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Amerikos lietuviai suda- • 
rė bendrą Lietuvos šelpi
mo fondą, kuris yra užgir- 
tas ir gavo leidimą rinkti 
pinigus ir drabužius J. V. 
prezidento patvarkymu. : 
United Lithuanian Relief 
Fund yra vienintelis, kuris 
gali savarankiškai veikti 
Lietuvos šelpimo darbe. 
To fondo pirmininku yra 
kun. Dr. Končius.

Lietuviai komunistai sa
vo spaudoj skelbia renką 
pinigus ir drabužius “Lie
tuvai”. Tačiau visiems yra 
žinoma, kad komunistai 
neturi jokios teisės rinkti 
pinigų ar drabužių Lietu
vai. Komunistai surinktus 
pinigus ar drabužius turi 
perduoti Russian War Re
lief, Ine. Rusų Karo Šelpi
mo fondas siunčia pinigus 
ir drabužius ne į Lietuvą, 
bet į Rusiją, kur komisa
rai išdalina pagal savo 
nuožiūros Rusijos žmo
nėms.

Per pirmuosius 1944 m. 
šešius mėnesius Russian 
War Relief, Ine., kaip pra
neša Edward C. Carter, to 
fondo pirmininkas, gavo 
aukų iš amerikiečių ir į- 
vairių tautinių grupių 
$13,715,070.99 pinigais ir 
įvairiomis kontribucijo
mis.

Mes lietuviai turime sa
vo fondą. Aukokime pini
gus, drabužius ir kitokius 
daiktus, jeigu norime su
šelpti Lietuvos gyvento
jus, per United Lithuanian 
Relief Fund. Organizuoki
me lietuvių kolonijose to 
fondo skyrius. Jeigu nori
te gauti daugiau informa
cijų, tai galite rašyti to 
fondo pirmininkui šiuo a- 
dresu: Re v. Dr. J. B. Kon
čius, Holy Cross Church, 
Mt. Carmel, Pa., arba ki
tiems to fondo valdybos 
nariams.
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Sprogo Mėnesio Sent no 
Bomba Romoje

Roma, rugp. 3 — Prane
ša, kad prie Šv. Monikos 
vienuolyno vienuolis rado 
bombą. Jis bandė ją pra
šalinti, bet kaip tik ją pa
judino, tai ji 
vienuolį taip 
kad buvo sunku

Sakoma, kad 
gimo Vatikano namai dre
bėjo ir daug langų išbirė- 
jo. Šv. Monikos vienuoly
nas yra prie pat Vatikano 
Miesto.

Toji bomba buvo numes
ta mėnuo atgal.

sprogo ir 
sudraskė, 
atpažinti, 
nuo spro-

Atsistatydino Suomijos 
Prezidentas

Stockholm, Švedija, rug 
piūčio 3 — Suomijos prezi 
dentas Risto Ryti atsista
tydino. Suomijos seimas 
dekretu tuojau paskyrė 
maršalą Mannerheim nau
juoju prezidentu.

Sakoma, kad prez. Risto 
Ryti atsistatydino todėl, 
kad jis buvo pasirašęs su 
Vokietija draugingumo 
sutartį, o dabar, susidėjus 
aplinkybėms, jis tos su
tarties nenorėjo laikytis. 
Taigi prez. Ryti atsistaty
dinimas panaikino sutartį 
su naciais.

Maršalas Mannerheim y- 
ra šalininkas taikos su So
vietų Rusija. Galimas da
lykas, kad dabar prasidės,)vokiečiai visą kariuomenę 
o gal jau prasidėjo, taikos)ištraukė iš 
derybos.

Brooklyno ir Chicagos 1 
lietuvių kvislingų laikraš
čiai vėl pradėjo talpinti ži
nias apie lietuvių kariuo
menės pulkus ir lietuvius 
karininkus. Tačiau iš Mas
kvos nėra jokių žinių apie 
tokius lietuvių pulkus ir 
lietuvius karininkus, kurie 
būtų karo frontuose Lie
tuvoje. Kyla klausimas iš 
kur ir kaip komunistai 
kvislingai gauna žinias, 
kad Lietuvoje jau yra da
bar lietuviški pulkai?

Lietuviški pulkai ir lie
tuviai karininkai yra gry
na komunistų iliuzija. Ru
sijos raudonoji armija, už
grobus Lietuvą 1940 m., 
tuojau panaikino Lietuvos 
kariuomenę. Lietuvos ka
reivius išsklaidė raudono
joje armijoje. Lietuviai 
karininkai vieni buvo a- 
reštuoti, o kiti išvežti į 
Rusijos gilumą. Taigi ir 
dabar, jeigu yra lietuvių 
karininkų ir kareivių, tai 
jie yra išsklaidyti raudo
nojoje armijoje. Sovietų 
karo vadovybė nepasitiki 
lietuviams karininkams ir 
jiems niekad neleis vado
vauti jokiems pulkams, o 
lietuviu kvislingų yra la
bai mažai.
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APGULĖ VARŠUVĄ
Kitas

Amerikietės WACs suklupę Kristaus Užgimimo vietoj, Jeruzalėj. Rei
kia manyti, kad šios amerikietės karės tikrai jaučia daugiau negu mes 
žiūrėdami į šį paveikslą. Jom čia paaiškinta, kad štai vieta, kur gimė pa
saulio Išganytojas! Čia angelai giedojo: “Garbė Dievui aukštybėse, o ra
mybė žemėje geros valios žmonėms!” Ir šioje šventoje vietoje šių merge
lių klupsčiai liečia grindis ir tartum dvasios pagavime jos siunčia tylią
ją maldą prašydamos pergalės ir teisingos taikos!

Naciai Neatsilaiko Italijoj

Praneša, kad aštuntoji' 
armija Italijoj jau visai 
arti Florence miesto, ne
žiūrint fanatiško vokiečių 
gynimosi.

Berlyno žinios sako, kad 
.......... ' ’ ------------ s

Florence ir
Pisos.

NACIAI KRAUSTOSI IŠ 
SUOMIJOS

Stockholm, Švedija, rug
pjūčio 3 — Praneša, kad 
vokiečių kariuomenė jau 
kraustosi iš Suomijos j Es
tiją.

Kaip žinoma, buvęs Suo
mijos prezidentas Risto

nius, Panevėžys ir kiti 
miestai jau “išlaisvinti”. 
Netiesa. Vilnius ir kiti Lie
tuvos miestai, kuriuos vėl 
okupavo Rusijos raudono
ji armija, nėra “išlaisvin
ti”. Tie miestai ar mieste
liai tik pateko į naują ver
giją. Lietuvos miestai, bu
vę Vokietijos nacių vergi
joj, dabar yra Rusijos bol
ševikų vergijoj.

Ryti buvo sudaręs su Vo
kietijos naciais sutartį, ir 
vokiečiai buvo pasižadėję 
ginti Suomiją nuo Rusijos. 
Bet dabar, kada preziden
tas Ryti atsistatydino ir 
maršalas Baron Carl Gus- 
tav Mannerheim užėmė jo 
vietą, tai vokiečiams susi
darė rimtas pavojus.

Lietuvaitė Soliste Pietų 
Pacifike

• •• •

Maskva, rugp. 3 —Sovie- svarbiųjų įstaigų.
tų Rusijos raudonoji ar- Maskvos korespondentas 
mija, vadovaujama gen. sako, kad didieji valdžios 
Ivan D. Černiakovskio, 37 namai, 
m. amž. žydelio, smarkiai 
briaujasi per Suvalkiją 
link Rytinės Prūsijos. Su
valkijoj jau užėmė Mari
jampolę, Vidugirius, Kal
variją, Vilkaviškį, ir to
liau Lietuvos centre užė
mė Didvyžius, Kėdainius 
ir kitus miestelius toje Ii- siją iš didesnių miestelių 
nijoje.

Be to, Maskvos žiniose 
minima dar ir šie užimti 
miesteliai: Dotnuva, Age- 
laičiai, Krakes, Josvainiai 
ir kiti. 1 
raudonoji armija smar-

teatras ir knygy
nas liko nepaliesti, bet ge
ležinkelio stotis, metalur
gijos įstaiga, elektros jė
gos stotis ir didysis tiltas, 
jungiąs abi dalis miesto, 
tapo išsprogdinti.

Kaip žinoma, nuo Vilka
viškio tiesiai į Rytinę Prū- 

' ei in ič rJi/loen i 11

yra Virbaliai ir Kybartai. 
Galimas dalykas, kad rau
donoji armija ir eis ta li
nija į R. Prūsiją.

Vienintelis Lietuvos kra-

Ankara, Turkija, rugp. 3’kvoje. Sovietai tą lenkų 
— Reikalaujant Britanijai komitetą traktuoja kaip 
ir remiant Amerikos diplo
matijai, Turkijos vyriau
sybė nutraukė diplomati
nius ir ekonominius santy
kius su Vokietijos nacių 
vyriausybe. Tačiau Turki
ja neskelbia karo Vokieti
jai-

Turkijos parlamentas šį 
valdžios žygį užgyrė.

Lenkai-Rusai Pasikeitė 
Atstovais

Mas- 
skelbia, kad

Lenkijos valdžią. Sovietą’ 
nepripažįsta lenkų val
džios Londone, nors dabar 
į Maskvą yra nuvažiavęs 
Londone esančios lenkų 
valdžios premjeras Miko- 
laičyk tartis su Stalinu dėl 
santykių atnaujinimo.

Associated Press prane
ša, kad lenkų premieras 
Mikolaičyk turįs pirma 
tartis su Lenkų Naciona- 
liu Išlaisvinimo Komitetu./ 7 kuris buvo sudarytas Mas
kvoje, o tik po to galės 
tartis su Stalinu.

Taigi prem. Mikolaičyk 
turi tartis lenkų komiteto 
atstovu Tczimovskiu. Var
giai kas iš tų pasitarimų

kuris nebuvo rusų
įau įų apy in eJejuįįmĮas prješ Vokietijos- 

‘—J1 armija smar- Rugij uj ė.
kesmo veikimo neparodė. jai,„,. Ui
Tik, kaip sako, raudonieji
visiškai apvalė Vilnių,
Šiaulius nuo okupantų na
cių. Vokiečiai praradę toje 
srityje 2,000 karininkų ir 
kareivių ir daug karo me
džiagos ir ginklų. Kitose 
Lietuvos srityse vokiečiai 
taip pat prarado daug ka
rininkų ir kareivių, sako 
Maskvos žinios.

Kitos Maskvos 
skelbia, kad raudonoji ar
mija Lenkijoj apgulė Var
šuvą, o kita dalis raudo
nosios armijos Latvijoj 
pasiekė Pabaltijo jūros 
pakraštį ir tokiu būdu at
kirto apie 200,000 vokie
čių kareivių Pabaltijo val
stybėse.

Sakoma,

Šiomis dienomis 
kvos žinios 
Lenkų Nacionalis Išlaisvi
nimo Komitetas Maskvoj 
pasikeitė atstovais su So
vietų Rusija. Lenkų atsto-j išeis. Lenkų Nacionalio Iš- 
vu. esąs Tczimovski, o So- Į laisvinimo Komiteto at- 
vietai paskyrė Nikalojų stovas greičiausia parei- 
Bulgarina. | kalaus, kad lenkų valdžia

Kaip žinoma, Sovietų Londone atsistatytų arba 
Rusijos valdžia pripažino mažiausia persiorganizuo- 
lenkų kvislingų komitetą, tų. kaip reikalauja Sovietų 
kuris buvo sudarytas Mas-1 Rusija.

LKFSB gavo laišką nuo 
solistės Paulinos Stoškiū- 
tės. Ji džiaugiasi sekmin-! 
gu darbu. Kariai ir laivyno 
vyrai, kuriems teko kon- 

i certuoti, muziką vertina.
Lietuvos miestai ir ben-iMūsų solistė, kaip žinome, 

drai visa Lietuva tik tada > koncertuoja Pacifike ka
bus išlaisvinta, kai joje;riuomenės stovyklose. Čia 
nebus svetimos kariuome-Ji sutinka daug lietuvių, 
nės ir bus atstatyta nepri-jsu kaikuriais netgi nusifo- 
klausoma Lietuva su savo1 tografavo. Nemažo džiau- 
vyriausybe, kurią išsi- gsmo jai sudarė ir susiti- 
rinks laisva valia patys kimas su lietuviu kapelio-Į Stockholme, Švedijoj, per 
Lietuvos piliečiai.

ESTAI KARIAUS PRIEŠ RUSUS 
IR VOKIEČIUS, SAKO NBC

nu kun. Reikumi.

Darbininku Radio Programa

Lietuviški kvislingiukai, 
rašydami apie Lietuvą ir 
sovietų rusų okupuotas 
sritis, sako, kad ten Vil-

šeštadienį, rugpiūčio 5 d., 2 vai. po pietų vėl plauks 
oro bangomis lietuviškos liaudies dainos, muzika ir 
pranešimai iš WCOP stoties, Boston.

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

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba N0Rwood 1449.

Bjoern Bjoernson, Na1 
tional Broadcasting Com- 
pany (NBC) raporteris 

I Stockholme. Švediioi. nėr 
radio liepos 31 d. š. m. pra
nešė, kad estų požemio ar
mija formaliai paskelbs 
karą Rusijai ir Vokietijai 
tą pačią dieną 5 vai. po pie
tų.

Tąją Estijos deklaraciją 
paskelbs Stockholme, sa- 

. ko Bjoernson, taip vadina
mas Estijos požemio parla- 

. mentas.
Bjornson praneša, kad 

i Estijos parlamento atsto
vas padaręs šiokį pareiški
mą: “Mes kovosime iki 
mirties, negu tapti Sovie
tų Rusios dalimi”.

dos kraštas. Bet dabar gal 
būti ir tas kraštas bus ru
sų užimtas. Tuomet vėl 
visa buvusi nepriklauso
ma Lietuva būtų sujungta. 
Klaipėdos krašte Sovietų 
raudonieji nėra pravedę 
klastingų “balsavimų”, ką 

I jie yra padarę didžioje Lie
tuvoje. Lietuva, kaip ir vi
sas demokratinis pasaulis 
Sovietų bolševikų “balsa
vimų” nepripažįsta.

Taigi Klaipėdos krašto ir
• Sovietai negali savintis,
• nors teisėtai jie negali sa- 
i vintis ir didžiosios Lietu- 
; vos, kuri niekad laisva va

lia nėra pasisakiusi už įsi-
■ jungimą į Sovietų Rusiją.
• Lietuva buvo ir yra nepri

klausoma, o tik jos nepri-
kad iš Kauno klausomvbė yra laikinai 

vokiečiai taip staiga buvo užgniaužta, taip yra pasa- 
priversti kraustytis, kad kęs ir mūsų šalies prezi- 
jie nesuspėjo išsprogdinti dentas Rooseveltas.

NBC raporteris prideda, 
kad Stockholme tikimąsi, 
kad tokios pat akcijos 
griebsis ir Lietuvos ir Lat
vijos požemių judėjimai.

Nors daugiau žinių nėra 
apie požemių veiksmus 
Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje, bet iš pirmesnių ži
nių galima spėti, kad Pa
baltijo požemių armijos 
kovoja prieš okupantus iki 
paskutinio kraujo lašo. 
Nei Lietuva, nei Latvija,
nei Estija nenori likti ver
gijoje. Jeigu Sovietų Rusi
ja paskelbtų atstatanti 
Pabaltijo valstybių nepri
klausomybę, tai beabejo 
padėti pasikeistų.

žinios

Amerikiečiai Užima Brittany
Paėmė 20,000 Nacių Į Nelaisvę

Iš Vyriausio Alijantų to pirmininkas, kuris ne- 
Ekspedicijos Centro, rug-)seniai grįžo po šešių savai- 
piūčio 3 — Alijantų laimė- čių lankymosi Rusijoj, pa
jiniai Normandijoj (Pran- reiškęs, kad jis kalbėjosi 
cūzijoj) yra žymūs. Ame- su įvairiais Sovietų Rusi- 
rikiečiai jau giliai įsiveržė jos komisarais, pradedant 
į Brittany pusiasalį, pėrė- maršalu Stalinu ir bai- 
jo See ir Selune upes, ir giant miestų ir miestelių 
vokiečių pranešimai sako, mayorais, iš kurių paty- 
kad Bradley’s armija arti- ręs, kad nėra jokios vil- 
nasi Rennes, Brittany sos- ties, kad Sovietų Rusija 
tinės. grįžtų prie privatinės nuo-

Britų karo jėgos giliai į-, savybės, 
siveržė į priešo linijas že-! 
miau Caumont, įėjo į Virė 
ir užėmė daugiau mieste
lių.

Alijantų galingos oro jė-

Iš to galima suprasti, 
kad po karo Sovietų Rusi
ja dar griežščiau plės so
vietizmą ir komunizmą, 

gos iš Britanijos ir Italijos ^au ^a^ar yra ženklų, bū- 
leidosi virš Prancūzijos ir tent, taip vadinamų tauti- 
smarkiai bombardavo su- armijų organizavimas 
sisiekimą, pristatymo sto- Rusijoj Europos valsty- 
tis ir kitus priešo pastatus, bėms.

I Kaip praneša, per pasta-; 
rąją savaitę amerikiečiai 
paėmė 20,000 vokiečių ka
rininkų ir kareivių į ne-Į 

i laisvę.

Sovietizmas Išsilaikysiąs, 
Tvirtina Johnston

Eric Johnston, Jung. 
Valstybių Komercijos Bu-
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TAIKA ARTI, Sako Churchill I Naciai Paleido 5,340 Robo
tų Ant Londono

tai, rusai ir čekoslovakai 
dalyvavo tos brigados ce
remonijose.

Atrodo, kad Rusija grei
tu laiku turės kariuome-

1 nes dėl visų Europos kraš
tų, kurie tik yra arčiau

Londonas, rugp. 3 —An-Įir gerai apginkluota. Bri- 
glijos premieras Chur
chill, kalbėdamas parla
mente, pareiškė, kad Hit
lerio ir Japonijos nugalė
jimas bus daug greitesnis, 
negu jis yra ankščiau ma
nęs.

Kalbėdamas apie Turki- Rusijos. Jau dabar turi 
jos nutraukimą santykių lenkų, lietuvių, latvių, es- 
su Vokietija, [___1___" - y -’- --
pažadėjo pagalbą Turki- kų, gali būti 
jai. Prancūzijai pažadėjo kitų, 
jos buvusią vietą šalę Bri-; Kaip žinoma, lietuvių, 
tanijos, Jung. Valstybių ir latvių ir estų pulkams va- 
Rusijos “sąjungoje tarp dovauja raudonosios ar- 
taikos mylinčių tautų”. • mijos karininkai. Tie pu! 
Rusija, pareiškė Churchill, kai negali savarankiškai 
išlaisvina Lenkiją ir pasiū- veikti. Jie yra raudonosios 
lė geras sąlygas Rumuni- armijos daliniai, 
jai.

Taip, premieras Chur-! 
chill kalbėjo apie didžią
sias tautas, bet kaip bus 
su mažosiomis tautomis, 
kurios labai skaudžiai nuo> 
karo nukentėjo ir kenčia.; 
Ar joms didžiosios valsty
bės užtikrina keturias lai
sves? Ar Pabaltijo valsty
bėms yra viltis atgauti ne
priklausomybę ? Mažosios 
tautos, kaip pavyzdžiui 
lietuvių tauta, bendrai ko
voja prieš Vokietiją. Kovo
ja ir kitos tautos, nes de
mokratinės tautos užtikri
no visoms tautoms po ka
ro laisvą apsisprendimą.

premieras tų. jugoslavų, čekoslova-
” ' "*i rumunų, ir

savarankiškai

_______
Londonas, rugp. 3 — An

glijos premieras Churchill, 
kalbėdamas parlamente, 
pažymėjo, kad Vokietijos 
naciai iki šiol paleido 5,340 
robotų bombų ant Londo
no ir jomis užmušė 4,735 
žmones ir sužeidė mažiau 
ar daugiau 14,000 žmonių. 
Taipgi yra lengviau su
žeistų žmonių.

i Be to. sugriovė apie 17,-; 
000 namų. Tai yra labai 
apgailėtinos pasėkos. Ta- j 
čiau anglai nenusimena. 
Jie yra pasiryžę kovoti iki 
pergalės, ir toji pergalė,' 
kaip sakė premieras CHur- 
chill, yra labai arti.

iI

Rusijoje sudaryti tauti
niai pulkai gali būti pavo
jumi visoms Europos vals
tybėms. Po karo jie gali 
būti panaudoti pervers
mams. Beginkliai įvairių 
kraštų žmonės negalės at- 

į statyti savo valstybių, nes 
jiems gali trukdyti Rusi
joj suorganizuoti Maskvos 
vadinami tautiniai kariuo
menės pulkai, kurie yra 
raudonosios armijos kari
ninkų vadovybėje.

Barzdų Klebonija Per Karą 
Sudegė

i

DARB 2

blogybes.

Komunizmas, fašizmas

Italijoj komunistų vadai, munistais yra labai atsar- 
kaip tai Parmiro Togliatti, gūs. 
komunistų vadas, kuris y- 
ra ir valstybės ministras ir nacizmas yra didžiau- 
dabartiniame Italijos mi- sios pasaulio blogybės, 
nistrų kabinete, ir kiti Jeigu kurioje valstybėje į- 
smarkiai puola Italijos ir sigali viena iš tų ligų, tai 

jau nesitikėk gerovės. Ko
munizmas, fašizmas ir na
cizmas yra baisesnės ligos 
ir už vėžio ligą. Vėžio liga 
sunaikina ja susirgusį 
žmogų, o komunizmas, fa
šizmas ar nacizmas su
griauna valstybės santvar
ką ir sunaikina milijonus 
sveikiausių žmonių, kurie 
tik nenori pasiduoti tų bai
sių ligų vergijon.

Londono Vokiečiai Siūlosi 
Pagelbėti

Londonas, rugp. 3 —Lai
svų vokiečių organizacija; 
Londone per pastaruosius: 
aštuonius mėnesius žy
miai išaugo. Toji organi
zacija dabar nori gauti 
Anglijos valdžios leidimą 
veikti prieš Vokietijos na
cius, kad pagelbėti nuver
sti Hitlerį. Tačiau Angli
jos valdžia atsisakė remti 
vokiečių akciją, kaip kad 
remia Maskva Rusijoj to
kį pat vokiečių veikimą.

Anglijos valdžia laikosi 
seno nusiteikimo nesusi- 
rišti su jokia svetimšalių 
grupe.

Sakoma, kad vokiečių 
organizacija turi 1,000 na
rių, kuriems vadovauja 
Dr. Kari Ravvitzki, kuris 
buvo prieš karą vyriausias 
legalis patarėjas Vokiečių 
Kasėjų Federacijai Bochu- 
me ir įžymus socialdemo
kratas.

(LKFSB) Per Raudonąjį 
Kryžių gavo pranešimą 
chicagietė A. Gilienė, kad 
karo metu (turbūt 1941 
m.) sudegė Barzdų klebo
nija, bet jau 1943 metų pa
baigoje buvo vėl atstatyta. 
Barzduose klebonauja ku
nigas Albinas Drazdys, 
kurs daugeliui Amerikos 
lietuvių pažįstamas, nes 
kaikurį laiką darbavosi 
USA lietuvių parapijose 
su religine pagalba. Jisai, 
kaip matyti iš jo pereitais 
metais gruodžio 24 d. ra
šyto laiško, tebėra gyvas 
ir sveikas.

I

Aušros Vartai Išliko 
Nesudaužyti

Suorganizavo Pirmą 
Jugoslavų Brigadą Rusijoj

J. V. Turėsią Nugriauti 
Namus

South Portland, Maine—. 
Metai atgal Federal Hous- 
ing Authority prie High- 
land ir Evans gatvių pa
statė gyvenimui namus, 
vadinamus Mountain View j 
apartments. Pastatymas 
kainavo $1,855,000.

Dabar pranešė visiems 
gyventojams, kad iki rug
sėjo 1 d. visi išsikraustytų, 
nes tie namai bus uždary
ti.

Sumner K. Wiley iš Bos
tono, PHA apskričio di
rektorius, sako, kad namai 
uždaromi todėl, kad per
daug kainuoja jų išlaiky
mas, trūksta darbininkų 
tų namų prižiūrėjimui ir 
kadangi yra daugiau tuš
čių namų gyvenimui.

Valdžios pastatyti na
mai turi 382 unitu, bet jie 
niekad nebuvo pilnai ap
gyventi. Dabartiniu laiku 
yra 324 gyventojai.

Namai bus laikomi tušti, 
sako Wiley, ir jis abejoja, 
kad jie bus kada nors nau
dojami. Tačiau jie gali bū
ti bus griaunami tik po ka
ro, sako jis.

vi-(LKFSB) Vilniaus 
durmiestyje siautusios ko
vos pridarė nemažai nuos- vome 
tolių istorinei lietuvių sos
tinei. Daug meniškų pas
tatų apardyta. Nukentėjo 
gražioje Šv. Onos bažnytė
lė, taipgi ir Šv. Mykolo 
bažnyčia. Vertingi rinki
niai iš Vilniaus universite
to jau seniau buvo išsiųsti 
į Vokietiją. Kelios ranki
nės granatos sprogo netoli 
Aušros Vartų, paliesda
mos artimas sienas, bet 

i Aušros Vartų koplyčia su
Maskvos radio praneša. ■ stebuklinguoju paveikslu 

kad šiomis dienomis suor- išliko nesužalota, 
ganizavo pirmą Jugoslavų' 
Išlaisvinimo Armijos bri- ■ 
gadą Rusijoje.

Britų radio sako, kad’ 
toji brigada yra sudaryta 
iš serbų, slovėnų, montc- 
negrinų ir makcdonicčių.

★ Henry J, Ryan, regiono 
informacijos skyriaus vir
šininkas, pranešė, kad yra 
būtina pasamdyti dar 18,- 
000 darbininkų karo dar-

i bams.

i Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti 

žančių:
Puikus
Juodas
Rusvas
Gražus

sekamų ro-

Gen. Sii . Bernard L. Montgomery ir Lt. Gen. J. T. 
Crocker, Britų korpuso komandieriai Normandijoj, 
seka artilerijos kovą prie Caen, kur vokiečiai gavo iš
pilt kailį.

i
I

i

I

I

NACIAI SUŠAUDĖ LIETUVIŲ 
ŠTABO GENEROLUS

Alijantų viršininkus už 
tai, kad neleidžia Italijos 
partizanams savarankiš
kai veikti.

Italijos partizanams va
dovauja komunistai. Itali
jos valdžios ir organizaci
jų konservatyvūs vadai ir 
Alijantų viršininkai neno
ri, kad Italijoj atsikartotų 
tas, kas įvyko. Rusijoj ir 
Vokietijoj po pirmojo pa
saulinio karo.

Visiems žinoma, kad ko
munistai yra fanatikai — 
žiaurūs akiplėšos. Jie kol 
įsigauna į viršūnes dedasi 
“patriotais”, bet per savo 
“patriotizmą” siekia vien 
komunizmo. Italijos žmo
nės, matyt, tą labai gerai 
supranta, ir todėl su ko

Ukmergę.
Ta proga pasirodė lenkų 

oficioze “Dz. Polski i Dz. 
Žolnierza” birž. 20 d. 

, straipsnis, ^parašytas ša
liškai, kiek * pašiepiančiai. 
Esą, gen. Povilui Plechavi
čiui pavykę sudaryti prieš- 
komunistinę savanorių ka- 

; riuomenę, kuri turėjusi 
ginti Lietuvos žmones nuo 
parašiutininkų - komunis
tų ir panašių liaudies 
skriaudėjų. Bet vokiečiai 
pareikalavę, kad lietuviai 
vyktų saugoti aerodromus 
Vokietijoje, kad sudaryto-

Naciai Sušaudė 19 
Belaisvių

Tėvas P. Andziulaitis— 
Sveikas Ir Gyvas

(LKFSB) Per Romą ga
iš Lietuvos žinią,

kad dar prieš šiuos pasku
tinius karo veiksmus Lie
tuvoje, garsus pamoksli
ninkas ir tėvų marijonų 
provincijolas Lietuvoje tė
vas Pijus Andziulis, nors 
jau sulaukęs 74 m. am
žiaus, tebėra sveikas ir 
gyvas.

Lietuvos marijonai gy
vena savo namuose. Kele
tas jaunųjų jau įšventinti 
kunigais, keli turėjo būti 
įšventinti birželio mėnesy
je. Kun. Jonas Sakevičius 
gyvena Romoje. Romoje 
esantieji lietuviai marijo
nai, tėvai: vysk. Būčys, 
kun. J. Kriščiukaitis, kun. 
J. Vaitkevičius — nuo ka
ro nenukentėjo. Bado jie 
nesą turėję, bet jau pas
ninką, reikia spėti, turėjo 
nuolatinį... Marijonų vie
nuolyno rūmai Romoje 
nuo karo nenukentėjo.

(LKFSB) Mūsų Londo
no korespondentas birželio 

į 5 d. gavo per Stokholmą 
žinių, kad okupantai vo- 

j kiečiai sušaudė, sunaikino 
Vyriausiojo Lietuvių Šta
bo vadus - generolus. ‘Dai- 
ly Telegr.’ korespondentas 
praneša, kad vokiečiai su- 
likvidavę tuos Lietuvių 
Armijos palikusius vadus, 
kurie pateko į vokiečių o- 
kupaciją. Vienas slapto

sios lietuvių veiklos narys 
atvyko švedijon ir papasa
kojo korespondentui, kas 
buvo nutikę Lietuvoje. 
Lietuvos Generalinio Šta-į ji kariuomenė būtų sulieta 

su vokiečiais. Gen. Ple
chavičiui nesutikus, kilęs 
nesusipratimas. Gen. Ple
chavičius ir jo štabo šefas 
pulk. Urbonas tapo suimti, 
dalis šaulių nuginkluota, 
Marijampolėje sulikviduo- 
ta kariūnų ir puskarinin
kių mokykla. Lenkai tei
gia, kad gen. Plechavičius 
buvo surinkęs 30,000 sa
vanorių, bet kiti šaltiniai 
mini — 13,000. Vėl sako
ma, kad vokiečiai reikalą-' 
vę daliai lietuvių karių 
vykti į Latviją ir Estiją, o 
kitiems į Vokietiją. Tokie 
vokiečių užsimojimai prieš 
lietuvius nepatiko nei Vyr. 
Liet. Išlaisv. Komitetui, 
nei gen. Plechavičiui ir 
dėlto pirm laiko kilo kru
vini susirėmimai.

Ottawa, Canada, rugp. 3 
— Kanados premieras W. 
L. Mackenzie King pasakė 
parlamentui, kad pirmose 
dienose invazijos Norman- 
dijon, kada vienas kana
dietis karininkas ir 18 ka
reivių pateko į vokiečių 
nelaisvę, tai vokiečiai juos 
sušaudė.

Britų, Jung. Valstybių ir 
Kanados karininkai pada
rė tyrinėjimus ir įteikė 
Vokietijai reikalavimą per 
Šveicarijos valdžią, kad 
kaltininkai būtų nubausti 
už tokį žiaurų darbą.

“Įdomiausia dabar būtų 
gyventi Vilniuje, tarybi
nės Lietuvos sostinėje”. 
Taip rašo Brooklyno lietu
vių kvislingų laikraštis. 
Tai kodėl Rojus dabar ne
važiuoja, jeigu jam taip į- 
domu?

Jeigu lenkų kunigas ga
lėjo nuvažiuoti, tai Rojui 
kelias turėtų būti rožėmis 
nuklotas. Nereiks tų bai- 
kų, Brooklyno kvislingų 
Rojus niekad nevažiuos į 
tą “rojų”. Prieš karą buvo 
lietuvių, kurie siūlė tiems 
mūsų tautos kvislingams 
kelionę ir tai neatsirado 
kas važiuotų.

Brooklyno kvislingai pa
sakomis tik mulkina su
klaidintus savo skaityto
jus. Jie patys netiki į tai, 
ką jie rašo ar kalba.

★ Kaip tik New Yorko 
arkivyskupas Francis J. 
Spellman, J. Valst. milita- 
ris vikaras katal i k ų 
kapelionų, pasiekė Romą 
(išvyko prieš porą savai
čių), tai didžioji Amerikos 
spauda paskelbė, kad arki
vyskupas kalbėsis su Po
piežium apie busimąją tai
ką. Tos žinios buvo užgin
čytos pačio arkivyskupo. 
Vienok vėlesnės žinios iš 
Italijos karo fronto duoda 
suprasti, kad arkivysku
po Spellman vizitas Itali
joj turi ypatingos reikš
mės, nes ten susitiko su 
aukštais karo vadais ir sų 
Anglijos karalium, kuris 
irgi Italijos karo fronte.
★ Šios savaitės žinios iš 

Lietuvos iš vokiečių-rusų 
karo fronto praneša, kad 
užimti Šiauliai, Joniškėlis 
ir Kaunas. Atrodo, kad tik 
Žemaičiai dar nepasiekti 
raudonosios armijos. Anot 
Britų premiero Churchill, 
raudonosios armijos na
ciai neatlaikysią. Taigi, jei 
tikėti toms pranašystėms, 
tai raudonieji greit pa
sieks ir Prūsus.

bo vadai žuvo, kai vokie- ; 
čiai atėjo jų suimti. Lietu
viai pasipriešino. Kovoje > 
dauguma žuvo, likusieji 
nusišovę, kad nepatekus o- 
kupantų naguosna gy
viems. Pirm to gen. Ple
chavičius buvo suimtas ir 
išgabentas Vokietijon ka
lėjimam Lietuvos Vyr. 
Štabo vadų nesutikimas 
prasidėjęs, kai Vokietijos 
SS vadas gen. Jackeln pa
reikalavo, kad lietuviai 
pristatytų 30,000 karių 
Vokietijos aerodromų sau
goti. Gen. Plechavičius pa
skelbęs mobilizaciją, ge
rai žinodamas, kad Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas tam nepritars ir 
sukliudys. Tuomet gen. 
Jackeln paliepė Plechavi
čiui, kad jis sulietų Šaulių 
Sąjungos 13,000 narių su 
SS vienetomis. Į tą reika
lavimą gen. Plechavičius 
atsakė demobilizacija—pa
leidimu šaulių Sąjungos. 
Vokiečių vienetams buvo 
pavesta nuginkluoti lietu
vius šaulius, bet septyni 
jų batalijonai išsislapstė 
Rytų Lietuvos miškuose 
su gautais iš vokiečių gin
klais ir negausiais šovi
niais. Balandžio mėn. gale 
maršalas Model, vokiečių 
Narvos fronto vyr. vadas,: 
pareikalavo, kad lietuviai 
mobilizuotųsi prieš rusus. 
Plechavičius atsisakė tai 
daryti, bet tada dar jam 
buvo leista grįžti į štabą.

Iš Stokholmo “Svenska i 
Dagbladet” pranešė, esą 
gen. Plechavičius pabėgo 
iš vokiečių kalėjimo, š. m. 
geg. 14 d., prisijungęs prie 
nenuginkluotų šaulių Lie
tuvoje ir su jais užėmęs

6,273 Amerikiečiai Žuvo 
Guam Saloje

Iš J. V. Pacifiko Laivyno 
Centro, rugp. 3 — Prane
ša, kad kautynėse su japo
nais Jung. Valstybės pra
rado 6,273 vyrus. Tačiau 
japonai prarado daug dau
giau, nes už kiekvieną a- 
merikietį užmušė septy- 
nius japonus.

Amerikiečiai užėmė kitą 
aerodromą.

Suomių Rusų Derybos 
Švedijoj

Gatvekarių Operatorių 
Streikas Fliiladelphijoj

Britų radio komentuoja 
švedų laikraštį, kad Stock- 
holme pereitą savaitę bu
vo suvažiavę Rusijos ir 
Suomijos atstovai ir jau 
turėjo du pasitarimus dėl 
sudarymo taikos.

Reuterio žinios iš Stock- 
holmo paduoda, kad sovie
tų Rusija pasiūlė tokias 
pat taikos sąlygas, kokias 
ji buvo pasiūlusi pereitą 
vasario mėnesį.

Philadelphia, Pa., rugp. 
3 — Šiomis dienomis kilo 
gatvekarių ir požeminių 
traukinių operatorių strei
kas dėl to, kad kompanija 
priėmė juodukus operato
rius. Baltieji darbininkai 
to nepakentė ir sustreika
vo.

Streikas suparaližavo 
; susisiekimą.

James F. Byrncs, Karo 
Mobilizacijos direktorius, 
pareiškė, kad viso nesusi
pratimo byla perduota 
prezidentui Rooseveltui. 

i Tačiau nelaukiant prez. 
Roosevelto sprendimo dar
bininkai pradėjo grįžti 
darban. Gali būti, kad val
džiai nereikės perimti 
transportacijos savo kon- 

Itrolėn.

Įgyk išminties, nes ji ge
resnė už auksą, ir įgyk 
gudrybės, nes ji brangesnė 
už sidabrą. Ptr. 16.

★ National Selective Ser
vice direktorius Lewis B. 
Hershey, praneša, kad tie 
vyrai, kurie 25-38 metų 
amžiaus ir nėra įsijungę į 
taip vadinamus “Essential 
Work”, bus šaukiami į ka
ro tarnybą.

$8.00
$1.25
•S 1.20
$1.50

baltas. sidabrinis 
stiprus 
stipriai padaryta.^ 
baltas, tinkamas moterims ir merg.
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Vaišvilkas. Byla dėl atskiro Lietuvos metropolito. Kiek 
įtakos turėjo rytų apeigų Bažnyčia Lietuvoje? 

Koložos cerkve
1337 m. pasauliui Voluinės kunigaikščiais 

paskelbta, kad di-! Lietuvos kunigaikščius su 
Lietuvos kunlgaikš-, jais dar labiau suartino. 

Ii ja yra jau krikščioniška šiuo metu mes užtinkame 
valstybė, kai buvo įkurta pirmąjį žinomą lietuvį ku- 
pirmoji Lietuvos katalikų nigaikštį, apsikrikštijusį 
vyskupystė ir kuriamas rytų Bažnyčios apeigomis, 
parapijų tinklas, krikščio- Tai buvo vyresnysis Min- 
nybė joje nebuvo naujas daugo sūnus Vaišvilkas, 
dalykas. Jau žymiai anks- kurį laiką valdęs iš Volui- 
čiau buvo padaryta bandy- nes atimtą vad. Juodąją 
m u ją apkrikštinti vakarų Rusiją, vėliau tapęs vie- 
Bažnvčios apeigomis. nuoliu ir gyvenęs Nemune 

Tačiau dar anksčiau iie- P^rantėje savo paties pa- 
tuviai jau gerai pažino ki- S1S 
tą krikščionišką Bažnyčią, P° renio os,

Kai 
buvo 
džioji

.O.

vienuolyne: 
kurį metą 

valdęs visą Lietuvą.
I XIV amž.,
Lietuvos
buvo prijungta visa

“Pralaimėjimo šmėkla sunkiai slegia Berlyną. 
Romoje — šviesesnė padangė. Popiežiaus nuotaika 
link šio pasaulinio karo yra išskirtinai savotiška pilnoj 
to žodžio prasmėj. Per savo šventas pareigas Popiežius 
yra kartu ir neutralus ir partyvis. Neutralus žmonėms 
ir be galo partyvus kovoje gero prieš blogą. Dabartinis 
Popiežius remiasi tokiu stambiu prityrimu tarptauti
niuose klausimuose, kad jis gali viršyti pačius įgu- 
džiausius diplomatus. Jis turi savo žinioje nepalygina
mai geriausius pasauly informacijos šaltinius. Tad 
reikia tiksliai suprasti tą užginčyjimą, kad Popiežius 
tariasi su Arkivyskupu Spellmanu taikos reikalais.
Mums reikia suprasti, kokia taika Vatikanas rūpinasi. 
Vatikanas visuomet žiūri toli. Tad gi dažnai mes jo pa
žiūrų nesuprantame. Jis dabar, kaip ir visados, dar
buojasi sudaryti pastovią taiką, paremtą teisingumu. 
Tam tikslui jis visuomet pasiryžęs patarnauti. Galime 
nedvejotinai teigti, kad pasitarimai apie tokią taiką 
Vatikano aplinkoje yra daromi”.

Taip rašo “Boston Traveler” viename savo edito- 
rijale. Kad būtų suprantamiau, prisiminkime, kad ko
kia pora savaičių atgal New Yorko Arkivyskupas 
Spellman išvyko į Vatikaną. Pasaulio žinių agentūra 
tai paskelbdama, pridūrė, kad Arkivyskupas kalbėsis 
su Popiežium taikos reikalais. Kuriais sumetimais 
agentūra tai paskelbė — nežinia; bet Vatikanas matė 
reikalingu tai užginčyti. Suprantama, dėlko. Propa
gandiniai rėksniai tuojau pradėtų šūkauti, kad Popie
žius kalba apie taiką, kai vokiečių frontas jau lūžta. 
Reiškia, nori išsiderėti geresnes sąlygas, jei ne Vokie
tijai, tai bent Italijai. Vatikanas puikiai tą priekaištą 
numato ir dėlto paskalą apie taiką užginčyjo. Išsisu
kinėjimo čia jokio nėra, nes Vatikanas nekalba apie 
taiką ta prasme, kaip pasaulio propagandistai spėlioja. 
Vatikanas, anot “Boston Traveler” editorijalo, žiūri 
amžiais pirmyn ir planuojamoji pastovi taika nėkiek 
nekliudo esamojo karo fronto. Po tiek metų kruvinų 
kautynių ir pasibaisėtinų sunaikinimų, taikos pagei
dauja visi, tik nevienodai. Vieni nori, kad taika užtik
rintų jiems despotizmą ir išnaudojimą, kiti — kad tai
ka atneštų žmonijai laisvę ir laimę. Tokiai taikai įvyk
dyti Vatikanas neilstamai darbuojasi ištiso karo me
tu. K.

Šita po kalnu išmūryta tvirtovė iš kurios buvo iš
prašyti naciai, dabar jau Yankių karių žinioj ir ji tar
nauja kaip puikus sandėlis karo reikmenims. Tai buvo 
vadinama Hitlerio West Wall.

Lietuviško Pasaulio Naujienos

būtent, rytų apeigų arba 
graiku Bažnyčią, kurią 
nuo XVII amž. pradėta va
dinti provoslaviškąia. Iš , . , .pradžių tik puldinėdami, ?ud>».lr ruslf kumg^ksti-' vyskupijos 
o nuo XIII amž. jau ir pri
jungdami prie savo vals
tybės gudų sritis, L__
viai ten rasdavo rytų a- 
peigų krikščionis. Mindau
go laikų kovos su dalį jot
vingių žemių užėmusiais

Lietuvių Delegacija Washingtone

(Liepos 26, 19.M)

S. LOZORAITIS 
PAS POPIEŽIŲ

Roma — Liepos 24, kaip 
praneša Osservatore Ro
mano, Šventasis Tėvas 
Vatikane suteikė audien
ciją p. S. Lozoraičiui.

DAR APIE GEN. 
PLEKĄ VIČIŲ

Vilnius. (Pavėlinta) — 
Stockholme tik birž. mėn. 
oožemio keliais iš Vilniaus 
juvę patirta, kad š. m. ge
gužės mėnesy generolas

nigaikščių rėmėjai, Vytau
tas pasistengė atgaivinti 
atskirą Lietuvos rytų Baž
nyčios metropoliją. Dėl 
Maskvos intrigų negavęs 

i Konstantinopolio patri
archo pritarimo, jis pasta
tė sinodo išrinktą metro
politą, velionies Kiprijono 
sūnėną Grigorijų Ccmbla- 
ką (1415 m.). Jis gavo Ki
jevo metropolito varda, o 
jam turėjo priklausyti Po
locko, Černigovo, Smolen
sko, Turovo, Lucko. Vladi
miro, Chelmo ir Pšemis- 

I liaus vyskupijos. Tai Lie-
kada prie d/tuvos rusiškosios sritys ir 

kunigaikštijos!Haličas. Tikrojoje Lietu- 
eilė'voje jokios rytų apeigų 

vvsjkiirnins nėra. Nebėra 
jas valdžiusius net Naugarduko vyskupi- 

kunigaikščiusi jos, kur anksčiau buvo 
i centras, ir 

vadinosi Lietuvos 
vyskupija.

Tokia yra trumpa d. Lie
tuvos k-jos rytų 
Bažnyčios istorija, 
iš formalės pusės, 
kyla klausimas,

kiek šioji Bažnyčia tu
rėjo įtakos pačioje Lie
tuvoje?

Ar buvo čia jos tikinčiųjų? 
Istorinėje literatūroje, y- 

pač rusiškoje, dažnai skai
tome, kad XIV amž., Lie-

I 7tuva buvusi daugiau rusiš
ka valstybė, kad jos vals
tybinė ir socialinė san
tvarka buvusi pasiskolin
ta iš rusiškųjų sričių, kad 
joje vyravusi rusiškai ry
tietiška kultūra, kad dau
guma kunigaikščių buvę 
surusėję, apsikrikštiję Ry
tų Bažnyčios apeigomis, 
kad juos pasekusi daugu
ma bajorijos ir tik liau
dies masės buvę pagoniš
kos. šitų tezių įtaikoje net 
lietuviškoje literatūroje 
randame nuomonių, kad 
katalikiško Lietuvos krik
što išvakarėse ji iš tikro 
stovėjusi ant prisijungi
mo prie rytų apeigų Baž
nyčios ir surusėjimo slen
ksčio. Tačiau čia reikia pa
daryti labai didelių rezer
vų, tikriau — visas tas te
zes atmesti.

Kad Lietuvos aneksu — 
užimtųjų rusiškųjų sričių 
įtaka valstybiniam Lietu
vos gyvenimui buvo žymi, 
negalima neigti. Senosios 
rusiškos kunigaikštijos 
buvo įjungtos į lietuviu 
valstybę jų struktūros ne- 
pakeičiant. išsaugant vi
sus senoviškus vietos san
tykius. Kai kurios valsty
binio bei socialinio gyve
nimo formos i 
jotinai buvo 
lietuvių.

Tačiau labai 
jų kultūrinė 
Kažkodėl manoma. 

Tęsinys 5-tame pus..

jų, visus 
lietuvius ___ o______ .

lietu matome ta*P Pat apsikrik- j metropolijos 
štijusius rytų Bažnyčios kurį vsdir. 
apeigomis arba bent išvir
šiniai rodantis krikščioni
mis. Taip pat, žinoma, ap
sikrikštijo su kunigaikš
čiais į tas sritis nusikrau- 
stę jų palydovai bajorai, 
kurių žymi dalis ten liko ir 
surusėjo.

Turėdami savo valsty
bėje daug rytų apeigų 

Lietuvos 
taip pat 

Bažnyčios

apeigų 
žiūrint
DabarLietuvoje. Jis daug matęs, 

daug patyręs. Iš Sibiro iš- 
I vykęs 1942 m. bal. mėn., 
gi į Lietuvą atvykęs 1943 
m. lapkr. gale: kelionė 1 
metai ir 8 mėn. Tuo tarpu 

Į iš jo tesužinota apie ten 
dar gyvus likusius šiuos 
tremtinius:

Stulginskis—jam išvyk
stant gulėjo ligoninėje;

Šilingas—sirguliavo vi
duriais;

Tonkūnas— prislėgtoj skirą Lietuvos metropoli- 
j i ją, priklausomą Konstan-

esąs Gestapo areštuotas' Stanišauskas — jų bri- tinapolio patriarchui, kuri 
; ! išliko dar bent tris dešim-

Tamošaitis Izidorius; mečius ir XIV amž., — Ge- 
Sajeta; jdimino laikais. Daug dau-
Maj. Čaplikas, baigė sir- giau turime žinių apie ilgą 

bylą dėl atskiro Lietuvos 
! metropolito Algirdo lai-

Paulius Plechavičius, ku
ris per šių metų 16 vasa-Į 
rio d. pasiskelbė organi
zuojąs Lietuviškus Batali- 
jonus tiktai Lietuvos žmo
nes ir teritoriją ginti nuo 

Į Vilnijoje paplitusių užpuo
likų ir turto naikintojų, ir 
kuris Vilniuje buvo įstei
gęs savo stovyklą ir suor
ganizavęs 14 batalionų ka
riuomenės ir skaitlingą 

(kariūnų (kadetų) mokyk
lą Mariampolėje, — tikrai įnu^taikoj; 

drauge su pulk. Urbonu, gadierius;

krikščionių, 
kunigaikščiai 
rūpinosi jų 
reikalais.

Jau iš XIII amž. pabaigos, 
iš Vytenio laikų, turime 
'šiokių tokių žinių apie at-
i

tam tikri svetimų valsty 
bių agentai bei jų pakali 
tai.

“Priėmimo 
Departamente 
jau pasirodė ir didžioje A- 
merikos spaudoje”.

lietuviškos divizijos štabo 
viršininku. Jiedu atmetė 

i vokiečių komisaro Dr. von 
j Renteln į 
tapti nacių policijos (S. 

Į L., ... ........ o_____
Valstybesį Vokiet i jos gilumon ir jų

pareikalavimą yid- šiltine;
Staškevičius, buv. Pane-

S.) dalimi. Jiedu išgabenti vėžio apskr. viršininkas; kais.Algirdas, pasak Kon-|

atgarsiai ]įkįmas nežinomas. Lietu- iš Kybartų?
vos divizijos štabo kari-

Bud revičius, provizorius stantinopolio patriaraho 
(“didysis ugnies garbintojų 

Januška, IV Šiaulių Bū- karalius”, siekdamas tėvo

“Draugas” rašo: I kės Washingtone, pareiš-
“Maždaug prieš savaitę, i kė-.kad Sekre

tai yra liepos 23 dieną, į-toriaus »8ahoUnis Mr. 
Valstybes Departamentą,! 
Washingtone, atsilankė 
lietuviu, latviu ir estu de- 
legacija, kurią priėmė val
stybės sekretorius Cordell 
Hull vardu, Rytų Europos 
skyriaus viršininkas Mr. 
Elbridge Durbrovv.

“Priimdamas delegaci
ją, jis pats pareiškė esąs 
įgaliotas sekretoriaus Hull » 
su ja kalbėtis ir priimti do
kumentus, kuriuos delega
cija atvežė į VVashingtoną j Amerikos Valstybėse iki 

Amerikos, šiol veikia, su pilnomis di
plomatinėmis ... teisėmis,

i toriaus įgaliotinis
( Durbrow užtikrino atsi- 
lankusius pas jį lietuvių, 
latvių ir estų atstovus,

i kad Amerikos valdžia yra 
tvirtai nusistačiusi laiky
tis tų principų, kurie buvo 
paskelbti Atlanto Čartery-

, je, ir kad ji dės visas pas
tangas, kad tie principai 
būtų pritaikyti visoms 
tautoms, didelėms ir ma
žoms.

“Faktas, kad Jungtinėse

Pasisako Už Baltijos Tautų 
Laisvę

“Draugas” rašo:.
“New York Times”, įta

kingas Amerikos laikraš
tis liepos 23 dieną, 1944 
m., įdėjo straipsnį, kuris 
pavadintas: “Baltic Statės 
Await Liberation”. Straip
snis yra palankus Lietu
vai, Latvijai ir Estijai. 
Laikraštis tame straipsny
je pasisako už Baltijos 
tautų laisvę.

“Tame straipsnyje pa
duodama Baltijos tautų jiems paramos.

ninkai buvo vokiečių už- ri° sekretorius iš Taura- pastatyto tikslo “visa Ru- 
pulti Vilniuje; lietuviai ne- gės; 
pasidavė ir įvykusiame su- * _. 
sišaudyme buvę užmušta .rages;
iš abiejų pusių. Lietuviai 
netekę amunicijos turėjo 
pasiduoti, bet daugeliui 
pavykę ištrūkti ir pasi-j 
slėpti. Batalijonai ir mo-! 
kykla Gestapo užatakuoti 
pairo ir daugelis vyrų pri
sidėjo prie požemio slap
tos organizacijos, kuri y- 
ra atsidavusi Lietuvos iš
laisvinimo iš svetimo jun
go, vokiško ar slaviško, 
idėjai.

Išlaisvinimo idėja laukia 
daugiau talkininkų ir 

Talkos

; sija turi priklausyti Lietu-
Kap. Bikmanas iš Tau-vai”, susidūrė su iškylan- 

; čia Maskva, į kurią paga-
Orentas, agronomas iš liau persikėlė, laikinai Vla- 

Tauragės; įdimire gyvenęs, buvusių
Užupis, policijos tarnau- Kijevo metropolitų įpėdi- 

tojas iš Tauragės; nis, laikęs save visų rusiš-
Maj. R inkevičius iš Pa- kųjų žemių metropolitu, 

nevėžio. i Metropolito, kaip mora-
Visi šie tremtiniai dirbę linio autoriteto, laikysena 

žemės darbus. Jų brigadie- kunigaikščių varžytinėse 
rius Stanišauskas. Jeigu daug reiškė, 
jie išpildo reikalaujamas 
darbo normas, tai gauna į 
dieną 600 gramų duonos 
ir dilgelių sriubos arba ko-' 
kios nors košės. Jeigu dar-

įteikti Jung. 
Valstybių valdžiai.

“Delegacija įteikė Vals-1 Lietuvos Latvijos ir Esti- 
tybės Sekretoriui per Mr. jos pasiuntinybės ir kon- 
Durbrow memorandumą sulatai, liudija garsiau, ne- 
ir prašymą iš 16 mašinėle gu žodžiai, kad Amerika 
rašytų puslapiu, su Ameri- pripažįsta Baltijos valsty- 
kos Lietuvių Tarybos įga- bių nepriklausomybę ir 
liotinių, Latvių Komiteto,neketina jų teisių naneig- 
ir Estų Komiteto parašais. 
Prie memorandumo yra 
pridėta eilė dokumentų, 
liečiančių Lietuvą, Latviją 
ir Estiją.

“Dr. Grigaitis, kuris lan-

ti.
“Atsilankymas lietuvių, 

latviu ir estų delegacijų 
Washingtone dar kartą 
tapo išblaškyta prcpagan- 
dos migla, kurią skleidžia

trumpa istorija ir parodo- veiksmai tenebūna vien 
ma, kad estai, latviai ir pusiški:
lietuviai jau nuo 12-to am-; brošiūromis ir spaudos 
žiaus kenčia kaipo aukos darbais kitiems talkinin- 
vokiečių ir rusų grumty-| kams reikalinga bent kar- 
nese. Straipsnis primena/tais pagalvoti apie parūpi- 
kad po pirmojo pasaulinio j nimą taip sakant “kasdie- 
karo Lietuva, Latvija ir ninės duonos” požemio ko- 
Estija atgavo laisvę ir bu-, votojams.
vo nepriklausomos iki :cnrDi*A cinfon 
1940 metų birželio mene-' SUGRĮŽO SIBIRO 
šio, ir 1940 m. birželio mė- TREMTINYS 
nesį į Baltijos valstybes į- 
siveržė Sovietų Rusija, o Požemio spaudos praneši- 
nuo 1941 m. vasaros jos mu iš 
buvo okupuotos vokiečių.

UI

kai vieni užimti 
ir spaudos

Okupuotoj Lietuvoje
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1943 m. gruodžio 
mėn., — iš Krasnojarska- 

Teisingumas ir sveikas ja Oblast, Sibire, pernai 
protas reikalauja, kad Ru- metų gale (1943) sugrįžo 
sija gerbtų Baltijos vals
tybių suverenines teises ir 
nesikėsintų uždėti 
savo jungo”.

Dėl to Algirdas ir susi
rūpino lietuviškos i o s 
metropolijos atgaivini
mu.

Komplikuota byla ilgai už-
bo normos neišpildo, gau- truko, tačiau lietuviškoji 
na 400 gr. duonos ir dau- metropolija buvo atgaivin- 
giau nieko. ta. Jos centras, kaip ir pir-

Sąjungoje buvę dar šie mosios, buvo Naugardu- 
tremtiniai: įkas, o jai priklausė dar Po-

Plk. Gedgaudas, prof. locko ir Turovo vyskupys- 
Parčevskis, Dr. Jokantas, 
Dr. Vileišis iš Panevėžio, 
saug. tarnaut. Dapkus, 
policinink. Piekus, Dr. L. 
Bistras, Kap. Savickas 
(mėginęs pabėgti, bet bu
vęs pagautas šunų pagel- 
ba ir smarkiai dėl šio ban
dymo nukentėjęs).

Tremtinio pasakojimų, 
buvusi net sudaryta komi
sija iš trijų aukščiau pa
minėtų asmenų, kuri pa
gal tremtinio sveikatos 
stovį nuskirdavusi jo dar
bo rūšį. Sudėvėti drabu- lijas, persikėlė gyventi į 
žiai, esą buvę pakeisti ki- Maskvą, o jo įpėdiniai pa
tais vietos gamybos.

Lietuvon vienas tremti
nys. Iš Maskvos jis ėjęs 

joms pėsčias. Dabar iš kelionės 
sveiksta tūlame miestely

tės. Kiek vėliau (1375 m.) 
Lietuvos metropolitas bu
vo pavadintas Kijevo ir 
Lietuvos metropolitu. Tuo 
būdu jo valdžioje buvo vi
sos Lietuvos valstybei pri
klausančios sritys, ir Hali- 
čas, kuriame tuo pat metu 
buvo norima suorganizuo
ti savą metropoliją, o Mas
kvos metropolitui liko Di
džiosios Rusijos sritys.

Kai Lietuvos metropoli
tas bulgaras Kiprijonas, 
gavęs valdyti abi metropo-

sirodė uolūs Maskvos ku-

F<

iš ju neabe- 
pasisavinta

perdedama 
persvara, 

kad
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LRKSA palyginu Sudra- 
lio miestui. Prieš 58 metus 
Susivienymas buvo įkur
tas kilniems tikslams. Ja- 

atidarymo pa- me įgyvendinta daug gai
lestingų darbų kūnui ir 

tvirtai stove- sielai; rūpintasi. savo tau
tiečių šviesesne ateitimi; 
siekta aukštų idealų, ši or
ganizacija teikė pašalpą 
nariams ligoje; šluostė a- 
šaras mirusių artimie
siems; aukojo tūkstančius 
tautos ir kultūros reika
lams: statė užtvaras ap
saugoti tautiečiams nuo 
subedievėjimo ir nutautė
jimo. Daugeliui atrodė, 
kad Susivienymas, kaip ir 
Subralio miestas, jau buvo 
visa kuo aprūpintas ir ap
saugotas. Bet štai lietuvių 
katalikų apatija ir nesu
laikomas ateivių nutautę- 

, vv» « rvn > z~»- z-x z-v z-J z-x ri 1 ■y

apsiginklavusį priešą Su- 
sivienymui. Ir jei mes no
rime, kad Susivienymas 
būtų nenugalimas ir sava
rankiškai gyventų ir kles
tėtų, mums reikalingi 
moderniški ginklai, nauji 
įsitvirtinimai. Aišku, čia 
iškyla Susivienymo na
riams naujas darbas, nau
jos išlaidos, šiems užsimo
jimams jau būtinai reika
lingas lietuvių susiprati
mas ir nepalaužiama vie
nybė po Bažnyčios vėlia
va Kristaus dvasioje.

“Kaip gera ir kaip saldu 
amžiui pasilikdavo gyventi broliams vienybė-

(Kun. Pr. Juro pamokslas, 
•pasakytas liepos 24 d., š. 
m.. Scrantono Šv. Petro ka
tedroje. ALRK Susivieny- 
mo seimo 
maldose).

Budėkite,
kitę tikėjime, elkitės kaip 
vyrai ir būkite stiprūs. Vi
sa, tai ką jūs darote, tebū
nie daroma meilėje. (1 
Kor. 16, 13-14).

Dievo ir artimo meilė 
skatina mane kalbėti apie 
visų dorybių karalaitę — 
meilę ir iš jos augančią 
nuomonių, valios ir veiki
mo vienybę. Karo metu tai 
labai nepopuliari tema, 
nors be galo svarbi. Ne tik 
fraternalių organizacijų, 
bet visų žmonių solidaru
sis gyvenimas remiasi 
meile.

Sekdamas savo gerąjį jimas išugdė moderniškai 
Mokytoją, aiškumo dėliai 
vartosiu palyginimus.

Turtingoj šalyj, aukšta
me kalne pulkelis žmonių 
nusprendė pasistatyti mie
stą. Pavadino jį Subraliu. 
Laikui bėgant, jis gražiai 
augo ir gyventojai džiau
gėsi. Bet viename šone dėl 
stataus šlaito atsitikdavo 
daug nelaimių. Krentan- 
tieji pakalnėn nušliaužda
vo rankas, išsisukdavo ko
jas, o kiti mirtinai susižei- 
sdavo. Miestiečiai teikda
vo nelaimingiesiems pa
galbą. bet daugelis jų vi
sam 
paliegėliai. Pagaliau į Su- je” (Ps. 132, 1), gieda psal- 
bralio miešto valdybą pa
teko sumanūs žmonės. Jie 
nusprendė įsigyti kilnoja- jungia visų dorybių kąra
mą ligoninę (ambulansą) laite meilė! “Visa, ką jūs 
ir laikyti ją pakalnėje, kad darote, tebūnie daroma 
ištikus nelaimei kuo grei- meilėje”, sako Šventas 
čiausiai aprūpintų sužeis- Raštas. Norint patvarios 
tąjį. Tai daug gyvybių iš- narių vienybės ir Susivie- 
gelbėjo, bet nelaimių ne- nymo nenugalimos stipry- 
pašalino. Štai miršta vie- bės, reikia įsigyti daugiau 
nas miesto valdybos na
rys, ir jo vietą užima su
manus ir energingas jau
nuolis. Jis siūlo parduoti 
ambulansą, pasiskolinti prigimta ir antgamtinė 
reikalingą sumą ir už tuos Žmogui įgimta mylėti vi- 
pinigus išmūryti prie sta- 
čiojo šlaito sieną su sau
gia tvora. Jo sumanymas 
pradžioje buvo atmestas. 
Užtruko daug laiko, kol jis 
įtikino gyventojus, kad tai 
bus jiems palengvinimas. 
Padarius reikalingas už
tvaras, nelaimės sumažė
jo, o drauge ir miesto iš
laidos.

Gyventojai didžiavosi sa
vo padėtimi, bet kaimynų 
paiydas grėsė jiems kito
kiu pavojumi. Tada jau, 
reikėjo ginkluotis ir mies- kaip vestuviniu drabužiu; 
tą apsupti tvirtove. Čia i tokia meilė pridengia nuo- 
naujas darbas, naujos iš-įdėmių daugybę. Juk pat- 
laidos. sai Išganytojas savo pra-

Šį palyginimą noriu pri-įkaitu ir krauju parašė 
taikyti LRKSA Miesto i mums meilės testamentą, 
dydis, jo grožis ir garbė'kad visi būtų tobuloje vie- 
priklauso nuo gyventojų, nybėje. 
Šiems vadovauja ir su jai.
bendradarbiauja išrinkto- nas kitą: kaip aš jus mylė- 
ji miesto valdyba. Bažny-i jau, kad ir jūs vienas kitą 
čios, mokyklos, spaustu- mylėtumėte. Iš to visi pa
ves, knygynai, bankai, į- žins, kad jūs mano moky- 
vairios dirbtuvės ir įmo- tiniai, jei turėsite meilę 
nes, — tai miesto arteri
jos. Miestas be jų, lygiai 
kaip žmogus, negali gy
venti.

DARBININKAS l "—

i

S

: menėlio”.
Šv. Petras 

miesto link, 
gybinį ir paklausęs, ar ne- juoks. Ne, negaliu”,
galėtų pernakvinti savo 
patalpose Viešpatį. Sargy- jį viešbutį. Ir čia negauta
binis nusikvatojęs tarė: vietos,
“Ar proto neturi, kad pra- kad susirinkusiems tą vą
šai jį įleisti į valdišką na- karą politikieriams gali kad toji žemėkurioj 
mą? Ne, 
tos”.

Paėjęs toliau, šv. Petras 
sutikęs grįžtantį iš miesto 
ūkininką. “Ar tamsta vie
tinis”? užklausė jo šv. Pet
ras. “Taip, antai mano ū- 

Šis lakūnas su savim vežasi ir šią katytę. Ji daug kis ir namai”, atsakė ūki- 
apkeliavo ir ji žinoma visame 9-me Oro Jėgų skvadro- ninkas. “Tai gal priimtu

mei Kristų vienai nak
čiai”? “Jei užmokės, kodėl 
ne. Ir patį velnią pernak
vinčiau, jei tik gerai man 
apmokėtų”. Žmogelis įsi- 
____, kada jį pavadino 1 

nepersisun- stabmeldžiu, ir murmėda- 
Jie mas nudundėjo savais ke-

___  Šv. Petras kiūtino 
toliau.

Įeidamas į miestą jis pa
stebėjo gėlyne labai pui-j 
kius namus. Bet kieminin- 
kas jo nenorėjo įleisti. Pa
aiškėjus dalykams, pašau
kė namų savininką. Šis į 

: “Mano 
viešbutis”. Pa-

| “Priimčiau, bet esu žy-| 
patraukęs das... Už tai žydai mane! 

Sutikęs sar- pasmerks, o katalikai pa-
i

Šv. Petras užėjo į garsų-

MAKE
EVERY

PAY DAY

BONO DAY
nes nugastauta, "

augmenija. Mes sakome,

ne.

k *
.v

mo meilės. Dievo meilė nėmis. Kurie sugeria Am- 
gimdo artimo meilę, o ar- žinosies Saulės spindulių, 
timo meilė stiprina ir pa- jie de_ga Dievo ir artimo____
laiko Dic*’o meilę. Todėl meile ir šviečia. Kurie gi, žeidė, 
kas nori mylėti ; 
privalo mylėti Dievą, 
kas myli Dievą, turi lavin
tis artimo meilėje, žodžiu, 
Dievo meilė ir artimo mei
lė yra dvi jungtys toje pa
čioje grandinėje, taip kad 
viena jungiasi grandinėje 
su kita”. Šv. Jonas Evan
gelistas rašo: "Jei kas sa
kytų: aš myliu Dievą ir 
nekęstų savo brolio, tas 
melagis. Nes kas nemyli 
savo brolio, kurį mato, 
kaip jis gali mylėti Dievą, 

(kurio nemato? Tą įsaky
mą turime iš Dievo,

i

mistas. Saldi vienybė vy
rauja tada, kada žmones j

tikrosios meilės. Meilė su
vienys, meilė visa nuga
lės’..

Meilė yra dviejų rūšių:

sa. kas malonu, gera, nau- . 
dingą, reikalinga. Bet ka- 
da žmogus myli Viešpatį į 
Dievą visa savo širdimi, 1 
visa savo siela ir visa savo 
galia, o savo artimą kaip 
pats save, tada toji meilė 
yra antgamtinė, paties 

.Dievo į žmogaus sielą į- 
kvėpta. Tokia meilė yra 
krikščioniškosios tobuly
bės objektas ir akstinas, 

į Tokia meilė liepsnojo1 
; šventųjų širdyse; tokiai 
meile tikintieji puošiasi

“Aš jums duodu 
naują įsakymą mylėti vie-

jei turėsite 
vienas kito” (Jon. 13, 34).

Šv. Grigalius rašo, kad 
‘‘meilės įsakymas yra dvi
lypis: Dievo meilės ir arti-

Kun. P. M. Juro Nauja ;
Maldaknygė |

Ką tik gavome iš knygrišykJGs kun. Pr. M. naują £
maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga tiA’i 541 pusią- 8 
pius. gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukiau- 5 
čios išvaizdos. Kaina $2.75. 2

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas“. 366 W. Broadwav. So. Boston 27. Mass. £

Pr.

artimą, kaip akmuo, 
o kia Amžinąja šviesa,- 

nešviečia, o tik užima vie- iįaįs 
tą, kaip akmens statulė 
arba stikline žvakė. Be to, 

' degantieji ir šviečiantieji 
daiktai susilieja greičiau 
negu nešviečiantieji. Ir 
žmonės, kurie šviečia die
višku gyvenimu, netingi
niauja, nevegetuoja pavie- praįymĮ atsakė: 
niui, bet jungiasi su Kris- vjja n£ra

I
I

niui, bet jungiasi su Kris-

bams jo vynuogyne. 
Žmogus negali duoti ki

tam to, ko patsai neturi. 
_ _______ kad Labai dažnai neturi dėl to, j 
kas myli Dievą, mylėtų ir.kad nenori turėti ir neima.' 
savo brolį . (1 Jon. 4, 20-, pasįmokykim iš pasakai- į 
21). “Nemylėkite žodžiu.
nė liežuviu, bet darbu ir į po vįeno karo, kartą Vie- 
tiesa (1 Jon. 3, 18). Je^špats Jėzus su šv. Petru ė- 
mylime vieni kitus, Dievas, 
pasilieka mumyse, ir jo mūj.
meilė yra mumyse tobu- į-g daug griuvėsių, trūnan- 
la (1 Jon. 4, 12). čių kaulų ir liūdnų vaizdų.

Meile pasireiškia davi- pavakariop jie atsidūrė 
mu, atidengimu paslapčių, priemiesty. jau buvo gero- 
pasiaukojimu ir troškimu pavargę, 
susivienyti kūnu ir dva- toia^ tares ’

I šia.
Žmogus turi įgimtą troš-• 

kimą artimai santykiauti 
su mylimaisiais. Iš meilės 
Išganytojas jungia visus 
tikinčiuosius į vieną Misti
nį Kūną. “Aš vynmedis,! 
jūs vynmedžio šakelės”. Į 
Šiame palyginime Kristus 
moko, kaip artimai visi 
žmonės turi būti susijun-! 
gę su juo. Meilės Sakra
mente žmogus taip glau
džiai susivienija su Dievu, 
kad tikrai jis gali sakyti: 
“Esu gyvas, tačiau jau ne
be aš, bet yra gyvas ma
nyje Kristus” (Gal. 2, 20).

Kristus žmogaus dvasi
niam pasauliui yra tuo. 
kuo yra saulutė medžiagi- 

,niam pasauliui. “Nes jame 
mes gyvename, judame ir 
esame” (Apd. 17, 28).
Žmogus jaučia, supranta, 
ir žino, kad be Dievo pa
galbos, kurią dažnai gau
na per kitus žmones, jis 
neatsiektų savo tikslo. O 
visgi yra labai daug žmo
nių, kurie nemyli nei Die
vo nei artimo. “Netarnau
siu!” kitados šaukė Liuci
feris. “Netarnausiu”, nū
nai murma puikuolis. Jis 
nori, kad visi jam tarnau
tų, tik ne jis kitiems. Jis 
naudojasi Dievo ir arti
mo meilės vaisiais ir mirš
ta neatsilyginęs meile. 
Puikuolis mano esąs tur
tingas ir pralobęs, o neži
no, kad nelaimingas, ap
gailėtinas, beturtis, aklas 
ir plikas (Apr. 3, 17).

Jei degdami daiktai švie
čia, tai tik dėl to, kad jie 
yra sugėrę saulės spindu
lių. Akmuo, stiklas ir į 
juos panašūs daiktai nesu
traukia saulės spindulių, 

J ir todėl nedega ir nešvie
čia. Taip lygiai ir su žmo-

taus pakviestaisiais dar- ga)vojęs, kad prietelingu- 
mą palaikyti su Kristumi 
gal būtų pravartu, pasiūlė 
kreiptis į savo geraširdį! 
draugą. Bet šv. Petras nu-į 
ėjo miestan. Susitiko dar-i 
bininką. “Ar priimtum į 
savo namus V. Jėzų vienai 
nakčiai?” “Jei vien nuo 
manęs priklausytų, žino- 

. Aš ti- 
kad jo mokslas yra 

tikras ir jo darbai dieviški. 
Bet ką mano draugai pa
sakys? Ne, neturiu drą
sos”.

Šv. Petras ėjo toliau. 
Prie plačios gatvės pama
tęs gražų namą, manė, 
kad tikrai turtuolis neat
sakys. Užklaustas, mažo 
ūgio, storas žmogelis tarė:

ls;ję pažiūrėti, kas dedasi že-’ma, kad priimčiau. 
j° mėj. Bevaikščiodami ma- kiu, kad jo moksl 
11 _ . - • -• j - a.: t : — • _ j i • -

. Tad Išgany
tojas taręs Petrui: “Eik, 
mano sūnau, į miestą ir 
rask geraširdį, kurs mus 
priimtų nakvynei. Aš pa
lauksiu atsisėdęs ant ak-

|
i

nėra jam vie- būti planai sugriauti. viskas auga. Taigi^ žemes 
Miesto sode šv. Petras gerumą saikuojame josios 

sutiko ponią su dukrele, pasitarnavimu 
Užkalbino ją. Šioji atsakė: niam pasauliui — augme- 
“Dėkoju už pasiūlymą pri- nijai. Lygiai tie augmene- 
imti tokį svečią, kuris kai- liai yra geresni, kuriais 
ba apie lauko lelijas. Tik
rai pasakytų pamokslą 
prie šmadas. Ne, negaliu”. 
Tada šv. Petras užklausė 
mergaitės, ar šioji nepri
imtų V. Jėzų. Sužib.o jos 
akys, ir šypsodamosi ji at
sakė: “Noriai, nes tikiu, 
kad jis man atneš dova
nų”. “O jeigu neatneštų, 
ar priimtum”, užklausė 
šv. Petras. “O, ne, nepriim- 
čiau!”

Grįžo šv. Petras prie sa
vo Viešpaties, negavęs pas 
žmones jam nakvynės.

Iš ko galima spręsti žmo-; 
gaus gerumą? . 
saikuoti žmogaus gerumą! 
raumeningumu, svoriu, iš-j 
vaizda ar turtais? Ne. Iš 
ko tad galime spręsti, ko i 
žmogus vertas? Gal atsa-į 
kyši: iš jo meilės!

Aiškumo dėliai, paimki
me pirmiausiai mineralinį 
gamtos pasaulį. Kaip mes 
sužinome, kokie mineralai, 
akmenys ar žemė yra ge
resni? Gi tie, kurie tar
nauja aukštesniam pasau
liui. Augmenija užima 
aukštesnį laipsnį, negu 
mineralai. Mineralas, ak
muo, žemė neauga ir nesi- 
daugina, o augmenija au
ga ir dauginas. Augmenė
liai nevaikščioja, neskra
joja, gi gyvūnėliai ne tik 
auga ir dauginas, bet per
sikelia iš vienos vietos į 
kitą. Taigi, gyvūnija uži
ma aukštesnę vietą, negu

aukštes-
*

, kuriais 
gali naudotis paukšteliai, 
žvėrelis, gyvulėlis ir žmo
gus, — vadinas, kurie tar
nauja dar aukštesniam pa
sauliui, gyvūnijai. Paukš
telių, žvėrelių, gyvulėlių 
gerumą sprendžiame jų 
pasitarnavimu. protiniam 
pasauliui — žmogui. Virš 
žmogaus dar yra kilnes
nis pasaulis. Tai dvasinis 
pasaulis. Kaip mineralų, 
augmenų ir gyvūnų geru
mą saikuojame jų tarna
vimu aukštesniam pasau
liui, taip lygiai ir žmogaus 
gerumą saikuojame jojo 

jaukojimusi — tarnavimu 
r ga ima aukštesniam, būtent, dva

siniam pasauliui: Dievo 
garbei ir sielų amžinai lai
mei.

Vadinas, nuomonių, va
lios ir veikimo vienybė pri
klauso nuo meilės.

Meilė jungia su Dievu ir 
artimu. Meile liepsnojąs 
žmogus tikrai gali sakyti 
su šv. Povilu: “Aš moku ir 
būti pažemintas, moku 
taip pat ir apstume gyven- 

jti, (esu pripratintas prie 
i visa ko ir prie visokių ap
linkybių), būti sotus ir 
alkti, apsčiai turėti ir ken
tėti skurdą. Aš visa galiu 
tame, kurs stiprina mane” 
(Pilyp. 4, 12-13).

Teauga, teliepsnoja visų 
širdyse dorybių karalaitė 
meilė ir tepasireiškia vie
nybėje gailestingumo dar
bai.

i

į

SIENINIAI 
KRYŽIAI

LIGONIMS SETAS

ar čekiu siuskite:

Kaina nuo $1.75 
iki $2.50.

Labai gražiai pa
daryti. Visą prie
šakinę kryžiaus 
pusę puošia veid
rodinis stiklas.

Priderėtų Rastis Kiekvieno 
Kataliko Namuose

BILE KAM PUIKI
DOVANA

PUIKI KOPLYTĖLĖ

kurios sienas puošia veid
rodiniai stiklai.
Kaina tik $3.75

Labai gražu ir naudinga turėti 
kiekvienuose katalikiškuose na
muose ligonims setą. Atėjus ku
nigui prie ligonio, nereikia rūpin
tis kaip pastatyti žvakes ir tt. šių 
setų kaina nuo $2.50 iki $3.50.

Visus užsakymus su money orderiu
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, South Boston, Mass.
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Darbininkai prie nuvirtusio iš relių traukinio, kuris nušoko iš savo 
kelio netoli VVilliams, Ariz. Buvo keturi žmonės užmušti ir apie 50 su
žeistų.

Rytų Apeigų Bažnyčia Ir Lietuvos Krikštas
Pradžia 3-čiame pusi, 

tos rusiškos sritys buvu
sios daug kultūringesnės. 
Tuo tarpu visas jų prana
šumas buvo rastas ir re
tuose miestuose mūrinė 
architektūra. Be kur-ne-

i

I

AMERICAN
RED CROSS

Tačiau tai labai abejoti-’ 
nas argunjentas, nes nie
kas nežino kada ji statyta. 
Meno istorikai pagal ar
chitektūrines formas ją 
dažnai priskiria net XII
amž. Jei tai būtų tiesa, tai------------------------------------
ši cerkvė būtų buvusi pa-; tų apeigų Bažnyčios for- 
statyta tais laikais, kada postu lietuviškose žemėse 
šias sritis bus siekusi ru
siškųjų kunigaikštijų po- Šioji Bažnyčia ekspansi-

negalima laikyti.

litinė ekspansija. Bet aną- jos neparodė, jokiomis 
ja chronologija galima la- misijomis neužsiėmė, o 
bai suabejoti. Ar nebus ji Lietuvos santykiai su to- 
pastatyta XV amž., Vytau-Įmis sritimis, kur ji buvo į- 
to iš Pskovo priemiesčio 
Koložos 1406 m. atgaben
tiems rusams?

Ypatingai tenka suabe
joti jos statyba XII amž. 
dėl to, kad ji pastatyta ne 
pilyje, bet atskirta nuo jos 
upės ir gilaus skardžiaus. 
Tuo tarpu XII amž., būda
ma kunigaikštijos pasie
nyje ir ant tokio kelio, ji 
būtų buvusi pilyje pasta
tyta. Kad toje pačioje pu
sėje būtų buvusi ir pirmo
ji Gardino pilis, mes netu
rėtume jokių nei archeo
loginių nei kokių nors ki
tokių žinių. Taigi, ir Ko
ložos cerkvės pirmuoju ry-

i

sigalėjusi, nebuvo tokio 
pobūdžio, kad būtų galėję 
paveikti jos gyventojų re
ligiją-

Lietuvos prisijungimas 
prie rytų apeigų Bažny
čios nevyko nei palengva, 
nei buvo aktualus. Dėl 
kryžiuočių akcijos jai bu
vo labai aktualus klausi
mas, kaip sutvarkyti san
tykius su vakarų krikščio
niškuoju pasauliu. Ilgai ir 
sunkiai spręstas, jis paga
liau buvo baigtas 1387 m. 
krikšto deklaracija.

A. Šapoka.

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Al- 
šiniškis, Vytauto svainis ir 
artimas jo bendradarbis

GREENE, MAINE 
Istorinė Diena

ras buvęs provoslaviškas, išimtis. Tai kunigaikštis 
kad jis pastatęs net cerkvę Jonas Algimantaitis 
Vilniuje.

Miręs
jis buvo palaidotas pa- kovų su Jogaila metu. Jis
gonių papročiais — su- pats ir jo palykuonys bu- 
degintas. vo rytu apeigų krikščio-

kur išmėtytų miestų beirai taip, kaip ir jo bro- nys. Tačiau, kada jis apsi- 
vienuolynų, visas retai.ap-1>.*? K^“tis, kuriam knks- krikštijo, nieko nežinome, 
gyvendintas kraštas, be ‘a.lc*OI'yb€\n‘®kas aprimę- Spejant is analogijos su 
be o buvo dar erokai at ^Pie t-ariamą Jogailos kitais kunigaikščiais, rei- 
—’ .. - - (krikštą rytų bažnyčios a- kia manyti, kad jis, pago-

peigomis negali būti nė nio sūnus, bus gyvenęs ku- 
kalbos, o Vytauto perėji- rioje nors iš rusiškųjų sri- 
mas į provoslaviją po pir
mo krikšto Prūsuose taip 
pat labai abejotinas. Jei ir 

ireoci. naueivjoo, , būtų buvęs, tai buvęs būtų
imtuose kraštuose rastuo- ■ padarytas ne tikroje Lie
ju raštu, tačiau tas jokiu tuvoje, bet Lucke, maža 
būdu nerodo, kad jie būtų rusių srityje.
patys kalbėję ta kalba, ku
ria jų aktai buvo užrašo-1 
mi. Ano meto Europoje,! 
galima sakyti, dar beveiki 
nebuvo krašto, kuriame i 
aktai būtų buvę sudaro-Pagonys taip pat buvo tik
ini šnekamąja kalba. Pa- rosios Lietuvos bajorai, 
galiau ir čia — rusiškoseį Tiesa, kai kuriose srityse 
srityse — šnekamoji kai-i yra žinoma vietovių tada 
ba nebuvo ta pati rašto į 
kalba. Šią ja tik rašė, bet 
nekalbėjo. Ano meto žmo
gui buvo svarbu, pats akto 
įamžinimas, o kaip tą pa
daryti, buvo reikalas raš
tininko, to meno išmanan
čio. Didž. Lietuvos kuni
gaikštijos raštininkai daž
niausiai naudojosi amžių 
eigoje kiek pakeistu Kirilo į 
ir Metodijaus išradimu, 
jiems perduotu rytų apei
gų Bažnyčios vienuolių. Ir 
tai viskas. O be to, dalis jų 
rašė taip pat ir lotyniškai, 
kiek vėliau ir vokiškai.

Rusiškoje literatūroje 
dažnai tvirtinama, kad net 
kai kurie didieji Lietuvos 
kunigaikščiai buvę apsi
krikštiję rytų Bažnyčios 
apeigomis. Toks, esą bu
vęs Algirdas, Jogaila ir 
Vytautas. Algirdas, savo 
jaunystę praleidęs rusiš
kose srityse, kol ten buvo, 
be abejo, turėjo lankyti 
cerkves, turėjo dėtis pro- 
voslavu, nes vietos žmo
nėms cerkves nelankąs ku
nigaikštis būtų buvęs ne
priimtinas, tačiau apie jo 
krikštą mes nieko nežino
me. Gyvenant rusiškose 
srityse gimę jo vaikai 
mums žinomi kaip provos- 
lavai, tačiau taip pat iš 
provoslavės Julijonos Vil
niuje gimę sūnūs buvo pa
gonys, nors vėlyvesnioji 
tradicija (rusiškos kil
mės) ir sako, kad jo dva-

.silikęs nuo tirštai gyvena-] 
mos ir vakarų kultūros

LAIŠKAS KARDINOLUI MAGLIONE 
Gruodžio 21,1940 m.

49. Pasigailėjimas Karo Nukentėjusių
Iš visų kraštų, net ir didžioje taikos šventėje, 

Kr istaus Užgimimo, ateina sopulingi aidai visą naiki
nančio karo. Tai yra Mūsų vaikų balsai, kurie kenčia 
didžiausius vargus ir prašo pagalbos. Tos kančios yra 
tokios didelės ir nelaimių tiek daug, ir kas dieną jos 
dauginasi ir pasirodo visuose kraštuose, kad Mūsų tė
viškoji širdis jautriai visa tai atjaučia ir verkia dėl 
Mūsų vaikų nelaimių. Taigi Mes nieko taip netrokšta
me, kaip sumažinti jų kūno kančias ir pakelti jų dva
sią.

Mes visuomet dėjome visas pastangas tam tikslui 
ir neapleidome nieko neišmėginę, šiame nelaimių didė- 
jančiame metu, sumažinimui karo nukentėjusių žmo
nių vargų. Deja, daug Mūsų pastangų susidūrė su įvai
riomis kliūtimis, didesnėmis negu praeito Pasaulinio 
Karo, vienos buvo pasėkos pačio karo, kitos žmonių 
sudarytos. Tačiau, apsiginklavę tiesos, teisingumo ir 
Krikščioniškosios meilės ginklais Mes kviečiame ir ra
giname visus prie maldos ir labdarybės darbų. Malda 
yra galybė, kuri paslaptingu būdu pasiekia dangų, kad 
pajudinti žmogaus valią veikimui. Nekaltų ir skaisčių 
širdžių malda pasiekia Dievą ir Jis išklauso jų prašy
mą.

Labdarybės darbas yra kiekvieno ir visų pareiga. 
Įvairios viešosios įstaigos esą tam darbui pasišventu- 
sios, ir taip, Europos nelaimės valandose, jos atlieka 
broliškos meilės darbą.

Tarp karo kentančiųjų, Mes ypatingai norėtume 
priminti vaikelius, kurie šiose dienose taip ryškiai pri
mena Betliejaus Kūdikėlį, Draugą mažutėlių ir nekal
tųjų. Kas juos apsaugoja nuo nelaimių, tie patarnauja 
pačiam Jėzui, kuris pasakė: “Aš buvau alkanas ir jūs 
papenėjote Mane; Aš buvau ištroškęs ir jūs Mane pa
girdėte; Aš buvau svetimas ir Mane priimėte; nuogas 
ir jūs Mane apdengėte”. Mūsų širdis sudreba pamąs
čius apie tuos vargus, kurie spaudžia tuos mažutėlius, 
kurie tik pradėję gyvenimą turi tokius skaudžius lai
kus pergyventi ir matyti tokias kietas žmonių širdis, 
kurie turėtų rūpintis tų mažutėlių gerove ir laime. Mes
laiminame tuos mažutėlius ir apgailestaujame, kad 
negalime jų vargų pašalinti. Tačiau Mes pasitikime, 
kad tie, kurie vyriausybės vietose, išlaikys praeities 
garbę ir tikrąją civilizaciją, neleisdami kariaujančių 
tautų ir tų, kurias karas paliepė, vaikams kentėti bai
sias kančias.

Iš savo pusės, kaip jau raginome ir kvietėme ge
ruosius Krikščionis prie maldos, šiandien dar norime 
paraginti neužmiršti mažųjų brolių, kurie neturi duo
nos, neturi drabužių, neturi šeimų. Mes tikime, kad ar
tėjančios Kalėdų šventės, dovanų šventės, paragins ir 
paskatins žmonių širdis prie labdarybės darbų, kad ir 
karo nukentėjusieji vaikeliai turės nors duonos kąs
nelį. Jei, dėl sudarytų kliūčių negalima pilnai suteikti 
reikalingą pagalbą, lai kiekvienas daro kas galima, ir 
kur galima.

Mes negalime užtylėti ir nepareikšti padėkos 
tiems, kurie prisidėjo prie Mūsų labdarybės darbų. 
Mes ypatingai norime išreikšti padėką Amerikos Epis
kopatui, kuris, nors toli karo baisenybių, vienok vėl 
norėjo parodyti kaip pilnai supranta Bažnyčios reika
lus, ir surinkę aukas iš žmonių, kurie turi gal gimines 
ar artimuosius karo paliestuose kraštuose, ir prisiuntė 
Mums, kad jas sunaudotume šelpimui karo nukentėju
sių.

Mes esame dėkingi už tas aukas ir siunčiame savo 
tėvišką laiminimą, žinodami, kad ir tie, kurie tomis 
aukomis bus sušelpti laimins jus.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ką Krikščioniškoji meilė mus įpareigoja?
2. Ką Kristus pažadėjo tiems, kurie teikia pagalbą 

kitiems?
3. Kodėl Popiežius negalėjo teikti pagalbą visiems 

karo nukentėjusiems?
4. Ar Amerikos gyventojai prisidėjo prie Europos 

vargų sumažinimo?

>
y zi
>
♦
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40 Lietuviškų Atviručių 
Albumėlis

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

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

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

"Darbininkas"
♦ 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

laimejimus pažįstančios 
tikrosios Lietuvos.

Liętuvos kunigaikščiai 
tiesa, naudojosi savo už-

Amerikoje pirmo ir pastovaus Lietuvos Pranciš
konų Šv. Antano Vienuolyno Mount St. Francis PA
ŠVENTINIMAS įvyks rugp. 6 d., sekmadienį, 3 va
landą po pietų. Pašventinimo apeigas atliks Jo Eksce
lencija Portlando diecezijos vyskupas JUOZAPAS E. 
McCARTHY. Pašventinimo dienoje 10 vai. ryto vie
nuolyno koplyčioje bus šv. mišios su pamokslu.

5:30 vai. po pietų, DeWitt Hotelyje iškilminga va
karienė su sekančia programa: —

1.,Kalbos.
2. Tautiniai šokiai, vadovaujant Mrs. O. Ivaškienei.
3. Solistai Miss Mary Pranckus ir Mr. A. Lemiux 

padainuos lietuviškų dainų.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti toje istorinėje 

pašventinimo dienoje visus Bostono ir apylinkės lietu
vius ir lietuves, visus Vienuolyno Fundatorius, Rėmė
jus, Geradarius, mūsų Brolius ir Seses Tretininkus-es, 

į “Varpelio” skaitytojus — visus Šv. Pranciškaus my- 
į lėtojus. —

Visi keliai veda j Greene, Maine: —
AUTOMOBILIU — Nuo Bostono iki Portlando, 

kelias Nr. 1; nuo Portlando iki Greene per Lewistoną— 
13, 11, 100, 202, 302.

AUTOBUSU — Autobusai iš New Yorko, Bostono 
ir Portlando į miestus Bangor, Waterville ir St. Ste- 
fens, Maine, praeina tiesiai pro vienuolyną.

TRAUKINIAIS — Vasaros metu yra patogus ir 
j tiesioginis susisiekimas traukiniais tarp New Yorko, 
Bostono ir Lewistono. —

IŠ BOSTONO AUTOBUSAI nuo Park Sq. išeina 
8:45 ryte, ir 10:45 ryte. Bilietas — $3.11 į vieną pusę.

IŠ BOSTONO nuo South Station traukiniai išeina 
šiokiomis dienomis: 9:40 ryte; 12:00 v. dieną, 1:15 p.m., 
4:50 p.m. Sekmadieniais 9 vai. ryte.

Malonūs lietuviai, nepraleiskite progos dalyvauti 
Amerikos besikuriančio naujo religinio ir tautinio 
centro — vienuolyno pašventinime. Ta pačia proga ga
lėsite praleisti laiką nepaprastai gražioje Maine vals
tybės gamtoje. Tat, laukiame atvažiuojant malonių 

j svetelių. Lietuvos Pranciškonai.

II I y

čių ir ten apsikrikštijęs. 
Vėliau jis pats, o paskui jo 
sūnus Andrius (Jogailos 
žmonos Sofijos tėvas) bu
vo Kijevo vietininkais.

Apskritai kokių nors ti
krų rytų apeigų Bažny
čios pėdsakų tikrojoje 
Lietuvoje katalikiškoi 
jos krikšto išvakarėse 
negalima konstatuoti. 

Apsikrikštijusių bus bu
vęs tik vienas kitas bajo- j 
ras, kurį metą gyvenęs 
rusiškose srityse, Vilniuje! 
bus buvę ateivių provos
lavų pirklių, tačiau 1378 
m. rašytame Lietuvos ry
tų apeigų Bažnyčios met
ropolito Kiprijono laiške: 
randame pasigyrimo, kad \ 
jau pasisekę daugelį lietu
vių apkrikštyti, žinomais 
istoriniais faktais negalė
tume paremti.

Nuo pat pirmojo mo
mento, pradedam rasti 
daugiau žinių apie d. Lie
tuvos kun-jos vidaus san
tykius bei jos visuomenę 
— nuo XV amž. — galime 
konstatuoti ryškų antago
nizmą taip katalikiškos 
tikrosios Lietuvos ir pro- 
voslaviškos rusiškųjų sri
čių visuomenės. Jei rytų 
apeigų Bažnyčia būtų tu
rėjusi žymesnio pasiseki
mo lietuvių tarpe, taip 
staiga jie visi nebūtų ga
lėję pasukti vakarų link. 
Tuo tarpu jie pasuka į va
karus, pasidaro katalikais, 
pradeda vykti į vakarų 
Europos mokyklas jau 
pirmajam 
krikšto 
Gautosios 
jiems atrodo visiškai na
tūralios. nes prie pirmųjų 

viai pagonys, paskui kata- vietų rusiškųjų sričių ba- 
likai. Kad jų tarpe neran- jorija ir anksčiau nepriei- 
dame provoslavų. iš to jau.davo, lietuviai buvo įpratę 

į juos žiūrėti iš aukšto, 
i Ankstyvojo rytų apeigų 
Bažnyčios įtakos prapliti- 
mo įrodymu ddžnai laiko-!į 
ma garsioji Koložos cerk-l* 

i vė prie Gardino.

I
i

Didieji ir lietuviškųjų 
sričių kunigaikščiai iki! 
pat katalikiškojo krikš
to neabejotinai išliko 
pagonys.

i vadinamų rytų apeigų ti- i 
kintiesiems įprastais var
dais — Ivanu, Borisų, Pat- 
rikijų ir pan. dvarų. Ta
čiau, kas jie tokie buvo, 
mes nieko nežinome. Visi 
mums žinomieji tikosios 
Lietuvos bajorai, dalyvavę 
politiniame gyvenime XIV 
amž. gale ir XV amž. pra- 

jdžioje, yra žinomi pago
niškais, o vėliau katalikiš
kais vardais. 1387 ir 1413 
m. krikšto privilegijos pil
nas teises suteikė tik ka
talikams, rytų Bažnyčios 
tikinčiuosius suvaržė, nors 
Vytautas su Jogaila ir rū
pinosi rytų apeigų Bažny- , 
čios organizacija.

Vytauto bendradarbių 
tarpe matome tik vien tik
rosios Lietuvos bajorus, 
buvusius pagonis, o tada 
katalikus. Aiškus dalykas, 
kad ne minėtosios privile
gijos nušlavė provoslavus. 
Jų čia. tikrojoje Lietuvoje, 
nė nebuvo. Jie visi buvo 
ten savose rusiškose sri
tyse, būrėsi apie savo ku
nigaikščius, o čia tikrojoje 
Lietuvoje kunigaikščių 
bendradarbiai buvo lietu-

i

i

dame provoslavų, iš to jau 
matyti, kad čia jų nebuvo, 
kad Lietuvos1 bajorijos 
tarpe rytų apeigų bažny
čia jokio pasisekimo nebu
vo turėjusi.

Tiesa vra žinoma viena*

w •

po oficialaus 
dešimtme t y j e. 

privilegijos
I

I

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 apskritis 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.

SI.50

S 1.50

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50

$2.75

M

ii<



Penktadienis. Rugpiūčio 4. 1941

t

i i

LAWREHCE, MASSI

j tą

Dominikai šaukimui padaryta 
operacija Lawrence General li
goninėje.

aukavo 
sūnumi
Darata.

Nauji Aukotojai
.Marijona
Edvardu

Ottilia
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Rugpjūčio Mišios
Pranešta, kad rugpiūčio mėn. 

bus atnašaujama 100 mišių už 
intencijas visų tų. kurie lanko
si į pamaldas šv. Alfonso baž-

atnašaujamos mišios kasdieną
12 v. vidurdienį. Be to kitą pir-

išvyko mėnesio poilsiui pirma- r 
dienį, liepas 31 d. Kun. dr. Men- 
deliui pagelbės šv. Marijos 
minarijos kunigai.

6

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

Pagerbė Art. Anna Kaskas—
Lietuvių 
suruošė 

art. Oną 
Kaskas

ma savo karjerą ir akcen
tuodama prisirišimą prie 
lietuvių ir lietuvių tautos.' 
O. Kaskas pasveikino 
kiekvieną dalyvę asmeniš
kai. kiekvienai išreiškėl 
meilų žodį, ir kiekvienoj 
paliko gražiausi įspūdį.

Chicago, III. — Liepos 25 
d.. Šv. Onos dienos išvaka
rėse. Chicagos 
Moterų klubas 
šaunią pramogą 
Katkauskaitę
pagerbti. Pietūs įvyko Me- 
dinah klube. Dalyvavo a- 
pie 30 moterų klubo narių.

Pirm. O. Stankūnienė 
pasakė gražią kalbą apie 
mūsų artistę ir jai prisegė 
gražią baltą orkidėją. 
Programos vedimą perda
vė klubo garbės narei, p. 
Daužvardienei. ’----- —
dalyvavusios Onos buvo 
pakviestos dainuoti, 
sudainavo “Ilgiausių me
tų” visoms Onoms, o gar
bės viešniai p. Onai Kas- Starkus- 
kas sudainuota speciali. 
“Onų” dienos linkėjimai. 1

Art. Ona Kaskas buvo šimčiai dienų vakacijoms jūrei
vis Juozas Andriuškevičius. Il
sėsi pas savo tėvelius.

Lankėsi mūsų kolonijoj Tėvų 
Marijonų buvęs provincijolas. 

Vi«os ten kun- daktaras K. Rėklaitis, ir 
dabartinis jų provincijolas. 

jos kun. J. Jaučius. Taipgi iš Chica- 
gos kun. I. Albavičius. ir iš Eli- 
zabeth. N. J. kun. daktaras J.

Iš Pacifiko salų grįžo trisde-

labai sujaudinta ir dėkojo 
klūbietėms už pagerbimą. 
Ji apie save štai ką pasa
kė:

“Aš esu Ona Katkaus- 
■kaitė - Kaskas. Pasivadi
nau Kaskas. todėl, kad, 
pradėjus man dainuot ne
lietuviams, mane pradėjo 
vadint Katkowska, Kat- 
kawsky, ir t. p. Aš esu, 
buvau, ir būsiu lietuvė, 
nenorėjau, kad mano pa
vardė būtų sulenkinta ar 
surusinta. Kadangi mano 
dėdė vadinosi Kaskas, ir ParaPi]iecjų. 
tas vardas skamba grynai 
lietuviškai, todėl ir aš pa
sirinkau tą vardą.

Buvo įdomu išgirst šį 
paaiškinimą. Viešnia tęsė 
kalbą toliau, apibudinda-

—
Sekmadienį, liepos 30 d., mū

sų parapijos bažnyčioje kalbėjo 
ir palaiminimą suteikė iš Haiti 

' salų mūsų klebono artimas prie- 
telis J. E. Vyskupas Calignon. 

; Žmonių atėjo į pamaldas ne- 
daugiausiai. Buvo padaryta mi
sijoms rinkliava. Atsilankusieji 
aukojo dosniai.

A. A. Kun. J. Lietuvniko 
Paminklo Fondas

Liepos 22 d., kuomet nukako 
vieni metai nuo mirties a. a. 
kun. Juozapo Lietuvniko, mūsų 
rūpestingi kunigai išsiuntė at
sišaukimą į Baltimorės lietu
vius kas link paminklo, kurs 
įamžins kun. Lietuvniko vardą 
ir atmintį. Kaip kunigai prane- nyčiOje. Už karių intencijas yra 
šė bažnyčioj pereitą sekmadie
nį, arti $500.00 įplaukė 
fondą.

Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
YTJ" leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — L:etuvos 
; Vyčiai.
i "VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių.. žinių iš Amerikos ir užsienio.

"VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

"VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

"VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems Ir jauniems.

■•VYTį” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
."VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai

<je- TAD. padarykime šūkį: “Ten<lie
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky- 

' riaus. kurie neskaitytų "VYTIES”. 
Visi skaitykime "VYTI!”

‘‘VYTIES” kaina metams tik $2.00.

“VYTIS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

Rožančiai
“Darbininko” administracijo- 

madienį bus pradėta NOVENA je galite gauti puikų Rožančių 
mišių prie Kūdikėlio Jėzaus už 
intnecijas visų, kurie randasi 
karo tarnyboje. Galima inten
cijas siųsti ir iš kitų miestų. Jo
kių aukų nėra reikalo siųsti su

Landis. Juozapas Weisengoff ir prašymu, 
žmona, Ona Nagelytė. Antanas.;

Yankiai veda telephono liniją kur nors Prancūzijoj. Ona ir Marijona Mažeikiai. Po Nuotrupos
------- __ .. -- - . - -- i Kun. Mendelių mamytė grįžo 
cas Bendorius su žmona. $20.00 i Baltimore po mėnesio atosto- 
davė Ieva Ratkevičienė ir M. V. S1) P3-3 sav0 dukterys, kurios 
Marijona Valatka aukavo $15.- gyvena apie Materbury, Oakvil- 
00. Po $10.00 prisiuntė sekan- j 
tieji: Pranas Polijanskis, Pet- j 
ras Navickas. Ona Antoszews- 
ki, Liudvisė Pakalniškienė. Ie
va Matulevičienė, Miss Edith ’ 
Thrush, Feliksas Kirstukas ir 
žmona. Po $5.00 prisidėjo Juli
jona Doyle. Kotryna Kuhlburn. 
Leonora Linkienė. Agota Vaz-1 .

jos pirmininkė. Palikusiai nu
liūdime velionės šeimai ir jos 
seselei p. B. Žilienei, reiškiame 
gilią užuojautą.

Praeigą savaitę mūsų parapi
jos vikaras kun. A. Baltrušiū- 
nas praleido savaitę atostogo
se. Šią savaitę poilsiui nuo dar
bo yra pasitraukęs mūsų para
pijos klebonas, kun. P. J. Juš- 
kaitis. Linkime klebonui gerai 
pailsėti.

Teko sužinoti, kad mūsų klebo
nas. kun. P. M. Juras, ir keletas ,

.......  .... z. , kps. , rugpiueio 6 d.. _.
vyksta į Greene. Maine. į Tėvų Ve**e 

. i Pranciškonų namo šventinimo
‘ iškilmes. Aušrelė.

CAMBRIDGE, MASS

$50.00
Matelienė su 
ir dukterimi

po SI.10 su prisiuntimu. Turime 
nedidelį jų kiekį. Kas norite jų 
gauti, tuojau užsisakykite. Su 
užsakymu money orderį arba 
grynais pinigais siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

$25.00 Marijona Volsky ir Vin-i 
tas kitų, kurių neteko pamaty
ti.

šeštadienį, esant gražiam o- 
rui, mūsų parapijos skautai 
berniukai turės linksmą išva
žiavimą prie vandens. A. D.

J. Tebera, mūsų LDS 8 
narys, kuris buvo dirbtu- 
susižeidęs, baigia pasveik

ti namuose, ir pirmadienį, lie
pos 31 d. grįžo darban.

i _____________

šeštadienį, liepos 30 d.

N0RW00D, MASS

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

' dirbtinas akis.

pas 
p.p. Bačinskus. vietinius mūsų 
biznierius, lankėsi jų giminai
čiai p.p. Zinkai su sūnumi iš 
Malden. Mass. p.p. Zinkai augi
na vienatinį sūnų, kuris šiomis 
dienomis pašauktas karo tarny
bon. p.p. Zinkų sūnus dažnai

397 M ai n St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St., Web6ter, Mass.

Liepos 28 d. mirė Ona Danu- 
šięnė. gyv.. 125 Cherry St. 
Cambridžiuje. Velionė liepos 31 
d. iš N. P. bažnyčios palaidota 
Šv. Mykolo kapuose. Velionė pa
liko didžiame nuliūdime sūnų, praleidžia linksmas atostogas

* , pas p. p. Bačinskus su jų sūnu
mi — Edvvardu, kuris yra ga- 

»a*. bus ir sumanus skautas mūsų

Šiomis dienomis praleido 
trumpas atostogas karys V. Va-, 
siliunas. pp. Vasiliūnų, gyv. St. nelienė, Pranas Kasper. Kazi- 
James Avė., sūnus. Praleidęs mieras Wilchinsky ir žmona, 
kelias dienas su savo tėveliais šios naujos aukos pakėlė Fon- 
ir sesute Jone, grįžo karo tar- dą iki $2.500. Toli gražu kol bus 
nybon. surinkta reikalinga $10,000.00,

-------------- Stačiau pradžia graži. Darbas
Pirmadienį, liepos 31 d. p. pradėtas. Ketvirta dalis pagei- 

Angela Kneižytė pasidavė “ap- daujamos sumos jau suaukota. 
Norwoodo Kunigai turi viltį, kad iki Nau

jų Metų Fondas pasieks $5.000.. 
nes nėra abejonės nei pas vieną 
lietuvį, kad tikslas yra geras, 
ir kad a. a. kun. Juozapas Lie- 
tuvnikas yra vertas tokio pa
minklo.

į le, Conn. | J
Girdėjom, kad kun. Kazimie- Į 

ras Keidošius. karo kapelionas, 
yra išsiųstas į užmarius.

Sveikiname šv. Alfonso mo
kyklos alumniečių chorą, kurs ; 
taip gražiai gieda vasaros metu ' 
per mišias 8:30 v. rytą. To cho
ro įsikūrimas tai nuopelnas 
mūsų rūpestingos Sesutės. Vy
resniosios Annuncijatos. Dieve 
duok jai gerą sveikatą.

Salomėja Šalkevičienė, kun. 
Kazimiero Šalkevičiaus mamy
tė, kurią širdies ataka griebė 
kelias savaites atgal, vis dar 
nesveikuoja. Prašo pasimelsti.' 
kad Dievas jai padėtų sustiprė
ti.

Juozas Kasinskas
Ine. i >

Laidotuvių <
Direktorius <> 

Patarnavimas Dieną ir NaktĮ j? 

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

Limosinai dėl visokių reikalų > J

W. J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

dvi dukteris, keturius anūkus k 
seserį p. B. Žilienę, mums Cam- 
bridžiečiams žinomą kaipo ga- 

: bią veikėją katalikų tarpe: ji parapijos skautų valdyboje.
taipgi yra N. P. Moterų draugi- _________

Tamstos džiaugsitės tą padarę!

Bock th« Attack — buy more Bonds than before

Kodėl nesustoti į savo taupymo banką ir ap
kalbėti savo probliamas. Tik paprašyk vieną 
iš banko valdininkų.

Pragyvenimo pabrangimas ir taksų padidi
nimas. gal sudaro jums sunkenybę apmokėti 
mortgyčių paymentus?

Daugelis žmonių būdami tokioje padėtyje, 
suranda sau geresnę išimtį, perfinansuodami 
savo namus Mutual Savings Bank. Palūkos 
mažos. įsimokėjimai pritaikinti pagal sąlygų.

AR JŪS VARGSTATE 
NEŠDAMI NAMŲ NAŠTĄ?

SEE YOUR

Mutual Savings Bank

p. H. Pilkonis, LDS 8 kps. na

pendix” operacijai 
ligoninėje. Dabar po operacijos 
sveiksta.

Toje pačioje ligoninėje dar te
bėra p. Edvardas Warabow. 
laidotuvių direktorius, kuris a- 
pie trys savaitės atgal buvo su
sirgęs pavojingai plaučių užde
gimu. Dabar jau yra daug svei
kesnis, ir gal po kelių dienų ga
lės grįžti į namus.

p. Louis Sykes (Sinkevičius), 
kuris kiek laiko atgal buvo su
žeistas, jau grįžo iš ligoninės į 
namus pas saivo- sūnų, adv. B.

I

Draugijų Valdybų Adresai
ŠV. JONO EV. BL. PASALPINE3

DRAUGIJOS VALDYBA

rys, praleido trijų savaičių ato-įpykęs. Bond St.
stogas triusdamas apie nuosa
vus namus, p.p. Pilkonių viena
tinis sūnus — Vytautas šiuo 
tarpu randasi Prancūzijoje ir 
kol kas karo audros nenu
skriaustas.

Šią savaitę mus aplankė šie 
kariai: aviacijos jaun. Įeit. B. 
Palaima, viršyla J. Mockevi
čius, jūr. A. Kontrimas ir kele-

Gal Dar Nepareina Į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis 

“ŽVAIGŽDE” 
Tai ilgai nebelaukite! Mes nesisiū- 

lome ir neperšame "žvaigždės”, tik 
norime tiesą, pabrėžti, štai ji: “Kas 
pamėgino “žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!’ 
šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

“ŽVAIGŽDE”
žinokite yra švč. Jėzaus Širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia.' 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI
SUS M. A. narių reikalus aprūpina 

Jei norite būti šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite ir raginkite 
kitus skaityti 1944 metams 

"ŽVAIGŽDĘ”.
metams — $1.00; 

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

Adresas: 
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija, 
488 E. Seventh St., 

So. Boston (27), Mass.

“ŽVAIGŽDE”
Jėzaus 
ias 50 
įstatai

Kun. Lietuvniko Metinė 
Mirties Sukaktis 

šeštadienį, liepos 22 d. buvo 
atnašaujamos iškilmingos gėdu- 
lio šv. mišios, kad paminėti pir
mas metines sukaktuves kun. 
Lietuvniko mirties. Kun. Anta- 

‘nas Dubinskas buvo celebran- 
jtas, o kunigai iš Šv. Marijos

Rugpiūčio 2 d. š. m. pp. Vilki- seminarijos jam pagelbėjo, nes 
šiai, gyv. 18 St. Joseph Avė., kun. dr. Mendelis atostogavo, 
minėjo savo 31 metų vedybinio nebuvo namuose. Bažnyčioje 
gyvenimo sukaktį, p. Julė Vii- buvo susirinkęs gražus žmonių 
kišiūtė yra muzikos mokytoja nių būrys pasimelsti už a. a. 
ir daug kartų išpildžiusi su sa- kun. Juozapo Lietuvniko vėlę, 
vo grupe ir akompanavusi ki- Per savo 50 metų kunigavimo 
toms dainininkėms Darbininkų jis tikrai atliko milžinišką dar- 
Radio programose. Kita pp. Vil-į bą. tad tikimės, kad dabar ilsi- 
kišių dukrelė šįmet užbaigė 
aukštesnę mokyklą.

—

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenft,

8 Winfield St.. So. Boston. Mass.
t*rot. Rašt. — 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 Staniuliūtė.
177 West 7th St., So. Boston. Mass.

Pvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadvay. S. Boston. Mass.

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St.. So. Boston, Mass

Draugija savo susirinkimus laiko kas Į 
antrų antradienį mėnesio, 7:30 vaL' 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
Das orotokolu raštininke

I

si Viešpaties ramybėje.

p. Genovaitė Lyons iš Wa- 
shington, D. C. su dukrele lan
kėsi pas pp. Kneižius. p. Lyons 
yra p. Kneižienės sesutė, ir at
vyko į Dorchester pas tėvelius 
ir slaugo savo sergančią mamy
tę, p. Viktoriją Kohanskienę.

t t

REMEMBER YOUR 
USEO FAT HELPS MAKE 
MILlTARY MEOICINES

Kunigai Atostogauja
šeštadienį, liepos 29 d. kun. 

dr. Mendelis grįžo iš atostogų. 
Per mėnesį laiko jis atliko įvai- 

Įrius darbus. Savaitę pašventė 
lankymui Katalikiškos Akcijos 
kursų Montreal, Canada: savai
tę pašventė rekolekcijoms kuni
gų Trapistų vienuolyne, o kitas 
dvi savaiti praleido su gimi
nėmis. Grįžo pilnas energijos 
dirbti jo mylimą Stebuklingo 
Medalikėlio Marijos Novenos 
darbą. Kun. Antanas Dubinskas

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

Vice-Pirmininkas — Pranas TuleikU 
702 E. 5th St., So. Boston, Maas.

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

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

i Iždininkas—Stasys K. Grigąnavičius,
‘ 699 E. Seventh St.. So. Boston, Mass. . 
I Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
402 E 7th St. Srt Boston Mas*

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 

dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

Mt.WKashington
COOF’Erative Bank
430 BROADVVAY • SOUTH BOSTON



Penktadienis, Rugpiūčio 4, 1944

VIETINES ŽINIOS
nė ta proga suruošė sūnui kuni
gui šaunų bankietą, kuriame 
dalyvavo artimieji kunigo Jono 
draugai.

DARBININKAS t

ja apie kun. Jurgelaičio ir kun. 
'Jakimavičiaus primicijas. Susi
rinkimas nutarė remti parapi- 

Liepos26 d., po vakarinių PaJjos koncertą, kurs įvyks lapkr.
: 19 d., 3 vai. p. p., Municipal sa
lėje, ir paaukavo $15. vasarinei 
mokyklai ir $10. parapijos išva
žiavimo fondan.

ŽINUTES

Sužeistas Lietuvis Karys 
invazijoj ĮVAIRIOS ŽINIOS

maldų, Tretininkų Brolija laikė 
susirinkimą. Ligonių komisija 
išdavė raportą iš savo darbuo-' 
tės. Taip pat raportavo komisi-

Kareivi# Joną# Patiltoms ra
šo apie įdomias Romos miesto 
vietas. Pijus XII amerikiečius 
kareivius priėmė ir pasveikino 
visus anglų kalboje. Šio įspū
džio niekuomet neužmiršiu, ra
šo kareivis Jonas. i

i

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-tai.

Tel. ŠOU 2805

Dr J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

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

i TeL TROwbridge 6330

Į J. Repšius, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Rugp. 10 d., Bostono diecezi
joje susilauksime dviejų naujų 
lietuvių kunigų. Diakonas Fe
liksas Kenstavičius iš Brockto- 
no, ir diakonas Simonas Saulė
nas iš No. Abington, taps kuni
gais kartu su savo klasės drau
gais iš Šv. Jono seminarijos, 
Brighton, Mass. Šventimus su
teiks J. E. vyskupas R. Cush- 
ing, D. D., Šv. Vardo bažnyčio
je, Center St., West Roxbury 
Parkvvay, West Roxbury, Mass. 
Šiuom tarpu Šv. Vardo Katedra 
yra pamatiniai remontuojama.

_________
j Rugp. 1 d. mirė, ligoninėje, 
Fall River, Mass., Jonas Vyš- 

: niauskas, 70 metų, gyv. 87 Mo- 
zart St., Jamaica Plain, Mass. 

[Jis paėjo Telšių parapijos. A- 
' menkoje pragyveno 50 metų. 
(Paliko sūnų ir dukterį. Yra pa- 
■ šarvotas pas graborių D. A. Za- 
letską. Laidojamas, penktadie
nio rytą, 9 vai. iš Šv. Petro par. 
bažnyčios, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Kareivis Jonas Jagminas, ku
ris dabar randasi Panama, sa
ko, kad Bostoniečiai kareiviai 
skaito godžiai kiekvieną žinutę 
apie Bostono veikimą nežiūrint 
kad laikraštis ir pasenęs.

Juozas Vaitkūnas pradėjo 
medicinos mokslą Loyola uni
versitete Chicagoje. Prie pro
gos aplankė lietuviškas įstai
gas kaip tai ligonines, ir 
Kazimiero akademiją.

Šv.
Tamsoje Spindintis 

Kryžius

OBIAVLENHA

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Palaidota Šiuruliene
Liepos 31 d., pietų metu, Mt. 

Hope kapuose, tapo palaidota 
Uršulė Šiuruliene, 73 metų, ku
ri buvo automobilio sunkiai su
žeista.

A. J. NAMAKSY
REAL E6TATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Kun. Virmauskis, Šv. Petro 
parapijos klebonas, išvažiavo 
kelioms dienoms į Cape Cod a- 
tosrogauti su savo gerais drau
gais kunigais Juškaičiu, ir Dr. 
Rėklaičiu, MIC. iš Hinsdale, Iii. 
Linkime malonių atostogų.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkuay. 1233-W
I

So. Bostono 
žiuoto Seselės 
ko į Eimhurst, 
lės atliks šv.

Jėzaus Nukry- 
šią savaitę išvy- 
Pa. Tenai Sese- 
rekolekcijas ir

ruošis rudens sezono darbui.Užkytuojame Langus 
TAISOME CORDS 

Darbas Garantuotas 
A. S. HANNABERRY 
Box 16, Roxbury, 19. Mass.

Kapelionas, Leitenantas Jo
nas V. G. Vosylius antradienį, 
minėjo dešimtą įšventinimo į 
kunigus sukaktį. Ponia Vosylie-

So. Bostono lietuviški komu
nistai ir jų pakeleiviai yra la
bai susirūpinę savo likimu. Jų 
“tėvas” suburžuazėjo, o buvęs 
ministeris gavo atstavką. Uni- 
tarionų ministeris, kaip sako, 
labai išbaręs komunistėlius, 
kad jie nemoka melstis. Ne tik 
komunistėlių vadas, bet ir visi 
kiti gavo “kiką”.

Tūlas “Jaunutis”, buvęs “gra
borius”, irgi baisiai išsigandęs 
So. Bostono Vyčių “vaisko”, 
kuriam, anot jo, vadovauja Fe
liksas Zaieckas. “Jaunutis” sa
ko, kad tas “vaiskas” visiems 
raudonspalviams įvaręs kinkų 
drebėjimą. Jis sako, kad ir bim
balas taip yra išgąsdintas, kad 
atsisako važiuoti į So. Bostoną.

Sakoma, kad “švediškas” ko
munizmo liaupsintojas norįs 
ruošti “džiaugsmo šventę”, kad 
padėkoti didžiajam carui už 
Lietuvos “išlaisvinimą”, bet ne
surandąs kas galėtų nupiešti 
Lenino barzdą ir Stalino ūsus. 
Bet dėlto nebūtų tiek vargo, 
jeigu tik atgautų drąsą pasiro
dyti visuomenei buvęs vadas. 
Girdėjau, kad “pilkasis” reko
menduoja Georgijų vadu. Jam 
ir Maikio šoblis tiktų. Jis galė
tų sudaryti iŠ raudonsiūlių vais
kų, kurie moka labai gerai 
baubti. Tuomet ir Vyčių 
kas” nebūtų pavojingas.

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

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

226 E SL Tel. ŠOU 3141. So. Boston, Mass.

Padėka

Šiomis dienomis pp. Dominin
kas ir Karolina Olseikai, gyv. 

| Dorchester, gavo nuo savo sū- 
i naus, Staff Sergeant Alberto 
jOJseikos laišką iš Anglijos, ku
riame rašo, kad jis buvo per 

(petį sužeistas laike invazijos į 
Normandiją.

Dabar jis randasi kur nors 
Anglijos ligoninėje.

Nuoširdžiai užjaučiame pp. 
Olseikam ir linkime jų sūnui 
kariui Albertui pasveikti.

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

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

LANKĖSI
lan-

“vais-
X.

Nuoširdžiai dėkoju Šv. Petro 
lietuvių parapijos kunigam už 
dvasinį patarnavimą mano my
limai sesutei, Elzbietai Urbai- 
tytei, gyv. Bostone, kuri mirė 
liepos 26 d. ir tapo iškilmingai 
palaidota iš tos pačios parapi
jos bažnyčios. Dėkoju Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserims vie
nuolėms už maldas ir manęs 
suraminimą nuliūdimo valando
je; dėkoju visiems- visoms už 
šv. mišias ir maldas, už daly
vavimą šermenyse ir laidotuvė
se; dėkoju Cambridge Nekalto 
Prasidėjimo P. M. draugijai, 
So. Bostono parapijos Tretinin
kams už maldas ir paskutin 
patarnavimą ir už pareikštas 
užuojautas.

Dėkoju laidotuvių direktoriui. 
Juozui Kasperui, 187 Dorches
ter St„ So. Boston. kurio įstai
goje mano mylimos sesutės pa
laikai buvo pašarvoti, už malo
nų patarnavimą. Lai gailestin
gas Dievas visiems atlygina, o 
mano sesutės Elzbietos vėlei 
lai suteikia amžiną ramybę.

Marijona Urbaitytė,
Boston, Mass.

Pirmadienį ‘"Darbininke” 
tesi Lietuvos Pranciškonų vy
resnysis ir “Varpelio” redakto
rius Tėvas Justinas Vaškys iš 
Greene, Me.

Trečiadienį lankėsi Chicagie- 
tės: Agota Gilienė, Antanina 
Leščinskienė ir Julija Pukelie- 
nė. Atsilankymo proga viešnias 
užsiprenumeravo “Darbininką” 
ir užsisakė po Liurdo knygą. 
P-nia Gilienė jau pirmiau buvo 
įstojus į Liurdo knygos rėmė
jus. Aplankiusios “Darbininką” 
viešnios išvyko į Tėvų Pranciš
konų vienuolyno iškilmes, Mt. 
St. Francis, Greene, Me.

Ketvirtadienį, rugp. 3 d., ‘Dar
bininke’ lankėsi kun. P. M. Ju
ras, LDS Centro vice-pirm. su 
svečiais — kun. Albavičius iš 
Cicero, III., Kun. Dr. Starkus iš 
Elizabeth, N. J. ir Tėvų Marijo
nų provincijolas Kun. Jančius. 
Kun. Juras ir svečiai kunigai 
sekmadienį vyksta į Tėvų Pran- 
siškonų Vienuolyno pašventi
nimo iškilmes, Greene, Me.

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

Skulptoriaus Rimšos Fondo 
Reikalu

Kaip žinoma, prieš karą buvo 
atvykęs į Jung. Valstybes 
skulptorius Petras Rimša. At
vykęs į Bostoną, p. Rimša gavo 
pasiūlymą nuo kaikurių lietuvių 
veikėjų, kad jis savo kūrinį 
‘"Lietuvos Artojas” paliktų 
Dailės muziejuje, Bostone, ką 
jis ir padarė, gavęs pažadėjimą 
jam už tai sumokėti, kaip rašė 
pats komiteto pirmininkas, p. 
Steponas Minkus, $800.00.

Spalių 24 d., 1940 m. p. Stepo
nas Minkus prisiuntė atskaitą, 

(kurioj buvo pažymėta, kad iki 
tos dienos buvo surinkta $456.

Komiteto valdybą sudarė šie: 
pirm. Steponas J. Minkus; sekr. 
Valentine Minkienė; ižd. Dr. 
Juozas L. Pašakarnis. Komiteto 
pirmininko atskaitoje buvo pa
žymėta, kad $207.00 randasi 
pas iždininką, o kiti pinigai pas 
kitus iždininkus.

Spalių 31 d., 1940 m. Copley 
Plaza viešbutyj. Bostone, komi
tetas suruošė taip vadinamą 
“Charity Costume Bali” Rimšos 
fondo naudai. Tačiau iki šiol 
komitetas nepaskelbė kiek pa
daryta pelno, ir kiek dabar yra 
pinigų tame fonde, ir kas tuos 
pinigus dabar turi?

Mes tikime, kad pirm. Stepo
nas J. Minkus, kaip 1940 m., 
taip ir dabar paskelbs atskaitą, 
kad visuomenė, o ypač aukoto
jai žinotų ar jau tas fondas su
keltas? Kiek padaryta pelno iš 
“Charity Costume Bali” spalių 
31, 1940?

★ Dažniau ir dažniau pa
sirodo žinių iš šeimyniško 
gyvenimo žmonių. Žiūrėk, 
žinios skelbia, kad vienoj 
ar antroj šeimoj sprogo 
šventa ramybe ir užsiliep
snojo nesutikimo ugnis. 
Metus žvilgsnį į tas žinias, 
norėtųsi patart, kad pri- 
kluptų anos poros kry
žiaus šešėlyj ir prispaustų 
savo dešinę prie krūtinės 
tardami: mano kaltybė... 
Skaitome šventųjų raštuo
se šį pamokinantį straips
nelį: “Ką padės tau žmo
gau, jeigu visą pasaulį lai
mėtum, o savo sielą pra- 
žudytum?” Taip dažnai ir 
pamirštama anos iškil
mingos moterystės prie
saikos ir sau leidžiama pa
sismaginti ligi kol sprogs
ta šeimyniška šventa ra
mybė, ir tuomi pastatoma 
sielos buitis pavojuje. Bet 
mažytis pradeda suprasti 
ugnies pavojų tik tuomet, 
kai jis kad ir lengviau, bet

— moterų ir vaikų iškrau
styta iš Londono. Per tas 
septynias savaites naciai 
paleido tokių robotų apie 
5340. Šie robotų darbai y- 
ra labai skaudūs, bet su
laužius nacių fronto galy
bę užsibaigs ir visi nacių 
juodi darbai.

★ Sekmadienį, rugp. 6 d., 
Greene, Me., įvyks pašven
tinimas Tėvų Pranciškonų 
Vienuolyno. Dalyvaus iš 
visos Amerikos daug lie
tuvių kunigų ir Pranciško
nų rėmėjų. Šventinimo ce
remonijas atliks Portlan- 
do vyskupas.

—Pirk Defense Bonds ir Starr.ps—

1VAIROS SKELBIMAI
REIKALINGA VVellesley Ko

legijoje dirbti virtuvėje mote
rys, antra virėja-jas, kloti lo
voms moterys, dirbti kuknioje

u reug.iau, vyrai. Turi angliškai,
pats patina ugnies karstj. Darbas nuolatinis. vietos atsi.
Taip ir pasaulio gėrybių 
mėgėjai, tik tuomet atsi
mena savo klaidas, kai jie 
brisdami per jų mėgiamas 
gėrybes suklumpa. Taigi, 
reiktų anksčiau prasiblai
vinti, kad paskiau nebūtų 
per vėlu.

daro nuo rugpiūčio m. Atsišau
kite Personai Office, Green 
Hali, Wellesley, 0320. (31-1)

PARSIDUODA ligoninė lova, 
naujos mados. Atsišaukite — 
Antanas Navickas. 32 Juliette 
St., Dorchester, Mass. (į-8-11)

LANKĖSI

Ketvirtadienį, rugp. 3, lankė
si iš Montreal, Kanados nuošir
di “Darbininko” rėmėja ir ilga
metė skaitytoja p. Petronėlė 
Bandžienė, josios duktė Onutė 
Burokienė ir žentas Jonas Bu
rokas iš Cambridge, Mass. Po
nia P. Bandžienė dabar atosto
gauja pas dukterį ir žentą pp. 
Burokus, Cambridge.

★ Šiomis dienomis kalbė
damas Britų Ministerių 
pirmininkas Churchill pa
reiškė, kad jo manymu ka
ras Europoje eina šuoliais 
į galą. Naciai niekur neat
silaiko. Buvo žinių, anot 
jo, kad naciai stiprinasi 
rytų Prūsijoj, bet raudo
noji armija ant tiek stipri, 
kuri nuo Stalingrado pri
statė vokiečius net ligi 
Varšuvos ir nuo Maskvos 
priemiesčių ligi Prūsijos 
sienų, esą neįmanoma na
ciams atsilaikyti ir toliau. 
Taipgi Prancūzijos fronte 
amerikiečiai ir britai pra
dėjo žygiuoti virš numaty
to greitumo laiko. Grei
čiau žygiuojama pirmyn 
negu bet kuriame kitame 
fronte. Italijoj, kad ir iš 
palengvo, bet vis pirmyn 
ir pirmyn. Tai karo vadų 
atsargumo taktika. Robo
tų (nacių leidžiamų rakie- 
tinių bombų) šmėkla vis 
daugiau nugalima ir jos 
pavojus mažinamas. Taip
gi Churchill pranešė, kad 
ligšiol robotai (rakietinės 
nacių bombos) Anglijoj 
užmušė 4735, sužeidė — 
14,000 asmenų, sunaikino 
17,000 namų, ir 800,000 na
mų apardė. Ir tas įvyko 
per. septynias savaites. O 
užbėgt už akių tam nacių 
naikinimo darbui kol kas 
nėra lemiančių vaistų. Jis 
taipgi pranešė, kad apie 
vienas milijonas asmenų

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Perims Markei
P. Baltrutiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Išnuodijame (lakias 
Tarakonus, Žiurkes 
ir kitokius gyvūnus.

Hanna Exterminating Co
Box 16,

143 Dudley St.
Roxbury 19, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Patarnavimas kuogeriausias.

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

i
l

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

258 West Broadway,

•j Pagamina gerus lietuvišku pietus, | 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- | 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- | 

giai patarnauja.
South Boston, Mass. I

Administratorius Parduoda 
Stokp

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

Attorney I. Manuel Rubin, 
213 Main St..

Brockton. Mass.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Za tetik a*. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai

Patarnavimas dieną, ir naktį 
Koplyčia iermenims <ykal 
•■^NOTART PUBLTC 

Tel. ŠOU Boston 0815 
ŠOU Boston 2608

i



DARBININKAS
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Kolekta Bažnyčioje Nuo Karo 
Nukentejusiems

Neic Britain. Conn. — Liepos 
23. sekmadienį, šv. Andriejaus 
lietuvių par. bažnyčioje per vi
sas pamaldas kleb. kun. M. A. 
Pankus skaitė J. E. vyskupo 
Mauricijaus F. McAuliffe laiš
ką. kuriuo parapijiečiai kviesti 

u aukomis padėti kilniam tik- 
lui. būtent, aukoti nuo 

nukentėjusių pavergtųjų 
nių Europoje šelpimui.

Visos aukos pavedamas Vys
kupo šalpos Komitetui (Bi- 
sh : s Relief Committeei. kuris 
stengsis jas perleisti tinka-’ 
miems ir teisėtiems organams, 
kurie rūpinasi karo Belaisviais 
ir šelpia visus pasilikusius be 
pastogės ir badaujančius karo 
zonose.

Paraoijiečiai aukavo 
$225.00

J. E. vyskupas paskyrė liepos 
30. sekmadienį, tai ypatingai , 
kolektai. pažymėdamas, ką ge-. 
rosios valios žmonės aukoja i: 
tam labdaringam tikslui, auko
ja pačiam Dievui, reikšdamas 
maloningą Kristaus atlyginimą 
šv. Mato žodžiais: “Nes aš bu
vau išalkęs, ir jūs mane pava!-: 
gydinote: buvau ištroškęs, ir I 
jūs mane pagirdėte: buvau sve
čias. ir jūs mane priėmėte; bu
vau nuogas, ir jūs mane pri
dengėte; ligonis, ir jūs mane 
aplankėte; buvau kalėjime, ir 
jūs atėjote pas mane... Iš tik
rųjų. sakau jums, kiek kartų 
jūs tai padarėte vienam šitų 
mano mažiausiųjų brolių, man 
padarėte”.

šv. Andriejaus parapijos žmo
nės paklausė vyskupo balso ir 
klebono paraginimo, ir praėjusį 
sekmadienį per visas pamaldas 
dosniomis 
lemtingąją 
laujant 
S225.00.

Nėra abejonės, kad ir kitos 
lietuvių parapijos Hartfordo 
vyskupijoje taip pat gražiai pa
sirodė dosniomis aukomis. 
Dčka Amerikos lietuvių dos
numui. kaip ir praėjusiais me
tais nemažai teko, taip ir šiais 
metais nemažai teks pavergto
sios Lietuvos žmonėms, kurie 
baisiai kenčia, gyvendami tris 
žiauriausias vergijas.

Svarbu Pastebėti
Kitoms Seselėms išvykus į 

Apvaizdos Kalną. Pittsburgh. 
Pa., pasiliko tik dvi Seselės: 
Aleksandra ir Rūta.

Svarbu pastebėti, kad Seselė 
redaguodama šv. Andriejaus 
parapijos Biuleteną. interesan
tus suįdomino gražiais paskati
nimais remti katalikiškąją lie
tuvių spaudą.

Čia cituojame tik vieną iš į- 
domių tokių paskatinimų, bū-j 
tent: ‘‘Dar kol kas ne visi mū- Į 
sų parapijos žmonės skaito lie
tuviškuosius katalikiškus laik
raščius. Broliai lietuviai, argij 
atsiliksime toje svarbioje parei
goje? Taigi, remkime katali
kiškąją lietuvių

: sekmadienį nusipirkime ir skai- 
‘ rykime ne tik "Darbininką”, 
bet ir "Ameriką”, kurie laik
raščiai nelengvai atsieina lei
dėjams”.

Nenuostabu, kad 50 “Darbi
ninko” ir "Amerikos” egzem
pliorių neužtenka sekmadie
niais. Žmonės juos išperka dar 
prieš paskutinias' pamaldas — 
taip kad nebelieka laikraščių 
žmonėms, kurie ateina į vėly- 

į vesnias pamaldas. Jie norėtų 
taip pat pirktis laikraščių, bet 
nebegauna. Dėl to, pageidautina 
katalikų spaudos platintojams 
daugiau užsakyti "Darbininko” 
ir ‘‘Amerikos’’ numerių išplati
nimui prie bažnyčios durų sek
madieniais. Žvaigždutė.

Civiliai darbininkai-ės ins
pektuoja karo reikmenis pirm 
išsiuntimo į fronto linijas. Kai 
kuriuos pertaiso ir pritaiko su
lig reikalavimo. Tai vyksta 
New Yorke.

Liepos 23 d. įvyko Federaci-
spaudą. Kas jos skyriaus ir Tėvų Savųjų 

Pasi- 
pirm.

WATERBURY, CONN
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30-ta LIETUVIŲ DIENA Rugp. 15 
Lakevvood, Pa.

ir kitais metais, 
Diena įvyks toj 
Lakewood, Pa., 

Ren-

savo parapijoj, mlnėtoj dienoj. 
Kadangi Federalė valdžia rei
kalauja, kad visi darbininkai 
dirbtų tą dieną, taLnutarta su
rengti programą 1:30 valandą 
— pusė po keturių po pietų. 
Programoj kalbės Pennsylvani- 
jos valstybės gubernatorius 
Eduard Martin, Schyulkill aps- 

' krities kongresmonas Dr. I.
Fenton, p. Julius Smetona ir 
kiti įžymūs žmonės. Apart kal-

šįmet, kaip 
3G-ta Lietuvių 
pačioj* vietoj, 
15 d. rugpiūčio - August.
gėjai tos dienos yra sekantieji: 
Garbes pirmininkas kun. P. 
Česna, Mahanoy City. Pa.: pir
mininkas kun. J. Šukevičius, 
Tamaąua, Pa.; vice-pirmininkas 
kun. A. Degutis, Maizeville,; 
Pa.; raštininkas kun. P. Lauma- 
kis, St. Clair. Pa.; iždininkas 
kun. K. Rakauskas, Minersvil- bų bus dainų ir kitokių pamar- 
ie, Pa. Presos komisija susidaro. ginimų. Pravartu visiems, kas 
š kun. J. Bagdono, Mahanoy 

City, Pa. ir kun. M. F. Dauman
to, Girardville, Pa. Visos lietu-', 
vių parapijos šioj apylinkėj pri-: 
sideda prie sėkmingo Lietuvių 
Dienos surengimo. Pelnas bus 
paskirtas sekantiems vienuoly
nams: Sesutėms Kazimierie-
vėms. Sesutėms Prarciškietėms 
r Sesutėms Jėzaus Nukryžiuo

tojo.
Kadangi yra karo laikas tat vių dienos tradiciją; visas 

nutarta šįmet neturėti šv. mi-|nas eina palaikyti lietuvi, 
šių parko pavilijone. Visiems i Vienuolynus, 
natariam išklausyti šv. mišių į Visi kas gyvas vykime į 

.tuvių dieną. Lakewood. Pa. 15 
d. rugp. Kalbinkim vienas kitą, 
kad vyktų į parką tą dieną. Sa
vo dalyvavimu, savo finansine 
parama, padėsim palaikyti lie- 

, tuvaites Sesutes, kurios auklėja

tik gali, dalyvauti programoj.
Pelnas nuo 

mobilių tags, 
vinėjami prie 
zikėlių, kurie 
m i kiekvienoj
parke, ir pelnas šokių, 
vyks vakare parko

programos, auto- 
kurie bus parda- 
parko vartų, ga
bus pardavinėja- 

parapijoj arba 
kurie į-

pavilijone, 
eis minėtiems vienuolynams.

Lietuviu dienos tikslas gra
žus, brangus — palaikom Lietu- 

pel- 
’-kusHARTFORD. CONN.
Lie-draugijos susirinkimas, 

baigus susirinkimui, 
komp. A. J. Aleksis paskelbė} 
Lietuvos Šelpimo Fondo susi
rinkimą. p. Barkauskienė pers
kaitė to fondo įstatus anglų 
kalba.

Draugijų atstovai turėjo su- . 
mokėti po S5.00. o pavieniai as
menys po S2.00. Federacijos 22 
skyrius už savo du atstovus su
mokėjo S10.00. Pavieniai na
riai sumokėjo: adv. Clarence 
Balanda. Dr. Stasys Sapranas. ] 
šerifas Albertas Francis. Marė 
Karvelienė, komp. A. J. Alek
sis. Ona Barkauskienė. Anelė 
Jenušaitienė, Anelė Kanapkie- 
nė. Marcelė Andrikytė. Petras 
Jakubauskas. Adolfas Staskevi
čius, Alekas Laniauskas, Jonas 
Breiva, Kastė Jasaitienė, Moni
ka Daugėlienė. Petras Liubinas, 
Morta Zailskienė. Ona Kanka- 
lienė. Marė Stankevičienė, Ona 
Norbutienė, Magdė Karinaus- 
kienė, kun. Benediktas Gauron- 
skas. Ona Girdzijauskienė, Ka
zimiera Petrauskienė. Jonas 
Barkauskas, kleb. kun. Juozas 
Valantiejus, adv. Floyd Zails- 
kas. Prosper Zailskas. Juozas 
Bernotą, Antanina Varnauskie- 
nė. Rožė šembrickienė.

Pažymėtina, kad daug naujų 
narių įrašė pirm. komp. Aleksis.

Išrinkta du nariai, būtent, 
pirm. Aleksis ir Petras Jaku
bauskas. kurie lankysis draugi
jų susirinkimuose ir kvies pri
sidėti prie Lietuvos Šelpimo 
Fondo. Kas link drabužių, tai 
jau nemažai turime surinkę. 
Drabužius priima penktadienių 
vakarais nuo 6 vai. iki 7 senosI
mokyklos kambaryj. Prašome

I
atnešti drabužius.

Korespondentas.

NEW BRITAIN, CONN
ŠV. ONOS ŠVENTE

Rugp.-Aug. 6, 1 vai. po pietų 
įvyks Šv. Jono Ev. Draugijos 
susirinkimas. Prašomi nariai 
skaitlingai dalyvauti, nes dide- 
lioje draugijoje daug yra reika
lų aptarimui.

Liepos 30 d. kun. J. Kripas iš 
sakyklos pranešė ieškąs Janito- 
riaus prižiūrėjimui mokyklos 
namo. Jeigu atsirastų kas norė
tų apsiimti tą darbą kreipkitės 
į kleboniją, 53 Capitol avė., 
Hartford 6, Conn. Raport.

NEWARK, N. J
ŠVČ. TREJYBĖS LIETUVIŲ 

PARAPIJOS VEIKIMAS

Rugpiūčio 13 dieną įvyksta mūsų jaunimą lietuviškoj dva
sioj.piknikas

Division
Petro

metinis parapijos 
Cranford, N. J., 166 
Avė., Meadow Grovė — 
Vaičiūno ūkyj. Važiavimo ke- 
ias iš Newarko nuo Public Ser-, 
vice busais No. 7 ir 29 per Eli
zabeth, ir nuo paštos Broad 
Street Stoties paima žmones ir 
veža į Garwood ir Cranford.; 
keikia išlipti prie Cedar ar 
Walnut Streets. Nuo ten reikia 
eiti 4 blokai iki pikniko vietos. 
Automobiliais galima važiuoti 
keliu 29 iki Springfield Avė.! 
Pasukti po kairei keliu 27 per 
Elizabethą iki vietai; taip pat 
ir kitais keliais važiuoti iki 
Garwood, N. J. ir ten pasiklaus
ti vietinių žmonių, o jie nuro
dys vietą, kur yrra Meadow 
Grove. Piknikas prasidės 1 va
landą po pietų ir trauksis iki vė
lai vakaro. Laike pikniko bus į- 
vairi pasilinksminimo progra
ma.

Jeigu pasitaikytų lietinga die
na, tai piknikas įvyks parapijos 
svetainėje. 207 Adams St., 
Newark, N. J.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
parapijiečius ir kaimynus daly
vauti piknike ir paremti para-
.. . ipijos veikimą.

Klebonas Kun. I. Kelmelis 
ir Komitetas. I

Kum. M. F. Daumantas,
Presos Komisijos Narys.

Remk šios šalies apsigynima! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!Dauguma šio miesto žmonių 

kas met vyksta į Bristol, Conn. 
— Šv. Juozapo airių par. baž
nyčią, kur iškilmingai švenčia 
Šv. Onos šventę. Ten daug žmo
nių apturi Dievo malonių per 
Šv. Onos užtarymą. Tai liudija 
įvairūs ženklai po išgijimo nuo 
įvairių ligų, šiais metais taip 
pat aplankė daug žmonių, ir 
prie įspūdingai išpuošto Šv. O- 
nos altoriaus meldėsi, prašyda
mi Dievo per Šv. Onos užtary
mą įvairių malonių, ypatingai 
ramybės ir taikos pasauliui.

Po pamaldų p. E. Petrošienė 
(buvusi Mikalauskienė ir gyve
nusi New Britain. Conn.) pasi
kvietė savo drauges pas save ir 
pavaišino skaniais grybais ir 
kitokiais skanumynais, p. Pet
rošienė pareiškė, kad ji valgius 
gamina pagal nurodymus “Mo
terų Dirvoj”. Dalyvės pareiškė 
p. Petrušienei viešą lietuvišką 
ačiū už vaišes, draugiškumą ir 
įteiktas rankų darbo dovanėles.

BRID6EPORT, CONN.
Lietuvos Šalpos skyriui Brid- 

geporte įsisteigus, ir anglų lai
kraščiai tai gražiai paminėjo, 
net pirmininko paveikslą įdėjo, 
ir tą visą darbą užgyrė. Dar pri
minė kaip tik pradėsim rinkti 
drapanas Lietuvos žmonėms 
nuo karo nukentejusiems, tuo
jau spaudą painformuoti.

Bridgeporto lietuviai, kurie 
turite atliekamų drabužių, pa
laikykite juos kol pas jus atsi
lankys rinkėjai. Bus pranešta 
per spaudą lietuvių ir anglų ir 
bažnyčioje. Rinks tik šio sky
riaus vardu, būtent, United 
Lithuanian Relief Fund — 
Bridgeporto Jungtinis Lietuvių 
Šelpimo Fondo skyrius. Taipgi 
bus pranešta to skyriaus asme
nų vardai ir pavardės. Šekit vi
si ‘Ameriką’, ‘Darbininką’ ir 
‘Garsą’.

Praeitą sekmadienį pas mus 
lankėsi bažnyčioje p. Juozas 
Žemaitis su duktere Elenora iš 
Newarko (Milburne, N. J.) ir 
Juozas Krukauskas su žmona ’r 
sūnum iš Newarko; taipgi jie 
atlankė A. Stanišauską, buvusį 
jų vargonininką. J. Žemaitis 
buvo dar pirmą kartą Bridge- 
porte. Jam patiko kolonija ir 
lietuvių bažnyčia.

Kai kurios draugijos dar ne
išrinko atstovų į Amerikos Lie
tuvių Tarybos Bridgeporto sky
rių. Draugijų pirmininkai turė
tų susidomėti ir tą dalyką per
vesti labai rimtai, o ne stumti 

I susirinkimas nuo susirinkimo. 
Draugijų nariai turėtų skaitlin
gai dalyvaut susirinkimuose, ir 
savo valdybas priversti. Kitą 

ligos Į kartą bus galima tiem smar
kiem pirmininkam ką tokio pa
sakyti, o ypač tokios draugijos 
pirmininkui, kurios vadinasi 
“Apšvietos”.

22Birželio mėn. Federacijos 
skyrius įsteigė YVaterbury ben
drą Lietuvos Šelpimo Fondą — 
United Lithuanian Relief Fund. 
Valdybą sudaro šie: pirm, kom
pozitorius A. J. Aleksis: vice- 
pirm. Jonas Jenušaitis; 2-vice- 

Įpirm. Anelė Jenušaitienė; 3-vi- 
i ce-pirm. Morta Zailskienė; raš
tininkai — Ona Barkauskienė 

' ir Marcelė Andrikytė: iždinin- 
Į kas — Jonas Breiva.

Drabužių rinkimo komisija— 
pirm. Petras Jakubauskas, vice- 
pirm. Kastė Jasaitienė, rašt. 

į Anelė Kanapkienė. Nariai — 
Ona Jakštienė ir Petras Liubi
nas.

i
I

aukomis parodė gai- 
širdį visiems reika- 
šalpos. sumesdami

IŠ DARBININKŲ GYVENIMO
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NEW BRITAIN, CONN

Kardok

TAVERN
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST,

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS. savininkas.

g

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieinamos.

Myo pia Club Beverage Co.
B Grafton Avė., Islington Mass.
5 Tel. Dedham 1304-W
*

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham IMį-R

t 
f

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis

Šią savaitę šiame mieste už
darė keturias dideles dirbtuves 
ir paleido darbininkus savaitei 
atostogų su apmokėta alga. 
Darbininkai priklauso prie uni
jų. Kitos dirbtuvės paleido dar
bininkus atostogoms liepos m. 
pradžioje taip pat su atlygini
mu.

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
Pigiausias laikraštis yra

“VARPELIS”
Metams kainuoja tik $2.00

Kas prisius daugiau parėmimui, 
gaus dovanų vertingų knygučių. Pla-

ĮSTOJO Į SLAUGIŲ KURSĄ

P-lė Eleonora Varnaitytė Išto
lo į General ligoninę mokintis 
slaugės mokslus. Linkime pasi
sekimo ir su Dievo pagalba pa
siekti tikslą.

MIRĖ
Liepos 29 d. po ilgos

tintojai, surinkę tris naujas “Varpe- mirė Jonas Naunčikas. Paliko 
lio” prenumeratas, ketvirtą "Varpe
lio” prenumeratą gauna dykai ir 
■'Varpelį" gali siųsti kam nori. Pla
tintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

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

Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis

Greene, Maine

žmoną, sū- 
keturius a- 
gyv. New

Andriejaus

pa-

I

dideliame nuliūdime 
nų. tris dukteris ir 
nūkus, brolį Jurgį, 
Britaine.

Palaidotas iš Šv.
lietuvių par. bažnyčios Švč. Ma
rijos kapuose. Velionis buvo il
gametis šv. Jurgio draugijos 
narys. Pragyvenimą darė iš le
do pardavinėjimo. Lai velionio 
vėlei būna amžina ramybė!

T. M.

“Saulė” rašo:
“— Na, norint karta jau 

cholera Rusijoj žmonių 
taip nekankina. Pirma jei- 

ima 
vos 
nu-

gu katras apsirgo, tai 
pora dienu, o dabar 
apserga, tai tuojau 
mirszta.”

NF.W WORLD ACE—Breaking 
the world's record of ace RAF 
3roup Capt. Malan, Wing Com- 
mander J. E. Johnson of Sec- 
ond Tactical Air Force of the 
RAF, has shot down 33 enemy 
planes. He has been awarded 
»he American Distinguishec 

Flving Cross.

Ir merginos gali parodyti ką gali, štai tūla Elizabeth 
Wagner, New Haven, Conn. rekrutavimo stotyj de
monstruoja taiklų šaudymą. Ji įstojo į XV A VES. Prie 
jos stovi Ens. Geraldine McGilIicuddy.




