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Sovietai Priešinasi 
Tiybmei Laisvei

Maskva, spalių 19 —Lai
kraštininkas Religious 
News Service turėjo pasi
kalbėjimą su Ivan 
vich Polyansky, 
tikybinių reikalų 
ninku. Polyansky 
kė, kad “mokyti
bažnyčiose yra priešinga 
sovietų Rusijos įstaty-

Vasilie- 
so vietų 
pirmi- 

pareiš- 
tikybą

VOL. XXIX — No. 80.

Amerikos Lėktuvai Bombar 
dueja Piiipinus

Peri Harbor, spalių 19
Amerikos lėktuvai vėl 
bombardavo Pilipinų sa
las, ypač Manila miestą. 
Jau dešimta diena, kaip

mams”. Toliau Polyansky Į Amerikos lėktuvai nuola- 
pasakė, kad Katalikai Ru-1 tiniai bombarduoia Pilipi- 

turi na t t kisijoje turi tokias pat tei
ses, kaip ir kiti. Bet čia rei
kia statyti klausimą. So
vietų Rusijoje, kame visas 
ekonominis gyvenimas 
priklauso nuo vyriausy
bės malonės, ar katalikui 
leidžiama užimti valdžios 
vietą? Mums žinoma, kad 
katalikas nepriimamas į 
komunistų partiją. Bet ka
dangi Rusijoje komunistų 
partijoje yra visa kontro
lė, tai katalikui negalima 
įeiti į politinius ar ekono
minius dalykus. Tai kaip 
galima sakyti, kad katali
kai turi tokias pat teises, 
kaip ir kiti? Jei tikintieji 
yra laikomi lygiais su ko
munistais, kodėl nepriimti 
jų į valdžios vietas, į įvai
rias komisijas.

Kada laikraštininkas už
klausė Polyanskio ar kata
likų kunigai bus įleisti į 
sovietų Rusiją po karo, jis 
atsakė, kad tą dalyką tu
rės spręsti užsienių reika
lų ministeris. žodžiais so
vietų Rusijos vadai paža
da tikybinę laisvę, bet dar
bais neparodo. Nuo pat 
1917 metų iki 1939 metų 
kiek kunigų sovietų val
džia išsiuntė į Sibirą? Ko
ki buvo jų nusikaltimai? 
Ar jie buvo paleisti? Ar 
jiems leidžiama susirašyti 
su Šventuoju Tėvu?

Sovietų Rusijos valdžia 
iki šiol neįsileido katalikų 
kunigų į Rusiją, jei dabar 
sakoma, kad bus tikybinė 
laisvė, ar kunigams bus 
galima įvažiuoti ir aprū
pinti užsilikusius katali
kus žmones? Jei yra tiky
binė laisvė kodėl yra ‘prieš 
įstatymus mokyti tikybą 
bažnyčiose?’ Bažnyčia, 
kaip tik yra vieta tikybi
nėms pamokoms.

Sovietų rėžimas daug 
kuo pasikeitė, bet pasilie
ka griežtai prieš tikybinis. 
Komunizmas, kaip sakė 
Popiežius Pijus XI, pačio
je savo esmėje yra bedie
viškas.

Naujas Karo Bonu Vajus 
Prasidės Lapkričio 20

VVashington, D. C. — J.
* J. V. iždo departmentas 

praneša, kad šeštasis karo 
bonų pardavimo vajus 
prasidės lapkričio 20 d. ir 
tęsis iki gruodžio 16 d. š. 
metų.

Vajaus metu užsimota 
sukelti $14,000,000,000.
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nų salas. Japonijos vy
riausybė pareiškė savo 
žmonėms susirūpinimą, 
kad Amerikos karo jėgos 
rengiasi užpulti Japonus ir 
išvaryti iš Pilipinų salų.

Prancūzijos Kunigai Išvežti 
Į Vokietiją

TEL. SOUth Boston 2680

Iš Amerikos Lietuvių Tarybos 
Suvažiavimo

FEDERACIJOS TARYBOS 
POSĖDŽIO 

TELEPHONOGRAMA

Vatikanas, spalių 19 — 
Vatikano radio praneša,. 
kad 32 katalikų kunigai 
žuvo Paryžiuje miesto iš
laisvinimo metu, o 108 pa
imti į nelaisvę. Radio pa
reiškė, kad daugiau kaip 
500 Prancūzijos katalikų 
kunigų naciai išvežė į Vo
kietiją.

Žuvo Kun. Kapelionas 
Ternan

Londonas, spalių 19 — 
Katalikų kunigas kapelio
nas, Dominikas Ternan, 
buvo nacių kareivio nu
šautas, kada jis teikė pas
kutinius sakramentus A- 
merikos sužeistajam ka
reiviui.

Trys istoriniai bomberiai, kurie turi numerius:9,999; 10,000 ir 10,001. 
Boeing, Douglas ir Lockheed rekordinės skaitli

nės, kurios parodo, kaip sėkmingai karo produkcija žygiuoja į padanges.
Tai trijų išdirbysčių

Vienas Amerikos Lėktuvas 
Nuskandino Du Japonijos 

Laivu

Maskva, spalių 19 — So-Į Daug sykių sovietai ir 
e+ii Rusime irarinnmA_ vokiečiai skelbė, kad Ru

sijos kariuomenės prie 
Prūsijos sienos. Nuo bir
želio mėnesio rusų kariuo
menės esą tik keletą my
lių nuo Ryt Prūsijos, bet 
nei vokiečiai, nei rusai ne
praneša, kad sovietų jėgos

vietų Rusijos kariuome
nės pradėjo naują ofensy- 
vą Lietuvoje nuo Vilkaviš
kio ir pasivarė prie Ryt 
Prūsijos sienos. Iš Berlyno 
pranešama, kad tas fron
tas esą 25 mylių ilgumo. 
Sako, kad 145 sovietų tan
kų buvo sunaikinta mū-Jbūtų įsiveržę į vokiečių 

_. Rusai sustatę ka
riuomenes Pabaltijos val
stybėse, pasuke galingas 
karo jėgas į Balkanus, už
ėmė Bulgariją, Rumuniją, 
Jugoslaviją, dalį Vengri
jos, o iš Lietuvos į Prūsus 
hesiveržia, kas visiems 
aišku, galėjo seniai tai pa-' 
daryti. Dabar sovietų Ru
sijos politika Dasirodė aiš
ki. Stalino kariuomenės; 
užima tiek ir tuos kraštus, 
kuriuos Rusija po 1 
valdvs. » 1

Amerikos vyriausybė} Iš Maskvos pranešama, 
kad šiomis dienomis pasi
tarimais Stalinas ir Angiž
ios Churchill sutinka, kad 
karui pasibaigus, Bulgari
ja. Rumunija. Jugoslaviia 
ir Pabaltės valstybės bus 
sovietų Rusijos įtakoje. Iš; 
Balkanų valstybių tik 
Graikija pasiliks Anglijos 
įtakoje. Rusai galėtų duoti 
Aliiantams didesne pagal
bą jsiverždami iš Lietuvos 
į vokiečiu kraštą ir tuo pa
greitinti karo galą.

štuose. Vilkaviškis yra 12: žemę, 
mylių nuo Prūsijos sienos.

Toliau į šiaurę Rusijos 
armijos apsupa Klaipėdą 
ir varosi užimti Tilžę.

Japonų Laivynas Pasitraukė
Pearl Harbor, spalių 19 ji yra arti Kinijos pakraš- 

— Kai Amerikos laivyno čio. Amerikos jėgos užė- 
dalys pradėjo smarkiai mę ta sala turėtų proga į- 
bombarduoti Pilipinų sa- siveržti į Kiniją ir pasiekti 
las ir Formosą salą, Japo- pačią Japoniją, 
nų militarinę tvirtovę, Ja- 

do jūrose ir tikėjosi pra
dėti jūros kovas, bet pa
matę Amerikos laivyno di
džiąsias jėgas paspruko 
nepaleisdami nei vieno šū
vio į Amerikos laivus. A- 
merikos galingas laivynas 
norėtų sutikti Japonus jū
rose, bet nesuranda kur 
Japonų laivai pasislėpę.

Formosą salą Amerikos 
laivyno bombanešiai nuo- sybė tikrovės dabar nega- 
latiniai bombarduoja ir į Ii paskelbti, nes tada prie- 
septvnias dienas sunaiki- šas sužinotų kiek laivų, 
no 870 Japonų lėktuvų ir kiek lėktuvų, kokios Ame- 

} suardė salos didžiausias rikos laivyno jėgos jūrose. 
I tvirtoves.

Formosą sala Japonai 
valdo nuo senų laikų. Ta
čiau didžiuma gyventojų 
yra kiniečiai. Saloje yra 
apie septynius milijonus 
gyventoju. Japonai tą sa
lą stipriai apginklavo, nes

nonų laivyno dalys pasiro- nraneša, kad du Amerikos 
laivyno laivai buvo suža
loti kovose, bet sugrįžo į 
savo bazes. Japonai skel
bė. kad 52 Amerikos lai
vai buvo nuskandyti. Aiš
ku, kad nei Japonai, nei 
Amerikiečiai neskelbia 
kiek laivų buvo nuskandy- 
ta. Japonai dalyką išpučia, 
kad paguosti savo žmones, 
gi Amerikos karo vyriau-

Tas visiems suprantama. 
Bet ankščiau ar vėliau Ja
ponijos laivynas turės jū
rose susitiktų su Ameri
kos laivvnu. nes Amerikie
čiai pradeda artintis pa
čios Japonijos ir užkirsti 
jų susisiekimo linijas.

NACIAI APLEIDŽIA GRAIKIJĄ
— Vo-ibet kur jiems trauktis? 

naciai apleidžia Į Kelias į Vokietiją jiems 
beveik visiškai užkirstas.Pasitraukdami

naciai visąI
Daug Vokiečių Alijantų 

Nelaisvėje

Londonas, spalių 19 —

Roma, spalių 19 
kieti jos 
Graikiją, 
iš Graikijos 
naikina ir žudo gyvento
jus. Iš Berlyno praneša
ma, kad “vokiečių pasi
traukimas iš Graikijos ir* 
Balkanų sudarys naują 
karo stovį. Tų kraštų sto- Alijantų vyriausias karo
vis dar neišspęstas”. Bet štabas praneša, kad nuo 
jau išspręstas, nes vokie- birželio 6 d. vokiečių ka- 
čiai ne tik priversti iš tų reivių į nelaisvę paimta 
kraštų trauktis arba žūti, į 606,666.

v •

Penrl Harbor, spalių 19 
— Vienas Amerikos lėktu
vas B-24, į 45 minutes, nu
skandino Japonų laivą — 
kruserį ir naikintuvą, ne
toli Formosa salos. Lėktu
vas sugrįžo atgal į savo 
bazę nesužalotas.

Sovietai Įsiveržė Į 
Čekoslovakiją

Maskva, spalių 19 — 
Maršalas Stalinas paskel
bė, kacį sovietų Rusijos ka
riuomenės įsiveržė, per 

'Karpatų kalnus, į Čeko
slovakiją.

I ----------------

Trečiadienį, spalių 18 d., New York, N. Y. Spalių 
š. m., 10 vai. ryte, susirin- 19 — Šiandieną, 10 vai. 
ko Amerikos Lietuvių Ta- ryte, McAlpin viešbutyje, 
ryba svarbiems tarimams New Yorke, susirinko iš 
į McAlpin viešbutį, New visų Jung. Amerikos Vals- 
York, N. Y. jtybių, A. L. K. Federaci-

Tarybai pirmininkavo jos Tarybos nariai ir aps- 
p. L. šimutis; vice-pirm.— 'kričių pirmininkai bei se- 
p. Pivariūnas; rašt. p. Gri-. kretoriai.
gaitis, pagelb. rašt. — p. i Tarybai pirmininkauja 
Boley - Bulevičius ir ki-'p. J. Laučka; vice-pirm. — 
tiems darbams p. Devenie-* Antanas F. Kneižys, se
nė ir kiti. jkretorius — L. Šimutis.

Tarp svarbiųjų nutari-j Rezoliucijų komisija — 
mų yra svarbiausias—nu-} p. Zujus, p.- Vilniškis, p. 
tarta sukelti- $52,000 Lie Kneižys. 
tuvos Nepriklausomybės 
atstatymo darbams.

Bostono apylinkei su 
Providence, R. I., New 
Hampshire ir Maine nus
tatyta kvota — $7,000.

Nutarta rengtis prie V-
■ dienos ir I 
blokšta Vokietija 
mis priemonėmis 
vaduoti Lietuvą.

Daugiau žinių

Taryba užgyrė leisti se
nai planuojamą rimtą lie- 

įtuvišką žurnalą, kurio rei
kalais rūpinasi Kultūrinis 

(Institutas. Taipgi numaty
ta ir nutarta steigti muzie
jų, kurio reikalais rūpintis 
pavesta kun. P. M. Jurui, 

kai tik bus par- Į Muzie jaus steigimą užgy- 
taį viso-jrė ir Kun. Vienybė. Išrink- 
griebtisĮti atstovai į Amerikos Lie

tuvių Tarybą — L. šimu- 
bus pa- tis, J. Laučka ir vietoj ser- 

tiekta sekančiuose “Dar- gančio kun. J. švagždžio, 
bininko” numeriuose. j kun. P. M. Juras.
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Naciai Nepuola Aachen Miesto
Anglijos Kareiviai Graikijos 

Sostinėje—Athens
Roma, spalių 19 — Ang- 

karo 150 laivų atplaukė į 
.Graikiją ir iškėlė karei
vius, kurie galutinai išlais
vins tą kraštą iš vokiečių 
vergijos.

Audra Palietė Havana

Londonas, spalių 19 —lį Vokietiją ir sutriuškinti 
Amerikos kariuomenės.nacių karo jėgas, 
taip apsupę Aachen mies-! 
tą. kad naciai jame jų e- 
santiems kareiviams nebe- 

į gali pristatyti pagalbos, 
i Vokiečiai smarkiai kelius 
sykius puolė, kad perlauž
ti Amerikiečių linijas, bet 
jų pastangos buvo veltui. 
Dabar matomai naciu vv- 

j riausvbė nusprendė visiš
kai apleisti miestą.

Alijantų oro atakos ant

i
i

19

Kituose vakarų karo 
frontuose didžių permainų 
neįvyko; eina prisirengi
mai žiaurioms kovoms.

Pusė Milijono Alijantų 
Kareivių Olandijoje

Havana, Kuba, snaliu 
Smarki audra palietė Ha
vana, ! 
pastatu. Miestas 
šviesų ir be radio 
Audra, spėjama 
Florida, bet nėra 
kad ji paliestų Naują An-i 
gliją-

Londonas, spalių 19 — 
Anglijos kariuomenės užė
mė Venray, Olandijoje ir 
varosi artyn Vokietijos

sugriovė daugybę Cologne ir Duisburg mies-; sienos. iš Berlyno prane-
liko be 
stoties, 
pasieks 
baimės,

Vengrijoje Vyksta Perversmas
Londonas, spalių 19 —Į įkalbėti kareivius pasilikti 

Vengrijos armijos vyriau- Vokietijos pusėje ir ka- 
! šieji vadai prisidėjo prie ’ 
i sovietų Rusijos kariuo-! 
; menės ir iš Berlyno pra
nešama. kad visa “daroma 
palaikyti Vengriją nacių 
pusėje. Pranešama, kad 
Vengrijos kariuomenės 
dalys sukilo prieš nacius 
ir žygiuoja link Budapeš
to, kad išvarius nacius iš 
krašto sostinės. Išrodo, 
kad Vengrija pasitrauks 
iš karo ir prisidės prie A- 
lijantų kovai prieš vokie
čius. Ir taip vokiečiai pasi
lieka kovoti vieni prieš vi
sas tautas. Vengrijos re
gentas Nicholas Horthy 
pabėgo iš Budapešto ir 
pasislėpė nuo nacių. Vo
kiečiai sudarė naują vy
riausybę Vengrijoje, kad

riauti prieš Alijantus. Bet i 
matomas vokiečių karo 
pralaimėjimas verčia ven
grus ieškoti taikos su Ali- 
jantais.

Amerikos Kariuomenės 
Arti Bologna

tų užkirto naciams gelbė
jimo pagalbą Aachen mie
stui. Amerikiečių kariuo
menės stumiasi pirmyn. 
Visas Aachen miestas pa
verstas į griuvėsius. Sako
ma, kad didžioji katalikų 
katedra ir kiti pastatai 
sugriauti.

Olandijoje Anglijos ka
riuomenės veržiasi artyn 
Venray susisiekimo cent
ro prieš stiprią nacių opo
ziciją.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Alijantai rengiasi 

: smarkiam puolimui. Ali- 
Jantams yra svarbu, kad 
prieš žiemą įsiveržti gilyn

šama, kad apie pusė mili
jono Alijantų kareivių O- 
landijoje yra pasirengę 
smarkiam puolimui Vo
kietijos.

Bombardavo Salzburgo 
Miestą

Londonas, spalių 19 — 
Vokiečių radio praneša, 
kad Amerikos lėktuvai 
bombardavo pietų - ryti
nėje Vokietijoje Salburgo 
miestą. Anglijos lėktuvai 
nakties metu bombardavo 
Wilhelmshaven ir Ham- 
burg uostus Vokietijoje.

Roma, spalių 19 — Ame
rikos penktoji armija suti
ko stiprų vokiečių pasi
priešinimą artinantis prie 
Bologna miesto. Užėmę tą 
miestą Amerikiečiai turės, 
atvirą kelią į Po slėnį. A- 
merikos kariuomenės esą 
devynios mylios nuo Bo
logna miesto, bet naciai 
sutraukė galingas jėgas ir 
Amerikiečių pažanga ma
tuojama mastais.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, spalių 21 d., 2 vai. po pietų įvyks lie

tuvių darbininkų radio programa.
Priduokite arba siųskite vedybų, vedybiniu su

kaktuvių, karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus, 
pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš
tadienių programose pasveikinti ir paskelbti.

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.



Penktadienis. Spalių 20. 1944 DARBININKAS 2

UclUVI

I
> 
Į

Ar jau aukavai į Commu- 
nity apd War Fund Vajų?

Londonas, spalių 19 — 
Daugiau kaip 1300 Ameri-

illion J«nior Red Cross members are turai:.g out artielcs 
f.r the armed forces among their many activities. as shown in this neu 1944 
Enrollment for Service poster by the artist, Al Parker.

do linijas tada vokiečiai 
neturės pajėgų atsilaikyti 
ir už tai yra tikrai spėja
ma, kad karas su vokie
čiais šįmet bus baigtas.

■VAIRIOS ŽINIOS
c

VOKIEČIAI PRIPAŽĮSTA 
DIDELIUS NUOSTOLIUS

Berlynas, spalių 19 — 
Patys vokiečiai pripažįs
ta. kad Prancūzijoje, nuo 
birželio 6 d. šių metų, jie 
neteko 800.000 kareivių. 
Apie 150.000 nacių karei
vių yra Norvegijoje ir Da
nijoje. kuriems nėra vil
ties pasiekti Vokietiją; 
apie 100.000 nacių esą ap
supti Suomijoje; apie 150,- 
000 Rygoje ir Klaipėdoje 
rusų kariuomenės atkirsti 
nuo susisiekimo su Vokie
tijos kariuomene; taip pat Cologne. 
Balkanuose nacių kareivių 
yra 150.000, kurie negalės 
pasiekti vakarų fronto ko
vai prieš Alijantus. Apie 
300,000 nacių kareivių ą*ra 
Italijoje." Jau sykį Alijan
tai prasilauš per Siegfrie-

Jung. Valstybių Darbo Biuras Įvede 
Naujų Sistemų Veteranams Pagelbėti

Pirmininkas Paul Mc- 
Nutt sakė, kad padėti ve
teranams rasti darbų kiek
vienas vietinis darbo ofi
sas gaus šias santraukas, 
kurios netik parodys dar
bo progas svarbiausiose 
šalies darbo centruose, bet 

informacijas.
Jei ne, tai kodėl? Visas 

spalių mėnuo pašvęstas 
vajui lietuviams. Jei dar 
Tamsta neprisidėjai su sa
vo auka, nieko nedelsiant 
aukok šiandie.

Mes gyvename pilnam 
pertekliui, taip kad nėra 
priežasties mažiausiam 
nusiskundimui. Užtat už- 
girskime balsą šaukiantį 

kos lėktuvų jau šešta die- pasigailėjimo tiems, ku
riuos palietė baisi karo 
šmėkla.

Mūsų sūnūs, vyrai, ir 
broliai išblaškyti po visą 
pasaulį, gina mus nuo už
puolikų — rudų ir raudo
nų pavergėjų.

Mūsų karo belaisviai lau- 
įkia suraminimo — auka, 
gyduolėmis ir kitais daly- 

I kais.
! Mūsų našlaičiai mažieji, 
taip pat laukia priežiūros,

„ .. . , .... i apdaro ir maisto,
saukiami sudaryti hau- Mūsų kariai gavę liuos- 
dies armiją , o jei bus rei- Įaįkj trokšta pasilinksmin- 
kalas moterys ir mergai- atgaivinti nuvargu-
tės bus pašauktos ginti dvasią nuo kasdieninio 
kraštą. Kiekvienas na- monotoniško gyvenimo 
mas, kiekvienas miškas,' rutįnos
kiekviena duobė bus tvir-į šįuos visus trūkumus 
tovė. Priešas turi suprasti. !padengia Community and 
Kad kiekvienas žingsnis į \yar Fund iš savo iždo. O 
musų kraštą bu& jo krau- jeį j^das tuščias bus, nega- 

Hitleris taip užpildyti tą trūkumą 
brangiesiems nus- 

. . „ kriaustiems nedėkingo gyviem prieš musų pnesus . venimo likimo. Aukokime

Vokiečiu Miestas Smarkiai 
Bombarduojamas

na daužo vokiečių miestą 
Tas miestas yra 

svarbus geležinkelių susi
siekimo centras, per kurį 
traukiniais pristatoma ka
ro reikmenis į vakarų 
frontą. Cologne vokiečių 
turi tankų didžius fabri-

Londonas. spalių 19 —
Sovietų Rusijos kariuome
nės Lietuvoje išvarė na
cius iš Virbalio ir užvaldė 
Lietuvos miestą. Virbalis 
yra apie trys mylios nuo 
Ryt Prūsijos sienos. Iš 
Berlyno pranešama, kad 
po žiaurių mūšių Virbalis 
buvo apleistas rusams. Iš 
Maskvos nieko nepraneša
ma, abie sovietų kariuo
menės žygius į Ryt Prūsi
ja.

ju nulietas”. . 
pat pasakė: “J 
ir 1939 metais, mes esame.

I

Žinios Iš Lietuvos Ir Pabalčio

Hitleris Saukia Vokiečius 
Ginti Kraštą

Bulgarijos Atstovai 
Maskvoje

Maskva. spalių 19 —Bul
garijos atstovai atvyko į 
Maskvą priimti pasidavi
mo sąlygas. Bulgarai da
bar yra Alijantų pusėje ir

Londonas, spalių 19 —
Alijantų kariuomenėms į- 
siveržus į Vokietiją Hitle
ris paskelbė visų gyvento
jų mobilizaciją krašto ap
gynimui. Visi vyrai nuo 16 padeda kovoti prieš na 
iki 60 metų amžiaus yra cius.

KELIONE IŠ BOSTONO
Į LONDONĄ S224.00

Jung. Valstybių Darbo 
Biuras pagamino santrau
ką darbų visuose dideliuo
se industrijų centruose iš 
100,000 gyventojų arba 
daugiau.

Santrauka pavadinta La- 
bor Market Iniormation
for Veterans ir yra pagrįs- | dar kitas 
ta informacijomis, gauto- j šios informacijos bus ypa- 
mis nuo darbdavių ir bus 
pakeista kas du mėnesiai. 
Santrauka parodys kur 

'darbininkų bus reikalinga, 
sako Paul V. McNutt, pir- 

' mininkas War Manpovver
Committee.

visi kaip vienas, pfisidėsi- 
|me prie užpildymo iždo, iš 
i kurio plaukia suraminimo 
| šaltinis nuskriaustiems

■ žmonėms.
Nesunku yra paaukoti 

dienos uždarbis kiekvie- I nam, arba aukoti kiek ga
lima, tik aukokite. Neliki

me nei vienas neprisidėję
■ prie tos šventos pareigos.

O. Aleliūnienė.

Washington, spalių 19— Londoną kelionė kainuos 
Karui pasibaigus planuo- S224.OO ir bus galima at- 
ja lėktuvais kelionę į Eu- likti į dešimtį valandų ir 
ropą. Lėktuvų kompanijos keturios dešimtys penkias 
planuoja, kad iš Bostono į; minutes.<« 
in

:«■ <♦> <«- -»> -:«•

menės belaisvių.
Sekant tų įstaigų dar- 

kiek smalsesniam

“Ką auklėjimas mumyse 
palieka gero, tą dažnai su- 

’ gadina draugystės”.
Karnmann.

į
I| įsigykite "Šventųjų Gyveni-' 

mai" Knygų

Surinko ir išleido-

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas ¥

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 atlaši ,-i:s. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 

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

Š

$

įį įvairios. Kaiba graži. Iš priežastie: karo spausdi 
% "
%
i
*
$

t

$

$
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Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk: 

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston. Mass

V“Darbininko" Administracija,
Siunčiu S ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS fino adrc.u:
Vardas ir Pavardė
Gatvė
Miestas-ir Valstija

knyga(s)

•»> X-

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS” 
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimų.

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

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

| TAD, padarykime šūkį: ‘Tenelie- 
į ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
I organizacijos, ar nors mažiausio sky- 
į riaus, kurie neskaitytų “VYTIES” 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES" kaina metams tik $2.00 

“VYTIS”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Paskutinėje LAIC Žinių'rusams - emigrantams. 
Santraukoje (No. 20, spa- Kiek vėliaus, panašios į- 
lių 9) buvo paminėtas at- staigos buvo įkurtos ir ki- 
siradimas Berlyne naujo toms tautybėms. 1939 me- 
vokiečių kalba leidžiamo tais rudenyje su lenkais 
laikraščio— Deutsche Zei- apsidirbę, Reichsvertrau- 
tung fur Litauen (Vokie- enstelle vokiečiai įsteigė 
čių laikraštis Lietuvai). net ir baltgudžiams, kurių 

Bet štai, rugsėjo 7 d. vo- pusėtinas skaičius prisi- 
kiškasai radio NPD prane- rinko iš buv. lenkų kariuo
se sekančią žinutę:

“With the growing number of
Lithuanians working in the buotę, 
Reich, the organization of the stebėtojui nebūtų buvę 
Lithuanian Liaison Office has j sunku iššifruoti ir visą vo- 
been enlarged. A Gau Liaison kiečių ‘Drang nach Osten’ 
Office has been sėt up in Vien- politiką, jau keli metai 
na. For the Lithuanian refugees prieš šį karą.
arriving in East Prussia-. the Reichsvertrauenstelle y- 
Reich Liaison Office has sent ra išlaikoma Reicho pini- 
representatives to the various gais ir ten dirbą žmonės 
Gau administrations to advise (daugumoje to pavadini- 
the Lithuanians arriving mo tautiečiai) skaitosi
there ”• Reicho valdininkais. Jos

Tą pačią dieną, tik ke- oficialus uždavinys: rūpin- 
liom valandom ankščiausiai8 .^tūriniais ir pašaipi- 

e , _ -- _ ’ ■ ** a ** 4-/-»<•'« nu 4-nnf-iv»nnta pati stotis paskelbė:
“Reich Minister Rosenberg 

discussed with the Inspectorj 
General of the Latvian SS-Le-' 
gion, SS Gruppenfuhrer and; 
Generalleutnant of the Waf- 
fen - SS Bangerskis, steps ta- 
ken by the Reich Ministry for; 
the Occupied East for the wel-, 
fare of Latvian refugees. By 
setting up a Latvian Relief Of
fice, the Ministry has establish- 
ed a centre for those who have 
been transferred from Latvia to ■ 
the Reich; here they receive 
advice and assistance in all 
their affairs. Similar relief of- 
fices look after Estonian and 
Lithuanian interest.

Ryšyje su aukščiau pa
duotais vokiškojo radio 
pranešimais, LAIC laiko 
reikalingu pastebėti:

Pirmoje žinutėje, mini
mas “Lithuanian Reich 
Liaison Office” matomai, 
yra į anglų kalbą apytik
riai išverstas “Reichsver
trauenstelle fur Litauern” 
savo rūšies, “Įgaliotinio Į- 
staiga Lietuviams".

’niais tos ar kitos tautinės 
grupės reikalais.

Vienok, de facto, tų įstai
gų uždavinys buvo kiek 
platesnis: rūpinantis “kul
tūriniais ir pašalpiniais” 
reikalais, vokiečiai, tuo 
pačiu, rūpinasi išlaikyti 
tą ar kitą tautinę grupę 
savo * kontrolėje, turint 
galvoje specifinius politi
nius tikslus ateičiai.

Sakysime, per 20 metų 
jų globojami ukrainiečiai, 
1941 metais virto gata
vais ir klusniais vokiško
sios kolonizacinės politi
kos kadrais Ukrainoje, ir 
tai visose srytyse: bendro
je administracijoje, teis
muose, žemės ūkyje, pre
kyboje ir t. t.

Jie tai ir padėjo sudary
ti Gauleiteriui Kochui jo 
administracinį aparatą U- 
krainoje.

Panašaus tikslo turėjo ir 
Baltgudžiams globoti ‘Ver- 
trauenstelle”, nors, vėlo
kai įsteigtas, baltgudžių 
grupė nedaug naudos te
galėjo vokiečiams atnešti. 

Lithuanian Reich Liai-j Atbėgėlių skaičiui iš Pa- 
son Office.

Šios rūšies įstaigas vo
kiečiai pradėjo praktikuo
ti jau po pirmo pasaulinio 
karo.

Pirma tokia įstaiga buvo 
įkurta Vokietijoje 1919- 
1920 metais atsidūrusiems se! Mat, Vienos apylinkė- 
ukrainiečiams ir baltiems! je dirba daug iš Lietuvos

I

’

I. 

i;i

■

i
■

i

I

‘ Ii

tingai svarbios vetera
nams, kurie ieško darbų 
kitose apylinkėse.

Pranešimai parodys 
svarbiausias karo ir civi- 
les industrijas kiekvieno
je vietoje ir po-karinius 
pakeitimus, praneš vardus 
svarbiausių įstaigų, dar
bus, darbo valandas, al
gas, apie gyvenimo padėtį, 
apie būtus, gyvenimo iš- 
kaščius, ir kitas informa
cijas apie mokyklas, ligo
nines ir transportaciją. 

į “šie pranešimai”, sako 
p. McNutt, “bus vartojami 
Employment Service ofisų 
duoti patarimų paliuosuo- 
tiems kareiviams ir vartos 
juos jo atstovai, kurie kal
ba su vyrais ir moterims, 
Armijos ir Laivyno ligoni
nėse, kurie bus paliuosuo- 
jami. Armija, Laivynas, 
Marinų Korpusas ir Pa
kraščio Sargyba intere
suojasi į šias informaci- 

įjas, ir vartos jas įvykus 
■ demobilizacijai. FLIS. i
i

išdeportuotų žmonių, o 
Rytų Prūsai yra šiandien 
užplūdę atbėgėliais iš Lie
tuvos.

Spėliojimai kas dėl Ver- 
trauenstelle fur Litauern 
įsteigimo motyvų gali bū
ti įvairūs: keleriopai padi
dėjęs lietuviškojo elemen
to skaičius Vokietijoje, no
ras lietuvius politiniais ir 
fiziniai sukontroliuoti, po
litiniai tikslai ateityje, ir 
taip toliau.

Viena yra aišku: pašau- Į 
liui dominuoti svajonėms' 
galutinai žlugus, vokiečiai 
ir vėl keičia gaires, ir vėl 
griebiasi meilikavimo po-■ 
litikos su kaimynais. Sena 
pasaka!

Antra žinutė kiek kito-i 
kios rūšies: ten kalbamai 
apie Relief Office lat- 
viams, estams, lietuviams.

Keliems šimtams tūks
tančių atbėgėlių Vokieti
joje atsiradus, ši priemo
nė darosi suprantama. No- 
roms - nenoroms, reikia 
pasirūpinti juos ir paval
gy dyti, ir aprengti ir su
rasti pastogę.

% į: į:
Švedų spauda mirgėte 

mirga žinutėmis apie at- 
bėgėlius iš anapus Balti
jos Jūros. Pavardės nemi
nimos.

Tų visų žinučių mes čia'-Suluan salos, 425 mylios 
nekartosime. Pasitenkin • j i piet-rytus nuo Manila. 
Sime pasakę, kad iki rug-; Londono žinios iš spalių 
piūčio galo, skaičius atbė-j^-tos praneša, kad raudo- 
gėlių iš Pabalčio, jau vir- nieji Įsiveržė į Ryt Prūsus 
šijo skaičių atbėgusių iš'ir užėmė Eitkūnus. 
Suomijos. ! ---------------

Goteborgs Handels och; Lenkijos Klausimas Pasilie- 
Sjofarts - Tidning, August' * “
30, 1944, According to the 
Chief of the Foreigners 
Committee, the number of 
:?ugitives from the Baltic 
Statės who hitherto ar- 
rived in Sweden exceeds 
that from Finland, the lat- 
ter numbering 2,000.”

I

Invazija Philippinuose — 
Praneša Japonai

Invazija Ryt Prūsuose — 
Praneš Vokiečiai

Pearl Harbor, spalių 19 
— Iš Tokyo praneša, kad 
stiprus amerikiečių oro 
laivynas lydimas jūrų 
karo jėgų transporto įsi
veržė į Philippinų centra- 
linę dalį — Leyte įlankoj. 
Japonai praneša, kad ame
rikiečių karo jėgos jau ant

ka Neišspręstas
Maskva, spalių 19 — Pa- 

isitarimai' sovietų Rusijos 
su Lenkijos vyriausybės 
vadais dėl sienų ir sudary
mo valdžios tęsėsi ir yra 
manoma, kad dalykai bus 
galutinai išspręsti. Angli- 

! jos ministeris Churchill 
i Maskvoje dalyvavo Lenki-Kaip sidabras išmėginama ug- _______ __ _____ _______

nimi. ir auksas krosnyje, taip , jos . Rusijos pasitarimuo- 
Viešpats mėgina širdis. Pt- n.l še.

Kun. P. M. Juro Nauja |
Maldaknyge l

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują į. 
maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusią- 5 
pius, gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukiau- S 
čios išvaizdos. Kaina $2.75. S:

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

balčio padidėjus, vokiečiai 
ir vėl griebėsi to seno iš
bandyto metodo; steigia
ma net Vertrauensteile fur 
Litauern su filiale Vienoje 
ir specialiais delegatais ki
tose Rytų Prūsų apskrity-

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro

žančių :
Puikus baltas, sidabrinis ..............................  $8.00
Juodas stiprus ................................................ $1.25
Rusvas stipriai padarytas $1.20
Gražus baltas, tinkamas moterims ir merg. $1.50

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadvvay. . So. Boston 27, Mass.
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BENDRADARBIAUTI SU 
KRISTUMI MI

Tai vienas, tai kitas grįž- giau negu 500 vietų. Su 
ta kareiviai, kapelionai ir,virš trečdalis atvyko į mi 

ų kraštų, 
.'ausiai pa- 

pp.ENUMEP.ATos kaina | pasaulio, kad gautų pasil-' skendo karo baisenvbėse: 
JZT.rt SS sėti valandėlę pas myli-į H p-ancflziios anie V 250;
Užsieny metams ..................... .. $5.00 muosius — ir tuoj vėl atsi- iš Vokietijos au’e C 000-
Užsieny i kart sa-tėj metams $2.50 sveikina ir grįžta užbaigti Olandijos — 3.750: iš E 

DARBININKAS ikarą. Bet per tą trumpą gijos — 3 380. Taied, iš
866 West Broadway. South Boston, Mass laiką, tie Pacifiko salose so. anie 67.500 iš Europos
 TelePhone SOUth Boston 26%o__________________ buvę kariautojai pasakoja kraštu, su kuria dabar nė- 

■ —_______ (•■•I I 1 J*ll l\ I • i apie kitus kareivius — r?, susisiekimo.I PA ITlI/^ Ir Vilk A I larrv)! Kristaus karius, kurie net nukentėjusiuL0|Jv5 I v!lll!\d ll L/uluCl! maro, bado ir nelaisvės pa- vargiai
vojuose neieškojo atilsio, bos.
Daug kareivių atsiras, ku- medžiaginės 
rie papasakos, kaip Nau- jiems, neleidžiama 
joj Gvinėjoj savanoriai su- Kurte patys norėtu vvk 
rinko S200 sušelpimui mi- pagalba 
sijonierų: kaip kitoje sa- n-auti 
loję daugiau ar mažiau su- leidimo išvykti, 
dėjo; kaip laisvomis va-

Į

t _

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Sectlon 1103 jūreiviai IŠ karo laukų UZ-įSljų laukus iŠ 
Act of october 8.1917, authonzed on juiy 12.1918 ■ sienyje. Perkeliauja pusę kurie dabar g

i pasaulio, kad gautų pasil-Į skendo karo8UBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly _______ ;____  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_______________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

Lapės Politika Ir Vilko Darbai
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Bolševikuojantis dienraštis P. M. rašo apie Rusi
jos pokarinius planus. Kam tai reikalinga, sunku su
prast. Tikrųjų savo planų Sovietai dabar vis vien ne
atskleis. Pagaliau Sovietų planai, visiems žinomi. Jie 
duodasi apibūdinami trumpu sakiniu: viso pasaulio 
su bolševistinimas. Tai, žinoma, galutinis bolševikų 
tikslas. Jam jvykdinrt prireiks įvairių planų, ne vi- landomis'atstatė ir sutaisė 

i na
melį ar mokyklą... Viską 
tai darė dėl to, kad jie pri
pažino, jog šių Dievui pa
sišventusių misijonierių 
triūsas daug, daug kilnes
nis ir pasiaukojantis, ne
gu pačių kareivių. Ameri- 
;kos kareiviai tų misijonie- 

Pasak P. M. korespondento dabar Maskvoj eina rių niekada neužmirš. Gal 
svarbūs pasitarimai tarp Stalino ir Churchill’io. “Kai

Nuo savo 
tautiečiu 

susilauks ^''aal- 
Jei ir galėtu ištekti 

pag a 1 b o s 
duoti, 
zkti i 

misijoms negali 
nei pervežimo, nei

Toulon uoste, prie aliejinio doko styro sudaužy 
tas Prancūzijos karo laivas — Strasbourg.

Iš kur atsiras Europoj

AMERIKOS PROGA
Dirstelėję į misijų būk

lę Amerikoje nėra pagrin
do gėrėtis. Nes iš šios ša
lies uostų palyginamai 
mažas skaičius misijonie-

padėjėjų misijų laukams? rių išvyko, — vos 2,500. 
Prancūzijoj? Žiūrėk, tenai Gal maždaug tiek pat sėk- 
maždaug 17,500 kunigų 
yra karo tarnyboje, kaip 
paprasti pėstininkai, dar
bininkai, kartai ir, nors 
palyginamai su kitomis 
tarnybomis, retai kaipo 
kapelionai. . Nukankintoji 
šalis, kuri didžiuojasi da
vusi pasauliui garsiąją mi
sijų globėją Šv. Teresėlę, 
Prancūziją dabar verkia,

i
nesnės — jas reikia dabar išrišti, nes kitaip jos gali pa- mis matė, kiek tos pagal-

soms pavergtoms tautoms vienodų ir nevienodai pri- Sesučių misijonierių 
taikomų. Bet ir tuos planus pasaulis maždaug žino, 
įdomu tiktai žinoti, kokios taktikos sovietų vyriausy
bė laikysis su didelėmis valstybėmis, su vidutinėmis ir 
su mažomis. Taktikos klausimas labai svarbus ir ne
tenka abejoti, kad šiuo klausimu Maskva yra tampriai 
susičiaupusi ir jeigu ji dabar kiek pasisako, tai tik 
tiek, kad įtikinti pasaulį, kad jos politika neišeina iš 
sveiko proto ribų.

kiti, Dievo malonės pa
kurtos problemos yra senos ir erškėčiuotai šiurkščios: traukti, patys sugrįš tiems 
kitos tik neseniai išdygo, o dar kitos vos iš užkampio kunigams ir seselėms į pa- 
kyšo. Bet kokios jos ten bebūtų — aštresnės, ar švel- galbą, nes jie savomis aki-

nupieštas misijų paveiks
las prašyte prašo, kad A- 
merikos katalikų aukos 
būtų stambios, ypač da
bar! ,

Tačiau, vaizdas nebūtų 
tikras, jei parodytų tiktai 
medžiaginės pagalbos rei
kalingumą. Ne, kaip visa
dos, visų svarbiausia ir pa
stoviausia pagalba, kuria 
misijonieriai remiasi, yra 
malda, ir maldos išprašy
ta malonė. Dėl to, katalikų 
misijonieriai, nors liūdi 
matydami, kaip protestan
tai pinigų nešykšti savo 
misijoms, jie vistiek nenu
simena. Žino, kad Dievas, 
įsteigęs Katalikų Bažny
čią, ir Savo vardan pasiun
tęs juos kaipo misijonie-

stoja į seminarijas apie rius, jų neapleis. Bet gi, 
200 per metus. Kiti 300 tu- nors Kristus yra visaga- 
ri būti išauginami ir auk- lis Dievas, ta Evangelijos 
lėjami tuose kraštuose, platinimo darbą nutarė at- 
kur tikėjimas jau tvirtai 
pastatytas.
KATALIKO GARBĖ: 
BENDRADARBIAUTI

Štai trumpai nubrėžtas 
misijų paveikslas karo lai-Į" a°Kristaus " minti", Jojo 
ke. Beveik , vienintelis pa-vikaras P. Pijus XII tarė: 
galbos šaltinis šiandien “Pasitikime daugiau jūsų 
randasi Amerikoje, ir A-\maldos pagalba, negu iš- 
merikos katalikų gerose mintingiausių diplomatų 
širdyse. Jų aukos misijų gabumais ar drąsiausio 
sekmadienį bus skirsto- karininko narsume. Dievo 
mos ten, kur jos gabiausiai akyse malda yra galinges

nė, negu plieno bei žalva
rio ranka”.

Štai, dviguba proga pri
sidėti prie Kristaus darbo: 

i— “kad visi būtų viena, 
j kaip tu, Tėve, manyje, ir 
i aš tavyje, — kad jie visi 
būtų viena mumyse.”

Kodėl bijotės, kad pralo
šime viską, duodami per 
dau? Sugrįš šimteriopai!

Ir neveltui duodame, 
j Štai, nesimainančio Dievo 
žodis: “Aš esu su jumis 
per visas dienas, net iki 
pasaulio pabaigos”.

PASTABA: Aukas gali
ma bet kada siųsti į diece- 

: zijos Tikėjimo Platinimo 
i skyrių per parapijos kuni
gus. Būtinas laikas mal
doms — VISADA.

!
i 
I 
I 
i

likti tiktai su žmonių pa
galba. Užtat savo apašta
lams tarė: Melskitės tad, 
kad pjūties Viešpats at
siustų darbininkų savo vy- 
nuogynan”. Ir atkartoda-

reikalingos: — 60 nuošim
tis į užsienius, 40 nuošim-1 
tis pasiliks namie tęsti E-j 
vangelijos platinimo dar- 
bą negrų, indijonų ir ap- 

gumo tą naštą paKe.ti. ieįstųjų tarpe. Tas greit
Šiek tiek suraminimo 

teikia čiabuvių pašauki
mai pačiuose misijų kraš
tuose. Pastaraisiais me
tais, pav. Kinijoj, iš visų 
5,000 tenai besidarbuojan
čių kunigų, 2,000 yra ki
niečių kilmės. Lygiai, ko
kie 4,000 seserų yra kinie- 
tės. Afrikoj randama vi
sai mažas skaičius vietinių 
kunigų, tiktai 450 iš 2,000, 
ir gal 2,000 seserų. Bet ka
talikų skaičius kasmet už
auga apie 800,000 asmenų. 
Tai reiškia, kad šitie nauji 

; _ .............. įtikintieji turi būti aprū-
Misijų vėse. Lenkijoj ir Lietuvoje j pįnami kunigais. Norint,-

■Iri

m ingai prisideda prie mi
sijų darbo namie. Tiesa. 
Amerika dar nesenai pati 
išaugo iš misijų silpnumo, 
kai Bažnyčia turėjo rem
tis Europos pagalba. Bet 
dabar, pasidariusi viena iš 
tvirčiausiu tikėjimo sto
vyklų ir iš visų tautų tur
tingiausia. tai ant jos ka
talikų pečiu gula nemaža

matydama 2,000 parapijų misijų našta. Tai pripažįs- 
be kunigų. Vokietija? Te- ta pats Šv. Tėvas. Jai pri- 
nai katalikiškos mokyk- dera — jau vien iš dėkin- 
los ir seminarijos uždary
tos, kunigų ir vienuolių 

„ _ „ ______ ; koncentracijos
sugrįžimas gali ilgai, ilgai nusitęsti). noj kitoj vietoj. Koks gi y- stovyklose kasdien daugi-

Kokios tai problemos? Jos esančios dviejų rūšių. ra bendras misijų vaizdas? naši. Ispanija? Tauta, iš- 
Vokietija ir šalys tebesančios po vokiečių jungu. Su Koks jų likimas karo mi- auginusi antrąjį Šv. Povi- 
Vokietija problema aiški: jos pasipriešinimas veikiai kinyje? Pirmiausia, labai lą, šv. Pranciškų Ksaverą? 
bus palaužtas. Kai sekamą kartą Churchill atvyks į sumažėjo 
Maskvą, tai Alijantų armijos bus toli į Vokietiją įsi
brovusios, Paliks tik vienas uždavinys: griežtai prižiū
rėti, kad vokiečių pasidavimas būtų tikrai nesąlygin- 
gas. Kai dėl išlaisvintų kraštų tai susidaro skirtingu
mas. Vieni pirmiau buvo neprieteliai, dabar neva talki- nuošimtis na- vaikų dar^nekrikštyta. O-
ninkai. Su tokiais (Suomija ir Rumunija) Rusija pasi-j 
elgusi griežtai, bet kilniai ir dosniai. Tačiau iš anų pu-i ............ . _ _ _
sės poelgis nevisai toks, koks būtų pa'geidautinas. Kai,sve^^a1’ S’rtžę kareiviai, tas gūsių misijonierių — bei 
dėl kitų kraštų, kurie greit bus išlaisvinti, bet baisiai! sunkenybes papasakos. į jie negali išvykti. Belgijoj
vokiečių sunaikinti, būtinai reikia juos atstatyt, nes; KUR JIE? ! baisus badas siaučia gat-

Spalių 22 d. — ;
sekmadienis. Ta diena Šv. vieni kunigai ištremti, už--kad vienas kunigas tinka- 
Tėvo Pijaus XII ir visų ka- mušti, kiti kalėjimuose —Imai atliktų tikrą ganytojo 

• talikų yra paskirta sušelp- o dar kiti, — nieks nežino, darbą, 
ti pasaulio misijas. Rink-

stoti kelią pastoviai taikai”. Tad gi Churchill pasisakė b°s reikalinga, 
esąs pasiryžęs kelią taikon visiškai nuvalyti ir tik tuo-i Deja, dauguma tokią mi- 
met į Londoną grįžti. (Jei taip ,tai Churchill io namo sijų padėtį stebėjo tik vie- skaičius

i misijonierių Tenai, 5,500 kunigų už
skaičius: vieni mirė, kiti mušė raudonieji per civiii- 
neprietelio nukankinti ir nį karą. Pusė parapijų liko 

i užmušti, kiti visai nusiln- be ganytojų. Viename Ma- 
nėję sveikatoje grįžo į tė- drid’o mieste suvirš 25,000

siliko, nežiūrint padidėiu- landi ja? Tiesa, šita maža 
siu sunkenybių. Ir mūsų tautelė turi saują pasiren-

jų skurdas ir vidujinis sąmyšis vien vokiečiams tebus; 
naudingas. Karui pasibaigus, daugelis išlaisvintų1 
kraštų labai prisibijos bolševizmo. Jau dabar kai kurie 
propagandistai smarkiai ta kryptimi darbuojasi. Ir' 
jeigu yra tokių, kurie galvoja apie “Europos subolše- 
vistinimą” tai toks nusistatymas gali suardyti santy- navos““višose’'‘bažnyčiose
kius tarp Sovietų Sąjungos ir Alijantų. teiks pagalbą apie 75,000

Gudri Sovietų propaganda, bet neilgam ji bus rei-'asmenų: kunigams, bro- 
kalinga. Karui pasibaigus nutruks lapės politika ir liams ir seselėms, 1 
prasidės vilko darbai. K.1 darbuojasi išsklaidyti dau-.gerėtų.

kur jie ir koks jų likimas. 
Visai juodas paveikslas — 
ir neatsiranda jokios vii-’ 

kurie ties, kad ta padėtis į

tai neturėtų būti 
daugiau kaip tūkstantis 
sielų jo priežiūroj. Tokiu 

i būdu reikėtų turėti kas 
1_įmetą mažiausia 500 naujų 

greit misijonierių. Bet misijų 
kraštuose vietos jaunuolių ■

TREČIOĮI OKUPACIJA
Karas grauja mūsų kraštą. 
Trobos virsta pelenais. 
Vyrų eilės tirpsta, mažta, 
Laukiam kol mirtis ateis.

Siaubia baimė, šąla kraujas, 
šiurpas krečia nejaukus; 
Priešai mūsų žemėj kraujas, 
Degina žalius miškus.

Vargas plečiasi patogiai, — 
Žudo augusius, mažus 
Krašto kiekvienoj pastogėj, 
Rodos, jau Lietuva žus.

Karo mes neskelbėm niekam 
Norim būti nuošaliai.
Ginčą spręsti jiems paliekam, 
Taikai atviri keliai.

Grumias priešai bočių žemėj — 
Vergia mus trečiu kartu;
Vargas tvinsta, kraštą semia, 
Gaisras plečiasi ratu.

Davėme pagalbos lenkams. 
Vijom iauk komunistus, — 
Vokiečiams grobiu patenkam, 
Turim vėl azijatus...

(“Iš. Draugas”)

i

FRONT RAGE

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

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

SKYRIUS VII.
NUKRYŽIAVIMAS

Pažvelk visų pirma, kaip Kristus vėl ken
čia nuo šių dienų Pilotų ir kitų Jo persekio
tojų. Judas tebesuvedžioja pasaulį per tuos 
žmones, kurie buvo pakrikštyti Kristui ir pa
vadinti Jo dalininkais, bet kurie, tačiau, “par
duodami Kristų” atpuolė nuo Jo. Visose na
cizmo fašizmo ir komunizmo eilėse rasime to
kių, kurie savo jaunystėje buvo paženklinti 
kryžiaus ženklu ir atpirkti išganymui, bet ku
rie vėliau, lyg tas Judas, pardavė savo krikš
čionišką paveldėjimą už trisdešimt sidabrt- 
nių, kad įsigyjus politinės jėgos maišelį. Pa
žvelk į kitų tautų netolimą praeitį irgi paste
bėsi, jog tie vadai, kurie šiltai sutiko savo 
tarpe tarptautinio ateizmo šūkius ir nusisu
ko nuo religijos, buvo kartą pašaukti apginti 
tas pačias tiesas ir būti Kristaus kariai.

Tie, kurie daugiausiai žalos Kristui pada
ro čia žemėje tai. nėra tie, kurių sielos tapo 
suakmenėjusios savam nuogume, bet tie, ku
rie judošiškai gyvena ir veikia prieš Kristų.

Kristus vis dar tebeturi savo veidą, sužeis
tą Judo pabučiavimu Gctsameno darže. O

vistik Jis dar paskutinėje minutėje norėjo 
grąžinti Judą prie savo meilės, kuomet Jis 
paklausė: “Judai, pabučiavimu tu išduodi 
Žmogaus Sūnų?” (Luko 22:48).

Pilotas irgi tebegyvena mūsų tarpe. Jis 
gyvena visuose tuose profesoriuose, teisėjuo
se, kurie paneigia Dievą ir kuriems tokie da
lykai kaip gėris ar blogis tėra vien tik atski
rų žmonių nuomonės. Jie save laiko gilaus 
išsilavinimo ir pažiūrų žmonėmis, bet kurie 
žmonėms leidžia pasirinkti Kristų arba Ba- 
rabą. Jie gal kartais ir jaučia, kad Kristus ir 
yra Dievo Sūnus, bet tačiau bijosi tai išpa
žinti, kad neprarastų ciesoriaus malonės ir 
pasitikėjimo. Jei kas tokių žmonių paklausia, 
kas yra dieviškoji Tiesa, jie pakartoja tą pa
tį Piloto klausimą: “Kas yra tiesa?” ir vėliau 
nusisuka nuo jos.

Visa tai matant, taip ir norisi, pakeisti A- 
paštalų Tikybos Išpažinimo eilutę esamuoju 
laiku: “Kristus kenčia prie Pontijaus Piloto”.

Jo mirties vykintojai vis dar tebevaikšto 
po žemę. Jie yra visi tie sužvėrėjusieji pa
tamsių gaivalai, kurie paneigia dieviškumą, 
kurie klauso blogos valios žmonių įsakymų, 
kurie tiesioginiai ar netiesioginiai persekio
ja Kristų ar Jo įpėdinį ir tikinčiuosius, kurte 
niekina Eucharistiją ir Jo Mistinį kūną, pri
kalę prie kryžiaus su ramumu, “atsisėda ir 
stebi” mesdami burtus, kaip tuo tarpu čia 
prieš pat juos vyksta baisiausioji pasaulio 
atsinaujinimo tragedija.

Jeigu yra tokių, kurie kryžiuoja, turi būti

ir tokių, kurie esti kryžiuojami su Kristumi. 
Jie žino ir širdyje laiko Kristaus paliktus žo
džius, kad.: “Jeigu pasaulis neapkenčia jūsų, 
žinokite, kad manęs pirm jūsų nekentė” (Jo
no 15:18). “Atejna net valanda, kad kiekvie
nas, kurs jus užmuš, tarsis tarnaująs Die
vui”. (Jono 16:2).

Kuomet Kristus kentėjo ant kryžiaus, Jis 
matė visus laikus ir žmones ir todėl Jis au
kodamas ne vien Save aukojo, bet kartu ir 
savo Mistinį kūną — Bažnyčią. Ir todėl, ste
bėdami Kristaus kančią čia ant žemės, pasi
reiškiančia įvairiais puolimais, mes kiekvie
nas savyje turime ją irgi pergyventi ir ją at
baigti. Ir dėl to Šv. Povilas sako: “Dabar aš 
džiaugiuos kentėjimais už jus ir, ko Kristaus 
kančioms netenka, tai aš papildau savo kūne 
jo kūnui, tai yra Bažnyčiai” (Kolos. 1:24).

Kaip mes galėtume “užpildyti” Kristaus 
kentėjimus? Ar Jo skausmai buvo nepilni? 
Taip nebuvo! Nes visi mūsų kentėjimai, kry
želiai buvo vien Jo mintyse, kuriuos Jis pa
aukojo Dievui Tėvui už mus. Ir todėl tie Kris
taus skausmai buvo “nepilni”, nes jie nebuvo 
dar išgyventi “mūsų kūne”. Kad kančios bū
tų iškentėtos visoje sielos pilnumoje, reikia, 
kad ta žmogaus dalis, kuri priklauso Dievui, 
reiškia siela, kentėtų pačiame kūne. Kiekvie
nas iš mūsų todėl, turime išbaigti savo gy
venime ir sieloje mirštančio Kristaus pa
veikslą.

Tinkamiausias būdas, kuriame mes galė
tume sutikti Kristaus kančią ir iš ten pasi

semti jėgos savo kentėjimams, yra mums 
katalikams Šv. Mišių auka. Todėl, kad mes 
esame Kristuje, mums yra duota ta nepapra
sta brangenybė bendradarbiauti su Juo Mi
šių aukoje. Dievas yra pasišaukęs mus da
lintis Jo tikslais ir Jo laisve.

Žmogui yra reikalinga buveinė, ir Dievas 
vietoj to, kad ją sau statęs, davė žmogui pa
kankamai jėgų ją pačiam pasistatyti. Ta sta
tomoji medžiaga yra Dievo malonės, kurios 
plaukia iš Jo gailestingumo. Žmogui taip pat 
yra reikalingas maistas. Ir čia Dievas šaukia 
žmogų, maitintis Jo paties kūnu ir per am
žius pasilikti Jo dalininku.

Atpirkimu Dievo Sūnus yra davęs mums 
nepaprastą paskirtį, būti “kryžiaus dalinin
kais”. Jis kiekvienam iš mūsų yra pasakęs 
tapti mažaisiais atpirkėjais. Kiekvienam iš 
mūsų Jis sako: Imk, čia yra mano kryžiaus 
dalis, kurį aš nešu nuo pat pasaulio pradžios.

Ir tas gilus sąžinės pasitikėjimas Kristaus 
atpirkimo,vaisiais ir yra tai, kas duoda kan
trybės ir džiaugsmo kentėjimuose, nes Kris
tuje mes matome, jog visi skausmai gali būti 
pakelti prie Jo amžinosios Širdies ir tapti iš
ganingais.

Mes neturime suprasti Dievą, kaipo gyve
nantį už šio kenčiančio pasaulio, apsuptą 
dangiškosios ramybės. Ne! Jis daug daugiau 
už mus kenčia. Dievas nėra kentėjimo dra
mos stebėtojas. Jis atėjo kaipo vienas iš di
džiausių kankinių. Jis yra nuodėmių didžiau
sia auka. (Bus daugiau^
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Kas džiugino vei-

CAMBRIDGE, MASS.
?

Tautų Bazaras I pažįstamus.
Ilgai laukiamas Tautų Baza- kėjus, tai skaitlingas dalyvavi- 

ras prasidėjo sekmadienį, spa-' mas lietuviško jaunimo. Lietu- 
lių 8 d. ir truko 5 vakarus. Bal- ’ vvbė Amerikoje dar nėra miru- 
timorės lietuviams buvo skirtas si. ypač Baltimorėje. Ateitis tu- 
antradienio. spalių 10 d. vaka- retų parodyti daug susidomėji- 
ras. Draug su lietuviais sujung- mo ir teikti daug paramos pri- - 
ta kiniečiai, norvegai ir Ukrai
nai. Iškilmės prasidėjo tarptau
tine vakariene 6 vai. vakare.! 
Programa nuo 8 vai. vakare iki' 
11 vai. Buvo tiek daug įdomy
bių ir įvairenybių, kad yra sun
ku viską atsiminti ir tinkamai 
aprašyti.

Lietuvių programos dalyje 
puikiai pasirodė lietuvių karių 
motinos, parapijinės mokyklos 
vaikučiai ir Dainos dr-jos cho
ras. Lietuvių programa pradėta 
malda, kurią atkalbėjo mūsų 
parapijos klebonas kun. dr. 
Mendelis. Kalbėjo . rengėjų ko
misijos pirmininkas Antanas 
Miceika. ministeris Povilas Ža- 
deikis ir kun. dr. Mendelis. Vai
kučiai sudainavo kelias lietu
viškas daineles ir pašoko kelius 
lietuviškus šokius. Dainos 
dr-jos choro narys Andreikus 
puikiai sudainavo "Kur Bakū
žė Samanota" ir “Dul. dul. dū
delė“.

Pačioj milžiniškoj 5th Regi- 
ment salėje matėsi įvairių tau
tų bakūžės. Lietuvių bakūžė, 
tai buvo Jono Kairio meno dar
bas. Pačioje bakūžėje buvo iš
kabinti Įvairūs rankų siuviniai, 
meringai nudažyti margučiai ir 
kiti lietuvių moterų gaminiai. 
Prie bakūžės Veronika Miku- 
šauskienė pardavė lietuviškus 
krustus. Skaitliuojama. kad 
buvo arti 5.000 lietuvių bazare 
antradienio vakarą. Kaip Anta
nui Miceikai. taip Vincui Bri- 
dickui, Juozui Kašinskui. Lili- pilna 
jonai Keidošiūtei.
Mikušauskienei, adv. Nadui
Rasteniui. Marijonai Mažeikai
tei. Lilijonai Valčečkaitei ir jų sutems 
skaitlingiems padėjėjams pride- pasišventimą, 
ra padėkos žodis už tokį gražų 
subūrimą mūsų kolonijos lietu
vių. Visą vakarą galima buvo yra mūsų 
pastebėti nepaprastas visų suti- Misijonierius k 
kimas, draugiškumas, malonu- ‘ Andriuška savo 
inas. kaip vienos šeimos naria 
visi sveikino viens 
džiaugėsi matydami 
seniai nematytus

slėgtos Lietuvos išlaisvinimui. 
Antradienio pasirodymas Tau
tų Bazare įrašė dar vieną lapą 
Baltimorės lietuvių istorijoj. 
Valio, mūsų visiems lietuviams, I

. kurie myli savo tautą ir savo 
! kalbą!

Keturdešimtė
Sekmadieni, spalių 15 d.. 11

Kai Dėdės Šamo kariai aplankė Manilą, tai štai kas įvyko — pakilo de
besys dūmų, kur aišku supleškėjo japonų karo reikmenys.

prie gilesnio apmąstymo amži
nybės tiesų. Dievas tikrai lai
mino atlaidų dienas. Kaip ku
nigai. taip žmones dėkoja Die
vui už atlaidų jiems suteiktas 
malones.

vai. ryte prasidėjo mūsų bažny- ‘ 
į čioje trijų dienų Eucharistinė 
40 valandų adoracijos šventė. 
Trys šv. Marijos seminarijos 
kunigai, kun. Spencer. Aycock 
ir McHugh atliko pradžios iš
kilmes. Kun. Antanas Dubins-1 
kas buvo apeigų vedėjas, o mi-i 
sijonierius kun. dr. Vincas An- 
driuška pasakė visus atlaidų 
pamokslus. Procesijos, kaip 
sekmadienio rytą, taip užbaigoj 
antradienio vakarą buvo tikrai 
žavėjančios. Įstatymo altorius 
tai buvo tikras gėlių daržas. 
Tarp gėlių skaitlingos žvakės 
ir lempelės su tam tikromis e- 
lektros šviesomis sudarė reginį, 
kuri matęs nė vienas negalėjo 
užmiršti. Klebonas kun. dr. 
Mendelis pareiškė, kad vienų 
gėlių buvo pirkta už $400.00.

• nes jis karts kartėmis yra pa
sakęs, kad Dievui niekas nėra

■ nei pergera. nei perbrangu. Di- 
; dysis bažnytinis choras, vado-į 
l vvbėje Pranės Brown Rudienės, 

giedojo didingai Bažnyčios dva-j 
šioje. Visa atlaidų tvarka buvo: 

ir žmonių bažnyčia buvo 
per visas tris dienas.

Veronikai Daug atliko išpažintis ir dar 
daugiau ėjo prie šv. Komunijos.

Kun. dr. Mendelis dėkojo Se- 
Kazimierietėms už jų 

už jų nenuils
tantį darbą. Kaip altorių grožis, 
taip procesijų žavingumas tai 

Seselių nuopelnas, 
kun. dr. 

giliais 
savo 

ne tik

puiki.

VIS.

gaiš pamokslais, 
lietuviška kalba

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

________ I

Kalėdojimas Eina Pirmyn
Per keturius vakarus mūsų 

kunigai lankė parapijiečius ir 
jų nemažą skaitlių aplankė. 
Lietuviai gyvenantieji Curtis. 
Bay, Belair Road. Rytų Balti- 

' morėje, Carrol Park. Morrel ir 
\Vashington Park jau visi ap
lankyti. Šią savaitę yra paskir
ta aplankyti pati lietuvių tirš
tuma. būtent. West Lombard ir 
Hollins gatves. Jei oras bus 
pastovus .tai kunigai turi viltį, 
kad lengvai visus galės aplan
kyti iki Adventų. Sekmadienį 
girdėjau kun. dr. Mendelį dėko
jant žmonėms už jų malonų pri
ėmimą ir aukas suteiktas para
pijos reikalams. Nors darbas 
yra sunkus, tačiau kunigai jau- 

• čia būtiną reikalą bent kartą į 
metus atlankyti visas lietuvių 
šeimas Baltimorėje.

Vincas
login-
gražia j 

visiems

Mirė Juozas Joneika ieigos ne su skriauda
naudai jų: pavyzdžiui: jų dūk-į 
ra, ponia Elena Joneikiūtė-Ka- 

. zakauskienė, kol ji dar buvo '' 
panelė, kiek tai jinai, be nei! 
kokio nors atlyginimo, svetai
nėse, nuo estradų suteikė: 
džiaugsmo, malonumo ir pasi-1 
gerėjimo viengenčiams, o iš da
lies ir kitataučiams, savuoju ža-į 
vejančiu lakštingalos čiulban- i 
bančiu balsu!.. O ištekėjus —, 
liko tikra pažiba ir ramstis Šv.

Nes kiekvie-: 
Juozas Kavaliaus- nas paruošimas, kuriame tik ji

nai vadovauja, Šv. Jurgio para- 
----- ----------- -------pijai atneša didelę piniginę 

nieks 
Prie

Philadelphia, Pa. — Ilgame
tis ir labai šaunus parapijetis 
Šv. Jurgio parapijos, viengen
tis Juozas Joneika, amžiuje 72 
metų, spalių 4 d., 1944, atsisvei
kino su šiuo pasauliu... O pir
madienį. 9-to spalių, po labai iš
kilmingų, gedulingų pamaldų 
už jo kilniąją .vėlę Šv. Jurgio 
bažnyčioje, jo kūnas palaidotas 
Šv. Karsto kapuose. Holy Sepul- 
chre. Laidotuvėms patarnavo. Jurgio parapijos, 
direktorius 
kas.

i Velionis Juozas Joneika buvo 
gimęs kaime Jeravos. Ratničios naudą. Ją tame dalyke 
parapijoj. Vilnijoje. Apie 48 £įa nebegali “subytyti”... 
metus jis išgyveno Amerikoje. to gi jr publika jos paruošimais 
Prieš 43-jus metus buvo vedęs visuomet yra labai

i

Šiomis dienomis “Boston A- 
merican’’ laikraštis plačiai ra
šė apie mūsų parapijos jaunuo
lį, karį, puskr. Edvvardą F. Ge
džių. Jo būrys, kuriame jis tar-, 
nauja, jau tiek pergyvenęs in
vazijų, kad net pavadintas “In- 
vasions Incorporated”.

Karys Gedžius jau 26 mėne
siai kaip randasi užjūryje. Jam 
teko dalyvauti Afrikos, Sicily, 
Italijos ir Pietinės Prancūzijos 
mūšiuose; prie to dar dalyva
vo China - Burma - India, karo 
reikmenų teikimo punkte, tar-i 
naudamas kaipo sanitaras dėl 

, C-47 didžiulių transporto lėk
tuvų, grupėje, “Troop Carrier 

i Command". Jis daug pasižymė
jo tame darbe: taipgi daug drą
sos parodęs Prancūzijos invazi
joje, gelbėdamas parašiutinin
kams. pristatyme sklandytuvų, 
amunicijos ir kitų karo reik- j 
menų į frontą ir grąžinimo su- 

! žeistų karių iš fronto.
! Puskr. E. F. Gedžius už pasi
žymėjimą

■ “•

I

i

i

Burma - India karo reikmenų 
teikime transporto lėktuvais. 
Puskr. E. F. Gedžius yra sū
nus p. p. J. Gedžių, gyv. 171 
Elm St.. Cambridžiuje. Karys 
Gedžius šiuo tarpu randasi kur 
nors Prancūzijoje. Sveikiname.

Praeitą savaitę dirbtuvėje su
sižeidė p. J. Maselskis. Jis pa
talpintas Charlsgate ligoninėje. 
Linkime greitai pasveikti.

Vakarienėje dalyvavo

Sekmadienį, spalių 15 d. para
pijos svetainėje vakare, įvyko 
N. P. moterų draugijos vaka
rienė.
daug gražios publikos. Progra
mą išpildė parapijos skautai 
berniukai su savo “The Troubo- 
dors” orkestrą. Atsilankiusieji 
liko patenkinti moterų vaišin
gumu.

yra apdovanotas 
European - African - Middle 

East Theater Ribbon’’ su ketu
riomis bronzos žvaigždėmis, 
taipgi “Good Conduct“ medaliu, 
ir taipgi visa jo grupė buvo ap
dovanota “Unit Citation Rib
bon'’ už pasižymėjimą China -

i metų vedybinę sukaktį su da
bartine savo žmona irgi buvu
sia našle, ponia Agota Kleino- 
tiene po pirmojo vyro.

. p-lę Elžbietą Tertelytę, kurią 
J tai. mirdamas, gyvą dar paliko 
su šiais jųjų labai šauniais ir 
pavyzdingais vaikais: p. Elena 
Kazakauskienė. p. Mikalina Bal
čiūnienė. p. Elžbieta Linkevi
čienė ir sūnų. Antaną Joneiką, 

Nuotrupos kuris jau irgi yra vedęs p. Elž-
Žakų broliai Edvardas ir Juo- bietą Šinkonytę. i 

zas buvo parvykę iš karo pas j 
tėvus. Edvardui peršauta koja •I 
Italijoj. Dabar randasi karo Ii-!I 
goninėje Richmond. Virginia. 
Juozas atliko 19 misijų lėkda
mas ant Berlyno ir kitų vokie
čių miestų. Grįžo, kad duoti 
progą nervams pailsėti ir pasi
mokyti “gunneriu” and didžiau
sių “superfortress” bombane- 
šių. Linkime abiems laimingai 
grįžti.

Lankėsi Baltimorėje 40 va
landų atlaiduose kunigų Men- 

. 'dėlių sesutė Felicija ir jos vy- 
' ras Povilas Piiuščikas. Gyvena 
arti Waterbury. Oakville, Conn.' 

C- . — — « — Trt . + — ± X — J . A—» . 1 — — — ’ — ' 
cicį ča * aivę ei Lnauiuiu, 

tadipni ir nenlrt a d ipr»i lai-'

i užganėdin-; 
Kazys Vidikauskas.

raiLADELffllA, PA.
GARNIO ATSILANKYMAS

draugus ir'no prie didesnio susitelkimo,
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Tai sužinosi perskaitęs

Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knyg

Mūs Katalikiškojo Susivieny- 
mo 20-tos kuopos sekretorės. 

Suprantama: panelės Adelės Smailiūtės sese-: 
kartu jis, gyvais, paliko jau ir retei, poniai Teofiliai Bobinie- 
anūkų ir kitų, taip tolimesnių, nei pradžioje šio mėnesio spalių 
kaip ir artimesnių giminių. Ku- ilgakojis gamis, atsilankęs, pa- 
riems tai, kaip ir artimiau- liko kaipo lauktuvių objektą, 
siems, mirties dėlei jo — Juozo gražiąją dukrytę. 
Joneikio ašen, žemiau pasirašęs. -------------
pareiškiu viešą, širdingą užuo- iengenčiai* Krištopas ir E- 
jautą. O daug gi kitų viengen- mile (Katiliūtė) Žemaičiai, kū
čių, atjausdami jo artimiausių- rie išvien antrašu: 1201 Green 
jų didelį liūdesį mirties dėlei jo. St., Phila., Pa. užlaiko pirma- 
atnešė. atsiuntė 
arba šventųjų mišių paaukav 
mus; net gi ir iš 
kad. pavyzdžiui: 
nas Pečiukevičius

. Minersville, Pa.
Prie galo pastebiu dar ir tą: 

Šią savaitę trečiadienį, ketvir-' Nežiūrint to, kad a. a. viengen- 
tadienį ir penktadienį buvo lai-Įtis Juozas Joneika buvo 
komos rekolekcijos visame mie-į 
ste jaunuoliams ir mergaitėms, 
kurie lanko viešas High School 
mokyklas, šv. Alfonso bažny- 

i čioje atliko tas trijų dienų re
kolekcijas apie 200 berniukų, 
lankančių amatų mokyklą.

Kun. dr. Mendelis apgailesta
vo. kad nebuvo galimybės su- 

i teikti laisvą dieną mūsų mo- 
j kyklos vaikučiams už jų gražų' 
' pasirodymą Tautų Bazare, ta- 
į čiau viešai pažadėjo jiems iš- galui. 

1 keiti puotą tinkamu laiku.

I

Sekmadienį, spalių 22 d., 3 
vai. p. p. parapijos svetainėje 
įvyksta Cambridžiaus BALF 
skyriaus susirinkimas. Susirin
kime raginami dalyvauti visi 
kas tik galite, nes yra labai 
daug svarbių reikalų mūsų tė
vynės Lietuvos šelpime. Susi
rinkime pasižadėjo dalyvauti ir 
A.L.C. klubo organizuojamo 
skyriaus valdybos nariai. Daly
vaukime šiame susirinkime be 
jokių išsisukinėjimų. Išmušė 
valanda brolių šelpimui, užtai 
nepagailėkime savo laiko dar
bui ir būkime dosnūs aukomis.

A. D.

draugija, sekmadieni, 
22, vietinės mokyklos 
antrašu: 331 Earp St., 
Pa., turės suruošus gra-

JUDAMI PAVEIKSLAI
Tarp kazimieriečių esama Šv.

Vardo
spalių 
salėje,
Phila.,
žų vakarą, kuriame svarbiausiu 

i dalyku bus labai įdomūs kalba- 
' mi - judami paveikslai, vaizduo
janti gyvenimą šv. Teresėlės, 

į Paveikslų rodymo pradžia pra
sidės 7-tą vai. vakare, bet du
rys svetainės bus atidarytos 

i daug ankščiau Jurgietis.
I

I
I

puikias gėles, eilinį grožės saloną — Emilia’s 
•į. Hairdressing Parlorą, kaip teko 

kaip sužinoti. įgijo — pirko pasta- 
LeO_ ruoju laiku vėl ir kitą nepuda- 
įr įs mą nuosavybę — namą.I

i
I

toliau, 
kunigas 

netgi

vien 
tik kaimo žmogus, o ne koks 
ten inteligentas, apšviestūnas, 
tačiau kartu su savo gyvenimo 
drauge, dabar jau našle, ponia 
Elžbieta Joneikiene, ne tik kad 
mokėjo 
gerais, 
bet net 
dar ir 
aukščiau paprastos kasdieninės

savo vaikus išauklėti 
pavyzdingais žmonėmis, 
sugebėjo jiems įkvėpti 
kilnią ambiciją, iškilti

KARIO BALSAS
Paskiausiu laiku atėjo prane

šimas (tas karys pats pranešė) 
tiesiog iš Vokietijos (vėliau bu
vo pranešta ir iš Vašingtono), ■ 
kad viengentės Ievos (Puodžiū- 
naitės) Sasnauskienės sūnus: 
Jonas, jaunutis Dėdės Šamo ka
rys pastaruoju laiku Europoje 
įpuolė į vokiečių nelaisvę.

I 
i Dieve jiems padėk išturėti iki

Pereitą sekmadienį, spalių 15 
d., pp. Jonas ir Ona (Bandžiū- 
tė) Burokai linksmai minėjo 
jųjų dukrelės Carol dviejų metų 
sukaktuves. Sukaktuvių proga, 
gražioje savo rezidencijoje su
ruošė puikią puotą, kurioje da
lyvavo būrys pp. Burokų gimi
nių ir draugų. Pareikšta pp. 
Burokams geriausio pasiseki
mo. Pp. Burokai yra biznieriai 
aliejaus pristatytojai.
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ŠVENČ. P. MARIJOS
A PSI REIŠKIMĄ 1 LIIJRDE

Šia knyga susidomėjo visi
AmerikosJ^etuviai.

Ją sk?ito ir netikintieji! 
Liūlio knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

$ 
$
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DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27. Mass.
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Kun. Lietuvniko Fondas
Svetimtautis Estelle Gibsoni 

i ir jos sesutė ponia Strekfus au- . 
kavo 8100.00 kun. Lietuvniko, 
fondui. Iš lietuvių parapijietis; 

Į J. G. aukavo $25.00, Vladas 
I Stuikis $50.00. Juozas Mikelai- 
tis ir žmona $15.00, Ona Rukš- 

i telienė $10.00, Rozalija Urbo- 
i nienė ir jos duktė Ona po $5.00. 
i Jau nebedaug trūksta iki 
' 000.00. Mūsų kunigai vis 
turi vilties, kad iki Kalėdų 

j surinkta bent pusė reikalauja
mos $10,000.00 sumos, šįmetą 
net 7 jaunuoliai mokinasi šv. 
Karoliaus Seminarijoj ir. jei iš- 
tęsės. kurią dieną bus kunigais.

$4,-
dar
bus

VEDYBINĖ SUKAKTIS
Ketvirtadienį, 12-to spalių, 

gyvenantis antrašu: 3279 Mil- 
ler St., Phila., Pa. viengentis 
Jurgis Ragulis minėjo 15-kos

Naudingos Maldaknygės
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

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

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

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

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

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

MALDŲ ŠALTINIS — Kun. Pr. Juškaitis. Juodi odos 
apdarai, auksuoti 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 Broadway, So. Boston, Mass.

$1.50

$1.50

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. GaillūnlenS,
8 VVlnfield St., So. Boston. Mass. 

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

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

Tel. Parkvvay—1864-VV.
Iždininkė — Ona Staniullūtė,

177 VVest 7th SL. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

918 E. Broadvvay. S. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnyte,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę. c

*V. JONO EV. BL. PASALPINĖ8
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždye,
601 6th St., So. Boston. Ma3S.

Vlce-Pirmininkas — Pranas Tuleikla
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

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

i Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, , 
; 699 E. Seventh St.. So. Boston, Mass. i
• Maršalka — Jonas Zaikls,
, 787 E. Broadvvąy, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
člą. sekmadienj kiekvieno mSneslo 
2 vai. po pietų. Parapijos sali; 
492 E. 7th St., So. Boston. Mass.

I

I

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS
Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

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

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

430 BROADWAY • SOUTH BOSTON
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- Kalnų stebuklai. - Utah valstybės 
sostinėje. - Kambarys, kuris kainavo 
£65,
skęsti. - Tolimas lietuvis nuoširdus 

svečiui. - Nevados dykumose.

.-Ežeras, kuriame negalinu-

liau. Atidariau akis ir — 
pradėjau “gailiai” verkti, 
“Neverk”, sako kažkoks 
nepažįstamas. “Įdėk pirštą 
į burną ir paskui apšluos- 
tyk juo savo akis”. Prisi
miniau gražias kūdikystės 
dienas... tačiau dabar su
augusiam nebuvo patogu 
dėti pirštą į burną, bet ge
ras patarimas reikia vi
suomet priimti. Apžiojau

(Tęsinys)
EŽERAS, KURIAME 
NEGALI NUSKĘSTI

Apie 15 mylių į vakarus 
nuo Salt Lake miesto ban
guoja garsus druskos eže
ras. Savo didumu yra “be
kraštis” — 75 mylių ilgio 
ir apie 50 mylių pločio ar
ba turi virš 2000 kvadrati
nių mylių ploto. Palyginus
su didžiuliais pasaulio eže- pirštą (taip juokinga atro- 
rais, žinoma yra nedidelis, dė), palaikiau keletą se- 
tačiau 4000 pėdų aukštu
moje yra vienintelis ežeras 
pasaulyje tokio didumo. 
Bet ne tuo jis yra garsus— 
garsus savo sūrumu. Jo 
vanduo turi apie 21% 
druskos, palyginus su van
denynu yra apie 7 kartus 
sūresnis.

Atvykęs prie ežero mau- rus 
dyklių, kurios reikia paša- ilgai varčiausi ir gėrėjausi 
kyti yra gana apleistos ka- minkštose vandens vonio- 
ro metu, išvydau plačią 
vandens mėlynę, kuri bai
giasi toli, toli kažkur lyg 
debesių kalnuose. Kadangi 
maudymasis yra vienas iš 
mano mylimiausių sportų, 
tuojau pasiruošiau į ežero 
bangas. Šiltos ir švelnios 
vandens bangelės bučiavo 
smėlėtus krantus, putotas 
vandens paviršius žaidė 
saulės spinduliuose. Toli į- 
bridęs į šį sidabro vande
nyną, puoliau į malonias 
bangas. Nuplaukęs tolyn, 
bandžiau kojomis pasiekti 
dugną, tačiau buvo veltui 
— kojos greitai iškilo vir- 
šun ir aš atsiguliau minkš- 
tan putų patalan. Plaukti, 
nei judėti nereikėjo, kad 
išsilaikius vandens pavir
šiuje —vanduo buvo mink
šta lova, o putotos bangos 
balta pagalvė. Atrodė neti
kėtina, kad galėtume ‘mie
goti’ ano vandens pavir-

f 

kundžių ir ištraukęs ap- 
šluoščiau juo savo akis. 
Patarimas pagelbėjo —nu
stojau “verkti”, nes drus
ka nustojo graužti akis. Po 
šios nemalonios operacijos 
atsižadėjau daugiau nar
dyti ir taškytis, nes jau 
buvau “prityręs” ir “sū- 

” jūrininkas. Po to dar

se, kol pagaliau baigėsi 
mano apribotas laikas. Iš
lipau krantan. Kaitrūs 
saulės spinduliai ir švel
nutis vakarų vėjalis glostė 
sūrią odą ir greitai išdžio
vino pasilikusius vandens 
lašelius. Nors, rodos, jau 
gerai išsimaudžiau, tačiau 
vienų maudyklių neužte
ko, nes visas kūnas buvo 
apdengtas balta druska ir 
todėl reikėjo vėl praustis 
gėlu vandeniu, kuris yra 
atveštas iš kalnų šaltinių. 
Po šių puikių vonių jau
čiausi nepaprastai gerai ir 

! todėl atvykdavau čia mau
dytis beveik kiekvieną sek
madienį. Čia buvo laimin
ga vasara — jaunystė žy
dėjo džiaugsmu...

Prie ežero yra specialūs 
tvenkiniai ir druskos fa
brikas, kuris pagamina 
tūkstančius tonų druskos. 
Be to ežero vanduo yra

šiuje, tačiau tai buvo tik-, naudojamas irigacijai — 
ras gamtos faktas, kurį (dirbamų laukų laisty- 
jaute ir kuriuo gėrėjosi mui) ir dėlto sakoma, kad 
tūkstančiai žmonių. Vieni r 
plaukė tolyn (plaukti rei- ta”7vidutinis 
kia labai atsargiai ir nesi- 
taškant), kiti žaidė toli 
bangose, o treti gudruoliai 
skaitė laikraštį ‘sėdėdami’ 
ant skaistaus ežero pavir
šiaus.

Nors buvau daugelio į- 
spėtas, kad nebandyčiau 
nardyti į vandenį, tačiau 
yra sakoma, kad uždraus
tas vaisius yra visuomet 
“gardesnis”. Jau jeigu 
maudytis tai reikia mau
dytis taip kad ir galva su
šlaptų. Pagaliau reikia vi
sa sužinoti, kas tik yra ga
lima apie nepaprastą eže
rą. Panėriau kaip jūros 
šuo į patį dugną ir išlin
dau už keletos žingsnių to-

laukų laisty-

šis garsusis ežeras “džiūs- 
— . ----------- > ežero gylis
yra apie 35 pėdų. Ežeras 
yra “miręs” — reiškia eže
re nei žuvys nei kiti van
dens gyvūnai negyvena 
dėl jo sūrumo. Vanduo yra 
skaistus, gerai permato
mas, mėlynai “žydintis”...
TOLIMAS LIETUVIS 
NUOŠIRDUS SVEČIUI

Buvo gražus sekmadie
nio rytas. Miestas links
mai judėjo berenčiuose 
saulės spinduliuose. Ka
dangi buvo sekmadienis, 
ieškojau katalikiškos baž
nyčios. Pasimaišęs po pla
čias Salt Lake miesto gat
ves, nutariau ieškoti pata
rimo pas miesto gyvento-

f?

Ant Salt Lake ežero bangų...

’T

against a 
fighting 

it ezhaust 
visibly af-

išnėręs iš vandens “verkiau”.

jus. Pamatęs priešakyje - 
degančias mergaites, ‘pa- ; 
spaudžiau’ koją ir tuojau 
atsidūriau šalia dviejų 
gražuolių. Ilgai nelaukęs, 
:uojau pradėjau: “Good 
morning, young ladies! 
Could you tell me where is 
a catholic church?” — 
“That’s where w’re just 
going”, atsakė viena iš jų 
ir pridėjo: “If you would 
ike to keep company with 
us — come on!” Kas gi at
sakytų ne?! Žodelis po žo
delio ir priėjome prie gra
žios Šv. Marijos katedros. 
Įėję į bažnyčią, atsisėdome 
viename suole ir laukėme 
pamaldų.

Išklausius pamaldų ir iš
ėjus iš bažnyčios, pradėjo
me susipažinti. Tuojau 
pradėjau “sesučių” klausi
nėti, kokias įdomesnes vie
tas šiame mieste galėčiau 
pamatyti ir t. t. Abi pradė
jo nuoširdžiai apsakinėti 
bei nurodinėti. Tačiau pa
galvojau, kad, turint geras 
vadoves, nebūĮų patogu 
vienam kursuoti po mies
tą ir todėl pasiūliau joms 
palaikyti šiandien su ma
nim kompaniją. Jos sutiko 
ir pirmiausia pakvietė ma
ne į savo namus, kad pasi
ruošus kelionei. Nuvyko
me, nes Dėdės Šamo kariui 
yra visur svečiuose malo- ■ 
nu. Įėjęs radau švarius ir 
jaukius kambarius, malo- 
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nią draugystę. Namuose 
užtrukau ilgai — buvo 
linksma: kalbėjomės, klau
sėmės radio ir dalinomės 
įspūdžiais. Viena iš mano 
tompanijonių (Lilija) irgi 
buvo tik šio miesto sve
čias ir viešėjosi pas savo 
draugę Rūtą, kuri buvo šių 
namų šeimininkas. Taigi 
Rūtos namuose susidarė 
ši netikėta kompanija. A- 
tėjus Rūtos motinai (kai 
mes parėjome motinos ne
buvo namie), buvau jai 
tuomet supažindintas, ta
čiau tik pirmuoju vardu, 
nes nei Rūta nei Lilija ma
no pavardės dar nežinojo. 
Tačiau Rūtos motina tuo
jau pastebėjo: “Peter
who?” — “It’s a very long 
name” atsakiau ir tuo mū
sų pažintis laikinai pasi
baigė. Man atrodė, kad šie 
svetimi žmonės čia gyvena 
nuo “amžių”, nes motina 
gražiai kalbėjo angliškai ir 
atrodė labai inteligentiš
kai.

Apie daugelį dalykų išsi
kalbėję, baigėm savo šne
kas apie šį karą, įvairias 
tautas, jų papročius ir kal
bas. Šia proga pasisakiau 
savo tautybę — esu lietu-

vis. Šis paskutinis mano 1 
žodis labai nustebino Lili
ją (Rūta su motina ruošė 
pietus kitame kambaryje), 
ji greitai pašoko ir sušuko: 
“Ruth, Ruth! — Peter is 
Lithuanian!” Iš karto ne
supratau, kas čia taip nuo
stabaus atsitiko, bet tuo
jau visa paaiškėjo. Rūta ir 
jos motina buvo lietuviai. 
Tadgi tikroji pažintis bu
vo tikrai lietuviška ir labai 
maloni. Buvau tikrai nu
stebintas, nes kas galėtų 
tikėtis, kad čia gyventų 
lietuviai, ir svarbiausia, 
kad aš patekau taip nepa
prastai atsitiktinai pas 
lietuvius. Ponia Urses 
(Uršys) vėliau papasako
jo, kad šiame mieste yra ir 
daugiau lietuvių šeimų 
(vieną iš jų vėliau aplan
kiau) ir trumpą savo isto
riją. Nuo to laiko labai 
nuoširdžiai jautėmės ir, 
pasiruošę pietus, išvyko
me automobiliu pasivaži
nėti po Salt Lake miestą ir 
jo gražias apylinkes. Tai 
buvo maloni šeima, kurią 
dažnai aplan kyla vau bū- 

’ damas Utah valstybėje.
Atrodo, kad šis pasaulis

1 yra lietuviams permažas!
(Bus daugiau)

“Tikasis valstybingumo 
jausmas yra gilaus dorovi
nio išauklėjimo vaisius”.

F. W. Foerster.

“Bes koks darbas nuo 
labiausiai protinio ligi la
biausiai medžiaginio yra 
šventas ir teikia ramybę 
žmogaus dvasiai.” -

T. Carlyle.

Ant Salt Lake ežero pu 
tų baltame patale...

Rašo — J. Kumpa
Seka labai opus L. Vyčių or

ganizacijos uždarytos spaustu
vės klausimas. Raportai iš Chi- 
cagos ir visi kiti, aiškiai sako— 
spaustuvė uždaryta, rudyje, pi
nigų nėra ir rendai apmokėti. 
Visoki pasiūlymai prasikiša — 
reikia spaustuvę likviduoti, kiti 
laikyti ligi karo pabaigos ir tt. 

j Diskusijos užsitęsia, išeitis ne- 
. aiški. Pagrindinis dalykas, tai 
pinigai rendai, kad pratęsus jos 
merdėjimą, o kas bus toliau, — 
nesvarbu. Jeigu ir surūdys, tai 
tegu kitiems seimams galvos 
suskaudės. Ir čia būta tam tik
ros racijos sulig Charles Mild- 
way — Reasoning 
prejudice is likę 
against a shadou'; 
the reasoner vcithout
fecting the prejudice. Taip ir 
buvo atsisakyta nuo pranašys
čių ir kai kun. Kemėžis, norėda
mas p. Bason priversti rasti vy
rą, kas saugotų spaustuvės in
ventorių pastatė klausimą (čia 
reikia pabrėžti, kad Charles Ba
son buvo siųstas Centro vaidy
klos patirti tikrą stovį spaustu
vės Chicago je ir jam kelionė 
apmokėta, todėl kun. Kemėžis ir 
statė jam klausimą), jeigu apsi
ima surasti saugotoją, tai jis 
užmoka pirmo mėnesio rendą. 
Dar Bason nesuskubo atsistoti, 
kaip kun. F. Norbutas pareiškė, 
kad jis užmoka antrojo mėnesio 
spaustuvės rendą; čia pat pa
kelia ranką p. Edvardas Lapins
kas iš Paterson, N. J., irgi ap- 
sijima sumokėti trečio mėnesio 
rendą; pakyla jaunutė .ranka, 
tai Theresa Juškaitė, Provi- 
dence. R. I., ir ji pareiškia, kad 
ji užmokės ketvirto mėnesio 
renda. Susidaro ūpas ir eina 
stačiai lenktynės, štai pakilo 
ranka pažįstamo jaunuolio, L. 
Vyčių 17 kp. pirmininką Longi
no Švelnio ir jis sako sumokė
siąs rendą penktojo mėnesio. 
Čia Jersey City kuopos atsto
vas pareiškia, kad jo atstovau
jama kuopa sumokės šeštojo 
mėnesio rendą. Ir taip nuošir
džiai pasisako septintam mėne- 

, siui — Steve Mickevičius, So.
Boston: aštuntam mėnesiui 
kun. Paulionis; devintam mėne
siui Juozas Boley-Bulevičius, 
New York City; dešimtam mė-l 
nėšiui pasižada užmokėti ren-Į1 
dą — J. Karpiūtė ir G. Zovytė, 
Brooklyn, N. Y.; vienuoliktam i 
mėnesiui renda užmokėti pasi-j 
žadėjo N. Y. & N. J. District K. į 
of L.: dvyliktą mėnesį apsiėmei 
užmokėti Philadelphia, Pa., L.’ 
Vyčių trečia kuopa. Toliau dar 
pridėjo John Stasilionis, Kear- 
ny. N. J., $5.00; Benny Kavec- 
kas, Worcester. Mass. $10.

Po tokio entuziastingo įvykio 
delegatai seime jautėsi, kaip 
didelį mūšį laimėję ir tas sudarė 
gražaus ūpo. Išrinkta spaustu
vės direktoriai, kuriems palik
ta rūpintis visais spaustuvės 
reikalais ir esant patogiai pro
gai spaustuvę paleisti darban.

Tuomi buvo užbaigta antroji 
sesija ir čia pat priminta, kad 
vakare įvyksta šaunus paren-Į 
girnas Apreiškimo parapijoj. 
Brooklyne, specialiai taikomas) 
L. Vyčių seimo proga.

Garsusis L. Vyčių Seimo šeš-1 
tadienio vakare JAMBOREFi 
sutraukė per keturis šimtus lie-į 
tuviškojo jaunimo Brooklyne.Į 
ir ten linksmai praleista vaka-Į 
ras prie taktą mušančių melodi
jų. Pats parengimas skyrėsi i 
nuo paprastų šokių tuo. kad jis 
turėjo ir programą, štai visos] 
šokių salės palubės pilnos pri I 
kabintos obuolių. Atrodo lyg 
sodas. Jeigu atsiranda .4rfoma.< 
ar Ieva ir obuolį nuskina, tuo-

- met išprašomas iš Rojaus ir lai
komas ašarų pakalnės klonyje,

ligi kaltininkas-ė nesumoka pi
niginės pabaudos. Prie to ėjo ir 
eilė kitų programos numerių, 
kaip pavyzdžiui mock ueddings. 
Ir taip būta didelės progos pa
žintis sustiprinti prie įvairių 
programos numerių.

Išaušo giedras sekmadienio 
rytas. Pavargę iš vakarykščios 
ar vėlyvos nakties, šokikai kė
lėsi iš lovą nerangiai. Bet pa
reiga virš visko ir štai tarp de
šimtos ir pusės jau prie Aušros 
Vartų parapijos bažnyčios, New 
Yorke, prigūžėjo didžiausias 
būrys jaunimo. Visa bažnyčios 
aikštė tik klega lietuviškai. 
Pralėkė mintis, kad čia atrodo, 
kaip Vilniuje prie katedros po 
Gegužinių pamaldų, ar prie pa
rapijinės bažnyčios miesteliuo
se. Visų akyse žiba pilna džiau
gsmo jaunystė. Tai vis lietuviš
kas jaunimas, tai rytojaus mū
sų vadai, tai mūsų džiaugsmas, 
— mūsų ateitis.

Bažnyčioje visos sėdynės pil
nos. Ūpas begalo pakilus ir mal
dai parengtas. Sugrojo vargo
nai ir pasigirdo labai pažįsta
ma melodija: — Pulkim ant 
kelių... Ir suklupo visa audien
cija ir pasipylė bendra giesmė: 
...suklaupę meldžiam, Jėzau 
saldžiausias. maldas priimki 
mūsų karščiausias... ir taip toji 
giesmė kėlė mintis į Aukščiau
siąjį prašydama: ...vykdyki že
mėj meilę, ramybę...

Šventas Mišias celebruoti iš
eina kun. klebonas Jurgis Gu- 
rinskas. Pamokslą sakė Lietu- 

( vos Vyčių Centro Dvasios Va
das kun. St. Raila. Pamokslas 
turiningas ir pamokinantis (jis 
telpa 10-tam ‘^Vyties” nume
ryje Pasibaigus mišioms dar 
pridedama specialių maldų už 
Karius, už taiką, už Lietuvą ir 
tt. Kalbant maldą už karius pa
kyla ypatinga mintis: prašoma, 1 
kad Nekaltai Pradėtoji P. Ma
rija ir mūsų maloningoji Ne
persto jančios Pagalbos Motina 
būtų su kariais karo laike, už
tartų prieš savo kentėjusį Sūnų 
tuos, kurie gal šiuo laiku ski
riasi su šiuo pasauliu, ar su
žeisti. Prašoma grąžinti jiems 

_ sveikatą ir taip iškyla iš to pra-I 
šymo visuotina giesme “Viešpa-I
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ties Angelas”... Po to visi nuty
la ir pasigirsta varpų malda. 
Tai susitęlkimo minutėlė, tai 
rimties valanda.kad per tą šven
tą sekundę paliestų Dievo Ap
vaizdos ranka mūsų brolius ii’ 
seses lietuvius ir vyčius karo 
frontuose... Dar padaromas vie
šas iškilmingas Vyčių Pasiau
kojimas ir griausmingais bal
sais vainikuojama dvasinis pa
kilimas Vyčių himnu.

Tuojaus po pamaldų išsipilia 
visas būrys jaunimo, kurie lyg 
tos krekždės pavasariop krykš- 
taudamos siunčia vienas kitam 
linksmą šypsnį.

(Bus daugiau)

“Toji mintis, kad pavie
nis žmogus turi senesnių 
ir aukštesnių teisių už val
stybės teises ir kad todėl 
valstybė turi jas gerbti, y- 
ra viena pagrindiniųjų ir 
reikšmingiausiųjų mūsų 
amžiaus idėjų”.

A, Esmein.

Gal Dar Nepareina Į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū.- 

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

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

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

“ŽVAIGŽDE” metams — $1.00; 
Jėzaus širdies Spalvuotas Paveiks
las 50 centų; Maldos Apaštalavimo 

“ŽVAIGŽDĘ”.
Įstatai — 50 centų.

Adresas:

ŽVAIGŽDĖS 
Administracija, 

488 E. Seventh St., 
So. Boston (27), Mass.

I

I
I

>
I

Juozas Kas’mskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMOPE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių reikalų

TA

LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ 
SUSIVIENYMAS AMERIKOJE

Moderniška Fraternalės 
Apdraudos Organizacija

Turtas ...............................  §1,525,000.00
Pomirtinėmis išmokėta .... §2,180,000.00
Pašalpomis išmokėta ......  §1,490,000.00
Aukomis išmokėta .................. §15,000.00

Išduoda šių formų certifikatus:
Endowment at age 85
Endowment 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 321 r Vilkes • 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.
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HORWOOD, MASS. WESTF!ELD, MASS
Spalių 12 d. pp. Uždaviniai, 

gyv. 26 St. Joseph Avė., minėjo 
savo gražaus vedybinio gyveni
mo sukaktį. Ta proga pp. Uždą 
viniai gavo daug sveikinimų, 
linkėjimų ir dovanų.

Jubiliejatų intencija Šv. Jur
gio lietuvių par. bažnyčioje įvy
ko šv. mišios, kuriose dalyvavo 
jubiliejatai. jų dukrelė Sesuo 
M. Corinthia ir Sesuo M. Salva- 
tora iš Worcester.

Tą pačią dieną pp. Bronius ir 
Ona (Kudirkaitė) Červokai. 
gyv. 26 St. Joseph Avė., minė
jo savo vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Sodaliečių apskričio suvažia
vime. kuris įvyko šv. Kazimiero 
lietuvių par.. tVorcester. Mass.. 
spalių 15 d. dalyvavo nemažas 
skaičius ir Norwoodiečių.

Spalių 6 d., susitvėrė Lietuvai 
šelpti teip vadinamas BALF 
skyrius. Išrinkta valdyba iš se
kančių asmenų: pirm. Zig. Je- 
gelevičius. ižd. — kun. V. Pui
dokas ir rast. A. K. Masaitis. 
Nariai arba globėjai — Barbo
ra Danvlienė. Anelė Adomaitie
nė ir p. Anelė Lingaitytė.

Laike susirinkimo kalbėtojas 
buvo Representative Ad. Joseph 
Ferrieter. Jis pusėtinai susipa
žinęs su Lietuvos istorija ir da
bartine būkle, vaizdžiai nupie
šė sunkią Lietuvas dabartine 
padėti ir patarė visiems remti 
Lietuvos reikalus ir stoti į pa
galbą naujai išrinktai valdybai. 
Taipgi pažadėjo ir pats parem
ti su auka.

Kitas masinis susirinkimas į- 
vyko sekmadienį spalių 15 d . 
šv. Kazimiero salėje.

Antanas, j

i 
I 
dėjo 40 Vai. Atlaidai šv. Kry
žiaus lietuvių par. bažnyčioje.

Tą pačią dieną buvo pakrikš
tyti dvynukai: James ir Jero- 
me. gimė rugsėjo 15-tą Major 
ir poniai Joseph širvaičiam. 
Major širvaitis neseniai grįžo 
iš Italijos, kur buvo nuvykęs 
pildant savo pareigas J. V. ka
riuomenėje, Service of Supplv. i 
Turėjo progą būti audiencijoje 
ir gauti Šv. Tėvo palaiminimą.

Spalių 21 ir 22, Draugijų Są- 
ryšys rengia eucherį ir pramo
gą parapijos svetainėje.

Spalių 28-tą. L. Vyčių 96-ta 
kp. rengia Haliorceen šokius pa
rapijos svetainėje.

Spalių 29. Piliečių klubas ren
gia eucherį ir pramogą parapi
jos svetainėje. Šios pramogos; 
pelnas skiriamas į Lietuvos

" Šalpos Fondą.
Lapkričio 4-tą. Piliečių klu

bas rengia mass-mitingą para
pijos svetainėje, kada bus per
statomi kandidatai ir svarsto
mi reikalai surišti su ateinan
čiu balsavimu lapkričio 7-tą.

F. A. G. i

Sekmadienį, spalių 15. prasi-
WORCESTER, MASS

Sv. Kazimiero Parapija svečių dainininkų, muzikų ir 
kalbėtojų. Dalyvaus įžymi ar-

Šv. Kazimiero parapijos Auk- tistė p-lė Susana Griska, kur1 
..ij Jubiliejaus apvaikščioji- sudainuos solo ir išpildys dalįsinio

mo paskutinis pranešimas šiuo- 
mi ir skelbiamas.

Jubiliejinės Rekolekcijos pra
sidėjo 15 d. spalių ir baigsis 22 
d. su šv. mišiomis. Rekolekci- Į 

I

Pereitą sekmadienį pakrikš
tytas Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje pp. Petro ir Valeri
jos Rakauskų sūnelis.

LIETUVAI ŠELPTI 
SUSIRINKIMAS

Pirmininkaujant Zigmui 
gelevičiui ir raštininkaujant 
Antanui Masaičiui 15 d. spalių, i 
Šv. Kazimiero draugijos salėje, 
įvyko visų Westfieldo lietuvių 
susirinkimas.

Susir
pp. Vasiliauskai, gyv. 1008, vos 

IVashington St.. spalių 12 d.. 
minėjo savo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

Antradienį, spalių 17 d. A. F. 
Kneižys išvyko į New Yorką 
dalyvauti tarybų suvažiavimuo
se.

“Kantatos“. Taipgi solo p. Ele- 
anor Santon. p. Julė Rogliūtė, 
p. Nelle Thompson, p. Marijona 
O. Toole. Muzikos dalį išpildys 
smuiką solo p. Genovaitė Ka- 
net, pianu solo artistas Rapo
las Juška ir p. Curry. Kalbas 
pasakys miesto mayoras p. Ben- 
nett, Kongr. Philbin ir daug k. 
Taipgi dalyvaus mokyklos vai
kučių grupė. Seselių mokytojų 
išlavinta. Bus programa graži 
ir turininga dalyvaukime visi ir 
pripildykime didžiulę auditori
ją-

Priėmimo ir nurodymo vietų 
komisija — p. A. Milus, p-lė T. 
Aukštikalnytė, p. J. Zdradaus- 
kienė, p. Kulikauskienė, p. V. 
Lutkienė, ir O. Sidabrienė, pa
rūpins ženuklelius veikiančiai 
komisijai.

Jubiliejinė knyga bus at
spausdinta, kurioje tilps para
pijos istorija su draugijų pa
veikslais ir aprašymais. Knyga 
gražaus formato ir bus dide’ė 
atmintis. Tą knygą galima bus 
įsigyti 22 d., einant į koncertą 
prie durų, prisimokant ne ma
žiau kaip 50c.. nes knyga bran
giai atsiėjo 
pardavinės 
Sidabrienė.

Klebonas
Petraitis daug laiko ir energi
jos pašventė kol viską sutvar
kė, taipgi išsiuntinėjo parapi- 
jonims tikietus dėl koncerto 
dykai. Jei kurie negavo tikietų 
lai kreipiasi prie klebono ir 
gaus. Kurie gavę tikietus ir ne
galės sunaudoti prašomi grą
žinti atgal į kleboniją arba ati
duokite tiems, kurie norėtų ei
ti. Koresp.

jas veda iškalbus pamokslinin
kas kun. Antanas Mažukna, 
MIC. Gimęs ir augęs Šv. Kazi- 1 ...miero parapijoj.

Bendras pasilinksminimas 
(šokiai), spalių 21 d., vakare. 
Bus bendras pasilinksminimas 
su užkandžiais A. O. H. svetai
nėje, Trumbull St. Įžanga dy
kai. Užkandžių gaspadoriai, V. 
Parulis ir A. Kašėta, šeiminin
kės — M. Ščiukienė ir E. Pau
lauskienė.

Sekanti tvarka spalių 22 
sekmadienį — iškilmingos 
mišios 11 vai. ryte. Mišias 
našaus prelatas J. Ambotas. 
Pamokslą sakys kun. J. Balkū
nas. Draugijų komitetai su vė
liavomis ir savo ženklais prašo
mi susirinkti į parapijos moky
klą ne vėliau kaip 10:30 vai. 
ryte ir susitvarkius į bendrą ei-j 
seną eiti į bažnyčią, padėkoti j 
Dievui už laimingai pergyven- 

’ i tus metelius.

d., 
šv. 
at-KUNIGAS AUGUSTINAS PETRAITIS,

Šv. Kazimiero parapijos, Worcester, Mass. klebonas, 
kurio parapija spalių 22 d., š. m., iškilmingai švenčia 
auksinį jubiliejų, yra susirūpinęs nevien visuomeniniu 
paminėjimu, bet ir dvasiniu. Jau nuo spalių 15 dienos 
bažnyčioje skelbiamos jubiliejinės rekolekcijos, ku
rios baigsis su iškilmingomis juibiliejinėmis pamaldo
mis spalių 22 d. Iškilmingos šv. mišios įvyks sekmadie
nį, 11 vai. ryte, kurias atnašaus prelatas J. Ambotas. 
Pamokslą sakys kun. J. Balkūnas. Draugijų komitetai 
su vėliavomis ir savo ženklais susirinks padėkos mal
dai ir visi parapijiečiai susikaups rimties valandėlei.

Tą pačią dieną 7:30 vai. vak., miesto auditorijoj 
atsibus didžiulis gražus koncertas. Dalyvaus žymūs 
dainininkai ir kalbėtojai.

Reikia pažymėti, kad kun. Augustinas Petraitis 
su savo pagelbininkais įdėjo daug darbo ir susirūpini
mo, kad šis jubiliejus būtų sėkmingas.

Būtų nepilnas raštelis, jeigu nepridėtume žodelio 
apie kun. A. Petraičio asmenį. Jis gimė 1887 m. balan
džio 22 d. Žiedelių kaime, Krekenavos parapijoje. Išau- 

igęs didelėje šeimoje. Mokslus pradėjo eiti Lietuvoje, 
j Siekdamas kunigystės, jaunystės energijos kupinas 
Augustinas įstojo į Žemaičių kunigų seminariją Kau
ne. Bet vėliau aplinkybių vedamas atvyko į Jung. Ame
rikos Vastybes. Tai buvo 1910 m. Pirmiausiai įstojo į 
ŠŠ. Cirilliaus ir Metodijaus seminariją (Orchard Lake, 
Mich.), gi po metų — į šv. Barnardo seminariją, Ro- 
chester, N. Y. Į kunigus A. Petraitis įšventintas 1915 
metais gruodžio mėn. 19 d. Primicijas laikė Šv. Kazi
miero par. bažnyčioje, Worcester, Mass., kur dabar 
klebonauja. Porą metų vikaravo Gilbertville, gi vėliau 
buvo paskirtas klebonu į Šv. Pranciškaus parapiją, 
Athol, Mass. 1929 metais kun. A. Petraitis paskirtas 
klebonu į Šv. Kazimiero (Worcester, Mass.) parapiją. 
Čia kun. A. Petraitis parodė daug sumanumo ir ener
gijos tvarkydamas parapiją, ypač krizės laikais. Para
pija turi puikią mokyklą, kuri reikia rūpestingai už- 

I laikyti, kas irgi prisideda prie klebono galvos-skaudė- 
; jimo.

Šalia sunkaus pastoracijos darbo, kun. A. Petrai- 
itis visą laiką didžiausiu uolumu dalyvavo grynai tau
kinėje veikloje. Dirbo įvairiose daugelio organizacijų 

... . _. i ir susivienymų centro valdybų pareigose, rašė spaudai
.r šioje vakarieneje.1. i iais religiniais ir tautiniais klausimais, rėmė A- 

merikos lietuvių mokslus einantį jaunimą.
Šia Šv. Kazimiero parapijos auksinio jubiliejaus 

proga, linkime dar ilgus metus dirbti tuos didingus 
darbus ir prašome Dievulio parapijos vadui suteikti 
stiprios sveikatėlės jo gražiuose darbuose!

STOUGHTON, MASS.
P r. 

lanko 
Ta proga ir lietuvis 

Skalandis irgi lankosi

Šiomis dienomis NekaltoI
par. bažnyčios kunigai

Je- i parapiją. 
. kunigas
po lietuvių šeimas ir sudaro 
platesnį kontaktą tarpe lietu
vių. Aplankydamas žmones jųjų 
namuose, pasikalbėdamas ir su 
patarimais prisidėdamas gali 
atgaivinti dvasinę kibirkštėlę 
jų sielose.. Daugelis ir iš čia 
gimusių jaunuolių turi progos 
susipažinti su jaunu lietuviu vi-

atspausti. Knygas 
M. Dilonienė ir O.VAKARINE programa

Tą pačią dieną 7:30 vai. vak., 
miesto auditorijoj atsibus di
džiulis gražus koncertas, pa
rinktų dainų ir bus perstatyta. 
“Vytauto Kantata”, vadovau
jant muzikui Juozui K. Žemai
čiui. Dalyvaus daug garbingų 

I----------------------------  .

kun. Augustinas

inkimas pradėtas Lietu- 
Amerikos himnais ir 

palaimink Ameriką, 
žygiams visų Tautų“, 
jjant vietiniai vargoni

ninkei Eleonorai Blain 
pasižymėjusiam studentui Beny 
Thamas.

Pakviestas kalbėtojas centra- 
linės unijos prezidentas Be.nja- 
min Hull. kuris savo

Dieve
laisves

*

'vadovauian

iš kurio
l

ALRK Federacijos 10 skyrius 
platina tikietėlius. kad išaugin
ti labdarybės fondą, 
bus skiriama ir mūsų jaunuo
liams karo tarnyboje. Nusipir
kite tų tikietėlių. ir taipgi pa- 
geibėkite išplatinti. Jų galima 
gauti pas p. E .Balutį ir kitus.
---------------------------------------- - ------------------------------------------- --------------------------------------

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., Webster, Mass

l_r______________
ir jos įaru Todėl tikimasi, kad vieti

niai Stoughtono lietuviai suda
rys stiprią lietuvišką koloniją.

Tėvų Pranciškonų Misijos
1944 m.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

J

gražioj 
kalboj pabrėžė svarbą šelpti ne-; 
laimingus žmones.

Nutarta kiek galima greičiau 
pradėti drabužių rinkimo vajų, 
ne tik Westfielde. bet ir kitose 

i artimesnėse lietuvių kolonijose, i 
i kaip tai: Holyoke, Easthampto- 
I ne. Northamptone. Pittsfielde. 
Springfielde. ir kitur. Tam dar
bui vadovauti išrinkta komisi
ja iš sekančių asmenų: Vaclo- 

’ vas Minkelis. Justinas Žala.
I
'Zigmas Jegelevičius. Mamertas! 
Jutkus. Antanas Jonaitis. Jo-' 

■ nas Baliulevičius. Barbora Da- 
nylienė, Nelė Adomaitienė ir 
Nelė Lingaitytė.

Tai 
i kime 
imlų. 
I 
I I

i

gražus užsimojimas, 
komisijai geriausių

VAKARIENES BILIETAI 
IŠPARDUOTI

Bilietų komitetas praneša, 
kad išpardavė suvirs 200 bilie
tų ir daugiau neparduos, nes 

' šv. Marijos salė daugiau netal- 
. pina žmonių.
I Vakarienės koncertinei prog-, 
ramai vadovaus Apalonija Sa
vickienė. buvusį Stoughtono 
aukštesnės mokyklos mokyto
ja. Ji dabar gieda bažnytiniame 
chore ir egzekvijalnose mišio-Į*“ 
se. Daug savo laiko pašvenčia 
su mergaitėmis skautėmis, jas 
mokindama tautinių šokių. Pri
žadėjo išpildyti gražią muzikos 
programą ir "

T . i Tikimės turėti keletą kalbėtojų.
T jlTT— •

, ypač Antaną Kneižį, “Darbi-
& ,ninko” redaktorių ir radio ve-

’, deją. i

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
‘Darbininką”.

v .f y. yT'tf. >. -r -6d--CdY-<-d- -<-dY -6d- -6d- -6d- -6d- -6d- -6d- -6d- -6d- -6d- -6d- -6d- -6d- -6d- -6d- .Lj. (

Pasitikite Žiema Su Šiltais Kailiniais!

KRIKŠTAI
Spalių 8. pakrikštytae Jonas Burbų, gyv. Pearl St., West( 

.Teodoras. Bruno Leonos (Page) stoughton.

Kazi- 
šv.

vai.
d.,

Ma-

Pittsburgh, Pa. — šv. 
miero par. Tretininkų ir 
Pranciškaus Mylėtojų rekolek
cijos ir konferencija, 40 
atlaidai, lapkričio 23—28 
Tėv. Justinas Vaškys. 
.. Chicago, III. — švenč. P.
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
Švenč. P. M. Nek. Prasidėjimo 

i novena, lapkričio 29 — gruodžio 
8 d., T. Just. Vaškys, OFM.

Cambmdge, Mass. — švenč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., švenč. P. Marijos N. Pra
sidėjimo novena, lapkričio 29— 
gruodžio 8 d. T. Juv. Liauba.

Amsterdam, N. Y. — šv. Ka-; 
zimiero par. gruodžio 10—17 d. 
Tėv. Juv. Liauba.

Šv. Judo Novena Už 
Kariaujančius

Jau praėjo karštos vasaros dienos — ateina šaltoji žiema. Taigi 
pasirengkite ją pasitikti su šiltais, elegantiškais I. J. FOX kailiniais. 
Dabar I. J. Fox kompanija turi vieną iš didžiausių moteriškų kailinių 
pasirinkimą. Kainos labai prieinamos.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS. Jei turi senus ir smarkiai nu
dėvėtus kailinius, atnešk juos į mūsų krautuvę, kurioje išmainysime 
į naujus ir madnus kailinius, duo-dami jums Už senus gerą nuolaidą.

Atėjusios į krautuvę visuomet pareikalaukite, kad jums patar
nautų lietuvis šios firmos atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra 
kailinių ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos sutaupysite dar 10 
nuošimtį.

Nelaukite žiemos, pirkite kailinius šiandien, kada galite gauti jų 
, didelį ir platų pasirinkimą.

Spalių 15-tą tapo pakrikštyta 
Dona Marijona, Juozapo ir Ma- 

' riJonos Tautkų, gyv. 132 Wy- 
man St., Stoughton.

MM?£?

S
|
S

amerikOnizacijos 

PAMOKOS

Pilietybės registracija įvyko 
šią savaitę Drake mokykloje. 
Bažnyčioje buvo garsinta, kad 
žmonės naudotųsi proga pasi
mokyti skaitymo ir rašymo. 
Kurie norėtų registruotis dar 
laiko bus ateinančią savaitę. 
Pasinaudokite — pramokti ra
šymo ir skaitymo. Rap.

FO^VICTORY
BUY 
t M T E D
STATĖSWAR 

/bonds 
> AND 
tSTAMPS

411 WASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

4*” šOė
“6d- -6d- H&d* *6d- -6d*

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded 
I Local A Long 

Diatance 
• Moving

326.328 W. Broadway
So. Boston, Mass.

ir kituose kraš-
Lie-
Pa-

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

duoda naujausių žinių iš katalikų 
venimo Amerikoje
tuose. Aprašo Lietuvių kančias 
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, 
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis

Greene, Maine
«

ir užbaiga 
su Kristaus Karaliaus 
Ji bus vedama Nacijo- 

Judo šventovėje,

Metinė Novena prie šv. Judo, 
Viltį praradusiųjų Globėjo pra
sidės Spalių 21 d., 
sutaps

' švente.
■ nalėje Šv.

gy- 3208 E. 91st St. Chicagoje. Y- 
patingai bus pašvęsta jaunuo
menei tarnaujančiai ginkluoto
se daliniuose. Visi gali atsiųsti 
savo intencijas prie tos Nove
nos.

Kun. J. E. Shevlin, Columbo 
Ligoninės kapelionas ves Nove- 
ną.

Šventovė yra vedama Tėvų 
Klaretijonų. Tėvas Joseph, C.

Pt. 17. M. F., yra jos vedėjas.

Į

Velyk sausas kąsnelis su 
džiaugsmu, kaip namai pilni au
kų su vaidais.

■Prisidėkite prie Iškilmingos Novenos Į
JUDĄ, Vilt| Praradusiųjų Globėjų
Gcrb. Tėvai Klaretijonai: Padėkite mano PRASIMU blanką ant šv. Ju

do altoriaus ir prisiminkite mano intencijas visose šv. Mišiose ir pa
maldose per ateinančia Iškilmingą Varduvių Noveną į šv. Judą.

SPALIŲ (OCT.) 21-mos IKI 29-tos, 1944
(Paženklinkite intencijas prisimintinas)

Belaisvius ......................
Dingusius .......................
Už Žuvusius ..................
Laimingas Vedybas 
Jaunas žmonas

Karo Užbaiga 
Laimingas Grįžimas 
Už Sužeistus
Už Sveikatą
Už Stiprybe .......

Judas teikiasi priimti mano

Už Nusidėjėlio* 
Sielas
Dievo Palaimos 
Padėkai
Sielos Ramybei

auka $Te šv.

Vardas

GatvS

Miestas _____________________ Zona ----- ---- ------------------  Štate .......... ................. ......................
ŠV. JUDO NACIJONALĖ ŠVENTOVĖ, 3208 East 91st. Sec. 46 Cbic. 80. III.

..i*-
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IVIETINĖS ŽINIOS
■ t , .______ _____ ■ -_______________ -

YOU’RE HELPING, LADY!

i. i >vVfcv7w •/ t, / Ar/bv/ tvv>v/ to, ■ 4 ilėėfi

ŽINUTES pritarėjų. Šiomis dienomis Su- 
zanos Griškaitės koncertui, 

įkurs įvyksta Patriko Gavins 
' School salėje, F ir 7th St., lap-

t

BAIGSIS METINĖS MISIJOS
Trečia savaitė ir paskutinė kričio 19 d., 3 vai. p. p., pasiė- 

ypatingai sėkmingų misijų mė tikietų šie darbuotojai: B. 
baigsis sekmadienį, spalių 22 d., Cūnienė dėl Šv. Petro parapi- 
3 vai. p. p. Bus tai kun. dr. A. jos moterų-merginų kareiviams 
Bružo, M. S. labai sėkmingos remti skyriaus, panelė Žibiūtė 
trijų savaičių darbuotės baiga, dėl choro, 
So. Bostone, kuria dar šiomis Moterų Sąjungos kuopos, 
dienomis kiekvienas g; 
naudoti. Patariame.

Puikusis koncertas

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

______________________________

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakarnis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass. 

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

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

•
p. Grybaitienė dėl 

VI.
ali pasi- Jakštas, J. Kumpa, F. Zalec- 

kas, V. Valatka, VI. Brazaus
kas, Jocius, pp. Kudarauskienė.

gauna Svilienė, Verbickienė. Ačiū. _______ .
Šis koncertas turėtų susi- 

i laukti didelio South Bostonie- t čių ir apylmkiečių pritarimo,; 
nes koncertas bus labai puikus 
ir įvairus. Jame dalyvauja netik 
tokie žvaigždės kaip artistė pa
nelė Griškaitė ir R. Juška, bet 
ir visa smetonėlė south Bosto
no ir Worcesterio dainininkų.

i 
I —

Palei Bostono Arkidiecezijos 
jaunimo vado kun. Jurgio Dowd 
raginimo Šv. Petro parapija 
stengsis ko iškilmingiausiai šie
met minėti Kristaus Karaliaus 
metinę šventę.

Vietiniai kunigai prašo visus 
parapijiečius tą dieną eiti prie 
sakramentų. Jie kviečiasi sve
čių kunigų pagelbon aprūpinti 
visus Dievo malonėmis.

1

PRODUCTS...

Imerican mouseu/ives, 

PLAYEPAVITAL PART IN 
BLASTIN6TME NAZIS OUT 
OF FRANCE/ SALVAOFO 
FAT GOES INTO HUNDRED5 
OF WAR-NECESSARV

WUIIEJAPAN ŠTILI CONTROL$ 
SOUTH PACIFIC ISLANDU 
•50URCE 0FALAR6E - 

PARTOfOURINDUSTRIAL 
FAT5ANP0ILS. <• 
TU E. NtED FOR '

U5ED C00KIN6 FAT
WILL GONTINIUS

★ 
getCACHanp ektra 
RAL JI ROINT$ for 

1 USEDKiTCHENFffi!

«

Į

i Globos Programa Ketvirčiui Milijono Karių Kūdikių
Į
I

1

“Mes žinome, kad para
pijų fondai yra šventi ir 

pagal kiekvienai valstybei' turi būti tvarkomi su 
nustatytą planą. Ypatin-I skrupulatišku tikslumu, 
goms sąlygoms susidėjus, tačiau jie negali būti pa- 
lėšos gali būti naudojamos vartoti šventesniam reika- 
įsteigti dar naujoms vaikų lui, kaip katalikiškai spau- 
sveikatos įstaigoms. OWI. dai paremti”.

------------------ E. J. F itzmau r i ce.

“Kas gali būti toks tam
sus, kad nežinotų, toks ne
protingas, kad nejaustų, 
jog žmoguje yra kažkas 
dieviško.” Laktancijus.

i I I
!

I 
I
I

įvairūs skelbimai

Washingtonas — Katha- 
rine F. Lonroot, Jungtinių 
Valstybių Darbo Departa
mento Vaikų Biuro virši- 

į ninkė, praneša, kad ketvir
tis milijono karių kūdykių 
gimė pagal naują motinų 
ir kūdykių globos planą. 
Tuo pačiu pranešimu, ji 
paskelbė planą, šiuo metu 
išdirbamą kai kuriose val
stybėse, apie tiekimą svei
katos globos tiems kūdi
kiams, laike jų pirmųjų
gyvenimo metų. Vienerių- 
metų laiko peri jodą kūdy
kių sveikatos globai yra 
nustatęs Kongresas.

K. F. Lenroot taipgi nu
rodė, I 

: katos departamentai, ku
rie nė kiek nemažiau atsa- 
komingi už minėtąją kū
dykių globą nei Vaikų Biu
ras, turi dabar teisę nau- giamos. Atsišaukite į Wollaston 
dotis šiam stambiam pla- B0Uievard Bowladrome, Wollas- 
nui skirtomis lėšomis, ši ton Beach< prieš Yacht Clubs. 

N globa gali būti teikiama 
arba daktaro kabinete, ar 
vaikų sveikatos įstaigose,

EXTRA PINIGŲ 
VAKARAIS

Vyrams ar vaikams virš 14 
metų amžiaus, — pastovus dar-j

i

kad valstybių svei- bas vakarais nuo vienos iki še
šių vakarų savaitėje. Geras už
mokestis užtikrinta. Dirbti prie 
bowling alleys. Patyrimo nerei
kia. Važinėjimo išlaidos paden-

; I

ton Beach, prieš Yacht Clubs.
(20-2^-21) I

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBiNINKC 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Viešas Baltijos Draugijos 
Susirinkimas

i vietą, jų galima

i

Tel. TROvebridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—-8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

prašė kambario parapijos salė- kitais metais, taip ir šiemet, 
je, 492 E 7th St. Iki kol komi- sekmadienį, spalių 22 d., 3 vai. 
sija užims pastovę drabužiams p. p., savoje salėje, 309 E St., 

nunešti kiek- So. Bostone turės Šurum-Bu-
10 vai. ryte bus visuomenės vieną rytą ir ketvirtadieniais rum. Pramogos rengimo komi- 

pamaldos, į kurias yra kviečia- po pietų, ir vakare į 492 E. 7th sija planuoja suruošti įdomią 
mos visų katalikiškų draugijų 
valdybos su ženklais ir vėliavo j 
mis. Jos, atstovaudamos orga
nizuotą šios kolonijos plačią vi
suomenę, išklausys šv. mišių, 
pamokslo, eis prie sakramentų 
ir padarys Kristui Karaliui pa
siaukojimą.

2:30 vai., atsibus Kristaus 
Karaliaus iškilmingi mišparai, 
kuriuos sugiedoti kviečiami abu 
parapijos chorai, soaalietės, 

•vyčiai ir visas parapijos jauni- 
Šiuomi mūsų parapijos|

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE 4 INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkvvay 1233-W

įvyks sekmadienį, spalių 22 
d., 7:30 valandą vakare, 190 
Beacon St., Boston’e.

Kalbėtojai, muzikai ir drau
giška valandėlė. Nariai ir drau
gai kviečiami. Vulayba.

J X J
programą, susidedančią iš mu
zikos, dainų, šokių ir “refresh- 

švenčiama ments”, kuris nariams bus tei- 
kaipo misijų diena. Tą dieną y- kiamas uždyką. Majoras Mau
ra minimi misijonieriai visame rice J. Tobin šiame parengime 
pasauly ir jų darbai pagonų kalbės.
tarpe. Katalikai ypač tą dieną Nariaį yra prašomi atsivestf 
gelbsti misijomeriams maldo- Raujų narių * |Urum-Burum, 

kurie bus priimti kaipo svečiai 
ir galės taip-gi su mumis pasi- 

virš metų linksminti. Malonumas visiems 
Černiaus- p£inaį užtikrintas. Rengėjai.

WHIST P ARTY

Spalių 22 d. yra

i

mis ir aukomis.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, .Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960Sveikata 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
kai. Knygoje paaiškinama ko
kios gyduolės nuo kokių ligų 
vartojama. Knygos kaina $1.00.

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.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną, ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

POLITIŠKI SKELBIMAI
Trečiadienį, Spalių 25, 1944. 

8:00 vai. vakare, Vyčių kamba
riuose, Emerson St., S. Boston, 
įvyks šauni Whist Party. Nors 
vieta ir neperdidelė, bet jauki 
ir todėl kviečiami mėgėjai su
lošti su Vyčiais. Bus proga pa
matyti jaunų gražių veidų ir su
sipažinti su jaunimu. Rap.

SEKMADIENĮ,
Kalbės per radio
Dr. Antanas L.

KAPOCHY
Lietuvių Komiteto Narys

Iš WORL — 10:00 v. ryte
Massachusetts R^publican Statė 

Committ.ee 
Geo. B. Rovell.

25 Fresh Pond Lane, Cambridg**.

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

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Spalių 17 d., mirė, 
sirgusį. Magdalena 
kienė, 58 metų. gyv. 
2nd St. Paėjo Darsūniškiu pa
rapijos. Amerikoje pragyveno 

1 36 metus.
lių 19 d.,
se, iš Šv.

Černiaus-
389 W.

mas.
jaunimas išpildytų arkidiecezi- 
jos jaunimo vado planą.

3 vai. p. p. naujas jaunimo 
dramos ratelis perstatys teatrą: 
“Karalienė per Dievo Malonę”, j

Visi, labai kviečiami į Kris-j Spalių 18 d., muzikos krautu- kurie tilpo 
taus Karaliaus dienos iškilmes. - ....

DAR VIENA STOTIS. Lietu- 
vai drabužių aukotojos reikala
vo joms artimos stoties. Todėl! 
drabužių rinkimo komisija už-

į

I

i

Tapo palaidota spa- 
Šv. Benedikto kapuo- 
Petro bažnyčios.

Klaidos Atitaisymas

ŠOU 4645

S

Tomorrow's Wave
Puošniame CASPER’S BEAUTY SALONE yra įrengtos tam tikros 

booths dėl plaukų dažymo. Spalvos taip yra sutaisomos, kad tik tams
ta ir tamstos plaukų taisytoja težinos, kad jūsų plaukai dažyti ir kur 
natūrali plaukų spalva baigiasi ir kur Roux dažų spalva prasideda. 

Kaina $3.00; Permanent Wave $5.00 iki $25.00.

i

South Bostono Lietuvių 
liečiu Draugija, kaip paprastai

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

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

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

CASPER’S
BEAUTY SALONE

Yra
Didelis Pasirinkimas

Dėl 
PERMANENT WAVE 

Ir 
Plaukams Spalvų

1 OPEN THURS. EVENINGS

With or with out appointment

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

*

AUKOTOJŲ VARDAI — N. 
Anglijos Lietuvių Konferenci
joje, liepos 4. 1944, So. Boston,

> “Darbininke” spa- 
vės reikalais art. R. Juška išva- hų 6-tą dieną, būtent, buvo pa- 
žiavo į Buffallo. N. Y. Grįšda- minėta — “Pašalpinė Dr-ja, 
mas namon jis, sekmadienį, su Brockton ir pavieniai—$42.00” 
panele Suzana Griškaite sustos TURĖTŲ 
dainuoti, Worcestery. Jį pava
duos Br. J. Banys, MIC.

ŠURUM-BURUM

Pi I

i

BŪTI:— Kazimir’s 
Lithuanian Citizens’ Benefit 
Association. Brockton, Mass. ir 
pavieniai — S42.00.

F. Grendelytė,
N. Anglijos Lietuvių Konf.

Komiteto narė.

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

i

258 West Broadway,

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

'■

Pagamina gerus lietu visk u pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

POLITIŠKI SKELBIMAI

VvTt kEPUBL/CAn

^IŠRINKITE
k IŠSILAVINUSIUS

KYKUS UŽIMTI
ATSAKINGAS

VIETAS
Balsuokite už patyrusius 
vyrus 
mais.
Balsuokite už vyrus, ku
rie išlaikys aukštumoje 
Massachusetts valstijo
je Respublikonų valdžią. 
Balsuokite už vyrus, ku
rie griežtai stovi už Vie
nybę, Saugumą ir Ap- 
draudą.

įrodytais gabu-

BALSUOKITE UŽ
Governor

HORACE T. CAHILL
Lieutenant Governor 

ROBERT F. BRADFORD 
Senator

LEVERETT SALTONSTALL 
Secretary of Statė 

FREDERIC VV.COOK 
Statė Auditor 

FRANK. A. GOODVVIN 
Statė Treasurer 

FRED J. BURRELL 
Attorney General 

CLARENCE A. BARNES

George 8 tow*i!
R*pvbl<O«» S*n*r

6 Bec<oe S«, Boston, Mass.

Committ.ee


Penktadienis, Spalių 20. 1944
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DARBININKAS

W ATtRBURY, CONN

8

RYTINIU i
VALSTYBIŲ ŽINIOS I

- i

riai prisirašė sekantys: Vincas 
Ramažauskas. Barbora Dau- 
niūtė. Elzbieta Dvileckiūtė. An
tanas Grigaitis. Alena Ignotie- 
nė. Ieva Viltrauskis, Anelė Slu- 
žinskienė, Pranas šapys. Zig
mas Karalius, kun. Dr. Juozas 
Bogušas. Marė Ličnikienė, Ve
ronika Žukauskienė: šv. Onos 
D-jos atstovai Marė Vaitkienė 
ir Apalonija Naujavičienė. Na
riai — Magdė Griškauskienė. 
Marė Vaitkienė. M. Snelienė. 
Ona Aleškevičienė. Ieva Prise- 
vičienė. Apalonija Naujavičie
nė. Barbora šupenienė.

Kas link drabužių norime pra
nešti. kad ligi šiol buvo priima
mi drabužiai atnešti katalikų. 
Gal būt. kad kiti atiduoda į ki
tą skyrių. Bet mes turime pa
žymėti. jog mes partijų neskir
stome. Galite drabužius priduo
ti bile kas. Jeigu negalite at-: 

Ipo korės- nešti, galite priduoti savo adre- 
pondencija apie Tretininkų va- sus Petrui Jakubauskui arba į 
karienę, kurioje per klaidą pra- kleboniją. Mes patys pas tams- 
leistas kun. B. Gauronskio var- Tas 
das. kuris toje vakarienėje pla
čiai kalbėjo apie Tretininkus. 
Kun. Gauronskis yra Tretinin
kų dvasios vadas.

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjun

gos (LDS) 5 kuopos susirinki
mas įvyks spalių 22 d., pirmą 
vai. po pietų, šv. Juozapo par. 
senos mokyklos kambaryje. 
Nariai-rės kviečiami skaitlin
gai atsilankyti.

J. Totilas. rašt.

Spalių 1 d. įvyko Gyvojo Ro
žančiaus draugijos susirinki
mas. Nutarė užprašyti šv. mi
šias ir melsti Kristaus Kara
liaus. kad užtartų mūsų Tėvy
nę Lietuvą. Visi in-corpore pri
ims šv. Komuniją. Kun. B. 
Gauronskas ragino narius kas 
mėnuo priimti šv. Komuniją.

šv. Rožančiaus draugija pa
aukojo 835.00 Pranciškonų vie
nuolynui.

Kiek laiko atgal t

Pakraščių sargybos kariai pagerbia malda savo žuvusius draugus, 
kurie tragiškai žuvo kovodami su priešu ant Peleliu salos. Kapelionas R. 
V. Marion atkalba maldas už mirusius.

Kleb. kun. J. Valantiejus pra
nešė. kad 
14 šimtų 
klaupyklų 
ir prašė,
juos švariai užlaikyti.

Spalių 13 d., palaidotas Adelė 
Dulskienė iš Šv. Juozapo para
pijos bažnyčios. Kalvarijos ka
puose. Mirė staiga. Dar antra- 

buvo bažnyčioje 
duosiu, aš pats pasiųsiu. Labai ir priėjus išpažinties apėjo sta- 
gerai. galite pasiųsti, bet reikia cijas. 
atminti, kad galėsite pasiųsti 
tik tada, kada bus leista siųsti sirgęs Simonas Sakalas, 
pavieniai. Šiandien gi yra orga-

atvvksime ir paimsime. į
Labai gaila tų žmonių, kurie 

šneka — aš šitam komitetui ne- dienį vakare

Taipgi mirė kelias dienas pa-'

I

kad pirma nešdami apžiūrėtų 
ar tas rūbas turi- nors kokią 
vertę ar ne. Tiesa, kai kurie at
neša švarius nesuplyšusius, bet 
kiti tai visai suplyšusius ir ne
švarius, taip kad iš jų niekam 
naudos, tik toms moterims 
tiek daug bereikalingo darbo.

Daugiausia dirba prie rūbų 
Ag. Žilionienė, J. Kavaliauskie
nė ir Gobenienė. Rūbus 
me lietuvių mokyklos 
riuose, 339 Capitol avė. 
dieniais, pirmadieniais 
radieniais nuo dviejų po pietų do skyrių (United 
iki devynių vakare.

Rūbų Vajaus valdyba — pirm, i
g. Žilionienė, vice-pirm. — J. venančio Ansonijoje ir apylin- 

Kavaliauskienė, rašt. V. Petrai- kėje, yra pareiga dalyvauti šia- 
čiūtė, O. Navickienė ir T. Sa- ( 
kadolskienė.

Mūsų kolonijoj yra Am. Lie-J 
tuvių Tarybos skyrius, kuris į 
kiek imanoma veikia. Taipgi 
dabar šalia to skyriaus susior
ganizavo Bendras Am. Liet. 
Šalpos Fondo skyrius No. 12. 
Iki šiol prisirašė 18 narių, kurie 
sumokėjo po $2.00, tikimės, 
kad draugijos prisirašys ir pa
vieniai asmenys, kuriems dar 
neužgeso Tėvynės meilė.

Bendro Am. Liet, šalpos Fon
do skyriaus valdyba: Garbės 

į pirm. Prelatas J. Ambotas; pir
mininkė V. Petraitienė; vice- 
pirm. — V. Brynga, 2-ras vice- 

ipirm. — M. Pateckaitė. Skelbi
mų rašt. A. Pateck s: užrašų 
rašt. J. Matačinskaitė; iždin. — 

Leonaitis. J.

Extra Masinis Mitingas 
Lietuvos Reikalu

Sekmadienį,
Spalių-Oct. 22 d., 1944 

2:00 vai. po pietų 
Lietuvių Bažnytinėj 

Svetainėje 
No. Main, Ansonia, Conn.
Ansonijos A. L. Tarybos sky- 

kamba- rius šaukia šį masinį susirinki- 
Sekma- mą tikslu suorganizuoti Bendrą 
ir ant- Amerikos Lietuvių Šalpos Fon- 

Lithuania 
Relief Fund of America).

Taigi kiekvieno Lietuvio gy-

priima-'

me masiniame mitinge. Taipgi 
dalyvaus miesto viršininkai ir 
žymūs amerikonai. Kalbėtojas 
bus iš centro. Vėliau visa veik
la ir pasekmės bus skelbiama 
“Darbininke”. J. K-tas.

riaus susirinkimas įvyko spalių 
13-tą, penktadienio vakare, pa
rapijos salėj, kuriame buvo pra- 
matomas reikalas rengti pra
kalbas, tikiu pritraukti daugiau 
narių, ir paskatinti prie veik
los.

Drabužių yra daug sunešta ir 
daugiau dar vis atneša, tik rei
kalas yra būtinas jas sutvar
kyti.

atsistoję sukalbėjo maldą už 
žuvusius.

Dr-ja savo daržely pastatė 
geležinį stiebą, kuriame bus iš
kabinta vėliava. Apeigos bus 
spaiių 22 d.. 2 vai. po piet. Da
lyvaus miesto pareigūnai, dr-, 
jos benas. Visi draugijos nariai 
kviečiami dalyvauti su savo šei
momis. Visiems užkandžiai dy
kai.

nėję p. Einerienė ir p. J. Dulbis. 
Linkėtina greito pasveikimo.

Parapijos bazaras baigsis a- 
teinantį šeštadienį.

Dabar jau prasideda žiemos 
sezonas ir bus visokių parengi
mų. Tad ir choras rengiasi prie 
metinio savo parengimo, kur 
turėtų daugiau jaunimo prisi
dėti. Choras turi bowling 
mą. kuris žaidžia su kitais, 

jsur yra gražaus darbo, tik 
Į kia prie jo prisidėti.

J. L.

LANKĖSI VIEŠNIA
Šią savaitę lankėsi ir svečia

vosi pas gimines bei pažįstamus 
ir pas savo sūnų. kun. J. Matu
čio, motinėlė iš Stamford, Ct. 
Ji dalyvavo ir keturdešimtės at
laiduose ir gėrėjosi puošnia 
bažnyčia. T. M.

NEW BRITAIN. CONNyra
vi-

kad visuomet

Kada dabartiniu laikuvienas asmuo aukojo
dolerių dėl minkštų nizuota šalpa visoms tautoms ir skelbiamos misijos reikėtų 
įtaisymo bažnyčioje, tik tokiu keliu galima sušelpti siems atsiminti,

pasistengtų nuo karo nukentėjusį lietuvį ar reikėtų būti pasiruošus ir pasi- 
U. L. kitos tautos savuosius. Lietu-' naudoti misijomis. Nes nėra ži- 

viams pašalpa reikalinga šian- noma nei dienos nei valandos. 
Lietuvių dien ir ji reikia šiandieną siųs- kada mirtis pasikvies. Koresp.

kad visi

I
tyy 
vi-; 
rei- 

O.
J

HARRISON-KEARNY.NJ.
ti. Reikia prisižiūrėti kaip kitos 
tautos veikia ir kaip joms ge
rai sekasi. O sekasi dėl to. kad 
jie tiki ir dirba organizuotai.

BALF skyrius priima drabu-' tuvių Tarybos Bridgeporto sky- 
užeigas. žius antradieniais ir penktadie- riaus susirinkimas neįvyko dėl 

7:00 vaka- parapijos metinio bazaro, bet į-

BRIDGEPORT. CONN
Rugsėjo 19 d. įvyko Bendro 

Amerikos Lietuvių šalpos Fon- 
įdo skyriaus susirinkimas lietu-

Spalių 6 d., įvyko
Šalpos fondo susirinkimas. Pir
mininkas komp. A. Aleksis pra
nešė. kad grįžęs iš New Yorko 
parvežė skelbimą gelbėti Lietu
vą ir tuos lapus išnešiota po 
krautuves ir kitas uLcl6oo.>___ _____________  r______ c-_,_  —
Taipgi pridavė laišką iš Bendro niais nuo 6:00 ligi 7:00 vaka- parapijos metinio bazaro, bet į- 
Amerikos Lietuvių šalpos fon- rais; sekmadieniais nuo 12:00 vyks spaiių 23. 8-tą vai. vaka
ro, kur4 p-lė Andrikytė pers- ligi 1:00. Girls Scout pridavė 76 re. parapijos svetainėj. Visi 
l-.aitė. I sus:rinkimą atsilankė 
M ss May Finnan. Vice-Chair- 
: ipn of Speaks Commettee ir 
j? sakė kalbą kas link Commu- 
j.ity Chcst. Taipgi atsilankė iš 
Saiaveišin armijos atstovas ir 
parodė paveikslus, kiek žmonių

i
yr? suvargusių ir reikalingi pa- širdies žmonių, 
•’?.lros. Ponia Barkauskienė per- gerų drabužių, 
skaitė protokolą 
u.a;l 
tu-iškai. Gerbiamieji neturėtu
me pamiršti, kad BALF susirin
kimų užrašai turi būti užrašomi madienį vakare. Vyrų misijos 

nglų kalba, nes to reikalauja: prasidėjo pirmadienį vakare, 
atymas. Ponia Jenušaitienė spalių 16. Anglų kalba misijos 

prasidės spalių 23. baigsis 29.

——————— i . ... _ . _.

Praeitą savaitę Amerikos Lie- j vių politinio klubo svetainėje. cįškietėms

Mūsų draugija remia visus' 
gražius darbus, ypač spaudą— 
“Ameriką”, “Darbininką” ir ki
tus kat. laikraščius. Šią vasarą 
draugija štai kiek paaukojo ge- 

I riems reikalams: Marianapolio 
kolegijai — 100 dol.; “Liurdo” 
knygai — 5 dol., Seselėms Pran- 

į — 45 dol.; Nevz
York - New Jersey draugijų 
konferencijai — 50 dol.; Drau
gijų Sąryšiui Lietuvos reika-

Ar.drikytė pers- ligi 1:00. Girls Scout pridavė 76 re. parapijos svetainėj.
drabužius. Tas parodo, kad tos Tarybos nariai dalyvaukite, 
jaunos mergaitės turi savo šir- Taipgi Tarybos skyrius gavo 
dyje artomo meilę ir jos turi atsakymą nuo Conn. Valstybės.ro- Skyriui duotas 7 numeris, 
būti gerų tėvų dukros. Taipgi 
jos pasakė, kad dar ne viskas, 
jos dar daugiau ieškos drabu
žių. Yra visa eilė ir kitų geros 

kurie pridavė 
Tik kai kurie

anglų kalba, palikdami drabužius nepalieka
’.rie užsigavo, kodėl ne lie- savo vardo.

Moterą misijos užsibaigė sek-

Cv. 
įsi 
perskaitė draugijas ir pavienius 
asmenis .kurie per šitą svsirin- 
1 imą prisirašė, būtent, sekantis 
I.RKSA 91 kp. atstovas — Pra
nas Šapys; Moterų Rūtos D-jos 
atstovė — Uršulė Laudinskienė 
ir Veronika Žukauskienė. Na

ĮSPŪDINGA PUOTA
Šv. Andriejaus bažnyčioje 

pereitą sekmadienį, spalių 15. 
prasidėjo keturdešimtės atlai
dai ir baigėsi antradienį, vaka
re, su iškilminga procesija.

Dalyvavusių širdyse paliko 
didelį įspūdį ir širdis palenkė 
prie pasiaukojimo. Seselės 
Pranciškietės, dideliu rūpestin
gumu, išpuošė Dangaus ir Že
mės Karaliui sostą. Buvo sudė
ta šimtai baltų bei geltonų spal
vuotų gėlelių, kurios, rodos, ir
gi garbino Jėzų, o atsilankiusių 
maldininkų širdis palengva 
skatino prie tyros ir karštos 
maldos. Šv. Cecilijos choras, va
dovybėje muziko A. Grigorai
čio, sužavėjo savo gražiais išla
vintais balsais maldininkus ir 
kelte kėlė širdis ir mintis prie 
Dievo sosto. Rytais ir vakarais 
turiningus pamokslus sakė kun. 
Balkūnas iš Maspeth, N. V. 
Gerbiamas pamokslininkas sa
vo išganingais pamokinimais, 
vaizdžiais privedimais visus su
jaudino ir palenkė prie uolesnio 
pasišventimo dirbti Dievo gar
bei ir artimo meilei, žmonių 
lankėsi gausiai rytais ir vaka
rais. Po pietų trečią valandą 

. per visas tris dienas įvyko me-Į 
ditacijos - apmąstymai, kuriuos I 
vedė kun. J. Matutis.

Parapijiečiai esą dėkingi sa-

NEWARK,NJ.
METINIS PARAPIJOS 

BAZARAS
Švč. Trejybės lietuvių parapi

jos, Newark, N. J., bazaras, 
prasidėjo spalių 15 d. ir tęsis 
iki lapkričio 5 d. Bazaras bus 
sekmadieniais nuo 4 vai. po pie
tų, trečiadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais nuo 6 vai. 
vakarais ir tęsis iki vėlumos. 
Visais vakarais bus šokiai ir 
kitoki laimėjimai. Klebonas pa
rūpino nepaprastai 
vairių reikmenų, 
galės pasidžiaugti, 
pijinės draugijos
prie darbo, nes kelbonas pareiš
kė puoš vidų bažnyčios, 
reikės gana daug pinigų, 
šio didelio ir brangaus 
klebonas kun. I. Kelmelis
si veikėjai kviečia visus parapi
jiečius ir kaimynus pagelbėti 
pasekmingai vesti parapijos ba- 
zarą. Kiekvieno, kad ir pavienio 

‘prisidėjimas prie šio darbo su 
aukomis ir veikla bus labai ver- 

’ j tinamas. Korcsp.

Pirm. P. Petrienė atidarė susi-' 
į rinkimą. Maldą atkalbėjo kle
bonas kun. I. Vaicekauskas.
Rašt. M. Cerinkaitė perskaitė įoo dol, Am Raudona.
pereito susirinkimo protokolą. I jam Kryžiui _ 35 dol.

; Nutarta paremti vietinius 
i studentus. Ta.i palikta valdybai 
ir komisijai.

Nutarta visiems kariams nu
siųsti Kalėdų dovanų po 5 dol. 
Tuo rūpinsis K. Nakrošis, J. 
Aleknavičius, J. Svirnelis, A. 
Paulikaitis, valdyba ir kiti.

Rep.

kuris buvo vienbalsiai priimtas, 
j Taipgi perskaitė laišką iš Cent-

senatoriaus John A. Danaher.! Šiame susirinkime nutarta 
kuris mini savo laiške mūsų vesti platesnę agitaciją. Klebo-
pasiųsta jam telegrama rezo- įnas pasižadėjo bažnyčioje para- 
liucija. prašant jo užtarti Lie- žmones darbuotis Lietu-
tuvą ir kitas Pabaltijo valstv- vos šelpimo darbe, paraginti,

gražių ir į- 
Kas laimės. 
Visos para- 

susispietė
vos šelpimo darbe, paraginti, 
kad daugiau lankytųsi į susi-l 
rinkimus. Rap.:

tuvą ir kitas Pabaltijo valsty
bes. Jis rašo:

“The rights of small nations 
most assuredly are entitled to 
just consideration if we are to 
have a lasting peace. I have, 
time and again expressed my-1 
self in this behalf, both on the 
Senate floor and in various ad-i 
dresses. We. at this distance, j 
sūrely look askance at the do- 
mination which is being sought 
by Communist influences, in

de 
reason to believe that Commu
nist forces even in this countryl 
are on the march. This man 
Browder continues with his 
public speeches in support of 
the 4th term candidate, and it 
doesn’t look right”.

Tai taip kalba valstybės sena
torius.

Praeitą savaitę palaidotas se
nas parapijietis a. a. Ruzgis. 
Laidotuvės buvo iškilmingos, ir 
bažnyčioj dalyvavo daug jo 
draugų ir pažįstamų parapijie
čių.

Šiuo metu parapijoje yra daug 
; ligonių, kurių tarpe yra ligoni-

Artinnsi parapijos jubiliejinės 
vakarienės laikas. Kas nori da- 
lyvauti, turėtų tikietus įsigyti deed there is very considerabi 
iš anksto, nes tą vakarą tikietai 
nebus parduodami.

NEW BRITAIN, CONN
Kardok

todėl
Prie 

darbo 
ir vi-HARTFORD, CONN.GRAŽŪS VYRŲ DARBAI

Spalių 8 d. įvyko šv. Vardo 
dr-jos mėnesinis susirinkimas; 
vadovavo pirm. K. Nakrošis.

M. Stasionis pranešė apie Šv. 
Pranciškaus seserų vienuolyno 
rėmėjų seimą, įvykusį rugsėjo 
17 d. Pittsburghe. Jis buvo mū
sų dr-jos atstovas. Jis nuvežė 
ten dr-jos auką, 50 dol., ir nuo 
savęs pridėjo 20 dol. Dr-ja la

ibai dėkinga M. Stanioniui už 
gražų atstovavimą ir į 
pranešimą. Nutarta apmokėti 
visas lėšas.

Spalių 8 d. buvo metinė dr-jos 
šventė. 8 vai. mišias atlaikė 
kleb. kun. L. Vaiciekauskas. 
Nariai drauge su jaunesniai- 

. siais ėjo prie komunijos. Mišios 
buvo už narių sveikatą. Dabar 
yra užprašytos mišios už žuvu
sius karius.

Susirinkime pranešta, kad i 
fronte žuvo dr-jos nario Ekene-J 
vičiaus sūnus. Nutarta užprašy
ti mišias už jo vėlę. Visi nariai

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWWIXXWVIXXXXWW«,VV

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ.. IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

Pavarčius laikraščius krinta į 
akį žinutės lietuvių veikimo ki
tose kolonijose. Vienose veikia
ma daugiau, kitose mažiau, bet 

■visur ir visų tas pats rūpestis, 
■ kas liečia mūsų brolius Lietu- 
i voje, kurie dabar pergyvena 
žiauriausias kančias ir skau
džiausia tas, kad ateitis atrodo 

i liūdna ir skaudi. Mūsų koloni- 
^uikfkitur yra žmonių, (vo dvasios vadams už surengi- 
P 1 i kuriems rūpi tautos reikalai, ;mą šių iškilmių. Dėkingi ir se- 

bet atvirai pasakius inteligentų 
veikėjų visai nėra, o papras
tiems žmonėms, kad ir su ge
riausiais norais nėra galima 
niekur prieiti, ypač prie aukš
tesnių valdininkų ar laikrašti
ninkų.

Tokiu būdu mūsų visi reika
lai lieka mūsų pačių tarpe. 
Mums buvo prisiųsta peticija 
parašams ir atrodė svarbus ir 
reikalingas dalykas, bet ir tas 
kaž kaip buvo slopinamas, ne
buvo tikro pritarimo, ir tik ma
žas skaitlius tesurinkta. Dabar 
prasidėjo rūbų rinkliava ir jau 
yra daug rūbų prinešta. Vieną 
vakarą eidama iš darbo užėjau 
pažiūrėti radau penkkias mote
ris. kurios ten eina kasdieną ir 
skirsto, taiso ir net skalbia.

Tikrai tos moterys dirbi šven
tą darbą, bet aš norėčitfti pri
minti tiems^Jcurie neša rūbus,

selėms Pranciškietėms už rū
pestingai suruoštas procesijas. 
Dėkingi ir muzikui A. Grigo
raičiui, bei chorui už žavų gie
dojimą. Dalyvavo daug dvasiš
kių.

L. Š. F. vietinio 11-to sky-

i

Gyvsfo Rožančiaus 
Parytys

Darhininkas išleido “CYVO- 
TO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knvsrutės formoje Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių ta
neliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 306 W. Broadway, So, 
Boston. Mass

♦ 
i 
t 
i

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom genaus j toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieinamos. 

Myofna Club Beverage Co.
Grafton Avė.. Islington Mass.

Tel Dedham 1304-W /
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1*01,-R
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