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Darbo Diena

Kasmet rugsėjo mėnesio 
pirmą pirmadienį švenčia
me Darbo Dieną. Toji 
šventė yra visose Jung. 
Valstybių valstybėse šven
čiama, išskyrus District of 
Columbia, Porto Rico, Ha- 
waii ir Alaska.

Šią šventę pradėjo švęsti 
Darbo Vyčiai (Knights of 
Labor) 1882 m.

Colorado valstybė pir
moji paskelbė tą dieną le- 
gale švente. Vėliau pase
kė ir kitos valstybės.

Dėl Darbo Dienos šven
tės kitą savaitę antradie
nio “Darbininko” numeris 
neišeis. Pirmadienį “Dar
bininko” redakcijos ir ad
ministracijos ofisai bus 
uždaryti.

Linkime visiems laimin
gų švenčių.
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Ir mes, lietuviai Ameri
koj džiaugiamės, kad Pa
ryžius, Prancūzijos sosti
nė, išlaisvintas. Bet mūsų 
širdys būtų perpildytos 
džiaugsmu, jei lygiai taip 
pat būtų išlaisvintas Vil
nius, Lietuvos sostinė, 
Kaunas ir kiti Lietuvos 
miestai. Deja, taip nėra.

Lietuvos žmonės tik pe
reina iš nacių vergijos į 
bolševikų vergiją. Sovietų 
Rusijos bolševikai yra taip 
pat žiaurūs, kaip ir naciai. 
Ar gi pasaulyj neatsiras 
galybė, kuri užtartų ir pa-j 
gelbėtų Lietuvos žmonėms 
išsilaisvinti iš žiaurios ir 
brutališkos vergijos, kuri 
ten siaučia nuo 1940 metų, 
ir kuri nusinešė šimtus 
tūkstančių nekaltų gyvy
bių?

(LKFSB) Iš Italijos Jo
nas Matulaitis rašo, kad 
jisai aplankė vysk. Bučį 
Romoje. Kiek žinodamas' 
papasakojo apie lietuvių 
veiklą Amerikoje ir Angli
joje. Girdėdamas, kad a- 
merikiečiai darniai veikia,! 
kad Londono lietuvių baž
nyčia iki šiol išlikusi karo! 
nesunaikinta, Ekscelenci- i 
ja net apsiverkė iš džiaug
smo.

Iš gautų žinių matyti,; 
kad vysk. Būčys, kun. J. j 
Vaitkevičius, kun. J. Kriš-j 
čiūkaitis ir kiti Romos lie
tuviai yra sveiki. Turėjo 
karo sunkenybių, bet da
bar prasidėjo ramesnės 
dienos.

Turkai Gelbsti Nacių Špio
nažui, Sako Rusai

Maskva, rugp. 31 — 
vietų Rusijos oficialus 
kraštis “Pravda” 
kad Turkijos oficialai lais
vai leidžia nacių šnipams 
švaistytis Balkanuose ir, 
bendrai, leidžia vokiečių 
diplomatams Ankaroj ne
varžomai naudotis susisie
kimu su Vokietija, neatsi
žvelgdami į formalų san
tykių nutraukimą.______

Vadinasi, rusai jau kim
ba ir prie Turkijos.

So— 
lai- 

sako,

Paveikslas parodo trijų vyrų svarbią konferenciją, būtent, iš kairės į 
dešinę: Gen. Douglas MacArthur, Prezidentas Roosevelt’as ir Admirolas 
Chester W. Nimitz, kai Prezidentas Roosevelt lankėsi Pacifike ir buvo su 
tais vadais susitikęs Pearl Harbor, Hawaii, salose.
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Ką Pasakoja Švedijon Atbėgę
J

Popiežiaus Sekretorius 
Palaidotas Gimtiniame 

Miestelyj

Amerikiečiai Užėmė Reims 
Miestą, Prancūzijoj

Pasiekė Laon, 36 Mylias Nuo Belgijos, 
Užėmė Rouen Miestą

Londonas, rugp. 31 — A- 
merikos kariuomenės užė
mė Reims miestą ir perėjo 
Vesle upę. Reims yra 50 
mylių į pietus nuo Belgi-j 
jos ir 107 mylias nuo Vo-! 
kietijos sienos.

Alijantai taip pat užėmė 
Chalons, Les Grandės ir 
Loges. Vitry taip pat yra 
Alijantų rankose.

Naciai skubiai traukiasi; 
link Vokietijos, kur galima 
tikėtis jie sudarys tvirtą 
apsigynimą.

Iš Berlyno ateina prane
šimas, 1

vokiečiai pradėtų naudoti 
nuodingas dujas. Alijantai 
tuo pačiu ginklu kovotų 
prieš juos.

Yra manoma, kad Hitle
ris imsis žiauriausių prie
monių. kad karą pratęsti.

Naciai Neteko 275,000 
Kareivių

Londonas, rugp. 31 — 
Šiaurės ir vakarų Prancū
zijos mūšiuose Vokietijos 
naciai neteko 275,000 ka- 

Daug jų paimta į

Roma — Rugp. 24 d. iš- 
» y • • f v • • • tu y •< • j kilmingai palaidotas J. E.
Naciai Ir Bolševikai Baisiai Naikina Kardinolas Luigi Magiio- 

ne, Vatikano valstybės se
kretorius, jo gimtiniame 
miestelyje Casoria, arti 
Naples.

/ ■
Vengrijoj Sudaryta Nauja 

Valdžia

Šimas, kad vokiečiai sku- reivHP 
biai gamina naują paslap-,ne^alsv^- 
tingą ginklą, kuriuo jie sa-! Pietinės Prancūzijos _ko- 
ko laimėsią karą prieš Ali- vose Alijantai išmušė uO,- 
jantus į šešius mėnesius. nacių.
Koks tas naujas ginklas Iš Šveicarijos praneša- 
nieko nepasakoma, bet'ma, kad Amerikiečių ar- 

! daugelis Anglijos karo ži- mijos pasiekė Šveicarijos 
novų sako, kad vokiečiai5sieną. Visame Prancūzijos 
gamina nuodingas dujas, į fronte naciai taip sumušti, 
kurias paleisią prieš Ali-Į kad nebepajėgia susitvar- 
jantų kariuomenes ir mie-jkyti ir palaikyti apsigyni- 
stus.

Bet reikia žinoti, kad jei kiasi atgal į Vokietiją.
mo linijas. Visur jie trau-Lietuvos Žmones

/

lietuvių už aktyvų 
priešinimą ir. neįsileidžia 
lietuvių pabėgėlių į Vokie
tiją, bet rusus pabėgėlius 
įsileidžia. Lietuvoje pilna 
lietuvių ir rusų pabėgėlių. 
Esą rusų atbėgusių nuo 
Homelio, !

pasi- PRANCŪZIJOS KARIUOMENES 
KOVOSIĄ PRIEŠ JAPONUS

(LKFSB) Mūsų Londono 
korespondentas praneša a- 
pie sunkias, beviltiškas ži
nias iš Lietuvos. Dešimts 
naujų pabėgėlių pasiekė 
Švedijos sostinę Stokhol
mą. Jie telegrama pranešė 
į Londoną, kad vokiečiai, 
jau nuo liepos 8 d. pradėję 
kraustytis iš Lietuvos ir 
sudeginę kaikuriuos svar
bius dokumentus archy
vuose. Lietuvą užimdami 
bolševikai visur šaudo lie
tuvius patrijotus ir visų 
vietos savivaldybių tar
nautojus. Bolševikai imą 
Raudonojon Armijon vi
sus gyvais pasilikusius 
vyrus nuo 15 iki 65 metų 
amžiaus. Naujieji okupan
tai iš ūkininkų atinią mai
stą kone iki paskutinio 
kąsnio. Vokiečiai įtūžę ant

I
I
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Londonas, rugp. 31 — 
Prancūzijos kariuomenės 
pasižada kovoti prieš Ja
ponus, kada karas Europo
je bus užbaigtas.

Prancūzai nori atsiimti 
Indo - Kiniją, kurią Vichy 
vyriausybė užleido Japo
nams. Prancūzai dabar per 
radio pareiškė: “Mes kovo
sime iki priešas Azijoje 
bus sutrintas”.

jimo, vedančio į Moraviją 
ir Sileziją.

Iš Žilina, Povazska Bys- 
trica ir Trencin praneša, 
kad tarp čekoslovakų ir 
nacių vyksta smarkūs su
sirėmimai. Slovakijoj par
tizanų veikimas toks stip
rus, kad privertė kvislin- 
ginę slovakų valdžią šauk
ti nacių kariuomenės pa
galbos.

Ragina Venorija Sukilti 
Prieš Nacius

tomą naujų karų ugnis. 
Jeigu Rusija nesugrįš prie 
teisingos tarptautinės po
litikos ir svetimų kraštų 
pagarbos, tai jos imperia
lizmas neišvengiamai a- 
teityje sueis į konfliktą su 
didžiosioms pasaulio pa
jėgomis, nepaisant to, kiek 
šiandien mažųjų tautų bū
tų paaukota, kad to atei
ties konflikto neįvyktų 
Neatsisakius Sovietams 
savo naujo imperializmo, 
ateities katastrofa yra ne
išvengiama visam žemės 
rutuliui.

“Tą pavojų numato ne 
vienas tarptautinio gyve
nimo stebėtojas. Sumner 
Welles savo veikale “The 
Time for Decision” aiškiai 
apie tai kalba.

“Kad bolševistinis impe
rializmas neša tautoms 
pražūtį, patyrė ne tik lie
tuvių žemė, bet tai gerai 
supranta ir didieji šios die
nos vyrai. Visai dar nese
niai Winston Churchill sa
vo knygoj “Blood, Sweat 
and Tears” rašė: “Kiekvie-

Savaitraščio ‘Amerikos’ 
bendradarbis T. B. rugp. 
18 d. š. m. laidoje rašo:

“Kiekvienam žmogui, 
kurio protas nėra aptemęs 
tiesai, yra suprantama, 
kad Rusija, norėdama pa
sigrobti kultūringą, gerai 
sugebėjusį valdytis Lietu
vos kraštą, savo imperia
lizmui neturi jokio morali
nio pateisinimo. Yra tai 
paprastas plėšimas ir žu
dymas, tik su tuo skirtu
mu, kad jis taikomas ne 
pavieniui žmogui, bet vals
tybei ir tautai, nepaisant 
visų sutarčių, juridinių do
kumentų, žodžiu ir raštu 
duotų pažadų, net keliais 
atvejais Maskvos padėtų 
parašų prie Atlanto Čarte- 
rio.

“Kiti mano, kad, į Mas
kvos gerklę mesdami ma
žesnes valstybes, pasauliui 
garantuos pastovumą ir il
gesnę taiką. Keista būtų 
toji taika, kuri būtų pa
remta ant teisingų ir gar
bingų tautų pražūties ir jų 
vaikų lavonų. Sotinant pa
našų imperializmą, pašau- nas gali matyti, kaip ko- 
lyje sėjamą nauja netei- munizmas supūdo tautos 
sybė, neapykanta ir kurs-
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Londonas, rugp. 31 — 
i praneša.Smolensko, Or-į Berlyno radio praneša, 

šos. Jie pabėgo nuo komu-jka(j pasitraukus buvusiai

I

nistu. Pabėgėlių masės Vengrijos valdžiai. Horthy 
naikina Lietuvoje maistą sudaręs naują valdžią, 
ir jauną derlių, telegra
mos žodžiais T
“kaip šarančiai”. Iš Lietu
vos laivais išbėgti žmonės 
negali, nes laivai užgrobti. 
Padėtis stačiai beviltiška. 
Dauguma “likviduotųjų” 
karinių lietuvių dalinių 
miškuose kovoja su vokie
čiais. Patvirtinamos ži
nios, kad Svvriuose bolše
vikai išskerdė visus lietu
vius.

Naciai sako, kad Vengri- 
betariant. J°J Paskelbtas karo stovis.

Laisvės Laivas Pavadintas 
Lietuvio Didvyrio Vardu

SVICTORY

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR 
BONDS 

ANO
STAMPS

Trijų Valstybių Atstovai Susitarė 
Dė Organizacijos Pasaulio Taikai

sielą”. Anglijos ministeris 
pirmininkas teisingai nu
matė, kad iš mažų tautų 
nieko nepasiliktų, jeigu 
jos patektų nacių ar bolše
vizmo barbarizmui.

“Pasaulio taika reikalau
ja ne pražudyti rusiško ko
munistinio ar vokiečių na
ciško imperializmo nas
ruose mažas ir kultūrin
gas tautas, bet įgyvendin
ti laisvės, pagarbos ir 
tarptautinio padorumo 
nuostatus tautų ir valsty
bių šeimoje”.

VVashington, D. C., rugp. 
31 — Trijų didžiųjų vals
tybių, būtent, Jung. Vals
tybių, Didžiosios Britani
jos ir Sovietų Rusijos at
stovai Dumbarton Oaks 
konferencijoj susitarė dėl 
sudarymo tarptautinės i
taikos ir saugumo organi
zacijos.

Trijų valstybių atstovų 
pirmininkai specialėje 
spaudos konferencijoje i 
Dumbarton Oaks rūmuose 
pareiškė, kad tokia orga
nizacija turi numatyti:

1. Organą sudarytą iš vi
sų taiką mylinčių tautų, 
pagrįstą suverenės lygy
bės principu.

ras skaičius kitų valsty
bių.

3. Efektyvūs priemonės 
taikingam išrišimui kilu
sių ginčų, jų tarpe tarp- 

i tautinį teismą ir kitos rei- 
i kalingos priemonės taikos 
ir saugumo išlaikymui.

• v •

VVashington, D. C. —
United Statės Maritime 
Commission pranešė Karo 
Informacijos Ofisui, kad 
Laisvės Laivui (Liberty 
Ship), kuris dabar yra 
statomas J. A. Jonės Cons- 
truction Co., Ine., statybos 
kieme, duotas vardas Ste
pas Darius.

Stepas Darius yra mūsų 
tautos herojus. Jis žuvo 
dėl tėvynės garbės. Ame
rikos Lietuvių Komitetas 
New Yorke, kuris karo 

; bonais sukėlė S2.000.000, 
pasiūlė valdžiai Laisvės 
laivą pavadinti Stepo Da
riaus vardu.

i Garbė New Yorko lietu
viams!

Sukilę Čekai Užėmė Gele- 
žinkelio Centrą

Londonas, rugp. 31 —Če- 
koslovakų ginkluoti parti
zanai užėmė Cadca, svar
bų geležinkelio junginį į 
pietus nuo Jablunka perė-

Londonas, rugp. 31 — 
Vengrijos vyriausvbė Lon
done atsišaukė į Vengrijos 
gyventojus sukilti prieš 
nacius ir prisidėti prie pa
greitinimo karą užbaigti.

Amerikiečiai Veja Nacius

Rooseveltas Sakys Politinę 
Kalbą Rugsėjo 23 (L

Darbininkų Radio Programa
VVashington, rugp. 31 —

Prezidentas Rooseveltas
pareiškė, kad rugsėjo 23

Roma, rugp. 31 — Ame
rikiečių karo jėgos neat- 
laidžiai pliekia kailį bė
gantiems naciams Rhone 
slėnyj, kai tuo pačiu laiku 
stiprios vokiečių karo jė
gos iš Italijos fronto puo
lė Alijantų karo jėgas! dieną jis pasakysiąs pirmą 
Prancūzijoj. Vokiečiai at-! politinę kalbą prezidento 
siėmė Briancon miesteli, rinkimo reikalu.

Šeštadienį, rugsėjo 2 d., 2 vai. po pietų įvyks Lie- kur Alijantai silpnai lai-
| tuvių Darbininkų radio programa: liaudies dainos, mu- ’ ' 
zika, pranešimai. Prašome pasukti savo radio rodyklę 
ant 1150 kilocycles ir klausytis programos iš WCOP 
stoties, Boston.

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

i pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš-
2. Tarybą sudarytą iš ke- tadienių programose pasveikinti ir paskelbti.

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.

lių narių, kurioje, apart di
džiųjų valstybių, būtų pe
riodiniai renkama tam tik-

kėši.
Alijantai per dvi dienas 

paėmė vokiečių 800 sunk
vežimių su karo reikmeni
mis, dvi Vokietijos bateri
jas 88-mm garsiųjų ka- 
nuolių ir divizijos koman- 
dierių.

Valence, atrodo, jau teks 
Alijantams. 1 WONDERUIN»

- JfKMf •
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ĮVAIRIOS žinios

VOKIEČIAI SIEKIĄ TAIKOS Vyskupas Apibudino Pasto
vios Taikos Keturius 

PunktusLondonas, rugp. 31 — 
Vokietijos nacių radio ži
nių pranešėjas, Lt. Gen. 
Kurt Dittmar. kalbėdamas 
savo krašto žmonėms, da
vė visiems aiškiai supras
ti. kad Vokietija norėtų 
užbaigti karą, jei tik “Ali
jantai kiek nusileistų ir 
prisiimtų tartis”. Jis pri
pažino vokiečių pralaimė
jimą Prancūzijoje, saky
damas. kad dabar Prancū
zijoje yra panašiai, kaip 
buvo 1940 metais, tik toks 
skirtumas, kad vokiečiai 
grįžta atgal į Vokietiją. 
Jis taip pat apgailestavo 
Rumunijos pasitraukimą 
iš karo, sakydamas: “būtų 
nesąmonė sakyti, kad per
versmai Rumunijoje mūsų.

skaudžiai nepalietė. Ru
munijos armija buvo ga
linga pagalba”. Baigda
mas jis pareiškė, kad “į du 
mėnesius mes praradome 
visą ką buvome gavę ir 
manėme, kad galėsime iš
laikyti savo ekonominiam 
ir militariniam reikalui ’.

Žinoma. Alijantai neda
rys jokių nusileidimų, bet 
reikalaus besąlyginio pasi
davimo. Ypač kada vokie
čiai pradėjo leisti j Angli
ją robotines bombas, ku
rios išžudė tūkstančius 
žmonių ir pridarė milijo
nus dolerių nuostolių, už 
tokį žiaurumą ir atvirą 
žmogžudystę Alijantai ne
parodys naciams daug gai- 

i lestingumo.

LAIVŲ NUO

2

Šauksmas Į USA.

PASTATE 65,000
RŪGS. 1,1939-FORRESTAL

Washington, D. C., rugp. mų maisto išvežimui. Pra- 
31 — J. V. Laivyno sekre- nešimas sako, 1—2 . _1-L 
torius James V. Forrestal 
pareiškė, kad nuo rugsėjo 
1 d., 1939 m. pastatyta be
veik 65,000 įvairių laivų ir 
daugiau kaip dvidešimt 
kartu daugiau lėktuvų.

Sekr. Forrestal pažymė
jo, kad iš tų 65.000 laivų 
buvo duota ir Alijantams 
pagal “lend-lease”. Laivy
nas sako, kad Alijantai ga
vo 2,822 laivus.

Plattsburgh. N.
šiomis dienomis vyskupas 
Bryan J. McEntegart, Og- 
densburgo vyskupas, kal
bėdamas Amerikos Katali
kių Dukterų organizacijos 
konferencijoj, pasiūlė ke
turių punktų taikos prog
ramą. paremtą ant “tarp
tautinės moralybės ir ne 
ant politinės jėgos, politiš
ko tinkamumo, arba na
cionalinės savymeilės”.

Vyskupas sako, kad kon- 
ferentai Dumbarton Oaks, 
kurie tariasi sukurti pa
sauliui organizaciją, turi 
priimti keturius esencia- 
lius punktus:

“1. Turi pagerbti visų 
taiką mylinčių tautų, dide
lių ir mažų, laisvę, pilnu
mą ir užtikrinimą.

“2. Turi sudaryti agen- 
(turas išrišimui tarptauti
nių ginčų teismuose ir ki
tu teisingumo būdu, negu 
ginklais.

“3. Turi sudaryti preky
bos sutartis, kurios užtik- 

visiems žmonėms

Italai kaimiečiai padeda pernešioti Alijantų trans- 
1 porte prekes Florence srity, kur naciai nukirto til- 
| tus. Matomai jie žygiuoja per griuvėsius į paskyrimo 
vietą.

Į

kad vokie
čiai neišvežė mašinų iš 
dirbtuvių, išskyrus tik iš 
kelių moderniškų įstaigų. D.( . . , _
Tačiau visa žalia medžią- visiems žmonėms •
ga buvo skubotai išsiųsta teisingą priėjimą prie visų 
i Vokietiją. Tuo pačiu lai- natūralių žemės turtų, 
ku visą metalą ir net gele- Tautose turi būti ga- 
žinkelio bėgius ir koki tik rantuota ne tik mažumų 
metaią rado vokiečiai iš- grupėms teisinga teise/ 
vežė iš Lietuvos. ^et visiems žmonėms, zo-

dzio laisve, susirinkimų 
Vokiečiai besitraukdami laisvė, ir religijos laisvė”. I 

iš Lietuvos, sako praneši-1 
mas, išsprogdino tiltus ir

Vokiečiai Nesuspėję Išvežti padegė namus miesteliuo-
----  se. per kuriuos jie ėjo.Maisto Iš Lietuvos

Sovietai Pradėjo Kovas 
Prie Varšuvos

Washington, D. C. — Vo
kiečių traukimasis iš Lie
tuvos buvęs toks paniškas 
(ūmus), kad jie palikę ū- 
kis beveik nepaliestas, sa
ko švedų laikraštis “i 
tisker Nyheter”, kurio ži
nias gavo Karo Informaci
jų Ofisas (OWI).

Sakoma, 
neturėję užtektinai veži- vietų kovas Rytprūsijoje. i

Londonas, rugp. 31—Vo
kietijos žinios skelbia, kad

į Estų Intelektualai Tebėra
I Purvinuose Kalėjimuose

Washingtorf, D. C. — Of- 
fice of War Information 
gavo žinių, kurias paduo
da švedų laikraštis “Bal- 

i tisker Nyheter”, kad gy
dytojai, advokatai, inžinie- 

universi
teto profesoriai ir kiti in
telektualai, kurie buvo 

Varšuvos. nacių areštu2ti EstiJ°j Pe’

Bal- sovietų Rusijos karinome- r^a^’ publicistai,

grįžti anksčiau išvežtiems 
asmenims atgal į savo kra
štus; ir

8. Kad Raud. Kryžiui ir 
kitoms USA šelpimo orga
nizacijoms būtų leista lais
vai sušelpti Balt, kraštų 
gyventojus ir tremtinius.

(LKFSB) Neseniai iš 
spaudos išėjo svarbus do
kumentų ir faktų rinki
nys: “An Appcal To Fellow 
Americans on Behalf of 
the Baltic Statės”. Čia su
rinkti svarbiausieji doku
mentai, kalbantieji už tų 
trijų kraštų laisvę ir ne
priklausomybę, drauge čia 
įdėtas ir raštas, pasirašy- 

, tas Amerikos Lietuvių Ta- 
! rybos, Amerikos Latvių 
Vyriausio Komiteto ir A- 
merikos Estų Organizaci
jų Vyriausio komiteto, ku
rie kreipdamiesi į Ameri
kos vyriausybę ir visus a- 
merikiečius, prašo paveik
ti, kad: 1. Lietuvos, Latvi- bet ir čia dėl karo labai 
jos ir Estijos okupaciją daug sunkumų. Mus pa- 
vykdydama Sovietų Są- siekė žinios, kad viena to- 
junga prisilaikytų tarp- kių 
tautinių įstatymų ir karo 
taisyklių ir kad būtų kon
troliuojama Sąjungininkų 
Kontrolės komisijos bei 
prižiūrima Sąjungininkų 
Patariamojo Komiteto Eu
ropoje.

2. Kad okupacinė sovietų 
valdžia nesikištų į Balti
jos kraštų vidaus reikalus, 
gerbtų asmens neliečiamy- 

| bę, religijos, mokymo, 
(spaudos ir kalbos laisvę. 
Į 3. Kad tuose kraštuose 
i nebūtų kuriama sovietinė 
valdžia, o kad būtų atsta
toma vietinė demokratinė 
administracija;

4. Kad būtų atstatyta 
konstituciniai įstatymai ir 
privatinė nuosavybė, kaip 
tas buvo prieš 1940 m. bir
želio mėnesį;

5. Kad laikinoji karinė 
administracija laikytųsi 
tarptautinių įstatymų, 
kad nesiimtų teroro aktų,, 
o kriminalinės bylos, kad 
būtų vedamos tų valstybių 

mepriklausomo gyvenimo^
laikotarpy sukurtais įsta- J 
tymais, vietinių teismų/ 
prižiūrint Sąjungininkų 
Karinės Kontrolės komisi- mums praneša,

I
I

RAUDONIEJI ĮSIVERŽĖ Į 
PLOESTI ALIEJAUS LAUKUS 

__________ ___ <e>------------------------------------------
Londonas, rugp. 31 —So

vietų Rusijos laivynas ir 
kariuomenės užėmė Ru
munijos didį uostą ir 60,- 
000 gyventojų miestą Kon
stanta, Juodosios jūros 
pakraštyje, 

į Rusijos kariuomenės esą 
tik 17 mylių nuo Rumuni
jos sostinės Bucharesto, 
ir įsiveržė į Ploesti aliejaus 

I laukus.
■ Kitos sovietų armijos 
i nasivarė 50 mvliii i Trsn-pasivarė 50 mylių į Tran- 
sylvaniją. Rumunija nori 
atsiimti tą teritoriją nuo 
vengrų.

nės pradėjo smarkų puoli
mą prie Dadzymin. į šiau- 
rę-rytus nuo 1------ .

kad vokiečiai, Nieko negirdėti apie so- reLtą ^a^an^0 ir ^e^Yzes 
--------------------------- - ----------------- . menesiuose, be kelių įsim- 
------------------------- :...............—  —— j čių, tebėra kalėjimuose.

I Kalėjimai esą labai pur
tini, pilni visokio brudo. 
: Estų Respublikos Tautinis 
Komitetas iš Talinno pro

testą vo ir skundėsi pasau
liui dėl laikymo per mene-i 
' sius šimtus teisingų estų 
patriotų kalėjimuose, ku
rie yra užkrėsti kirminais, j 

Tas pats laikraštis pa
duoda, kad srovė rusų pa-! 
bėgėlių seka besitraukian-! 
čias vokiečių armijas. Be 
jau pirmiau 220,000 pri-j 
verstinai išvežtų iš Lietu-: 
vos, dauguma pabėgėlių 
savanoriai bėga vakarų 
link.

Maisto padėtis Lietuvo
je yra tokia, kad tikimasi, į 
jog gali būti badas. Nežiū
rint to, kad vokiečiai už-i 

Įdarė Lietuvos sieną, “Ar-' 
beitsdienst” kasdien iš-: 
siunčia apie 2.000 riisų į 
Vokietiją.

Pirmas Londono Lietuvis, 
Gavęs Kapitono Laipsnį

>

Didelis Prieglaudų Vargas 
Lietuvoje

(LKFSB) Dėl gausių iš
trėmimų, dėl karo veiks
mų Lietuvoje— gana daug 
našlaičių. Kad juos nors 
kiek aprūpinti, stengtasi 
plėsti prieglaudų darbą,

Nauja- Koncentracijos 
Stovykla Lietuvoje

—Ka-
Ofisas
Stock-

prieglaudų, esanti 
Lauruose, buvo vadovau
jama saleziečio kun. Že
maičio.

Vieną naktį, kaip žmonės 
praneša, bolševikų gauja 
užpuolė tą prieglaudą, su
mušė visus, išrėdė, ką ga
lėjo išsinešė, ko nepakėlė 
— sudaužė, sunaikino, 
Našlaičiai paliko be duo
nos. be drabužių, be langų 
ir durų.
—

DAUGIAU UZ TUOS PINIGUS

(LKFSB) Anglijos lietu-; 
vių veikėjas Jonas Liū- 
džius, kaip mums praneša 
iš Londono, bus bene pir- 
masis Anglijos lietuvis, i 
gavęs kapitono laipsnį. Tai į 
gabus vyras, jau pirmame Į 
D. Britanijos lietuvių sei
me, 1938 m., buvo išlink

ėtas D. Brit. Lietuvių Tary
bos sekretoriumi.

Jo brolis Albinas yra la
kūnas. Baigia paskutinius; 
karinius pratimus Šiauri
nėje Afrikoje. Rašo tė- 

( vams, kad aplankė Jeruza
lę, apėjo tikruosius Kry
žiaus kelius, aplankė visas 
žymesnes šventas vietas ir ( 
buvo tuo labai patenkin-j 
tas.

i

Darbininkų Kunigas Lankėsi1 
Lietuvoje

j
j

Smarkūs Ginčai Dėl Konver* 
sijos Įstatymo

IŠ FONTANĖLIU VISUR

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

VVashington. D. C., rugp. 
31 — J. V. atstovų rūmai 
pradėjo svarstyti Senato 
užgirtą George bilių poka- 

i rinei konversijai ir demo- 
; bilizacijai. Tą bilių smar
kiai kritikuoja respubliko
nų atstovai ir administra
cijos opozicionieriai demo
kratai.

i
I

Washington, D. C. 
ro Informacijos 
(OWI) paduoda 
hoims Tidningen praneši 

įmą, kad šešios savaitės at-į 
gal vokiečiai įsteigė naują1 
koncentracijos stovyklą 
Kretingoje, kurioje įkalino! 
Olandijos ir Belgijos žy-1 

1 dus.
Pranešimas sako, kadi 

4,000 kalinių stovykloje y-i 
ra priversti dirbti “sun
kiausius rankų darbus”, ir 

'juos “apima didžiausiai 
i baimė, kas bus su jais”, 
kai naciai bus priversti 
trauktis iš tos srities.

Švedų laikraštis sako, 
kad latviai patriotai “iš
laisvino” 600 žydų, ku
riuos naciai privertė dirb- 

i J fortifikacijų darbus 
šiaurinėje Kuržeme, Lat
vijoj. Visi “išlaisvinti” žy- 

I dai, kurių dauguma buvo 
į iš Vokietijos, Čekoslovaki- 

‘" i jos, Vengrijos ir Olandijos, 
prisidėjo prie patriotų, sa
ko pranešimas.

Karo Informacijos Ofi
sas (OWI) paduoda Lenin-

■ grado radio žinias, kad 
(Vilniuje, Lietuvos sostinė-
■ je, gyvenimas pagerėjęs. 
: Sovietų viršininkai išdali- 
[ną daugiau duonos, negu 
I vokiečiai duodavę.

Tačiau miestas tebėra be 
Į vandens, sako rusų radio. 
Nerio ir Vilnelės upių van
duo yra pavojingas naudo
jimui, nes vokiečiai jį už-1 
teršę. Žmonės gerią van
denį iš šulinių. Pažada pa
taisyti vandens pristaty
mą iki spalių 15 d.

“Viešosios sveikatos ins
titucijos kovoja su užkre
čiamųjų ligų pavojumi, 
kurį sudaro užterštas van-l 
duo ir lavonai, kurie tebe-j 7 jguii griuvėsiuose.”

Lietuviai Saukiasi Ir Į 
Britų Vyriausybę

(LKFSB) Londone, vy
riausybės įstaigoms, buvo 
įteiktas raštas, kuriuo pra
šoma Sąjungininkų globo
ti Lietuvą naujos okupaci
jos metu. Atatinkamoms į- 
staigoms buvo perduota ir 
Vyr. Lietuvai Išlaisvinti 
Komiteto telegrama, gau
ta per Švediją iš Lietuvos.

Ateitininkai Kovoja 
Prancūzijos Fronte

(LKFSB) Iš Londono 
kad tenai 

jai; kaikurį laiką su savo dali-
6. Kad nebebūtų tremia- mi stovėjęs ateitininkų

mi gyventojai iš Lietuvos, draugovės narys A. Čelkis 
Latvijos ir Estijos; dabar būsiąs išvykęs, tur-

7. Kad būtų leista su- būt, į Prancūzijos frontą.

(LKFSB) Su daugybe 
priverstiniems darbams į 
Vokietiją tremiamų lietu
vių darbininkų, yra išva
žiavęs to paties vargo ken
tėti ir darbininkams reli
ginę pagalbą teikti lietuvis 
salezietis kunigas Dr. Pui
šys. Jisai šių metų balan
džio mėnesyje turėjo gali
mybę trumpam laikui ap
lankyti Lietuvą.

Lietuvoje esąs labai sun- 
kus gyvenimas, žmonės 
daug kenčią nuo plėšikų, portugalų laikraštis “Voz 
visi karo išvarginti, laukią labai objektyviai rašė apie 
jaunų jėgų ir bažnytiniam vargingą Baltijos valsty- 
darbui.

I

Portugalai Palankūs 
Lietuvai

(LKFSB) Šią vasarą

bių padėtį.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

Ur VUEashingtom
COOF’ERATIVE BANK
430 IIOADWAY • SOUTH BOSTON

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 1301,-R
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Bolševikai Ir Religija

BALF PRANEŠIMAS
3

Visi gerai žinome, kad bolševikai, okupavę Lietu-j 
vą 1940 m., pradėjo persekioti religiją. Bet bendras to1 
fakto pažymėjimas nepilnai nušviečia tikrąją padėtį.1 
Mums reikia smulkmenų. Jas kaip tiktai patiekia p. 
Trakiškio knygutė: “The Situation of the Church and 
Religious Practices in Occupied Lithuania”.

Visų pirma bolševikai pasiryžo pašalinti religiją

Chile valstybėje sniegas ir ledas užpylė Sevvell kaimelį, palaidodamas 
jame gyventojus. Užmušta apie 190 mainierių. Gelbėtojai atkasa žuvu
siųjų lavonus.

Pašalpos Komisijos di- 
ir už-iš viešų įstaigų. Pradėjo nuo mokyklų. Nepriklauso- džiausiąs rūpestis i

bet nepriverstinas religijos dėstymas. Bolševikai tučjjr surasįį būdus bei kelius Tarptautinį 
j__ •__ ___i: ___ ________on -lAtA ™ re

donasis Kryžius paskyrė 
$10,000.00 ir nupirko už tą

rnos Lietuvos viešose mokyklose buvo įvesta laisvas, juotis buvo sukelti lėšas sumą medikamentų, ir per'donąjį Kryžių,

National War Fund mūsų Bendram Šalpos Fondui 
paskyrė spalių, lapkričio ir gruodžio mėnesius $135,- 
000.00 sekantiems reikalams:

1. Administracijos reikalams, ofisui ir t.t. $25,000.00. 
(Toji suma dėl 12 mėnesių).

Vaistams į Lietuvą $12,500.00.
Pabėgėliams Pietų Amerikoj $12,500.00. 
Pabėgėliams Prancūzijoj ir Italijoj $7,500.00. 
Pabėgėliams Ispanijoj ir Portugalijoj $3,750.00. 
Pabėgėliams ir studentams Švedijoje—$5,000.00.

7. Pabėgėliams ir studentams Šveicarijoj—$6,250.00.
8. Drabužių Vajui — $10,000.00.
9. Atsargos kapitalui — $10,000.00.

Mūsų pabėgėliams bei ištremtiems šelpti Sovietų 
Rusijoj buvo mūsų patiektos didelios sumos, bet Na
tional War Fund išbraukė, nes nėra kelių ir būdų, kad 
mūsų pašalpa lietuviams pasiektų Sovietų Rusiją. At
skiriems asmenims pašalpą siųsti mūsų Valdžia nelei
džia. Jei Sovietų Rusija įsileis mūsų įgaliotinius ten 
vykti ir mūsų šalpos išdalinimą prižiūrėti, tai tada mes 
galėsime gauti lėšų šiems reikalams.

Gautos kablegramos, kad iš Rusų - Vokiečių fron
to į Švediją dabar atbėgo šimtai lietuvių. Jiems su
šelpti BALF savo pasėdyje šio mėn. 23 d., iš savo fon
do paskyrė ir pasiuntė $2,000.00.

BALF P irmininkas.

.šiame mėnesyje jau čiun- 
Ičiami į Tarptautinį Rau-

Geneva,
Į Šveicarija. Šis planas yra 
' vykdomas neatsižvelgiant 
į karo padėtį.

3. Mūsų tremtinių ir pa
bėgėlių šelpimas Sovietų 

j Rusijoje nepasisekė. Da
ryta žygių su mūsų De- 
ipartment of Statė pagal
ba, kad Sovietų Rusija' 

j leistų badaujančius mūsų 
tautiečius sušelpti, bet ir jokio atlyginimo, ir kelio-1 VilniM- 
tai liko be pasekmių. Buvoi............. —
darytos pastangos išlais-! užsimokėjome, 

jvinti Černeckių L • —
kun. Vailokaitį ir 
bet ir tos pastangos dar Konfratrams už nuoširdų rado ir tokių, 
konkrečių rezultatų neda- kooperavimą. Dėkingas e- kams priminė, kad Vilnius > vė " . . •į ve.

I

Raudonąjį'; 
Kryžių, pasiuntė dalimis į’ 
Lietuvą.

2. Mums prašant, Ame
rikos Episkopatas suteikė 
$10,000.00 Lietuvos žmo- j 
nėms medikamentams ir 
šioji suma buvo įteikta A-i 
merikos Raudonajam Kry
žiui, kad už šią sumą nu
pirkę medikamentus, pa
siųstų į Lietuvą. Visi for
malumai ir leidimai Ame
rikos ir Britų valdžių jau 
gauti ir medikamentai

tuojau religijos dėstymą pašalino. Birz. 20, 1940 m., gušelpimui nuo karo nu-! 
jkentejusių lietuvių. Dar-Į 
bas nelengvas, nes karui 
einant ir politinėms kom
plikacijoms susidarius, 
reikėjo visokeriopais bū- 

j dais surasti lėšas ir kelius, 
kad pagalbos ranką ištie- 

i sus mūsų broliams ir sese
rims.

i Čia trumpai pranešiu 
mūsų veiklą.

_____ ____  _ ________ _____ ____ .j 1. K. V. pašalpos komisi- 
į tai žiūrėjo. Manė, kad toks neparankus religijos dės- Jos įtaka, Amerikos Rau- 
tymas visiems nusibos ir viskas savaime likviduosis. 
Tačiau jų apsirikta. Privatūs religijos kursai netik ne
mažėjo, bet sparčiai augo. Draudimas sukėlė religinį 
uolumą. Bolševikai ne juokais susirūpino. Kaip čia tą 
likvidavus? Viešus įsakymus žmonės leidžia per dan-į . .
tis, keikia, kritikuoja, jaudinasi. Negerai. Reikia, kaip mieste.^.. valsčiuje... kaime, 
nors slaptai, vogčiomis, administraciniu būdu visai . - - -. v .. .
tai likviduoti. Taip ir padaryta. Ir tuojau užgimė štai j°S man griežtai uždrausta dėstyt vaikams religiją 
kokios rūšies dokumentas* mokyklose ar besiruošiantiems stot j mokyklą, nei

“Socialistinė Lietuvos Sovietų Respublika. Pildo- bažnyčiose, ne privatiniuose namuose, nei bet kuriose 
mojo Komiteto Kauno Apskritis. Bal. 25,1941 m. No. kitose vietose. Ir kad as neturiu jokios teises kalbėtis 
8. Visiems Kauno apskričio ir Jonavos miesto Pildo- su vaikais apie tikėjimą. Man buvo aiškiai pasakyta, 
mųjų Komitetų Viršininkams. Šiuomi jums įsakau,1 kad būsiu atsakingas uz neislaikymą šio perspėjimo, 
kad gavę šį laišką, tuojau sukviestumėte visus dvasi- kurį dabar pasirasau. Parašas...
ninkus (vikarus, kunigus ir t.t.), gyvenančius jūsų Kunigai nepasirašė, nežiūrint smarkių grasinimų,^ 
valdymo srityje, ir praneštumėte, jog jiems griežtai kurių bolševikai nesuskubo įvykdyti dėl užklupusių 
uždrausta mokyti vaikus religijos ir pareikalautume- juos įvykių birž. mėn. 1941 m. Skaitant tuos bolševikų 
te, kad jie pasirašytų čia pridėtą pareiškimą. Kiekvie- įsakymus, krinta į akį jų panašumas į caro “ukazus”. 
nas kunigas turi būti pašauktas atskirai, arba aplan- Ta pati administracinė sistema, ta pati “sekretna och- 
kytas jo namuose. Šio laiško nevalia kunigams rodyti, ranos” technika,. Ir bolševikų siekimai Lietuvoj eina 
Kunigų pasirašyti pareiškimai ir šis konfidencialinis cariškąja linija, tik kur kas žiauresniu būdu: surusin- 
laiškas turi būt man grąžinti geg. 10, 1941 m. Kadangi ti, sumužikinti ir sususkinti. Yra tačiau vienas skir- 
šis dalykas yra griežtai paslaptingas, tai įsakau jums tumas: caro činovnikai siekė supravoslavinti ir suca- . .. , • . , - . . . • i • i • j •» v • » i n • • j • • <4 t -i • •_

Švietimo komisaras gavo įsakymą iš Komunistų Par-. 
tijos Centro uždrausti religijos dėstymą viešose mo-' 
kyklose ir kapelionus nuo pareigų atleisti. Vieton reli
gijos įvesta “politinė edukacija”, t. y. dėstymas Mark
so teorijos ir susipažinimas su Sovietų Rusijos ir Ko
munistų partijos konstitucija. Tėvai, kurie suprato re
ligijos būtinumą vaikų auklėjime, prašė Švietimo Ko
misarą, kad grąžintų religijos dėstymą mokyklosna. 
Kapelionus savo lėšomis išlaikysią. Į tą prašymą bol
ševikai nė dėmesio neatkreipė. Tada tėvų komitetas 
susitarė su kunigais dėstyti vaikams religiją bažny
čiose ir privatiniuose namuose. Taip ir padaryta. Bol
ševikai negalėjo to nežinoti. Bet pradžioje pro pirštus

(pasirašyta) Bilis, pildomojo Komiteto pirmininkas”. 
Raštelis, kurį kunigams reikėjo pasirašyti, buvo 

šitokio turinio:
“Aš žemiau pasirašęs kunigas... gyvenąs... apskr...,1 

, pasirašau šį pareiškimą, 
kaipo įrodymą, kad man buvo pranešta bal.. 1941 m.,

vo siųstos lėšos per Šven
tojo Tėvo Delegatą Jo E. 
Vysk. Cicognani; pakvita-, 
vimai gauti. Tikiu, kad iš 
K. V. iždininko raporto fi
nansiniai dalykai paaiškė
jo.

Dirbome ką galėjome be

Vilniaus Klausimas Londone

(LKFSB) Lenkų vyriau
sybė, kaip mūsų korespon
dentas praneša, po poros 
dienų posėdžiavimo, esa- 

į mos padėties šviesoje pa
reiškė savo pretenzijas į

inių išlaidas iš savo pinigų; Lenkų laikraščiai pa- 
užsimnkėinmp. Labai dė- skelbė ištisą lenkų vyriau- 

šeimą,' kingas esu Pašalpos Ko- sybės tekstą, kaikurie ir 
kitus, misijos nariams ir visiems angliškieji, bet iš tų atsi- 

i. kurie len-
,------r---------,----  ------ s

su už pasitikėjimą ir išrin-'— istorinė Lietuvos sosti-
4. Amerikos Arkivysku- kimą manęs šiai komisijai nė, kad 1920 m. sutartimi 

> buvo priskirtas 
šalpos reikalais labai daug Lietuvai, kad lenkai 1920

pams ir Vyskupams (144) vadovauti. K. V. veikla pa- Vilnius 
išsiuntinėta kun. J. Pruns- ■-----,----
kio išleista knygutė apie nuopelnu priklauso įsikū- m. Vilnių užgrobė ir tt. 

i “15 Lithuanian Priests Li- rimui United Lithuanian Atrodo ka<J lenkai , 
quidated . Daugelis iš jų e ie un ° . I?erlc^’ niaus klausime nepar< 
prisiuntė laiškus su užuo- ^nc-» n* ypatingai Amen- nol.Qni.QmQ: __„„a

išsiuntinėta kun. J. Pruns-

mokyklose ar besiruošiantiems stot į mokyklą, nei
prisiuntė laiškus su užuo
jauta.

5. Mūsų valdžiai suorga- k;;tan7io”’ ^į-“ 
nizavus United Nations 
Relief and Rehabilitation 
Administration ir nepa-i

( kvietus Lietuvos, mes je. dėl ULRA ir ___
siuntėme prašymus ir pro- neleidžia toliau ka nors 
testus prieš šį faktą. Gra- veikti K. V., ir todėl pra-j 
žų atsakų ir pažadų gauta, šau mane į valdyba ne- 
bet Lietuva visgi į UNRRA rinkti, 
liko nepriimta.

6. Lietuvos Atstovybės
laikyti" jį paslaptyje, niekam nerodyti ir su nieku apie roslavinti; dabar užsimota subedievinti ir “sustalinin- prie Vatikano išlaikymui j * 
tai nekalbėti... Iti”. K.!ir pabėgėlių šelpimui, bu

kos Episkopatui, kuris 
| nuoširdžiai remia mūsų

lūs.

kad lenkai Vil
niaus klausime neparodo 
pakankamai geros valios 
ir noro surasti abiem pu
sėm priimtiną klausimo 
išsprendimą.

n

Mano darbuotė parapiio- i ^ūra tai didysis tautų vieške- 
SVeikata *’s’ Pra,e^žiąs žmonijos turtus 

ir keleivius, žodį ir mintį.
Prcrf. K. Pakštas.

o gal ir ne rinktu
mėt ir be mano prašvmo. 
Tad ačiū visiems ir kiek- 

, vienam.
Kun. Dr. J. B. Končius.!
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DIEVAS IR KARAS
Parašė Fulton J. Sheen Ph. D., LL. D., Litt. D. 

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

SKYRIUS III.
DIEVIŠKOJI KAINA ŠIO KARO 

SUSTABDYMUI
Visagalis Dievas sutvėrė kiekvieną širdį 

galinčia mylėti. Bet meilė kartu savyje tal
pina ir atrankos jausmą, širdis, kuri myli, 
turi būti širdis, kuri gali mylėti, bet gali ir 
nemylėti. Dievas iš savo meilės sutvėręs mus, 
be abejo norėjo, kad mes Jį mylėtume gyven
dami čia žemėje. Tačiau Jis mus paliko lais
vais ir davė galimybės neapkęsti savo artimą 
ir nemylėti Dievą. Apgyvendintas žmogus čia 
žemėje turįs laisvą valią yra lygus mažam 
dievukui, nes jis yra papuoštas Dievo laisvės 
atspindžiu.

Tvėrėjui buvo žinoma, kad kai kurie iš tų 
tarsi mažųjų dievų nusikals ir trokš klaidos, 
nes jie neturi visažinančios Dievo išminties. 
Jis žinojo, kad kai kurie iš tų žmonių sukils 
prieš Jį, nes jie sanprotavo, kad būti laisvais 
reiškia būti nepriklausomais Dievui. Kaip 
juokinga! Ar gali saulės spinduliai nepri
klausyti pačiai saulei?

Pats faktas, kad mes esame giminingi Die
vui turėdami laisvą valią, nepaliuosuoja mus 
nuo galimybės klysti ir nusisukti nuo nusta
tytos Dievo tvarkos. Jeigu koks didingo ka

raliaus vaikas neklausydamas auklės įspėji
mo nebristi į vandenį, o jis vistiek brenda, 
jis beabejo nebus apsaugotas nuo galimybės 
prigerti. Jis laužo įsakymus ir todėl turi kęs
ti pasekmes.

Dievas nepaliko bus bejėgiais. Jis davė jė
gos kovoti su pikto jėgomis ir laisva valia 
pasirenkant kovą, įrodysim savo ištikimybės 
garbingumą.

Pats Dievas yra prisiekęs, kuomet Jis da
vė mums laisvą valią, jog ji nebus iš mūsų 
atimta nors ir milijonai žmonių klaustų: 
“Kodėl Dievas nesustabdo šį karą”.

Visagalis Dievas viską gali. Gali mus pra
žudyti: gali leisti baisiausias kančias, tačiau 
Jis niekados neatims iš mūsų laisvosios va
lios. Žmogus gali per visą savo gyvenimą ne
apkęsti Dievą, gali laužyti Jo įsakymus, gali 
išsprogdinti pasaulį, gali pažeisti Jo dieviš
kąją Širdį, tačiau ir tuomet Dievas neatims 
iš mūsų laisvosios valios.

Sutverti žmogų laisvą, buvo Dievo tvėri
mo tikslas, kartu ir Kalvarijos kalno tragedi
ja tai patvirtina. Žmonės, kryžiavusieji Kris
tų turėjo pilną laisvę ir nekryžiuoti Jo. Vie
nokiu ar kitokiu būdu Dievas vis vien palieka 
laisvą žmogų ir savo gerumu kviečia laisvai 
grįžti prie Jo, prie meilės už kurią didesnės 
žmonija nėra mačiusi.

Tuomi mes ir priartėjame prie klausimo: 
“Ar Dievas gali sustabdyti karą?” Žinoma, 
kad gali! Bet su ta sąlyga, jog Jis atims 
mums laisvę. Tokia tad būtų šio karo sustab
dymo dieviškoji kaina.

Mes sakomės kovo ją už laisvę ? Tad kam gi 
mes prašome Dievo, kad panaikintų mūsų

laisvę, nes jeigu mes klausiame: “Kodėl Die
vas nesustabdo šį karą?”, mes tuo pačiu pra
šome Jo atimti mūsų laisvę.

Mes mėgstame sakyti, jog kovojame, kad 
pašalinus visus karų kėlėjus diktatorius. 
Tuomet kodėl mes prašome, kad Dievas tap
tų diktatorium? Mes skundžiamės ir aima
nuojame, kad diktatoriai yra blogos valios 
žmonės, nes jie nori atimti žmogaus laisvę 
ant žemės. Bet kam gi mes ieškome diktato
riaus danguje? Vienu momentu šaukiame 
prieš žemiškuosius diktatorius, kurie žmogų 
paverčia gyvuliu, kitu momentu maldaujame 
diktatoriaus danguje, kuris atimtų žmogaus 
įgimtąją laisvę.

Ir jeigu mums tektų rinktis po kokių dik
tatorių geriau norėtume gyventi, mes be abe
jo pasirinktume žemiškąjį diktatorių trum
pam amžiui, vietoj dangiškojo Diktatoriaus, 
kuris vienu savo visagalinčiu mostu atimtų 
iš mūsų tai kas mus padaro panašiu Dievui. 
Tačiau esame laimingi neturėdami tos pro
gos rinktis. Dievas jokiu būdu negriaus žmo
gaus laisvės ir Jis nebus diktatorium. Ir štai 
dėl ko Dievas ir nestabdo karo.

Tuomet ant ko turi būti suverčiama viso 
karo priežastis? Gal ant tos Dievo dovanos, 
kad mes esame laisvi, o gal kartais ant mūsų 
pačių, kad mes išniekiname tą laisvę?

Kiekvienas turėtų paklausti savęs, ar mes 
kartais nesame per daug išdidūs prisipažin
ti, jog mes esame nuodėmingi žmonės? Kuo
met pasaulyje vyksta didžiausia netvarka, 
mes suverčiam visą kaltę blogoms valdymo 
sistemoms, ekonominei netvarkai ir panašiai,

tačiau patys į save mes niekuomet nepažiū- 
rim.

Kad suprastume kiek šis pasaulis yra nu
klydęs ir pažeidęs žmogaus įgimtą laisvę, 
pažvelkim tik į dvi klaidingas valdymo for
mas, būtent, į liberalizmą ir totalitarizmą.

Liberalizmas apibudina laisvę, kaip teisę 
gyventi taip, kaip kam patinka. Šitoks laisvės 
supratimas yra įsivyravęs daugeliuose Ame
rikos institutuose.kuriuose 90 G profesorių y- 
ra pasinešę į liberalizmą. Jeigu laisvė tereikš- 
tų tik tiek, tuomet jį būtų ne tikroji laisvė, 
bet anarchija. Laisvė tuomet tampa fizinė jė
ga, o ne moralinė: laisvė tuomet reikštų įsta
tymų griovimą, o ne jų gerbimą: laisvė tuo
met reikštų vien tik teisė ir ji neįpareigotų ir 
neuždėtų atsakomingumo.

Totalitarizmas, iš kitos pusės, laisvę ap
taria kaipo pareigą daryti tai ką privalai. Čia 
laisvė reiškia tironiją. Ji tuomet tampa pa
reiga, kuri nežino jokių teisių. Totalitariz
mui laisvė tik tuomet egzistuoja, kada žmo
gaus valia sutampa su diktatoriaus valia, ši
tokioj sistemoj nėra individualinės žmogaus 
valios, bet tėra viena tautinės valia, masės ir 
didumos valia, kuriai diktatorius atstovauja. 
Laisvas asmuo ten neegzistuoja.

Jei toks klaidingas laisvės supratimas es
mėje pasiliks ir toliau tuomet mes niekuomet 
nebaigsime karų.

Liberalizmas, prasilenkdamas su morali
niais įstatymais, pažeidžia asmens laisvę ir 
per nežabotą egoizmą iššaukia karus. Totali
tarizmas lygindamas asmens valią su dikta
toriaus valia, griauna laisvę ir per smurtą į- 
sisiūbuoja į kovas. (Bus daugiau)
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Ak ir gražios tos mūsų 
pasakos, kur didvyriai 
prastu ginklu, bet nepasa
koma drąsa kaunasi dėl 
Lietuvos laisvės, savo 
lūšną gina, šventuosius 
miškus, baltą vaidilučių 
rūbą ir melsvas jų akis...

Ak ir narsūs tie Lietuvos širdim pajunta 
kunigaikščiai, patys žirgu vent laisvoj savo ž°mėj. ir 
karan stoję, mūšin nar- šią kruviną žemę jis pa- 
suolius vedę, šventą, mie-imilsta dar šventesne mei- 

- -x-'— - ~ grumsto
j jam nereikia, bet ką sveti- 
; mas iš jo yra pagrobęs, to 
i lietuvis ir mirdamas neat- 
Įsižadės, dėl to bels Dangų 

°|ir apie tai skelbs pasau- 
' liui.

DIEVO MOTINOS 
ŠYPSNYS LIETUVAI

Prasiveržusi laisvam 
venimui, lietuvių tauta 
ima austi darbo ir meilės, 
meilės ir maldos, maldos ir 

* teisybės gyvenimą.
Išsilaisvinęs lietuvis visa 

laimę gy-

lą Lietuvą. Lietuvos žemęile. Svetimo nė 
gynę krauju ir mirtim.

Betgi stipresnis priešas.! 
pilnų Lietuvos aruodų gei
sdamas, buvo pavergęs; 
mūsų šalį, kur nauji, jauni 
didvyriai tebebrendo ir 
laukė eilės sušvist savo 
kraujo auka dėl mielos 
Lietuvos.

PAEBTNTNKKBJ

Lietuvos Ūkį
veikė, o prieš bolševikų 
komisarą nepasiskusi bol
ševikiškam teismui, už 
mažą pasipriešinimą — iš
trėmimas ar sušaudymas, 
kaip sabotažninkui. Jei 
bolševikai taip padarė su 

! milijonais savų, rusų ūki
ninkų, tai ar jie darys pa
lankesnes išimtis kitiems?

Nėra ko sakyti, kad to- 
jkie planai visiškai neside- 
i rina su tarptautine teise. 
Okupacinė kariuomenė ne
turi teisės keisti vidaus 
santvarkos demokratinės 

i ir laisvę pamilusios valsty
bės.

Reikšminga, kad šiame

(LKFSB) Dar 1943 m. 
rugpiūčio 22 d. TSRS ir 
VKP/b/CK paskelbė reik- 

j šmingą planą, pavadintą 
' “Nutarimas dėl neatidėlio
tinų priemonių iš vokiečių 
okupacijos išvaduotų rajo
nų ūkiui atstatyti”. Šį nu
tarimą atsispausdino lie
tuviškieji komunistų laik
raščiai, duodami suprasti, 
kad pagal jį bus tvarko
masi “išvaduotoj” Lietu
voj. Šiame nutarime nu
matyta:

1. Kolektyvūkiams gyvu
lių, kurie buvo evakuoti į 
rytų rajonus, grąžinimui 
valstybinė pagalba;

2. Kolektyvūkių gyvulių bolševikų dokumente pri-
..... .. . ..................................  . cinciiofomo Ir orį ir o-virn.

Plačiųjų ganyklų Colorado valstybėje mergina mėgina išmokyti vaikš
čioti gyvulio skeletą be “steiko”. Betmatomai skeletas nė nekrust.

F'Kai visas mūsų kraštas, 
dūsavo po svetimu jungu.! 
mūsų didvyris, vargingo i 
baudžiauninko drabužiu,! 
bet milžino siela ir širdim,1, 
kėlė maištą, krauju savo: 
drąsą laistydamas, gyvy-j 
be mokėdamas už neklus
numą caro valdžiai ir jo 
malonei...

Pagaliau tautinės laisvės 
kruvina aušra dėl gimto
sios žemės skardžiu moti-! 
nos balsu iššaukia laisvės 
ugnin pirmuosius mūsų 
kareivius, pirmuosius sa
vanorius kovotojus. Pil
kasis lietuvis, nežinomas 
tautos didvyris, susikauna 
savo laukuos dėl šventos 
žemės, dėl lietuviškos duo
nos gabalo, dėl tautiečių 
laisvės, daug brangesnės ūi’šal-
ir uz auksinę vergystę. *

S?

Motina parodo didįjį tauti
nį stebuklą: be kovos, be 
mūšio Vilnius grįžta į sa
vo tikrąjį šeimininką.

Meilė savam kraštui stū
mė melstis, mūsų meilė sa
vam Vilniaus miestui ver
tė kruvinom ašarom ata
kuoti Dangų teisybės ir 
globos. Ši mūsų meilė pa
dėjo ištverti ir nepalūžti.

Ak, kokia jėga yra visų 
tautiečių meilė savo gim
tajai žemei, gimtajai pas
togei.
GERIAU ŽŪTI LAISVAM, 
NEGU GYVENTI 
PAVERGTAM

Ateities Vizija

į Aušros Vartų Dievo Mo- 
įtiną ima atakuoti lietuviš- 
, koji malda. Ši ataka didi, 
be pertraukos, be poilsio. 

į Mūsų tautinė lietuviška
malda žaibu neria iš radio i Lietuvių tautą užgriuvo „ ]•»•• i -i_bokštų, ekspresu sauna į 
nuo vagono sienų, verks- 
mu sklinda iš senučių lū-

muotų kareivių širdžių, o 
Pirmieji kareiviai ir sa- iš jaunuolio sielos ji trykš

ta kruvinu entuziazmu.
i Vulkaninė, tautinė malda 
dėl Vilniaus vis taikliai su- 

, kniumba po Aušros Vartų 
; Dievo Motinos kojomis. O 
! ši malda be klastos, be 
I skriaudos: ji buvo teisin- 
į ga. nuoširdi, šventa ir gry
na.

i sipažįstama, kad ir gyvu- 
i liai buvo išvežami, evakuo
jami iš Lietuvos į rytus, į 
Rusiją.

kiekiui padidinti ir kolek
tyvūkių paukštininkystei 
atstatyti įvairios lengva
tos ir parama;

3. Lengvatos kolektyvi
niams ūkiams... dėl žemės 
ūkio produktų pristatymų 
valstybei 1943 m.;

4. Pagalba kolektyvi-' 
niams i

j 1944 m. ----
'jai...” atsirado dar didesnis susi-

Iš šio plano matyti, kad domėjimas lietuvių gyve- 
visą dėmesį 
kreipia į kolektyvinių, ko-' 
munistinių ūkių išvysty- lietuvis kunigas J. Tarnu- 
mą. Lietuviai dvarų siste- lis buvo pakviestas į Wind- 
mą jau yra išbandę. Lietu- sor katalikų jaunimui lai- 
viai gerai prisimena sun- kyti paskaitą apie Lietuvą, 
kius baudžiavos laikus,'Salė buvo pilna žmonių, 
kai priverstinai turėjo jie domėjosi Lietuvos gy- 
dirbti dvarui. Lietuvos ū-’.venimu, po paskaitos dar 
kininkai prisirišę, kiekvie- nuo savęs duodami pa
nas prie savo žemės, prie,klausimus.

— Birželio 25 d. Brisbane 
buvo suruoštas lenkų kul
tūrinis pasilinksminimas, 
į kurį buvo pakviesti ir lie
tuviai. Keletas dalyvavo. 
Bendros dviejų šalių nelai
mės yra paveikusios, kad 
Brisbane lietuviai su len
kais neblogiausiai sugyve
na.

1. Krauju pašvaistėm sudegs gaisruose
2. Bažnyčių kryžiai, aukos altoriai,
3. Dings amžiams audrų baisių keliuose
4. Ant Baltų žemės Lietuvos Vytis.

5. šviesioji saulė — Staline vade,
6. Nežus niekuomet tavo idėjos,
7. Mus, kaip erelius, iš lizdo veda
8. Žėrinti žvaigždė Rusijos Kremliaus.

9. Ant žemės rutulio raudonos skaros,
10. Stiprins didvyrius pergalės kovai,
11. Pulkai raudoni ir vadas Stalinas
12. Sutriuškins priešų žiaurųjų galvą.

13. Greit jau užtemsi amžinajam miegui
14. Lietuva brangi ir tavo sūnūs,
15. Bočių tikyba, kapų smutkeliai
16. Subirs į dulkes po mūsų kojom.

Skaityk: 1 ir 9, 2 ir 10, 3 ir 11, 4 ir 12, 5 ir 13, 6 ir 14, 
7 ir 15, 8 ir 16. “Vizija”.

I

t
!

sada yra didelė dorybė ir 
tą meilę ugdyti reikia šiuo

išbandymo valanda. Milži
niški priešai kryžminėj 
ugnvj pasvėrė Lietuvos Ii- 
kimą. ‘Raudonoji pašvais- momentu ypatingai susti. 
te apgaubė visą Lietuvą. nrl„T!1 ir 
Prasidėjo Kryžiaus kelias j 
kiekvienam lietuviui į tą i 
Golgotą, apie kurią jis ir 
sapne nesapnavo, kad dvi
dešimto amžiaus barbarai 
galėtų 
tautą, 
žiaus 
priešo 
kytis,

Kranto Pozicijos Čia, 
Namuose

Lietuvos Kovų Atgarsiai 
Australijoje

(LKFSB) Karo frontui 
ūkiams sėklomis pasistūmėjus į Lietuvos 
. žiemkenčių sė- žemes, australiečių tarpe

bolševikai nimu.
Brisbane mieste esantis

nas prie savo žemės, prie, 
kurios priaugę savo pra
kaitu ir ilgamečiu darbu. 
Bet bolševikai gyvulius 
grąžinti, sėklų duoti, 
paukštininkystę plėsti te
žada tik kolektyviniams, 
tarybiniams ūkiams. Tuo 
būdu Lietuvos ūkininkai ir 
mažažemiai bus per kruvi- 

| ną prievartą brukami į ko
munistinius dvarus. Kru
viną dvarų priespaudą lie
tuviai jau pažįsta, o kas 
tame dvare su bizūnu ra
gins — ponas, ar bolševikų lietuvių šeimoje, Pudding- 
komisaras, skirtumo nesu
daro. Dar ponų laikais 
nors šiokie tokie teismai pakeltoj nuotaikoj.

printa ir padidinta jėga, j
Neviena tauta jau nete-! 

ko savo laisvės. Vergystės! 
demonas švaistosi ir po 
Lietuvą. Baisios tragedi
jos akivaizdoj —K~'
likti ramūs, i 
Lietuvos rytojumi.

Galingos tautos pasiun
čia į kovos laukus šarvuo- r----; ——T. ’ •'.L i
tus tankus. Mes plieninių krant° P^ijų Jis paais-i 
tankų neturime. Tačiau kmo kad kranto pozicijo- 
kiekvienas lietuvis gali ir 
turi būti dvasinis (tauti
nis, i _ .

! tankas. Jei visi lietuviai 
bus dvasiniai tankai, mūsų 
tokių gyvų tankų budės 
net milijonai. Plieninį tan-

vanoriai yra didvyriai. Jie 
kovėsi kitu laimei, mirtin.* 
veržėsi, kad kiti gyventų 
laisvi, sotūs, patenkinti, 
laimingi. Jie kovėsi dėl lai- 
svos Lietuvos, jos laisvos; 
ir gražios dar nematyda
mi. Jie mirė kruvinoj var-i 
go dirvoj, kurioj gražus' 
rytojus ėmė statyti naują,j Diev0 Motina teisingos 
kultunngą, laisvą Lietuvą.,visos hetuvių tautos mal.

Lietuvos laisves kovų ’ dos neatmeta. Ji tik per 19 j 
herojus yra ir meilės hero-i metų bando, ar neatliš lie-; 
jus. meilės savai žemei ,sa- tuvio malda dėl Vilniaus.i togįr darbia Iš tavęs ir ta-' 
vam kraštui, lietuviškai Bet lietuvis nepalūžo savoj! v0 tė svetimasis atima; 
lalsvel- maldoj, ir Aušros Vartų i visą gerąjį kąsnelį. Jums ! _ .........._____ ..... ........

' tik turto ir darbo trupi-. k vįs gaĮįma sunai-
mai, nuobyros. Is viso mie- kint d lengviau, negu

^'dvasinį: dvasinis tankas ir 
paimtas veikia savo nau
dai, (išskyrus kvislingus), 
o plieninis, patekęs prie
šui, jau jam, nebe saviš
kiams, nebe sau, tarnauja. 

Šitokio dvasinio tanko 
pagrindinė žymė yra gry
na, tyra lietuvio meilė sa
vo gimtajam kraštui, sa
vai žemei.

Ir štai vyksta didysis lie
tuvio dvasios išbandymas. 
Ir šiandie lietuvis suklu
pęs prie Marijos Aušros 
Vartuose, Šiluvoj, Kreke
navoj, Pažaisly, Liurde, 
Romoj, Amerikos bažny
čiose ir visam pasauly, 
maldauja gailestingosios

‘i

užsimoti išnaikinti 
Ir ėjo lietuvis kry-1 
kelią — uždraudė 
kardas laisvai mo- 
uždraudė burtis į

lietuviškas - katalikiškas 
organizacijas. Išmetama 
iš darbų tūkstančiai vyrų 

Į ir moterų ir savaime tu vi- 
J šame krašte negauni vie-

>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*£

; Žodynas
/ “Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos 
/ Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką. žodyną. Žodv- 
g nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina 

$6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin
kas”. 366 W. Broadwav, So. Boston 27. Mass.

\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx*
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Naudingos Maldaknyges
ANIOLAS SARGAS, juodi rylos apdarai, auksuoti 

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

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

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

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

MALDŲ RTNKINĖLIS — 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, 54 4 pusi. Kaina

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS”

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

$1.50

$1.50

$3.50

$1.25

$1.00

S2.50

$2.75
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niai, nuobyros. Iš viso mie
lojo krašto svetimasis iš
plėšia visas gėrybes, ko
kias tik suuosdamas ran-! 
da ir svetur išveža, išgabe-, 
na. Kalėjimai gi ir koncen
tracijos stovyklos pilnos ■ 
draugų, tavo brolių tau-' 
tiečių. Tavo tėvas ir kalė-; 
jime, o brolis — sušaudy
tas anam pušynėly. Ir tik 

j vis dėl to, kad jie myli sa- 
Įvo kraštą, savo kalbą, sa
vo religiją, tai yra, vis dėl! 
didžios meilės savam kraš- 

' tui, kuriam gyveni. Moti
nos, sesers ašaros, artimų
jų kraujas lyg šmėkla 
šmėkščioja gimtuosiuose 
laukuose. Alkanas, apdris
kęs lietuvis žiūri į sveti
mąjį. I 
kraštą, tavo širdį ėda.

Pasikeitė metų data ir po 
tėviškės laukus pasipylė 
antrojo kaimyno - priešo 
žiaurioji okupacija. Ir vėl 
ligi paskutinių trupinių 
grobimas; vietoj Sibiro — 
darbo stovyklos reicho na
ciškoj okupacijoj; kultūri
nių dalykų naikinimas; ir 
vėl nauja vergija, kuri 
drasko lietuvio širdį...

Savojo krašto meilė vi-

Washingtonas — Paul 
V. McNutt, Karo Darbo Jė
gos Komisijos Pirminin
kas kalbėdamas neseniai

į negalim aPie šios šalies darbo jėgos | 
nerūpestingi Padėtį’ parejškė, kad nors 

, tikrasis mūšio laukas ir y- 
ra už tūkstančių mylių, 
bet ir čia, namuose, yra

I

kurs terioja tavo Dievo Motinos užtarymo.

mis jis laiko svarbiausius 
lį karo reikmenų fabrikus, 

religinis,°"kultarin"is)! kaiP liejyklos, laivų staty- 
į mo ir pataisimo dirbtuves, 

ir miško apdirbimo dirbtu
vės.

“Amerikos darbo visuo
menės raumenys, gabu-' 
mai bei sumanumas”, pa
sakė P. V. McNutt, “yra 
dalis tautos pajėgumo ka
riauti — dalis puolančios 
priešą smogiamosios jė
gos”.

P. V. McNutt nurodė 
svarbą greito darbininkų 
surinkimo kritingose apy
linkėse ir kritingoms in
dustrijos šakoms, kur ypa- 

i tingai jaučiamas darbo jė
gų trūkumas, kaip pavyz
džiui fabrikuose sunkiųjų 

" pabūklų bei šovinių, bom
bų, radar ginklų, tankų, 
statybos įrankių, padangų 

!(tajerių), medžiagos pala
pinėms statyti; ir ragino 

) darbininkus stoti darban.
“Kiekvienas sveikas vy

ras privalo sau statyti už 
pareigą stoti savanoriu į 
sunkiausią pramonės dalį. 
Karas dar nepasibaigė. 
Tęskite darbą”, pabaigė P. 
V. McNutt.

Lietuvos tėvų sūnus kau- 
jasi visuose frontuose, kad 
pasaulyj užtekėtų laisvė 
pavergtoms tautoms ir tė
vų žemei Lietuvai! Ir tas 
lietuvis karys herojus mir
šta kovos lauke, kad ki
tiems būtų gera gyventi— 
kitų laimei! Tai didžioji 
auka, kuri negali būt neiš
klausyta, tik mes nenusto
tam vilties, o teisingumas 
laimės! A.S.

I
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Pirk Defcnsc Bonds ir Stamps!

AMERICAN 
RED CROSS 
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— Liepos 1 d. Brisbane 
miesto apylinkėse gyveną 
lietuviai buvo surengę už
kandžių vakarą vienoje

tone. Vakarienė su prog
rama praėjo lietuviškoj
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Visoje Salyje Pradėta Mokyklos 
lankymo Kampanija

(full 
su- 

mokslo 
planas”, 
ir Vaikų 
visas vi-

Kad užkirstų kelią viso
je šalyje sumažėjusiam į 
aukštesniąsias mokyklas 
(haiskūles) įsirašančiųjų 
moksleivių skaičiui, Jung
tinių Valstybių Švietimo 
Darbo Departamento Vai
kų Biuras, Karo Darbo Jė
gos Komitetui pritariant, 
veda plačią mokyklos lan
kymo kampaniją. Tuo 
klausimu pareiškimus iš
davė Paul V. McNutt — 
Karo Darbo Jėgos Komisi
jos Pirmininkas ir Federa
linės Apsaugos Adminis
tratorius, Katherine F. 
Lenroot — Vaikų Biuro 
viršininkė, ir John W. 
Studebaker — Jungtinių 
Valstybių Švietimo Komi- 
sijonierius.

Su šūkiu “laikykime ber
niukus ir mergaites aukš
tesniosios mokyklos am
žiaus mokykloje iki moks
lo užbaigimo, ar tai būtų 
pilnalaikio kurso 
time) ar tvarkingai 
skirstytas pusiau 
ir pusiau darbo 
Švietimo Įstaiga 
Biuras pakvietė
suomenės grupes, t. y. mo
kytojus, tėvus, darbda
vius, darbo organizacijas, 
visuomenės vadus, labda
ringas agentūras, jaunuo
menei patarnaujančias or
ganizacijas ir pati jauni
mą prisidėti prie mokyklos 
lankymo kampanijos.

Tos įstaigos teigia, jog 
aukštesniosios mokyklos 
lankymo ir vaikų darbo 
statistika pabrėžia reikalą 
veikti šioje srityje, nes 
nuo 1940 — 1941 metų, kai 
buvo pasiekta aukščiausio 
aukštesniosios mokyklos 
lankytojų skaičiaus, įsto- 
jančiųjų skaičius sumažė
jo 1,000,000.

1940 — 1941 mokslo me-l 
tais beveik 7,250,000 moki
nių buvo aukštesniųjų mo
kyklų sąrašuose. Per pas
taruosius trejus metus 
aukštesniąsias mokyklas 
lankančiųjų skaičius taip 
nupuolė, kad nuo 1934 me
tų kasmet didėjantis prie
auglis išnyko. Kaip aukš
čiau minėtos įstaigos tvir
tina, mūsų mokyklas da
bar telanko tiek mokinių, 
kiek jas lankė prieš dešim
tį metų.

Kartu su sumažėjusiu 
mokyklas lankančių skai
čiumi, padidėjo mokyklos 
amžiaus vaikų skaičius fa
brikuose. 1943 metų spalių 
mėnesį, kada mokyklos i 
jau pilnai veikė, apie 2,- 
750,000 berniukų ir mer
gaičių tarpe 14—17 metų 
amžiaus dalį arba visą lai
ką praleisdavo fabrikuose. 
Iš to išeina, kad tuo metu 
tris kartus daugiau to am
žiaus jaunuolių dirbo, ne
gu 1940 metų kovo mėnesį.

1943 metų liepos mėnesį 
apie 5,000,000 tai yra dau
giau, nei pusė 14—17 me
tų amžiaus jaunuolių tu- - 
rėjo darbus. Aukščiau mi
nėtos įstaigos tvirtina, 
kad šią vasarą mokyklos 
amžiaus dirbančių vaikų 
skaičius dar labiau padidė
jo, palyginus su 1943 me
tais.

Švietimo Įstaiga ir Vai
kų Biuras praneša, kad to
se vietose, kur pasireiškia 
darbo stoka ir kur mokyk
los amžiaus jaunuomenė 
turės būti samdoma, darb
daviai ir mokyklų pareigū
nai yra raginami taip su
planuoti darbo ir mokslo 
laiką, kad jaunuoliai bei 
jaunuolės galėtų pašvęsti 
dalį laiko mokslui. Tuo rei
kalu, Karo Darbo Jėgos 
Komisijos Vaikų Biuras, 
kartu su Švietimo Įstaiga 
išdirbo atitinkamus darbo 
ir mokymosi standartus, 
kuriuos galima gauti, krei
piantis į tas įstaigas. Šitie 
darbo ir mokymosi stan
dartai yra patvirtinti Ka
ro Departamento, Laivyno 
Departamento ir Jungti
nių Valstybių Laivyno Ko
misijos.

Federalinių Įstaigų virši
ninkų, skatinančių jau
nuomenę lankyti mokyk
las, pareiškimai pabrėžia 

i tą faktą, kad jaunuomenės 
mokslinimas yra labai 
svarbus karui ir pokari
niam laikotarpiui.

“Jūs norite, kad ši šalis 
i būtų galinga ir turtinga po 
šio karo“, J. W. Studeba
ker rašo savo laiške Ame
rikos jaunuomenei. “Bet ši 
šalis gali atlikti savo pa
reigą pasaulio vadovybėje 
tik tada, jei jos piliečiai ir 

• į toliau žinos kaip. Geriau- 
Isia vieta pasiruošti ryto

Dėdės Šamo oro jėgų parašiutininkai leidžiasi

Kaip akim užmatai didžiulė lyguma nusagstyta kariškai trokais su įvai
riomis karo reikmenimis laukia įsc.kymo vykti pirmyn. Tai italų pama
ry išsikėlę Alijantų transportai, kurie turės vykti į pietinę Prancūziją.

“Švč. P. Marijos Apsireiškimai 
Liurde”

Parašė Vysk. P. Būčys
stambiomis

PENNSYLVANUOS ŽINIOS
Smulki, Tačiau Reikšminga 

Zinutė
Philadelphia, Pa. — Praei

tuose. 1943-se metuose, kaip 
jau tur būti visiems žinoma, ta
po išleista kunigo Prano Vasi
liausko diktoka knyga, pava
dinta: Mano Sielos Atgarsiai.

Namų Kranto Pozicijos

sireiškimus ir Bernadetą. 
Jau trisdešimt su viršum 
metų praėjo, kai Lietuvoj 
pirmą kartą pasirodė mok
slo veikalas apie Švč. P. 
Marijos apsireiškimus 
Liurde ir apie Bernadetą.

Amerikoje.
Šis sumanymas jau ište

sėtas. Knyga apie Liurdo 
apsireiškimus jau išėjo. 
Tai didelis, daugiau kaip 
500 puslapių turįs veika
las, išleistas
raidėmis, kad kiekvienam 
būtų nesunku pasiskaityti 
apie tuos nuostabius įvy
kius Liurde, apie paprastą 
mergaitę Bernadetą, apie 
stebuklingus išgijimus.

Vysk. Būčys visą Liurdo
Tą veikalą paraše vysk. P. apsireiškimų istoriją įdo- 
Būčys, žymus mokslinin- mįai ir vaizdingai atpasa- 
kas, teologas, buvęs Lietu- koja iš jo knygos skaity-

Tarp pasaulio šventovių 
šiandien viena iš garsiau
sių yra Liurdas. Kasmet 
ten suplūsdavo tūkstan
čiai žmonių iš visų kraštų, 
kol karas nebuvo prasidė
jęs. Ir ne vienas lietuvis 
keliaudavo į Prancūzijos 
žemę, į Pirenėjų kalnus, 
kur yra Liurdo šventovė.

Ta garsi vieta traukia į 
save visus žmones: darbi
ninkus, kaimiečius, gydy
tojus, mokslininkus, rašy
tojus ir poetus. Neseniai 
vienas tų žymių rašytojų 
ir poetų, Franz Werfel, pa
rašė apie šv. Bernadetą 
knygą, kurios pasisekimas 
buvo milžiniškas.

Lietuvių tautai nereikėjo 
laukti Werfelio knygos, 
kad plačiai sužinotų apie 
Liurdo Švč. P. Marijos ap-

w •

Dėdės Šamo oro jėgų parašiutininkai leidžiasi ant 
Noemfoor salos, kurią greit okupavo. Taipgi parašiu
tais buvo nuleista ir daug karo reikmenų, kurias tre
kai ir tankai išsiritę iš laivų pasiėmė.

vos universiteto rektorius.
Susidomėjęs Liurdo Švč. 

P. Marijos apsireiškimais, 
vysk. P. Būčys, tada dar 
jaunas profesorių, pats ke
liavo į aną nepaprastą vie
tą, nuodugniai susipažino į daUgybe kliūčių, kol žmo- 
su visa medžiaga, ilgai ty-Įnės įtikėjo jos žodžių tei-

tojas sužino, kaip atrodo 
pats Liurdo miestas, šven
tovė, kaip gyveno Berna
deta, kaip jai apsireiškė 
Švč. Panelė ir kaip Berna
detai teko susidurti su

rinėjo visus prieinamus 
šaltinius. Jis yra parašęs 
daug mokslo knygų, bet 
vargiai prie kurios taip at
sidėjęs ruošėsi, tiek daug 
tyrinėjo, kaip prie “Šv. P. 
Marijos Apsireiškimų 
Liurde”.

Ši knyga Lietuvoj turėjo domi ne tik todėl, kad joje 
nemažą pasisekimą. Todėl rašoma apie nepaprastus, 
1933 metais buvo išspaus- didelius dalykus, apie gar
dintas naujas jos leidimas. sįas vietas ir žmones, bet

singumu.
“Švč. P. Marijos Apsi

reiškimai Liurde” yra 
mokslo veikalas, bet vysk. 
P. Būčys moka taip gyvai 
pasakoti, kad šioji knyga 

į kiekvienam yra lengva, 
suprantama ir įdomi. Ji į-

ir todėl, kad autorius gra-Bet ir to neužteko. Karo įr todėl, kad autorius gra- 
audroms nusiaubus Lietu- žiai pasakoja: jis visados 

ten daugiau nebuvo patraukia skaitytoją ir pa
galima spausdinti knygų. gauna jo dėmesį. 
Už tat buvo sumanyta; ” -* .........
apie Švč. P. Marijos Apsi-į 
reiškimus Liurde išleisti

vą,

jui yra aukštesniojoj mo
kykloj”.

“Jūs būsite daug nau
dingesni šio karo laimėji
mui, jei jūs būsite gerai 
išlavinti”, pasakė panelė 
Lenroot. “Tai sako karo 
ekspertai. Bet juk karas 
nesitęs amžinai. Kai ateis 
taika, mes turėsime tokią 
progą, kaip niekuomet dar 
neturėjome karo metu, 
vesti įspūdingą ir vertingą 
gyvenimą. Mes turėsime 
didžiausią darbą, kokį mes 
tik kada turėjome, pade-! 
darni žmonėms teikti pa-! 
tarnavimus, reikalingus j 
geram gyvenimui. Tam Į 
mes privalome turėti iš
manančių žmonių. Mokyk
la ir yra tinkamiausia vie
ta įgyti išsilavinimą tam 
reikalui”.

P. V. McNutt, kalbėda
mas į mokyklos amžiaus 
berniukus ir mergaites, 
pasakė: “Mokyklų atidary
mas šį rudenį yra jūsų 
D-Day kovoje už geresnį 
pasaulį. Aš tikiuosi, kad 
kiekvienas iš jūsų supras 
šį kvietimą taip nuošir
džiai, kaip jūsų vyresnieji 
broliai yra supratę. O.W.I.

TĖVIŠKĖ______
Tėviškės vaizdeli, 
koks tu man brangus'.
Aš matau kelelį, 
pievas ir laukus, 
upės želią krantą, 
už jo kalveles, 
bažnytėlę šventą, 
vargšų trobeles. 
Girdžiu dainą graudžią, 
ji liūdna, karti: 
girdžiu — varpas gaudžia: 
vakaras arti, — 
ir artojo seno 
balsą dirvoje, 
kur tiktai gyveno 
varge, tamsoje... 
Tėviškės vaizdeli, 

: koks tu man brangus!
Matau savo šalį, 
jaučiu jos vargus...

ŠVENTOJE 
RAMYBĖJE
Prie Tavo altoriaus ir vėliai 
Aš klupau šventoje ramybėj — 
Vėl žydi tos pačios čia gėlės. 
Toji pat lemputė čia žiba... 
Pažvelgus į šventąjį kryžių. 
Širdyje Tau vėliai meldžiuosi. 
Ak. Tau tik gyvent pasiryžus. 
Norint ir kančiose, skausmuose. 
Įsmeigusi žvilgsnį aitoriun, 
Girdžiu Tavo šventąjį balsą. 
Ir Tau priklausyti tik noriu. 
Siela Tavęs nuolat čia klauso.

Z. G.-G.

Šio ‘ Apsireiškimų Liur
de” žmonės nekantriai lau
kė pasirodant. Dabar kiek
vienas turi gražią progą 
arčiau ir nudugniai susi
pažinti su vienu iš nuosta
biausių Įvykių — su Liur
do apsireiškimais, Berna
deta, stebuklinga švento
ve.

Knyga audeklo apdarais 
parsiduoda po $3.50; mink
štais popieros apdarais — 
$3.00. Su užsakymais 
kreipkitės: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

VVashingtonas — Paul V. 
McNutt, Karo Darbo Jėgų 
Komisijos Pirmininkas, 
kalbėdamas neseniai apie 
šios šalies darbo jėgos pa
dėtį, pareiškė, kad nors 
tikrasis mūšio laukas ir 
yra už tūkstančių mylių, 
bet ir čia, namuose yra 
kranto pozicijų. Jis paaiš
kino, kad kranto pozicijo
mis jis laiko svarbiausių 
karo reikmenų fabrikus, 
kaip liejyklas, laivų staty
mo bei pataisymo dirbtu
ves ar miško apdirbimo 
dirbtuves.

Amerikos darbo visuo
menės raumenys, anot P. 
V. McNutt, gabumai bei 
sumanumas yra dalis tau
tos pajėgumo kariauti, ar
ba dalis priešą puolančio
sios smogiamosios jėgos. 
Karo frontuose amerikie
čiai muša priešą ne vien 
pavieniais pulkais, karo 
laivais ar bomberiais, a- 
naiptol, tai yra darbas su
jungtų Amerikos visuoti-Į 
nų karo pajėgų, į kurių! 
skaičių įeina karo pramo
nės fabrikų darbininkai.

P. V. McNutt nurodė 
svarbą greito darbininkų 
surinkimo kritingose apy
linkėse ir kritingoms indu
strijos šakoms, kur ypa
tingai jaučiamas darbo jė
gų trūkumas, kaip pavyz
džiui fabrikuose sunkiųjų 
pabūklų bei šovinių, bom
bų, radar ginklų, tankų, 
statybos įrankių, padangų 
(tajerių) medžiagos pala
pinėms statyti; ir ragino 
darbininkus stoti darban.

“Kiekvienas sveikas vy
ras privalo sau skaityti už 
pareigą stoti savanoriu į 
sunkiausią pramonės fron
to dalį. Karas dar nepasi
baigė. Tęskite darbą”, pa
baigė P. V. McNutt.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS" eina kas mėnesį gražia, 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

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

“VYTĮ" redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI" bendradarbiauja jo su-

i kviesti {žymiausi literatai.
: TAD. padarykime šūkį: “'Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų “VYTIES" 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES" kaina metams tik $2.0v.
“VYTIS"

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

Toji knyga, visų bešališkai į- 
kainuojančių ją. yra pripažinta 
filosofiško turinio šedevras; 
nors... nors ir yra rašyta, kad 
visiems būtų suprantama, ir 
paprasčiausia liaudies kalba ir 
tokių pat paprastų apsakymėlių 
formoje. Paskiausiu laiku, kaip 
paaiškėjo, toji knyga pasiekė 
net ir tolimą Australiją, ir tai 
pasidėkojant rūpesčiui vietinių 
viengenčių.

Kas ją iš čia taip toli nusiun
tė, tai tikrai taip, kaip ir nėra 

j žinomas, bet tas, ištikrųjų, ir 
I ne taip jau svarbu. Svarbiu da
lyku vien tik tas yra: kad kur
■ mes tik po platųjį pasaulį turi
me išsklaidytų giminių, draugų,

i arba nors ir taip jau pažįstamų, 
tai siunčiant jiems šiokių ar to
kių dovanų, privalome nepa- 

' miršti, kartu ir tąją knygą nu-
■ siųsti. Tą knygą parankiausia
| įsigyti tiesiog nuo paties auto
riaus. adresuojant: Rev. Pr. Va
siliauskas, Vilią Jos( Į>h Marie, 
Neutou'ii, Pa. K. V.

PHILADELPHIA. PA.
Vietinis karštas Lietuvos pa

triotas - tėvynainis, įžymus vei
kėjas ir biznierius. 
Žemaitis, gyv. 1201 
pereitą savaitę 20-27 
stogavo garsiajame
Atlantic City, o pirmadienį, 28 
d. rugp. apdegęs nuo saulės grį
žo namon. XXX.

Krištopas 
Green St., 
rugp. ato- 

pamary,

Gai 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 švč. Jėzaus širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia! 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI
SUS M. A. narių reikalus aprūpina.

Jei norite būti Šviesos ir Meilė3 
skleidėjais tai platinkite ir raginkite 
kitus skaityti 1911 metams

“žvaigždę:".
metams — S 1.00;

širdies Spalvuotas Paveik3- 
centų; Maldos Apaštalavimo 
— 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija, 
488 E. Seventh St.,

So. Boston <Ž7), Mass.

“ŽVAIGŽDĖ” 
Jėzaus 
las 50 
Įstatai

Šis šuo buvo irgi Dėdės Šamo tarnyboj. Kaž kokia
me fronte jis buvo sužeistas ir gavo paliuosavimą. Da
bar jis su savo senu 15-kos metų draugu Robertu, 
Woodhul, III. ---- _



DARBININKAS

LAWRENCE, MASS
labui. A ušn l<~.

CAMBRIDGE, MASS

blz-

*■

čius. pirm.; L. švenčionienė iž
dininkė; ir S. Raznauskaitė. se
kretorė. Taipgi nutarta suruoš
ti prakalbas. kad išaiškinti 
žmonėms BALF reikšmę.

dvasios vadą. Sodalietės pasiry- 
’ žę daug dirbti Bažnyčios ir tau
tosLankėsi iš Thompsono Sesuo 

Celina (Kraučiūnaitėl ir josios 
sesutė Pranciškietė M. Sylvia, 
iš Pittsburgho. Viešėja pas sa
vo tėvelius apie savaitė laiko.

■HMM ■■MM
i • * X ■ A i ~ ______ /]
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WARTIME LESSON «

GZRJDE27 LIETUVIU 
KOLONIJOSE

4 Mėnesiu Mirties Sukaktuvės£

Pp. J. P. Puzinai. vietiniai 
nieriai. jau nuo liepos 27 d. a- 
tostogauja Meaway, Mass. Pp. 
Puzinai atostogauja su visa sa
vo šeima, kurie iš šeimos narių 
yra dar su jais kartu, nes pp. 
Puzinų du sūnūs tarnauja karo 
tarnyboje. Vienas sūnus — A. 
Puzinas yra aviacijoje ir randa-

Sekmadienį, rugpiūčio 27 d., 
parapijos svetainėje, įvyko Fe
deracijos skyriaus- susirinki
mas, kuris suorganizavo B.A.- 
L.F. Stengsis įtraukti visas 
draugijas ir kuodaugiausiai pa
vienių narių, kad galėtų darbuo
tis dėl National War Fund. Lai
kinai į valdybą įeina p. K. Ven- si šiuo tarpu Kinijoje. kaij>o 

teknikos viršvla: antras Edvar
das. irgi šiuo tarpu lanko avia
cijos kariūnų mokyklą Kalifor
nijoje: taipgi žentas, Įeit. R. 
Crocker randasi Italijoje. Pp. 
Puzinų šeima grįžta iš atostogų 
prieš “Labor Day”.šv. Pranciškaus parapijos 

choras pradeda pratybas. Pasi
baigus vasaros sezonui, vėl gra
žins sekmadieniais pamaldas 
per iškilmingas mišias damų 
giedojimą. Vargonininkas P. 
Sakas kviečia jaunuolius-es į 
charą.

Šiomis dienomis garnys ap
lankė pp. A. S. Sakevičius (Ja- 
kunskaitę) palikdamas jiems 
pirmutinį sūnų. p. A. Sakevi
čius yra karo tarnyboje, ir da
bar randasi kur nors Europoje. 
Sveikiname.

LIUDVISĖ ZINKEVIČIENĖ
Persiskyrė su šiuo 

pasauliu Gegužės 3 d., 
1944 metais, sulauku
si pusamžiais. Buvo 
kilus iš Lietuvos.

Mirdama paliko di
džiausiame nuliūdime 
vyrą Vincą Zinkevi
čių, dukteris: Rožę, 
Levosę ir Nelle, sūnų 
Joną ir gimines.

A. a. Liudvisė Zin
kevičienė su savo my
lima šeima gyveno 15 
Arthur St.. Montello.

Minėdami liūdnas mūsų mylimos močiutės ir žmonos 
4 mėnesių mirties sukaktuves. Rugsejo-Sept. 2 d., 7 vai. 
ryt;, Šv. Roko par. bažnyčioje bus atnašaujamos trejos 
Šv. Mišios už a. a. Liudvisės sielą. Prašome visų gimi
nių. draugų ir josios pažįstamų dalyvauti šiose pamal
dose ir pasimelsti už jos sielą.

Mūsų brangi močiute, niekuomet Jūsų mes neužmir
šime savo karštose maldose iki mes gyvi būsime. Mes 
apie Jus visuomet mąstysime ir sapnuosime. Mums be 
tavęs liūdna ir nesmagu gyventi.

Nuliūdę liekame:
Vyras Vincas, dukterys: Rožė, Levose ir NeUie, 

sūnus Jonas ir žentai.

20 METŲ VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTIS 

Darbo Dienoje pp. Albertas 
Varaneckiai, gyv. 210 Pine St., 
minės savo 20 metų vedybinio 
gyveninio sukaktį.

Pereitą šeštadienį, rugp. 26 d. 
pp. Varaneckų giminūs ir bičiu- 
... ... - ' .i liai suruose šaunią puotą jų na 
muose, jų garbei. Puotoje daly- 

' vavo pp. Vasiliauskai, pp. Rudo
kai, pp. D. Vaitcniai, pp. K. 
KalweH’iai. pp. A. Bikulciai, ir 
pp. Varaneckų dukrelė, p. Vale
rija.

Dalyviai pareiškė daug nuo
širdžių sveikinimų ir linkėjimų 
pp. Varaneckam ir įteikė jiem 
brangias dovanas, p. A. Rudo- j 
kienė įteikė p. Varaneckienei 
20 rožių puokštę.

Sukakties proga pp. Varanec
kų namas buvo išpuoštas gėlė
mis, kurias padovanojo p. Vasi
liauskienė.

Sveikiname pp. Varaneckus 
Į ir linkime ilgiausių metų!

Viešnia.

i

1

Mr*. Leone B. Crowlie, OPA’s typical American housewife, say* it 
took enforeed wartime eeonomies to make American women realize 
the value of uced cooking fats, būt they learned their lecson and will 
continue to save it in their postvvar kitchen*. A pound of u«ed fat a 
month, from every Kome, will meet the national ąuota of 230,000,000 
pound* needed this year.

PROVIDENCE, R. I

Prasidedant mokykloms, pra
sidės ir “Sunday school”. Nau
jasis mūsų parapijos vikaras, 
kun. Feliksas Kenstavičius 
kviečia mergeles, ypač Sodalie- 
tes ateiti jam j pagalbą moky
tojauti “Sunday school”.

• T.

Šią savaitę mūsų parapijos 
klebonas kun. P. J. Juškaitis 
atlieka metines kunigų 
lekcijas. Grįš šeštadienio

reko-
ry tą

I 
nė nuo savęs įteikė gražų gimta- Į 
dienio tortą. Gražu matyti kaip • 
Sąjungietės gerbia viena kitą.

NORWOOD, MASS.

šeštadienį, rugpiūčio 
Cambridge Sąjungietės pagerbė 
Moterų S-gos 22 kp. pirmininkę 
p. M. Sundukienę jos 75 metų 
gimtadienio proga. Sąjungietės 
įteikė p. Sundukienei piniginę’}

26 d.

Sekmadienį, nesant namuose 
parapijos vargonininko p. M. 
Karbausko, mišioms su vargo-! 
nais asistavo N. J. seselė Inkar- 
nata. Sesuo Inkarnata yra viena 
iš naujai atvykusių seselių iš 
Elmhursto, Pa. mokytojauti 
mūsų parapijoje. Sekmadienį. 

. rūgs. 3 d. įvyksta Seselių palai
kymui mėnesinė kolekta. Pa-

Trečiadienį, rugpiūčio 30 d., 
įvyko Sodaliečių susirinkimas 
ir pamaldos. Mūsų klebonas, 
kun. P. M. Juras perstatė So- 
dalietėms naują energingą joms. dovanėlę ir. p. A. Ambrozaitie- remkime Seseles.

IŠPARDAVIMAS

r

Augusto 
Menesio

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 sąlygos neapsakomai lengvos ir 
pritaikintos kiekvienam pagal aplinkybių. 
Taigi, nelaukite atšalant orui, įsigykite kaili
nius dabar. Atėjusios visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų lietuvis šios krautuvės 
atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kaili
nių ekspertas ir žinovas. Jis pritaikins jums 
kailinius pagal jūsų skonį ir figūrą.

411 washington street 
BOSTON, MASS.

Sekmadienį, rugp. 27 d., tuoj 
po mišių, parapijos svetainėje, 
įvyko Šv. Teresėlės moterų pa- 
šalpinės draugijos mėnesinis 
susirinkimas. Neteko patirti ką 
veiklios Teresėtės nutarė ru
dens veikimui, bet visgi iš jų 
veiklos galima pasidžiaugti.

Už poros savaičių prasidės 
mūsų parapijos mokyklos mok
slo metas. Tėvai raginami leisti I j
savo vaikučius savon lietuviš- 
kon mokyklon. Neišplėškite iš 
savo vaikučių širdies tą. ką jūs 
esate paveldėję iš savo tėvelių, 
būtent, lietuvybės. Jūsų parei
ga leisti savo 
viškon mokyklon. Mūsų parapi
joje yra dar tokių, kurie nesu
pranta ką reiškia lietuviška; 
mokykla, jiems visos geros, 
jiems nerūpi vaikučių ateitis, 
nerūpi mūsų parapijos likimas 
ir nerūpi palikti savo vieton ge
rus įpėdinius. Lietuviška mo
kykla duos visa tą jūsų vaiku
čiams. Supraskite savo mokyk
los vertę.

Sekmadienį, rugp. 27 d., tuoj ' 
po sumos įvyko Federacijos ' 
skyriaus susirinkimas. Pirmi
ninkas pranešė, kad šio susi- 

, rinkimo tikslas pasitarti apie 
Bendro Amerikos Lietuvių Šal- 

* pos Fondo skyriaus įkūrimą šio- 
’ je kolonijose.

Draugijų atstovai nuoširdžiai 
.pritarė skyrių organizuoti ir į- 
galiojo valdybą sušaukti susi
rinkimą ir į jį pakviesti visus 
tuos, kurie tik užjaučia Lietu
vai ir nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams.

Patartina visiems lietuviams 
taupyti drabužius, nes Lietuvos 
žmonėms kaip Lietuvoje, taip ir 
išblaškytiems lietuviams po vi
są pasaulį yra labai reikalingi. 
Kaip tik susiorganizuos BALF 
skyrius, tai to skyriaus valdy
ba nurodys kada ir kur tuos 
drabužius sunešti.

Visoje Amerikoje drabužių 
rinkimas dėl Lietuvos įvyks 
lapkričio mėnesyj.

PUIKIAI IŠPUOŠĖ 
BAŽNYČIĄ

Mūsų parapija nėra didelė, 
bet dėka darbščiam, energin
gam ir sumaniam mūsų klebo
nui kun. Jonui Vaitekūnui, 
prieš keletą metų pastatyta: 
nauja bažnyčia ir puiki mokyk
la. kurią veda seserys Kazimie-j 
rietės. Nors parapijiečiai lab?i 
išsimėtę po visą miestą, bet yra; 
labai susipratę lietuviai katali-| 
kai, už tai neatsižvelgiant į ne
parankumus, kad reikia vaiku
čiams kasdieną važinėti, siun
čia juos į savąją, lietuvišką ma- 
kyklą.

Šiomis dienomis baigė artis-

šeštadienį, rugp. 26 d. apsive
dė p. M. Jablonskis su p. Salo
mėja Akstiniene. Jungtuvės į- vaikučius lietu- , _ ....į vyko Sv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčioje 9 vai. rytą su šv. 
mišiomis.

į p. M. Jablonskis ir p. S. Aks- 
tinienė buvo našliai. Vestuvių' 
bankietas įvyko p. S. Akstinie- 
nės - Jablonskienės namuose, 
Franklin St. Dalyvavo giminės 
ir artimieji pažįstami, pp. Jab
lonskiai gavo daug sveikinimų, 
linkėjimų ir dovanų.

Sveikiname ir linkime laimin- 
. . , go vedybinio gyvenimo.Musų parapijos vargonininkas 

p. M. Karbauskas praleidžia a- 
tostogas su savo šeima. Neteko 
patirti kur pp. Karbauskai 
stogauja. bet linkime turėti 
lonias atostogas.

ato- 
ma-

mussią savaitę lankėsi pas 
šie kariai: aviacijos grandinis 
J. Gražulis ir jūr. W. Mocey. 
Taipgi lankėsi lakūnas Įeit. B. 
Palaima. A. D.

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis. •

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St., VVebster, Mass.

tiškai dekoruoti mūsų bažnyčią, micijanto brolis, ir profesorius 
Iš tikrųjų, dabar ji atrodo viena1 K. Pauliukonis. Taipgi kelis žo- 
gražiausių Providence bažnyčių, džius pasakė primicijanto tėve- 
Net ir svetimtaučiai stebisi jo- liai, tetos ir dėdės.
sios menišku išpuošimu.

Keletas labai gražiai ant au- ; Vincas Parulis, 
dėklo išpaišytų paveikslų ir pri- ■ savo dėkingumą 
lipdytų sklepavonėse, atrodo 
puikiai. Rooosi, daug smagiau 
jaukioje bažnyčioje ir melstis.

Galutinai, primicijantas kun.
MIC., išreiškė 

visiems atsi
lankiusiems ir visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo su
rengimui šio vakarėlio, būtent 
Marijonų Rėmėjų kuopai ir Šv. 
Onos draugijai.

Kun. Vincui Paruliui tenka ta 
garbė, kad jis įšventintas 50 
metų' Šv. Kazimiero parapijos 
jubiliejuje. Šv. Kazimiero para
pija iškilmingai apvaikščios 50 
metų jubiliejų spalių mėnesyje.

i Klebono rūpesčiu ir parapijie
čių duosnumu tas viskas buvo 

Į atsiekta — padaryta. Visas 
Į i

I

bažnyčios išdekoravimas atsėjo 
virš S6000.00. Visą pinigų sumą 
sudėjo gerieji parapijiečiai.

Reikia pasakyti, kad nevien 
papuošė gražiai bažnyčios sie
nas ir sklepavones. bet atnau
jino altorius ir stovylas. Dabar 
viskas pas mus nauja. Paš.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

VVORCESTER, MASS
PRIMICIJOS

i

į teta Mazauskaitė, ir p. Matlaus- 
Sekmadienį, rugp. 20 d.. 11-tą kienė- visi 6 vali“tlą susirinko į 

valandą. Šv. Kazimiero ‘ Parapijos salę pagerbti naują
. . Pokylyje dalyva-

1 vo apie 400 žmonių. Kun. J. Ba- 
kanas buvo programos vedėju.

Kalbėjo ir nuoširdžius linkė
jimus pareiškė šie kunigai: 
kleb. kun. A. Petraitis: kun. A. 
Ignotas, MIC.: kun. J. Saulis, 
MIC.: kun. J. Petrauskas. MIC.; 
kun.
kun. M. Jodka. MIC., kuris per
davė linkėjimus nuo Marijonų 
vizitatoriaus, 
čio, MIC..
MIC.,
Kelis žodžius linkėjimų išreiškė 
profesorius -Jonas Parulis, pri- 

i 
i

p. Pranas Kuras ir p. K. Kli
mavičius tebėra Norwoodo ligo
ninėje, bet jau, ačiū Dievui, 
sveiksta ir gali būti greit grįš į 
namus, p. Pranas Kuras jau pe
reitą savaitę tikėjosi sugrįžti į 
namus. Ligoninėje kiek pavaik- 

Iščiojo, bet dar jautėsi silpnas 
grįžti j namus.

Spėjama, kad karys Jonas 
Rukštelis buvo lengvai sužeis- 

j tas. nes vėliausiomis žiniomis 
i jis vėl esąs karo fronte. Lai 
Dievas laimina mūsų karius, 
kad jie, pasibaigus karui, svei
ki grįžtų pas savuosius.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V 
Karo Bonų.

bažnyčioje įvyko iškilmingos primicijantą.
šv. mišios, kurias atnašavo nau
jai įšventintas kunigas Mari jo- 
nas, Vincas J. Parulis.

Primicijantui asistavo arki- 
kunigu parapijos klebonas kun. 
A. Petraitis; kunigas M. Jodka. 
MIC.. Marijonų provincijos eko
nomas, deakonu; senas mokslo 
draugas ir profesorius Maria- 
napolio Kolegijos, kun. Jonas 
Saulis, MIC.. subdiakonu; cere
monijų vedėju buvo kl. B. Už- 
davinis. MIC., kuris atvyko iš 
Chicagos dalyvauti šioje iškil
mėje.

Kun. Antanas Ignotas, MIC.,1 
Marianapolio kolegijos profeso
rius, pasakė labai gražų ir įspū
dingą pamokslą, kurį sunku bus 
VVorcesterio žmonėms pamiršti, j 

Šv. Kazimiero parapijos cho- 
įras, vadovaujant muzikui Juo-1 

. jzui Žemančiui, labai gražiai ir 
įspūdingai giedojo mišias; per 
offertorium specialiai parinktas 
kvartetas giedojo “Tu es Sa- 
cerdos”.

Bažnyčia buvo pilna žmonių, 
ir tuoj po mišių primicijantas 
suteikė visiems palaiminimą. eSu Aptiktam

Po to buvo priėmimas gimi
nių ir svečių į naujo primici- ’ 
janto namus. Giminių buvo: pp. į 
Urbanavičiai ir duktė iš She-Į 
nandoah, Pa.; pp. Norkevičiai 
iš Philadelphia. Pa.; pp. Paru- 
liai ir sūnus iš Cleveland, Ohio: 
Mazauskų šeimyna iš Barre, 

iMass.: p. E. Mazauskaitė iši
Brockton, Mass. Taipgi buvo gi 
minių ir svečių iš Providence, 
R. I.. Gardner, Mass. ir iš kitų 
miestų. Į namus atsilankė dau
giau kaip šimtas žmonių.

Po skanių pietų, kuriais pa
vaišino primicijanto motinėlė,

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston. Mass.

Remk šios šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

II
I
I

kun. K. Reklai-!
ir kun. J. Jančiaus,

Marijonų provincijolo.

B. Mažiukna, MIC.; ir
W. J. Chisholm

GRABOR1US 

“Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. Gallifinlenė.
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. Roxbnrv. Mass.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa.® prr»tr»knh> raStlfilnlrf

'l

•V. JONO EV. BL. PASALPINC8

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų Parapijos salėj 
49? F. 7th St... So Rnston Mass

; Kun. P. M. Juro Naujal Maldaknygė
4 Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 
/ maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusią- 
i pius, gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian- 
? čios išvaizdos. Kaina $2.75. r
į Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu:
? “Darbininkas”, 366 W. Broadvay, So. Boston 27, Mass.



Atidaro Naujį Duonkepyklą

Penktadienis, Rugsėjo 1, 1944

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES I

DAKTARAI

Šou 4476

Rugp. 30 d., 9 vai. r., vadovy
bėje kun. Al. Abračinsko ir 
kun. S. Saulėno, mišių tarnau
tojai išvažiavo dieną praleisti į 
puikų D. Fields’ parką, Brock
ton, Mass. Jie ten maudėsi, žai-

dė, žuvavo, pietavo ir dainavo.
12 v., biznierio Juozo Berna- 

tonio sūnus Pranas atvežė pie
tus, kun. Virmauskį ir kun. 
Naudžiūną. Vėliau atvažiavo į 
svečius kun. F. Norbutas.

Išvažiavimą altaristams fun-' 
Idino vietiniai kunigai. Prie pie-j 
tų fundo prisidėjo duonkepys 
Kazys Plevokas.

Bernaičiai diena buvo labai 
I patenkinti.

DARBININKAS
Kun. Naudžiūną į “Darbinin- 

jką” atlydėjo jo artimi draugai: 
Liet. Vyčių Centro pirm. Pranas 
Razvadauskas, p. V. Balukonis 

‘ir p. Ančiukaitis.
Ketvirtadienį lankėsi naujas 

Šv. Petro par. vikaras kun. S. 
Saulėnas. Atsilankymo proga 
nemažai nupirko įvairių lietu
viškų knygų, kurių tarpe ir 
Liurdo knygą.

Minėjo Vedybinę 
Sukaktį

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos ižskyrua 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

* Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
•eitadieniais Nuo 2 iki 8-tal.

į Didvyriški Kapelionai. 29 jų! 
, jau užmušti. 31 sveiksta. 30 yra 
nelaisvėse. 129 gavę Disting- 
uished Service Cross. 55 aptu
rėjo Purple Hearts. Katalikų 
kunigų kapelionais yra 4,500. 
Lietuvių nemaža. Iš vienos šv. 
Petro parapijos jau 4.

Tel. ŠOU 2805

Dr.J.LPasakamis
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.

Katalikų misionierių pasauly 
yra: 22,000 kunigų, 9.000 bro
lių, 53.000 seserų, 76,000 moky
tojų, 92,000 katekizuotojų ir 
33,000 kitokių pagelbininkų.

Praėjusį sekmadienį, įvyko 
Šv. Petro par. bažnyčioje meti
nė rinkliava apšildymui parapi
jos namų. Girdėjau, kad daugu
mas parapijiečių tam reikalui 
šįmet dvigubai aukavo.

K. Pliavokas
Kazys Pliavokas, senas duon

kepys, po Labor Day atidaro 
naują duonkepyklą, modemiš
kai įrengta, 528 E 8th St.. So. 
Bostone, kur keps lietuviškas 
juodas duonas, taipgi ir ameri
koniškas, įvairius pajus, kekus, 
donacus ir tt. Kviečiami lietu
viai atsilankyti, pamatyti nau
jos įstaigos.

Taipgi p. Pliavokas turi ir ki
tą duonkepyklą, 260 E St., So. 
Bostone. P-nas Pliavokas yra' 
senas duonkepys ir šiame biz
nyje gerai patyręs. *

Rugp. 30 d., žinomas biznie
rius ir draugijose darbuotojai 
p.p. Albinas ir Ona Nevierai mi
nėjo savo 13 metų savo vedybi
nio gyvenimo sukaktį.
/Pp. Nevierai augina tris duk

reles ir vieną sūnų. Sveikiname 
pp. Nevierus ir linkime Dievo 
palaimos ir ilgiausių metų. A.P.

“Mother, may I bake a cake?” vou’vc heard so often. This time say “Yes." 
and let the “Judy Ar.r.” in your family make this easy ONE BOWL 
cake. So easy for a Ūttle giri to do—r.o long creaming or tiresome beat- 
ing ... no fussy directions .. . and only one bov:l to wash up. She’ll get 
the thrill of a lifetime when she takes it out of the oven—light, tender, 
fine-textured and moist. And when she presents it to the family—swirled 
vith delicious. nutritious. easy-to-make frosting—there’ll be three cheers 
for the newest and proudest baker in the family!Žibalo Industrijai 85 Metai

Karas dar nepasibaigi 
Tęskite toliau darbą.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
i

REIKALINGA mergina ar mo
teris. padėti dirbti namų darbą. 
Gali čia ir gyventi arba vaka
rais pareiti namo. Gera alga; 
darbas pastovus. Atsišaukite te
lefonu: Granite — 5636.

(1-8-11)

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

VARGONININKAS 
REIKALINGAS

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

»»

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.

r

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE 

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

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

American Pešt Control
Exterminators of Household

Pests
65 L Street ŠOU 1324

So. Boston, Mass.

REIKALINGA nuolatiniam 
darbui mergina ar jauna mote
ris, kuri mylėtų dirbti gėlių 

| krautuvėje. Patyrimas nereika- 
i lingas. Užmokesnis geras. Atsi- 
' šaukite asmeniai pas Reardon’s 
Flower Shop, 487 Broadway, 
So. Boston, Mass. (18-12-15)

Judy Ann’s Cake
Dry Ingredients
1% eups siited cake flour*

• *Yi cup suzar
1!“ teaspoons bukine powdcr (with a 

tartrate potvdcr, ūse 2 teaspoonst
% teaspoon salt 
% cup Spry

Step 1. Put Dry Ingredients Together—No Creaming Needed. . . . Sift 
flour, sugar, baking powder and salt into mixing bowL . . . Drop in 
Spry.
Step 2. Add Liąuids in Stagcs—Bcat and Blend.... Add milk and vanilla 
and beat until perfeetly smooth—about 100 strokes. — Scrapc botcl and 
spoon often througliout the mizing. . . . Add egg and beat thoroughly. 
•.. . Note the smoother, easier-pouring batter.

Bake in square S x 8 x 2-inch Spry-coated pan in moderato oven 
(350° F.) 30 to 35 minutes. . . . Spread Peanut Butter Frosting on top 
and sides of cake.

*All-purpose flour can be used. būt cake flour gives m. :h better re- 
sults. If all-purpose flour is used, however, add all the liquid ingredients 
at the šame time and beat weii—about 100 strokes.

Peanut Butter Frosting
% teaspoon salt 
l’S eups si f {.ed conf#»ctionc!^* sugar

3 tablespoons scaided top milk (about)

Blend Spry’, peanut butter, vanilla and salt. Add confectioners’ sugar, 
allernately with scaided top milk, beatir.g well after each addition. Add 
onij enough milk to make a nice spreading consistency.

Makos enough frosting to cover top and sides of 8 x 8 x 2-inch 
squarc cake.

Liquid Ingredients 
% cup milk

1 tcaspoon va n iii* 
1 egtf

PARSIDUODA trijų flatų na
mas po 3 kambarius. Baltos 
sinkos ir skalbynės, gasas, elek
tra ir visi įrengimai. Parsiduo
da labai pigiai, nes aš našlė li
kusi negaliu namą apžiūrėti. 
Atsišaukite: 164 W. 6th St., So. 
Boston. Mass. (25-29-1)

j Amerika, minėdama 85 
metų sukaktį nuo aliejaus 
atradimo Titusville, Penn- 
sylvanija, šiandien išdirba 
viso pasaulio žibalo 73 
nuošimčius.

Jung. Valstybėse yra 
400,000 aliejaus šulinių, iš

po par. jubiliejinės knygos, Wa-' kurių pristato reikalingą 
terbury, Conn. reikalais. Jis pa- , kurą HTUsų kovojantiems 
siliks So. Bostone keletą dienų, vyrams.

Tą dieną lankėsi muz. Vincas Aliejaus atradėju 85 me- 
Stasevičius iš Providence, R. I. tai atgal ru&P- 27 d., 
Atsilankymo proga pasiėmė vi- 1859 m. buvo pulkininkas 
są glėbį Liurdo knygų, platini- L. Drake, Titusville, Pa. 
mui. Taigi, kas norėtų iš Provi- 
denciečių įsigyti vieną įdomiau
sių knygų — i-----  . ------„— w .
APSIREIŠKIMAI, LIURDE, — 400,000 šulinių 19 valsty- 
prašome kreiptis pas p. V. Sta- J->ių Jung. Valstybėse.

i sevičių, 350 Smith St. Texas valstybė i---------

I

kad visi vai- 
Katalikai te
mylimuosius 
tinkamą mo-

Atsidaro vaikučiams mokyk
los — darbymetis. Valstybė ir 
Bažnyčia rūpinasi, 
kai eitų mokytis, 
vai siųskite savo 
vaikelius į jiems
kyklą — į katalikišką mokyk
lą. Kur galima reikia siųsti į 
lietuvių katalikišką mokyklą. į 
Kur nėra tokios — nors į kata
likišką.

Mažuosius vaikučius, kurie 
dar per jauni lankyti regulerę' 
mokyklą, Seserys Jėzaus Nu
kryžiuoto pradės mokyti, rūgs. 
6 d., 9 v. r., 492 E. 7th St. Mo
tinėlės malonėkite savo mažy
čius suvesti į jų mažytę moky
klėlę.

LANKĖSI

1 tablespoon Spry
2 taolespoons peanut butter 

% teaspuon vanilių

i. Tuomet buvo tik vie*i - s 
šulinys, iš kurio traukė ir 

šVč. P. MARIJOS išdirbo aliejų, o dabar yra I

ZZZ zS Texas valstybė užima
Trečiadienį lankėsi kun. Pijus; Plrrną vietą žibalo indu s- 

Juraitis, Šv. Pranciškaus par. 
klebonas iš Athol, Mass. ir jo 
asistentas kun. Mikas Tamule-1 
vičius.

Ketvirtadienį lankėsi kun.1 
Andrius Naudžiūnas. MIC., ku
ris nesenai grįžo iš Buenos Ai-! 
res, Argentinos. Kun. A. Nau-;10 iki 16 dd., 

j džiūnas, pareiškė, kad Argenti-; Mass. 
noje yra lietuviams daug vilčių, j Trečiadienis, rugsėjo 13 
Sako, darbo daug, bet galima i d. skiriama Bostonui. Da- 

i dirvonus išarti. lyvaus Bostono mayoras

Parodys Paimta Nacių Karo 
Mantą Brocktono Jomarke

Brocktono Jomarkas 
(Fair) įvyks nuo rugsėjo 

Brockton,

Maurice J. Tobin, Demo
kratų partijos kandid-.tas 
į gubernatorius.

Ketvirtadienis, rugsėjo 
14 d. bus žinomas kaipo

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Pirmadienį, lankėsi Susivie
nijimo prezidentas adv. Vincas 
Laukaitis iš Baltimore, Md. ly
dimas p. J. Tuinilos.

Antradienį lankėsi kun. Dr. J. 
Bogušas, leidžiamos Šv. Juoza-

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

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

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

AXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-.XXX’Z

METINIS |
Amerikos Legijono Stepono Dariaus Posto ' 

IŠVAŽIAVIMAS į
įvyks J

OKLAND GROVE, EAST DEDHAM, MASS. j
Sekmadienyje, Rugsėjo 3, 1944 $

Legijonieriai nuoširdžiai kviečia visus Lietu
vius atvažiuoti ir pasisvečiuoti su lietuviais karo 
veteranais. Bus žaidimų, valgių, gėrimų ir Wally 
Jason’s Orkestrą. Visi smagiai ir linksmai pralei
site laiką tyrame ore.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

ŠOU 4645CASPER'S

II

I

So. Boston 27, Mass.738 E. Broadway
ii

baltas, sidabrinis . 
stiprus ...................
stipriai padarytas

258 Vest Broadway,

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

#10
PERMANENT WAVE

Firm Long lasting 
permanent wave 

While you relax in 

glamorous surroundings.

Išnuodijame Blakias 
Tarakonus, Žiurkes 
ir kitokius gyvūnus.

Hanna Exterminating Co..
Our Products For Sale 

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

Bet nepaisant tų darbo 
laimėjimų, dar vis tebėra 
labai svarbių sričių, reika
laujančių daugiau pastan-1 
gų pasekmingos invazijos Į

gubernatoriaus diena. Da-j išlaisvinti Europai iš prie- 
ly’vaus gubernatorius Le-jšo nasrų tęsimui. Dar trū-' 
verett Saltonstall, Respu-Įksta sunkiųjų pabūklų,, 
blikonų partijos kandida-j šaudmenų, bombų, radar, 
tas i J. V. Senatą. i ginklų, sunkvežimių (tro-Į

Kaip gubernatoriaus Sal- kų), tankų, statybos įran- 
tonstall, taip mayoro To- kių, padangų (tajerių) ir 
bin štabai ir draugai da-' medžiagos kareivių pala- 
lyvaus minėtose dienose i pinėms statyti.
Brocktono Fair’uose. j D. M. Nelson toliau tęsė,; 

Brocktono Fair’uose bus:sakydamas, kad dar daug! 
daug įdomumo. Parodys į-!darbo turi būti įdėta, kad 
vairius iš nacių atimtus!su kiekvienu mėnesiu turi 
karo ginklus, bus įvairių į augti gamyba iki pasieks 
lenktynių ir kitokių įdo- ! aukščiausio laipsnio, kurio i 
mumų. ^laukiama ateinantį lapkri-j

m k i v . . ! čio mėnesį. 1944 metų pro- iDar Daug Darbo Prieš Akis įdukcijos planas reikalauja'
VVashingtonas — Donald, 

! M. Nelson, Karo Gamybos 
Vadybos Pirmininkas, ne- 

! seniai kalbėdamas apie 
į darbo jėgos padėtį, pareiš- 
i kė, kad nuo pat Pearl Har- 
■bor įvykių, diduma Ameri- 
. kos darbo visuomenės 
į nuoširdžiai rėmė karo pa-

I

i
■■

27, Mass. 5 !_ ?

i

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų 

žančių:
Puikus
Juodas
Rusvas
Gražus baltas, tinkamas moterims ir merg....

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway, So. Boston

TO-

■v S8.00 
SI.25 
SI.20 
SI.50

stangas. Darbininkija sun-; Vokietijai 
kiai dirbo įtemptose sąly-! 
gose, nekreipdama dėme
sio į nuovargį, kad sustip
rintų ginkluotas pajėgas ir 
atvestų Jungtines Valsty
bes ir jos sąjungininkus į 
pergalės kelią.

pilnos darbo energijos, 
j Tauta nepakęs nukreipimo 
(energijos kitur, karo pra
monės sąskaiton.

Todėl, anot D. M. Nelson, 
priešas mūs stovi intensy
vus karo produkcijos dar
bas. Kariuomenė nežino, 
kada ateis žlugimo dienos 

ir Japonijai.! 
Viskas, ką kariuomenė ga
li padaryti, yra nepaliau
jamai kovoti, iki priešo; 
sumušimo dienas. Mums,f 
namie likusiems, telieka 
varyti karo pabūklų ga
mybą iki ji yra reikalinga

iį

Į

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra 

s SOUTH BOSTON CAFE I
I
I

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

į

40 Lietuviškų Atviručių 
Albumėlis

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

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

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

"Darbininkas"
♦ 366 W. Broačh/vay, So. Boston, Mass.

♦
XI

♦
♦

, ••

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS —
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326-328 W. Broadway
So. Boston, Mass.i.

r

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W.Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

o.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną, ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tol. ŠOU Boston 081S 

ŠOU Boston 2609



Penktadienis. Rugsėjo 1. 1944

i

WATERBURY, CONN.

klausios laimės jaunai parapi
jietei Patricijai Onai.

I RYTINIU
i VALSTYBIŲ ŽINIOS I
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MARIANAPOLIO ŽINIOS I g™“™“- ateites ir ?ui-
Į ---------- ' ’-----------------

PAMALDOS UŽ A. A. KUN.
DR. JONĄ NAVICKĄ

Rugsėjo 4 d., š. m. (Labor 
Day). a. a. kun. Jono Navicko 
mirties trijų metų sukakties 
proga. Marianapolio Kolegijos 
Koplyčioje, 10 vai. rytą, už jo 
vėlę įvyks iškilmingos šv. mi
šios. po kurių prie velionies ka
po. Marianapolio parke, bus pa
sakytas pamokslas ir atgiedota 
‘Libera’.

A. a. kun. J. Navicką bičiuliai 
ir pažįstamieji nuoširdžiai yra 
kviečiami skaitlingai atsilan
kyti į šias gedulo pamaldas ir 
tuomi pagerbti šio didelio Baž
nyčios ir Tautos mylėtojo atmi
nimą.

Šv. Rožančiaus draugijos su
sirinkimas įvyks rugsėjo 3 d.. 
2 vai. po pietų, parapijos salėje. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti.

Po susirinkimo, 4 vai. pp. toje 
pačioje salėje įvyks laimės va
karėlis. Pelnas skiriamas įvai
riems labdarybės darbams. Visi 
kviečiami dalyvauti. Bus proga 
laimėti įvairių dovanų.

Kviečia
JfartunapoZto Kolegijos 

Vadovybė.

NEW BRITAIN, CONN

Metinė
Šios savaitės trečiadienį suė

jo metai laiko kaip mirė tėvu
kas kunigų brolių Mendelių. Šv. 
Alfonso bažnyčioje . buvo atna
šautos net ketverios šv. mišios į 
už a. a. Juozapo Mendelio vėlę. 
Parapijos klebonas, velionio vy-

riausias sūnus, kun. dr. Mende- 
lis atgiedojo egzekvijas ir atna
šavo mišias 8 vai. ryte. Mišios 
12 v. vidurdienį buvo užprašy
tos Mendelių mamts gydytojo 

I kario Krizostomo Mendelio in
tencija, kurs jau virš dviejų me
tų randasi Pacifiko salose.

šeštadienį, rugsėjo 2 d. suka-
Klausimas: Ar aš galiu siųsti ko .metai kaip mirė kun. Juoza- 

bonką degtinės į užjūrį?
Atsakymas: Ne. Svaiginamie- ; nio Kazimiero Giedros 

ji gėrimai yra visuomet t_ ~ 
drausta siųsti per paštą. Taipgi 
negalima siųsti degtukų, degan
čių skysčių, nuodų ar kompozi
cijų, kurie gali užmušti arba 
sužeisti kitus, arba sugadinti 
kitus siuntinius.

Klausimas: Aš suprantu, kad 
Kalėdiniai siuntiniai 
vais. Ar teisybė?

Atsakymas: Taip, 
militariai ir pašto 
reikalauja, kad būtų gerai su
pakuoti.

Klausinius: Ar gal’u gauti dė
žučių siuntimui į užjūrį krautu
vėse?

Atsakymas: Taip. Krautuvės 
per kelius mėnesius ruošėsi ap
rūpinti visus Kalėdiniais siun
tiniais.

Klausimas: Ar leidžiama įdėti 
laišką į užjūrį su pakeliu?

Atsakymas: Ne. Laiškų nega
lima dėti į pakelius. Tačiau ga
lima įdėti paprastą korčiukę su 
sveikinimu, kaip tai “Merry 
Christmas” ir savo vardą pasi
rašyti.

Klausimas: Ar aš galiu ap
drausti Kalėdinį pakelį, siun
čiama į užjūrį?

Atsakymas: Ne. Pakeliai ar
mijai į užjūrį ar Merchant Ma
rine negali būti apdrausti. Pa
keliai Laivynui, Coast Guard ar 
Marinams gali ir turi būti ap
drausti.

Klausimas: Mes siųsdavom 
pusę svaro saldainių dėžutėmis 
vaikinui į užjūrį pirmos klasos 
pašta. Aš suprantu, kad dabar 
tas jau panaikinta. Ar taip?

Atsakymas: Taip. Dabar ne
galima siųsti be prašymo 8 un
cijų ar mažiau pakelių su mais
tu ar saldainėmis armijai į už
jūrį. šis yra naujas patvarky
mas dėl trūkumo vietos laivuo
se. Jūs galite siųsti saldaines ir 
maistą nuo rugsėjo 15 iki spa
lių 15 į užjūrį be prašymo ir iki 
5 svarų. Ant pakelio turi būti 
užrašyta— “Christmas Parcel”.

Klausimas: Kaip geriausia 
supakuoti namuose iškeptą tor
tą (cake) vaikinui į užjūrį’’

Atsakymas: Kietos saldaines. 
riešutai, pyragaičiai, vaisiniai 
tortai ir šokolado plytelės, ne
žiūrint, kad yra suvyniotos at
skirai vaškuotu popierių, turi 
būti sudėti į metalinį, medini ar 
storo popierio bakselį ir paskui 
įdėti į kitą bakselį. Žiūrėkite, 
kad daiktai būtų minkštai apdė
ti viduje.

po Giedros tėvelis. A. a. velio-
‘ ; žmona

už- Barbora užprašė egzekvijas ir 
mišias už mirusiojo vėlę. Ap
gailestaujama, kad mirusiojo 
sūnus kun. Juozapas negali pat- 

|sai pribūti atnašauti šv. mišių 
i savo tėvų parapijoj. Kun. Juo- 
. zapas uoliai darbuojasi svetim
taučių Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Washington, D. C. 
Kaip už Juozapo Mendelio, taip 
už Kazimiero Giedros vėles visi 

Amžiną 
atilsį duok jiems. Viešpatie.

Rugp. 6 dieną įvyko Gyvojo 
Rožančiaus ir Tretininkų drau-' 
gijos susirinkimas. Atsilankė 
Federacijos skyriaus atstovai— 
pirm. komp. A. Aleksis ir p.; 
Petras Jakubauskas, kurie kvie-! 
tė draugiją prisidėti prie Ben-i 
dro Amerikos Lietuvių Šalpos. 
Fondo skyriaus.

Draugija išrinko atstove p. 
Oną Girdzijauskienę, ir draugi-j 
ja paskyrė $5.00 atstovės mo
kestį. Pavieniai nariai. įmokė-

■ darni po $2.00. įsirašė šie: Jonas; 
Gailius. Izabelė Orintienė. A- 
nastazija Daukskundienė, Vero-1 
nika Jenčius. Uršulė Liutkevi
čienė. Marė Grigietis. Ona Ra-j 

Valerija Vitkaus- 
Ona 

Savickas. Sofija Lušienė ir A- 
Lušytė. Viso sumokėjo 

U. P.

LIETUVIŲ KAREIVIŲ MOTI
NŲ KLUBO SUSIRINKIMAS 
Rugpiūčio 27. 3 vai. po pietų.

Lietuvių Kareivių Motinų 
bas turėjo susirinkimą Šv. 
driejaus lietuvių parapijos 
tainėje.

Be kitų svarbių nutarimų, 
galutinai nutarta, kad vien tik 
kareivių motinas priimti Lietu- dzevičienė. 
vių Kareivių Motinų Klubo na- kienė. Anelė Skributienė, 
rėmis.

Dabartinis Lietuvių Kareivių dėlė 
Motinų klubo 
tas sekantis: Helena Tamošai
tienė. pirmininkė: P—
Maksimavičienė, 
kėų Petronėlė Rapponatti. raš
tininkė; Suzana Kovalienė. iž
dininkė: Ona Jankauskienė ir 
Marijona Pa vasarienė, iždo glo
bėjos.

Gaila, kad p-nia Bronė Mičiū-i 
nienė atsisakė nuo pirmininka
vimo.

klŪ-
An-
sve-

TRYb POROS DVYNUKŲ, “kuriems tik sukako 18 metų ir jie stojo į 
Dėdės Šamo Laivyną. Jie dabar treniruojąs U. S. Navai Training Sta- 
tion, Samson, N. Y.

NEW HAVEN, CONN. į KALĖDINĖS DOVANOS KARO 
TARNYBOS NARIAMSPonia Judyta Kazlauskienė 

praeitą savaitę tapo šios šalies 
pilietė ir gavo pilnas pilietybės 
popieras. šia proga sveikiname 

i p-nią J. Kazlauskienę ir linki
me jai būti tokia gera šios ša- 

I lies piliete, kaip ji visuomet 
buvo ištikima savo senajai 
vynei Lietuvai, dėl kurios ji 

i suomet daug pasidarbuoja.

|

tė-
vi-

Netikėta nelaimė bei rimta 
ga aplankė p. p. Mačiulių

vežami lai-

Jau buvo rašyta, kad. pastose, 
šiais metais Kalėdinių do- 

■vanų siuntimo laikas ka- 
ireiviams - jūreiviams į už
jūrį yra nuo rugsėjo 15 d. 
iki spalių 15 d.

Dovanų siuntėjai dažnai 
iškelia įvairių klausimų

li- 
iš!
- i

Šią savaitę susirgo mūsų ge
ra parapijietė p-nia Gertrūda

Woodhaven, L. I. dukrelę Virgi- Norkunienė kuris randasi savo

valdybos sąsta- $33.00.
Helena Tamošai- . -------------

Pranciška Šv. Vardo draugijos 
vice pirminin- skyrius nutarė ruošti 

m o pramogėlę rugsėjo 
vai. po pietų, p. U. Liutkevičie- 
nės namuose. 122 Norton St. 
Visas pelnas skiriamas parapi
jos auksiniam jubiliejui.

Kviečia visus dalyvauti. 
Kaip girdėt, mūsų Šv. Juoza

po parapijos bažnyčią užbaigė 
tapyti. Labai gražiai atrodo. 
Visiems yra tikrai paslgėrėji- Į 
mas. ypač tiems, kurie prisidėjo 
stambiomis aukomis.—

Rugp. 11 d. po ilgos ligos mi-! 
rė Elzbieta Kevinienė. Paliko' I 1
dideliame nuliūdime vyrą, tris 

ir vieną

antras 
kortavi- 
24 d., 2

nią. kuri šiuo metu randasi 
New Haven’o ligoninėje specia
listų priežiūroje. Tėveliai yra 

į labai susirūpinę dėl dukrelės 
j sveikatos.
I Visi giminės ir pažįstami bei 
draugai užjaučia pp. Mačiuliam 

. šiame rūpesčio ir širdgėlos mo- 
! mente, ir jaunai dukrelei Virgi
nijai savo maldose prašo Dievo 

! sustiprinti ir sugrąžinti sveika- 
■ tėlę.

namuose priežiūroj gydytojo ir 
savo šeimos. Visi pasimelskime. 
kad gerasis Dievas palengvintų 
skausmuose ir sugrąžintų grei
tu laiku ligonei sveikatą.

HARTTORD, CONN.

M.

VVilliam anūką.
Palaidota rugp. 14 d.

Štai dėlko1 
viršininkai j yra prašomi sukalbėtiTaigi Bostono 

pašto viršininkas paruošė 
keliolika klausimų ir atsa
kymų, kuriuos prašo pa
duoti “Darbininko” skai
tytojams, kad tuo paleng
vinti darbą pašto darbi
ninkams.

Klausimas: Ar mano sesuo ir 
motina gali atskirai kiekviena 
siųsti Kalėdines dovanas mano 
broliui į užjūrį?

Atsakymas: Taip, jeigu dova
nos išsiųstos nuo rūgs. 15 iki 
spalių 15. Jokių prašymų laike 
to periodo nereikia. Tik yra nu
statyta, kad nedaugiau kaip vie
ną Kalėdinį pakelį gali siųsti 
laike tos pačios savaitės tas 
pats asmuo arba kas kitas jo 
vardu į arba tam pačiam adre
satui.

Klausimas: Aš nežinau ar ma
no sūnus tebėra Anglijoj. Ar 
mano Kalėdinis pakelis pasieks 
jį?

Atsakymas: Taip. Siųsk pake
lį tuo adresu, kurį turi rugsėjo 
15 d. Jeigu jūsų sūnus perkel
tas kur kitur, tai pakelis jam 

: bus nusiųstas ten kur jis yra.
Klausimas: Pereitais metais 

mano sūnus gavo Kalėdinį pa
kelį lapkričio mėnesyj. Dėlko 
mes turime taip anksti siųsti ?

Atsakymas: Yra tai didelis 
darbas pristatyti apie 200 mili- 

Ijonų pakelių į visus pasaulio 
kraštus, ir tas yra geriausias 
atsakymas. Dovanas galima 
vežti tik tada, kada atsiranda 
transportinių laivų. Nes karo 
reikmenys yra pirmoje vietoje.

Klausimas: Ar aš galiu siųsti 
pakelį į užjūrį lėktuvu, jeigu aš 
apmokėsiu oro pastos kainą?

Atsakymas: Ne. Oro pašta 
galima siųsti tik dviejų uncijų 
korespondenciją.

Klausimas: Kiek kainuoja pa
siųsti 5 svarų pakelį į užjūrį?

Atsakymas: Jeigu užadresuo- 
tas į A. P. O., NEW YORK, tai 
kainuoja 14 centų. Jeigu uža- 

I dresuotas į A. P. O., San Fran- 
cisco, tai kainuoja 61c.

Klausimas: Aš nežinau ką pa
siųsti mano draugui į užjūrį. 
Aš turėjau mintyj pasiųsti jam 
pinigų. Ar aš galiu tai padary
ti?

Atsakymas: Nesiųsk pinigais. 
Daugelyj šalių yra uždrausta 
importuoti J. V. pinigus, ir 

' » • • • * • A « -M •

Aukos Kleb. Lietuvniko 
Fondui

Pereitą savaitę a. a. klebono 
kun. Lietuvniko Paminklo Fon
das padidėjo $100.00. Juozas 
Klevečka su savo mamyte Bar
bora Klevečkiene atminčiai 
kun. Lietuvniko 50 metų dar- 
buoties Baltimorėje paaukavo 
$50.00. Kun. dr. Mendelio švoge- 
ris Povilas Pliusčikas su savo 
žmona Felicija prisiuntė $25.00 
ir Antanina Juškelienė su savo 
dukterimi Viktorija davė $25.00 
ir pasižadėjo vėliau paaukoti 
kitus $25.00. Iš lengvo Fondas 
jau pradeda siekti ketvirtą tūk
stantį dolerių. Kun. Antanas 
Dubinskas Fondo iždininkas dė
koja visiems, kurie praktišku 
būdu gerbia a. a. kleb. kun. 
Juozapo Lietuvniko atmintį.

PRANEŠIMAS ŠV. JONO EV. 
DRAUGIJOS NARIAMS

Rugsėjo - Sept. 3 d., 1 vai. po 
pietų įvyks svarbus susirinki
mas. Narių priedermė dalyvauti 
susirinkime. Artinasi draugijos 
svarbus parengimas, kuris ir ki- 

dalykai turės būti aptarti.

Nors trumpai noriu pranešti 
bei padaryti pastabą mūsų ko
lonijos geros širdies lietuviams. 

: kurie yra susirūpinę Lietuvos 
į Šalpos reikalais, kad mūsų ko
lonijoj s’isitvėrė Lietuvos Šal
pos skyrius, kuriam yra išrink
ta valdyba iš darbščių asmenų 
ir ši valdyba, pagal gautų pra- 

i nešimų iš Centro, veiks naudin
gus darbus, kaip tai: rinks au- 

i kas ir drabužius. Kada drabu
žių rinkimas prasidės, bus pra
nešta visų vietinių draugijų bei 
kuopų valdyboms ir veikėjams.

Šiuo metu jau atsirado atski
ra grupė lietuvių, kurie, norė
dami prisidengti gerų patrijotų 
vardu, renka drabužius, ir jau 
atsirado tokių gerų lietuvių, 
kad tikrai tapo apgauti, many
dami, kad tikrai Lietuvos 
pos skyrius daro rinkliavą, 
ši grupė visiškai nedirba 

■ Lietuvos žmonių, tiktai dėl
4

ti

Nuotrupos
šeštadienį, rugpiūčio 19 d. 

Marijona Juknytė iš Hazelton, 
I Penna. paėmė sau už vyrą sve
timtautį Jurgį Vekich. Sveiki
name ir linkime šviesios atei- 

j ties.
i Kun. Antanas Dubinskas gri
žo sveikas iš atostogų ketvirta
dienio vakarą.

Sesutės mokytojos lankė kun. 
Lord Katalikiškos Akcijos kur
sus New Yorke pereitą savaitę. 

■ Patenkintos ir daug ką išmoku
sios grįžo šeštadienio vakarą.

SUGRĮŽO PO ATOSTOGŲ
Prelatas J. Ambotas sugrįžo 

praleidęs vasaros atostogas, ir 
dabar su nauja energija sėk
mingai darbuojasi Bažnyčios ir 
Tautos reikaluose.

Seserys Pranciškietės jau at
vyko. ir Švč. Trejybės par. mo
kykla atsidarys kitą savaitę. 
Visi lietuviai turėtų naudotis, 
siųsdami savo vaikučius į šią 
mokyklą. Raporteris.

iš Šv. i 
bažny- 
gedulo 
kapuo- Į

NEPAPRASTOS 
KRIKŠTYNOS

Rugpiūčio 27, Antano Važnio 
ir Sofijos Vagelės duktė, gimu
si šių metų liepos 2 dieną, ta
po pakrikštyta Patricijos - O- 
nos vardu Šv. Andriejaus lie
tuvių parapijos bažnyčioje, dukteris, vieną sūnų 
KriKšto tėvais buvo 
Bayiock ir Ona Važnienė.

Kadangi Antanas dažnis yra Juozapo lietuvių par.
Vincento Važnio, parapijos kokčios su iškilmingomis 

šv. mišiomis Kalvarijos 
se.

Velionė buvo pavyzdingai 
prisirengus mirti. Lai Dievas 
suteikia a. a. Kevinienės vėlei 
amžiną atilsį, danguje. Rap.

lektoriaus, sūnus, nenuostabu, 
kad nepaprastų krikštynų vai
šėse dalyvavo ir parapijos dva
siškiai: kleb. kun. M. A. Pan
kus. kun. Juozas J. Matutis, 
kun. A. Tarnoliūnas.
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Šal-j
Bet' 
dėl'

Ru
sijos. Taigi lietuviai turėtų ži
noti. kad mūsų senosios tėvynės 
priešai — komunistai dirba tik 

i dėl Rusijos.
—

BROOKLYN.N.Y.
Šios kolonijos bolševikėliai 

susmuko. Rugpiūčio 23 d. kriau
čių unijos susirinkime 67 bal
sais prieš 43 atmetė įnešimą 
siųsti delegatus į jų šaukiamą 
mitingą, kurio tikslas įkurti 
fondą ir rinkti aukas bolševi
kams. Gerai padarė siuvėjai. 

. Tai nemulkys nei kitų draugijų, 
i nei pavienių žmonių.

Niekas nėra priešingas, kad

Remkit* tuos pro*esi*onalus ir bir- 
AleritM. kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkitžs “Darbininke”.

Amerikos Lietuvių Tarybos
(Conn. valstybės) skyriai ruo- rusai renka aukas dėl savo žmo- 
šia šaunų išvažiavimą su turi- nių. Bet kada mūsų bolševikė- 
ninga urograma, kuri susidės iš. liai renka aukas iš lietuvių, sa- 
dainų, kurias sudainuos vyrų, kydami, jog tai 
grupė iš New Britain. 
Kalbės Prof. Kazys Pakštas iš į 
New York. Miesto mayoras: 
John W. Murphy, ir ponia Ale-^ 
na Devenienė iš Waterbury, 
Conn. Seks šokiai prie smagios 
orchestros.

Taigi, lietuviai, kuriems rūpi 
mūsų senosios tėvynės likimas, 
neužmirškit dalyvauti šiame iš
važiavime. kuris įvyks rugsėjo 
3 d.. Sea Cliff Ina., Morris Cove, 
Conn. t

kvdami io? tai “Lietuvos šelpi- 
Conn. į mui”, tai jie meluoja. Ne lietu

viams, ne Lietuvai, bet Rusijai. 
Taigi lietuviai turi apsižiūrėti 
ir nesiduoti apgauti.

Tikri lietuviai turi sutverę 
savo Bendrą Amerikos Lietuvių taipgi jų negalėtų sunaudoti, 
Šalpos Fondą, kuris turi lygias jei ir gautų. Pasiųsk jam Jung. 
teises su kitais tautiniais fon-| Valstybių Money Order, kurį 
dais. kurie yra valdžios kontro- jis galėtų išmainyti į svetimos 
Įėję. Lietuviai, aukodami į tą šalies pinigus visuose A. P. O. 
fondą, žino, kad eina lietuvių skyriuose. Tačiau į Merchant 
nuo karo nukentėjusių šelpimui. Marine užjūryj M. O. negalima 

P. J. Montvila, siųsti.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595

Llmosinai dėl visokių reikalų

><

NEW BRITAIN, CONN

Kardok

TAVERN
HARTFORD AVĖ.. IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Vįsus nuoširdžiai kviečia
o-ANTANAS KARDOKAS, savininkas.




