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Šiomis dienomis gavome 
iš lietuvių kolonijų žinių, 
kad mūsų tautos kvislin- 
kai - komunistai eina į lie
tuvių namus ir prašo dra
bužių ir pinigų Lietuvos 
šelpimui. Kaikurie lietu
viai, mylį Lietuvą ir sa
vuosius, mano, kad tikrai 
jų aukojami drabužiai ir 
pinigai eina į Bendrą Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fon
dą, kuris yra įregistruotas 
ir pripažintas Federalės 
valdžios. Tačiau, taip nėra. 
Komunistų renkami dra
bužiai ir pinigai, jeigu jie 
visus juos perduoda, turi 
visus juos perduoda, į Ru
ssian War Relief, Ine.

Kvislingai - komunistai 
neturi nei fondo, nei komi
teto, kuris būtų įregistruo
tas ir pripažintas Federa
lės valdžios. Komunistų 
arba komunistų pakelei-Į 
vių - simpatizatorių arba 
Sovietų Rusijos rėmėjų 
komitetas, kurį jie pava
dino “Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas” yra 
Russian War Relief, Ine., 
skyrius.

Kvislingai - komunistai 
ir jų spauda smerkia vis
ką, kas lietuvių, kas daro
ma Lietuvai gelbėti. Kvis
lingai - komunistai šmei
žia ir skundžia Bendrą A- 
merikos Lietuvių Šalpos 
Fondą, kurio tikslas šelpti 
Lietuvos nukentėjusius 
nuo karo drabužiais ir pi
nigais. Kodėl jie taip el
giasi ? Todėl, kad jiems ne
rūpi Lietuvos žmonių šel
pimas, bet komunizmo 
propaganda.

Mes niekad nesmerkėme 
ir nesmerkiame nei Rus
sian War Relief, Ine., ku
ris rūpinasi Rusijos žmo
nių šelpimu, nei Lenkijos, 
nei kitų tautų fondų, kurie 
rūpinasi savo tautos žmo
nių šelpimu. Tačiau dar 
kartą pareiškiame, kad 
kaip kitų tautų žmonėms 
reikalinga pašalpa, taip 
yra reikalinga pašalpa ir 
Lietuvos žmonėms, kurių 
šelpimu rūpinasi Bendras 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fendas, Ine. Jeigu kvislin- 
gams - komunistams yra 
arčiau prie širdies Rusijos 
žmonių šelpimas, tai nors 
tiek gerai, kad jie juos šel
pia, bet jie neturi teisės 
klaidinti kitų lietuvių, ku
rie nuoširdžiai nori su
šelpti Lietuvą ir jos gy-į 
ventojus.

Lietuvos ir jos gyventojų 
šelpimo įstaiga yra Bend
ras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas, Ine., (Unit
ed Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.), 19 West 
44-th Street, New York 18, 
N. Y.

Šiame “Darb.” numeryj 
telpo to Fondo pranešimas 
drabužių rinkimo reikalu.
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I LAIC praneša, kad atsižvelgiant į katastrofingus 
įvykius Lietuvoje, Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdo
masis Komitetas š. m. rugsėjo 12 d. pasiuntė sekančio 
turinio telegramą prezidentui F. D. Rooseveltui į Que- 
bec, Canada, kur dabar vyksta prez. Roosevelt ir pre
mjero Churchill pasitarimai:
HONORABLE FRANKLIN D. ROOSEVELT 
PRESIDENT OF THE UNITEDSTATE3 
OUEBEC, CANADA
LATEST INFORMATION REACHING US FROM 
SVVEDEN PRESENTS HORRIBLE PICTURE OF 
TERROR DEVASTATION AND DEPLETION OF 
POPULATION OF LITHUANIA AT THE HANDSOF 
BOTH THE GERMANS AND RUSSIANS. REFU- 
GEES ARRIVING IN SVVEDEN FROM LITHUANIA 
CALL FOR IMMEDIATE AID TO UNFORTUNATE 
BALTIC PEOPLES INNOCENT VICTIMS OF BOTH 
GERMANS AND RUSSIANS. DESPITE REITERAT- 
ED SOLEMN PLEDGES RUSSIAN MILITARY 
AUTHORITIES IN OCCUPIED SO CALLED LIBER-j 
ATED PARTS OF LITHUANIA PROCEED WITH 
VVHOLESALE EXTERMINATION OF REMAINING 
POPULATION. EYEVVITNESS REFUGEES REPORTi 
EXEC.UTIONS, MASS DEPORTATIONS, SUICIDES. 
IN CONSEOUENCE OF SOVIET REPRISALS SUCH 
CITIES AS VILKAVIŠKIS, UTĖNA, ŠIAULIAI, KUR
ŠĖNAI ETC. ALREADY ARE ENTIRELY DEVOID 
OF LITHUANIAN POPULATION. CONFIRMED IN
FORMATION REPORTS DRASTIC SOVIET MEA- 
SURES REINTRODUCTION OF KOLKHOZES 
VVHOLESALE EXPROPRIATION OF PRIVATE PRO- 
PERTY. DECISIVE ACTION BY THE UNITED 
STATĖS IN CONJUNCTION IF POSSIBLE WITH 
GREAT BRITAIN BECOMES IMPERATIVE FOR 
HUMANITARIAN IF NO OTHER CONSIDERA- 
TIONS. WE APPEAL TO YOU MR. PRESIDENT TO 
DISCUSSTHE MEANS OF PROTECTING LIVES 
BASIC HUMAN RIGHTS FREEDOM AND SOVE- 

i REIGNTY OF THE BALTIC PEOPLES AND TO 
TAKE SOME IMMEDIATE MEASURES TO PRO- 
TECT THOSE PEOPLES FROM COMPLETE EX- 
TERMINATION.

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL 
LEONARD SIMUTIS PRESIDENT 
PIUS GRIGAITIS SECRETARY 
MICHAEL VAIDYLA TREASURER

Rusai Pasiekė Čekoslovakiją

i

Britų Ministeris pirmininkas Winston Churchill iš
eina iš Vatikano po audiencijos pas Pcpiežių Pijų XII. 
Dešinėje su juo eina Popiežiaus reprezentantas.

Alijantų Armijos Vokietijoje
Amerikiečiai Užėmė Vokietijos 

Miesteli-Triuškina Siegfried Liniją
j nelaisvę, vokiečių mote
rys pamatę juos pradėjo 
verkti”.

Amerikos kariuomenės 
paėmė 320,000 nacių ka
reivių į nelaisvę nuo birže-

LIETUVOS KVISLINGAI NORĮ 
RYŠIŲ SU WASHINGTONU

jie savo svajonių negalėjo 
realizuoti be išlaukinės 
pagalbos.

Susitarė Hitleris su Sta
linu. Prasidėjo mažųjų j

Londonas, rūgs. 14 — A- 
lijantų armijos iš Belgijos 
ir Prancūzijos įsiveržė į 
Vokietijąų mūšiai eina vo
kiečių krašte. Amerikiečių 
kariuomenė užėmė Vokie
tijos miestelį Roetgen, esą lio 6 dienos, šių metų, 
netoli Aacken ir varosi į 
Cologne.

! Iš Prancūzijos Alijantai 
įsiveržę į Vokietiją užėmė 
Trier miestą ir varosi link 
Koblenz miesto.

Iš fronto pranešama, kad 
vietose nacių pasipriešini
mas esą silpnas, nacių ar
mijos vis traukiasi atgal 
prie Rhine upės, kur na
ciai, be abejonės, sudarys 
stipriausią ir galutinį pa
sipriešinimą.

Nacių Siegfried tvirto- ^ec’ Kanadoj, 
vės daužomos ir Alijantų sklandžiai, kad konferen- 
karinės jėgos yra tokios cUa &a^ būti užsibaigs 
galingos, kad naciams nė- ®ios savaites pabaigoje, 
ra vilties atsilaikyti. | Pasitarimai eina ekono- 

Prancūzijoje Alijantai miniais ir militariniais 
užėmė svarbų ir didelį uo- klausimais. Sakoma, kad 
stą Le Havre, kuris bus di- tai yra įžanga konferenci- 
delė pagalba karo reikme- jai su Rusijos maršalu 
nų pristatyme. Stalinu, kuri greitu laiku

Alijantų kareiviai Vokie-t įvyksianti, 
tijoje šaltai sutinkami. Iš 

ikaro fronto pranešama:, paslaptyje, __  ____ _____ t_______ r___ i

Maskva, rūgs. 14 — So- sako mesti darbus ir eiti į__________ , _ o .
vietų Rusijos kariuome- ■ požemius, ūkis, miestelius,
nės, per pietinę Lenkijos kad išvengtų pavojų, 
dalį, pasiekė Čekoslovaki
jos sieną. Taip pat giliau 
pasivarė į Transylvaniją. 
Išrodo, kad Vengrija turės i 
greitai atsiskirti nuo na-! 
cių vokiečių.

Sovietų kariuomenės už- ■ ciai Italijoje, nebegalėda- 
ėmė Lomžos miestą Len-1 mj atsilaikyti prieš Alijan- 
kijoje ir stumiasi artyn tus, sako, darą planus iš- 
prie Vokietijos rytprūsi- traukti visas savo kariuo- 
jos. ! menes iš Italijos.

Iš Maskvos buvo praneš- Į 
ta, kad iš Lietuvos rusų 
žvalgyba buvo įėjus į Ryti
nę Prūsiją, bet vėl sugrįžo 
atgal. Rusai daugiausia 
dabar griebiasi užvaldyti 
Balkanų valstybes.

—
Eisenhower Įspėja Vokieti
jos Pavergtus Darbininkus

Naciai Pasitrauksią Iš 
Italijos

Londonas, rūgs. 14—Na-

Rusija Prisidėsianti Prie 
Japonijos Nugalėjimo

Maskva, rūgs. 14 — So
vietų Rusi ja pareiškė, kad. 
nugalėjus Vokietiją, ji pri- 
sidėsianti prie Amerikos ir 
Anglijos jėgų nugalėjimui 
Japonijos.

F 5VICTORY

, Yra tikrinama valstybės 
vadų, kad karas ilgiau Eu
ropoje nesitęs, kaip iki pa
baigos spalių mėnesio, o y- 
ra galimybių, kad nacių 
galybė subiręs greičiau.

Ouebec Konferencija 
Baigsis Się Savaitę

Praneša, kad tarp prez. 
Roosevelto ir Anglijos 
premjero pasitarimai Que- 

eina taip
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Londonas, rūgs. 14 — 
Gen.Eisenhower įspėja mi
lijonus svetimšalių darbi
ninkų, kurie suvežti iš į- 
vairių Europos kraštų 
dirbti Vokietijos vergiškus 
darbus, kad jie mestų dar
bus dirbtuvėse 
slėptuves.

Vakarinėje ir 
Vokietijoje yra
prancūzų, lenkų, rusų, o- 
landų, italų, lietuvių ir ki
tų Europos kraštų darbi
ninkų. Tiems darbinin
kams gen. Eisenhower į-

ir eitų į

pietinėje
8,000,000

Iš Maskvos per Associa- 
ted Press praneša, kad 
kvislingas, t£las Mečys 
Gedvilas, kuris esąs net 
“Tarybų Lietuvos premie-
ras” padaręs pareiškimą, tautų smaugimas. Hitleris 
jog “Sovietinės Lietuvos pirmiausia atplėšė Klaipė- 
respublikos” užsieniu rei- dos kraštą nuo Lietuvos, 
kalų komisariatas sieksiąs Stalinas įsibriovė su savo 
sudaryti ryšius su Jungti- raudonosios armijos pul- 
nėmis Valstybėmis, kur, kais i Lietuva, o jau birže- 
gyveną milijonas lietuvių lio 15 d., 1940 m. visiškai 
— ketvirtadalis visos mū-i okupavo Lietuvą ir jai už- 
sų tautos. įkorė sovietinį - bolševikiš-

Kvislingas Gedvilas sa- ką režimą. Sovietų Rusi- 
ko, kad 75,000 Lietuvos ū-Į jos komisarai pastatė Jus- 
kininkų būsią grąžinta že- tą Paleckį, Mečį Gedvilą ir 
mė, kurią vokiečiai buvo kitus neva Lietuvos val- 
apgyvenę okupacijos me- džios pareigūnais, kurie ne 
tu. Jis kalbėjęs ir apie lietuvių tautos valią vyk-į 
penkių metų planą elek- dė, bet darė tai. kas jiems' 
tros jėgai pasigaminti. į 
Gedvilas pareiškė viltį, jog 
Klaipėdos kraštas bus grą
žintas.

Sakoma, kad Mečys Ged
vilas, sovietų komisaru pa
statytas neva premieru, 
visas šias Maskvos propa
gandines žinias pasakojęs 
rusu korespondentams.

Visiems yra žinoma, kad 
prieš karą nepriklausomo-j 
je Lietuvoje buvo apie trys kimo. 
Pūkštančiai įvairių tauty- Jokia demokratinė vals-

' “Sovieti-
nes tokios 

o jų dalis siekė | Lietuvos nėra. Lietuvių 
tauta kovoja, kad po karo 
Lietuva atgautų nepri
klausomybę ir laisvę. Tik 
su tokia Lietuva Jung. 
Valstybės palaikė ir palai
ko ryšius.

laikomi 
priešas 

Ta č i a u 
spėjama, kad gal būti bus 

• modifikuotas “besąlyginis 
pasidavimas” priešui ir at
sišaukta į Vokietijos gy
ventojus, kad gal pagrei
tintų karo užbaigimą Eu
ropoje.

Visi nutarimai 
, kad 

Niekas mums nepasiūlė' nepasinaudotų, 
vandens atsigerti, niekas1""*----  -
neištiesė rankos pasvei
kinti. Vienas vaikutis pa
kėlė ranką mus pasveikin
ti, bet motina numušė jo 
ranką žemyn. Mes turėjo
me nacių kareivius paėmę

TAIKOSI UŽPULTI JAPONUS 
PILIPINŲ SALOSE

VVashington, rūgs. 14 — pareiškė Hitleriui, kad Vo- 
Amerikos kariuomenės ir kieti jos kariuomenės ne- 
laivynas rengiasi išvaryti galės ilgiau atsilaikyti 

i Japonus iš PiliDinų salų, prieš Alijantus, kaip aš- 
, Salos netoli Pilipinų yra tuonias savaites. Nacių ge- 
nuolatiniai bombarduoja- nerolai pasakė Hitleriui, 
mos prisirengimui prie kad, reikia tikėtis “blo- 
galutinio Pilipinų išlaisvi
nimo.

Iš Japonijos buvo pra
nešta. kad Amerikos lakū
nai bombardavo Timor, 1 
Kai. Ceram ir Boeroe, taip 
pat Kurile salas.

buvo įsakyta iš Maskvos. 
Uždarė visas Lietuvos or
ganizacijas, nusavino laik
raščių ir knygų leidyklas. 

; bankas ir bendrai visas į- 
staigas.

Galutinai. Paleckis, Ged
vilas ir kiti, komunizmo 
vergai, pasirašė savo tėvy- 

; nės mirties dekretą — Lie
tuva tapo pavergta klas- 

I tingu būdu, be tautos suti-J

prisirengimui prie kad, reikia tikėtis 
giausią”.

Hadai Pripažįsta Pavojų

Tik Jauni Vyrai Karo 
Tarnybon

* * X\. O L. XX V. X CL X X » CA X X X LCX LA j
bių komunistų, kurie visa tybė nepripažino 
laiką siekė komunistinės:nės Lietuvos”, 
Lietuvos,
“sovietinės” t. y. prijung
tos prie Rusijos. Tačiau, 
būdami tokioje mažumoje,

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, rugsėjo 16 d., 2 vai. po pietų vėl plauks 

oro bangomis lietuviškos liaudies dainos, muzika ir 
pranešimai iš WC0P stoties, Boston, Mass.

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

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.

I

Washington, D. C. — J.
V. Rinktinės Tarnybos 
viršininkas sako, kad jau
nų 18 metų vaikinų ir A-l 

i klasės vyrų užteks ėmi-
Londonas. rūgs. 14—Na- mui karo tarnybon.

cių vyriausybės vadai ap-į Apskaičiuojama, kad per 
gailestauja, kad svarbus metus reikia tik 600,000, 
tvirtovių miestai pateko į o iš 18 metų amžiaus ir 
Alijantų rankas. i A-l klasės susidarys 690,-

Vokietijos industrialistai 000 naujų kareivių.

Bulgarija Paskelbė Karą 
Vokietijai

TRYS TŪKSTANČIAI LĖKTŲ
VŲ VIRŠ VOKIETIJOS

I
Londonas — šiomis die

nomis Bulgarijos valdžio
je įvyko pasikeitimai. 
Persiorganizavusi valdžia 
paskelbė karą Vokietijai.

“Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė misi
ja”. Leonas XIII.

Londonas, rūgs. 14 — 
Daugiau, kaip trys tūks
tančiai lėktuvų išmetė 
5000 tonažų bombų į Vo- 
kietijos miestus. Daugiau
sia nukentėjo Frankfurt, 
Stuttgart ir Berlynas.

Bombanešiai taip pat 
smarkiai bombardavo į-| 
vairius Vokietijos ^eležin-! 
kelius už Siegfried tvirto
vių. |

WAR CHARITIIS
UhOHM MM RM. Ik • MMaciM M <MB. UMATV BUSTOM MM NM

_______
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ĮVAIRIOS žinios
i

RUMUNIJA TURĖS SUMOKĖTI 
RUSIJAI$300,000,

Kunigas Paaukojo Gyvybę 
Dėl 50 Žydų Vaikų Vilniuje

KAP žinio-Londonas
mis, vienas mažo mieste
lio Vilniaus srityj kunigas 
paslėpė nuo nacių 50 žydų 
vaikų bažnyčios požemyj. 
Po kelių savaičių Vokieti
jos Gestapo agentai pasi- 

nuostolius gedo žydų vaikų ir pradėjo

Londonas, rūgs. 14 — kyta, kad nuostoliai, ku
šlomis dienomis pasibai- riuos Rumunija padarė 
gė Rumunijos - Rusijos militarinėmis operacijo- 
taikos derybos. Rumunija mis ir okupacija Sovietų 
pasižadėjo kovoti kartu su teritorijų, turi būti atly- 
Alijantais prieš Vokietiją, ginti. Be to, Rumunija tu- 
sumokėti $300,000,000 Ru- rėš atlyginti — r-----
sijai, išsižadėti Besarabi- kitiems - Alijantų kraš- ieškoti. Atėję pas kunigą, 
jos ir šiaurinės Bukovinos tams, kurie turėjo Rumu- reikalavo, kad jis juos iš- 
ir grąžinti Suvienytų Tau- nijoj nuosavybes arba pa- duotų arba pasakytų kur 
tų užgrobtą nuosavybę.

Vadinasi, Rumunija turi 
išsižadėti tų teritorijų, ku
rias Sovietų Rusija užgro
bė 1940 m. Be to, Rusija 
dar išsiderėjo 300 milijonų 
dolerių kaipo karo mokes
nių už jai padarytus nuos
tolius. Rusija prižadėjo 
grąžinti Rumunijai Tran- 
sylvaniją. kurią Hitleris 
prijungė prie Vengrijos.

Tokios tai yra paliaubų 
sąlygos, kurias pasirašė 
rusų maršalas Rodion Y. 
Malinovsky Rusijos, Bri
tanijos ir Jung. Valstybių 
vardu ir Rumunijos atsto
vai: Lucretiu, Patrascanu. 
Damacianu, Stirbey, Popp.

Sutartis pasirašyta rug-j 
sėjo 12 d. 1944 m.

Rumunija jai uždėtus 
karo mokesnius, būtent. 
300 milijonų dolerių turi 
sumokėti įvairiais produk
tais ir žaliava per šešius 
metus.

Kokie gi tie nuostoliai 
Rusijai ? Sutartyje pasa-

darė nuostolius karo veik
smais.

Užmuše 15 Vargšų Mažųjų 
Seserų Lisieux'e

jie yra. Kada kunigas at
sisakė patenkinti nacių a- 
gentus, tai jie išvedė kuni
gą ant bažnyčios laiptų ir 
iį nušovė.

VVashington. D. C. —Šio
mis dienomis Vargšų Ma
žosios Seserys Washingto- 
ne gavo žinių iš Madrido 
nuo savo motinos asisten
tės, 
sieux
Vargšų 
(Little 
Poor), 
bombardavimo
nių tarp nacių ir Alijantų 
karo jėgų.

Kun. Pluta Apie Savo 
Pergyvenimus Rusijoje
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ĮSIGYKITE VIENĄ ĮDOMIAU 
ŠIŲ KNYGŲ-

"SVENC. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIURDE"

Šią knygą parašė moks
lininkas profesorius Vys
kupas P. Būčys. Knyga tu
ri 510 puslapių, gausiai 
iliustruota, papuošta me
nišku mėlynos spalvos 
viršeliu su auksinėmis 

i raidėmis užrašu. Ši knyga 
yra taip įdomi, kad pradė
jus ją skaityti, negaii nuo 
jos atsitraukti iki pabaig
si ją skaitęs iki gaLui.

Šioje knygoje labai aiš
kiai ir suprantamai Jo

Eksc. Vyskupas Būčys ap
rašo 18-ką Švč. P. Marijos 

Į apsireiškimų Bernadetai;
daugelį įvykusių stebuklų- 

i išgijimų. Šią knygą žjno- 
gus skaitydamas gauna 
tikrą suraminimą ir sielos 
sustiprinimą.

Knygos kaina $3.50. Su 
užsakymais kreipkitės:

“DARBININKAS”,
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

kad Prancūzijoj. Li- 
mieste užmušė 15 

Mažųjų Seserų 
Sisters of the 
laike to miesto 

ir kauty-

Argentinos Lietuvis Pa- 
« kviestas Bibliotekos Vedėju

leista kooperuojant Karo 
Informacijos Įstaigai, ir 
joje skelbiamos mintys ir 
patarimai bendruomenių 
kampanijai vaikams para
ginti sugrįžti į mokyklą.

Toji knygutė cituoja P. 
V. McNutt, Karo Darbo 
Jėgos Komisijos pirminin
ką, besikreipiantį nota į 
berniukus ir mergaites 
aukštesniosios mokyklos 
amžiaus, šiais žodžiais:

“Šiandieną mes ginamės 
nuo priešų, kurie bandė 
mus visus paversti ver
gais. Juos sumušus, mūsų 
darbo bus tik pusė atlikta, 
nes dar paliks kita, sun
kesnė pusė, prižiūrėti, kad 
mūsų laimėta laisvė nežū
tų.

“Šioje kovoje jums teks 
suvaidinti didelį vaidmenį. 
Todėl ir yra taip svarbu 
jums tęsti mokslą, kad ga
lėtumėte gerai suprasti 
jūsų laukiančias pareigas 
ir, momentui atėjus, žino
tumėte kaip elgtis. Šio ru
dens mokyklos atidary
mas yra jums D-Day kovo
je dėl geresnio pasaulio”.

O. W. I.

I

Kinijos Gynėjai Kritiškoj 
Padėtyj

Chungking, Kinija, rūgs. 
14 — Kinijoj karas pakry
po Suvienytų Tautų ne
naudai. Japonų karo jėgos 
pasistūmė arčiau Kweilin, 
grasina Paoking, ir iš 
Canton eina pirmyn link 
Kwongning ir Liuchow.

Kiniečiai vargiai galės 
atlaikyti japonų spaudimą 
be Alijantų pagalbos.

(LKFSB) Indijoje yra 
apsigyvenęs kun. Pluta, 
kurs, sprendžiant iš pavar- • 
dės, galėtų būti lietuvių 
kilmės. Iš lenkų valdytų 
plotų jisai 1940 m. buvo iš
vežtas į Rusiją. Viename 
laiške kun. Pluta aprašo, 
kad bolševikai jį buvo nu- 
smerkę mirčiai, bet vėliau 
tą sprendimą pakeitė 10 
metų sunkiųjų darbų miš
kuose, kur jisai baisiose 
sąlygose praleido 8 mėne
sius. Lenkams su rusais 
1941 m. padarius sutartį, 
kun. Pluta buvo išleistas 
ir priskirtas lydėti vaikus 
iš Rusijos ištrėmimo gabe
namus į Indiją. Šį kraštą 
jisai pasiekė 1942 m. bal. 
15 d. ir dabar globoja apie 
600 vaikų - tremtinių.

(LKFSB) Inž. agrono
mas Juozas Butkevičius 
kviečiamas užimti Argen- 

stinos Žemės ūkio ministe
rijos tyrimo ūkio bibliote- 

’ kos vedėjo vietą.

Japonų Agentas Norėjo
Klausyti Visų Išpažinčių

Mergaitė pafundija obuolį smalsiam gyvulėliui, ku
ris turi atsistoti, kad pasiektų norimą kąsnelį.iI

KRAVČENKO PARAŠE KNYGĄ
APIE SOVIETŲ RUSIJĄ • VI

I (LKFSB) Raudonosios kuri “nusikratė kapitalis- 
So- tų”, po tiek metų įtempto 

darbo, vistiek darbininkai 
tebėra skarmaluose, blo-

St. Columbans, Nebr. —

Kodėl streikuojantieji

Armijos karininkas, 
vietų inžinierius, nuo 1929 
iki 1944 m. — komunistų 
partijos narys V. A. Krav- guose butuose ir alkani? 
čenko, kaip užpirkimo ko
misijos narys atvykęs į A- ■ darbininkai Amerikoje ne
menką, yra nusprendęs ra nei šaudomi, nei į kalė- 
atskleisti visą tą priespau- jimus dedami, o Rusijoje 
dą, kurią turi pakelti žmo- taip daroma? 
nės, sukaustyti bolševikų 
režimo. Jisai yra parašęs 
knygą: “Tbe Truth About 
Soviet Russia”, kuri bū
sianti išspausdinta Illinois 
valstybėje.

Žurnalo “Cosmopolitan” 
š. m. rugsėjo numeryje til
po pabaiga jo straipsnių, 
pavadintų: “I Broke With

I

Kun'. Thomas Kane iš Chi- Stalin’s Russia”. Čia jisai 
cagos, St. Columban misi- prisimena tą didelę riziką, 
jonierius, beveik nesusi- kokios jisai imasi atskleis- 
mušė su japonų agentu damas bolševizmo sukaus-
jonierius beveik nesusi- kokios jisai imasi atskleis-

AR JUM SUNKU PALAIKYTI 
NUOSAVĄ NAMĄ?

Ar pabrangus pragyvenimui ir pakilus tak
sams sunku atmokėti morgičius?

Daugelis toj pačioj bėdoj palengvino sau 
naštą perfinansuodami savo namus per Mutual 
Savings Banką. Mažesnis būna nuošimtis ir at- 
mokėjimai gali būt pritaikyti prie jūsų reikalų.

Kodėl neužeiti i savo savings banką ir nepa
sikalbėti apie tai. Tik .pasiklauskit kurio nors 
viršininko.

Keiryang, Korėjoj. Japonų 
agentas būtinai reikalavo, 
kad kun. Kane leistų jį į 
klausyklą kartu su juo 
klausytis tikinčiųjų išpa
žinčių.

Tačiau, kun. Kane šiaip 
taip įtikino japonų agentą, 
kad tai negalima.

Prancūzija Atidarė Duris 
Žinių Agentūroms

Džiaugsitės tatai padaręs!

SEE YOUR

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

Paryžius, rūgs. 14 — An
dre La Guerre, užsienių 
spaudos tarnybos direkto
rius praneša, kad visos 
draugingos tautos dabar 
jau gali turėti savo spau
dos agentūras. Taipgi 
greitu laiku bus atšauktas 
vietinės spaudos suvaržy
mas visoj Prancūzijoj, ku
ris buvo išleistas birželio 
22 d. š. m.

tytų tautų vergijos kan
čias. Jisai prisimena pa
slaptingas mirtis genero
lo Krivitskio, apie paslap
tingą nužudymą studento 
Shekdon Harte, kurs buvo 
Trockio sekretorium1, apie 
nužudymą Trockio ir Car- 
lo Tresca, kursai buvo ži
nomas prieškomunistinis 
veikėjas, radikalas. Krav
čenko pasakoja, kaip stro
piai žmonės yra sekami, 
šnipinėjami bolševizmo tė
vynėje. Jis pabrėžia, kad 
Kominterno panaikinimas 
yra tik akių dūmimas. Jis 
paskelbia turįs žinių, kad 
Stalino įpėdiniu esąs ruo
šiamas Molotovas.

Palygindamas gyvenimą 
i Rusijos su USA jisai pa
brėžia, kad iš 175,000,0061 
Rusijos gyventojų gal tikį
--  — -  ■ -— v  — ~ -  
nvinc hn v’ii vii Irom hiwn 1

Amerikos darbininkai, 
kurie pavėlavo į darbą 21 
minutę nėra sodinami ka
lėjime nei ištremiami į pri
verčiamuosius darbus, o 
Rusijoje jie to sulaukia.

Kodėl Amerikoje pilie
čiai gali kritikuoti savo 
vyriausybę ir jie nė kiek 
nesibijo nustoti savo dar
bo ar būti ištremtais?

“Ką pamačiau Ameriko
je, — rašo Kravčenko, — 
tas mane įtikino, kad ta 
asmens ir politinė laisvė, 
kuria džiaugiasi amerikie
čiai, tas nebuvimas bai
mės, prievartos ir tokių 
šališkų neteisybių, o taip
gi ta medžiaginė gerovė 
kalba už Amerikos demo
kratiją ir prieš Sovietų re
žimą.

Aš niekada nebūčiau nu
kirtęs ryšių su Stalino vy
riausybe, jei aš būčiau pa
jutęs nors mažiausį Krem
liaus diktatorių norą su
teikti socialistinės valsty
bės žmonėms tas keturias 
laisves, kurių jie taip des
peratiškai reikalingi”.

Federalmiy Įstaigų Vadai 
Ragina Vaikus Sugrįžti 

Į Mokyklą

“Net dabar, šiuo

/

DAUGIAU UZ TUOS PINIGUS

OP€P8I-COLA COMPANY, LONG ISLAND CITY, N Y.

IS FONTANĖLIŲ VISUR

Balsas Iš Sibiro

(LKFSB) Šiomis dieno
mis gautas iš Sibiro laiš
kas nuo Stanislavos Žagū- 
nienės. Ji su dviemis duk
terimis, Vida ir Aldona, 
gyvena Altajaus krašte, 
sovietiniame ūkyje. Ji no
ri surasti savo giminai
čius Petrą Morkevičių ir 
Oną Klevečkaitę, kurie, 
jos turėtomis žiniomis, gy
veno Bostone. Minėtieji

Daug Simpatijų Lietuvai

(LKFSB) Išleidus ispa
nų kalba knygą apie Lie
tuvą, “Lituania entre fue- 
go cruzado”, įžymūs 
gentiniečiai atsiuntė svei
kinimus autoriui, tarp jų 
buvo gauti laiškai iš am
basadoriaus prof. Ruiz 
Moreno, garsaus rašytojo 
Manuel Galvez, publicisto 
Saiaci Couto ir daugelio 
kitų Lietuvos draugų. 
Knygos keli šimtai egzem
pliorių jau išsiuntinėta di
plomatams, aukštesniems 
pareig ū n a m s, bibliote
koms ir universitetams.

i ar-

10 Metų Lietuviškajai 
Kunigų Seminarijai

(LKFSB) Lygiai prieš 
dešimts metų, 1934 m. 
rugsėjo 16 d., įvyko iškil
mingas atidarymas Tėvų 
Marijonų Seminarijos 
Hinsdale, III. (Marian Hills 
Seminary, Hinsdale, III.). 
Ši lietuviškoji įstaiga gra
žiai išaugo. Prie rūmų pri
statyta erdvi koplyčia, se
minariją nuolat lanko tarp 
20 ir 30 auklėtinių ir iki 
šiol iš jos išėjo arti 30 nau
jų lietuvių kunigų — tėvų 
marijonų.. Seminarija tu
rėjo garbės gauti šv. Tėvo 
laiminimus ir linkėjimus, 
o 1940 m. kovo 6 d. čia ku
nigystės šventimus sutei
kė J. E. Arkivyskupas Am- 
leto Cicognani, Apaštališ
kasis Delegatas Jungti
nėms Amerikos Valsty
bėms. Dabar seminarijos 
rektoriumi yra Dr. A. Jag
minas, dėsto išviso 7 pro
fesoriai.

Šios sukakties privatus 
paminėjimas įvyks pačioj 
seminarijoj rūgs. 16 d., a- 
tidarant naujus mokšlo 
metus.

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

į. Žodynas |
I “Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos g

Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody- 
nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina « 
S6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbiniu- s 
kas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

mo- 
100,000 asmenų, ir tai tik mentu, kai mūsų narsūs 
prieš dabartinį karą, buvo, kovotojai laimi mūšius vi- 
kurių gyvenimo sąlygos šiame pasaulyje; net da- 
(atlyginimas) prilygo ar bar, kai mūsų namų fron- 
prašoko vidutiniško Ame- to energija privalo būti su
nkos darbininko gyveni- koncentruota didžiulės at- 
mo sąlygas, ir tie šimtas sargos karo medžiagų ga- 
tūkstančių Rusijos laimin-; mybai; net dabar mes sa- 
gesniųjų buvo biurokratai kome savo berniukams ir 
(bolševikų valdininkai, ko-' mergaitėms: “Eikite į mo- 
misarai). Toliau, Kravčen-; kyklą”. Taip kalba knygu- 
ko, iškeldamas bolševikiš- “ 
kos sistemos netinkamu
mą, stato 
mus:
— Kodėl 

Amerikoje

tokius klausi-

kapitalistinėje 
darbininkai y- 

asmenys prašomi kreiptis į ra gerai apsirengę, gerai 
į “Darbininko” Redakciją, maitinasi, kai Rusijoje,

tės įžangoje Katherine F. 
Lenrot — Jungtinių Vals
tybių Darbo Departamen
to Vaikų Biuro viršininkė 
ir John W. Studebaker — 
Federalinės Apsaugos A- 
gentūros Švietimo komisi- 
jonierius. Toji knygutė iš-

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS \ S
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Co opėrative Bank
430 BROADWAT • IOUTH BOSTON

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.

I
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Dvasinė Popiežiaus Galia
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I KA’? SuOBGA&iZUO. 
TI UOJtf RIKKL9.VA?
Greičiausias ir kitų iš-i 

mėgintas būdas, organi- Į 
zuoti rūbų rinkliavą toks:' 
tuojau organizuoti grupes 
skyrius ar narius. Pavie
niai reikalingi savo įtakos 

i organizuoti kitataučius.! 
i Parapijų draugijos, klū-| 
bai, kurie darbui užjaučia, 

i galit skaitytis šios organi- 
: zacijos skyriais. Svarbu 
i organizuoti savo tautos 
žmones, bet ypatingai 
įšome pakviesti ir ne lietu
vių kilmės amerikiečius, 
kurie nori ir gali Lietuvai 
gelbėti. Užmegskim san
tykius su įtakingais žmo
nėmis, kurie išsigali ir no- 
iri mums gelbėti, kurie tik 
laukia kvietimo, šalpai ne
atsisakys.

Čia organizuojama Ame
rikos pagalba Lietuvai, ne 
vien lietuvių pagalba sa
viškiams Lietuvoje.

Keli žmonės gali suorga
nizuoti skyrių. Tuoj gau
kite patalpas rūbams. At
sišaukite per savo apy
linkės spaudą. Pateikite

. . .,. . _ ..^r_a oia mūs paduotų minčių.! xx“x V v'?- --Y-1
mas ir iki lapkričio 20-tai karo ugny. Mus senoji tė- Paprašykite automobilistų S-U ei? e

įir sunkvežimių (trekų) 
jos žmonės iš- ■ savininku rūbus suvežti., 
Jiems pagalba Nepamirškit pasidarbavū-; 

j siems padėkot. Įvertinkite į 
į talkininkų darbą aprašy-j 

RINKIME RŪBUS > darni spaudoje. Tiek lietu-! 
LIETUVAI DABAR jviška, fiek amerikiečių 

Tuo reikalu ir atsišau- spauda mielai talkinin- 
kiame į kolonijų veikėjus, kaus. 
Prašome organizuoti rūbų! 
Lietuvai rinkimą. Surink
tuosius drabužius prašo
me laikyti savo parinktose 
patalpose iki lapkričio 1 d. 
Vėliau pranešime kur rū
bus išsiųsti ir pateiksime 
smulkias instrukcijas. Tuo 
laiku jau numatome turė
ti New Yorke sandėlį.

I
I 
I 
i

Kai japonai užėmė puolimu Naujos Gvinėjos salą 
^gy- 

venc ligi tą salą užėmė Amerikiečiai ir jos vėl grįžo į 
savo misionierišką darbą.

Sakoma, kad Teherano konferencijoj Churchilli 
įnešęs, ar ne būt pravartu į kurią būsimą vadų konfe- j 
renciją pasikviesti Popiežių, nes jis sudaro didelę mo-'tai šios Seserys pasislėpė sales miškuose ir ten iš 
ralinę jėgą. Stalinas paklausęs, kiek divizijų Popiežius j 
gali pastatyti? — Nevienos, atsakė Rooseveltas. — Tai1: 
kam apie jį ir bekalbėti? — atšovęs Stalinas.

Oficijaliniuose rekorduose tas incidentas nėra įz 
rašytas. Gal jo nė nėra buvę. Bet kas jį išgalvojo, tas 
gerai nucharakterizavo brutalinės jėgos atkaklumą. 
Ji pripažįsta tik kumštį, moralinis veiksnys jai nežino
mas ir nesvarbus. O bet gi ir Anglijos Premieras ir A- 
merikos Prezidentas, abu nekatalikai, pripažįsta mo
ralinę Vatikano galią, nors ta mažiausia pasaulio 
“valstybė” turi nepilną tūkstantį gyventojų. Kultūri
nių valstybių vadai žino, kiek kainuoja dvasinis tautų 
svoris. Gi dvasios srity šv. Tėvas Pijus XII stovi pačioj 
viršūnėj: — viena, kaipo Katalikų Bažnyčios Galva; 
antra, kaipo viens gabiausiųjų pasaulio diplomatų ir 
trečia, kaipo visos žmonijos mylėtojas ir pastovios bei 
teisingos taikos čempijonas.

Taikos atžvilgiu, nėra uolesnio ir ištvermingesnio 
už ją kovotojo, kaip Pijus XII. The Sunday Observer 
štai kaip apie jį rašo:

“Pijus XII amžiais bus minimas kaipo “Taikos j 
Popiežius”. Yra neabejotinų įrodymų, kad per visus j 
savo popiežiavimo metus jis dėjo beveik antžmogiškas; 
pastangas teisingajai taikai įvykdyti. Tam tikslui jis 
“dirba, meldžiasi ir pasišvenčia”, kaip pats savo raš
tuose yra pareiškęs, kilęs iš garbingos romiečių šei
mos, visuomet ištikimas Bažnyčiai; aukštai išlavintas 
visuose bažnytiniuose moksluose; įvestas į sunkią di
plomatinę karjerą prie Leono XIII, Benedikto XV ir 
Pijaus X; buvęs Nuncijum Muniche ir Berlyne; Valsty
bės Sekretoriumi ir Legatu Buenos Airese, Liurde, Li- 
sieux, Washingtone ir Budapešte, — Pijus XII yra ko 
tinkamiausiai paruoštas ir gausiai apdovanotas užimti 
Šv. Petro Sostą. Vadas tikroj to žodžio prasmėj, jis mo
ka duoti įsakymus ir valdyti švelniai, bet tvirtai. Šian
dien jis skaitomas aukščiausiu moraliniu autoritetu 
visoj krikščionijoj. Visi su pagarba stebi vis didėjantį 
jo dvasinį pajėgumą. Herezijos ir atskalūnybės smun
ka; vien Katalikų Bažnyčia stipriai laikosi; vien Po- 
piežija turi pakankamai dvasinės pajėgos valdyti virš 
400 milijonų katalikų... Vatikane yra 40 įvairių tautų 
pasiuntinybių; Jungtinių Valstybių Prezidentas turi 
ten savo asmeninį atstovą. Visi bešališki, plačių pažiū
rų žmonės pripažįsta svarbią Popiežių įtaką į tautų 
ideologijų eigą, nes pradėta suprasti, kad gyvybinės 
problemos remiasi ant dvasinių principų”.

Deja, ne visi tai supranta. Yra tokių, kurie remia
si vien ant skaičiaus divizijų, pamiršdami, kad divizi
jos neišgelbėjo Napoleono, Wilhelmo II, Hitlerio ir kitų 
diktatorių. Kuris bus sekamas apsirikėlis? K.

IŠMUŠĖ VALANDA!

Apdenkime Saviškius Lietuvoje. 
Jie Mūsų Pagalbos Laukia

Lapkričio 5 d. pradeda- bar Lietuvos žmonės

i

i (LKFSB) Lietuvoje pas-
< kutiniu laikotarpiu mirė

’ šie žymesnieji žmonės;
muzikos mokytojas ir 
choro direktorius Vincas 

iNacevičius, lakūnas Jur- 
i gis Steikūnas, studentas
Kazys Garmus, Vytautas gos pulkininkas 
Sinkevičius

das Rudzinskas, Vladas 
Vasiliauskas, P. Račkaus- 
kas 24 metų —Kaune, Jur
gis Leonas, Katarina Kru- 
likienė, farmaceutas (vai
stininkas) Antanas Tre
čiokas iš Gargždų, atsar- 

Petras 
iš Kauno, se- Aglinskas — Kaune, Įeit, 

niausis Kauno notaras Ju- Z. Krištaponis, mokytojas 
Pranas Gedvilą, Įeit. Bro
nius Norkus, Juozas Ju
cius iš Šilalės, Filomenas 
Earsys, Jonas Žygas.

i Ii jonas Zabielskis i* Pra_l aAaa • .-y

< mirė
<%čCcir-

Juozas

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

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

SKYRIUS IV
PASITIKĖJIMAS DIEVO PLANAMS

Kad geriau tai suprastum, atsiversk Jobo 
knygą. Pačioje pradžioje skaitome, jog: 
“Huso žemėje buvo žmogus vardu Jobas. Tas 
žmogus buvo paprastas ir teisus, bijąs Dievo 
ir vengiąs blogo” (Jobo 1:1).

Bet kaip žinome tolimesniame Jobo gyve
nime, jis pamažu pradėjo švaistytis tais daly
kais, kurie puošia žmogaus sielą ir kas teikia 
pagalbos ir jėgos gyvenime. Dievas jį baudė. 
Pirmiausia jis prarado turtus, vėliau neteko 
septynių sūnų ir trijų dukterų, sveikatą ir 
galiausiai savo žmonos meilę ir suraminimą, 
kuri dažnai jam primindavo: “Dar tu vis pa
silieki savo neišmintingume? Keik Dievą ir 
mirk?” Tuomet Jobas jai atsakė: “Tu kalbė
jai kaip viena iš paikių moteriškių: jei mes 
priėmėme iš Dievo rankų kas gera, kodėl ne
priimti kas bloga?” (Jobo 2:9, 10).

Čia mes matome žmogų nunuogintos sie
los. Jam tik du dalykai buvo likę: Dievas ir 
jis pats. Dievas, kurio jis niekad neneigė, k 
jis pats, nuo kurio negalėjo pabėgti. Tačiau

1944 m. vasario 2), 
gos karininkas 
Dzenkaitis (40 m. amž.), 
leitenantas Sliarpas, Bro
nius Glemža, Bromus Lie
tuvininkas iš Kvbartų 
pulk. Įeit. A. Urbonas, 
pulk. Įeit. S. Kuizinas, ka- 

, pitonas B. A. Blagoveščen- 
skis, Dr. A. Kryževičius iš 
Seirijų, Aleksandras Žyge
lis, agronomas B. Sabeika 

j iš Alytaus, Juozas Januš
kevičius iš Kauno, Juozas 

i Svirka iš Mariampolės, 
Motiejus Viltrakis iš Vil- 

u i kaviškio, inžinierrus Ado- 
’' j mas Čepanis, Jadvyga S.?.- 

i naitytė, Elena Čepaitė, 
, Ja- 

v. . z, . nina Ancevičienė, Įeit. A.;ir sunkvežimių (trekų .Meškausko brolis> Stasys| 
L Lescinskas iš Kauno, Sa- 

lomėja Jarosukienė, žur
nalistas, etnologas, Mažei
kių Muziejaus steigėjas, 
buvęs mokytojas Stasys 
Lickūnas, Jonas Palinaus-; 
kas, Valentinas Staruka, 
Dielininkaitienė, Elena Ju
revičiūtė - Jasėnienė, aku
šerė (pribuvėja) Vaclovą 
Morkūnaitė - Guzevičienė, 
Jonas Gražys iš Anykščių, 

į Kazimira Kulakauskaitė- 
Mačiūnienė nuo Biržų, 

į Juozas Žlabys iš Žagarės, 
• Bernardas Kurpaitis iš 
■Kauno, Kazys Repšys iš 
Kauno, Juozas Viršila, An
tanina Karnilavičienė, Ta- į 7

n.
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Veteranai Informuojami 
Apie Savo Teises

tęsis vajus nuo karo nu-į vyne, mūs tėvų žemė, iš
kentė jusiems Lie t u v o s naikinta, 
žmonėms rūbus ir avalynę blaškyti. 
Amerikoje rinkti — Cloth- 
ing Campaign for Lithua
nia. Tai Amerikos valdžios 

iUŽgirtas vienas būdų nu
kentėjusiai Lietuvai gelbė
ti. (Kurie galite surink- 

j tuosius rūbus palaikyti iki 
i lapkričio 1 d., vajų galite 
: pradėti kada jums pato
giausia).

Nuo karo nukentėju
sioms kitoms valstybėms 
tų tautų žmonės ir nuošir
dūs amerikiečiai ta kryp
tim jau seniai veikia.* 
BALF (Bendras Amerikos: 
Lietuvių Fondas) tėra jau-j 
na šalpos įstaiga. Bet jai1 vo<, 

| lemta atlikti didelį darbą. nuoširdžiai
Norint prilygti jau seniai.niai lbsti Mūsgiminėms 
veikiančioms kitų tautų ,Llotuvoie jie pasirvžę 
šalpos įtaigoms, mums,;teikti visokeri a ]b 
lietuviams teks sunkokai Meg lietuviu ki]m5s am(į 
padirbėt. įrikiečiai, tuo labiau priva-

; Darbas pradedamas lome atjausti savuosius 
i sparčiai vystyti. Tai visų Į Lietuvoje, senojoj mūs 
i lietuvių darbas. Visų gru-| protėvių, tėvų žemelėj, pil- 
■ pių parama ir pagalba rei- noje kapų, vargo, ašarų ir 

kalinga. Dėl to bent da- kraujo...
bar. išmušus valandai, ka- gelbėti, jei suglausime jė- 
da Lietuvai reikia mūsų i gas, sukaupsime energiją, 
pagalbos, privalome jėgas'ne dali, bet visą energiją laimėj pažinsi draugą. Te- 
sujungti ir dirbti bendrai, bent vajaus laiku, kad mū- 
Lietuva kelis kartus matė siškiai Lietuvoje pajustų ja! 
aktualų karo frontą. Ir da- pagalbą. I

būtina!

ATLIKIME SAVO 
PAREIGĄ!

Dirbkim turėdami min
ty, kad kiekvienas gautas 
rūbas apdengs mūsų tėve
li, motinėlę, broleli, seselę 
ar giminę. Mes gerai žino
me, kad Lietuvos žmonių 
viltys yra Amerikoje, mu
myse. Jie žino, kad mes čia 
turime šiitą pastogę irNukentėjusiems Lietu-

gyventojams am.eri-1 prieglaudą. Mes jiems per;
ir dos-

Ir daug galime

tarp Dievo ir jo paties atrodė nėra vietos su
sitaikinimui, nėra atsiteisimo, nes jis buvo 
žmogus, kenčią skausmus nieko blogo nepa
daręs.

Panašiai esti ir šiandie. Milijonai nekaltų 
žmonių kenčia, kurie nieko blogo nėra pada
rę. Jobas, tiesa, pradžioje nesuprato skaus
mų tikrojo tikslo ir iš jo lūpų išsiveržė neiš
sprendžiamas jo protui šauksmas: “Kodėl! 
Kodėl nemiriau iščiuje, kodėl išėjęs iš iščios 
tuojau nepražuvau? Kam paimtas ant kelių? 
Kam žindintas krūtimis?” (Jobo 3:11, 12). 
Ir toliau tas pats Jobas verkia: “Argi aš ne
slėpiau?, argi netylėjau?, argi nebuvau ra
mus?, tačiau atėjo ant manęs rūstybės užsi
degimas” (Job. 3:26). “Kodėl nelaimingiems 
duota šviesa ir gyvybė, kurių siela pilna kar
tumo” (Jobo 3:20).

Toliaus skaitome Šv. Rašte, kad Jobui pa
guosti atėjo trys suramintojai. Vienas iš jų 
buvo Elifazas. Jis aiškino Jobui, jog jo kan
čių priežastis yra paties Jobo asfneninės nuo
dėmės, ir kad vien tik nedorieji kenčia; ge
riems kančių nėra. “Argi didelis būtų Dievui 
dalykas tave paguosti, bet tavo nedori žodžiai 
tai kliudo” (Jobo 15:11). Jobas priešinosi ir 
sakėsi esąs nekaltas, bet Elifazas visvien 
laikėsi nuomonės, kad Jobas yra papildęs 
daug nuodėmių. Galiausiai jis pažadėjo jam 
vėl laimę ir gražų gyvenimą: “Jei sugrįši 
prie Visagalio būsi vėl pastatytas ir atsitolins 
neteisybės nuo tavo šėtros” (Jobo 22:23).

metų metus tą esame sakę Į darbui P^LF Valdyba pa.- 
ir įrodę. Mes pereito karo|kyjf^e -------
laiku nukentėjusius Lietu- r 
voje parėmėme. Mes siun
tėme pagalbą nepriklauso
mai Lietuvai. Gelbėsim ir 
dabar, kada Lietuva jau 
trečią kartą karo ugnies 
naikinama.

Alkaną papenėk, sergan
ti pagydyk, benamį pri
glausk, nusivylusį sura
mink. o nuogą aprenk! Ne-

žino Lietuva, kad mes su

Karo Informacijos Įstai
ga praneša, kad Karo Mo
bilizacijos Įstaigos Per- 
mankštinimo ir Persam- 
dymo Administracija pa
ruošė pirmą tos rūšies 
knygutę, kuria šio karo 
veteranai informuojami a- 
pie savo teises.

Knygutės išleidimo data 
nustatyta 1944 metų rug
pjūčio 22 dienai. 2,500,000 
knygutės “Your Rights 
and Your Benefits” pirmo
sios laidos bus išdalinta 
karinių pajėgų vetera
nams ir valdžios įstai
goms. Veteranai knygutes 
gaus atleidimo metu, ar
mijos bei laivyno atleidi
mo centruose.

Knygutė duoda vetera
nams šias informacijas:-

Atleidimo metu, vetera
nui išmokama nuo $100 i- 
ki $300 premija, atsižvel
giant ištarnauto laiko bei 
atleidimo sąlygų garbin
gumą. Visi garbingai at
leisti veteranai turi teisę 
į nuo penkių iki dešimties 
taškų pirmenybę Jungti
nių Valstybių Piliečių Ap
tarnavimo (Civil Service) 
egzaminams.

Laikinų nedarbo perijo- 
dų išlaidoms padengti, ve
teranai turi teisę į finansi
nę paramą iš federalinės 
ar valstybės (statė) įstai
gos šaltinių. Federalinė 
programa teikia negalin
tiems naudotis valstybės 
(statė) pagalba $20 į sa
vaitę algos nuo keturių iki 
52 savaičių peri jodui, at
sižvelgiant į ištarnautą 
laiką. O.VV.L

I

, visuomeni- 
; ninką, laikraštininką, ra
dio kalbėtoją Joną Valaitį, 
kuris suteiks platesnių ži
nių apie rūbų rinkimą, 
tvarkymą, vajaus organi
zavimą ir siuntimą. Visais 
rūbų vajaus reikalais ma
lonėkite kreiptis į

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine., 
19 West 44-th Street, 

New York 18, N. Y.
Room 510. 

Jonas Valaitis.

I

Rūbų Lietuvai Vajaus
%
Tel. MUrray Hill 2-8062.

Pirkite Karo Bonus ir 
Stamnae

Kitas Jobo ramintojas vardu Elijus, kalbė
jo jam lig šių dienų koks universiteto profe
sorius, kuris niekad pats nesuprato užtekti
nai savo filosofijos. Jis pradėjo savo kalbą į 
Jobą apie Dievo teisingumą ir jėgą: “Kas yra 
tas, kurs vvsto nuomones šnekomis bei iš- 
mones? Niekas”. Tokio aštraus ir kategoriš
ko klausimo maža tėra žmonių, kurie klaus
tų.

Klausimas eina apie žmogaus kančias ir 
blogį. Tai nėra lengvas klausimas ir ne vi
siems jis yra išrišamas. Žinoma, jeigu koks 
didmiesčio artistas tą klausimą spręstų, jis 
jį greitai išspręstų. O jei ne, tai jis ir galvos 
nevargintų, paliktų kitiems apie tai rūpintis. 
Bet esti ir kitaip. Jis gali, vietoj to, kad Jobą 
klausinėjus, pradėti to paties Jobo žodžiais 
reikšti savo išmintį: “Apsijuosk kaip vyras 
savo strėnas; aš klausinėsiu tave, atsakyk 
man. Kame buvai, kuomet dėjau žemės pa
matus? pasakyk man, jei turi proto. Kas pa
skyrė mąstais jos didumą, jei žinai? arba kas 
ištempė ant jos virvę? Ant ko tvirtai pasta
tyta jos ramščiai? arba kas įleido jos kam
pinį akmenį? Kas uždarė jūrą durims, kuo
met ji veržėsi lyg, kad išeidama iš motinos 
iščios? Kuomet aš jai daviau debesį kaip ap
darą ir vyniojau ją tamsybe kaip kūdikystės 
vystyklais... Ar buvai įėjęs į jūros gilybes ir 
vaikščiojai po gelmės dugną? Ar buvo tau 
atverti mirties vartai ir ar matai tamsias 
duris? Ar įsižiūrėjai į žemės platybę? pasa

kyk man viską, jei žinai; kuriame kelyje gy
vena šviesa ir kur yra tamsybės vieta?.. Ar 
žinojai tuomet, kad turėsi užgimti? ir ar ži
nojai savo dienų skaitlių? Ar buvai įėjęs į 
sniego sandėlius arba ar matei krušos kluo
nus?... Kas yra lietaus tėvas? arba kas pa
gimdė rasos lašus? Iš kieno iščios išėjo le
das? ir šalną iš dangaus kas pagimdė?.. Argi 
tu įstengsi suglausti mirgančias Pjejadų 
žvaigždes arba galėsi išskirstyti Grigą veži
mą? Ar tu išvedi savo laiku Aušros žvaigždę 
ir padarai, kad vakarinė žvaigždė užtekėtų 
ant žemės sūnų? Ar tu žinai dangaus tvarką 
ir nustatai jo santykius su žeme? Ar tu pa
kelsi debesyje savo balsą ir ar vandens smar
kumas apdengs tave?... Kas įdėjo į žmogaus 
širdį išmintį? arba kas davė gaidžiui išmo
nės?.. Ar tavo įsakymu pasikelia erelis ir 
krauna savo lizdą ant aukštumų?.. Ar kas 
bilinėjasi su Dievu, taip pigiai nutilsta? juk 
kas peikia Dievą turi jam atsakyti” (Jobo 
38:3 iki 39:33).

Toje ilgoje Dievo kalboje matome, jog čia 
visai nebuvo minima ta priežastis dėl ko Jo
bas tiek daug iškentėjo. Tačiau čia Dievas pa
darė vieną dalyką; Jis parodė Jobui veidas į 
veidą tą pasaulį, kuriame jis gyvena, ir klau
sė ar jis sutiktų tą pasaulį valdyti iki net 
paskutiniojo gyvo žvirblio. Kartu Dievas pa
rodė jam, kaip mažas jis yra visoje Dievo ga
lybėje.

(Bus daugiau)



llIr Ašara Prie Kanklių Turi

— Dagilėlis — tėvučių žemės dainius. — Jo tė
vas apie ponus... smalos katile. — “Savo varg
dieniams giesmes čiulbėčiau“. — Poeto ilgesys.

— Apie kunigą su armonika. — Pasakėčios: 
apie musę ir apie komunistą.

Penktadienis. Rūgs. 15. 1944

Tėvučių žemele! Tau giesmę giedosiu 
Galingą senovę, didvyrius, vadus. 
Ir griuvėsius Tavo, ir Tavo kapus — 
Su ašara skausmo asai apraudosiu!

Tėvučių žemele! suteik tu man galę.
Kad mano giesmelės skambėtų saldžiai.
Pajudintų širdis vientaučių graudžiai —
Į meilę tėvynės palenktų jų valią!

Jf. Dagilčlis-šcižys.

I
Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

"VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

"VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

"VYTY” rasite įdomių pasiskaity< 
nių tinkamų seniems ir jauniems.

"VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
"VYČIUI" bendradarbiauja jo su- 
sviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 
xa nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų "VYTIES”. 
Visi skaitykime "VYTĮ!”

“VYJTES” kaina metams tik $2,0V.
“VYTIS”

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

Jei iš tėvų vaikai paveldi ne vieną sielos ypatybę 
tai poetas, sakmių kūrėjas Mikalojus Dagilėlis-Šeižy: 
turėjo tėvą tikrai pasakorių. Kad ir atsiminęs baudžia
vos ponus - skriaudikus jis taip vaizdžiai nušnekėdavo: 

— Ponams ir pačiame pragare bus geriau. Sėdės sau 
dervos katiluose. įsirėmę pašones, o jų darbininkai ir 
čia gaus jiems po katilais šakalius dėlioti...”

Šalia mūsų liaudies poetų Strazdelio, Vienažinskio 
reikia prisiminti ir trečiąjį kunigą - kūrėją Dagilėlį, 
kurio tikroji pavardė Šeižys. Gimęs jisai buvo 1874 m. 
rugsėjo 20 d., taigi šiemet švenčia 70 metų savo am
žiaus sukaktį, jei dar karo vėsulai jo gyvybės medžio 
nenulaužė.

Baigęs kunigų seminariją Kaune, gavo šventimus 
1898 m.. Vikaravo Laižuvoje, Vilkijoje, vėliau sunkiai 
susirgo neurastenija ir trejetą metų turėjo gydytis, o 
po to buvo Balninkuose. Saudininkuose, pagaliau nuo 
1920 m. — Pandėlio klebonu.

KUR LIAUDIES POETAS SAVO DAINELES 
KŪRĖ

Tikra laimė, kad Dagilėlis - Šeižys gavo savo pir
mąjį paskyrimą į Laižuvą. Čia ne taip seniai buvo mi
ręs didis mūsų liaudies dainius kun. Vienažinskas (Vie
nažindys - Vienužis). Prie jo kapo būriais rinkdavosi 
žmonės, jo sukurtos dainelės dar tebeskambėdavo kai
muose. kaimiečiai dar taip gyvai nupasakodavo, kaip: 
jų kunigas - poetas, pabaigęs dienos darbus, saulėleidy 
atsisėsdavo ant lango ir taip paprastai, kaimietiškai 
vieną koją laukan iškarinęs, pritardamas armonika 
dainuodavo liūdnas ir gilias paties sudėtas dainas. Su
prantama, kad ir jaunajam kunigėliui šeižiui buvo di
delė pagunda savo talentą išmėginti, ypač, kad jo jau
tri širdis taip pergyveno nuskriaustos lietuviškos liau
dies sopulį. Savo poezijos rinkinio: “Dainos ir Sakmės” 
įžangoje jis prisipažįsta:

— Ne mokytiems vientaučiams šias daineles ir sak
mes sudėjau, bet sodžių gyventojams; tiems mūsų 
“vargdienėliams”, tarp kurių ir ašen turėjau laime 
pirmąjį dienos spindulį išvysti. Nieko kito netrokštu, 
kaip tik tai, kad šitie, nors ir nekvapūs, mano širdies 
žiedai tarp Brolių Vargdienių plačiau apreikštų tautiš
ko susipratimo ir atgimimo pavasarį; kad jų širdyse 
išžadintų didesnę meilę ir prisirišimą prie savosios Tė
vynės — Lietuvos... Juk tai ji — Tėvynės meilė — ma
ne įkvėpė ir į darbą, taip man meilų, pažadino”.

VARGDIENIŲ DAINIUS
Jo poezijoje yra daug liaudies kūrybos atspalvių1 

ir ankstybesnių tos rūšies poetų įtakos: jis moka taip' 
nuoširdžiai ir paprastai kalbėti. “Vargdienio dainoje” 
randame porą posmelių tokios gyvenimo nuskriaustų
jų skundos, ne žmonėms, kurie jų atodūsių negirdi, bet 
miško paukšteliams, kurie taip artimi savo neturtu ir 
savo nuoširdžiomis giesmelėmis:

— Oi. nežinot, jūs paukšteliai, 
Kaip sunku mums yra!

Mums dejuoti net užginta.

I

I

Po nacių išvijimo iš miesto Kalinin rusų vaikai grįžo į mokyklą. Vienas iš tokių vaizdų čia ma
tomas. Tai atmenančia rusiškoji liaudies mokykla.

Nors ašaros byra. 
Vienut-vieną turim džiaugsmą:

Kaip negalim tverti, 
Ašarėlėms, kaip pupelėms

Galim apsiberti.
Patsai poetas norėtų paukščiu virtęs paguodą sa

vo numylėtiems vargdieniams nešti:
O. kad pavirsti paukščiu galėčiau, 
Ramiai ir ašen giesmes giedočiau. 
Savo vargdieniams tada čiulbėčiau, 
Draug su jais džiaugčiaus, draug ir raudočiau!

Bet ir dabar, nors savo dainelėmis, 
drauge su Lietuvos vargstančia liaudimi:

Draug su broliais aš dejuoju, 
Su jais verkiu, jiems dainuoju.

Raminu varguos.

džioja; į pavergtų Lietuvos vaikų lupas jis deda skun
dą:

— Oi vargai-vargeliai mūsų! 
Jie kalbėjo nusiminę
Mes liejam kraują dėl rusų — 
Rusai mūs žudo tėvynę.

ii 
į 

jisai jaučiasi

• Bendroje kančioje jis lyg nori rasti šiek tiek pa
guodos:

Skundžiuos, kad liūdna. Kas gal padėti. 
Nešti kam Dievas kryžių uždėjo? 
Kam gi ant svieto nereik kentėti? 
Kas gi iš mūsų verkt neturėjo?

Tačiau tais saldžiais paguodos žodžiais jisai neno- 
liaudies užmigdyti. Su atbundančia gamta, su Pri-

I

ri
sikėlusio Žmogaus švente ir poetas išeina kaimo vyrus 
kelti į kovą dėl savo teisių:

Kelkis, varguoli, kurs tiek snaudei metų
Po sparnu savo ponų- biurokratų!
Imkjs už mokslo, štai kam dalykas!

Kelkis, Lietuvi, atėjo Velykos!
Kėlėsi Kristus, Didžturčiai valdovai
Ir vargšai būrai šiandien lygūs ponai!
Kas kitaip skelbia, tasai apgavikas!

Kelkis, Lietuvi, atėjo Velykos!

POETO SIELOS GODOS
Nors poetas nori nešti paguodą ir prisikėlimą 

vargstantiesiems liaudies sūnums, bet ir jo paties sie
la dažnai nerimsta:

Esu ant šio svieto
Kaip paukštelis, vienas, 
Giesmes savo giedu 
Aš per kiauras dienas.

Tos dainos, tikrai, jam tiek daug sustiprinimo at
neša:
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Naudingos Maldaknyges
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

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

suoti kraštai. 288 pusi.
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS—Kun. Pr. J

Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, ant -:.r. 
įspaustas lietuviško stiliaus auksinis kry. 
787 psul. Kaina .

JĖZAU PAS MANE ATEIKI — Kun. K. K r J, ‘ s.
Juodi odbs apdarai, auksuoti kraštai, apvalūs 
kampai. 254 puslapiai. Kaina

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

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

RAMYBĖS ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus 
auksinis kryžius ant viršelio, 541 pusi. Kaina . . $2.75

Su užsakymais kreipkitės —
“DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

iras, 
sėlio 

kryžius,

I

♦ 
$1.50 
$1.50 I

f

♦
$3.50

$1.25

$1.00

$2.50 ♦
y- 
♦j

♦
♦ 
♦

O jei kartais suskausta man baisiai krūtinę, 
Aš pamylėtus savo kanklius pasiėmęs 
Ir akį į padangę verkiančią atrėmęs. 
Dainuoju — ir gegužio švinta man aušrinė.

Skambėkit, mano kankliai, jūs mano brangenybe! 
Visa jūs mano sielos laimė ir paguoda.
Kaip jūs man. niekas tokio džiaugsmo čia neduoda: 
Ir ašara prie kanklių turi man saldybę...

Kaip ir visada žmonėse, jo kančia maišosi su mei- 
tiktai tyra, tėvynės meile:

Myliu aš tėvynę 
Myliu ir mylėsiu. 
Nors ir dėl tos meilės 
Daug ką nukentėsiu.

Jam ir Dangus vaizduotėje kažkaip rišasi su Lie
tuva:

O Dieve! aš meldžiu, paskendęs varguose. 
Duok Tu man Lietuvą po mirties Danguose!

LIETUVOS MEILE DAŽYTA PLUNKSNA
Poetas moka paprastai, bet jautriai, su meile ap- , 

dainuoti Lietuvos gamtą. Aprašydamas, kaip “dangui ' 
nublankus pro žalią lanką ūkai pasklydę aušružę lydi”, ' 
jis taip gražiai rimuoja:

Pro žalią kerą 
Tylutė šnera 
Ir mirga ryte 
Srauni upytė.

Tai tame krūme, 
Lyg savo rūme, 
Jau jau sučiulbo — 
Lakštutė ulba.

Poeto eilėraščiai rašyti beveik 20 metų prieš Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimą, taigi jam labai 
širdį sopa, kad svetimos kojos Lietuvos žemelę min-

Jis nori visas gyvybines jėgas sutelkti darban dėl 
laisvės; norėdamas perspėti, kaip baisiai žalingas skai
dymasis, nesutarimas, jis sakmę apie muses, kurios 
padarė susirinkimą, svarstė būdus, kaip nusikratyti 
voru koriku... tik pačios besiginčydamos susipešė; ir 
poetas baigia perspėjimu:

Ir mes. kaip tos muselės. Voro jungą nešam, 
Vienybėje ką gintis, vienas antrą pešam.

Jis, kad ir atsargiai, netgi į kovą dėl tėvynės lais
vės bando lietuvius žadinti:

Malonus kanklių skambesys graudingas,
Širdies kai gydo žaizdas sopulingas. 

Meiliau trimito balseliai suplaukia. 
Kada tėvynę į kovą pašaukia.

Ir lyg iš garsios praeities norėdamas naujo ryžtin
gumo įkvėpti jis sukuria lietuvių deklamuoti taip pa
mėgtą eilėraštį: “Gegutė”, kur jis apdainuoja apie pa
šauktus kovon su kryžuočiais brolius ir jų seserį, kuri 
iš mūšio lauko brolių nesulaukusi, pavirto į raibą ge
gutę, kad amžinai savo brolių mirtį kukuodama apde- 

Į juot galėtų. Eilėraštis prasideda:
Ko tie dunda miškai? Skamba gaudžia ragai?

Per lygumą balsas jų plaukia...
Tai Kęstutis narsus prieš kryžiuočius—savus

Bajorus kovotojus šaukia.
Laužai dega šviesiai, renkas vyrų apsčiai — 

Bežiūrint pulkai susidaro.
Nėr ko laukt, atidėt — tik šaukimas girdėt: 

Vyručiai. į karą. į karą.

SAKMIŲ KŪRĖJAS
Daugelis Dagilėlio eilėraščių buvo spausdinama 

slaptuose lietuvių laikraščiuose, kaip, pavyzdžiui, “Tė
vynės Sarge”, spaudos draudimo laikais, bet jo kūri
nėliai mažai teišskriejo dainomis į liaudį, kaip kad ki
tados Strazdelio ar Vienožinskio. Dagilėlis — tokį sla
pyvardį jisai buvo pasirinkęs slėpdamasis nuo rusų, 
mokėjo daug svetimų kalbų, daug skaitė ir yra pada
ręs vertimų iš Puškino, Lermontovo, Krasickio ir kitų. 
Jis nemažai garsus yra savo pasakėčiomis, sakmėmis. 

I Tai savotiškas lietuvių Ezopas, Krylovas. Štai, paimki
me te

lc,

Musę”, sukurtą 1901 metais:
Pratėgu sukinkytas ketvertas sartokų

Šauniai vežimą keliu traukė
Taip, jogiai ratų, pasagų ir vokų

Aukštyn sukeltos dulkės plauktinai net plaukė 
Regėdama Musė, kas tai dedas.

(Mat ji ant arklio sprando tuokart rados). 
Pasakė su didybe:

Ot. kokią ašen dulkių pakėliau daugybę'

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis

“Šv. Pranciškaus
VARPELIS”

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

Metams kainuoja tik $2.0C
Adresas:

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis

Greene, Maine

Gal Dar Nepareina į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 

lome ir neperšame “žvaigždės”, tik 
norime tiesą pabrėžti. Štai ji: "Kas 
pamėgino “žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!'7 
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 1944 metams

“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00; 
Širdies Spalvuotas Paveik3- 
centų; Maldos Apaštalavimo 

“žvaigždę:".
— 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija, 
488 E. Seventh St., 

So. Boston (27), Mass.

Jėzaus 
įas 50

Įstatai

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

j Kada Jums reikalingi akiniai leis- ■ 
kitę mums išegzaminuoti akis ir.

I pritaikinti akinius. Mes padarome 
dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass. !

Tos pasakos aiškint, man ding, neverta.
Juk girdžiam. kaip nekartą

Žmogus ant svieto anič nieko
Gero

Savo broliams nepadaro
Bet girtis nesibijo grieko.

Paskutiniu laikotarpiu Dagilėlis buvo pasinešęs į 
politines pasakėčias. Cenzūros žirklėms karpant laik
raščių skiltis, kai prasmukdavo Dagilėlio ironiškas 
šyptelėjimas, būdavo mielai skaitomas. Tos rūšies ga
lėtume prisimintį, nepasenusį ir dabar, dalykėlį: “Lie
tuvis ir komunistas”:

Lietuvis kartą klausę komunisto. 
Įsikarščiavusio marksisto:
— Kam jūsų mokslas yr naudingas? 
Čia komunistas iškalbingas
Sustojo,
Pagalvojo, sėdęs parymojo
Gal kokią valandą
Ir sako: — Velnias jį ten randa!
Bet žuvus carui,
Tikrai naudingas komisarui!...”

K. J. Prunskis.

I
 Juozas Kasinskas

Ine. •J

Laidotuvių 
Direktorius

Į Patarnavimas Dieną ir Naktį < • 

] 602 Washington Blvd. !; 
! BALTIMORE 30. Md.
i Tel. Lexington 8595
) Limosinai dėl visokių reikalų i

I

L’MMM.M GIRL—On tour of 
cooks and bakers school. Patri-j 
čia Dunlap. star of Bachclor's 
Children radio show. had titla 
of Umm Giri bestowcd on her.
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LDS Studijų Rateliams
Pijus XII ir Taika

KALBA KARDINOLŲ KOLEGIJAI 
Gruodžio 24,1940

Pijus XII paaiškina koki laimėjimai yra reikalingi 
naujai pasaulio santvarkai.

SO. ŠIŲ DIENŲ BLOGYBIŲ PRIEŽASTIS
Milijonai žmonių šiandien mąsto apie Išganytojo 

gimimą. Taigi Mes išreiškiame savo dėkingumą senais 
žodžiais: ‘"Ateikite ir pagarbinkime”. Žmonijos džiaug
smas, atpirktos iš pirmpradės nuodėmės pasekmių, 
yra toks didis, kad jis nuolatiniai pasireiškia virš ne
tvarkos, kurį pasaulis dabar pergyvena. Kas supran
ta angelų pranešimą “Ramybė geros valios žmonėms”, 
tas nebus dabartinių įvykių nuslopintas ir nepasiduos 
nusiminimui. Mes dėkojame Dievui, kad Bažnyčiai
netrūksta šventų ir stiprių sielų, kunigų ir pasaulie
čių, kurie niekuomet nesvyruoja stiprybėje bei išti
kimybėje. Mes turime gyventi pasaulyje, kuris atsi
skyrė nuo Krikščioniškų principų, be kurių tvarkingas 
tautų gyvenimas yra neįmanomas. Be gyvojo sąryšio 
su Bažnyčia, tautos gali tapti ideologijų aukomis, kas 
yra svetima ir net priešinga Krikščionybei. Daugelis 
tikinčiųjų pergyvena širdies skausmus, kada jie turi 
matyti kaip Kristaus Bažnyčia yra Piloto teismo ne
suprantama, kaip Bažnyčia stovi apvilkta gėdos rū
bais, ir net esą prikalama prie kryžiaus. Jų užmokes
tis yra ta, kad visame jų pažeminime jie arčiau prisi
artina prie Kristaus. Kada pasaulinė valdžia uždeda . 
rankas ant dvasinių dalykų, kaip kareiviai suėmė Vieš- . 
patį Jėzų, gali bile kada atsitikti, kad jie baimės apimti 
turės pabėgti, kaip kareiviai išbėgiojo tamsioje Nu- . 
kryžiavimo valandoje. Kitų svyravimai ir klaidos, Gar
bingieji Broliai, neturėtų mūsų stebinti. Mes esame 
atlyginame tuo faktu, kad nesuskaitoma daugybė mū
sų sūnų ir dukterų drąsiai atlaiko visas audras ir pa
vojus. Ir čia turime pasakyti, kad tikėjimas į Kristų ir 
išpažinimas Jo mokslo žymiai pasireiškė, ypatingai 
kur tikėjimo išpažinimas sudarė pavojus ir aukas ti- 
kintieisems. Šių dienų įvykiai uždeda ypatingus reika
lavimus sielų išganymu.

KARO AUKOS
Šitas susirūpinimas sielomis yra reikalingas ne 

tik baisaus karo metu, bet taip pat tuo metu, kada 
tautos užbaigę mūšius, turės pačios sutvarkyti ekono
minius ir socialinius klausimus. Karas yra vedamas 
baisiu ir tiesiog neapsakomu žiaurumu. Garbingos 
šventovės, paminklai ir Krikščioniškos labdarybės į- 
staigos yra paverstos į griuvėsius. Tarptautinės teisės 
ir žmoniškumas yra taip užmiršta šiame kare, kad 
ateities kartos žiūrės į dabartinį karą, kaip į žiauriausį 
istorijos laikotarpį. Mes galime nujausti liūdesį, kada 
bus išleistas pilnas sąrašas užmuštųjų, sužeistųjų, pa
imtųjų į nelaisvę, tų, kurie neteko savo namų ir savų
jų. Jau tas ką Mes žinome skausmu perveria mūsų 
širdį. Visų dabartinių nelaimių viena žmonių grupė 
turi Mūsų ypatingą pasigailėjimą, tai karo nelaįsviai.

PAGALBA KARO NELAISVIAMS
Praeitame kare Mums buvo leista daug darbuo

tis karo nelaisvių naudai ir taigi dabar yra Mūsų di
džiausias troškimas, kiek galima pagelbėti karo ne- 
laisviams. Ypatinga .pagalba reikalinga Lenkijos ne- 
laisviams, Italijos nelaisviams Egipte, Australijoje ir 
Kanadoje. Mes nenorime, kad Kalėdos praeitų, o Mūsų 
atstovai neaplankytų Anglijos ir Prancūzijos nelaisvių 
Italijoje, Vokiečių nelaisvių Anglijoje, Graikų nelais
vių Albanijoje arba Italijos nelaisvių įvairiose Britani
jos šalyje, parodyti jiems Mūsų ypatingą susirūpini
mą, padrąsinti juos ir suteikti Mūsų palaiminimą.

KARO NUKENTĖJUSIŲ SURAMINIMAS
Norėdami pasidalinti skausmais tų šeimų, kurios 

neteko savųjų ir nieko apie juos nežino, Mes užsiėmė
me atsakomingu darbu; Mes, kiek yra galima suieško- 
me jų savuosius ar gimines ir jiems pranešame. Tas 
yra daroma ne tik karo nelaisvių likimu, bet taip pat 
karo pabėgėliais, kurie karo buvo priversti apleisti sa
vo kraštą ir atsiskirti nuo savųjų. Mums yra didelė pa
guoda, kad Mes galėjome, Mūsų atstovų ^nuoširdumu 
ir Mūsų pačių prisidėjimu, duoti didelę pagalbą dauge
liui pabėgėlių, karo nukentėjusiems, ir visiems, ku
riems tik buvo pagalba reikalinga. Mes tą pagalbą ga
lėjome teikti ačiū Jungtinių Amerikos valstybių kata
likams, kurie prisiuntė Mums savo aukas.

I

Naciams pabėgus iš Rusijos ten ir vėl prasidėjo normalus gyvenimas 
kolektyviuose Rusijos dvaruose. Štai vieno iš jų vaizdas, kuriame mato
mos karvės didžiuliame dvaro tvarte.

Danaitis - Matulionytė
šeštadienį, rugsėjo 2 d. įvyko ■ 

vestuvės visiems gerai žinomos! 
sodalietės ir Dainos draugijos 
narės, p-lės Olgos Matulionytės. 
Tą dieną ji paėmė sau už vyrą j 
jaunikaitį Antaną Danaitį, gi-1 
musj Baltimoreje, užaugusį Lie-‘ 
tuvoje, ir prieš Karą vėl grįžusį 
į Baltimore.

Kun. dr. Mendelis, parapijos 
klebonas, padedant kun. Anta
nui Dubinskui, jaunavedžiams 
kaip prieš šliūbą, taip po šliū- 
bui suteikė tinkamus pamoki
nimus ir priėmė jų pasižadėji
mus. Albertas Juškevičius, jū
reivis Dėdės Šamo tarnyboje, 
ir p-Iė Elžbieta Preibytė buvo 
liudytojais Danaičių gyvenimo 
sutarties. Pledai nuo S. Paca 
Street buvo svotai.

Vestuvių puota įvyko Lietu
vių Svetainėje, Hollins St. Svei
kiname ponus Danaičius. Linki
me jiems ilgiausių metų ir vi- 

Dievo reikalingų malonių jų- 
gyvenime!

sų

A. A. Karys Juozas 
Urbonas
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§ V. PRANCIŠKAUS VIENUOLY 
NO RĖMĖJŲ SEIMAS

Klausimai Apsvarstymui
1. Kodėl Katalikų Bažnyčia yra ir šiandien persekio

jama?
2. Ar Popiežius rūpinosi karo nelaisviais?

Ką Popiežius įsakė savo atstovams įvairiose šalyse 
daryti karo nukentėjusių reikalais?

4. Iš kur Popiežius gavo pinigų šelpti karo nukentėju
sius ir nelaisvius?

O.

AMERICAN a|i RED CROSS
WASH!NGTON.DC

Mišias Uždusinėję.
Mišias ir Šv. Komuniją 
metinių rekolekcijų me-

Kviečiame visus į Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
Seimą, kuris įvyks šv. Pranciš
kaus Akademijoj, Pittsburgh, 
Pa. š. m. rugsėjo mėn. 17 dieną. 
Seimas atsidarys su Šventomis 
Mišiomis, kurias celebruos kun.: 
J. Skripkus, Vienuolyno kape
lionas. Jos bus atlaikytos Rėmė
jų, Geradarių ir Gerbiamų sve
čių intencija. Dvyliktą valandą 
pietūs svečiams, pirmą valandą 
registracija, ir antrą valandą 
pirmoji sesija. Kun. E. Balevi- 
čius sesijų metu pasakys progai 
pritaikintą prakalbą.

Tikimės sulaukti daug garbin
gų svečių, kurie savo dalyvavi
mu bei auka padės mums kai 
kuriuos Vienuolyno klausimus j 
išrišti, kaip tai, naujosios kop-! 
lyčios statybą. Dabartinė kop
lytėlė buvo statyta tik laikinai; 
atgyveno savo dienas ir šiuo 
metu reikalingas naujas name
lis Dievulio garbinimui. Jeigu ’ 
neatsiras kliūčių, tuoj po karo 
manome pradėti statybą su Jū
sų finansine pagalba.

Mūsų viltis Jumyse yra dide
lė; nenorime būti apviltos da
bar. Tad vėl kviečiame visus 
atvykti į Seimą, paraginti savo 
draugus bei pažįstamus 
tu su mumis praleisti 
ningai keletą dienelių 
mūsų gražaus kalnelio.

Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjams aukojamos sekan
čios maldos:

1. Šventos Mišios ir Šventa Ko
munija už gyvus ir mirusius Rė
mėjus kiekvieną mėnesį.

2. Rėmėjų atminimas maldoje 
kiekvieną dieną.

3. Atkalbėjimas du rožančių 
savaitėje Rėmėjų intencija.

4. Trylika antradienių Novena 
į Šv. Antaną kartą metuose.

5. Paaukojimas šv. Komuniją 
paskirtomis dienomis.

AMŽINIEMS NARIAMS prie 
viršminėtų maldų Seserys au- 

Bagaonas lakūnas, koja;
bombų mėtytojas. grįžo sveikas------------------------------------------
pas savuosius .atlikęs 30 misi-; Kupinienė iš Curtis Bay $50.00, 
jų. 24 kartus bombardavo Ber- ■ Morta Krečienė $15.00 ir Boni- 

■ lyną, o 6 kartus Prancūzijos facas Jūcis $15.00.
Parapijinė mokykla šįmetą

svarstymui.
Iš lietuvių beveik visų įvairių 

komitetų pirmininkai ir pirmi
ninkės dalyvavo, šis milžiniš
kas bazaras bus tikrai nepa
prasta pramoga, kurios laukia 

i visas Baltimorės miestas. I 
i
Į 
Į 
i

k. A. Uršulė Vaišnienė
šeštadienį, rugsėjo 9 d. palai

dota su trejomis mišiomis a. a. 
senukė Uršulė Vaišnienė. Gyve
no pas dukterį Karpavičienę, 
1713 DeSoto Rd. Morrel Park. 
Nesveikavo virš 10 metų, tačiau■

.sulaukė 78 amžiaus.
Penktadienį vakarą kun. Du- 

binskas ir Altoriaus ir Rožan
čiaus dr-jos moteris sukalbėjo 
dalį rožančiaus už mirusios vė- 

. lę kurion dr-jon velionė priklau- 
,' sė nuo tos dr-jos susitvėrimo 

1928 m. Bažnyčioje kun. Du- 
binskas atnašavo mišias prie 
didžiojo altoriaus, o kun. dr. 
Mendelis ir kun. Dyer prie šoni-

I laisvę. Laukdamas garbingo! 
i paskutinios dienos prisikėlimo, 
Į Juozas trokšta, kad mes atmin- 
tumėm jo vėlę ir jo draugų vė
les, kurie žuvo draug su juo.

; Jei Juozos ir galėtų grįžti da- 
I bar. jis nebenorėtų. Tad jis tė- 
Įvams ir giminėms sako neliū
dėti, bet atsiminant Kristaus 

ižodžius: “Aš esu atsikėlimas ir 
' gyvybė, kurs į mane tiki, nors 
j ir būtų miręs, bus gyvas” lauk
it! pasimatymo, 
j Juozas nebegrįš į Baltimore, 
: bet mes visi keliausim kur Juo- i 
zas iškeliavo. Gyvenkim, kad a^or^U- 
būtume prisiruoš?. kuomet ta i ^laidota Holy Redeemer ka-

’ valanda ateis. |Puosa Seimai reiškiame giliau-
> ! šią užuojautą, o už senukės

Vaišnienės vėlę tariame 
baimingą amžiną atilsį.i Tarptautinis Bazaras

Trečiadienį, rugpiūčio 30 d.
i šv. Alfonso salėje įvyko vyriau- 
! siojo komiteto susirinkimas
■ kas link tarptautinio bazaro, 
kurs turi įvykti 5th Regiment 
Armory, spalių mėn. 8—12 dd.

i Įvairių tautų atstovai susirinkę 
išvarstė įvairius dalykus suriš- 
įtus su tuo milžinišku užsimoji-
■ mu.
i Vyriausias pirmininkas Paul 
Burke perstatė lietuviams ir ki
tiems susirinkusiems įvairių

i tautų veikėjus. Antanas Micei- 
ka. mūsų pirmininkas, perstatė 

' lietuvius svetimtaučiams. Arti 
j 100 asmenų buvo salėje.

Iš finansinio raporto paaiškė- 
' jo, kad įvairios tautos dalyvau
jančios šiam tarptautiniam ba- i 
zare įdėjo po $200.00 į bendrą 
kasą, kurios 
ukrainas
Mendelis uždėjo
$200.00

dievo-

Nuotrupos
Ketvirtadienį, rugsėjo 

prasidėjo šv. Alfonso parapiji
nė mokykla. 8 vai. ryte buvo at
našaujamos šv. mišios į šv. Dva
sią kaip už Sesučių mokytojų, 
taip už vaikučių intencijas.

Pranas

7 d.

1. šv.
2. šv. 

Seserų 
tu.

Jeigu šiais metais į šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Seimą dėl į- 
vairių priežaščių Jūs negalėsi
te atvažiuoti, tai nuoširdžiai 
Jūsų prašome savo skirtąją Sei
mui auką, linkėjimus bei patari
mus atsiųsti šiuo adresu: 

Sisters of St. Francis
Mt. Providence R. D. 10 

Pittsburgh, 10, Pa.

I 
!

ir kar- 
nuopel- 
ant šio

MINERSVILLE, PA.

A. A. Juozas Bekeris

Pirmos šio karo militarės lai
dotuvės buvo a. a. Juozo Urbo
no, kurs žuvo Prancūzijoj bir
želio 12 d. šeštadienį, rugsėjo 
2 d., 9 vai. ryte, prie katafa- 
liaus, uždengto J. V. vėliava,' 
atgiedotos egzekvijos ir atna-' 
šautos trejos mišios. Kun. dr. 
Mendelis giedojo mišias prie' 
didžiojo altoriaus: kun. Anta
nas Dubinskas atnašavo prie 
P-lės Švč. altoriaus, o šv. Mari
jos Seminarijos kun. Dyer lai
kė prie Šv. Juozapo.

Celebrantas, kun. dr. Mende
lis, pasakė raminantį pamoks
lą. primindamas visiems, kad 
nors Juozo Urbono kūnas guli 
svetimoj žemėje, tačiau Juozo 
siela ir šiandien yra gyva. Vi- vičienės ir Augaitienės. 
siems priminė, kad mirtis tai 
tik atsiskirimas sielos nuo kū- kinimo, taip atsisveikinimo kal
no. Juozas žuvo 22 metų am- boję reiškė džiaugsmą matyti J 
žiaus. Bet Dievo išmintingoji tą tarptautinį būrį atstovų, nes 
Apvaizda matė, kad Juozas bus šv. Alfonso bažnyčia nėra tik 
laimingesnis pašauktas amži- lietuviška, bet katalikiška, tai 
nybėn jaunas būdamas, negu yra tarptautinė. Kaip visiems 
kad būtų grįžęs ir sulaukęs či- Baltimoriečiams yra gerai žino- 
los senatvės, 
ilgai mes gyvename, 
begalo svarbu. 1 
gyventumėm. Juozas, būdamas ne vien tik lietuviams, 
dar vaiku, pildė ištikimai tikė- soms tautoms ir įvairiems tikė
jimo pareigas, tad galime būti 
tikri, kad Juozas aprūpino sa
ve dvasiniai pirm negu leidosi į 
kelionę, kuri buvo paskutinė. 
Juozas krito auka už tą vėlia- t 
vą, kuria apdengtas yra jo: 
karstas. Jis mirė už tą laisvę, 
kurią mes džiaugiamės. Juozas 
žuvo, kad išlaisvinti pavergtus 
žmones ir kad apdrausti mūsų

iždininkas yra 
Prymiak. Kun. dr. 

reikalingus 
už lietuvius. Taipgi

kun. dr. Mendelis apmokėjo pa
vaišinimo išlaidas, nes 10 vai. 
vak. visi atstovai - atstovės bu- 

I vo pakviesti prie užkandžių, 
! gardžiai pagamintų ponių Mili- 
! naitienės, Rastenienės, Lukoše- 
i .w. - . .

Kun. dr. Mendelis kaip pasvei-

Nėra svarbu kaip ma. šv. Alfonso bažnyčia yra 
bet yra Baltimorės miesto “Service Sta- 

kad mes gerai tion”. Mūsų kunigai patarnauja 
bet vi

jimams. 10.000 žmonių apsun- 
, kintų įvairiais reikalais, spau
džiami gyvenimo skausmų ir 
rūpesnių randa sau suramini-1 
mą ir atgaivinimą šv. Alfonso 
bažnyčios vedamose pamaldose. 
Kun. dr. Mendelis pareiškė vil
tį. kad ateityje atstovai vėl pa
sirinks šv. Alfonso salę kaipo 
tinkamą vietą savo reikalų

lyną, 
miestus. Dabar ilsisi Floridoje.

Simonaičių Onutė gavo žinią susilaukė net 122 mokinių. Tai 
nuo savo vyro Emest North, i daugiau negu pernai. Geras 
kad jis sėkmingai atliko 35 mi-; ženklas. Kuomet kitur vaikučių; 
sijas ir tikisi veikiai grįžti į J.! skaičius mažinasi mūsų moky-j 
V. Jaunuolis yra “pilot” vieno' kia auga.

[didžiųjų keturių motorų bom-l 
i banešių.

Kun. dr.
kad parapijos veikimo kalendo- ■ 
rius naujam sezonui yra jau 
priruoštas. Pirma pramoga bus 
Rudeninė Vakarienė spalių mė
nesio 1 d.

40 Valandų atlaidai įvyks spa
lių 15, 16. 17 dd. Tėvas Marijo
nas. kun. dr. Vincas Andriuška 
iš Marianapolio sakys visus pa
mokslus.

Kun. dr. Antanas Bružas. Mi- 
sijonierius Lasalietis. yra pasi
žadėjęs atvykti vesti savaitės 
rekolekcijas prieš Kalėdas.

Pirmadienį, rugsėjo 4 d. Ste
buklingo Medalikėlio pamaldų 
nebuvo. Novenos pamaldos per- viškai yra laikomos šeštadienio 
keltos į antradienį ir trečia
dienį.

Teko nugirsti, kad kun. dr. 
Mendelis pasiuntė 30.000 laiškų 
novenos maldininkams apie pa- Į 
darytus planus spalių mėn. Net j 
400 mišių bus atnašaujama už! 
mūsų jaunuolius ir mergaites ■ 
karo tarnyboje spalių mėn. Bus; 
ypatingos maldos kalbamos iš-' 
prašymui galutinės pergalės ir 
taikos.

A. a. Kleb. Lietuvniko Pamin 
klo Fondui Dr. Edvardas Žilin
skas ir žmona aukavo $50.00,

Rugsėjo 2 dieną mirė Juozas 
Bekeris. 64 metų amžiaus, gyv. 
pas savo žentą ir dukterį pp. V. 
Degučius, 327 Cherry St. Mirė 
po dviejų metų sirgimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
dukterį ir žentą ir tris anūkus.

Palaidotas iškilmingai rugsė
jo 5 dieną iš šv. Pranciškaus 
lietuvių par. bažnyčios parapi
jos kapuose.

Gedulo šv. mišias atnašavo 
kun. Andrius Degutis iš Maize- 
ville, kun. Jurgis Degutis iš Ta- 
maqua, kun. Sebastionas Ba- 
biarz ir kun. K. Rakauskas iš 
Minersville.

Karstnešiais buvo pp. Simeo
nas Balanosius. Jurgis Venskis, 
Juozas Vilkas. Jonas Tusonis, 
Antanas Spūdis ir Martinas 
Kulbitskas.

Laidotuvėse patarnavo Vin
cas R. Tusonis, laidotuvių di- 

! rektorius. Rap.

P-lė Emilija Prosevičiūtė lan
kė savo tetą Sesutę Jeremiją 

Mendelis praneša, pereitą savaitę.
Vincas Vaitukaitis sunkiai JI 

serga University of Maryland! 
ligoninėje. Elžbieta Pažerienė ■ 
randasi West - Baltimore Ge-' 
neral ligonbutyje; Matelis iš 
Morrel Park, Sinai. Žukaitienė 
iš Curtis Bay buvo grįžusi, bet 
vėl išvežta į South Baltimore 

| General ligoninę. Serga labai 
sunkiai.

Bažnyčioje vis dar tebesilai
koma vasarinės tvarkos. Palai
minimas švč. Sakramentu į- 

i vyksta sekmadieniais po mišių 
į 8:30 v. ryte. Stebuklingo Meda- 
I likėlio Novenos pamaldos lietu-

30-tos Lietuvių Dienos 
Komiteto Iždininkui

KUN. K. J. RAKAUSKUI 
MINERSVILLE, PA.

Brangus Tėveli,
Giliu dėkingumu šiuomi pra

nešame apturėjusios Jūsų pri
siųstą 30-tos Lietuvių Dienos 
Lakewood Park. Pa., šių metų 
rugpiūčio 15 d. trečdalį pelną 
čekiu $484.15.

Šis pasirūpinimas šios mūsų 
Viloje akademijos gerove liudi
ja Jūsų teisingą supratimą, jog 
mergaičių auklėjime yra daug ir 
didelių išlaidų. Mus medžiagi
niai remdami taip duosniai šia- 

i me auklėjimo darbe priduoda 
imums didelės ir sveikos drąsos, 
j ypatingai šiais sunkiais laikais. 

Visagalis šimteriopai at- 
kiekvienam mūsų labui 
aukos dalimi prisidėju- 

Dėkingos.
Šv. Kazimiero Seserys.

i

vakarais.
Pereitą sekmadienį buvo Švč. 

Vardo dr jos bendra komunija. 
Per mišias 8:30 v. ryte ketvirt- 
dalis bažnyčios buvo užpildytas 
vyrais. Gražus reginys!

Pereitą savaitę Bonifacas Jū- 
cis aukavo $15.00. Marijona Ku- 
pinienė $50.00 ir Jonas Grons- 
kis su žmona $50.00 kun. klebo
no a. a. Juozapo Lietuvniko Pa
minklo Fondui. Juškevičių šei- 
mo aukavusi $25.00 prisiuntė 
dar kitus $25.00. kad sudarius 
$50.00.

Te 
pildo 
save 
šiam.

ONT RAGE J



BRIDGEPORT, CONN

Adresas

Pašto Ofisas

<iy-

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

11
Vardas

$8.00
$1.25
$1.20
$1.50

I
I
I
I
I
I

I
I
I
| DR. PETER FAHRNEY 4 SONS CO. | 

Dept. 677—14 BC | 
2501 Washington Blvd.. Chicago 12. III.

I 256 Stanley St.. Winnipeg, Man., Can. I

tytis mišios. Nuo 
nio vėl suma bus 
11 vai. Novena 
Vartų — 3 vai.

DARBININKAS

STOCKBRIDGE, MASS

■ ■_

P.T.

LAVRENCE, MASS.
20SVEIKSTA

B.’

rauti.

d..
t

Draugijų Valdybų Adresai

MINĖJO VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTĮ

f
i

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

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

Prot. Rašt. — Jonas Giineckis.
5 Thomas Pk„ So. Boston. Mass. 

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadvay. So. Boston. Mass

»V. JONO EV. BL. PAŠALPIN68

DRAUGIJOS VALDYBA

metus.
Sveikiname pp. Kamilus 

linkime sulaukti auksinio jubi
liejaus 1

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
člą sekmadienį kiekvieno mėnesic 
2 vai. po pietų Parapijos salė., 
492 E. 7th SL, So. Boston, Masa.

SVARBUS VEIKĖJŲ
SUSIRINKIMAS

Sekmadieni, rugsėjo 
3:30 vai. po pietų. Šv. 
lietuvių par.

NORWOOD

Amerikos provincijai priklau-'
są marijonai lenkai 
Stockbridge įsigijo naujus na- 35 metų 

sukaktį.
Sekmadienį, rūgs. 10 d. pp. 

Kamilai pasikvietė savo arti
muosius ir šeimos narius ir pa
vaišino skaniais valgiais, pp. 
Kamilai gavo daug sveikinimų.

, MASS.

kinimų ir dovanų nuo giminių 
iš toliau, tarp kurių ir pp. Se
reikos. giminaičiai, iš Kearny. 
N. J.

Pažymėtina, kad p. Karnilie-

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 17 d., tuojau po sumos, 
parapijos salėje. St. James Avė. 
_________ ; kviečiamos daly

tą svarbią vietą mokykloje.' kai ir labai įdomiai. Jis dabar
Sveikiname p. Joną Dixon. i randasi kur nors Australijoj. 

------------- ĮLeit. Juozas Pazniokas yra kur
Sunkiai serga Norwoodo ligo- nors Prancūzijoj, 

ninėje p. Andrius Versiackas. i --------------

pp. Stasys ir Rakelė Kamilai, 
prie pat gyv. Tremont St.. minėjo savo 

vedybinio gyvenimo

T. MARIJONŲ NAUJŲ namų
PAŠVENTINIMAS

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

M

Penktadienis, Rūgs. 15. 1944

RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOS

4

į

o

C. BROOKLYN. N. i bos skyriaus valdybos antra
šus: pirmininkas A. Klimaitis, 
53 Henderson St.; raštininkas 
A. Stanišauskas, 393 YVarren 

i St., Bridgeport. Conn. Kai ku
rios kolonijos, turėdamos reika
lus su mūsų skyriumi, galite 
kreiptis paduotais antrašais.

i Ateinantį sekmadienį mūsų 
. parapijoj įvyksta 40 Vai. Atlai- 
i dai. Bus daug svečių kunigų.

Parapijos metinis bazaras į-

mus. Ligšiol jie turėjo savo na
mą NVashingtone. šisai bus jų 
antras namas Amerikoje, ir jo 
paskirtis bus paruošti kunigų 
atsikuriančiai Lenkijai.

Reikia pripažinti, kad naujoji
nuosavybė gamtos atžvilgiu linkėjimų ir dovanų. Gavo svei- 
bene bus gražiausia iš visų, ku
rias šioje šalyje marijonai turi.

Rugsėjo 3 dieną įvyko tų nau
jų namų pašventinimas, į kuri 
buvo atvažiavęs Springfieldo
vyskupas, per 40 kunigų ir apie nės tėvelis dar yra stiprus ir 
500 šiaip žmonių. Pašventinimo dirba, nors jau sulaukė suvirs 
apeigas atliko generalinis vizi
tatorius kun. Dr. K. Rėklaitis.
Iškilmių proga žodį tarė 
Springfieldo vyskupas ir naujo 
namo viršininkas.

Stockbridge yra senas ir gra
žus Naujosios Anglijos mieste
lis. kur gyvena ir žymių žmo
nių. Vienas jų. New Yorko Fil- tijonu Šv. Jurgio lietuvių para- 
harmonijos dirigentas A. Ro- pijoj. ir jau baigia devintuosius 
dzinskis. kiek anksčiau jau bu
vo aplankęs Tėvus marijonus jų 
naujoje sodyboje.

80 metų amžiaus. Jis gyvena 
pas savo žentą ir dukterį 
Kamilus.

pp. Kamilai išaugino tris 
nūs ir dvi dukteris. Vienas 
nūs. Jonas yra karo tarnyboje 
kur nors Europoje.

p. Stasys Kamila yra zakris-

p. Ona Lalienė. gyv. 56 Wil- 
mot St.. po" sunkios operacijos y;SOg narės 
sveiksta savo namuose. Opera
cija padaryta Šv. Elzbietos li
goninėje. Brighton. Mass.

Linkime pasveikti!

S. Sgt. Alfredas B. Knasas ir jo jauna žmonelė, p. Ona Valatkaitė, kurie apsivedė gegužės 
d. Šv. Jono par. bažnyčioje. Quincy. Mass.
Liudininkais buvo p. Aldona Knasaitė, jaunojo sesuo, ir p. Jonas Valatka, jaunosios brolis.
Vestuvių bankietas, tuojau po jungtuvių bažnyčioje, įvyko jaunojo tėvelių, pp. B. Knasų 

namuose. Quincy. Mass. Dalyvavo artimieji giminės ir šeimos.
Jaunosios p. Onos M. (Valatkaitės) Knasienės tėveliai gyvena Hyde Park. Mass. p. (Va

latkaitė) Knasienė yra baigus Hyde Park aukštesnę mokyklą ir dirba sekretorės darbą Wa- 
tertown arsenale. Jaunasis S. Sgt. Alfredas B. Knasas yra baigęs Quincy aukštesnę mokyk
lą ir lankė Bostono Kolegiją. Prieš įstodamas į karo tarnybą trys metai atgal dirbo Quincy. 
Jis neseniai grįžo po 28 mėnesių iš Pacifiko srities. Dabar randasi Jackman. Me.

Jaunavedžiai praleido vedybines atostogas New Hampshire valstybėje. Linkime malonaus 
vedybinio gyvenimo ir sukurti gražią lietuvišką šeimynėlę! Rap.

17
Jurgio ■

svetainėje. St.1 
James Avė.. įvyks svarbus vei-l 
kėjų susirinkimas pasitarimui nes kultūros-direktorium, p. Jo- 
apie Lietuvos šelpimą ir suor- nas Dixon yra įžymus sporti- 
ganizavimui Bendro Amerikos ninkas, pasižymėjęs studentavi- 
Lietuvių šalpos Fondo skyriaus, i mo laiku. Jis yra suorganizavęs

_ ______ _ , nemažai sporto ratelių. Vadova- ---- r--------------- ------------, 
i p. J. Peža. dr-jų atstovų komi- vo ir Norwoodo lietuvių parapi- Savin Avė., p. Dom. Medveckas, 
teto sekr.. praneša laišku, kad j°s baseball rateliui, kuris per'gyv. Tremont St., p. Aliukienė. ' 
(jie nutarę susitarti ir bendrai 
, veikti Lietuvos šelpimo darbe.

Ponių ir Panelių
DĖMESIUI

*

p. Jonas Dixon (Dirsa). gvv. 
316 Lenox St.. paskirtas Nor- 
woodo Junior High Sehool fizi-

us,

du metu žaidė Lietuvių Dienoj,; gyv. Austin St., p. M. Kilkienė, 
Marianapolyj ir laimėjęs žaidi
mus.

Nortvoodo Mokyklų Komite-
: tas. įvertindamas p. Jono Dixon
. gabumus, ir pakvietė jį užimti

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

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

BUY
EX77M

BOND 411 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

ĮMAINĖ ŽIEDELIUS
Rugsėjo 3 d.. 5 vai., kun. Pau- 

lionis surišo neatmezgamu mo
tery ryšiu sodaliečių pirm, 
p. Oną Daukantaitę su chemijos 
inžinierium .Juozu Vrubliausku. 
Abu jaunuoliai nuo pat jaunų 
dienų buvo bažnyčios prieglobs
tyje. nes visai arti gyveno nuo vyks spalių 12, 14, 19 ir 21 d.d. 
bažnyčios. Dar mažųjų chore Visi pasirenkime iš anksto da- 
dalvvaudami, įvairiuose paren- lyvauti.
gimuose turėdavo kokias nors Taipgi atminkite visi choro 
roles. Paaugę — perėjo į didelį vakarą, kuris įvyks lapkričio 
chorą ir aktyviai dalyvaudavo 26. Bus gražus vaidinimas ir 
netik jaunimo tarpe, bet ir baž- koncertas. Tą vakarą niekas 
nyčios įvairiose pamaldose.

Laike šiiūbo choras giedojo 
Veni Creator, o p. B. Brundzie- 
nė solo. Apgailėtina, kad veik 
visur nyksta gražus paprotys, 
kad nors jaunieji abu gerai 
vartoja lietuvių kalbą, bet prie 
altoriaus vartojama anglų kai-' 
ba. Argi nebūtų jų tėveliams 
daugiau malonumo, kuomet jų 
sūnus ir duktė laike šiiūbo var
totų lietuvių kalbą, o jaunai po
rai būtų gražus atsiminimas.

Vestuvių pokilis įvyko para
pijos svetainėje, 
apie 170. Puikiai 
gamintais p. O. 
valgiais jaunųjų 
čius vaišino.

Jaunavedžiams 
dėjo bei kalbas 
Paulionis. kun. Pinkus, iaivyno 
vald. A. Gederavičius, muz.
Brundza ir Dr. Revukas. Apart 
vietinių kunigų dalyvavo: kun. 
Raulinaitis. xun. Masiulis ir 
kun. Bulovas, MIC.

Linkėtina jaunavedžiams gra
žaus ir laimingo vedybinio gy- 

_ į venimo. K.

nieko nerenkite, o visi dalyvau
kite choro parengime.

I
I
Į

Dalyvių buvo 
ir skaniai pa-1 

Kulbokienės 
tėveliai sve-

Į
linkėjimus su- 
pasakė: kun.

HARTFORD, CONN
LDS 6 Kp. NARIAMS

Vasaros metu per 3 mėnesiusi
I _

kuopa neturėjo susirinkimų. Pa
sibaigus vakacijoms. turime vėl 
stoti prie darbo. Susirinkimas 
įvyks rugs.-Sept. 17 d. tuoj po 
sumos, mokyklos mažoje salėje. 
Nariai-ės prašomi skaitlingai 
dalyvauti. Report.

AMERICAN 
RED CROSS

pp. Uždavinių, gyv. St. Joseph 
Avė., dukrelė vienuolė — Kazi- 

’ mierietė šiais metais mokyto- 
OJ j jauja sv. Kazimiero lietuvių

Taipgi vėl susirgo p. Edwar- par.. Worcester, Mass. Taipgi ir 
das NVarabow, laidotuvių direk- pp. Kiburių, gyv. Dorchester. 
torius, ir dabar randasi Nor- dukrelė vienuolė — Kazimierie- 
woodo ligoninėje. įtė mokytojauja toje pačioje pa-

Linkime visiems ligoniams rapijoje Worcester, Mass. 
pasveikti! --------------

»

i
I 

I 
r

Mūsų bažnyčioje vasaros lai-1 
ku suma būdavo 9 vai. su palai-' 
minimu, o 11 vai. būdavo skai- 

šio sekmadie-' 
senu laiku —' 

i 
nrie Aušros

Į

— I

------------- p. Vincas Kudirka, gyv. Fran-
Šiomis dienomis atostogauja klin St.. penktadienio vakare 

korporalas Juozas Širvinskas, vyksta į Bostoną dalyvauti 
kuris buvo karo frontuose LRKSA valdybų narių susirin- 
South Pacifike. Po atostogų kiman. kur dalyvaus ir Centro 
vyksta į North Carolina. Kor- sekretorius p. V. Kvetkus, 
poralas Jokūbas Petraitis atvy-j _________
ko iš karo tarnybos aplankyti MIRĖ PETRAITIS IR STUPAK 
savo sergantį tėvelį. Karys i Trečiadienį, rugsėjo 13 d.. 
Gasparas Pazniokas gali būti sunkiai sirgę Norwoodo ligoni- 
šiomis dienomis išvyks kur nors nėję mirė Jonas Petraitis, gyv. 
į užsienį. S. Sgt. Jonas Paznio- 26 Sturtevant Avė., ir Petras 
kas labai dažnai rašo savo tėve- Stupak, gyv. Sunset Avė.
liams laiškus. Jis rašo lietuvis- A. a. Jonas Petraitis ir Pet-

kam kentėti
NESMAGMUS

UŽKIETĖJIMO
Kai jums prikimba veiksminis užkietėji

mas ir Jūs jaučiatės nuvarginti, nervuoti 
ir blogoje nuotaikoje ir nuo tų reiškinių 
kenčiate—galvos skaudėjimą, jaučiate ne
malonų kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą. nemigą neturėjimą apetito ir jūs 
skilvis jaučiasi apsunkintas dėl gazų ir 
išpūtimo — įsigykite Dr. Peter’s daug 

į metų išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
į liuosuotojas. jis taipgi yra vidurių stip- 
I rintojas. sudarytas iš 18 pačios Gamtos 

gyduolių šaknų, žiedų ir augmenų. Gomo- 
1 zo duoda nerangiom žarnom veikti ir pa- 
I gelbsti joms švelniai ir sklandžiai pašalin

ti užkietėjusias išmatas: pagelbsti praša
linti užkietėjimo gazus. ir suteikia skil- 

Amp-rilrnc; T iAtiiviii Tsrvhrię viui malonų šilumos jausmą. Vartokit tik- 
ameunuB lietuvių įmyuvs raį kaip nurodoma ant bonkutčs užrašo.

Bridgeporte Skyrius rengia pra- Į 
kalbas sekmadienį, rugsėjo 24. tE* jūsų skihi'
Šv. Jurgio parapijos salėj. 4-tą i ryyrv- ąt 60c vertes 

vai. po pietų, kalbės įzvmus; 71 1 * į J i DR PETER’S OLEJO LINIMENT
1 ” ‘ ’ antiseptikas — kuris sutiekia greitą pa

lengvinimą nuo roumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo. sus
tingusių ir skaudžių muskulų, patempimų 
ir nykstelėjimų.

DR. PETER’S MAGODO — alkaiinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmin
gus skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui 
rūkšties nevirškinimas ir rėmuo.

“Kas sakosi Jį (Kristų) 
pažįstąs ir nelaiko Jo įsa
kymų. tas melagis ir jame “į 
nėra tiesos”. I Jon. 2, 4.

kalbėtojai: adv. K. Jurgėla ir j 
p. H. Devenienė, apie Lietuvą ir! 
Lietuvos šelpimo reikalus. Atei-į 
nantį mėnesį turėsime rinkliavą.' 
taipgi ir drabužių rinkimą lap- i 
kričio mėnesyj.

Taipgi pranešame mūsų Tary-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė.

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth St.. So Boston. Mass 
Fin. Rašt. — B. Cunienė.

29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 
Tel. Parkway—1864-VV

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 West 7th St., So. Boston. Mass 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
948 E. Broadway. S. Boston Mass. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
i pas protokolų raštininkę.

ras Stupak laidojami šeštadie
nį. rugsėjo 16 dieną iš Šv. Jur
gio lietuvių par. bažnyčios 
Highland kapuose. Pirmasis lai
dojamas 9 vai. rytą, o pastara- 

i sis 10 vai.
Velionių šeimom reiškiame 

gilią užuojautą!

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

[] įdėtas $1.00. Atsiųskit man ap-I 
mokėtą 11 uncijų Gomozo ir 
kai — 60c vertės — bandymui 
bonkutes Olejo ir Magolo.
C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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LANKĖSI ' Trečiadienį, rūgs. 13 d. lankė-
Pirmadienį lankėsi kun. Pr. si “Darbininke” Įeit. Jonas Ro- 

M. Juras, LDS Centro vice-pir- manas’ Jr> kuris atVyko lektu’ 
mininkas, kun. Aug. Petraitis vu i Bostoną, ir jūrininkas Po- 
su laidotuvių direktorium Juo-! ' Šarkiūnas, kuris dabai 
zu Dirsa iš VVorcester, Mass.

Tą dieną lankėsi kapelionas ie 
Įeit. kun. M. šmigeiskis, lydi-' »1US u^enyj- 
mas vietinio klebono kun. Pr. 
Virmauskio. Taipgi lankėsi Te- Puidokas, 
vas Pr. Aukštikalnis, 
dės” administratorius. į “Darbininko

Trečiadienį lankėsi kun. Alb. mėjas. Atsilankymo proga pasi- 
Abračinskas ir kun. A. Baltru-!
šiūnas.

il
I

praleidžia atostogas pas savo 
tėvelius, atlikęs svarbius žy-

Ketvirtadienį lankėsi kun. V.
, Westfield’o lietuvių

“Zvaigž- parapijos klebonas ir nuoširdus 
” prietelius ir rė-

DAKTARAI

pirko kelioliką vyskupo P. Bu
čio Liurdo knygų, kurias uoliai 
išplatins savo parapijiečių tar
tie.

Šou 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Minėjo 50 Metų Sukaktį

Tel. ŠOU 2805

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

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

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

--------------------------------------------------
Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

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-VV

I
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— Argentinoje yra lietu
vių, mėgstančių vaidinimo 
meną, šią vasarą jie statė 
“Moters Kerštas’”
— Šią vasarą peilio smū

giu krūtinėn nusižudė A- 
domas Jurgilas, 53 m.,
Argentinoj išgyvenęs 15 
metų.
— Traukinys užmušė lie

tuvį darbininką St. Gri
gaitį, 40 m. amžiaus.

— Argentinos lietuvių šo
kėjų grupė mokinasi 
klumpakojį, suktinį. Noriu 
Miego ir kitus lietuviškus 
šokius.
— Dienraštis “EI Mundo” 

įsidėjo paveikslą Sigito 
Šiaučiūno, kurs komerci
jos mokykloje laimėjo už 
pasižymėjimą moksle auk
so medalį.

ir silpni vaikai bėga ir užsidaro 
bažnyčion...

Čia yra lyg Vyčių miestas... 
Čia išsiskiria du lygiagrečiai! 
viens kitą papildą klausimai— 
organizacija ir asmuo. Brangu
sis, jaunime, čia klausimas iš
kyla — ar eisi organizuotai ko
von tada, kada priešas — nusi
minimas prie organizacijos var
tų, ar užsidarius savo nuliūdu
siam asmeny paskęsi?

Vyčių seimas kaip tik eina iš
lyginti kelius ir pratiesti tiltus 

žurnale;prie nusiminusių pavienių kuo- 
randame Seno Vyčio straipsnį, i pose bei kolonijose. Seimas iš- 
kuris paruoštas seimo išvakarė-. aiškins ir patieks planus, kad 
se ir ten aiškiai pasakyta, kad; veikiant organizuotai niekuo-
naujų kelių besidairant randa- , met priešas - nuliūdimas mūsų 
ma. jc£ vyčių lig šiol žygiuota jėgų nepakirs. Tuo labiau, kad 
visiškai tiesiu keliu į tikslą, tik Vyčiai gyvena Dievui ir Tėvy- 
tas kelias liko duobėtas; tas ke- nei. Ir čia dirbdami tarpe lietu- 
lias sutiko upes per kurias rei- vių ir patys lavindami savo tie
kia pratiesti tiltai; tas kelias' tuvišką valią, kad kur tik gali- 
reikalingas rūpestingai ištaisy- ma padirbėti savo tėvų žemelei 
ti ir juomi pasiekti kiekvieną palengvinti sunkią vergijos naš- 
koloniją, parapiją, miestelį ar tą, jie nepamiršta stiprinti save 
pavienį lietuvį — profesionalą,! ir Amžinojo Gėrio idealais. Ir 
biznierių, pramoninką, ūkinin-jten pat Vyčių organe Senas V y- 
ką - farmerį, ar kitokios profe-Įtis ir patiekia pakilimui į vir- 

valios lietuvį ir jį šūnes keletą minčių ateities

Vienintelė lietuviško katali
kiško jaunimo centralinė orga
nizacija Amerikoje — Lietuvos 
Vyčiai, paskelbė savo metinį 
seimą, kuris įvyks šio mėnesio 
23-24 dienomis, New Yorke. 
Kuopuose ir apskričiuose jau 
išrinkti delegatai, kurie turės 
vykti į Seimą. Žinios skelbia,! 
kad parinkta patys rinktiniausi 
asmenys ir iš jų sudėtų minčių 
seime į vieną turinį, tikimasi, 
laimėti gražų ateičiai veikimo 
planą.

Vyčių šeiminiame

Rugsėjo 12 d. p. Jonas J. Ro
manas, gyv. Allston, Mass. 
(Bostono priemiestyj), minėjo 
savo 50 metų amžiaus sukaktį. 
Ta proga jis gavo daug sveiki
nimų, linkėjimų ir dovanų. Bet 
gal būti p. Romanui buvo malo
niausia, kad ir jo sūnus aviato
rius, Įeit. Jonas netikėtai atvy
ko į Bostoną ir turėjo progą pa
sveikinti savo tėvelį.

pp. Jonas ir Marijona Roma
nai šįmet minėjo dvigubas su
kaktis, būtent, dvidešimt pen
kių metų vedybinio gyvenimo ir 
penkiosdešimt metų amžiaus.

Sveikiname pp. Romanus ir 
linkime jiems gausios Dievo pa
laimos!

'■

Susilaukė Dukrelės

sijos geros
įtraukti į darbą Bažnyčiai ir 
Tautai.

Dr. Mykolas ir p. Alena (Ši
dlauskaitė) Grendal rugsėjo 11 
d. susilaukė dukrelės. Motina ir 
dukrelė yra geroje sveikatoje, 
Harley ligoninėje, Dorchester.

Dr. Mykolas F. Grendal yra 
jaunas, gabus gydytojas - chi
rurgas. Jis yra kartu su Dr. 
Francis F. Henderson’u, 475 
Commonwealth Avė., Bostone. 
Dr. Grendal’is yra taip gi Bos
tono miesto ligoninės gydytojų 
štabo narys.

Sveikiname Dr. Mykolą ir 
ponią Aleną Grendelius. susi
laukusius pirmosios dukrelės, 
ir linkime išauginti sveiką lie
tuvaitę!

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defcnse Bonds ir Stamps!

A. Černiauskienė, Jersey City, N. J.
O. Račinskienė, Cicero, III.................
Rožė Gedaminskienė, S. Boston........
P. Kukauskas, Brockton, Mass..........
Barbora Knustienė, Hartford, Conn. . 
Juoz. Žemaitis, Brooklyn, N. Y.........

■ F. Shukis, Hudson, Mass...................
A. Petrauskaitė, Waterbury, Conn. 
Juoz. Laudinskas, Waterbury, Conn.
J. Saulėnas, N. Abington, Mass.........
Al. VVitkus, Dorchester, Mass..........
Frank Zimon, Mattapan, Mass..........
N. Tamulaitienė, S. Boston...............
P. Kleponis, So. Boston ...................
Wm, S veistis, Dorchester, Mass........
K. Steckienė, So. Boston, Mass.........
K. Jocius, So. Boston, Mass..............
A. Sidalera, Chicago, III....................
Mrs. Sweetlevich, So. Boston, Mass. 
A. Raulinaitis, Somerville, Mass.......
J. Zebris, Lovvell, Mass.....................
Mrs. A. Sykes, So. Boston, Mass......
P. Gudaitis, Baltimore, Md...............
P. Jeskuhienė, Norwood, Mass.........
Mrs. Karnagis, Detroit, Mich............
Aleksandras Bladykas.....................
Valeria Kulbis, Rochester, N. Y.........
Al. Bladykas, Ayster Bay, N. Y.........
M. Mazgelis, Brockton, Mass.............

Nuoširdžiai esame dėkingi cisiems rėmėjams 
paramą. Administracija.

Kaip Gyvena Argentinos Lietuviai
N ——————

(LKFSB) Lietuvos min. 
Dr. K. Graužinis, kiek ap-

I
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Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

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

planams. Jis siūlo Dievo ugnį, 
kad ja galima būtų uždegti ki
tus jaunimo būrius.

Taigi, Vyčių Seimas žada su
stiprinti jaunuosius vadus, kad 
jie grįžę į kuopas drąsiai ryžtų
si sėkmingiems darbams, ypač' 
šiuo laiku, kada visas pasaulis linkybės leidžia, visokiais 
dega, verda, kovoja prieš blogą būdais stengiasi paremti 

Lietuvos laisvės reikalą. 
Jis buvo priimtas pas Ar
gentinos Užsienio Reikalų 
mmisterį, kuris pažadėjo 
paremti lietuvių kovas dėl

Šios šalies jaunimą ir Vyčius 
kartu palietė netikėta audra. 
Ir tada, kada jaunimo svajonė— 
kova ir juokas, buitis sklidina 
skaidraus saulės spindėjimo, ■ 
amžinos dainos — pro akinan-j 
čią jaunystės šviesią dieną.! 
tvikstelėjo žaibas ir netikėtas! 
karo trenksmas vienu akimirks-i 
niu išplėšė iš Vyčių organizaci
jos per pusę tūkstančio narių. 
Kaikurios vyčių kuopos nenusi
minė, bet visu atkaklumu stojo 
kautis su likimu. Kitos perdaug 
silpnai pasijuto ir lyg iš nuliū
dimo apleido rankas. Taip bent 
Seno Vyčio straipsnyje buvo iš-' 
sireikšta, kad vakarams reika-į 
linga rytų ofenzyva. Ir štai šia-: °

... , . , teities darbams,me seime anos nuliudusios bei
. Į Turint prieš akis tokią kilnią 

Vyčių užduoti, malonu jiems pa
linkėti pasisekimo ir tuo pačiu 
pasižadėti talkos, vykdant atei
ties

I

REIKALINGA nuolatinism 
darbui mergina ar jauna mote
ris, kuri mylėtų dirbti gėlių 
krautuvėje. Patyrimas nereika
lingas. Užmokesnis geras. Atsi
šaukite asmeniai pas Reardon’s 
Flower Shop, 487 Broadway, 
So. Boston, Mass. (18-12-15)

rymui naujų žibalo vers
mių.

— Laimutė Graužinytė, 
Lietuvos ministerio Dr. K. 
Graužinio duktė, laimėjo 
pirmą premiją tarp mažes- 

|nių klasių moksleivių už 
rašinį taikos klausimu.

!

, dėl teisingos taikos. Šiandien ir 
i vyčiai turi didelių darbų, nes ir
■ juos paliečia mūsų tėvų žemės
• vargingas likimas. Ir juos pa
liečia ir išklaidytų lietuvių po 
visą pasaulį vergavimas...
čia, visa tai matydami Vyčių; — Pianistas ir chorvedis 
vadai kviečia į savo orgamzaci-. ĮgRas Andrijauskas pradė

jo profesoriauti garsioje 
konservatorijoje Fracasi, 
kurią jis pats savu laiku 
baigė.

— Berisso lietuvis Leo
nas Ivoškevičius, Argenti- 

! noje gimęs ir augęs, baigė 
I La Platos universiteto in- 1 v. - - , ,

f p° paremti lietuvių kovas aei; . v._Tr. • . - v “ . . _ — Alfonsas Blaziunas, a-• ir gimtosios žemes laisves. . --° mp 4.(1 na amžiaus naskii-

jos Seimą ir garbingus išeivijos 
I vadus, prietelius bei draugus, 
kad išneštų iš Seimo kuodau- 
giausiai naudos ir stiprybės a-

brolelių sakalėlių, kuopos, ieš
kos planų, kaip jos galėtų at
sigriebti.

Čia prisimena vienas vaizde
lis iš panašaus pasaulio, būtent: 
Saulės atokaitoj ilsisi miestas. 
Landus pirklys praeina gatve ir 
užkalbina miesto sienos pavėsy 
išsitiesusį bendrą. Staiga vidur
dienio tylą sutrupina bažny
čios varpų gausmas. Priešai 
prie miesto sienų! Neramus 
varpų balsas šaukia kovotojus 
iš arti ir toli, beginklės moterys

iI

planus Dievui ir tėvynei!
■Jaunas Vytis.

JUOKELIAI

— Žinai, sūnau! Aš šiandie 
buvau sutikęs tavo mokytoją ir 
jis labai man tavimi skundėsi!

— Bet pasakyk, tėte, ir kas 
šiais laikais nesiskundžia?

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

pie 40 m. amžiaus, pasku
tiniu metu sirguliavęs ir, 
matyt, įpuolęs į despera
ciją šoko nuo Bokos tilto, 
keliasdešimts jardų (50 
metrų) aukštumos, 
trauktas iš vandens 
do ir su daugeliu 
nuvežtas į ligoninę.

— Susivienijimas 
vių Argentinoje per 30 sa- 

žinerijos skyrių, gavo vai- vo gyvavimo metų 
džios paskyrimą ir su savo pašalpoms ligoje ir 
viršininku išvažiavo į Neu- šių narių šeimoms 
quen, ruošti planus atida- kėjo 19,654.50 pezų.

Iš- 
be ža- 
žaizdų

Lietu-

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.Inarių 

miru- 
išmo- Išnuodijame Blakias 

Tarakonus, Žiurkes 
ir kitokius gyvūnus.

Hanna Exterminating Co
Our Products For Sale 

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

Kun. P. M. Juro Nauja 
Maldaknygė

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 
maldaknygę RAMYBĖS ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusla
pius. gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian
čios išvaizdos. Kaina S2.75.

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

II

Dėl
PERMANANT WAVE

Ir
Plaukams Spalvų

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

Kaina $3.00: Pcrmancnt Wave $5.00 iki $25.00.

Į BRQWNIES FOR BLUEJACKETS f

With or vvith out appointment

CHOCOLATE MOLASSES BROWNIES
% eup Spry
2 ounces chocolate

eup sifted finu r
*4 teaspoon soda
% teaspoon salt

2 CKCT
’į eup susr«r 

cuP molasses
1 teaspoon vaniHa
1 eup nuts, eoarsely 

choppcd

M-lt Spry and chocolate togcthcr 
over hot water. Cool. Sift flour with 
soda and-salt. Beat eggs unt.il Ii-ht, 
add sugar and molasses. then choc
olate mixture, and blend. Add flour, 
vanilla, and nuts and mix well.

Bake in a Sprycoated 8 x 8-inch 
pan in moderato oven (350’F.) 35 to 
40 minutes. Cool and eut in sąuares. 
Makos 16.

ŠOU 4645

Pristatome Alų ir Tonikų
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 St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
/

f

CASPER’S
BEAUTY SALONE

Yra
Didelis Pasirinkimas

combmation that s sure to make 
any boy in the service happy.

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, Namų Tel. Dedham 130J/-R

_____  _________ V

i

i

GRABOR1AI

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 Oorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

OPEN THL’RS. EVENINGS

Casper’s Beauty Salon
738 E. Broadway — So. Boston 27, Mass.

* Lookinp for a lctter from your 
boy ir. the service? Scnd him choc
olate molasses browxies and he li 
vrite you “Thanks a millior. for the 
swoll cookies.” Thesc are delicidus 
riutty chocolate bars, with a moist, 
chotvy goodness that men really go 
for. The all-out, grand flavor comes 
from using Spry, the all-vegetable 
shortoning that's so bland and 
creamy.

Pack Chocolate Molasses Bro\vn- 
ies shipshape! V,'r#p each one sepa- 
rately,-and put a piece of cardboard 
betwecn each laver. Thcy'll arrive 
as fresh and delicious aswhen you 
sent them away, with your love.

Make him a big box of Chocolate 
Molasses Brownles reni soon. Writc 
Jum a long. nswsy lctter. too—a

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass. 8

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston. Mass.

Joseph W.Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną, ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
G ra barta i ir Balsamitotojai 

Patarnavimas dieną tr naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609

.*



I
I

Penk tądien

MARIANAPOLIO ŽINIOS

A

r

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ZINIŪS

c

Pamaldos Už Kun. Joną 
Navicką

Rugsėjo 2 dieną suėjo treji 
metai nuo kun. Jono Navicko 
mirties. Marianapolio kolegijo
je pasilieka gyvi ir artimi ve- 
lionies darbai, siekimai ir pat
sai jo asmuo. Jo dvasia ir atmi
nimas čia gyvena taip stipriai, 
kai sunku betikėti, jog treji 
metai jau į raėjo nuo šio nenu
ilstamo lietuvio ir kunigo mir
ties.

Bet gėlėmis apstatytas ka
pas primena, kad kun. J. Na
vicko jau nėra gyvųjų tarpe.

Darbo šventėje, rugsėjo 4 die
ną. Marianapclio koplyčioj bu
vo atgiedotos iškilmingos gedu
lo mišios už kun. J. Navicko vė
lę. Mišias laikė kun. J. Vaškas.

Po mišių gausus žmonių būre
lis nuėjo prie velionies 
kur kur.. J. Vaitekūnas pasakė 
pamoksią, iškeldamas kun. J. 
Navicko darbus tautos ir Dievo 
tarnyboje, o generalinis vizita
torius kun. dr. K. Rėklaitis at
giedojo “Libera”.

Į pamaldas buvo atvažiavusių 
iš artimesnių vietų svečių, kuni
gų ir pasauliečių.

mų užlaikvtojams. kad kai bus 
paskelbta V pergalės diena, 
kad tada visos svaiginamųjų

• gėrimų įstaigos būtų uždarytos. 
Nesilaikantieji to įsakymo bus 
baudžiami 500 dol. arba vieniem 
metų kalėjimo, arba ir abi baus
mes gali skirti.

Mayoras priminės, kad perga
lės dienoj vietoj triukšmavimo 
visi eitų į bažnyčias melstis už 
žuvusius ir sužeistus kareivius, 
ir padėkotų Dievui už pergalę. 
Tai tikrai gražus patarimas. 
Paklausykime jo.

IIŽEMES DREBĖJIMAS
Rugsėjo iš ketvirtos 1 penktą 

dieną naktį buvo jaučiamas že
mės drebėjimas ir šiame mieste. 
Gyventojus prikėlė iš lovų 
gų barškėjimas ir lėkščių 
lentynų lakstymas.

Lietuvos Nepriklausomybės laikais pažanga reiškėsi

lan-
nuo

mo La Salette. Melskime Moti
nėlės Marijos pagalbos ir per 
ją prašykime Dievo palaimos 
pasauliui, pavergtai . tėvynei 
Lietuvai ir mūsų jaunuoliams 

į pagalbos iškovoti pergalę. T.M.

MALONUS SVEČIAS
kano. Pereitą savaitę pp. J. F. Mak

simavičiai sulaukė savo mylimo' 
sūnaus Juozo, kuris grįžo iš ka
ro fronto. Juozas buvo inžinie
rių - gunner'ių bombardavimo 
grupėje, dalyvavęs bombardavi
me Italijoj. Vokietijoj; Austri
joj. Rumunijoj. Vengrijoj. Ju
goslavijoj ir Prancūzijoj. Grįžo 
apdovanotas medaliais “Oak 
Leaf Cluster". Pailsėjęs pas sa- 

j vo tėvelius 21 dieną, grįž tarny
bon į Lincoln. Neb. Laimingos 
kloties. Juozuk!

Mokslo Metu Pradžia
Pirmadienį, rugsėjo 11 dieną. 

Marianapolio kolegijoje buvo 
pradėti nauji mokslo metai. Ta TRETININKŲ BROLIJOS
proga Marianapolio koplyčioje! 
buvo atgiedotos iškilmingos mi
šios. kurias laikė rektorius kun.1
Dr. J. \ aškas.

Šiais metais Marianapolio ko- dienį, rugsėjo 17 d., 
legija padidėjo mokinių skai- rytą paminėjimui Šv. Pranciš- 
čiumi: jų yra dvigubai daugiau, kaus penkių žaizdų šventės, 
negu pernai. P. T. Taipgi paskyrė auką šv. mišiom

kleb. kun. M. Pankaus vardadie- 
nio proga? kuris įvyks ketvir
tadienį. rugsėjo 21 d. Sveikina
me kleb. kun. Matą Pankų!

SUSIRINKIMAS
įvyko pereitą sekmadienį, pa

rapijos salėje. Suaukota šv. mi- 
■ šių aukai, kurios įvyks sekma- 

9:30 vai.

NEW BRITAIN. CONN.*

Aodraudes reikalais važinė
jant po lietuvių kolonijas, pasi
taikė aplankyti ir šį miestą. Čia 
išbuvau porą dienų. Atlankiau 
ne vieną šeimyną; buvau užėjęs 
bažnyčion paprastoje dienoje ir 
nudžiugau pamatęs nemaža 

j žmonių lankytojų laike šv. mi- 
l šių. kurių tą dieną laikyta net 
i trejos: aukštos prie didžiojo 
Į altoriaus ir tykios prie šoninių. 
Nustebina vienok mane vienas 
dalykas — nė vienam kunigui 
nebuvo kas patarnautų.

Kur lietuvių vaikai, pamaniau 
sau. ką kitur taip grūdžiasi prie 
altorių? Ar sau už garbę nelai
ko Dievui pačiam tarnauti? Ar 
kunigai ir sesutės, kurių čia y- j 
ra kelios, nesirūpina tokiems į- i 
kvėpti jų priedermės? Kad ma-j 
žesnėse parapijose, kur lietu-I 
viai gyvena tolokai nuo bažny
čios. nesiranda kasdien alto
riaus patarnautojų, dar galima 
pateisinti. bet newbritainie- 
čiams —

Su tokiomis mintimis aplei
dau gan gražią bažnyčią.

Keleivis.

Mirė Leit. Dr. A. Povilonis

ne.

p -

|F *

visokeriopa krašto kultūra. Vaidas parodo, kaip Lietuvoje anais laikais buvo tiesiami nauji keliai.

Hartford, Conn. — Rugpjūčio 28 d. š. m. mirė 
Leit. Dr. Albertas A. Povilonis, 27 metų amžiaus, 
Walter Reed ligoninėje, Washington, D. C. Palai
dotas iškilmingai iš Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos bažnyčios rugp. 31 d. Laike šv. mišių giedojo 
solo art. S. Griškaitė.

Paliko dideliame nuliūdime tėvelius, dvi sese
ris — Eleonorą ir Teresę ir brolį Aleksandra.

Velionis, a. a. Albertas A. Povilonis užbaigęs 
Švč. Trejybės lietuvių par. mokyklą ir Hartfordo 
High School. įstojo į Springfield Kolegiją, kurią 
užbaigęs įstojo ir baigė Tufts Dental College. Bai
gęs dentiatrijos mokslus, buvo paskirtas dentia- 
trijos chirurgo pagelbininku Yale ligoninėje. Ke
turiolika mėnesių atgal įstojo į karo tarnybą, kai
po dentiatrijos chirurgas ir gavo leitenanto laips
nį. Būdamas Valley Forge, Pa. kariškoj ligoninėje, 
susirgo ir iš ten buvo perkeltas į Walter Reed ligo
ninę, Washington, D. C., kur ir mirė.

A. a. Įeit. Dr. Alberto tėvelis Aleksandras ir šei
ma yra ilgamečiai LDS 6 kuopos nariai ir laikraš
čio “Darbininko” skaitytojai ir rėmėjai. LDS Cen
tro Valdyba ir 6 kuopos valdyba ir nariai reiškia 
gilią užuojautą pp. Aleksandrui Poviloniui, jo žmo
nai ir šeimai dėl jų mylimo sūnaus mirties.

Lai Dievas suteikia a. a. Alberto A. Povilonio 
vėlei amžiną ramybę!

žin kodėl ne tai gausiai sueina. 
Kaikurie teisinasi, kad turi 
dirbti.

Klausant turiningų pamokslų, 
atgauname daug malonių, o sė
dėdami namuose nieko neat- 

sveikatos,
nei Dievo malonių. Neatsižiūrė
kime į nuovargį nuo darbo, bet 
kiekviena proga dalyvaukime 
pamaldose.

UŽDUOTIS IR DARBAS 
Pirmoji BALF 11-tojo sky

riaus užduotis bus kuo dau-. 
giausia remti National War

,• 1
Fondo vajų, kuris jvyks spalių 
mėnesį, kadangi iš šio Fondo
BALF gaus duosnius fondus dėl gauname nei kūno 
saviškių lietuvių šalpos. Todėl, 
yru^svarbu, kad mes lietuviai 

I kuo geriausiai pasirodytume 
į šiame National War Fund Cam-
paign.

■ Uolaus darbo raikės aukoti 
.BALF drapanų rink mo vajaus 
metu, kuris vajus įvyks lapkri
čio mėnesį, nuo 5-tos iki 19-tos. 
Tokį vajų rems National War 
Fund ir President’s War Relief 
Control Board. taip kad vajus 
bus gerai išgarsintas per visą 
šalį. Čia bus daug ir svarbaus 
darbo visiems skyrių darbuoto
jams.

Taigi, gražiausios kloties nau
jam BALF 11-tojo skyriaus vi
siems uoliems darbuotojams.

Samata.

GINTARO KLUBO 
IŠVAŽIAVIMAS

DRAUGIŠKAS
P A VIEŠĖJIMAS

Rugsėjo 10 d. pp. P. O. Gudi
nai. J. O. Jeninai. A. B. Mičiū- 
nai. J. A Šatai ir P. Šimkienė 
buvo nuvykę į Hartfordą pas 
pp. A. M. Arman. kur linksmai 
praleido laiką jųjų kukliuose 
namuose ir gražiame kieme.

Dalyvavusieji reiškia viešą 
padėką pp. A. M. Armanam ir 
jų dukrelei Frances už vaišes ir L 
draugiškumą.

i

REIKŠMINGA ŠVENTĖ
Rugsėjo 19 d. bus iškilmingai 

švenčiama Švč. P. Marijos Ap
sireiškimo ant La Salette kalno 
La Salette bažnyčioje. Hart 
ford. Conn. Toje šventėje La

Šv. Cecilijos Choras Suža
vėjo Patrijotingame 

Išvažiavime

3. Šv. Cecilijos choras šauniai 
užbaigė sekančia muzikale da
limi: a) J. Žilevičiaus 
naktis mėnesiena”, b) 
kaus 
kaus 
mę”, 
t u va

MIESTO ŠEIMININKO 
ĮSAKYMAS

Pereitą savaitę miesto šeimi
ninkas G. Qu:gley išleido įsaky
mą visiems svaiginamųjų gėri-

Salette’iečių bažnyčioje yra sa
komi pamokslai įvairiose kalbo ■
se. taipgi ir lietuviškai. Daly-1 J° 3- sekmadienį. įvyko Connec- 
vauja daug lietuvių. Lietuviai ticut valstybės Amerikos Lietu- 
kunigai — Dr. J. Liutkus. Dr.lvill Tarybos skyrių išvažiavi- 
A. Bružas. J. Abromaitis ir kiti 
maloniai sutinka lietuvius.

Beabejo ir šiais metais daly
vaus daug lietuvių tos šventės

. iškilmėse.
į šiais metais sueina 98 metai 
;nuo Svč. P. Marijos Apsireiški-

Neic Britain, Conn. — Rugsė-

žymėjo, ir dar garbingiau pa
garsės Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos Auksinio Jubiliejaus 
proga, nes iš anksto šauniai 
ruošiasi toms nepaprastoms ir 
istorinėms iškilmėms.

Dabartinis Šv. Cecilijos choro 
veiklios valdybos sąstatas se
kantis: Emilija Ra viekas, pir
mininkė; Mrs. Mary Hicks, pro- 

įtokolų raštininkė; Leonas Ži
linskas, finansų raštininkas; 

dvigubas vyrų ! Charles Covaleski, iždininkas.

Žodelis apie Lietuvos šalpos 
skyrių, kuris mūsų kolonijoje 
yra susiorganizavęs. Prie šio 
skyriaus daugumoje priklauso 
moterys. Reikėtų ir vyrams su
sidomėti ir priklausyti. Kvie
čiame visus vyrus, kurie jau 
priklauso, dalyvauti susirinki
muose. o kurie dar nepriklauso
te. prisirašyti. Tik du doleriai 
metams.

Surinktus drabužius Lietuvos 
gyventojams. nukentėjusiems 
nuo karo, jau dabar galima su
nešti į senosios parapijos mo
kyklos kambarį 5, kur antra
dienių ir penktadienių vakarais 
nuo 6 iki 7 valandos yra prii
mami. Prašome visų, kurie tik 
turi atliekamų drabužių, atnešti- 
į tą kambarį.

Šiomis dienomis p. Gauba

‘Šviesi 
S. Šim- 
S. Šim- 
mes gi-

v
<

>

_■' ■*

Rugsėjo 10. sekmadienį. Gin
taro Klubas turėjo šeimynišką i į" 
išvažiavimą Richardso n’s 1 
Grove, Newington. Conn.

Tame šeimyniškame išvažia- dirbtuvėje nusilaužė koją. Dėl 
vime dalyvavo su viršum 100 tos priežasties, pasirgęs kelias 
narių ir rinktinųjų svečių. 'dienas, mirė.

Būta įvairių žaidimų ir žais-! _ _ _____ __. _ \ “ . , . TRUMPAI APIE ŠV. VARDOmių. Po to. užkandžiai ir dai- Į DRAUGIJĄnos. Į
Visi gražiai praleido laiką. Rugsėjo 10 d. savo šv. mišiose 

gyvendami maloniais įspūdžiais. Šv. Vardo draugijos nariai gau- 
Dalyvis. šiai dalyvavo. Kviečiame ir ki

tus vyrus įsirašyti į Šv. Vardo 
draugiją.

Šv. Vardo draugijos šv. mišios 
ir bendra šv. Komunija ivvksta 
kas mėnuo antrą

i bet kurie negalite kas
i " ‘

‘Per šilą jojau', c) 
‘Lietuviais esame
d) Lietuvos Himnas ‘Lie-

Tėvyne mūsų...’
REIKIA PASTEBĖTI

Žymėtina, kad solistas Jonas 
Malinauskas galingu savo basu 
užintonavo “Kareivių Maršą” 
ir Šv. Cecilijos 
kvartetas tolineigoje dainavo tą' Beje, Šv. Cecilijos choro so- 
kareivinį maršą, kurio žodžiai j hstė Morta Warnat laimėjo do- 
taip palietė kiekvieno lietuvio 
širdį, kad daugelio klausytojų 
akyse pasirodė ašaros: ir už
baigus, jie entuziastiškai plojo, 
kad būtų pakartotas, bet mūsų 
dainininkai turėjo dar kitas dai
nas dainuoti ir nenorėjo per 
daug nusivarginti.

Visgi, reikia tarti, kad Šv.
Andriejaus lietuvių parapijos 
vargonininkui A. Grigoraičiui 
tenka didelis nuopelnas ir gar- 

| bč, nes jis pats sukūrė to “Ka- 
j reivių Maršo” žodžius ir muzi
ką.

GALIMA PASIDŽIAUGTI
Šv. Cecilijos choras, nors Dė

dei Šamui yra davęs 12 karių, 
bet yra skaitlingas talentingais 
dainininkais (ėmis). ir yra pa
garsėjęs visoje Connecticut 
valstybėje. — Tikrovėje, mūsų 
talentai, kaip pagarsėjusi talen
tinga solistė Ona Sintauta. kita’ 11-tąjį.

| talentinga solistė Morta War- 
nat. garsusis tenoras Viktoras 
Sintauta. galingasai basas Jo
nas Malinauskas — skambiais 
savo balsais sužadina kiekvieno 
klausytojo klausą ir nudžiugina 
kiekvieno lietuvio širdį.

Todėl, galima pasididžiuoti 
šv. Cecilijos choro talentais ir 
garbėmis. Tas mūsų choras ne 
be vieną kartą garbingai atsi-'tos amerikonams.

c:

WATERBURY, CONN.
Rugsėjo 8 d. šv. Juozapo 

tuvių par. bažnyčioje prasidėjo 
Novena prie Šv. Pranciškaus, 
kurią veda kun. Liauba. pran- j ” nt‘" naJary‘tr^“J”kartą‘per 
ciškonas. Labai didelį įspūdį pa- ’ " ’ ~
daro į visus maldininkus giedo
jimas šventas Dieve po pamoks- 
lų. Į Novenos pamaldas gausiai sekmadienis. Tai pavyz.
lankosi moterys, bet .vyrai ka-' jys

lie-
mas Sea Cliff Morris Cove. Ct.. 

i kur išpildyta gražiausiai pavy- 
; kusi muzikalė dalis ir patrijo- 
i tiškos kalbos.

Laikraščiuose jau tilpo pui
kūs aprašymai apie tą patrijo- 
tingą išvažiavimą, bet čia noriu 
tik trumpai pabrėžti, kad Šv. 
Cecilijos choras iš New Britain. 
Conn.. muziko Antano Grigorai
čio vadovybėje, meniškai išpildė 
muzikalę programą, sužavėjo 
visus dalyvius rinktinėmis tė- 
vynainiškomis dainomis, kurios 
pakėlė klausytojų dvasią prie 
galingesnės tėvynės meilės ir j;

■ apvainikavo patrijotingo išva
žiavimo tikslą.

MUZIKALĖ PROGRAMA
. Šv. Celicijos mišrusis choras 
meniškai išpildė sekančią muzi
kalę programą:

1. a) Star Spangled Banner. 
b) J. Naujalio ‘Augurado Bur
tai’. c) Žilevičiaus ‘šokim, šo
kim’, d) J. Žilevičiaus ‘Pasakyk 
Mergele’.

2. šv. Cecilijos dvigubas vyrų 
kvartetas žavinčiai išpildė se
kančią rinktinąją muzikalę se
lekciją: a) A. Pociaus ‘Močiute 
Mano’, b) J. Bertulio ‘Rieda. 
Skuba’, c) A. Grigoraičio ‘Ka
reivių Maršas’, d) ‘Ar aš tau. 
sese, nesakiau’ (Liaudies dai
na).

Kai Alijantai ruošėsi invazijai į nacių okupuotą 
Prancūziją, tai buvo sakoma visokių pasakų. Pavyz
džiui. buvo sakoma, kad naciai turi nesumušamas, ne
sudaužomas gūžtas padarytas iš betono, kurių nei kul
kos nei armotų šoviniai nesugriaus. Bet štai vieno iš 
tokių gūžtų vaizdas. Visas kaip tarka išmargintas tan
kinių kanuolių šoviniais.

vaną kalbamame patrijotinga- 
me išvažiavime. Samata.

antrad’eni, 
mėnuo 

or’imti šv. Komunija, tai tą

vai.

tris meilesnis. Bet turi pasaky
ti, kad d-.bar priklausanti be
veik visi kas mėnuo priima šv. 
Komuniją, o kaikurie ir kas

Koresp.

LVC RYŽOSI ĮKURTI 
BALF SKYRIŲ

Rugsėjo 8. penktadienį, 8 
vakare. Lietuvių Veikimo Cent
ras turėjo svarbų susirinkimą 
Šv. Andriejaus parapijos svetai
nėje.

Viktoras Sintauta, LVC pir
mininkas. atidarė susirinkimą, 
kuriame daug svarstyta apie 
Parapijos Auksinio Jubiliejaus 
reikalus, ir pabaigoje kleb. kun. 
M. A. Pankus nuoširdžiai atsi
liepė į draugijų delegatus apie 
įkūrimą Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo sky
riaus. kurį BALF vyriausios 
valdybos sekretorijatas įregis
travo Fondo rekorduose ir to
kiam skyriui paskyrė Numerį 
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SKYRIAUS VALDYBA
Paskirtas duokles užsimokėjo 

su viršum 20 delegatų, iš kurių 
išrinkta BALF 11-tojo skyriaus 
sekanti valdyba: Antanas Mi- 
čiūnas. pirmininkas; Ona Sin- 
tautienė. vicepirmininkė; Stasė 
Milukienė, raštininkė; Frank 
Narcum.'‘iždininkas.

Kitos valdybos vietos paskir- j

WEVD 
1330 Kiloc. 
5000 Watts

Listen in to the

"Memories of Lithuania" Radio Hour
SATURDAYS RADTO

3:00—3:30 P. M. I\./1L/1\J
Directed and Announced by

Jack J. Stukas
429 WALNUT STREET

Nevvark 5, N. J. ___________
Reaches the homes of 25.000 Lithuanian - Americans

TELEPHONE
Market 2-5360 Š

i 
3K- •» «• -ae- «• •» «•

NEW BRITAIN. CONN

Kardok

TAVERN
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
— ANTANAS KARDOKAS, savininkas.




