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©BININKAS
Dar Dėl Komunistų Renka

mų Aukų "Lietuvai"
Komun.-kvislingų laik- 

rąštis “L.” rugp. 14 d. lai
doje piktai aiškina ir aiš-l 
kinasi dėl taip jų vadina-į 
mo “Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto” renka
mų drabužių ir pinigų ne
va šelpimui Lietuvos.

Tas laikraštis pyksta, 
kad “Darbininkas” viešai 
nurodė, jog komunistų 
kvislingų renkami drabu
žiai ir pinigai eina ne Lie
tuvos šelpimui, bet Rusi
jos per Russian War Re
lief, Ine.

Yra faktas, kad komu-į 
nistų ar jų pakeleivių taip 
vadinamas “Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komite
tas” neturi teisės savaran-' 
kiškai rinkti aukas ir jas 
dalinti ar siųsti. Tas “ko
mitetas” neturi valdžios 
leidimo. Komunistų laik
raštis irgi prisipažįsta, 
kad tas jų “komitetas” tu
ri santykius su Russian 
War Relief, Ine.

Pareiškiame visiems ko
munistams, kad mes nie
kad nesame pasmerkę ir 
nesmerkiame Russian 
War Relief, Ine., tik mes 
smerkiame ir smerksime 
komunistus ir jų pakelei
vius, kada jie sako, jog jų 
komitetas renka drabu
žius ir pinigus Lietuvai, ir 
tai ne už tą, kad jie renka 
aukas ir perduoda Rus
sian War Relief, Ine. šelpi
mui Rusijos žmonių, bet 
už tai, kad jie apgaulingai 
tas aukas renka.

Jeigu komunistų “komi
tetas” turi santykius su i 
Russian War Relief, tai ir| 
jų visos aukos turi eiti į 
Russian War Relief, Ine. 
Ar ne taip?

Komunistų laikraštis sa
ko, kad “Amerikoj gauna
mi padėkos laiškai nuo lie
tuvių iš Tarybos Sąjun
gos”. Gali būti, kad ir gau
na laiškus, bet labai ma
žai. Sovietų Rusijos oku
pacijos metu iš Lietuvos 
išvežė apie 50,000 lietuvių, 
o su visais pabėgėliais pri- 
skaitoma apie 200,000 * - . „
žmonių o kvislingai - ko- D^ev nekalbėjo, nes veno apie 500 žmonių, uz 
munistėliai gavo tiek kai kas tiki, kad britai ir tai, kad prancūzai pagel-Į 
“daug” laišku kad iuos rusai laikosi už keturių di-1 bėjo Alijantų parašiuti- Į 
galima suskaityti rankų 
pirštais. Iš komunistų 
skelbiamų atskaitų mato
me, kad jie yra surinkę la
bai daug drabužių, pinigų 
ir taip vadinamų pundelių. 
Jeigu tie visi drabužiai, pi-
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Dieve

Albany, N. Y., rugp. 17—| Gubernatorius nieko ne- 
Gubernatorius Thomas E.(pasakė apie mažųjų tautų 
Dewey, Respublikonų par-j susirinkimą ar seimą (as- 
tijos kandidatas į prezi- sembly), nes tas esą turi 
dentus, pareiškė, kad jei- labai mažą arba neturi jo
gu Washingtono pokari-kios svarbos, 
nio užtikrinimo konferen-j 

i ei ja 
pastovios keturių - jėgų su pareiškimu apie planus 
.sąjungos “valdyti pašau- sudarymui po karo ketu- 
lį”, tai Suvienytos Tautos rių-didžiųių valstybių sa- 
būtų pasidavusios politi- jungos. Jis sako, kad jei- 

mes jau bū- gu toks nutarimas būtų

I 
»

Gub. Thomas E. Dewey 
baigtųsi sudarymu kaip tik laiku išėjo viešai

niai jėgai ir “.
tume pralaimėję karą padarvtas konferencijoj, 
pirm negu mes ją būtume kad tik keturios didžiosios 
laimėję”. (valstybės turėtų teisę val-

Thomas E. Dewey kreipė dyti pasaulį, tai būtų pa- 
dėmesį į prezidento Roo- neigta tie idealai už ku- 
sevelto pasiūlytą pokarinį riuos mes dabar kovoja- 
planą pereitą birželio me- me.
nesį ir į Rusijos planą.

Kaip žinoma, prez. Roo- 
sevelto planas yra toks: 
sudaryti tarybą iš keturių 
valstybių, būtent, Jung. 
Valstybių, Britanijos, Ru
sijos ir Kinijos, ir vėliau 
įsileisti daugiau narių, ir 
plusui susirinkimas (as- 
sembly) dėl mažųjų tautų.

Rusijos planas, kuris bu
vo paskelbtas trys dienos «

atgal, yra, kad tik keturios 
didžiosios valstybės (auk
ščiau paminėtos prez. Roo- 
seyelto plane) turėtų pilną ^ma “idealų užlu-

i galią Palaikyti taiką pa- rjuos didžiosios ir mažo. 
sau yj. Pagal Rusijos pla- sio3 uik linčios tau- 
ną kitos tautos, mažesnes tog kovoja 
yrdidesnės, neturėtų jo- Gub. Dewey kalbėj0 ne 
kios teises taikos įslaiky- v,en savo vardu, bet visos 
m r* Respublikonų par t i j o s 

Todėl gubenatorius Tho- vardu.
mas E. Dewey ir Amerikos 
prezidento ir Sovietų Ru
sijos planą pasmerkė ir 
reikalauja, kad į planuo
jamą pokarinę sąjungą' 
būtų įtrauktos ir mažosios 

tautos.
Apie Britanijos planą jos miestelį, kuriame gy-

I

i “Mes Amerikiečiai tiki
me į lygybę ir mažųjų tau
tų ir mažumų teises”, sa
ko Dewey. Jis pareiškia, 
kad taikos palaikymui or-, 
ganizacijoj turi turėti pil
nas teises mažos ir didelės 
tautos. Tokiai organizaci
jai militarė jėga turi būti 
tarnas, o ne valdovas.

i Tikrai, jeigu po šio karo 
tik didžiosios valstybės tu
rės teisę valdyti ir palai
kyti taiką taip, kaip jos 
nori, tai aišku, kad nutols-

ir mažo-

I
I

Naciai Sudegino Prancūzi
jos Miestelį

Londonas, rugp. 17 — 
į Naciai sudegino Prancūzi-

kai kas tiki, kad britai ir tai, kad prancūzai pagel-į

džiųjų valstybių valdymą, ninkams.
|

I

!
RAUDONOJI ARMIJA PRARA
DO VARŠUVOS APYLINKES

A-------

—o --------------- , r_ ■ Maskva, rugp. 17 — Vo-
nigai ir pundeliai būtų bu- kieti jos karo jėgos visame 
vę išdalinti lietuviams Ru- rusų fronte daro smarkius 
sijoje, tai komunistai ne puolimus. Vokiečiai vėl iš- 
dešimtį, ne dvidešimtį, bet stūmė raudonąją armiją 
šimtus laiškų būtų gavę Osovo, kuris buvo arti- 
nuo lietuvių iš Rusijos. I miausias punktas prie

Klaupiam prieš Tave, Dieve Galingas! 
Meldžiam mūs tautai būk gailestingas. 
Marijos žemei grąžink ramybę, 
Lietuviams — brangią nepriklausomybę.

Alijantų Karo Jėgos Įsiveržė 
Į Pietinę Prancūziją

Dieve, mūs žmonės gana kentėję, 
Kelinti metai jie neturėję
Nei laisvės, teisių, nei galimumo 
Įgyti balso, gauti stiprumo.

Tautos šviesuolių beveik neliko. 
Juos arba staigi mirtis ištiko, 
Arba vergovėn toli išgrūsta, 
Kur sunkiai dirba, nuo bado žūsta.

Žiaurios žudynės ten plačiai vyksta, 
Židiniai šeimų trupa ir nyksta. 
Vaikai išalkę, motinos alpsta. 
Kas gyvas vysta ir ligos tarpsta.

Pašalink karą, Dievuli brangus! 
Palaužki priešus ir jų žabangus.
Grąžinki laisvę, dangaus skaidrumą, 
Sielai skaistybę, kūnui darnumą. P. T.

ŽIAURŪS MŪŠIAI 
SUVALKUOSE

I

Roma, Italija, rugp. 17— tos iš Afrikos. Bet prane- 
Galinga Alijantų kariuo-' 
menė, per Viduržemio jū
rą, įsiveržė į pietinę Pran
cūzijos dalį, tarp Marseille 
ir Nice. Tūkstančiai karei
vių lėktuvais buvo atvežti 
j Prancūziją ir parašiutais] 
nusileido giliai už vokiečių 
apsigynimo linijų.

Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos kariuomenės 
pasiekė- užbrėžtą tikslą į 
valandą laiko nuo pakraš
čių. Oras buvo gražus ir 
invazija sėkminga. Vokie
čiai neparodė stipraus pa
sipriešinimo. Viena, kad 
nežinojo į kokius pakraš
čius Alijantų kariuomenės 
įsiverš, o antra, iš pietinės 
Prancūzijos vokiečiai bu
vo priversti atitraukti 
daug savo kariuomenės į 
Normandijos karo frontą. 
Kadangi Prancūzijos pa
kraščių frontas yra toks 
ilgas, tai vokiečiai neišga
li visur turėti stiprios ir; 
galingos kariuomenės, kad! 
atremti galingus Alijantų Į 
puolimus.

Paskutinės žinios skel
bia, kad Alijantai užėmė 
Cannes ir Nice miestus ir 
.esą netoli Marseille. Ali- 
ijantai turi jau užėmę apie 
i 120 mylių ilgumo pakraš- 
i čius. 
j Alijantai paėmę į nelais
vę nacius, jų užklausė, ko-į 
dėl jie pietų Prancūzijoje; 
tiek mažai teparodė pasi
priešinimo prieš Alijantų 
puolimus? Jie atsakė: “Už 
ką bekovoti: vokiečiai ka
rą pralaimėjo. Mes žino
me, kad šiaurės Prancūzi- 
joje vokiečių kariuomenės 
yra visiškai sumuštos”.

šama, kad didžiausią ka
riuomenės dalį sudaro A- 
merikos kareiviai. Prancū
zijos gyventojai džiaugia
si, kad jų kariuomenės vėl 
kovoja savo žemėje... Pra
nešama, kad Alijantų nuo
stoliai buvo maži, nes na
cių pasipriešinimo, kaip ir 
nebuvo. Žinoma, naciai su 
laiku sutrauks savo ka
riuomenės ir bus dar daug 
žiaurių mūšių, bet šitas 
naujas Alijantų įsiverži
mas pagreitins karą už
baigti.

Vokiečių Kariuomenei Nėra 
Vilties Pabėgti

i
I

I
I

Londonas, rugp. 17—Vo
kiečių kariuomenė Nor
mandijoje yra Alijantų ap
supta iš trijų pusių ir bai
giama visai apsupti. Na
ciams beliko šešių mylių 
platumo laukas pasitrauk
ti. bet ir tą vietą yra nuo
latiniai Alijantų lėktuvų 
bombarduojama, taip, kad 
naciams nėra vilties pa
bėgti iš spąstų. Toji nacių 
kariuomenė neturi jokių 
susisiekimo priemonių su 
kitomis armijos dalimis.

F* naikinimas tos vokie
čių kariuomenės bus didis 
Alijantų laimėjimas. Ma
noma, kad apie 49.000 na
ciu kareivių yra apsupta. 
Alijantai paima didžius 
nacių ginklų ir maisto san
delius.

I I Prancūziios Patriotai 
Sukyla Prieš Hadus

Londonas, rugp. 17
Alijantų laivynas davė Generolas De Gaulle atsi- 

kariuomenėms didelę pa- šaukė į visus Prancūzijos 
> juos 

sukilti prieš nacius ir tain 
padėti Aliiantams grei- 

Apie čiau išlaisvinti Prancūzi
jos žemes.

Įvairiuose miestuose, net 
ir pačiame Paryžiuje, 
prancūzai viešai miesto 
^atvėsę rieda savo tautinį 
himną. Prancūzijos pat
riotai bus didelė pagalba.

1
.raiba. Kareiviams einant patriotus ir rasino 
iš laivu i pakraščius laivai 
nuolatiniai šaudė į priešo 
ansigynimo vietas.
800 karo laivų šaudė į na- 
ciu ansigvnimo linijas.

Tokio. Japonija, rugp. 17 Kariuomenės nietu Pran-
Japomjos. vyriausybė cūzijoje susideda iš Anseli-

ios, Amerikos ir Prancūzi
jos kareiviu. Prancūzijos 
kariuomenės buvo atvež---------~~——

sovietai esą užėmę didesnę 
dalį krašto.

Maskva, rugp. 17 — So-1 
vietų vyriausybės prane
šama, kad į Suvalkus vo
kiečiai pristatė daugiau 
kariuomenės ir eina žiau
rūs mūšiai, bet sovietų ka
riuomenės esą tik dvi my
lios nuo Rytprūsų sienos.

Maskva sako, kad gal į 
porą dienų sovietų armija 
įsiverš į Rytprūsus.

Kitose vietose, Estijoje

v •

i

Japonai Apleido Indiją

pranešė, kad jų kariuome
nės pasitraukė iš Indijos 
ir esą Burmoje.

Alijantų kariuomenės 
privertė Japonus bėgti iš 
Indijos.

tačiau prasimušė sau ke
lią į Sandomierz, kur da- 

, bar eina kautynės gatvėse.
Žiaurios kautynės eina į 

vakarus ir pietvakarius 
nuo Šiaulių, Lietuvoje. 

(Maskvos žinios sako, kad 
! raudonoji armija atmušė

nuo lietuvių iš Rusijos. I miausias punktas 
Daleiskime, kad Rusijoj Varšuvos nuo Pragos, 

lietuviai gavo tiek drabu- p _ _ " 
žiu, kiek komunistai gavo jėgia pasistumti artyn Ta- 
iš Rusijos nuo lietuvių pa- linno _ RygOs geležinkelio, 
dėkos laiškų. Tai kur ki---------------------------------
tug drabužius, pinigus ir pundelius komunistai pa-

I

VOKIEČIAI NETEKO 100,000 
KAREIVIŲ PRANCŪZIJOJE

i Jung. Valstybių Kariuomenės
I 40 Mylių Nuo Paryžiaus

rnCTORY
BUY
UNITED 
STATĖS

WAR 
TJONDS 

AND 
iSTAMPS

Londonas, rugp. 17 — J 
dvi savaites laiko naciai

Raudonoji armija nepa- vokiečių puolimus.

Stebėtina, kad Rusijos prancūzi joje prarado 100,-
Irn. 000 kareivių. Alijantai pa

ėmė 39,000 į nelaisvę, su
žeidė 46,000 ir nužudė 11,- 
000 nacių.

i 
dėjo, kuriuos jie yra su- 

] rinkę?

2000 Lėktuvų Bombardavo 
Vokietijos Fabrikus

Londonas, rugp. 17 —Du 
tūkstančiai Alijantų lėk
tuvų bombardavo Vokie
tijos fabrikus ir aliejaus 
varyklas. Kiti šimtai lėk
tuvų bombardavo Berlyną, 
šiaurinę ir pietinę Prancū
ziją.

karo jėgos, j 
smarkiai ėjo pirmyn, da
bar nebegali pasistumti 
toliau, grumiasi ant vie-' 
tos. Kas kita Prancūzijoje 

j ir Italijoie. Alijantų karo 
iėgos veržiasi artyn Pary-j 
žiaus dideliais šuoliais.

Suomijos pranešimai sa
ko, kad suomiai padarę 
sėkmingą puolimą ant ru
sų Karelijos sąsiauryj. Į 
šiaurrytus nuo Ladogos e- menei, nes kraujo analizai 
žero suomių karo jėgos parodė, kad jie buvo užsi- 
užėmė Moimalanjaervi sri- krėtę sifiliu, 
tyj svarbų punktą ir at- šosios 
mušė rusų puolimus. | apskaičiuoja, kad apytik-Į

Ketvirtis Milijono Apkrėstų 
Vynr

Daugiau nei ketvirtis 
milijono karo tarnybai už-] 
siregistravusių vyrų buvo 
rasti netinkantys kariuo-

riai toks vyrų kiekis buvo 
išgydytas.

125,000 tų vyrų jau yra 
priimta į kariuomenę, o 
140,000 galės būti priimti, 
jei nebus rasti netinka
mais dėl kitų priežasčių.

O. W. I.

J. A. V. Vie-
Sveikatos Įstaiga

Berlynas, rugp. 17 —Vo- Prancūzijoje dasivarė iki 
kiečių radio pranešė, kad Dreux ir Chartres miestų, 
Amerikos kariuomenės 40 mylių nuo Paryžiaus.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienj, rugpiūčio 19 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 

stoties, Boston, Mass., vėl turėsime progą klausytis 
lietuviškų liaudies dainų, muzikos ir pranešimų. Iš
klausysime kun. Pr. M. Juro kalbos reprodukcijos bū
du. Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles.

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.

i Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.
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įvairios žinios
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mūsųBrooklyno kvislingų-ko- 
munistėlių laikraštis "L.” 

■ rugp. 14 d. laidoje rašo: 
“1940 m., birželio mėn. 15 d. 

iš Kauno pabėgo “tautos vadas’’ 
(Nes tą dieną Vilniuje, Kaune 
ir kituose Lietuvos miestuose, 
miesteliuose ir kaimuose, įsiver
žus į Lietuvą Rusijos raudona
jai armijai, pradėjo siausti rau
donųjų teroras. Red.) ir Lietu
voje pradėjo kurtis liaudies vy
riausybė (raudonųjų kvislingų 
vyriausybė. Red.) su Justu Pa- 
leckiu, kaipo laikinuoju prezi
dentu.”

Visiems yra žinoma, kad 
Paleckį pastatė preziden
tu Maskvos komisarai.

Toliau rašo:
“Justo Paleckio vadovaujamai 

vyriausybei tuojaus nusilenkė 
tuomet ėję Amerikoje Lietuvos 
konsulų pareigas, Budrys ir 
Daužvardis, taipgi ir ministerisį 
p. Žadeikis. Jie pripažino Palee-i 
kio vyriausybę pilnai teisėta,— 
tokia, žinoma, ji ir buvo, tokia 
ji yra ir šiandien”.

Tikri juokdariai tie ko
munistų redaktoriai.

Tiesa, Lietuvos konsulai 
ir ministeriai Paleckį ir jo 
pasekėjus pripažino Lietu-

vos išdavikais 
tautos kvislingais. Ir da
bar komunistėlių laikraš
tis “L.” tokiu pripažinimu 
džiaugiasi.

Paleckis ir jo šaika buvo, 
yra ir gali būti pasiliks 
Maskvos bolševikų pas
tumdėliais. Bet jie niekad 
neturėjo ir neturi tautos 
įgaliojimo būti prie Lietu
vos vairo.

Visa mūsų tauta pasmer
kė Paleckius ir jų išsižadė
jo. Tačiau Paleckiai vieša 
atgaila gal ir galėtų atsi
prašyti savo motinos — 
tėvynės už jai padarytą 
skriaudą ir jos išniekini
mą.

1
DAVO NACIŲ TVIRTOVES

Laiškas Iš Sibiro

Londonas, rugp. 17 — ligoninėse ir tuomi pagel- 
Daugiau kaip tūkstantis bėti gydyme veteranų šio 
Alijantų bombanešių bom- ir pereitų karų, pareiškė 
bardavo 
tvirtoves 
Belgijoje, kada Alijantų tratorius.
kariuomenės puolė pietinę “Tarnauk tiems, kurie 
Prancūzijos dalį, kad na- jums patarnavo”, šalies 
ciai negalėtų paleisti savo slaugėms, sakė General 
lėktuvų prieš Alijantų ka- Hines.

Laipsniuotos slaugės, pa
tvirtintų slaugių mokyklų, 
kurios yra registruotos, ir 
nori patarnauti šalies ve

teranams, rašykite Medi- 
!cal Director, Veterans Ad- 

VVashington, D. C., rugp? ministration. VVashington

įvairias nacių Gen. Frank T. Hines, Ve- 
Vokietijoje ir terans’ Affairs Adminis-

riuomenes.

J. V. Įšaldė Argentinos 
Auksį

(LKFSB) Kažkodėl laiš-| 
kai iš Sibiro mažėja; gal: 
kaikurie tremtiniai jau iš-! 
mirė, o kitus laiko nežmo
niškai (bolševikų ir nacių 
išrastais būdais) varžyda
mi laisvę. Po ilgokos per
traukos vis dėlto vienas 
laiškas neseniai iš Sibiro 
atėjo į Chicagą.

Matyt, kad tremtiniams 
net popierio sunku gauti, 
nes laiškas rašytas ant ru-i 
do, vyniojimui pas muši 
vartojamo popieriaus, tik! 
jame pieštuku išbrėžtos li
nijos. Matyt, ir su rašalu 
tremtiniams nelengva. Pu
sė laiško rašyta juodai

w X f te-į i’l

iii JArt • ii t;

17 — Jung. Valstybių vy- 25, D. C., arba užeikite pas melsvu rašalu, o pusė tam- 
riausybė dar kartą paro-; Medical Officer viršinin- šiai rusvu. Laiškas iš Si- 
dydama nepasitenkinimą jką, arba slaugių viršinin- biro j Chicagą ėjo keturis i 
Argentinos politika įšaldė į kę artimoje \eterans su puse mėnesio. RašytasArgentinos politika įšaldė;
tos šalies auksą Jung. Vai- Hospital, 
stybėse.

I

sakė Veteran rusiškai. Pašto ženklai — 
Administracija. už šešiasdešimts kapeikų.

Darbas yra aštuonių va- Ir pašto ženkluose atsis- 
landų į dieną, šešias dienas pindi, kad tose šalyse ka- 
per savaitę, persikeitimas 

i valandų. Alga atitinkama 
’ su priedais už viršlaikį.

Prašo krašto išlavintų' Jeigu norima, galima turė- 
slaugių priimti tarnystę.ti patogią patalpą ligoni- 
veteranų administracijos nėję.

Reikia Slaugių Veteranų 
Ligoninėse

Amerikos Lietuvis Sibiro

ras: išskyrus mažus užra
šus kampuose, visą pašto 
ženklą užima ginkluoto, 
su kuprine kareivio pa
veikslas. Vokas irgi tokio 
pat, vyniojamo prasto po
pieriaus, tik kiek švieses- 

j * ’ — 
i
|
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Šiomis dieno-l žmonės, bet ir Jungtinių 
nio tari eski_ Amerikos Valstybių pilie

čiai, kurie nelaimingai pa
teko į tremtinių ešalonus. 
Jų sąlygos nė kiek nege
resnės ir kentėjimai ne
mažesni. Mus pasiekė ži
nios apie vieną lietuvį, 
USA pilietį, patekusį į iš
trėmimą su kitais Lietu
vos žmonėmis. Jisai neturi 
su savimi pilietybės popie
rių; juos gautų asmeniš
kai atvykęs į Amerikos at
stovybę Rusijoje. Nors ji
sai turi dokumentus, įro
dančius, kad yra gimęs 
Jungt. Amerikos Valsty
bėje, vistiek bolševikai jį 
kietai laiko ištrėmime, 
leisdami vykti į USA pa- 

Įsiuntinybę Maskvoje, iš
gauti reikalingų doku
mentų.

LKFSB) ;
mis gauta žinia, kad Sibi
re dar tebėra gyvas ir ken
čia ištrėmimo sunkumus 
USA lietuvis Kazimieras 
Morkūnas. Jo tėvai — Mo
tiejus Morkūnas ir Uršulė 
Vareikiūtė gyveno Pensil
vanijoj.

Čia, Pittston, Pa. 1906 
m. rugpiūčio 29 d. ir gimė 
Kazimieras, dabar esąs iš
trėmime. Jo gyvenimo is
torija tokia: 1914 metais 
su tėvais persikėlė į Lietu
vą. Čia jisai vedė žmoną 
Aleksandrą, bet visa jų 
šeima 1941 m. birželio 14 
dieną buvo ištremta į Sibi
rą, drauge išvežta ir jų 
1938 metais gimusioji du
krelė Gražina.

Ištrėmime šeima buvo 
suskaldyta — žmona išga
benta į Altajaus kraštą, o 
jisai nutremtas į kitą kra
štą ir dirba kažkokioj mė
sos produkcijos įmonėj.

nio. Laiškas buvo siųstas 
I vienam kunigui. Įdomu, 
i kad laiškas ir pradedamas 
Į rusiškais žodžiais: “Ger
biamasis Kunige”. Trem
tinys nusiskundžia, kad jų 
šeima perskirta. Matyt, 
kad jisai žymiai kiečiau 
laikomas, ar dažniau kil- 

• nojamas, kad net atsaky
mui paduoda žmonos adre- 

i są, kuri gyvena ištremta į 
' Altajaus kraštus.

v •

Rusė Rašytoja Apie 
Aušros Vartus

ne-

Bolševikai Laiko Nelaisvėj 
Amerikietį

iLKFSB) Labai sunkias 
sąlygas Rusijos ištrėmime
rado ne tik Baltijos kraštų

Juozas Kasinskas
Ine.

LaidotuviųA-
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktj

602 VVashington Blva.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų

Atrodo, kad kaip kam, linksimos dienos ir vėl atei
stai Baltimorės distilerių departmente, baigiantis 

šiam mėnesiui bus išleista apyvarton apie 50,000,000 
galionų baltosios, ar gelsvosios.

na.

(LKFSB) Žinoma rusė 
rašytoja Helen Iswolsky, 
kuri dabar gyvena Jungti- 

j nėse Amerikos Valstybėse, 
parašė straipsnį: “Our 
Lady in Russia” (Dievo 

i Motina Rusijoje). Autorė 
nupasakoja, kaip labai, 
net dabar, rusų gerbiamos 
Ikonos — šventi paveiks
lai, ypač Dievo Motinos. 
Autorės žiniomis, net gi 

j Aušros Vartų paveikslas 
j rusų yra labai gerbiamas.
Aušros Vartų paveikslo 
kopija buvo uždėta ant ka- 

i po garsiojo rusų filosofo, 
atsivertusio į katalikybę, 

; Vladimiro Solovjovo.
Kaip žinome, ir rašytoja 

į Helen Iswolski yra kon
vertite, dabar labai nuo
širdžiai garsinanti katali
kybę savo raštuose.

MŪSŲ |
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ \

SUMAŽINIMO PLANAS I

USA Kat. Mokyklos Už 
Lietuvos Laisvę

Priimtas

LKI Nauja Valdyba '
New York, N. Y. —Rug

piūčio 8 d., McAlpin vieš- 
butyj įvyko Lietuvių Kul
tūrinio Instituto valdybos 
susirinkimas,
naujas Instituto statutas, 
įsteigta keturios sekcijos, 
pasiskirstyta pareigomis.

Instituto sekcijos: Moks
lo, Meno ir Literatūros, 
Spaudos ir Centralinio 
Lietuvių knygyno ir Ar
chyvo.

Kun. Pr. M. Jurui paves
ta surasti vietą centrali- 
niam knygynui ir archy
vui.

Instituto valdybą sudaro 
šie: pirm. kun. J. A. Kara
lius; vice-pirm. kun. N. Pa
kalnis; sekr. J. B. Laučka; 
ižd. kun. Pr. M. Juras; di
rektorius — 
Baltusevičius; 
riaus pagelb. J. B. Laučka.

Pirmoje eilėje užsibrėžta 
išleisti prof. K. Pakšto vei
kalą “The Case of Lith-i 
uania” ir p. Antano Vai
čiulaičio novelę “Kur ba
kūžė samanota”. Vėliau, 
jeigu bus galimybė, nutar
ta leisti žurnalą.

I

I

USA Diplomatas Apie 
Pjjy XII

(LKFSB) Buvęs aukštas 
USA tarnautojas — Vals
tybės sekretoriaus padėjė
jas (Lietuvoje tai būtų 
Užs. Reik, vice-ministeris) 
Sumner Welles išleido 
knygą “The Time for De- 
cision”. Šiame veikale jis 
nupasakoja savo 1940 m. 
kelionę po Europą. Jam te
ko lankytis ir Vatikane. Ji
sai pabrėžia, kaip labai ge
rai Šventasis Sostas yra 
informuotas apie įvykius 
visame pasaulyje, ypač 

. Europoje, jisai labai įver
tina Vatikano diplomatiją 
ir ypač Pijaus XII aukštas 
savybes.

kun. J. F.
direkto- Ką Svarstys Kunigų Vieny

bės Seimas Chicago  je

Kvislingų komunistėlių 
laikraštis “V.” rugp. 14 d. 
laidoje, rašydamas apie 
baudžiamuosius ir baus
mes, sako:

I
į “Reiktų taipgi bausti ir 
j tuos, kurie padėjo Hitle- 
iriui skleisdami jo propa- 
| gandą”.

Visiems yra žinoma, kad 
komunistai daugiausia pa
dėjo Hitleriui skleisdami 
jo propagandą. Jie aukšti
no Hitlerį ir smerkė Jung. 
Valstybių vyriausybę. 
Džiaugėsi ir sveikino Hit
lerį už “krauju sucemen
tuotą sutartį”. Liaupsino 
Hitlerį, kai Rusijos rau
donoji armija okupavo 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
valstybes. Komunistai pa
laikė artimiausius santy
kius su naciais - bundis- 
tais.

Tik kai Hitleris užpuolė 
Rusiją, tai ir komunistai 
pradėjo neva pulti nacius, 
bet ne tiek nacius, kiek fa
šistus. Nacių vardas taip 
jiem ir tebėra arti prie šir-

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- 

f menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

v

r1 kSHINGTOM
COOF’ERATIVE BANK
430 BBOADWAY • SOUTH BOSTON

(LKFSB) Tautininkai 
nori surinkti milijoną pa
rašų už Lietuvos laisvę. 
“Dirvoje” Nr. 33 praneša
ma, kad jų žmogus “para
šų rinkimo ekskursijoje 
po Clevelandą, aplanky
damas katalikiškas įstai
gas, gauna vis daugiau ir 
daugiau parašų ant petici
jų, nes tų įstaigų vedėjai 
pasilieka peticijų blankas 
ir patys pasirūpina su
rinkti parašų, kuriuos pas
kui paštu prisiunčia. Ap
lankė Benediktinų High 
mokyklą ant Buckeye 
road ir St. Ignatius High

Komunistai Protestuoja 
Prieš Karo Departmento 

Patvarkymą
Šiomis dienomis J. V. 

Karo Departmentas už
draudė rodyti kareiviams 
politinę filmą “Wilson”.

Komunistai tuojau šoko 
protestuoti. Komunistinis 
laikraštis “Daily Workcr” 
paragino ir tuoj visi lietu
viškų komunistėlių laik
raščiai šoko protestuoti.

Brooklyno kvislingų-ko- 
munistėlių “L.” sako: ‘Mes 
sutinkame su Daily Wor- 
ker pasiūlymu’. Lai komu
nistėliai įrodo, kada jie ne
sutiko su Daily Worke- 
r’iu? Daily Worker tai ko
munistėlių biblija. Lietu
viški kvislingai - komunis
tėliai aklai seka Daily 
Worker, o Daily Worker 
aklai seka Maskvos propa
gandą.

aukščiausių kainų sąrašus 
keturiasdešimčiai valgių 
arba svarbiausių maisto 
produktų. Šios kainos nu
statytos prisilaikant kai
nų, kokios buvo tuose res
toranuose 1943 metų ba
landžio mėn. 4—10 dieno
mis.

Taisyklės tuo reikalu nu
statytos kooperuojant 
Restoranų Industrijos Pa
tariamajam Komitetui.

Šios taisyklės yra priva
lomos visiems restora
nams, kavinėms, viešbu
čiams, kafeterijoms, mais
to krautuvėms, soda fouri
fams, pensijonams, ba
rams, valgykloms ir vi
soms kitoms valgymo ir 
gėrimo įstaigoms.

Kiekviena aukščiau pa
minėta įstaiga privalo vie
šai išstatyti 40 svarbiau
sių valgių aukščiausias 
kainas. Vienos tų kainų y- 
ra standartiniams val
giams, o kitos atskiriems 
dalykams, kaip sendvi- 
čiams, sriuboms ir tam pa
našiai.

1943 metų balandžio 4— 
10 dienos kainaraščiai pri
valo būti parodyti tiems 
klientams, kurie norėtų lend-lease ir kitas 
juos pamatyti. Kainaraš- programas išsiųsta 806,- 
tyje privalo būti nurody- 942,749 svarai t. y. apie 

" ~ ............. n*f ' mažiau negu gegužės
mėnesį, kada buvo išsiųsta 
1,060,963,642 svarai.

Maisto Jr žemės ūkio 
produktų išsiuntimas bir
želio mėnesį taip skirsto- 

i mas: Britų Imperijai — 
58%, Rusijai 
kijai, šiaurės ir Vakarų 
Afrikai ir Prancūzų Tauti
nio Išlaisvinimo Komitetui 
bendrai — 10%.

(LKFSB) Rugpiūčio 23 
d. įvyks Kunigų Vienybės 
seimas. Posėdžiai bus Chi- 
cagoje, Šv. Kazimiero A- 
kademijos svetainėje. Iš 
ryto 9 vai. bus mišios sese
lių koplyčioje. 10:30 vai. — 
seimo atidarymas, rinki
mai komisijų, centro val
dybos ir organizacijų dva
sios vadų raportai. Toliau 
bus svarstoma Kun. Vien. 
Pašalpos Komisijos iškelti 
klausimai bei Literatinės 
Komisijos darbai, bus ap
tariamas organizavimas 

’ULRFA (Bendro Lietuvai 
Šelpti Fondo) skyrių or
ganizavimas, Kareivių 
Motinų ir Žmonų organi
zavimas, Karo Veteranų 

' organizavimas, Amerikos 
Lietuvių Katalikų Istorinė 

. draugija, Kultūros Insti
tuto klausimas, Kun. Vie- 

' nybės naujos konstituci
jos priėmimas, spaudos ir 
organizacijų reikalai, pa
šaukimų auklėjimo klausi
mai, naujos valdybos rin
kimas. Numatoma bendra 

‘malda už kenčiančią Lie
tuvą ir mirusius Kun. Vie
nybės narius. Kunigų Vie
nybės pirmininku yra kun. 
J. A. Karalius, Shenan
doah lietuvių parapijos 
klebonas.

I

mokyklą kitoje miesto da
lyje, ir jų vedėjai paėmė 
blankas, pažadėdami su
rinkti parašus nuo moky
tojų”.

t
REMEMBER YOUR 

USED FAT HELPS MAKE 
MILITARY MEDICINES

Kainų Reguliavimo Įstai
ga praneša, kad 400,000 
Amerikos restoranų rug
piūčio 16 d. turi iškabinti

Nuo Rugpiūčio 16 Restora 
nai Turi Paduoti Aukščiau

sių Kainų Sąrašus

Taigi komunistai užsi
tarnavo didžiausios baus
mės už skleidimą Hitlerio 
propagandos, kada jis pra
dėjo karą prieš Lietuvą, 
Čekoslovakiją ir Lenkiją.

Maisto Išsiuntimas Birželio 
Mėnesį Sumažėjo

Karo Maisto Adminis
tracija praneša, kad birže
lio mėnesį maisto ir kitų 
žemės ūkio gaminių pagal 

karo

ta “mūsų aukščiausios 24 U 
kainos arba ir žemiau”, 
paremtos 1943 metų kai
nomis.

Beveik 30.000,000 asme
nų valgo dalinai arba išti
sai viešose valgymo įstai
gose ir tam reikalui apy
tikriai kasmet išleidžia 
9,000,000,000 dolerių, kaip 
pareiškė Kainų Reguliavi
mo įstaiga. O.W.I.

I i

i

32%, Grai-

Užsisakykite Toniko Pas Mus |
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

\ Myopia Club Beverage Co. \
Grafton Avė.. Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 130k-R
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Religija Sovietų Rusijoje

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

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

- Ncuji Kravčenko pareiškimai. - Ne 
‘Už Staliną’, bet ‘Už Dievą ir Tėvynę’
- Kodėl nauja linija? - Rusijoje yra 

vienuolių.

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 26R0

Pirmiau žmones prisiviliok, nejučiomis užnaryk 
jiems ant kaklo kilpą, paskum ją užveržk — ir opera
cija baigta. Tokia tai bolševikų teroro eiga. Propagan
da tampriai surišta su teroru ir viskas varoma taip 
nuosakiai ir sistemačiai, kad tauta nė nepasijunta, 
kaip ji čia liko nelaisvės pančiais surazgyta. Kai susi
pranta, jau būna pervėlu priešintis, ir žvėriškiausias 
teroras vyksta nekliudomas. Lietuva 1940 m. visa tai 
ištyrė. Pirmiausia, 1939 m., Maskva “draugiškai” pa
siūlė Lietuvos vyriausybei atsiųsti nedidelį garnizoną 
— vieną diviziją raudonosios armijos, kaipo nepriklau
somybės “apsaugą”. Lietuva žinojo, ką tai reiškia. Bet 
Maskva iškilmingai apsidraudė, kad nieku gyvu nepa
lies lietuvių laisvės ir nesikiš į jų vidaus gyvenimą. 
Kiek paabejota, bet vis dėlto pamanyta, kad didelė val
stybė nelaužys savo pasižadėjimo. Bet skaudžiai apsi
rikta. 1940 metais politinė padėtis visai pasikeitė. Suo
mija buvo nugalėta. Lenkija visiškai parblokšta ir rau
donąja kumščia iš užpakalio galutinai likviduota. So- 
vietija galėjo laisvai smogti. Ir smogė. Penkiolika rau
donųjų divizijų prieš dvi lietuvių divizijas daugiau ne
gu užtektinai. Ypač, kad pulta slaptai, smurtiškai — 
ultimatumas atėjo, raudonajai armijai jau Lietuvon 
įžengus. Ir tada prasidėjo scena, kurią galima stebėti 
bet kokiam žvėrinčiuje vidurdienio metu.

Artėjant 12-tai dienos valandai, liūtų narvėse pa
sigirsta žvėriškas griausmingas kaukimas — liūtas 
laukia pietų. Pamatęs didelį mėsos gabalą, liūtas dar 
smarkiau sustaugia ir visoms keturioms laimikį pasi
griebia. Bet įsitikinęs, kad nieks nuo jo mėsos neatims,
pradeda ėsti — pelengvėle, tarsi tingėdamas. Ir bolše
vikai, jaučią, kad auka nebeištruks, pirmiau ją aplai
žė, paskui pradėjo ėsti. Laižė vyliuginga propaganda. 
Žinodami, kad lietuvių tautoj dvasiškija turi didelę į-, 
taką, okupantai pradžioje mėgino kunigus neperdau- 
giausia kliudyti. Anot p. Trakiškio’ iš 1247 kunigų su
areštuota tik 28. Tai, turint minty eilinį bolševikų te
rorą, atrodo kuklus nuošimtis. Bet vėliau, 1941 m., kai 
buvo jaučiama, kad karas su vokiečiais nebeišvengia
mas, ypač kai kautynės jau faktinai įvyko, bolševikai 
pradėjo tikrą kunigų medžioklę ir 15 jų žvėriškai nu
žudė. Panašiai pasielgta ir kitose teroro srityse. Panai
kinimas privatinės nuosavybės ir steigimas kolchozų 
buvo vykdoma labai atsargiai ir laipsniškai. Pradžioje 
net buvo skelbiama, kad gandai apie privatinės nuosa
vybės panaikinimą ir kolchozų įsteigimą esą tik begė
diškas, išdavikiškas melas, siekiąs sovietų garbę ap- 

» šmeižti... Deja, neilgai reikėjo laukti, kol tas “melas” 
virto teisingiausia pranašyste...

Taip pat ir su likvidavimu inteligentų, sumanes-

(LKFSB) Bolševikai Ru
sijoje žudymu, trėmimais, 
koncentracijos stovyklo
mis ir kitomis aziatiško- 
mis priemonėmis, kokias 
tik žino nacių Vokietija, 
sunaikino kitas partijas, 
sunaikino ištisas gyvento
jų klases; turėdami cen
zūrą, kokios iki šiol pasau
lis nežinojo, išstūmė iš vie-

fronte sovietai pasiryžo 
žūtbūt padidinti armijos 
skaičių ir ėmė gausiau im
ti žmones iš ūkių.
gi, nuo kolektyvizacijos 
(priverstino nusavinimo 
privačių ūkių, brukimo į 
komunistiškus, valdinius' 
dvarus) — laikų, pasiliko 
kartūs atsiminimai, bet 
taipgi gyvas prisirišimas

i

šojo gyvenimo net gi dau- prie religijos. Sovietų vy- 
gelį ideologijų, tačiau vie- riausybė jiems, o ir ki
no neįstengė nugalėti, tai!tiems gyventojų sluoks- 
religijos. Skaitytojams 
jau pažįstamas rusų kari
ninkas, inžinierius V. A. 
Kravčenko žurnale “Cos- 
mopolitan”, 1944 m. rug
piūčio mėn. numeryje, to
liau spausdina įdomius sa
vo pareiškimus iš Sovietų 
Rusijos, į kurią jis jau ne
begrįš, nes perdaug pamė
go laisvę. Jis, buvęs aukš
tas sovietų valdininkas, 
buvęs komunistų partijos 
narys, liudija, kad tikėji
mas Rusijoje tebėra gy
vas. Daugelyje trobų, net 
gi kolchozuose — sovietiš
kuose, valdiškuose dva
ruose, trobose gyventojai 
laiko ikonas, šventus pa
veikslus. Žinomi atsitiki
mai, kada raud. armijos' 
kareiviai, nežiūrėdami ką' 
kas pasakys. 1

l

niams buvo priversta da
ryti nuolaidų, ypač, kad 
religijos persekiojimas da
rė blogo įspūdžio visame 
pasaulyje. Norėta pataisy
ti viešoji nuomonė, šito
kias priežastis naujai kry
pčiai religijos klausimu 
paduoda Kravčenko.

Šiuose

i

i

i

Nauji Vėjai Sovietų 
Spaudoje

Jei seniau bolševikų 
spaudoje buvo gausu prieš 
religinių šūkių, tai dabar 
neretai jų leidiniuose kaip 
pavyzdžiui, Sovietų Am
basados biuleteniuose iš 
Vašingtono, galima pama
tyti ir patrijarkų paveiks
ią, ir cerkvės atvaizdą ir 
i pasikalbėjimą su Rusijos 

kalbėdavo vienuo!e-. kuri papasakoja

— Rusijos konstitucijos.
Teologiniuose - pastora

ciniuose kursuose (mažo
siose seminarijose) bus 
dėstoma Šv. Istorija, skai
tymas ir aiškinimas pa
rinktų Šv. Rašto vietų. Or
todoksų katekizmas, baž
nyčios istorija, apologeti
ka, mokslas apie sektas ir 
apie Roskolą — rusų at
skilimą nuo Bažnyčios), 
praktiški patarimai šven
tikams (popams), Rusijos 
konstitucija, liturgika (a- 
peigos), bažn. iškalba, 
bažnytinė slavų kalba, 
bažnytinis giedojimas.

Kaip Teologijos Institu
te, taip ir Teologijos - Pas- 

j toraciniuose kursuose 
mokslas nemokamas. Stu
dentams numatomos sti
pendijos, o atvykstan
tiems iš kitų miestų—ben
drabučiai.

j Toliau Sovietų Ambasa
dos biuletenyje pridėta į- 
domi užbaiga: kadangi į 
tas mokyklas stos, kurie 
patys savu noru pasirinks 

Vaizdas parodo audros nukeltą tiltą ant Mississippi tarnybą Šventoje Bažny- 
upės. Tiltas kainavo pastatyti 81,385,000. Audra mato- čioje, tai jų mokymas bus 
mai buvus baisi, kad galėjo tokį geležies sunkumą iš- savęs auklėjimas, išvysty

mas savęs pasiaukojimo 
dvasios ir ganytojiškam 
darbui reikalingo nusitei
kimo. Dėl to jų gyvenimas 
bendrabučiuose bus pri
taikytas teologinės (dva
sinės) mokyklos uždavi
niams: bendros rytmeti
nės ir vakarinės maldos, 

tik dar pride- J Djevo žodžio skaitymas, 
pamaldose 
ir šventa-

kelti iš vietos ir numesti į vandenį.
-

galima spėti, kad jų skai
čius nėra mažas. Prie Ru
sijos centrinių įstaigų su
daryta nauja įstaiga — ti
kybų reikalams, prie ku
rios, berods, yra ir katali
kų tikybos reikalams skii- 
tasai žmogus.
kia 
das

i

steigiami vyskupijose,' 
programos bus panašios į 

' ankstybesnių dvasinių se- 
' minarijų programas. Gi 
1 ortodoksų Teologiniame
Institute programa pagal 
ankstybesnes dvasines a- ns 
kademijas, f..................... '
dama pamokos apie šven- dalyvavimas 
tuosius, istorija rusu reli-'sekmadieniais .. 

jginės minties, istorija as- dieniais, bendras prisiren- 
ketikos, religijų istorija, gimas prie komunijos per 
Teologiniame^ institute pasninkus ir geras elge

l

maldas. Kada vieno būrio aPie na^ų žiaurumus, kai; 
kareiviams komandyrius, « mieatas -buvookupuotas. Žinoma, čia ne

mažai jų propogandos, bet 
visgi ir ji reikšminga. Ru
sijos Ambasados biulete
nyje pranešama, kad Sa
ratovo bažnyčių lankyto
jai krašto gynimo reika
lams sudėjo daugiau, kaip 

nepasisekimų 750,000 rublių., Jau iš to ————————————— j 
nių ūkininkų ir šiaip jau visų susipratusių lietuvių pra
dėta atsargiai, lyg apsidairant — nakčia, vogčiomis.! 
Bet, anot prancūzų, apetitas auga bevalgant. Ir išau-i 
go iki šešių desėtkų tūkstančių aukų — nužudytų, įka
lintų, ištremtų. Tai jau lyg ir perdaug, net turint ome- 
nėj patį raudoniausią apetitą. Bet kad nelemtos aplin
kybės privertė skubėti. Gi tie paskubinti pietūs suga
dino sovietišką “šlovę”. Dabar propaganda kainuoja 
milijonus dolerių, bet “šlovė” taip ir 
soma.

norėdamas priduoti drą-i 
sos atakai, pasakė, kad — 
vyrai, už Staliną, pirmyn. 
Kareiviai patylėjo, o pas
kiau suriko savo šūkį: 
“Už Dievą ir Tėvynę” ir ta
da išėjo į ataką. Po baisių 
pirmųjų

Taipgi vei- 
rusų ortodoksų Sino- 
Rusijoje.
Dvasinė Seminarija 

Maskvoje
Sovietų ambasada iš Va-| ^us <^1s^ma Senas m Nau- sys.

Bet... Seniau Garbino Carų, 
Dabar—Staliną

Kai mirė Rusijos patri- 
jarchas Sergijus, apie jo 
laidotuves aprašė netgi 
Sovietų Ambasados biule
tenis Vašingtone: patrijar- 
cho palaikai buvo pašarvo
ti Maskvos katedroje, vi
sas skendo vainikuose ir 
gėlėse. Laidotuvių Req- 
uiem giedojo puikus cho- 

Pradžia 4-tame pusi.

tas Testamentas, Bažny-' 
ičios tėvų mokslas, Bažny-į 
čios istorija, dogmatika: 

j (apie religijos tiesas), mo
dalinė (doros mokslas), 
I palyginamoji ir pastoraL-i 
nė (ganytojavimo, parapi
jinio darbo) teologija,! 
taipgi bus apologetika 
(apgynimas nuo priekaiš

tų prieš religiją), bažnyti
nė teisė, liturgija ir krikš
čioniškasis menas,iškalba, 
'skaitymas bažnytine slavų 
kalba parašytų knygų,, 
graikų ir lotynų kalbos ir 
skaitymas šventųjų tėvų 
raštų, hebrajų kalba, skai
tymas kitų tikybų raštų 

nesiduoda atitai-Į Teologiniuose - pastora-j (katalikų, protestantų,
K.'ciniuose kursuose, kurie anglikonų), na, ir, žinoma

kad
pri-

Mas-

j šingtono praneša, 
“šventajam Sinodui 
tarus” steigiamas

• kvoje Ortodoksų Teologi- 
į jos Institutas, duosiąs 
Į aukštesnį teologinį išsila
vinimą, o vyskupijose — 
I steigiami pastoracijos 
kursai, mažesnės teologi
nės mokyklos. Į tas moky
klas bus priimami jaunuo
liai 18 metų (jau iš to so
vietų pranešimo matyti, 
kad nė jaunime religiją 
jiems nepasisekė sugriau
ti) ir jie mokysis žemesnė
se teologijos mokyklose 
dvejus metus, 
nėse — trejus.

o aukštes-
AMERICAN 
RED CROSS

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

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

SKYRIUS II.
KRYŽIAUS TRAGEDIJOS 
STEBĖTOJAI IR VEIKĖJAI

Kodėl Pievas leido šį karą? Šitame skyre
lyje paliesime truputį giliau šitą klausimą, 
pastebėdami pačioje pradžioje, jog tas klau
simas dažniausiai yra statomas tragedijos 
žiūrovų, o ne tos tragedijos veikėjų.

Tik tie, kurie kenčia, aiškiai parodo di
džiausio pasitikėjimo, reiškia veikėjai, ir tie, 
kurie tik stebi, dažniausiai esti skeptikai. 
Niekas tų dalykų taip gerai nepažįsta kaip 
kunigas, o ypač apie kentėjimus. Jis dalinda
mas Kristaus paliktus paskutinius mirštan
čiajam sakramentus, dažnai, esti ligonio už
klaustas: “Kodėl Dievas tai daro man, o ne 
kam kitam?”

Dažnai, tiesa, mes sutinkame žmonių su 
džiaugsmu pasivedančius dieviškajai valiai, 
sakydami: “Ką tik gerasis Dievas man siųs, 
aš viską priimsiu”. Arba dar kitas džiaugiasi 
turėdamas progos kentėti, kad tuomi atsily
gintų už savo nuodėmes. Trečias vėl lygina: 
“Ką aš kenčiu yra niekis palyginus ką Jėzus 
dėl manęs iškentėjo ant kryžiaus”.

Bet kuomet kunigas palieka tų ištikimųjų, 
besikamuojančių ligonių lovas ir paskutinius

kryžiaus ženklus jų kūnuose, jis netrukus 
sutinka tuos, kurie gyvena didžiausiuose pa
togumuose, kurie niekuomet nesimeldžia, 
kurie esti baisiausiai nepasitenkinę, kad laik
raščių išnešiotojai pusryčiams laikraštį ne
atnešė. Tas pats kunigas sutinka ir tuos, ku
rie mano, kad gavus kolegijos baigimo laips
nį, žmogus tampa išmintingesnis už patį Die
vą. Ir tokių žmonių mes dažniausiai esame 
užklausti: “Kodėl Dievas leidžia karus, ken
tėjimus ir blogį?” Paprastai visi tie, kurie 
niekados neturėjo materialinių sunkenybių 
gyvenime, kurie niekados nesirūpino savo 
drausme, dažniausiai atakuoja dangų su sa
vo įtarinėjimais ir Dievui prikaišioja: Kodėl 
tas? Kodėl anas?... Kodėl...?

Ant Kalvarijos kalno didysis dramos Vei
kėjas atliko savo rolę toje didžiausioje pa
saulio tragedijoj ir iškentėjo baisius smūgius 
už pasaulio nuodėmes, ištardamas paskuti
nius savo žodžius: “Tėve, į tavo rankas ati
duodu savo sielą”. (Luko 23:46). Tačiau že
miau scenos po kryžiumi tragedijos stebėto
jai išmetinėjo: “Jis pasitikėjo Dievu: tegul 
jis dabar jį išliuosuoja, jei jis turi jame pa
mėgimo”. (Mato 27:43). Kodėl taip esti, kad 
šios tragedijos veikėjai yra kur kas mažiau 
nustebinti pačiu karu, negu jos nuošalūs ste
bėtojai? Čia ir kyla trys priežastys: Pirma, 
kad kentėjimai yra meilės ženklas; antra, į- 
vesdina mus į gyvenimo paslaptingą misteri
ją, ir trečia, paniekina klaidingas vertybes.

Veikėjas toje kentėjimų dramoje turi daug 
daugiau galimumų suprasti meilės reikšmę,

negu jos stebėtojai, šiandien dažniausiai 
meilė yra reprezentuojama savanaudišku
mu ir išnaudojimu. Žmonės, atrodo, negali 
suprasti meilės, jei jie neturi savo glėbyje ki
tos lyties žmogaus, jiems meilė yra vien tik 
jausmų patenkinimo veiksmas.

Jie klysta; juk visa tai nėra meilė, bet yra 
nuodėmė, yra savanaudiškumas. Viena iš di
džiausių priežaščių kodėl šiandien tiek daug 
persiskyrimų ir vedybinio gyvenimo nesan
taikos yra ta, kad vyras ir moteris, galvoda
mi apie meilę, ją supranta kūno jausmų pras
me ir todėl jei viena kuri pusė jaučia jau ne
teikianti kūniškų malonumų, tenai jau ne
begali būti ir meilė. To išvadoje, kiekviena
me asmenyje tuojau išsivysto išnaudojimas 
ir be pagrindo įtarinėjimas. Tokios kokybės 
meilė yra gyvuliškosios žmogaus- dalies pa
daras, o ne meilė kuri glūdi prote ir valioje. 
Tai yra meilė be jokio atsakomingumo, yra 
savanaudiška. Mes negalime suprasti meilės, 
jei su ja neina pasiaukojimas. Meilė nereiškia 
turėti ką nors, bet būti turinčiam, nereiškia 
nusavinti ką nors, bet būti nusavintu, ne val
dyti, bet būti valdomu. Meilė reiškiasi pasi
aukojimu kitam, pasidavimu. Kiekviena mei
lė yra pasirinkimo veiksmas. Mes pasirenka
me vieną dalyką geriau negu kitą, arba vieną 
asmenį geriau už aną. Meilė nėra vien tvirti
nimas arba sutikimas, bet ji yra neigimas, 
nes ji savyje apima pasiaukojimą — pasida
vimą mūsų valios, atsižadėti savanaudišku
mo kito asmens gerovei. Meilė glūdi ne besi
mylinčių asmenų malonumuose, bet jų gero

vėje. Meilė yra klastinga, jei joje nėra laisvo 
noro pasiaukoti tam, kurį mylime. Mūsų di
džiausias gyvenimo džiaugsmas glūdi tame 
jausme, jog kito žmogaus gerovė yra mūsų 
pastangomis nupirkta, ir kad mūsų darbas ir 
mūsų skausmai yra tie įrankiai per kuriuos 
mūsų meilė yra išpažįstama.

Kiekviena meilė gimdo kryželius, tačiau 
jais ir yra meilė matuojama ir meilės pavy- 
diškumas turi būti pergalėtas didžiais mei
lės darbais. Meilė turi būti pasiaukojanti ir 
pati save atiduodanti; Dievas nuo amžių duo
da save ir iš amžinatvės Savo Sūnų,kuris tapo 
žmogumi ir atidavė savo gyvybę ant kryžiaus 
už tuos, kul iuos Jis mylėjo. Ir Šventoji Dva
sia, kuri prasideda iš Tėvo ir Sūnaus, duoda 
save mūsų širdims iš meilės, kad mes taptu
me įsūnyti Dievo vaikais. Galiausiai, mes sa
ve pavedame tam, kuris yra tobula Meilė, 
liuris yra mūsų amžinojo gyvenimo viltis.

Didžioji Dievo meilė buvo mums išreikšta 
per Kristų, kurs tapo skausmu nukryžiuotas. 
Ir jeigu Kristus nebūtų kentėjęs ir nebūtų į- 
rodęs, kad jis yra numylėjęs žmonija labiau 
už viską ir už ją miršta, tuomet motina, kuri 
kenčia dėl savo kūdikio ar tėvynės gynėjas, 
kuris miršta už savo kraštą, išreikštų dides
nę žemišką meilę, negu pats Dievo Sūnus. 
“Nekaltas avinėlis pasmerktas nuo pasaulio 
pradžios” ir savo didžią pasiuntinybę atlikęs 
ant Kalvarijos kalno — štai yra darbas, kurį 
Dievas atliko ir iš kurio pasaulis semiasi sau 
įkvėpimo dideliems pasiaukojimams.

(Bus daugiau)
I
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MASKVOS ŽINIOS APIE
IŠTREMTUOSIUS Į SIBIRĄ

(LKFSB) Kaip matyti iš Tautkaitė, 
pranešimų, išsiunčiamų iš taikė mok. 
Sovietų Rusijos, bolševikų Visos šios mokyklos stro- 
vyriausybė, norėdama lie- piai 
tuvių tremtinių vaikus iš
auklėti komunistinėje 
dvasioje, daugelį jų atsky
rė nuo tėvų ir apgyvendi
no specialiai įrengtuose 
“lietuviškuose” vaikų na
muose. Tokių namų įstei
gė Gorkio srityje dvejus, 
Kirovo srityje vienerius, 
Čkalovo srityje vienerius, 
Mordovijoje vienerius, Ud- 
murtijoje vienerius, Uzbe
kijoje vienerius. Vaikų na
muose yra auklėtinių iš 
visų tų sričių, iš kurių tik 
buvo tremiamos lietuviš
kos šeimos: Kauno, Vil
niaus, Tauragės, Panevė
žio, Telšių. Marijampolės, 
Biržų, Ukmergės ir kitų. 
Prie kiekvienų namų 51-ą 
pagelbinis ūkis, kur vaikai 
verčiami pagal išgalės 
darbuotis prie žemės dar
bų. Vaikai suskirstyti į 
grupes, kurioms paskirti 
atskiri auklėtojai, dau
giausia iš tų žmonių, kurie 
buvo evakuoti iš Lietuvos 
ir kurie palankūs sovieti-i 
nei tvarkai. Prie vaikų na
mų yra pradžios mokyklos 
o viena yra ir vidurinė mo
kykla - gimnazija — jau
niesiems lietuvių tremti
niams. Jos direktoriumi 
yra “draugas” Šalkauskas,! 
mokytojai — Eidukytė. 
Karosienė ir kiti. Debiosų 
vidurinėje lietuvių moky
kloje, aštuntoje klasėje, 
minimos šios moksleivių . .
pavardės: St. Macianskas, ^dr^imn^ais» 
V. Liutkevičiūtė, B. Ma- ' 
čiulaitis, I. Užalavičiūtė, _

o muziką pri- 
Langevičienė.

aprūpinamos Mas
kvoje leidžiama lietuviška 
propogandine literatūra ir 
leidžia sieninius savo laik
raštėlius, kuriuose, pa
prastai, būna irgi nemaža 
dalis sovietinės propogan- 
dos.

Bolševikų lietuviškos 
propogandinės fiimos. So
vietų Rusijos rekorduoja- 
mos lietuviškai fiimos iš 
Raudonosios Armijos kau
tynių ir laimėjimų. Prade
dami darbai lietuvių kalba 
rekorduoti menines fil
mas. o taipgi filmuoti lie
tuviškus dalinius Raud.
Armijoje, lietuvių darbus ko rajone, Aguš-Kosy apy- 
įmonėse ir ūkiuose. Žino- linkėse kolektyviniame ū- 
ma, niekur nebus nufil- kyje gyvena Alė Baraus- 
muota, kaip lietuviai 
tremtiniai kenčia koncen
tracijos stovyklas ir mirš
ta Sibiro tundrose... Fil- 
mos turės parodyti tik tą, 
kas naudinga sovietinei 
propogandai.

Kirgizijoje gyvena dalis 
lietuvių tremtinių. Nežiū
rint tremtinių skurdo, jie

Kinijos Ambasadorius Dr. Wei Tao-Ming, ir ponia Tao-Ming, lankėsi 
vaidinime “Dragon Seed”, kuri pagrista Miss Buck’s novele.

Pradžia 3-čiame pusi. j
I 

ras, vedamas V. Komarovo 
ir taipgi parapijiečių cho
ras. Net Sovietų Ambasa
dos biuletenis pripažįsta, 
kad buvo jaudinantis mo
mentas, kai kelių tūkstan
čių minia giedojo “Tikiu” 
ir “Kristus Prisikėlė”. Ti
kintieji rankose turėjo 
žvakes, o nuo jų žibėjo 
auksu ir sidabru siuvinėti 
dvasiškijos liturginiai rū
bai. Iškilmingai procesijai 

, . . . apėjus aplink katedrą ir
vičius — solistai, smulki- jos verčiamos lenktimuoti, gaudžiant varpams velio- 
ninkas Chajošas, pianistas iškasti per dieną kiekvie- nieg kdnas buvo palaido- 
Potašinskas, choro meis- na po daugiau, kaip po |-as šiauriniame katedros 
teris Žiedūnas, dirigentas penkius tonus ; 
Klenickis.

Sovietų Rusijos planus 
vykdyti lietuvių tautoje " 
talkina šie atskilėliai nuo 
patrijotiškos Lietuvos vi
suomenės: Baltušis, Cvir- tremtinių iš Lietuvos. Su
ka, Račkauskaitė, 
Girdzijauskas, 
Korsakas, prof. Krikščiū- kurios moterys dirba kon- 

, nas, Kukanka, Marcinke- torose, bet vasarą jos ko-1 
vičius, Mieželaitis, Mozū- mandiruojamos į bolševi- 

rajone, Tunlovo apylinkė- rįįįnas> gal. Neris, Niunka, kijos dvarus — ūkiniams' 
•jj kaime gyvena pakarklis, Paleckis, Sa- darbams. Žinoma, apie lai-

vickis, Trečiokaitė, Šim- komus kalėjimuose iri 
kus, Vaineikytė, Vaivada, kone, lageriuose tremti-

, Banaitis, 
Staškevičiūtė, A- 

Kazlaus- 
gen. maj. 

pulk. Urbšas,

vena apie porą šimtų lie
tuvių. Dirba fabrikuose, 
įmonėse. įstaigose. Ketu
rios Vilniaus universiteto 
studentės mokosi Ufos 
medicinos institute.

Čuvašijoje, Komsomols-

I na po daugiau, ka>P P« tas šiauriniame 
anglies. j€ampe>

I

kaitė. Ji buvo čia taip nu
siųsta, kad per dvejus me
tus neturėjo jokio ryšio su 
kitais tremtiniais. Jaros- 
lavlio srityje, Polkinsko

Jule Grišiutė (ar Grišiu- 
tienė).

Lietuvių šokikų grupėje Žukas, Žiugžda,’ 
\xrirvtn T-? n ei irvin tao cii7X’yy> i tt-_________ ____

tokie “lietuviai”, kaip G. leksandravičius, - — — - . w._

j-““"“"'’ KZ .--------------------

dar verčiami duoti aukas Sovietų Rusijoje pasižymi Knyva, 
P ourlnne ioi A v m i S a i ir» q i ” Irair* CZ ______ :

; Jisai šių metų gegužės 19 
d. parašė laišką Stalinui. 
Laiške pažymi, kad Dievo 
patvarkymu jisai liko mi
rusio patriarcho įpėdiniu, 
kad jisai pasiryžęs tvarky
tis pagal Bažnyčios kano
nus ir taisykles, bet drau
ge pabrėžia savo pagarbą 
“brangiam Juozapui Visa- 
rionovičiui” (Stalinui) ir 
prašo pasitikėti, kad link 
jo (Stalino) turi “gilios 
meilės ir dėkingumo jaus
mus”. Įdomiausia gi laiško 
vieta, kur naujasis patri- 
jarchas Staliną vadina 
“išmintingu Dievo norėtu 

' didžios Sąju’ngos tautų va
du...” Vargšai tie Rusijos 

Sergijaus testamentu provoslavai, seniau jie tu- 
~ ‘ 1 supuvusio

jtrijarku paskirtas buvęs carizmo atstovus, o dabar 
Leningrado ir Naugardo verčiami vadinti Dievo pa- 
metropolitas Aleksiejus, rinktaisiais tuos,

Lietuvos moterys verčia
mos atlikinėti baisiai sun
kius vyriškus darbus po naujuoju višos Rusijos pa- rėjo garbinti 
žeme.

Molotove yra taipgi

Gira, ravinaitė ir Slivinskaitė 
Jurkūnas, studijuoja mediciną. Kai-

veninio Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Aprašo Lietuvių kančias. Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene, Maine

kurių 
rankos kruvinos nuo dva
sininkų ir tikinčiųjų žiau
raus žudymo. Kada gi Ru
sijos tikintieji sulauks pil
nos laisvės, kada jie nesi-

i lankstydami tyronams ga- 
1 lės pagal savo širdies jaus
mus garbinti Dievą!..

R,audonajai Armijai ir,
esą, iš jų surinkta 1.100 Jofė. Kadangi patrijotiš- kaitė Pečiūra, 
rublių. Uzbekistane taipgi kai nusiteikęs jaunimas ir Karvelis, į ' 
gyvena lietuvių tremtinių, vyresnieji laikomi kalėji- puik. šu’rkus, pulk. Motie- 
Kirgizijoje, Tokmako mie- muose ir koncentracijos ka. Kaikas iš jų į tą išdavy
ste kaikurie lietuviai gavo stovyklose, c sovietams kišką kampaniją galėjo 
progos mokintis mechani- pataikaujančiųjų (ar pri- patekti per didesnę ar ma

lkais, traktoristais, kom- verčiamų pataikauti) ne- žesnę prievartą.
baininkais; Frunzės mies- beužtenka, tai tenka bol- Netoli Taškento, Uzbe- 
te — teisininkais, statybos ševikams ir svetimtaučius kijoje yra iš Lietuvos iš-

nius Maskva nieko nepra 
neša...

amatinin- brukti į, vadinamus, lietu- vežtųjų vaiku namai. Vai- 
kai kasdieną‘ Siunčiami į 

čeliabinsko srityje fa- uzbekų kolchozą prie dar- 
V ^Mačiulis. Kitose klasė- Lietuvai> stengiantis jiems brikuose dirba nedidelis iš • ’ • ■ ...............

kais. Bolševikų taktika viškus ansamblius ir tt. 
buvo, neva, ruošti žmones <

se: G. Erlovaitė, M. Vitai-
tė. Macinskaitė, M. Rastei- j? 
kaitė. R. Sideravičius, G. kasioje. 
Budreikaitė, I. Navickaitėj 
O. Doraitė, Čekanauskai-i 
tė. Šioj mokykloj buvo su
vaidinta operetė “Ryšulė
lis”, kurią parašė mok.

duoti ypatingą politinį au- Lietuvos atgabentų žmo- 
bolševikiškoje nių skaičius. Be kitų čia 

minimos pavardės: M. j 
Maskvoje leidžiamas lie- Karčinskienė, šležaitė,i

j tuviškas komunistinis lai- Jarmalauskas. 
kraštis — “Tiesa”. Kuibiševe kaikurį laiką 

Lietuviškas - sovietiškas dirbo keletą iš Lietuvos iš- 
meno ansamblis. kuris gabentų gydytojų, čia gy- 
bolševikų vadovybėje at- veno ir artistė Ramanaus- 

į lieka jam paskirtus propo- kaitė, 
įgandos uždavinius, važinė
jo, po, vadinamus, 
j viškus Raudonosios Armi- 
! jos dalinius ir per radiją 
jau atliko programas, 
skirtas Lietuvai, Anglijai, 
Švedijai, Ispanijai, Ameri
kai.

Baškirijoje yra nemažai 
iš Lietuvos išvežtųjų žmo
nių. Čia jie gyvena nedide-; 
lėmis grupėmis ar atskiro
mis šeimomis, dirbdami 
miestuose ir kaimuose. 
Kaikurios lietuvės čia dir
ba aukso kasvklose ir yra•z *7

spaudžiamos išdirbti po 
dvi. net tris žmogui skiria
mas normas. Sterlitamako 
mieste 
šimts 
dirba 
kuose.

i atgabenta
> taipgi

bų. Lietuvos vaikai turi 
atlikti tarnybą uzbekams.

Karagandos anglių ka
syklose dirba iš Lietuvos 
išvežtosios moterys.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
Pigiausias laikraštis yra 

“VARPELIS”
Metams kainuoja tik $2.00

Kas prisius daugiau parėmimui, 
gaus dovanų vertingų knygučių. Pla
tintojai. surinkę tris naujas “Varpe
lio” prenumeratas, ketvirtą “Varpe-

; lio” prenumeratą gauna dykai ir 
į “Varpelį” gali siųsti kam nori. Pla- 
i tintojai surinkę daugiausia prenu- 
I meratų gauna vertingų dovanų.
| “VARPELIS”

Čia duoda naujausių žinių iš katalikų gy-

i

I

K. n :au kai. Baš
kirijos sostinėje Ufoje gv-

gyvena keliasde- 
t.remtinių šeimų, 
daugiausia fabri- 

Cia yra iŠ Lietuvos 
Pocių šeima,

i

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

OFFICIAL GREETER ♦ fo; 
Army and Navy furlough vis- 
įtors at AljexandTia Bay is Vii- 
ginia Hagen, voted by service- 
men at Pine Camp, N.Y., as 
giri with whom they'd mo t 
likę to tour the Thousand 

Islands.

Majoras Ant. Raugale.
lietu- kurį laiką dirbo vienoje, 

karinėje mokykloje. Gor
kio mieste karių ligoninėj 
Ant. Sabakonienė buvo 
slaugė.

Tolimoj Uzbekijoj telšiš
kis gydytojas Rabinavi- 
čius aptarnauja vieną am
bulatoriją, o lazdijietė Zu- 
brickaitė prie žemsemės 
išdirba po 2-3 žmogui skir
tas normas. Čia yra ir bu-' 
vusi “Drobės” fabriko dar
bininkė Zaranaitė, pane-į 
munietė Markūzaitė, kau-< 
nietė Klijentavičiūte ir' 
daug kitų.

Prie įvairių meno šakų 
įtraukti darbuotis Sovietų 

[Rusijoje K. Kymontaitė' 
■ (režisorė), J. Kazlauskai-' 
tė (šokiuose), dailininkai 
V. Jurkūnas ir S. Žukas 
(dekoracijoje), A. Staške- 

ivičiūtė ir A. Aleksandra-

DAUGIAU UZ TUOS PINIGUS

IS FONTANĖLIŲ VISUR

♦
r.-.-.v

40 Lietuviškų Atviručių 
Albumėlis

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

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

Visas albumėlis, kuriame tilpsta 40 atviručių parsiduoda? -

po 60c. Užsakymus siųskite:
“Darbininkas"

| 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass
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Kataliko Namuose
LIGOHIMS SETASSIENINIAI 

KRYŽIAI

t

Kaina nuo $1.75 
iki $2.50.

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

Priderėtų Rastis Kiekvieno
> /

BILE KAM PUIKI
DOVANA

PUIKI KOPLYTĖLĖ

kurios sienas puošia veid
rodiniai stiklai.
Kaina tik $3.75

I v'- K
f '> ’u» ■ *1 1

- ■ ii

Labai gražu ir naudinga turėti 
kiekvienuose katalikiškuose na
muose ligoninis 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 ar čekiu siuskite: 
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay, South Boston, Mass.
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LIURDO ĮVYKIAI IR UNIVER
SITETO REKTORIAUS KNYGA

— Vaižgantas apie... kraujo sukvietimą Į smegenis.
— Naujas 500 puslapių lietuviškas leidinys.

— Rašytojas... apie urvini žmogų.
tieji įvykiai Liurde, kad 
skaitydamas jauti malonų 
poilsį ir kartu susipažįsti 
su neužmirštinais įvykiais, 
su giliomis pasaulėžiūros 
tiesomis. Smulkmeningai 
aprašyta visi Marijos ap
sireiškimai Liurde, val
džios žmonių pastangos 
naujus įvykius užslopinti, 
Bernadetos 
mirtis, 
nėjimai, 
vykiai;
gijimai aprašyti ne tik pa
siremiant dokamentais, 
bet ir fotografijomis.

Apie Liurdą rašomos vis 
naujos knygos, statomos

Didysis mūsų tautos ra
šytojas Tumas-Vaižgantas 
viena proga yra pareiškęs 
šiuos įsidėmėtinus žo
džius:

— Jei nebevalgai, 
tai esi nebešveikas; jei 
nebegalvoji, tai neesi, ne
buvai, ar nebeesi inteli
gentas... Galvoti reikia 
fosforo, reikia daugiau su
kviesti į smegenis kraujo. 
Ir kai smegenys pripranta 
stipriau kraujo užlieja
mos, tu jau to ir nori, ir 
neberimsti, kai ta dalis 
kūno nebeerzinama... Nė
ra inteligentas, kad ir išė
jęs aukštąjį mokslą, kurs 
nejaučia organinio reika
lo sukti savo intelektą 
(protą). Ir inteligentu yra 
tas mažamokslis, kurs sau 
tinkamu ir įmanomu bū
du maitina protą knygų 
turiniu ar atsiliepia jam— 
džiaugias juo, ar pyksta”.
MIELA AKIAI, 
ŠILTA ŠIRDŽIAI

Kaip gi retas ir laukia
mas svetys šiuo laikotar
piu mums yra kiekviena 
nauja lietuviška knyga. 
Todėl su pakilia nuotaika 
imame į rankas tą pu^ų'riaušių dovanų, 
naują leidmj prof. P. P.' 
Bučio veikalo: “Šv. P. Ma
rijos Apsireiškimai Liur-i 
de”. To žinomo Lietuvos! 
mokslininko, buvusio Lie- i 
tuvos universiteto rėkto-1 
riaus šisai veikalas bus, j 
anot Vaižganto, tikras 
maistas inteligento ir 
kiekvieno skaitančio sme
genims. Ši, trečioji, kny
gos laida atspausta labai 
ryškiomis raidėmis, popie
rio negailėta — skyreliai 
pradedami stambiomis 
antraštėmis naujame pus
lapyje, keliasdešimts pa
veikslų gražiai pavaizduo
ja aprašomuosius dalykus, 
po paveikslais dar atskiri 
paaiškinimai. Labai tinka 
pradžioje įdėti J. E. vysk. 
Bučio atvaizdas, o taipgi— 
paveikslas Šv. P. Marijos 
stovylos Liurde. Taip, kadį 
veikalas malonus akiai, y-: užprotokoluokime,ko joms 
pač turint galvoj ir tą gra-’ stinga...”
žų mėlyną kietą viršelį su į Knyga apie Liurdą nuo- 
aukso antrašte, melsvos' širdžiai džiaugiamės, bet 
spalvos Apsireiškimo pa-įmanau, kad nė pats Vaiž- 
veikslą pradžioje. .'gantas nesupyktų, jei mes

Bet veikalas taipgi šiltas'čia pat ir mažą pageidavi- 
mūsų širdžiai. Ne vienumų protokolą pridėsime, 
kad tai naujas lietuviškas! Veikalas apima dąugiau 
leidinys, bet jame taip-500 puslapių, ir jame ne- 
vaizažiai, taip lengvu sti-j reikalingų žodžių ar posa- 
liumi aprašomi nepapras-ikių nerasi — rašytas labai

gyvenimas ir 
mokslininkų tyri- 

stebūklingieji į- 
šie nuostabieji iš-

I 
ruošėsi ata-' 

sausio

apgalvotai ir atsargiai. 
Tačiau, šiai laidai, dar ga
lima buvo pridėti porą 
skyrelių: viename nusaky
ti svarbesnius Liurdo įvy-

naujos fiimos, Liurdas pa- ^jus pKį mūsų dienų, o ant-
silieka ir musų laikais di- raine — plačiau parašyti
delio susidomėjimo vieta. apįe lietuvių lankymąsi 

. C -- ■L- ? ar neti- Liurde, lietuvių išgijimus,Taigi ar tikintis, ; 
kintis, vistiek, privalo su
sipažinti su įvykiais, ku
riais domisi tūkstančiai 
gydytojų, rašytojų, laik
raštininkų ir minios viso
kiausių žmonių, ši knyga 
galės būti didelis medžia
gos šaltinis auklėtojams, 
pamokslininkams, tėvams, 
ypač nepaprastas surami
nimas sergantiems. Ligo- 

įniams tai viena pačių ge-

Taigi “Darbininkas”, 
kurs šią knygą išleido, nu- 
sipelno mūsų visų pagar- 

ibos, dėkingumo ir pagyn
imo. Veikalas labai vertin
gas, išleidimas pasigėrėti
nas. Jau vien gausus sąra
šas žmonių, kurie bendra
darbiavo šį veikalą išlei
džiant, rodo, kaip ši knyga 
buvo visuomenės laukia
ma.
JEI LEISTŲ KETVIRTĄ 
KARTĄ

Įdomiame savo rašiny: 
• “Knygoms apginti... nuo 

kritikų” minėtasai plunks
nos meisteris Vaižgantas 
padaro tokią išvadą:
— Naujomis knygomis 

pirmučiausia atsidžiauki
me; o kai jos padarys, kas 
joms buvo skirta, tada į 
jas pažiūrėkime šalčiau ir

Naujas Kristaus Darbininkas Tai«‘ «*’'•>* Jonui
* yra garbė, kad jis būdamas naš

liu per tiek metų sugebėjo visus 
savo vaikus išmokslinti.

p. Jonas Saulėnas paeina iš 
Lietuvos, Valkininkų par. Pir- 
cipių kaimo. Iš Lietuvos atvyko 
1901 m. sausio 6 d. ir pirmiau
sia apsistojo Campello, Mass. 
Vėliau gyveno Haverhill ir ki
tur. o jau apie 40 metų kaip 
gyvena North Abington. Mass.

A. a. Viktorija Saulėmenė pa
ėjo iš Eigelionių kaimo, Valki
ninkų par.

Saulėnai apsivedė rugsėjo 29 
d.. 1907 m. Šv. Roko lietuvių 

į par. bažnyčioj, Montello. Mass. 
. I Sveikianme naują Kristaus 

Kun. Simonas V. Sau ėnas darbininką, ir linkime visai 
Rugpiūčio 10 d. Bostono die- Saulėnų šeimai Dievo palaimos! 

cezijoje įšventintas kunigu Si-j 
monas V. Saulėnas. Pirmas iš
kilmingas šv. mišias atnašavo 
Abingtone (Mass.) Šv. Brigidos 
par. bažnyčioje sekmadienį, 
rugp. 13 d. š. m.

Kun. Simonas V. Saulėnas gi
męs balandžio 19, 1919 m. j
North Abingtone iš tėvų Jono 
ir Viktorijos (Mortonytės) Sau
lėnų. Pradinį ir aukštesnį moks
lą užbaigė North Abington, 
Mass. Po to įstojo į Boston; 
College ir ją užbaigė 1939 m. 
Užbaigęs kolegiją ir turėdamas 
pašaukimą. įstojo į Šv. Jono se
minariją, Brighton, kur jam 
labai sekėsi mokslas.

ihaltozy” jo atminčiai.
Imigrantų patriotizmas 

[Civiliame Kare buvo pui
kus dalykas. Pirmas ofi- 

į cialiai užrekorduota mir
tis buvo jauno leiko, aš- 

! tuoniolikos metų Thad- 
į deus Starwinski iš Ch .r- 
lleston, South Carolina, 
kuris netikėtai žuvo, kada 
Konfederatai
kuoti Fort Sumter 
mėnesį, 1861 m.

Sąraše vyrų ir karinin
kų, kurie mirė Civiliame 
Kare, randame vardus 
kaip Andrew Gula, Con- 
rad Huba, Ambrose Bala- 
mut ir kitų imigrantų.

Mažai žinome apie rusus 
Amerikoj prieš 1870 m. 
Bet matome vieną vardą— 
John Basil Turchin, pulki
ninkas, ir paskiau briga- 
dier general savanorių iš 

illlinois. 1864 m. apleido 
armiją ir grįžo į Illinois.

Valstybės sostinėj, Wis- 
consine stovi bronzo sto- < 

ivyla Pulk. Hans Christian 
Heg, Komandierius pen
kiolikto VVisconsin Reg,- 
mento, kuris žuvo Chicka- 

!mauga, ir kurį gerbia nor- 
i vegai - amerikiečiai, dėl jo 
; kontribucijos užlaikyti u- 
jniją.

Kaip šių dienų moterys, 
taip ir norvegų kilmės mo? 

i terys per Civilį Karą atli
ko vyrų darbus, vyrams 

i išvykus karam
Kada Civilis karas prasi

dėjo, federalis laivynas 
buvo visiškai netinkamas. 
Ir daug vyrų jėgos laivyno 
pulkams pristatė 
laivai ir švedai, 
tuom metu čion 
Tarpe geriausia 
vardų yra vardai 
lo Dahlgren ir kapitono 
John Ericsson. Dahlgren 
padėjo Shermanui paimti 
Savannah, jis įdomavosi 
visokiais ginklais.

1861 m. kada laivyno va
dai matė, kad reikia sau
goti uostus nuo konfede
ratų šarvuotų laivų, Erics
son, Prezidento Lincolno 
paraginimu gavo įsakymą 
pastatyti šarvuotą laivą 
“The Monitor”. Laivas bu
vo užbaigtas į 100 dienų. 
Tuoj buvo išbandytas, 

į 1862 m. Konfederatų ‘Mer- 
rimac’ įplaukė į Hampton 
Roads ir sužalojo du fede- 
ralių laivų. Ruošėsi kitą 
sunaikinti kada “Monitor” 
pasirodė. Ir garsiame sek
madienio ryte kovo mėn., 
1862 m.. įvyko baisi kova 

i ir “Monitor” laimėjo, 
i Visi Amerikos mokyklos 
vaikai apsipažinę su šia 
garsia vandenvno kova.

Daniel Harris yra vienin
telis veteranas Civilio Ka
ro New Yorko mieste. Jis 

j atvyko čion iš Anglijos bū
damas dviejų metų am
žiaus, ir 1863 m. vos tik 17 
metų įstojo į Unijos armi
ją. Buvo vienas iš 8,000 žy
dų, kurie įsirašė ir trum
pam laikui jis tarnavo ‘Oki 
Ironsides’ arba SS Consti- 
tution. Jis irgi tarnavo Sa- 
ratoga ir paskiau buvo vie
nas iš jūreivių, kurie sava
noriai stojo prie armijos 
kareivių pastiprinti ir pa- 
____________ Georgia, 
Šiandien jis garbės prezi
dentas Žydų karo vetera
nų.

Beveik visos imigrantų 
grupės prisidėjo prie Civi
lio Karo, lygiai kaip šian- 

1 j:__ !----- Dėdei Šamui
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prastai, būna labai pavyz
dinga, korektūros klaidos 
ištaisomos rūpestingai, ir 
šiuokart-ji tokia, tik gaila, 
kad antrame viršelyje ma
žas netikslumas: rašoma 
“sterotipinė” laida, o turi 
būti “stereotipinė” (nuo 
graikų žodžių “stereos”— 
“solid” — kietas, vertas’ 

ir — “tipos”,] 
reiškiąs, charakteris, rū
šis).

Jei kada tektų išleisti 
ketvirtą laidą, verta būtų 
šiuos papildymus, pataisy
mus įvesti. Nežiūrint to, ši 
naujoji knyga apie Liurdą 
yra didelis įnašas į mūsų 
religinę literatūrą. Ji bus 
papuošalas kiekvienam 
knygynui ir malonus 
džiaugsmas kiekvienoj 
skaitytojo sielai.

Baigdamas negaliu susi
laikyti neprisiminęs drą
sių ir giliai teisingų to lie
tuvių pamėgto Vaižganto 

j žodžių:
— Urvinis žmogus tebėra' 

tas, kuris iš savo neturto | 
tesi atskirti bent po kelio-i 
lika, o ir po kelias dešimtis! 
litų (ar, mūsiškai tariant,! 
dolerių) sau alkoholiu ap-j 
sidūkinti, o neturi bent 
penkių litų prispausdin
tam popieriui atidėti”.

Ši knyga apie nuostabius 
Liurdo įvykius yra tiek į- 
domi, kad kiekvienas, ku- 

ų, 
tikime, ras reikalo ir šią 

K. J. Prunskis.

kaip lietuviai gerbia Liur
dą, statydami jo panašu-j patikėjimo, 
mus savo bažnyčiose. Ži
noma, sunku karo metu 
gauti naujausias informa
cijas, bet Liurdo gydytojų 
biuro prezidento Dr. A. 
Vallet veikalas “Mes Con- 
ferences sur les guerisons 
miraculeuses de Lourdes”, 
gaunamas Kanadoje. (Iš
leistas 1937 m. Žurnaluo
se gi būtų galima surasti 
dar naujesnės medžiagos. 
Kaip žinome, Liurde yra ir 
stebuklingai išgijusių lie
tuvių, pvz., Britanijos lie
tuvė šalašavičiūtė, taipgi 
atsitiko stebuklingų išgiji
mų lietuvių atsilankymo 
metu, vis tai medžiaga, 
kurią galima surasti ir ku
ri būtų įdomi.

Toliau, išleidžiant Ame
rikai skirtąją laidą būtų 
buvę gerai ją pritaikyti, 
pavz., bent skliauteliuose 
įdedant metrinės sistemos 
paaiškinimus. Dabar skai
tytojai nuo pirmųjų pusla
pių susidurs, sakysime, 
su kilometrais, ir daugelis 
nežinos koks jų ilgis (1,6 j ris kada yra.pirkęs knyg 
mylios).

“Darbininko” spauda pa-‘įsigyti.

I

švedų 
kurie 

gyveno, 
žinomų 
admiro-

Per 55 metus šis mažas vagonėlis išstovėjo prie tū
lų Colorado valstybėje uždarytų anglių kasyklų vartų. 

» Šie du angliakasiai darbininkai atradę, kad tas vago
nėlis yra gerame stovy ir jie ji atiduoda karo reika
lams.

apie garsų 
pašau- vengrą Major General Ju

liui parodo kokios tautos,liūs II. Stahel Szamvald, 
atsižymėjo Pied- 

kovoje, Virginijoj, 
buvo apdovanotas 

Jung. Valstybių aukščiau- 
isiu medaliu “Congressio- 

. Jis 
vedė pulką, kuris sulaikė 
konfederatų kareivius nuo 

į Washingtono, ir taip iš
saugojo tautos sostinę. 
Sakoma, kad tas genero
las buvo geras draugas 
Prezidento Lmcolno, ir yra 
faktas, kad kada Lincol- 

! nas išvyko į Gettysburg 
pasakyti svarbią kalbą,Ge- 

i ncrolas Stahel Szamvold 
buvo vadas <barbės Sargų.

Kitas vengras pagarsė- imti Savannah. 
jęs Civiliame Kare buvo! 
Pulkininkas Gezą Mihal-! 
tozy, kuris suorganizavo 
kompaniją čekų, vengrų ir 
vokiečių, kurie specialiu 
prezidento leidimu buvo 
vadinti “Lincoln’s 
men”

Dabartinio karo nelai-1 parašė laišką 
mių sąrašai visam

sudaro mūsų kovojančius 
pulkus.

Civilio Karo sąrašai bu
vo taipgi įdomūs. Juose į- 
rašyta vardai daugelio vy- . . „J i -i - i,„JLinal Medai oi Hčnor .rų svetimos kilmes, kurie.. .vutid niilua kiirK «u aukavo gyvastį užlaikyti 
tautos vienybę.

Apvaikščiodami Dekora
cijos Dieną, gerbdami tuos 
patriotus, kurie dėvėjo 
mėlynas ir pilkas unifor
mas, atsiminkite, kad dau
gelis, kurie kovojo Gettys- 
burgh, Chickmauga, Bull 
Run, ir kitose kruvinuose 
kovos laukuose buvo vy
rai, kurie dėl politinių ar 
tikybos priežasčių apleido', 
savo namus su savo šei
moms ir atvyko čia, kur 
galėjo gėrėtis naudoms ir 
privilegijoms jaunos de
mokratijos. Kada jų šalis 
reikalavo pagalbos, jie 
drąsiai atsiliepė į Prezi
dento Lincolno prašymą 
dėl savanorių.

Daug imigrantų kovojo 
Civiliame Kare. 1939 m. 
Prezidentas Rooseveltas

• kuris
; mont 
Jis

i

i H

Šiandien džiaugiasi kun. Si
mono tėvelis, broliai ir seserys! 
ir bendrai visi lietuviai sulaukę 
naujo kunigo, naujo la”bmin-i 
ko .sielų ganytojavimu darbe.! 
Tik viena kun. Simonu Saulėno 
motinėlė neturėjo progos su
laukti ir pamatyti savo sūnų, 
kunigu. Ji mirė a.štuoni metai 
atgal. Likęs tėvelis Jonas Sau-i 
lėnas sunkiai dirbo, kad išauk- je galite gauti labai įdomų, rie- 
lėti šeimų, ir ją išmokslinti. Ir 
išauklėjo keturius sūnus —; 
Juozą, kuris yra vedęs ir dabar ■ 
yra karo tarnyboje kur nors 
Anglijoj: kun. Simoną; Joną,j 
kuris taip pat yra karo tarny
boje kur nors užsienyj, ir VIa 
dą, kuris yra jauniausias ir 
taipgi yra karo tarnyboj kur 
nors Indijoj. Dukteris — Mari
joną. Sofiją Čeikienę (Carroll). 
Viktoriją, kuri yra Šv. Juozapo 
vienuolyne vienuole — Sesuo 
Magdosa, ir, Aleną, jauniausia. 
Visi yra baigę aukštesnę mo
kyklą ir kaikurie kolegijas.

Tamsoje Spindintis
UKryžius

“Darbininko” administracijo-
je galite gauti labai įdomų, rie- 

Į šuto medžio, 12-kos colių ant 
; sienos pakabinamą kryželį, ku- 
j ris dienos metu absorbavęs —■ 
' pritraukęs saulės spindulių nak- 
į ties metu juos iš savęs išleidžia 
’ — jais apšviečia.

Tamsoje labai aiškiai matyti 
puikiai 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. Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro

žančių :
Puikus
Juodas
Rusvas
Gražus

baltas, sidabrinis ................ .............
stiprus ......... ............ ......
stipriai padarytas ..............-----......
baltas, tinkamas moterims ir merg.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

W. Broadvvay, So. Boston

$8.00
$1.25
$1.20
$1.50

į
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rifie- dien kovoja
. Pulkininkas Mihal- įr prisideda prie šios šalies; 

tozy buvo sužeistas Ten- karo pastangos. FLIS.
nessee kovos laukuose ir 
Chattanooga. kur jis mirė,' 
šiandien stovi "Fort Ali-'

Pirkite Karo Bonus ir
Štampas

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, 251 puslapiai. Kaina ..............................

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

MALDŲ ŠALTINIS — Kun. Pr. Juškaitis. Juodi odos 
apdarai, auksuoti apskritus kraštai, didelės rai-

• dės, 432 pusi. Kaina ............................................
RAMYBĖS ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Juras. Juodi 

odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus 
auksinis kryžius ant viršelio, 541 pusi. Kaina

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway« So. Boston. Mass.

SI.50

$1.50

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50

$2.75

Y

E



DARBININKAS
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GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE *
BROCKTOH, MASS.

Sužeistas Kapitonas 
Antanas Akstinas

Šiomis dienomis pp. Antanas 
ir Malvina Akstinai, gyv. 11 
Burton. St.. Montello. Mass., ga
vo žinią nuo sūnaus Antano. 
Marinų korp. Kapitono, kur 
nors iš Pacifiko ligoninės, kad 
jis buvo sužeistas užimant Gu
am salą. Tikisi greit pasveikti. 
Sužeidimas buvęs veide.

Pp. Akstinai yra Šv. Roko pa
rapijos pavyzdingi parapijie
čiai. Jie priklauso prie eilės baž
nytinių ir pašalpinių draugijų. 
Taipgi yra LDS nariai nuo pat 
pradžios šios organizacijos.

Pp. Akstinai išaugino du sū
nus: Antaną ir Praną (abu Dė
dės Šamo karo tarnyboj! ir dvi 
dukreles: Genovaitę ir Antone- 
tą. Kalbant apie vyriausiąjį jų 
sūnų Antaną, jis gimė Montel-
loj ir ten išėjo pradžios mokslą, je. Puskarininkas V. Kirlys bu

vo sužeistas Normandijos ata
koje. Rašo tėveliams, kad jau 
sveikstąs ir greit galėsiąs vaik
ščioti. Užjaučiame pp. Kirš
liams dėl jų sūnaus sužeidimo.

laimę. kur buvo sužeistas nuo 
priešo ginklo į veidą.

Tėveliai susirūpinę, bet rami
nasi, kad Dievo ranka jį lydi, 
nes galėjo būti blogiau. Taigi 
iš daugelio blogumų pasirenka
ma toji, kuri gaunama ir lygi
nama. kad yra skaudesnių įvy
kių karo fronte.

Mes iš savo pusės užjaučiame 
tėveliams ir reiškiame vilties, 
kad priešo klasta bus Dievo a- 
kyse pasmerkta ir teisingos tai
kos kariūnai bus palaiminti... 
Lai Aukščiausiojo keliai lydi 
mūsų karius į pergalę ir laimin
gą sugrįžimą prie savo myli
mųjų. J-nas.

CAMBRIDGE, MASS
Šiomis dienomis, pp. Kiršliai 

gavo laišką nuo savo sūnaus 
puskr. Vinco, kuris šiuo tarpu 
randasi Anglijos karo ligoninė-

Aukštesnę mokyklą lankė 
Brockrone. Vėliau stojo į Maria- 
napolio Kolegiją, kurią baigęs 
pavyzdingai siekė aukštesnio 
mokslo ir stojo Holv Cross ko
legijoj. Tik užbaigus kolegiją 
savanoriai stojo Dėdės Šamo 
karo tarnyboj (nei mėnesiui ne
praslinkus po Pearl Harbor 
užpuolimo) ir buvo priimtas 
į Marinų korpusą. Atlikęs pir
minius karo pratimus užsitar
navo dėmesio ir gavo karininko 
laipsnį. Išvyko į Australiją ir 
pradedant nuo Solomon salų 
pradėjo aršią kovą su japonais. 
Na ir spyrė japonams nuo Solo-
monų. Admiralty, Bougenville. metu jų visa šeima susijungė į 
Saipan ir Guam saloj patiko ne-1 vieną: jų antras sūnus Albinas.

Dėdės Šamo marinai kelyje į Guam salą pliekti japonus lauk, išmaudo 
savo helmetuose mažyčius šuniukus.

kuris lanko seminariją, atvyko 
5 savaičių vasaros atostogoms, 
p.p. Janiūnai auklėja 4 sūnus: 
Albiną. Joną. Antaną ir Vytau
tą. Sveikiname karį J. Janiūną 
ir seminaristą A. Janiūną, lin
kėdami praleisti linksmai atos
togas pas tėvelius.

Rugpiūčio 10 d. po 6 mėnesių 
karo tarnybos, pirmą kartą at-! 
vyko 12 dienų atostogų pas tė
velius pp. P. K. Janiūnus jų sū
nus karys Jonas. Karys J. Ja
niūnas iki šiol tarnavo sunkio
sios artilerijos dalyje: dabar 
perkeltas ir pasiųstas mokyk
lon mokytis kaipo žemės.minų 
ieškotojų. Džiaugiasi tėveliai 
susilaukę savo sūnaus, nes šiuo

šeštadienį, rugpiūčio 12 d. i 
apsivedė p-lė V. Tocionaitė su 
jūreiviu C. D. Johnson. Jūrei
vis Johnson tarnauja jūros pa-į 
kraščių apsaugos laivyno daly-j 
je. Sveikiname jaunavedžius pp." 
Johnsons ir ......—..^ 
vedybinio gyvenimo.

Maldos Diena Pergalei 
Išprašyti

Antradienį, rugpiūčio 15 d., į

dr. Mendelis priėmė jųjų pasi-j 
žadėjimus, o Antanas Ivoška su j 
p-le Lilijona Valčečkaite buvo; 
liudytojais. Sveikiname! Ilgiau
sių metų abiem!

Ponia Kvederienė, gyv. Wa-
shingtOH Blvd., randasi Mary- nįų žinių iš Amerikos ir užsienio, 
land General ligoninėje. Pada- -vyty“ rasi žinių iš viso pašau
dyta sunki operacija. Ligonė. llo:.vyTIS„ rašo apie Amerikos lie. 
skaudžiai kenčia. Karštis bai- tuvių jaunimo judėjimų, 

j šiai kankina. Prašo savo pažįs- 
I tarnų pasimelsti, kad Dievas 
i leistų jai pasveikti.

Maskevičių giminaitis Aniu- 
nas, atvykęs pas savo seserį 
Agotą Maskevičienę ir švogerį 
Juozą 

j nio vakarą, rugpiūčio 10 d., taip 
sunkiai apsirgo, kad kunigas 
suteikė paskutinį patepimą ir, 
veikiai buvo išgabentas į South 
Baltimore General ligoninę.

Į tą pačią ligoninę tą patį va
karą buvo nugabenta gera pa- žintį. Visi tačiau pritaria, kad 
rapijietė iš Curtis Bay — Žu- poilsis yra būtinai jam reika- 
kaitienė. Ji ir pavojingai serga lingas.
inkstų liga.

šeštadienį, rugpiūčio 12 d. 
Church Home Infirmary buvo 
padaryta skaudi operacija ant 
kojy gerai žinomam veikėjui 
Vladui Stuikiui nuo Belair Rd.

Juozas Dura nuo W. Fayette 
g-vės randasi Mercy ligoninėje. 
Jam ir padaryta skaudi opera
cija pereitą savaitę. Visi ligo
niai prašo pasimelsti.

Magdalena Kleitonienė, daly
vavusi pašventinime Lietuvos 
Tėvų Pranciškonų naujos nuo
savybės Maine valstybėj, vieši 
pas savo gimines apie Bostoną. 
Rašė, kad mano grįžti į Balti
more gale rugpiūčio mėn.

Kun. Antanas Dubinskas ato
stogauja. Jo pasigenda kaip lie-' 
tuviai, taip svetimtaučiai, kurie 
yra papratę atlikti pas jį išpa-

Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips-

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

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

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

, organizacijos, ar nors mažiausio sity-
atostogoms, ketvirtadie- siaus, kurie neskaitytų “VYTIES ’. 

i Visi skaitykime “VYTI!”
“VYTIES"’ kaina metams tik $2.00.

“VYTIS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 M ai n St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.
275 Main St., Web6ter, Mass.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Pavergtų Tautų Bazaras
Planai yra daromi surengti 

milžinišką pavergtų tautų ba- 
zarą. Ši pramoga bus tarptau
tinė ir turi įvykti Fifth Regi- 

i ment Armory spalių mėn. 9. 10. 
Rengėjų komisija

I

linkime linksmaua dangų 8mim0 Marijos
Švč. Sakramentas mūsų bažny- 

' čioje buvo išstatytas per visą i 
popietį ir vakarą, kad suteikusiu ir 12 dd.

atvyko progą žmonėms padėkoti Dievui jau sutverta. Į tą komisiją įei- 
pas tėvelius pp. Šakalių sūnus mQsų karių laimėjimus įvai- na lenkų, graikų, kinų, rusų, če- 

j seminaristas Petras Šakalys. rįUOse karo frontuose nuo birže- koslovakų. ukrainų ir lietuvių 
Linkime jaunam seminaristui lio mėn. 6 d. Kaip kun. dr. Men-' atstovai. Antanas Miceika, Šv.
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Vasaros atostogoms

praleisti linksmai vasaros ato- delis aiškino sekmadienį, DĖ- 
stogas pas tėvelius.

Augusto 
Menesio

rugpiūčio 13 d. 
lankėsi buvę 
dabar gyvena 

p.p. Šarkai.

Sekmadienį, 
Cambridžiuje 
Cambridžiečiai. 
Hartford. Conn.,
pp. šarkai, atsilankymo proga, I 
pasisvečiavo pas savo gimines 
ir draugus.

I. J. Fox viena didžiausių Amerikoje mote
riškų kailinių įstaiga šiame mėnesyje turi 
kaip vadinamą Augusto mėnesio išpardavimą. 
Šiame išpardavime turime labai didelį kailinių 
pasirinkimą, nuo mažiausio saizo iki didžiau
sio.

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

Mūsų krautuvėje kailinių kainos labai pri
einamos, o neapsakomai lengvos ir
pritaikinto.-: .<i.ei< vienam pagal aplinkybių. 
Taigi, nelaukite atkalant orui, įsigykite kaili
nius dabar. Atėj visuomet reikalaukite,
kad Jums patarnaut 4 lietuvis šios krautuves 
atstovas Bernardas Kuraitis, kuris yra kaili
nių ekspertas .r žinovas. Jis pritaikins jums 
kailinius paga’ ' konį ir figūrą.

c - C

->4
Koi

411 washington street 
BOSTON, MASS.

Sekmadienį, rugpiūčio 13 d. 
j Blue Hills* Reservation, Milton; 
Mass. įvyko Naujos Anglijos, 

1 Sodalicijos Apskr. gegužinė.! 
! Gegužinėje dalyvavo būrelis ir 
į Cambridžiaus Sodaliečių. Laiką 
I praleido linksmai.—

Pas tėvelius praleidžia savai- 
| tę atostogų, karys J. Žukas. 
• Gauta žinių, kad aviacijos ka- 
\ riūnas A. Mažutaitis perkelia
mas iš Baindbridge, Ga. aviaci
jos mokyklos, kur į kitą toli- 

i mesnę mokyklą. Linkime sėk
mių moksle ir skraidyme. A. D.

KINGUMAS yra tikriausias bū
das užtikrinimo palaimą ateity
je. Dėkingumas Dievui už gau
tas malones yra geriausia ap
sauga ir paskatinimas pagei
daujamoms dovanoms.

Per visą popietį daugel žmo
nių meldėsi, o per Stebuklingo 
Medalikėlio Novenos pamaldas 
bažnyčia buvo taip pilna, kad ir 
takai buvo maldininkų užpildy
ti. i

Kun. dr. Mendelis negali atsi-I 
stebėti, kad ir per rugpiūčio 
mėn. didelius .Baltimorės karš
čius bažnyčia yra beveik pilna 
visose novenos pamaldose, o tų 
pamaldų yra net 14 kas pirma
dienį ir antradienį. Skaitoma, 
kad 10,000 atsilanko kas savai
tę.

I

kas, Balch Pharmacy, 1140 
Washington St., savininkas.

Vardo dr-jos narys ir Lietuviš
kų Dr-jų Tarybos pirmininkas, 
yra vienas iš vyresniųjų komi
sijos patarėjų.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 17 d. 
8 vai. vakare parapijos salėje 
yra šaukiamas nepaprastas su
sirinkimas visų parapijos dr-jų, 
kad išgirsti iš vyriausios komi
sijos atstovų planus, kad visi 
Baltimorės lietuviai prisidėtų 
prie to viešo pasirodymo. Kaip 
tenka sužinoti, įvyks lietuviš- 
ikas koncertas, dalyvaujant mū- 
■sų parapijinės mokyklos vaiku
čiams bus rodomi mūsų lietu
vaičių įvairūs rankdarbiai, par
duodami ypatingi lietuviški val
giai. Pelnas nuo to didelio ker
mošiaus yra skiriamas pastaty
ti tinkamą paminklą mūsų-mie
sto kariams, kuriame bus sura
šytos pravardės visų buvusių 
arba dabar esančių karo tarny
boje.

I

HORYOOD, MASS.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

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

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

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL', 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
nas protokolu raštininke

•V. JONO EV. b L. PATALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

I 
I

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So Boston Mass

Lietuvių Diena Bay Shore 
Parke

Paskutinį šio mėnesio sekma
dienį įvyks visų Baltimorės lie
tuvių išvažiavimas į Bay Shore 

, Parką. Ypatingai pasamdyti 
gatvekariai veš žmones nuo 
Lietuvių Svetainės, Hollins ir 
Parkin gatvių. Yra pakviesti 
dalyvauti valstybės gubernato
rius Herbert O’Conor, miesto 
mayoras McKeldin, kongresmo- 
nai ir kiti įžymūs asmenys. Vi
si lietuviai yra kviečiami at
vykti.

Pereitą sekmadienį p. E. Čei- 
kienė, gyv. 11 Myrtle St., ir jos 
duktė Ona dalyvavo kun. Simo- 

i no Saulėno primicijose North 
Abington. Mass. Taipgi dalyva
vo ir pp. Saulėtų šeima iš Nor- 

i woodo, kun. Saulėno giminai- 
! čiai.

p. Čeikienės sūnus yra vedęs 
kun. Saulėno sesutę Sofiją, ku
rie dabar gyvena kartu su p. 
Jonu Saulėnu (tėveliu) North 
Abingtone.

Pereitą savaitę p. Pranas Ku
ras pergyveno sunkią operaciją 
Nortvoodo ligoninėje, p. Pranas 
Kuras yra vienas Šv. Jurgio pa
rapijos įkūrėjų, priklauso prie
tos parapijos draugijų ir nuo-' 
širdžiai remia lietuvių katalikų 
veikimą. Prašykime Dievo, kad 
p. Pranui Kurui grąžintų svei
katą. kad jis dar ilgus metus 
galėtų darbuotis.

I

I 
II I

Moterų Sąjungos 27 kp. susi-l 
rinkimas įvyks pirmadienį, 
rugp. 20 d. tuoj po sumos, pa
rapijos svetainėje. Valdyba 
kviečia visas nares dalyvauti.

I

Šią savaitę atostogauja Cape 
Cod pp. Angelą Pazniokaitė ir 
Angelą Rukštelytė. Taipgi ato
stogauja p. J. Babilaitė, slaugių 

| viršininkė Norwoodo ligoninė
je. Sugrįžo iš atostogų p. Juzė 
Babilaitė.

į

VIETOS PASIRENDUOTI?
galite surasti nors vieną dalykėlį" 
puslapyje apie išrendavimą?
— nebėk į parką!

Šiomis dienomis pp. Dusevi 
čiai, gyv. VValpole, Mass., susi
laukė sūnelio. Ponia Dusevičie- 
nė yra buvusi p. Fedaitė. Svei
kiname!

Šios savaitės pabaigoje iš
vyksta atostogų į Atlantic City 
p. Antanas Mickūnas, vaistinin-

WORCESTER, MASS.

Naujos Parapijietės
Pereitą savaitę buvo atneštos 
krikštą Sarpalių ir Gronofs- 

kių dukrelės. Viena gavo vardą
Viktorijos, o kita Onos. Sveiki
name naujagimių tėvelius ir 
linkime jiems daug džiaugsmo 
iš savo naujų katalikių.

NĖRA
Ar jūs 

classified
Palauk
Eik į Mutual Savings Banką ir sužinok kaip 

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

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

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

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

Pereito mėnesio pabaigoje 
tostogavo prie Lake Champlain, 
Vermont valstybėje p. Antonina 
Vaškelevičienė (Wackell), įžy
mi veikėja, ypač Moterų Sąjun
goje.

a- Nuotrupos
Ketvirtadienį po šv. valandos 

priėmė moterystės sakramentą 
mūsų bažnyčioje p-lė Markačiū- 
tė iš Coal Center, Penna. su 
svetimtaučiu Cunningham. Kun.

SEE YOUR

Mutual Savings Bank
Back the Attack — buy more Bond* than before
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vietinės žinios!
nį po Šv. Teresės novenos pa
maldų.

į šias pratybas kviečiami 
choro visi nariai, buvę ir esą — 
ko daugiau, to geriau.

ŽINUTES

Kun. Albertas Abračinskas šį 
mėnesį atostogauja. Sugrįš sek
madienį, rugp. 27 d., pagelbėti 
vietiniams kunigams.

WWMWI!WW
I Parapijos išvažiavimo fon- 
dan S. Mockus ir šeima aukavo

i $10.00. Juokais pasakė, kad dar
i nebuvęs parapijos piknike. Ačiū 
ponam Mockam. Įdomu, ar daug kyS 
dar nėra buvę parapijos išvažia- Greene( Me., Chicagietės: 
vime? Parapijos išvažiavimo nes Gilienė, A. Leščinsku

LANKĖSI

Šou 4476

fonde yra suplaukę aukų $870.- 
60.

DAKTARAI ----------
------------------------------- Prof. K. Pakštas, grįždamas 

iš Greene, Maine, buvo sustojęs 
So. Bostone. Prie progos daly
vavo trečiadienį ir ketvirtadienį 
susirinkimuose dėl suorganiza
vimo BALF šalpos skyriaus So. 
Bostone.

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

f
Kunigy Permaina

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR.AMELIAE. RODD 

optometristai 
447 Broadway 

So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS: — 

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare 
Seredomis: — 

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8. 
I

IVAIROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

American Pešt Control
Exterminators of Household

Pests
65 L Street ŠOU 1324

So. Boston, Mass.

Antradienį, rugp. 22 d., J. E. 
i Vyskupo Cushing parėdymu, 
įvyksta Bostono diecezijos lie
tuvių kunigų šiokios permai
nos:

Kun. Kazimieras Jenkus išei
na (rugp. 28 d.) tarnauti Dėdei 
Šamui kapelionu. Jis jau metai 
kaip vyskupijai padavęs prašy
mą leisti jį į kapelionų gyveni
mą. Šį mėnesį jis gavo dvasinės 

i valdžios laikiną paliuosavimą 
; iš šios diecezijos, priėmimą į 
Amerikos Militarę dieceziją ir 
U.S.A. valdžios priėmimą. Jis 

; So. Bostone yra išgyvenęs try- 
liką metų.

Šio mėnesio 10 d. įšvęstas 
j kun. Simonas Saulėnas yra pa
skirtas į Šv. Petro lietuvių par. 

' (So. Bostone) vikaru. Kunigas 
i Saulėnas paeina iš No. Abing- 
iton.

Taipgi naujai įšvęstas kun. 
Feliksas Kenstavičius yra pas
kirtas vikaru į Šv. Pranciškaus 
parapiją, Lawrence, Mass.

Sekmadienį, rugp. 27 d., po 
vakarinių pamaldų, 7 v. v., baž
nytinėje salėje, įvyks išleistu
vių ir priimtuvių vakarėlis. 
Žmonės pasimeldę galės sueiti 
salėn pasakyti sudiev kun. Jen- 
kui ir sveiks kun. Saulėnui.

Programą patieks parapijos 
choras, vadovaujant 
Rapolui Juškai.

Įžangos nebus.
Programai prisiruošti parapi

jos choras laikys praktiką sek
madienį. rugp. 20 d., po sumai, 
bažnytinėje salėje, ir trečiadie-

I
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Trečiadienį lankėsi prof. K. 
Pakštas, Tėvas Justinas Vaš- 

“Varpelio” redaktorius iš 
: Ag

nės Gilienė, A. Leščinskienė, ir 
p. Pukelienė. Visos trys Chica- 
gietės virš poros savaičių pa
viešėjusios pas TT. Pranciško
nus, Greene, Me. ir pasisėmu- 
sios naujų pajėgų, taipgi ap
lankiusios Vargdienes Sesutes, 
Putnam, Conn. ir TT. Marijo
nus, Thompson, Conn. išvyksta 
pas savuosius — Chicagon.

P-nia Ag. Gilienė, plačiai Chi- 
cagoje žinoma katalikiškos 
spaudos apaštale, pasižadėjo 
platinti “Darbininką” ir ką tik 
išėjusią iš spaudos Liurdo kny- 
g3-

Tą dieną lankėsi Jonas Ra
manauskas iš Brockton, Mass. 
Jis su Tėvu Justinu Vaškiu iš
vyko į Greene, Me.

Lankėsi naujai įšvęstas kun. 
Feliksas Kenstavičius, kuris 
šiomis dienomis paskirtas į Šv. 
Pranciškaus parapiją vikaru, 
Lawrence, Mass. Atsilankymo 
proga užsiprenumeravo “Dar
bininką”.

Orgaitizuajasl Bendras Lie- 
tuvos Šalpės Hauto Skyrius

Klebono kun. Pr. Virmauskio 
iniciatyva, trečiadienio vakare 
įvyko veikėjų pasitarimas dėl 
suorganizavimo Bendro Lietu
vos Šalpos Fondo skyriaus So. 
Bostone.

Pasitarime dalyvavo šie as
menys: kleb. kun. Pr. Virmaus- 
kis, adv. Jonas J. Grigalius, Al
binas Neviera, Stasys Mockus, 
Jonas Tuinyla, adv. Antanas J.

Lietuvių Konferencijos Atgarsiai
UNITED STATĖS SENATE

COMMITTEE ON NAVAL AFFAIRS
David I. Walsh, Chairman

August 7, 1944 I

AHen P. Neviera, Secretary
30 Codman Street
Dorchester, Massachusetts
My dear Mr. Neviera:

Thank you for letting me have for my attention 
Young ir jo žmona, Antanas F. and consideration a copy of a resolution unanimously 
Kneižys ir garbės svečias prof. adopted at the New England Conference of persons of 
Kazys Pakštas.

Prof. Kazys Pakštas kreipė 
visų dėmesį į reikalą šelpti pa
bėgusius ir išblaškytus po visą SU’bject matter. 
pasaulį lietuvius, o ypač tuos, ■ _ .

artistui

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

BOR1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

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

Rapolas Juška Koncertuoja 
Brooklyne

Solistė Atostogose
” X

Gerai žinoma solistė, Šv. Pet
ro lietuvių par. choro narė, p. 
Antanina Grabijolytė, So. Bos- 
tonietė, šiomis dienomis pralei
džia atostogas New Yorko vals
tybėje.

p. Antanina Grabijolytė, kuri 
yra labai nuoširdi “Darbinin- 

( kui”, ir atostogaudama jo ne
užmiršo. Ji rašo:<

Lithuanian descent for the liberation of Lithuania.
I am presenting your resolution to the Senate 

Committee on Foreign Relations dealing with the

........... o ypač tuos: Assuring you of my cooperation and assistance 
kurie išvežti į Sibirą. Vokietiją along the lines indicated in the resolution and with 
ir Prancūziją. Be to, šiais lai- best wishes,

Sekmadienį, rugpiūčio 20 d. 
art. Rapolas Juška dalyvaus 
koncerto programoje Brooklyn, 
N. Y. muziejuj. Koncerto prog
rama bus transliuojama per 
miesto radio WNYC. Jokios į- 
žangos nebus.

New Yorko mayoras La 
Guardia kalbės per tą pačią 
programą.

Koncertas prasidės 1:30 
po pietų ir baigsis 3 vai.

kais labai daug lietuvių iš Lie
tuvos, rizikuodami gyvybes, 
plaukė ir plaukia be nieko į 
Švediją.

p. Jonas Tuinyla, BLŠLF di
rektorius, kuris pereitą sekma
dienį, New Yorke, dalyvavo to 
Fondo centraliniame susirinki
me, plačiai referavo apie pada
rytus nutarimus.

Kaip žinoma, Bendras Lietu
vos Šalpos Fondas yra priimtas 
į Suvienytų Tautų šeimą. Jis 
turi lygias teises su kitų tautų 
fondais. Šių metų rudenį, kada 
bus National Community Fund 
vajus, tai ir lietuviai turės ja
me aktyviai dalyvauti. Svarbu, 
kad prieš tą vajų visose lietu
vių kolonijose susiorganizuotų 
skyriai darbui: rinkimui pini
gų ir drabužių.

Dalyvaujantieji veikėjai suta
rė, kad geriausia BLŠF sky
riaus organizavimą palikti So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijai, kurios susirinkimas į- 
vyksta ketvirtadienio vakare, 
rugpiūčio 17 d., lietuvių svetai
nėje. Tos draugijas pirm. adv. 
Jonas J. Grigalius pakvietė 
prof. K. Pakštą kalbėti.

Sincerely yours,
DAVID I. WALSH.

UNITED STATĖS SENATE
COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS

“Linkėjimai iš Binghamton, 
N. Y. Praleisdama atostogas 

1 šiame gražiame miestelyj, vie- 
j šėjaus pas giminaitę p. Julią 
Oreską (p. Oreskienė yra ‘Dar
bininko’ bendradarbė. Red.) ir 
pp. Petrauskus. Taipgi kartu 
aplankėme Rochester ir Webs- 
ter, N. Y. prie Lake Ontario. 
Negaliu atsigėrėt gražiaja sce- 
nerija. Aplink matosi tik kal
nai ir upės. O lietuvių vaišin
gumas tai tikrai puikus!”

Dear Sir:
This will acknowledge your communication which 

has been placed in the files of the Committee for atten
tion of the members.

Tom Connally
U. S .S. Chairman.

AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
W WASZYNGTONIE
POLISH EMBASSY

264016th Street, N. W. VVashington 9, D. C.
No. 49—Lt (SZ-t) 72

August 8, 1944

vai. Oratorius Parduoda

IVAIROS SKELBIMAI
REIKALAUJA lietuvės mo

ters, kuri galėtų pagelbėti namų 
ruošą dirbti, gyventi kartu su 
namiškiais dėl palaikymo šei
myniškos nuotaikos (campa- 
nion) namuose. Trys suaugę 
žmonės. Tel. Rockland 493M2.

Dear Mr. Neviera,
The Polish Embassy acknowledges with thanks 

the receipt of the Resolution adopted at the New 
England Conference of persons of Lithuanian descent 
— representatives of Lithuanian organizations — held 
at South Boston High School in Boston, Massachus
etts, on July 4, 1944.

A copy of your Resolution was sent to the Polish 
Government in London.

Very truly yours, 
For the Ambassador:

W. Arlet
Counselor of Embassy

Mr. A. P. Neviera
30 Codman Street 
Dorchester, Mass.

VARGONININKAS 
REIKALINGAS

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

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and 

i
Bonded 

Local A Long 
Oistance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.Antradienį, rugp. 15 d., tuoj 

po šv. mišių išvyko iš Bostono 
p. Pranas Vaškas, gyv. Newark, 
N. J. p. Vaškas So. Bostone 
praleido kelias dienas. Viešėjo 
pas pp. Razvadauskus, Švelnius, 
Kontautus ir kitus pažįstamus 
L. Vyčių organizacijos valdybos 
narius.

Iš Bostono nuvyko į Athol, 
Mass., kur žadėjo aplankyti pp. 
Perekšlius ir kitus Vyčius, p. 
Vaškas, būdamas Bostone, kele
tą kartų lankėsi “Darbininko” 
redakcijoj, ir išvykdamas per 
telephoną atsisveikino.

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

LIETUVOS KONSULATAS .
30 North LaSalle Street Chicago 2, Illinois 

1790/27-12
1944 m. rugpiūčio mėn. 9 d. 

Ponui Albinui P. Nevierai, Sekr.
Naujos Anglijos Lietuvių Konferencijos
30 Codman Street

Išnuodijame Blukias 
Tarak

Exclusive Būt

I

ŠOU 4645

738 E. Broadvvay So. Boston 27. Mass
į

CASPER’S

SPECIAL
During August 
in our Modern
Beauty Salon

PERMANENT WAVE

Firm Long lasting 
permanent wave 

While you relax in 
glamorous su rroun dings.

Accountants apyskaitos kiek- i Dorchester, Mass.
Vienas $525.45. Dividendų buvo i Didžiai Gerb. Tamsta: 
mokama beveik 40% per perei-Į 
tus 1943 m. Dėlei tolimesnių in
formacijų kreipkitės:

Attoraey I. Manuel Rubin,
213 Main St.,

Brockton, Mass.

Į

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Šiuo turiu garbę patvirtinti gavimą ir išreikšti pa
dėką už prisiuntimą rezoliucijos Lietuvos reikalu, pri
imtos Naujosios Anglijos Lietuvių Konferencijos, į- 
vykusios Bostone šiais metais liepos 4 d.

Jūsų rezoliuciją yra malonu komplimentuoti. Ji 
: konstatuoja aukštuosius principus ir išreiškia lietuvių. 
tautos ir padoriųjų žmonių mintis bei troškimus po- 

j karinio pasaulio santvarkai.
Lietuvių tauta visuomet kovojo ir visuomet kovos 

už Dievo duotus ir žmonių priimtus principus, kad visi 
žmonės yra lygūs ir kad gyvybės, laisvės ir laimės šie- ’ 
kimo teisė yra prigimtinė — teisėtai neanuliuojama, i 

, Ji priklauso nevien tik dideliems žmonėms, bet ir ma- i 
žiems; nevien tik didelėms tautoms, bet ir mažoms. 
Lietuvių tauta už tą teisę griežtai stoja ir reiškia pro
testą prieš tuos, kurie kęsinasi ją iš silpnesnių išplėšti.

Nors Lietuva jau trečiu kartu okupuojama ir sve
timos jėgos ardoma bei darkoma nuo 1940 m., bet lie- 

: tuvių tauta vilties nenustoja ir tvirtai tiki, kad teisė 
ir teisingumas jėgą ir smurtą nugalės ir visoms tau- 

. toms bei valstybėms, neišskiriant Lietuvos laisvę ir 
• nepriklausomybę grąžins.j - ...

|

IPD/11

Reiškiu tikrą pagarbą,
PETRAS DAUŽVARDIS,

Lietuvos Konsulas.

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

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

giai patarnauja.
258 West Broadway, South Boston, Mass.

| Kun. P. M. Juro Nauja
I Maldaknygė

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 
maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusla- 

i: pius, gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian- 
čios išvaizdos. Kaina $2.75.

! Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu:
* “Darbininkas”. 366 W. Broadway, So. Boston 27. Mass.

mius. Žiurkes
ir kitokius gyvūnus.

Hanna Exterminating Co
Our Products For Sale

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

GRABORIAI

S.Bara$eriau$irSūnu$
MOTERIS PAGELBININKB 

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

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Jeseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBI.TC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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žų, žolės ir plovimui automobi- 
) lių. Nesilaikantieji draudimo 
skaudžiai baudžiami.

i Keletas žmonių, kurie nesilai
kė draudimo, jau užsimokėjo 
bausmes po $25.00.

1 Patartina visiems laikytis 
miesto mavoro nustatytos tvar
kos. Taupykite kiek galima van- 

. , • ■ deni. Gaila žiūrint į vystančiasAndriejaus lietuvių bažnyčioje ‘ J
per visas pamaldas tėvynainis ■ 
klebonas kun. M. A. Pankus pa- ; 
skelbė, kad Lietuvių Veikimo ' 
Centras daro žygius įkurti Ben
drąjį Amerikos Lietuvių šal
pos Fondą — United Lithua- 
nian Relief Fund of America. 
kurį šio krašto Prezidento Pa
šalpos Kontrolės Taryba pripa
žino ir įregistravo šių metų ba
landžio 13 dieną, gi į Tautinio 
Karo Fondo narius priimti re
komendavo balandžio 20 dieną.

Lietuvių Veikimo Centras, 
kaip skubiai gaus Bendrojo A- 
merikos Lietuvių šalpos Fondo 
pripažinimą įkurti tokį skyrių 
ir įregistruos to skyriaus nu
merį. — bus viešai pranešta ir 
pagarsinta.

Nežiūrint
New

noru
galimas

ir

NEW BRITAIN, CONN
LVC susirūpino Įkurti BALŠF 
skyrių sušelpti nuo karo nuken
tėjusius lietuvius ir gelbėti Lie
tuvai pelnyti laisvę ir suverenu

mą.

Rugpjūčio 13. sekmadienį. Šv

• n’._, daržoves ir gėles, ypač kapuo
se. kur žmonos supirko ir paso
dino gėles kapų papuošimui. 
Bet tokia yra Dievo valia. Tie
sa. dėl vandens trūkumo gal y- 
ra kiek ir miesto tarybos kal
tė. nes mieste gyventojų skai
čius žymiai padidėjo, o vandens 
traukimo jėga ta pati. Gyvena
me ir mokinamės.

• i.

zuoti 
mielu 
visas
geriausiai

pažiūrų.
Britaino 
ir

organi- 
lietuviai 

dėsatsidavimu 
pastangas kaip 

skubiausiai su
šelpti visus nuo karo nukentė
jusius lietuvius ir gelbėti Lie
tuvai pelnyti priklausomą lais
vę ir suverenumą.

PER VIENĄ SAVAITĘ 
KETURI NAUJI KAPAI

Rugpiūčio 6 d. po ilgos ligos 
mirė Juozas Bancevičius. pasta
ruoju laiku gyvenęs Hartforde. 
Kadangi a. a. Juozas Bancevi
čius pirmiau ilgus metus čia 
gyveno, tai ir palaidotas šioje 
kolonijoje.

Paliko nuliūdime žmoną Ma. 
daleną (Kaluškevičiūtę). du 
nūs ir dvi dukteris (viena 
dvylikos metų amžiaus).

Velionis kilęs iš Lietuvos, 
razninkų kaimo. Punsko parapi
jos.

Rugpiūčio 8 d. mirė Julius 
Sinkevičius, gyv. East St. Pali
ko nuliūdime žmoną labai silp
nos sveikatos, tris dukteris,

g- 
su
tik

Be-

Duoda Nurodymus Aplink Pasaulį SIUNTĖ MANE

Siuntė mane motinėlė 
į jūreles vandenėlio. (2 k.) 

Žalio vario naščiokėliais. 
Baltos liepos viedružėliais.

Man besemiant vandenėlį, 
Ir atlėkė gulbinėlis.
Ir atlėkė gulbinėlis, 
Ir sudrumstė vandenėlį.

Man belaukiant nusistojant, 
Ir atplaukė juods laivelis, 
Ir atplaukė juods laivelis, 
Tam laively jauns bernelis.

I

Tam laively jauns bernelis, 
Prašė sėsti į laivelį.

SGT. HELEN STANKAUSKAS is gaining a world- 
wide reputation as a radio operator.

ŽOLINĖS ŠVENTĖ
Rugpiūčio 15. antradienį. Šv. tris sūnus ir 18 anūkų. Velionis 

Andriejaus lietuvių bažnyčioje pragyveno gan gražų amžių, nes 
pamaldos įvyko rytą 6. 7, 8 ir porą metų atgal jie gražiai at- 
9 vai.

Paskutinės giedotos šv. mišios 
buvo atnašaujamos Gyvojo Ro
žančiaus intencija: “Marijos. 
Dievo Motinos, garbei: ramybės 
i rtaikos išprašymui”. S-ta.

SAUSRA IR KAITRA
šiomis dienomis 

oras ir nebuvimas 
ilgą laiką sudarė 
kurną,
tas padėties nepakeitė. Miesto 
šeimininkas - mayoras uždrau
dė varto'

Lietuvis Marinas Australijoj Pasakoja Kaip Kraujo Plas 
x ma Išgelbėjo Jo Gyvybę4,m'

Maxwell Field 
na.

“Lašt May.
Ai r Transport

, Eik šen, mano mergužėle,
Aš perkelsiu per jūreles.

Gal tu būsi mums martelė,
Aukštais kalnais bevaikščiosi,
Aukštais kalnais bevaikščiosi,
Žemuogėles berankiosi,

. Žemuogėles berankiosi,
l Serbentėles bebraukysi.

i Dievas davė man protelį,
Kad nesėdau į laivelį,

i Kad nesėdau į laivelį,
and Dutch Guia- j Kad nebuvau jų martelė.

Į Aukšti kalnai — didi vargai, 
a captain in the I žemuogėlės — Šaunūs žodžiai, 
Command land- i

I

Kearny, N. J. marinas vetera
nas, sergeantas Fredrikas V. 

I Sereika, pp. Vaclovo Sereikų, 
gyv. 22 Davis St., Kearny, N. J., 
sūnus, kiek laiko atgal parašė 
laišką Lietuvių Moterų Pagal
bos skyriui, kuriame jis paša 
koja iš savo patyrimo, kaip 
kraujo plasma išgelbėjo jo gy
vybę.

Jis sako:

Sergeantas Sereika sako, kad 
jis matęs daug tuščių kraujo 
plasma bonkų, ir jeigu ne krau
jo plasma, tai daug nelaimingų 
marinų būtų mirę. Dėka kraujo 
plasmos tie vaikinai gyvena, 
kad vėl galėtų kovoti.

Sereika įstojo į Marine Corps 
sausio 10 d., 1940, sulaukęs 21 
m. amžiaus. Jis išvyko į užsienį 
gegužės mėn., 1942. Dalyvavo 
Guadalcanal ir kituose Pietva
karinio Pacifiko kautynėse su 
priešu. Kai šis laiškas buvo ra
šytas, Šeireika buvo Laivyno 
ligoninėje, Australijoj. Dabar 
jis jau yra grįžęs į Jung. Vals
tybes.

p. Vadas Sereika yra plačiai 
žinomas, ypač Naujoje Angli
joje. Jis yra buvęs vargoninin
ku Norwood. Mass. ir Cambrid- 
ge, Mass. lietuvių parapijose, 
buvęs laikraščio “Darbininko” 
administratorium. Ponia Šerei- 
kienė yra Norwoodietė. Liepos 
pradžioje p. Vadas Sereika bu
vo atvykęs į Bostoną ir Nor- 

, woodą praleisti atostogas.“Žmonės perka karo bonus, 
kad padidintų produkciją, bet 
labai mažai kas pagalvoja apie 
davimą kraujo, kad išgelbėtų 
sužeistų vyrų gyvybę, gal būti 
nesupraasdami plasraos vertės. 
Po kelių minučių kai mūsų vie- 
nata buvo užpulta, aš buvau su
žeistas 
plasmą 
fronto, 
kraujo 
lingas savo gyvybę kam nors 
namuose, kurio kraują aš ga
vau ir kuris man labiausiai bu
vo reikalingas”.

Sergeantas Fred V. Sereika 
buvo sužeistas. Jis už pasižy
mėjimus karo fronte gavo 
“Purple Heart”.

Netc Britain, Conn. — Džiugu, 
kad lietuvaitė Sgt. Helena 
Stankauskaitė pagarsėjo plačio
je ir galingoje anglų spaudoje.

Dienraštis “A’etc Britain“ He- 
rald”, patalpinęs patrauklų jos 
paveikslą, štai ką rašo:

One Maxwell Field Air Wac 
who is gaining a world-wide! 
reputation as a radio operator Helen 
is Sgt. Helen Stankauskas of through the radio room mike. 
New Britain. Conn.

“She recentlv received a letter'len Stankauskas of 466 Church 
from a group of enlisted men'Street and has been in the ser- 
stationed in Dutch GuianaJvice since 1942”.
South America, who stated that 
they had never seen or heard a 
Wac until they heard her voice 
on the Maxwell Field ’ radio. 
Sgt. Helen Stankauskas readi- 
ly replied and letters now tra- 
vel back and forth betveen

ed in Miami and mentioned that Žemuogėlės Šaunūs žodžiai 
while flying over Accra, Afri- Serbentėlės ašarėlės.
ca, he heard a Wac sending Didžiam varge aš vaikščiočiau, 
landing instruction from Max- šaunių žodžių beklausyčiau, 
well via military channels.

1 “In the pieture above, Sgt.'
Stankauskas spėaks

I šaunių žodžių beklausyčiau, 
i Ašarėles bebraukyčiau.

She is the daughter of Mrs. He- Vargonininkų S-gos Seimas

ir tuojau gavau kraujo 
tik keli sieksniai nuo 
Aš praradau labai daug 
ir gali būti aš esu sko-

Įsigykite "Šventųjų Gyveni
mai" Knygą

“Darbininko” knygyne 
galima gauti “Šventųjų 
Gyvenimai” su paveiks
lais. Knyga gerai apdary
ta. Apskaitymai kiekvie
nai dienai per visus me
tus. Kaina $4.00. Užsaky
mus su money orderiu ar 
čekiu siųskite: Darbinin
kas, 366 W. Broadway, So. 
Boston 27, Mass.

Užsakymus siųskite su 
money orderiu: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Sąjungos 
rugpiūčio 

1944 m.,
Sgt. Helena Stankauskaitė 

taip pat turi du brolius Dėdės 
Šamo tarnyboje. Vienas jos 
brolis Bernardas Stankauskas 
tarnauja U. S. Navy, gi kitas 
brolis Edvardas Stankauskas— 
U. S. Army. A. T.

žymėjo savo \’edybinio gyveni
mo auksinį jubiliejų. Jis buvo 
narys kelių vietinių draugijų ir 
buvo uolus Šv. Andriejaus par. 
parapijietis. Kilęs iš Lietuvos. 
Virbalų kaimo. Rudaminos par.

Rugpjūčio 9 d. po trumpos li
gos mirė Jonas Katauskas, 49 
m. amžiaus, buvo nevedęs, ma-

*
žas atvežtas iš Lietuvos. Paliko 
nuliūdime brolį Povilą, seserį 
Aleną ir daug giminių.

Rugpiūčio 13 d. mirė tragiš
kai Edvardas Lenkauskas

vandenį liejimui dar- (Lenk). 20 m. amžiaus. Jau-

labai šiltas 
lietaus per 

vandens trū- 
Kad ir kiek palijo, bet

Tad-gi, ku-

Kardok

TAVERN

NEW BRITAIN, CONN

HARTFGRD AVĖ., IR NORTH ST
Geriausi alūs dideliais stiklais.

Patarnavimas malonus ir mandagus. 
Visus nuoširdžiai kviečia

ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

NEW HAVEN, CONN

vežtas į 
valandų, 
tėvelis, 
riausias

nuolis buvo karo tarnyboje. 
Parvažiavęs atostogų, pereitą 
šeštadienio vakarą išvažiavo su 
draugais automobiliu pasivaži
nėti. Bevažiuojant automobi
lius trenkė į medį ir Edvardas 
buvo pavojingai sužeistas. Nu- 

ligoninę mirė už kelių 
Prie jo lovos buvo jo 
brolis ir sesutės, vy- 
jo brolis yra karo tar

nyboj. kur nors Indijoj.
Automobilio savininkas ii 

vairuotojas. 18 metų amž.. W. 
Smith ir Albertas Bakanas. 19 
m. am., randasi General ligoni
nėje kritingoje padėtyje.

A. a. Edvardas palaidotas 
rugpiūčio 16 d.

Visų mirusiųjų šeimoms reiš
kiame gilią užuojautą, o velio
nių vėlėms lai gailestingas Die
vas suteikia amžiną ramybę.

SUSIŽEIDĖ
Ponų P. O. Gudinu auklėtinė 

Katriutė lipdama į autobusą, 
kada buvo didelis žmonių susi
kimšimas. paslydo ir nusilaužė 
koją. Tuojau buvo nuvežta į li
goninę. kur suteikta pirmoji 
pagalba, o dabar randasi na 
muose.

Katriutė yra gabi piešėja, ir 
dirbo G. Fox krautuvėje, Hart 
ford. piešimo paveikslų depart- 
mente. Linkime pasveikti.

Gyvoio Rožančiaus 
Paslaptys

Kompozitorius Irving Berlin, kai Alijantų karo jė
gos užėmė Romą jis po dviejų savaičių ten atvyko su 
savo paruoštu vaidinimu — “This Is the Army”. Šiuo 
momentu p. Berlin pasirašo Yankiams į jų autografiš- 
kas knygutes Koliziejuje, Romoj.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Vargonininkų 
Seimas įvyks 
(August) 23 d., 
Plymouth, Pa.

Seimas prasidės šv. mi- 
šiomis 9:30 vai. ryte, Šv. 
Kazimiero lietuvių par. 
bažnyčioje, 
riems tikrai rūpi organi
zacijos ir chorų bei “Muzi
kos Žinių” ateities gerovė, 
kviečiu visus šiame Seime 
skaitlingai dalyvauti.

Jūsų
AleksandrasJ. Aleksis,

ALRKVS Centro Pirm.

Įsteigtas Bendro Lietuvos 
Šalpos Fondo Skyrius 

Rugpiūčio 5 d.. Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyriaus susirin
kime. plačiai kalbėta apie būsi
mą Tarybos skyriaus išvažiavi
mą. kuris įvyks rugsėjo 3 d., 
Sea Cliff Inn, Morris Cove, Ct. 
Rengėjai deda pastangas, kad 
viskas būtų priruošta sėkmin
gai su programa ir kalbomis, 

; taipgi su skaniais užkandžiais 
į ir gėrimais.

Taipgi šiame susirinkime tapo 
įsteigtas Lietuvos Šalpos sky
rius ir išrinkta valdyba iš se
kančių darbščių asmenų: pirmi
ninkė A. Pilvelienė. vice-pirmi- 
ninkė S. Tamulienė, raštininkė 
J. Dičkienė. iždininkė J. Šilkie- 
nė, iždo globėjos M. Dabužins- 
kienė ir M. Kripaitienė, organi
zatorė O. Pikielienė. Garbės pir
mininkas kun. Edvardas Gra- 
deckas.

Valdyba kviečia visas kuopas 
bei vietines draugijas prisidėti 
prie šio skyriaus, taipgi visus 
kolonijos lietuvius bei lietuvai
tes ar tai aukomis, ar darbu, 
ar gerais patarimais. Vieningas 
darbas visuomet atneša geras 
pasekmes. Ypatingai šiame kri
tiškame momente, kada mūsų 
gimtinė šalis Lietuva yra už
pulta ir naikinama priešų, 
mums reikėtų daugiau susiru
sinti ir dirbti dėl šelpimo su
vargusių brolių ir sesių.

šio skyriaus valdybai linkiu 
sveikatos, energijos ir pasiseki
mo atlikti savo užbrėštą tikslą.

Sąjungietės nuoširdžiai 
kiną p-lę Oną Norkiūtę, 
sulaukė savo gimtadienio 
piūčio 14 d., ir šia proga 
Onutei dar sulaukti daug, daug 
linksmų gimtadienių. Taigi il
giausių metų! M.

i

T.M.

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

v •

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.

“ŽVAIGŽDĖ”
žinokite yra Svč. 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 ragink'te 
kitus skaityti 1944 metams

"ŽVAIGŽDĘ”.
“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00; 

Jėzaus širdies Spalvuotas Paveiks
iąs 50 centų; Maldos Apaštalavimo 
Įstatai — 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija, 
488 E. Seventh St., 

So. Boston (27), Mass.

Mamyte, kur yra siena, kurią Tėvelis sake 
esąs pastatęs aplinkui mūsą namą?

Rožančiai

B-JeREITĄ NAKTĮ JI GIRDĖ- 
-*- JO JUOS... apie sieną. Ank
stį gražų rytą ji ir išėjo sienos 
ieškoti.

Tai buvo per rekriaciją pus
valandį prieš eisiant gultų, kada 
Tėvelis žaidė su ja. kol mamytė 
juodu pašaukė į namus.

Paskutiniems saulės spindu
liams šviečiant ant gėlės šakų, 
ten žaidė mergaitė su savo tėve
liu “partifikuodami" storu popie
riumi eglės liemenį skubiai statė 
storas sienas...

“Pastatyk aukščiau, Tėveli”, 
Marytė diktavo, "prašalinti ne
pageidaujamus indijonus!”

Mamai pašaukus tėvą į vidų, 
tėvas pagriebęs mergaitę ant 
rankų nešdamas ją j grįčią sau 
kalbėjo “Ačiū Dievui, aš pasta
čiau stiprią sieną apie savo 
mą'

na-

svei- 
kuri 
rug- 
linki

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

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V 
Karo Bonų. JAY R BENTON. President

IŠTIKRŲJŲ, JIS TĄ PADARĖ 
— jis pastatė stiprią sieną, kuri 
mergaitės akimis nebuvo mato
ma tai buvo padaryta šeimos 
apdrauda insurance. kad bū
tų jojo šeimai būtų užtikrinta 
šviesi ateitis.

*
Kaip daugelis Naujosios Ang

lijos gyventojų mylinčių laisvę 
kreipėsi į šią įstaigą jau per virš 
pusė šimtmečio į BOSTON 
MUTUAL. Company. kurią pil
nai galėjo pasitikėti, nes ji su
prato savo klijantų padėtį ir da
vė jiems geras sąlygas.

Nežiūrint kaip mažą algą gau
tumei. šį įstaiga visuomet pritai
kins Tamstai pilną apsaugą, mo
kant savaitėmis, mėnesiais, me
tų ketvirčiais, pusmečiais ar me
tinėmis duoklėmis, šiandien ši 
kompanija aptarnauta virš 364,- 
000 Naujosios Anglijos šeimų.

Jūs rasite vietinį BOSTON 
MUTUAI, atstovą labai drau
gingą patarėją, kuris šioje sri
tyje yra gerai išsilavinęs ir su
pranta apdraudos dalykus.

boston

Insurance
Company

ši ištaisa p»*r š»šis mėnesius 1944 m. padidėjo $5.547.461. Viso apdraustos $125.330.449. Įeitos viršija išlaidas $1.043.811. St<wks & Bonds. $17.- 190 662. iš kurių $14 949 741 yra U. S. Bonds. Cash Banke $357.161.
HOME OFFICE.

Congress and Franklin Streets,

Boston, M a ss.




