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Šio mėnesio 17 d. New 
Yorke, McAlpin viešbuty j 
įvyks Amerikos Lietuvių 
Tarybos centro posėdis, o 
spalių 18 d. tame pačiame 
viešbutyj įvyks ALT sky
rių ir veikėjų posėdis.

Spalių 19 d. įvyks ALRK 
Federacijos Tarybos suva
žiavimas McAlpin viešbu- i 
tyj, New Yorke.

Suvažiuajama labai kri- 
tingu laiku. Svarbiausias 
tų suvažiavimų uždavinys 
— pavergtos Lietuvos rei
kalai, jos sušelpimas ir iš
laisvinimas.

TEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday) SPALIŲ (October) 13 D., 1944 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

Naujas Muzikos Leidinys

Šiomis dienomis “Muzi
kos Žinios” išleido komp. 
A. J. Aleksio parašytą ju
moristinę mišriam chorui 
dainą “KO TAIP DEGA 
TAVO AKYS?”

Naujų dainų yra didelis 
trūkumas. Todėl šis leidi
nys, beabejo, bus mūsų 
muzikų ir chorų maloniai 
priimtas. Lai skamba nau
ja daina mūsų parengi
muose. Garbė komp. A. J. 
Aleksiui už paruošimą ir 
“Muzikos Žinioms” už jos 
išleidimą.

CHURCHILL PASITARIMUOSE
SU STALINU MASKVOJE

Paruošia Susirinkimę Lenkams

Mikolaiczyk Vykstąs Maskvon

Šiuo metu įvairiose lietu
vių kolonijose komunistė
liai - kvislingai savo susi
rinkimuose, pagal įsaky
mo iš centrų, priima neva 
rezoliucijas, kuriomis pro-i 
testuoja prieš Prez. Roose-' 
veltą ir National War 
Fund už tai, kad leido 
Bendram Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondui Šelpti 
Lietuvos žmones, kurie y- 
ra nuo karo nukentėję.

Centrabiūriams kvislin- 
gams Lietuvos žmonių 
kančios, tai mažmožis 
prieš duonos plutą, kurią 
jie gauna iš svetimųjų — 
mūsų tautos ekstermina- 
torių. Komunistai yra kir
minai, kaip yra pasakęs 
‘Boston Post’, kurie griau-! 
žia ne tik mūsų Respubli-1 
kos — Jungt. Valstybių 
pamatus, bet ir visų kitų 
valstybių ir tautų pama
tus. Komunistai tarpsta iš 
žmonių vargo ir bado, 
tarpsta iš karo ir nesusi
pratimų.

Mūsų tautos kvislingai 
komunistai džiūgauja, kad: 
Lietuva iš nacių vergijos 
vėl pateko į Sovietų Rusi
jos vergiją. Pasitikėkime 
Dievui, kad pasaulyj iš ka
ro griuvėsių kils galybė, 
kuri sutriuškins visų tų 
galybę, kurie pralieja ne
kaltų žmonių kraują.

Jung. Valstybių Prezi- i 
dentas Rooseveltas pui
kiausiai žino ko siekia 
kvislingai komunistai; jis 
žino, kad Lietuva nuo 1940 
m. yra kryžiuojama dviejų 
jos kaimyninių priešų. Jis 
1940 m. yra pareiškęs, kad
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Londonas, spalių 12 —' Kaip žinoma, Ispanijos 
Anglijos premieras Chur- revoliūcijonierius civilia- 

į chill ir užsienių sekreto-! me kare smarkiai rėmė Šo
rius Eden nuvyko į Mas-' vietų Rusija, o gen. Fran- 
kvą pasitarimui su Rusi-'co rėmė Vokietija ir kitos 
jos diktatorių Stalinu šalys. Iš 
svarbiais politiniais klau- kraštų 
simais.

Stalinas suruošė šaunų nams
■ bankieta. kuris tęsėsi 3 va- laimėti civilį karą. Tačiau, 
landas, Churchill’ą ir Ede- nepavyko. Gen. Franco lai- 

I n’ą pagerbti. Bankiete da- mėjo ir Ispanijoj atstatė 
alyvavo ir Jung. Valstybiu tvarką.
ambasadorius W. Avcrell Kur tik raudonieji buvo 

} Harriman ir kiti. : pasigrobė valdžią, tai jų
Stalinas ir kiti kėlė tau- agentai baisiausiai terori- 

res už vienas kitą.
Sakoma, kad Anglijos 

premieras Churchill ir so- 
} vietų maršalas Stalinas 
sutvarkę viską, kad Len
kijos abiejų grupių vadai 
galėtų sueiti pasitarimui ir 
susitarimui, būtent, Len
kijos valdžios ištremime 
atstovai ir lenkų valdžios, 
kuris buvo sudaryta Mas-'

• kvoje, atstovai. ]
• valdžios ištremime

visų pasaulio 
buvo suvažiavę 

raudonieji gelbėti ispa- 
revoliucijonieriams

zavo Isoanijos taiką my
linčius žmones, ypač kata
likus. Degino ir plėšė baž
nyčias, žudė nekaltus žmo
nės, kurie tik nepritarė 
raudonam terorui.

Dabar vėl bando Ispani
joj sukurti ugnį, kad galė
tų dar daugiau žmonių nu
žudyti.

t Klausimas kyla, kaip ir 
Lenkijos iš kur tie Ispanijos revo- 

pre_ liucijonieriai gauna gink- 
mieras Stanislaw Mikolai- 14?
czyk jau išvykęs į Maskvą.

Churchill ir Stalinas tar
pininkausią lenkams.

Rooseveltas Kalbėsiąs 
NewYorke

<

Ispanijoj Vėl Karas

Kaip Jo Ekscelencija Arkivyskupas Cushing išėjo 
iš savo Švč. Širdies bažnyčios klebonijos, tai sutiko 
mažytę mergytę, kuri turėjo laimės sveikintis su J. E. 
Arkivyskupu ir pabučiuoti jo žiedą.

Aachen Miestas Liepsnose
Naciai Nepriėmė Ultimatumo

Londonas, spalių 12—A-fdojasi proga ir vilioja len- 
merikiečių karo vadovybė;’ 
įteikė Vokietijos nacių ka
ro vadovybei ultimatumą naciai net pagerbė Varšu- 
(reikalavimą) pasiduoti}vos lenkus gynėjus, ir pa-
Aachen mieste, tačiau na-;reiškę lenkams užuojau
čiai tą reikalavimą atmetė.

Praėjus 24 valandoms, 
amerikiečiai paleido ka- 
nuoles ir bombanešius ant 
to Vokietijos miesto. Mies
tas, kaip žinoma, buvo ap
suptas iš visų pusių. Na
ciai priversti žūti. Tik kai- 
kurie pabėgo į amerikiečių 
pusę. Kitus bėgančius pa
tys naciai iš užnugario nu
šovė. Civiliai gyventojai 
iškėlė baltas pasidavimo 
vėliavukes, bet nacių karo 
komanda kol kas neiškėlė 
baltos vėliavos.

Visas miestas apimtas 
liepsnų. Nėra nei jėgos, nei 
vandens jo gesinti.

Aachen miesto apylinkė
je amerikiečiai užėmė 
Scharffenberg ir Baren- 
berg miestus.

kus susidėti su jais.
Sakoma, kad Vokietijos

Naciai Nori Prisivilioti 
Lenkus

Berne, Šveicarija — Nei-

Washington, D. C., spa
lių 12 — Iš Baltųjų Rūmų 
praneša, kad prezidentas 
Rooseveltas kalbėsiąs apie 
užsienio politiką spalių 21

Londonas, spalių 12 — 
Pranešama, kad Ispanijos 
revoliucijonieriai, kurie 
buvo pabėgę į Prancūziją, d. Užsienio Politikos Są- 
vėl pradėję karą šiaurinėje jungos bankiete, New 
Ispanijoje. Yorke.

Londonas, spalių 12 —Rygos miesto, Latvijos 
Rusijos raudonoji armija ‘ sostinės, dar neužėmė, 
apsupo Klaipėdos miestą' Pereitą antradienį rau- 
iš pietinės pusės ir tikisi donieji bombardavo Tilžę, 
tą miestą greitu laiku už- Vengrijoj raudonieji už
imti. Kaip žinoma, kita ėmė Szeged, antrą didžiau- 
raudonosios armijos dalis' sį miestą toje šalyje. Taip- 
užėmė Palangą, Kretingą, gi užėmė Cluj, Transylva- 
Tauragę. nijos sostinę, ir apsupo

Latvijoj raudonieji už- Bel£ra(U-
stojo visus kelius naciams' Remiantis žiniomis iš vi- 

; pabėgti iš Rygos, tačiau sų karo frontų Europoje, 
, i vokiečiai niekur nebeatsi-
Lietuvos laisvė ir nepri- laiko. Geriausia būtų, kad 
klausomybė tik laikinai vokiečiai pasiduotų, nes 
užgniaužta. Mes neabejo- jie karo nebegali laimėti, 
jame, kad Jung. Valstybės 
nepripažino ir nepripažins 
Lietuvos užgrobimo, nes 
Lietuva laikosi griežto ne-! 
itralumo, kovoja už savo 
gyvybę su kiekvienu jos

das ar raudonas. Lietuva kad portugalai užginčija
v - - - - ~

Portugalijoj Nėra Nacių 
Pabėgėlių

Kun. J. A. Karalius, She-, bar, aš esu tikras, kad jie tralus politiniai korespon- 
nandoah, Pa. lietuvių par.'yra gerai pavalgydinti ir 
klebonas ir Kunigų Vieny-į ilsisi Amerikiečių stovyk- 
bės Centro pirmininkas j loję”. 
“Darbininko” redakcijai} Ir kur tų lietuvių nėra, 
prisiuntė sekančio turinio. Italijoj, Prancūzijoj, Vo- 
laišką: kieti joj, Rusijoj ir kitose

Gerbiamieji: šalyse. y-1-
Šią savaitę NCWC Press į skelbta, Vokietijos 

Department T-----
anglų 
kiems 
straipsnį Washington Let- kaip 50.000 lietuvių į Sibi- 
ter skyriui antrašte: I 
tie Nations Fate In Post- 
War Program Is Cause of 
Concern. Tragic Reports 
of Haopenings in Lithua
nia, Latvia and Estonia 
etc. by J. J. Gilbert.

į šalyse. Kaip jau buvo . , „ , naciai
išsiuntinėjo'išvežė iš Lietuvos aDie 

kalba katalikiš- 250.000 lietuviu, o Rusiios 
126 laikraščiams: bolševikai išvežė daugiau

Bal- rą prieš Vokietijos - Rusi-

I
I
I

New York, spalių 12 —gy«vyuę lucAviciiu ~
j priešu, kas jis nebūtų ru- BBC praneša per radio,

nieko daugiau nenori, kaip žinias, kad jų šalyj yra na-I 
tik laisvės ir nepriklauso-.0^ karo kriminalistų, 

į mybės. Lietuva nesiekia 
i svetimų žemių, i
nesiekia, bet nereikalauja 
tų žemiu, kurios jai istori
nei priklauso, bet jos yra 
apgyventos kitų tautų.

ir ne tik Milijonai Kareivių Balsuos
Lapkričio 7

f v

dentai Berlyne pramato, 
kad jeigu alijantai nesu
teiks greitos pagalbos len
kams, tai jie gali pastūmė
ti Lenkiją prie Vokietijos. 
Vokietijos naciai jau nau-

tas.
Lenkai kvislingai kalba 

per vokiečių radio ir ragi
na savuosius dėtis prie Vo
kietijos.

Taigi alijantų atidėlioji
mas išspręsti susidariu
sius skirtumus Lenkijoj 
gali tikrai pastūmėti len
kus prie vokiečių.

Vokiečiai Pakorę 8 Jung. 
Valstybių Kareivius

Paryžius, spalių 12 — 
jPrancūzų karo jėgų kari
ninkai praneša, kad vokie
čiai Compiegne miške pa
korė 8 Amerikos kareivius.

Prancūzų karininkai pa- 
. šakojo, kad kai Amerikos 

kariuomenė trauke į Pary- 
ižių, tai daugelis vokiečių 
j vienetų pasitraukė į Com- 
įpiegne mišką ir slapstėsi, 
i Badas juos privertęs išeiti 
iš miško ir ieškoti maisto. 
Vieną kartą vokiečiai susi
tiko su dviem amerikie
čiais kareiviams, kurie bu
vę neapsiginklavę. Vokie
čiai suėmė tuos amerikie
čius kareivius ir pakorė.

Vėliau šeši kiti amerikie
čiai kareiviai taip pat nu
kentėjo.

Bulgarija Priėmė Paliaubų

los karą. Tūkstančiai lie
tuvių pabėgo į Švedija ir 
kitus kraštus, kad išgelbė
ti savo gvvvbes 
rujų diktatorių.

Laimingi tie 
kurie patenka i amerikie
čiu ir anglu globa. Bet yra 
baisus likimas tų Lietuvos užėmus, 
žmonių, kurie negalėjo iš-

■ bėati iš Lietuvos nuo naciu 
į ir bolševiku vergijos. Mel
skimės. dirbkime ir auko
kime. kad nors kiek pa
lengvintume Lietuvos 
žmonių kančias, kad pa- 
gelbėtume jiems nusikra
tyti svetimų iu vergijos 

;pančius. Šaukimės ir rei-l 
kalaukime, kad tie pašau-iliaubų sąlygos, 

tlio valdovai, kurie nors; Praneša, kad Bulgarijos, 
i kiek turi žmoniškumo iau-įkaip ir kitų Balkanų vals- 
įsmo savo širdyse, pagelbė- tybių klausimu yra skirtu- 
tų mūsų eksterminuoja- x 
mai tautai, kaip ir kitoms;

' pavergtom tautom, atgau- 
1 ti laisvę ir nepriklausomy- 
: bę.

Į
I

i

nuo žiau-

lietuviai.

Londonas, spalių 12 — vietų Rusijos iš kitos pu- 
Bulgarijos valdžia priėmė sės. Todėl Anglijos pre- 
Alijantų preliminares pa- mieras Churchill ir Eden 
liaubų sąlygas, pasižadė- vyko į Maskvą tuos visus 
dama per dvi savaites iš- skirtumus išsiaiškinti ir 
traukti savo karo jėgas iš išspręsti su Stalinu. Sovie- 
Graikijos ir Jugoslavijos tų Rusijos valdžia gal būti 
teritorijų, kurias ji buvo reikalauia, kad Balkanai 

būtų palikti jų kontrolei.
ĮDOMUS FAKTAS
Korporalas Albertas Cas

per iš Italijos karo fronto 
rašo savo dėdei kun. J. A. 
Karaliui:

“Neseniai mes paėmėme 
vokiečius į nelaisvę. Aš 
Dastebėjau, kad kaikurie 
iš jų dėvi skirtingus dra
bužius. Aš pastebėjau ant 
ju pečiu ženklą už užrašu 
“LIETUVA”. Iš to supra
tau, kad jie lietuviai. Aš 
užklausiau ar jie gali kal
bėti lietuviškai. Kad Tam
sta būtum pamatęs kokią 
linksmą išraišką jie paro
dė ant savo veidų. Jų buvo 
septyni. Pasiklausinėjus 
ar jie buvo savanoriai, jie 
man štai ka pasakė: “Trys 
mėnesiai atgal. klausant 
šv. mišių bažnyčioje. Kau
ne, vokiečiai jėga mus su
ėmė ir išvežė į frontą”. Jie 
man pareiškė, kad jie pro
testavo ir meldė, kad jie Reguliavimo Įstaigos pra- 
neturi išsilavinimo, bet,nešimu, nuo š. m. lapkričio 
veltui. Fronte, jie pažymė- 24 d. gamintojai - pardavė
jo. kad kai jie pamatė A-į jai moterų ir vaikų viršu- 
merikiečius. tai jie kogrei- A' ’ ’ ’ ’
čiausia pasidavė. Man bu
vo labai ju gaila, kai jie 
man pasakė, kad per tris į 
dienas jie yra nevalgę. Da-i

i
Jung. Valstybių, Angli-i 

jos ir Rusijos komisija 
prižiūrės, kad Bulgarija 
išpildytu reikalavimus, 
kurie jai buvo įteikti ir ji 
juos priėmė.

Kai Bulgarija išsitrauks
iš Graikijos ir Jugslavijos sekė ir užėmė paskutinę, 
teritorijų, tai tuomet jai kaip spėjama, Vokietijos 
bus įteiktos pastovios pa-

Suseke Naciu Bazę 
Greenlandijoj

VVashington. D. C., spa
lių 12 — Amerikiečiai su-

mų tarp Anglijos ir Ame
rikos iš vienos pusės ir scr-

nacių oro stotį Greenlandi
joj.

Amerikiečiai areštavo 
tris nacių karininkus, pa
ėmė radio ir kitus prietai
sus oro spėjimui ir skelbi
mui.

Darbininkų Radio Programa
Suartintas Viršutininių 

Drabužių Kainų Apribojimas

Washingtonas — Kainu

New York, spalių 12 —
Associatėd Press surinko

Sovietų Rusija turi di- žinias įvairiose Jung. Vals- 
džiausius plotus žemių ir .tybių valstybėse, kad iš 
be Lietuvos. Teisingumas, 4,300,000 vyrų ir merginų, 
reikalauja, kad ji pripažin- kurie yra karo tarnyboje, 
tų Lietuvos teisę į laisvę iri kad daugiau kaip 2,300,000 
nepriklausomybę. balsuos lapkričio 7 d.

tiniųju drabužių ir kaili
nių paltų bei vvrų ir ber
niuku “tailored” rūbų vėl 
privalės laikytis savo auk
ščiausiųjų kainų ribos.

šeštadienį, spalių 14 d., 2 vai. po pietų įvyks lietu
vių darbininkų radio programa.

Pasiklausykime gražių liaudies dainų, muzikos 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. Broadvvay, i . So. Bo^M|27, M|ms.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORv&dd 1449.
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■VAIRIOS ŽINIOS
GERAI SUVYNIOKITE UŽJŪ
RIUI SKIRTUS KALĖDINIUS 

SIUNTINIUS
Armi-.čiamų siuntinių reikia už

rašyti pavardę, laipsnį, lai
vyno vienetą ir laivo pa
vadinimą. kuriems siunti
nio gavėjas paskirtas, su 
Laivyno numeriu arba 
Laivyno pašto laivo vardą, 
per kurį siuntinys bus 
siunčiamas. OW!.

Washingtonas — 
jos ir Laivyno pašto vado
vybės pianešimu. Jungti
nių Valstybių pašto įstai
gos yra gavusios įsakymą 
atmesti tokius kalėdinius 
siuntinius užjūriui, kurie 
nepakankamai stipriai į- 
vynioti ar netiksliai uža-
aresuoti arba kuriuose 
siunčiami uždrausti ar 
genda daiktai. Paskutinė 
diena kalėdiniams siunti
niams išsiųsti yra spalių 
15 dieną.

Nurodyta, kad netoli 5 
nuošimčių iš 7.480.000 
siuntinių, skirtų laivyno 
personalui, pereitais me
tais žuvo dėka neteisingo 
supakavimo arba netiks
laus užadresavimo. Armi
jos daviniais, iš 20.000.000 
jos personalui siųstų siun
tinių. apie 5 nuošimčiai ir
gi žuvo dėl tų pačių prie
žasčių.

Tokie sugedę siuntiniai, 
kurių turinys netinka sių
sti paštu, paprastai sugrą
žinami siuntėjui. Jei neuž
rašytas siuntėjo adresas, 
arba dėl kokių nors prie- 
žaščių neišskaitomas, tai 
toks siuntinys atiduoda
mas mirusių laiškų įstai
gos (dead parcel post) ži
niai.

Adresai privalo būti už
rašomi aiškiai, - geriausiai 
mašinėle arba rašalu. Paš
tas pageidauja, kad pilnas 
adresas būtų įrašytas 
siuntinio viduje ant atski
ro poperio lapo, kad tuo 
atveju, jei kelionėje viršu
tinis poperis suplyštų, ga
lima būtų žinoti siunčia
mojo adresą.

Ant Armijos personalui 
adresuotų siuntinių reikia 
užrašyti pavardę, laipsnį. 
Armijos serijos numerį, 
tarnybos šaką, organizaci
ją. APO numerį ir paštą, 
per kurį siuntinys bus 
siunčiamas.

Ant Laivyno (ten įeina

Lapkričio 1 d. įsigalioja 
Naujas Batų Ženklelis

VVashingtonas — Kainų 
Reguliavimo įstaiga pa
reiškė. kad nuo lapkričio 1 
d. įsigalioja dar vienas 
ženklelis batams pirkti. 
Abu dabartiniu metu nau
dojami batų kuponai — 
lėktuvo ženklas 1 ir 2. Tre
čiojoje Karo Racijonavimo 
Knygelėje, galios neribotą 
laiką.

Dar nėra nutarta, kuris 
naujas ženklelis bus nau
dojamas batų pirkimui, 
bet apie tai bus pranešta 
lapkričio pirmajai prisiar
tinant. OWI.

Lenkai Reikalauja Vokieti
jos Teritorijų

Įsigalioja Daugiau Maisto 
Kuponų

VVashingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, nuo spalių 1 d. įsi
galioja penki nauji mėlyni 
konservų ženkleliai ir trys 
nauji raudoni ženkleliai, 
reikalingi mėsai ir rieba
lams pirkti.

Mėlynieji yra šie ženkle
liai: M-5, N-5, P-5, Q-5 ir 
R-5.

Raudonieji: H-5, J-5, ir 
K-5.

Kiekvieno ženklelio vertė 
yra lygi dešimčiai taškų, 
kokiu būdu šeimininkė 
gauna viso 50 naujų taškų 
konservams pirkti ir 30 
naujų taškų mėsai ir rie
balams.

Visi ženkleliai galios ne
ribotą laiką. Pirkėjams 
primenama be reikalo ne
leisti šių mėlynųjų ir rau
donųjų ženklelių, nes nesi
tikima įsigaliojimo naujų 
mėlynų taškų anksčiau, 
kaip lapkričio 1 d., o rau
donųjų—spalių 29 d. OWI.

|V«Laikinoji Estijos Valdžia

Metikas (pitcher) Cooper, kuris turi 22 laimėjimų 
rekordą stojo žaisti su Cardinals prieš Browns.

VOKIEČIAI AREŠTAVO SAVO 
FtNANSIERIŲ

Stockholm, Švedija, spa
lių 12 — Švedų laikraštis 
Dagens Nyheter praneša, 
kad Vokietijos naciai a- 
reštavo Hjalmar Schacht, 
buvusį Vokietijos bankos 
viršininką ir įžymų finan- 
sierių.

Rugsėjo 30 dieną Estų Konsu
las mums pranešė —

“On September 18th. prof. Ju- 
ri Uluots. the constitutional 

i Premier of Estonia. acting on
., , v i n i behalf of the President (depor-

. i 3. . ted to Russia m 1940), signed asovietu lenku žinių agen- ,. _ ‘ A ; , decree nommating a provisionaiturą praneša kad Maskvo-I . , y. , , ,j . , - national government headed bvie sudarytas lenku komi-. _. x _ _ *•' y , . T • Otto Tief. representative of th?tetas reikalauja, kad prie „ . . , _ xT ... , - / . small-farmers m the EstomanLenkijos butų prijungta j 
Vokietijos teritorija, sie
kianti Ober upę, plaukian
ti į šiaurvakarus nuo Bres- 
lau ir siekiant net 30 mylių 
nuo Berlyno.

Be to, pro-sovietų lenkai 
dar tuo nepasitenkina. Jie 
reikalauja, kad ir Stettin 
uostas būtų prijungtas 
prie Lenkijos.

Užmušė Prancūzų Skulpto
rių Auto Nelaimėje

%

Prancūzai Išlaisvino 
Bordeauz

Liet. Katalikų Federacijos 
SUVAŽIAVIMAS

‘ Vaduodamasis A.L.K. Federacijos Konstitucijos 
skyriaus “Federacijos Taryba” 4 ir 8 skirsniais, Fede
racijos Tarybos suvažiavimą šaukiu 1944 m. spalių 19 
d., 10 vai. ryte McAlpin viešbutyje, New York, N. Y.

Suvažiaviman kviečiami: Federacijos Centro Val- 
ba, Federacijos apskričių pirmininkai ir sekretoriai, 
katalikų laikraščių redaktoriai ir centrinių organiza
cijų centrų pirmininkai ir sekretoriai.

Visus Tarybos narius nuoširdžiai prašau surasti 
galimumo dalyvauti šiame suvažiavime. Gyvenamasis 
laikotarpis yra nepaprastai svarbus. Supraskime savo 
pareigas ir tinkamai jas atlikime.

Juozas B. Laučka,
A.L.R.K. Federacijos Pirmininkas.

foundations of the Repub
lic. They were responsible 
for a large part of the mis- 
understanding and confu- 
sion about the ideologies 
involved in the Spanish 
civil war.”

Tikrai, komunistai, kaip 
kirminai, griaužė ir griau
žia Respublikos pamatus.

“Jų rekordas buvo toks 
blogas, kad ką tik Komu
nistų partija darė arba už 
ką jį stovėjo, tai Amerikos 
dauguma žmonių buvo in
stinktyviai prieš juos. Ne
skanesnio arba neklastin- 
gesnio nelojališkumo J. 
Valstybėse nėra buvę. Ko
munistai yra patenkinti, 

į jeigu jie gali palaikyti ne
susipratimus.

“Kai Sovietų - Vokiečių 
nepuolimo sutartis buvo 
pasirašyta rugsėjo mėn., 
1939 m., tik komunistų 

(partija galėjo turėti už
tektinai akiplėšiškumo at
likti ideologinius “flip- 
flop” ir pradėti mušti būg
nus fašistams. Jie kaip tik 
tą darė, ir tęsė beveik per 
du metu kol naciai užpuo
lė Rusiją. Ir tuomet jie at
liko kitą ideologinį apsi
vertimą ir prisišliejo vėl 
prie mūsų.

“Neapsigaukime mes pa
tys komunistų skaičiaus 
galybe Jung. Valstybėse. 
Teisybė yra, kad visi ko
munistai nebalsuoja už 
komunistų tikietą. Jie yra 
sutraukę prie savęs viso
kio plauko žmones, prade
dant nuo ‘pseudo-liberal 
parlor pinks’ iki anarkistų. 
Jie yra įsibriovę į mokyk
las, kolegijas, knygynus, 
unijas, įsikūrimo namus, 
valdžios biurus, neišski
riant ir Office of War In
formation, ir taip pat į į- 
vairias strategines vietas, 
kur tik jie gali lengviau 
skleisti komunizmo nuo
dus.

“Prezidentas juos atme
tė. Lai visi, kurie myli sa
vo šalį, padaro tą patį”. 
(Boston Post, Oct. 7, 1944)

Jung. Valstybėse 
kitos tokios grupės, 
komunistų, kurios 
staiga vartytųsi ragožium. 
Šiuo metu komunistai su
lipo į taip vadinamą ‘band- 
wagon’. Sušilę agituoja už 
prez. Rooseveltą ketvir
tam terminui. Toks komu
nistų elgesys, matyt, su
darė nemalonumų ir prez. 
Rooseveltui. Jis savo kal- 

i boję atmetė komunistų pa
ramą. Tačiau, kaip sako 
“Boston Post” spalių 7 d. 
laidoje, tas prez. Roosevel
to “atmetimas gali būti 
neužgesys komunistų kary 
ščio už ketvirtąjį terminą 
arba Prezidentą Roosevel
tą. Atrodo, kad komunis
tai tarpsta iš atmetimų”.

Toliau “Boston Post” ra
šo:

“Over and over again the 
Communists have convic- 
ted themselves of deceit 
and insincerity, and their 
record in this respect riv- 
als that of all the subver- 
sive groups uncovered 
since the United Statės 
v/ent to war”.

Pasakyta aiškiai ir tei
singai, kad jokia kita sub- 
versyvė (griaunanti, pra
žūtingą) grupė save nėra 
taip pasmerkusi apgaule ir 
nenuoširdumu, kaip ko
munistai.

Komunistai per visą sa
vo gyvavimo laiką nepa
rodė pastovumo nei rimtu
mo. Pas juos kontradikci- 
ja kiekviename svarbes
niame klausime.

“Nereikalaujama
mos atminties, kad grąžin
ti atmintin komunistų des
peratiškas pastangas tarp
ti depresijos varge”, sako 
“Boston Post”.

“Working likę termites. 
the Communists infiltrat- 
ed into the unions. foment- 
ed strikes, vveaseled their 
way into WPA. gnavving 
busily all the while at the

į
Dabar jau aišku, kadi 

Lenkijos klausimas bus iš
spręstas vienaip ar kitaip 
Maskvoje. Galimas daly
kas, kad lenkai bus priver
sti perorganizuoti savo 
valdžią Londone, nes Stali
nas neapkenčia nei vieno 
tos valdžios nario, išskyrus 
gal tik Mikolajczyk’ą.

Pramatoma, kad greitu 
laiku įvyks Roosevelto, 
Churchill ir Stalino konfe
rencija spręsti svarbiuo
sius pokarinius klausimus. 
Kaip žinoma, Amerika ir 
Anglija laikosi, kad užten
ka daugumos balsų prieš 
agresorių, o Rusija laikosi, 
kad turi būti vienbalsus 
nubalsavimas. Čia kalba
ma apie agresorių, kuris 
būtų iš penkių didžiųjų 
valstybių, būtent, Jung. 
Valstybių, Anglijos, Rusi
jos, Kinijos ir Prancūzijos.

i
i

•v

Paryžius — Šiomis die
nomis automobilio nelai
mėje užmušė įžymų pran
cūzu skulptorių Aristide 
MaiŪol.

parliament. This government 
was suggested by the under- 
ground National Committee or- ! 
ganized in June 1944.

The Provisional Government 
issued a proclamation demand- 

i ing the withdrawal of Germans 
from Tallinn and recognition of 
its authority. Estonian losses 
were reported moderate. After 
the occupation of the Estonian 

■ capital by Russians (on Septem
ber 22), the Government re- 
treated under protection of Es
tonian troops and continued to 
exercise authority in the west- 
ern districts of the country.

“The National Committee of 
the Estonian Republic”, which 

! brings to mind the Committee 
i of Elders in January 13th, re- 

t presents all the political parties 
,! and public organizations which 

stand for an independent and 
; democratic Estonia. The Com- 
; mittee repudiates any commit- 

ment with the Soviet appointed 
s “Government of the Estonian 
! Soviet Republic” as well as the 
j German appointed “Estonian 

self-govemment”: it considers 
’ itself the holder of the stat.e 
; power until the constitutional 
> organs of the Estonian Republic 
t

can return to office. In its ma- 
! nifesto issued on 23rd June. the 
L National Committee emphasized 
. the closest collaboration with 

other nations which fight for 
! their liberty and independence, 
i and with the democratic powers 
. which recognize the principle of 

the liberty of peoples. “A great 
l number of jieoples are fighting 
Į today for their rights and free- 
j dom. The powers of violence wil

never succeed in keeping these 
J Severai millions in fetters nor 

can they stifle their cry for li
berty” ends the manifesto”-

New York, spalių 12 — 
Britų informacijų taryba 

ir Marinų Korpusai ir Pa- praneša, kad prancūzų ka- 
krančių Sargyba — Coast ro jėgos pžėmė Bordeaux,
Guard) personalui siun-‘ svarbų Prancūzijos uostą
.<<♦>
Š

Š
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DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS
Surinko ir išleido .

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 78§ puslapius. Minkštas 

odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių' pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — S3.50. Rašyk:

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

“Darbininko" Administracija.
Siunčiu $ ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardas ir Pavardė
Gatvė
Miestas ir Valstija

knyga (s)

I

“Darbas yra geriausias 
akstinas pamilti gyveni
mą. E. Renanas.

Žemės Drebėjimas Turkijoj
New York — Pereitą šeš

tadienį įvyko žemės dre
bėjimas Istanbul’e ir ki
nuose Turkijos miestuose. 
Užmesta 50 žmonių.

“Kuo jūs rizikuojate gy
vendami krikščioniškai? 
— Jūs būsite ne tik tobuli 
Dievui, bet ir geri šeimų 
tėvai, geri broliai, geri su
žieduotiniai ir geri pilie
čiai.” Pascalis.

“Būti vadu — reiškia 
mokyti kitus būti vadais”. 

V. Foersteris. I

“Išmokime sielos išgany
mą labiau vertinti kaip 
pelną, teisingumą — kaip 
naudą. F. W. Foersteris.

4

Ribotas Kuro Paskirstymas
VVashingtonas — Kieto

jo Kuro Administratorius, 
Harold I. Ickes, pranešė, 
kad norint užtikrinti tei
singą ir kaip galima pla
tesnį vartotojų skaičių, 
antracito ir “rytinio” kok
so privatiems naudoto
jams iki gruodžio 31 die
nos išdalinimas bus suma
žintas bent iki trijų ketvir
tadalių pirmiau gautojo 
kiekio. OWI.

toli-

ATSAKYMAS Į ALT RUGSĖJO 
12 d. QUEBEC’AN PASIŲSTĄ 

TELEGRAMĄ
October 3, 1944

My dear Mr. Simutis:
The receipt is acknowledgcd, by refcrence from the 
White House, of your telegram of September 12, 1944, 
concerning conditions in Lithuania.
Due note has been taken of your comments and you 
may be assured that the United Statės government, as 
it has in the past, will continue its deep interest in all 
peoples suffering from the ravages of war. - 

Sincerely yours
For the Secretary of Statė

Charles E. Bohlen
Chief, Division of

Eastern European Affairs 
PASTABA: Telegramos tekstas buvo paskelbtas 

LAIC Žinių Santraukoje No. 15, ir Blue Release No. 2.

I

430 BIOADWAY • SOUTH BOSTON

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS I
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinim.o 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.

T. WASHINQTpNi ii k
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday ezcept Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa
---------- by-----------

8AINT JOSEPH'8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Itatered u aecond-class matter Sept. 12, 1915 at the po«t office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ___________  $4-00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams -------------- u. I
Viena kart savaitėje metams_ !
Užsieny metams —...........  I
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$4.00 
$2.00
$5.00
$2.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

ŽINIOS IŠ LIETUVOS IR
PABALTIJO

Spalių 12 d. ištikimai Amerikoj švenčiama šios ša
lies atradėjui Kolumbui paminėti. Šįmet jau sukanka 
552 metai nuo Amerikos atradimo. Bet kodėl ji vadi
nasi Amerika, o ne Kolumbija? Tiesa, yra ir maža 
valstybė Kolumbija, bet ką ji reiškia prieš milžinišką 
Šiaurių ir Pietų Ameriką? Tad iš kur tas žodis “Ame
rika” atsirado? Dalykas toks, kad yra du naujojo kon
tinento atradėjai: Kristupas Kolumbas (lotyniškai 
Columbus, itališkai — tikroji pavardė — Colombo) ir 
Amerigo Vespucci. Abudu italai: Kolumbas iš Genuos, 
Vespuci iš Florencijos. 1942 m. Kolumbas su 4 laivais 
ir 120 žmonių išvyko iš Ispanijos ieškoti naujų žemių 
ir po sunkios kelionės netikėtai prisiyrė prie žemyno, 
kurį užvardijo San Salvador (Šv. Išganytojas). Tai 
buvo dabartinė respublika Salvador, Centralinėj Ame
rikoj. Tai įvyko spalių 12 d. 1942 m. Gi antras atradė
jas Amerigo Vespucci savo kelionėj 1497-98 atrado da- other things 
bartinę Pietų Ameriką ir naujam kraštui davė savo toes’ 
vardą Amerika. Tad Kolumbas pirmas atrado naują 
kontinentą, bet Amerigo Vespucci atrado svarbesniąją 
jo dalį. Tuo būdu vienas ir antras pasitarnavo, ir abudu 
gavo pripažinimą: Kolumbas skaitomas atradėju, bet 
naujai atrastas milžiniškas žemynas nešioja Vespuccio 
vardą.

Per puššesto šimtmečio laikotarpį į naujai atrastą 
Amerikos žemę plaukė iš Europos būriai ateivių, kurie 
atsinešė savo kultūrą: į pietus vyko ispanai ir portuga
lai, į šiaurę anglai, prancūzai ir olandai. Prireikė ilgui 
kovų ir perversmų, kol galutinai įvyko ir nusistovėjo! 
esamas valstybių ir tautų susiskirstymas. Centralinę 
ir Pietų Ameriką apgyveno lotynų rasės ir sukūrė įvai
rių respublikų, didelių, vidutinių ir visai mažų. Šiaurių 
Amerikoj galų gale įsivyravo anglo-saksai. Jie sukūrė 
didžiulę Jungtinių Valstybių respubliką. Kita nema
žesnė Amerikos dalis sudaro didingą britų imperijos 
dominiją Kanadą, kurioje gyvena koks trečdalis pran
cūzų, nesugebėjusių sukurti nepriklausomos valsty
bės. Svarbiausia abiejų Amerikų respublika yra Jung
tinės Valstybės. Pasidėkojant savo kilniai ir laisvai 
konstitucijai, Jung. Valstybės toli-toli pralenkė savo 
kaimynus visais pažangos, turto, apšvietos ir galybės 
atžvilgiais. Visų tautų ateiviai randa čia nuoširdžią 
prieglaudą ir gali naudotis įvairiausiomis progomis 
praturtėti, apsišviesti ir iškilti visose gyvenimo srity
se. Tačiau pastaruoju laiku Amerikon pradėjo brautis 
azijatai, įnešdami čia nepageidaujamų naujanybių. 
Nuo jų spėta kiek apsidrausti. Bet dideliausias užda
vinys laukia netolimoj ateity: kaip apsidrausti nuo bol- 
ševistinio pavojaus? K.

Naujai gautos spaudos ir '■ 
radio santraukos iš Euro
pos, daugiausiai, mini at- 
bėgėlius, karo padarus Pa- 
baltyje ir besitraukiančių 
vokiečių siautimą Lietuvo
je-

Visais atvejais šiurpu
lingą karu nuteriotą vaiz
dą mums duoda rugpiūčio 

; 28 švedų Aftonbladet. Tie
sa, ten kalbama apie karu 
nuteriotą Estiją. Vienok, 
mes žinome, kad ir dauge
lyje Lietuvos vietų padėtis 
nėra nei kiek geresnė.

According to reports from 
Tallinn, the traces of the war in 
Estonia are formidable and are 
almost unprecedented; thus in 
the areas where the was has 
swept along, civilian life has 
almost been extinguished. The 
devastation has been wrought 
not only by the actual fighting 
būt also by the defenders them
selves, who lay waste bridges, 
houses and so on. The German 
leader in Estonia received or- 
ders to burn every house in the 
rear of the Germans to aggra- 
vate the billeting problem of 
the advancing Russians. Among 

seed and pota- 
' ‘ , were destroyed in the 
fields by tractors. Narva, Joeh- I 

■vi and Tapa are just heaps ofį 
ruins. Practically the whole of 
the territory of Estonia has 

,suffered very heavily, for ins
tance, villages far behind the 
fighting line are exposed to Ru
ssian air raids, when masses of 
incendiary bombs are droppea, 
causing complete havoc.

* * ♦

I

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

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

SKYRIUS VI
KARO METO MALDA

Pati malda tuomet netampa prašymas Die
vo, kad išklausytų mūsų valios, bet kad paties 
Dievo valia įvyktų. Maldos tikslas tuomet 
nėra prašymas, kad Dievas pakeistų savo 
nuomonę ir mums prašomų dalykų duotų, bet 
kad mes pakeistume savo valią. Mes juk nei
name prie Dievo su savo pageidavimais, pra
šydami, kad Jis visa tai patvirtintų, bet juo 
labiau, mes prašome Dievo pripildyti mus 
tokiais norais ir mintimis, kokie nebus prie
šingi Jo norams. Ir tuomet pilnu pasiryžimu 
imamės darbo, kad tuos norus įgyvendinus. 
Ir vietoj to, kad Dievas patvirtintų mūsų pla
nus, mes patvirtiname Dievo.

Vietoj to, kad Dievui pareiškus: “Viešpa
tie, štai ką aš darysiu; būk su manim”, mes 
turim priartėti prie Jo, kaip kad Šv. Povilas, 
ir paklausti: “Viešpatie, ką turiu daryti?” ir 
Kristus jam atsakė: “Kelkis, eik į Damaską, 
ten tau pasakysiu viską, ką tau reikia dary
ti” (Apd. 22:10)’.

Ir šiuo karo metu papraščiausias priartė- 
jimas prie Dievo yra prašymas, kad Jis pa

Tvco men mere shot and the 
meat mas distrieruted to the rob- 
bed farmers. On the German- 
Lithuanian frontier. SA men 
seize all property in the posses- 
sion of Lithuanian and Latvian 
refugees.

Nebuvo pamiršti net baž
nyčių turtai. Besiteisinda
mas, vienas vokiečių laik
raštis rugpiūčio gale ta 
tema, rašė:

The Germans have not robbcd 
the Baltic peoples of their 
church sllver and ireasures būt 
aave taken care of them, 
are keeping them in safe cus- 
tody in Germany. 
war, all the cultural 
will be returned to 
peoples.

and

After
treasures 

the Baltic

the

Šitas vyras gavo $1000 dovaną už ypatingai greitą

arrival of the Sovjets tned to 
conclude a sort of armistice 
with Germany. Būt the Roles in 
London forced them to collabo- 
rate with the Bolsheviks. and 
finally. according to refugees 
from Vilna these officers were 
shot by the Soviets after the 
occupation of the town”.

*

Nvheter vatos derliaus nurinkimą. Jis surinkdavo 102.6 svarų 
- vatos į vieną ir pusę valandos, Blytheville, Tex.Švedų Dagens 

rugpiūčio 28 praneša — _____-____ __
On Saturday evening (Augusi minimas rišyje 

26th) a fishing cutter arrived 
in Herrvik on the east coast of 
Gothland with 36 Latvians and 
Lithuanians, including many

I su dabar 
įtvirtinimo 

Prūsuose, 
buvo ver-

I
I

vykdomais 
darbais Rytų 
kur ir lietuviai 
čiami griebtis kastuvo.

teachers, doctors, and one army Vienas laikraštis apraši-
major.

* ■* ♦

Aprašant masinį lietu- dinėjami 
vių bėgimą iš Lietuvos, jos. 
Baltiška Nyheter rugpiū- *
čio 28 pastebi— j Lenkų

nėja kaip apkasus kasan
tieji žmonės nuolatos pul- 

sovietų aviaci-

Kaip ir reikėjo laukti,! 
besitraukiantieji vokiečiai i 
Lietuvoje kur galėjo ir ką 
galėjo plėšė:

Baltyska Nyheter, August 28, 
1944, statės that German SA 
men equip themselves with the 
maximum possible before leav- 
ing Lithuania, removing furni- 
ture, hoųsehold utensils, meat, 
etc., to Germany. The may they 
extort things from the popula- 
tion is at times too much even 
for the German Wehrmaeht, 
icho sometimes interefere; for 
instance, a band of SA men 
were held up by some members 
of the Wehrmacht in the mar- 
ket town of Skuodas, when the 
SA men were about to slaugh- 
ter animals which they had re- 
ąuisitioned from some farmers.

valdžios spauda 
“The crowds of Lithuanian Londone neperseniai raši- 

fugitives on the Lithuanian-■ nė jo apie lenkų požeminės 
German frontier were so vast armijos kovotojų talką SO- 
that the drinking water was vietams užiminėjant Vil- 
not sufficient for all. For ins- nių. Netrukus, 

Itance, in Taurage, a glass of.ir apie tos talkos padarus. 
1water coasts about 2 RM and in čia duodama trumpa iš- 
Virbalis, water is 5 RM per lit-‘, trauka liūdyje kaip sovie- 

<re. Itai tikrovėje traktuoja
' Pastaba: Normaliu kur- lenkl) Požemio kovot°jus! 
su skaitant, 5RM atitinka “When the victorious advance 
truputį daugiaus nei $2.00. of the Red Army brought about 

Masinio lietuvių bėgimo the hberation of Polish territo- 
pėdsakus randame ir vo- ries ^rom the hands of the Ger- 
kiškosios spaudos pusią- mails’ the Polish Government 

! piuose. Vienas jų, rugpiū- and ^e Commande-in-Chief in 
čio 24 d. rašo: London

ground“Hot winds are blowing° tion to
against 
themselves to the Soviet forces 
and to offer them their help and 
cooperation. These orders, re
ported by the London press lašt 

,January and February. were 
fully carried out. The attitde of 
the Soviet Army and Authori- 
ties is refleeted in the following 
bulletins. broadeast for the past 
few days from that part of 
Warsow which is now in the

winds are blowing 
aeross East Prussia. The thun- 
der of guns is penetrating the 
country. The treks of refugees 
from Lithuania, Latviu and the 
German Government are cease- 
less. Rumours fly wildly from 
hill to hill, from the high roads 
westwards into the towns...

4c $£ $

Šiaip, vokiškoje spaudoje 
ir vokiškajame radio, lie-Į 
tuvio vardas, dažniausiai,1

naudotų mūsų bendrus norus ir troškimus 
Jo šventiesiems tikslams, o ne prašyti, kad 
Dievas tarnautų mūsų tikslams. Maldoje mes 
neprašome Dievo, kad Jis kovotų mūsų pusė
je, mes meldžiamės, kad mes kovotume Jo 
pusėje. Mes nesimeldžiam kaipo amerikiečiai, 
kurie, Dievui taip sutvarkius tapo krikščio
nys, bet kaipo krikščionys tapusiais ameri
kiečiais. Mes neprašome Dievo, kad Jis pa
darytų ką už mus, bet kad Jis padarytų ką 
mumyse; kad Jis per mus galėtų sutvarkyti 
pasaulį ir atstatyti moralinę tvarką.

Todėl maldos esencija ar turinys ir yra 
tas ilgėjimasis, kuris ir kažkaip būtų sun
kiai atsiekiamas, žmogus vienok veržiasi ar
tyn prie jos, prie Dievo.

Mažas vaikutis meldėsi, kad jis Kalėdoms 
apturėtų tūkstantį lėlių, bet jis jų negavo. 
To vaikelio netikįs tėvas pasijuokė iš jo, sa
kydamas: “Na, Dievas ir neišklausė tavo mal
dos”, bet vaikučio būta išmintingesnio ir jis 
atšovė: “Žinoma, kad išklausė. Jis sakė— Ne
gausi!” Vaikučio buvo teisingas atsakas; pa
našus buvo ir Išganytojo atsakas du tūkstan
čius metų atgal. Jis meldėsi, kad skausmų 
kielikas praeitų pro šalį — “jei tai būtų gali
ma”. Taip, buvo galima! Dangaus Tėvas galė
jo pasiusti dvyliką legijonų angelų ir visus 
priešus būtų pavertęs į dulkes. Tačiau, visa 
tai būtų buvę mūsų kaina, nes tuomet mes 
nebūtume buvę atpirkti.

Dievo tikslai Jam reiškė daug daugiau,

išgirdome

♦ * #

Sekanti pranešima buvo 
galima girdėti vokiškaja
me Transocean radio rug
pjūčio 23 dieną apie vidur
naktį —

“The Soviets are systematical- ' 
ly extirpating the population in 
the occupied Estonian regioną 
to the lašt man. vvoman and 
child. declared Gusi Suomi and 
“Helsingin Sanomat” of August 
23rd. as well as the Finnish 

i news agency in identical reports 
from Tallinn on the Soviets’I

i terrorism and deportations. 
This refers particularly to Pet- 
shora and Voeru. Fugitives 
have stated that women. child- 
ren and aged people from this 
region were dragged of and 
had to march to the interior of 
the USSR. Malęs betvveen 15 
and 65 were taken away separa- 
tely. All civil servants and po- 
lice were shot dead by the in-

hands of the Polish Under- 
ground Army (anybody in pos- 
session of a good wireless-set 
may listen to them):

Wher. the Soviet Forces were coming Reds. Severai thousands 
were killed, including two cler- 
gymen”.

i LAIC Prierašas: Mūsų 
nusistatymas dėl vokiečių 
tolydžiui skelbiamų pra
nešimų apie sovietų žiau
rumus yra žinomas užuot 
garsinus sovietu žiauru
mus, pasižiūrėkite Į 
O apie sovietų 
mes žinome ir 
tarnavimo!

*
v -

approaching Wilno, detach- 
i ments of the Polish Under- 
1 ground Army attacked the Ger
mans and drove them out from 
a large part of the town. In 
this way. they rendered consi- 
derable help to the advancing 
Russians. When the Soviet at
mieš had entered Wilno, the Po
lish detachments declared thir 
readiness to cooperate with 
them in further struggle ag
ainst the common enemy. A J 
few days later, on July 17th,' 
the Soviet Authorities arrested 
the officers commanding these

. t 
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save, 
žiaurumus 

be jūsų pa-

*
Prof. Pakštas Perėjo 

Dirbti Į BALF 
Keturius mėnesius Infor- 

detachments. The men were dis-' maCijos Centre dirbęs Pro- 
armed...”

(Ištrauka ir pareiškimo pa
daryto Londone rugpiūčio 30 d. 
lenkų visuomenės veikėjų gru
pės vardu su Gen. Sikorskio 
našle priešakyje).

Kaip ir reikėjo laukti vo
kiškosios propagandos 
mašina tai visai istorijai 

i duoda išimtinai sau nau- 
I dingą versiją.

On August 8th. the
press reported —

“the existence in Vilna of 
groups of the Polish Resistance 

j Movement taking orders from
London and led by Polish Na- 
tionalist officers. The artiele 
suggests that this group remai- 

j ned aloof from the mass of the 
įPoles in Vilna, and before the

instructed the Under- 
Army and Administra- 
intensify their struggle 
the Germans, to reveal

German

’fesorius K. Pakštas, puo š. 
m. spalių 1 dienos persikė
lė dirbti į United Lithua
nian Relief Fund of Ameri- 
ca, Ine.

Naujoje tarnybos vietoje 
LAIC kolektyvas Prof. K. 
Pakštui linki visokeriopos 
kloties ir pasisekimo.

PASTABA: Lithuanian 
Bulletin redagavimas ir 
toliaus lieka Profesoriaus 
žinioje. Artimiausioje atei- 

. tyje L. B. abonentams bus 
išsiuntinėtas sekantis nu
meris (No. 5, Vol. II).

♦ * *

Naujos Aukos
Pastaruoju metu LAIC 

yra gavęs keletą naujų au- 
Pradžia 3-čiame pusi.

negu Jo paties asmeninis saugumas. Ir to
dėl Kristus atsakė: “Ne mano valia, bet tavo 
tebūnie”.

Argi tai nėra mūsų kasdieninės maldos žo
džiai, kuomet kalbame Tėve Mūsų — “Tebū
nie tavo valia, kaip danguj, taip ir ant že
mės”. Tik ar mes visa tai jaučiame savo šir
dyje? O, kad tik ta mūsų malda nebūtų sava
naudiška, netrokštų artimui blogo; kad mes 
galėtume būti Dievo įrankiais, kad per mūsų 
maldą nuo krašto iki krašto įsiviešpatautų 
vien Jo teisingumas.

Daugelis kas šiandien klausia tokius klau
simus: “Vokiečiai meldžia Dievo pagalbos; 
anglai meldžia; italai meldžia ir amerikiečiai 
meldžia. Kurių gi pusėje yra Dievas?” Tie, 
kurie klausia panašius klausimus teturi la
bai menką supratimą apie maldą. Jie mano, 
kad Dievas geografiniai pasirenka kraštus, o 
visai nežiūri į tų šalių dorovinį gyvenimą. To
dėl ir atsakas tokiems klausimams yra tas, 
kad Dievas esti tos šalies pusėje, kuri klauso 
Dievo valios.

Jeigu mes esame su Dievu, niekas negali 
būti prieš mus. Iš čia seka, kad, jeigu vokie
čiai, anglai, italai ir amerikiečiai visi mels
tųsi kaip, kad turi melstis, tuomet jie visi 
melstųsi šiai vienai intencijai: “Tebūna tavo 
valia kaip danguj, taip ir ant žemės”. Tuomet 
nebūtų kovos frontų ir nesilietų nekaltų žmo
nių kraujas, tuomet turėtume amžiną taiką: 
“taiką ir ramybę geros valios žmonėms”.

Melskis tad be perstojimo, kad tu galėtum 
apturėti šiame gyvenime darnią vienybę su 
tobulu'Gyvenimu, Tiesa ir Meile, kuris pats 
yra dangaus šventumas. Ir kiek karštesnė 
bus mūsų malda, tiek mažiau bus žodžių. Juo 
mažiau aprubežiuojame maldą prašymais, 
juo karštesnė yra mūsų malda Dievui. Kuo-1 
met šita dieviškoji meilė persunks mūsų gy
venimą, tuomet visi mūsų darbai bus geri. 
Malda netik, kad pagerina mūsų darbus, bet 
ir tie darbai išbando maldą. Jei mes protau
jame teisingai, mes ir gyvensime teisingai.

Didžiausia yra nesąmonė sakyti, kad visai 
nesvarbu į ką tu tiki, svarbu tik, kad tu ge
rai elgies. Nesąmonė! Mes elgiamės taip, kaip 
mes tikime, galvojame; jei galvojame klai
dingai, klaidingai ir veiksime.

Gyvenk tad maldoje su meilės Viešpačiu 
ir tu elgsies meilėje su savo artimu. Pažvelk 
tik į Kristų ant kryžiaus ir tu būsi pilnas mei
lės savo artimui.

Tavo elgesys ir darbai pasakys ar tu esi 
maldingas, o ne žodžiai. Malda nėra gavimas 
ką nors iš ko, bet ji yra tapimas kažkuo nau
jesniu.

Kuomet mes tapsime kilnesni ir su pasiti
kėjimu garbinsim Jo šventą vardą, tuomet 
mes apturėsime ne vien ko mums reikia, bet 
ir ko mes trokštame, nes Kristus yra pasa
kęs: “Ištikrųjų, ištikrųjų sakau jums, ką tik 
prašysite mano Tėvo vardu, jis jums duos”. 
(Jono 16:23). (Bus daugiau)^
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Rašo — J. Kumpa
Centro Valdybos raportus už

daro su savo patvirtinimu Da
nielius Averka. iždo globėjas. 
Antro iždo globėjo seime nesi
matė ir tik perskaityta raštiš
kas pasiaišknimas. tai buvo po
nios Guzevičienės iš Brockton. 
Mass. Dar vienas kitas klausi
mas ir paskelbiama pietų per
trauka.

Suįro posėdis, visi viens kitam 
ką nors turi pasakyti ir viens 
kitą prakalbinti vienokiu ar ki
tokiu komplimentu. Štai iš vie
nos konferencijos įvyksta per 
keliolika. Bet jos jau neforma
lios. jos jau draugiškumu ir 
nauja pažintimi paremtos. Man 
prisiminė vaizdas rugiapiūtės. 
Atrodė, lyg rugių gubos bran
džių varpų pėdų susiglaudusios

ELEGIJA

Pragyvenau aš savo siekius. 
Nebėr svajonės mylimos.
Tik vienos kančios man belieka. 
Tie vaisiai dvasios tuštumos.

Audringoje likimo jūroj. 
Vainikas mano baigia vyst'. 
Toks liūdnas, vienišas ir niūrus 
Telaukiu, kol mirtis užklys...

Taip vėlyvos šalnos pakąstas, 
Besiaučiant viesului laukuos. 
Vienintelis lapelis plasta 
Jau paskutinis ant šakos.

Vertė: Jf. L-ėius ("A-')

bu- 
šei- 

buvo.

šnabžda, kaži derlingi metai 
vo ir kad šimteriopą vaisių 
mininkas gavo. Taip ir 
nes vyčiai, kad ir sunkiai per
melus dirbo, vienok ir daug ge
ro padarė, štai vienas pavyz
dys: Leidžiam Nr. 10. pereitų 
metų. Spaudoje pasirodo labai 
vertingas straipsnis liečiantis 
Pabaltijo valstybes ir Lietuvą. 
Straipsnyje reiškiama, kad čia 
pat už dienos kitos Maskvos į- 
vykstančioj konferencijoj, bus 
ieškoma išklypusio akmens Pa
baltas fronte, kad rusams būtų 
prižadėta kaipo tvirtovė apsi
gynimui nuo nacių. Esą Mask
vos ataka svarbesnė negu tuo 
momentu vvkstančioji Neapolio 
puolimas. Tame straipsnyj buvo 
tikra pranašystė, kuri ir išsipil
dė, nes Maskva to ir pareikala-’ 
vo savo "mažos“ valstybės ap
gynimui. Ar ne buvo juokinga. 
Ar nebuvo tai imperialistinės ‘ 
Maskvos politikos pirmieji pra
našai ? Lietuva bei kitos Pabal
tijo valstybės nebuvo ir nebus1 
pavojumi Rusijai. Ir taip tas: 
straipsnis buvo populiarus, kaj 
kiek tik buvo atspausdintų “Vy
ties” ekstra numerių, kaip vė
jas lapus išnešiojo po visą Ame
riką. telegramų pareikalavi
mais. Tai čia tik spaudos daly
kėlis. O ką be-talbėti apie ben
drą draugiškumą, kuris pasirei
škia vietiniuose susirinkimuose, 
parengimuose ir tt.

SEPTINTAS NAUJOSIOS ANGL 
SODALIEČIŲ SEIMAS

T?

štai subarškėjo peiliai, šaukš
tai. sakutės... jau ir pasistiprin
ta. Danielius Averka, luenas iš 
seimo komisijos narių, skelbia 
trumpų kalbelių programėlį ir 
kviečia tarti žodį Maspetho kle
boną. kun. J. Balkūną. Giliu su
sijaudinimu. praneša, kad yra 
atėjusi telegrama iš Švedijos, 
jog arkivyskupas Skvireckis y- 
ra patekęs komunistų nemalo
nėje ir pranešime sakoma, kad 
nesiranda gyvųjų tarpe. Tas pat 
pranešimas skelbia tą patį da
lyką ir apie vysk. Brizgi. Tos 
žinios buvo nepatikrintos, todėl 
ir reikėjo dar palaukti su jų pa
skelbimu viešai spaudoje. Bet 
buvo viena aišku, kad Raudo
noji armija ar jos palydovai, 
gestapininkai, kerta lietuvišk 4 
patriotų eiles, kaip tik gali 
sparčiausiai, o vietomis net r 
ištisus kaimus sunaikina. Taip 
buvo padaryta su Svyrių kai- 

, mu. Ir taip susidaro vaizda... 
kad visą Lietuvą užtvino rau- 

: donasis tvanas ir tik lieka No
jaus arka, tai lietuviškoji išei
vija. Toji išeivija, kurios mes 

į patys esame vaikai ir turime 
' daryti ypatingus žygius, kad 
per Alijantų BALANDĮ nuneš- 
tume teisingos taikos alyvos ša
kelę ir mūsų tėvų žemės paverg
tiems broliams ir sesėms, jeigu 
jie tos laimės sulauks patirti.

Kalba Šv, Jurgio par. klebo
nas. kun. Paulonis iš Brooklyu. 
N. Y. Jis reiškia didelio džiaug- 

• smo Vyčių organizacijos veiki
mu ir kartu apgailestauja, kad 
pirmieji lietuviai nepristeigė i 

. daugiau parapijų, kaip tokiame; 
didmiesty New Yorke. kuriose1 
būtų Įsikūrę vyčiai ir tuomi bū- j 
tų subūrę daug mūsų pakriku
sio lietuviškojo jaunimo po savo ; 
vėliava. Vienok apgailestauja, Į 
kad tokia graži ir kilni jauni
mo organizacija neprigija viso 
se parapijose. O vienok kalbėto
jas linkėtų, kad vyčiai visur įsi
kurtų savo kuopas ir dirbtų 
Dievui ir Tėvynei.

Trumpai taria po keletą min
čių. p-le Bruožaitė, p. Ketvirtis.

< adv. Young, Dr. Luzackas, p.
'j Kazlauskas ir k.
i Kun. F. Norbutas savo trum
pame žodyje sveikina vyčius ir 
kaipo naujai atgaivintos L. V y-' 
čių pirmos kuopos dvasios va
das, linki ir tiki, kad vyčiai gy
vuos. jeigu tik nesusilpnins da
bartinio veikimo. Jis džiaugiasi 
esąs tarp vyčių, bet pažymi, kad

.: tą laimę suteikė jo sergantis 
j klebonas nūn. Jonas Švagždys.

.; kuris jį išleido ir net sergantis 
i apsiėmė atlaikyti dvejas mišias.
1 Nuoširdumas visų akyse su už
uojauta dvasios vadams dėl jų 
kooperacijos palydimas su gau
siais aplodismentais.

(Bus daugiau)

♦;

Seimas Įvyks š. m. spalių mėn. 15 d. Šv. Kazimiero 
parapijoj. Worcester. Mass.

PROGRAMA
10:00 rytą Sodalietės renkasi parapijos svetainėje. 
10:30 — Procesija į bažnyčią.
10:45 — Švč. Panelės statulos vainikavimas.
11:00 — Šv. Mišios ir pamokslas.
12:30 — Pusryčiai.

1:30 po pietų — Prefekčių susirinkimas, Naujos vai-i 
dybos ir Rezoliucijų Komisijos rinkimas.

2:00 — 5:00 — Sesija: 
Sveikinimai.
N. A. S. Valdybos raportai, 
Prefekčių raportai,
Kalbos,
Diskusijos ir rezoliucijos.

5:30 — Pamaldos ir palaiminimas bažnyčioje.
6:00 — Vakarienė, meninė programa ir naujos valdy

bos instaliacija.

įsigykite viena įdomiau
ŠIŲ KNYGŲ -

"SVENC. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIURDE"
Šią knygą parašė moks-ĮEksc. Vyskupas Būčys ap- 

lininkas profesorius Vys
kupas P. Būčys. Knyga tu
ri 510 puslapių, gausiai 
iliustruota, papuošta me
nišku mėlynos spalvos 
viršeliu su auksinėmis 
raidėmis užrašu. Ši knyga 
yra taip Įdomi, kad pradė
jus ją skaityti, negali nuo 
jos atsitraukti iki pabaig
si ją skaitęs iki galui.

Šioje knygoje labai aiš
kiai ir suprantamai Jo

rašo 18-ką Švč. P. Marijos 
apsireiškimų Bernadetai; 
daugelį įvykusių stebūklų- 
išgijimų. Šią knygą žmo
gus skaitydamas gauna 
tikrą suraminimą ir sielos 
sustiprinimą.

Knygos kaina $3.50. Su 
užsakymais kreipkitės:

“DARBININKAS”,
366 W. B.oaaway, 

So. Boston 27, Mass.

i

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų Tel. Dedham 130k-R
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Kai naciai bombardavo Anglijos miestelį Dover, tai 
miestelio piliečiai slėptuvėse kėlė toastus už perga-to

lę, nes per visą karo eigą naciai bombardavo tą mies
telį per kanalą, bet tas miestelis išliko.

Supinsiu Dainužę
Supinsiu dainužę iš meilės jausmų,
Kaip rūtū vainiką suskinsiu,
Suteiksiu sparnus jai pilkų debesų, 
Supinsiu dainužę, supinsiu.
Aš savo paties širdį atiduosiu,
O sielą pagausiu iš angelų,
Ir visad, nors tyliai, aš ją dainuosiu;
Jos aidą paskleisiu už tamsių šilų.
Jai dvasią įkvėpsiu iš ugnies karštos, 
Narsumą iš rudenio vėjo;
Skaistumą iš vasaros saulės švelnios,
Ir meilę iš josios Tvėrėjo.
Nuskris ji linksmutė aukštai ir toli,-
Kur mirga žvaigždelių daugybė.
Nuskris ta dainelė maloni, daili
Per skaisčios padangės beribę... R. Pr-sis

$v. Kazimiero Parapija
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

AUKSINIO JUBILIEJAUS 
KOMISIJOS PRANEŠIMAI
Spalių 22 dieną, po iškilmingo 

minėjimo, 5 vai. po pietų, svečių 
pagerbimui įvyks bankietas 
Putnam and Thurston puošnia
me restorane, Mechanic gatvė
je. Tikietas $3.00.

lių 18 d. Tikietas $3.00 asme
niui.

Tos dienos vakare, 7:30 vai. 
įvyks gražus koncertas Memo- 
rial auditorijoj. Bus išpildyta 
“Vytauto Kantata” ir liaudies 
dainos. Solo dainuos pp. Julė 
Rioglytė, Julė Lukas (Mitrikai- 
tė), Marijona O’Toole (Paruly- 
tė> ir kitos. Smuiką solo gros p. 
Genovaitė Kaneb. Korės p.

SKELBIMŲ KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS

Rugsėjo 28 d., š. m., susiorga
nizavo BALF skyrius.

Pirm. adv. Kazys Tamulionis;
Iš pranešimų sužinota, kad pi- ,Vice-Pirm.: Dr. Petras Lanki-

nigais yra surinkta virš $1,600. ninkag jUOzas Glovackas, Dr. 
Komisiją sudaro sekančiai: J. Kazys Zekus. Ižd. — Jonas Dva- 
Žemaitis. pirm., adv. A. J. Mile- reckas; rast. — Kun. J. Baka- 
ris, vice pirm. Nariai: J. Bačin- nas Antanas Kriaučialis, Jonas 
skas, J. J. Dirsa, M. Čirvinskas.
V. Parulis, adv. C. Tamulionis,
Nelė Thompson, Dr. A. Karpa
vičius, Dr. F. Weiksnoris, P. 
Milius, Dr. P. Lenkinis.

Prieš Jubiliejinis parapijos 
susirinkimas įvyks spalių 15 d., 
tuojau po mišparų. Minėtame 

. susirinkime rengimo komisija 
praneš kas jau yra nuveikta.

Emkus. Kasos globėjai: Jonas 
Bačinskas. Antanas Janušionis, 
Jonas Reinikis. Maršalka —■ 
Antanas Kandrotas. Drabužių 
prižiūrėjimo komisija — Anta
nina Vaškelevičienė ir Ona Si
dabrienė. Rap.

Amerikos Lietuviu 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau-

i

A. A. VINCAS MILIAUSKAS I
Visus Baitimorės lietuvius nu

stebino žinia, kad penktadienį 
krito širdies atakos auka vi- 
siems gerai žinomas dirbtuves 
savininkas a. a. Vincas Miliaus
kas, gyvenąs 917 Bayard St. Ve- | 
lionis per kiek laiko nesveikavo,.

1 tačiau dirbo kasdieną. Vyras, 
sulaukęs tik 60 metų, nemanė, 
kad mirtis jį gali pakirsti.'' I
Penktadienio rytą jautė galvos! 
skaudėjimą. Išėjo į darbą. Pava- 
karyj nusilpo. Skubiai nuvežtas 
į ligoninę, kur į kelias minutes 
ir mirė.

Palaidotas iš šv. Alfonso baž
nyčios antradienį, spalių 10 d. Karaliui turi būti taip 
su trejomis mišiomis. Kun. An- kaip ir k=tais metais. Aukų su 
tanas Dubinskas giedojo mišias rjnkta virš $100.00. 
prie didžiojo altoriaus, kun. dr.
Mendelis atnašavo

i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Nakų

I , 602 Washington Blvd. 
į ! BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
i Limosinai dėl visokių reikalų

1 ®®©©©®®®©©®©©©©a

Įėjo parvykti į savo tėvelio lai
dotuves. Reiškiame giliausią už
uojautą a. a. Vinco žmonai, 
dukrelei Genovaitei ir jo sū
nums. kurie kariauja už Ameri
kos laisvę ir lygybę. Lai a. a. 
Vinco Miliausko vėle ilsisi Vieš
paties ramybėje;

il
i 

Spalių 22 d. įvyks parapijos!
Jubiliejinis bankietas. Norintie-I ... ... T ■J šia jaunimo organizacija — Lietuvos
ji dalyvauti tame bankiete, pra-1 vyčiai.
šomi paduoti vardus klebonijoje “VYTIS” eina kas mėnesi gražiai 

' paveiksluotas ir deda įdomių straips-
arba komiteto pirm, muzikui nių, žinių iš Amerikos ir užsienio. 
Juozui Žemaičiui nevėliau spa- “VYTY” rasi žinių iš viso pasau- 
__________________________________ iio.

i . “VYTIS” rašo apie Amerikos lie-
■ dienį ir penktadienį lankyda- tuvių jaunimo judėjimą, 
mas Belair Road miesto kampą. “VYTY” rasite įdomių pasiskaity-

’ . , . mų tinkamų seniems ir jauniems.
. Sekmadienį gan platus kunigų ..Vytį” redaguoja įžymus ir paty- 
užsibrėžimas buvo pagarsintas.1 ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 

i Trečiadienį, spaliu 11 d. abu: “VYCtIUr’ bendradarbiauja jo su- ‘ r Kviesti įžymiausi literatai.
kunigai vaikščios po East Balti-, TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 
more, ketvirtadienį jie bus ka nei vienos katalikiškos jaunimo 

organizacijos, ar nors mažiausio sky- 
Glyndon kaime, o penktadienį riaus. kurie neskaitytų “vyties”. 
mano aplankyti lietuvius Mor- į Visi skaitykime “VYTĮ!” 
rei ir VVashington parke. Kaip 
kitais metais, taip ir šįmetą ku-; 
nigai atneša gražų sieninį ka
talikišką kalendorių ir kūčių 
olotkeles. Aukos, kurias žmonės 
duoda, nėra kunigams, bet eina 

i į parapijos iždą. Kasmetą virš 
$1,000 geraširdžiai žmonės to
kiu būdu suaukoja parapijos 
reikalams.

------ I

“VYTIES'’ kaina metama tik $2.00.

“VYTIS”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Gai Dar Nepareina į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDEi

Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 
lome ir neperšame “žvaigždės”, tiX 
norime tiesą, pabrėžti. Štai ji: “Kas 
pamėgino “žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!" 
šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

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

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

“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00; 
širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų: Maldos Apaštalavimo 

“ŽVAIGŽDę”.
— 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija, 
488 E. Seventh St., 

So. Boston (27), Mass.

TARPTAUTINIS BAZARAS
Tarptautinis, daugiausia pa

vergtųjų tautų, bazaras prasi
dėjo sekmadienį, spalių 8 d. Tas 
kermošius įvyksta 5th Regi- 
ment Armory spalių 8-12 dd. 
Lietuvių vakaras įvyko antra
dienį, spalių 10 d. Dainos Dr-ja 
ir parapijinės mokyklos vaiku
čiai išpildė programą. Sekma
dienį kunigai ragino lietuvius 

i pirkti bilietus nuo lietuvių, nes 
kitaip lietuviai negaus jokio 
kredito. Kitą penktadienį btfe 
parašyta plačiau apie lietuvių 
pasirodymą. Antanas Miceika 
vadovauja lietuvių grupei. Jis 
turi visą štabą rūpestingų, 
darbščių padėjėjų.

I

AUKOS KETURDEŠIMTĖS
GĖLĖMS

Pereitą sekmadienį mūsų baž
nyčioje antra kolekta per visas 
mišias buvo renkama papuoši
mui altoriaus Keturdešimtės 
metu. Kun. dr. Mendelis sakė, 

i kad ir šįmetą altorius Kristui 
» gražus,

Altoriaus ir Rožančiaus mote- 
skaitytas; rų Jr-jos pirmam rudens susi 

prie P-lės Švč. altoriaus, o kun.įrinkįme nutarė paaukoti $15.00 
Povilas Dyer iš šv. Marijos Se-' tam tikslui, o Tretininkės sudė- 
minarijos. laikė prie šv. Juozapo'jo .$5.00, kad ir jos būtų atst> 
altoriaus. Kun. Jonas Mendelis vaujamos. Girdėjau, kad mūsų 
iš šv. Kotrynos parapijos buvo ’ kiebonas turi užsakęs net 40 tu- 
atvykęs pagelbėti su egzekvi-' z-nų baltų chryzantėmų. Gėlės 
jomis. Po mišių kūnas nulydė-' meningai Sesučių Kazimieriečių 
tas į Roly Redeemer kapines.

Kadangi a. a. Vincas Miliaus
kas buvo visiems plačiai žino
mas ir buvo narys skaitlingos 
šeimos, tai karstas buvo ap
krautas gėlėmis. Matėsi apie 50 
mišių kortų, kurias Vinco prie
temai ir pažįstami užprašė šv. 
Alfonso bažnyčioje. Laidotuvių 
dienoje bažnyčia buvo pilna 
žmonių, kurie atėjo atsisveikin
ti su senu pažįstamai ir darbda- 

j viu.
Skaudžios buvo šios iaidotu-I

vės ne vien tik dėlto, kad Vin
cas taip staigiai netikėtai mirė, 
bet ypač dėlto, kad a. a. Vinco 
Miliausko visi trys sūnūs Dėdės 
Šamo tarnyboje randasi už jū
rų - vandenų ir nė vienas nega-

i

į sudėtos turėtų papuošti sostą 
mūsų Eucharistiniam Karaliui, 
kuriuo ne jokia kita bažnyčia 
negali pasigirti. Visi Baltimo- 
riečiai laukia atvykstant misi-, 
jonieriaus kun. dr. Vinco An- 
driuškos, kurs sakys visus atlai-l 
dų pamokius. Keturdešimtės 
dėliai. paskutinės Novenos pa
maldos pirmadienį ir antradieni 
bus laikomos 7:30 v. vakare. ,

METINIS KALĖDOJIMAS
Spalių 4 d., kunigai pradėjo 

savo metinį darbą, lankydami 
I parapijos žmones. Trečiadienį, 
spalių 4 d. kun. dr. Mendelis at
lankė lietuvius gyvenančius 
Curtis Bay miesto dalyje, o 
kun. Dubinskas praleido trečia-

J^zaus 
las 50

I
■ Įstatai

Naudingos Maldaknyges
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

kraštai, 288 puslapiai. Kaina ................ $1.50
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, auk

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

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

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

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

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

RAMYBĖS ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus 
auksinis kryžius ant viršelio, 544 pusi. Kaina .... $2.75

Su užsakymais kreipkitės — 
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

$1.50

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50
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Penktadienis, Spalių 13, 1944

H Aš Esu Nekaltas Prasidėjimas

\

Visos Švenčiausios Pane
lės šventės yra gražios. 
Betgi visų gražiausia, tai 
Nekaltas Prasidėjimas. 
Kasgi yra Nekaltas Prasi
dėjimas? 1854 metais šv. 
Tėvas tai paaiškino: ypa
tinga Visagalio Dievo ma
lone ir neatsižvelgiant į 
Jėzaus Kristaus nuopel
nus, pirmame akimirksny
je savo prasidėjimo Marija 
buvo gimtosios nuodėmės 
nepaliesta. Visi mes įžen
giame į šį pasaulį su gim
tąja nuodėme. Tik vieną 
išimtį Dievas padarė Mari
jai. Marija buvo apsaugota 
nuo tos nuodėmės, kadan
gi Ji turėjo būti Švenč. 
Trejybės Antrojo Asmens 
Motina. Kristus, pats bū
damas Švenčiausias ir my
lėdamas savo Motiną be
galine meile, norėjo Mari
ją išaukštinti. Šventoji 
Dvasia neleido, kad Jos su
žieduotinė būtų nuodėmės 
sutepta. Todėl ir pats Dan
giškasis Tėvas nuo amži- 1 
nybės išrinko savo Sūnui 
Motiną ir ją išaukštino 
taip, kaip Dievas tik gali.

Šios šventės paslaptis 
mūsų širdžiai daug džiaug
smo teikia. Įsivaizduokim 
šiandien Mariją danguje, 
didis džiaugsmas ten vieš
patauja, šventųjų milijo
nų milijonai, visi angelai 
sveikina savo Karalienę. 
Visas dangus triumfuoja 
ir mes džiaukimės kartu. 
Mes visi esame Marijos 
vaikai, negalima šiandien 
liūdėti, kada, tokia didi 
šventė mūsų Dangiškosios 
Motinos. Jei mums kada 
yra nemalonu, žemės var
gai slegia, ar skausmo aša
ros akis temdo, jei šiame 
žemės ištrėmime mums 
sunku, atsiminkime, kač 
mūsų amžinojoj tėvynė; 
Marija begalinėje laimėje 
mūsų laukia. Ji sako, kada 
grįš mano vaikai pas ma
ne ,kada juos baisūs kelio
nės pavojai nepražudytų. 
Šventas Jonas matė Ap
reiškime, kaip pasirodęs 
didis ženklas danguje: Mo
teriškė saule apvilkta, ir 
mėnuo po jos kojomis, ir 
ant jos galvos dvylikos 
žvaigždžių vainikas. Koks 
gražus vaizdas: moteriškė 
pasirodo didžiausioje švie
sybėje, saulė tarnauja lyg 
koks jos apdaras. Ji stovi 
ant mėnulio, o ant galvos 
vainikas papuoštas dvyli
kos žvaigždžių. Tai Nekal
tai Prasidėtoji.

Liurde pasirodžiusi Ma-

rija tarė: “Aš esu Nekaltas 
Prasidėjimas”. Tie žodžiai 
ir dabar yra užrašyti uoloj. 
Ir dabar Nekaltai Pradė
toji Liurde begalo daug 
malonių teikia: gydo įvai
riausias kūno ligas, duoda 
atsivertimo malonę. Kiek 
žmonių išėjo iš ten pa
guostų, išgydytų, kiek a- 
šarų Nekaltai Pradėtoji 
Liurde žmonėms nušluos
tė — vienas Dievas težino. 
Ne visi galim nuvykti į 
Liurdą, Nekaltai Pradėto
sios prašyti pagalbos, bet 
visi galim į Ją kreiptis, 
prašyti pagalbos. Brangus] 
skaitytojau, gal dar tavo 
gyvenimas tamsus, negali 
prasiveržti pro gyvenimo 
ūkanas, kreipkis į Nekal
tai Pradėtąją dangaus Ka
ralienę, nesigailėsi amži
nybėje Marijos kvietimu 

. sekęs. Tavo gyvenimas bus 
• tyras, be dėmės, amžiny

bės šviesos nušviestas, ne 
klajojimas be vilties. Tu 
darbininke, kurs per die-Į 
nas vargsti prakaituoda- Į 
mas, esi reikalingas Mari
jos pagalbos, tu turi irgi 
nekaltas į dangų nueiti. 
Nekaltai Pradėtoji ir tau 
yra jūrų žvaigždė nušvie-Į 
čianti kelią.

1928 m. Nobelio premiją 
laimėjo norvegų rašytoja 
Zigrida Undset. Prieš ke
letą metų ji atsivertė į ka
talikų tikėjimą ir kaip 
konvertite ypatingai gar
bino Švenč. Sakramentą iri Du Bois, Pa. 
Švč. Panelę. Savo kamba- ' 
ry ji įrengė koplytėlę ir vi- 1 
si katalikai galėjo eiti ten 
šv. mišių klausyti, nes kiti 
gyventojai yra protestan
tai.

Kai ji važiavo į Stock- 
holmą atsiimti dovanos, 
viename mieste buvo su
ruošta jos garbei didelės 
iškilmės, kuriose buvo 
daug žymiausių žmonių. 
Pats rašytojų sąjungos Į 

. pirmininkas uždėjo jai ant 
galvos laurų vainiką. Di
džiausia garbė! Kur ji pa
dėjo tą garbės vainiką? 
Kitą rytą 8-tą gruodžio, 
Marijos Nekalto Prasidėji
mo šventėje ši rašytoja 
nuėjo į bažnyčią ir ant Ma
rijos altoriaus uždėjo savo 
rankomis šį laurų vainiką, 
aukojo Nekaltam Prasidė
jimui. Brangieji, ką mes 
galime Nekaltai pradėtai 
Dievo Motinai aukoti? Ne-Į 
turim laurų vainiko, netu
rim brangenybių, bet tu
rim širdį. Aukokim ją Ma
rijai, kad ji saugotų mūsų 
širdį nesuteptą iki mirties. 
Aukokim ne žodžiu, bet 
darbu, pasiryžkim taip 
vengti nuodėmių, kad su 
Marijos pagalba jokia sun-

t

Šios Dėdės Šamo WACS turėjo laimės užeiti Paryžiuje j perfumerijos 
parduotuvę, kur joms suteikta malonumo apipurškiant Paryžiaus kvepa
lais.

Šventasis Pranciškau
Šventasis Pranciškau, Serafiškas Tėve, 
Pažvelgki į mus iš dangaus;
Mes vargšai šios žemės maldaujame tave 
"Sustiprinki mūsų jėgas.

* * *

Visi mes vargstame ašarų pakalnėj 
Prislėgti darbais ir vargais;
Viena mūsų viltis — tai dangaus buveinėj, 
Jei tapsim’ sekėjais tavais.

* * *

Širdys mūsų trokšta eit tavo pėdomis, 
Sekt tavo praskintais takais;
O sielos užimtos karštomis maldomis, 
Kad taptume Dievo šventais.

* * *

Per pasninkus, maldą ir gailesties darbą 
Pasitikim daug ką pelnyt;
Su Dievo palaima ir tavo pagelba 
Sau dangišką laimę įgyt.

e

I

I

Kun. M. J. Urbonas.

Surasti Gimines Karo Ištęriotose

tol kol priešas okupuos 
kaikurias vietas, arba kur ' 
vietos po Alijantų milita- 
rinės kontrolės, be norma
lių pašto patogumų, tik 
Am. Raudonasis Kryžius 
gali ieškoti asmenų.

Centrai Locations Index 
negalės perduoti jokių ži
nių, informacijų arba as
meninių pranešimų.

Bet kaip greitai “Loca
tion Service” skyriai bus 
įsteigti, tikima, kad bus 
galima kaip nors padėti 
žmonėms.

Tos minėtos septynios 
organizacijos vartos vie
nodas blankas suradimui 
giminių. Vardas organiza
cijos, kuri paduoda prašy
mą, bus užrašytas ant 
blankos. Valdininkai Cen
trai Location Index Ine., 

( bus Mr. Moses A. Leavitt, 
pirmininkas, Miss Ruth 
Larned, vice-pirmininkė, ir 
Miss Janet Siebold, sekre
torė. FLIS.

The American Commit-

5

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
IR PABALTIJO

i

NARROVV ESCAPE—Lt. Col. 
Edvvard J. Potter of Austin. 
Tex., holds statue and wings 
given him by Chincse living 
in area vvhere he crash landed 
B-29 bomber. U. S. fighter 
planes protected crcxv from 
Jap raids until plane was re- 
paired. Nativcs lengthened 
ncarby airstrip for giant ship 

to leavc ground.

WAC OF THE MONTH—Pvt 
Helcn Laky of Trenton, N. J., 
who vvas first vvoman to serve 
American Commission as in- 
terprcter in Centrai Europc >n 
1918 is WAC of the month oi 
Sept. She has two sons ir. 

service.

4
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Giminės Jung. Valstybė
se jau per keletą mėnesių tee for Christian Refugees, 
kreipiasi prie visų socialių 
organizacijų, prašydami 
pagalbos surasti gimines 
Europoje. Padėti šiems 
žmonėms, septynios visą- 
tautą apimančios organi
zacijos sudarė kooperaty- 

i vį patarnavimą vardu 
“Centras Location Index, 
Ine.” Šios septynios orga
nizacijos stengiąsis suras
ti asmenis, kuriuos karas 

| perkėlė arba išvarė kur ki
tur.

Centrai Location Index, 
rasis New Yorke. .------

Šimtai tūkstančių asme- National Council of Jew- 
nų, kuriuos giminės ir ish Women, 1819 Broad- 
draugai šioje šalyje bando way, New York 23, N. Y. 
surasti bus užregistruoti' National Refugee Ser- 
“Central Location Index” vice, Ine., 139 Center St., 
ofise, per sekamas septy- New York 13, N. Y.
nias organizacijas. Žmonės gali kreiptis prie
--------------------------------- >tų organizacijų arba j i 
ki nuodėmė mūsų širdies, vietinių skyrių. Tie skyriai 
niekados nesuteptų. Lai-‘ praneš organizacijai New 

Įminga būtų Marija, jei to- Yorke. Centrai Local Index 
kią auką laimėtų.

Dabar klausimas, kaip šymų, bet priims tik sky- 
galėtume mes Marijos Ne-i 
kaltą Prasidėjimą garbin-1 
ti? Ar reikia ypatingų mal
dų, darbų? Ne visi mes tu
rime rąžančių. Kaip Liur
de Marija garbinama ro
žančiumi, taip ir mūsų lū
pos tekalba šventus žo
džius. Ir mus rožančius te- 
jungia su Nekaltu Prasi
dėjimu, o nuostabus Mari
jos palaiminimas nužengs 
ant mūsų. (“Ž”)

Ine., 139 Center St., New 
York, 13, N. Y.

American Friends Ser
vice Committee, 20 S. 12th 
St., Philadelphia 7, Pa.

The American Jewish 
■ Joint Distribution Com
mittee, Ine., 270 Madison 
Avenue, New York 16, N. 
Y.

Hebrew Sheltering and 
Immigrant Aid Society, 

|425 Lafayette St., NYC.3
International Migration 

■i Service, 122 East 22nd St., 
NYC. 10, N. Y.

nepriims tiesioginių pra-

rių prašymus. Kada var
dai bus užregistruoti Cen
trai Location Index ofise, 
tik tada Tarptautinis Rau
donasis Kryžius, kaip ir ki
tos viešos ir privatės orga
nizacijos, bus prašomos 
surasti gimines. Tarptau
tinis Raudonojo Kryžiaus 
Komitetas užregistravęs 
daug asmenų, kurie buvo 
ištremti.

Kada Raudonojo Kry
žiaus Komitetas gaus in
formacijų apie ieškomus 
asmenis, jo darbas bus 
baigtas. Raudonasis Kry
žius negalės repatrijuoti 
asmenis, negalės vėl su
vesti šeimas, ir panašius

“Žmogus yra noras, ieš
kąs perlų karčioj gyveni
mo jūroj. Ar ras perlų? Tai 
klausimas; bet kad kar
taus vandens ligi sočiai 
prisigers, tai negalima a- 
bejoti.” Elzė Ožeškienė, darbus. Atsiminkime, kad

NESAKYSIU

Nesakysiu, neporysiu, 
kam gėlelę skyniau, 
ar sau pačiai, ar kitam kam 
vainikėlį pyniau.
Tai aš skyniau rūtužėlę 
savajam berneliui, 
tai aš pyniau vainikėlį 
raibam sakalėliui.
Jau nuvyto vainikėlis 
ant glodžios galvelės — 
dar negrįžo bernužėlis 
iš didžio kelelio.
Kaip išjojo bernužėlis 
svetimon šalelėn, 
liepė skinti, liepė p'nti 
rūtų vainikėlį.

Liepė skinti, liepė pinti 
rūtų vainikėlį, 
liepė — sakė jauną įmukti 
rytą — vakarėlį.

Jau nuvyto rūtužėlė, 
lapeliai nukrito — 
dar bernelis sakalėlis 
iš karo negrįžo.

Vai. tai liūdna, vai. tai sunku 
jaunai mergužėlei;
vis vargelis — nelaimėlė 
jaunoje dienelėj.

Nėra jauno bernužėlio — 
širdies numylėto, 
neprijojo — neparleido 
man anei žinelės.

Tęsinys 5-tame pusi, 
kų — $50.00 nuo A. Stan
kevičiaus (Bronx, N. Y.į; 
$25.00 nuo Kap. J. Jasins- 
ko (Dorothy, N. J.); $5.00 
nuo P. Narvydo (Brook- 
lyn, N. Y.); $1.00 nuo J. 
Andriaus (Brooklyn, N. 
Y.).

Visiems aukavusiems 
LAIC taria širdingą padė
ką. * * *

Pataisa
LAIC Žinių Santraukoje 

No. 19, 9-tame puslapyje 
žinutė apie Laikinąją Es
tijos Valdžia gauta ne iš 
Estų Konsulato, bet iš pri
vačių gerai painformuotų 
estų šaltinių.

♦ ♦ *

Naujas Vokiečių Laikraštis 
Lietuviams Mulkinti

Lietuvos atbėgėiių skai
čiui Vokietijoje gerokai 
padidėjus, Berlyne pasiro
dė naujas laikraštis — 
Deutsche Zeitung fur Li- 
tauen.

* * *
Amerikos Spaudos Balsai
THE TABLET. Saturday, Oc

tober 7th (excerpt from the edi- 
torial “EXTERMINATION”). 
“The exposure of attempts by 
the Soviets and the Germans to 
“exterminate” the Baltic na
tions of Lithuania, Latvia and 
Estonia. as reported in the lašt 
two issues of THE TABLET. 
brought considerable comment 
from Congressmen, public offi- 
cials and the American public. 
Having been brought into the 
lignt. discussion of the plight 
of the Baltic Statės has been 
removed from the “taboo” list 
and the reactions to the inhu- 
man suppression of the Ii ves 
and the rights of the Baltic 
peoples are beginning to arise. 
Although few Americans have 
any considerable knowledge of 
the three small republics. the

Dalia mano vargužėle, 
kur dalele esi?
ar už jūrų mėlynųjų, 
už gilaus Dunojo?
Atsišaukė dalužėlė 
anoj pusėj jūrų.
Neparplaukti, neparbristi: 
gilus vandenėlis...

Vincas Krėvė.

simple fact that the principles 
for which this country is fight- 
ing in Europe and the Pacific 
are being callously violated is 
suffiecient reason to arouse the 
conscience of the people of the 
United Statės.

Daily the facts are beginning 
to appear more openly in the 
daily press”.

Paskutinis National 
Catholic Welfare Can- 
ference News Service 

biuletenis
October — Trys - ketvir

tadaliai plačiai siuntinėja
mo NCWC biuletenio “Wa- 
shington Letter” pašvęsti 
Pabalčio tragingai padė
čiai nušviesti. “Baltic Na
tions’ Fate in Post-war 
Program is Cause of Con- 
cern”. Tragic reports of 
happenings in Lithuania, 
Latvia and Estonia — to
kia antrašte pradedamas 
biuletenio tekstas. NCWC 
informacija veik išimtinai 
pagrįsta LAIC medžiaga.

Nepamiršk Registruotis
Artimiausiu laiku visoje 

Amerikoje, prasideda rin
kikų registracija Preziden
tui rinkti. New York’e re
gistracija prasideda pir
madienyje spalių 9 d. 5 
PM. ir tęsis ištisai 6 die
nas iki šeštadienio, spalių 
14 d., 10:30 P.M. šeštadie
nyje, spalių 14 d., registra
cija prasidės 7 A.M.

Nesiregistravę rinkikai 
balsuoti negalės! Tad re- 
gistruokitės visi! Iki pas
kutiniai dienai neatidėlio
kite! Nepamirškite, kad 
balsavimas yra pareiga 
kiekvieno gero Amerikos 
piliečio!

AMERICAN 
REDCROSS

i

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. 8L. PASALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

: Prot. RašL — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Mass. 

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
Į 699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 
; Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadvvay. So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 9VC.

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

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

8 Winfield St.. So. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė,

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

29 Gould SL, W. Roxbury, Mass. 
Tel. ParKvay—1864-W.

Iždininkė — Ona StaniuliūtS,
177 West 7th SL, So. Boston, Mass. j 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadvvay. S. Boston, Mass.

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolu raštininke.

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7U 3L. So. Boston. Mass.

“Meilė neįtaria piktume, 
nesidžiaugia neteisybe, o 
džiaugiasi tiesa” (I Kor. 
13. 5—6).

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro- 

* žančių:
Puikus baltas, sidabrinis .............................. $8.00
Juodas stiprus .................................................. $1.25

I i Rusvas stipriai padarytas $1.20
Gražus baltas, tinkamas moterims ir merg. $1.50

j. Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

ji 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

M

J
'* Kun. P. M. Juro Nauja
1 Maldaknyge

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 
i maldaknygę RAMYBĖS ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusla- 
i pius. gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian- 
5 čios išvaizdos. Kaina $2.75.

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu:
? “Darbininkas”. 366 W. Broadwav, So. Boston 27, Mass.
<VVKVXVXXXVXVVVX.XXVVXVVVXXVXVXVVVVVVVVXVVVVVVXVVV



DARBININKAS 6Penktadienis. Spalių 13. 1944
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE * 

_____  t

kis. J. Chesna. M. Abračinskas. 
S. Balčiūnas. P. Miliauskas, G. 
Česnulevičius.

- I Drabužių sortavimo komite- 
bažnv- tas: ^rs' ^arry — pirmininkė; 

padėjėjai: Mrs. S. Yuškaitis. 
Mrs. M. Ross. Mrs. Anna Pekar- 

J B e- šiene, Mrs. E. \Vallace. Mrs. 
ztoi-zt Eva Couble. Mrs. Grace Drevin- ga\ o teie-
" Walteris skas’ Mrs’ Akstin- ^Irs- 

Kasėta.
Drabužių pakavimo komite

tas: H. Norkiūtė — pirmininkė: 
padėjėjai: Rutha Ykasaliūtė, B. 
Yezukevičienė. EI. Bulkites. An
na Norkus. Regina Johnson. E. 
Svirskas. Em. Yarmalavičius.

. Fr. Galinskaitė. AI. Alinskas. 
Fl. Tamulevičiūtė. Julia Ado-

OFICIALIAI ĮSIKŪRĖ BEND- maitvtė ir S. Buinauskas.
RAS AMERIKOS LIETUVIU . Išsiuntimo komitetas: F. Mi- 
ŠALPOS FONDO SK\ RIL S liauskas. J. Yezukevičius, K. 

Grigas. M. Svirskas ir T. Kubi
lius.

šiame susirinkime įsirašė j 
Šalpos Fondo skyrių 50 narių, 
kurie pasižadėjo kas metai mo
kėti

LAWREHCE, MASS.
Mirė Veronika Krikščionaitė 

Palaidota spalių 9 d. 
Pranciškaus parapijos 
čios.

Teko nugirsti. Kad pp. 
levičiai. spalių 9 d., į 
gramą, kad jų sūnus, 
yra žuvęs karo lauke.

Tai jau bus keturi iš šios pa
rapijos paaukavę savo gyvybę 
už skaistesnį tautų rytojų.

Aušrelė.

rasi. Adomas šaukis; finansų 
rašt. Petras Svirskas; ižd. Juo
zas Zavadskas. Iždo globėjai —1 
Antanas Radzukinas ir Adolfas; 
Musick.

Skyriaus valdyba tuojau susi
rašys su Centru, gaus daugiau 
informacijų ir pradės veikti šio
je kolonijoje: prirašinės narius 
ir rink., drabužius. Valdyba įga
liota ruošti kitą susirinkimą su 
prakalbomis. Lai visi lietuviai 
prisideda prie šio labdaringo — 
Lietuvos šelpimo darbo. Taupy
kite drabužius ir kaip tik pra
sidės jų rinkimas paaukokite 
per BALF skyrių Lietuvos karo 
ir diktat.ru apiplėštiems žmo
nėms. P. Klausutis.

I

■

VAKARIENĖS TIKIETAI 
p. Irene Reilly (Terelis) jau 

Spalių 8 d. vietinės pašaipi- išdalino komisijos nariams ti
nęs draugijos ir klubo atstovai kietus ir > Jau P^tmami. KaJ- 
- pp. Vladas Paulauskas. S. na $L23- Kas dar Ilgyje ti- 
Kundrotas ir S. Kučinskas lan- kiet^ *ai N §ali Sauti ko‘ 
kėsi pas kleb. kun. P. V. Stra- narius kun’ Jon*
kauską pasitarimui apie Bendro Skalandį klebonijoje. 
Amerikos Lietuvių šalpos Fon-1 visi lietuviai *vertina 
do skyriaus suorganizavimą. £ražų lietuvišką darbą! Rap.

Pasitarimas vyko labai sklan
džiai. ir BALF skyrius bus grei
tu laiku suorganizuotas. L.L.S.

LOWELL, MASS.

CHICAGO, ILL
I

BROCKTON, MASS

Sekmadienį, spalių 8 d.. 2:30 ' 
vai. p. p.. Šv. Roko par. salėje • 
įvyko prakalbos tikslu oficialia: 
suorganizuoti Bendrą Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondo sky
rių. Susirinkimo vedėju buvo 
vietinis vikaras kun. F. Norbu- 
tas. kuris pirmiausia pristatė 
kalbėti Brocktono miesto mayo-! 
ra Joseph Downey. kuris svei
kino lietuvius Brocktono miesto n 
vardu. Antras, 
Tuinila iš So. Bostono, 
plačiai išaiškino 
BALF skyrių.

Po to kalbėjo Dr. P. Jakmauh, : 
buvęs valstybės sveikatos de
partamento komisijonierius. ku
ris nuoširdžiai ragino susirinku
sius skubėti, teikti Lietuvos 
žmonėms pagalbą — pinigais ir 
drabužiais.

Naujai suorganizuotam Šalpos 
skyriui išrinkta 
kančių asmenų: 
butas — pirm.;
kais — J. Treinavičius. Vincas 
Zinkevičius. J. Davis. Sekreto
rė — Julia K. Yakavonytė; Ka- 
sierius — M. Abračinskas; fi
nansų sekretorius — Pr. Miliau
skas.

po $2.00.

HAVERHILL, MASS.

NASHUA, N. H.
Spalių 22, 23 ir 24 dd. įvyks 

40 Valandų atlaidai Šv. Kazi
miero lietuvių par. bažnyčioje.

KĄ DUODA COMMUNITY 
AND WAR FUND?

Atsakymas aiškus. Rodos, ne
turėtų būti lietuvio, kuris paa
bejotų. Tačiau, randasi tokių, 
kurie drįsta pasakyti “kažin a? 
gaus mano giminės, jei bus skir-

Spalių 7 d. palaidotas iš Šv. ta Lietuvai?
Šie du lakūnai ir vidury sėdintis Seabee džiaugiasi, Kazimiero par. bažnyčios para- Community and War Fund 

kad nors ir netikėtai jiems reikėjo nusileisti ant Pele- pijos kapuose a. a. Antanas Ba- Prižmž mūsų tautą savo globo-i 
liu salos, bet laimingai. Iš tos salos vėliausiai buvo iš- ranauskas. 39 m. amžiaus. Pa-! kartu su kitomis tautomis, ku- 
taškyti japonai. liko dideliame nuliūdime žmoną

ir tris vaikus, tėvus ir gimines.
Reiškiame užuojautą.

LIETUVOS ŠALPOS SKY
RIAUS SUSIRINKIMAS

Kalbėjo p. Fred -4. Carlson
Antradienio vakare, spalių 10!

d., šv. Jurgio lietuvių par. sve-'________ _______ ___
itainėje įvyko Bendro Amerikos Messenger” spalių 10 d. laidoje!

Rap.

rios likimas taip pat apverkti
nas. kaip ir kitų.

Kuomet Europa maudosi 
kraujuose, jai reikalinga būtina 
parama. Kuomet mūsų broliai- 
sūnūs kariauja po visą pašau!,, 

! jiems taip pat reikalinga mūsų 
pagelba.

Community and War Fund ir 
yra tam, kad ištiesti pagelbos 
ranką.

Ar Tamsta turėsi kietą širdį 
atsakyti tiems rinkėjams, kurie 
šį mėnesį eina į jiems paskirtus 
namus kolektuodami ? Ar Tams
ta užsimerksi prieš tą tikrybę, 
kurie palietė mūsų jaunuolius, 

Memorial ligoninėje, p. Antanas ta^P švelniai auklėtus, kad karo 
Dubauskas tebėra Šv. Juozai o^onte neštų patys vieni praga- 
ligoninėje, kur jam buvo pada- rinkas kančias badaudami, brai- 

nį ir sekmadienį Šv. Jurgio lie- kios operacijos Norwoodo ligo- rXta operacija.
tuvių par. bažnyčioje įvyko 40 ninėje su Dievo p galba sveiks-' Linkime visiems 
Valandų atlaidai. ' i ta. kogreiėiausia pasveikti.

Penktadienio vakare iškilmin-1 --------------
gus mišparus laikė kun. K. Va-: Sekmadienį, spalių 8 d. mirė 
sys, Aušros Vartų par. klebo- Barbora Vaitkienė (Viesulaitė),| 
nas. Worcester. Mass. Asistavo ilgus metus gyvenusi Norwoode. 
kun. J. Vaitekūnas, f

I miero par. klebonas, Provi- Į buvo nuvykus į senelių 
dence. R. I.. ir kun. J. Bakanas, 
Šv. Kazimiero par. vikaras, 
Worcester, Mass. Pamokslą pa- 
sakė kun. Jonas Skalandis iš 
Stoughton.

ir tilpusiu “Norwood Daily ras. P. Aukštikalnis, S. J. 
Lietuviai gausiai dalyvavo at-

Lietuvių Šalpos Fondo 22 skv- ja;gku, kuriuo paneigiama ko- laiduose, 
riaus susirinkimas. Pirm. A. F.
Kneižys paaiškino susirinkimo 
tikslą ir pranešė, kad jis pa
kvietė į šį susirinkimą p. Fred. 
A. Carlson. Norwoodo Commu
nity Chest pirmininką, kuris! 
atėjo ir nuoširdžiai kalbėjo apie 
Lietuvos ir kitų kraštų nuken
tėjusius nuo karo žmones ir a- 
pie būsiantį Community Chest 
vajų. Kvietė visus prie to va
jaus prisidėti.

p. Carlson savo kalboje prisi-į 
minė, kad jis skaitęs BALF i

I

munlstų - kvislingų klaidinan
čios žinios ir iškeliamas BALF 
tikslas, būtent, reikalas šelpti 
Lietuvos žmones, tą laišką už- 
gyrė. Prisirašė 11 naujų narių. 
Dabar skyrius turi 67 narius.

Fin. raštininkas p. J. M. Pe
čiulis perskaitė laiškus iš BALF 
Centro, kuriuose sveikina mūsų 
skyrių ir jam davė 22 numerį.

Spalių 2 d. p. K. Nadzeika,
Parapijos merginų choras ir gyv. 7 South St.. LDS ilgame- 

solistė p. V. Baltaduonytė. va- tis narys ir veikėjas, pasidavė 
dovaujant varg. p. Julei Vilki- operacijai Memorial ligoninėje, 
šiūtei, gražiai giedojo. Operacija pavyko ir p. K. Na-

Sekmadienį pas Kneižius lan- dze^Ka’ ačiū Dievui, baigia pa
kosi ponia T. Mitchell iš Na-, 
shua. Kneižių sesuo.

sveikti.

p. Juzė Andrikienė po opera-
Savaitės pabaigoje buvo atvy- eij°s Šv. Juozapo ligoninėje

Kun. Jono Žuromskio rūpes- 
u, spalių 1 d. lankėsi Pranciš- 

kalbėjo Jonas konų vizitatorius kun. Thomas 
kuris Grossman. OMC., lydimas Law- 

reikalą turėti rence lietuvių parapijos kleb. skyriaus pirmininko laišką, til-i 
kun. Pranciško Juro. Vizitato- pušį “Norwood Daily Messen- 
rius pasakė pamokslą anglų kai- ger' 
ba. o kun. P. M. Juras 
kojo lietuvių kalba.

Po pamokslo suteikė Šv. Tėvo Fred A. Carlson už atsilanky- 
palaiminimą. naą ir suteiktas informacijas.

' Garbės pirm. kun. S. P. Knei
žis. negalėdamas dalyvauti su
sirinkime. raštu pridavė drabu- 

Ižių rinkimo Lietuvos žmonėms 
projektą. kurį susirinkimas 
vienbalsiai priėmė. Drabužių 

' komisijai, spaudos komisijai ir 
skyriaus valdybai paliko išre
klamuoti drabužių vajų, nusta
tyti laiką ir vadovauti.

Susirinkimui prašant, p. J. 
Vata ir p. J. Versiackas pažadė
jo duoti vietas drabužiams savo 
namų krautuvėse, už ką išreik
šta jiems padėka. Jau yra su
neštų drabužių parapijos salėje. Į 
Komisija nustatys ir paskelbs p Aukštikalnis. s iš
kada ir kur priiminės drabužius _ . x ,i Pomfret. Conn. Pastarasis tal- Lietuvai. . . . , .... I kimnkavo klebonui per visas BALF skyriaus nariai, susi-1 . ,, _ ............... . , , 'tris dienas: kiaule išpažinčių,

o t r-'i r.-'niri/n norocirtll '

kus paviešėti pas savuosius p. sve^ta- P- Pranas Dambraus-
Palikta valdybai paskirti ki- ^]ena Cormia - Perednytė kuri kas- kuris 5 savaitės atgal su-i 

tam susirinkimui laiką. JTa VVAVE tarnyboje, New lauž® ranką dirbtuvėje, tebėra j
— — . X T z .TV, z. t i n 1 1 , 1 t. z, t. A tt + « t, z, T. !

ir iš to laiško susipažinęs 
atpasa- su BALF skyriaus veikimu.

Susirinkimas padėkojo p.

SUORGANIZUOTAS BALF 
SKYRIUS

Spalių 8 d... Haverhill’io Lie-Į 
tuvių Katalikų Centro iniciaty
va ir kun. Jono Žuromskio pa
galba įvyko masinis lietuvių su
sirinkimas tikslu suorganizuoti 
Bendro Amerikos Lietuvių šal
pos Fondo skyrių. Nemažai 
žmonių dalyvavo ir visi nuošir- 

i džiai pritarė tam labdaringam 
Generaliam darbui komitetas: Lietuvos šelpimo darbui. į 

V. Adomaitis, Mrs. Agnės Bar- BALF skyrių įsirašė 18 narių ir 
ry. Geo. Davis. K. Grigas. F. Mi- sumokėjo po $2.00 metinio mo- 
liauskas, H. Norkiūtė. J. Trei- 
navičius. J. Yakavonytė. C. j 
Yurgeliūnas ii V. Zinkevičius.

i
Į kolektavimo komitetą įeina:1,kun. Jonas

G. Davis. V. Adomaitis, kaipo Mykolas Matonis: vice-pirm. — 
pirmininkai: padėjėjai: A. Yas- Bernardas

Į
valdyba iš se- 
Kun. F. Nor- 
vice-pirminin-

i

kesnio.
Į BALF skyriaus valdybą iš-

1 rinkti šie: Garbės pirmininkas
Žuromskis: pirm.

Jurkevičius; prot.

I

------------- ’Yorke.
40 VALANDŲ ATLAIDAI
Pereitą penktadienį. šeštadie-Į p. Uršulė Pazniokienė po sun- dydami po purvynus be atilsio, 

ligoniams: kandžiojami visokių vabzdžių ir 
Rap. taiP toliau-

STOUGHTON, MASS
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Įsivaizduokime tas visas jų 
kančias, o nedrįsim nė vienas 
atsakyti stambią auką, kad da
linai palengvinus jų kančias, 
kurie grumiasi už mūsų ir viso 
pasaulio laisvę.

Community and War Fund y- 
ra gailestingoji motina, kuri 
šelpia visus nuo šio baisaus ka
ro nukentėjusius, ir teisingai 
padalina jiems reikalingą para
mą.

Community and War Fund 
I šelpia labdaringas įstaigas: 

‘ ■ prieglaudas, USA karo tarny-

i

Šiomis dienomis grįžo iš Itali-
Šv. Kaži- Senatvės ir ligos prispausta, ji jos karo fronto karys Andrius 

J namą, šilanskis, kurio namai yra 8
Elmhurst. Pa., kuris yra Jėzaus vVater St. Jis pasižymėjo kauty- 
Nukryžiuotojo Seserų globoje ir nėse su priešu, buvo sužeistas ir 
priežiūroje. Ten ji ir mirė su- už tai gavo “Purple Heart”. Da- 
laukusi 78 m. amž.

A. a. Barboros Vaitkienės kū-jDevens.
Karys Arthur Radvilas pralei- 

savaičių atostogas' 
Stoughtone. Išvyko į Tennesee.1

Pereitą^savaitę p. Agota Sipu-' bas^USO~Amerikoj  "ir' 
liauskienė. gyv. 196 Perry St.' daiyse
gavo žinią iš Karo Departmen- 
to, kad jos sūnus karys Julius 
sužeistas Prancūzijoje. Reiškia
me užuojautą motinai. Pasimel- 
skiir?, kad jos sūnus ir taipgi 
kiti mūsų sužeisti kariai pa
sveiktų.

bar sveiksta ligoninėje, Fort

Tą vakarą lankėsi .Tretininkų nas atvežtas iš Elmhurst. Pa. į
• Norwoodą ir pašarvotas brolio,1 do kelių 
p. K. Viesulos, gyv. 34 Fairview 
Rd., namuose.

Laidotuvės įvyko spalių 11 d. 
iš Šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčios. Norwoode, Kalvarijos

- -r |

vizitatorius kun. Grossman irį 
; pasakė pamokslą Tretininkams 
anglų kalba. Taipgi dalyvavo ir 
šie svečiai kunigai: P. J. Juš- 
kaitis iš Cambridge. kun. Dr. 
Andriuška. MIC., ir kun. J. Pet-

pažinę su pirmininko parašytu

Poniu ir Panelių
DĖMESIUI
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 didelioje. atnaujintoje ir artistiškai 
įrengtoje krautuvėje turi didelį pasirinkimą madnių 
ir elegantiškų kailinių, kuriuos parduoda lengvomis 
sąlygomis. Dabar nusipirkusios kailinius, galite juos 
palikti I. J. F0X krautuvės storage ir už tai nieko ek
stra nereikia mokėti. Užėjusios į I. J. Fox krautuvę, 

visuomet prašykit, kad jums patarnautų p. Bernardas Ko-411 M’ashington St.. Boston
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.

rauskas, MIC., iš Marianapolio. į kapuose Brocktone. Velionė pa-
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atnašavo šv. mišias sekmadienį 
ir pasakė pamokslus.

šeštadienio vakare mišparus 
laikė kleb. kun. S. P. Kneižis. 
Pamokslą pasakė kun. Dr. K. 
Urbonavičius, buvęs tos para
pijos klebonas.

Sekmadienį, spalių 8 d. laike 
šv. mišių veik visi parapijiečiai 
priėmė šv. Komuniją. Šv. Var
do draugijos nariai “in corpore’’ 
priėmė šv. Komuniją. Vakare į- 
vyko atlaidų užbaiga iškilmin
gais mišparais, pamokslu ir 
procesija.
JDr. Cibulskis. Nashua lietuvių 
parapijos klebonas. Asistavo 
kun. J. Žuromskis iš Haverhilli 
ir kun. A. Baltrušiūnas iš Cam
bridge. Pamokslą pasakė kun. 
P. M. Juras. Lawrence lietuvių 

į par. klebonas. Taipgi dalyvavo 
šie svečiai kunigai: A. Petrai
tis, šv. Kazimiero par.. Worces- 
ter. Mass., klebonas. J. Bucevi- 
čius. Nashua lietuvių par. vika-

ėjo iš Kuršėnų par.. Lietuvos.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Adomą ir brolį Kazį Vie
sulą.

Laidotuvėse patarnavo p. Ona 
Warabow, laidotuvių direktorė.

Moterų Sąjungos 27 kuopos 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalių 15 d., tuojau po sumos 
parapijos svetainėje. Valdyba 
kviečia visas nares dalyvauti.

Visi ir visos, kurie galėtų pa
sidarbuoti Community Chest 
vajuje, kviečiami užsiregistruo
ti klebonijoje. 36 St. George St., 
arba pas BALF pirm. A. F.

Mišparus laikė kun. Kneižį, 50 Cottage St.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 M ai n St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.

275 Main St., Web«ter, Mass.

LIETUVIŲ VAKARIENĖ
Spalių 6 d. p. Marijonos Trem- 

bley (Armila) namuose įvyko 
ruošiamos pirmos lietuvių vaka
rienės komisijos susirinkimas. 
Dalyvavo šie: pp. Marijona 
Trembley, Alena Valentukevi- 
čienė. Juozapina česnulevičie- 
nė, Mrs. Pearson, Mrs. Gorman. 
p. Tamulevičienė ir Mrs. Irene 
Reilly.

Ponia J. česnulevičienė, turin
ti patyrimo vakarienių rengime, 
patiekė daug gražių sumanymų. 
Ji ir visos ir visi kiti energingai 
darbuojasi, kad ši pirmoji vaka
rienė pavyktų. Jau yra pasiža
dėjusių iškept pyragų ir kito
kių skanumynų; ūkininkai, 
kaip praneša rengėjai, aukoja 
daržovių, sūrių ir kitokių pro
duktų.

Malonu pažymėti, kad visi 
laukia šio pirmo lietuvių suėji
mo (reunion).

i laisvius maistu, vaistais, kny- 
igomis ir t. t. Užlaiko jūrinin
kams poilsio ir sveikatos cent
rus ir klubus.

Taipgi teikia pašalpą karo nu
alintiems žmonėms, jų tarpe ir 
lietuviams.

Tat pasirodykime mes lietu
viai, kad nesame blogesni už ki
tas tautas.

’ Suaukokime per šį vajų reikia
mą kvotą su kaupu.

O. Aleliunicnė.

Pirk Defense Bonds ir Štampą!

W. J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas-

331 SmithSt.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

j,

411 WASHINGTON street 
BOSTON, MASS.

WRiralD 
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diktat.ru
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VIETINĖS ŽINIOS!
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ŽINUTES
Vyrų ir vaikinų sėkmingos 

misijos prasidėjo pirmadienį. 
Baigsis sekmadienį, 3 v. pp.

Karo metu randasi didelis trū
kumas ir artistų. Per didelius 

i jų reikalavimus, kai kurie turi 
atsisakyti net pirmesnius pasi
žadėjimus. Kitiems reikia šiuos 
pavaduoti.

Artistas Rapolas Juška pre
kybos reikalais važiuoja į Buf- 
falo, N. Y. Bet jam atsirado rei
kalas, Worcestery, užtverti 

• j ■ • • 1 m • ••

Kitą pirmadienį, 7:30 v. v., 
tas pats misionierius Tėvas 
Daktaras Antanas Bružas, M.
S., pradės vesti misijas dėl tų sPraS4 dainininkų tarpe. Tai jis 
Šv. Petro parapijiečių, kurie ge- turės iš Buffalo grįšti Worces- 
riau supranta misijų pamoky- terin. Ir tuoj važiuoti, vėl pre- 
mus anglų kalba.

DAKTARAI

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.

kybos reikalais, į Detroit, Mich.
Šiuo nepatogiu žygiu artistas 

Rapolas Juška uždirbs gražios 
I talkos iš \forcesterio So. Bosto
no koncertui, lapkr. 19 d., 3 v. 
p. p., Patrick Gavens mokyklos 

i salėje. F ir 7th Sts. Mainais į 
Imūsų koncertą atvažiuoja su 
linksma ir juokinga programa 

; oktetas, iš Worcesterio.
Visi šypsokite, kurie tik mėg

state “fones”.

cenzorius tą vaidinimą sulaiky
tų. Vaidinimo vakare to klubo 
narės pikietavo prie svetainės.

Vaidinimas buvo aiškiai ko
munistinis, pažeminanti^ Ame
rikos principus. Nebereikalo 
prezidentas RooscvelLas griež
tai atmetė komunistų paramą 
jo kandidatūrai.

Pažymėtina, kad to vaidini
mo pamatyti buvo suvažiavę iš 
visų apylinkės miestų ir mies
telių komunistai ir jų pakelei
viai. Buvo ir lietuvių kvislingai.

Browderiui baigiant kalbą, 
į pasigirdo stiprūs sprogimai — 
; šūviai. Žmonės, kurie nėra apsi- 
pažinę su komunistų triksais, 

'sukilo ir puolėsi prie durų, nes 
manė, kad tikrai prasidėjo bom
bardavimas. Tik komunistai bu
vo visai ramūs ir sėdėjo vietoje.

Visa Bostono anglų spauda 
rašė, kad vaidinimas buvo la- I

1 bai gramozdiškas. Stipriai pa- 
! brėžė, kad tai buvo komunistų 
1 parengimas.

Klaidinančiai Skelbia 
Per Radio

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.

Spalių 12 d., 7 vai. v., parapi
jos salėje, 492 E. 7th St., būrys 
merginų laikė susirinkimą su 
tikslu sutverti pastovų Dramos 

; Ratelį. Susirinkime kalbėjo vie
tiniai kunigai ir kun. Dunne, 

i specializuojąs dramos darbe.
Merginos nutarė suvaidinti

Pereitą sekmadienį p. Stepo
nas Minkus savo radio progra
moje skelbė tūlą “laisvę mylin
čių lietuvių” parengimą, kuria
me sakė, kad kalbės Bimba, 
Bostono mayoras Tobin, sena
torius Walsh. Bet p. Minkus ne
pasakė, kad tie “laisvę mylinti 
lietuviai” yra mūsų tautos kvis-

veikalą Kristaus Karaliaus Die- j pngaų kad jie niekina Lietuvą, 
:noJe- priešinasi jos žmonių šelpimui.

Komunistų Kalamaška

b A'frBl MINKĄS

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD 

OPTOMETRISTAI 

447 Broadway
So. Boston, Mass.

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

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

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. Parkvvay 1233-W

Spalių 6 d.. Bostone, komunis
tų politinė organizacija suruošė 
vaidinimą, kuriuo pajuokė res
publikonų partijos kandidatą į 
prezidentus Thomas E. Dewey 

| ir kitus respublikonus. Kalbėjo 
[komunistų vadas Earl Browder. 
I kuris prieš karą smarkiai puolė 
prez. Rooseveltą ir kuris dėl pa- 

| so falsifikavimo sėdėjo kalėji
me. Šį kartą jis kalbėjo už prez. 
Roosevelto išrinkimą ketvirtam 
terminui.

Šiame komunistų cirke pirmi
ninkavo “raudonoji liepsna” 
Anna Burlak, kuri yra pasižy
mėjus įvairiuose darbininkų ne
susipratimuose . Naujoj Angli
joj-

Prieš tą vaidinimą smarkiai 
protestavo Massachusetts Mo
terų klubas, kurio pirmininke 
yra p. Birmingham, ir reikala
vo. kad Bostono mayoras ir

Šis vaizdas primena mums 
kiek daug gero padaro mūsų au
kos aukojamos į fondą — Com
munity Chest — Community 
Fund ar kitaip vadinamus fon
dus, kurios renkamos kasmet 
labdaringiems reikalams — vai
kelių auklėjimui, gydymui, li
goninių išlaikymui, nuo karo ir i bu.

‘J 

skundžia ir provokuoja Bendrą 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
dą. nepasakė kas tą parengimą 
ruošia.

Kam toks klaidinimas? Jeigu 
komunistai ar jų pakeleiviai ne
begali sutraukti žmonių be ap
gaulės, tai p. Minkui nėra rei
kalo eiti jiems į pagalbą ir slėp
ti kas ruošia tą parengimą.

Iš patikėtinų šaltinių sužino
jome, kad Bostono miesto ma
yoras Tobin tame komunistų 
parengime nekalbės. “Beparty- 
viškas” savo elgesiu pasidaro 
partyvišku.

Bimba yra komunistų arba 
komunistuojančių kvislingų va
das. Vien iš to p. Minkus ir kiti 
turėtų žinoti, kad tas parengi
mas bus ne “laisvę mylinčių lie
tuvių”, bet vergų, kurie dirba, 

i kad Lietuva liktų svetimųjų 
vergijoje. .

i

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

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

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

ŠOU 4645

CASPER’S
BEAUTY SALONE

Yra
Didelis Pasirinkimas

Dėl
PERMANENT WAVE 

Ir 
Plaukams Spalvų

SALONE yra įrengtos tani tikros
w’« i

Puošniame CASPER’S BEAUTY
booths dėl plaukų dažymo. Spalvos taip yra sutaisomos, kad tik tams
ta ir tamstos plaukų taisytoja težinos, kad jūsų plaukai dažyti ar kur 
natūrali plaukų spalva baigiąs! ir kur Roux dažų spalva prasideda.

Kaina $3.00: Permunent Wave $5.00 iki $25.00.
„ t, , ................. , , . ■
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Casper’s Beauty Salon
So. Boston 27, Mass.> 738 E. Broadwoy

|įi;_______________ _  _____________

Įviršyla J. Marcinkevičius, 
J. Morkūnas, F. Vaitkus 
Libicas.

-

1 * v • ¥ Vf ■ y $

jūr. skirtumo, bet mums didžiumoje 
ir J. reikia šelpti savo tautiečius, ir 

mes turime smerkti tuos, kurie 
I apgaulingai skelbiasi šelpią Lie-

šeštadienį, spalių 7 d. vakare, Į tuvą. Užtat mūsų darbas, duo- 
Sąjungiečių 22 kps. rankdarbių dant aukas ar drabužius, žiūrė- 
ratelis pirmą kartą susirinko! ti, kad jos tektų tam tikslui, ku- 
rankdarbių pradžiai. Tikime, riam mes aukojame. Jūsų aukos 
kad darbščios sąjungietės savo atsieks, tikslą tik per United 

. rankdarbiais ir darbu parems Lithuanian Relief Fund of Ame- 
vietinį Bendrą Lietuvių Šalpos • rįca, Ine., ką lietuviškai reiškia, 
Fondo drabužių rinkimo skyrių.1 Bendras 
Sveikiname sąjungietes jų dar
be ir laukiame sėkmių.

I

£>vnui aS Amerikos 
Šalpos Fondas. Ine.

Lietuvių
A.D.

Šiomis dienomis p. J. Austin 
(Bingeliūtė) išvyko pas savo 
vyrą mariną į N. Carolina vals
tybę. kur jį ten apsigyvens. 
Linkime sėkmių naujoje gyve
nimo vietoje.

_________

Rugsėjo 24 d. Amerikos Lie>- 
tuvių Piliečių klubo susirinki
me kilo sumanymas atsišaukti 
į visas draugijas ir pavienius 
veikėjus ir įsteigti Bendro Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fondo 
skyrių. (Toks skyrius jau gy
vuoja Cambridge lietuvių para
pijoj. Jo pirmininku yra p. B.Spalių 6 d. garnys aplankė pp.

kitokių nelaimių nukentėjusių Danns. (Vitkauskaitę) palikda. Jakutis. Ar negeriau būtų klū- 
. . mas jiems pirmutinę dukterį, p.

1 Dunn tarnauja karo laivyne.
Greater Boston United War Sveikiname.

Fund vajus oficialiai prasidės; 
spalių 30 d. ir tęsis iki Padėko- 
nės Dienos (lapkr. 22) išvaka
rių. Prisidėkime aukomis ir dar-

CAMBRIDGE, MASS

biečiams sueiti į bendrą skyrių 
ir bendrai darbuotis. Red.).

Klubo valdyba jau turėjo po
sėdį ir nutarė išsiuntinėti vi
soms draugijoms ir pavieniams 
asmenims laiškus. Spalių 15 d. 
yra šaukiamas susirinkimas 

i Lietuvių Piliečių klubo svetai
nėje, 823 Main St., 3 vai. po 

■ pietų. Kviečia visas draugijas 
prisiųsti atstovus, kur bus ren
kama valdyba šiam svarbiam 
Lietuvos šelpimo darbui.

Mes, Cambridge lietuviai gali
me pagelbėti neiaimingiems 

I Lietuvos žmonėms Lietuvoje ir 
Į ištremime lietuviams. Tai mūsų 
visų šventa pareiga vieningai 
dirbti.

Į 
I

Sekmadienį, spalių 8 d. įvyku
siame Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo skyriaus susirinki
me, skyriaus pirmininkas p. B. 

“ Jakutis patiekė skyriaus valdy
bos sąrašą, į kurį įeina šie: gar
bės pirm. kun. P. J. Juškaitis; 
pirmininkas B. Jakutis: vice 

. pirmininkais: Dr. P. Lužeckai- 
tė. P. Radaitis ir S. Luinis: 
protokolų rašt. B. Šimkus: 
spaudos rašt. A. Daukantas: iž
dininkas J. Survilas. Nariais 
prisirašė sekanti: kun. P. 
Juškaitis. Dr. P. Lužeckaitė 
Vaisiauskas, M. Norbutas, 
Radaitis. B. Jakutis. J. Survila, 
B. Šimkus, A. Daukantas ir 
daugelis kitų, kurių vardai dar 
nepriduoti ir tilps vėliau.

Šiomis dienomis pp. Kiršliai Pirmininkas p. B. Jakutis 
i neuž- 

karininko V. Kiršlio iš Pran- ilgo būsiąs sušauktas masinis 
cūzijos “Purple Hearth” meda- susirinkimas prirašymui naujų 
lį, kurį jis gavo už pasižymėji- narių ir supažindinimui visuo- 
mą karo veiksmuose ir sužeidi- menės su šio skyriaus veikla ir 
mą. Karys V. Kiršlys nuo žaiz- jo siekiamu tikslu, p. B. Jaku- 
dų jau pasveikęs ir vėl randasi tis taipgi pranešė, kad sekma- 

[ karo fronte. dienj, spalių 15 d.
------------- American Citizens

I

Sekmadienį, spalių 8 d., 8:30i Pirmadienį, spalių 2 d. išėjo 
vai. ryte, Šv. mišios buvo atna- karo tarnybon p. J. Baranaus- 
šautos Šv. Teresėlės moterų kas. Namuose paliko žmoną 

[ draugijos intencijai. Narės gra- Bronę ir jaunametę dukrelę, 
žiai pasirodė, bendrai išklausė Marytę, p. Baranauskas į šią 
mišias ir priėmė šv. Komuniją, šalį atvyko, prieš pradžią šio 

■-------------------------------------karo. p. Baranauskas, sekma-
Juozas Aleksiūnas gavo “gold dienį spalių 8 d., ištraukęs vie- 
wings”. Jis yra sūnus Adomo nai dienai iš stovyklos, atvyko 
Aleksiūno, gyvenančio South pasisvečiuoti į namus. 
Boston’e. Rap. _________

__________ I
L ’ " L _ ........................ _

Šiomis dienomis, buvo parvy- SViSjiauke nuo savo sūnaus pus pranešė susirinkime, kad 
kęs iš Bunker HilI, Indiana, 
Aviation Cadet Frank Seluk, 
ponios Ievos Marksienės. žino
mos veikėjos South Boston.e. 
anūkas. Rap.

BALF Moterų Komiteto 
Susirinkimas

Penktadienį, spalių 13 d., 8 v.
i vakare. Lietuvių svetainėje, 309
Į E St., įvyks BALF Moterų ko-
; miteto susirinkimas. Visos mo-
I terys kviečiamos prisidėti prie
, BALF skyriaus ir pasidarbuoti medaliu, trimis mūšio žvaigždė- 
Lietuvos šelpimo darbe.

Valdyba.

Šiomis dienomis Juozas Alek-į 
siūnas garbingai užbaigė moks-i 
lą Navai Air Training Center. 1 
Corpus Christi, Texas, ir gavo 
laipsnį (commissioned) Ensign.
Ensign Juozas Aleksiūnas pirm Į 
įstojimo į Laivyną, užbaigė 
Bostono Universitetą. Ensign

I

(VAIRŪS SKELBIMAI

Sveikata Ligoniams
Įsigykite knygą, kurioje nuro

doma kaip galima išsigydyti be 
daktaro nuo įvairių ligų viso
kiomis šaknimis, žiedais, lapais 
ir žolėmis. Joje yra 311 vardų 
lietuviškai, lotiniškai ir angliš- 

j kai. Knygoje paaiškinama ko- 
į kios gyduolės nuo kokių ligų 
' vartojama. Knygos kaina SI.00.

Taipgi turiu dar visokių seno
viškų knygų, kur kitur negali
ma gauti. Parduosiu už mažą 
kainą.

Paulius P. Mikalauskas 
206 Athens St., 

So. Boston, Mass.
(Politiškas Skelbimas)

Į

Jūreiviui Pasikalbėjimas 
Brangiai Kainavo

J.
■, A.

P. Klubo Komitetas.

ĮVAIROS SKELBIMAI
IŠSIRENDAVOJA 3 kamba

rių flatas, šiltas vanduo, toile- 
tas, vana ir visi parankumai. 
Flatas ant pirmo aukšto. Renda 
pigi. Atsišaukite ant antrų lu
bų: 174 Bowen St., So. Boston, 
Mass. (9)

Lithuanian 
Klubas šau- 

Jau antra savaitė kaip namuo- kia masinį lietuvių susirinkimą 
se sveiuojasi karys Jurgis Ki- klubo patalpose, tikslu, kad su- 
dokas. Karys J. Kidokas daly- organizavus kitą skyrių. Malo- 
vavęs Italijos mūšiuose; už pa- nu matyti, kad mūsų kolonijoje 

; sižymėjimą ir praleistą ilgą lai- lietuviai aktyviau pradeda veik- 
ką karo laukuose apdovanotas

mis ir service stripes. Sveikina
me besisvečiuojantį karį J. Ki- 
doką.I

I

Šiomis dienomis jūreivis Paul 
Corliss. kuris buvo navy yard'e, 
atvyko į Bostoną. Vienoje val
gykloje susitiko dvi merginas ir 
su jomis turėjo pasikalbėjimą, 
kurios, jam nuėjus telephonuo- 
ti, išėjo su jo S100 vertės dei- 
montiniu žiedu.

Kiek laiko atgal, Louisiana'
II valstybėje baigė navigacijos 

j mokslus karys V. Sakevičius. I
‘ Šia proga jis buvo atvykęs pa
sisvečiuoti pas savuosius. Taip- 
I gi iankėsi namuose
:---------------------------

ti Lietuvos šalpos darbe. Visi 
lietuviai, kuriems rūpi LietuvosI 
šelpimas, turėtų žinoti, kad nu
kentėjusius nuo karo mūsų bro-1 
liūs Lietuvoje tik gali sušelpti 
Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas, o ne kokie ten' 
“komitetai Lietuvai gelbėti”, j 
kurie tikrumoje yra tik skyriai 

; svetimos valstybės. Gražus ir 
'girtinas yra darbas šelpti nuo

aviacijos karo nukentėjusias tautas, be
>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BROCKTON, MASS

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCe.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

GRABORIAI

SEKMADIENĮ
Iš WORL kalbės 10:00 ryte 

P-lė Felicija M. 
GRENDELYTČ

Lietuvių Komiteto Sekretorė 
Massachusetts Republican Statė 

Committee
Geo. B. Rowell. 25 Fresh Pond Lane. 

Cambridge.

Tėvas Pranciškus 
Aukštikalnis, S. J., 

ateinantį sekmadienį, spa
lių 15 d., po Rožančiaus pa- 

i maldų, Šv. Roko par. baž
nyčioje, Brocktone, priims 
naujus narius į Maldos A- 
paštalavimo Broliją. O po 
priėmimo ceremonijų, Šv. 
Roko par. salėje įvyks ben
dras Maldos Apaštalavimo 
Brolijos narių susirinki-' 
mas, kuriame Tėvas Pr.į 
Aukštikalnis pasakys kai-'1 
bą ir duos reikalingų na
riams nurodymų.

Tėvas F. Aukštikalnis y- 
ra Maldos Apaštalavimo 
Direktorius ir mėnesinio 
laikraščio “žvaigždės” ad
ministratorius.

Ai. _______________
Rcmk šios šalies apsigynimą! • 

Pirk Dcfcnsc Bonds ir Stamps!

I 
I

Patarnavimas kuogeriausias.

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>XXXXXXXXXXXXXXXX<

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

i

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

giai patarnauja.
| 258 West Broadway, South Boston, Mass. 1
£xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietusių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Oorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass. >

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir N ak t j 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletska* 
Ambonai ir BhHamtiotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermeoima dykai 

NOTARY PUBIJC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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I

Į lyj- o yPač musų senoje paverg
toje tėvynėje — Lietuvoje. Mal
daukime Dievo, kad Jis pasigai
lėtų nualintos Lietuvos.

šė. kad pradžia gera, 
jau 
sus

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo 12 skyrius, jau 
veikia. Spalių 7 d. to skyriaus 
Carbės Pirmininkas, prelatas 
J. Ambotas iš sakyklos prane- 

, drabužių 
ragino vi-daug suaukota;

darbuotis.
Parapijos mokykloje yra pas

kirta 3 kambariai dėl drabužių, 
nors yra paskirtos 3 dienos į 
savaitę, būtent, sekmadienį, pir
madienį ir antradienį nuo 3 iki 
9 vakarais tomis valandomis 
bus komitetas drabužius priim
ti, bet jei kam bus patogiaus 
kitomis dienomis, tai galėtų tą 
padaryti, atvežti ar atnešti į 
mokyklą. 339 Capitol avė. Būim 
gerai, kad pridėtumėte raštuką 
kas aukojama.

Skyriaus pirmininkė p. Vero
nika Petraitienė lankosi į drau
gijų susirinkimus, ragindama 
draugijas ir pavienius stoti į 
šalpos skyrių. Pavieniams $2. 
metams: draugijos meka $5. 
Visi į darbą. Raporteris.

TRETINLNKŲ VAKARĖLIS 
PAVYKO

Spalių 8 d. įvyko Tretininkų 
vakarėlis, kuriame išleista do
vanelės. Laimėjo šie: pirmą do
vaną — K. Kllčinskaitė: antrą 
ir trečią — O. Raugevičienė. 
Rengėjos nuoširdžiai dėkoja vi
siems už aukas, ypač pp. K. A. 
Giedraičiam už gėles , M. Mar- 
tickienei. J. Eidintienei ir pp. A. 
M. Armanam iš Hartford. kurie 
ne tik įteikė dovanėlę, bet pri
sidėjo ir darbu. Dėkoja kleb. 
kun. M. Pankui už malonų pri
tarimą. Seselėms už pagalbą.

Iš to vakarėlio pelno paskirta 
$10.00 gėlėms papuošimui alto
rių atlaidų metu.

MŪSŲ KAREIVĖLIAI

f If * s

!

Šie Dėdės Šamo lakūnai pirmieji atvyko išlaisvinti iš Bulgarijos į E- 
giptą. Jie ir vėl jaučiasi laisvi. Ten jų buvo 300 vyrų.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
-■ u

Nuoširdžia Padėka

tv

ir p. Katauskienei už nepersto
jančiu pagalbą ir p. širvinskie-

Senai lauktasis Švento Pran- nei’ P- Ambotienei už pasidarba- 
ciškaus Rėmėjų bei Geradarių V!m4- Tiems, taip pat, visiems 
Seimas' jau praėjo. Lieka dabar 
mums didelė pareiga — atsily
ginti tiems visiems gerada
riams, kurie atjausdami mūsų 
sunkumus, suprasdami mūsų 

, reikalus atėjo mums į talką — 
dalyvaudami asmeniškai Seime 
arba atsiųsdami savo aukas 
laiškeliu. Gal ne per didžiausias 
būrelis žmonių susirinko sesijų 
metu, betgi begali darbštus, 
losnus ir pasiaukojau >.

LDS 6-tos kuopos susirinki
mas įvyks 15 d. spalių. 1 vai. po 
pietų, šv. Trejybės parapijos 
mokyklos svetainėje. Nariai ir 
narės, kam laikas pavelis, malo
nėkite dalyvauti. Raport.

NEW 8RITAIN, CONN.
DALYVAUKIME DVASINĖJE 

PUOTOJE
Sekmadienį, spalių 15 d.. 

Andriejaus lietuvių par. bažny
čioje. 11 vai. rytą su suma pra
sidės 40 Valandų atlaidai ir 
baigsis antradienį, spalių 17 d.. ■ 
vakare, iškilmingais mišparais '■ 
ir procesija. Bus svečių kunigų.

Pasinaudokime proga įsigyti : 
gausių Dievo malonių. Gausiai 
lankykime Viešpatį Jėzų — iš
statytą viešai altoriuje. Melski
me Jo taikos ir ramybės pasau
liui. Darosi šiurpu skaitant ži
nias spaudoje kas dedasi pašau-*

1 'A

Pereitą savaitę sugrįžo poil
siui pas savo tėvelius, gyv. Elm 
St.. leitenantas V. Zdančiukas. 
kuris yra pasižymėjęs kautynė
se su priešu South Pacifike. A- 
pie šį didvyrį daug kartų tilpo; 
gražūs aprašymai anglų spau
doje. Sveikinam!

! Leit. R. Matulis rašo savo 
žmonelei iš Prancūzijos, kad jis 
jau pusėtinai išmoko prancū
ziškai kalbėti, ir jau susikalbąs 
vokiškai su vokiečiais nelaisvė-) 
je. Leit. R. Matulis prieš išei-Į 
nant į karo tarnybą buvo lotynų 
kalbos mokytojas vietinėje auk-. 

Šv. štesnėje mokykloje.
I ______

DVEJOS LAIDOTUVĖS
Spalių 6 d. staiga mirė Juozas 

Stankevičius. Paliko nuliūdime 
žmoną ir dvi dukteris.

Spalių 8 d. mirė Marijona Jo- 
nuškienė, gyv. Jub’llee St. Sir
go trumpai. Paliko nuliūdime 
vyrą Antaną Jonuškį. dukterį 
M. Adomaitienę ir sūnų Albiną, 
dvi seseris — pp. A. Grigutienę 
ir O. Degutienę.

1 Palaidota iškilmingai iš Šv.

Moderni ška Fraternalės
Apd

Turtas ..
Pomirtinėmis išmokėta
Pašalpomis išmokėta
Aukomis išmokėta

re ūdos Organizacija
.... $1,525,000.00
.... S2,180,000.00

SI,490,000.00
........  S15.000.00

Išduoda šių formų certifikatus:
Endowment at age 85
Endotvment at age 60
20 Year Endowment
20 Year Payment Life

Po trijų metų mokėjimo certifikatai turi pra
tęstos (Extended) ir išmokėtos (Paid up) apdrau- 
dos vertes.

Centre ofisas:
73 E. South St. (P. 0. Box 32), Wilkes - Barre, Pa

Savaitraštis “GARSAS" 
Oficialis LRKSA organas

Rašo apie Amerikos, Lietuvos ir kitų kraštų lie
tuvių gyvenimą ir darbuotę. Paduoda žinias iš vi
so pasaulio.

“GARSO” Spaustuvė atlieka visokius spaudos 
darbus gerai ir greitai.

Chicagiečiams, kurie negalėjo 
atvažiuoti, bet kurie nuolat pri
simena mus savo aukele bei 
darbu tariame nuoširdų AČIŪ. 
Jų parama mums reikalinga bei 
naudinga — o mūsų malda bus 
jiems padėka.

Dievulio palaima teseka visus 
tuos, kurie iš kitų Valstybių ba- 
vo atvažiavę, ir kurie laiške’ u 
mums savo auką šiam reikalui 
pr siuntė. Mūsų didžiausias 
troškimas jūsų visų vardus čra 
paskelbti, bet vietelės stoka to 
neleidžia. Tepakanka mūsų gi
lus bei nuoširdus AČIŪ ir karš
ta padėkos malda. Prisiminsime 
Jūsų reikalus Visagaliui ir nėr 

1 abejonės, kad Jis Savo prieder- 
i me kuopuikiausiai atlikęs Jums 
kuonaudingiausiai atlygins.

O mūsų Pittsburgiečiams — 
Klebonams bei jų parapijie- 

PRIETELI.ŠKĄ

Prezidiumas sus darė iš sekan
čių Rėmėjų: Pirmininkė A. 
Snarskienė iš Chicagos; vice
pirmininkė A. Leščinskienė, 
Chicago; raštininkė J. Pukelie- 
nė, Chicago; jos pagelbininkė 
A. Naujalytė, Pittsburgh. Man-j 
datų ir rezoliucijų komisija 
A. Sutkaitytė, Pittsburgh: 
Katauskaitė, Chicago; M. I.o 
caitė, Esplen. Pa.; M. Ambotie- 
nė, Chicago. Pirmininkė nuosek-j čiams mūsų 
liai vedė seimą, o susirinkusieji AČIŪ. Dedame visas viltis Ju- 
entuziastiškai pritarė ir teigia- įmyse ir nesame apviltos. Jūsų 
mai priėmė. Daug nu.arta, daug pagalba mums reikalinga ir Jūs 

Į paaukota, dideli pasiryžimai pa- , jos nesigailit. Tenesigaili Visa- 
■ daryti, ypač naujos koplytėlės 
į statyh* s fondo padui rūmui. Nėr, 
abejonės, kad neužilgo, tie visi'

! pasiryžimai šiuo klausimu taps 
realybe — neužilgo matysime 
naujuosius Dievulio garbei pa-1 
statytus rūmus, kurie yra Jam' 

• ant šio kalnelio begalo reikalin- ] 
>i.

Dievulio dėka, nestinga mums 
prietelių ir todėl Dievuliui palie
kam pareigą tiems mūsų priete- 
liams padėkoti Savo malone už 
jų gerumą mums: kun. Bulevi- 
čiui už gražius paraginimus, už 
paaukotą laiką; kun. J. Misiui 
už nepailstančią darbuotę mūsų 
gerovei; kun. A. Jurgučiui už 
jo prieteliškumą; p. A. Leščins
kienei .už jos motinišką rūpestį; 
J. Pukelienei už didelį darbštu
mą mūsų labui; p. Snarskienei

Andriejaus lietuvių par. bažny-j vergtas Lietuvos ir kitų Pabai- kienė. A. Ragauskas, M. Kiul- 
čios Švč. Marijos kapuose. [ lijo valstybių žmones. Čia pa-, kienė, A. Ignatavičienė, P. Viz- 

Lai Dievas būna gailestingas | duosiu ištraukas iš prisiųstų 'nienė, A. Vilčinskienė, A. Stani- 
velionių vėlėms. (laiškų.

------------- ' Senatorius Francis Maloney: 
Iš LIETUVIU VEIKIMO i “I »harc- your deep concern kusieji pinigai bus pasiųsti A-j

CENTRO ' over the terrible situation menkos Lietuvių Tarybos Cent- * 
which has come upon the Baltic ran.

Bridgeporto Amerikos Lietu-1 
vių Tarybos skyrius yra dėkin
gas p. A. ir poniai Vizniam už 
priėmimą į savo būtą kalbėtojų 
ir jų pavaišinimą. Taipgi dėkin
gi klebonui kun. J. V. Kazlaus
kui už suteikimą jau antrą kar

štai ką sako mūsų Conn. Vai- tą prakalboms parapijos svetai- 
stybės Kongresmanė Clare nūs dykai. Lietuva ir Lietuvos 
Boothe Luce: vargstanti žmonės po sunkia

“Honorable Cordell Hali De- Priespauda bus visiems aukavu- 
partment of Statė. Washington.|s*ems labai dėkingi.
D. C. I enclose a copy of a tele-j Dabar Padėkime rengtis prie 
gram from a group of my Lith-Įrinkhno drabužių, kurie bus ren- 
uanian - American constituants!kami lapučio mėnesį nuo 5 iki 
which speaks for itself. If the 20 d’ Kurie turite atliekamų 
facts are as sėt forth in this te- drabužių, palaikykite pas save 
legram. then I respectfully nrgeĮiki to1’ ko1 atsilaikys mūsų sky-

Spalių 6 d. įvyko Lietuvių Vei
kimo Centro susirinkimas. — 
klausyta įvairių komisijų rapor-į 
tai apie ruošimąsi minėti para- j 
pi jos Auksinį Jubiliejų. L„. , 
cerio programos reikalu susira
šinėjamą su art. Anna Kaskas. 
Kleb. kun. M. Pankus pranešė, 
kad iš miesto tarybos išgavo 
pripažinimą, kad parapijos nuo
savybė yra biznio zonoje. Taigi 
dabar galima ruošti planus nau
jai statybai. Išleidimui parapi
jcs istorinės knygos platinami 
tikietėliai — renkami rėmėjai. :

Nutarta ruošti perstatymą] 
tuoj po Kalėdų, kad būtų at
vaizduota parapijos įsikūrimo 
pradžia ir jos gyvavimas. Pa
rengimo komisijon įeina muzi
kas A. Grigoraitis ir V. Sintau- 
ta.

LVC susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio pirmą penk- 

' tadienį. tuoj po vakarinių pa
maldų bažnyčioje, parapijos 

i svetainėje. T.

i

BRIDGEPORT, CONN

šauskas. Viso aukų surinkta 
$69.10. Apmokėjus išlaidas li- 

i bus pasiųsti A-

peoplcs and I certainly shall 
make immediate representa- 

Itions to the Government (Statė 
I Department) to take such steps 
i as our possible to afford protec- 
Jtion to the people of Lithuania.
Latvia and Estonia”.

reikalingų 
skausmai, 

džiaugsmu. 
Prelatui M.

that the steps proposed in it be riaus rinkėjai ir jiems įteiksite.

Redakcijos Atsakymas

O.

i

galis Jums malonių
— tepavirsta Jūsų 
rūpesčiai, laime bei

Vienuolyno Tėvui,
Krušui. linkime trigubai paau- 

i kotos sumos laimės ir vardadie- 
' nio džiaugsmo per visus mete- 
Įlius. Mūsų kapelionui kun. J. 
j Skripkui Švento Juozapo dalies 
šiame ir ananfe pasaulyje. Jo 
nenuilstanti darbuotė mūsų 
Vienuolijos labui verta kuodi- 

: džiausio atlyginimo, kurį viens 
Dievulis gali suteikti.

Visiems, o visiems nuoširdų 
AČIŪ už paramą, kuriuo būdu 
suteiktą.

Švent-o Pranciškaus Seserys 
Motina M. Dovydą.

M.

F. J. Repšiui. Hartford, Conn.

taken at once — in the name of 
Christianity. human decency, 
and the political ideals for 
which America has alwayS| 
stood. If these steps can no<_ be j
taken, my constituents wouid, — Tamstos korespondencija a- 
like to know and I shouici like'pie “Lietuvių Demokratų kiū
to know what reasons make; 
them. in your opinion, imprac-] 
ticable. Many of the people of 
this statė are naturally eagec to 
know what stand the Statė De-

what reasons makeįbo” susiorganizavimą labai su
vėluota. Klubo vardas skambus, 
bet tikslas...? Netilps.

per visą Oct.-spalių mėnesį. Vi- 
,si Bridgeporto lietuviai parem- 
į kime šį vajų gausiai, nes šio va- 
; jaus dalis yra skiriama Lietu- 
I vos šelpimui nuo karo nukentė
jusių.
Į Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bridgeporto Skyrius turės savo 
svarbų susirinkimą reikale dra
bužių rinkliavos spalių-Oct. 19. 
šv. Jurgio parapijos svetainėje.

I! 8 valandą vakare. Visi Tarybas 
I nariai ir jų atstovai dalyvauki- 
I ■ te šiame svarbiame susirinkime.

I

Parapijos metinis bazaras ar
ba KARNIVALAS prasidės spa
lių 13, ir tęsis 14. 20. ir 21. šį 
metą bazaras prirengtas laba: 
skirtingai nuo kitų metų. Būti
nai atsilankykite ir pamatysite 
daug naujienybių. Visam dar
bui šį metą vadovauja kun. Al. 
Zanavičius.

t

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Tėvų Pranciškonų Misijos
1944 m.

Švykšta Šiandien
6

times to 
of the 
cauntry 

their es 
all smali

Šv. Jurgio parapijos choras 
jau pradėjo mokintis veikalą 
iš lietuvių gyvenimo Lietuvoj. 
Vaidintojai labai gerai mokina
si, choras rengiasi su gražiomis 
lietuviškomis dainomis. Viskas 

j bus lapkričio 26 d. O.
I

LIETUVOS DRAUGU 
BALSAI

Amerikos Lietuvių Bridgepor- 
to Tarybos skyrius gavo nuo 
Senatorių ir Kongresmanų 
Conn. Valstybės atsakymus į 
jiems pasiųstas telegramas rug
sėjo 24 d., būtent, priimtas re
zoliucijas, prašant gelbėti pa-

Pittsburgh, Pa. — šv. 
miero par. Tretininkų ir žv. ) f 
Pranciškaus Mylėtojų rekolek- į 
cijos ir konferencija. 40 vai. J 7 
atlaidai, lapkričio 23—28 d., į R 

i & Tėv. Justinas Vaškys. ?
.. Chicago, III. — Švenč. P. Ma- Į g 
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
Švenč. P. M. Nek. Prasidėjimo 
novena. lapkričio 29 — gruodžio 
8 d., T. Just. Vaškys, OFM.

Cambridge, Mass. — švenč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., Švenč. P. Marijos N. Pra-į

Kazi-

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

0. 
A. 
J.
0.

t
|iIi į 

sidėjimo novena, lapkričio 29— g
i
ji
i 
s
I

gruodžio 8 d. T. Juv. Liauba.
Amsterdam, N. Y. — šv. Ka

zimiero par. gruodžio 10->-17 d 
Tėv. Juv. Liauba.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

duoda naujausių žinių iš katalikų gy
venimo Amerikoje ir kituose kraš-

Jau prasidėjo mūsų mieste la
bai iškilmingai 55 tautų Natio- 
nal War Fund vajus, kuris tęsis partment is prepared to take in 

regard to the future indepen
dence of Latvia. Lithuania and 
Estonia. In short. does the At
lantic Charter apply to the Bal
tic Statės”.

Tai štai ką ta pagarsėjusi mo
teris pasakė apie Pabaltijo val
stybes. Taipgi Kongresmonas p. 
Ranulf Compton sako: 

“I stand ready at all 
prevent mistreatment 
people of an occupied 
ant that I believe in 
pousal of freedom for 
nations”.

Čia telpa visų aukotojų pa 
vardės. kurie aukavo prakalbo
se. rugsėjo 24 d.:

Mr. and Mrs. Viznis $4.00. A.
Klimaitis $2.00, S. Juškevičius 

l$2.00, V. Balsis $1.50.
Po SI.00 — J. Navitskas, 

Lučinsklenė, A. Bružienė, 
Pašukevičienė, P. Remeika, 
Strutinskas, J. Batcevičius,
Batcevičienė, M. Tamušiunienė, 
K. Višniauskienė, K. Jakutis. J. 
Banys, J. Krikščiūnaitis, J. 
Stankaitis, P. Svirskas, A. Ar- 
manaitis, C. Verba, A. Raugelis,, 
J. Kairys, J. Minalga, J. Loris, ■ 
A. Sapiega, O. Ramanauskienė,' tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie- 
A. Stanislauskienė, Amilia Ta- 
tariunas, B. Raišelis, M. Zele- 
donienė. V. Mateikienė, U. Ste
ponavičienė, P. Skirka. P. šere- 
lis, O. Skirkienė. A. Usevičius. 
A. Vaznienė, M. Buzevičienė, A. 
Einorienė, J. Norkuvienė, A..
Tuska, V. Skirka, P. Skirkienė, i
M. Lukas. O. Venckienė, D. Gra- viena tiesa tėra miela. 
jauskienė, K. Rudis, M. Padals-

Nėra gražesnio-daikto už

ŠVENČ. P. MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

K Al N A —$3.50
- --------------------

Kreipkitės su užsakymu:

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

NEW BRITAIN, CONN.
Kardok Į

tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis 

Greene, Maine

tie-

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ.. IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus.

Visus nttošir^iai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas. *

Visus ntiošir^iai kviečia

1




