- 

’ somos nuo Rusijos val- 
džios malonės.

I

buvo 
automo b i 1 i o, 
užgautos abi
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Neturįs Baimės Dėl Lietuvos Likinio- 
N. Morris

Surinko ir išleido

Kutu P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis: papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai atspausdinta visi Poteriai. Raides aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

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

"Darbininko” Administracija.
Siunčiu $ ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šis-, adresu:
Vardas ir Pavardė
Gatvė .
Miestas ir Valstija
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i Amerika Sulaiko Laivus 
{Argentiną

VVashington. D. C., rūgs. 
28 — Jung. Valstybių pre
kybiniai laivai nebeims 
krovinių iš Argentinos uo
stų, kurie plauks j šiaurę, 
nuo spalių 1 d. š. m. Toks 
yra J. V. valstybės depart-

Toks J. V. valstybės pa
tvarkymas draudžia J. V. 
laivams paimti krovinius, 
kurie yra vežami į Monte- 
video ir Uruguay.

Jung. Valstybės neroi su
varžyti Argentiną dėl jos 
politinio palinkimo prie 
Vokietijos. Tai vienintelė 
šalis Amerikų valstybėse, 
kuri negali prisitaikinti 
prie Alijantų politikos.

i

i

Rūgs. 26 d. — 5 vai. p. p. čianti.Juk ten karo frontas 
įvyko oficialus BALF raš- ir šiandien tebėra, 
tinės, 19 W. 44th Street, kis reiškė vilties Lietuvai 
New Yorke, atidarymas, nepriklausomybę atgauti, 
kuriame dalyvavo per 60 Pažymėjo, jog apie 250,- 
žmonių: National War 000 Lietuvos žmonių išga-
Fondo, įvairių kitų tautų bentų ir pabėgusių, jiems 
fondų, miesto, spaudos, ti- reikės pagalbos, 
kybinių organizacijų, jų Atidarymas pradėtas A- 
šalpos įstaigų galvos bei merikos, baigtas Lietuvos 
kitų įstaigų atstovai. himnais, vadovaujant Bar-

Programai vadovavo'borai Darlys ir Marijonai 
BALF pirmininkas, kun. j Kižytei. 
Dr. Juozas B. Končius. In- 
vokaciją atliko Msgr. Ro-j 
bert E. McCormick, New 
Yorko vyskupijos atsto
vas.

Principaliais kalbėtojais 
buvo New Yorko miesto 
tarybos pirmininkas New- 
bold Morris ir Lietuvos 
ministras pulk. Povilas Ža
deikis iš \Vashingtono.

Gražia, lietuviams ir Lie
tuvai laimės linkinčia kal
ba, New Yorko miesto ofi
cialusis reprezentantas, p. 
Newbold Morris, palinkėjo 
kuodaugiausia laimės ir 
pasisekimo sunkiame šal
pos darbe. Svečias pabrė
žė, jog New Yorkas visada 
gelbėjęs visus nelaimėje, ir 
dabar šiltai gelbės ir Lie
tuvai, kaip gelbsti kitoms, 
trisdešimts vienai nuo ka
ro nukentėjusiai tautai. 
Kaip tik dabar, esą, iki 
lapkričio 11 d. New Yorkas 
pasiryžęs sukelti $17,200,- 
000 šalpos reikalams ir 
kalbėtojas, baigdamas kal
bą pabrėžė neturįs baimės 
dėl Lietuvos likimo, jeigu 
du vyrai — Prezidentas 
Rooseveltas ir Britų pre
mieras Churchill, priėmę 
Atlanto Čarterį, jo laiky
sis. O kad tiedu vyrai savo 
žodžio laikysis, abejoti ne
tenka. Vis Amerika nenu-

Žadei-

VVashington, D. C., rūgs. 
28 — J. V. valstybės de- 
partmentas praneša, kad 
J. Valstybės ir . ..........
Britanija susitarė po Vo
kietijos nugalėjimo bausti j 
tas įmones ir tuds agen-į 
tus, “kurie buvo dalimi a-| 
šies pastangų dominuoti; 

■ pasaulį”.
Sakoma, kad bus “atitin

kamai pasielgta” su tokio-

Didžioji į Prancūzijoje Žuvo Londono 
Lietuvis

“Nė vienas, kurs prideda 
savo ranką prie arklo ir 
atgal dairosi, netinka Die
vo karalystei”. Luk. 9, 62.

Atidarymo dieną raštinė 
buvo išpuošta Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis, Vy
timi, National War Fondo 
literatūra ir informacijo
mis apie šalpą Lietuvai. 
Tiek amerikiečiai, tiek .vi
sų kitų tautų šalpos dar
buose vadai, lietuviams 

' palinkėjo kuodaugiausia! 
laimės ir Fondui pasiseki
mo.

Svečius savo lėšomis 
gražiai pavaišino Katali- 

I ku Federacijos Maspetho 
: Skyrius.

Ne lietuviams, lietuviš
kos vaišės ir lietuviški kos
tiumai labai patiko.

Pažymėtina, kad 
svečių ir iš toliau.

Po visų ceremonijų, 
BALF pirmininkas, Dr. J. 
B. Končius visiems gra
žiai padėkojo.

Amerikos oficiozo teises 
įgijęs, “The New York 
Times” dienraštis savo lai
doje rūgs. 27 d. apeigas 
gražiai aprašo:

“Povilas Žadeikis, Lithuanian 
Minister to the United Statės, 
and Ncwbold Morris, President 
of the City Council were opti- 
mistic speakers yesterday at 
the opening of the headąuar- 
ters of the United Lithuanian 
Relief Fund of Ameriea at 19 
W. 44th St. Dr. J. B. Končius.

i

i

buvo

rimsianti kol bus įvykdy-ĮChairman of the new organiza-
tas Atlanto

Lietuvos 
shingtone pulk. Povilas 
Žadeikis. pažymėjo, jog 
nors Lietuva pati neka
riaujanti valstybė, bet 
tarp vokiečių ir rusų, bū
dama pačiam karo fronte, 
labai nukentėjusi ir ken-

čarteris. 
ministras \Va-

fierce fighting between Nazi 
and Soviet armies. He said the 
Lithuanian people hope the 
principles of the Atlantic Char
ter finally will bring “true libe- 
ration” to their country. Mr. 
Morris said New Yorkers have 
alvvays rushed to the aid of 
“disaster-stricken peoples” and, 
because “Lithuania is one of 
the thirty-one nations united in 
the National War Fund drivei 
now under way”, he looked for- 
ward to Nov. 11. “when we willj 
exceed our goal of $17.200.000”*. 
He added that he had “no fear 
for Lithuania. if the two men 
who drafted the Atlantic Char
ter vvill stand behind its lang- 
uage”.

tion, presided. Mr. Žadeikis 
pointed out that although Lith
uania “is not listed among the 
belligerent nations of this war, 
her suffering has been great 
enough to have her listed as a 
member of the National War 
Fund”, as a result of the count
ry’s being a battlefield for

(LKFSB) šią vasarą, lie- 
' pos 16 d., Prancūzijoje žu- 
■ vo Londono lietuvis, karys 
[Jurgis Žibutaitis.

— Londono lietuvis Alb. 
Liudžius baigė Afrikoje la
kūno pratybas ir perkeltas 
į Italijos frontą.

— Italijos fronte tarnau
ja kitas Londono lietuvis— 
Juozas Kazlauskas. Jo bro
lis Antanas Kazlauskas y- 
ra net Indijos fronte.

į

Specialis Pranešimas
Pirkite Kalėdines atvirutes 

dabar. Sutaupysi laiką, pinigų. 
Tuzinas pirmos klasos Rayon 
Cotton Sox $3.00. Impervo foun
tain plunksnos, sidabrinis alloy 
pt. $2.00. Tuzinas 17x17 vyriš
kų baltų kerciefs $2.00. Foun
tain pen desk setas $2.00. Užsi
sakykite tuojau pavieniais arba 
kombinaciją už $8.50.

NATIONAL OUTLET CO.
Chicago 90. III.Korespondentas.

Kreipkitčs su užsakymu:
• N •’

KAINA —$3.50

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

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

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
■ntered u aecond-clasa matter Sept. 12, 1915 at the poat office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for malhng at speclal rate of postage provlded for ln Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
8UBSCRIPT1ON RATES:

Domestic yearly ___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

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

Lietuvos Padangės Naujienos
1 Kaip Gyvena Lietuviai 

D. Britanijoje
Rūgs'jo 13,19 Ii k i 

(Reikalinga pataisa: L. P.į 
! Naujienose ką pirmiau pasiro- 
i dė, netiksliai paduota žinutė a- 
■ pie Gen. Plechavičiaus pasisa- 
‘kymą; todėl ji, kiek tilpo psl. 2, 
1 nekartotina. Jos vietoje štai kas 
i pasakoma:)

Gen. Plechavičius (sulig
Kauno SDaudos) būk vie-Įgavo, buvo čia pat sušau-

■ •• Kulkosvaidžiais ir
miau ragines tautiečius j rankinėmis bombomis už- 

| griebtis ginklo kraštui mušta daug lietuvių Vil-
i niaus aikštėje ir Utėnoje. 
j Sovietų pareigūnai grasi
na išžudyti visus, kas tik 
nenusilenke Maskvos sau
valei. Tą pikto keršto dar- 

t bą jie imasi atlikti užbė- 
į gant už akių Lietuvos ne- 
I priklausomybės atstaty
mui. Kaltinimo komisijos 

• pristeigtos visuose užkam- 
Tūkstančiai lietu

vių miestiečių ir kaimie------

itierių) vardus. — Visi to-J 
Įkiu būdu apklausinėti! 
žmonės kelioms dienoms 
praėjus, apturėjo spalvuo
tus šaukimus: raudonos 
spalvos, — į karo tarnybą;

. žalios spalvos — i darbo 
būrius; baltos — išdepor- 
tavimui. Tie asmens, kurie

L jokio šaukimo lapelio ne-
i_________ i__________ y •  a  x  •

*
% ’

South Boston, Mass šai pasakęs, kad jau pir-' dyti.
•680 i minu rao'inoc’ ta ntinAiu a

DARBININKAS
866 West Broadway, F

Telephone SOUth Boston 2680

ginti; dabar vėl pakarto jąs' 
savo šaukimą, kad nacio-Į 
nal - bolševizmo kruvino 
keršto bqnęa neprasiverž
tų ir neužlietų mūsų kraš
to... “Žinau — sakęs gene
rolas — kad Stalinas, pra
dėjus m?n organizuoti Vy
rų Rinktinę, yra davęs į- 
sakymą mane pašalinti iš 
gyvųiu tarpo; tai manęs Į piuosc. 
nestebina nei baugina”.

Suimta drąsuolį generolą t netekę laisvės ir turto,

Amerikos Lietuvių Informacijos Centras New 
Yorke išleido anglų kalboje brošiūrą, kurioj vaizdžiai 
įrodyta, jog Pabaltės tautos — Lietuva, Latvija ir Es
tija — visuomet norėjo ir tebenori išlaikyti savo ne
priklausomybę ir nepripažįsta jokių prievarta praves
tų “balsavimų” Sovietų Rusijos naudai, negi “prašy
mų”, kad Maskva jas priimtų į “Sovietų respublikų” 
skaičių. Kaip tik priešingai, Lietuva, Latvija ir Estija 
dokumentaliai įrodo, kad Rusija smurtu jas okupavo 
ir siekia ne tik jų nepriklausomybę panaikinti, bet ir 
pačią tautinę gyvybę pasmaugti.

Baltijos tautos — sako ALI Centras — turi ilgą is-1 . , - . .
torinį patyrimą, kaip joms teko su Sovietų Rusija san-!į*u a?^e,1S , ie UVlų .yra 
tykiauti. Per 20 metų viskas ėjo pusėtinai gerai. Tik| bado ,r arsaus
štai 1939 m. Rusija užmetė Pabaltės Valstybėms “Ben
dros Savišalpos” sutartį, kurią 1940 m. pakeitė smur
tišku tų šalių užgrobimu. Atsiųsta pus-milijoninė ar
mija, kuriai priešintis būtų buvusi gryna saužudystė. 
Įsigyventa kaip namie. Nuversta teisėtoji vyriausybė 
ir įstatyta atsivežtoji komunistinė, kurią valdė Lietu
voj Dekanozov, Latvijoj Višinskij ir Estijoj Zdanov. 
Pravesta priverstini “rinkimai”, kuriuos, raudonajai 
armijai prigelbštint, įvykdė komisaras Pozdniakov.
Apie rinkimų pasėkas gramozdiškai pasigirta, nes So- tvenkinį, apie milijono a- 
vietų agentūra TASS dar 24 valandas prieš “balsavi- kerių žemės grąžinimą So- 
mui” pasibaigiant, pranešė Londonui, kad balsavimas vietų piliečiams, tai NKVD 
pavyko 99 nuošimčiais. Balsuota vien už komunistų siaučia be pasigailėjimo 
kandidatus, kitų partijų neįsileista. Net Amerikos pi-| visame pagrobtame kraš- 
liečių popieriai nešiojo antspaudą: “balsavo”. Ir lenkų 
karo pabėgėliai buvo priversti “balsuoti”.

Religija buvo pašalinta iš visų viešų įstaigų ir pa
šiepiama bei iškoneveikiama rusiškoj spaudoj ir ma
siniuose mitinguose. Religijos dėstymas pašalinta iš 
mokyklų ir universitetų. Armijos, laivyno, kalėjimų ir 
ligoninių kapelionai urmu atleisti. Dvasiški ja pavesta 
čekistų priežiūrai. Jau liepos mėn. 1940 m. prasidėjo 
masiniai areštai, kuomet užsienių diplomatai dar ne
buvo išvykę. Žemė, pramonė, prekyba ir bankai suko- 
munistinta, ekonominis gyvenimas suardytas, žmo
nės elgetomis paversti ir nuolatos terorizuojami.

Bet pats baisiausias laikas atėjo 1941 m. Jau 1940 
m. Sovietų vyriausybė buvo suplanavusi visiškai likvi-; 
duoti Pabaltės tautas, išgabenant gyventojus į toli
mus Rusijos kraštus ir į Sibirą. 1941 m. tuos planus 
pradėjo vykdyti. Iš visos Pabaltės ištremta ne mažiau čių įkalinta, nukankinta, nužudyta... Nebereikalo ALI 
kaip 200,000 žmonių — vyrų, moterų, vaikų ir žilų se-! Centras pareiškia, kad “išgyventi Baltijos tautų 1940- 
nelių. Ištrėmimai buvo vykdomi pačiu barbariškiausiu i41 m. prityrimai visiškai pašalina norą, kad raudonoji 
būdu: vyrai atskiriami nuo žmonų, vaikai nuo tėvų.' armija ar komunistai iš naujo tuos kraštus okupuotų”. 
Daug išmirė nuo bado, šalčio ir skurdo, o kiek tiksliai, Tai būtų nauja vergovė.
likviduota... Norėję, mat, pabėgti, tai prisiėję visa mi- : Suprantama. Kas persirgo dėmėtąją šiltinę, tas
nia sušaudyti... O kiek geriausių, apšvieščiausių pilie- nuo jos iš tolo purtosi. K.

Tėvai pranciškonai misionieriai New Yorke atlaiko 
vokiečiai patalpino " StutV vien gelbėdami savo gyvy- pamaldas Seserims, kurios išvyksta į Australiją ir Pie- 
hofo .stovykloje kurioje bę’ apleidžia savo amžiais tinio Pacifiko salas, kad padėti raupsuotiems ir dirbtivokiečiai patalpino Stutt-

apsiejimo.

Sovietų antroji Lietuvos 
okupacija, kuri prasidėjo 
Svyrių lietuvių skerdynė
mis, esanti daug aršesnė 
nei pirmoji (1940) okupa
cija. Kai lietuviški Kvis- 
lingai ir Smurdai drabsto 
pasakas apie Nemuno

gyventas sodybas ir bėga kitus gailestingus darbus, 
nežinodami kur. Jaunesni 
vyrai, vengdami netekti Bet stebėtina, 
gyvybės dykai, telkiasi gi- kooperuodami su nacional- 
riose, kad atsilyginti rusų bolševikais, esą uždarę Vo- 
grobikams, kaip pirmiau kietijos sienas ir sau pasi- 
atsilygindavo vokiečių ge- glemžę visus lietuvių lai- 
stapistams. Tie, ką gyvena vus ir valtis. Lietuvių tau- 
arčiau Prūsų sienos ar Pa- ta kryžminėje ugnyje: tar- 
langos jūros, bando patek- pe rusų kūjo ir vokiško 
ti užjūrin ar Prūsų pusėn, priekalo”.

te. Štai dar tokia naujiena, 
pasak lietuviško “under- 
ground”o iš rugpjūčio 22 
čia gauta:

“NKVD okupuotoje Lie
tuvos dalyje išdalino blan
kas su penkiais klausi
mais: 1) kodėl pasilikai 
Lietuvoje, kada Raudonoji 
Armija 1941 metais pasi
traukė? 2) ką veikei laike 
vokiečių okupacijos? 3) 
Kaip padėdavai vokie
čiams? 4) Ar kokį sabota
žą organizavai? 5) pasa
kyk trijų liudininkų (šabo-

DIEVASJRJARAS
Parašė Fulton J. Sheen Ph. D., LL. D., Litt. D.

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

SKYRIUS IV
SKYRIUS V.

PASITIKĖJIMAS KARO METU
Lygiai taip pat dažnas gali paklausti, ko

dėl gi suderinti Dievo valią su pergale? Atsa
kymas, todėl, kad Dievo planai ir Jo tikslai 
yra visuomet apsaugoti nuo pralaimėjimo tų 
pačių daiktų prigimtimi. Dievas yra pats Sa
ve valdąs, o blogis yra pats save griaunąs. 
Blogis yra nepastovus, nes jis yra priešingas 
pačiai daiktų prigimčiai.

Persivalgymas arba persigėrimas yra prie
šingas kūno prigimčiai. Atvirkščiai, pildy
mas sveikatos nuostatų neša mums sveika
tą ir apsaugoja nuo ligų. Kaip daugelis iš mū
sų rūpintumėmės savos sveikatos gerove, jei 
žinotume, kad ir nesirūpindami taip pat bū
sime sveiki ir tiek pat gyvensime?

Visame pasaulyj, dangaus mėlynėse, auga
luose, gyvuliuose, mūsų kūnuose ir protuo
se yra įrašyti įstatymai, kurie yra lyg tas at
spindys - Visagalio Dievo amžinosios Išmin
ties.

Tiesa, mes esame laisvi laužyti kiekvieną 
Dievo įsakymą, tačiau taip elgdamiesi mes

(LKFSB) Londono lietu
vių bažnyčioje yra dėželė, 
į kurią metamos aukos nu- 
kentėjusiems nuo karo, 

j — Švediją pasiekusiems 
i pabėgėliams iš Lietuvos 
sušelpti Londono lietuviai 

įjau rugpjūčio mėnesyje 
buvo pasiuntę pirmąją au
ką — 25 svarus sterl.
— Londono lietuvis P. 

Antolevičius buvo pri
trenktas lekiančios bom
bos, kai jisai iš miesto vy
ko į namus. Jo sveikata 
jau pasitaisė po tos nelai
mės.
— D. Britanijos lietuviai 

mėgsta savo vienintelį 
lietuvišką patrijotišką lai
kraštį “Išeivių Draugą”, 
net kariai į savo stovyklas 
tolimuose frontuose tą lai
kraštį užsisako.

! — Šiais mokslo metais 
mokytoja Rožė Bulaičiūtė 
buvo iš Londono perkelta 
mokytojauti Valijon (gal 
būt, ryšium su vaikų išsi- 
kėlimu dėl lekiančių bom
bų). Londono lietuviai 
gailisi netekę veiklios cho
ristės, lietuvių kalbos mo
kytojos. Tikisi, kad karui 
pasibaigus ji vėl grįš į 
Londoną.

>i — Matulaitienė iš Hox- 
tono gavo žinią, kad jos 
sūnus Juozas Matulaitis

■ yra vokiečių belaisvėje.
— Londono lietuvių pa

rapija sumažėjo, daugelis

Bažnyčios nuosavybė Pa
lestinoje, įvertinama apie 
8 milijonus dolerių, dabar 
pasidarė Sovietų Vyriau
sybės nuosavybė. Anks
čiau ta nuosavybė buvo 
laikoma carų vardu, nes 
jie buvo Provoslavų Baž
nyčios galvomis. Po revo
liucijos tas nuosavybes 
valdė speciali Britų vy- 

! riausybės komisija, bet 
dabar Britai pripažino so-!yra išsikėlę į saugesnes 
vietų reikalavimus ir tas j vietas, kur nevargina le- 
nuosavybes pervedė ju ži
nion. Provoslavų Bažny
čiai Palestinoje priklauso 

namuose, krikštyti, su- ' kaikurie vienuolynai ir
tuokti, atlikti laidotuvių kaikurios nuosavybės Je- 
apeigas. Provoslavų Baž- ruzolimoje, Jafoje ir kito- 
nyčia bus laikoma privati se dalyse. Dabar ši nuosa- 
ne organizacija ir naudo- vybė bus administruojama 
sis tokiomis pat teisėmis, i Sovietų ministerio Kaire, 
kaip ir kitos tos rūšies or-! Sovietų Vyriausybės var- 
ganizacijos, (o jų teisės du. Ortodoksų dvasiški ja. 
Rusijoje labai siauros). į kuri iki šiol administravo

Gaila tik, kad labai daž- kaikurias iš tų nuosavybes 
nai bolševikų pareiškimai

naciai lyg

( LKFSB) Amerikoje lei
džiamas rusų kalba laik
raštis “Pravda” praneša, 
kad Rusijoje yra sudaryta 
Valstybinė Taryba Pravos
lavų Bažnyčios Reikalams. 
Tos tarybos pirmininkas 
Jurgis Kartov spaudai 
duotame pasikalbėjime pa
reiškė, kad dvasininkams 
nebūsią kliudoma lankytis 
po įvairias Rusijos dalis, ir pažadai skiriasi nuo to, 
vesti religinę propagandą, kas < 
atlikti religines apeigas Juk Rusija —

save naikiname. Mes juk esame laisvi paneig
ti žemės gravitacijos įstatymus, bet tai dary
dami mes nepanaikiname tų dėsnių, bet nai
kiname patys save.

Sūnus palaidūnas buvo laisvas palikti tė
vo namus, bet taip elgdamas jis ne tėvui pa
kenkė, bet pats sau.

Judas nepardavė savo Viešpatį už trysde- 
šimt sidabrinių, bet jis pardavė pats save. 
Judas žuvo, Kristus gyvena.

Dievas yra pats Save valdąs, o blogis pats 
save žudąs.

Nėra reikalo tad, Dievui, įsiterpti ir panai
kinti blogus žmogaus tikslus, jie patys su
grius, nes tikrumoje žmogus negali priešin
tis Dievui, jei pirma jis nesipriešins pats sau.

Šitas pairimas, kuris kyla iš mūsų panei
gimo Dievo, nėra mūsų pačių noru nustaty
tas, bet yra paties Dievo numatytas. Nors ir 
aš kažkaip nusistatyčiau, kad ugnis yra man 
nekenksminga, bet jeigu aš įkišiu ranką jon, 
ji nudegs.

Visų daiktų prigimtis priklauso Dievui, o 
ne mums. Štai dėl ko ta prigimtis mus dažnai 
apvilia, bet ji niekuomet Dievo negali apvilti. 
Jei mes tą prigimtį vartojam neprotingai, ji 
mus dažnai skaudžiai baudžia. Ir poetas F. 
Thompson apie ją taip kalba:

Aš gundžiau Jo ištikimuosius, bet radau
Vien savo išdavystę jų stiprybėje,
Tikėjimu į Jį ir apmirimą sau.
Lyg išdavikiškoj tikrovėj ir apgavystėj.

Mes dažnai žemėje esame baudžiami tų

kiančios bombos.

Lekiančios Bombos Išmušė 
20 Lietuvos Pasiuntinybės 

Langų

Britų vyriausybės vardu, 
dabar toliau administruos 
pagal susitarimą su sovie
tų vyriausybe, tik bus pa
daryti kaikurie asmenų 
pakeitimai.

(LKFSB) Mūsų kores
pondentas praneša iš Lon
dono, kad nuo lekiančių 
bombų Lietuvos pasiunti
nybės rūmai Londone nau
jai neteko apie 20 langų. 
Užkalė juos dabar stora 
popiera ir lauks tolimesnių 
dienų. Neapsimoka stiklus 
dėti, kai juos taip dažnai 
ištrenkia. Pasiuntinybės 
tarnautojai sveiki, bet su
sirūpinę. Tos lekiančios 
bombos taipgi suskaldė 
porą langų lietuvių klebo
nijos, taipgi nuvertė dalį 

nenu-

daroma praktikoje.
■ vienintelė 

šalis pasaulyje, kur net Šv. 
Raštas negali būti laisvai 
spausdinamas ir platina
mas, kur dar ir dabar dau
gelis dvasininkų 
muose ir ištrėmime.
— Palestinos dienraščiai jam nereikia belsti artimų kamino, bažnyčia 

praneša, kad Provoslavų durų”. Ekl. 30. kentėjo kolkas.

“Kas myli savo sūnų, 
kalėji- dažnai jį plaka, kad juo 

džiaugtųsi savo gale ir

pačių daiktų, kuriais esame nepasitikėję, jog 
jie yra Dievo tikslas. Šv. Povilo žodžiais sa
kant: “Nuodėmės užmokestis yra mirtis” 
(Rom. 6:23). Šv. Raštas ir toliau mums pri
mena: “Ir kas krinta ant to akmens, tas su
duš; ir ant ko jis krinta, tą sutriuškins” (Ma
to 21:44). Žodžiu tie, kurie eina prieš Kristų, 
ankščiau ar vėliau bus nuaglėti, o Kristus per 
amžius gyvens.

Kuomet nacizmas ir komunizmas perse
kioja religiją, jie patys sau rašo pasmerkimą, 
o ne tikėjimui. Gražiai ispanų posakis sako: 
“Tas, kuris spiauna į dangų, spiauna į savo 
veidą.

Viskas, pradedant nuo žvaigždžių ir bai
giant žeme, kurioje mes gyvename, vieną 
dieną sukils prieš tuos, kurie kovoja prieš 
Dievą. Dieviškieji planai mūsų negali apvilti, 
jei tik mes jais pasitikime, jog Jis yra kerti
nis mūsų gyvenimo akmuo.

Garsus atpuolėlis Julianas, anuose laikuo
se kovojęs prieš Kristų, turėjo po ilgo mūšio 
sušukti: “O, Galilijiečiau, Tu esi nugalėto
jas!”

Jeigu Dievo tikslai negali būti pergalėti, 
iš to seka, jog ir mūsų planai, kurie stovi tam 
tikrame aukštyje su Dievo tikslais, negali 
būti pergalėti. Nėra ir negali būti tokio daly
ko, kaip bijoti savo priešo, jei mes būsime su 
Dievu.

Mūsų brangiausias Išganytojas nepasakė: 
“Bijokite velnio”, tačiau Jis įspėjo: “Bijoki
te Dievo” (1 Petro 2:17). Ir jeigu mūsų prie

šai yra blogos valios, neturime jų bijotis, bet 
labiau turime rūpintis, kad netaptume nuga
lėtais savo pačių užmiršimu Dievo.

Taip, blogis gali triumfuoti, tačiau tik la
ibai trumpam laikui. Tiesa, blogis kartais lai
mi pirmąjį mūšį, vienok, jis pralaimi galuti
ną kovą ir taiką. Vien tik Dievo tikslai visur 
laimi.

Žinome, kaip ciesorius tiesė kelius, kuriais 
buvo nešami per visą anų laikų pasaulį mili- 
tarizmo ginklai, tačiau, kuriam laikui praė
jus, tais pačiais keliais Petras ir Povilas nešė 
geros valios žmonėms Kristaus meilės Evan
geliją.

Roma statė pagonių dievams marmuro 
šventoves, tačiau, po kurio laiko tas pats 
marmuras tapo perdirbtas į tabernakulius, 
kuriuose buvo garbinamas Eukaristinis Vieš
pats. Taigi, jeigu mūsų tikslai nebus sutapę 
su Dievo tikslais, mes neturime tikėtis laimė
jimo. Tačiau, jei jie sutaps su dieviškąja va
lia, tuomet neabejotinai laimėsime kovą, nes 
Jis yra pasakęs: “Aš nugalėjau pasaulį”. (Jo
no 16:23).

Jo įstatymai. Jo gyvenimas ir Jo tiesa tu
rės laimėti, neatsižvelgiant į tai ar mes laimė
sime ar ne, nes Dievo gerumas yra pats save 
apsaugojęs. Ir todėl, jei mes pasiliksime su 
Juo, laimėjimas bus mūsų, nors trumpam 
laikui atrodytų, jog pralošime. Pats Kristaus 
kryžius irgi atrodė bepražūvęs, tačiau, gale 
pasirodė, jog jis buvo sąlyga Kristaus di
džiojo laimėjimo. (Bus daugiau)



Penktadienis, Rugsėjo 29, 1944 DARBININKAS "

Įspūdžiai Iš L. Vyčių Seimo
Rašo — Jonas Kumpa matomai saldžiai miegojo. Čia

Kai “Darbininko” vadovybė ' ir Pranas ir štai už minutės ki- 
įteikė man savo korespondento'tos spaudžia jis kelionės bučkį 
kredencialus vykimui į Lietu- savo pasilikusioms namučių, 
vos Vyčių seimą, kuris turėjo į- kurių akyse palikta net ir sida- 
vvkti rūgs. 23-24 dienomis New briniai šešėliai. Albinas savo 
Yorke, tai dar buvo 24 valandos Pikiuoju taksi mus pristatė į 
laiko ligi išvykimo valandos, kelias minutes į South Station. 
Žinojau, kad iš So. Bostono Traukinys mūs jau laukė ir už 
vyksta daug 17 kp. delegatų, o poros minučių — sudiev Bosto- 

mes vykstam į 
pasaulio garsenybę. New Yorką. 

Diena buvo puiki. Dangus re
tais baltais debesėliais pasipuo
šęs traukte traukė žvelgti į jo 
aukštybes. Prasiveržė mintis — 
Plaukia debesėlis per dangaus 
gelmes. į tolimą žydrią šalį, ne- 

čius išvyko ketvirtadienio nak- žinių dausas... Tiesiog poetiški 
tį. kaip tuo tarpu būrys mergi-. vaizdai. Gamta rudeniop gan 
nų. jų skaičiuje ir Centro sekre- puikiai atrodo ir čia man prisi- 
torė F. Grendelyte išvyko penk- mena viena girdėta pamokos 
tadienio rytą. J“ 
žinojau, kad Centro pirminin- dangus yra rudeniop. Ir tūlas 
kas vyksta penktadienio vidų-' profesorius patarė tai pastebėti, 
dienį. kas man padarė tam tik-1 ažiuojam. Pranas, tur būt. 
ro malonumo, nes ir mano pla-: dar vis matė savo vaizduotėje , 
nas atatiko tai valandai. Į likusius namiškius ir aš ryžau-

— Alio. Pranai! — šaukiu per'si duoti klausimą, kuris atneštų 
telefoną ir klausiu. — kada iš-’. nauJas mintis, 
važiuoji iš namų? — j — Pasakyk, Pranai, koks yra

šio seimo svarbiausias klausi
mas išsprendimui? —

Jis greit pastebėjo, kad tai 
nevienas klausimas laukia iš
nagrinėjimo. jų esą daug ir rei
kės porą dienų gerai posėdžiau
ti. kad juos išsprendus.

> Nesitenkinau tokiu bendru at-
■ sakymu ir ryžausi sužinoti,
■ smulkmeniškiau.

— Ar galėtum duoti pavyz-

ir aš tos kuopos narys, taigi ir no didmiestis, 
mano malonybė buvo jų skai
čiuje, tik buvo vienas klausi
mas. kada, kas ir kaip išvyksta. 
Vienas buvo aiškumas, kad visi 
vyksta traukiniais. Ir taip buvo. 
Pavyzdžiui, kuopos pirmininkas 
Larrv Svelnis ir Steve Mickevi-

Moterų Są-gos 5-tos k{)s. su-

apylinkės, 
į
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Vargonininkas J. K. Žemaitis 

deda visas pastangas, kad vis
kas išeitų kogeriausiai. Kviesta 
ir pasižadėjo dalyvauti Metro
politan operos žvaigždė, artistė 
Anna Kaskas su savo širdį gai- 

i vinančiu balsu. Vargonininkas 
■ J. K. Žemaitis ruošia abu choru 
■— moterų ir jaunimo: bus ir 
solos. Dalyvaus garbingų sve
čių — Senatorius David Walsh, 

1 Miesto Mayoras William Ben- 
prasidės Reko- nett ir kiti. Klebonas kun. Au- 

visą savaitę;' gustinas Petraitis su savo pa-

Amerikiečiai žingsnis po žingsnio turėjo eiti pirmyn ištaškydami na
cius iš Brest miesto uosto. Tai buvo nacių submarinų bazė ir jie ją gynė 
ligi paskutiniųjų. Vaizdas parodo amerikiečius apstojusius tūlus vartus.

Mano laimei su- laike pastaba, kad gražiausias džių iš numatytų klausimų, ku- ■ 
rie bus svarstytini?

— Taip. Pavyzdžiui, L. Vyčių 
uždarytos spaustuvės likimas. 
Juk spaustuvė uždaryta, reikia 
mokėti mėnesinė renda. pinigų! 
stoka ir kam tie organizacijai 
nuostoliai.

Tuo tarpu jis išsitraukė iš ki
šenės spaustuvės inventoriaus I 
sąrašą ir man padavė, sakyda- j 
mas, susipažink su mūsų Vyčių : 
spaustuve. Peržvelgęs nustebau.

I _ W. •1 radęs, kad I 
spaustuvė mašinomis lyginasi reivis Jonas Kašinskas paėmė 
“Darbininko išskyrus laik-1 sau už žmoną svetimtautę Ma- 
raštinį presą. Dabar klausimas. rįon Salafie. Liudytojais buvo 
kokioj apsaugoj randasi tas vi-. Kazimieras Pakalniškis sūnus ir

' Elena Salafie. Kun. Antanas 
Dubinskas priėmė jaunųjų gy
venimo pasižadėjimus.

Sveikiname ponus Kašinskus giedotos; bažnytinis choras 
ir linkime jiems ilgiausių metų »rIzta prie 
ir daug Dievo malonių jų nau

jam gyvenime.
I
I

— Užeik pas mane ir kartu 
mus nuveš Albinas Neviera. ’— 

Puiku, manau, sau ir už savo 
čemodano drožiu South Bostono 
didžiausiąja gatve Broadway į 
L. Vyčių Centro pirmininko re
zidenciją.

Kai įžengiau į jo gyvenimo 
apartmentą mane sutiko jo my
lima žmonelė Genovaitė ir ma
žytė Normutė. Gi Gloria

I

I

i

I
Lietuvos Vyčių

Ilgiausių Metų!
Sekmadienį, rugsėjo 24 d. jū-

čius. Manoma, kad ne tik lietu
viai, bet ir svetimtaučiai daly
vaus šioje pirmoje rudens pra- 

i mogoje.
i
i

Šv. Kazimiero parapijos auk
sinio jubiliejaus minėjimas jau 
čia pat; įvairios komisijos dar
buojasi, kad paskirtus darbus 
atlikti sėkmingai.

Pastarame susirinkime, 18 d. 
rūgs., bažnytinėje salėje tapo 
apkalbėta, apsvarstyta, ir iš
klausyta, raportų, iš kurių pa
aiškėjo, kad maždaug Jubilie
jaus minėjimas tęsis per dvi sa
vaites.

Spalių 15 d. 
lekcijos ir tęsis 
21 d. bendras pasilinksminimas gelbininkais ir komisijomis dar- 
— šokiai su užkandžiais, A. O. buojasi ir laukia svetelių ir iš 
H. Hali, Trumbull St.

Sekmadienį. 22 d. spalių iškil-' šeštadienį. 28 d. spalių. J. E. 
mingos šv. mišios 11 vai. Visos Vyskupas O’Leary suteiks Su
dalyvaujančios dr-jos, kurios tvirtinimo Sakramentą, 
prisideda aukomis prie pagerbi
mo parapijos ir jos darbuotės, sirinkimas • įvyks 2 d. spalių, 
kviečiamos tų dr-jų valdybos su1 bažnytinėje salėje. Kviečiamos 
save vėliavomis susirinkti į pa-į narės dalyvauti, 
rapijos mokyklą ir, susitvar-j PARENGIMAS
kius eisenai, eiti bendrai į baž-‘ 
nyčią. Vėliavomis bus papuošti! 
bažnyčios pasieniai.

KONCERTAS
Tą pačią 22 d. spalių. 7:30 v. 

vakare, didžiulėje miesto Audi- 
1 tori joje įvyks gražus koncertas. 
Bus išpildyta “Vytauto Kanta- 

. ta”.

i

Spalių 4 d., ruošiama pramo
gėlė Moterų Są-gos 5-tos kps. 
su užkandžiais ir dovanėlėmis 
parapijos naudai. Kviečiamos 
narės sunešti dovanėlių: kvie
čiame visuomenę atsilankyti, 
būsite maloniai priimti. Koresp.

PASILINKSMINIMAS
f

šeštadienį. 30 d. rugsėjo, 7 v. 
vandenyne. vak. ruošia šaunią vakarienę su

dar

kur nors Pacifiko
Antanas Maksimavičius grįžo'šokiais, Labdarių Dr-ja savo 
iš Pacifiko salų ir pasakojo, kad pavilione — Maironio parke, 
tik stebuklinga Dievo Apvaizda Vyriausia šeimininkė Elzbieta 

‘ __ ___n - ■
Prie Žieminės Tvarkos

Pirmą spalių mėn. sekmadie
nį grįžtama prie žieminės tvar
kos. Bažnyčioje mišios 11 vai.

jį išgelbėjo ir leido jam gyvam 
grįžti. Jis buvo* radio operato
rius ant vieno iš J. V. bombane- 
šių.

Pereitą sekma'dienį mišios 
8:30 v. ryte buvo sutartinai kal
bamos visų mokyklos vaikučių. 
Kada 
čiams

; siblaškusiems ir vaikučiai mėg-
:sta kunigui atsakyti.

Už dviejų savaičių įvyks mū-j skyriaus vadovybėje 
sų parapijos Keturdeširitė. Kun. 
dr. Vincas Andriuška iš Mari- 
jampolio sakys visus pamoks- 

I lūs. Sesutės rengiasi prie iškil
mių. Dedamos pastangos, kad 
altorius ir šįmetą būtų taip di
dingai išpuoštas, kaip kitais 
metais.

Kupstienė su savo pagelbinin- 
kėmis prikeps skanių kugelių ir 
kitokių skanių valgių.

Kviečia skaitlingai dalyvauti 
ir linksmai laiką praleisti. Iki 
pasimatymo vakarienėje.

Trečiadienį. 11 dieną spalių, 
8 vai. nak., po rožančiaus pa
maldų įvyks pramogėlė su už
kandžiais ir dovanėlėmis, baž
nytinėje salėje, Tėvų Marijonų 

— •p. O. 
Kidikienės ir kitų darbuotojų 
Marianapolio kolegijos naudai. 
Atjausdami reikalingumą remti 

I vienintelę bernaičių aukštesnę 
i lietuvių mokyklą, atsilankykime 
j į parengimą ir prisidėkime prie 
to kilnaus darbo.

Kviečia Rengėjai.

sas inventorius. Tai turtas, ku-- 
riam davus rankas ir proto gali 
didelius darbus nuveikti. Bet iš 
kitos pusės, jeigu ilgai stovės be 
veikimo, tai mašinos surūdys. 
Tas bus išspręsta L. Vyčių sei
mo.

, — Koks kitas svarbus klausi
mas numatomas seimui aptarti?

; — Antras svarbus klausimas, 
tai narių duoklių pakėlimas. 
Pavyzdžiui, šiandien nariai mo
ka į Centrą $1.20. Tos duoklės 
“Vyties” išleidimo išlaidų nei 
per pusę neapmoka. Čia mano 
galvelė džiūsta, kaip surasti fi
nansų išleidimui organo. Tegul ....j seimas pasisakys ir lai jie nusi- 

i statys, po to, kai bus išduotas 
: finansinis organizacijos stovio 
rapoętas.
— Kokių manai klausimų bus! 

daugiau iškelta seime? — aš i 
vis kamantinėju pirmininką.

— Turint minty šiandieninę 
Lietuvos būklę, Vyčiai tars sva
rų savo žodį su prašymu ir pro
testo rezoliucija prez. Roosevel- 
tui ir valstybės sekretoriui, kad 
jie užtartų Lietuvą ir jos žmo
nes. kurie dviejų okupantų yra 
naikinami.

Taip mums benagrinėjant nu
matytus seimui spręsti klausi
mus mūsų traukinys pasiekė ir, 
Grand Centrai.

New Yorkas visuomet gyvas 
ir visuomet ten matysi besku
bančius žmones. Ir jie visi vis i 
bėga ta kryptimi, kad ką nuėjo 
ar nuvažiavo, tai tavo, vis ma-! 
žiau beliko eiti pirmyn. Tai am
žinybės tiesa, tik klausimas, ar 
visi žino, kur baigiasi jų kelio
nės galas ir ar tam jie pasiren
gę. Daugiausia kelyje matosi 

; kariškių, kurie jaunu rūpestin
gumu skuba, kas namučių link, 
kas tarnybos pareigoms...

Išlipus iš traukinio, prisista
to su raudonom kepurėm (Eu- 

1 ropoję tai stoties viršininkai to
kias kepures nešioja laike pa

reigų) ir siūlosi panešti ar pa
vežti rankinukus - čemodanus. 
Čia pat matosi veža ant dvira
tukų ir ligonę, nepaeinančią mo
terį. Tas vaizdas tikrai atkrei
pė mano dėmesį, nes tai begalo 
vertingas artimo meilės darbas, 
nors už jį ir paima kelis centus 
patarnautojai, bet čia glūdi ir 
širdis...

(Bus daugiau)

i

Nauios Anglijos L. Vyčiu Apskričio 
SUVAŽIAVIMAS

įvyks
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SVETAINĖJE

Casimir St., VVestfield. Mass.
SEKMADIENĮ. SPALIŲ 1,1944

Prašome, visų kuopų siųsti delegatus į suvažiavi
mą: taipgi kviečiu Dvasios Vadus ir profesionalus da- į 
lyvauti suvažiavime.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS
įvyks Šeštadienio vakare, rugsėjo 30, 1944, 7:30 vai. v.

22 VViIliams St., VVestfield, Mass.
Šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, spaliui 

d., 10:30 a. m.
Sesijos prasidės 1 valandą po pietų. Po sesijų į- 

vyks programa ir užkandžiai.
Adv. A. J. Young (Jankauskas),

N. A. Liet. Vyčių Apskr. pirmininkas.

N ERA vietos pasirenduoti?
Ar jūs galite surasti nors vieną dalykėlį 

classified puslapyje apie išrendavimą?
Palauk — nebėk į parką!
Eik į Mutual Savings Banką ir sužinok z->ip 

gali išvengti visų rendavimo rūpesčių ant vi
sados. įsigyjant savo nuosavų namą.

Dar yra daug puikių namų pardavimui. Jūs 
galite finansuoti paskolą Mutual Savings Ban
ke mėnesiniais išsimokėjimais. mažesniais ne
gu mokėtumei rendą.

Ko daugiau reikia, morgyčių galės; išmokėti 
į keletą metų — ir namai liks jūsų nuosavybe 
ir nereikės rendų mokėti!

Kodėl dabar neateiti į savo taupomą banką 
ir nepasikalbėti šiais reikalais.

S
SEE YOUR

Mutual Savings Bank
Back the Attack — buy more Bonds thon before

i

darbo. Sekmadie
niais 4 vai. po pietų bus kalba
mas rožančius ir laikoma Ste
buklinga Medalikėlio novenos 
pamaldos lietuviškai.

Nuo rugpjūčio mėn. Šv. Al
fonso bažnyčia sekmadienio va-

Nauja Parapijietė
Kun. Antanas Dubinskas sek

madienį, rugsėjo 24 d. pakrikš- karais yra laikoma atdara iki 9 
tino Joaną Anitą Levickaitę, vai. vak., kad suteikus progą 
Naujagimės krikšto tėvai buvo žmonėms pasimelsti už jaunuo-

tas įvyksta, tai vaiku- 
nėra laiko kada būti įš-

jos dėdė Erbertas Levickas ir liūs ir mergaites karėje, 
ponia Alena Šiianskienė. Džiau- _________

i giasi ponai Levickai susilaukę 
dukrelės ir naujos katalikės, i

Linkime Joanai gražiai augti' 
amžiuje, išmintyje ir Dievo ma
lonėje .

Kaledojimas
Mūsų kunigų metinis parapi

jiečių lankymas prasidės tre
čiadienį spalių 4 d. Kun. dr. 
Mendelis aplankys lietuvius gy
venančius Curtis Bay Baltimo- 
rės miesto dalyje, o 
binskas bus ant Belair

Kaip kitais metais taip ir šį- 
metą patys kunigai dalins Kū
čių plotkeles ir gražų katalikiš- 

; ką kalendorių.

i

Grižo Iš Ligoninių
Šeštadienį, rugsėjo 23 d. grį

žo iš Maryland General ligoni
nės mūsų laidotuvių direkto

riaus Juozo Kašinsko žmona.; 
Nėra dar visai sveika, bet turi
ma vilties, kad sustiprės, pa
sveiks. Taipgi apleido tą pačią 
ligoninę, VVashington Blvd. gy- 

; venanti. ponia Kvederienė. Po 
sunkios operacijos išlengvo ji ir 
stiprėja ir pradeda vaikščioti. ;

Bet dar randasi ligoninėse' 
sunkiai sergantieji. Vincas Vai
tukaitis Maryland Universiteto, 
Juozas Dura, Mercy ligoninėje 
ir Matelis iš Morrel Park Sinai. 
Tiems ir linkime veikiai grįžti 
pas savuosius.

kun. Du-į 
Road.

Nuotrupos

PREPARE FOR WINTER
Ali fuel will be scarce next winter. Act now to 

keep from going cold then, by:
Storing now vvhatever kind and ąuantity of 

fuel your dealer can let you have; proteeting your 
home against loss of heat by installing insulation, 
storm doors, and windows, and weatherstripping; 
cleaning your furnace, and placing heating equip- 
ment in efficient operating condition: installing 
controls or other heat-saving devices.

FOREIGN LANGUAGE DIVISION 
OFFICE OF WAR INFORMATION

Šią savaitę po visą miestą yra! 
renkami seni drabužiai nuo ka-l 
ro nukentėjusiems Europoje.! 
Klebonas kun. dr. Mendelis sek-; 
madienį pranešė, kad lietuviai 
ne dalyvaus šiam rinkime, bet 
lauks kuomet drabužiai bus 

'renkami nuo karo nukentėju- 
'siems Lietuvoje.

Teko nugirsti, kad Dievo Ap-J 
vaizdos Juodės Sesutės, kurios, 

į stovėjo prie mūsų bažnyčios du
rnių rugsėjo 17, 18, 19 dd. surin-į 
ko aukų $1636.66. Per mūsų ku
nigus jos nuoširdžiai dėkoja 
šv. Alfonso bažnyčios maldinin- 

' kams ir žada atminti jų inten- 
| ei jas.

Gauta žinios, kad Juozas Kve- 
Juozas 

Strasdauskas atrašė iš Austra
lijos, Juozas Budelis ir vargsta

Pirma Rudens Vakarienė
Pirma pramoga parapijos 

naudai bus VIŠTIENOS VA
KARIENĖ sekmadienį, spalių 1 
d. Prasidės 5 vai. po pietų. Va- Į cjja£ 
karienė bus tikrai lietuviška su j _  -• • - - -
visai lietuviškais prieskoniais, i ^era randasi Italijoj,
Vakarienė užsibaigs 8 vai., o po 
tam bus muzika ir šokiai.

Ponia Ona Ivoškienė pirminin
kauja šeimininkėms; Lekevi- 
čius vadovaus muzikantams: 
visas štabas kitų ištikimųjų 
darbininkų padės aprūpinti sve-

AMERICAN 
RED CROSS

Juozas Kasinskas
Ine. <)

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir NaktJ <:

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md. i Į
Tel. Lexington 8595

Llmosinai dėl visokių reikalų (

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 viršelio 

įspaustas lietuviško stiliaus auksinis k.yžius, 
787 psul. Kaina ........................... -........... ,............

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

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, 544 pusi. Kaina

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS" j

366 W. Broadvvay, So. Boston. Mass.

$1.50

$1.50

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50

$2.75
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LDS Studijų Rateliams
Pijus XII ir Taika

KALBA KARDINOLŲ KOLEGŲ AI

Prancūzijoje amerikiečiai pažengia kovai troką. Gi prancūzas polici
ninkas žiūri, kaip amerikiečiai užtaiso kulkosvaidį.
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Gruodžio 24 d., 1940 m.
52. TAIKOS SĄLYGOS

(Tęsinys)
Nugalėjimas liūdno principo, kad naudingumą

yra įstatymo pagrindas ir tikslas, ir kad galybė gali 
sudaryti teisybę. Šitas principas sutrukdys visus tarp
tautinius sąryšius ir nepriimtinas visoms silpnesnioms 
tautoms. Taigi, reikia sugrįžti prie teisingų, rimtų ir 
dorovingų tarptautinių sąryšių. Tačiau šitoji nuomo
nė neišskiria troškimo garbingai padėtį pageriati, arba 
teisės save apsiginti, jei taikingas gyvenimas buvo už
pultas, arba atlyginti nuostolius tuo apturėtus.

4. Nugalėjimas galimųjų ginčių, kurie kiltų dėl nely
gybės pasaulinės ekonomijos. Taigi, nauja ekonominė
tvarka turi būti laipsniškai išvystyta, kuri užtikrintų 
visoms tautoms priemones piliečiams vesti tinkamą 
gyvenimą.

5. Nugalėjimas savymylos, kuri, pasitikėdama savo
galybe, siekia pakenkti tautų garbę ir valdžią, kaip 
lygiai atskirų asmenų teisingą ir tvarkingą laisvę. Šita 
savymyla turi būti pakeista tikru Krikščionišku soli-Į Marija giliai suprato Jė-L 
darumu ir brolišku tautų bendradarbiavimu. Zų įr žinojo, kas Jam bran- i

Garbingieji Broliai ir Brangieji Sūnūs, Mes didžiai gų. Bet, tur būt, tik Golgo- 
išsiilgę laukėme tos dienos, kada ginklai bus padėti į toj ji pirmą sykį tiek giliai 
šalį ir taikos sutartys pasirašytos; Mes labai trokšta-hr visiškai įžvelgė į Jėzaus 
me, kad žmonija turėtų užtektinai išminties prirengti širdį. Kai matė Kristų 
pastovios ir teisingos tvarkos pagrindus. Mes prašo- mirštantį baisiuos kentė- 
me Dievą, kad tas greitai įvyktų ir Mes patariame jimUos ir pažeminimuos, 
jums jungti savo maldas su Mūsų maldomis, kad Visa- tada įspūdingiausiai Ji su- 
galis Dievas apsaugotų pasaulį nuo likimo, kuris jį pa- prato, kad Jėzus už mus 
liestų, jei klaidos ir praeities nesusipratimai būtų pa- kiekvieną aukoja savo 
kartoti kitoje formoje ir tautų ateitis būtų valdoma ne kraują, savo garbę, savo 
tikra laisvė, bet nauju ir padidintu nuliūdimu. Mes gyvybę, savo širdį. Tuo- 
meldžiame, kad tie, ant kurių remiasi ateities tvarkos met be abejo, visoj gilybėj 
sudarymas, supras, kad tikras pergalėtojas yra tas. ir smarkume suprato, ko 
kuris nugali save. Su begaliniu pasitikėjimu. Mes su- labiausiai trokšta Jėzus, 
dedame Savo troškimus ir Savo viltis į naujai gimusio mirdamas ant kryžiaus. 
Išganytojo rankas; Mes meldžiamės su jumis, su vi-pgielų, sielų! Šventumo ir 

o_ — Štai, tas
kad žmonija butų išlaisvinta nuo nesutikimų. Su šia didysis Jėzaus troškimas, 
malda savo lūpose ir su ta mintimi savo širdyje, Mes mirštančios Jėzaus Širdies 
suteikiame jums ir visiems Mūsų pasaulyje sūnums, o šauksmas. Jei tik būtų ga- 
ypatingai visų tautų karo aukoms, Mūsų Apaštališką įėjusi, Marija Golgotoj bū- 
Laiminimą. tų Jėzui atidavus visas, o

KALBA ROMOS VALDININKAMS visas sielas.. gydama 
mylimiausiąjį Jėzų, kaip 

Sausio 5 d., 1941 Jis net savo gyvybę už sie-|
Koki bus šie metai, kuriuos tik pradėjome yra Die- ^as atiduoda, nugirdusi Jo 

vo paslaptis, Išmintingojo Viešpaties, Kuris valdo ir Širdies begalinį troškimą, 
sergi Savo Bažnyčios kelią ir veda žmoniją prie galu- kryžiaus kentėjimų da.u- 
tino tikslo, kur Jo gailestingumas ir teisingumas pasi- SY^ėį supratus nusideju- 
rodys. Bet Mūsų didžiausias troškimas, Mūsų maldos žmonių tragediją, ji 
ir Mūsų noras yra sulaukti teisingos ir pastovios tai- troško mirt kartu su Jezu- 
kos, kad pasaulyje būtų tvarki ramybė; Mes trokštame siely išganymą._ Bet
taikos, kuria visi žmonės ir visos tautos džiaugtųsi, Jai buvo skirta didesnė da- 
taikos, kuri sugrąžintų visiems linksmybę, pajudintų pjs' ^zus Kristus, am-
visų širdis giedoti garbės ir dėkingumo giesmę Taikos zĮnasis Kunigas, ant kry- 
Dievui, Kurį mes garbiname Betliejaus prakartėlėje... žiaus aukuro savo Dangiš- 

__ ___ kajam Tėvui aukojo nesu- 
KALBA GAVĖNIOS PAMOKSLININKAMS teptą Auką, pats save, už 

ROMOJE žmonių išganymą, tada ir
Vasario 25 d., 1941 Marija, lyg kunigas, prie

_ . , - . ■ • v- kryžiaus aukuro aukojoŽmones ir bendruomene turi geriau pažinti Die- Dangiškajam Tėvui už 
vą. Šitie baisūs įvykiai, kuriuos mes šiomis dienomis žmoni išganyma nekal. 
matome yra pasekmes Dievo nepripažinimo ir tikeji- čiausią Ostiią. sav0 Sūn„ 
mo atmetimo. Ir tas, kaip koks maras sujaudina ir 
tvirkina žmonių sielas ir, kaip ugnis, gręsia apimti vi-| 
są Europą ir kitus visus kontinentus. Tuo pačiu tai yra 
bausmė, kuria Visagalis Dievas, galingu balsu, nori 
sušaukti visą žmoniją prie tikėjimo ir dieviškų apeigų. 
Tas, Mylimieji Sūnūs, yra pirmas didžiausias pamoks
lų tikslas; sušaukti žmones prie pažinimo tikrojo Die
vo; kad jie Tave pažintų, vienatinį tikrą Dievą, kad jie 
vėl vaikščiotų Jo akivaizdoje baimėje ir meilėje, ir vėl 
išmoktų tvarkyti visus savo veiksmus, savo mintis ir 
darbus, pagal Jo šventą valią...

u

J

II

Išganytojo rankas; Mes meldžiamės su jumis, r* — ■ - - 
sais Šventosios Bažnyčios kunigais ir pasauliečiais,!išganymo!”

2,35). Atkreipkim akis į 
šiuos žodžius: Marijos ken
tėjimuose labai daug reiš
kė ir ir daugelio širdys ir 
tik tam Marijos Širdis bus 
kalaviju perverta, kad bū
tų atidengtos daugelio šir
džių mintys. Tai ir Dvasios 
liudijimas! Kristus mus 
išganė; Marija mūs išga
nymo artomiausia dalyvė. 
Kristus, baisiuos kentėji
muos už mūsų išganymą ir 
pašventimą savo Tėvui au
kodamas Save, 'tapo tik
ruoju mūsų dvasios Tėvu, 
o Marija, aukodama di
džiose kančiose tomis pat 
Jėzaus intencijomis už 
mus Tėvui Dangiškajam 
Dieviškąją Ostiją, savo 
brangiausiąjį Jėzų Kristų, 
ir save, tapo mūsų tikroji 
dvasios Motina.

Todėl ir mirštąs Išgany
tojas tarė nuo kryžiaus:
— “Moteriške, štai tavo 

sūnus”. — Paskum tarė 
mokytiniui: “Štai, tavo
motina” (Jon. 19, 26—27).

Tuo būdu Jėzus apreiškė 
Marijos Širdies * paslaptis 
ir mums visiems paliko 
savo mirštančios Širdies 
dovaną ir testamentą.

Marija — Dievo Motina 
ir mūsų Motina! Ji — ma
lonės pilnoji (Luk. 1, 28); 
Ji žiba visa Dievo grožybe, 
o Jos Širdis liepsnoja švel
niausia, neapsakoma mei
le, nes malonė yra Dievo 
grožybės spindulys, Dievo 
Meilės liepsna.

Mylėkime ją ir ja kūdi
kiškai pasitikėkim visuose 
mūsų reikaluose, nes nie
kados mes negalim jos 
tiek pamilti, kiek ji meilė 
verta; niekados ja per 
daug nepasitikėsim. (‘Ž.’)

to-

SUARDYTOS KILPOS
Ai, kokie mieli tie žvirb-igiau nieko gyvo, kaip var

liai, tie maži pilki žvirble-;nos ir žvirbliai nebūdavo; 
liai. Jie tokie linksmučiai:žmonės stengdavosi susi- 
ir greiti. Jie vis purpsi Prasti kokio nors darbo tro- 
sparneliais. Ir vasarą ir:’ 
žiemą — čir-čir-čir...

Myliu tuos pilkplunksnė- 
lius, nes jaučiu jų mažy
tės širdelės plastėjimą sa
vo širdyje ir jų mažą gy
vybę savo gyvybėje. Jau
čiu, nes vieną sykį, vienin
telį ir paskutinį tai paju
tau. kai šaltos ir neb'fegy- 

i vos žvirblio akys į mane su 
Ineišpakytu skausmu ir il
gesiu pasakė: “Kam nu
marinai mane?”. Ai, kaip 
man tuomet skaudėjo šir
dį...

KZdusimdi Apsvarstymui
1. Kas ypatingai reikalinga pastoviai pasaulio taikai?
2. Koks yra didžiausias Popiežiaus troškimas?
3. Kame yra priežastis dabartinio karo?
4. Kas reikalinga daryti žmonijos gerovei?

I
Rožančiai

“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro
žančių :

Puikus baltas, sidabrinis ............................. $8.00
Juodas stiprus ................................................ $1.25
Rusvas stipriai padarytas $1.20
Gražus baltas, tinkamas moterims ir merg. . . $1.50

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

*

tis supė... Tolimo miško 
siluetas virpėjo, kaip juo
das brūkšnys, ten toli kaž
kur, kur dangus švelniai 
susisiekia su žeme.

Sodžiaus vaikigaliai ir 
pusberniai daužės minkštu 
sniegu, statė sniego bokš
tus ir diedus ir rėkė, klykė, 
šaukė, taip nuostabiai 
džiaugsmingai, skardžiu 

jaunystės balsu.
Ėjau, pažiūrėti kilpų. Tai 

buvo paskutinis kartas. 
Rasiu ar nerasiu — vistiek 
paskutinis. Kilpos buvo 
užmestos vidury daržo. 
Kur šiandien mano žvirb- 
is?

Taip. Jis buvo puikiai į- 
kliuvęs. Daugiau jokio 
paukštelio, Tik daug pėdų. 
Jo akytės buvo visiškai at
merktos ir negyvu žvilgs
niu, rodos, į mane žiūrėjo. 
Snapelis taip pat buvo pra
viras, tartum paskutinis a- 
todūsis iš jo menkučio kū
nelio būtų ką tik išskridęs. 
Vargšas buvo susipynęs 
<ilpų siūluose ir ašutuose, 
plunksnelės susitaršę, pa
sišiaušęs... Jo akytės nebe
matė to gražaus, raudono 
saulėlydžio, to pasakiškai 
balto sniego, to viso stebu
klingo pasaulio... Ir jis 
troško gyventi, troško my
lėti gyvenimą, savo prasta 
giesme garbinti geriausią
jį Dievulį. Tik, deja, mano 
kilpos jam amžinai ir ne
sugrąžinamai tą visą iš
plėšė...

Tuomet aš pajutau koks 
gražus ir brangus gyveni
mas.

Iš kažkokių aukštybių 
lengvai, neapsakytai leng
vai, pradėjo leistis viena 
po kitos žavingos baltos 
sniegulės, rodės angelėliai 
skrido pasiimti ir dauson 
nusinešti nelaimingojo 
žvirblelio paskutinio atsi
dūsėjimo.

Ir buvo man tuomet 
skaudu skaudu ir liūdna, 
kaip niekad dar nebuvo 
buvę...

Ir buvo didelė pamoka!
Mamelė pamačiusi dar- 

žiuke bestovintį ir sužino
jus, kas nutiko, nebarė tik 

■ liepė tuojau eit į gryčią. Ir 
man pasidarė dar skau- 

i džiau.
i Lavonėlį, prakasęs snie- 
, gą, palaidojau po kietu 
. grumstu.

Kilpas suardžiau ir nu
bloškiau į žagarų krūvą.

J. P-nis«

vo... Tačiau mes visi vai
kai tokie nelabai geri bū- 
davom. Be to, jis buvo ge
riausias ripkos mušėjas, 
taikliausias akmenų iš lai
dynės mėtytojas, narsiau
sias peštukas ir gabiausias 
kilpininkas. Už tą visą jį ir 
gerbdavom.

Bet kaip nueit pas jį, kad 
vis šaltis? Paprašysiu gra
žiai mamelės, gal leis.

Mamelė neišleido, ir aš 
vėl palikau be žvirblio, tik 
su savo ilgesiu.

Vieną dieną mama su 
kažkokiu reikalėliu išėjo į 
sodžių. Tėtės namie nebu
vo. Ant krosnies radau su
driskusius tėtės kailinius, 
įsimoviau iš palovio išsi
traukęs senomis nebeavi- 
momis klumpėmis ir užsi
maukšlinau vasarišką ke- 
purpalaikę. Brolius prigrą- 
siau, bėdai ištikus, kad sa
kytų nežiną kur aš išėjęs.

Kol nubėgau pas Stasiu
ką, pilni pantapliai prisi
grūdo girgždančio sniego, 
o nosį, rankas ir ausis vi
siškai nugrubino šaltis.

Bet aš turėsiu žvirblį!
— Stasiuk! — surikau į- 

lindęs į jo gryčią. — Kuo 
greičiausiai padėk padary
ti kilpas. Baisiai įsinorė
jau žvirblienos.

Kilpas padarėme
kias dailias, tvirtas ir gud
riai suraizgytas. Stasiu
kas, išsiderėdamas pusę 
grobio, pamokė kaip su jo
mis apsieiti, kaip pastaty
ti. Aš žadėjau tik vieną 
vienintelį žvirblį susigauti.

Sugrįžusį iš Stasiuko, 
mamelė labai išbarė. Ta
čiau to neužteko: kitą die
ną užkimo gerklė, ėmiau 
baisiai kosėti ir skaudžiai 
skaudėjo galvą. Keletą 
dienų gulėjau lovoje ir gė
riau liepžiedžių arbatą.

Pagaliau senis šaltis pa
vargo. Nuėjo jis susigėdęs, 
nežinia kur kitų šaldyti. 
Po kiemą šlepčiojo atly
dys. Su šalčiu dingo ir ma
no liga.

Į lauką mamelė, nebe- 
drausdavo, tik rūpestingai 
apmuturiuodavo šiokiais 
tokiais drabužėliais, kurie 
tiesą sakant, tik atlydy ir 
tetiko vilkėti.

Gatvė nuo popiečio ligi 
pat sutemos skambėdavo 
vaikų keliamu triukšmu. 
Aš pradėjau statyti kilpas.

Kilpas labai dažnai ap
žiūrėdavau. Bet vis veltui: 
žvirbliai šalinos jų. Atlydy 
ir jiems buvo gera ir lais
va.

♦ ♦

Atėjo vakaras. Saulutė 
buvo jau arti laidos, ir pas
kutinių spindulių ružavi- 
namas sniegas nė truputė
lio negirgždėjo ir pasakiš
kai gražiai atrodė. Balta- 
barzdės žiemos pyktis at
slūgo, kad ji nei ausų, nei 
nosies nebegnaibė. O dan
gus, tas aukštas ir ruža- 
vas žiemos vakaro dangus 
buvo nulietas tokiuo raus
vu melancholišku pažaru, 

1 kad žiūrint į jį buvo taip 
ilgu, ir širdį tartum lūkes-

boję, kurioje šilta ir jau
ku. O mažų juk visi užsiė
mimai lauke. Bet lauke bu
vo šalta. O be jo — ilgu...

Kad nors žvirblį turė
čiau!

Na, maniau sau vienas, 
reikia būtinai pasigauti 
žvirblį. Pasigausiu ir lai
kysiu jį narvelyje. Jis bus 
man draugu žiemą. Jis pa- 
čirškės man, pašokinės ir 
primins nepasiekiamą lau
ką. O be to, šiltoje troboje 
jam ir gyventi bus leng-į 
viau.

Kada tik mamelė iššla
vusi trobą išpildavo darže 
šiukšles, tuoj, dar nespė
jus jai atsitolinti, jas pul
davo būrys žvirblių. Cir- 
čir-čir... Kapstinėja, lesa, 
rankioja. Visus grūdelius, 
visus trupinėlius ir žieve
les.

Bet kaip aš susigausiu tą 
žvirblį? Su ranka nė ban- 

‘dyti nėra ko: eisi artyn, ir 
[nuskris juokdamasis.

Stasiukas buvo netolimo 
grytelninko sūnus, di
džiausias visame sodžiuje

daug kartų jai brangesnį 
už jos pačios gyvybę. Šito
ji auka baisiausiais, gi
liausiais kentėjimais su
gniužino jos švelniausią 
sielą, jos be ribų mylinčią 
širdį pervėrė aštriausio 
skausmo kalaviju. Nėra, 
nebuvo ir nebus tokios di
džios meilės, kaip Marijos 
.Širdy. Todėl nėra, nebuvo 
ir nebus tokio didžio skau
smo, kaip Marijos Širdy po 
kryžiumi! Tai buvo bai
siau, kaip tūkstantis mir
čių. Kartu su Dieviškuoju 
Sūnumi, aukodama Die
viškąją Auką, Marija pati 
tapo Dievo ir Dieviškojo kiek nušiltų langai. Ir vos paukštininkas. Nebuvo to 
Sūnaus Meilės bei sielų iš- tik pro leduotą stiklą im- 
ganymo ir pasišventimo 
meilės didi auka. Golgotoj 
su Jėzaus Širdimi buvo ir 
Marijos Širdis perverta, 
kad būtų atidarytos dau
gelio širdys. Tada išsipil-į prie langų.
dė senelio Simeono prana
šystė: “Ir tavo pačios sie
lą pervers kalavijas, kad 
būtų atidengtos daugelio 

Iširdžių mintys” (šv. Luko

v •
Tais metais buvo gili ir 

smarkiai šalta žiema. 
Kiekvieną rytą rasdavo
me takus užverstus snie
gu, o langus storai išrašy
tus rožėm, erškėtėliais... 
Gryčios kerčios pasipuoš
davo pūkiniu sniego šerkš
nu, o visos vinių 
duryse, lyg balti 
žydėdavo.

Troboj rytais 
šalta. Todėl 
greičiausiai skubėdavo už
kurti ugnelę, kad bent

galvelės 
žiedeliai

būdavo 
mama kuo

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

duoda naujausių žinių iš katalikų gy
venimo Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Aprašo Lietuvių kaųčias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis

Greene, Maine

davo juoduoti kaimynų 
stogai ir medžiai, jau mes, 
dar maži vaikai, šokdavo
me iš šiltų guolių, ir kuris 
kuo apsisupęs, sėsdavom 

Klausydavom 
atydžiai, kaip kieme cypia 
tėtės naginių minamas 
sniegas, kaip girgžda šuli
nio svirtis.

Kieme dažniausiai dau-

kio paukščio ar paukštelio,! 
kurio jis nežinotų vardo, 
ar nebūtų matęs jo kiauši
nių. Nebuvo ir tokio me
džio į kurį jis neįstengtų į- 
lipti apžiūrėti lizdo. Bet jis 
nebuvo geras berniukas, 
nes dažnai išardydavo 
paukštelių namučius su-t 
daužydavo jų kiaušinėlius, 
ar net paukštyčius žemėn 
nutrenkdavo ir užmušda-

Užsisokykite Toniko Pas Mus I
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham lSOlf-R

I •
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LEWIST0N, MAINE
Lietuvos Pranciškonams ap

sigyvenus Greene. Maine, kas 
kart labiau ėmė stiprėti Lewis- 
tono lietuvių tautinis, religinis 
ir kultūrinis gyvenimas. šv. 
triko bažnyčios koplyčioje 
gular:ai vyksta lietuviškos 
maldos. Kas sekmadienį 
skamba lietuviška giesmė ir 
tuviškas žodis. Lietuviškose

J. Baltrušaitienė, sekretorė 
Mary šabaęaitė. komiteto na
riai — St. Klemonskas ir O. Bi- 
kulčienė.

Prof. K. Pakštas, apsistojęs 
pas Tėvus Pranciškonus Greene. 
Me. turėjo paskaitą ne vien tik 
Lewistono lietuviams, bet jis 
kalbėjo ir Lewistono prancū
zams (Lewistone yra 80' < 
prancūzų) ir anglams inteli
gentams. kuriems Dr. K. Pakš
tas plačiai nušvietė Pabaltijos. 
ypatingą Lietuvos dabartinę pa
dėtį. Tuo klausimu jis kalbėjo 
prancūzų kalba ir per radio sek
madienį.
Pakšto 
prancūzų ir anglų tarpe sukėlė 
dideli susidomėjimą Lietuvos ir 
lietuvių tautos klausimais. Ta 
proga prancūzų dienraštis pla
čiai rašė apie Lietuvą.

Kad labiau-sužadinus lietuvių 
, tautinę sąmonę ir labiau iškėlus 
lietuvių tautos vardą, numatyta 

l ateityje ruošti daugiau paskai
tų. Taip pat numatyta suruoš
ti lietuviškos muzikos, dainų ir 
tautinių šokių vakarą.

Šviesos Sūnus.

[kurie trokšta Lietuvai vergijos 
j ir pažeminimo, nėra lietuviai, 
bet parsidavėliai išdavikai, su- 

| rusėję lietuviai komunistai. Jie 
i vra svetimos valstybės agentai. 
Kaip tokie, jie nepriklauso prie 
lietuvių tautos — jų tėvynė. 
Rusija.

Šitokie išvedžiojimai nepati
ko naujojo "dievo” Stalino gar
bintojams. Kaikurie jų bandė 
asmeniškais šmeižtais teisintis, 
bet tautiniai susipratę lietuviai 
pasipiktino kvailais užmeti
mais ir pareiškė griežtą protes
tą. Išsigandę tautos išdavikai. 

• su gėda apleido salę.
Lewistono lietuviai, giliai į- 

vertindami Dr. K. Pakšto pas
kaitą ir didelę Amerikos Lietu
vių Informacijos Biuro reikš
mę. Informacijos Biurui suau- 

. kojo $105.40. šia savo auka 
Lewistono lietuviai, nors būda
mi neskaitlingi, parodė savo gi
lų tautinį susipratimą ir savo 
tautos reikalų įvertinimą.

Po paskaitos. Tėv. Just. Vaš
kys susirinkusiems paaiškino a- 
pie Bendrąjį Amerikos Lietu
vių šalpos Fondą, kuris tik vie
nintelis rūpinasi Lietuvos ir lie
tuvių šelpimu. Šis Fondas esąs 

‘valdžios globoje ir priežiūroje, su nuoširdžiais visų linkėjimais. 
[ Komunistėliai, rinkdami aukas “Tėveliui geriausios sveikatos ir 
. ir rūbus apgaudinėja lietuvius geriausio pasisekimo ir apsi- 
1 tvirtindami, kad tai esą renka- gyvenimo šioje parapijoje”, 
i ma lietuviams. Jie renka ne lie-

I
, tuviams. 1
Fondui, iš kurio šelpiami Rusi- gui.

rugsėjo 24 d. Dr. K. 
paskaitos Lew:stono

i \

6

St. James St. Valdyba ir nariai 
kviečia^visus patriotingus lietu
vius ateiti ir įsirašyti į tą Lie
tuvos šelpimo skyrių.

Kleb. kun. S. P. Kneižis. sky
riaus Garbės pirmininkas, pa-l 
žadėjo paruošti drabužių rinki- lankosi. Tur būt bando 
mo ir tvarkymo planą. Pažymė-1 sinti darbu, 
tina, kad pirmame susirinkime, j --------------
kada ėjo karštos kalbos dėl vie
ningo darbo, p. Sabaitis atnešė rėš savo vakarienę, 
į svetainę du dideliu glėbiu į-jSupper), spalių 29 d., 5-tą vai. 
vairių drabužių Lietuvos žmo-, vakare.
nėms. --------------

i

LAWRENCE, MASS.
Šv. Pranciškaus parapijoje 

pradėta novena. Vadovauja tė
vas Pr. Aukštikalnis, S.

Pastebėta, kad vyrų
I , * - m_____ l—.. 1______3^

J.
mažai 

pasitei-

Šv. Pranciškaus parapija tu-
(Harvest

Pa
rė
pi-! 
čia 
lie
pa-j

maldose kaskart daugiau daly
vauja lietuvių.

Vietos lietuviai, susirūpinę 
Lietuvos ateitimi ir jos gyven
tojų baisiu žudymu, šiemet rug-' 
sėjo 24 dieną Šv. Baltramiejaus 
salėje sušaukė masinį lietuvių 
susirinkimą. Dr. K. Pakštas. A- 
merikos Lietuvių Informacijos 
Biuro direktorius, atvykęs iš j 
New Yorko. plačiai nušvietė! 
Lietuvos dabartinę padėtį. Fak
tais nušvietė liūdną, kruviną 
Lietuvos šių dienų veidą. Primi
nęs nacių žiaurias kankynes, 
jis nupiešė rusų komunistų 
laukinišką barbarizmą.

Kalbėtojas taip pat palietė 
klausimą, kas šiandien yra tik-1 
ras lietuvis. Tikras lietuvis esąs 
tas, kurio širdyje dega laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos mei- i 
lė. Ne metrikai, ne pasas sudaro 
lietuvio esmę, bet tik lietuvis-1 
kas jausmas! Tat. “lietuviai"; 
komunistėliai. kurie trokšta 
Lietuvai žiaurios ir šlykščios 
rusų komunistinės diktatūros, jos gyventojai, bet ne lietuviai, nuoširdžiai darbuotis 
t— ■ Šitokia komunistėlių apga-

STOUGHTON, MASS
I

PAGERBĖ KUN. JONĄ 
SKALANDĮ

Šiomis dienomis pp. Valentu- 
kevičienė ir Malinauskienė labai 
gražiai pasidarbavo. Jos surin
ko dovanėles nuo geraširdžių ir ‘ 
įteikė kun. Jonui Skalandžiui

MARIJONA PETKEVIČIENĖ
Rugsėjo 20 d. š. m. mirė Marijona Petkevičienė, 

50 m. amžiaus, gyv. 20 Third Road, No. Woburn, 
Mass., po sunkios aperacijos Carney ligoninėje. 
Paėjo iš Svėdasų par. Amerikoje pragyveno 30 m.

Palaidota iškilmingai iš Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčios Naujos Kalvarijos kapuose rugsėjo 22 d.

Mes, atmindami ir apgailėdami jos atsiskyrimą 
iš mūsų tarpo, dėkojame Šv. Petro lietuvių par. ku
nigam ir kun. P. Juškaičiui už dvasinį patarnavi
mą; dėkojame giminėms ir bendrai visiems už šv. 
mišias, dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse ir už 
pareikštas užuojautas nuliūdimo valandoje; dėko
jame D. A. Zaletskam, laidotuvių direktoriam, ku
rių įstaigoje velionė buvo pašarvota, už malonų 
patarnavimą, o mūsų mylimos motinos ir žmonos 
vėlei lai Dievas suteikia amžiną ramybę Savo kara
lystėje.

Nuliūdę lieka: Petras Petkevičius, velionės vy
ras, ir podukros Alena ir Pranciška Petkevičiūtės.

Sekmadienį, rugsėjo 24 d., 
komisija išsirinko šeimininkių 
pirmininke p. L. Švenčionienę, 

tYdrabužiuJ Liet'uva'i'įr'BALF; 
(Bendro Amerikos Lietuvių

• I tešalpos Fondo) skyrių, nes tas'^ 
fondas yra vienintelis Lietuvai į 
šelpti. Komunistų renkami dra
bužiai. nors jie skelbia, kad yra 
Lietuvos žmonėms, tačiau vi
siems žinoma, ir jau patys, pri- 

; spirti prie sienos, prisipažįsta, 
kad yra siunčiami ne Lietuvos, 
bet Rusijos žmonių šelpimui. 
Todėl kas nori sušelpti Lietuvos 
žmones, lai aukoja drabužius! 
per BALF skyrių. Drabužius! 
galite atnešti į Šv. Jurgio para
pijos kleboniją. Po susirinkimo 
bus paskelbtos ir kitos vietos 
drabužiams sunešti. Patys na
riai eis į namus ir surinks dra
bužius.

I

Skyriaus valdyba ir bendrai 
visi nariai prašo visų gerašir
džių lietuvių ir kitataučių auko-

l 
I

į

tininkę Julijoną Andriuškevičiū- 
Užsimota padaryti bent 

$500 gryno pelno, nes žmonės 
visi gerai uždirba ir seniai lau- 
kia panašios vakarienės. Tikie- 
tai platinami dabar, nes vaka
rienės dienoje nebus parduoda
mi. Visas pelnas skiriamas nau
jųjų patalpų fondan, dėl kurių 
jau nupirkta didelis sklypas že
mės prie naujosios bažnyčios.

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

jos bažnyčioje įvyksta viešųjų1 anglų kalba. Lietuviai jaunuo- 
‘ mokyklų vaikams tikybos pa-’liai, kuriems yra sunkiau su- 
1 mokos. Vietinių kunigų inicia- prasti lietuvių kalba, lankosi į 
1 tyva miestelio mokyklų komi- ■ bažnyčią, o jų tėveliai klausosi 
tetas įvedė, kad iš Junior ir Se-' pamokinimų lietuvių kalba. Po 
nior High Schools būtų išleistiI pamokslų visi bendrai sueina į 
visi vaikai mokytis tikybos 

į do, kad šios kolonijos lietuviai mokslo vieną valandą. Vaikai
~~— x_:_ ------- ----------— i------------- —t  ---- - (marks),

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

■ Kada Jums reikalingi akiniai leis-
■ kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Web6ter, Mass.

Į

Prie šios stambios piniginės 
bet Sovietų Rusijos dovanos naujam lietuviui kuni-

, kuris čia pradėjo labai 
Nekalto

-ga- Prasidėjimo parapijoj, prisidėjo 
vyste pasipiktino visi susipratę aPie šimtas lietuvių. Tas paro- 
vietos lietuviai.

Lietuvos žmonėms gelbėti ir nėra taip jau nutolę nuo Bažny- j gauna pažymėjimus 
juos varge šelpti buvo vienbai- čios. ir kad jie gerbia savo ku- kaip ir už pasaulinį mokslą mo
stai nutarta įkurti Levvistone' nigus. 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šelpimo Fondo skyrių. Prie i 
naujojo skyriaus bematant pri- j 
sirašė 46 nariai ir nutarta dėti 
pastangas prie skyriaus pri
traukti daugiau svetimtaučių i 
amerikiečių.

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šelpimo Fondo Skyriaus valdy
ba išrinkta iš sekančių asmenų: 
pirmininkas — J. Cherry. vice
pirmininkas — Tėv. Just. Vaš
kys, sekretorės — Mary Franc- 
kus ir Mary Dailydaitė. iždi
ninkas — Ig. Čiužas. R.ūbų Ko- 

valdvba: pirm. — Mrs.

i kyklose, ir tie požymiai yra 
į siunčiami mokyklų viršinin- 

Teko sužinoti, kad kun. Jonas kams. Tikybines pamokas lanko 
Skalandis ragina lietuvius kata- ir lietuviai vaikai, 
likus atgaivinti LDS (Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos) kuopą, i riaus vaikus 

suorganizuota 
Maria misi- 
keli nariai.
prie LDS 2 
o kiti prie'

kuri čia buvo
J laike kun. Alfonso 
' jų. Dabar dar yra
Vieni jų priklauso 
kuopos. Montello.
Centro. Jie yra ilgamečiai laik
raščio “Darbininko” skaitytojai.I

Kun. Carrozza mokina 7 sky-
— Freshmen ir 

Sophmore, o kun. Jonas Skalan- 
dis — 8 skyriaus — Senior
High.

Lietuviai tėvai labai džiaugia
si tokiu kunigų patarnavimu 
jųjų vaikams, kurie gauna kata
likišką mokslą.

bažnyčią, kur pamaldos užbai
giamos Šv. Sakramento palai
minimu. Rap.

Į

NORWOOD, MASS

KATEKIZACIJA
Penktadienių rytais ir po pie

tų Nekalto Prasidėjimo parapi-

Ponių ir Panelių
DĖMESIUI
Vasaros karščiai greit praeis. Ateis šalta žiemužė. 

Todėl patartina iš anksto prisiruošti sutikti žiemos 
šalčius. I. J. Fox, didžiausia Amerikoje moteriškų kai
linių įstaiga, savo didelioje. atnaujintoje ir artistiškai 
įrengtoje krautuvėje turi didelį pasirinkimą madnių 
ir elegantiškų kailinių, kuriuos parduoda lengvomis 
sąlygomis. Dabar nusipirkusios kailinius, galite juos 
palikti I. J. FOX krautuvės storage ir už tai nieko ek
stra nereikia mokėti. Užėjusios į I. J. Fox krautuvę,

411 VVashington St., Boston. visuomet prašykit, kad jums patarnautų p. Bernardas Ko- 
raitis. I. J. Fox kompanijos atstovas, kuris jums maloniai patarnaus — parodys mad- 
nius kailinius ir pagelbės juos prisirinkti pagal jūsų skonį ir figūrą. Be to dar duos 
specialę — dešimtą nuošimtį nuolaidos.

ATOSTOGAUJA PAS SAVO 
TĖVUS

Šiomis dienomis korporalas 
Juozas J. Biažis, kuris yra oro 
lėktuvų tarnyboje, atostogauja 
pas savo tėvus, pp. Joną ir Oną 
Blažius, gyv. 576 Pearl St.

Korporalas Juozas yra baigęs 
pradinius inžinerijos mokslus 
Texas. o iš ten nuvyko į Floridą, 
kur praleido 15 mėnesių. Pirmą 
kartą gavo progą atvykti pas 
savo tėvelius. Jis yra baigęs 
pradinius mokslus Stoughtone 
ir Boston Trade School.

šeštadienį, rugsėjo 30 d. grįž
ta tarnybon į Floridą. Linkime 
Juozui geriausių sėkmių.

p. Povilas Armilas, ilgametis 
[ gyventojas šiame miestely. gyv.
166 Morton St., šiuo metu yra 
susilpnėjęs sveikatoje. Novenos 
proga kun. Jonas Skalandis ap
lankė p. Povilą Armilą. Kadan
gi p. Armilas turi daug bičių, o 
kun. Skalandis yra bičių mėgė
jas. tai apie bites turėjo b-_’idrą 
kalbą.

BUYFXTPA
BOND 411 wa$hington street 

BOSTON, MASS.

Šios kolonijos lietuviai gau
siai lankosi į Novenos pamal
das. kurias laiko ir pamokslus 
sako kun. Jonas Skalandis Pa
maldos yra kas vakarą 7:15 v. 
CYO svetainėje, kuri yra žale 
bažnyčios. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje Noveną veda šv. 
Kryžiaus vienuoliai iš Easton

♦

Rugsėjo 21 d. pp. Petras ir 
Valerija Rakauskai, gyv. 4 St. 
George St., susilaukė antro sū
naus. p. Rakauskienė ir nauja
gimis sūnelis randasi Norwoodo 
ligoninėje ir geroje sveikatoje. 
Sveikiname pp. Rakauskus!

BALF skyriaus prakalbos į- 
vyks sekmadienį, spalių 1 d., 
3:30 vai. po pietų, parapijos 
svetainėje. Bradford St.

Kaibės kun. P. Aukštikalnis, 
S. J., p. Antanas F. Kneižys, 
vietinis klebonas kun. P. Juras 
ir kit.

Skyriaus valdyba kviečia vi- 
dalyvauti. Aušrelė.sus

BROCKTON, MASS

Šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčioje 40 Valandų Atlaidai 
prasidės spalių 6 d. ir baigsis 
spalių 8 d. Bus ir svečių kunigų.

Suorganizuotas BALF 
Skyrius — Įsirašė 

56 Nariai
Sekmadienį, rugsėjo 24 d.. Šv. 

Jurgio lietuvių par. svetainėje 
įvyko vietinių ir apylinkės ben
dras susirinkimas. Vedėju buvo 
p. Antanas F. Kneižys.

Kleb. kun. S. P. Kneižis kal
bėjo apie pavergtą Lietuvą ir 
jos žmonių kančias pergyvenant 
svetimas — didžiųjų kaimyni
nių valstybių okupacijas, bū
tent, Vokietijos ir Rusijos. Ra
gino suorganizuoti BALF sky
rių ir rinkti drabužius ir aukas 
nuo karo nukentėjusiems Lietu
vos žmonėms.

Kalbėjo įvairių srovių, drau
gijų ir skyrių pirmininkai ir vei
kėjai. Daugiausia laiko pašvęs
ta kalboms dėl išvengimo srovi
nių nesusipratimų. Katalikai 
pakartotinai pabrėžė, kad jie 
nestato kitų srovių žmonėms jo
kių reikalavimų ir pageidavo, 
kad kitų srovių veikėjai iš
trauktų savo reikalavimus. Po 
to vedėjo pakviesti asmenys 
pnrašinėjo narius į BALF sky
rių. Įsirašė 50 narių. įmokėda
mi po $2.00. Pirmadienio vaka
re p. Vincas J. Kudirka valdy
bos susirinkiman atnešė dar še
šių narių mokesnius. Taip, kad 
tą vakarą išsiųsta BALF cen- 
tran 56 narių vardai ir čekis 
sumoje $112.00.

Iš prisirašiusių narių išrinkta 
tiek asmenų į direktorius, kiek 
iš jų sutiko ir pasižadėjo dirbti, 
būtent. 28 asmenys. Iš tų išrink
ta valdyba ir komisijos.

Pereitame “Darbininko” nu- 
meryj jau buvo minėti asmenys 
valdyboje ir komisijose, todėl 
čia nekartosiu.

Kitas BALF skyriaus susi
rinkimas įvyks trečiadienį, spa
lių 11 d., 7:30 vai. vakare. Šv. 
Jurgio lietuvių par. svetainėje,

Pereitą sekmadienį mirė Pet
ras Tūbelis, kuris per ilgus me
tus Šv. Roko par. bažnyčioje 
buvo kolektorius. Taipgi jis bu
vo ilgametis LDS 2-ros kp. na- 

■ rys.

Pereitą sekmadienį, tuoj po 
sumos įvyko Federacijos sky
riaus susirinkimas. Nutarė 
ruošti parengimą spalių mėne
syj. kurio pelną skiria į Lietu
vių Kareivių fondą, kuris yra 
prie Federacijos skyriaus. Pro
gramą suruošti palikta valdy
bai ir komisijai.

Pereitą savaitę pas savo moti
ną. Marijoną Bartkevičienę lan
kėsi jos sūnus Bronius, kuris 
tarnauja US laivyne. Jojo atsi
lankymas motinai suteikė dide
lio džiaugsmo.

Trečiadienio vakare įvyko 
Sodalicijos pamaldos ir svar
bus susirinkimas.

N. P. P. švč. draugijos paren
gimas — judamieji paveikslai 
įvyks sekmadienį, spalių 1 d., 
vai. vakare, Šv. Jurgio lietuvių 
par. svetainėje, St. James Avė. 
Kviečia visus ateiti ir pamatyti 
gražius paveikslus.

Pereitą žiemą atnaujintoji 
Lietuvos Vyčių 1-ma kp. puikiai 
veikia. Šiais metais narių kon- 
teste laimėjo pirmą dovaną — 
$25.00 vertės Karo boną. Dau
giausiai narių prirašė p-lė Nor- 
kiūtė ir p-lė Matulytė.

Prieš keletą mėnesių sunkiai

susirgęs vietos klebonas kun. J. 
j Švagždys, pradeda sustiprėti ir 

I jau pasirodo bažnyčioje. Rap.

“Deja tiems, keno širdis 
nupuolusi, kurie nepasiti
ki Dievu ir todėl nebus Jo 
ginami”. Ekl. 2.

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

*

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St.. So. Boston. Masa. 
Tel. So. Boston 1298.

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

ProL Rast. — Ona Ivaėkienė,
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass 

Fin. RaSt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Masa 

Tel. Parkway—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 West 7th SL, So. Boston, Mass. 
rvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
D*s protokolu rsStkdnke

•V. JONO EV. BL. PA9ALPINĖS

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas ftvagždya,
601 6th St., So. Boston, Masa.

Vlce-Pirmlnlnkas — Pranas Tuleikla
702 E. 5th SL, So. Boston. Masa. 

Prot. RaSt. — Jonas Glineckls.
5 Thomas Pk., So. Boston. Masa. 

Fin RaSt. — Aleksandras Ivaėka.
440 E. Sixth St., So. Boston. Masa. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St.. So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas trs 
člą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E 7th St. Sn Rnstnn Mano

“Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos g 
J Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody- į 
g nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina c 
į $6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbiniu- g 

kas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
2 *| k:



Penktadienis, Rugsėjo 29, 1944 DARBININKAS 1
r EXTRA mo tikslas buvo; kėlimas fondo 

katalikiškam klubui, kuris ma
noma po karo statyti.

f

VIETINĖS ŽINIOS
X

ŽINUTES
Rūgs. 28 d., įvyko Pranciško

nų Brolijos pamaldos ir susirin
kimas. Kalbėta apie ligonių lan
kymą, apie pradžią metinių re
kolekcijų, spalių 1 d., 3 vai. p.p., 
Rožančiaus mėnesio šventimą, 
naujų narių įsirašymą, apie vi
zitatoriaus atsilankymą spalių

Pirmininkė p. Ieva Jankaus
kienė paaukojo Brolijai labai 
puikią, Seserų darbo, vėliavą. 
Brolija pareiškė jai gilią padė
ką už tokią brangią dovaną.

Z

i Masinis Lietuvių 
Susirinkimas

Sekmadienį, spalių 1 d., 2 vai.
7 d., apie pradžią parapijos mi- po pietų, Municipal Building 
sijų spalių 2 d., apie rinkimą svetainėje, Broadway (tarp G 
drapanų Lietuvai ir apie kitus ir H gatvių), So. Bostone įvyks 
dalykus. i lietuvių matinis susirinkimas,

kurį ruošia neseniai suorgsni- 
zuotas BALF skyrius.

Lietuva baisiai nuteriota-iš- 
degirfta; jos gyventojai išblaš
kyti ir ištremti iš jų sodybų. 
Badas, ligos ir visos kitos karo 
nelaimės tūkstančius nuvarė į 
kapus, šimtai tūkstančių reika
lauja pagalbos.

Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas, Ine., vienintelis 
fondas Lietuvos šelpimui, rūpi- 

I naši kodaugiausia surinkti dra- 1
' bužių ir medikamentų, kad iš
gelbėti nors dalį mūsų tautos,

• pasmerktis išnaikinimui.
BALF skyriaus valdyba pa

kvietė įžymius kalbėtojus sve- 
įčius ir vietinius, kurie kalbės 
apie Lietuvos žmonių pergy
ventus ir pergyvenamus vargus 
ir kančias ir būtiną reikalą šelp
ti nelaiminguosius mūsų tautie- 

, čius. Be to, bus ir muzikos ir 
■ dainų programa. Kviečia visus 
' dalyvauti.

Susirinkimui pasibaigus, maž-
1 daug apie 6 vai. visi renkasi į 
Strand svetainę, 376 W. Broad- 
way, So. Boston, kur yra ruo
šiamas šurum-burum su užkan
džiais. Svetainės savininkas p. 
Vincas Tautvaiša šiam labda
ringam darbui davė svetainę vi
siškai dykai.

DAKTARAI

Šou 4476 v

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR.AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway 
So. Boston, Mass.

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

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

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.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Grįžo Iš L. Vyčių Seimo

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE i INSURANCE

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

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkv.ay 1233-W

Masinis Mitingas Lietuvos 
Reikalu

Sekmadienį, Spalių-Oct. 1 d., 1944 
2:M V AL P0 PIETŲ 

MUNICIPAL BUILDING 
Eost Broadvroy, So. Boston, Mass.

--------Ruošia--------
Bendras Amęrikos Lietuvių Šalpos Fondo Skyrius 
(United Lithuania Relief Fund of America, Ine.)
Mūsų tėvų žemė Lietuva lieka baisiai nuteriotu 

karo lauku. Jos miestai ir sodybos virsta pelenų ir 
griuvėsių krūvomis. Jos gyventojai ištaškyti iš savo 
namų, išblaškyti po svetimus kraštus — kankinami be 
maisto ir pastogės. Todėl, šiuo reikalu ir yra šaukia
mas visų Bostono lietuvių masinis mitingas. >

Kalbės visų srovių kalbėtojai. Bus graži dainų, 
muzikos ir tautinių šokių programa.

Visus kviečia — RENGĖJAI.

Šurutn Burum
Vakare, 6 vai. (po masinio mitingo) Strand salėje, 

Broadvvay, So. Bostone įvyks šeimyniškas ŠURUM 
BURUM vakarėlis, su užkandžiais ir kitais margumy
nais. Kviečiame atsilankyti.

Kaip žinoma, p. Felicija Gren- 
delytė vyko į L. Vyčių seimą ir 
turėjo griežtą nusiteikimą nebe- 
apsiimti sekretoriauti, bet svar
bios priežastys ir organizacijos 
gerovė privertė ją nors iki 
seimo dar padirbėti.

CAMBRIDGE, MASS
kito

PADĖKA

Šv.

Sekmadienį, 8:30 vai. ryte, Šv. 
mišias atnašavo svečias kuni
gas, būtent, karo kapelionas 
kun. K. Jenkus, buvęs South 
Bostone Šv. Petro parapijoje vi
karas. Su kitu sekmadieniu; 
prasideda 2 vai. p. p. mišparai ir 
giedotos mišios 10 vai. rytą.

Šiomis dienomis grįžo į na
mus p. E. Sabienė, kuri buvo i 
išvykusi aplankyti savo vyrą, 
mariną W. Sabą, tarnaujantį N. j 
Carolina. Jie susitiko Virginiai 
valstybėje ir iš ten buvo nuvy
kę į VVashington, D. C., kur pra
leidę linksmai laiką atsisveiki
no. Marinas Vincas grįžo tarny
bon. o jo žmona Emilija į na-'» 
mučius.

I flflVSOjv jpIMmnS

Šiomis dienomis grįžo išlais
vintas iš karo tarnybos p.p. Ma
čiukų sūnus, šia proga kariui J. 
Mačiukui surengta šaunios pri
imtuvės namuose. Dalyvavo bū
relis svečių.

p. Felicija Grendelytė, L. Vy
čių Centro finansų sekretorė, 
aątradienio, rūgs. 26 d„ vėlai 
vakare grįžo iš New Yorko. kur 
dar po L. Vyčių seimo praleido 
pora dienų.

Grįžo kiek nuvargus, bet la
bai geroje nuotaikoje. Seimas 
pavykęs, ir visi-visos linksmai 
praleido laiką, nors seime rei
kėjo ilgas valandas padirbėti.

Nuoširdžiai dėkojame 
Petro lietuvių parapijos kuni
gam už dvasinį patarnavimą, 
ypač kun. A. Abračinskui už ap
lankymą ligoninėje, laidojant 
mano mylimą vyrą. a. a. Leoną 
Jurį, kuris mirė rugsėjo 20 d. ir 
palaidotas rugsėjo 23 d. iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios Nau
jos Kalvarijos kapuose.

Dėkojame visiems už dalyva-

Suorganizuotas BALF 
Skyrius

Sekmadienį, rugsėjo 24 d. 
tuoj po pamaldų parapijos sve
tainėje įvyko susirinkimas, tiks
lu, kad įsteigus Bendrojo Fondo 
Lietuvos šelpimui skyrių. Sky-į 
riaus pirmininku išrinktas p. B. • 
Jakutis, vice-pirmininkais iš-. 
rinkti p. P. Radaitis ir p. S. j 
Luinis. Sudarymui visos valdy-| 
bos, darbas pavestas pirminin
kui ir jo padėjėjams. Malonu 
matyti, kad jau pradžia padary
ta ir neužilgo bus galima veikti

tuojau, kad prieš spalių 15 die
ną galėtų visas dovanas išsiųsti 

už--1 vimą šermenyse ir laidotuvėse,1 kareiviams ir jūreiviams į

Lietuvos šelpimo reikaluose.
Skyriui labai širdingai pritaria 
klebonas kun. P. J. Juškaitis, ir Vaitkus.

Šią savaitę mus aplankė šie 
kariai: baigęs "Rador” mokyk
lą. atvyko 10 dienų pasisvečiuo
ti puskarininkas V. Raškevi- 

įčius. Taipgi -p.p. Monkų sūnus, 
I vyr. leitenantas F. Monkus, 
kuris tarnauja Brigham City, 
Utah, Bushnell Gen. ligoninėje. 
Taipgi svečiuojasi pas savuo
sius viršyla J. Mockevičius. 

1 grandinis J. Ajauskas ir jūr. F.

jis pasižadėjo daug savo jėgų ': 
paaukoti skyriaus veikloje.

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

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

j 220 E SL. Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

ŠOU 4645

CASPER’S
BEAUTY SALONE

Yra
Didelis Pasirinkimas

Dėl
PERMANENT WAVE 

Ir 
Plaukams Spalvų

SALONE yra įrengtos tam tikrosPuošniame CASPER’S BEAUTY
fbooths dėl plaukų dažymo. Spalvos taip yra sutaisomos, kad tik tams
ta ir tamstos plaukų taisytoja težinos, kad jūsų plaukai dažyti ir kur 
natūrali plaukų spalva baigiasi ir kur Roux dažų spalva prasideda.

Kaina $3.00; Permanent Wave $5.00 iki $25.00.

«

■»
t

OPEN THURS. EVENINGS

With or with out appointment
I

r’s
738 E. Broadwoy

X*

So. Boston 27, Mass.

“Darbininko” administracijo
je galite gauti labai įdomų, rie
šuto medžio, 12-kos colių ant 
sienos pakabinamą kryželį, ku
ris dienos metu absorbavęs — 
pritraukęs saulės spindulių nak
ties metu juos iš savęs išleidžia 
— jais apšviečia.

Tamsoje labai aiškiai matyti 
puikiai apšviestus mėlynais 
bord^riais kryželio pakraščius, 
o pati Kristaus mūkelė balta. 
Patartina kiekvienuose namuo
se šį puikų kryželį įsigyti. Su 
persiuntimu kaina $2.00. Užsa
kymus siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

I

Šiomis dienomis gauta žinių, 
kad rugpiūčio 30 d. Prancūzijo- 

Sekmadienį, rugsėjo 24 d., 7 je karo veiksmuose žuvo puška-■
vai. vakare parapijos svetainėje rininkas Juozas O’Leary. Karys 
įvyko muzikalė programa, ku- O’Leary paliko didžiame nuliū- 
rią išpildė parapijos skautai dime žmoną Aleną (Rameikai- 
berniukąi su savo naujai suda- tę) ir dvi jaunametes dukreles, 
ryta orkestrą. Skautai po trijų 
mėnesių mokymosi, pirmą kartą 
gražiai pasirodė, ypatingai 
skautas A. Šakalys, matyt turi 
paslėptų gabumų smuikavime.
Piano duetus išpildė p-lės E. gavo žinią
Radaitytė ir F. Piekavičiūtė. puskarininko Stepono 
Trumpą paskaitėlę patiekė p. B. cūzijos. Jis rašo: “Kol 
Jakutis temoje, “Mūsų veikla”, kas sekasi puikiausiai,
Programos metu klebonas ragi- kad už keletos mėnesių, baigę; 

su vokiečiais, grįšime į namus, j 
Dabartiniu laiku pergyvename 
vaizdus, kurie iš mūsų minčių 
niekad neišnyks”, p.p. Jakučių 
antras sūnus viršyla Alfonsas

Reiškiame giliausią užuojautą 
p. E. O’Leary, netekus bran
gaus vyro.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA boarding house 

18 kambarių su visais baldais 
ir kitais įrengimais. Puikios į- 
eigos. Parsiduoda iš priežasties 
ligos. Kaina labai prieinama. 
Atsišaukite: 10 Grant St.. Fra- 
mingham, Mass. (29-3-6)

už šv. mišias ir pareikštas už- sjenj 
uojautas; dėkojame laidotuvių į 
direktoriam D. A. Zaletskam 
už patarnavimą, šeimininkėms Į
p. Valiunienei ir Apalonijai' Trečiadienį lankėsi kun. Jonas 
Medžiaušienei už man suteiktą Skalandis iš Stoughton, Mass. 
pagalbą. Taipgi dėkojame pp. Atsilankymo proga paėmė ne- 
B. Jakučiam, p. Plekavičiams, mažą kiekį visokių knygų, ku- 
p. Adomaitienei iš Cambridge ir. rias platins dabar jo paties ve- 
bendrai visiems kitiems, kurie damoje novenoje. Nekalto Pras. 
kokiu nors būdu pagelbėjo man 1 Švč. Panos Marijos parapijoj, 
ir mano šeimai pergyventi šir- Stoughton. Mass.
dies skausmus mirus ir laido-i Kun. J. Skalandis yra pasiry-I
jant mano mylimą vyrą ir šei-1 žęs nuoširdžiai dirbti tenykščių 
mos tėvą. Lai Visagalis Dievas lietuvių naudai ir atgaivinti ir 
suteikia velionio vėlei amžiną sustiprinti jų dvasią. Sveikina- 
ramybę.

Nuliūdę
Morta Jurienė, velionio žmona, 

duktė Ona ir sūnus jūreivis 
Stasys. I

—

So. Bostono Lietuvių Pi- į 
liečiu Draugija Nutarė 

Pasiųsti Dovanas 
kareiviams

LANKĖSI

Šiomis dienomis p.p. Jakučiai 
sūnaus, 

iš Pran- 
kas vis- 
manau,

nuo savo

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

no visus remti Lietuvai šelpimo 
skyrių, prisirašant nariais ir 
aukojant drabužius bei laiką 
drabužių rinkimui. Dovanas lai
mėjo . sekantį: foto aparatą, p.
Kontrimienė: po S5.00 p. Būro- šiuo laiku randasi Londone, 
kienė ir A. Vinciunas. Parengi-i A. D.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture C#.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

me kun. Joną ir linkime geriau
sių sėkmių.

Tą dieną lankėsi kun. F. Nor-Į 
butas iš Brockton, Mass. Atsi-1 
lankymo proga, apmokėjo spau- 

i sdinimo sąskaitas.
Trečiadienį lankėsi Mrs. S.1 

Kodis. Atsilankymo proga pa-; 
pirko Liurdo knygą, kaipo do-' 
vaną savo draugei. Mrs. Kodis 
yra Liurdo knygos rėmėja ir la- j 
bai nuoširdi “Darbininkui”. Pp. ’ 

1 iRūgs. 21 d. So. Bostono Lie- Kodžiai per vasarą užlaiko va-! 
tuvių Piliečių draugija nutarė sarnamį vasarotojams Nantas-1 
pasiųsti lietuviams kareiviams ket Beach, Mass.. o nuo spalių 
ir jūreiviams dovanas Kalėdų 9 dienos išvyksta į Floridą, kur 
proga. Išrinko komisiją tokias turi nuosavą viešbutį.
dovanas nupirkti ir pasiųsti. į Tą dieną lankėsi p. Pranė Ged- 

Taigi dabar komisija atsišau ^rimienė - Mickaitė iš Somervil- 
kia į visus ir prašo jai pranešti 
visų kareivių ir jūreivių adre
sus. Adresus siųskite arba as- 
meniai įteikite šiems asme
nims:

VVilliam Amsie, 30 Carruth
St., Dorchester, Mass.

Petras Dūmas, 324 W. 3rd SL, 
So. Boston. Mass.

arba % 
galite priduoti ir draugijos vai- j rankos, 
dybos nariams. Padarykite tą Prof. St. Šalkauskis.

West

i
i

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.Broadway,

!
le, Mass. Atsilankymo proga at
naujino “Darbininką” metams 
ir nusipirko Liurdo knygą. Po
nia Gedrimienė yra “Darbinin
ko” bendradarbė ir rėmėja.
—

Taikos reikalui svarbiau
sia nuginkluoti žmonių 
sielos, nes tuomet savaime 
nusiginkluoja ir žmonių

I 
I

GRABORIAI

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.

nT?'ashington
COOF‘ERATIVE BANK
430 BROADVVAY • SOUTH DOlfON

iI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborius ir 
Baisamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph Y.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Baisamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. Ą. Zaletskas, F. E. Zaletska* 
Graboriai ir Balsamuotojai 

j^Arnavimas diena ir naktį 
KŠfJlyfla Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
-f -4 • - V •



Parapijos Auksinis Jubiliejus
Šv. Andriejaus Lietuvių Parapijos Gimtadienis

Penktadienis. Rugsėjo 29. 1944

a-

WATERBURY, CONNNEW BRITAIN, CONNRožančiaus

xapą paau-

apie 500 jaunuolių iš šios orga
nizacijos, tai beabejo, pati orga
nizacija turi nukentėti visu 
kuom.

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

Bažnytinių Rūbų Pašven
tinimas Parapijos Gimimo 

Dienos Proga
Žmonių gyvenime, gimtadie

nis žymimas su nepaprastomis 
dovanomis. Taip pat Šv. Andrie
jaus lietu' ių parapijai iškilmin
gai pradedant Auksinį Jubilie
jų minėti, tą garbingą ir istori
nę dieną sumanyta įtaisyti baž
nytinius visų spalvų rūbus: 
notus. kapas, etc.

1. Žalius arnotus ir kapą paau
kavo Moterų Sąjpngos 38 kuopa 
ir pp. Šimkų šeima:

2. Fioletavus rūbus ir kapą 
paaukavo Tretininkės.

3. Raudonus rūbus ir kapą pa
aukavo Gyvojo 
Draugija:
4. Baltus rūbus ir 

kavo Sodaiicija;
5. Juodus rūbus ir 

kavo pp. A. ir 
jingai žuvusio 
lio Mičiūno atminčiai.

Praėjusį sekmadienį. 3:30 vai. 
po pietų, kleb. kun. M. A. Pan
kus iškilmingai pašventino tuos 
visus rūbus ir skelbė atminti
nai progai pritaikintą pamoks
lą, po kurio sekė Mišparai ir 
palaiminimas Švenčiausiuoju -r J hų menesi.
Sakramentu. I

Kaip iš ryto per visas pamal- Ų . °x- • T- e-' m- r įmetu gruodžio menesį. Jis vra
das. taip ir po pietų. Šv. Andrie- 1 
jaus lietuvių bažnyčia buvo pil
nutėlė žmonių. Nudabinti alto- i 
riai, žavus choro .giedojimas. , 
iškilmingos šv. mišios ir iškal
bingi pamokslai, kuriuos skelbė 
pats kleb. kun. M. A. Pankus. I 
paliko neišdildomus antgamti
nius įspūdžius širdyse parapijie
čių, kurie nuoširdžiai dėkojo 
Gerąjam Dievui už visas su
teiktas palaimas. Samata.

Cpl. Petras Rauckis, 
U. S. Marine,

Žuvo Pietų Pacifike

čius dėl jų Nepriklausomybės.
Pertraukoj buvo < renkamos 

aukos- Suaukojo $69.10. Dėl 
trumpo laiko negalima buvo pa 
vardžių sutvarkyti į laikraštį, 
bet tą padarysime ateinančią 
savaitę.

Šių prakalbų surengimui daug 
darbavosi p. A. Viznis, A. Tus- 
kienė, A. Stanišauskas. Aukas 
rinko laike prakalbų šie asme 
nys: A. Sapiega, O. Lučinskie- 
nė, A. Tatariunas ir J. Stanis- 
lauskas. Prakalbų pradžioje bu
vo atsilankęs ir kun. Al. Zana- 
vičius.

I

8
mos ir apsaugos, kad galėtų sa
vo mielaširdingą darbų dirbti 
dėl sužeistų karių.

Šv. Kazimiero parapijos ba- 
zaras prasidės spalių 12 d., ir 
tęsis iki spalių 21 d. Klebonas 
r rengimo komisija kviečia vi

sus parapijiečius bei vietos ir 
apylinkių 
šilankyti 
darbą.

kolonijų lietuvius at- 
ir paremti šį didelį

pra- 
mūsų

kapą paau-
B. Mičiūnai hero

jų sūnaus Vita-

Neir Britain. Conn. — Šiomis 
dienomis pp. Rauckiai gavo 
liūdną žinią, kad numylėtas jų 
sūnus. Cpl. Petras Rauckis. 23 
metų amžiaus, žuvo kovoje su 
priešu Pietų Pacifiko vandeny
ne. Telegramoje nepažymėtas j 
žuvimo laikas.

Cpl. Petras Rauckis įstojo į 
/ Marinų Korpusą 1942 metų spa- 

gi atsakomingoms > 
pareigoms eiti paskirtas 1943

HARTFORD. CONN.

Amerikiečiams kariams Įžygiavus Į Belgiją, belgai juos sutiko su gėri
mais ir džiaugsmo širdimi. Toastai po toasto už Pergalėtojus! Reikia pa
žymėti. kad tie patys amerikiečiai kai pasiekė Vokietiją ir ten Įžygiavo, 
tai ten pamatė -ilgus veidus, kur nei šypsenos nei džiaugsmo nesimatė. 
Netgi nei vandens mūsų kariams nepasiūlė. Štai ką reiškia išvadavimas 
ir nugalėjimas-užkariavimas!

Parapijos atlaidai praėjo la
bai sėkmingai. Procesija buve 
graži. Vadovavo kun. Al. Žana 
vičius; choras ir solistai: Anr 
Radvilaitė, Al. Dulb's, Ann Ja- 

' nušaitė, M. Šulinskaitė, Cl. Šu- 
linskaitė, Fl. Šulinskaitė, J. 
Česnikas, V. Boleika, J. Bunevi- 
čius, V. Brilvičius ir kiti pasiro- 

i dė labai gražiai. A. Stanišaus- 
igas gavo pagyrimą nuo kunigų 
už gražų giedojimą. Kleb. kun. 
Kazlauskas vadovavo laike at- i 

laidų. Jis gavo daug kompli-
sios, o ir šis karas pareikalavo men^ nuo svečių kunigų už 

— - ............ gražų bažnyčios išdekoravimą.
Misijonieriaus Geraldo pamok
slais žmonės tikrai džiaugiasi.

Lapkričio 26 įvyks labai gra
žus vakaras— vaidinimas. Cho
ro vaidylos jau pradėjo mokin
tis. Vaidins šie asmenis: A. Kli- 

I. Andruiaitis, K. An-

PRADĖJO DRABUŽIŲ 
RINKLIAVĄ

Pereitą sekmadienį kleb. kun. 
M. Pankus iš sakyklos paskel
bė parapijiečiams, kad šią sa-

Išklausius seimo valdytas ra
portų. jau neskaitant apie to-Į • —
kius veikėjus kaip p. Razva-j maitjs 
dauskas, p. Bulevičius i“ 1_’":

- - - - -

gimęs New Britain. Conn. ir 
vietos mokyklose išėjo moks
lus.

Be tėvų, Cpl. Petras R-auckis 
giliame nuliūdime palieka brolį 
Cpl. NVilliam Rauckį. dabar tar
naujantį Dėdės Šamo armijoje, 
kur nors Anglijoje, ir seserį 
p-nią Stanley Rabis.

Už a. a. Cpl. Petrą Rauckį ge
dulingos pamaldos įvyks 

i šį šeštadienį 7:30 vai. ryte šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje. A. T.

Novena prie Šv. Pranciškaus 
pavyko. Daug žmonių lankėsi ir 
džiaugėsi pamokslais, kuriuos 
pasakė kun. Liauba. pranciško
nas.

vaitę prasideda drabužių rink-į Užsibaigus Novenai. įvyko se- 
i liava nukentėjusiems nuo karo rapiška Tretininkų vakarienė 
ir pakvietė vietinio BALF sky- šv. Juozapo par. svetainėje, kur ■ bet iš centro raštininkių kaip janušaite 

l_:---  —1J..V-----:*—:--- : r>„ t----  --- —t_:.. --- { jQS nUosekliaį_tvarkingai Skam- -jaį
bia ir taisyklinga lietuvių tar
me išdavė savo raportus, tai tik 
stebėtis reikia. Tur būt neapsi-I e

' riksiu pasakęs, kad į šį seimą j 
Į suvažiavę delegatai, jei ir ne; 
į visi puikiai vartoja lietuvių kal
bą. tai bent neblogai supranta. 
Seimas vedamas veik išimtinai 
lietuviškai. Kas atatinka šios

Dievui

i

riaus valdybą pasitarimui. Ra- buvo skanių valgių ir gėrimų, 
gino parapijiečius aukoti dra- kuriuos atsinešė patys dalyviai, 
bužius ir juos, surinkę ir su
tvarkę. atnešti į parapijos sve
tainę tarp 7 ir 8 vai. vakarais.
Ten bus asmenys, kurie priims 
atneštus

BALF skyriaus valdyboj yra 
pirm. A. Mičiunas, vice-pirm.

i C. Sintau. rašt. S. Milukienė, 
i ižd. K. Narkum. Yra 20 narių, 
j kurie užsimokėjo po $2.00. Sky- 
1 riaus valdyba ir visi nariai 
kviečia ir pageidauja, kad dau-i 
giau prisirašytų prie BALF 
skyriaus ir stotų vieningai | 
dirbti Lietuvos žmonių šelpimo Tė, buvo atvykus pas p. Uršulę |"fį'atą Ingiu kalba. '

drabužius.

Dainų programą išpildė kom
pozitorius A. Aleksis ir kelios 
choristės. Kalbas pasakė kleb. 
kun. J. Valantiejus. Tretininkų 

į pirm. Ona Norbutienė, p. Gra
deckienė iš New Britain. komp. 
A. Aleksis ir misijonierius kun. 
Liauba.

Visi skirstėsi pakilusioje lie- organizacijos obalsiui: 
■ tuviškoje nuotaikoje.

va-
salėj į-

ir kiti, jriulaitienė, B. Šumskienė ir O.
Pelnas bus parapi- 

O.jai.

NEW HAVEN, CONN

ir Tėvynei.
Tur būt daugeliui teko gero

kai nustebti, kad kun. Dr. J.
J‘ į Bogušas. kuris tik keletas metų

tain. kun. E. Gradeckio molinė-. tvykęs a UetavM skaitė „„„

PRALEIDO ATOSTOGAS
p. A. Gradeckienė iš New Bri-

Rugsėjo 30 d., šeštadienio 
kare, parap. mokyklos 
vyks šaunus Šv. Jono Ev. drau
gijos parengimas. Kviečia publi- 

atsilan- 
užkan- 

sakant.
Taipgi

ką koskaitlingiausiai 
kyti.. Bus gera muz:ka, 
džiai. gėrimai, žodžiu 
bus draugiškas vakaras,
bus dovana $100.00 vartės Karo 
Bonas. Nariai, kurie turite ti- 
kietų. būtinai tą vakarą priduo- 
kite.

Spalių 1 d.. 1 vai. po pietų į- 
vyks Šv. Jono Ev. draugijos su
sirinkimas. Visų narių pr’.eder-Į 
mė dalyvauti. Report.!

darbe. Skyriaus 
skelbiami bažnyčioje ir spaudo
je.

Atydžiai perskaitykite sek
madieniais paskleistus lapelius 
apie įvykius, būtent, susirinki
mus, šv. mišias ir tt.

susirinkimai i Liutkevičienę pasisvečiuoti ir 
kartu atlikti Noveną prie Šv. 

i Pranciškaus. Ji labai buvo pa
tenkinta kun. Liaubos pamoks
lais.

Grįžo į namus labai patenkin
ta. R. P.

ratą diskusijos irgi 
nors ne visos, anglų 
teisinama būtų, kad 
jaunuolis tai darytų, 
būtų lengviau 

i mintis.

jam 
savo 
dar 

susi-

yra 
die-

die- 
pio-

Rūgs. 14 d. audra padarė di
delius nuostolius. Daug medžių 
išvertė, nutraukė elektros ir te- 
lephonų vielas. Per tris dienas

kad jų buvo be elektros šviesų. Matęs.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys «

•GYVO
PASLAT-

Kiek

Darbininkas išleido 
JO ROŽANČIAUS 
TYS” knygutės formoje, 
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip 
gi yra ir narystės mokesčių la 
peliai. Knygutės kaina 20c. Už 
sakymus siųskite: “Darbinin 
kas". 3«6 W. Broadvvay, So 
p. etnn. Mass.

Neir Britain. Conn. — Rugsė
jo 24. sekmadienis, Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos gyveni
me yra nepaprastas ir istorinis, 
nes toji garbingoji diena 

j oficialė parapijos gimimo 
; na.

Tikrovėje, tą rugsėjo 24 
j na. 1895 metais, pirmieji
I nieriai lietuviai, kuriems rūpė
jo ne vien lietuvybę, bet ir kata
likybę išlaikyti, oficialiai ir le
galiai inkorporavo kuriamąją 
lietuvių parapiją šv. Andrie
jaus vardu, būtent: Saint An- 
drcu’s Church Corporation of 
Xeir Britain, Conn. Inkorpora- 
toriais pasirašė: kun. Juozas 
Žebris. Jonas Skritulskis ir Juo
zas Tutlis.

Taigi, šiais metais dabartinis 
kleb. kun. M. A. Pankus su ta 
diena ir pradėjo garbingai mi
nėti Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos Auksinį Jubiliejų, kuris 
tęsis ištisus metus ir baigsis su 
nepaprastomis ir istorinėmis iš
kilmėmis apie tą patį laiką 1945 
metais.

SKAUDŽIOS TĖVELIAMS 
ŽINIOS

Pereitą savaitę Karo Depart- 
mentas pranešė pp. Rauckam. 
gyv. 20 NVoodland St.,
sūnus korporalas Petras yra už
muštas Pacifiko kautynėse su, 
priešu. Jis buvo 23 m. amžiaus.- 
į karo tarnybą — marine corps 
įstojo spalių mėn.. 1942.

Šv. mišios už a. a. Petro Rauc- 
kio vėlę įvyks šeštadienį, rūgs. 
30 d.. 7:30 vai. rytą Šv. Andrie
jaus

NEW YORK CITY.N.Y.

išsivystė, 
kalba. Pa
čia gimęs 
nes

išreikšti 
Su šia gentkarte 

galima, ypač panašiuose 
rinkimuose vartoti lietuvių kal
bą. tai ir tas pats jaunimas ma
tys reikalą nors kiek jos pra
mokti.

Reikia sveikinti Vyčius ir pa
linkėti jiems, kad po 30 metų, 
jų vaikai, nors ir nekalbės gra
žia lietuvių kalba, bet nors ži
nos, kad jie yra lietuviai. Š. J.

lietuvių par. bažnyčioj.

A. E. Pranckevičiai taipgi 
žinią, kad jų sūnus Juozas

PP- 
gavo 
yra sužeistas ir dabar randasi 
kur nors Anglijos ligoninėje. 
Prisiuntė jo tėveliams jo užsi- 
tamavimo atžymėjimą— Purple 

. Heart.
Liūdintiems tėveliams reiš

kiame užuojautą. Lai gailestin
gas Dievas suteikia kantrybę ir 

į ramybę nuliūdimo valandose.

r y f 
y r 
$ 
s

HEW BRITAIN, CONN
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LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS
Lietuves Vyčių seimas prasi

dėjo šv. mišiomis Aušros Vartų 
par. bažnyčioj New Yorke. Sei- 

• mo sesijos prasidėjo 10 vai. ry
te Lexington viešbuty.

Nuotaika graži. Seimo atsto
vų suvažiavo 67. Svečių pirmą 
dieną buvo per 30. Vyčių pirm., 
kuris daug pasidarbavo šiai or- 

I ganizacijai, p. Pr. Razvadaus
kas atidaro seimą, sveikina su- 

, važiavusius delegatus ir sve- 
; čius. Renkama seime vadovybė. 
Pirmin. išrenkamas plačiai ži
nomas veikėjas p. J- Bulevičius. 
kuris gabiai vedė seimą. Senoji 
valdyba išdavė savo raportus; 
kun. Dr. J. Bogušas, skaitė re- 

. i feratą apie šeimą, dar vienas ki-

BRIDGEPORT, CONN.

TAVERN
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

Pereitą savaitę, rugsėjo 19 d. 
La Sallette bažnyčioj įvyko iš
kilmingos pamaldos P. Švč. Ma- tas klausimas ir tuomi baigėsi 
rijos garbei. Dalyvavo būrelis priešpietinis posėdis.

I ir lietuvių maldininkų. Kun. Dr. į Kadangi bus nušviesta spau- 
• A. Bružas, M. S., pasakė turi-jdoje visos smulkmenos apie sei- 
ningą pamokslą lietuvių kalba.Imą, tai čia tik 'trumpai noriu 

ir—----*
Po 32 metų Vyčių gyvavimo 

! Amerikoj, prie dabartinių ap
linkybių, kuomet iš Lietuvos 
neatvažiuoja joks jaunuolis, ku
ris galėtų nors dalele prisidėti 
prie palaikymo lietuviškos dva-

Vakare įvyko iškilminga proce-j pasidalinti įgautais įspūdžiais, 
sija lauke su švč. Sakramentu.1

Erdvi La Salette bažnyčia bu
vo pilna žmonių, kurie siuntė 
savo karštas maldas prie La

1 Salette’ietės Motinėlės
I Švč.

— P.
T. S.

Spalių 1 d., sekmadienį, 
ūdos 40 valandų atlaidai 
parapijoj. Pamokslus sakys Tė
vas Kidykas, kuris yra geras 
pamokslininkas. Klebonas kun. 
E. Gradeckas kviečia visus pa
sinaudoti šia dvasine puota, ir 
susikaupti maldose už pasaulio 
taiką ir karo pasibaigimą. 2lf.

Praeitą savaitę teko skaityti 
knygelę “Bell Serviceman”, ku
rią išleido Bell Aircraft Corpo- 
ration, Buffalo, N. Y. Ir štai 
užėjau visą puslapį su paveiks
lais ir plačiu aprašymu apie 
Vincent Meshako — Mišeikis. 
Čia išdėstomi jojo patyrimai per 
13 metų dirbant įvairiose lėk
tuvų kompanijose ir pilnai pri
pažįstama jam garbė, kaipo 
pirmos klasos technikos eks
pertui. Vincas buvo išvažiavęs į 
Angliją, kur dirbo dėl valdžios 
kaipo patyręs savo srityje. Da
bar sugrįžęs vėl stojo dirbti 
prie Bell Aircraft Corp.

Malonu yra skaityti apie mū-^ 
sų kolonijos jaunuolio pasižy
mėjimus ir gerus darbus. Vin
cas yra sūnus mūsų kolonijos 
gero parapijiečio ir veikėjo Jo
no Mišeikio. Taigi šia proga 
sveikinam Vincą Mišeikį ir lin
kime sveikatos dirbti naudingą 
darbą, ir savo srityje pasiekti 
aukščiausią laipsnį.

Praeitą sekmadienį, parapijos 
svetainėj įvyko Bridgeporto ir 
apylinkės lietuvių didelis susi
rinkimas, kurį surengė Ameri
kos Lietuvių Tarybos Bridge
porto skyrius. Susirinkimą ati
darė kun. J. V. Kazlauskas 
Programą vedė p. A. Klimaitis. 
Kalbėjo p. Elena Devenienė ir 
adv. Kastas Jurgėla. Abu kalbė
tojai labai plačiai apibūdino 
Lietuvos praeitį ir dabartinius 
vargus; taipgi nurodė kaip yra 
vedama kova dėl Lietuvos Ne
priklausomybės. Po kalbų buvo 
vienbalsiai priimta rezoliucija 
smerkianti Vokiečių ir Rusų 
žiaurų žudimą Lietuvių tautos 
žmonių. Rezoliucijos išsiuntinė
tos telegrama Connecticut Vals
tybės Kongresmonams ir Sena
toriams. ir vietos anglų spau
dai, prašant, kad netik Lietuvą 
užtartų, bet ir Latviją ir Esti
ją-

Pirmadienį rugsėjo 25, “Brid- 
geport Post” labai gražiai apra
šė, prisimindamas lietuviųdr vi
sos Pabaltijos vargus ir rūpes-

Rugsėjo 10 d. “New Haven 
Register” tilpo ilgas, įdomus ir 
iliustruotas aprašymas apie 
šios kolonijos lietuvaitės pasi
žymėjimus karo laukuose. Štai 
ką rašė straipsnio pradžioj:— 
“New Havener Chief Nurse In 
Pacific. Elizabeth N. Pūkas, in 
Charge of army evacuation 
service sųuadron moving 3.000 
vvounded in Jap campaign”.

Aprašo, kad mūsų lietuvaitė 
yra pašventus tūkstančius 
sunkių valandų ore išvežant 
sunkiai sužeistus karius iš Gil- 
bert, Marshall ir Hawaii salų, 
taipgi iš Saipan, Tinian ir 
Guam. Čia duodamas didelis 
pagyrimas Elzbietai, kaipo pil
nai prityrusiai savo profesijoj, 
ir sakoma, kad jos geras moks
las ir tyras protas sugebėjo iš
gelbėti sunkiai sužeistus ka
rius nuo mirties.

Leitenante Elzbieta Pukaitė 
yra duktė Apolonijos Pukienės, 
mūsų ilgametės gyventojos ir 
parapijietės. Prieš įstojant į 
karo tarnybą, p-lė Pukaitė buvo 
slaugių perdėtinė New Yorko li
goninių. Sveikinam lietuvaitę 
Įpitpnantį Elzbietą Pnkaitę ir 
linkime sveikatos, Dievo palai-

MANCHESTER, CONN
»

Rugsėjo 14 d. pasiekė liūdna 
žinia pp. Joną ir Stasę Mikulius, 
kad mirė jų mylima dukrelė 
Marcelė, 21 m. amžiaus, vos tik 
pražydusi gėlelė.

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvelius, brolius ir seserį. Brolis 
Jonas yra S. Sgt., Juozas CBM, 
USN kur* nors South Pacifike, 
Antanas S. S. P. USN.. Pranas 
S. S. P. USN. Aleksandras ka
reivis. Taigi penki broliai yra 
karo tarnyboje. Jauniausias 
brolis yra su tėveliais. Sesuo 
Amilija yra ištekėjus ir gyvena 
Manchester, Conn.

Velionė Mikulis yra pradinius 
ir aukštesnius mokslus baigus 
Manchesteryj. Vėliausia dirbo 
Piners Parašiutų dirbtuvėje.

Palaidota rugsėjo 18 d. su iš
kilmingomis šv. mišiomis iš 
Brigitos par. bažnyčios 
James kapuose.

A. a. Marcelės Mikuliūtės 
minės ir artimieji aukojo daug 
šv. mišių, dalyvavo gausiai 
šermenyse ir laidotuvėse iš 
Manchester, New Britain, Wa- 
terbury, Washington Depot, 
Hartford ir kitų miestų.

Tai buvo begalo liūdnas atsi
sveikinimas su jaunuole, a. a. 
Marcele, nes ji tikrai buvo visų 
mylima lietuvaitė.

Karstnešiais buvo jaunuoliai, 
būtent, R. Jarvis, R. Flynn, B. 
Balon, T. Mason. H. Wilson, G. 
Brooks.

i
Broliai iš karo tarnybos buvo 

atvykę ir dalyvavo laidotuvėse, 
būtent, Juozas ir Aleksandras. 
Kiti negalėjo atvykti. Laidotu
vių direktorius labai nuoširdžiai 
patarnavo. Gaila, kad neužsi
rašiau jo pavardės.

Reiškiame
a. a. Marcelės 
liams ir sesutei 
a. a. Marcelės 
noje ramybėje.

Šv.
St.

Ž'i-

gilią užuojautą 
tėveliams, bro- 

ir švogeriui. Lai 
vėlė ilsisi amži
ai. P. K. Koresp.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Col. Carlos Romulo of the Phlllp- 
pine Army, former aide to General 
MacArthur, and lašt man off Ba- 
taan, recently appointed Philippine 
Resident CommiMioner, here exam- 
Ining a 30 caliber carbine rifle, 
urgea American women to save 
used household fats to help replace 
fats and oi!* formerly imported 
from hls native land. Used fats are 
needed to make munitlons and med- 
leinea he points out.




