
Kristaus Karaliaus Šventė

Sekmadienį, spalių 29 d. 
švęsime Kristaus Kara
liaus šventę. Visose katali
kų bažnyčiose katalikiš
kas pasaulis dideliu susi
kaupimu mels Kristaus 
Karaliaus taikos pasau
liui.

Pasaulis paskendęs krau
juose. Mažesniosios tautos 
pergyvena Kryžiaus Ke
lius. Lietuva kryžiuojama 
lietuvių tauta ekstermi- 
nuojama.

Mes, lietuviai suklupki
me prie Kristaus Kara
liaus ir prašykime Jo mū
sų senajai tėvynei Lietu
vai laisvės ir nepriklauso
mybės ir mūsų tautai švie
sesnės ateities. Prašykime 
Jo, kad mūsų šalis —Jung. 
Valstybės laimėtų teisin
gą pergalę ir išvengtų tos 
baisios nelaimės, kuri 
spaudžia Europos ir kitų 
kraštų tautas.

Lai Kristaus Karaliaus 
meilė pasiekia viso pasau
lio žmonijos sluoksnius!
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Auksiniai Jubiliejai

Pereitą sekmadienį Wor- 
cesterio Šv. Kazimiero lie
tuvių parapija iškilmingai 
minėjo savo Auksinį Ju
biliejų. Minėjimas buvo di
dingas ir turiningas. Gar
bė Worcesteriečiams!

Ateinantį sekmadienį 
minės savo Auksinį Jubi
liejų Šv. Juozapo lietuvių 
parapija, Waterbury, Con- 
necticut. Šiai parapijai va
dovauja per 25 metus kun. 
J. Valantiejus.

Nuoširdžiai sveikiname 
parapijos vadus ir parapi
jiečius ir linkime Dievo 
palaimos tolymesniam 
darbui Katalikų Bažnyčios 
ir Tėvynės naudai!

I

Pamaldos Už Lietuva— 
Blaivybės Savaitė

Kunigų Vienybė savo su-į 
važiavime antradienį, spa
lių 18 d. š. m., New Yorke,, 
tarp kitko nutarė ruošti 
pamaldas už Lietuvą Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventės proga visose lietu
vių parapijų bažnyčiose ir 
taipgi Blaivybės savaitę 
vasario mėn. 1945 m. pra
džioje.

Kun. Pr. M. Juras, Bos 
tono provincijos Kunigų 
Vienybės pirmininkas, jau 
turėjo pasikalbėjimą su 
tos provincijos kaikuriais 
lietuviais klebonais, kurie 
labai nuoširdžiai pritaria 
pamaldų ruošimui už Lie
tuvą ir Blaivybės savaitės.

Šauni Vakarienė Kilniam 
Tikslui

Sekmadienį, spalių 29 d., 
5 vai. po pietų įvyks Šv. 
Pranciškaus lietuvių para-
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Amerikos-Japonijos Laivynų 
Smarkus Susikirtimas

Pearl Harbor, spalių 26 vose, bet nuo neštuvų lai- 
— Amerikos laivyno lėk- vų lėktuvais kovos eina vi- 
tuvai nuskandino vieną di- su smarkumu. Japonai su- 
džiulį Japonų laivą-neštu- traukė savo laivyno dalis 
vą, du kruzieriu, vieną iš trijų pusių: dvi iš vaka- 
naikintuvą; ! 
kis ar šešis karo laivus, du 
didžiuosius neštuvus lai
vus, du kruzierius, ketu-i 
rius naikintuvus. Sunaiki-į 
no mažiausia 150 Japonų 
lėktuvų. Amerikiečiai ne
teko 10,000 tonažų neštu- 
vo laivo, bet 1360 įgulos 
vyrų išgelbėjo.

Laivynai nesusidūrė ko-

kruzieriu, vieną iš trijų pusių; dvi iš vaka- 
sužalojo pen-'rinės Pilipinų salų pusės ir 

trečioji nuo Formosa sa
los. Japonai skelbia, kad 
jie nuskandinę 11 Ameri
kos laivų ir patys netekę 
3. Japonų laivynas turėjo 
pradėti kovas, nes Ameri
kos karo jėgos artinasi 
prie pačios jų žemės. Di
džiųjų kovų dar tik pra
džia.

Japonijos Laivynas Sumuštas
Raudonieji Įsiveržė 

Į Norvegiją
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Pearl Harbor, spalių 26
— Admirolas Nimitz pra
neša, kad Amerikos laivy
nas sumušė Japonijos lai
vyną taip, kad, manoma. 
Japonai negalės ilgai tęsti 
kovos jūrose.

Smulkmenų apie tas ko
vas nėra, bet vyriausybės 
vadai mano, kad jūrose iš
tiko žiaurios kovos tarp 
didžiųjų karo laivų.

i

Pranešama, kad tai yra 
didžiausias Amerikos lai-Į mėjo daugiau pozicijų ir 

i vyno laimėjimas. ‘užėmė visą Transylvaniją.

JUNG. VALSTYBES-BRITANIJA 
PRIPAŽINO ITALIJĄ

Londonas, spalių 26 — 
Rusijos karo jėgos įsiver
žė į šiaurinę Norvegijos 
sritį ir užėmė vokiečių 
uostą ir Kirkenes subrna- 
rinų bazę ir trisdešimt ki
tų Norvegijos kaimelių.

Pietuose raudonoji ar
mija atnaujino karo veiks
mus ir varosi link Varšu
vos. Rytinėje Prūsijoje lai-

ŠV. JUOZAPO LIETUVIŲ PARAPIJOS BAŽNYČIA, VVATERBURY, CONN.
Sekmadienį, spalių 29 d. š. m. Šv. Juozapo lietuvių parapija mini savo gyvavimo Auk
sinį Jubiliejų iškilmingomis pamaldomis bažnyčioje ir šauniu bankietu. i

i

2,200 BombanešiųPuolė DAVO JAPONŲ LĖKTUVŲ 
DIRBTUVĘ

VVashington, D. C., spa- panijos d^į-btuvę, Erie, Pa. 
lių 29 — Jung. Valstybių Paėmimo priežastis — 
ir Britanijos vyriausybės kompanija ‘atsisakė’ dirb- 
pripažino Italijos valdžią ti lėktuvams dalis nusta- 
ir su ja atnaujino diplomą- tyta kaina, 
tinius ryšius. Sovietų Ru-l ----------------
sija jau ankščiau yra pri- Churchill Neskelbia Mas- 
pažinusi Italijos valdžią ir 
su ja užmezgusi diploma
tinius ryšius. Londonas, spalių 26 —

Jung. Valstybių atsto- Anglijos ministeris Chur- 
vas Alexander O. Kirk, ku- chill, kuris sugrįžo į Lon- 

, dabar doną iš Maskvos po pasita- 
ambasado- rimų su Stalinu, nieko ne-

kvos Pasitarimų

Londonas, spalių 26 —A- Šimu, dar papildomai pa- 
merikos ir Britų didieji 
bombanešiai sma r k i a i 
bombardavo Vokietijos in
dustrijos, transportacijos 
ir aliejaus produkcijos 
centrus. Bombardavime 
dalyvavo 1,200 Amerikos tenkinti. Tokiu būdu, Civi- 
bombanešių ir 1,000 Britą- lių Reikalų Įstaigai iš viso 

'skirta 278,203 tonos. OWI.nijos bombanešių.
Tik šeši bombanešiai ir 

vienas kovotojas palydo
vas negrįžo.

Daugiau Plieno Civiliams

M

I

Washington, D. C., spa- 26 — Apie 1800 darbinin-( ftaouuigLvu, v., opa uai uumi VčlS ^AieAčUlUei' VJ. rs

skirta KGV Civilių Reika- lių 29 — Amerikiečių di-jkų United Statės Rubber rįs buvo Romoje, 
Iii T r-4- n i /-rn i A OQ fnYinC /A i T1 1 f 1 IT TCJ 1 TAI 1 n! S ( V YA O 1 T/AC Iz 11 O VaIIATZA 1 T«lų Įstaigai 58,428 tonos dieji lėktuvai B-29 puolė 
plieno, kad būtų padidinta’ 
ketvirtojo metų ketvirčio 
plieno gamyba civilių pi
liečių reikalavimams pa

svarbiausią japonų lėktu
vų dirbtuvę, kuri randasi 
Omura ant Kvushu salos 
ir padarė priešui daug ža
los.

i

Rusai Reikalauja Naujos 
Vyriausybės Irane

1800 Darbininku Sugrįžo 
Prie Darbų

Providence. R. I., spalių

Londonas, spalių 26
Washingtonas — Karo Sovietų Rusijos spauda 

Gamybos Vadybos prane- kritikuoja Irano vyriausy- 
----------- į bę ir reikalauja, kad susi- 
Mass., darytų nauja valdžia.

Irane yra dideli aliejaus 
i laukai ir šaltiniai. Kodėl 
Stalinui rūpi Irano val-

pijos, Lawrence, 
vakarienė parapijos sve
tainėje, Bradford St.

Kaip žinoma, kleb. kun.
Pr. M. Juro rūpesčiu ir pa- j^a?
sidarbavimu parapija įsi- 
gyjo nemažą žemės sklypą- 
su namais, kuriuos nu-' 

Į griovus, bus statoma puiki į 
auditorija jaunimui, ypač j 
sugrįžusiems jaunuoliams' 
iš karo tarnybos, kad jie’ 
turėtų vietą sueiti ir pasi
linksminti.

Jau pradėtas kelti audi
torijos statybos fondas. Ir 
šios parapijos metinės va
karienės pelnas skiriamas 
naujo namo statybai.

kompanijos, kurie buvo iš- pakeliamas
ėję i streiką praeitą ketyir- rium. pasakė ie t pasitarimų
tadienj, sugrąžo prie dar- Tikimasi, kad Italija da- pasekmes.
bų- bar atsiųs savo ambasa-

Unijos vadai sako, kad dorių į Jung. Valstybes. Stalinas nusileido Chur- 
streikas neautorizuotas ir Juo srreičiausia bus kuni- chillo reikalavimams, 
ragino darbininkus grįžti gaikštis Carlos Sforza. ku-į ----------------
prie darbų. ris per ilgus metus palai- A|jjanfaj Stumia VokieČilIS

Kompanijos vadai pasi- £erus santykius su mu- 
žadėjo vesti derybas su u- sll šalies vyriausybe, 
nijos vadais dėl darbinin
kų nepasitenkinimo. Laivynas Užėmė Dirbtuvę I

I

Kaikurie abejoja, ar

Iš Olandijos

RUSAI ARTI KARALIAUČIAUS VVashington, D. C

RYT PRŪSIJOJE
Londonas, spalių 26 — 

, Sovietų Rusijos karo vy
riausybė praneša, kad jų 
kariuomenės užėmė daug 

1 kaimų ir miestelių Prūsi-

joję ir esą netoli 
liaučiaus miesto.

Vokiečiai sako, kad ru
sai pasivarė pirmyn abie
jose Tilžės miesto pusėse 
prie Nemuno upės.

spa
lių 26 — Prezidento Roo- 
sevelto įsakymu, Laivynas 
paėmė savo kontrolėn 

Kara ^ord Manufacturing kom- 
i

Londonas, spalių 26 — 
Alijantų armijos Olandi
joje stumia vokiečius at
gal visame fronte ir gręsia 
apsupti 60,000 nacių ka
reivių.

Vokiečių pasipriešinimas 
susilpnėjo.

Darbininkų Radio Programa
AMERIKIEČIAI VAROSI PIR 
MYN PHILIPPINŲ SALOSE

Juna. Valstybėse Yra
137,000,000 Gyventojų

Gen. McArthur štabas. Toje saloje Amerikiečiai 
Philippinuose — Spalių 26 užėmė tris aerodromus, iš 
— Amerikiečiai kariai nu- kurių dabar bombarduo- 
galėjo Japonų jėgas Leye- ja Japonų tvirtoves. Japo- 
te saloje, Philippinuose, nai mėgino sustiprinti sa- 
užėmė dar 14 miestelių ir vo jėgas, bet Amerikos 
pasivarė iki Tabontabon laivai ir lėktuvai neprilei- 
miesto. do prie salų.

šeštadienį, spalių 28 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 
radio stoties. Boston, vėl turėsime progą klausytis 
gražių lietuviškų dainų, muzikos, pranešimų ir poli
tinių kalbelių, kurias pasakys Dr. Antanas Kapočius 
ir p. Stasys Mockus.

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

apskaičiavimu, Jung. Vai- pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš 
stvbėse dabar yra 137,000,- tadienių programose pasveikinti ir paskelbti. 
000 gyventojų. Per perei
tus metus gyventoju skai- adresu: 
čius padidėjo 1,475,173. 
Gimimų buvo suvirš trys 366 W. Broadway 
milijonai. 1 ‘______ ___

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo

DARBININKAS RADIO
• >. . So. Boston 27. Mass.
Tel. SOUth Boston 2680 arba NOFtwood?1449.



Penktadienis. Spalių 27. 1944
■r

A *

ĮVAIRIOS žinios
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>4 Laivus Su 
Pabaltijo Pabėgėliais

Šiomis dienomis iš pati
kimų šaltinių gauta žinių, 
kad sovietų Rusijos rau
donajai armijai pradėjus 
veržtis į Lietuvą ir kitus 
Pabaltijo kraštus, dauge
lis gyventojų bėgo kur ir 

Daug lie- 
vra

Nusk< f Laiškas Iš Tremtinių 
Stovyklos

laik-
kad

kaip galėdami, 
tuvių, latvių ir estų 
pabėgusių į Švediją.

Švedų komunistų 
raštis Švedijoj rašo,
pabėgėlių iš Pabaltijo yra 
tarp 30,000 ir 40,000, ku
riuos tas laikraštis vadina 
“pro-naciais”.

Pažymėtina, kad Pabal
tijo gyventojai neturėjo 
kito kelio pasiekti Švediją, 
kaip tik laivais. Gerų laivų 
negali gauti. Plaukė to
kiais laivais, kokius gavo. 
Ir štai gauta žinių, kad ke
turi laivai su pabėgėliais, 
plaukusieji į Švediją nus
kandinti Baltijos jūroje. 
Kas juos nuskandino kol 
kas nesužinota. Ankščiau 
buvo žinių, kad į tokius 
laivus iš lėktuvų meta 
bombas raudonieji ir na
ciai. Kaip vieni, taip ir ki
ti, matyt, turi tikslą eks- 
terminuoti Pabaltijo žmo
nes, ypač tuos, kurie ne
pasiduoda okupantams.'

Vienas lietuvis kunigas 
gavo laišką nuo Kazimiero 
Andriuškevičiaus, kursai 
iš Vilnijos buvo ištremtas 
į Sibirą, o vėliau su len
kais išėjęs į laisvę pateko 
į stovyklą Sleksikoje. Jis 
rašo, kad toje tremtinių 
stovykloje (Col. Santa-Ro- 
sat, Mexico) lietuvių nėra, 
jis mano, kad iš viso nie
kas iš ištremtų lietuvių nė
ra į Meksiką atvykęs. K. 
Andriuškevičius rašo, 1— 
prieš išėjimą į laisvę jam 
teko sėdėti Rusijos kalėji
mo didelėje kameroje, kur 
buvo laikoma 70 žmonių? 
iš jų visi lietuviai, išsky-Į 
rus 3. kurie buvo lenkai, i 
Tarp lietuvių buvo ir kapi-į 
tonas Andriūnas. Kas su1 
lietuviais dėjosi, kai len
kus išleido, jis nežino.

Lenkai tremtiniai Mek-j 
sikoje, savo stovykloje tu-Į 
ri bažnyčią, į kurią K. An-; 
driuškevičius eina kas ry-i 
tą ir kas vakarą į pamal< 
das, maldoje rasdamas j 
daug paguodos.

Naujiena Obuolių Sunkos 
Gamyboje

2

Curzono Liniją

I

žinioje.

nereikalingas. Siuntiniai,
Maskvos i siunčiamieji užsienyje e-

taip adresuoti

Vyriausio Alijantų

Alijantai Ištaškė Priešo 
Jėgas Vakarinėje 

Olandijoje

Iš
Ekspedicijos Centro, spa
lių 26 — Vokiečiai visai 
nebeatsiiaiko prieš Ali- 
jantus savo tvirtovėse 
tarp šiaurės jūros ir Britų 
antrosios armijos Olandi
joj-

Kanadiečių ir Britų karo 
jėgos artėja vieni kitų ir 
priešą spaudžia iš visų 

kad PUS*V’ kad negalėtų pa
bėgti.

Amerika Pagelbsti Dvide
šimčiai Nuo Karo Nukentė

jusią Salią
VVashingtonas — Joseph

E. Davies, Prezidento Ka
ro Pašalpos Vadybos pir- 

' mininkas, ragindamas pa- 
Į remti antrąjį tautinį karo 
: fondo vajų, įvyksiantį 

l~_ j1944 m. spalių mėnesį, pa-
I reiškė, kad nuo 1939 metų, 
į kai buvo užpulta Lenkiją, 
Į Amerika yra suaukojusi 
virš 175 milijonų dolerių 
dvidešimčiai nuo karo nu
kentėjusių valstybių.

Davies viešai paskelbė 
i bendras sumas, suaukotas

74 Metų Savanoris 
Jūrininkas

VVashingtonas — žemės J. V. piliečių, įvairių sveti- 
Ūkio Departamento Tyri- mų šalių gyventojams. Iš 
nėjimų Administracijos paduotų skaičių matyti, ' 
dėka, greitai bus galima i kiek amerikiečiai, neįskai- 
gauti per ištisus metus-tant Raudonojo Kryžiaus 
natūralios giros skonio o- cnanVAv
buolių sunkos. Naujasis

l koncentruo-
; su- ta obuolių sunka, į kurią 

pareigas, įmaišius vandens, gauna- 
tūlą Wil- ma obuolių sunka, niekuo 

gyvenantį nesiskirianti nuo natura- 
kuris, bū--bos giros. OWI.
metų am-

Mashingtonas — Karo 
Laivininkystės Adminis
tracija. ragindama atsar
gos išėjusios prekybos gaminys yra 
laivyno jūrininkus i_
grįžti į senąsias 
stato pavyzdžiu 
liam Malette, 
Malden, Mass., 
damas jau 74 
žiaus, nelaikė savęs per se
nu atsiliepti į tėvynės pa
galbos šauksmą ir jau yra 
atlikęs savo pirmąją kelio
nę. eidamas vyriausiojo 
inžinieriaus pareigas, vie
name Laisvės laivų. Pra
leidęs aštuoneris metus at
sargoje, minėtasis vetera- jai. 
nas įstojo į laivą SS JOHN; šeimai iš Washington, D. 
DAVENPORT, kuris jau C., nuo Jungtinių Valsty- 
sugrįžo į Jungtines Vals- bių Prezidento ir jo šei- 
tybes, pristatęs prekes mos. Siuntėja — Mrs. 
Britų saloms. OVVI.1 Franklin D. Roosevelt.”

lios giros.

Rooseveltienė Pasiuntė 
Pundelį | Rusiją

pagalbos, yra suaukoję 
kiekvienai šaliai:
Kinija .......... $20,000,000
Rusija .......... 30,000,000
Prancūzija ....  4,500,000
Lenkija -.......... 9,000,000
Didž. Britanija 40,000,000 
Palestina ....... 12,000,000
Jugoslavija ......  2,000,000
Graikija ......  12,000,000

Davies pareiškimu, Ame
rikos šalpos organizacijos

KUN. JUOZAPAS J. VALANTIEJUS,
Šv. Juozapo lietuvių par., Waterbury, Conn., klebonas, 
kartu su savo parapijos Auksiniu Jubilieju mini ir sa
vo 30 metų kunigavimo ir 25 metų klebonavimo sukak
tis. Kun. J. Valantiejus gimė Butkaičių kaime, Vadž
girio par. 1883 m. liepos 26 d. 1900 m. atvyko iš Lietu
vos į Ameriką. Apsistojo Waterbury, Conn. ir dirbo 
dirbtuvėje. Vakarais studijavo anglų kalbą. 1904 m. 
įstojo į La Salette kolegiją, Hartford, Conn., kurią 
baigęs įstojo į Šv. Tarno seminariją.

1910 m., baigęs prirengiamąją seminariją, pradė
jo teologijos studijas. Tolymesniam mokslui vyskupas 
pasiūlė vykti į Fribourgo (Šveicarijon) universitetą. 
Keturis metus pastudijavęs Fribourge, diakonas J. 
Valantiejus grįžo Amerikon ir 1914 m. lapkričio 20 d. 
tapo įšventintas kunigu.

Tapęs kunigu vikaro pareigas ėjo Ansonijoj, New 
Britain, Hartford ir Waterbury. 1919 m. gegužės 29 d. 
paskirtas Šv. Juozapo lietuvių par., Waterbury, admi
nistratorium ir kiek vėliau klebonu. Per tuos 25 klebo
navimo metus su parapijiečių pagalba atliko milžiniš
kus darbus toje parapijoje. Bet didžiausias ir gražiau
sias paminklas yra naujoji mokykla su erdve audito
rija. . •->

Kleb. kun. J. Valantiejus yra įžymus visuomeni
ninkas, nuoširdus katalikiškos - lietuviškos akcijos 
vadas - rėmėjas, ypač LDS organizacijos ir laikraščio 
“Darbininko” yra stambus rėmėjas. Jo vadovaujamoje 
parapijoje gyvuoja nuo pat organizacijos įsikūrimo 
5-ji LDS kuopa. LDS seimas už didelius nuopelnus or
ganizacijai yra pakeltas Garbės Nariu.

Sveikiname garbingąjį vadą ir linkime ilgiausių 
metų!

v •

Londonas, spalių 26 — pranešė, kad norint siųsti 
Maskvoje įvykęs pasitari- siuntinius užsienyje esan
čias Lenkijos sienų klau-'tiems karinių pajėgų na- 
simu izoliavo Lenkijos vai- riams, eksporto leidimas 
džią ištremime.

Sugrįžęs iš
Londoną Lenkijos valdžios santiems kareiviams ir jū- 
premieras Mikolajczyk rininkams, adresuojami 
pranešė Lenkijos prezi- Armijos ir Laivyno pašto 
dentui W. Raczkievvicz’iui įstaigoms, esančioms šioje 
ir ministerių kabinetui se- šalyje ir, pagal pašto tai
kančiai: Į sykles,

1. Rusijos premieras Sta- siuntiniai yra namų pašto
linas yra tvirtai nusiteikęs žinioje. OWI.
Lenkijos - Rusijos siena 
turi būti Curzono linija.

2. Anglijos premieras 
Churchill remia Rusijos 
nusiteikimą, kad Lenkijos- i 
Rusijos siena eitų Curzono 
nustatyta linija.

3. Stalinas galutinai at
metė Mikolajczyk’o reika
lavimą atgauti Lwową 
Lenkijai. Mikolajczyk pa
reiškė, kad prijungimas 
Lwowo prie Lenkijos gali 
būti pagrindas priimti 
Curzono liniją.

4. Stalinas pakartojęs, 
kad Rusija remia pratęsti 
Lenkijos sieną į vakarus, 
būtent, nuo Stettino ei
nant Oder Neisse upių 
ruožu. Churchill parėmęs 
tokį pasiūlymą.

Lenkijos premieras Mi
kolajczyk atsisakęs pasi
rašyti sienų klausimu su
tartį, pasiaiškindamas, 
kad jo valdžia gali būti at
mestų tokį jo žygį.

Pasitarimai dar nenu
traukti. Jie gali būti vėl 
atnaujinti ateityje.

Stalinas pareiškęs, kad 
Lenkijos ateitį turi patys 

, lenkai išspręsti.

Nauja Klasifikacija 38 
Metų Ir Vyresnio Amžiaus 

Registrantams

VVashingtonas — Tauti- 
nės Karinės Prievolės Į- 
staigos pranešimu, ji da
vusi savo skyriams ins
trukcijas, skirti registran- 
tus, sulaukusiems 38 metų 
amžiaus ir vyresnius į
klasę IV-A; šis laipsnis se
niau buvo teikiamas vy
rams, sulaukusiems 45 
metų amžiaus. Skyriams 
taip pat įsakyta visus vy
rus, garbingai atleistus iš 
karinių pareigų ir atleis
tuosius garbingose aplin
kybėse palikti klasėje I-C.

Karo Gamybos Vadyba Irgi 
Prašo Vengti Kelionių

<«•

t 
š

Greit Padidės Cukraus 
Gamyba Vakarinėse 

Valstybėse

VVashingtonas — Karo 
Gamybos Vadyba prisidė
jo prie Apsaugos Trans
portacijos Įstaigos atsi
šaukimo į tautą vengti 
nesvarbių kelionių, kad 
liktų daugiau vietos būti
niems kariuomenės perve
žiojimams, kare sužeistų
jų veteranų kelionėms ir 

| asmenims, keliaujantiems 
; būtinais karo reikalais.

Iš Maskvos praneša, kad p™- padėjusios šių valsty- 
!ten gavo drabužių pundelį/bl4 įvairiems pabėgėliams, 
! ant kurio buvo sekantis karo belaisviams ir kan- 
įužrašas:

‘Mūsų talkininkei Rusi-;
Šis pundelis sovietų

nių pajėgų nariams: Nor
vegijos, Olandijos, Čeko
slovakijos, Belgijos, Itali
jos, Danijos, Lietuvos, 
Latvijos, Luksemburgo, 
Filipinų, Albanijos ir Es
tijos. OWI.

.4Z-

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Rugsėjo Mėnesį Pagaminta

7,598 Lėktuvai

Rinkoje Daugiau Džiovintų 
Vaisių

Anglijos Meno Nuostoliai I 
Didžiausi

VVashingtonas — Fran
cis N. Taylor, New Yorko 
Metropolitan Meno Mu- 
siejaus direktoriaus, nuo- 

■ mone, Anglijos senovės 
menas yra per šį karą dau-

Surinko ir išleido

Kun. 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. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

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

VVashingtonas — Karo 
Gamybos Vadyba pranešė, 
kad rugsėjo mėnesį paga
minta 7,598 visų tipų lėk
tuvų, kas sudarė 98 nuo
šimčius nustatyto skai
čiaus.

Vadyba pagyrė šį puikų 
pavyzdį, atkreipdama dė
mesį į tai, kad rugsėjo mė
nuo buvo trumpas darbo 
dienomis, nes dirbta tik 
26 dienas. OWI.

Sugrąžinta Laisva Rinka 
Mokyklų Busams

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu S ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardas ir Pavardė
Gatvė . ............. ... . ..........................
Miestas ir Valstija ..........

knyga (s)

:• «• x x x x <♦> <♦> -as- ac-

Washingtonas — Karo 
Maisto Administracija au
torizavo džiovintų vaisių, 
ypatingai razinų ir slyvų, 
pakuotojus anksti išleisti 
į rinką didelį kiekkį 1944 gįau nukentėjęs, už Pran- 
metų laidos, kad užtektų 
švenčių metui. Tokiu bū
du, civilių rinkai skirta 
apie 133,000 tonų razinų ir 
“Zante currants”, 95,000 
tonų džiovintų slyvų, 5,000 
tonų džiovintų pyčių ir 
2,500 tonų džiovintų apri- 
kotų. OWI.

VVashingtonas — Apsi
gynimo Transportacijos 
Įstaiga pranešė, kad spa
lių 15 d. bus sugrąžinta 

; laisva rinka panaudotų 
| mokyklų busų ir kitų vie- 
j tinio pobūdžio 
; transportacijos
pardavinėjimui. Senesnis 
įstatymas buvo užšaldęs 
visus busus, gatvekarius. 
tramvajus, sunkvežimius, 
paverstus keleiviniais, kel- 

ituvus ir kitokius laivus.

I

keleivių 
padargų

Nuomų Kontrole
«

VVashingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, beveik 400 apy
linkių su virš 14 milijonų 
gyvenamųjų namų ir virš 
450,000 viešbučių ir ‘room- 
inug houses’ pavesta fede
ralinės valdžios kainų kon
trolės globai. Tose apylin
kėse gyvena virš 38,000,- 
000 gyventojų. Įstaiga 
skatina namų savininkus 
ir numotojus laikytis nu
statytų kainų ribų, kad ne
būtų spaudimo į atsako- 
mingas įstaigas kainų su
varžymams nuimti, kas 
gali sugrąžinti nuomų in
fliaciją, kuri buvo atsira
dusi tuon po pereito karo.

OWI.

cūzijos ar Italijos meną. 
Taylor yra narys Ameri
kos Komisijos Meno ir Is
torijos Paminklams Karo 
Plotuose Apsaugoti ir 
Rinkti. Jis neseniai sugrį
žo iš konferencijos Londo
ne.

Yra pranešta, kad dau
gelis Italijos ir Prancūzi
jos įžymių rinkinių yra be
veik visiškoje tvarkoje. 
Bet Anglijoje apgadinta 
4,000 istorinių bažnyčių ir 
sunaikinta 2,800. Minėtųjų 
ir kitų viešųjų pastatų 
naikinimas tebesitęsia.

Washingtonas — Karo 
Maisto Administracija pa
reiškė, kad šeimininkės, 
kurioms paskutiniuoju 
laiku pritrūko cukraus 
krautuvėse, už kelių sa
vaičių gali tikėtis didesnio 
cukraus pristatymo, nes 
Vakarų ir Vidurio Vakarų 
valstybių cukrinių burokų 
fabrikuose cukraus gamy
ba padidėjo. Krautuvių 
atsargos netrukus padi
dės, dėka naujo cukrinių 
nendrių ir burokinio cuk
raus derliaus. OWI.

Nereikia Leidimo Siunčiant 
Dovanas Kariams

VVashingtonas — Užsie
nio Ekonominės Adminis
tracijos Atsargų Biuras

kinti visų civilių reikalavi
mų, o ypatingai tų, kurie 
nieko bendro neturi su 
karo pastangomis. OWI.

I

Įspėjami Žiemos Turistai

VVashingtonas— Pulk. J. 
Monroe Johnson, Apsigy
nimo Transportacijos Į- 
staigos direktorius, įspėja 
žiemos turistus, kad šią 
žiemą ir pavasarį jie gali 
pritrūkti priemonių atgal 
sugrįžti iš Floridos ar kitų 
pietinių kurortų, ir kaltė 
bus jų pačių, nes Ameri
kos transportacija tebėra 
labai užimta dviejų karų 
laimėjimo pagelbėjimu ir 
neturi galimybės paten-

Kūrenamosios Alyvos Koky
bė Nepasikeitusi

VVashingtonas — Petro- 
lijaus Administratoriaus 
padėjėjas, Ralph K. Da- 
vies, dar kartą užtikrino 
rytinių pajūrio kūrenamo
sios alyvos vartotojus, kad 
jiems nebus reikalo rūpin
tis šią žiemą dėl kūrena
mosios alyvos rūšies. Rei
kalą smulkiai ištyrinėjus, 
sužinota, kad šiais metais 
kūrenamosios alyvos rūšis 
bus nė kiek neblogesnė, 
nei ji kad buvo praeity, ir 
todėl jokių sunkumų ne
tenka tikėtis. OWI.

“Dabarties žmonės yra 
daugiau laikraščių skaity
tojai, kaip knygų. Štai iš 
kur reikalinga katalikiškų 
laikraščių, kurie gintų ka
talikų tiesas ir plėstų ti
kėjimą”. x

Kard. Dougherty.

FIRST "AMERICAN RED CROSS CLE'BMOBILE to land in France, 
the "Daniel Boone” drives oft an LST onto the canseuav.
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Europa Kairėja, Bet Rusija 
Laikosi Nuošaliai"

“Draugas” rašo:
Kaip Anglai Ir Ameri
kiečiai Gauna žinias 
Apie Rusijos Karo 
Frontq

“Time” žurnalas, spalių 
16 d., 1944 m., davė iš an
glų - amerikiečiu kores
pondentų, esančių Mas
kvoje. gyvenimo įdomią 
apžvalgą.

Anglai - amerikiečiai ko
respondentai Maskvoje 
buvo pakviesti dalyvauti 
Rusiios draugijos dėl ge
resnių kultūrinių santy
kių su užsienio valstybė
mis literatūriniame vaka
re. ši rusu draugija vadi- 
naso VOKS. Svečiai suti
ko, ir išgirdo kalbant, žy
mius korespondentus. Ten 
buvo atsigaivinimo, ir ge-

norėtų ką nors pridėti prie 
Mr. Kendrick’s pasakymo. 
“Ne tik yra mūsų vieninte
liai žinių šaltiniai apie Ru
sijos frontus ką mes pas
kaitome laikraščiuose iš 
jūsų korespondentų, bet 
mes manome, kad tai ne-

Pranešt, kad Didžiojo 
Bostono Suvienyto Karo 
Fondo (Greater Boston 
United War Fund) vajų, 
(kuris prasidės spalių 30 
ir baigsis lapkričio 22) 
pradės didžiule parada 
sekmadienį po pietų, spa
lių 29 d., Bostone.

Parade dalyvaus visų 
tautų float’ai ir taipgi į-

turtingas šaltinis ... Ir jis, vaįrįų draugijų ir organi- 
toliau pasakė. Mes mano- zacįjų atstovai ir nariai, 
me. kad mes daug geriau pasipuošę savo tautiniais 
darbą atliktumėm, jei mus kostiumais. Jau yra pasi- 
prileistu prie fronto”. 1................ ............

The New York Herald
Tribune’s veteranas Ed

i žadėję dalyvauti šių tau
tų grupės, atstovaudamos 
šias šalis: Lietuvą, Belgi-

i

i

SMILIN“ THROUGH — De- 
spite vvounds and loss of loved 
ones, this orphaned refugee 

I smiles upon her arrival in the 
isafety of America. Your gift to 
the Greater Boston United 
War Fund is bringing thou-

I sands of children likę her to the 
peace of our country.

Nuolatinė pasaulio revoliucija — tas pagrindinis ’ 
komunistų siekinys — visu įtempimu stumiama pir-j 
myų, kur tik pasiekia raudonosios armijos ginklai ir 
vingiuota sovietų diplomatija. Visų pirma sovietų pro
paganda skelbia, kad Rusija nieko kita nenorinti, tik 
gražiai ir taikingai su kaimynais sugyventi, tad gi ne
mananti kištis į jų vidaus gyvenimą; bet gi primygti
nai reikalauja tik vieno “mažmožio”, būtent, kad kai
myninės valstybės išsirinktų tokią vyriausybę, kuri 
būtų plinai priimtina Sovietų Sąjungai. Ir kad nebūtų
nė mažiausios abejonės dėl tokios vyriausybės priim- ra draugystė, 
tinumo, Maskva pati ją suorganizuoja ir prikergia prie 
raudonosios armijos. Kai ši pastaroji kokį nors kraštą 
okupuoja, tai nebereikia daryti jokių rinkimų, nes 
valdžios aparatas jau paruoštas—tik imk ir valdyk. 
Rezultatai išeina visur tokie pat: atgabentoji iš Mas
kvos vyriausybė paskelbia, kad pavestasis jai kraštas 
sudaro vieną iš daugelio Sovietų Sąjungos respublikų, 
su visomis teisėmis ir privilegijomis. Kas toliau seka, 
pigu įsivaizduoti. Užimtojo krašto gyventojai tuč tuo
jau susipažįsta su bolševikų žodynu, kuriame teisės ir 
privilegijos turi advernišką reikšmę: teisė būti likvi-' 
duotam ir privilegija tapti “lišencu”, t. y. žmogumi,1 
kuriam atimta nuosavybė, pastogė ir maisto kortelė. 
Kadangi esi buržujus, tai gyvenk savo lėšomis (kurias 
valstybė jau konfiskavo). Išeitis dvejopa: arba mirk 
badu, arba, jei tau tai atrodo perilga, tai pasipriešink: 
ir gausi kulką į pakaušį. Taip lengviau.

Kur Maskva ginklu nepasiekia, ten organizuoja 
“patriotinius” (Maskvos) partizanus, kurie atkakliai 
kovoja su tikraisiais krašto partizanais. Tuo būdu ruo
šiama dirva naujai sovietų “respublikai”. Bolševikų 
politikos eiga tiek jau visam pasauliui žinoma, kad tik 
dėl formalumo tenka ji pakartoti. O bet gi bolševikų 
propaganda tiek vaikiškai naivi, kad stengiasi visiem 
žinomas sovietų priemones užglostyti bei paneigti/ 
Pavyzdžiui, vienas Maskvos korespondentas neseniai! 
pareiškė, kad Europa kairėja, bet Maskva nieko ben
dra su tuo neturinti. Ką gi, girdi, Rusija kalta, jei ryž
tingi Lenkijos, Rumunijos ir Jugoslavijos darbininkai 
užsimojo paimti valdžią į savo rankas?

Ta sena giesmelė buvo sugiedota 1917 m. Ji jau 
tiek nusidėvėjo, kad su ja nė žvirblių nepriviliosi, nes 
ir jie žino, kokio likimo susilaukė Rusijos darbininkai 
po bolševikų jungu. O vis dėlto tą nudėvėtą pasaką 
sovietų propagandistai, šarkos užsispyrimu, kartoja. 
Tačiau ne visi. Lietuviškieji komunistai stačiokiškai 
pasisako, kad visi nekomunistai būsią nužudyti. Iš pa
giežos ir pykčio jie nejučiomis atskleidė visą tiesą ir 
ragožium apvertė saldžialiežuvišką stambesniųjų 
propagandistų drūtmelagystę. K.

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

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

SKYRIUS VII.
NUKRYŽIAVIMAS

Duok mums stiprybės, Jėzau, kuomet mes 
jausimės apleisti, tamsoje ir skausmuose pa
skendę, kuomet viskas atrodys prarasta, kad 
galėtume kartoti žodžius: “mano Dieve, ma
no Dieve”. Kuomet Tu atsigrįžęs nuo kry
žiaus į pasaulį kalbėjai “Trokštu”, Tu troš
kai ne vandens, bet meilės, širdžių meilės, 
kurias esi sutvėręs. Tegul Tavo Getsamene 
pripildytas kentėjimais kielikas būna mano 
širdžiai, kaip druska; kad aš trokščiau skleis
ti žmonėms Tavo vardą, kad kuomet prieis 
mano gyvenimo galas aš galėčiau spręsti a- 
pie savo gyvenimo praeitį ne kiek džiaugsmo 
turėjau, bet kiek esu dėl Tavęs iškentėjęs.

Po Tavo kryžiumi žmonės šaukė: “Jei jis 
Israelio karalius, tegul dabar nužengia nuo 
kryžiaus ir mes jam tikėsime” (Mato 27:42). 
Bet Tu kybojai iki buvo atliktas atpirkimo 
darbas: “Atlikta”. (Jono 19:30).

O Jėzau, duok man, kad aš turėčiau jėgų 
išlaikyti tikėjimą, kovoti gerą kovą, laimėti 
bėgimą, kyboti ant kryžiaus iki kol vakaras

Washingtonas — Antra
cito ir pietų Appalachų 
anglių trūkumas paragino 
Karo Meto Kietojo Kuro 
Administraciją suteikti 
šešis patarimus namų sa- 

i vininkams, norin tiems 
gauti kuo daugiau šilimos 

' iš kaip galima mažesnio 
kiekio anglių. Administra
cija pareiškė, kad sąlygos 
privertė sumažinti prista
tymą antracito anglių iki 
nedaugiau 87 ir pusės nuo
šimčio normalaus žiemos 
meto atsargų kiekio ir A- 
ppalachų anglių iki nedau
giau, kaip 90 nuošimčių, 

i Patarimai yra šie:
1. Gerai apkamšyk na

mus ir kitus pastatus, 
juos insuliuodamas, įsta
tydamas dvigubus langus 
bei duris ir uždangstyda- 
mas plyšius.

2. Apžiūrėk šildymo įtai
sus: išvalyk, pataisyk, ne
tinkamas dalis pakeisk 
naujomis, įtaisyk tempe
ratūrai kontroliuoti ins
trumentą.

3. Kambario temepera- 
|tūra tebūna žema, kiek 
i reikalinga sveikatai ir pa
togumui.

4. Valyk pečių regulia
riai.

5. Neatidarinėk durų ir 
langų be reikalo.

6. Nešildomą erdvę užda
ryk. OWI.

Angly pasakė^kad galimas ją, Britaniją, Čekoslovaki-
- - - ’ ją, Daniją,

rikiečiu valdžios turėtų Luxembourgą. . 
būti dėkingos Rusiios už-, j^jįją, Norvegiją, ____
sienio ofisui, kad nėra nu-įją, Olandiją, Rusiją, Kini-, 
kentėjusių tarp korespon-į ją, Jugoslaviją ir Philip- 
dentų... - —. - .
Bandė Padėtį Taisyti

VOKS vedėjas, nerviškai
. . j j-x- x. • Liainas unoiuęii unc savu

vld ffš tautos float’ų ir dalyvauti parade. So. Bostone BALF
- , . . , - demonstracijoje, pasipuo- skyrius, kurio pirmininku

orespon en i yra j šę tautiniais drabužiais ar-' Yra Dr. Povilas Jakmauhj
giai pagelbeti korespon-j tai 1........................ - ’
dentams, ir kad jie turėtų, r r 
kreiptis į užsienio ofisą.1 Parade dalyvaus ne tik 
Korespondentai pasakė, * tautinės grupės, bet ir Ar-

nio ofisą. Sovietų vaikų įtarių skyrių vienetos.;
rašytojas pasakė: “Mes e- 
same čia tik rašytojai; 
mes esame tik poetai; mes 
negalime jums pagelbė
ti...”

dalykas, kad britų ir ame- ją, Daniją, Prancūziją, 
k Graikiją, 

, Lenki-

pinų salas. Kiekvienas, 
gyvenantis Didžiojo Bos- 

• tono bendruomenėje, kvie
čiamas prisidėti prie savo

syti, pareiškė, kad VOKSPasakė Kalbas
• Po dviejų valandų rusiš

kų kalbų, kurias pasakė 
rašytojas — koresponden- 

i tas Konstantin Simonov ir 
i Vsevolod Vishn e v s k y, 
VOKS pareigūnai pakvietė 
kalbėti anglus - amerikie- 

Įčius.
I Pakilo kalbėti Philadel- 
iphia’s Inųuirer’s kores
pondentas Al Kendrick. 
Jis pareiškė, kad su įdo
mumu klausėsi per dvi va
landas apie sovietų kores
pondentų gyvenimą karo 
frontuose. Bet Kendrick 
pareiškė, kad jis per dvi 
minutes pasakys, kaip jie 
sužino apie Rusijos karą. 
Jis pareiškė rusų rašyto
jams, kad jie apie Rusijos 
karą i

I viešbutyje, kur pasiskaito ningrade ir Stalingrade... 
iš rusiškų laikraščių, ką Jie gali aprašyti karo da- 
parašo rusų koresponden- lykus... 
tai, ir pasiunčia tas žinias 
savo laikraščiams. Jis pa- 

įsakė, kad jiems neleidžia
ma arti karo fronto, nors 
buvo bandyta gauti leidi
mas...
Užviešpatavo Tyla

Po Al Kendrick kalbos 
užviešpatavo tyla. Ir tada 
pakilo kalbėti Londono 
News Chronicle’s kores
pondentas Paul Winter- 
ton. Jis pareiškė, kad jis

j (Jakimavičius), vadovaus 
lietuvių paraduojančių 
grupei. Lietuvos spalvos ir 

... _ . . , . . tautinė vėliava viešai plė-
kad jie jau kreipės į užsie-|mųos,' lr .^„“/vėsuos kartu su kitų tau- 

i tų vėliavomis.
Visi lietuviai kviečiami 

kad guberna- dąlyVa.uti šioje milžiniško- 
, mayo-!je demonstracijoje. Kas 

i kostiu- 
, mus, jais pasipuoškite, o 
kas neturite — vistiek da- 

Bostono ir apylinkės lie- lyvaukite, kad lietuviai su- 
pondentas škotas John Gi- tuvįai Jau Yra pakviesti ir darytų gausiausią tautinę 

------ - --------a: i------vienetą.

Gros benai.
Tikimąsi, 1

torius Saltonstall,
ras Tobin ir kiti įžymūs turite tautinius 
miesto ir karo viršininkai 

Išsiskirdamas iš savoįatvyks aPžiūrėti paradą.
draugų, Reuters’ korės-*

Valgymas Vietoje Neturi 
Pasisekimo Smulkiuose 

Fabrikuose

bbons pareiškė, kad jis ne- pasižadėjo dalyvauti tame 
; sutinka su Mr. Wintertonj 
j pasakymu. Gibbons pa
reiškė, kad jis nemanąs, 
,kad sovietų karo kores
pondentų darbas yra blo- 

sužino Metropole! gas... Girdi, jie buvę Le-

NAMŲ FRONTAS
Administracija pa- 
kad įvedus darbi- 

maitinimą fabri- 
pasiekta pastebi-

• v

Karo Medžiagų Konservavi
mas Tebetęsiamas

Washingtonas — Karo
VOKS (Rusijos draugi-’Gamybos Vadybos prane- 
“ - ------• , kultūri- Šimu, taupymas svarbiau

siųjų karo medžiagų, kaip 
popieris, oda ir pan., rei
kalingų karo pabūklams 
gaminti, bus visu atsidėji
mu tęsiamas, nežiūrint į

jos geresniems 1 
niems santykiams su už
sienio valstybėms) pirmi
ninkas pasakė: “Mes norė
jom, kad jūs susitiktumė
te su kai kuriais rusų ra
šytojais. Mes to nesitikę- lapkričio 2 d. įvyksiantį 
jom. Geriau paimkime ką--------------------------------
nors atsigaivinimui.” vijos frontą. Anglų-Ame- 

Susirinkimas baigės. Ki-' rikos korespondentai, kaip 
tą rytą Rusijos korespon-* paprastai, skaitė Rusijos 
dentai išskrido į Jugosla- laikraščius.

ateis, kad ir aš galėčiau pasakyti su Tavim: 
“Atlikta”. Padėk man, Jėzau, kad aš galėčiau 
išlaikyti savo dvasią tarp šio pasaulio karų 
ir skausmų, kad kuomet priartės gyvenimo 
galas, galėčiau ją Tau atiduoti iš kur esu ga
vęs. Leisk, kad mano gyvenimo paskutinieji 
žodžiai būtų: “Tėve, į tavo rankas atiduodu 
savo dvasią”. (Luko 23:46).

SKYRIUS VIII
DIEVIŠKASIS KELIAS I PERGALĘ
Švenčiant Kristaus prisikėlimo šventę šia

me pasaulyje, kuris daugiau panašus į Didįjį 
Penktadienį, ir besiklausant skardžių taikos 
giesmių tarp ginklų žvangėjimo, mes save 
klausiame, ką galėtume pasimokinti iš Vely
kų šventės.

Atsakymą tam klausimui galėtume rasti 
dvejose mūsų Viešpaties gyvenimo scenose, 
kurios lyg ir nurodo dieviškąjį kelią į pergalę.

Pirmoji scena esti Getsameno daržas, iš 
kurio visame savo asmens garbingume išėjo 
Išganytojas, kad sutikus piktos dvasios ap
sėstą Judą ir kareivius, atėjusius Jo suimti.

Jis, pasiduodamas į jų rankas, priminė, 
kad niekas Jo gyvybės negali atimti, bet kad 
Jis pats ją atiduoda. Jis leidosi būti suimtų 
su šiais žodžiais: “Ši yra jūsų valanda ir tam
sumo jėga”.

Didelės reikšmės čia turi žodis valanda, 
nes mes gyvenime matome, kad blogis turi

Washingtonas — Karo 
Maisto 
reiškė, 
ninku- 
kuose,
mų rezultatų gamyboje, 

Konservavimo Skyriaus darbininkų sveikatingume 
uždarymą. Vadybos davi- ir moralėje.
niais, popierio taupymo nuoširdžiai pritarė darbi- 
vajaus, pagal taip vadina- ninku ir dirbtuvių vadovy- 
mą “popierinių švenčių” (bė. šis planas didžiausio 
planą, dabar yra varomas, pritarimo susilaukė stam- 
pilnu greičiu ir susilaukia, biose įmonėse, kur sėk- 
nuoširdžios gyventojų pa-imingai veikia valgyklos: 
ramos: gruodžio 31 d. ti- 91 nuošimtis fabrikų su 
kimasi pasiekti užsibrėž-; virš 2,500 darbininkų ir 80 
tojo tikslo — surinkti vie- nuošimčių fabrikų su 
na milijoną tonų popierio. 11000 — 2,499 darbininkų. 
Minėtasis ‘popierinių šven-i Smulkesnių fabrikų tik 26 
čių’ planas reikalauja, kad nuošimčiai yra įsitaisę 
apylinkės pasiskirtų die-į valgyklas. OWI.
nas, kuriomis nupirktos 
prekės vyniojamos tik bū
tiniausiu atveju.

savo skirtą valandą ir, kad dažnai tas blogis 
nori užgesinti pasaulio šviesą ir nugramz
dinti jį į pragarą.

Antroji scena pasireiškė ankstybesniame 
Kristaus viešojo gyvenimo laikotarpyje, kuo
met pariziejai norėjo nusikratyti Kristaus, 
sakydami, jog Erodas ieškąs Jo nužudyti.

Šito pasakojimo tikroji vertė glūdi Kris
taus atsakyme pariziejams: “Eikite ir saky
kite tai lapei (Erodui): štai aš išvarau vel
nius ir darau gydymų šiandien ir rytoj, tre
čią gi dieną darbas bus baigtas. Tačiau šian
dien, rytoj ir poryt aš turiu būti kelionėje, 
nes netinka, kad pranašas žūtų kitur, kaip 
tik Jeruzalėje”. (Luko 13:32, 33).

Kristaus čia pasakyta: Eik ir pasakyk tai 
gudriai lapei, kuris galvoja užmušti jį, jog 
jis yra bejėgis; jis negalės užmušti manęs iki 
kol aš nebaigsiu darbo už trijų dienų.

Matome, jog čia Kristus vartojo palygi
namąją kalbą. Iš tų trijų dienų, dvi dienos 
yra stebuklų dienos, kad įtikinus žmones, jog 
Jis yra Dievo Sūnus. Tačiau, trečioji diena 
bus paslapties, garbės ir prisikėlimo diena. 
Čia daug reikšmės turi žodis diena.

Suglaudus šias dvi Kristaus gyvenimo sce
nas, iškyla vienas svarbus pamokinimas: 
Blogis turi savo valandą, bet Dievas turi savo 
dieną irgi. Iš to taip pat seka, kad blogio va
landa yra dalis Dievo dienos; neatskiriama 
nuo jos, bet viena su ja.

Šiam planui

Remk šios šalies apsigynima!
OWI. j Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Ir jeigu sėkla, krisdama į žemę ir ten nyk
dama, neturėtų savo “valandos”, ji niekuo
met neturėtų ir savo “dienos”, kuomet ta sėk
la išaugtų į augalą.

Be Kristaus kovos ir kančių valandos, nie
kuomet nebūtų buvę Taikos dienos; be kry
žiaus nebūtų buvę tuščio kapo; be Didžiojo 
Penktadienio nebūtų buvę Velykų sekmadie
nio ir be erškėčių vainiko nebūtų buvę spin
dinčio prisikėlimo vainiko.

Čia ir glūdi atsakas mūsų Velykiniam 
klausimui: “Kaip mes galime džiaugsmingai 
švęsti Velykas tame pasaulyje, kuris atrodo 
lyg Didysis Penktadienis?” Tas atsakas yra 
labai paprastas, kad be kentėjimo ir pasiau
kojimo valandos mes niekuomet neprisiartin- 
tume prie taikos ir mūsų tautinio prisikėli
mo dienos. Ir šiame kare turime matyti Die
vo įstatymo ir Jo planų veikimą, kad mes 
galėtume priartėti prie prisikėlimo.

Taika juk. nėra kas tai tokio pasyvaus, bet 
aktyvi sąlyga; ji nėra kas tai tokio primesta 
mums, bet išsikovota, atsiekta.

Taika turi būti atsiekta, laimėta mūšiu, 
kaip kad Kristus ją laimėjo. Didysis Penkta
dienis tai nebuvo kokia tai sutaikinimo tarp 
Dievo ir žmogaus diena; štai dėl ko ir Vely
kos negalėjo būti klaidingos taikos diena. 
Dievas neapkenčia taikos tuose, kurie yra 
paskirti karui! Blogis turi savo valandą, bet 
Dievas turi savo dieną. ^Bus daugiau^
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Šy. Kazimiero Lietuviu Parapijos
• •

i i

Worc€st€r. Mass. — Pereita
me “Darbininko” numeryj 
trumpai buvo paminėtas šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
auksinio jubiliejaus minėjimas.

Pažymėtina tas. kad į parapi
jos jubiliejinius parengimus i- 
žanga buvo nemokama. Koncer
tas įvyko milžiniškoje svetainė
je — Memorial auditorijoj, kur 
telpa 3.500 žmonių. Lietuviai 
nepnpildė. Truko* dar gal būti 
apie 500 žmonių. Kad ir trys 
tūkstančiai dalyvių. tai ir gi 
nemažas skaičius.

kai, pirmoje dalyje sudainavo 
kitų tautų kalboje dainas, o an
troje dalyje sudainavo keletą 
lietuvių liaudies dainelių. Ypa
tingai momentui atitiko dainelė 
“Gimtinė", kuri labai sujaudino 
klausytojus, prisiminus, kad to
ji gimtinė yra pavergta, kanki
nama ir žudoma. Art. Suzana 
Griškaitė yra tikrai meno 
žvaigždė. Turi gražų soprano 
balsą.

Koncerto programą pradėjo 
muzikas Juozas Žemaitis. Auk
sinio Jubiliejaus iškilmių rengi
mo komiteto pirmininkas. Jis 
pasakė gražią įžanginę kalbą ir 
perstatė programos vedėju įžy
mų advokatą ir visuomeninin
ką Antaną Milerį, kuris labai 
sumaniai pravedė programą.

Sveikinimo kalbas pasakė 
W orcesterio miesto mayoras 
Bennett. kuris sveikino viso 
miesto vardu ir pagyrė lietu
vius. kad jie yra ištikimi šios 
šalies piliečiai. Dainininkė p. 
O'Toole (Parulytė I. akompa
nuojant poniai Milerienei, su
dainavo porą dainelių. Seka 
kun. Dr. K. Urbonavičiaus kal
ba. kuris pažymi mūsų išeivijos 
nuveiktus darbus ir Lietuvos 
nelaimę. Dainininkė p. Julė Ro- 
glytė. akompanuojant muzikui 
Rapolui Juškai, sudainava po
ra liaudies dainelių. Prelatas 
Jonas Ambotas, Hartfordo lie
tuvių par. klebonas, 
sveikinimo kalbą.

Koncerto žvaigždė 
Suzana Griškaitė. Ji. 
nuojant muzikui

Kt,n. Jonas Bakšys. Rochester 
lietuvių par. klebonas, pasakė 
patriotinę kalbą, primindamas 
kaip yra svarbus Atlanto kar
teris. pagal kurį visos paverg
tos tautois po šio karo turi būti 
laisvos ir nepriklausomos.

Ponia (Vaitekūnaitė) Kaneb. 
p. Milerienei akompanuojant 
grojo smuiką solo. Ji yra gab; 
smuikininkė.

i

?
'nes myli savo gimtinę kalbą, 
savo dainas - muziką ir yra re
ligingi žmonės. Tai jis įrodinėjo 
kreipdamas visų dėmesį į šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
mokyklas mokinius, kurie išpil
dė dalį šios programos daino
mis, žaidimais ir driliais. Jis 
sako: “Tai yra gražiausias pa
vyzdys visiems. Jie iš pat ma
žens auklėjami ir mokomi savo 
tėvų kalbos, kad išaugtų geri 
lietuviai ir geri Amerikos pilie
čiai". Toliau senatorius Walsh 
pažymėjo Lietuvos nelaimę ir 
pabrėžė, kad Lietuvos ir lietu
vių tautos joks diktatorius ne
pajėgs sutriuškinti.

Koncerte dalyvavo šie muzi
kai: art. Rapolas Juška, p. Cur- 
ry. o visos programos vedėju 
buvo muzikas Juozas Žemaitis.

Kiek kunigų ir kiek pasaulio- 
nių profesionalų dalyvavo nėra 
galimybės visus įvardinti. Iš 
kunigų sutikau šiuos: kun. J. 
Vai antie jų iš Waterbury, Conn.; 
kun. V. Puidoką iš Westfiela: 
kun. Pr. M. Jurą iš Lavvrence; 
kun. P. J. Juškaitį iš Cambrid-; 
ge; kun. Tamulevičių iš Athol: 
kun. A. Morkūną. MIC., kun. dr. 
J. Vašką. MIC., kun. dr. An- 

j 
driušką. MIC., iš Marianapolio: i 
kun. A. Abračinską iš So. Bos
ton: kun. Kenstavičių iš Law-

j 

rence; kun. S. P. Kneižį iš Nor- 
wood; kun. A. Mažiukną. ir vir
šuje minėtus kalbėtojus.

Nėra galimybės įvardinti pro
fesionalus. nes jų buvo daug, ir 
visų negalėjau sutikti.

Memorial auditorium’as gali 
p.Jė būti niekad neturėjo tiek lietu

vių. kiek jų buvo parapijos auk
sinio jubiliejaus minėjime. Tai
gi garbė šv. Kazimiero par. 
kleb. kun. A. Petraičiui ir jo a- 
sistentams — kun. J. Bakanui 
ir kun. A. Mažiuknai; garbė pa- 
saulionims — muz. J. Žemai
čiui. adv. A. Mileriui ir bendrai

Kun. A. Petraitis. Šv. Kazi
miero par. klebonas, kalbėjo la
bai susijaudinęs dėl Lietuvos 
likimo. Dėkojo visiems parapi
jos rėmėjams ir atsišaukė, kad 
kiekvienas dalyvis pagal savo 
išgalės paaukotų išlaidoms pa
dengti. o kas liks nuo išlaidų.. 
tai skiriama Lietuvos žmonių, 
nuo karo nukentėjusių šelpimui.

Kongresmanas Thomas Phil- 
bin pasakė kalbą, kurioj sveiki-, 
no parapijiečius ir kleboną kun.' 
A. Petraitį. Dainininkė 
Santon gražiai sudainavo ke
lias daineles.

Kalba didelis Lietuvos ir lie
tuvių tautos bičiulis, senatorius 
David I. Walsh. Jo kalbos turi
nys: gimtinė kalba, muzika- 

buvo p. dainos ir religija. Jis pažymėjo, 
akompa- kad lietuviai yra geri šios ša-i-----—.............-...... .......

Rapolui Juš- lies piliečiai, o jie tokiais yra. visiems parapijiečiams.

pasakė

Politiškas Skelbimas o Politiškas Skelbimas

Pasiruošęs
EITI PAREIGAS

i

Kai kiniečiai atmušė japonus, tai vietiniai gyvento
jai vėl grįžo į savo namus. Paveikslas parodo, kaip tū
la kinietė - mergaitė neša visą šeimos turtą susidėjus 
į du ryšulius ar basketus. Tai biški turto! Ten aišku, 
kad siaučia skurdas ir vargas.
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-1? KR 18 metų Massachusetts piliečiai 

kaip Horace T. Cahili vystėsi i darbingą 
ir energingą lyderį.

f Per šešis metus jie pažinojo jį kaip Leitenantą Gu
bernatorių: o prieš tai kaip Atstovų Būto Spykerį, Res
publikonų partijos floor-lyderį, svarbiųjų legisliatyvų 
komitetų pirmininką ar narį, ir selektmaną.

Šiandien jie jį žino žymų valstijos valdžios ekspertą, 
darbštų administratorių, veiklų narį Respublikonų 
“teamo,” kuris atstatė mūsų valstijoje gerą valdžią.

Įdomi jo gyvenimo istorija. Jis pats prasimušė per 
pradžios ir vidurinę mokyklą, per kolegiją ir teisių mo
kyklą. Visuomet buvo geras studentas, mokyklos redak
torius. debatorius, mokinių 
lėtas.

Jis yra baigęs English 
School, Tufts College ir 
School.

Kai kilo Pirmas Pasaulinis Karas, jis paliko teisių 
studijas ir įsirašė į United Statės Flymg Korpusą, kaip 
paprastas kareivis, pakilo į antrojo leitenanto ir tarnavo 
iki karo pabaigos.

Po karo jis tapo advokatu. 1922 metais jis vedė 
Josephiną Gatės iš F'all River, ir tuoj pradėjo visuome
ninę karjierą kaip Braintree selektmanas. Cahillai ir da
bar tebegyvena savo kukliuose dviejų šeimynų Brant- 
ree’je.
- Turėdamas ilgų metų patyrimo valstijos reikaluose, 
leitenantas - gubernatorius Cahil] dabar yra pasiruošę.: 
pavesti savo administracinius gabumus valstijos patar
navimui kaip Massachusetts Gubernatorius, kad išrišti 
daugelį sunkiųjų karinių ir po-karinių problemų.

viršininkas ir pirmaeilis at-

High School, Huntington 
Northern University Law

LIEUT. GOVERNOR
MGP.ACE T.

COVERNOR

Lietuviškų komunistų-! 
kvislingų laikraščiai labai : 
pyksta, kad Amerikos Lie-; 
tuvių Taryba ir taipgi 
latvių ir estų pareigūnai 
pasiuntė prezidentui Roo- 
seveltui prašymą užtarti 
pavergtus Pabaltijo kraš
tus — Lietuvą, Latviją ir 
Estiją; įsikišti ir panaudo
ti visas galimas priemo
nes sulaikymui to teroro, 
kuris dabar siaučia tuose 
kraštuose.

Komunistai - kvislingai 
neužginčija, kad Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje 
žmonės yra terorizuojami 
— kankinami ir šaud<5mi, 
bet tik pyksta, kad Ameri
kos Lietuvių Taryba ir lat
vių ir estų pareigūnai 
“nori išveržti iš preziden
to pareiškimų...” tai yra, 
kad užtartų nelaiminguo
sius Pabaltijo žmones ir 
palengvintų jųjų kančias.

valdžios kontrolės. Sovie
tų Rusijoj darbininkai ne
turi teisės kelti reikalavi
mų pakelti algas arba pa
gerinti darbo sąlygas, ne
turi teisės streikuoti.

Sovietų Rusijos darbi
ninkų “unijų” net negali- 

‘ ma prilyginti prie taip va
dinamų kompanijų unijų 

i Amerikoje, nes pastarieji 
turi laisvę prik-lausyti ar
ba pasirinkti kitą uniją, 

i Nedarbo metais mes tu
rėjome WPA. Tai buvo 

; valdžios įstaiga, kuri duo
davo darbus nedirban
tiems darbininkams, ir jie 
!už tą darbą gaudavo val
džios nustatytą atlygini- 

!mą. Bet WPA darbininkai 
turėjo pilną laisvę pasiieš
koti kitą darbą. Sovietų 
Rusijoj darbininkų “uni
jos” yra panašios į WPA, 
tik sovietijoj darbininkai 
turi daug sunkiau dirbti, 
negu dirbdavo WPA dar
bininkai, ir jie neturi lais- 
,vės pasirinkti darbą.

, . ~ , „i Taigi Rusijos darbinin-
, dymų, daugiau žudymų ; “unijos” negali lygintis 
Lietuvoje ir kituose oku-!gu Amerikos ar Britanijos 
puotuose kraštuose. __ i darbininkų unijomis.

Mes turime dar karsčiau i Amerikos Darbo Fcdera- 
gali pa-j melstis, kad Dievas grą- cija buvo visaomet prie. 

* išinga dalyvauti bendramepakvaišėliams protą; pra-L 
■syti Dievo, kad Jis atito-! 
lintų tą baisią žmonijos1 
nelaimę — bedievišką ko-Į 

jmunizmą. kuris siekia sa- 
vo kruvinais nagais pa-:^‘kiįma“e 
vergti ir išnaikinti taiką 
mylinčius žmones.

i

i

PARAPIJOS PRADŽIA ' pas paskyrė kun. A. Petraitį. 
1894 m. įsikūrė šv. Kazimiero patriotingą ir jauną vadą, šiai 

lietuvių parapija. Pirmas jos didingai parapijai vadovauti, 
klebonas buvo jaunas iš Lietu- Parapijos namų statyba bui’O 
vos atvykęs kunigas Juozas 
Jakštys. Pirmieji aktyviai vei
kę parapijiečiai buvo Tarnas 
Migauskas, Vincas Kupstas. 
Mykolas Jaruševičius ir kiti. 
Pradžioje parapija buvo pava
dinta “Užgimimo Švč. Panelės 
Marijos”, bet vėliau, reikalau
jant Šv. Kazimiero draugijai, 
tapo pavadinta šv. Kazimiero 
vardu.

I

Tie mūsų išgamos — už
sikrėtę sadizmu — šūkau-i 
ja savo spaudoje ir susi 
rinkimuose: “daugiau sau-’

i

1895 m. nupirko žemę ir pa
statė medinę bažnytėlę ant Wa- 
verly St. 1899 m. pastatyta kle
bonija. Lietuvių skaičiui padi
dėjus, nupirkta didelė nuosavy
bė su dviem namais prie kampo 
Providence ir Waverly 
dabar stovi graži mūro 
čia su dviem bokštais, 
bažnyčioje pradėta 
lapkričio 8 d., 1903 m. 
dėlės parapijos skolos

St., ku’’ 
bažny- i

užbaigta. Kleb. kun. A. Petrai
čio didžiausias troškimas buvo 
pastatyti bažnyčią kiekvieno 
lietuvio širdyje. Jis su savo pa
rapijiečiais. minėdamas auksi
nio jubiliejaus sukaktį.
sidžiaugti, kad visa parapija y- žintų tiems mūsų tautos] 
ra stipri tikybiniai ir tautiniai. 
Per tuos savo 15 metų klebona
vimo, parapijiečiams remiant, 
sunaikino parapijos skolą, at
naujino bažnytinę svetainę už 
S3.000 ir bažnyčią už S10.000. 
išūgdė virš S23.000 fondą pa
statymui socialiam veikimui na
mo. Tačiau, karas neleido tokio 
namo pastatyti, kad tuo būtų 
apvainikuotas parapijos jubi
liejus.

į

Sovietų Rusijos Darbininkų 
Unijos"ui

į kongrese, kur dalyvau ja 
.. Sovietų Rusijos “unijos”, 

"ines nėra ir negali būti
■ bendros kalbos. Mes ma
nome, kad ir dabar ADF 
_  j kongrese 
sausio 8 d., 1945 m. neda- 

■lyvaus. Gali būti nedaly- 
■vaus ir Britanijos unijos, 
i *■__■ _____

turtas įvertintas: 
Parapijos mokykla i 

Moko Seserys! 
nūn.- Parapijoj gy-

Jakštys apleido parapiją 1908 '’uoJa 20 įvairių draugijų, 
m. Atkeltas sulenkėjęs kun. J.jir kuopų, pašalpinių ir idėjinių. 
Radzevičius, bet jis, nežinoda- parapijos karo tarnyboje yra 
mas lietuvių kalbos, turėjo ap
leisti parapiją, Vyskupas at
siuntė naują kleboną, kun. \. pįja yra viena pavyzdingiausių. 
Bukavecką, kurio klebonavimo • joS parapijiečiai yra gausiai 
metu įsikūrė naujos draugijos parėmę Lietuvos reikalus ir I 
ir parapijos skola sumažėjo. • šiandien, kada Lietuva pergy- į 

\ asario 27 d., 1913 m. vys- vena kryžiaus kančias, tos pa-! 
kūpąs paskyrė klebonu kun. Jo-įrapijos kleb. kun. A. Petraitis, 
ną J. Jakaitį, kurio klebonavi- į jo asistentai ir bendrai visi pa- 
mo metu prasidėjo tikras tiky- rapijiečiai nuoširdžiai užjaučia 
biniai ir tautiniai parapijos at- į Lietuvai ir savo tautiečiams ir 
gimimas. Susiorganizavo nau- ją remia gausiomis aukomis, 
jos draugijos, ypač idėjinės la- štai, kad ir šio auksinio jubilie- 

Į trumpą' jaus minėjime, kleb. kun. A.
Petraitis viešai praneša, kad 
visas nuo jubiliejaus minėjimo 

sukelta pelnas skiriamas Lietuvos žmo- 
1915

Naujoje! Parapijos 
melstis IS290.033.72.
Dėl di- mažiai gyvuoja. 

kun ; Kazimierietės.

arti 600 jaunuolių.
Šv. Kazimiero lietuvių para-

Šiomis dienomis komu
nistų spauda vėl plačiai! 
rašo apie reikalingumą su-' 
šaukti Amerikos, Britani
jos ir Rusijos unijų kon
gresą.

Kaip žinoma, Amerikoje 
yra dvi didžiausios darbi
ninkų organizacijos ADF 
ir CIO. Anglijoj taip pat 
darbininkai turi stiprias 
organizacijas. Tačiau, so
vietų Rusijoj darbininkai 
neturi tokių organizacijų, 
kad jos būtų laisvos nuo

bai gražiai klestėjo, 
laiką atmokėta parapijos sko
los. Lietuvos išlaisvinimo ir at
statymo reikalams 
stambios sumos pinigų. 1915 nių šelpimui, jų išlaisvinimui ir 
m. pradėta baigti statyti baž- atstatymui laisvos ir nepriklau- 
nyčia ir sekančiais metais, bū-' SOmos Lietuvos.
tent, spalių 12 d. įvyko iškil-; Lai gyvuoja Šv. Kazimiero 
mingas bažnyčios pašventini-'lietuvių parapija. Jos vadams 
mas. Įtaisyta brangūs vargonai, j kunigams ir parapijiečiams lin- 
senoji bažnyčia nugriauta ir ant kime ilgiausių metų' 
tos vietos 1922 m. pradėta sta-] 
tyti parapijos mokykla, kuri už- ’ 
baigta ir atidaryta 1924 m. Se-! 
noji klebonija perstatoma i 
vienuolyną. Pabaigus parapijos: 
statybą, nur.irko išvažiavimams' 
graži’ parką, kuris ir dabar yra 
žinomas mūsų didžiojo poeto 
vardu — Maironio parkas. 1925Į 

j m. kleb. kun. J. Jakaičiui pra- t 
i šant. parapija padalinta. Įsikū
rė nauja Aušros Vartų parapi
ja, kurios pirmuoju klebonu 
buvo a. a. kun. Julius Čaplikas. 
Tais pačiais metais, dėl sveika
tos susilpnėjimo, kun. Jakaitis 
išvyko į Lietuvą. Jį pavadavo 
kun. K. Vasys. 1927 m. kun. J. 
Jakaitis sugrįžo iš Lietuves ir 
parapiją vadovavo iki liepos 7 
d.. 1929 m. Tais metais vysku-

• VITėvu Pranciškonų Misijos !
1944 m.

Sovietų “unijų” atstovai 
tokiame kongrese, vistiek 
neturėtų 

j kalbėti.
; tokiame
i priimta rezoliucija, reika- 
j laujanti pakelti Sovietų 
, Rusijos darbininkams al- 
Įgas arba pagerinti darbo 
sąlygas. Aišku, kad Rusi
jos darbininkai negalėtų 
tokios rezoliucijos prisiim
ti, nes jie jos negalėtų pra
vesti. Kas kita su kitų ša
lių darbininkais, ypač 
Jung. Valstybių, kur dar- 

j bininkai turi pilniausią 
/laisvę.

pilnos laisvės
Pavyzdžiui, jeigu 

kongrese būtų 
.................. ta-

Draugijų Valdybų Adresai
lLIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS, 
8 VVinfield St., So. Boston, Mass.

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

Fin. Rašt. — B. Cunienė,
29 Gould St., W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkvvay—1864-W.
Iždininkė — Ona StaniuliūtS,

177 West 7th St., So. Boston, Ma3s. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienč,

948 E. Broad'.vay, S. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

110 H St., So. Boston, Mas3.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventn SL, So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

I

Kazi- 
šv.

Pittsburgh, Pa. — šv. 
miero par. Tretininkų ir 
Pranciškaus Mylėtojų rekolek- 

' cijos ir konferencija. 40 
] atlaidai, lapkričio 23—28 
ĮTėv. Justinas Vaškys.

. Chicago, III. — Švenč. P. 
rijos Nekalto Prasidėjimo* par., 
Švenč. P. M. Nek. Prasidėjimo 
novena. lapkričio 29 — gruodžio 
8 d.. T. Just. Vaškys, OFM.

Cambridge, Mass. — švenč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par.. Švenč. P. Marijos N. Pra
sidėjimo novena, lapkričio 29— 

'gruodžio S d. T. J u v. Liauba.

SV. JONO EV. BL. PASALPINE8

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Ma3S.

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broad'.vay, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią. sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 R. 7t.h St.. So. Rnitnn. Masi

vai.

VIa-

IS FONTANĖLIŲ VISUR

PEPSI-COLA COMPANY, LONG ISLAND CITY, N. Y.

I



Penktadienis, Spalių 27, 1944 bAftBTNIhi KAS

Nauji Katalikai I]
Sekmadienį, spalių 22 d. kun. j 

Antanas Dubinskas pakrikšty- 
jo Donaldą Gordoną Žebrauską 
ir Mykolą Martiną Lastauską. 
Žebrauskų sūnų palaikė prie 
krikšto Robertas ir Kotryna 
Beasley, o Lastauskų sūnelį at
nešė jo dėdė Edvardas Žaledo- 
nis ir Margaryta Towers.

Sveikiname ponus Lastaus- 
kus ir ponus Žebrauskus. Linki
me abiem šeimom susilaukti 
daug džiaugsmo iš savo naujų 
katalikų.

A. A. Juozas Žekas
Po ilgos širdies ligos ir daug 

metų neregėjimo užbaigė savo 
žemiškus vargus senas Balti- 
morietis, per daugel metų pri
klausęs šv. Alfonso parapijon. 
a. a. Juozas Žekas. Velionis dar 
Lietuvoje būdamas kaikurį lai
ką zakristjonavo. Buvo įdomus 
kalbėtojas. Daug galėjo papa
sakoti apie Lietuvos praeitį ir 
nebuvo nubodu jo klausyti. Su
laukė arti 80 metų amžiaus.

Švč. Vardo vyrų dr-jos narys 
nuo pat tos dr-jos įsikūrimo 
mūsų parapijoj, ištikimai lankė
si į dr-jos mišias, ir kuomet 
buvo sveikesnis, 
nesį neapleido 
Ketvirtadienio 
19 d. kun. Dubinskas. 
dvasios vadas, ir nariai 
rinkę pas Juozą Kašinską. lai
dotuvių direktorių, atkalbėjo 
dalį rožančiaus ir dr-ja užprašė 
šv. mišias už mirusiojo vėlę. 
Palaidotas penktadienio rytą. 
Nulydėtas į Holy Redeemer ka- 
------------------------------------------  
POLITIŠKAS SKELBIMAS 
-------------------------------------------------------------------------- i.

pines, kur draug su savo žmo
na lauks garbingo paskutinios 
dienos atsikėlimo, šeimai reiš
kiame užuojautą, o už mirusio 
vėlę tariame Amžiną Atilsį.

dehai su savo mamyte tikisi 
būti palaidotais tame pačiame 
plote.

Kun. Lietuvnikas čia Ameri
koje neturėjo artimų giminių, 
tad kun. dr. Mendelis, su ku
riuo kun. Lietuvnikas išgyveno 
sutikime net 15 metų, nutarė 
palaidoti jo kūną savo žemėje, 
kad mylėję viens kitą gyvenime 
nebūtų atskirti ir mirime. Būtų 
naudinga visiems lietuviams, 
ypač lapkričio mėn. atlankyti 
būvusio lietuvių klebono kapą 
ir ne tik pamatyti jam pastaty
tą paminklą, bet taipgi pasi
melsti už jo vėlę.

A. A. Ona Čepaitienė
Po penkių metų sunkios ligos, 

šeštadienį, spalių 21 d., Spring 
Grove valstybės ligoninėje, mi
rė a. a. Ona Čepaitienė. Paliko 
dideliam nuliūdime vyrą ir gi
mines. Palaidota iš Šv. Alfonso 
bažnyčios antradienį, spalių 24 
d., su trejomis mišiomis. Kun. 
dr. Mendelis giedojo mišias prie 
didžiojo altoriaus, o kun. Du- 
binskas ir svetimtautis kunigas 
iš Šv. Marijos Seminarijos atna
šavo mišias prie šoninių alto
rių.

Kadangi velionė buvo gera 
katalikė, tai jos karste matėsi 
daug dvisinių gėlių, užprašytų 
šv. mišių. Juozas Kašinskas rū
pinosi laidotuvių tvarka. Užbai- 
gusis gyvenimo vargus, lai ilsi
si Viešpaties ramybėje!

ir
nei vieną me- 

šv. Komunijos, 
vakarą, spalių 

dr-jos 
susi-

Kun. J. Lietuvniko Kapas
Teko man aną dieną atlanky

ti a. a. kun. Juozapo Lietuvniko 
kapą Holy Redeemer kapinėse. 
Nustebau ir nudžiugau pamatęs 
milžinišką akmeninį paminklą 
pastatytą pažymėti vietą, kur 
ilsisi Amerikos išeivijos patri
archo kūnas. Ant akmens yra 
iškaltos dvi pavardės, kun. Lie
tuvniko ir kun. Mendelio, nes 
man pranešta, kad ne tik kun. 
Mendelio tėvelis Juozapas Men- 
delis ilsisi greta mūsų klebono, 
bet kad ir broliai kunigai Men-

Lapkričio Mėnuo
Per Keturdešimtę, pirmadienį 

ir antradienį per novenos pa
maldas, pranešta, kad jau suda
ryta planai lapkričio mėn. Per 
visą mėnesį mišios atnašauja
mos kasdien. Vidurdienį bus au
kojamos už mirusius. Be to 
PENKI ŠIMTAI (500) KITŲ 
MIŠIŲ bus atnešta metų bėgyje 
už žmonių mylimuosius miru
sius, kad jų vėlėms pasiųsti 
kuo-daugiausiai dvasinės pa- 
gelbos.

Jau antri metai kai tiek daug 
mišių yra aukojama už miru
sius. Kunigai pranešė, kad nė
ra būtino reikalo siųsti auką. 
Kas negali tai padaryti, visvien 
yra kviečiami siųsti savo myli
mųjų mirusiųjų vardus, kad 
būtų galima juos padėti ant al
toriaus per visą lapkričio mėne
sį. Siųskit savo mylimųjų var
dus — Rev. Louis J. Mendelis, 
114 W. Saratoga St., Baltimore 

Maryland.i,

Kiniečių šeima sugrįžus iš pabėgimo į savo gimtąją 
gūžtą.

hlYTIMI^— —
Į VALSTYBIŲ ŽINIOS

NEI BRITAIN, CONN.
Pradžia 8-me pusi.

Visi 11-tojo skyriaus nariai 
pasižadėjo platinti tarp vietos 
ietuvių idėją atsilankyti į ruo

šiamą su prakalbomis masinį 
susirinkimą, kuriame numato
ma kalbėtojais gauti D-rą Pak-

štą. adv. Jurgėlą arba red. J. 
Laučką.

su-

Sveikiname P-lę 
Valčečkaitę

Metinės mūsų Sodalicijos 
sitelkimo ir maldos diena įvyks
Kristaus Karaliaus - šventėje, 
sekmadienį, spalių 29 d. P-lė 
Lili joną Valčečkaitė jau kelinti 
metai rūpinasi, kad gausus bū
rys mergaičių ir moterų daly-

POLITIŠKAS SKELBIMAS

vautų tos dienos susitelkime.
Šįmetą ji deda pastangas, kad 

surinkti netoli 100 kandidačių 
tai dienai. Tai tik per didelį pa
sišventimą, per nenuilstantį 
darbą tai galima padaryti. Svei
kiname p-lę Valčečkaitę ir lin
kime jai gražiausių sėkmių.

C. BROOKLYN, M. Y

v ■ ' - • . "

IŠRINKITE
•4 r

IŠSILAVINUSIUS 
VYRUS UŽIMTI

ATSAKINGAS

lietuvius gyvenan- 
gatvėse: Hollins.

Penn, Camaen, Eu- 
Barre, Ramsey. Mc-

Fremont, Parkin ir

VIETAS
Balsuokite už patyrusius 
vyrus įrodytais gabu
mais.
Balsuokite už vyrus, ku
rie išlaikys aukštumoje 
Massachusetts valstijo
je Respublikonų valdžią. 
Balsuokite už vyrus, ku
rie griežtai stovi už Vie
nybę, Saugumą ir Ap- 
draudą.

BALSUOKITE UŽ
Governor 

HORACE T. CAHILL 
Lieutenont Governor. 

ROBERT F. BRADFORD
Senator 

LEVERETT SALTONSTALL 
Secretary of Statė 

FREDERIC W. COOK
Statė Treasurer 

FRED J. BURRELL
Statė Auditor 

FRANK A. GOODWIN
Attomey General 

CLARENCE A. BARNES

George B. toweH 
Cho*rmon, Repvblkon Stote 

6 Beocon St, Boston, Mom.

Nuotrupos
Šią savaitę kunigai pasiskyrė 

aplankyti 
čius šiose
Portland, 
taw, Paca, 
Henry, 
Green.

Edvardas Zelinskas, dr. den- 
tisto Zelinsko sūnus, pašauktas 
karo tarnybon, randasi Fort 
Knox, Kentucky. Rašo mūsų' 
klebonui, kad jau šiek tiek ap-, 
siprato ir kariuomenėje nėra j 
perblogiausiai. nors bevelytu, 
jei tai būtų galima, būti namie.

Sekmadieniais šv. Alfonso 
bažnyčia yra laikoma atdara iki 
9 vai. vakare. Džiugu matyti 
žmones atliekančius privačiai 
šv. valanda, nors jokių bažny
tinių pamaldų nėra laikoma.

Dar ir šiandien tebekalba 
žmonės apie didžiojo altoriaus 
gražumą Keturaešimtės metu. 
Ypač visiems patiko procesijos 
sekmadienio rytą ir antradienio 
užbaigimo vakarą.

Trečiadienį, Visų šventųjų, 
lapkričio 1 d. mišios bus 7. 8, 
9, 10, 11 ir 12:10 vai. dieną.

Ketvirtadienį Vėlių Dieną ta 
pati tvarka, tiek pat mišių to
mis pačiomis valandomis. Sek
madienį, Kristaus Karaliaus iš
kilmėje. suma bus su išstatymu 
Švč. Sakramento ir Švč. Sakra
mentas bus garbinamas per vi
są popietį. Vakare bus laikoma 
šv. valanda.

Kareivių Motinų Klubas
Lietuvių Veikimo Centro pa

stangomis ir tėvynainio kleb. 
kun. M. A. Pankaus rūpesčiu 
Kareivių Motinų Klubas suor
ganizuotas šių metų kovo 12 d.

Į Kareivių Motinų Klubą jau 
priklauso su viršum 100 motinų i 
narių.

Kareivių Motinų Klubas rū
pinasi suburti visas lietuvių ka
reivių motinas į bendrąjį veiki
mą visais galimais būdais padė
ti narsuoliams mūsų kareivė
liams.

Štai, spalių 22. sekmadienį. 4 
vai. po pietų. Kareivių Motinų 
Klubas šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos svetainėje paruošė ( 
šaunią pramogėlę, kuri davei 
pelno su viršum 840.00 lietuvių 
karių naudai.

Tas visas pelnas bus sunaudo
tas Kalėdų dovanoms pasiųsti 
narsuoliams mūsų kariams šio
je šalyje.

Į Kareivių Motinų klubo val- 
• dybą įeina sekančios veiklios 
[lietuvių karių motinos narės: 
i Elena Tamošaitienė, pirminin
kė : Pranciška Maksimavičienė. 
vice pirmininkė; Petronėlė Ra- 
pponaitti, sekretorė: Zuzana 
Kavolienė, iždininkė: Ona Jan
kauskienė ir Marijona Pavasa- 
rienė. iždo globėjos.

Beje, Kareivių klubas spalių 
29. sekmadienį. 4 vai. po pietų, 
laikys labai svarbų susirinkimą 
Šv. Andriejaus lietuvių parapi
jos svetainėje. Todėl, lietuvių 
kareivių motinos, kurios jau 
priklausote į klubą, visos atsi
lankykite. ir nepamirškite para
ginti. kad ir kitos lietuvių ka
reivių motinos dalyvautų 
svarbiame susirinkime ir 
Kareivių Motinų klubo 
mis.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvią 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

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

Llmosinai d«l visokių reikalų

40 vai. atlaidai Šv. Jurgio 
bažnyčioje prasidėjo spalių 15 
ir baigėsi 17 d., kurie visais 
žvilgsniais gražiai pavyko. Gra
žiai išpuošta altorius, graži 
procesija, įspūdingas choro gie
dojimas atkreipė visų į save 
domę.

Antradienio vakarą, po pa
maldų, buvo rodomi p. Motuzo 
judami paveikslai iš pereito 

’ par. pikniko, kurie labai vi- 
’ siems patiko. Gaila, kad soda- 
liečių konferencijos imti juda
mi paveikslai pereitą pavasarį, 

: kur tai dingo. Po to buvo pa
kviestas kun. Karalius iš She- 
nandoah, Kun. Vienybės pirm., 
kuris pasakė atatinkamą kalbą, 

; primindamas Lietuvos vargus 
j ten likusiųjų kančias. Po tam 
kleb. Paulionis paaiškino apie 
BALF skyriaus įkūrimą.

Žmonių tą vakarą prisirašė 
'virš 50. Vaidybą sudaro: J. 
Brundza, pirm.; A. Spaičys, vi- 
ce-pirm.; rašt. — K. Karpiūtė;

. kun. A. Pažerskas, iždin. Tą 
patį vakarą buvo choro ir tau
tiškų šokių šokėjų grupės vai
šės, kurios vietos klebono lėšo
mis buvo suruoštos. Į jas atsi
lankė ir svečiai, muzikai, kurie 
gelbėjo giedojimo mišparų. At
silankė ir dvasiškių, kurie pasa
kė kalbas. Šį sekmadienį par. 
svetainėj įvyksta kun. V. Pin- 
kaus išleistuvių ir kun. A. Pa- 
zareckio sutiktuvių pokilis.

I

realize that this area is now a 
zone of active military opera- 
tions in the Soviet war theater.

I assure you that the appro- 
priate official of this Govem- 
ment have been giving, and wili 
continue to give. close and care- 
ful consideration to all the de- 
velopments in the eastern Euro- 
pean area.

Sincerely yours, 
Cordel Hali,

The Secretary of Statė.
Tai taip kalba mūsų šalies 

valstybės sekretorius su savo 
senatoriais, ir mūsų šalies už
tarėjais.

Praeita šeštadienį tapo palai
dotas Bridgeporto senas vetera
nas darbuotojas. Juozas Dulbi • 
sulaukęs 77 metų amžiaus. Jis 
buvo ir mūsų Amerikos Tary
bos skyriaus garbės pirminin
kas. buvo Bendro Šalpos 8-'.o 
skyriaus pirmininkas. Juozt 
palaidojo iš lietuvių bažnyčios 
iškilmingai — lietuviškai. Jis 
visados mylėjo lietuvius, lietu
vių bačnyčią, lietuviškas įstai
gas. lietuvių draugijas. Jis pri
klausė prie Šv. Jurgio draugi
jos nuo jos susiorganizavimo 
53 metai atgal: priklausė prie 
Lietuvos Kunigaikščio Vytau 
to draugijos, prie abiejų Susi- 
vienymų ir prie kitų organiza
cijų.

BROOKLYN, N. Y

BRIDGEPORT, COHH.
KONCERTAS

Kurį rengia T. K. F. L. komi
tetas Karo Fondui užbaigti. 
Koncertas įvyks lapkričio 5 d., 
Apreiškimo par. salėje No. 5th 
ir Havemeyer Str., BrooklynT 
N. Y. Programa bus labai įvai
ri ir graži, kurią išpildys se
kanti artistai-tės: S. Griškaitė. 
Elena Bartush. Viktoras Ben- 
der. Alex. Vasiliauskas, pianis
tas Šidlauskas — akomponuos.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bridgeporto skyrius gavo labai 
svarbų atsakymą iš p. senato
riaus Fr. Maloney į jam pasiųs
tą rezoliuciją — į Washington, 
D. C., reikalu Lietuvos ir kitų 
Pabalti jos valstybių, kad už
stotų už jas dėl žudimo Lietu- 

įvių tautos žmonių. Štai iš Wa-Į 
shingtono atsakymas p. Senato-; Prof- K. Pakštas pasakys ata- 

jriui, rašo Amerikos Jungt. Vai-jtinkam{* momentui kalbą. B. 
•stybių sekretorius. CordelD Brundzienės išlavinta jaunų šo-
|Hull: Į kėjų grupė pašoks tautiškus
'“My dear Senator Malony: į šokius. Ona Zajankauskaitė pa-

I have received your letter of sakys juokingą monologą. 
September 27. 1944, enclosing ai Koncerto pradžia 4 vai. po 

leopy of a telegram from theįP^- Tikietai po 81.00 ir 75c, 
iLithuanian - Ąmerican Council »a^ma nau^i Amerikos ir 
i regarding conditions in the ■ ienybės redakcijose ir pas 
į Baltic statės. į komiteto narius.

No official information has! Į šį puikų koncertą turėtų at- 
been received by this Govern- ■ silankyti visi Brooklyno - New 
ment which would confirm the Yorko. Long Island ir New Jer- i Į

Istatements sėt forth in the t^-j 
i legram referred to the Depart- j 
ment. In eonneetion with the į 

j suggestion that there be estab- 
j lished an Inter-AIlied Control n;
the Baltic Statės, you of coūrse 

I

sey lietuviai, nes tai bus pirmas 
šio sezono atidarymo koncertas. 
Svečių laukiama ir iš toliau.

Remk šios šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Borais ir Stamps!

$ .
:■ <«• <«• <«• x <♦> x- <«■ <«• <«• <♦> <♦> <«• •» se <«• <♦> -

______________________4. t'
C*
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tame’ 
taptd 
nare-;

ddijlmta Šiandien 

SteLulda ?

7 • /
Tai sužinosi perskaitęs

Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

Sirgo Klebonas
Nors kleb. kun. M. A. Pankus 

buvo rimtai susirgęs ir negalojo 
porą savaičių, bet labai rūpino-i 
si. kad 40 valandų atlaidai sek-į 

Į mingai pavyktų ir kad parapi
jos reikalai būtų tvarkiai veda- 
! mi.

Parapijiečiai tai gerai su-i 
pranta ir įvertina visus uolaus I 
klebono pasiaukojimus Šv. An-i 
driejaus lietuvių parapijos ge-1 
rovei. Tuo pačiu, jie meldžiasi, 
kad Gerasai Dievas kuo sku
biausiai grąžintų sveikatą para
pijos vadui ir gerajam sielų ga- 

1 nytojui. Samata.

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.

KAINA — $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

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

X- -X-
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BROCKTON, MASS

GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE *

LEWISTON, MAINE kęsti vietos surusėję 
komunistėliai, kurie, 
prastai, melais ir 
bando ardyti 
Komunistų dienraštis "Laisvė” 
tuoj paskelbė tuos melus. Dr. K. 
Pakštas esą labai palankiai kal
bėjęs apie kaizerio laikų Vokie
tiją: griežtai reikalavęs nieko 
neaukoti Russian War Reiief: 
esą Pakštas ir Vaškys meluoja 
ir su jokia tiesa, dora, faktais 
nesiskaito. I^uistono Lietu
viai. kurie klausėsi paskaitų, 
tiesiog nustebo, perskaitę Var
go — geriau būtų Melo—Duk
ters korespondenciją “Laisvėje” 
ir kartu pasipiktino. Tai grynas 
melas, dėl kurio autorė, vietos 
lietuviams labai gerai žinoma, 
gali labai nukentėti. Vargo-Me- 
lo Duktė ima kaskart labiau ro
dyti savo komunistinius įsitiki
nimus viešai. Iš nugirsto pasi
kalbėjimo su vienu išsilavinu- 

1 siu lietuviu, matytis, kad ji ne
žino visai kas yra komunizmas, 
kas yra E. Browderis ir ką jis 
savo knygose rašo. Kai minimas 
lietuvis jai paaiškino, ko komu
nizmas pagal Brow lerio knygas i 
siekia Amerikoje. Vargo — čia 
jau tikrai Vargo Duktė — nu
stebo ir su fanatizmu neigė, 
kad tai esą netiesa. Pasikalbėji
mo klausantieji nustebo, kad 
Melo Duktė gina karštai komu
nizmą ir visai "nesupranta, kas 
jis yra. Iki šiol Vargo Duktė 
savo įsitikinimus slėpė ir veržė
si į įvairias Lietuvių ‘draugijas. 
Kaikurių moterų organizaciių 
ji yra pirmininkė ir iždininkė. 
Ištikro, tai yra pažeminimas lie
tuviams ir lietuvėms moterims, 
kad neišmanėlė moteris, kuri

lietuviai 
kaip pa
smeigtais 

lietuvių vienybę.
Lewistono lietuviai su kas

kart didesniu dėmesiu seka 
Lietuvos Pranciškonų darbus 
tautinėje ir religinėje srityje. 
Iki šiol Maine valstybės Lietu
vių kolonijos buvo lyg pamirš
tos ir kaikur patapusios komu
nistų lizdais, bet Tėvams Pran
ciškonams, kurie yra dideli pa- 
trijotai ir giliai išlavinti vyrai, 
apsigyvenus Maine, lietuvių re
liginis ir tautinis gyvenimas 
pradeda smarkiai atgyti ir lie
tuviai ima energingai kratytis 
išdavikų komunistų, kurie A- 
merikos lietuviams daro gėdą 
iš pasalų griaudami Amerikos 
demokratiją ir trokšdami Lietu
vai vergijos ir pažeminimo.

Rugsėjo 24 d. Šv. Baltramie
jaus Lietuvių salėje įvyko 
Lewistono lietuvių masinis su
sirinkimas. Lietuvos ir lietuvių 
tremtinių šelpimo reikalais kal
bėjo prof. Dr. K. Pakštas ir T. 
Just. Vaškys. Tuoj buvo suor
ganizuotas Bendro Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo Skyrius, 
prie kurio prisirašė apie 50 na
rių. Kaikurie komunistėliai ban
dė trukšmauti ir prieštarauti, 
bet buvo daugumos susipratu
sių lietuvių priversti su gėda 
apleisti salę.

Dr. K. Pakštas, apsigyvenęs 
apie 10 dienų pas Tėvus Pran
ciškonus Mt. St. Francis 
Greene, Me. Lietuvos klausimu 
turėjo daug paskaitų svarbiuo
se Lewistono anglų ir prancūzų 
klubuose ir kalbėjo per radio 
Lietuvių ir Lietuvos reikalais 
susidomėjo ir vietos ameriko
niška ir prancūziška spauda.

Tokios akcijos negalėjo pa- niekina i? žemina lietuvių var-

Palikusi namus, eina, kur ją veda akys 
ko su mūsų broliais ir sesėmis lietuviais... 
ištieskime jiems savo paguodos ranką...

Į gavo žinią iš Karo departmento, 
kad jų sūnus lakūnas Juozas 

(Kapčius Italijoje, karo veiks- 
1 muose liko sužeistas ir dabar 
randasi karo ligoninėje Angli
joje. Mūsų užuojauta pp. Kap- 
čiam.

Šiomis dienomis mus aplankė 
■šie kariai: aviacijos kapt. J. 
Kapčius; taipgi atvyko su žmo- 

|na 20 dienų asostogų karys J. 
Matusevičius. Lankėsi 

! vuosius jūr. P. Vaitkus, _____
.. tas atsiti- kūnas ir p-lė WAC S. Gendvi- 
Padėkime... laite.

pas sa- 
J. Mor-

Puskr. V. Kiršlys, prisiūsda-
■ • /»___ l mas savo tėveliams iš Prancū-Masinis Cambridge Lietuvių •■purpie Heanh”, kurią

Susirinkimas jis gavo už sužeidimą ir pasi-
------------- ■ žymėjimą, kartu prisiuntė ir 

kulką, kuri ji pakirtusi karo 
lauke. Puskr. V. Kiršlys jau pa
sveikęs ir vėl randasi karo 

į darė ir vadovavo kleb. kun. P. joje įvyksta masinis Cambrid- fronte
Taigi vakarienė ir jos prog-į Strakauskas. Dalyvavo Federa-■ ge lietuvių susirinkimas, kurį

LOWEI1, MASS

STOUGHTON, MASS.
SPALIŲ 29

šios kolonijos lietuvių vaka
rienė įvyks sekmadienį, spalių 
29 d., švč. Marijos salėje. Lietu
viai su dideliu džiaugsmu lau
kia tos vakarienės. Tikietai iš
parduoti pirmoje savaitėje. Yra 
daugiau norinčių gauti tikietų. 
bet nebegalime parduoti.

Tikimės svečių kunigų iš 
Brocktono, Providence ir kitur. 
Dalyvaus p. Antanas F. Knei- 
žys ir pasakys kalbą apie Lietu
vos ir mūsų tautos baisią ne-1 
laimę — eksterminaciją. 

Koncertinę programos dalį 
pasižadėjo išpildyti įžymi daini-

OnaV. Norkiūtė, |ninkė p’ APalloniJa Savickienė 
į (Dravinskaitė). Ji pakvietė ke- 

isrinkta Naujos Anglijos Soda- je^ talentų. Iš Brocktono at- 
liečių nauja Prefekte. vyks p. Lena Matulytė, smuiki-^^---- ------- - -------— v—***, , —,-----—-------

Onutė baigė Brockton High nįnkė, ir jos draugė dainininkė! Fondo skyrių. Susirinkimą ati- re, Roberts mokyklos auditori- 
School 1941 m. Grįžo dar vienus p Matulytė. 1 '-----J-------  i— -----
metus Post-graduate kursą lan- < 
kyti ir laimėjo 20th Century rama bug tikrai iškilminga ir! 
C atholic Club Scholarship. Mo- turininga. Vakarienės surengi- 
kinosi Mass. College of Phar- muj vadovauja kun. Jonas Ska- 
macy. ir dabar užima atsako- landis, o jam gelbsti visa eilė 
mingą darbą W. L. Douglas patriotingų lietuvių — vyrų ir 
Shoe Co. office, Brocktone.

Tėveliai
Taipogi, 

licijos Šv. 
raštininkė 
čių. Brockton, Mass.

D . - i tų krautuvę ir anglių ir alie-Buvo Naujos Anglijos aelega-
- . .. 4.- ■ o • jaus biznį, kurio vedėju yra jote j Vyčių metini Seimą New J *’ j j j

. T , ..... , . sūnus, p. Valentukevičius labaiiorke. Ir buvo išrinkta kaipo r i
i nuoširdžiai gelbsti vakarienės ■ raštininke Seimo. • ° ;... .. 'rengėjams maisto pristatyme.1 

____________________________ ’ Už tai jam priklauso nuoširdi 
dą. lietuviams vadovauja ir ku- Padėka, 
ri būdama neteisinga, — nes Pereitą šeštadienį, spalių 21 
rašo melus į laikraščius, — že- j, 7 vaj rytą įvyko šv. mišios

> mindama ypatingai vietos lietu-
■ vius.

Spalių 22 d. įvyko lietuvių! 
susirinkimas tikslu įkurti Ben- j Cambridge, Mass. — Sekma- 
dro Amerikos Lietuvių Šalpos dienį, spalių 29, 6:30 vai. vaka-

— Mykolai Norkai. 
yra raštininkė Soda- 
Roko parapijos, irgi 
1-mos kuopos L. Vy-

moterų.

cijos skyriaus ir kitų draugijų šaukia Cambridge Bendrojo A- j Sekmadienį, spalių 22 d. para- 
nariai — atstovai. I merikos Lietuvių Šalpos Fondo pij°s svetainėje įvyko BALF

Vienbalsiai nutarė tokį sky-• skyrius. Susirinkime kalbės įžy- skyriaus susirinkimas. Susirin- 
rių sudaryti, kad pagelbėti Lie- j 
tuvos žmonėms, kurie kenčia 
baisias kančias.

p. P. Valentukevičius (Wa- 
lent), ilgametis Stoughtono gy
ventojas ir biznierius, gyv. Per-i 
ry St., turįs valgomųjų produk-

su egzekvijomis, kurias užpra-
Melo Dukters elgesiu šė p. Grigienė už a. a. Katrinos 

piktinasi jau ir patys vietos ko- ir Mykolo Karlonų vėles. Daly- 
munistėliai. į vavo daug žmonių. Šv. mišias

Nepaisydami kliūčių vietos atnašavo kun. Jonas Skalandis. 
lietuviai dirba. Uoliai prisideda -------------
prie Comm. War Chest Cam-1 Spalių 26 d., kun. J. Skalandis 
paign. Lapkričio 5 d. vėl organi- atnašavo šv. mišias su egzekvi- 
zuoja lietuvių susirinkimą, kur Jomis už a‘ a‘ Prano Kubilio vė"

lę, kuris mirė mėnuo atgal.
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Veikiantis komitetas sudary
tas iš šių asmenų: Garbė pirm. 

I kun. P. Strakauskas, pirm. VI.
Paulauskas, vice-pirm. J. No-, 
rinkaitė ir J. Kavaliauskaitė,1 
ižd. St. Kundrotas, sekr. Adelė

. Norinkevičienė.
Į Kitas susirinkimas įvyks spa
lių 29 d., tuoj po mišparų. Visi 
Lietuvą mylinti lietuviai kvie
čiami dalyvauti ir įsirašyti į 
BALF skyrių, įmokėdami po 
$2.00 metinį mokestį.

Kun. P. Strakauskas pranešė, 
kad spalių 29 d. visos pamaldos 
bus

Į mūs kalbėtojai, būtent, Dr. P. kime dalyvavo ir Piliečių klūbo 
Jakmauh, adv. A. O. Šalna, Lie- komisija, kuri pageidauja ben- 
tuvos Garbės konsulas, Dr. P.
Luzeckaitė ir kun. P. J. Juškai-
tis. Taipgi bus dainų ir muzikos 
programa, o prie to, pirmą 

i kartą Cambridžiuje dalyvaus p.
! O. Ivaškienė su

2 šokėjų grupe.
| dalyvauti p. J. Sharkey (žu- susirinkimas

laikomos už Lietuvą. L.L.S

MONTREAL, CANADA

drai veikti su mūsų skyrių. Klu- 
biečiai susirinkime prirašė 24 
narius. Malonu matyti, kad bus 
galima vieningai darbuotis Lie
tuvos šelpimo darbe.

savo tautinių' Kitas susirinkimas numatytas 
Yra pasižadėjęs greitoje ateityje, nes tą dieną 

; nebuvo skaitlin- 
kauskas). jgas *r net)uvo galima visų klau-

Susirinkimas - prakalbos yra išspręsti. Iš susirinkimo 
labai svarbios. Dalyvaukime BALF Centran pasiusta $70.00 
visi, būkite prisirengę prisira-•nar^ duoklių. A.D.
šyti Lietuvos gelbėjimo nariais. 
Kalbėtojai išaiškins sunkią 
Lietuvos būklę ir nurodys kaip 
ir kokiais būdais mes galime ’

’> I I, Lietuvai pagelbėti. Užtat, lai 
spalių 29-tos dienos vakaras ve
da mus visus vieningai į šį ma-i 
sinį Cambridžiaus lietuvių susi- 

I rinkimą, kur skaudus mūsų tė
vynės likimas mus šaukia.

Šiomis dienomis, p.p. Kapčiai,

I

/

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

Kanados Lietuvių Taryba spa
lių 4 dieną Šv. Kazimiero para
pijos salėje surengė Montrealio 
lietuvių susirinkimą. Iš Jungti
nių Valstybių atvykęs Tėv. 
Justinas Vaškys gausiai susi
rinkusiems lietuviams laikė pa
skaitą. Savo vaizdingoje paskai
toje T. J. Vaškys nušvietė pir
mąją Lietuvos komunistinę o- 
kupaciją, kurią jis pats pergy
veno, nacių sauvaliavimus Lie
tuvoje ir paskutinę kruviną ko
munistų okupaciją. Vietos lie
tuviai buvo sujaudinti išgirdę 
paskutinias žinias, kaip komu
nistai be pasigailėjimo žudo lie
tuvius ir tūkstančiais tremia į 
Sibirą. Visi suprato, kad Lietu
va ir Lietuvių tauta yra šiuo 
metu mirties pavojuje 
visiems reikia subrusti 
ją gelbėti.

Po paskaitos, vietos
išpildė dainų programą. Po pro
gramos, salėje buvo vakarienė, 
kurios metu Montrealio lietu- 

’ vių veikėjai jaukioje dvasioje 
■ pasitarė įvairiais visuomeni- 
į niais klausimais su atvykusiu 
į svečiu Tėv. Just. Vaškiu. Po Į 
Ė kalbų ir nuomonių pasikeitimo,! 
i salėje suskambėjo lietuviška 
? daina, kuri praskraidrino dva- 
• šią ir sužadino Tėvynės ilgesio 
’ jausmus.
į Montrealyje Tėv. J. Vaškys iš- 
į buvo kelias dienas. Svetingasis 
ij Šv. Kazimiero Lietuvių parapi- 
’j jos klebonas kun. J. Bobinas 
« aprodė svečiui miestą ir arčiau 
.? supažindino su kaikuriais vie- 
Š tos lietuviais. T. J. Vaškys ap- 
f lankė ir rašytoją Aukštaitę, ku- 
| ri šiuo metu ruošia spaudai vie- 
5- ną veikalą.
| Savo buvimo metu Montrealy- 
£ je, Tėv. Vaškys sutvarkė ir Šv. 
>į Kazimiero Tretininkių Kongre
se gaciją. Visi Tretininkai džiau- 
» gėsi vizitatoriaus atsilankymu, 
y ir su nauja viltimi žiūri į ateitį.

Iypatingai bus svarstomas klau
simas, kaip rinkti dėl Lietuvos 
rūbus.

Nepamirštami ir vietos lietu- į landis aplankys lietuvius šioje 
vių dvasiniai reikalai.
čio 16—18 d., Šv. Juozapo baž-

APLANKYS LIETUVIUS 
Kitą mėnesį kun. Jonas Skaz

z z z ✓ z ■
/ nyčioje ruošiamos trumpos re-
/! kolekcijos, kurias ves Tėvai
z Pranciškonai.
' i Dirbdami tarp Lewistono lie-.
J tuvių. Tėv. Pranciškonai neuž-!Wyman gatvėse. 
/ miršta ir kitų z!z z z z

z z I 
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Kviečia visus «Į
Bendras Am. Liet, šalpos Fondo Skyrius. Jlsavo

' “Darbininką”.

POKILIS
------- Rengia--------

Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo Skyrius
LABDARINGAM TIKSLUI-

Padengti surinktų drabužių siuntimo išlaidas ir tt.
SEKMADIENĮ,

Spalių-Oct. 29,1944, 1 vai. p. p.
FRANKLIN KLŪBE,

96 Ames St., Brockton, Mass.

Ateikite į šį pokilį. kuriame būsite skaniai pa
vaišinti ir be to išgirsite gražių kalbų. Savo atėji
mu sušelpsite mūsų brolius Lietuvoje, kurie ken
čia badą ir skurdą.

Lapkri- kolonijoje. Jokios rinkliavos ne
darys, o tik sudarys lietuvių 
sąrašą ir susipažins su lietu
viais. Lapkričio mėn. pirmoje 

I savaitėje lankys lietuvius, gy
venančius Morton, Perry ir

Maine lietuvių 
kolonijų. Nesenai Tėv. Just. 
Vaškys lankėsi su paskaita 
Rumford. Me., Montreal, Cana- 
da. Tėv. Vaškys netrukus žada; 
važiuoti su paskaitomis į Milli- i 
nocket. Me. ir į Manchester, N. 
H. Valio. Tėvai Pranciškonai. 
Dievas telaimina jų energingus 

'žygius. Tiesos Sūnus.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 

skelbimais remia

Šios kolonijos lietuviai labai 
susidomėję Lietuvos ir jos žmo
nių likimu. Planuoja suorgani
zuoti Bendro Lietuvių šalpos 
skyrių, kad nors kiek prisidė- 
Įjus palengvinti Lietuvos žmo
nių vargus.

Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas yra įregistruo
tas Prezidento Taryboje ir pri
pažintas National War Fund. 
Tai yra vienintelis lietuvių fon
das šelpimui Lietuvos ir jos 

l žmonių, kur jie bebūtų. Rap.

Pasitikite Žiema Su Šiltais Kailiniais!
Jau praėjo karštos vasaros dienos — ateina šaltoji žiema. Taigi 

pasirengkite ją pasitikti su šiltais, elegantiškais I. J. FOX kailiniais. 
Dabar I. J. Fox kompanija turi vieną iš didžiausių moteriškų kailinių 
pasirinkimą. Kainos labai prieinamos.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS. Jei turi senus ir smarkiai nu
dėvėtus kailinius, atnešk juos į mūsų krautuvę, kurioje išmainysime 
į naujus ir madnus kailinius, duo-dami jums už senus gerą nuolaidą.

Atėjusios j krautuvę visuomet pareikalaukite, kad jums patar
nautų lietuvis šios firmos atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra 
kailinių ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos sutaupysite dar 10 
nuošimtį.

Nelaukite žiemos, pirkite kailinius šiandien, kada galite gauti jų 
didelį ir platų pasirinkimą.

rąviCTORY
BUY
l N1TED
STATĖS

WAR 
į; .Wbonds 

'1 i iv AWI> "^STAMPS All WA$HINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave« Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSO^-R

ir kad 
į darbą

lietuviai

Žmones piktina tas fak
tas, kad tiesa taip papras
ta. Goethe.

NEW BRITAIN, CONN.
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

i 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.

1 > - iii i
ĮCfrpPĘrcĄTĮVE Bahiu
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KONCERTO GARSENYBĖS.

VIETINES ŽINIOS

Spalių 23 d., mirė, Juozapas 
Adomaitis, 70 metų. Paėjo Sin
tautų parapijos. Amerikoje pra-| 
gyveno apie 40 metų. Paliko dvi 
seseri. Tapo palaidotas, iš šv. 
Petro par. bažnyčios, spalių 26 
d., 8:30 v. ryte, Kalvarijos ka- »° 
puošė, Portsmouth, N. H.

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So..Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais 

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

1
rikos spalvomis, pasipuošus 
mergaitė ir laikys raidę “V”. 
Tas reiškia, kad mūsų amerikie
čių pergalė ir parama eina per 
Raudonąjį Kryžių — Lietuvai. 
Be to bus kitų šūkių ir bus neša
mi plakatai, kurių paruošimu 
rūpinasi p. Kazmauskas ir p. J. 
Tuinila. Parade bus nešamos 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos, 
kurias apsiėmė nešti p. Arlaus
kas ir St. Griganavičius. Visam 
paradui vadovauti išrinktas p. 
Kazmauskas. Reikia tikėtis, 
kad parade dalyvaus mūsų Ben
drojo Amerikos Lietuvių šalpos 
fondo nariai ir valdyba.

Tokiu būdu bus negėda ir lie
tuviams pasirodyti sekmadienį, 
spalių 29, Bostone. Visiems rei- 

I kia susirinkti apie 12 vai. Lietu
vių Piliečių klube, o iš ten nu- 

; vyksime į Arlington Sq., Com- 
■ monvvealth Avė. ir Berkley St., 
iš kur prasidės paradas ir eis į

(Politinis Skelbimus)

VYRAS 
MASSACHUSETTS 

VALSTIJAI

dejas ir visos koncerto progra
mos rengėjas art. R. Juška. Jis 
pats parapijos koncerte, lapkr. 
19 d., 3 vai. p. p., dainuos.

Art. Juška jau apie 25 metai
kaip koncertuoja. Po ilgos per

traukos. draugų raginamas, jis 
grįžo prie koncertų.

Jam taip labai sekėsi “Drau-
” koncerte, Chicagoje, “A- 

jmerikos” koncerte, New Yorke, 
i kad jį koncertavimui paėmė 
manadžeris.

Jis pats vienas, pernai, išpil
dė puikią dainų programą misi
jų naudai, Jordan salėje, Bos
tone.

Šį mėnesį jis sėkmingai kon- Liudininkais buvo p. Katrina Punytė ir p. Edwardas Herman.
Abu jaunavedžiai yra baigę So. Boston High School. p. Sofija
(Pašakarnytė) Herman taipgi lankė Boston Clerical School. p. Bostono centrą. 
John Herman yra karo tarnyboje ir dabar randasi Kalifornijoj.

Sgt. Juozas Pašakarnis, jaunosios Sofijos brolis, yra dabar, rinktų daug lietuvių, 
kur nors Prancūzijoj.

Sveikiname ir linkime jaunavedžiams laimingo vedybinio 
gyvenimo.

certavo Montclair High School. 
I N. J.
i

Kitą mėnesį jis su art. panele 
iGriškaite dainuos koncerte šv. 
I Petro parapijos naudai, kurį jis
■ diriguoja ir kuriame dalyvaus

■ So. Bostono ir Worcesterio ge
riausi dainininkai-ės.

įvyko

Jonas ir Sofija (Pašakarnytė) Herman,
rugpiūčio 31 d. apsivedė Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje. į

Būtų labai gražu, kad susi-

Dalyvaus Trijose 
Vietose

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

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

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Trečiadienį, vakare. 
Tretininkų Brolijos susirinki
mas. Raportas išduotas apie 6 
ligonius. Jų tarpe 
Brolijos pirmininkė 
kauskienė. 1 

i f 
1 
i ja vėliava. Taip pat nutarta | parado demonstnios 
[lankytis į Kristaus Karaliausx į
įdienos parengimą, spalių 29 d.,jtival, YWCA gymnasiume, Bos-Į 
3 vai. p. p., ir į parapijos kon-pone, kurį ruošia International 

įcertą. lapkr. 19 d. | Institute su kitomis organizaci-,
Į Panelė Antanina Majauskaitė jomis- l šį parengimą atvyksta 
| pasiėmė koncerto tikietų platin- 
j ti. Tikietų galima gauti ir ‘Dar- Gertrude Sarah Knott iš Phila- 
; bininke’.
i
I

Šį sekmadienį, spalių 29 d., 
Bostono Lietuvių Jaunamečių 

'Tautinių šokių Grupė dalyvaus
> *•*

: ba bent iš 7 narių dalyvautųĮva^ dalyvaus didžiuliame Lnit-
■ Kristaus Karaliaus pamaldose ed War Fund parade, Bostono 
10 vai. ryte, su ženklais ir nau- i gatvėmis, lietuvių sekcijoje. Po - 

lietuvių 
[lankytis į Kristaus Karaliaus tautinius šokius rali Foik Fes

randasi ir
Ieva Jan-

Nutarė, kad valdy- ine^ j°se vietose. Po pietų,

ir Tautinio Festivalio direktorė

I

(VAIRŪS skelbimai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

SENŲJŲ SUSIRINKIMAS, i 
Mūsų senuose lietuviuose sis-j

. , .„ . ..i piasi daug išeivijos istorijos, j 
: Norėtųsi tą brangumyną su- 
jrankioti. O kaip? Kilo mintis, 
j kad reikia susirinkimų. Pirmas 
: tuo svarbiu reikalu susirinki- 
' mas įvyksta pas Dr. P. Jak
mauh ofise, Broadway ir G St., 
antradienio vakare, spalių 31 d , 
8 vai.

Pats daktaras labai intere-j 
suojasi šiuo dalyku ir pageidau-1 
ja, kad susirinktų visi, kurie ką 
nors žino apie So. Bostono pir-1 
mus lietuvius, jų gyvenimą, or
ganizacijas, ir tt.

delphia, Pa. Ji laišku pranešė, 
kad norinti pasimatyti su lietu
vių šokėjais.

Vakare, 6:30 vai., išpildys da
lį programos Cambridžiaus lie
tuvių masiniame mitinge, Ro- 
berts mokyklos salėje prie 
Windsor ir Broadway gatvių. 
Šį masinį mitingą ruošia naujai 
įsikūręs Bendras Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo skyrius.

Rap.

Mišk s Už Mirusias

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

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

I 220 E St, TeL ŠOU 3141. So. Boston, Mass. į
*9C%X3SXXX%X9(StXXXX9SXXX9tXX9SX9tXXS696X9t969tX96X3t9CXX9tS6XXS63(XXX36X*

i

I

NATIONAL WAR FUND 
VAJAUS PRADŽIOS 

PARADAS
Dalyvaus Ir Lietuviai

Susirinkimui vadovavo BALF 
skyriaus pirm. Dr. P. Jakmauh, 
pagelbėjo vice-pirm. adv. Juo
zas Cūnys, sekretoriavo — adv. 
K. Kalinauskas. Susirinkimas 
baigtas ' pakilusia nuotaika ir 
pasiryžimu: dirbti nuo karo nu- 
kentėjusiems lietuviams! Rap.

Antradienį, spalių 24 d., š. m., . 
vakare, įvyko Bendrojo Ameri-

Vyčių Whist Party 
Pavyko

Trečiadienį, vakare, L. Vyčių
kos Lietuvių šalpos skyriaus, 17-tos Algirdo kuopos Mhist 
L. Piliečių Draugijos salėje, jSo. Party buvo sėkminga. Atsilan- 
Bostone, susirinkimas. Suęirin ■ kė gražus būrys jaunimo ir ke- 
ko BALF skyriaus valdyba ir lėtas jaunimo prietelių. Daug 
kaikurie nariai ir taipgi L. Pi- I matėsi vyčių - karių (service- 
liečių draugijos valdyba. Susi- ‘ men ) ■ Juozas Slanina. Al Sta- 

■ i:- Jonas Contons, Kazys
Zirolis, Juozas 

kur kviečiami įr' Šlazas, Antanas Oetkauskas.
Šiai Whist party aukavo do-

rinkimo tikslas: susipažinti sukutis, 
National War Fund valdybos j Stukas, Kazys 
pakvietimu, 1™ kviečiami ir 
lietuviai, dalyvauti tos organi
zacijos vajaus atidarymo tautų vanas: ponios Contons, Čet- 
paradoje, kuri įvyks spalių 29, kauskas, \allis, Gailius, panelė 
2 vai. po pietų. Bostone. i Leonora Glineckytė, p-lė Alena

Kvietimas mini, kad kviečia- į Jankauskaitė, p-lė Emilija Šla- 
mos tautos dalyvauti savo tau-: zas- 
tiniuose pasipuošiame ir tai Į Laimingais buvo tarp kitų šie
kuo margiausiai - spalvingiau- asmenys: pirmą dovaną laimėjo 
šiai. Susirinkusieji po ilgų ir vytis. - karys Al Stakutis, antrą 
nuodugnių diskusijų išsikalbę- d°vap4 laimėjo korespondentui

Lietuvos Dukterų, po globa 
Motinos Švč. metinės šv. mišios 
už mirusias nares bus lapkričio 
5 d., Šv. Petro bažnyčioje, 9 v. 
ryte. Visos draugijos narės pri
valo susirinkti pusvalandžiu 
ankščiau į bažnytinę salę ir iš 
ten bendrai maršuoti bažnyčion. 

Raštininkė.

S.Jeneliunas Išrinktas 
Komandierium

Spalių 12 d. įvyko Stepono 
I Dariaus Amerikos Legiono 317 
i posto susirinkimas, kuriame iš
rinko naują posto valdybą. 

; Posto komandierium išrinktas 
' legionierius S. Jeneliunas, vice- 
komapdieriais — P. Pečiulis ir 
F. Surowich, adjutantu —

■ nas J. Roman.

LANKĖSI

Jo-

Trečiadienį. lankėsi kun.
Vasys. Aušros Vartų par. 1 
bonas. Worcester, Mass. 
lankymo proga, paliko spaudos 
darbų.

K.
klc-

Atsi-

(Politiškas Skelbimas)

SEKMADIENĮ, 
LAPKRIČIO29

Iš
WORL — 10 vai. Ryte

Kalbės
Apskrities Prokuroras
BRADFORD

ThSvssarhijsctts Repubfican Sta^e 
Committee 

Geo. B. Rowell,
25 Fre$h l\»nd Laue. Cambridge.

1

ję nutarė dalyvauti, paradoje ū 
padarė kelis būtinus nutarimus: 
kviesti į paradą draugijas, kad 
jos nors po kelis ar keletą at
stovų atsiųstų ir tai su vietinės 
draugijos uniformomis. Ypač j 
kviesta ir pasižadėjo dalyvauti 
ponia Ona Ivaškienė su jos jau
naisiais lietuviukais bei lietu-i 
vaitėmis. Taipgi numatytą' 

■kviesti Moterų - Merginų Rau-j 
donojo Kryžiaus darbuotojas, j 

; kurios irgi dirba labai grąžą' 
karo labdarybės darbą vynioda-l 
mos tūkstančius bandažų su-; 

j žeistiesiems kariams. Numatyta! 
užkviesti ir Jaunimo Ratelio na-! 
res. kad ir jos pasirodytų su 

! savo lietuviškais kostiumais, i 
Taipgi kviečiama visi lietuviai I 

i pasirodyti viešame ir kilniame' 
tautų parade, kad tuomi iškė-j 
lūs Lietuvos vardą. Gal visų5 
specialūs kvietimai ir nepasieks, Į 
bet jeigu bet kurios draugijos- 
pirmininkas savo iniciatyva su
organizuotų, kad ir ligi dešimts 
asmenų reprezentaciją su vėlia
va ir draugijos ženklais pasi
puošusius narius, atliktų savo! 
patriotingą pareigą, kas link' 
savo tėvynės Lietuvos.

Lietuvių paradas turės vieną 
puikių flioatą, — papuoštą tro-į 
ką. kurį paskolino p. Arlaus-, 
kas ir Co. Tas trokas bus pa
puoštas — HELP LITHUA
NIA — šūkiais. Tą darbą apsi
ėmė atlikti: p. Tumavičienė, p. 
O. Ivaškienė. p-lė F. Grendely- 
tė. p. Kropienė. p. Savickienė ir 

• kitos bei kiti. Floata vaizduos 
lietuviškos lūšnelės kraštą. Prie 
jas stovės tautiškais rfifiais pa
sipuošus mergaitė, kuri vaiz- 
dhaos Lietuvą. Vidury < ‘bus su 
E^udonojo Kryžiaus ; ženklais 
mergaitė, o krašte stovės Ame-

lietu- 
mūsų 
valdi-

Maurice J. Tobin,
tinkamiausis žmogus 

į gubernatorius.
Tobinas būdamas Bosto

no majoru įvertino 
vius, paskirdamas 
veikėjus į aukštas 
ninku pareigas.

Tobinas yra darbo žmo
nių draugas ir todėl jie no
ri, kad jis būtų šios valsti
jos gubernatorium.

Tobinas taipgi tvirtai 
stoja už Lietuvos ir kitų 
mažų tautų laisvę.

Tobinas rūpinasi ir karo 
veteranų reikalais. Jis yra 
įsteigęs Bostono eilę biu
rų, kurie teikia grįžtan
tiems kareiviams visokių 
informacijų ir patarimų. 
Tapęs gubernatorium jisai 
žada organizuoti jiems rei
kalingą pagalbą visoj vals
tijoj.

Todėl visi lietuviai sto
kim už Tobiną kaip vienas, 
ir lapkričio 7 dieną visi ei
kim už jį balsuoti, kad jis 
būtų išrinktas Massachu
setts valstijos gybernato- 
rium.

A. J. Namaksy,
414 W. Broadway, S. Boston.

nepažįstamas, bet malonus vei
delis, trečią dovaną laimėjo — 
Jonas Kumpa. Kitas dovanas 
laimėjo: Aldona Jakavonytė, 
Marytė Matūzaitė. p-lė Petrei- 
kytė, Juozas Slanina, p-lė Jan- 

; kauskaitė ir dar apie tuzinas. 
1 Susirinkusiųjų tarpe buvo gyva 
į ir linksma nuotaika. Tai vienas 
į iš daugelio gražių vyčių susibė
gimų, kurio pelnas skiriamas 
dovanėlėms karo tarnyboje.

Rengimo komitetą sudarė se
kanti: Emilija Valytė, pirm.; 
Anelė Pečiulytė, Marė Klepo- 
nytė ir Petronėlė Žibutytė. Rap.

Atleistiesiems Veteranams 
Duodama Pirmenybė Namų 

Statyboje

pataisymui ar pagerini
mui veteranams, garbin
gai atleistiems iš Armijos, 
Laivyno, Marinų Korpuso 
ar Pajūrio Sargybos nuo 
1940 m. gruodžio 31 d. ir 
negalintiems surasti kitos 
gyvenamosios vietos.

OWI.

(VAIRŪS skelbimai
REIKALINGA 2 mergino* 

dirbti prie counterio (Counter 
giris). Prašome skubiai atsi
šaukti SOUth Boston 9878 ir 
klauskite manageriaus.

(21-31-6-10)

EXTRA PINIGŲ
VAKARAIS

Vyrams ar vaikams virš 14 
metų amžiaus, — pastovus dar
bas vakarais nuo vienos iki še
šių vakarų savaitėje. Geras už
mokestis užtikrinta. Dirbti prie 
bowling alleys. Patyrimo nerei
kia. Važinėjimo išlaidos paden
giamos. Atsišaukite į Wollaston 
Boulevard Bowladrome, Wollas- 
ton Beach, prieš Yacht Clubs.

(20-2^-21)

NEPAPRASTA PROGA
Našlė parduoda mūrinį 

namą su vaistine (Drug- 
store), už mažiau nei pusę 
vertės. Labai geroj vietoj, 
ketinis namas, išnuomotas 
už $440 per mėnesį, galima 
pirkti už $22,000 ir tik 
$5000 įmokant “cash”. Ši
tokių progų pasitaiko tik 
vieną sykį gyvenime. Vais
tinės biznis taipgi galima 
pirkti labai pigiai, nes sa
vininkas eina į kariuome
nę. Platesnes informaci
jas suteiks adv. J. B. Gai
lius —

317 E Street, So. Boston, 
Massachusetts 
Tel. ŠOU 2732.

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

KaroWashingtonas
Gamybos Vadyba ir Vals
tybinė Apgyvendinimo A- 
gentūra pranešė apie su
teikimą palengvinimų at
leistiesiems šio karo vete
ranams, jiems norint nau- 
(jus namus pasistatyti ar 
senus pataisyti. Pagal 
naująją procedūrą, apli
kacijos gali būti išduoda
mos naujų namų statybai,

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded
Local 4. Long 

Distance 
Moving

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

GRABORIAI

DIAMOND CAFE

Patarnavimas kuogeriausias.

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

305 W. Broacfcvay So. Boston, 
Massachusetts

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

Ii 258 West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

—\

S. Barasevičius ir Sūnus į
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teise®

254 W. Broadvvay
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 W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PL'BLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt] 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
funeral HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. ZaleUka* 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia iormenima dykai 

NOTARY PL’BLIC 
Tai. ŠOU Boston 0615

ŠOU Boston 2609



Penktadienis. Spalių 27, 1944

Kadetas Vitalis P. Mičiūnas
Vienerių Metų Žuvimo Sukakties

Xeir Britain. Conn. — Praė
jusių metų spalių 28 dieną buvo 
katastrofinga diena kadetui Vi
taliui P. Mičiūnui. kuriam išti
ko šiurpulinga nelaimė. Nes tą 
dieną, kai su lėktuvu skrėjo vos 
tik 100 ar 200 pėdų aukštumoje 
ir lėktuvui sugedus, sparnuotis 
kadetas iššokęs su parašiutu, 
kuris neatsidarė, ir kadetas \ 
talis P- Mičiūnas nukrito ž< 
mėn. sutikdamas nesitikėtą 
mirtį Bush Field. Augusta. 
Georgia.

Liūdnos karo pasėkos
Žūtbūtingo ir kruvinojo pa

saulinio karo pasėkos palietė ir 
pp. Mičiūnų židinį, išplėšiant 
brangų ir vienturtį jų sūnų Vi- 
talį, pražydusį, kai darže bijū
ną. sulaukusį 21 metų amžiaus.

Tos katastrofingos dienos va
karą. pas malonius kadeto Vita
lio tėvelius, pp. Antaną ir Bro
nę Mičiūnus. buvo susirinku
sieji artimieji jų bičiuliai. Būta, 
palaimintoji nuotaika. Niekas 
dar nežinojo apie baisią ir mu - 
tinąją nelaimę. Tačiau, gero-. 
sios motinos širdis jau nujautė, 
kad kas tokio nelaimingo atsi
tiko. nes buvo labai susirūpi
nusi ir nerami.

Rytojaus sulaukus, pp. Mič-iū- i 
nai gavo širdį giliai perverian- 
čią liūdną žinią, kad mylimas ir 
vienturtis jų sūnus, kadetas Vi
talis P. Mičiūnas. katastrofin- 
gai žuvo.

Tai buvo liūdesio ir ašarų die
na.

Kadetas Vitalis P.
Mičiūnas

Iškilmingai palaidotas ir 
su militarėmis garbėmis
Kadetas Vitalis P. Mičiūnas 

lapkričio 3 dieną tapo iškilmin
gai palaidotas iš šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos bažnyčios, 
kurioje, jaunas būdamas, tar
navęs šv. mišioms.

Iš bažnyčios keturi kunigai ir 
didžiulė žmonių minia palydėjo 
jaunuolio sparnuočio Vitalio P. 
Mičiūno palaikus į Šv. Marijos 
Papines, kur ties jo kapu su
teiktos pilnos rnilitarės garbės.

Trumpos biografinės 
žinutės

Kadetas Vitalis P. Mičiūnas 
gimė birželio 19 dieną. 1922

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., VVebster, Mass.

metais. Baigęs pradinę mokyk
la ir New Britain High School ! - . I■ su aukštais pasižymėjimais, I 
klausydamas gerųjų tėvelių pa
tarimo, nuvyko į Marianapolio 
kolegiją, kur mokėsi vienerius 
metus. Iš Marianapolio persi
kėlė į Villanovos kolegiją, kur 
per metus ir puse ėjo inžineri-; 
jos mokslus. Jis buvo talentin
gas jaunikaitis ir mokslas jam 
gerai sekėsi. Be to. jis buvęs; 
uolus lietuvis ir dirbęs mylimų-Į 
jų savo tėvų žemė gerovei. Iš jo I 

. tikėtasi ateityje susilaukti; 
I stambaus lietuvio darbuotojo ir 
vado tautai.

Tačiau, žiaurusis pasaulinis 
karas sutrukdė viską ir sugrio-i 
vė visus idealingus planus atei-Į 
čiai. Kares nutraukė mokslą. 
Vitalis P. Mičiūnas stojo į karo 
tarnybą, kadetų skyrių. Čia; 
herojingai pasižymėjo ir bran-į 
gią savo gyvybę aukojo už lais
vę ir demokratiją pasaulio tau-' 
toms.

Ne žuvo, bet gyvena... į
Negalima sakyti, kad kade

tas Vitalis P. Mičiūnas žuvo bei. 
dingo iš mūsų tarpo. Ne. Jis ne
žuvo, bet mumyse gyvena ne
mari jo dvasia, kuri visiems' 
teikia gražaus ir kilnaus įkvė
pimo. nes buvęs skaistusis jau
nikaitis, mylįs visa, kas tik su- , 
sija su Tėvynės meile ir Dievo 
garbe.

Todėl, pp. Mičiūnai ir arti-
■ mieji, neliūdėkite. Nes už a. a. 
kadeto Vitalio P. Mičiūno sie
lą. tą pačią spalių 28 dieną, ge
dulingos pamaldos atsibūna Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje. New Britain, Conn.,. 
Villanovos ir Marianapolio ko-, 
leg i jų koplyčiose. Tikrovėje, į 
Gerasis Dievas jau teikė jam 
amžinąją ramybę Dangaus Ka
ralystėje, gi jums visiems arti-j 
mlesiems suteiks palaimintąją i 
paguodą čia, žemėje, gilaus nu
liūdimo valandoje. A. T.
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Naudingos Maldaknygės
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

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

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

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

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

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

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

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

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston. Mass.

$1.50

$1.50
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$3.50
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$1.00

$2.50 i

$2.75

DARBININKAS
--------------- ------------__rTTrr_^T. - ... r

Žuvusiam Karini, Vitaliui Mičiūnui, 
Vienų Metų Paminėti

28 d. Spalių —1944
Skaudu mums apie tai girdėt, 
O jau Tėveliam tai skaudžiausia, 
Kai į kapus reik palydėt, 
Sūnelį savo mylimiausią.
Kaipo išmokslintas karys, 
Jis bandė naująjį lėktuvą, 
Bet prastas buvo orlaivis,
Ir jaunas didvyris pražuvo.
Ir kaip galėjo to tikėtis
Šoką iš orlaivio karys, 
Kad parašiuto naujas skėtis 
Prireikus neatsidarys?
Koksai tai momentas tragingas! 
Užuot saugiai sau oru skrist, 
Tasai jaunuolis nelaimingas 
Ture j tiesiog į žemę krist!
Nebepirma jau tai auka
Šį karą vedančių galiūnų
Jie vardą didvyrio Mičiūno 
Užrašė kruvina ranka.

I

Kiek skausmo jo geriem tėveliam!
Kiek liūdesio jų širdyje!
Įsivaizduoti mes negalim,
Kiek ašarų išliejo jie...
Bet jis pražuvo ne veltui,
Jo kraujas nenueis uždyką.
Nes tų bernelių nekaltų
Dievulis girdi balsą tykų.
Jie meldžiasi be paliovos
Už ką jie gausiai kraują liejo:
Už laisvę, kurią taip mylėjo
Ir už gerovę Lietuvos...
Pralietas kraujas nepražus,
Jis bus derlingas ir našus:
Iš jo išdygs nauja karta,
Gražiam gyvenimui skirta,
Ir nuodėmių nepavergta.

Jonas Km.it as.
I

Paminklas Mielajam Sūnui
Išėjai negrįštamai, sūnau, Vitali, mano mielas.
Aš linkstančiais pečiais vos jau panešu kryžių!
Susirūpinęs, susikrimtęs, nes dūzgia, verkia vielos...
Ir tavo kapas į mane kalba tolydžio:
“Ateik, tėvuži, ateis ir mama parimus prie tavęs...
Ji už nieką neliks, neliks... — pasiilgau jos...
Tik. neverkit, aš gėlėmis šypsosiuos dėl jūs — nuo savęs,
Bent šalnų perlais apjuosiu rankeles mamos.”
Ar tau, sūnau, pasiguosti, kad jau nubalome abu?..
Kad jau ir žingsniai taip nepakeliamai lėti...
Kad viską, viską jau mums išnešė su tavuoju grabu...
Ir atsidarė kažkokia praraja plati.
Bet amžiną paminklą tau šiandien skiriu — savo širdį.
Ir mama taip sakė kai dėstė tavo rūbus...
Mūsų kančių taurė kietuoju marmuru užsipildė,
Statome tau paminklą, nors ir vėjas grubus.

Marija Aukštaitė.

Motinos Elegija
Sūneli mano, vienturtėli.
Ilgos dienelės be tavęs.
Išsekė visos ašarėlės, 
Ir pražiūrėjau akeles.
Į tą takelį į tą tolį.
Kur išlydėjau aš tave.
Siekiau rankelėms kai prapuolei, 
Pilkos minios okeane.

v

O. sunku, sunku motinėlei, 
Tiktai šešėlį pasilikt.
Ar teka, leidžias saulužėlė — 
Negaliu tavęs pasitikt.
Pasakyk, mano mylimiausias, 
Bent mielo kapo šalnose: — 
Ką jautei skiriantis, brangiausias, 
Kai skendo delnas, — delnuose?
Kas skendo kartą paskutinį, 
Ir amžiai užtrenkė vartus...
Ar jautei durklą tą plieninį, 
Ką širdin smigo toks aštrus?!
Nei man gyventi, nei numirti — 
Tarp kalavijų, tarp aštrių. 
Nei į tą kraštą nusiyrti, — 
Už tavo grabo paslapčių.
Jo dangtį glosčiau apkabinus. 
Bet jis neleido pas tave...
Ir šaukiau delnus surakinus, 
Alpau tragedijų tvane.
O. sūnužėli, o sūneli,
Kas mano skausmą išrokuos?!.. 
Gal Lietuvos žalioj girelėj, 
Bent gegužėlė iškukuos?
Alyvos šnara tavo kapui, 
Kitas godas, kitus kraštus...
O jautriam mano širdies lapui, 
Sega skausmai — savo rastis.

f

?! H
Marija A.ufc&aifė.į_
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“Tėveliai, kodėl jūs man atro
dot taip nuliūdę. Neliūdėkit, aš 
sugrįšiu pas jumis”. Taip, su
grįžo, bet tik šaltas lavonas pą- 

į prastame kariniame karstelyj, 
i ir kurio negalėjome nei pamaty
ti. Palikome liūdėti iki mirties, 

į Vien tik viltis Dievu je stiprina 
i mus, kad Jis leis sulaukti ir pa

ariame amžiname 
dangiškame gyvenime.

Šiokios liūdnos sukaktis šiais 
tūkstančius 

PrlS1' šeimų, ir visiems yra suramini-

 8

Džiaugiasi Aplankęs 
Rorfią

. Pereitą savaitę pp. J. ir O. Je- 
niūnai, gyv. Dewey St., gavo 
laišką nuo sūnaus Įeit. dr. J. Je- 
nino, kuris dabar randasi kur 
nors Afrikoj. Jis rašo, kad tu
rėjęs progą aplankyti Vatikaną 
ir ten gavęs Šv. Tėvo palaimi
nimą, pabučiavęs Jo žiedą ir 
gavęs nuo Šv. Tėvo medalikė- 
lius, kuriuos žadėjęs persiųsti 
savo tėvams, kaipo dovanėlę 
brangiam prisiminimui. Jis sa 
ko, kad savo gyvenime neturė
jęs nieko įspūdingesnio ir ma
lonesnio, kai toji valanda, ku
rioj jis galėjo pamatyti Jo 
Šventenybę ir gauti Jo palaimi
nimą. T.M.

NEW BRITAIN. CONN.
....... - —

Metinė Sukaktis
Spalių 28 d. penktą valandą 

po pietų sukanka skaudi meti-i 
nė sukaktis nuo tragiškos mir
ties mūsų mylimo sūnelio a. a.! 
Vitalio, kuris žuvo besiruošda-1 
mas ginti gimtąją šalį nuo už
puolikų ir pasaulį nuo budelių. sidžiaugti 
Rodos, tik vakar pasiekė mus 
ši skaudi žinia, o štai jau me
tai. Tačiau, neišnyko iš mūsų laikais spaudžia 
akių jo malonus veidas, ] 
mename jo paskutiniuosius žo- mas Dievo gailestingume, 
džius, kuriuos jis pasakė mums; širdgelos suspausti tėvai, 
išvykdamas į karo tarnybą: A. ir B. Mačiūnai.

I I
I

40 Valandų Atlaidai
Pasidėkojant kleb. kun. M. A. 

Pankui, Šv. Andriejaus lietuvių 
oarapijos bažnyčioje puikiau
siai pavyko 40 valandų atlai
dai, kurie prasidėjo spalių 15, 
sekmadienį, ir baigėsi spalių 
17, antradienį.

Altoriai buvo gražiausiai pa
puošti. Pamaldos buvo iškil
mingos ir įkvėpiančios. Kun. 
Jonas Balkūnas rytais ir vaka
rais skelbė iškalbingus pamok
slus. Gi žmonės artėjo prie 
Viešpaties Stalo kaip niekada 
nirmiau.

Be vikarų, klebonui kun. M. 
A. Pankui į dvasinę talką atvy
ko sekantieji dvasiškiai: mon- 
signoras Juozas V. Miliauskas, 
monsignoras Jonas J. Ambotas, 
kleb. kun. Juozas Valantiejus, 
kleb. kun. Vincas P. Karkaus- 
kas, kleb. kun. Adolpas E. Gra- 
ieck, kleb. kun. Juozas Simo
naitis. kleb. kun. Jonas Balkū
nas, kleb. kun. Juozas A. Alek- 
siūnas, kun. Benediktas F. Gau- 
ronskas, kun. Dr. Bogušas, 

[kun. Vincas Ražaitis, kun. Al- 
Ibertas Zanavich, kun. Dr. Vaš
kas, MIC., kun. Pranas Bulovą, 
MIC., kun. Ignotas, MIC., kun. 
Jonas Šaulys, MIC., kun. Ignas 
Abromaitis, M. S. ir kun. Ge- 
raldas Motejūnas, C. P.

VAINIKAS A. A. VITALIUI 
MIČIŪNUI

(1-nų metų tragingos mirties proga)
Kai išmušė varpas dvidešimts aštuntą, 
Dieną ūkanotą, spalių rudeninę; 
Ir amžiai praleido savo skirtą kvotą, 
O paskum uždėjo nuosprendžio grandinę.
Prie jos atsistojo eilėj pirmutinis, 
Pažįstamas veidas rūpesty nubalęs...
“Ak, kodėl uždėtos?! Ak, dėlko grandinės?!” — 
Sieloj suvaitojo, Mičiūnas Vitalis.
Jo širdy išaugo gimtas mielas namas, 
Išaugo motutės veidas ašarotas! 
Suskambėjo arfos, sudejavo gamos, 
Ir jisai pamatė, kad bus pašarvotas.
Siekė dar tėvelio kojas apkabinti, 
Siekė motinėlę širdžia nusinešti... 
Bet delnai jau buvo mirties surakyti, — 
Aukos reik tėvynei, kad laisvę prinešti.
Nors dvidešimts vienas jam metas taip žalias!
Nors visi takeliai grožiu iškaišyti!
“O, Dieve, o Dieve!.. Tai iš Tavo Valios! — 
Aš einu tėvynei nemirštuoklių skinti.”
Ir angelas baltas mielai apkabinęs, 
Jo liemenį grakštų iškilo aukštybėj... 
Pulkai Serafinų laurais išdabinę, — 
Nusivedė sidais, kur gėlių platybės.
Ir liko namelis ašaroms aptvinęs, 
Du skausmo šešėliai — tėvas, motinėlė! 
Gyvenimas tapo jiems visas užkimęs, 
Ant plaukų nubiro rūsti šalnužėlė.

♦ ♦ ♦

O bažnyčios varpas vis gaudė ir gaudė... 
Kūdikio takeliai čia jo išbėgioti! 
Ir glėbiai altorių maldoj įsiaudė, — 
Reąuiem, reąuiem, — kartojo pilioriai, 
Apgaubė jį žvakės, vainikai, liktoriai.
Reąuiem, kalbėjo lydovų šešėliai, 
Ašaros iškaišė deimantais šventovę.
Skausmas gėlė, gėlė, širdį motinėlei, . 
Upelių upeliais akys nusiplovė.
Klūpojo tėvelis be minties, be žado; 
Visą kas jų buvo išplėšė, ištraukė! 
Argi kito kelio mirtis jau nerado; 
Kam jų pastogėlėj dangus apsinaukė?
“Te bus valia Tavo, Viešpatie, Galingas!” 
Atsivėręs kapas siekė sūnaus grabą. 
Sutrinko, sudundo salvės šiurpulingos, 
Pavertė dvi širdis į marmuro stabą.
Ir jau visi metai, kai stovi šešėlis,
Per naktis išbalęs, į skausmą sustingęs. — 
Tai dalia matušės... o jis vienintelis... 
Neseniai rymota dar prie šiltos vygės.
Neseniai jam rišta knygų ryšulėliai, 
Neseniai lydėta mokyklų takeliais!
O dabar?... Nulinkę ant jo kapo gėlės, 
Nieks nesugirgždena darželio varteliais.

• Tik bažnyčios varpas vis gaudžia ir gaudžia, 
Ir glėbiai altorių šaukia vis ir šaukia: 
“Ateikit, vaikeliai, kai širdį jums spaudžia, — 
“Štai pervertos Rankos, jūs siekia, jūs laukia.

“Ateikit, priglausiu, motiną, tėvelį, 
“Perlo ašarėles karoliais suversiu!
“Ir tenai, danguose... — kur jūsų sūnelis, — 
“Ant Marijos rankų — vainikais užnersiu.
“O Ji, papuoš sūnų rožėms nematytoms, 
“Augusioms daržely šventų sopulėlių... 
“Ateikit, vaikeliai, kai prašvinta rytas, 
“Kai kielikas beria daug, daug spindulėlių.”
Tad, neverk, motuše, neraudok, jautrioji, 
Įsijūng į skausmą motinų daugybės! 
Palaimintos Rankos karžygius globoja, 
Gražiausiame Rojui amžinos Tėvynės.
Tik kai šaukia varpas šventovės mielosios, 
Neškime karžygiai 
Sutaupyto skausm<
Tai bus jiems gražiausias, — nuo mūs vainikėlis. 

______________________________ ManjtLAufcatarte.

BALF 11-tojo Skyriaus 
Susirinkimas

Spalių dvidešimtąją, penkta
dienį, 8 valandą vakare, įvyko 
svarbus BALF 11-tojo skyriaus 
susirinkimas Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos svetainėje.

Pirmininkas Antanas Mičiū
nas atidarė susirinkimą, gi se
kretorė Stasė Milukienė pers- 

I kaitė protokolą.
Pasirodo, kad gerieji newbri- 

toniečiai suaukavo daug drabu
žių, kuriuos apsiėmė šį antra
dienį ir trečiadienį su kitų dar
buotojų pagalba suskirstyti ir 
sutvarkyti šios darbščios vei
kėjos: Ona Radzevičienė, Bronė 
Mičiūnienė, Kotryna Narcum ir 
Morta Nirosky.

Drabužių priėmime daugiau
sia pasidarbavo: A. Mičiūnas, 
Stasė Milukienė, Frank Nar
cum, Morta Nirosky, Kotryna 
Narcum, Ona Sintautienė, Bro
nė Mičiūnienė ir Marijona Už- 
davinienė.

Vienas iš svarbiausių 
mų buvo tas, kad antrą 
čio sekmadienį sušaukti 
lietuvių susirinkimą su
bomis tikslu išjudinti vietos lie
tuvius priklausyti prie BALF 
11-tojo skyriaus, kuris pagausė
tų nariais; tuo pačiu kad dra
bužių dar daugiau gauti ir kad 
aukos gausiau plauktų nukentė- 
jusiems nuo karo lietuviams.

Tęsinys 5-tame pusi.

nutari- 
lapkri- 
masinį 
prakal-
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