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Mūsų žvaigždėta vėliava Tautų kai o Jogos >
yra simbolis ne tik mums, 
šios šalies gyventojams 
bet ji yra simbolis 
soms pavergtoms 
toms, kurios neša 
okupantų jungą.

Mes turime 
dirbti, daugiau

" Sardinij°S 
bių vėliavą, tą I«w,vU- , . x .
simbolį nuo sutrempimo, T!
nuo jos išniekinimo.

ir vi- 
tau- 

sunkų 
lI

daugiau 
aukotis, 
kad ap-

Iš Alijantų Centro, Siau- New Yorko valstybe, 
rėš Afrika, birž. 14 — Su- Sardinia su New Jersey.

Sąjungininkai, užimda
mi salas, paėmė nemažai 

j Ašies kareivių į nelaisvę ir 
taipgi nemažai paėmė A- 
šles karo ginklų.

Kaip mažesniųjų Italijos 
salų gynėjai pasidavė be 

pasipriešinimo, 
pasiduos ir

be didelio kraujo pralieji- 
' mo užėmė trečią Italijos 

£ salą Viduržemio jūroje, 
būtent, Pantellerią, Lam- 
pedusą ir Linosą.

Dabar Sąjungininkai tu
ri laisvą kelią Viduržemio 
jūroje. Tačiau Sąjunginin- didelio 
kai nesustoja bombarda- J t kirnąsi

įspėjo Darbininkus Nuo Klaidingu 
Teorijų

laisvės *r Sardinija yra didesnės į gynėjai.
Italijos salų okupavimas 

sigynimo įrengimus. To-į yra tai kelias į invaziją, 
dėl Sąjungininkai dabar' Galimas dalykas, kad Ita- 
dideles karo jėgas nukrei- i Ii ja bus priversta besąlygi- 
pė į Siciliją ir Sardinią.! niai pasiduoti ir atsiskirti 
Sicilija yra lyginama su nuo ašies.

Jau nuo 
rikos “lietuvių” komunis
tų spaudoje padaugėjo į- 
rodinėjimų būk Lietuvos 
gyventojai nusibalsavo 
prisijungti prie Sovietų 
Sąjungos (Rusijos) 99.19 
nuošimčiais balsų.

Šiandien, birželio 15 d. 
minime pirmos Lietuvos 
okupacijos sukaktį. Trys 
metai atgal Sovietų rau
donarmiečiai okupavo Lie
tuvą ir su pagalba išgamų 
komunistų, kurie buvo
subėgę iš įvairių kraštų,! 
panaikino Lietuvos nepri
klausomybę ir laisvę.

Šio karo metu, kada So
vietų Sąjunga yra mūsų 
šalies talkininkė ir kovoja 
prieš bendrą priešą — Ašį. 
tai komunistai geriau vi
sai neprisimintų apie 1940 
m. įvykusius “rinkimus” 
Lietuvoje. “Lietuvių” ko
munistų nuolatinis karto
jimas, kad Lietuvos gy
ventojai savanoriai pri
jungė Lietuvą prie Sovie
tų Sąjungos (Rusijos) 
verčia mus pasakyti jiems, announced that

VVashington, D. C., birž. ir dėl to jie yra baudžiami. 
14 — Prezidento Roosevel- Angliakasių unijos pre- 
to skirtas anglių kasyklų zidentas Lewis šį adminis- 
administratorius Ickes pa- tratoriaus Ickes žygį vadi- 
skeibė, kad jis streikavu- na nauja “tiranija”. Jis sa- 
siems angliakasiams nuo 
birželio 1 iki 5 dienos im
tinai uždedąs bausmę 
kiekvienam darbininkui 
po vieną dolerį už kiekvie
ną nedarbo dieną, būtent 
už 5 dienas.

Kaip žinoma, streikavo 
apie 530,000 darbininkų- 
angliakasių. Taigi pabau
domis susidaro virš 2,500,- 
000 dol. suma.

Aiškinama, kad nuo bir
želio 1 d. kasyklos buvo 
valdžios kontrolėje ir an
gliakasiai neturėjo teisės 
streikuoti prieš vyriausy- ■ 
bę. Valdžiai paėmus kasy
klas, sena sutartis su ka- 
sykių savininkais buvo ga
lioje. Angliakasiai savo 
streiku šią sutartį paneigė

ko, kad iškelta bausmė yra 
neteisėta.

Angliakasių lokalų kai- 
kurie viršininkai pareiš
kia, kad administratorius 
Ickes tuo savo žygiu su
kels naujus nesusiprati
mus, ir net gali iššaukti 
naują streiką.

John L. Lewis mažai 
kalba apie uždėtą bausmę 
angliakasiams, bet jis sa
vo keliu bando susitarti 
su kasyklų savininkais be 
tarybos tarpininkavimo.

Rusų Bomberiai Puola 
Svarbesnius Geležinkelius

Teofilius Matulionis
. ■>-—..........

Berne, Šveicarija, birž. 
14 — Jo Šventenybė Po
piežius Pius XII, kalbėda
mas 25,000 darbininkams, 
suvažiavusiems iš visų I- 
talijos kraštų, pareiškė, 
kad socialė revoliucija bu
vo niekas kitas, kaip “tuš
ti žodžiai, negalimi įgy- 
vedinti” ir kad pagerini
mą ir teisingumą galima 
atsiekti tik harmoninga 
evoliucija.

Jo Šventenybė, įspėjęs 
darbininkus dėl revoliuci
jos, pasmerkė nacių pro
pagandą, kurią jie sklei
džia būk Popiežius norė
jęs karo, jį remiąs, ir nie
ko nedirbąs dėl taikos. 
Tai yra neteisingas ir 
šmeižiantis kaltinimas.

Katalikų Bažnyčios Gal
va, kaip ir Jo pirmtakū- 
nai visuomet darbavosi ir 
darbuojasi dėl taikos pa
saulyj. Deja, pasaulio va
dai neklauso Popiežiaus 
balso. Popiežius išleido 
taikos punktus, yra išlei
dęs daug atsišaukimų. 
Šventojo Sosto atstovai į- 
vairiose šalyse darbuoja
si taikos įgyvendinimui, 
tačiau pasaulio vadai ma
žai į tai kreipia dėmesio.

Katalikų Bažnyčios ir

(LKFSB) Iš Londono 
mūsų korespondentas pra
neša, kad britų oficialiems 
asmenims buvo įteiktas 
Kanados lietuvių raštas 
dėl Lietuvos likimo. Ta 
proga Lietuvos ministeris 
Londone plačiau išsikal
bėjo Lietuvos reikalais. 
Kaip pastebi mūsų Londo
no korespondentas, jei ku
rie lietuviai, gyveną Ang
lijai priklausomuose kraš
tuose, siunčia kokias savo 
rezoliucijas raštu, tai ge
riau juos siųsti per Lietu
vos atstovą: 19 Kensing- 
ton Palace Gardens, Lon- 
don W 8, England.

Senatas Priėmė Prieš 
Streikus Bilių

Londonas, birž. 14 —So- 
passports vietų karo bomberiai 

kad jie biauriai meluoja. ~"uld te stamped, and anyone smarkiai puolė Vokietijos 
1 ' voting WOUM te classified nacių susisiekimo centrus

enemy of the people. The Orei ir Bryansk srityse.
i Pereitą savaitę rusai, 
kaip praneša Maskvos ko
munikatas, nušovė arba 
sunaikino 498 vokiečių 
lėktuvus, taip kad per pa
starąsias šešias savaites 
rusai sunaikino 3,319 prie
šo lėktuvų.

Rusai, 1

VVashington, D. C., birž. 
14 — Jung. Valstybių Se
natas 55 balsais prieš 22 
priėmė taip vadinamą 
Connally - Smith prieš 
streikus bilių.

Darbininkų unijos ir or
ganizacijos atsišaukia į 
Prezidentą, kad jis to bi- 
liaus nepasirašytų, nes jis 
yra pavojingas darbinin
kams.

« t

Šįmet Mini 70 Metų Amžiaus Sukaktį
(LKFSB) Kaip jau buvo reigų. Tačiau vysk. Matu- 

iš Vatikano pranešta, vie- Iionis grižo prie savo pa- 
ton mirusio vysk. Kuktos, rapijiečių ir pavojų nepai- 
naujuoju Kaišedorių vys- sydamas ėmėsi toliau tarp 
kupu paskirtas J. E. vysk, jų dirbti. 1929 m. Petrapi-
Teofilius Matulionis. Šie- iio mažytėje bažnytėlėje, Jos Vadų nusistatymas 
met, birželio 22 d. Eksce- be jokių iškilmių, prie už- taikos, klausimu, darbo ir 
lencijai vysk. Matulioniui darytų durų, jisai buvo darbininkų klausimais yra 
sueina 70 m. .
1843 m. birželio 22 d., Ry- Praslinko pusė 
tų Lietuvoje. Daugailių 
parapija, iš kur Vysk. Ma
tulionis yra kilęs, laimin
ga, nes ir Vilniaus arki
vyskupas Reinys yra iš 
tos pat parapijos. Kunigo 
šventimus T. Matulionis 
gavo 1900 m. kovo 4 d. Il
gą laiką jam teko darbuo
tis Rusijoje. Petrapilyje, 
kur jį užtiko ir rusų revo
liucija. Per šešerius me
tus po revoliucijas, kad ir

.šnipų sekamas, kad ir tar- dar jėgos išnešė, keldavosi 
pusiaunaktyje, kai kiti 
kaliniai miegojo, ir rink-

, virš ba
rako lubų, kur paslapčia 
laikydavo Mišias. Ant pa-

Jis gimęs pakonsekruotas vyskupu, į labai aiškūs. Jeigu pasau- 
metų ir lis paklausytų Popiežiaus 

vysk. Matulionis buvo vėl nurodymų, tai karas tuo- 
bolševikų areštuotas ir pa- jau būtų nutrauktas ir 
siųstas į miškų kirtimo 
darbus Solovkų salose, to
li šiaurėje. Tenai drauge 
su juo buvo kalinami 35 
katalikų kunigai. Vysku
pui Matulioniui, drauge su 
kitais, tekdavo kirsti ir ri
tinti sunkius sienojus, bei 
nešti iš miško. Nežiūrint 
nepakankamo maisto ir 
nuovargio, kunigai, kurių;

taika įgyvendinta.
I 
i

ir taip pat pakartoti faktą, Į 
kad tas prijungimas buvo 
padarytas prievarta.

Apie tuos
Lietuvoje, apie kuriuos 
taip dažnai kalba komu
nistai, randame puikų at
sakymą Bernard Newman 
veikale “The New Europe” 
(London 1942) pp. 1W- ^7 \šo lėktuvų. IdomaZ ■ ' - •

rr,--------  na Rusai, bombarduodami a9mas’ ---- ----------------
Taip, Sovietų žinios pa- - p-eležinkeli ir ki eJ° Pareigas sau pavestoj olho Vari halsavn “99.19 araceV geiezinkeij ir KI ■ • • 1(j9ą cnimfac dnvnsitus geležinkelius tarp Orei parapkioj- 1* suimtas davosi pastogėn, 

ir Bryansk, sukėlė dau- ir bolševikų išsiųstas prie 
pasiuryLua naiiuiuauua, mvc . kai„ šimtą gaisru? sunki9ju darbų bausmi- 
tos žinios buvo paleistos Tįk rusų lėktuvai ne-ln®n stoyyklon- Prieš palei- prastučio paaukštinimo — 

grįžo iš atakų lauko idžiant iš tos katorgos dar- altoriaus — buvo patiesia- 
I Rusai per savaitę prara-'bų, jam buvo prigrasyta mas rankšluostis, dienas 
do 153 lėktuvus. i daugiau neiti kunigo pa-.kuni^as skardinės buvo
-------------------------------------------------------------------'padaręs patena ir kielika.

’ not vi 
as an 
results were claimed as a dra- 

balsavimus matįc vindication of Russian 
policy. It uras an unfortunate 
slip by irhich a London news- 
paper published the official re
sults from a Russian nears 
agency tncenty-four hours be-

I

Amerikiečiai Bombardavo 
Vokietijos Submarinų Bazes
Padarė Daug Nuostolių Priešui

159. Tame, veikale, kurį 
galima rasti knygynuose, 
apie tuos bolševikų rinki
mus štai ka rašo:

“The election, which took 
place on July 14th and 15th. 
1940. were held on strictly de- 
mocratic lines, runs the Soviet 
account... in Lithuania. the 
candidates of the ‘Labour Al- 
liance of Lithuania’ received 
99.19 percent of all the votes 
cast... Tt is small wonder that 
the candidates named received 
such a high percentage of the 
votes cast. for they were only 
oncs allowed to be nominated! 
Voting was compulsory: it was

skelbė, kad balsavo “99.19 
nuošimtis” balsuotojų už 
pasiūlytus kandidatus, bet

vis išsisukdavo ir Prarado 26 Bomberius
Kautynėse ties Kiel A- 

meri kiečiai prarado 26
Tai ne

mažas skaičius. Tačiau,

* * * 
make 
EVERY 

c\| S* P*Y DAY 

BOND DAY

24 vai. prieš rinkimų už
baigą. Balsuotojai buvo 
priversti balsuoti už ko
munistų pasiūlytus kandi
datus, nes kitų neleido pa
siūlyti ir jų nebuvo. Bal
suotojų pasuose buvo pa
žymima, kad jie balsavo, ir 
buvo grasinama, kad ne
balsuojantieji bus skirs
tomi kaipo liaudies prie
šai.

Yra visa eilė rašytojų, 
kurie aiškiausiai įrodo, 
jog tie rinkimai ar balsa
vimai Lietuvoje ir kituo-j 
se Pabaltijo kraštuose bu-Į 
vo grasinimais pravesti. 
Gyventojai neturėjo jo
kios laisvės pasisakyti ar 
balsuoti

I

prieš.

prigrasyta mas rankšluostis, 
kunigo pa-.kunigas iš skaidines ouvo 
——--- — i padaręs pateną ir kieliką,

AMERIKIEČIAI NUŠOVĖ 25
JAPONŲ LĖKTUVUS SOI.O- 

MONS KAUTYNĖSE

Londonas, birž. 14 — A- 
merikos sunkiųjų bombe- 
rių dvi didelės grupės puo- savo bomberius. 
lė Vokietijos submarinų 
produkcijos bazes — Kiel “kaina neperaukšta paly- 

” ginus su pasiektais rezul-
r.:o. Gen. 
Amerikiečių 

bomberių komandierius.
Tuo pačiu laiku Britų 

bomberiai puolė Vokieti
jos industrijos centrus 
Ruhr srityje, Prancūziją 
ir Olandiją.

Naciai patys pripažįsta, 
kad Britai bombarduoda
mi Bochum padarė dide-

ir Bremen.
Amerikiečių dvi grupės tatais”, sako Brig. 

bomberių lėkė dienos me- Anderson, 
tu be palydovų. i

Kiel submarinų bazė bu- —
vo stropiai nacių saugoja
ma. Todėl įvyko smarkus 
susikirtimas ore.

Kiel yra tik 100 mylių į 
šiaurę nuo Bremen, ir jį 
pasiekti Amerikiečiai tu
rėjo padaryti į abi pusi 
1000 mylių kelionę.

Bremen ne taip stipriai liūs nuostolius.
buvo nacių saugojamas. į Jeigu jau patys naciai 

Amerikiečiai padarė di- pripažįsta, kad jiems pa
dėlius nuostolius priešui darė didelius nuostolius, 
Vokietijos submarinų tai jie tikrai dideli, 
miestuose — Kiel ir Bre- Britai prarado 24 savo 
men. , bomberius.

turėjo įsitaisę žibalinę 
lempele. Iš miltų patys pa
sigamindavo ostijų, o jų 
prieteliai atsiųsdavo džio
vintu vynuogių (razinkų), 
kurias išmirkydavo. iš
spausdavo ir taip turėdavo 

i savo nepanrastoms mi
šioms vvno. Šiokius tokius 
bažnytinius drabužius bu- 

įvo pasidarę iš išplėštu pa
mušalu. o vieton mišiolo

Amerikiečiai prarado tik
6 savo lėktuvus.

Šis didesnis susirėmi
mas Russell salų (Solo- 
mons) srityje buvo antras 
nuo pereito vasario mene- hyVO gavę laneliu su nura- 

daugiausia ore. Iš 40 ar 50.šio, ir jis yra įrodymu, kad šytomis Mišių maldomis 
japonų lėktuvų Amerikie- Jung. Valstybių oro jėgos Taip jų tQg nepaprastos

VVashington. D. C., birž. 
14 — Per penkias pastarą
sias dienas Solomcns salo
se įvyko smarkios kauty
nės Amerikiečių su priešu 
japonais. Kautynės vyko

čiai nušovė 25 lėktuvus ir .savo pajėgingumu viršija 
aštuonius kitus sužalojo, ‘priešo jėgas. Tęsinys 2-ame pusi.
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ĮVAIRIOS žinios
G

Bendras Sukakties
Minėjimas

Anglijos Lietuviai Dalyvavo 
Afrikos Kautynėse

Brockton, Mass. — Sek
madieni. birželio 14 d.,
6:30 vai. vakare, Šv. Roko 
par. salėje. Jėzaus Nukry
žiuotojo Sesučių vadovy- 

pagerbti vikarus: 
kuriam

I
Ibėję, 

kun. F. Norbutą, 
suėjo 15 metų kunigavimo 
ir kun. J. Petrauską — 10 
metų kunigavimo sukak
tys. suvaidino kun. K. 
Jenkaus parašytą veikalą
— "Ex Vienuolė” ir turėjo 
kitokius pamarginimus.

Veikalas labai gražus ir 
Sesučių puikiai priruoš
tas. Vaidintojai atliko sa
vo roles tikrai gražiai ir 
artistiškai. Taipgi labai 
daug įspūdžio padarė 
“Naktinukai”, kurį suvai
dino mažos mergaitės.

Plačiau apie jubiliejatus
— kun. F. Norbutą ir kun. 
J. Petrauską, tilps kitame 
“Darbininko” numeryje.

Chicagos Lietuvis Pas 
Londono Lietuvius

Kinijos Vadas Labai įver 
tina Suvienytų Tautų 

Siekius

Chur.gking, Kinija, birž. 
14 — Jung. Valstybių Vė
liavos Dienos proga, Pre- 

Rooseveltas ga-

Gen. Chiang Kai-Shek

< •
(LKFSB) Mūsų kores

pondentas rašo iš Londo
no, kad nemažai lietuvių 
dalyvavo Afrikos kautynė
se: “Du ten žuvo, vienas
buvo smarkiai sužeistas, zidentas 
keli buvo saugesnėse vie- vo iš įvairių pasaulio vals- 
tose. kiti fronte. Viso buvo tybių vadų sveikinimus, 
apie 20 mūsų vyrų istori
niuose mūšiuose. Į karo labai aukštai Įvertina Su-
tarnybą nuolat išeina nau- vienytų Tautų siekius. Jis 
ji lietuviai. Geg. 4 d. išvy- sako, kad “niekad pirmiau 
ko dainininkė Zakarevi- Suvienytos Tautos nebuvo 
čiūtė. Už savaitės kitos iš- taip vieningos, kaip da- 
vyks L. Kalinauskas. Jau- bar savo apsisprendimuo- 
nas R. Bulaitis, parapijos 
komitetų pirmininko sū
nus, jau karys, o vienam 
Anglijos lietuviui, B. Za
karevičiui, 19 m. amžiaus, 
teko net 7 valandas mau
dytis jūroje, kol jį išgrie
bė. Manęs, jog neteks nuo 
šalčio kojų, bet viskas bai
gėsi laimingai. Nelauktai 
gavome žinią iš B. Vierai- 

■ čio, iš Š. Afrikos, o jis tik 
neperseniai Londone lietu
vius lankė”.

I

(LKFSB) Kanados ka
riuomenėje tarnaująs lie
tuvis Jonas Adintas, kurs 
tarnybos reikalais buvo 
perkeltas į Angliją, buvo 
apsilankęs Londono lie
tuvių parapijoje. Adintas 
bandė persikelti į USA 
kariuomenę, bet pavėlavo 
su prašymu ir turės kurį 
laiką palaukti. Jis sveikas, 

• džiaugiasi Londonu, džiau
giasi gerai uždirbąs ir ti
kisi visus namiškius svei
kus pamatyti. Jo namiš
kiai gyvena Chicagoje. 
3348 S. Lowe Str.

Prezidentas Pasirašė 
"Pay-AsYou-Go" 

Bilių

r—

f

COMMANDER—Lieutenanfc 
General Jacob L. Devers, 55jj 
commander of U. S. Ar* 
mored Forces, appolnted 
commanding general of alj 
American forces in Euro* 
pean theater of operatlons, 
He succeeds Lieut. General 
Frank M. Ar.drews, killed 
with 13 companions in aš 
• air crash in Iceland,

i iR
§

d

DARBININKAS

1 nustebimą, kai Įsitikino, 
kad vyskupas tikrai taip 
padarė...

Lietuviai Latvių Surengtose 
Vaišėse

se realizuoti mūsų ben
drus siekius”.

■

s

bir-VVashington, D. C., 
želio 14 — Prezidentas 
Rooseveltas pasirašė ‘pay- 
as-you-go’ pajamų (tak
sų) bilių, kuriuo numaty
ta nuo liepos 1 d. atrokuo- 
ti 20 nuošimtį nuo algų ir 
kitokių pajamų valdžios 
mokesniams (taksoms). 
Dovanojama vienų metų 
taksai nuo 75 iki 100 nuo
šimčių visiems asmenims.

I

Argentina Suvaržo Ašies 
Agentus

Buenos Aires, Argenti
na, birž. 14 — Naujoji Ar
gentinos vyriausybė už
draudė Ašies atstovams ir 
agentams kodu (code) 
perduoti žinias iš Argen
tinos per radio.

Kaip žinoma, kablegra- 
mų kompanijas kontro
liuoja Anglija ir Amerika, 
tai tik radio buvo laisvas 
Ašies atstovams daryti su
sisiekimus su savo valsty
bėmis.

I

Prisimenant Du Plunksnos 
Darbuotojus

Chicagoje, naujai nuleistas požeminių laivų ieško
tojas. Jis apginkluotas prieš submarinus, bomberius 
ir gali kirsti smūgį vandenyno gilumoj esančiam po
vandeniniam laivui.

f

Pradžia 1-mame puslapyj
Mišios tęsdavosi iki 6 vai. 
ryto, kada kalirfiai buvo 
pažadinami prie dienos 
darbų. Silpnesniems, ku
rie po sunkių dienos dar- : 
bų nebepajėgdavo nakčia 
keltis Mišių laikyti, buvo 
duodama komunija. Daž
nai tekdavo išpažintį iš
klausyti beeinant į darbą, 
o komuniją įduoti kur pa
slapčia užsiglaudus už me
džio, bedirbant. Tam rei
kalui konsekruotos osti
jos buvo įsidedamas su
vyniotos į audeklėlį, ar į 
popierėlį. Taip praėjo sun
kūs treji metai, kol dalis 
tų kunigų — lietuviai, bu
vo iškeisti į Lietuvos ko
munistus. Lietuvoje vysk. 
Matulionis buvo Katalikų 
Veikimo Centro vadovybė
je, Benediktinių bažnyčios
rektoriumi, paskutiniu i 
metu prieš okupaciją — 
Kauno kurijos oficiolu 
(bažn. teismas) ir Liet, 
kariuomenės vyriausiuo
ju kapelionu.

Kaišedorių diecezija, ku
rios vyskupu J. E. Matu
lionis yra paskirtas, buvo 
įkurta 1926 m. bal. 4 d. 
Prieš pat karą šioj diecezi
joj buvo 66 parapijos su 
220.200 tikinčiųjų. Pamal
das J. E. vysk. Matulionis 
laikys naujoje katedroje, 
kurią jo pirmtakūnas kon
sekravo 1936 m., jei tik ji 
karo nėra sunaikinta.

Sunkus kalėjimo vargas 
vysk. Matulionio sieloje

(LKFSB) Latvijos Mi- 
nisteris Londone surengė 
metinę arbatėlę geg. 4 d. 
savo draugams, diploma
tams ir t.t. Ten dalyvavo ir 
mūsų korespondentas. Bu
vo pakviestas Lietuvos 
pasiuntinybės Londone vi
sas personalas, D. Brit. 
Lietuvių Federacijos Ta
rybos pirmininkas, Londo
no Lietuvių Federacijos 
pirmininkas, moterų drau
gijos sekretorė. Viso buvo 
apie 90 svečių. Mūsų ko
respondentas turėjo pro
gos susipažinti ir pasikal
bėti su Švedų, Norvegų 
ministeriais. Vaišės vi
siems padarė labai gerą 
įspūdį. Gaila, kad Lietu
vos atstovybės finansinė

, padėtis neleidžia panašių 
vaišių organizuoti.

i

!

Žymrskotijos Lietuvaite 
Svečiavosi Londone

(LKFSB) Iš Glasgow’o 
buvo atvykusi Į Londoną 
p. Serafinaitė, šešių lietu
viškų chorų vedėja. Min. 
Balutis jai pagerbti buvo 
surengęs pietus, kuriuose 
dalyvavo ir mūsų kores
pondentas. Tarp dalyvių 
matėsi ir stud. St. Prapuo- 
lenytė, kuri šį pavasarį 
baigia Readingo universi
tetą.

Wm. F. Halsey, yra vie- mylių nuo Marshall ir Gil- 
nas iš Laivyno penkių pil- bert salų. Tada jo lėktu- 
no laipsnio admirolų ir vai pačiu laiku atakavo 
Sekretoriaus Knox vadi- šešias salas. 16 japonų lai- 
namas “vienas iš kelių žy- vų sunaikinti, daug lėktu- 
mių laivyno vadų istori
joj”. Kada jis buvo paskir
tas admirolu, jo gimtinis 
miestas, Eliza bet h, New 
Jersey, tinkamai tą garbę 
paminėjo. I “Distinguished

.1

vų, kuro tankų ir oro sto
čių. Tik 11 mūsų bombo
nešių žuvo ir du laivai su
žaloti. Prez. Rooseveltas 
teikė Admirolui Halsey išugdė didelį jautrumą. 

w. oervice štai vienas pavyzdys: kai
Pirmame pasauliniame Medai’ už šį manevrą.

i kare, Halsey priklausė 
prie naikintuvų jėgos 
Queenstown Airijoj. Jis 
atsižymėjo “svarbiame ir 
pavojingame darbe patro- 
liuoti jūras, kurios buvo 
užpuldinėtos priešų sub- 
marinais ir minoms, jis ly
dėjo ir saugojo labai svar
bius konvojus vyrų ir 
reikmenų, ir buvo apdova
notas “Distinguished Ser- 
vice Medai”.

Kaip vaikas, Admirolas 
Halsey lankė privatinę 
mokyklą-Elizabethe. Įsto-lsų pastangas prieš japo- 
jo į Annapolis Navai Aca-‘ nūs, ir daug mylių pėkš- 

čias keliavo per tankumy
nus. Jis gyrė mūsų Armi
jos, Laivyno ir Marynų 
lėktuvus tenai. “Puikiau
sias būrys žmonių”.

Lapkričio 13 d. prasidė-p 
jo trijų dienų kovos tarp < 
Amerikos ir Japonų laivų'1 
Pietų Pacifike, kuri užsi-l 
baigė su didele pergale Į 
mūsų Laivynui. Admiro-' 
las Nimitz, vyriausias ko- 
mandierius Pacifiko Lai
vyno davė Admirolui pil
ną kreditą už pasisekimą. 
Sekretorius Knox siuntė 
pasveikinimus abiem vy
ram Nimitz ir Halsey. Hal
sey sekamai atsakė—“Ga
vau jūsų malonų praneši
mą. Dėkoju. Perdaviau jū-i 
sų sveikinimus narsiems| 
vyrams, kurie taip atsida-: 
vusiai kovojo. Tarpe Lai
vyno, Armijos 
Korpuso nėra jokio skir
tumo Pietų Pacifike. Visi 
suvienyti tarnauti Jung. 
Valstybėms. Su pasidi
džiavimu aš priimu šią 
garbę mūsų vyrams”.

FLIS.

(LKFSB) Birželio 13 d. 
sueina 5 metai nuo mirties 
mokytojo, savanorio ir 
novelių vertėjo Jono Tre
čioko.
— Birž. 14 d. sueina ly

giai 30 metų, kaip mirė 
rytinės Lietuvos švietėjas 
kun. Fel. Sereika. Valan
čiaus laikais jis mokėsi 
kunigų seminarijoje Kau
ne ir buvo taip neturtin
gas. kad atostogoms iš se
minarijos į tėviškę (buvo 
kilęs iš Pušaloto parapi
jos) pareidavo pėščias. Li
kęs kunigu ėmė rūpintis 
lietuviškų knygų platini
mu ir leidimu. Dafr 1896 
m., spaudos draudimo me
tu, Prūsuose išleido lietu
sių kalbos vadovėlį, kuria
me vieton tada įprasto 
lenkiško “w”, ėmė vartoti 
lotynišką “v”, kaip kad 
dabar rašoma. Jis pirkda
vo slaptai leidžiamas lie- 

! tuviškas knygas ir jas ne
mokamai žmonėms daly
davo, tuo būdu spaudos 
reikalams išleido daugiau 
3.000 rublių. Už tą ir už 
mokymą jaunimo lietuviš
kai skaityti rusų valdžiai 
pabaudos sumokėjo 300 
rublių. Dieną prieš mirda
mas su vargu atlaikė Mi
šias, maldingai ir su aša
romis. Netrukus prasimu
šė pro burną kraujas ir 
antrą dieną mirė turėda
mas 69 m. amžiaus.

č’ž Raseinių, ant Dubysos 
Teka saule, teka; 
Geltonplaukes puikios visos 
Šneka ten, oi šneka.

Po rasas kasas šukuoja, 
Saule jas džiovina,
Kad užgieda, uždainuoja, 
Širdį taip graudina.

Aukštą dangų pamylėjo, 
Blaivią jo aukštybę,
Sau akis užsižavėjo 
Mėlyna gilybe.

Akys blaivios, gelsvos kasos, 
Širdys oi nešaltos,
Aukštas ūgis, kojos basos, 
Nuo rasų taip baltos.

Bet kodėl gi žalią rūtą 
Laistydamos liūsta?
Ko dainuojant joms Birutę, 
Ašaros nedžiūsta?

Kad nedžiūtų, kad nežūtų 
Tiek jaunų brolelių!
Kad be laiko tiek nebūtų 
Be vilties vargelių!

Maironis.1

Admirolo . žodžiais: — 
“Mums pasiseka dėl to, i 
kad mes laužiame visas 
tradicijines taisykles lai- 
vyninio karo. Mes niekad 
nedarome kas nuo mūsų 
tikėta. Mes tiesiog skren
dame į priešo baterijos ug
nim šaunamus ginklus. 
Mus mato lėktuvai ant že
mės. Bet ką mes darome, 
mes labai greitai darome”.

Prieš kiek laiko, Halsey 
aplankė Guadalcanal Solo- 
monų Salose, matyti mū-
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SV. ONOS NOVENA

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS. 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėta knygutę.

demy 1900 m. Vėliau jis 
tarnavo ant naikintuvų, 
dar vėliau prisidėjo prie 
Annapolis Navai Acade- 
my egzekutyvės tarybos. 
60 m. amžiaus jis mūsų 
vyriausias admirolas jū
rose. Puikios nuotaikos, 
žilplaukis, laive jis nerei
kalauja. kad jo vyrai už
laikytų sunkias regulia
cijas, tik jeigu jos reika
lingos karo pastangai.'Jis 
jiems pavėlina dėvėti 
/‘khaki’’ pietų laike ir jis 
pats taip daro.

Jo pirma rolė dabarti
niame kare buvo kaipo 
darbų jėgų komandie- 
rius prie lėktuvų nešioto
jo Pacifike. Jis tiki, kad 
lėktuvų nešiotojai yra 
svarbiausias ofensyvo jū
rų ginklas, bet kad karo 
laivas vis neišpasakytai 

; svarbus. Kaipo lakūnas ir 
jūreivis, jis ypatingai tin
kamas šios rūšies kovoms. 
“Vyras, kuris kontroliuo
ja jūras”, jis sakė, “lai
mės karą. Aš esu oro vy- 

:ras”.
Prieš kiek laiko, ieško

damas audrų, pasislėpi
mui nuo priešo ir su radi
ją nutildyta Admirolas pa
ėmė jo vyrus ligi šimtą i

Ekscelencija lankėsi Ame
rikoje (1934-1936 m.) vie
nas Lietuvos laikraštinin
kas, aptikęs netoli Kauno 
džiova sergančią neturtin
gą, jauną kaimo mergaitę, 
aprašė jos vargingą padė
tį laikraštyje, pridėdamas 
jos adresą. Vysk. Matulio
nis kažkaip gavo tą laik
raščio numerį bebūdamas 
Amerikoje; atjausdamas 
ligonės vargus parašė pa- 

■ guodos laiškelį, Įdėdamas 
ir dovaną — penkis dole
rius. Ligonė tą viską ga
vusi nepaprastai nudžiugo 
ir ėmė pasakotis pažįsta
miems. Tie iš karto pama- 

įnė, kad mergaitė iš nusil
pimo ir karščio kliedėti 
pradėjo, nes “kaip gi vys
kupas rašys paprastai kai
mo ligonei laišką ir siųs 
dovaną...” Galime suprasti 
tų gerųjų kaimo žmonelių

Pirkite Karo Bonus ir
Štampas

Į

t
CHIANG’S BOY — This is 
Captain Chiang Wei - kuo, 
artiliery officer in Chinese 
Army and youngest son of 
Generalissimo Chiang. His 
mother was not the present 

Mme. Chiang.

vs

ir Marynųj

Pasisėsit darbą — piau- 
sit Įprotį. Pasisėsit Įprotį 
— piausit savo dalią.

Bordmann.
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mo juokai, dalyvauja 4 asmenys. Kaina
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STAČIAI TEN — Lieut. Commander Jim Crowley, 
kairėj, buvęs Fordham Universiteto COACH, rodo ką 
tai Komandieriui E. F. Barker’iui. Jiedu kur nors Pa- 
cifiko salose.

Antradieni, Birželio 15,194-3
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Vėliavos Diena
Jau nuo neatmenamų laikų, kai tik žmonių gru

pės pradėjo skirstytis į tautas ir organizuotis į vals-, 
tybes, kiekviena savistovinga grupė bei valstybė pa
sigamino savotišką, nuo kitų skirtingą, ženklą — vė-i 
liavą, kurią laikė tokioj pat pagarboj kaip ir valstybės 
karalių, prezidentą ar kitokiu vardu pasivadinusį val
dovą bei vadą. Valstybė, kad ir mažiausia, be vėliavos 
neįmanoma. Ir taip Lietuva turi savo Vytį; Jungtinės 
Amerikos Valstybės didžiuojasi — ir teisingai — sa
vo žvaigždėta vėliava, kurioje 48 žvaigždės simboli
zuoja bei ženklina 48 atskiras valstybes, sujungtas į 
vieną milžinišką pajėgą, žinoma visam pasauliui kaipo 
United Statės of America — Jungtinės Amerikos Vals
tybės. Birželio 14 d. yra nuskirta tai garbingai žvaigž
dėtai Amerikos vėliavai pagerbti.

Sunku žodžiais atvaizduoti įspūdį, kurs susidaro, 
pažvelgus į žvaigždėtą - dryžuotą Amerikos vėliavą. 
Tai kažkas tokio jaukaus, savo, giminingo. Jos pati 
išvaizda už save kalba. Nėra joje aro, liūto, ar kito 
kokio plėšraus sutvėrimo. Reiškia, jos tikslas ne plėš
ti negi grobti, bet burti, vienyti. Tą vieningumo sieki
mą simbolizuoja 48 žvaigždutės, jaukiai kamputy susi- 
būrusios. Nuo jų paralelėmis linijomis eina spalvuota 
dryžuotė. Linijos niekur nesusisiekia, viena kitai į ke
lią nepareina, kad ir tęstųsi iki nepabaigtumo. Tai reiš
kia neapribotą laisvę, kurios nieks niekad nevaržys, 
jei tik neiškryps iš tiesaus nustatyto tau kelio, žvaigž
dėtosios vėliavos autorius labai tiksliai atvaizdavo 
Jungt. Valstybių ideologijos pagrindą ir neklaidingai 
atspėjo busimąją jų istorijos eigą. Iš tiesų, Amerika 
nuo demokratijos ir laisvės principų niekada nenuto- 
lo.

Dabar šio žiauraus karo sūkury visos pasaulio 
tautos įtemptai žiūri į žvaigždėtą Amerikos vėliavą. 
Vieniems reikia pinigų; kitiems maisto; kitiems orlai
vių, tankų, amunicijos; dar kitiems — žmonių, tų jau
nuolių - pasišventėlių, kurie, žvaigždėtą vėliavą iškė
lę vykstą per vandenynus į visas pasaulio dalis — Eu
ropą, Aziją, Afriką, Australiją. — Ten kaunasi neį
prastam klimate — tai nepakenčiamam karštyje, tai 
vėl ledais sukaustytose šiaurių žemėse—ir guldo sa
vo galvas ne kokio užgrobimo dėliai, bet vien už lais
vę ir demokratiją. Visos tautos, ypač pavergtosios, 
žiūri — neatsižiūri į tas 48 žvaigždes, tikrosios lais
vės reiškėjas. Amerikos vėliava tai vienintelis tebeiš- 
likęs idealizmo reiškinys. Ir kaip tokią vėliavą nuošir
džiai nepagerbus? K.

APŽVALGA ŽINIŲ
ELMER D AVIS, 

Direktorius Office of War 
Information, VVashington, D.C.

Vyry Tarnyboje
’ Kiekviename atsitikime 
šie čekiai bus siunčiami, 
kada vyrai tarnyboje bus 
dingę kovoje, belaisviai 
arba internuoti.

Kaip tik vyras priimtas 
tarnybon, jis gali prašyti 

Į “allowance” arba “allot- 
ment” savo šeimoms ir jo 
užlaikomiems asmenims. 
Būtų geriau, jeigu prašy
mai būtų paduoti pačių 
vyrų, bet nariai šeimų irgi 
gali tą patys atlikti arba 
per agentą. Po mėnesio, 
išskaitymai prasideda, ir 
gale mėnesio čekiai iš
siųsti.

Asmenys, kurie randa, 
kad jiems pagalba reika
linga, po vyro įstojimo į 
tarnybą, jeigu tai žmona 
ir vaikai, gali gauti išskai
tymus be vyro sutikimo. 
Kitiems šeimos nariams 
sutikimas reikalingas. Dėl 
identifikacijos asmens, 
skirtingos šakos tarnybos 
reikalauja skirtingų doku- 

, mentų. Kariuomenė reika
lauja vedybų metrikų ar
ba afidavitų iš kunigų ar
ba magistratų. Kopijos gi
mimo metrikų reikalingos 
vaikams.

į Laivyne, Marynų Korpu
se ir Pakraščio Sargyboje, 
vedybų, ir gimimų metri
kai nereikalingi.

Visos šakos tarnybos 
reikalauja prisiekdintų a- 

; fidavitų, kurie įrodo, kad 
iš tie kurie įduoda aplikaciją 

Valdžios fondų. Žmonos ir pagalbai, tikrai jos reika-

Kiek Federalė Valdžia 
alės pagelbėti toms šei

moms, kurių tėvai bus pa
imti tarnybon greitu lai
ku, darosi labai svarbus 
klausimas tūkstantiems 
šeimų.

Vien tiktai kariuomenė
je, šiandiena yra 3,238,000 
vyrų, kurių 6,000,000 už
laikomų asmenų gauna 
čekius kiekvieną mėnesį 
pagal “dependency allot- 
ment” 

j ir “
dalis) paskyrimą, 

j ‘

mą atakų prieš civilius gy
ventojus. Apie nežmoniš
kumą jie nekalbėjo, kada 
■Vokiečiai atakavo civilius 
gyventojus — net ir nesi
skundė, kada Vokiečių la
kūnai, kurie padėjo Fran
co laimėti Ispanijos civilį 
karą, atakavo Ispanų civi
lius gyventojus. Tik ata
kai Vokiečių gyventojų y-l 
ra nežmoniški.

Bet dabar įsakymai duo
ti Ispanų laikraščiams, 
pradėti kitokią liniją. Jie 
turi dabar sakyti, kad Is
panijai ne taip rūpi bom
bardavimas civilių gyven
tojų, kaip faktas, kad jie 
veda prie reprizų, ir chao
so. Taip kalba Ispanų fa
šistai. Jie neįspėjo Vokie-| 

įčių nebombarduoti Var-J 
j šuvos arba Rotterdamo, Į 
ar Belgrado ar Londono 
todėl, kad tas iššauktų 
reprizus. Bet dabar, kada 
reprizai prasidėjo, jie no
ri, kad mes juos atšauktu
me.

Mes girdėsime daugiau 
ir daugiau šių kalbų nuo 
Vokiečių ir nuo Italų ir 
nuo Japonų ir jų draugų 
karo bėgyje, ir kada prie
šas bus vis daugiau už
gautas. Sulauksime daug 
apeliacijų į mūsų humani
tarinius jausmus. Bet at
siminkite, kad ši propa
gandos kova prieš bom
bardavimus tiktai iš mū
sų pusės yra vienas iš 
priešo ginklų; instrumen
tas, kuriuomi jis bandys 
atidėti pralaimėjimą. Ir 
jeigu jiems pasisektų įro- 

, dyti mums, kad bombar- 
. davimai turėtų liautis, tai 
, reikštų, kad daugiau A- 

merikiečių žūtų ligi karo 
pabaigos.

OFFICE OF W AR 
MOBILIZATION

Karas dar nebaigtas 
mes negalime atsilošti ir 
ilsėtis. Prezidentas tą 
mums priminė, pranešda
mas apie įsteigimą Office 
of War Mobilization ir pa
reikšdamas, kad mes pri
ėjome prie tos fazės karo 
pastangų, kada mums rei
kalinga suderinti mūsų 
veikimas su mūsų militare 
mašina ir mūsų civile e- 
konomija, bendrai veikti, 
ir visu greitumu. Kitais 
žodžiais, jeigu viskas da
bar gerai sekasi mums rei
kia daugiau pasistengti, 
pakol karas bus laimėtas. 
Šis naujas ofisas, kuris į- 
steigtas pagal rekomen
dacijas trijų kongresinių 
komitetų yra įvykdintas 
gauti geresnių pasekmių 
iš tautinės pastangos. Tei
sėjas James F. Byrnes, 
buvęs Ekonominės Stabi
lizacijos direktorius, da
bar yra War Mobilization 
Direktorius. Su pagelba

ir

Ruhr, didesnė dalis turi 
į ten pasilikti ir nukentėti 
Į nuo bombardavimų.

Mažas skaičius militarių 
autoritetų sutinka su nuo
mone rėmėjų oro jėgos, 
kad galima laimėti karą 
vien bombardavimu. Bet I

BOMBARDAVIMAS 
VOKIETIJOS

Tikslas bombardavimo
Vokietijos yra susilpninti bombardavimai 
Vokiečių industriją. Milzi- 
niški atakai prieš Dort
mund ir Duesseldorf, ku
rie sekė naikinančias ata
kas Ruhr miestų padarė 
daug nuostolių. Negalima 
perkelti daug industrijų iš

skalėje, kokioj Amerikie
čių ir Britų Oro Jėgos da
bar vykdo Vokietijoj, jei
gu gan ilgai jos bus tęsia
mos. gali pavojingai su
silpninti industriją, kuri 
būtinai reikalinga Vokie
čių armijai, ir galimas da
lykas, kad ir susiipnins 
Vokiečių žmonių moralę. 
Kad tie bombardavimai 
jau pradeda atsiekti tiks
lą, parodo skundai, ku
riuos girdime nuo priešo 
ir Jo draugų.

I Ispanų Spauda ir Radi
jo, kontroliuojami Ispanų 
Fašistų Partijos, pakėlė 
balsą prieš šiuos bombar
davimus. Pradžioje, Ispa
nų laikraščiai pakėlė 
skundą apie nežmonišku-

(užlaikymui dalis) 
pay allotment” (algos

Dau
giau negu 2 bilijonai dole
rių yra taip išmokami 
kiekvienais metais, iš ku
rių 2 3 išskaitomi iš vyrų 
algų, ir likusieji parūpinti 
Valdžios. Užlaikomi asme
nys vyrų Laivyne, Marinų 
Korpuse ir Pakraščio Sar
gyboj irgi gauna pagal
bos.

Su paėmimu tarnybon 
vis didesnį skaičių vedu
sių vyrų, nes nėra pakan- 

! karnai nevedusių, šios už
laikymui šeimų skaitlynės 
kils dar aukščiau.

Tie, kurie gali prašyli 
■Valdžios pagalbos 
dabartinę teisę yra 
šeimos nariai tų vyrų, 
rie randasi keturiose 

Toliau Krėvė rašo, kad mesnėse laipsniuose 
jausdamas, jog bolševikų riuomenėje, Laivyne, 

į okupacijoje ir _------- ” J
išrinktas seimas turės pa-• Sargyboj. Paskynmai yra 
sisakyti už Lietuvos pri-1 sudaryti iš išskaitymų iš 
jungimą prie SSSR, jis yY^ų^ jr balinai i-
kaip galėdamas delsė pa- - ..... , .
skelbimą įstatymo apie vaikai įeina į taip vadina- i lmgi jeigu prašymai yra 
tokio seimo rinkimus. Ta-Įmą A v*t—Inuo Class B asmenų tėvu,

i da pas Krėvę - Mickevičių 
vi-; atvyko sovietų pasiunti

nybės žmonės ir tolimesnę 
įvykių eigą Krėvė taip ap
rašo:

“G. Dekanozovas šiurkš
čiai ėmė kalbėti, kad jis su 
N. G. Pozdniakovu manė 
su manimi tartis, kaip ge-- 
riau ir sėkmingiau būtų' 
galima pravesti rinkimus,' 
o aš keliu visokius ekono
minius klausimus trukdy
mo tikslu. Visa tai, girdi 
man E. Galvanauskas pri- ; 
kuždėjęs į ausį... Išeida
mas G. Dekanozovas pa
reiškė, kad rinkimai į sei- 

ir rinkimų

Kai amerikiečiai kirto smūgį japonams Attu saloj, 
jiems reikalinga buvo tuojaus gabentis ir amunici
jos paspirčiai. Vaizdas parodo, kaip krantan įlipę ame
rikiečiai traukia amunicijos kiekį į aukštumą.

Pirmosios Okupacijos Sukaktį 
Prisimenant

Prof. Krevė-Mickevičius atskleidžia 
paslaptį, kaip vyko Lietuvos 

susovietinimas.

i

tokioje komiteto, jam įsakyta į- 
steigti programą ir būdą 
dėl maksimumo suvarto
jimo tautinių rezursų, vy
rų jėgų, kas dar ne visur 
vienodai išnaudota, užlai
kyti ir stabilizuoti civili
nę ekonomiją, ir pritai
kinti civilę ekonomiją ka
ro laiko reikalavimams.

Teisėjas Byrnes darbas 
yra išlyginti susikirtimus 

' ir ginčius tarp valdžios į- 
| staigų, kurios veikia civi
linėje pusėje karo pastan
gose, ir taip perimti daug 
darbo nuo Prezidento pe
čių, kuris tada turės dau
giau laiko pašvęsti plates
nėms tautos problemoms, 
militarės reikalams ir 
tarptautiniai politikai.

O. W. I.

pagal 
tūli 
ku- 
že- 
ka- 

Ma- 
jų planais r*nU Korpuse ir Pakraščio

į

(LKFSB) Gavome nu
merį Londono laikraščio, 
kuriame pakartojama, ką 
yra pareiškęs komunistų 
parinktasis Lietuvos Užs. 
Reikalų Min. Krėvė - Mic
kevičius apie Lietuvos su- 
sovietinimą 1940 metais. 
Kai Krėvė grįžęs iš Mas
kvos, jis pasišaukęs ‘Liau
dies Vyriausybės’
daus reikalų komisarą M. 
Gedvilą. Tasai, Krėvės žo
džiais betariant, taip išsi
pasakojęs: “Jis, kaip ko
munistas, patekęs į tokią 
klampynę, kad jam belie
ka ar iš proto išeit, ar nu
sišauti. Kasdien ateina 
pas jį verkiančios mote
rys dėl suimtųjų/ Jis ne
galįs tų ašarų pakęsti, bet 
yra bejėgis kuo nors joms 
padėti, nes turi vykdyti 
komunistų partijos nuta
rimus. Neturi teisės ir 
prasišalinti, nes tuo at
veju partijos disciplina mąt vadinasi, 
griežta ir į apleidusį savo įstatymo paskelbimas tu- 
vietą komunistą žiūrima, Į rį įvykti vienu metu visose 
kaip į išdaviką, su kuriuo Pabaltijo respublikose. Jei 
atitinkamai ir pasielgia- aš sabotuoju, apie tai bus f 
ma”. Toliau Krėve atsklei- pranešta V. M. Molotovui! ’ 
džia, kaip laikėsi Paleckis. įr bus surastas būdas, kad 
Krėvė rašo: įstatymas būtų savo metu

“Pasinaudojau proga ir apsvarstytas, priimtas ir 
painformavau J. Paleckį paskelbtas”, 
apie savo pasikalbėjimą 
su V. M. Molotovu ir pa
klausiau, ar jam iki šio 
mano pranešimo buvo ži-

Kokie buvo tolimesni 
bolševikų spaudimo rezul
tatai, toliau Krėvė taip ap
rašo: “Kitą dieną, dar

Class A kategoriją”, nuo Class B asmenų, tėvų, 
tėvukų, brolių arba sese- 
rių.

Class B asmenys, užlai
komos vyro tarnyboje, ku
ris yra viename iš keturių 
žemiausių laipsnių, pa
duodami prašymą turi iš
pildyti blanką WDAGO 
form 525, kurią galima 
gauti iš Armijos stočių 
arba Raudonojo Kryžiaus. 
Tada išpildyti prašymai 
turi būti siųsti į Armijos 
Office of Dependency Be- 
nefits, 213 Washington 
St. Newark, N. J.

Užlaikomieji asmenys 
vyrų Laivyne, Marinų 
Korpuse arba Pakraščio 
Sargyboje, neprašomi 
kreiptis speciale formos 
blanka, bet paprastu laiš
ku. Laivynui laiškai turi 
būti siunčiami Bureau of 
Navai Personnel, Wash- 
ington, D. C. Marinų Kor
pusui, Adjutant & Inspec- 
tor’s Office Headąuar- 
ters, Marine Corps, VVa
shington, D. C. ir Pakraš- 

of

ir jie gauna čekius be jo
kių įrodymų. Class B, ku
ri susideda iš tėvų, tėvu
kų, brolių ir seserų turi į- 
rodyti, kad jiems pagalba 
reikalinga.

j Štai pavyzdys: žmona 
kareivio, kuriai reikalin
ga pagalba. Ji gali gauti 
$50. per mėnesį; S22. iš

* j vyro algos ir $28. iš Vai-į 
džios. Jeigu yra vaikų, ji 
gali gauti $12. už vyriau- 

'• j šią ir $10. už kiekvieną ki- 
- ’ tą. Yra ir panašus patvar

kymas išsiskyrusiai žmo
nai, kuri gali gauti ligi 
$50. per mėnesį bet ne 

j daugiau, negu jai legaliai 
paskiria užlaikymui.

Vyrai, kurie turi Class 
A ir Class B šeimos na
rius, tai yra tėvus, žmoną 

į ir vaikus; jiems bus iš
skaityta $5. daugiau. Val
džia irgi padeda Class B 
asmenims, bet ligi nusta
tytos sumos. Karininkai ir 

i vyrai aukščiau keturių že
miausių laipsnių, irgi gali 
išskaityti iš algos pagal-. čio Sargyboje, Chief 
bai šeimų be jokių įrody- Military Morale Division, 
mų, bet šiais atžvilgiais U. S. Coast Guard, Wa- 

“ FLIS.nomi Maskvos sumany- prieš 12 valandą einąs valdžia nieko neprideda, shington. D. C. ni A 4-nn Iy O z~< '71YV YVl i aciti L)v»a<7i z~1 /-»4- V'vo v»av rrn o *■mai. Atsakė, kad žinomi, 
ir tas jį taip paveikęs, kad

• jis buvo, kaip aš jau žino- vo noru, pareikalavo, kad 
jau, išėjęs iš proto ir da- E. Galvanauskas tuojau 
bar gailisi, kad protą atga- atsistatydintų. Kiek vė- 
vo. Aš ėmiau jam prikai- liau man pranešė telefonu, 
šioti, kad dabar, versda- kad šiandien 17 vai. jis 
mas mane greičiausiu lai- prezidentūroje šaukia mi- 
ku svarstyti rinkimų įsta- nisterių tarybos posėdį, 
tymų projektą, tuo pačiu kuriame jam pačiam pir- 
padeda Maskvai praryti mininkaujant bus svarsto- 
Lietuvos nepriklausomy- mas rinkimų į seimą įsta- 
bę. J. Paleckis ėmė aiškin- tymas”.
tis ir pradėjo verkti, pasa
kodamas, kad priimdamas 
pasiūlymą sudaryti vy
riausybę, jis buvo apgau
ta, nes jį Dekanozovas už-

■ tikrino, kad Lietuvos ne
priklausomybei nėra pa-

, vojaus”.

Resp. Prezidento pareigas 
J. Paleckis, matyti ne sa-

Taip viskas ir ėjo toliau 
ne pagal Lietuvos žmonių 
valią, o pagal svetimos 
valstybės atstovų diriga
vimą. kaip dabar viską ei
na pagal nacių biaurią ir 
piktą prievartą, 
purtosi lietuviai.
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J. Butkevičius.

$v. Eucharistija,-Tikroji Krikš 
čioniškojo Pasaulio Prieglauda
— "Visas pasaulis sėdi bių sugadinti žmonės, nu- 

nedorvbėse!” —šie žodžiai, kreipia šalin savo širdis ir 
— tai nėra kokio nors 
vargšo, kentėjimuose pas
kendusio žmogaus, tyliai iš 
lūpų besiveržiąs šnabžde
sio skundo šauksmas; jis 
yra obalsis Apaštalo Šv. 
Jono, pirmoje jo įkvėpimų 
Epistoloje (1 Šv. Jono E- 
vangelija V. XIX).

Jeigu mes tai matome ir 
suprantame, kad tai tiesa, 
kaip Apaštalas ir Evange- paveldėti amžinąją, dangu- 
listas Šv. Jonas matė ir je niekuomet nepasibai- 
suprato, — tai ar galėtu- giančiąją laimę, — galva- 
me pasakyti, kad šiandien trūkčiais bėga slidžiuoju 
mūsų pasaulis yra geresnis nedorybių keliu žemyn, 
ar laimingesnis, — dau- kurs tiesiai veda amžino- 
giau V. Dievą pažįsta ir jon pražūtin...
myli, o tuo pačiu daugiau Tačiau tarpe visų mūsų 
ir nuo blogo saugojasi. ne- klaidų, nepažinimų, tarpe 
gu, kad Evangelisto Šv. visų įvairiausių mus ap- 
Jono laikais? Prešingai. siaučiančių nedorybių, — 
argi mes nebematome tas viena aiški tikrosios pneg- 
visas blogybes. — didžiau- laudos viltis, — dar tebe- 
sias ir pilniausias kūno ir stovi prieš mūsų akis. Vie- 
sielos blogybes; — blogy- na aiški viltis, visiems nuo- 
bes. kurios neapkenčia dėmių sužeistiesiems, vie- 
tikinčiojo žmogaus, lygiai na stiprybė pagundas ken- 
taip pat. — kaip ir paties 
V. Dievo? Tai jaučia ir 
mato ne tik tie. kurie savo 
•širdį saugoja nuo blogy
bių. kurie yra V. Dievo 
draugai ir prieteliai, kurie ligas, vienas taip sakant 
rūpinasi ne tik savo, — bet žemiškasis dangus, vi- 
ir kitų žmonių sielų išga- siems pavargusiems, nuliū- 
nvmu, — bet ir kūniškieji dusiems. silpniesiems 
savymeilos. — dvasios bai- nusidėjėliams, 
liai ir apsnūdėliai. — ir tie 
kartais pradeda rūpestin
gai apskaitliuoti tuos la- 
mentus ir tą baimę, kurią 
šiandieną pasaulis tiesiog 
desperatingai jaučia, kaip riame jį ne tik sau, bet ir 

kitiems sėkmingai pavar- 
; toti?

Tasai nuostabusis mūsų 
sielų vaistas, — tai V. Jė
zus šv. Altoriaus Sakra
mente! Tasai karališkasis 
ir Dieviškasis Emmanue- 
lius, t. y. Dievas su mumis, 
— randasi kiekviename 
katalikų bažnyčios altoriu
je, taip lygiai pat, kaip 
nuošaliausiose menkutėse 
kaimų bažnytėlėse. — taip 
ir puošniausiose didžiau
siųjų miestų katedrose. Jis 
yra ta širdžių Širdis, kuri 
labiausiai suvargusi ir 
nuodėmėsna paskendusį 
žmogų, atjaučia ir myli, 
kuri gydo, tvirtina, laimi
na ir visuomet pasilieka su 
tais, kurie tik Jį be pavar
gimo ir nuobodulio altoriu
je žmonių tebelaukiantį, 
kuomet aplanko. Ir kaip 
begaliniai Jis tuomet jais 
džiaugiasi?! Sutvėrėjas, su 

I didžiausiu pasitenkinimu 
ir veda am-j ir malonumu, kalbasi ir 
... Nedary-' žaidžia, tarsi su Sau ly-

nuo tų visų, kurie ir V. Die
vą
nuoširdžiai myli. Su neap
sakomu prarastos laimės 
liūdesiu, tie žmonės prade
da manyti, kad Brangiau
sias mūsų Išganytojaus 
kraujas, veltui ant Kalvari
jos Kalno tapo už visus iš
lietas, kuomet milijonai V. 
Dievo tvarinių, paskirtų

ir visus Jo tvarinius

v . , _

t

I charistinę musų dieną, —

čiantiesiems, — viena sau
giausia prieglauda visiems 
dvasios benamiams. Yra 
vienas tikras vaistas, kuris 
gydo visas mūsų dvasios

ną galingą ir gyvą sielų as- 
sosiaciją. kuri turėtų pa
kankamai ir laiko ir ener
gijos, stoti nesvyruodama 
į tą kilnų ir šventą V. Die
vo garbei šioje žemėje dar
bą. Tasai didysis dvasinis 
suvienytųjų sielų kūnas,
turi būti vadovaujamas ir mes daug daugiau V. Die- 
kontroliuojamas tam tiks- vą pagarbinsime, negu kad 
lui autorizuotų dvasinės garbintume Jį, per visą 
vyriausybės viršininkų, mūsų gyvenimą, Šv. Ko- 
Svarbiausiąją šios vadovy- munijos nepriimdami. O 
bės dalį, — Pats Kristus gal mes tikimės, ką nors 
atliks! Todėl abejonėms kilnaus ir gero, be Šv. Ko- 
nebegali būti vietos. Jis su- munijos priėmimo, V. Die- 
teiks mums ir tiesą, ir švie- vui padaryti? Jeigu taip,— 
są, vedančią į tą didįjį d va- tai kasdieninėje savo mai
šinį mūsų laimėjimą. Mes doje, — mes jau nebegali- 
tik turime džiaugties, ir di- me sakyti: — “Tėve Mūsų, 
deliai būti dėkingi, kad e- 
same Jo Paties vadovybėje 
ir globoje!
— “Aš pasikelsiu aukštai 

j ir nebijosiu; nes Viešpats 
apsaugojo mane. Aš nenu- 

X• ~ u - •* ’ gastausiu prieš tūkstan-Dievui maldavimas, — ne- sugrįžti? Argi mes jau pa-?r „ . r .....l x „3 • • tt fa- - _x- _ _ i cius žmonių apstojanciuju
(Psalmė CXI, VI,

x . ... . i v±x>. — “Aš turiu kilti
ir eiti iš dorybės į 

dorybę, kolei Viešpats 
Viešpačių bus matomas 
ant Siono”. (Psalmė XI, 
III, VIII.). Emmanuel, t. y. 
“Dievas su mumis”. “Jeigu 
Viešpats yra su mumis, — 

i tai kas gali būti prieš 
mus?” (Romėnams, VIII, 
XXXI).

■Leiskime Šv. V. Dievo 
j Vardui, būti generaliniu 
mūsų sielos ir kūno sargu! 
Leiskime V. Jėzui Šv. Sa- 

į kramente, vis daugiau ir 
daugiau sucentralizuoti 
mūsų maldas ir dievotumą, 
mūsų darbus, mūsų viltis, 
mūsų vargus ir sunkumus. 
Tuo būdu mes lengvai nu
galėsime tą blogą ir visus 
mūsų šiandieninius pavo
jus, prašalinsime nuo sa- — “Aš turiu taip didelį ir 
vęs. Platus, sistematiškas karštą Šv. Komunijos troš- 
ir nepertraukiamas mūsų, kimą. — kad aš galiu nuei- 

garbinimas V. ti tolimiausią ir aštriausią 
Šv. Altoriaus Sa- kelią jos priėmimui, pliko- 

turi būti tvir- mis savo kojomis! Ir tas

Nuo potvynio išsigelbėjusiems civiliams Marion, III., kurių priskaito- 
ma apie 150,000 asmenų, greitosios pagelbos kareiviai, pastatė nelaimin
giesiems kempes.

giais, menkais Savo tvari- perstojantis. siunčiamas V. vėl prie Jo prieiti, — pas Jį 
nėliais! Per visas žemės Dievui maldavimas, — ne- sugrįžti? Argi mes jau pa- 
linksmybes, per visą triuk- kartą nukreipia V. Dievo miršome tą gailestingumą, I 
šmingą, greitai prabėgan- rūstybės bausmės rykštę prie kurio Pats Kristus,;

ir
Ar aiškiai 

matome tą vienintelę mū
sų vilti? Ar gerai žinome 
tą nuostabųjį mūsų sielų 
vaistą? Jeigu žinome ir su-, 
prantame, — tai ar pata-

tik jis pradėjo pamiršti 
savo Sutvėrėją.

Dabar prasidėjo viešas 
sutraukymas tų visų mo
ralių ryšių. Kurie taip stip
riai iki šiol rišo daiktan 
pasaulio žmonijos draugi
ją. kad tie, kurie turi pla
tesni už kitus ateities pra- 
matymo akiratį. — jau at
virai pripažįsta, kad pa
saulio civilizacijos žlugi
mas, su visais pastarosios 
iki šiol pasiektais laimėji
mais, — stovi jau čia pat 
pas duris! Betvarkė, anar- 

. chizmas. priespauda ir ne
teisybė, laiko plačiai išplė
tusi savo glėbį, pagrobti ir 
galutinai sunaikinti nelai
mingąją žmoniją. Tuo tar
pu koks baisus likimas taip 
daugelio žmonių sielų, 
kurias nepažinimas savo 
klaidų, blogas pavyzdys, 
blogas mokslas, blogas ti
kėjimo dalykuose persitik
rinimas, — nustūmė šalin 
nuo V. Dievo, 
žinon prazūtin

,T *

čią dieną. — per visą ištisą nuo nusikalusios žmoni- 
tyliąją naktį, — Tasai Mei- jos pečių, ir vieton baus- 
iės kalinys, suspausta Sa- mės, — išprašo iš V. Die
vo Širdimi dejuoja, kad 
Jis turi neapsakomos didy- apsčias Jo palaimas! 
bės dvasinių Savo turtų 
lobyną, tik vargas, — kad jų, — yra ištisos tam tiks

lui pasiaukojusios kongre- sielas, — suvienyti į vieną! 
gacijos, kurių vienintelis nepertraukiamą švč. Sa- į 
tikslas, — yra nuolatinis kramento garbintojų ir at- i 
pagarbinimas ir permalda- lygintojų retežį, kad tuo 
vimas V. Jėzaus šv. Sakra- būdu galima būtų nors da- 
mente, už visos žmonijos linai atlyginti V. Jėzui Švč. 
kaltes. Yra daugelis baž- Sakramente, už taip dide- 
nyčių, kuriose nuolatiniai liūs ir begalinius kasdieną 
yra išstatytas švč. Sakra- daromus išniekinimus, į- 
mentas viešam pagarbini- žeidimus ir skriaudas. Ar- 
mui. Tai yra gyva ir lai- gi sujungtas mūsų visų 
minga realybė! dievotumas ir pagarba, ne-

Tačiau tų visų dievotų,— paguos Eucharistinę Širdį, 
V. Dievo garbei pasišven- ir nesuteiks mums patiems 
tusių individualių sielų, apsčių Jo malonių ir palai- 
yra permaža! Jų pastan- mos, jeigu tik tvirtai mal- 
gos dar nėra tiek pakanka- davimo, atlyginimo ir mei-

garbingasis 
sutiktasis pa-

Jis visų taip
Kodėl Jis 

kad tą didyjį

mane”.
?:vii)

vo nedekingajai žmonijai 
Yra 

nemažai bažnytinių broli-

na. tai padaryti? Reikalin
ga yra ne tik visas bažny-į 
tinęs brolijas ir įvairias jų I 
kongregacijas, su skaitliu-Į 
gaiš jų nariais, — bet ir vi
sas atskiras, individuales

— Duok mums kasdieninės 
mūsų duonos!” Jis duoda, 
o mes jos neimame ir ne
valgome!... Bet už veltui 
praleistas ir išaikvotas Šv. 
Komunijas, — V. Dievas 
pareikalaus iš mūsų nema
žesnės atskaitomybės, kaip 
ir iš Evangelijoje minimo 
tinginio tarno, už paslėp
tus žemėje talentus... Gy
venkime taip, kad kasdie
ną galėtume komunikuo- 
ties; o priimkime Šv. Ko
muniją visuomet taip ir to
kiam tikslui, — kad taptu- 
mėme skaistūs ir šventi!” 
(Pere Eymard).
— “Velnias visuomet lai

mi didžiausią pergalę su 
žmogumi, kuomet tik jis 
žmogų įstengia prigundyti 
susilaikyti ir atidėti toli
mesniam laikui Šv. Komu
nijos priėmimą. Bet jeigu 
kartais jis visiškai žmogų 
nuo vienkartinės Šv. Ko
munijos priėmimo atitrau
kia, — jo pergalė automa
tiškai šimtą kartų pasidi
dina!” (Monsignoras de 
Segur).

niekas neateina tų turtų 
nuo Jo imti! Mylimasis 
laukia meilės: laukiamasis 
pakvietimo; 
pagerbimo; 
sveikinimo..

Bet kodėl
labai laukia? 
skundžiasi, 
Savo malonių lobyną, ne- 
galys žmonėms, išdalinti? 
Dėl to, kad labai yra ma
ža. kurie pas Ji ateina ir Jo 
prašo!... Taip labai yra ma
ža tikrųjų Jo garbintojų, 
taip mažai pamaldžiųjų 
sielų... Žmonės su didžiau
siu uolumu nepaliaujamai 
ieško ir triūsia sau maisto, 
kurs visvien pagaliau kū
ną numarina: renka turtą, 
kuris surūdyja; gaudo lau
rus, kurie suvysta; ieško 
džiaugsmo, kuris greitai 
gęsta; pagaliau, trokšta 
viltis, kuri greitai pranyks
ta!... Gi pas Jį, jie nesis
kubina; o jeigu ir ateina,— 
tai retai... Jie praleidžia 
vieną iš labiausiai užtik- nai V. Dievo Teisingumas šių dienų pasaulio žmo- 
rintų ir nė vieną niekuo- ’ 
met neapviliančių dvasinių 
malonių šaltinių, iš kurio ■ 
visuomet be sustojimo 
trvkšta gyvasis vanduo, 
patvarioji palaima, ir kur ■ 
randasi tikrasis ir laikinų
jų. — ir amžinųjų gerybių 
lobynas!
— “Mano žmonės papildė

Jie apleido
Mane, — Gyvojo Vandens 
Šulinį; jie išsikasė savo 
šulinius, 
nius, 1 
gali palaikyti savyje van-; 
dens”. (Pm. Jeremijas,1 
XI. XIII).

Visgi nėra didelės abejo
nės, — už ką nuoširdžiai 
ačiū Geriausią jam Viešpa
čiui. — kad dar yra nema
ža pasauly tikrai pasišven
tusių ir karštai V. Dievą 
mylinčių sielų, kurios su a- 
šaromis apgailestaudamos, 
kiek tik begalėdamos, 
stengiasi kovoti prieš tą 
generalį V. Dievo garbės, 
ir žmonių sielų išganymo 
reikaluose, žmonių apsilei- daugiau. V. Dievo garbei 
dimą. nerūpestingumą, pa- nebegalima daryti? Argi 
žeminimą ir parodomą V. nieko daugiau, kaip ikišiol, 
Dievui nedėkingumą, 
sielos, kurios karštai, 
gyvu tikėjimu. V.
garbina. Jam už visa dėko- ryti? Argi daugeliui užša-

į
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mos, atstojančios ir kom- lės ryšiais, visi bendrai su 
binuotos, kad už visą pa- Juo susijungsime?
šaulį galėtų pilnai atlvgin- Šis darbas, turi būti auk-1 
ti V. Dievui. Jų maldos, pa- sčiau statomas už kitus į 
dėkojimai, atlyginimai ir visus mūsų darbus, kurį, 
peticijos, — dar nėra ganė- šiandieninėse mūsų dieno- i 
tinas saikas; reikalaujama se, V. Jėzus taip labai trok- į 
dar daugiau, kad atsto- šta, kad visi kuouoliausiai 
vauti visą pasaulį V. Dievo jį atliktume, kuriems šiek 
akyse, šiandien reikli at- tiek rūpi V. Jėzaus intere- 
lyginti V. Dievui daugiau; sai ir Jojo garbė, ir paga- 
ryt dar daugiau, ir iki pil- liau visi, kurie tik trokšta-

itrok
šta, kad visi kuouoliausiai

tikinčiųjų,
Jėzaus 
kramente, 
čiausias mūsų skydas, ku- skausmas visiškai palieka

— mes man tik menkniekis, paly
ginus jį su vienkartine Šv. 
Komunijos priėmimo ver-

f

niją, išgelbėti iš katastro-bus patenkintas!
Nors visos šios brolijos fingos padėties. Jeigu mes 

ir kongregacijos, ir kuoge- tik tvirtai pasiryšime tai 
riausiai visas joms 
tas dvasines savo pareigas. tolesniai
_ rl’ _ 1

dvi piktybes:

užde- padaryti. — tai mūsų tarpe 
i neprivalės rasti 

atlieka, — mėnesines, sa- sau vietos baimė ir besiau- 
vaitines ir net kasdienines džiamas beviltiškas nusi- 
savo Šv. Komunijas per- minimas. Jeigu Pats Išga- 
maldavimo tikslui paauko- nytojas mus Įkvepia tai 
ja, — tai vis tik dėl to, — daryti, — tat nors iš visas 
kiek daug dar valandų pra- pasaulis 
eina i 
bažnyčių ir bažnytėlių, perįnuo to nesutrukdys,

i;

riuo apsišarvavę, 
drąsiai stosime kovon, su 
visomis juodosiomis pra
garo tamsybių galybėmis, te”. (Šv. Margarita Mari- 
ir pagaliau jas pasekmių- ja).
gai nugalėsime! ' — “Mm visi nipkn hūdn

— “V. Jėzus paskyrė 
mums ne vieną šv. Komu
nijos vienetą, bet šimtus ir 
tūkstančius Šv. Komunijų, 
taip, — kad užtektų jų

i mums visiems, per visą žiausias vaikelis”. (Lacor- 
I mūsų žemiškąjį gyveni- daire).

paskyrtos — “Aš greičiau sutikčiau

— “Mes visi nieku būdu 
nebegalime pilnai suprasti 
nė apskaitliuoti vienos, 
vienkartinės Šv. Komuni
jos priėmimo vertės, kuo
met ją priima nors ir ma-

Kareiviams, Jūreiviams, Marinams Ir Slaugėms 
Reikalinga Ir Graži Dovana

“Darbininko” Administracijai pasise
kė gauti puikių, specialiai padarytų tar
naujantiems karo jėgose kareiviams, jū
reiviams. orlaivininkams ir slaugėms, 
sidabrinių medalikėlių ant kurio vienos 
pusės yra Škapliernos Panelės švč. pa
veikslas* “I am a Catholic. Please call a 
priest". — “Aš esu katalikas, prašau pa
šaukti man kunigą”.

Ant kitos pusės medalio yra 4 pa
veikslai : Jėzaus Širdies. Šv. Juozapo, Šv. 
Christapo ir Nekaltai Pradėtos Panelės 
šveBČiausios.

Šie medaliai ir retežėliai yra gryno 
sidabro. Niekad nerūdys, ši dovana Dė
dės Šamo tarnyboje esantiems vaiki
nams ar merginoms bus viena gražiau

siųjų ir naudingiausiųjų. Jie nešiodami medalikėlj ant savo kaklo 
primins Jus kiekvieną dieną ir jie atsiduksės prie Dievo Jūsų 
intencija. MEDALIKĖLIO KAINA $2.50.

būtų priešingai 
neužpildytų, — kiek■ nusistatęs, — vis vien mus 

’ * ---- ----- -
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_ sausus šuli- ištisas savaitės dienas, yra Jis atsiųs mums reikalin- 
kurie visiškai nebe- tuščių, kuriose sukrautų1,SJ iš dangaus tame mūsų 

Tabernakulio turtų, nie-l^arbe savo pagalbą, su ku
kąs neprašo ir nedrįsta pa-;ria lengvai visas kliūtis 
judinti. Viešpats su savo 1 nugalėsime, ir šventą, dva- 
turtais, niekeno neaplan-isinį savo tikslą pilnai pa- 
kornas, nuolatiniai yra pri- į sieksime. — "Jis visa išto- 

----- i .™ . bulins, patvirtins ir į- 
isteigs”. (Šv. Petro, V, X.).

Išganytojas reikalauja 
mūsų pastangų ir pasiau- 
kavimo. Nebūkime kaip 
mini Šv. Evangelija “tingi
niai tarnai”. Jis tą nusikal- 
tusios pasaulio žmonijos 
pasigailėjimo darbą, veltui 
nepadarys be mūsų pačių 
dedamų pastangų ir pasi- 
aukavimų. Čia’reikia sielų 
tvirtų, kieto tikėjimo, ir di
delio įsitikinimo begaline 
to darbo verte, turinčių vi
sas tame darbe reikalin
gas gamtines ir antgamti
nes malones, su kuriomis 
galima suklijuoti daigtan, 

į ir pagaliau paversti į vie-

i
verstas kentėti nykią Ta
bernakulio vienatvę! Ange
lai atiduodami garbę V. Jė
zui Švč. Sakramente, — 
dar nepavaduoja visą atša
lusią, — nedėkingąją žmo
niją! Argi ir mes patys 
trokštame, kad kas nors 
kitas mus pavaduotų?

Argi jau ištikrųjų, nieko

Tos ir nebedarysime? Argi ne
su bebūtų gera, bent paban- 

Dievą dyti, stengties daugiau da-
i ’u wa1rial/nvcrn tinkama fidiUilld, J ei UI UZ v įbd UCKO- IvU. aaugviiui U&>aTain*^ turime anzių Kalboje nedidelę maiaaknygę tinKamą s * ,. . , , • . ,__ ,

kareiviams. “The Cathohcs Pocket Manuel of Pravers“. Odos ja. ir siunčia įvairius atly- Jusiu nusidėjėlių, kurie gal 
nndarais auksuotais kraštais. Kaina $1.50. Užsakymus siųskite; gjnįmus kurių tikras nuo- ir labai seniai Jį apleido,— 
,U money nMeriu: nARRININKAS, 366 IV. BROADWAY, SO.|5iniuma h-karštas, ne. Įmes nebepagelb&ime ir

I

i mą. Jos yra
mums, o ne kam nors ki- kam nors atiduoti visus že- 

I tam; taigi nepraleiskime jų miškus šio pasaulio turtus 
; nepriėmę nė vieną!... P
■ liu tikėjimu, ir karšta mei-' munijos priėmimą”.
le, priimkime tą dvasinį Marija Magdalena de Pa 
mūsų sielos maistą. Eu- zi’s).■ ----- :—■--------------------------------------------------------

Su gi- negu pralošti vieną Šv. Ko-
. (Šv.

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį" 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

| "VARPELIS"
į: Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
U kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal- 

pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.
Adresas:

FRANCISCAN F ATKERS
j 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
;' Telephone — Hemlock 6567
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I
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Nuotykis Su Viena Darbininke
Čikagoje

- Pasibeldė į mūsų duris, uždusus, su 
užkaitusiu veidu. - Pasikalbėjimas te
lefonu. - Kodėl ji pusryčius valgys tik
po 5 vai. vakare? - Tos lietuves gilus 

pasišventimas ašaras trauke.
Jau ruošėmės pietus val

gyti, kai į duris pasibeldė 
netikėta viešnia. Tai buvo 
fabriko darbininkė, svei
kos, jaunos išvaizdos, su
šilusi nuo skubėjimo.
— Atleiskite, — kalbėjo 

ji, — šiandien pirmas mė
nesio penktadienis. Ar aš 
negalėčiau priimti komu
niją?
— Bet gi netoli dvylik

tos, ar jūs dar nevalgiusi 
iki sioliai?
— Nieko burnoj neturė

jau. Taip išėjo, kad ryto 
negalėjau į bažnyčią atei
ti. Bet birželio mėn. pirmo 
penktadienio nenoriu taip 
praleisti. Tai dirbau visą 
priešpietį nevalgiusi, o per 
pietų pertrauką atskubė
jau čia, į bažnyčią... Ir vėl 
tuoj turėsiu grįžti į dar
bą.

Priėmusi Švenčiausį, 
rankose paslėpusi veidą, 
meldėsi nuoširdžiai.

Prisipažinsiu, kad tos 
lietuvės gilus pasišventi
mas, aukos dvasia, man 
pačiam beveik ašaras iš 
akių traukė.
— Žinau, kad dabar sku

bėsite į darbą,
riau dar į ją, — bet ar ne
galėtumėte padaryti man 
vienos malonės — pašauk
ti telefonu.

Prižadėjo,
trečios valandos 
kai suskambo 
varpelis.
— Pasakykite, 

klausinėti, — ar jau pus
ryčiavote?
— Teisybę sakant, dar 

ne. Nebuvo kada. Mūsų į- 
staigoje pietų pertrauka 
tik pusę valandos. Kol at
skubėjau į bažnyčią, pasi
meldžiau, buvo tik 5 min. 
prieš 12, kai išėjau iš baž
nyčios, tuoj reikėjo stoti 
vėl į darbą. Pavalgysiu, 
bus viskas gerai.
— Ar seniai jau pildote 

pirmus mėnesio penkta
dienius?

prata

Buvo netoli 
po pietų, 
telefono

— ėmiau

— Nuo savo pirmosios 
komunijos.
— Ir niekad nepraleido- 

te?
— Neatsimenu, ar kada 

praleidau.
— O buvo kažkada ir ne

lengva išpildyti?..
— Buvo visaip. Ypač, kai 

mamytė sirgo. Prie jos lo- 
Įvos tekdavo budėti. Gerai, 
'kad ką surasdavau ligonį 
! pasaugoti nors kokiam 
■pusvalandžiui. Dabar mo
tinėlė yra mirusi. Tėvelis 
'ryto pusę po keturių išei
na į darbą. Aš atsikeliu 
jam pusryčius pagaminti, 

[įdedu jam užkandį, išlei
džiu į darbą, tada dar ko
kią valandą prigulu, atsi- 

Į kėlusi skubu į bažnyčią, o 
tada į darbą. Grįžusi iš 
darbo namų ruošą atlieku, 

[vakarienę paruošiu, o vė
liau tai nubėgu į netoliese 
esančią bažnyčią, kur kas 
vakarą pamaldos, palaimi
nimas, kur galima Kry
žiaus kelius apeiti...
— Ką gi darote šiaip lais

vu laiku?
; — Kartą į savaitę važiuo
ju į kapines, mamytės ap
lankyti. Aptvarkau jos 
kapą... Dažniausia važiuo
ju su tėveliu. Sekmadie
niais laiškus parašau. Be
simokydama akademijoje 
susipažinau su seselėmis, 
tai joms parašau. Buvau 
gavusi stipendiją lankyti 
vasaros katalikų akcijos 
kursus. Tai buvo labai ma
loni savaitė. Paskaitų me
tu pažinau vieną pagyve
nusį jėzuitą, gilios dvasios 
žmogų, tai ir jam kartkar
tėmis laišką parašau. To
liau — kartą į mėnesį, pir
mą sekmadienį, važiuoju 
į Hinsdale aplankyti savo 
brolį, kurs yra įstojęs į tė
vų marijonų vienuolyną. 
Džiaugiuosi, jei gaunu 
progos ir paskaityti...

— Kas Jums geriausiai 
patiko iš skaitytų knygų?
— Noriu skaityti lietu-

v •
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Luella Bendick, American Airline Stewarde«a, aalvages wa*te fat from 
a paasenger’s luncheon. Save inedible fat and turn it over to your 
meat dealer to make glycerine urgently needed for medicinai* and 
gunpowder. A pound of kitchen grease makes glycerine to tire ten 
rounda from a 50 caliber airplane gun. r

V*

Šis vaizdas atrodo lyg — eimuoti ir pakalnės nuplikę... , —
tai vaizdas Būna srityj, Naujoj Gvinėjoj, po smarkių mūšių Alijantų su 
japonais. Iš šio vaizdo galima spręt^, kad čia būta tikrai smarkių susirė
mimų.

viškas, bet man gana sun- ’ 
ku gauti knygų. Iš angliš-1 
kų man labiausiai patiko 
“Cloister and the Hearth”,: (Šių dienų knygos—Apžvalga Stephen Pearce) 
be to malonu buvo skaityti' ( ------
apie Šv. Teresėlę, Šv. Kot-' Pietinėje dalyje Graiki- 
riną iš Sienos, apie pran- jos, prie pat pakraščio, de- 
cūzų kankinius.

— Ar nenusikamuojate 
kada, kai taip daug ką no
rite atlikti?

— O, nuvargstu dažnai 
taip, kad nuėjus į bažny
čią kitą kart verkti noris. 
Bet reikia pasišvęsti. Baž
nytinės gi praktikos mano 
dvasiai daug paguodos 
duoda.
— Ar nesvarstote kada į 

vienuolyną stoti?
— Tas būtų arti prie šir

dies, daug apie tai galvo
ju, bet motina sirgo ilgai, 
skolos liko, dirbame su tė
veliu ir norime kaip grei
čiau grąžinti. Brolis mo
kosi, noriu jį išleisti į ku
nigus...
— Tai vėl grįžtant, prie 

pirmykščio klausimo — 
jau trečia valanda, o Tam
sta dar pusryčių neval
gei?...
— Kad darbas... Vandens 

tai nugėriau...
— Žiūrėk, kad nenualp- 

tum.
— O, ne. Dėl šito nemir

siu. Aš pakankamai stip
ri, pripratus. O priimti 
komuniją pirmą birželio 
penktadienį man daug 
džiaugsmo sudarė. Parva
žiuosiu į namus ketvirtis 
po penkių, tai pavalgysiu 
viską kartu: pusrytį, pie
tus ir vakarienę. O pas
kiau eisiu į noveną, kurią 
daugelis iš mūsų pildome 
per visus metus penkta
dieniais, prašant taikos.
— O, tiesa, — pratarė ji 

vis kalbėdama telefonu, — 
Tamsta prašei pašaukti ir 
sakėte, kažko norėjote iš 
manęs sulaukti?
— Jau turiu, ką norėjau. 

Man buvo svarbu gauti 
daugiau žinių, noriu šį tą 
parašyti...
— Tik jau apie mane ne

rašykite, — buvo jos pas
kutinis prašymos. Nura
minau, kad jos vardo ne
bus paminėta.

Tas pasikalbėjimas tele
fonu baigėsi. Popietę ilgai 
vaikščiojau po kiemą mąs
tydamas :
— Laikraščiuose pilna 

aprašymų ir paveikslų 
gengsterių, plėšikų, pilna 
paveikslų kelius kartus 
išsiskyrusių aktorių, ar 
kitą kurį skandalą pada
riusių moterų, bet kaip 
mes mažai žinome apie! 
tas pasišventėles, kurios 
kietai dirba, kad sąžinin
gai skolas išmokėtų, ku-

I

I

TUŠTUMAS IR PUIKYBE
Tuštumas daugelio žmo

nių yra didelė silpnybė, 
kurią jie nieku būdu ne
beįstengia nuo savęs nusi
kratyti; tačiau puikybė, 
yra dar blogesnė: — Ji yra 
šlykšti, pavojinga, užkre
čiama dvasinė žmonių li
ga! Puikybės pilnas žmo
gus, — yra visuomet pasi
pūtęs tarsi povas, prie ku
rio niekas nebedrįsta prisi
artinti, su juo susitikti.

t i

draugauti, ir vengia turėti 
bet kokius reikalus. Nie
kas nebėra tikras, kad sa
vo elgesiu, su juo drauga
vimu, arba bent pačia savo 
asmenybe, puikuolį galės 
pilnai patenkinti. Su pui-

I kuoliu žmogus kalba ir bi
josi; nes nežino, ką pasta
rasis apie jį mąsto... Didie
ji ir kinieji žmonės, tiesa, 
nuo tuštumo ir puikybės, 
yra kurkas laisvesni; ta
čiau ir pastarieji, vis tik 
dėl to, nemažą nuošimtį 
šių abiejų ydų turi. Tom 
ydom jie užsikrečia
siekdami vis didesnių savo 
laimėjimų, įvairiose savo 
karjerose. Pas moteris, tų 
abiejų ydų, yra dar dau
giau, negu kad pas vyrus; 
mat pastarosios ir pati pri
gimtis yra silpnesnė. Tuš-

GRAIKAI VIS KOVOJA

gantis žibintuvas pasirodo 
nakties tamsumoj; tada 
greitai nyksta. Submari- 
nas jūroje mato tą šviesą, 
signalą, ir slenka prie 
kranto. Sargai, pakrašty
je* mažame laivelyje plau
kia prie submarino, gavę; 
tris dėžutes amunicijos 
grįžta atgal. Narstymas 
irklų staigiai prapuola bil-Į 
dyse patrolės lėktuvo inži- 
no. Submarinas nėrėsi,; 
■vyrai laivo irkluoja kuo- 
greįčiausia prie kranto. 
Jie pasekmingai iškelia iš 
laivelio dvi dėžutes, pakol 
lėktuvas vėl pasirodo. Jų 
nemato.

Ir tokiais pavojingais bū
dais šautuvai siunčiami 
patriotams Graikijoj. Kar
tais Britų ir Graikų sub- 
marinai pristato reikalin
gus reikmenis. Kartais pa- 
rašutuoti iš Amerikos lėk-

rios pamiršta savo laimę, 
kad globot-: pasenusį tė
velį ir leistų broli į moks
lus, kurios gali iki vakarui 
išbūti kąsnio valgio bur- 
non nepaėmusios. kad tik 
jų sielos būtų sočios dva
sios penu... K. J. Prunskis.

kūnai buvo palikti maišuo
se ant Komandaturos laip
tų palaidojimui.

“Mirties- spąstai”, yra 
nacių vardas gelžkeliui, 
kuris tęsiasi per vakarų 
Macedonia. Traukiniai 
dažnai išdinamituoti tune
liuose, ir langai išdaužyti 
granatomis. Vieną sykį, 

Į kada 500 graikų jaunuolių tumas vyrams yra labai 
I vežė į vokiečių darbo sto- į kvailas ir smerktinas daly-

be-

Į

|

vyklą, jų traukinys buvo 
užpultas. Jaunuoliai pabė
go ir prisidėjo prie kompa- 
triotų būrio. Trokai negali 
važinėti naktį, nes visur 
pilna stulgių.

Alijantų bombardavimai 
puikiai pavyko, nes jie ga- 
va slaptas radio komuni
kacijas, kurios nurodė kur 

! bombarduoti.
Žuvusių sąrašai, kurie 

; buvo paskelbti Italų Aukš- 
| tosios Komandos praeitą 
pavasarį buvo labai aukšti. 
Balandžio mėn. Balkanuo
se 1,644 užmušta; 1,180 su- 
; žeisti, 903 prapuolė. Ge- 
, gūžės mėn. tiktai Graiki-, 
joj 465 užmušti, 783 su-! 
žeisti, 78 prapuolė.

Graikijos žmonės žino, į 
kad jų bėdos vis bus didės- j 
nes, bet nors jie labai daug ■ 
iškentėjo, jie dar nepame- 

I tė savo jausmą humorui.! 
Kada vokiečiai bego per; 
dykumą, darbininkai už- 

i vardino aliejaus spaudžia
mos mašinos vieną dalį j 
* Alexander” dėl Britų va
do Vidurryčiuose, antrą 
dali, “Eisenhower”, dėl A- 
merikos vado, ir olyvas jie 
vadino “Rommel”.

Per žiemos mėnesius 
1943 metais, kada tifas ir 

' džiova naikino žmones, 
, Graikai kaip nors kirto at
gal priešą ir jie planuoja 
ateičiai.

Graikai, — p-lė Mason 
[ primena, — galvoja termi
nais šimtmečių. Jie planus 

'daro kaip trukdyti ašies 
i karo pastangas, ne todėl, 
[ kad jie mano, kad Alijan- 
į tai ivykdins pergalę per 
sekamus šešius mėnesius, 
per metą, arba net ir per 
du, bet galutinai agreso
rius bus išvytas iš Graiki
jos, kaip buvo praeityje, 
i Jie žino, kad taip turi būti.

FLIS.

I kas; tačiau moterims, — 
tuštumas jau yra lengviau 
atleidžiamas. Tuštybė 
dažniausiai yra susijusi ir 
su puikybe. Puikybės pil
nas vyriškis, nualatiniai 
bijosi, kad kas tą jo išdi
dumą nepažeistų, kad žo
džiu ar elgesiu neparodytų, 
kad jis esąs tik toks pat, 
kaip ir kiti visi žmonės. Gi 
išdidi moteriškė, — skir
tingai tuo savo išdidumu 
pati sau yra visuomet ne
patenkinta, o kitiems vi
siems žmonėms — pasiro
do esanti kvaila ir nepa
geidaujama.

J. Butkevičius.

tuvų. Ne pakankamai a- 
municijos kenkti Ašies ka
ro mašiną, bet gana truk
dyti priešo pulkus.

Smulkmeniškas aprašy
mas Graikijos pasiprieši
nimo neseniai išleistas 
knygoje “Miracle of Hel-[ 
las”, kurią parašė Bettyi

• Zvlason. Kaipo Columbia į
• Broadcasting System ko- j 
i respondente, autorė buvo
. Atenoj per karą ir. okupa-į 
; cijos pradžioje. Ir nuo ta- 
! da ji seka požeminį judėji
mą per neseniai pabėgu
sius tremtinius ir slaptus 
šaltinius su Graikija.

Požeminis judėjimas, ji
• sako, turi glaudžius santy
kius su alijantų vyriausy
be Cairo. Nariai slaptos 
organizacijos vyksta į ir iš 
vyriausybės su visokiais

! planais. Daug pabėgėlių 
į keliauja nuo vienos salos į 
: kitą; šimtai išplaukė visai 
netinkamais laiveliais. Jie 
prisidėjo prie Hellenic pul
kų, jų laivyno ir oro jėgų, 
ir kuopuikiausiai dalyvavo 
Šiaurės Afrikos kovoje.

Darbai penkių požeminių 
1 grupių aprašyta knygoje. 
Šiaurėje “Major Douras” 
turi 6,000 vyrų. Leonidas 
Pappas, žiiplaukis “evzo- 
ne” kapitonas turi pulką 
prie Thermopylae Pass. 
Trečia grupė netoli Parna- 

i ssus; ir ketvirta kontro
liuoja Mani netoli Sparta 
po kunigu Capitano Papa- 
nicholas. Crete narsus ge
nerolas Emmanuel Manda- 
kas veda didžiausią ir svar
biausią armiją patriotų.

Uolose Mt. Parnassas ga- 
, Įima girdėti Britų baisus. 
Tik pagal balsą juos gali- 

| ma pažinti kaipo britais, 
nes saule įdeginti, sudžiū- 

1 vę, jie panašūs Į vietinius 
i gyventojus. Tūkstančiai 
britų kareivių buvo palik- 
ti, atkirsti nuo didžiosios 

[dalies armijos. 1200 iš 
i Naujos Zelandijos kovojo 
; Crete saloje. Nors 1,000 
■ drachmų kaucija uždėta 
kareiviams ir 2,000 kari-

• ninkams, nei vienas Britas 
nebuvo išduotas. 
Gestapo galėjo juos

I

S T A R VIN G—Picture rc- 
cently smuggled out of 
Greece shows a 14-year-o’.d 
lad whose only food is bits 
he gleans from streets ar.d 
deposits in tiny can. Sunken 
- eyes stare hopelessly.

Tiktai 
suras-

vienasPraeitą pavasarį,
klepht patriotų buvo 

nacių nušautas. Tą patį 
vakarą vokiečių karinin
kai, kurie buvo dalyviai

• šios žmogžudystės, buvo 
pavogti ir nugabenti į kal-

• nūs, kur žmonių Teismas 
nuteisė juos sušaudymui.

j Sekančią dieną jų be galvų

V *»

Novena Stebuklinaoio 
Medalikėlio

“Darbininke” dabar galima 
gauti “Novena Stebuklingojo 
Medalikėlio Dievo Motinos 
Garbei. Kaina 15c. Užsisakyda
mi minėtą knygutę, prisiųski- 
te 15c. Įdėję į konvertą ir gau
site minėtą knygutę. Užsaky
mus siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

Pietų Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai Įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston. NIass.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Miiio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MTNT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT būnant gul
ti. naudokit»‘ tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekantį ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

10c

Ponia James Munro. po garbingai atsižymėjusio ir 
gauto Congressional Medalio, jos herojaus sūnaus, ir 
ji Įstojo Į SUARS. laipsniu leitenante.

5 ? r
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DAR BI NIN KAS

50-to Gimtadienio Proga
Pagerbtas "Darbininko” Redaktorius 

Antanas F. Kneižys

Dalyvių vardu, adv. Kalinau
skas. įteikė gražų su inicijalais 
portfelį.

Kalbose būta Įvairių išsireiš- 
i kimų ir gana charakteringų pa- , 
t reiškimų, kas liečia lietuvišką 
veiklą. Pavyzdžiui adv. Kali
nauskas, kreipia dėmesį į šių 
dienų Įvykius Lietuvoje. Anot 
jo. žinios gana šiurpios pasie
kia mus. kaip Lietuvoje naciai. 
terioja lietuvišką kultūrą.: de-' 
gina mokslo knygas, naikina 
istorinius ir mokslinius užra
šus, uždarinėja mokslo Įstaigas 
ir areštuoja profesorius - mo
kytojus ir įvairius profesijona- 
lus. šaudo ūkininkus ir darbi
ninkus tremia sunkiems dar- 
bams Į Vokietiją. Šie nacių, 
žiaurūs darbai Lietuvoje, ver
čia mus susirūpinti mūsų tėvų 
šalimi — Lietuva. Gi p. Na-į 
maksy. savo žodyje, kreipia dė
mesio Į laikraštį “Darbininką”,: 
kaipo Į rimtą lietuvybės palai-: 
kytoją šioje šalyje ir būtinai 
reikalingą, kad galėtų per jo, 

j skiltis suteikti informacijų vi- į 
siems lietuviams apie Lietuvą 
ir kaipo vieną iš rimčiausių lai
kraščių kreipia dėmesį Į viso
keriopą jam paramą. Taipgi y- 
patingai pažymi, kad Darbinin
kų Radio reikalingas būtinos 
paramos, nes jis daug priside
da prie lietuvybės palaikymo. 
P-nas Namaksy. giliai įsitiki
nęs pabriežė, kad lietuviškai vi
suomenei reikia suprasti, kad 
iš vieno pasišventėlio neatimti 
jo paskutinio cento kasdieninės 
duonos kąsniui jo šeimai įsigy
ti, kad vien tik savo lėšomis 
išlaikytų Radio programą. Da
bar biznieriai nesiskelbią, nes 
jie sakosi, neturį ko siūlyti par
duoti. Todėl reikia visuomenei 
ateiti su pagelba kitokiu būdu. 
Adv. Young (Jankauskas), pa
žymėjo, kad p. Antanas Knei
žys visuomet kėlė lietuvius pro- 
fesijonalus ir juos labai įverti
no. Lietuviai profesijonalai ra
do tikro atgarsio savo profesi
joj iš visuomenės paramos sa
vo reikalus pavesti ji^ms. To
dėl esą lietuviai profesijonalai. 
ypač jaunesnieji didžiai dėkin
gi redaktoriui ir laikraščiui 
“Darbininkui” už profesijonalų 
vardo iškėlimą ir į įtraukimą į 
lietuvišką veiklą savo paragini
mais. Tarp kitų dalykų ir visi 
kiti kalbėtojai savo kalbas reiš
kė, kas liečia lietuvišką veiki
mą ir Antano asmenį.

VARGONININKŲ SEIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. Vargonininkų Sąjungos 

dvimetinis seimas įvyks rugpiūčio 10 d., Hotel New 
Yorker, New York City. Po sesijų, tame pačiame vieš
butyje, seimo dalyvių bei svečių pagerbimui bus ban- 
kietas. Apie seimo pradžios laiką bei kitas informaci
jas praneš vėliau seimo komisija, į kurią įeina muz. J. 
Brundza, muz. P. Dulkė, muz. J. J. Jankus ir muz. A. 
Visminas.

Taigi, kuriems rūpi organizacijos ir “Muzikos Ži
nių” bei chorų ateities gerovė, prašau šiame seime 
skaitlingai dalyvauti.

Aleksandras J. Aleksis,
ALRKVS Centro Pirmininkas.

------------------------------------------------ !

Netikėtai patyrus, kad birže- 
o 12 d.. 1943 metais, p. Anta- 

' nas F. Kneižys. "Darbininko” 
redaktorius, minės savo 50-tą 

■ gimtadienį, tai jo artimieji ir 
prieteiiai sumanė padaryti ma
žą surprizą jubiliantūi.

štai birželio 11 d.. "Darbi
ninko" salėje parengta ant grei- 

; tųjų ilgokas stalas, kuris Įtur
tintas neracionuotais užkan
džiais. Jau penkioms vakarop 
išmušus pradėjo rinktis p. An
tano gerbėjai. Buvo tikrai žino
ma. kad p. Antanas Kneižys 
nieko apie tai nei žino, nei jau
čia. kas vėliau ir pasitvirtino, 
p. Antanas Kneižys Įkliuvo Į 
sale, kaip žuvis Į tinklą. Čia tai

■ -^7 O ” ----------------

Kitaip, sa- nuopelnas p. Antano Peldžiaus 
" meklerystės... Na ir kur tu iš- 

veido bėgsi, kad ir norėtum... Sėsk

pa- 
iš

reiga yra jiems ikvėpt 
sididžiavimo jausmą, 
kur jie yra kilę, kas buvo 
jų tėvai ir kokiam žemės 
kampeliui jie priklauso. 
Žmonės ir tautos, kurie ne- 

nebrangi- 
na gražių tradicijų ir pa- 

greit išnyksta ir

Los Angeles, Calif. — 
Gegužės 23 d. š. m. ir vėl 
istorinis įvykis mūsų lie
tuviškoje kolonijoje — 
šventinimas kitos lietuviš
kos įstaigos: Šv. Pranciš
kaus Seserų Vienuolyno ir turi to jausmo. 
Koplyčios. Šventinimo se- 
remonijų laiku žmonės ne pročių. 
visi sutilpo jas matyti. Su- tai reiškia, kad jie nebuvo 
sirinko gana skaitlingas 
būrys. Daug buvo svetim
taučių. Iš mūsų lietuvių 
matėsi keletas ir tokių, 
kurie niekados nebuvo bu
vę nei bažnyčioje, nei mū
sų parengimuose. Aukas 
renkant, jie net prisidėjo. 
Malonu buvo matyti, kad 
pamažu pradeda įvertinti 
kas yra brangu ir gražu 
mūsų išeivijos gyvenime.

Po ceremonijų, kurias 
atliko Arkivyskupas Jo
nas J. Cantwell, D. D., Jo 
Ekscelencija mus sveikino 
ir pasakė trumpą ir įspū
dingą kalbą. Kas jos klau
sėsi atydžiai — niekuomet 
neužmirš. Pradėjęs maž
daug šiais žodžiais, pažiū
rėjęs į tą pusę, kur stovė
jo mūsų žilagalvis nenuil
stantis Prelatas J. Macie- 
jauskas.

ARKIVYSKUPO KALBA

ii

verti tos tautos vaikais va
dintis.
“Kiekviena tauta turi sa

votiškų ypatybių, gerumų 
ir gražumu. I 
kant, turi koki nors ryš
kesni savo tautos i____
bruožą. Šiame kontinente to b'ykio kaltininke ir klausy- 
gyvendami. matome, ko
kis mišinys Įvairių tautų 
žmonės čia gyvena. Mes 
visi susikalbame ir išsiten
kame. Bet to neužtenka: 
naudokimės laisvėmis, ku
rios čia yra mums leistos 
pagražindami ir pagerin
dami čia gyvenimą, įde
dant i ji ką turime geriau
sio ir gražiausio. Jūs lietu
viai irgi turite daug gra
žaus savo kultūroje, ir to 
nepamirškite, ir neištirp
kite kaiDo tauta, o tas ga- 
įima tik per kalbą, 
vo dainą, giesmę 
žius papročius.

“Savo istorijoje 
rite gražią praeiti, 
kada ta tvirta 
kurią nepajėgė persilaužti 
ir Europa užplūsti pikti 
Azijatai. Totoriai. Jūs nu
kentėjote tuomet. Dabar 
jų ainiai jus nori praryti, 
išnaikinti. Laikykitės ir i-

Antanas F. Kneižys.

kis. nes čia virš poros tuzinų 
pasiruošusių kalbėtojų pradės

labai patiko. Jis pastebėjo, 
kad mūsų dainos esančios 
maldingos.

P-nei B. Starkienei pasi
darbavus. tapo sudaryta 
aukų rinkliava. Viskas 
bajgėsi gražioje nuotaiko
je. Lauksime daugiau to
kių gražių iškilmių ir su
buvimų, nes tai pagyvina 
žmonee ir prikelia iš apa
tijos jausmo. B.S.

I

kvietė pa- 
gražiai paruoštais 

įvairiais

per sa- 
ir gra-

jūs tu-
Buvote 

siena per

tais jis pirmininkauja Šv. J 
zimiero draugijai, kurią vėliau j 
po ilgu derybų su Vyčių įkūrė
ju p. Norkūnu. įkorporavo į 
Vyčių organizaciją ir gimė nuo . 
tuomet Hartforde Vyčių 6-ji Parašė Vyskupas Petras 
kuopa. Antanas iš Hartfordo Būčys, MIC., 514 puslapių. 
6-tos kp. buvo deleguotas į pir- Įsigykite šią be galo nau- 
mutinį Vyčių Seimą Brocktone. dingą knygą ir nuodugniai 
Antanas su mažomis pertrau- susipažinkite SU mūsų IŠ- 

. komis ir ligi šiol yra L. Vyčių GANYTOJO gyvenimu ir 
narys. Kan. Kemešiui įkūrus JO darbais. Knygos kaina 

! “Darbininką” ir p. Gudui susi- $2.50.
pažinus su p. Kneižiu, Kan. Ke- Užsakymus siųskite su 
mūšis jį kviečia į South Bostoną money orderiu: “Darbi- 

; dirbti “Darbininke”. Pirmiau- ninkas”, 366 W. Broad- 
sia darbavosi kaip spaustuvės way, So. Boston, Mass. 
zeceris, vėliaus administrato
rius. Dar vėliaus ir redaktorius.
Besidarbuojant “Darbininke” 

. čia pat pasisuko jauna panelė 
Alena Kochanskaitė, kuri ir 
pagavo jauno Antanuko širde- 

. lę. Štai jiedu ir sukūrė gražią 

. I lietuvišką šeimynėlę — susilau- 

. kę iš eilės penketuko. Vyriau- 

. i sias sūnus irgi Antanukas jau 
bene šešiolikos metų kiti jau
nesni — sūnūs ir dukterys. An
tanas su šeima gyvena Norwoo- 
de. Čia pat klebonauja jo bro
lis kun. S. Kneižis. Turi seserį 
Nashua. N. H. — p. Mitchell ir 
seserį Hartforde — p. Manikie- 
nę.

p. Antanas F. Kneižys pri
klauso prie įvairių katalikiškų 
lietuviškų draugijų bei organi-’

,Ka ! Be Galo Įdomi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

zacijų ir jis yra daugumoje 
centralinių organizacijų valdy
bose bei komisijose.

Vardu anų visų prietelių ir 
draugų linkėtina p. Antanui 
dar ilgai, ilgai darbuotis 
išeivijoje katalikybės ir 
vybės labui.

Ilgiausių metų’

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų

mūsų
lietu-

K-pa.J.

tave garbavoti. kaip kam pa
tinka...

p. Antanas Peldžius. “Darbi
ninko” administratorius atida
ro to parengimo uždangų ir 
pareiškęs, kad šis skubus subė- 
gimas padarytas per 24 pasku
tines valandas, kad atžymėjus 
p. Antano Kneižio 50-tą gim
tadienį ir kviečia Dr. P. Jaki
mavičių. buvusi Mass. valsty
bės komisijonierių būti vakaro 
toastmasteriu. Dr. P. Jakima
vičius. pasveikinęs to subėgimo 
kaltininką p. A. F. KneižĮ ir 
visus susirinkusius 
sistiprinti
lietuviškais valgiais ir 
gėrimėliais. Valgoma, klegama. 
Bet p. Antanui nelenda. Jis gi
liai sujaudintas ir lyg iš sapnų 
negalįs atsipeikėti, kaip ir kas 
čia vyksta...

u seserų vrancisKietių vienuo- po skanių užkandžių gerbia-’ 
lyne ir koplyčios pašventinimo mas toastmasteris Dr. P. Jaki

mavičius apibudina p. Antano 
senai pažįstamą asmenybę, kai
po sąžiningo ir katalikybei bei 
lietuvybei atsidavusio veikėjo. 
Dr. Jakimavičius, net keliais 
atvejais pareiškia Įdomių min
čių sąryšyj su lietuviška veik
la ir riša redaktorių, kad dar 
daug darbo prieš akis nepada
ryto mūsų lietuviškosios išeivi
jos darbuotėje. Nors jau ir 50-. 
tas gimtadienis peržengia savo 
auksinį slenkstį, bet, anot Dr. į 
Jakimavičiaus, reikia jaustis, 
kad dar vis tik įorty nine. Reiš
kia, kad dar per anksti trauk
tis iš lietuviško - katalikiško 
veikimo, ypač dabar, kada mū
sų tėvų šalis Lietuva, taip rei
kalinga darbininkų, kurie pa
dėtų jai sutraukyti vergijos ir »l 
žiaurios okupacijos retežius. 
Taipgi Dr. P. Jakimavičius pa
reiškė, kad reiktų daryti pa
stangos, kad ir čia išeivijoje 
būtų daromi praktiški žygiai, 
lietuvybės palaikymo reikalu. 
Anot, Daktaro, reikėtų daryti, 
kad ir mažesniais būriais susi
rinkimėliai, šauktis lietuvių 
veteranų, kurie pareikštų iš sa
vo praeities veikimo lietuvybės 
reikalu mintis, ir kad anas min
tis tuojaus čia pat užrekorda- 

kurie dalyvavo parapi- ka(J sutraukus j taip vadi.
- - namus istorinius rekordus, kad

mūsų jaunoji karta galėtų su- 
kaip jų tėvai gynė 

savo tėvynę, kaip rėmė, kaip 
dėl jos sielojosi, ir kaip turėtų 
jaunoji karta branginti savo 
tėvų šalį...

Toliaus sveikinimo kalbas pa
sako: Adv. J. Grigalius, p. St. 
Mockus. Dr. J. Antanėlįs, p. 
W. Skudris. p. J. Kumpa, p. F. 
Grendelytė, p. J. Romanas, p. 
F. Simanavičius, p. 
p. F. Zaleskas, Adv. 
nauskas, p. Namaksy, 
Young, p. V. Valatka, 
Šalna, p. P. Razvadauskas, p. 
S. Griganavičius, p. A. Peldžius, 
p. Balukonis, p. Zaveskas, p. R.

ESAME DĖKINGOS
Los Angeles lietuviams, ku

rie priėmė pakvietimą dalyvau- 
Seserų Pranciškiečių vienuo-

“Per kontinentus ir per 
didelius vandenius, per ty
rus ir per žaliuojančius 
laukus, per klonis ir kal
nus važiavo jau senas lie
tuvis kunigas ieškodamas 
savo žmonių, kurie čia gy
veno. kaip ir apleisti. Be
bažnyčios, be organizaci- rodykite, kad ne jėgoje tei- 
jos. Atvažiavo jis čia. kad sybė, ir ne kardo galia jus 
jums padėti, kad per Moti- išliksite gyvi.
ną Bažnyčią jus suvienyti, “Jūs turite gražią pra- 
kad tęsti gražias jūsų tau- džią šioje lietuvių koloni- 
tos tradicijas, jūsų pri- joje. Įvertinkite savo kle- 
gimtą kalbą, kad jūs ir jū- bono pastangas, padėkite 
sų vaikai neužmirštų savo 
kalbos, savo gražių papro
čių. savo dainų ir giesmių. 
Šventindamas šią vietelę 
sakau jums, tegul būna 
čia jūsų, kad ir neskaitlin
gos grupelės lietuviškumo 
židinys. Tegul būna čia 
namai, kur jūsų vaikai iš
moks savo tėvų kalbos ir 
dainas ir visą kas tik yra 
kilnu ir gražu. Jūsų tėvų'
yra šventa pareiga tai sa- dainavo keletą dainelių, 
vo vaikams duoti. Jūsų pa-'kurios J. E. Arkivyskupui

jam. padėkite Seselėms. 
Tegul jos randa vietos Jū
sų širdyse. Ne sau jos dir
ba. bet jums ir jūsų vai
kams. Todėl dar kartą 

^sveikinu Jus ir linkiu pa
sisekimo. o jūsų gerb. kle
bonui sveikatos, ištvermės 
ir kantrybės.

Laike šventinimo apei
gų mūsų 
giedojo,

choras
o po apeigų su

I

i

dalyje, 
koloni- 
suteikė 
parem-

f

♦

iškilmėse geg. 23 d., ir tiems 
pasišventusiems vyrams ir mo
terims. kurios nepasigailėjo 
laiko ir jėgų, gelbėdami Sese
rims įvairiuose darbuose, kad 
istorinė diena būtų iškilmingai 
ir tvarkingai atšvęsta, tiems 
jaunuoliams, kurie taip rimtai 
atliko savo pareigas liturginia
me giedojime prie apeigų ir 
muzikalėje programos 
ir labdaringiems mūsų 
jos lietuviams, kurie 
aukų Seserų Įsikūrimui
ti — jiems, rašome šią viešą 
padėką. Žinotina, kad Los An
geles lietuvių katalikybės ir 
patriotizmo vertinimas yra gy
vas ir veiklus. Jie supranta, 
kad Seserų gyvenimo tikslas a- 
pima dvi neatskiriamas tarny
bas: Dievo ir tautos meilės dar
bai. ir užtai Seserys būna nuo- 

DUlkiai Širdžiai priimamos ir remiamos X
tikinčiųjų ir patriotingų Cali- 
fomijos lietuvių.

Rašome padėkos žodį Įvairių 
Los Angeles lietuvių organiza
cijų valdyboms, kurios suspen
davo savo veiklą tą sekmadie- 

kurį Seserys tai pastebėjo 
Įvertino. 
Malonu rašyti ačiū tiems sve

čiams. I ' ' '
jiečių parengtuose pietuose Se
serų naudai. Jų tarpe buvo lie
tuvių. atvykusių iš tolimesnių sįpažinti, 
priemiesčių. I

r
Reikalais ir reikalėliais, su

rištais su iškilmėmis, daug rū
pinosi mūsų garbingas klebo
nas. Prelatas J. Maciejauskas. 
Pakvietęs Seseris Pranciškie- 
tes steigti centrą Californijoj,; 
jo rūpestis jų pažanga ir išsi
laikymu yra nuolatinis ir tė
viškas.

Jo Ekscelencija Arkivysku
pas Cantwell laimino lietuvius, 
telaimina juos Viešpats — to 
karštai meldžia.

Dėkingos
Šv. Pranciškaus Seserys,

25c.

50c.

10c.

20c.

k
F

i

j p. Antanas Kneižys, savo žo- j * 
dyje apibėgo per visus ten esan
čius ir didžiai dėkojo, kad toks * 
šposas jam padarytas. Tai esą- 
antras jo gyvenime. Pirmas bu- - 
vęs 1940 metais. Čia charakte
ringas supuolimas. Kai Nor- 
v.’oodiečiai 1940 metais, birželio 
16 d. surengė pagerbimo ban- 
kietą, pagerbti p. A. KneižĮ, jo 
25-kių metų žurnalistinės dar
buotės. tai bankieto eigoje bu
vo gautos liūdnos žinios iš tė
vynės Lietuvos, kad komunis
tai okupavo Lietuvą, šiandien 
gi gautos žinios, kad naciai te- 
rioja Lietuvos kultūrą ir tt. 
Ar tas turėtų reikšti, kad šis 
ir anas buvusis pagerbimai, tai 
supuolimai, kad sustiprinus re
daktoriaus moralę ir davus jam 
suprasti, kad ne vienas esi ka
ro fronte su tėvynės priešais, 
bet štai prieteiiai. kurie kiek
vienu momentu tau brangus 
darbininke, ateina į talką. Tik 
šauk, mus visus ir po vieną, ir 
štai mes čia pat... bent tokios 
mintys galima buvo išskaityti 
iš pareikštų susirinkusių asme
nų. Ir tikrai, Antanas jautėsi 
ryžtingesnis kovai, prieš tėvy
nės Lietuvos teriotojus...

patirta, p. Antanas 
atvyko iš Lietuvos 
būdamas. Atvyko Į 
Ten pradėjo veikti 

draugijose. Taip

z

♦
♦

Smigias, 
K. Kali- 
Adv. A. 
Adv. A.

Ant kiek
F. Kneižys 
dar jaunas 
Hartfordą, 
lietuviškose
pavyzdžiui, tur būt 1913-14 me-

i
J
‘i.

Motina M. Aloyza. Juška ir P- 0 Siaurienė.

25c.

20c.

15c.

"DARBININKO” KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —

ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina.. 30c.

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno 
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65 
pusi. Kaina ................................................................

DR. VINCO PIETARIO RASTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 267 pusi. Kaina .............. ..............

ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ________

GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina 

GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadeikis, labai gražūs 
kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c., dabar parduodame po.................... ........ .....

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS .........................

JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
šė Vyskupas Būdys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar .._ 50c.

KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun. 
P. Juškaitis. Kaina ................................................

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun.
Dr. J. Starkus. Kaina --------------- -----------------------  $1.10

PETRIUKAS — sulietuvino S. Rakauskas pusi. 30 
Kaina .......................................................................

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygutė yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik .......  _ 25c.

PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė 
Kun. J. Paškauskas. Kaina ................................... 25c.

šv. Elžbieta Tiuringietė — Antanas Fengeris, S. J.
51 pusi. Kaina .....................................................

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 
parašė kun. Pr. Juškaitis. Kaina_____ ____

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
na ..____j*._ __ __________ __ ___________

TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina .............

TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas. 
Graži apysaka. Kaina ............................................

VYTIS KANKINYS (šv. Jurgis) penkių veiksmų 
tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina ------

'4

15c.

25c.

25c.

$1.60

20c.

25c.

35c.

NOVENOS
šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina 
Motinos Gerosios patarties. Kaina 
Dievo Motinos Nuol. Pagelbos. Kaina 

ielas Skaistykloje. Kaina

15c 
20c. 
15c. 
20c.

prie I
prie
prie 
už Si<
Stebukl. Medalikėlio D. M. Garbei. Kaina 15c.

NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA 
NOVENA
“TRYLIKA ANTRADIENIŲ ŠV. ANTANO GAR

BEI”. Išleido Kun. Magnus Kazėnas. Kas 
myli šv. Antaną ir nori gauti jo malonių, 
lai meldžiasi iš šios knygutės. Kaina

NOVENA prie Šv. Onos ir Kryžiaus Kelias

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

15c. 
15c.

* z



Antradienis, Birželio 15, 1943

VIETINES ŽINIOS
DARBININKAS

Iš Kelionės Philadelphijon
T

ŽINUTES
Birželio 11 d., po sunkiai ope

racijai mirė, Faulkner ligoni
nėje, Petronėlė Aleksiūnienė, 
47 metų .gyv. 173 M St. Paėjo 
Užuostės parapijos. Amerikoje 
pragyveno 22 metų. Paliko vy
rą Adomą, du sūnų, 4 brolius ir 
tris seseris. Laidojama birželio 
15 d., iš Šv. Petro par. bažny
čios, 9 v. r., Kalvarijos kapuose.

Sekminėse tapo pakrikštytos: 
Ona Marijona Titaus ir Stanis
lavos (Mickevičiūtės) Burbų; 
Marė Liudvika Juozo ir Bronis- 
lavos (Pavilionytės) Poškų.

tų, kurie priims Sutvirtinimo 
Sakramentą, bendra Šv. Komu
niją, ir pamokslas.

10 v. r., atsilankymas bei vi
zitacija J. Eks. Vyskupo Cu
shing, D. D.

10:30 vai. ryte Jo Ekscelen
cija suteiks vaikams ir suaugu
siems Sutvirtinimo Sakramen
tą.

Patartina visiems dalyvauti, 
kas tik gali, šiose iškilmėse.

Norintieji priimti šį svarbų 
Sakramentą, tepasimoko apie 
jį, apie visus Sakramentus ir 

" j apie visus Dievo ir Bažnyčios 
įsakymus, ir tepraneša savo 
norą vienam iš vietinių kunigų.

Trečiadienį, 4 v. p. p., Šv. 
Petro par. bažnyčioje, bus klau
somos išpažintys Jų, kurie eis 
prie Sutvirtinimo Sakramento 
ir visų kitų norinčių.

7:30 v. v., bus Šv. Teresės 
Novėnos ir birželio mėnesio 
pamaldos, ir klausomos išpa
žintys.

8 vai. v., “Darbininko” salėje, 
bus svarbus susirinkimas mote
rų - merginų kareiviams remti 
skyriaus. Šis skyrius 
“Darbininko” reikalams 
girną, birž. 20 d., 3 vai.

ruošia 
paren- 
p. p.

Vyskupas Cushing, D. D., 
So. Bostone

Ketvirtadienį, 8 vai. ryte, bus 
laikomos Šv. Mišios intencijai

Bertainio metų pasninkas ir 
abstinencija įpuola į sekamą 
trečiadienį, penktadienį ir šeš
tadienį. Bažnyčia ragina tikin
čiuosius ypatingai, per šias die
nas, pasimelsti.

Baigiant ruoštis Bostono Lie- praktikuojant. Sutikome, jau 
tuvių Jaunameėių Grupei ke- nuo pernai pažįstamą Festiva- j 
lionėn į Philadelphlaą, daly- lio direktorę Gertrude Knott. 
vauti su lietuvių tautiniais šo- Ji pasveikinus sakė, kad žmo- 
kiais dešimtame National Folk nės į Festivalį gausiai lankosi. 
Festival, Academy of Music Kiekvieną popietį salė esanti 
salėje, pasirodė, kad bagažo perpildyta. Vakarais — pilna, 
bus daugiau nei jį sugebės pa- bet. pasitaiką ir tuščių vietų, 
nešti, todėl šių žodžių rašėjui Gavus atskirus ‘dressing. rooms' 
teko vykti kartu ir kiek kur prasidėjo ir mūsiškių praktikos 
galima pagelbėti. “Ekskur- scenoje. Po praktikų mūsų ma- 
santų” skaičius susidarė: du loniosios vadovės nuvedė ber- 
suaugę, aštuoni berniukai ir aš- niūkūs į Catholic Youth Ass’n., 

kur jie gavo nakvynei puikius 
kambarius, o mergaites parsi
vežė į namus, pas pp. Rimgai- 
lus (Rimgailienė yra kun. St. 
Railos sesutė) h Paulauskus, 
prie pat įietuvių Šv. Kazimiero 
par. bažnyčios.

VYTAUTAS BELIAJUS

Praktikuojant scenoje, priėjo 
v
viškai: “Tamstos lietuviai? — 
Aš Vytautas Beliajus". Tai bu
vo malonus siurprizas. Vytau
tas Beliajus pasirodė yra ne 
tik įvairių tautų šokių specialis-

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

. Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

AMERICAN HEROES
BY LEFF

šitokią pastabą: “You made a 
big hit at Freedom Corner. — 
M. J. P.”

tuonios mergaitės. Beveik jų 
visų amžius.— U—12 metų.

STOTYJE
Į South Station visi susirinko 

11 vai. vak., geg. 6 d. Smarkiai 
lijant, savo Studebakeriu pasi
tarnavo p. M. Valatkienė, at
gabendama daiktus ir dalį da
lyvių. “Quaker” traukinys pasi-

Šv. Petro lietuvių parapijos 
vaikų vasarinei mokyklai, kuri 
prasidės liepos 6 d., aukavo: 
merginų Sodalicija $25.00. Lie
tuvos Dukterų Draugija $15.00. 
Vietiniai kunigai ir Bostono lie
tuvių katalikų visuomenė yra 
labai dėkinga šioms duosnioms 
draugijoms.

Nuoširdi Padėka

Norime širdingai padėkoti So. 
Bostono Amžinojo Rožančiaus 
draugijai už suruošimą arbatė
lės mūsų naudai ir už prisiųstą 
pelną $110.00.

Dėkojame klebonui kun. P. 
Virmauskui už pritarimą ir pa
raginimą draugijos šiam kil
niam tikslui pasidarbuoti. Taip
gi dėkojame kun. K. Jenkui už 
paįvairinimą programos, paro
dant gražių paveikslų.

žodžiu, dėkojame šios arbatė
lės rengėjoms ir visiems, kurie'

• • * Iprisidėjo, kad vakaras būtų 
sėkmingas ir pelningas. Pinigai 
paskirti statybos fondui.

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys.

taikė gauti puikus modemiškas jaunas vyras ir užkalbino lietu- 
vagonas. kurs dar buvo tuš
čias. Vietas pasirinko kas tik 
kokias norėjo. Palydėti atvyko 
tėveliai ir mamytės. Tik du iš 
jų, (Vasiliauskas ir Petraitytė) 
tos laimės neturėjo, nes juo- tas, autoritetas, bet taipgi kuk- 
dviejų tėveliai ir mamytės jau y, simpatinga asmenybė ir nuo- 
senai ilsisi po žalia velėna. Bet 
jie to nejautė. Juos kelionėn iš- 
ruošė jų gerieji giminės.

11:55 traukinys pasijudino, i 
Sudiev Bostonui, Amerikos lai
svės lopšiui! Mes vykstame į su lietuvių 
Philadelphią — broliškos mei
lės miestą, kur pamatysime 
garsųjį Amerikos Laisvės Var
pą. Gal tas varpas neužilgo sus
kambės visam pasauliui, kartu labama. Jis atvyki) 
ir mūsų tėvų žemei Lietuvai?

TRAUKINY
Po kelių sustojimų, traukinys 

prisikimšo, kaip gatvekaris. 
Didžiumoje įvairaus rango ka
riškių. Visi teiraujasi iš kur ir 
kur čia tiek daug vaikų keliau
ja. Smalsuoliai sužino, kad čia 
Bostono lietuvių vaikai vyksta 
į Tautų Festivalį.

Nors visi sėdynes turintieji 
“saldžiai” sumigo, bet mūsiš
kiai tik šneka - klega, juokau-

^•©©©©©©©©©©©©©©©©©©‘©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^ę^ję^
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iCOLD PERMANENT

I

I

A ' ■

■

nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 

nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

0

1

Užduotis svarbi, reikia gerai Tuo įdomiau, kad jie ir savo 
pasiruošti, todėl ir ateitininkai 
tuoj stojo darban — praktikuo
ti. Su jais darbavosi ir V. Be
liajus. Ir štai šios garsios isto- 

i rinės salės užsceny, kurioje yra 
koncertavę pasaulio garsiausi 
muzikai artistai debiutavusios 

, operos — skambėjo lietuviška 
daina, dundėjo grindys nuo lie
tuviškų šokių ritmo.

I 
širdus lietuvis - patrijotas. Pir
miau turėjo šokių studiją Chi
cago je ir per pastarus 5—6 me- į 
tus su savo grupe supažindino i 
Amerikos publiką '.Vashingtone

j tautiniais šokiais, ( gis dešimtas tautų festivalis 
į dalyvaudamas Foik Festiva- į tęsėsi keturias dienas su prog- 
luoše. Dabar yra tautinių šo-j^j^gig pO pietų ir vakare. Jų 
kių instruktorius School of Or- j ruošimu rūpinosi National 
ganic Education, F airhohe, A- Fojk Festival Association, ku- 

- ► su tos mo-1 rįą sudaro žymūs žmonės dau-
kyklos grupe ir kasdien Festi-1 giausia edukatoriai. Tikslas, 
valo programose demonstruoja rodos, tai parodyti ir susipažin- 
senovės anglų šokius. Jo grupė [ ti su įvairių tautų. kurios suda- 
moka ir beveik visus lietuvių ro Amerikos tautą - šalį, liau- 
tautinius šokius ir turi įsitai- dies menu — kultūra. Pakvies- 
sius lietuviškus kostiumus, isa-. tieji dalyvauja savo

Į FESTIVALAS

I

lėšomis.

ŠOKIAI NUFILMUOJAMI

Iš krautuvės vėl teko su
grįžti į Academy of Music, nes 
buvo susitarta su viena tauti
nių šokių mokytoja - studijuo
to ja iš New Yorko, kuri norė
jo nufilmuoti kaikuriuos šo
kius. Čia lauke ant “parking 
space” buvo nufilmuoti Kalve
lis, Mikita, jaunieji muzikantai 
ir grupės vedėja su kanklėmis 
tautiniuose kostiumuose.

FESTIVALIO ĮDOMYBE
Šeštadienį po pietų, buvo pro

gos pamatyti Chicagiečių grupę 
šokant. Čia. šių žodžių rašėjui 
ir teko matyti šio Festivalio į- 
domybė, kuomet Chicagos atei
tininkai susijungę su ne lietu
vių V. Beliajaus grupe iš Ala- 
bamos, bet kurie buvo lietuviš
kuose kostiumuose, sudarę di
delį būrį iš 10 porų. įbėgo į es
tradą visi šokdami 
suktinį'
Tuomet, Beliajaus 
ti” 
ir Mikitą, o chicagiečiai Kubi
lą ir Voveraitę. Voveraitę šo
kant prie mikrofono dainavo 
solistė Druktenytė. Tuomet vėl 
visi bendrai šokdami suktinį 
“iššoko” nuo estrados lydimi 
publikos gausiu plojimu.

(Bus daugiau)

orkestrėlę su kanklėmis turėjo, 
ko neturėjo kitos šokėjų gru
pės. Nežiūrint, kad naktį kelio
nėje praleidę - nemiegoję, bet 
gražiai pašoko Kubilą. Kepu
rinę. Mikitą ir Kalvelį. Po pro
gramai atėjo Bostoničius pa
sveikinti kun. S. Raila ir kun. 
V. Vežis, Mr. Ed. Nadel ir Mrs. 
Sonkin.

i Po pietų publikos buvo per-
1 pildyta salė. Didelę dalį sudarė 
mokyklų mokiniai. Vakare susi
rinko vien suaugę — inteli
gentiška publika. Bostoniečiai 
vėl šoko: Kepurinę. Mikitą ir 
Kalvelį. Matyt ypatingą įspū
dį padarė Mikita, nes berniu
kams pradėjus šokti per lazdas 
išsiveržė gausus plojimas. Lie
tuviams atlikus savo dalį, vedė
ja nuo estrados nepaleido —tu-

■ rėjo sėdėti dėl estrados papuo
šimo iki programos galui. Už
pakaly lietuvaičių sėdėjo plunk
snomis pasipuošę indijonai. 
Šioms pasiskundus, kad šilta, 
indijonai . pasitarnavo pavė- 
dindami jas su plunksnų vėdyk- 
liais.

lietuvišką 
Pabaigę persiskyrė, 

“sulietuvin- 
alabamiečiai pašoko Jonkelį

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas. Bellevue St., Dorches
ter. Įeigos $1.236. Gera nuosa
vybė. Tiktai $1,500 cash. Balan
sas morgičius Savings
Žemas apmokeščiavimas. F. T. 
Keefe, 50 Congress St., 
417. Tel. HUB 8157 arba PARk- 
way 6826 M.

Bank.

Room

vo mokykloje (tolimoje Alaba- Jiems proga parodyti savo tau- 
moje), kur lietuvių visai nėra, tos meną.
turėjo net lietuviškų šokių va- Kaip svarbu, toks 
kar3- . j mas parodo, kad net Kanados

Yra išleidęs du įvairių tautų valdžia (Province of Quebec) 
Dance prisiuntė

pasirody-
PARSIDUODA gražus dviejų 

šeimynų namas, Dorchesterį, 
arti Shawmut Station. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. $800. cash. Ba
lansas Savings Bank morgičius 
su 5'š. F. T. Keefe. 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

šokių albumus 
and be Merry’

vardu “. 
kuriuose yra 

ja. Grupės vedėjos ~I Vaškienės Penki Iietuviški šokiai. Dabar 
yra paruošęs ir greit iš spau
dos išeis išsamus 40 lietuviškų 
šokių — ratelių albumas, su 
iliustracijomis apibudinimais ir 

_ tekstų vertimais vardu: “The 
, Dance of Lietuva”. Tai knygai 
, trumpą istorinį Lietuvos api
budinimą yra parašęs prof. 
Kazys Pakštas, o įvaidos žodį 
— žinomoji Sarah Gertrud 
Knott, National Director of 
the Folk Festi- d and folklo- 
rish at Washin_ton University

l
i

patarimas, kad bandytų už
migti, nes žino koks darbas jų 
laukia Philadeiphijoje, neran
da pritarimo. Tik į rytą prade-; 
jo viens po kito “užgesti” — 
užmigti.

PHILADELPHIJOJE
8 vai. ryte sustojome Broad 

St. stotyje, Philadeiphijoje. Čia 
mus maloniai pasitiko Phila- 

(delphiečių simpatingos atstovės 
| vytės Ona Rimgailaitė. Alena
Šaulytė ir Elzbieta Sideravičiū- jn gt Louis. 
t6’

Pirmiausia, žinoma, buvo 
pusryčių klausimas. Nuvedė į 
didžiulį “automatą”, kokių Bos
tone visai nėra. Čia r.e tik buvo 
malonu 
ėję

I
i
I■

I

bet ir įdomu. Beje, iš- 
stotieš “perlindome 

per Phiiadelphijos Ci-
IS 

kiaurai” 
ty Hali.

Nusiskubinę į Academy of 
Music, netoli stoties, kur: iš 
lauko panaši į Bostono Sym- 
phony Hali, radome jau grupes
-

CASPER’S BEAUTY SALON |
738 E. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. |

LANKĖSI
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Užsisakykite Toniko Pas Mus ;
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems į 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. į 
t Grafton Avė.. Islington Mass. i
į Tel. Dedham 1304-W |

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130k-R

Penktadienį ‘Darbininke’ lan
kėsi kun. Pr. M. Juras. LDS 
vice - pirmininkas.

Šeštadienį lankėsi Anele Čap- 
likienė iš Dorchester. Mass. At
silankymo proga atnaujino 
'Darbininką' ir kalendoriaus 
fondui aukojo $1.00. P-nia Čap- 
likienė yra ilgametė ‘Darbinin
ko’ skaitytoja ir nuoširdi rė
mėja.

Taip gi tą pačią dieną lankėsi 
ir p. Jonas Januškevičius iš 
Dorchester. Mass. P-nas Januš
kevičius per kelis metus buvo 

namo prižiūrėto
jas. Jis buvo nuoširdus darbi
ninkas ir jam ir šiandien malo
nu atsilankyti ‘Darbininke’.

“Darbininko"

CHICAGOS ATEITININKAI— 
PASIŠVENTĖLIŲ BŪRELIS 
Tuoj atvyko ir teko susipa

žinti (bei atnauonti pažintį su 
kaikuriais) su ’hieagos ateiti
ninkais. Tai p sišventėlių bū
relis. Jie su d lėliais asmenį 
niais nuostoliai' ir nepatogu- 

1 mais attvko is tolimos Chica
gos, kad parodyti šio istorinio 
didmiesčio kultūringai svetim
taučių publika: lietuviškų šo
kių. kostiumų ir dainos grožį, 

j Jie tai pasekmingai atliko, nes 
didžiuma jų baigę Lietuvoje 
aukštesnes mokyklas, todėl 
mokėjo į šokius ir dainas įdėti 
tinkamo jausmo - pergyvenimo. 
Be to, pakely. Cleveland, Ohio 
ir Pittsburgh. Pa., jie išpildė 
skaitlingai lietuvių publikai lie
tuvių šokių ir dainų programą. 
Tam būreliu: vadovavo bosto
niečiams kiek žinomas Antanas 
Skirius ir jo žmonos sesutė Lu- 
cilė Zaikienė - Piliponytė. (Tai 
bostoniečių Jono ir Marijonos 
Zaikių sūnaus. Loyolos Univer
siteto medicinos studento ir A- 
merikos kariuomenės atsargos 
leitenanto žmona). Pats jau
nasis Zaikis taipgi buvo atvy
kęs ir puikiai išmokęs šoko lie
tuviškus šokius

kvartetą pademon. 
truoti Kanados liaudies daine
les.

Programa pradedama su įspū
dingais Amerikos indijonų šo
kiais - dainomis. Baigiama vai., nuvy 
Coast Guard (Laivyno) benu, ve ant Freedom 
vėliavų pagerbimu, himnu.

LIETUVIAI GERAI 
PASIRODĖ

Šiame festivaly lietuviai ;~~ 
tingai gerai pasirodė. Ne tik šo
kių atlikimu, bet ir gausumu. 
Mat dalyvavo dvi grupės: 
augusių iš Chicagos ir jauna-' 
mečių — vaikų iš Bostono. Tai F“ 
buve vienintelė jaunamečių : 
grupė iš kitur atvykusi, todėl 
kėlė pas visus

KRAUTUVĖS LANGE

Festivalio vadovybė paprašė 
kad bostoniečiai šeštadienį, 1 

yktų į Gimbels krautu
vę ant Freedom Corner ir pa- 

: gelbėtu Karo bonų vajuje. Ten 
[kampiniame lange įrengta bonų 
i pardavinėjimo stotis. Tame lan- 
i ge gražiosios Bostono lietuvai- 

-^“'•tės sutraukusios didelę minią 
t žmonių pašoko — Noriu Miego, 
Kalvelį ir Kubilą, šokių tarpuo- 

'u' se buvo vedamas bonų pardavi- 
_ mo vajus. Žmonės gana gausiai 

; pirko. Apie šį pasitarnavimą 
1 Festivalio Business manager 

susidomėjimą.' M. J. Pichering laiške pridėjo

Horth Brighton Bakery, 
Ine.

j Kepa skaniausią duoną, kaip 
(juodą, taip ir baltą. Pasirin-: 
kimas didelis pajų ir tortų.

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

GRABORIAI

i i

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. Gailiūnienė,

8 VVinfield St., So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway 1864 -W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St.. So. Boston. Ma3S. 

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininke

I 
I

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkls
702 E. Sth St., So. Boston. Mass.

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

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. Sth St.. So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko suslrinkimu3 kas tre 
čią. sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

Valgomų Daiktų Krautuvės
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę^kuri^ 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702 

29 Savin Hill Avenue 
Dorchester, Mass. COL 1981

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2900
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dyka) 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2503
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gos randasi ten pat. Nie
kas negali atspėti iš ank
sto karo eigos: bet imant 
bendrai, atrodo, kad Vo
kietija gali būti greičiau 
įveikta kol Japonija dar 
kariauja, negu Japonija, 
Vokietijai kariaujant...

Mes turime pasirinkti 
tarp dviejų pavojų, ir iš 
praktiško patyrimo Vokie
čių pavojus atrodo daug 
didesnis. Hitleris yra pa
naudojus savo užkariavi
mus daug pasekmingiau, 
negu Japonai, per viene
rius metus okupacijos, jie 
nuveikė mažiau, negu bu
vo tikėta. Didžiausia prie
žastis to yra, kad Japoni
jos užkariavimai visi ran
dasi užjūryje; jų produk
tai turi būti gaoenti į Ja
poniją laivais, ir tie laivai 
naikinami Amerikos sub- 
marinų.

Hitlerio 
randasi arti

• vietas, kurias 
gvai pasiekti 
bitais keliais, 
plėšė užkariautų šalių tur
tą ir dabar, nori išplėšti iš 
jų visus vyrus vergauti 
Vokiečių fabrikuose. Mū
sų patyrimas duoda mums 
suprasti, kad yra daug 
saugiau viską koncentruo
ti prieš Vokietiją pirmiau. 
Bet tas nereiškia, kad mes 
užmiršime Japonijos ar
ba, kad mes melšime Ja
ponus pasinaudoti savo 
grobiais; šiais metais jie 
tai patirs. —

Bet visą tai užims ilgą 
laiką dvi didelias militari- 
nes imperijas— užims lai
ko, sunkių kovų, daugelį

Mes vedame dviejų fron- gyvybių ir turto — kaip 
tų karą su daugiau, negu pastebėjau praeitą savai- 
pusę mūsų jėgų Pacifiko tę, kas įvyko Tunisijoj 
fronte. Abiejose pusėse duoda mums vilties, kad

Balandžio 14 d., guber- Poor Law atsakomi už jo 
natorius Thomas E. De- 
wey, pasirašė bilių. kuris 
duoda teisę ateiviams, 
New Yorko valstybės gy
ventojams, gauti senatvės 
pensijas ir teikia pagelbą 
akliems, šis įstatymas yra 
labai svarbus, nes daugiau 
kaip ketvirta dalis Jung. 
Valstybių ateivių gyvena 
New Yorko valstybėje.
Gubernatorius Dewey 
Patvirtinimo Praneši

mas
Šis naujas įstatymas ne

bus sunkenybė taksų mo
kėtojams. Kaip guberna
torius Dewey įrodė, neap
sunkins. bet palengvins jų 
taksų naštą, 
bernatoriaus 
yra įdomus.

“Šis bilius 
pašalpą senatvei ir pagel
bą akliems valstybės gy
ventojams, kurie yra atei
viai. Ligi šiol, tokia pagel- 
ba po Sočiai Welfare Įsta
tymu. lietė vien tik pilie
čius. Jis užbaigia nepatei
sinamą skirtumą tarpe pi
liečių ir ateivių kaslink pa
šalpos.

“Šis pakeitimas įstaty
mo kainuos valstybei ma
žiau. negu jei pakeitimas 
nebūtų padarytas. Federa- 
liai pinigai sumažins pa
šalpą valstybei.

“Asmenys, kuriems pa
galba būtinai reikalinga, 
turi ją gauti nepaisant ar 
piliečiai, ar nepiliečiai”.
Aplikantas, Pilietis Ar 
Ateivis, Turi Sutikti Su
Sekamais Reikalavi

mais.
Būti tinkamu

natvės pensiją New Yorko VCest Virginia. šešios vai- Į 
valstybėje, aplikantas pri- stybės, kurios duos senat- 
valo būti 65 m. amžiaus vės pensijas ateiviams, 
arba daugiau. Kuris iš da- ‘kurie gyvena ilgą laiką 
lies arba pilnai negali sa- Jung. Valstybėse, ir kiek 
ve užsilaikyti, ir neprivalo laiko, yra sekamos — Io- 
turėti giminių, kurie gali wa. 25 metus: Minnesota 
jį užlaikyti, ir kurie pagal 25 metus: North Carolina 
patvarkymą New York 10 metų (ir “pirmas popie-

Sekamas Gu- 
pranešimas

pirmą kartą.

Britų Karališkojo Laivyno baliunai, kurie patarnauja Laivynui, sekant priešo veiksmus jūro
se. Jie gelbsti minų gaudytojams, keliautojams ir suardo priešo planus.

Prentiss M. Brown

užkariavimai 
Vokietijos, 

galima len- 
gelžkeliu ir 
Jis jau api-

I 
j 

Prentiss M. Brown pas- nomiją University of Illi- 
kirtas Kainų Administra- nois. 
torium, vieton buvusio Sugrįžęs į savo miestą, 
Leon Henderson. Daug jis prisidėjo prie tėvo tei-

by ELMER DAVIS

užlaikymą.
Aplikantas turi gyventi 

New Yorko valstybėje 
nors penkis metus iš de
vynių metų prieš padavi
mą aplikacijos dėl senat
vės pensijos, ir paskutinis 
metas paskirto laiko turi 
būti praleistas New Yorko 
valstybėj. Seni asmenys, 
kurie yra įnamiai įstaigų 
arba kurie dėl fizinio ar
ba protinio trūkumo pri
valo būti įstaigose, negali 
gauti senatvės pensijos. 
Kiekvienas aplikantas dėl 
senatvės pensijos, ar tai 
pilietis ar ateivis, turi su
tikti su šiais patvarky
mais.
Valstybės, Kurios Duo
da Pensijas Ateiviams

Skaitlius valstybių, ku
rios duoda senatvės pen
sijas ateiviams, kurie su
tinka su reikalavimais vis 
auga. Pagal American As- 
sociation for Sočiai Secu- 
rity, net 21 valstybė birže
lio 1 d., davė pensijas atei- žmonių sutinka, kad Hen- šių praktikos. Ir jo politinė 
viams, ir galimas daiktas, 
kad ir kitos valstybės a- 
part New Yorko sulibera- 
lizuos savo pensijos įsta
tymą. Dauguma šių vals
tybių. raportas parodo, y- vieną Senatorium, 
ra pietuose, kur yra labai turi svarbaus administra- 
mažai svetimšalių, natų- tyvio patyrimo, bet jo da- 
ralizuotų arba ateivių.

Sekamos valstybės duo- linga pasiryžimo ir ištver- 
da senatvės pensijas atei- mės visų pirma, ir atsispy- 
viams: Alabama. Arkan- rimo prieš organizuotas 
sas, Georgia. Idaho. Kan- spaudimo grupes, 
sas, Louisiana, Michigan. D . -- o. t-*r; ’ • • b .’ Brown paeina iš St. Ig-Mississippi. Missoun, . . . .. _.u t nace, miestas pietmejeMontana. Nebrasxa, New ,T. r, Y xxr • rv i Missoun. Per atostogasMexico. Oxlahoma. Ore- - ,. , ._ „ , . e, vasarą jis dirbo vaistinei,
gon, enns> "varna, ou pardavinėjo laikraščius ir 

‘Dakota. Tennessee. Ltah. tarnavo viešbuėiUose. Už
gauti se- Virgima, Uashmgton ir balgęs Albion Ko!egiją 

1911 m., jis studijavo eko-

dersonas daug nuveikė, karjera prasidėjo. Jis ta- 
Bet jis nesutiko su Kon- po išrinktas prokuroru 
gresu. Brown tarnavo tre- Machinac apskričio, kurią 
jus terminus Kongrese — vietą jo tėvas pirmiau lai
du kartu buvo Atstovu, ir

Jis ne-

bartiniai tarnybai reika-

I

3 Olč Gold
CIGARETŲ

Pardavimas Eina AUKŠTYN, AUKŠTYN, AUKŠTYN!

MAŽIAUSIA Nikotino 
MAŽIAUSIA Gerklę Erzinančių 

Kokybių, Tars ir Kėsins

l OBUOLIŲ “MEDUS”
naujas drėginimo elementas naudojamas vietoje glecerinos. kuris var

tojamas karo reikalams.
The Eastern Regionai Research Laboratory of the U. S. Department of 

Agriculture išvystė ši nauią drėginimo elementą iš šviežių obuolių sunkos. 
Mes j.i vadiname Obuolių "Medumi”.

Parinktų tabakų apipurškimas su Obuolių “f 
cisaretus šviežiais ir drėgnais. Obuolių "Medus" 
nio. už tai jis ir Old Gold cigaretų skonio nepakeičia, 
giais. mes manome, kad jis tinkamesnis už gleceriną.

PASIDŽIAUGKITE SAMMY KAYE’S band ir
SVEČIAIS TREČIADIENIAIS — 8 V. V. WEEI

Bet yra aiškūs daviniai, 
kad ir Vokietija rengiasi 
ofensyvams prieš Rusiją, 
ne tokioj skalėj, kaip pra- 

• ėjusiais metais, arba net 
j prieš dviejus metus; bet 
Hitleris dar turi kelis mi
lijonus kareivių ir kelis 

jis

KARAS DAR 
NEBAIGTAS

Šiuo metu, karas įėjo į 
periodą, kurį Hitleris pa
vadindavo ‘creative pause’ 
(kūrybos pauza). Tas 
reikšdavo, praėjusiomis 
dienomis, kad jis rengėsi tūkstančius lėktuvų, 
ką nors aktyvo pradėti; šį gali dar užduoti gerą smū- 
sykį mes esame toj “kury- gį. — 
bos pauzoje”, nes mes pla
nuojame puolimus, kurie 
gali būti nuo Graikijos ligi 
Norvegijos, arba kitur.—
navimo planas mums duos 
tinkamą maisto atsargą. 
Anglijos racijonavimo sis
tema daugiau jaučiama, 
negu mūsų, bet sveikatos 
padėtis geresnė, negu prieš 
karą. Visi nesusipratimai 
bus išnaikinti, kada mūsų 
sistema veiks per kelius 
mėnesius. Office of Price 
Administration pradėjo le- 
galę akciją prieš juodąsias 
rinkas.

Brown pranešė, kad jis 
Jis įrodė politinį narsu- planuoja geresnį adminis-

kė. Po šešių mėnesių 
Brown grįžta atgal į pri
vatinę praktiką. 1930 m. 
Michigan gubernatorius 
paskyrė jį į Valstybės Ty
rinėtojų Tarybą.

Brown pradėjo veikti de
mokratų partijoj, tarnau
damas kaipo pirmininkas 
Valstybės Seimo 1924 m. 
Šią poziciją laikė per pen
kerius metus. 1932 m. 
Brown tapo išrinktas tar
nauti Atstovi} Bute, Wa- 
shingtone. Nors jis prieši
nosi per-organizavimui 
Aukščiausio Teismo, 
Brown rėmė daugumą 
Roosevelto Administraci
jos pasiūlymų.

1936 m. išrinktas Sena
to nariu, kur jis tarnavo

: komitetuose.'

DVIEJŲ FRONTŲ 
KARAS

fronte.
mes priversti keliauti mil- vėl, kaip 1918 metais Vo- 
žiniškus plotus sutikti kiečiai sustos, kada jie 
priešą, kuris kovoja daug pamatys, kad jie negali 
arčiau savo šalies. Kaip p. laimėti: bet pakol tas į- 
Mark Suilivan neseniai vyks mes turėsime daug 
rašė, kas liečia gazoliną ir darbo ir sunkių kovų — 
aliejų — Amerikiečių lai- nepaliaujamos Amerikos 
vynai, armijos ir oro jėga karo produkcijos gamy- 
gal suvartoja daugiau jų bos, už kurią mes turėsi- 
kelionėse pasiekti priešą, me užmokestį žemesnių 
negu kovodami prieš jį. A- gyvenimo standartų, negu 
takuodami Vokietiją, mes prie kurio mes pripratę, 
turime pagalbą dviejų; O. W. I.

kada jie

bet pakol tas į-

ras”); North Dakota, 30 
metų (penki iš jų neper
traukiami ir prieš pat pa
davimą ap.l ikacijos) svarbiuose 
Rhode Island 10 metų;
IVyoming 15 metų. FLIS. mą, kada jis sutiko remti travimą kuro aliejaus, at- tautų kurios "arti jos_ Bri-j

“— Prezidento Roosevelto bi------- : • • • - - •
lių prieš infliaciją. Veik
damas ypatingose Kongre
so pareigose, prezidentas 
pareiškė, kad jeigu įstaty
mas nebus pravestas su
laikyti kainas ir algas, jis mo kainos pakilo tik 21'1. — 
bus priverstas taip daryti Brown jaučia, kad tuo at- 
egzekutyviu įsakymu. Kai- vėju daug nuveikta.
nų ir Algų Kontroliavimo 
Bilius galutinai Kongreso žinti pasažierinių automo- 
priimtas, ir tik Brown pa- bilių mylias ligi 5,000 kas- įj 
stangomis bilius buvo Se
nato priimtas. 

Bet tą atsiekti, jis turė
jo kovoti svarbias ir stip
rias ūkių organizacijas, 
kurios pasisakė prieš bilių. galionų per mėnesį. Bet, j 
Tikima, kad praeitą rude- dabar Brown leidžia kiek- 
nį, jis pralaimėjo tik to- vienam vairuotojui nus- 
dėl, kad jis rėmė tą bilių. pręsti kiek gazolino jam 
Racijonavimas, kaip kiek- reikalinga vartoti, 

vienas Amerikietis žino, Planai racijonuoti mais- 
dabar pilnai veikia. Turi- tą, kuro aliejų, motorinių 
me mūsų kareivius aprū- automobilių ir t. t., daromi 
pinti tik su geriausiomis įvairiose valdžios įstaigo- 

r reikmenimis. Nors Anglija se, kurios specializuojasi 
padaugino auginimą ūkio tose šakose, 
produktų, bet ta industria- Kada tos įstaigos mato 
lizuota sala negali išmai- trūkumą sulyginus su vi- 
tinti savo gyventojų. Svar- suomenės reikalavimais, 
biausia maisto produkcijos Office of Price Adminis- 
teritorija Rusijoj yra na- tration įsako įvesti racijo
čių rankose. Išalkę vyrai navimą. 
negali kovoti. Tai yra ge-' “Racijonavimas ir kainų 
ras dalykas pasidalinti da- kontroliavimas turi būti 
lį maisto su mūsų alijan-

1 tais, 
į Mūsų dabartinis racijo

Medumi” padeda išlaikyti 
’ savyje neturi jokio sko- 

Kaikuriais atžvil-

z
/

Liepos mėnesį. 1912 m. Old Golds buvo 
pripažinti pirmoje vietoje iš 7 vadovau
jančių rūšių cigaretų. S; tyrinėjimą pa
darė neD-aš'.tas ir nepasamdytas 
Readers Digest.

Latakia
19-11 m. mes pridėjome prie Old Golds 
retai gaunamus, duodančią gera skonį 
Latakia. kuris teikia Old Golds na
tūralų skonį Gauk pakelį Old Golds / . 
šiandieni

PIRK
DAUGIAU 

KARO BONŲ 
dabar:

P-LtriUard Corn pa n y
EstabLshed 1760

sargai sekančią žiemą. Su tanija ir Rusija — ir ku-į Gyvenimas — tai privile- 
kylančiomis algomis ir ki- rįos įg logistinio atžvilgio gi ja jėgoms išbandyti, o 
tų produktų kainomis, kai- žiūrint .randasi daug ge-kai ta privilegija drąsiai 
kurios prekės bus aukštes- resnėje pozicijoje, negu į imama, patogių progų pa
neš. Tarpe rugsėjo 1939 m. mes. Vesti karui prieš Vo-lsitaiko daug dažniau, negu 
ir sausio šių metų, gyveni- kietiją daug Alijantų jė-l spėsi ias išnaudoti.
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l
P. Brown stengiasi suma-

met, kiek nustatė Baruch 
komitetas, kada peržiūrė- gį 
jo gumos atsargą. Tas pa- 
aiškina jo sumažinimą ga- gį 
žolino kiekį nuo 12 ligi 6

Planai racijonuoti mais-

I i

apsauga, o ne kokis apsun
kinimas”, p. Brown pareiš
kė. FLIS.i
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Visiems Jėzaus Širdies 
MYLĖTOJAMS!

Jėzaus Širdies mylėtojai ir pasiaukojusios šei
mynos jokiu būdu neapsieina be Jėzaus Širdies 
laikraščio. Daugybė žmonių tos geros Širdies 
nepažįsta ir nemyli.

TODĖL
“ŽVAIGŽDĖ”, Jėzaus Širdies mėnesinis laik
raštis trokšte trokšta Kristui Karaliui laimėti 
kiekvieną asmenį ir lietuvišką šeimyną.

TAIGI
Norėdami dar labiau pažinti ir per didesnį pa
žinimą pamylėti geriausią Jėzaus Širdį, nea
tidėliodami išsirašykite metams gražiais pa
veikslais papuoštą ir vėl padidintą Jėzaus 
širdies laikraštį.

'•ŽVAIGŽDĖ”
kurios kaina metams 50 centų. Kas atsiųs 
$1.00 gaus didelį spalvuotą Jėzaus širdies pa
veikslą.

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
•'ŽVAIGŽDĖ"

488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
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