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"Vytis" No. 4 (29)

Šiomis dienomis išėjo L. 
Vyčių organiazcijos orga
nas “Vytis” No. 4 iš “Dar
bininko” spaustuvės. L. • 
Vyčių Centro Valdyba bu
vo priversta dėl išėjusių į 
karo tarnybą spaustuvės 
darbininkų savo spaustu
vę uždaryti.

p. Ignas Sakalas, “Vy
čio” redaktorius, labai su
maniai redaguoja “Vytį” 
ir jį laipsniškai lietuvina.

Naujos Anglijos L. Vy
čių nariai dabar turėtų uo
liau pasidarbuoti, kad 
“Vytis” gautų daugiau 
moralės ir materialės pa
galbos. Chicagiečiai per 
daug metų labai nuošir
džiai rėmė “Vytį” — gau
siai finansavo jo išleidi
mą. Jie ir dabar neatsisa
ko “Vytį” paremti, nes 
jiems yra brangi L. Vyčių 
organizacija. Tačiau da
bar turėtų daugiau susirū
pinti Naujosios Anglijos 
Vyčiai ir visa šviesioji vi
suomenė, kad organas 
“Vytis” padvigubintų savo 
tiražą.

p. Pranas Razvadauskas, 
Centro Pirmininkas, kuris 
labai daug laiko ir pinigo 
aukoja L. Vyčių organiza
cijai, Vytiškai atsišaukia 
į visas kuopas, kad jos ® 
darbuotųsi: į 
giau naujų narių ir remtų 
Centrą finansiniai. Į jo ir 
visos valdybos atsišauki
mą atsiliepė šie apskričiai 
ir kuopos: New York ir 
New Jersey apskritis pri
siuntė Chicagos
apskritis — $25.00; Athol, 
Mass. 10-toji kuopa $28.- 
00; So. Boston, Mass. 17-ji 
kuopa $14.90; Worcester, 
Mass. 26-ji kuopa — $30.

“Darbininko” redakcija 
sveikina “Vyčio” redakto
rių p. Ig. Sakalą ir L. Vy
čių Centro Valdybą, kuri 
taip* sumaniai vadovauja 
mūsų jaunimo organizaci
jai, ir linki, kad p. redak
torius ir valdyba susilauk
tų visų L. Vyčių organiza
cijos kuopų ir šviesiosios 
visuomenės paramos!
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ANGLIAKASIŲ STREIKO 
KRIZE

Derybos Nutruko—Daugiau Darbininkų Išėjo Į Streikų 
—Darbininkai, Nežiūrint WLB Sprendimo, Reikalauja 
Nuo Įėjimo-lki-jėjimo (Portal-To-Portal) Atlyginimo.

VVashington, D. C., birž.(sykių savininkus, kad be 
21 — WLB (Karo Darbo1 skriaudos vieniems ir ki- 
Taryba) išsprendė, kad tiems šis streikas būtų 
darbininkai negali gauti užbaigtas, 
atlyginimo nuo įėjimo-iki- 
įėjimo (portal - to - por- 
tal), bet tik už tą laiką, 
kaip buvo numatyta seno
je sutartyje.

Prieš Streikus Bilius Dar 
Nepasirašytas

Washington, D. C., birž.
Kaip žinoma, Angliaka- 21 — Kaip žinoma, Jung. 

šių unijos vadovybė buvo Valstybių Kongresas pri- 
paskelbus 
rių laikas 
madienį. 
Kasyklų savininkų ir ang- pasirašymui, 
liakasių unijos nutruko. Prieš tą bilių pasisakė 
Darbininkai laukia pasi- visi organizuoti darbinin- 
tarimo su vyriausybės at- kai. Galimas dalykas, kad 
stovu — kasyklų admi- 

įnistratoriu Ickes. 
j Susidarė angliakasių 
streiko krizė. Visi laukia, 
kad streikas kogreičiau- 
sia pasibaigtų. Mes tvir
tai tikime, kad valdžia pa
darys spaudimą ne vien 

įrašytų* dau- i darbininkus, bet ir į ka-

paliaubas, ku- ėmė bilių prieš streikus, 
užsibaigė sek- Tas bilius dabar yra pas 
Derybos tarp Prezidentą Rooseveltą, jo

Prezidentas Rooseveltas, 
kuris visuomet buvo pa
lankus darbininkų susior- 
ganizavimui, rimtai svar
sto tą bilių, kad nepada
ryti žalos organizuotiems 
darbininkams ir šalies ge
rovei. Todėl jo pasirašy
mas ir vilkinimas.

Britai Puolė Nacių Submarinas
- <*^4
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gatvėse, 
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Naciai Uždraudė Gyventojams 
Važinėjimą Lietuvoje

Stckholm, Švedija, birž. 
21 — švedų laikraštis
“Svenska Dagbladet” ra
šo, kad Vokietijos naciai 
uždraudė Lietuvos gy
ventojams važinėjimą iš 
vienos vietos į kitą.

Tas pats laikraštis sako, 
kad naciai sustiprino sar
gybas visuose Pabaltijo 
valstybių pasieniuose; su
varžė susisiekimą tarp 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos.

Naciai gestapininkai su
laiko žmones 
juos apklausinėja 
kalauja asmens 
mentų.

Kaip žinoma,

tūkstančių Lietuvos žmo
nių, ypač jaunuolių, neno
rėdami patekti į nacių pri
verstino darbo ar karo le
gionus, slapstosi miškuo
se ir pelkėse.

Vilniuje, sako OWI ži
nios, gautos iš Lietuvos, 
Gestapo gaujos sudaužė 
Medicinos Akademijos vi
sus įrengimus. Nacių po
licija užpuolė Mokslo A- 
kademiją ir sudegino Lie
tuvos žodyno rankraš
čius, kuriuos surinkti bu
vo pašvęsta 40 metų dar
bo; sudaužė 2,000 patefo
no plokštelių, kuriose bu
vo įrekorduotos lietuvių 
senovės liaudies dainos.

Naciai sunaikino Meno dvarus ir ūkius, kuriuos 
Akademiją. Kaune su- naciai atidavė Vokiečiams 
naikino Mokslo, Muzikos. kolonistams. Pažadai su- 
ir Teisių fakulteto archy- grąžinti Lietuviams nuo- 
vus. Kaip praneša, naciai 
išplėšė iš Valstybės ir U- 
niversiteto knygynų 33,- 
000 knygų ir jas sunaiki
no.

Londonas, birželio 21 — rių. Numatoma, kad gau- 
Britų oro ir laivyno viene-1 nant iš žmonių po 20 nuo- 
tos, kurios saugoja Atlan- šimčių per metus bus su
tiko J 
susikirto su 
nacių submarinais. Nu
skandino nuo dviejų iki 
penkių nacių submarinus 
ir galimas dalykas, kad 
daug jų sužalojo per pas
tarąsias penkias dienas.

p. Simokaitis taip smar
kiai užvažiavo “lietuvių” 
komunistų laikraščiam, 
kad vienas tų laikraščių 
redaktorius sušuko: “Už- 
teks!” ir klausia p. Simo- 
kaičio: “kas jus padarė 
tokiu dideliu durniumi?!”

Vadinasi, “didelis dur
nius” komunistus pritren
kė taip, kad jie tik sušuko: 
“Užteks!”

“Naujosios Gadynės” 
kolumnistas apie Komin
terno likvidavimą šiaip 
rašo:

“Naivus ir kvaili žmonės 
mano, kad Kominterno 
laidotuvės pradeda kokį 
tai naują tarpą Aliantų 
santykiuose ir Rusijos po
litikoj, tuo tarpu “pasikei-

savybes, jeigu jie prisidė
tų prie naujos tvarkos bu
vo panaikinti dėl bausmės 
už atsisakymą kariauti 
Vokietijos savanorių legi-

Ši Vokietijos nacių kerš- Jone-
to banga prieš lietuvius Visvien tie pažadai ne
prasidėjo siausti šių metų buvo įvykdinti, nes jokios 

r ATdr/so a . - , , vasario mėnesyj, kadeto- nuosavybės nebuvo grą-LAISVES STOVYLA Karo Muziejaus sodely Kau- kječiaj jsakė Stasiui žintos išskyrus apie 200
,ne. Tai laisvosios Lietuvos simbolis. Toliaus matome Raštikįuį jr ministrui Ku- smulkių krautuvių ir a- 
Karo Muziejaus sodelyje stovintį bokštą, kurio viršū- biliūnui Tautinės Tary- matininkų įstaigų.

„-..i;---- --------------------------- T , . kad jau
vos trispalvė. Tame tai bokšte yra įkabintas amerikie- laikas “naujiems lietu
čių paaukotas Laisvės Varpas. Tas Varpas suskambę- viams veikiai stoti į Vo-i 
davo didžiųjų iškilmių proga ir pranešdavo, kad ir kieti jos karą prieš Rusi-j 
broliai amerikiečiai dvasioje su savo tėvynainiais, šios jų ir sudaryti savanorių 

I trispalvės šešėlyj traukia: “Lietuva Tėvyne mūsų...” armiją . 
l Bet... šiandien jau trejetas metų, kaip pirmoji svetimo Taryba atsisakė tai da- 
bato okupacija sutrempė anos laisvosios šalelės šventą ryti, jeigu Vokietija neuž- 
ramumą, šventą nepriklausomą gyvenimą, sumindžio- tikrina Lietuvai nepri- 
jo jos šventąją laisvę... Šiandien jau du metai, kai ant- klausomybės ateityje. Vi
ro ji okupacija panaujino ant Lietuvos laisvės kūno ' gubernatorius Ren- 
padarytas žaizdas... jas pagilino ir jzeide ligi gyvo kau-,generola. įr
lo lietuvį, kad jis nepamirs tos okupacijos žiaunų dar- prjdūrė kad politinius 
bų, kur tik jis bus parblokštas — tėvynės koncentra- klausinius bus galima 
cijos stovykloj, išeivijoj, ar tolimam ištrėmime. Atro- svarstyti tik po karo. Lįe- 
do, kad ...nieko neliko, tik kelios pušys apykreivės Ii- tuviai vis nuošaliai laikė- 
ko..” Bet lietuvis pasakė: “kad tu prieše nesulauktum, si, 
nebus kaip tu nori, bus kaip Dievas duos...” 

j 
i į

konvojus, smarkiai rinkta 16 bilionų dolerių. n®Je’ saulės-močiutės bučiuojama pievesuoja Lietu- bos pirmininkui,

Sumažins Federalinius 
Mokesnius

Vokietijos Todėl kitais metais 
galima sumažinti 4 
nais dolerių.

Tačiau mokesniai 
sai) esą galimi kelti nei 
nuo pajamų, bet ant daik-] 
tų, be kurių žmonės gali 
apseiti, būtent, ant taba- 
kos, svaiginamųjų gėrimų 
ir panašių daiktų.

bus 
bilio- Lavai - Mussolini 

Pasitarimuose

VVashington, D. C., birž.
21 — Iždo Departmento 
sekretorius H. Morgen- 
thau, kalbėdamas spau
dos konferencijoj, pareiš
kė, kad ateinančiais 1944 
metais, jo nuomone, fede-želio 21 — Jung. Valsty- 
raliniai mokesniai (tak- bių Atstovų Rūmų apro- 
sai) bus apie 25 nuošim- priacijų komitetas užtvir- 
čiais sumažinti.

p. Morgenthau
kad šiems metams (fis- fiskaliniais metais, kurie 
kaliniams metams, I 
prasideda liepos 1 d.) nu
statyta šiais i 
surinkti 12 bilionų dole-
I__________________________ __ ________ •___________________________

Kongresas Skiria 
$71,800,000,000 
Armijos Reikalams

Washington, D. C.,

įtino $71,800,000,000 armi- 
sako, jos reikalams ateinančiais

I

tų kitokia, bet Stalinas ir 
su cigaru, kaip ir be ūsų, 
vis būtų tas pats 
nas”.

kurie prasideda liepos 1 d.
■j Numatyta kitais metais 

mokesniais pastatyti 100,000 lėktuvų. 
Laivyno reikalams yra 

užgirta ir Kongreso pri
imta $27,637,000,000.

★ Kūčių naktį Šv. 
laikė Mišias savo

Stali-

Tėvas 
priva-

Rusai Sulaikė Nacių 
Puolimus

net ir kada vokiečiai
Arki- 

pa- 
remti nacių reikalavimą. 
Bet Vyskupas atsakė, kad 

nepadės žinios sako, 
jaunimą

Ir lietuvis atsišaukė į Kauno 
dvasioje stiprus ir nepalaužiamas tikisi, kad jau aušta vyskupą Skvirecką, 
aušra naujos gadynės..., kad yra šalis, kur keturios 
laisvės paskelbtos tautoms... Ir tų minčių gaivinami 
lietuviai stato prieš priešą savo krūtines ir sako: tik 
vienybėje — petys gi į petį, na, vyrai kas gali, sustoję 
į darbą už mylimą šalį, kaip mūsų protėviai ją gynė, 
taip gins ir sūnūs šios dienos!

Londonas, birž. 21 
(ONA) 
kad Prancūzijos kvislin- 
gac Lavai ir Italijos dikta
torius Mussolini pradėję 
pasitarimus apie savo ir 
savo kraštų likimą.

Sakoma, kad Lavai ir 
Mussolini tariasi kaip iš
eiti iš susidariusios keb
lios padėties, kuri susi
darė šiomis dienomis, kad 
Suvienytų Tautų bombe- 
riai nuolat bombarduoja 
Vokietijos, 
Prancūzijos
neitralių kraštų gautos 

kad Lavai ir 
Mussolini esą pasiruošę 
apleisti Hitlerį. Kitos ži
nios sako, kad Hitleris 
reikalaująs, kad Mussoli- 

pasitrauktų iš karo.

Pranešama,

Italijos ir 
centrus. Iš

Bombarduoja Siciliją Messiną

Maskva, birž. 21 — Na- į salą, 
ciai smarkiai buvo pradė-tima.s yra tik toks, lyg -oj koplyčioj ir išdalino — ___________ I-------

tarsi Stalinas būtų nusi- gv Komuniją akredituo- ję puolimą prie Orelo, Ru- 
skutęs ūsus, arba vietoj Įįems 
pypkės būtų pradėjęs rū- 
kyti cigarus. Išvaizda bū- QirįvainiuL

diplomatams, jų 
tarpe ir Lietuvos Ministe-

* ♦ ♦

MARE
every 

t\| S* PRYORY 

BONO DAY

sijoje, bet rusai juos su
laikė, nužudydami 400 
Hitlerio kareivių.

Gruodžio m. 29 d. Šv. Tė- Maskvos fronte 
vas priėmė audiencijoj, taip pat atmušė 
kuri tęsėsi apie pusvalan- nužudydami daug 
dį, Lietuvos 
Naujų Metų 
mams pareikšti ir suteikė, 
palaiminimą Lietuvai ir (korčiukės pirkimui J. V. 
jos Atstovui. ‘Karo Bonų.

Londonas, birž. 21—Są- 
jjungininkų lakūnai skau
džiai subombardavo Itali
jos salą — Siciliją, šimtai 
tonų bombų buvo paleista 

Lygiai taip pat 
smarkiai buvo bombar
duota Messina ir pridary
ta didžių nuostolių.

sunaikinta daugiau, kaip 
150 nacių lėktuvų, kurie 
iškilo kovoti prieš sąjun
gininkų lakūnus. Smar
kiausia buvo bombarduo
tas Kiel, nacių laivyno 
bazės. Sąjungininkai 
teko 26 lėktuvų.

ne-

rusai 
nacius 
karei-

Sunaikino 150 Nacių 
Lėktuvų

Ministerį vių.
sveikini- Į ----------------

Jums nereikia porcijos ! f__YT_ • _ a •__ • T
I

Londonas, birž. 21—An
glijos vyriausybė praneša, 
kad bombarduojant vokie
čių industrijos centrus ir 
laivyno prieplaukas, buvo

spausdi- 
atsišaukimus, 
lietuvius į sa ni

jis niekuomet 
“vylioti lietuviu 
į nacių spąstus”.

Vokiečiai tada 
no savo 
kviesdami
vanorių kariuomenę, bet 
viso ne daugiau kaip 200 
atsirado tokių savanorių 
kariauti už Vokietiją — 
kitais žodžiais, buvo pil- namaj kad Italijos 
nas fiasko. Tada Gestapo vaį bando 
viršininkas Heinrich s -•
Himmler ą'yyko į Lietu- taikos 
vą. ir po jo išvykimo pra- Tautom.

Italija Siekią Taikos

Iš neitralių šalių tvirti- 
t atsto- 

per neitralių 
šalių atstovus tartis dėl 

I taikos su Suvienytom
,______ Suprantama,

sidėjo vokiečių persekioji- kad susitarimas yra gali- 
- _ Pr^. nePas^‘mas, jeigu Italija besą-mų banga ------ "

duodančią Lietuvių inteli
gentiją.

Jau pirm to, 
pradėjo plėšti 
nius Lietuvos 
Skaičiuojame,

lyginiai pasiduotų.
vokiečiai 

medžiagi- 
turtus.

----------- , kmaiuiuvijamv, kad 700;
New Delhi, Indija, birž. Lietuvos pramonių, fabri-| 

21 — Anglijos lakūnai kų, monopolių, Uai.'.W|
bombardavo Japonų tvir- bendrovė i_ ’ ' ’
toves Burmoje ir pridarė buvo vokiečių 
didžių nuostolių. < Nepriskaitant

Anglijos Lakūnai Bombar 
davo Burmų

584 Žmonės Žuvo 
Anglijoje

Londonas, birž. 21—Per 
maisto t praeitą gegužės mėnesį 

ir visi bankai nuo vokiečių bombardavi- 
perimti. mo Anglijoje žuvo 584 

Lietuvos žmonės ir 733 sužeista.



Antradienis, Birželio 22, 1943

Lietuva Nacių Vergijoje
Šiandien, birželio 22 die-Jgino ir sunaikino Lietuvos 

ną sueina lygiai du metai, 
kai į Lietuvą įkėlė koją 
jos amžinas priešas —Vo
kietijos nacių ginkluotos 
jėgos, pradėjusios karą su 
Sovietų Sąjunga (Rusi
ja).

Lietuva negalėjo prie
šintis ir gintis nuo užpuo
likų nacių — naujų ir 
žiaurių okupantų, nes ji 
buvo okupuota ir nugin
kluota Sovietų bolševikų. 
Bolševikai per vienus o- 
kupacijos metus baisiai a- 
piplėšė, nuginklavo ir 
tūkstančius geriausių jos 
sūnų areštavo ir 
juos kalėjimuose; 
tančių tūkstančius 
žė į Sibirą.

Likusieji Lietuvos gy-' 
nėjai, prasidėjusios Vo
kietijos - Rusijos karui, 
griebėsi ginklų ir puolė 
bolševikus. Partizanai iš
laisvino Kąuną, Vilnių ir 
kitus miestus ir juose vėl 
iškėlė Lietuvos trispalvę 
vėliavą, kuri buvo nuplėš
ta ir sumindžiota.

Tuojau susidarė Lietu
ves laikinoji valdžia, kuri 
paskelbė atstatą laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. 
Naujieji okupantai — na
ciai. užėmę Lietuvą, tuo
jau griebėsi naikinti visą 
kas lietuviška. Naciai po 
7 dienų naujosios Lietu
vos valdžios gyvavimo į- 
sakė tai valdžiai likviduo
tis. Naciai visoje Lietuvo
je pastatė savo komisarus 
— gestapininkus, kurie 
puolėsi dar užsilikusį nuo 
bolševikų okupacijos Lie
tuvos ir lietuvių medžia
ginį ir kultūrinį turtą už
grobti, jį naikintį.

Lietuva pergyvena bai
siausias kančias nacių 
okupacijoje. Tūkstančiai 
Lietuvos gyventojų iš
tremta į Vokietiją ir na- se, tūkstančių tūkstančiai 

kraštus jaunuolių petys į petį ko-

laikė 
tūks- 
išve-

I

brangiausi turtą — žody
ną, senovės dainų plokšte
les, uždarė Lietuvos uni
versitetus ir kitas mokslo 
ir kultūros įstaigas.

O\VI praneša, kad naciai 
areštavo keturius Lietu
vos Tautinės Tarybos na
rius, ir beveik visus įžy
mius intelektualus —pro
fesorius, gydytojus, advo
katus, kunigus ir kitus 
visuomenininkus.

“Nacių okupacijos jėgos 
dabar yra nusistačiusios 
sistematingai ardyti šalį, 
naikinti visas kultūros į- 
staigas ir nežmoniškai 
persekioti inteligentus”, 
sako OVVI žinios.

Kaip žinoma, pavergtie
ji Lietuvos gyventojai ne
pasiduoda taip lengvai 
naciams - okupantams. 
Lietuviai leidžia slapta 
laikraščius ir per juos in
formuoja gyventojus apie 
Suvienytų Tautų kovą su 
Ašimi, apie Amerikos lie
tuvių veikimą.

Minėdam i šias liūdnas 
trijų metų Lietuvos oku
pacijos sukaktį — dviejų 
metų nacių okupaciją, pa
darykime dar didesnį pa
siryžimą pagelbėti Lietu
vai išsilaisvinti iš nacių 
vergijos ir atgauti sau 
nepriklausomybę ir lais
vę. Lietuva pasitiki, kad 
Jung. Valstybės ir Ang
lija. kurios nepripažįsta 
Lietuvos nei bolševikams, 
nei naciams, po karo pa- 
gelbos atgauti nepriklau
somybę ir atsistatyti iš 
karo griuvėsių.

, Amerikos lietuviai nuo
širdžiai remia Jung. Vals
tybių vyriausybės ir karo 
vadovybės darbus, gau
siai perka K. bonus, auko
ja Raudonajam Kryžiui, 

įdirba apsigynimo darbuo-

t

cių okupuotus 
dirbti suikiausius ir ver- 
giškiausius darbus. Tūks
tančiai Lietuvos jaunuo
lių slapstosi Lietuvos 
miškuose ir pelkėse.

Šiomis dienomis mus 
pasiekė žinia iš pavergtos 
Lietuvos, kad ten naciai 
barbarai, keršydami Lie
tuvos gyventojams už ne
paklusnumą. už nesutiki
mą dėtis į nacių legionus 
kovai prieš bolševikus 
Rusijoj, puolė Lietuvos 
kultūrines įstaigas, sude-

Kaip Bizerte miestas, Tunisijoj. buvo užimtas, tai britų kariai paskli
do po visas gatves ieškodami užsilikusių priešo vienetų. Paveikslas pa
rodo vieną iš patruliuojančių gatvių. »

- * s r 1*£ ~J p
į ' r . • JK ....

Iždas Ieško Informacijų Apie 
Amerikos Turtą Svetimose

Visi as- Iždo valdininkai sako, bet
da-
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GERB. SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Šiomis dienomis pradėsime talpinti Bernadetos 

Giesmę apie Švč. Panelės Marijos Apsireiškimą Liur- 
de. Yra tai labai įdomus ir istorinis aprašymas su ati
tinkamais paveikslais.

Nuoširdžiai prašome visų Gerb. Skaitytojų pakal
binti ir kitus užsirašyti “Darbininką” nors šešiems mė
nesiams, kad ir kiti galėtų pasinaudoti tais istoriniais 
aprašymais ir paveikslais apie Švč. Panelės Marijos 

į Apsireiškimą Bernadetai Liurde. Prenumeratos kaina 
' šešiems mėnesiams $2.00.

“Darbininkas” yra užsimojęs išleisti J. E. vysku
po Petro Bučio “Švč. Panelės Marijos Apsireiškimas 
Liurde” trečią laidą. Tai didelė, Įdomi ir istorinė kny
ga. Kviečiame visus lietuvius tą knygą užsiprenume
ruoti ir pagelbėti ją išleisti, nes jos išleidimas kainuos 
apie du tūkstančiai dolerių. Kas prisius “Darbininkui” 
$5.00, už tai gaus tą didžiulę apie 500 pusi., gausiai 
iliustruotą knygą ir bus Įrašytas toje knygoje, kaipo 
jos leidėjas.

Prenumeratas “Darbininko” ir knygos siųskite 
šiuo adresu:

LANKĖSI
DARBININKAS

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

voja prieš Ašį.
Baigsiu mūsų tautos di

džiojo poeto Maironio žo
džiais:
Apsergėk, Aukščiausi.

tą mylimą šalį. 
Kur mūsų sodybos.

kur bočių kapai!
Juk tėviška Tavo malonė

daug gali! 
Mes Tavo per amžius

vargingi vaikai.
Neapleisk Aukščiausi, 

mūsų ir brangios tėvynės. 
Maloningas ir galingas

x>er visas gadynes'

Washingto.n — Visi as- Iždo valdininkai sako, 
menys po Jung. Valstybių asmuo, jeigu nori taip 
jurisdikcija, kurie turi ryti, gali raportuoti savo 
turto svetomose šalyse, turtą svetimose šalyse, 
daugiau kaip $10,000 ver-i FORM TFR - 500 ir įro- 
tės gegužės 31 d., 1943 m., dymai kaip išpildyti ra- 
turi išpildyti raportą su 
savo arčiausiu 
Reserve Banku 
rugpiūčio 31 d., 
partamentas praneša.

Iždo valdininkai pabrė
žia, kad raportas apima ne 
tik visą, i 
“tangible” turtą, bet ir 
“intangible” turtą, kuris 
sudarytas svetimų valsty
bių arba asmenų tose val
stybėse.

Atsitikimuose, kur bo- 
nai yra mokami pagal su
tartį, Jung. Valstybių do
leriais, nuošimčiai sveti
mose organizacijose, ir 
kaikuriuose susitarimuose 
ir kontraktuose, raportas 
privalo būti išpildytas net 
jeigu ir pilna suma turto 
yra mažiau $10,000, taip 
pranešama.

Jung. Valstybių piliečiai 
okupuotose šalyse ir as
menys ginkluotose jėgose 
neprašomi išpildyti rapor
tų.

Nepaisant tą išskyrimą,

Federal 
nevėliau 
Iždo De-

portus, dabar siunčiami 
Federal Reserve bankoms. 
Išpildymo laikas pilie- 

■ čiams yra rugpjūčio 31 d.
Patogumai asmenų su 

mažiau $10.000, svetimo 
turto, Iždo Departamen-

Šeštadienį, birželio 19 d., š.m., 
“Darbininke” lankėsi “žvaigž
dės” redaktorius Tėvas A. B. 
Mešlis, S. J. Jis pareiškė, kad 
“žvaigždė” kas kart tobulina
ma ir su laiku pasirodys dar di
desnė. Tikrai reikia džiaugtis 
tokiu gražiu leidiniu, kaip Jė
zuitų leidžiama “žvaigždė”. 
Paisekimo! Kad kiekviena lie
tuviška katalikiška šeima įsigy
tų tą gražųjį ir vertingą mėn
raštį.

ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI

Jei nori būti gera šeimininke-virė j a, tai tuo
jau įsigyk labai naudingą knygą__“VALGIŲ

GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be 
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu — 
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:

“Darbininkas"
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Vyrams Proga Dirbti J. V
Laivyno Tarnyboje

Lietuvių Kalbos

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly7 taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway S®. Boston. Mass.

SMAGU MELSTIS
Iš Geros Maldaknygės

“Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

kNIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 
kraštai, 288 puslapiai. Kaina .............................. $1.50

DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, 
auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina ..................... $1.50

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro koleflkoro virše
liai, 192 pusi----------------------------------------------------- 35o.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, Juodi, tikros odos 
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai -------------  $1.25

“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos 
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių.... $2.50

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai $1.00

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai 
su kabike__________________________________$1.50

PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai, 
555 pusi.................................  $2.75

Vyrai tarp 17 metų ir 
šešių mėnesių ir 50 metų

rašyti dabar į U. S. Mari- 
time Service, kada proga 
pati siūlosi, pasiruošti dėl 
U. S. Merchant Marine, 
transportavimui svarbių 
daiktų mūsų kovojan-

L/\yi ŲlAkJ vA r- * * * * AAsz W I - *•
taip vadinamą tas Pranesa» kad specialiai amžiaus yra raginami įsi-

sutrumpinta brošiūra bus 
pagamintą. Ši brošiūra iš
dėstys kaip bus galima 
nuspręsti turto vertę.

Informacijos surinktos 
j šioje apžvalgoje, praneša 
I Iždo Departamento virsi- tiems vyrams ir sąjungi-
ninkai, netik duos Val
džiai pilnas ir teisingas in-

ninkams.
U. S. Marine Service 

į nepatyru- 
siems vyrams, 17 ir šešių 
mėnesių iki 35 ir penkių 
mėnesių amžiaus, mokytis 
tarpe patyrusių Merchant 
jūreivių, ir po šešių mėne
sių lavinimosi, atsižiūrint 
į gabumus, po trumpo lai-

i formacijas apie Amerikos duoda progą 
' flirtą aolircn __ ______i turtą svetimose šalyse, 

> bet irgi padės Iždo Depar- 
; tamento Užsienio Fondų 
Kontrolės Divizijai ir ki
tiems valdžios skyriams, 
kurie tvarko ekonomines, 
finansines ir komercijines 
problemas svetimų šalių ko ant jūrų, gali išpildyti 
ir jų nacijonalų. aplikacijas įstoti į Offi-

Iždo Departamentas į-|cers Training School. 
spėja, kad asmenys, kurie. Nepaprastai gera proga 
nesuteiks šių informacijų ■ vyrams, 17 ir šešių mėne- 
gali būti nubausti. O.W.I.'sių iki 50 metų amžiaus, 

norintiems išmokti virėjų 

Sulaiko Visus j Nereikia turėti patyri- . v i •• mo’ ka€1 istoti i u* ^a-IsnaudojimilS Vyrai?" kurie turi inži-
_______ nieriaus license ir turi ma

žiausia dviejų metų prak
tiką toje profesijoje, gali 
gauti darbą Jung. Valsty
bių Laivyno ir Navigaci
jos Biure.

Norintieji įstoti į U. S. 
Marine Service arba gauti 
daugiau informacijų gali 
kreiptis į U. S. Merchant

Su užsakymais kreipkitės —
“DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

HEALING FATS
£.

NEW YORK, N. Y.—“If every woman turned in wa«te fat to the meat 
dealer we’d soon have all the glycerine we need for sulpha ointment and 
munitions." Frank J. Loiselle. Firat Aid Man in the Medicat Corps. telis 
Lambert Vasbrinck of East Rutherford, N. J. Both boys were wounded 
in North, Africa and have been awarded the Purple Heart. Frank, a 
native of Pittsburgh, Penn., is wearing the Silver Star, presented him 
for GaJIantry in Action. They are recuperating at Halloran Hospitaf. 
Statė n Island, N. Y. in 21 days after your meat dealer receives the 
waste fat it is converted into urgently needed glycerine used in the 
manufacture of mtinitions and med'Ctnals. •

jPrezi-I Tautų maisto ofiso, kurio 
nriraJ užduotis bus tęsti konfe-

> darbą įsteigti 
“taiką per gausą” (peace 
through plenty).

Jis plačiau išaiškino “ke
turias laisves”, pirmiau 
paduotas, sakydamas, kad 
mūsų galutinas tikslas Marine’ 177 Mil’k St. Bos- 
gali būti sekamai paduo- ton; 1044 Chapel St., New 

Haven, Conn.; 443 Cong- 
Portland, Me.;

i kiek- 110 Hariow St., Bangor, 
turės pro- Me.; 1306A Elm St., Man-

Washington — Prezi-i Tautų maisto ofiso, kurio 
dentas Rooseveltas priža-' užduotis bus tęsti konfe- 
dėjo geriau naudoti žmo- rencijos f ’ _ _
niškus ir natūralūs rezur-į 
sus, kad “jokia tauta jų 
negalės išnaudoti”, kad, 
pagerinus gyvenimo stan
dartą visame pasaulyje.

Prirengtoj kalboje dele
gatams Jung. Tautų Mais
to ir Agrikultūros Konfe
rencijoj. kuri ką tik už
baigė savo darbą Hot 
Springs, Virginijoj, p. 
Rooseveltas pareiškė, kad 
Amerikos valdžia malo
niai pradės pirmus žings
nius įsteigti “laikotarpio” 
(interim) komisiją mais
to ir agrikultūros Wa- 
shingtone, ne vėliau liepos 
15 d. šita “laikotarpio” 
komisija rekomenduos in- 

' teresuotoms 45 tautoms 
įsteigimą pastovaus Suv.j

t
I
II
I tas:

“įsteigti sau ir visiems ress St 
pasaulyj, kuriame 
vienas asmuo 1 
gos gyventi taikoje, dirbti chester, N. H.; 40 Foster 
produktyviai, uždirbti sau St., Worcester, Mass. 
ir savo šeimoms reikalavi- "
mams; draugauti su savo kad “laisvi žmonės visame 
parinktais draugais; pro- pasaulyje gali sutikti dėl 
tauti ir melstis laisvai; I— 
mirti, žinodamas, kad jo bendrą mašineriją 
vaikai ir jų vaikai, turės 
tas pačias progas”.

Prezidentas sakė, kad
maisto konferencija įrodė, dien. Jie tave ryt išlaikys.

bendro veikimo kurso, ir 
veiki-

0. W. I.mui”.

Pirk Karo Bonus šian-
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
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Foreign yearly_____________$5.00
Foreign once per week yearly $2.50
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Amerikoje metama .... ....... $4.00
Vieną kart savaitėje metams.... $2.00
Užsieny metams . ............  $5.00
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DARBININKAS
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Telephone SOUth Eoston 2680

Dėl Visatinio Kongreso
Kon- 

tautos 
išeina 
bet iri

I
i

i

I

Graži salis Lietuva, su savo kryžiais-Rupintojėliais!

Projektuojama šaukti Visatinis Lietuvių 
gresas, kurs turėtų sutraukti visas lietuvių 
partijas, išskyrus komunistus, kurie aiškiai 
prieš Lietuvos interesus. Ir ne tik sutraukti, 
suvienyti visus Lietuvos mylėtojus. Kongreso tikslas
— gelbėti Lietuvą. Suprantama, kad šiuo momentu 
kitoks kuris tikslas, savanaudiškais sumetimais pa
grįstas, bus nepriimtinas. Visuomenės spauda kvie
čiama tuo klausimu pasisakyti. Ir ką gi į tai pasa
kius?

Suprantama, kad pilietišku požiūriu tegali būti 
tik viens atsakymas: principe toks kongresas būtų 
ko daugiausiai pageidaujamas. Principe bei teorijoj
— taip. Bet kaip gi su jo praktiškumu ? Čia tai jau, 
gali būti daug skirtingų numonių. Ir kadangi pačius 
svarbiausius gyvybinius klausimus lemia gyvenimo 
praktiką, tai šį klausimą rišant, tik į praktiką tenka 
atsižvelgti. Gi praktika nedaug tesiūlo pasisekimo 
šansų. Visų pirma imkime patį konkrečiausį dalyką
— susisiekimą. Kongresą numatoma šaukti — ir la
bai teisingai — viename iš svarbiausių Amerikos 
miestų, t. y. New Yorke arba Chicagoj. Abiejose tų 
miestų apylinkėse — arčiau, ar kiek tolėliau — yra 
stambiausios lietuvių kolonijos. Bet kad kongresas 
turėtų visatinumo požymį, reikia sutraukti delegatus 
ir iš kitų lietuviškų kolonijų. O kiek jų galės atvykti 
šiais sunkaus susisiekimo laikais? Labai mažai. Tad 
kongresas nebebus kongresas, tik stamboka lokalinė 
konferencija. ^Toliau, kaip į kongresą žiūrės Amerikos 
vyriausybė? Gerai žinome, kad vienintelė jos rūpes
tis tai laimėti karą. Tad ji tik tuomet atkreips rimto 
dėmesio į Lietuvių Kongresą, jei jo delegatai išpirks 
kokios pusės milijono arba kad ir keliolikos tūkstan
čių vertės Karo bonų. Jei jokių rimtų pastangų tuo 
atžvilgiu nebus padaryta, tai kalbamas susivažiavi
mas neturės nė mažiausios reikšmės. Už pareiškimą 
lojalumo Amerikai bus susilaukta kokio trafaretiškai 
mandagaus laiško, bet iš viso Statė Departmentas 
žiūrės į panašius susivažiavimus gan įtartinai, ypač
jei ten bus išnešta embarasingų vyriausybei rezoliu- 
cijų.Diplomatinis mandagumas viens dalykas, o tik

roji politika visai kas kita. Tuo būdu, kol administra
cija nesusilauks iš kongreso jokios konkrečios nau
dos, tol mūsų rezoliucijos bus bergždžios. Ši nuomonė 
gali kam pasirodyt keista ir neapgalvota, bet aš vis 
vien nenorėčiau jos išsižadėti. Kas abejoja, tepasi- 
teirauja pas tuos, kurie tikrai žino.

Kai dėl kongreso naudingumo Lietuvos reikalams, 
tai kiekvienas gali vaizduotis kaip tinkamas. Galima 
teigti, galima ir neigti. Normaliu laikotarpiu jis gali 
būti ir naudingas. Bet dabar, prie tiekio susierzinimų, 
kits kito įtarimų ir elektrizuotos atmosferos, pasto
vus partijų susitarimas vargu beįmanomas. Dėl prin
cipo Lietuvą gelbėti visi be abejo bus vieningi, bet 
dėl būdų ir priemonių tai atsiekti, nuomonės bus la
bai pasidalinusios. Aršiausia, kad tikslią priemonę be 
galo sunku surasti. Tai ne kongreso darbas. Tai ilga
mečių įgudusių pareigūnų sritis. Gerai apsižiūrėkime, 
kad iš kongreso neišeitų gramozdiškas fiasco. K.

mušta nuo 4 punktų sva-1 
rui ligi 2 punktų. Šis su-j 
mažinimas numuša punk-j 
tų vertę daržovių sunkų! 
ligi daugumos vaisių sun-j 
kų, apimant apelsinų ir j 
“grapefruit” ir slyvų ir 
vynuogių sunkos. Laimingi vokiečiai buvo Lietuvoje 1915 - 1918 m.

Viso kito^ Prezervuoto Tuomet jie kirto Lietuvos girias ir šlavė mūsų aruo- 
' dus ir vėliau už tai nereikėjo niekam nieko mokėti, nes 
'Lietuva 1919 m. buvo dar labai silpna ir nepripažinta 

• • j jr dabar semia 
Lietuvoj. Apščiai kerta puikias girias, naudojasi geru 

"kaip derlium, skerdžia Lietuvos gyvulius, plėšia sviestą ir 
kiaušinius, tūkstančius verčia vokiečių pergalei dova
nai dirbti. Ir visa tai jie daro ramiai, plačiu mastu ir, 
kas svarbiausia, jie tikisi, kad už tą milžinišką išplėš
tą turtą niekam nieko nereiks mokėti net ir tuom at
veju kai vokiečiai karą visai pralaimės. Mat jie mano, 
kad Lietuvos taikos' konferencijoj ir nebus, nes jos ten 
neįleis didieji demokratijos (atsiprašant) “gynėjai”, 
kaip Stalinas, Cripps ir jų draugai. Juk ligšiol Lietu
va dar neįleista į Jungtinių Tautų tarpą, nors ji dau
giau vokiečiams priešinasi, kaip Luksemburgas, vie- 

Jningiau nusistačiusi prieš vokiečius, kaip, sakysim, 
Olandija ir dar keletas kitų tautų. Tokioje padėty bū
dama, Lietuva yra ypatingai tinkamas grobis Vokie
čių “Raubwirtschaft” — plėšimui.

Negavusi nei savanorių, nepajėgusi nei prievarta 
sumabilizuoti Lietuvos jaunimo, Vokietija griebėsi 
ypatingai rafinuoto keršto prieš brangiausi lietuvių 
kultūros turtą. Kad uždarė du universitetu ir šešias 
kitas aukštąsias mokyklas, kad sudaužė Vilniuje me
dicinos laboratorijas, išvežė retas ir brangias bibliote
kas, muziejų vertybes — tai jie darė grynai vokiškai, 
taip kaip jie darydavo kiek seniau Lenkijoj ir dar kai 
kur kitur. Tai dar vis tik normalūs vokiečių žiaurumai. 
Bet atkreipė dėmesį, mieli lietuviai, į porą žygių, ku
rie tur būt pripildo vokiečių širdis tikrai dideliu pasi
didžiavimu: jie rado senoje sostinėje Vilniuje Lietuvos

Barbarai Siaučia Lietuvoje
(Tęsinys)

Vokiečiai žiaurumu patys save pralenkė
Laimingi vokiečiai buvo Lietuvoje 1915 - 1918

maisto klasifacija — Vai-| 
šiai ir Daržovės, Sriubos ir

Artybė; Tokią pat laimę vokiečiai 
Pupos ir Lęšiukai turi tą

I pačią punktų vertę,
j pažymėta lentelėj No. 3, j
kuri veikia nuo gegužės 2
dienos.

i
I

NAMINIS FRONTAS
RACIJONAVIMO 
PUNKTŲ VERTE

Nuo birželio 6-tos dienos 
— geresnė jautienos mė
sa, kaip steikai ir keps
niai, kainuoja šeimininkei 
daugiau raudonų ženkle
lių. Mažiau punktų reika
laujama už avieną, veršie
ną ir kitas mėsas.

Trečia oficialė lentelė 
punktų vertės mėsai, rie
balams, žuvims ir sūriui 
parodo aukštesnę punktų 
vertę jautienai, nuo 1 ligi 
3 punktų svarui.

Dabartinėj lentelėj pun-

ktų vertės veiks ligi liepos 
3 d., ir išskyrus netikėtu
mų, jokių kitų pakeitimų 
neįvyks per šį laiką.

Nuo to laiko kada raci- 
jonavimas prezervuoto 
maisto prasidėjo, punktų 
pakeitimai naujoje punk
tų lentelėj bus pirmą sykį 
apriboti vienoj 
klasifikacijoj, 
sunkai.

Punktų vertė 
sunkos ir visų
sunkos kombinacijų, ku
rios turi 70% arba dau
giau tomačių sunkos, nu-

maisto 
daržovių

tomato 
daržovių

vėsių ir paskęstų begaliniame liūdesy. Jei taip toliau 
barbarija siautės — argi beliks prasmės kultūringam 
žmogui gyventi, dirbti, vargti, kentėti?...

Taip, vokiečiai gavo retą progą patys save žiauru
mu pralenkti, o lietuvių tautą nubausti dar niekur ne
pritaikytu pasiutusio gyvulio smarkumu.

O ar galimas atlyginimas Lietuvai?
Heroiškas Lietuvos jaunimo pasipriešinimas vo

kiškai mobilizacijai reikia irgi pilniau vertinti.Juk ke
lis kartus pašauktas generolas Stasys Raštikis, popu
liariausias ir įtakingiausias kariškis, atsisakė stoti į 
mobilizuojamą kariuomenę ir jai vadovauti. O kas gi 

i yra Raštikis? Ogi tas tragiškas vyras, kurio dvi mei- 
I lutes - gražutes dukrytes bolševikai prieš du metu pa
vogė ir nežinia kur išvežė... Protingam užtenka: šis 
vienas taktas yra neišdildomas ženklas to begaliniai 
tvirto, majestotiško lietuvių nusistatymo prie jokių 
aplinkybių nelenkti savo laisvo sprando po jungu, vis 
vien kas jį neša: vokiečiai ar rusai. Nepaprastai dis
ciplinuotas masinis sukilimas prieš bolševikus 1941 m. 
ir dabartinis visuotinas pasipriešinimas vokiškai mo
bilizacijai — nežiūrint basiausio vokiečių keršto — 
rodo mūsų būdą galybę, primena didingus žygius mū
sų retai garbingos tūkstančio metų istorijos ir patvir
tina pasauliui jaunos tautos neatšaukiamą pasiryži
mą likti laisva. Atlanto Čarteris juk ne dėl kelių di
džiųjų valstybių rašytas — jų nepriklausomybei pa
vojus niekad negresia. Tas Čarteris dėl mūs specialiai 
rašytas, nors laisvės priešai ir nori mums netaikyti. 
Turime vilčių laisvi išlikti. Bet kuriuo būdu savo dva
sinę ir materialinę kultūrą iš pelenų prikelsim — tai 
baisiai didelis uždavinys. Jau dabar už iškirstus miš
kus, išvogtus gyvulius ir javus mums priklauso bent 
pusė Rytų Prūsijos ūkių ir miškų. Už išvogtas biblio
tekas ir laboratorijas mums priklauso aštuonių vo
kiškų universitetų ar akademijų bibliotekos ir labora
torijos. Už sudegintą žodyną ir dainų plokšteles neį
manome kuom nors atlyginti — nes tai buvo nuosta
būs unikatai. Už kai kuriuos kitus turtus atlyginimas 
galimas — bet tik prie tos aplinkybės kai būsime pri
imti į Jungtinių Tautų tarpą. Bet kol kas pasaulis be
gėdiškai su mumis elgiasi. Jungtinių Tautų tarpan 
priimtos net tokios “nudistų” šalys, kaip Etiopija, bet 
savo kultūriniu, politiniu ir ekonominiu subrendimu 
pasauly penkioliktą vietą užimanti Lietuva kaž keno 
rankos laikoma užpečky.

Yra pasauly arti 80 nepriklausomų tautų, bet lais
vės praradimas gręsia tiktai trims Baltijos respubli
koms, kurios jau labai priartėjo prie pasaulio civili
zacijos pačių viršūnių; kurių neturtingi kaimiečiai 
ir iš jų kilę nepaprastai gausūs intelektualai dideliu 
darbu, nepaprastu uolumu ir pasisekimu per dvide
šimtį metų darė tuos nuostabius žmogiškus darbus, 
kurie kitoms tautoms truko šimtą metų. Dabar jas 
bandoma pastatyti žemiau Etiopijos ir Liberijos, že
miau daugybės puslaukinių, bet vis dėlto nepriklau
somų kraštų. Ir nori mus matyti patenkintais. Barba
rai mus naikina, nes per kelis šimtus metų mes pasto
jome jiems kelią į “Drang nach Osten”. Per 300 metų 
mes savo storomis, narsiomis eilėmis apgynėm tą pa
čią Rusiją nuo vokiečių veržimosi į Rytus, o dabar ta 
pati Rusija norėtų savo senus geradėjus iš laisvųjų 
tautų išstumti, o pasaulio cinikai ir samdyti politiški 
niekšai ieško argumentų rusų apetitams pateisinti. Ir 
gal kas mano, kad lietuviai neturi nei proto, nei šir
dies, nesupranta ruošiamos jiems begalinės skriaudos 
už upes jų kraujo ilgose kovose prieš vokiečius pra
lieto.

Labiausia antivokiška tauta, kurios išnaikinimas 
buvo vyriausias vokiečių gyvenimo tikslas nuo pat 
trylikto amžiaus pradžios, dabar neprileidžiama lais
vai greta kitų iškelti savo vėliava gigantiškose kovose 
prieš vokišką slibiną. Tai baisus, ciniškas paradoksas. 
Ir jis nieko gero mums nežada. Jis verčia mus vienus 
ruoštis pakelti visus vargus ir neapsakomus sunku- 

, mus. Iš mūs bendradarbiavimo visi nori, mūsų uždirb-

I

I

I

SUMAŽINIMAS 
KAINŲ

Programoj laikyti liniją 
prieš augančius pragyve
nime iškaščius, kaip ku
rio maisto kainos atstum
tos atgal ‘ (rolled back) 
arba nužemintos ligi kai
nų lygio prieš kelis mėne
sius. Atstūmimas, kuris 
aplamai yra 7% lubų kai
nų yra bulvėms, ir nusta
tytos kainos sviestui nu- 
muštis apie 10 G. Kainų 
numušimui įsakyti kenuo- 
tai “tuną” žuviai, “boni- 
to”, “yellowtail” ir sūdy
tos freskos. Kainos mėsos 
ir kavos irgi sumažintos.

Vartotojai gali padėti 
kainų kontroliavimo pro
gramai, sulygindami
krautuvių kainas su išleis
tomis lubų kainomis toj Mokslų Akademijoj per 40 metų rinktą medžiagą di- 

I vietoj, kur gyvenama ir džiajam Lietuvos Kalbos Žodynui. Rankraščiai svėrė 
tada pranešdami peržen- apie pusantro tūkstančio svarų, juos rinko keli tuzi- 
gimus. Raudoni arba mė- naį mokslo žmonių, iki 1924 m. vadovaujami Europos 

kalbotyros milžino prof. K. Būgos, vėliau — prof. Bal
čikonio ir kitų. Šio žodyno buvo atspausdintas Vilniu
je tiktai pirmasai tomas, apimąs raides A—B ir suda
rąs tūkstantį didelių puslapių. Jis būtų turėjęs viso 
apie dešimtį tomų. Tai būtų buvęs vienas iš pačių di
džiausių viso pasaulio žodynų, paminklas gražiai ir 
nepaprastai turtingai kalbai, tai būtų buvusi pasau
linio mokslo pažiba, perlas, laimėtas kantriu darbu 
daugelio senesnių ir jaunesnių Lietuvos kalbininkų.tus pinigus daug kas savinasi, bet vengia teisingumo, 

,Už pasipriešinimą mobilizacijai, vokiečiai nusprendė 
užmušti pačią Lietuvos sielą, jos mokslą, jos gyveni
mo prasmę, jos teisėtą savo kultūrinės vertės pajauti
mą. Tai šėtoniškai rafinuotas kerštas.

Negana to... Ten pat jie rado 2000 senų liaudies 
dainų plokštelių, dainų, kurias mūsų prabočiai daina
vo prieš šimtus ir gal visą tūkstantį metų. Dainas ir 
svetingumą laikau mūsų tautos vertingiausiu kultū
ringumo, žmoniškumo ženklu. Dainų mes turime gali 
būt iki pusės milijono, bet ypatingai senų ir charakte
ringų dainų mes nesuspėjome labai daug surinkti. 
Bet ir surinktosios jau liudijo pasauliui, kad lietuviai 

jžmoniškiausieji žmonės — homines humanissimi. Vo
kietijos kultūrtregeriai įsiveržę į Lietuvos Mokslų A- 
kademiją ir sudaužė į trupinius du tūkstančius šitų 
retų žmogaus širdies deimantų. O jų jau nebeatgai- 
vinsi, nebeatkursi, jas dainavę žmonės jau senokai 
mirę. Kai perskaičiau šitą baisių - baisiausią žinią — 
aš paspringau ašaromis, mano protas sušalo, sunku 
man atsigauti. Aš pažįstu daugelį tų žmonių, kurie 
ruošė tą milžiną žodyną, rinko tas puikiausias dainas... 
Aš kartu su jais sukniumbu ant mokslo žinyčios griu-

lyni punktų racijonavimo 
ženkleliai, 
suvartoti 
mo laiką neprivalo būti 
duodami
kams. Toki ženkleliai pa
siekia juodosios biržos 
transakcijas. Visi nesu
vartoti racijonavimo ženk
leliai turi būti savininko 
sunaikinti pabaigoje kiek
vieno racijonavimo perio
do.

kurie nebuvo 
per racijonąvi-

krautuvinin-

RACIJONAVIMO 
PRIMINIMAI

Raudonas ženklelis “L” 
geras nuo birželio 6-tos 
dienos ligi pabaigos birže
lio mėnesio.

Cukraus ženklelis #13, 
War Ration Book No. 1, 
geras ligi rugpiūčio 15 d. 
penkiems svarams cuk
raus. Ženkleliai 15 ir 16 
galima vartoti pirkimui 
penkiems svarams cuk
raus namų prezervavimui 
— geros ligi spalių 31 d. 
Kavos ženklelis #24 ge
ras vienam svarui kavos 
ligi pabaigos birželio mė
nesio. O. W. I.

I

nenori būti džentelmenais, nusilenkia mūsų laisvės 
plėšikams.

Tai tokie yra dabar jausmai intelektualų tos tau
tos, kurios didįjį žodyną vokiečiai sudegino, kurios 
dainų plokšteles sudaužė, universitetus išdraskė, ban
dė pačią sielą užnuodyti ir užmušti. Begaliniai tragiš
ka mūsų tautos padėtis...

VARGONININKŲ SEIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. Vargonininkų Sąjungos 

dvimetinis seimas įvyks rugpjūčio 10 d., Hotel Ne\v 
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.
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Brocktoniečiai Pagerbė Kunigus
Pilna sale svečių ir viešnių. - Miesto 
Mayoras ir Policijos viršininkas per 
keturias karštas valandas su daly
viais. - Klebonas optimistas dėl lietu
vybės Amerikoje. - Iš sėklos - duona.
- Kur tik nepasisuksi, ten lietuviai. -

šiame bankiete visgi prasikiša 
Trejybė, kuri vienaip ar kitaip 
jungiasi. Tai klebonas kun. J. 
Švagždys, kuris yra centras 
judėjimo ir abu sukaktuvinin
kai. Gražiai apibudinęs trejy- 
bę, linkėjo visiems gražios a- 
teities.

Gražios Iškilmes Lawrence

dainos

vakarą. Brocktono LRK Fede
racijos skyrius su kleb. kun. J. 
Švagždžiu priešakyje, surengė 
Šv. Roko par. dviejų vikarų— 
Kun. F. Norbuto. 15-kos metų, 
ir Kun. J. Petrausko. 10-ties 
metų. kunigavimo sukakties 
proga pagerbimo bankietą.

I 
I
1 I

šešioms išmušus gražioje sa
lėje. kuri tik prieš porą metų 
pastatyta, jau buvo stalai už
sėsti svečių ir viešnių ir čia 
pat Grand Parade lydimi at
žygiavo ir to parengimo kalti
ninkai. Atidarymo Įžangos žodi 
tarė Federacijos skyriaus pir
mininkas Juozas Treinavičius. 
kuris šiuo laiku yra ir Brockto- 
no miesto Vandens reikalų ko- 
misijonierius ir pabriežęs šio 
vakaro tikslą pakvietė Kun. S. 
KneižĮ. Šv. Jurgio par., Nor- 
wood. Mass. kleboną būti to va
karo vedėju. Kun. S. Kneižis ir
gi buvęs šios parapijos vikaras 
prieš tuziną metų paprašė kle
boną kun. J. švagždi atkalbėti 
maldą. Kadangi čia pat prie 
garbės stalo sėdįs kun. Dr. Ur-

sukaktuvi- 
kad čia yra 
tik kunigys- 
minimos. bet 

ypatingos
atžymimos. Kun. 

be tiesioginių 
dar labai

LEADER—Mrs. Ruth Baker 
Pratt, widely knotvn as first 
Congresstroman from New 
York, eleeted president of 
Women's National Republi- 
can Committee. Accepting 
oSice, she armounced oppo- 
sition to fourth term for 
President Roosevelt and 

scored administration.

BROCKTON. MASS. — Bir- bonavičius ir kun. P. Virmaus- 
želio 20 d. š. m.. Gal būt pirmu- kis. Southbostoniečiai, skubino- 
tinę tokią karštą šios vasarosĮ si svarbių reikalų veržiami iš

vykti tai jiems suteiktas pir
mutinis žodis pirm užkandžių.

. Kun. Dr. Urbonavičius nuošir- 
I džiai pasveikinęs
* ninkus pabriežė. 
nepaprastos vien 
tės sukaktuvės
taipgi ir jų dviejų 
asmenybės 
J. Petrauskas

I
kunigystės pareigų 
daug širdies ir gabumų yra į- 
dėjęs ir statybos srityje. Štai 
sienos ir akmenys kalba jo 
darbų meistriškumą. Kun. F. 
Norbutas daugiau pažįstamas 
veteranui kun. Dr. Urbonavi
čiui. nes tai buvęs jo pagelbi- 
ninkas Šv. Jurgio par. Nor- 
woode. Ten per kokį pusmetį 
kartu darbavęsis...

Kun. P. Virmauskis irgi nuo
širdžiai 
no kun. 
reikštus 
tams.

> Prasidėjo lėkščių skambini- 
masis bei vaikinimasis.

Bankieto vedėjas kun. S. 
Kneižis pirmuoju savo žodžiu 
gražiai apibudino kunigo as
menybę ir šia proga palygino, 
kad ir šie sukaktuvininkai irgi 
dirbdami kunigo 
daug atsakomingų

Po to pakvietė 
Miesto Mayorą p.

I

pasveikino ir patvirti- 
Dr. Urbonavičiaus iš- 
komplimentus jubilia-

numeris programos 
tai dviejų nedidučiu 
šokis - daina ir lop- 
vaizdingas veiksmas,

ir Jo- 
ir vėl 
kartą, 
viršų

darbą turi 
pareigų.
tarti žodį 

Dotvney. Jis
didžiavosi lietuviais kunigais 
šioje kolonijoje ir bendrai įver
tino lietuviškojo jaunimo veik
lą šio krašto gerovei.

' Pakviestas tarti žodį ir mies- 
I to policijos viršininkas p.
. Johnson. Jis ypatingai Įverti
no religijos nuopelnus žmonių f

I

i

ir šalies gerovei.
Pasirodo scenoje dainininkė 

p-lė Breiviūtė ir jos akompa- 
nistė vargonininkė Šerentaitė. 
Sudainuotų pora dainelių su
kėlė kažkokio 
tuviškų dainų.

Kun. P. M.
bet turiningai

ilgesio prie lie-

Juras, trumpai, 
pabriežė. kad

President of Pepsi-Cola Company Receives ff ar 
Service Atrard For Saivage Campaign

Kun. A. Abračinskas. Tėvų 
dienos proga, sujungė šių su
kaktuvių kaltininkus ir prily
gino šiuos Tėvelius, kaipo dva
siškos šeimos vadus.

Užrekomenduotas bendras 
lietuviškas dainavimas. Salėje 
jaučiamas lyg tai būtų didžiu
lis choras. Bet ir čia
lenktyniuojasi su prakaitu.

Taipgi pasakė linkėjimų kal
bas Dr. Budreckis. Dr. Kvara- 
ciejus. Adv. Vervečka. A. F. 
Kneižys.

Gražus 
pasirodė, 
mergyčių 
šinė. Tai
kuris teikė tikro malonumo. Jį 
išpildė — Rutkauskaitė 
nušaitė. Bendros dainos 
buvo sudainuota, bet šį 
tai karštis su prakaitu
ėmė. Tik gerai, kad ponia M 
Mazgalienė su savo skamban
čiu balseliu sutaisė 
ūpą. sudainuodama 
dainelių.

Gerokai į galą 
pakviesti draugijų 
tarti žodį. Čia rimtai sveikina 
vietinio Federacijos. skyriaus 
vardu p. L. Kumpa ir įteikia 
sukaktuvininkams dovanėles. I 
Nuo Tretininkų linkėjimus ir. 
dovanėles įteikia Juozas Jezu-I 
kevičius. Nuo merginų Sodali-- 
cijos sveikinimus ir dovanėles 
įteikia p. Ona Norkiūtė. Nuo 
visų parapijiečių rimtą žodį ta
ria p-lė Julė Jakavonytė. Ji į- 
teikia dovanėles nuo parapi
jiečių ir nuo Moterų Sodalici- 
jos.

Rimčiausiam apibudinimui 
kviečiamas klebonas kun. J. 
Švagždys. Jis kaip tėvas gra-! 
žiai pagyrė savo bendradar-į 
bius - kunigus ir nurodė, kad 
kartais kunigo gyvenime ir 
darbuotėje užkrinta ir šešėliai, 
bet reikia su didžiu pasišventi
mu kiekvienam ir šiems sukak 
tuvininkams. pakelti - ištverti.! 
Linkėjo nuoširdaus ir nenuils-į 
tarno lietuviško - katalikiško! 
veikimo ir toliaus. Pareiškė, 
kad buvęs daugiau pesimistas 
pirmiaus dėl lietuvybės išsilai-’ 
kjmo Amerikoje, gi dabar —1 
rodos, aušta kaž-kokia 
era 
žus.
jau 
kad

sušilusiųjų
irgi porą

programos
atstovai

Didelis Seserų Pranciškiečių 
Kultūrinis Darbas

117ALTER S. MACK, JR„ (Second from right), President of 
»’ Peps;-Co a Company, and Vic«-Chairman of the Industrial 

Sa'.vage Committee for Greater New York, receiving War Service 
A " aro from Ro .ar.d J. Hamilton, (extreme left), Chairman of the 
Committee. for ’patriotic services rendered in behaif of the War Sai
vage Program" at a iuncheon meeting at which Mr. Mack was host at 
the Harvard CIub in New York City to 112 divisional ehairmen of 
saivage groups receivir.g simiiar awards. In addition to his Vice- 
Chairr .ar.ship of the Industrial Saivage Committee, Mr.’ Mack is 
Chairman of the Eeverage Industry Saivage Committee.

(Back rov’. left to rght): Paul C. Cabot. Director of Saivage 
Divisior. of WPB, VVashingtor. D.C; Commander A'bert F. Rice. 
U.S.N.. Commnra • g Officor in Charge of Navai Aviation Čado* Selec- 
tive Board. and John P. Magire, Regionai Director of War Produc- 
tion Board. look on.

It "as anrouneed at furction that over 400 mi’.lion Ihs. of serap 
had been coiiected fr> ■ . indj<ry in Greater New York since the 
Campaign bcgan lašt May. Fur.ctlon was also occasion for launching 
oi copper serap campaign. ~ ----- -------------------

(LKFSB) Šv.* Pranciš
kaus lietuvaičių seserų 
vienuolynas turi apie 180 
padariusių įžadus seserų, 
o su naujukėmis ir kandi
datėmis jų bus apie 200. 
Didelė seserų dalis yra su 
aukštuoju išsilavinimu — 
baigusios universitetą. 
Jungtinėse Amerikos Val
stybėse seserys pranciš- 
kietės yra įsikūrusios 27- 
se vietose, be to Brazilijo-į mą, knygas ir drabužius 
je dirba tarp lietuvių, ten — n
yra įsikūrusios tryjose 
vietose ir turi 11 seserų. 
Šv. Pranciškaus seserys 
veda vieną akademiją, ku
rioje turi 200 auklėtinių, 
4 aukštesnes mokyklas su 
270 mokinių, 25 pradžios 
mokyklas (jos net Brazili
joje veda 3 lietuviškas mo
kyklas) viso jose 4.500 
mokinių. Jos taipgi dirba 
penkiuose misijų centruo
se, kur yra 1.000 auklėti
nių ir taipgi veda 13 kate- 
chizacijos centrų, kuriuo
se yra apie 2.000 vaikų. 
Taip, kad vien jų vedamo
se mokyklose yra daugiau 
kaip 5.000 auklėtinių, o 
priskaitant misijų ir kate- 
chizacijos centrus, tas 

į skaičius dar trejetą tūks
tančių padidėtų. Seserys 
mokyklose dirba už labai 
mažą atlyginimą, kurs vos 
pakankamas kukliam vie
nuoliškam pragyvenimui, 
ir jeigu tos lietuviškos j 

Susirinko pilna salė energin- mokyklos bandytų sam- 
Puotą atidarė malda mokytojus normaliu

. _____ Po šio akto atlyginimu,
prie*prasidėjo “šuniukų kapojimas“, 

lėkščių skambėjimas.
<

Staiga tyla. Atsistojo draugi- 1 
jos pirmininkas J. Blaževičius. ■ 
kuris pasveikinęs visus susi- ■ 
rinkusius Draugijos narius pa
kvietė svečią kalbėtoją tarti 
keletą minčių. Kalbėtojas žino
mas gerai jaunimo tarpe beveik 

’ visoje Anglijoje, daug tolimes- 
• nėse kolonijose — tai Pranas 

Razvadauskas iš So. Bostono.
: Kalba buvo turininga ir graži. 
Po jo keletą žodžių pridėjo taip 
pat South Bostonietis Petras 
Kupraitis. Toliau sveikino P. K. 
Vencius, J. Laiys — dr-jos vi- 
ce - pirmininkas, L. Akstin — ] 
iždininkas. M. Bush, 
kretorius, Jaskal, 
Stanevičius, kuris 
vas iš Dėdės Šamo 
nės. Užbaigiamą kalbą pasakė

Šv. Pranciškaus bažnyčia, Lawrence, Mass.

Sekmadienis. Birželio 13. kinantį pamokslą pasakė vietos
1943. Gražus lietuviškas Sek- klebonas kun. Pr. Juras.
minių rytas. Gamta aplink pil- Po šios dvasinės puotos visi 
na gyvybės Prie bažnyčios kle- susirinko pobažnytinėn salėn, 

;vas ošia amžinybės baldą. Žen- kur buvo surengta geri pusry- 
i giu susikaupęs gražion Lawren- čiai — puota.
l ce Šv. Pranciškaus liet, parapi- *
įjos bažnyčion. Suskamba var- gų vyrų.
pas. pakyla maldingos krūtinės kleb. kun. Juras.
— žengia Dievo tarnas 
altoriaus savo. t į

Viename bažnyčios šone pa
skendusi maldoje vyrų didžiu
lė grupė — tai Jėzaus Vardo 
Draugija, šiandien jos metinė 
šventė, jos susikaupimo valan
da. Gražūs lietuviai vyrai, gra- 

i * •I žiai artinasi “in corpore” prie 
■ Dievo Stalo. Tai vienas rimtų 
į ir gražiausių draugijos Įvykių. 
ĮLabai praktišką ir gražų pamo-i 
|
į no. kun. Švagždžio. Juk tai. 

“lano veikalo kiekviena mintis
, gimė Šv. Roko par. klebonijo
je. Ir kun. Norbutas prašė vi
sų, kad jį atsimintų savo mal
dose...

nauja 
ir lietuvybė Amerikoje ne- 

Anot jo. ir svetimtaučiai 
reiškia savo nuomones, 

šioje šalyje tautybės turi 
išlaikytos, nes tai yra di-| 

lis ir gražesnis gėlių-tautų 
tas. didesnis šalies kultū- 
turtas...

Kviečiamas vakaro vienas iš 
įinkų. kun. J. Petrauskas, 
savo žodį. Dėkoja jis visų’ 
i miesto Mayorui ir poli- 
viršininkui. kad jie ant įžiūri be rodymo, pastebi 
pasišventė ir išsėdėjo čia kymo artimo reikalus ir 

net keturias valandas. Dė- su pagalba. Mūsų vienuolija 
jiems ir už įvairią suteik-!dažnai patiria tokio švelnaus 

paramą. Taipgi perbėgo jautrumo ir duosnumo. 
;imi ir prisiminęs anuos 

irmų dienų Brocktone įgautus 
aus. Jam tą syk atrodė.] 
Brocktone nėra kitokių 

žmonių, tik vien lietuviai. Dė
kojo visiems ir džiaugėsi gau
siu dalyvių skaičiumi.

Kun. F. Norbutas. tai savos, 
rūšies studijozas. Jis sakė, kad 
jis esąs, kaip ta kantri sėkla— 
pasėtas žemėj, išaugęs, nu
pjautas nuo stiebo kvietys, iš
kultas. maltas, keptas ir galop 
išėjo duona. Jeigu anot jo išė
jo lietuviška duona, tai tik dė- 
ka tam visam malimui- grudi-! 
mui. Jeigu man primetama 
kreditas dėl parašymo veikalo, 
sako kun. Norbutas. — tai čia 
ne mano nuopelnai, tai klebo-

“Sa Fra 
“Esefay”, 
ir “Casi-

platino apie 15.000 lietu
viškų leidinių ir apie 1.500 
angliškų. Vienuolija kartą 
į metus leidžia 
Ac.”, mėnesinį 
be to “Magnus”
miron”. Jų pereitais me
tais išspausdinta apie 
3.000. Besirūpindama ne
turtingais vienuolija duo
da nemokamai mokslą 25 

į auklėtinėms,, o pragyveni-

tai turėtų iš
laidų per metus apie 50.- 
000 dolerių daugiau, ši 
suma taip didelė, kad var
gu ar lietuviškos parapi
jos išviso įstengtų turėti 
tada savo mokyklas.

gauna nemokamai 12 ne
turtingųjų. Paskelbus va
jų rinkimo medžiagų, rei
kalingų apsigynimo dar
bams, seserų pranciškie
čių vedamos mokyklos su
rinko metalo apie 22.000 
svarų, gumos apie 31.500 
svarų, popie'rio 25.200 sva
rų ir daugybę svarų meta
linių papuošalų. Misijų 
reikalams jų buvo surink
ta pinigais $725, darbužių 
už $125.00, pašto ženklų 
apie 300 svarų. Be to — 
senelių prieglaudai parū
pinta nemažai drabužių ir 
maisto. Seserys paruošė 
vaikų pirmai išpažinčiai ir 
komunijai apie 1.500, o 
sutvirtinimui — dvigubai 
tiek. Be to, suaugusių pa
ruošta prie sakramentų a- 
pie 200. Iš kitų vienuolijos 
darbų, atliktų paskutiniu 
laikotarpiu, tenka dar su
minėti, kad buvo atidary
tas jų noviciatas Pietų A- 

!merikoje, 30 seserų paau- 
«kavo savo kraują sužeis- 
■ tiems kariams, 120 seserų 
i baigė pirmosios pagalbos 
i kursus, 30 seserų baigė 
“Home Nursing” kursus, 
baigtas Merg. Akademijos 
pastatas Pittsburge, pas
tatyti mokyklos namai 
Pietų Amerikoje. Iki šiol 
seserų pranciškiečių yra 
mirusių septynios, jų tar-

I

Be darbo parap. mokyk-i _____________ ,
lose, seserys pranciškie-: pe pereitais metais mirė, 
tės dirba Šv. Juozapo Ka- Sės. M. Lorraine, Armana- 
ro mok. Hays, Kansas. To-lyičiūtė.
liau — devynios seserys ___________
darbuojasi ligoninėse. Vie- — Moteris yra jau pas- 
nuolynas su mokyklomis I kutinis Tvėrėjo kūrinys, 
turi 24 bibliotekas, kurio-į todėl yra kilniausias! Ji y- 

ra pagrindas, kurioje Auk
ščiausiojo įstatymai re
miasi.

Užbaigos maldą atkalbėjo 
kun. P. M. Juras, ir laimingai 
visi skirstėsi svečiai ir viešnios 

i besidalindami šio bankieto į- 
įspūdžiais. Rap. bajgėsį gražioje nuotaikoje.

————— Pokilį paruošė komisija ir val
dyba. Komisijoje darbavosi F. 
Bingelis ir p. A. Turonis.

Po šios puotos visi dalyviai 
gražiai salėje ir lauke prie baž
nyčios nusifotografavo ir pilni 
energijos išsiskirstė. P.K.

t

spūdžiais.

Padėka

Duosni krikščioniška širdis 
be sa- 
ateina

ŠĮ kartą norime pareikšti vie
šą padėką Kunigui A. Petrai
čiui, Šv. Kazimiero parapijos. 
Worcester. Mass., klebonui ir I 
kunigams vikarams, kurie mū-J 
sų vienuoliją maloniai parėmė,' 
duodami salę ir patys dalyvau- 

, darni parengime, suruoštame 
mūsų naudai' parapijos salėje, 
š. m. birželio mėn. 5 d., ir da
vusiame pelno $61.80; taip pat 
labai nuoširdžiai dėkojame šios 
pramogos rengėjoms ir visiems 
dalyviams.

Savo maldose visus mūsų ge
radarių reikalus pavedame 
Aukščiausiojo duosnumui.

.V. Pr. švč. P. Marijos Seserys 
Vilią Maria.
Thompson, Conn.

I
I

se yra apie 30.000 knygų. Į 
1942 m. vienuolija išleido 
lietuviškų knygų 7, angliš-, 
kų — 2, bendras išleistų! 
knygų egzempliorių skai
čius sudaro 20.000. Perei- 

vienuoliia iš

dr-jos se-
Kranch ir
buvo atsto- ta<is metais 

kariuome-

Be Galo (domi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

Parašė Vyskupas Petras 
Būčys, MIC., 514 puslapių. 
Įsigykite šią be galo nau
dingą knygą ir nuodugniai 
susipažinkite su mūsų IŠ
GANYTOJO gyvenimu ir 
JO darbais. Knygos kaina 
$2.50.

Užsakymus siųskite su 
money orderiu: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.

<

Vysk. Dupanloup.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Paryžiaus madų batukas. Paryžius buvo garsus sa- 
madomis visame pasaulyje, kai jis gyveno laisvuvo

gyvenimu, kreipiama dėmesio ir dabar — kokios ma
dos ten vyksta po nacių rėžimu. Štai batukas su medi-

Infliacija yra priešas,
kurio tu negali matyti. _
Nugalėk ją Karo Bonų niais padais ir audekliniais viršeliais. Lietuviai tos rū- 
sutaupomis. sies batukus vadina klumpėmis.
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Šv. Pranciškus Ir Eucharistija
Paskutinė Vakarienė ir 

Jėzaus Kristaus kentėji
mai ir mirtis kas dieną 
kartojasi ir mistiškai atsi
naujina Švenčiausioje Eu
charistijoje ant nesuskai
tomųjų altorių. Šv. Pran
ciškui Asyžiečiui Šven
čiausioji Eucharistija bu
vo kūrenančios jo širdies 
magnetas ir šviečianti 
skaistaus jo gyvenimo 
saulė, gi Bažnyčia, Kuni
gija ir Altorius kartu su- 
sijo kilnioje jb širdyje.

Nuo pat pradžios savo 
atsivertimo, Šv. Pranciš
kus brangino ir mylėjo vi
sa tai, kas tik artima buvo 
su Eucharistija. Todėl, jis 
atstatydavo griūvančias 
bažnyčias, švarindavo ir į- 
rengdavo apleistas, kad 
tuo tik išreikšti didelę sa
vo meilę grožei namų Vieš
paties, esaųčio Eucharis
tijos tabernakuluose. Pa
galiau, jis be galo džiaugė
si, galėdamas gaminti os
tijas Šventųjų Mišių au
kai ir komunijoms. Men
koje Grekcijo vienuolijoje 
dar šiandien galima maty
ti kepamąsias geležis, ku
riomis jis su atsidavimu ir 
meile gamino tas ostijas, 
kurios buvo skiriamos 

. tapti gyvenanti Jėzaus 
Kristaus Kūno ir Kraujo 
duona.

linkėję netoliese Celles 
vienuolijos, ir kurioje Se- 
rafiškasai Asyžietis daž
nai melsdavosi, žymi: “Vi
sa atrodo neturtingiausia 
bei prasčiausia, bet taber- 
naktllo durelės yra iš tik
rojo aukso”.

Be to, Šv. Pranciškus la
bai gerbė kunigus. Jis sa
vo broliukams dažnai sa
kydavo: “Jei sutikčiau
kunigą ir angelą, aš pirma 
pasveikinčiau kunigą”. Sa
vo testamente, jis ryškiai 
nurodo apie kunigų gerbi
mą: “Ir Viešpats paskui 
davė man tokį tvirtą pasi
tikėjimą kunigais, kurie 
gyvena laikydamiesi Šven
tosios Romos Bažnyčios 
formos, dėl jų šventimų, 
kad jei jie net persekiotų 
mane, vis vien aš trokštu 
jiems atsiduoti. Ir jei aš 
turėčiau taip didelę išmin
tį kaip Salemonas ir atsi
tiktinai, jei rasčiau šiame 
pasaulyje prastus kunigus 
bažnyčiose, - kurioms tar
nauja, aš netrokštu jiems 
išmetinėti prieš jų valią. 
Tačiau, aš trokštu jų klau
syti, gerbti ir mylėti juos 
ir visus kitus kaip mano 
valdovus; ir aš netrokštu 
matyti juos esant nuodė
mėje, nes aš juose matau 
Dievo Sūnų, ir jie yra ma
no valdovai. Aš esu taip 
nusistatęs šiame pasauly
je dėl to, kad... jie konsek
ruoja Dievo Sūnaus Kūną 
ir Kraują, ir 
tiems”.

Kad geriau 
Pranciškaus 
čiaUsiajai

I

DARBININKAS

I

Lietuviškas sportas — lietuviai zvejotojai.

dalis 
kelio

Gauta dar $513.65

Kada Generolo Pershin-, nistas, kurio balionas

Nuo balandžio 15 d. įplaukė į Amerikos Lietuvių 
Tarybos iždą šios sumos:
SLA 260 kuopa, Chicagoje, aukojo.......................S5.00
Julė Andriuliūnienė, Chicagoje, aukojo .............. 1.00
J. M. Šaltenis, Chicagoje, aukojo ......................... 5.00
Antanas Žiemys, Rochester, N. Y., atsiuntė aukų 6.00 
Justin Mackevicz, Brockton, Mass., atsiuntė 370.15 
SLA centras, New Yorke, iš Taut. Centų fondo 100.00 
Atlikusių nuo draugiško parengimo Chicagoje 16.00 
ALT skyriaus susirinkime, Binghamton, N. Y., au-_ 

kojo: A. Lepa $2.00; P. B. Balchikonis $1.00; 
V. Kelly $1.00; V. Rakauskas $1.00; A. Ado
maitis $1.00; P. Adomaitis $1.00; M. Urbas 
$1.00; J. Neverauskas $1.00; E. Paškauskienė 
1.00; O. Krivickienė 50c. Kartu .................. 10.00

Nežiūrint neturto, Šv. 
Pranciškaus meilė reiškė
si dar tvirtesnė ir galin
gesnė Altoriaus sakra
mentui. Nors aukavosi ir 
gyveno neturto įžadu, bet 
jis nieko nesigailėjo Eu
charistiniam Viešpačiui. 
Arkivyskupas Robinsonas, 
rašydamas apie koplyčią, 
kuri radosi Kortonos apy- p&tifti didelę jo meilę Tik-

dalina ki-
t

pažinti Šv. 
meilę Šven-

Euchatistijai, 
teikia skaityti autentiškus 
jo raštus. Juose galima

r i i IiI♦ I 
l 
t i♦•i sI I

''DARBININKO*' KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMU KNYGŲ —

ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina.. 30c.
DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno 

La SAIette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65 
pusi. Kaina_________ ___________________ 25c.

DR. VINCO PIETARIO RASTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 287 pust. Kaina .........................  50c.

ENCIKLIKA *v. Tėvo PI jaut XI. Kaina ________ 10c.
GELIŲ PINTINĖLE, graži apysaka, 98 pusi. Kaina.. 20c. 
GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadelkis, labai graž&s 

kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvč 
50c., dabar parduodame po ____________ 25c.

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ................._
JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas Ir darbai. Para-

<8 Vyskupas Būtys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50
JONO K MITO EILĖS, buvo kaina >1.00, dabar 50c. 
KATEKIZMĖLIS— Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.

P. Juškaitis. Kaina  ........ ..................~—— 15c.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parai? Kun. 

Dr. J. Starkus. Kaina____________________ >1.10
PETRIUKAS — sulietuvino S. Rakauskas pusi. 30

Kaina

2Oc.

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje 
<tot Klausimai lietuvių Ir anglų kalbose. N

s ran- 
Norin- 

tiems patapti Amerikos piliečiu ti knygutė yra 
labai naudinga jšlgytl. Kaina tik___________

PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Paraš?
Kun. J. Raškauskas. Kaina .... ......................

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

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 
parašė kun. Pr. Juškaitis. Kaina _________ 25c.

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Paratė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
na .............................. ........................................ >1.60

TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
kykloms ir pirmai valkų išpažinčiai. Paren
gt Kun. J. B. Končius, S.t.D. Kaina ............... 20c.

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

VYTIS KANKINYS (šv. Jurgis) penkių veiksmų 
tragedija. Parašė V. ftagorrtoskls. Kaina___  35c.

NOVENO8
NOVENA P'rie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina 
NOVENA prie Motinas Gerosios p'atarties. Kaina 20c. 
NOVENA prie Dievo Motinos Nuof. Pagelbos. Kaina 15c. 
NOVENA už Sielas Skaistykloje. Karna 20c.
“TRYLIKA ANTRADIENIŲ ŠV. ANTANO GAR

BEI”. Išleido Kūn. Magnus Kazėnas. Kas 
myli šv. Antanų ir nori gauti jo malonių. 
Mi meldžiasi H šios knygutės. Kaina 

NOVENA prie šv. Onos ir Kryžiaus Kelias

Su užsakytnais kfeipkitės — 
"DARBININKAS"

W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Viso...............................................$513.65
Pirmiau buvo paskelbta ....................... . $1594.65
Iki 1943 m. birželio 14 d. viso Įplaukė .... $2107.72 
Visiems aukotojams, organizacijoms ir asme

nims, reiškiame nuoširdžią padėką.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

dabar pradėjo galvoti apie 
naują kelią, skersai konti
nento į San Francisco. Po 
vienerių metų nuo pirmo 
skridimo, pirma 

! transkontinentinio
buvo įvesta tarp Clevelan- 
do ir Chicagos ir liepos 1 
d. tų pačių metų antra da- i 
lis tarp New Yorko ir Cle- 
velando. 1919 metais trys 
keliai buvo operuojami. 8 
lėktuvai vartojami ir apie 
1906 mylių per dieną 
skraidyta. Rekordas šių 
skraidymų buvo apie 97% : 
pavykusių.

Pagaliau, transkonti- 
nento oro kelias buvo 
baigtas rugsėjo 8 d., 1920 
m., kada paskutinė dalis 

j kelio buvo sutvarkyta 
tarp Omaha ir vakarų pa
kraščio. Lakūnas, skrisda
mas iš New Yorko, vežė 

l ir skrido a- 
pie 80 mylių per valandą; 
jis atvyko į San Francisco 

Sioo.ooo'i22 ..vaL .an^ia“:
greičiausias traukinys.

- Į Bet Pašto valdininkai 
! jautė, kad pakol nakties 
skridimai nebus tinkamai 
sutvarkyti oro kelias ne- 

isutaupins laiko pašto per
siuntimuose. Įsakymai į-

■ vesti radio stotis visuose 
aerodromuose, kurios ga
lėtų pranešti apie orą bu
vo įvykdinti, kaip ir įve
dimai šviesų signaloms, 
ir įrengimai vietų, kur 
lėktuvai galėtų nusileisti 
reikalui esant ir kitų pa
tvarkymų, kurie pagelbė
tų nakties skridimams. 
Per trejus metus, paštas 
tvarkė įvairius planus 
nakties skridimams. La
kūnai mokėsi skristi nak
timi, lėktuvai buvo įrengti 
su šviesa, spindinčiais in
strumentais, navigacijos 
šviesomis, ir parašutų ži
bintuvais (parachute fla- 
res). 
buvo 
mėn.
gos 
mingai.

Kitais metais daug pa
gerinimų buvo įvesta; kaip 
pav., šviesos ir nusileidi
mo vietos Ailegheny kal
nuose. Palaipsniui kiti ke
liai buvo pravesti. Per 
Pašto Departamento pasi
ryžimą oru gabenamas 
paštas pasidarė paprastas 
transportacijos 

1922 metais 
aptarnavimas 
vanotas Collier 
svarbiausią 
kontribuciją tų metų, dau
giausia už saugumo rekor
dą. 1923 m. vėl gavo tro- 
fėją už nakties skridimus. 
1926 m. Harmon trophy 
buvo duota lakūnui, kuris!

• valandų tais 
j ir blogą 

orą. jo rekordas buvo 47% 
nakties skridimų be jokių

Kada Generolo Pershin-, nistas, kurio balionas Ju- 
go kareiviai išlipo Pran-'piter skrido iš Lafayette, 
cūzų uostuose prieš pas-1 Indiana, į Crawfordsville, 
kutinį žygį, kuris buvo rugpiūčio 17 d., 1859 m. su 
lemtas baigti Pirmą Pa- 123 laiškais ir 23 brošiū- 
saulinį Karą po 6 mėnesių, romis buvo tikrasis oro 
lėktuvas pakilo iš New paštos tėvas. Vėliau Pran- 
Yorko Miesto ir skrido į cūzai 1870 m. per Franko- 
Washingtoną.

Tai buvo gegužės 15 d., 
1918 metais. Somme kova 
jau buvo baigta. Aisne ko
va dar neįvykusi. Pary-. 
žius buvo bombarduoja-' Pašto Departamentas 
mas kanuolėms, taigi ta daug prisidėjo prie išvys- 
lėktuvo kelionė nelabai su- tymo oro pašto patarnavi- 
domino spaudą, nes buvo mą. Jau 1912 metais Paš- 
svarbesnių dalykų. Bet su tas paprašė Kongreso pas- 
tuomi skridimu prasidėjo kyrimo finansuoti išban- /"-u
veikti prieš 25 metus, dymą. Kiekvienais metais į/ ^S1;^ 
Jung. Valstybių Oro Paš- Paštas prašė pinigų, ir pa
tas. Įgaliau 1918 metais Kon-

Keli Indianos istorikai gresas paskyrė ! 
tiki, kad John Wise, balo-■ tam tikslui.

j Pirmiausias oro pašto 
rąjam Dievo Esimui baž- kelias — nuo New Yorko 
nyčių tabernakuluose, Šv.jligi Washingtono su sus- 
Mišioms, Šv. Komunijai ir jojimu Philadelphijoj — 
visiems tiems, kurie vertai buvo pradėtas su koopera- 
ją priima į savo širdį. Gi cija Karo Departamento,

prūsų kovą pristatė laiš
kus ir komunikacijas ba
lionu. Bet, tiktai 1918 m. 
prasidėjo kasdieniniai 
skridimai.

Pašto

ją priima į savo širdį. < 
jo laiškai tikintiesiems, 
Ordino vyresniesiems, ku
nigams, valdovams ir vi
siems jo sekėjams, yra į- 
domūs ir lobingi Eucharis
tinės Teologijos turtais, 
ir skatina kiekvieno luomo 
katalikus susilieti į vieną 
visų malonių šaltinį per 
gyvenimą duodantį šven
čiausiosios Eucharistijos 
sakramentą.

Kun. A. Tamoliunas.

kuris parūpino lėktuvus, 
lakūnus ir prižiūrėjo visą 
veikimą. Paštas tvarkė 
laiškų išsiuntimus. Bet 
rugp. 12 d. Paštas perėmė 
pilną kontrolę įsteigdamas 
savo įrengimus ir darbi
ninkus.

Skridimai visokiam ore 
ir nustatytam laike suda
rė savo problemas, bet pa
laipsniui šie sunkumai įsi- 
lygino. Pašto valdininkai

25c.

25c.

25c.

25c.

I fI
15c.

“. suS

», spai______
KAIP TAPTI

kui , 366 WBroadway, So. Boston, Mass. ir tuo
jau ją gausite.

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU?

"Darbininkas" išlei
do labai naudingą kny
gutę, kuri labai daug 
padės tiems, kurie ruo
šiasi gauti Amerikos pi
lietybės antruosius po
pierius. Joje yra trum
pai suglausti klausimai

ir atsakymai anglų ir lietuvių kalbose. Knygu
tė mažo formato. Gali moterys ją įsidėti į ridi- 
kiulį (pocketbook). Didelės raidės, spauda aiš
ki. Norintieji gauti knygutę — "

I

f

i

i

Departamentas perėmė 0- 
peracijas oro kelių ir ra
dio transmisijų. Gruodžio 
31 d., 1927 m. Pašto inte
resai oro pašto linijos bu
vo baigti išskyrus kelių 
Chicagos linijų. Bet pa
vasarį, 1926 metais Lind- 
bergo skridimas ir tie, ku
rie jį sekė padarė visą tau
tą oru sudomina (air-min- 
ded). Pašto pijonierių dar
bas buvo baigtas. Per 10 
metų, Paštas surinko ke
lis rekordus. Per tą laiką 
buvo skrista 13,768,072 
mylių. Buvo 2,095 nusilei
dimai dėl mechaniškų trū
kumų ir 4,437 dėl blogo 
oro. Iš viso 301,855,840 
atskiri pašto pakietai ir 
laiškai buvo
Buvo tiktai 200 katastro
fų iš kurių trisdešimt dve- 

įjose buvo mirtinai sužeis
tų. Per 10 metų buvo 43 
mirtys tarp sužeistųjų.

Neseniai Civil Aeronau- 
tics Board gavo aplikaciją 

ir rata buvo 10 nuo komercinės kompani- 
x/z uncijos. f jos gauti leidimą pradėti 

Departamentas j “helicopter” aptarnavimą,

I

nelaimingų atsitikimų. Šis 
žygis buvo laikomas svar
besniu negu Kom. Byrd 
skridimas į Šiaurės Ašį, 
kuris įvyko tais metais.

Pirmiausiais metais šių 
skridimų, Curtiss lėktu
vai su Hispano - Suiza in- 
žinais buvo vartojami. Vė
liau jų vieton buvo Stan- 
dard Aircraft Co. lėktu
vai, kurie galėjo nešti 200 
svarų pašto. Vėliau De 
Haviland su Liberty inži- 
nais buvo vartojami ir pa
galiau. 1926 m. Douglas 
lėktuvai buvo įvesti, kurie 
gali skristi 160 mylių per 
valandą.

Pašto rata irgi keitėsi,
negu laikas nuo laiko. Iš pra

džių nebuvo ekstra mokes
nio; vėliau 24 centai už 
unciją, tada numušta ligi 
16 centų; 6 centų ir ligi! 
dviejų. 1919 metų rata bu
vo 8 centai už unciją kiek
vienam iš 4 zonų. 1927 m. 
ši zonų sistema buvo su
naikinta 
centų už

Pašto 
niekada nemanė operuoti kuris gabens oro paštą ek- 
oro pašto linijas visam lai-įspresu nuo stogų 400 paš- 
kui. Valdininkai manė, to ofisų ir geležinkelių sto- 
kad oro pašto linija galinčių New England ir New 
būti sėkminga, tai jie ap-'v“’-* T*;— 
siėmė tik pradėti darbą. 
Laikui bėgant, viskas bu-' 

tvo perimta komercinių 
kompanijų 1926 m. Kon
gresas praleido Air Com- 
merce Act (Oro Komerci-I '
jos Aktą), kuris apėmė 
parūpinimą išvystymui 
komercinės aviacijos. Ki- 

1 tais metais. Komercijos

pristatyti.

Yorke. Jeigu tas įvyks, tai 
bus pirmas toks bandy
mas šioj šalyj arba net vi
sam pasaulyje. Užpakaly
je viso to, stovi koopera
cija Pašto Departamento 
kaip buvo prieš 25 metus 
atgal. FLIS.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Nakties skridimai 
išbaidyti rugpiūčio 
1923 m. tarp Chica- 
ir Cheyenne pasek-

N

būdas, 
oro pašto 
liko apdo- 
Trophy už

aeronautikos

AMERIKOS PILIEČIU?"—įdėkite į konvertą 25# skrido 718 1 _1_ 
ir priklijavę 3$ štampą, pasiųskite "Darbinin- metais per gerą

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iš Ame

rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkievič 20c.

DRAMOS, sutaisė Jonas TarvMas. šioje knygelėje 
tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai. 
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. “FABIOLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. 
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da

lyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina

ESUMAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius”. 
Parašė Kun. Leonas Vaičekauskas

PILOTO DUKTĖ. 5-kių veiksmų drama. Vertė T. 
Išleido Kun. Pr. M. Juras. Vaidina vien 
moterys. Vaidina 24 moterys ir šokėjos. 
Kaina ......................... ...................................

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų* Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys 
asmenys. Kaina ........................................................

VIENUOLIO DISPUTĄ su RABINU, vieno veiks
mo juokai, dalyvauja 4 asmenys. Kaina

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyr- 
sime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir "Mė
ginimas”. Kaina ....................................................-

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston* Mass.

35c.

15c.

35c.

30c.

15c.

15c.
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Šv. Juozapo Lietuviu Katalikų 
Parapijos Pradžios Ir Aukštesnioji 

(Hiah School) Mokykla
&

DU BOIS. PA. — Verta susi
domėti, ką rašo šv. Juozapo 
lietuvių katalikų parapijos 
Aukštesniosios Mokyklos lei
dinys “THE JOSEPHITE 
1938”:

“Amerikos lietuviai katalikai 
yra įsisteigę ir palaiko nemažą 
skaičių savo parapijinių pradi
nių mokyklų. Bet kodėl lig 
šiol jie nesirūpino įsikurti sa
vo parapijinių aukštesniųjų 
mokyklų (High Schools) ? Ar 
jiems tokios mokyklos nereika
lingos ir nenaudingos? Ar gal 
tik manoma, kad jųjų įsteigi
mas ir palaikymas perdaug kai
nuotų?

“Geriausiu atsakymu minėtų 
mokyklų oponentams yra pasi
rodymas 1937 — 193S mokslo 
metais dviejų tokių pilnai įkur
tų. valdžios užtvirtintų ir akre
dituotų aukštesniųjų mokyklų 
dviejuose Amerikos lietuvių 
katalikų parapijose, būtent, šv. 
Kazimiero. Pittsburgh. Pa.. 
Šv. Juozapo. Du Bois. Pa. 
ir jos nėra iš pat didžiausių pa
rapijų. Iš to aišku, kad kur tik 
yra noras, ten randas ir kelias: 
nors tai ima daug galvojimo, 
rūpesčio .drąsos ir lėšų.

“Kad Amerikos lietuviams 
katalikams yra reikalingos ir 
naudingos parapijinės aukštes
niosios mokyklos 
Schools). tai parodo 
skaičius mokinių, 
lanko. Kaip vienoje, taip ir ki
toje randasi apie 40 mokinių. 
Šiemet. (1938 m.) birželio mė
nesyje. iš jų išeis pirmutiniai 
jųjų graduantai pilnai ir gar
bingai užbaigę visų keturių me
tų aukštesniosios mokyklos 
kursus".

-THE

ir
Na

( High 
nemažas 

kurie jas

OUR PASTOR

DARBI NINKAS

“Pittsburgho šv. Kazimiero 
parapijos aukštesnioji mokyk
la (High School) buvo pradėta 
1934-35 mokslo metais. Pilnai 
gi Įkurta 1937-38 mokslo me
tais. Josios klebonas, kun. Mag
nus J. Kazėnas, matomai pase- 

Mykolo J.

sv

Jungtinėse 
dvi naujos

kė klebono kunigo 
Urbono pavyzdį.

“Taigi. Amerikos 
Valstybėse atsirado
lietuvių katalikų mokslo Įstai
gos. kokių lig šiol čia nebuvo. 
Jos gali priduoti visiems Ame
rikos lietuviams katalikams tik
ro džiaugsmo, nes. iš tikrųjjų. 
yra kuo visiems pasididžiuoti. 
Jose mokytojauja lietuvaitės 
Šv. Pranciškaus vienuolės Se
serys Pranciškietes".

Šiais metais mokslo 
metų užbaiga gegužės 

28 dienų
Juozapo lietuvių katalikų 

nors parapijiečių 
ir nedidelė, tikrovė- 

pasididžiuoti 
pradžios mo- 
aukštesnia ia i

I

Sv. 
parapija, 
skaičiumi 
je. gali iškilmiai 
turėdama ne vien 
kyklą. bet ir 
(High School*.

Miss Evelyn M. Brūzga, 
daughter of Mr. and Mrs. A. A. 
'Brūzga of 520 Sprir.g Avenue. 
Du Bois. Pa. has a medley of 
capabilities and friendliness of shepherd of his fLock. our pastor has seen the dire need for a 
manner charmingly combined parochial school where his spritual children will be taught how 
in her. “Interesting and interes- to live prcperly in this life, and. what is more important. will be 
ted” for the beautiful and the'prepared for the life beyond. Day after day, he has prayed, 

Į good will aid her in her life as
a poet.

REVEHAND MICHAEL J. URBONAS
With the heart of a truly loving father. and as the devoted

Mr. Nester A. Mitskavich, 
son of Mrs. Agatha Mitska
vich of 515 South Avenue. Du 
Bois. Pa. is a happy combina- 
tion of mischief. humor and 
sincerity who claims there is 
no better and fuller life than 
that of a chemist.

šaulio reikaluose, kas reikia A- 
merikai. kuri yra kare. Seselė 
Juozapa Marija socialinėse 
studijose pasižymėjo prityrusi 
pedagogė. Seselė M. Emestina 
mokslo srityje studentams-ėms 
ryškino dailiąją literatūrų.

Pradžios Mokykloje Seselė M. 
Francesca. sukūrusi muzikai? 
operetę “Saulutę”, gabiai mo
kytojavo 7 ir 8 skyriuose, taip 
pat mokinius ir studentus-es 
lavino muzikoje. Seselė M. Co- 
ronata gražiai mokytojavo 5 ir 
6 skyriuose, Seselė M. Irena 
mokė 3 ir 4 skyrius ir Seselė 
M. Mechtiida 1 ir 2 skyrius. Gi 
Seselė M. Zita, tai ilgametė šei- 
myninkė vietos Seselių Pranciš- 
kiečių konvente. 317 South 
Statė Street, Du Bois, Pa.

Gerasis Dievas iš beribės Sa
vo meilės tepalaimina Šv. Juo
zapo lietuvių katalikų parapijos 
uoliausiąjį sielų ganytoją kleb. 
kun. Mykolą J. Urboną, Sese
les Pranciškietes mokytojas, 
visus mokinius ir studentus-es, 
taip pat geruosius jų tėvelius 
ir visus parapijiečius.

Kun. A. Tamoliūnas.

I

planned. worked and sacrificed to supply this necessarv training; 
Į by establishing not only a grade school. būt also a high school 
in our parish.

Realizing the good done in our behalf, and the countless' 
sacrifices entailed in this arduous task. we resolve ever to remain . 
loyal to our beloved Pastor, and pray for him unceasingly,1 
beseeching our heavenly Father to continue to bless his every 
effort. “The Josephite 1938”

ŠV. ONOS NOVENA

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
i prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal. C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 16c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite. DARBININ
KAS. 366 W. Broadvvay, So.

tuvių kalbos ir istorijos, kas vi
sa didesnė nauda ateityje.

Diplomų išdalinimas 
abiturientams-ėmsTai garbė uoliam ir nenuils

tančiam jų dvasios vadui kleb. 
kun. Mykolui J. Urbonui, kurs 
atsižymėjęs ne tik išganinga
me pastoracijos darbe, bet i 
teratūroje ir publicistikoje.

Šiais metais šv. Juozapo lie
tuvių katalikų parapijos pra
džios ir aukštesniosios mokyk
lų mokslo metai užsibaigė ge
gužės 28 dieną.

Mokslo metų užbaigi
mo iškilmės bažny

čioje
Gegužės 30 dieną, sekmadien 
vai. ryte,

Miss Vivian R. Brūzga
is the daughter of Mr. and Mrs.

South A- 
A good 
capabie 

a saving

A. A. Brūzga of 520 
venue. Du Bois, Pa. 
scholar. methodical. 
and endowed with 
sense of humor. she will live a 
rich full life as a Lab Techni- 

kleb. kun. Mykolas cian. 
ypatingąją abiejų 

atnašavo 
per kurias 

mokiniai-ės
ir aukštesniosios mokyklos abi
turientai-ės, lydimi mažyčių 
mergaičių ir berniukų, artėjo 
prie paties Altoriaus laiptų ir 
priėmė Šventąją Komuniją. Se

nkamai prie Viešpaties Stalo ar- 
klebonas "pradėti tėjo ir visi mokiniai ir studen- 

—1 Z_. Tai buvo maloniausias 
reikšmingiausias momentas

8
J. Urbonas 
mokyklų i: 
giedotas šv.

Kleb. kun. Mykolas J. 
Urbonas plačioje Ame
rikoje pirmutinis lietu
vis klebonas įkūręs lie
tuvių parapijinę High 

School
Du Boiso Šv. Juozapo lietuvių 

katalikų parapijos klebonas 
kun. Mykolas J. Urbonas pla
čioje Amerikoje buvo pirmuti
nis lietuvis 
aukštesniąją mokyklą i High tai-ės. 
School) savo parapijoje su tik- ir 
siu. laikui bėgant, ją pilnai į- jų gyvenime, 
kurti su visais keturių mėtų 
kursais dėl parapijos bernaičių 
ir mergaičių. Jis ją pradėjo 
1931 - 32 mokslo metais. Ta
čiau. galutinai prie josios pilno 
Įkūrimo priėjo tik 1937-38 mok
slo metais.

tencija
1HS.

pradžios mokyklos
m

(
Juozas Kasinskas

Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd. v 
BALTIMORE, Md. y

Tel. Plaza 8595
O Limosinai dėl visokių reikalų

i

Gi tėvai ir maldininkai taip 
pat artėjo prie Viešpaties Sta
lo. kas visa sukūrė iškilmingu
mą ir palaimą.

Gražiausias klebono pamoks
las. kilniausios giesmės, gražus 
sutartinas giedojimas ir maloni 
muzika visiems suteikė dangiš
kąją nuotaiką.

Mokslo metų užbaigi
mas bažnyčioje

Tą patį sekmadienį 3 vai. po 
pietų visi mokiniai ir studen- 
tai-ės. chorui ir visiems sutar
tinai giedant giesmę 
Karalius", 
bažnyčią.

M iss Ann M. Vasilauskas 
is the daughter of Mr. and Mrs. 
S. M. Vasilauskas. Ann. with 
her gentie thoughts and gentler 
deeds, firmly believes that 
much vvisdom often goes with 
fewest words. She's right for, 

Į she intends to ūse that sage 
' advice in her future career as 
a nurse.

Susėdus Į paskirtas savo vie-
Kristusjtas, visi sugiedojo himną “Su- 

procesijoje suėjo į žadink Jausmus”.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Club Beverage Co.

7
i

*i
S Grafton Ave., Islington Mass.
| Tel. Dedham 1304-VZ

PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 130 į-R

Čia sekė kleb. kun. Mykolo J. 
Urbono pamokslas, taikomas iš- 
kilmiam mokslo metų užbaigi
mui. Pamokslas buvo turinin
gas ir reikšmingas. Įdomiausia, 
kad tai vienintelė lietuvių ka
talikų parapija Erie vyskupi
joje. ir ji turi ne vien pradžios 
mokyklą, bet ir aukštesniąją 
(High School). Net pats Jo 
Ekscelencija vyskupas Gannon 
didžiuojasi lietuviais ir uoliu 
jų klebonu. Gautą mokslą abi- 
turientai-ės turi sunaudoti sie
lų išganymui Ir žmonių gero
vei. Be bendrojo gauto mokslo, 
abiturientai-ės dar mokėsi lie-

• 
“Tėve, Sūnau, šventoji Dva

sia. Švenčiausioji Trejybe, Ne- 
kalčiausioji Marija, palaimin-1 

1 tosios dvasios, Dievo šventieji 
' ir šventosios, jūsų maldaujame

Dabar visi pradžios mokyklos per Brangiausiąją Jėzaus Kris- 
graduantai ir aukštesniosios taus Kraują, išprašykite mums 
mokyklos abiturientai-ės. ku- reikiamų malonių: 
riuos lydėjo parinktosios ma-' , , n-. . _ . , ... A uolatinio sutapymo su Dievu,zytės mergaites ir berniukai. 
ėjo prie Didžiojo Altoriaus, ir 
iš kleb. kun. Mykolo J. Urbono 
rankų apturėjo diplomas.

Praėjusiais metais aukštes
niąją mokyklą baigė dešimt a- 
biturientų-čių. gi dėl karo ir ki-

■ tų sunkenybių — šiais metais 
: iš viso aukštesniąją mokyklą 
. baigė tik šeši, būtent, penkios
■ abiturientės ir vienas abitu

rientas.
Diplomas gavo sekančiai:
1. Evelyna Marija Brūzga
2. Viviana Rita Brūzga
3. Nester A. Mitskavich
4. Stella S. Skunda

5. Elena Teresė Stutz
6. Ona Marija Vasilauskas. 
Ypatingoji dovana, Pal.

neles Marijos statula, buvo 
teikta Elenai Teresei Stutz. 
ri geriausiai pasižymėjo etikos, 
ištikimybėje, pasitikėjime ir 
tuose reiškiniuose, kurie daro 
idealią katalikiškąją mergelę.

Diplomų išdalinimas 
pradžios mokyklos 

graduantams
Pradžios mokyklą baigė dvi 

mergaitės ir penki bernaičiai, 
kuriems diplomai buvo suteikti 
sekančiai:

1. Marija Eilėn Aravich
2. Margareta Marija Uzdill
3. Eugenijus Urban
4. Jurgis S. Vasiliauskas

i 5. Antanas J. Rusonis
6. Edvardas R. Masonis
7. Pranciškus P. Kolash
Taip pat kleb. kun. Mykolas 

J. Urbonas suteikė “Altoriaus 
Vyčių" diplomas keturiems se
kantiems ministrantams:

1. Mykolui J. Skundai, 2. An- Tėvynei Lietuvai išsilaisvinti iš 
tanui J. Rusoniui, 3. Edvardui nu°žm*U prispaudėjų 
R. Masoniui, ir 4. Pranciškui P. kurdami šviesią ateitį. 
Kolash.

Tie ministrantai pasižymėjo 
gražiausiais ir idealingiausiais 
ministrantų požymiais.

Abiturientų-čių 
pasiaukojimas

Mažyčių mergaičių ir berniu-j
kų lydimos abiturientės ir abi- lės M. Kliaros vadovybėje 1942- 
turientas suklaupė prie Viešpa- j 1943 mokslo metai buvo, tikro- 
ties Stalo ir iškilmiai padarė vėje, 
bendrąjį pasiaukojimą, kuris mokyklose.
seka:

Visada pildyti Dievo valių, 
“Visada mastyti apie Dievų, 

I “Mylėti vien tik Dievų,
“Visa daryti vien tik Dievui, 
“Ieškoti vien Dievo garbės, 
“Tapti šventaisiais vien tik Die

vui,
“Gerai pažinti savo menkumą, 
“Vis geriau pažinti Dievo valių, 
“Visada atsiduoti Dievo Apvai

zdai.
“Švenčiausioji Marija, aukok 

Amžinąjam Tėvui, Brangiausią
ją Jėzaus Kristaus Kraują už 
mūsų sielų išganymą, už sielas 
skaistykloje, už Šventosios Baž
nyčios reikalus, už nusidėjėlių 
atsivertimą ir už visą pasaulį.

“Gerasai Dieve, suteik taiką 
ramybės mūsų dienose, 
nėra kito, kas kovotų 
kaip vien tik Tu Visa- 
Dievas”.

IĮI
Pa-' 

ir duok su
ku- kadangi 

už mus.
Galintis

i

i

Miss Helen T. Stutz
is the daughter of Mr. and Mrs. jKAS- 366 W- Broadvvay, 
A. Rock from Helvetia, Pa. The Boston, Mass. ir tuojau gausite 
business world undoubtedly knygutę.
will appreciate Helen’s plea-' 
san| personality mingled with 
her willingness to serve.

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai Įdomi ir verta 
kiekvienam Įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
-n Boston. Mass.

ĮVAIRŪS skelbimai

M iss Stella S. Skunda, 
daughter of Mr. and Mrs. D. S. 
Skunda of 320 South Avenue. 
Du Bois, Pa. is “persevering 
and practical and very nice”. 
Her thoughtful expression is 
the key to her serious reserved 
nature. Her one and only ambi- Į 
tion is to reach her life’s goal 
— aviation.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• 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. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

i

10c

džiaugsmo 
žvelgiant į

gražiausios
kilniau-

Šv. Juozapo lietuvių katalikų 
Aukštesnėje Mokykloje: Vy
resnioji Seselė M. Kliara ruošė 
studentus-es biznio srities pa-

Gegužinės pamaldos 
ir Palaiminimas

Po atgiedojimo AVE MARIA, 
prasidėjo gegužinės pamaldos, 
po kurių sekė Palaiminimas 
Švenčiausiuoju Sakramentu. 
Po kurio, abiturientai-ės, stu
dentai ir mokiniai, giedant Ma
rijos himną, išėjo iš bažnyčios, tės mokytojos dėstė mokslus 
kupini antgamtinio 
ir Dievo palaimos, 
ateitį.

Stebėtojui kūrėsi
mintys ir jis gyveno 
sius įspūdžius. Nūngi, tie gra- 
duantai ir abiturientai-ės. mū-

, sų lietuvių tautos ateitis, kil-
. niais ir aukštaisiais idealais sa

vo laiku daug padės patiems 
broliams lietuviams ir gelbės

vergijos. I
Už tai 

visa garbė priklauso niekam 
kitam, kaip tik kilniam tėvy
nainiui ir darbščiausiam kleb. 
kun. Mykolui J. Urbonui.

Seselės Pranciškietes 
mokytojos

Sumanioje vyresniosios Sese-

labai sėkmingi abiejose

Sekančios Seselės Pranciškie-

FROM GREENLAND’S ICE
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

Birželio 17 d., mirė, ilgai sir
gusi, New England Ligoninėje, 
Apalionija Žilevičienė, 60 me
tų, 121 River St., Mattapan, 
Mass. Paėjo Ukmergės parapi
jos. Amerikoje pragyveno 40 
metų. Paliko vyrą Aleksandrą 
Žilevičių. Tapo palaidota, iš 
Šv. Petro parapijos bažnyčios, 
9 vai. ryte, birž. 19 d., Šv. Juo
zapo kapuose, Medway, Mass.

Ketvirtadienį yra Dievo Kū
no šventė. Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje, bus laikomi mišpa
rai kas vakaras, per oktavą.

Dievo Kūno šventės iškilmės 
bus apvaikščiojamos kitą sek
madienį, birž. 27 d.

Šv. Petro parapijos Dievo 
•Kūno procesija prasidės 2 vai. | 
p. p. Eis iš bažnyčios penkta 
gatve, C gatve, šešta ir B gat
ve. Altoriai bus prirengti prie 
C gatvės, priekyje klebonijos, 
prie B gatvės ir vienas bažny
čioje.

į Šioje Dievo Kūno procesijo
je dalyvauti yra kviečiamos vi
sos lietuvių katalikų draugijos 
su vėliavomis ir ženklais. Gie- 
doriai prašomi sueiti prie cho
ro ir giedoti šventas giesmes. 
Visa minia prašoma giedoti.

T

—————
Birž. 20 d., mirė jūreivis Pet

ras Povilas Preitikis. Jis dirba 
prie Merchant Marines Co., 
laivų. Puolė ant laivo iš didelio 
aukštumo ir į antrą dieną mirė. 
Jis gimęs Brocktone, augęs So. 
Bostone. Paliko brolį ir 2 sese
rį. Pašarvotas pas graborių Za- 
letską. Laidojamas trečiadienį Giesmės bus išdalintos visiems, 
iš Šv. Petro bažnyčios.

»

Britų Veterinarijos korpuse tarnauja ir merginos, kurios mokina ark
lius, kaip nešti sunkumo naštą. Sakoma, kad gana sunkus darbas. Bet 
pasišventusios merginos įveikia.

Jakimavičius 
ir ponia Ple-

pasibaigė pa- 
Sv. Sakramen-

MAKE
EVERY 

PAY DAY"A Y DAY

l\i>M0ND day

vaikučių prirengimą ir 
malonų jo sutikimą.

Vietiniams kunigams į 
iškilmių pagalbą buvo su
važiavę veik visi šios die
cezijos lietuviai kunigai. 
Buvo ir iš kitų diecezijų.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I Procesijoje dalyvaują gauna 
visuotinius atlaidus jei išpildo 
paprastas sąlygas.

Draugijos rikiuosis B gatvė
je, vaikai po bažnyčia.

Sekmadienį vietiniams kuni
gams padėjo darbuotis bažnyti
niame darbe Tėvas A. Mešlis, 
S. J. ir Tėvas Mikas Šmigels- 
•kis, M. I. C. Kapelionas kun. Aukavo vasarinei mokyklai: 
Kazys Keidošius lankėsi šešta- Merginų Sodalicija $25.00; šv.

Jono Ev. Draugija $25.00, ir 
Lietuvos

Moterų - merginų kareiviams $15.00. Kunigai ir parapijie- 
remti skyriaus vadovybėje, į- £įaj yra iafcaį dėkingi šioms 
vyko “Darbininko” salėje ‘Dar- draugijoms už rėmimą taip 
bminko’ naudai parengimas. svarbaus tautinio darbo. 
Pelno bus minėtam tikslui.

dienį.

Trečiadienį, 7:30 v. v., bus 
laikomos Šv. Teresės novėnos 
ir birželio mėnesio pamaldos.

i

DAKTARAI

; Šou. 4476

ri daugiausiai pasidarbavo, kad 
tas vakaras būtų pasekmingas, 
kuris labai gerai pavyko 
kur liko gerai pelno.

Taipgi tariu padėkos žodį 
soms
siems aukotojams ir taipgi 
siems 
mimą.

Vienu žodžiu visiems 
soms lietuviškas ačiū.

B. Cūnicnė, pirm.

pasidarbavusioms,

ir

vi-
vi-
vi-

parė-atsilankusiems už

Dukterų draugija | gal susitarimą.

Dr. Paulina Luzackas
Priimamos valandos:
Per vasarą vakarais tik pa-

Paprastomis dienomis 
paprastai nuo 2 iki 4 vai. 

Tel. KIRkland 7119
Broadway 400, Cambridge.

L. R. K. Susivienijimo 
94 Jaunimo Kuopos 

Susirinkimas

LANKĖSI

24 d..
v

J. E. Vyskupas Cushing Pas 
Lietuvius

Trečiadienį, birželio 
7:30 vai. vakare, “Darbininko' 
salėje, 330 E St., So. Bostone 
įvyks Susivienijimo 94 Jaunimo 
kuopos susirinkimas. Nariai 
prašomi atsilankyti ir užsimo
kėti savo apdraudos mokesčius.

Šiuo metu narių skaičius jau 
žymiai padidėjo, nes kuopa ve
da dabar narių vajų. Norintieji 
prie šios didelės ir naudingos

: Dr. Joseph F. Antanėlis
! OPTOMETRISTAS
! 515 East Broadway

So. Boston, Mass.
Į Ofiso Valandos išskyrus

Trečiadieniais ir
Penktadieniais

i Vakarais Nuo 7 iki 9-tai
[ šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. 
i^^^wwwwwwwwwwwww lietuvių apdraudos kompanijos

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD 8TREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

prisirašyti malonėkite atvykti 
j susirinkimą arba kreiptis į 
valdybos narius, kurie yra: — 
Pranas Razvadauskas — 5 G 
St., — organizatorius. Tel. Šou 
9665; Petras Kupraitis — 948 

B’way. Tel. Šou 3366.
Valdyba.

E.

Padėkos Žodis

{VAIRŪS SKELBIMAI
tariu 
p. F.

Su didžiausiu nuoširdumu 
moterų - merginų kareiviams 

' remti skyriaus vardu. 
PAIEŠKAU dviejų savo širdingą padėkos žodi

draugų — Antaną ir Juozą Ka- Connolly. kuris aukavo Emery 
mandulių, paeinančių iš Bu- Hali, Dorchester, Mass., patai-' 
kantiškių kaimo, Daugų para- pas mūsų parengimui, 
pijos. Mes sykiu atvykome į šiam birželio 5 d. Taipgi 
Ameriką su jais. Prašome at- džiai dėkoju darbščiai 
sišaukti: Marijona Dusevičiū- jai: M. Karčiauskienei,
tė - Pocienė. 95 Beach St., Bei- čiauskienei, H. Bushmanienei, 
mont, Mass. (21-25) o labiausiai p. M. Gailienei, ku-

įvyku- 
nuošir- 
komisi-
M. Al-

z.

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croųuignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

k

CASPER’S BEAUTY SALON 1S 
: 738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. f

*>*

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas, Bellevue St., Dorches
ter. Įeigos $1,236. Gera nuosa
vybė. Tiktai §1,500 cash. Balan
sas morgičius Savings Bank. 
Žemas apmokeščiavimas. F. T. 
Keefe, 50 Congress St.
417. Tel. HUB 8157 arba PARk- 
way 6826 M.

Room

DĖL V AKACIJŲ
Gražiausia vieta, švarūs 

kambariai. Prieinama kaina. 
Praleiskite savo vakacijas su 
lietuviais pas Stellą Kodienę, 
365 Nantasket Ave., arba 10 
Whitehead Avenue, Nantasket 
Beach, Mass. (21-21)

pas pagyrė jaunuosius, 
kad jie taip gerai ir suma
niai atsakinėjo į užduo
tus jiems tikėjimo daly
kuose klausimus; jis pri
minė jiems sakydamas: 
“Šiandie jums, vaikučiai, 
yra labai brangi diena. 
Šiandie jūs apturėjote 
Šventąją Dvasią, šventoji 
Dvasia, Dievas, sutvirtino 
jūsų tikėjimą, padarė jus 
Kristaus kareiviais ir, su
teikdama jums septyne- 
rias dovanas, padės jums 
siekti savo gyvenimo pa-

Birželio 17 dieną buvo 
džiaugsmo ir palaimos So. 
Bostono Šv. Petro parapi
jos lietuviams. Prie tos 

i.'dienos buvo iš anksto 
rengiąsi, karštai laukta,' 
nuoširdžiai melstąsi. Pa
rapijos kunigai ir vienuo-į 
lės Seserys prirengę 160' 
jaunų berniukų ir mergai
čių Sutvirtinimo Sakra
mentą priimti. Toji lau
kiamoji diena atėjo; vis

ikas tvarkingai ir puošniai 
Į prirengta.
i

Įeinant Vyskupui į baž
nyčią, iš šimto šešios de- šaukimą. Vienas iš jūsų 
šimtys jaunųjų širdžių iš
siveržė karštos maldos

! sutikimo žodžiai: “Ecce 
Sacerdos Magnus”. Kuni
gas K. Jenkus išmokė jau- 

: nuosius nuoširdžiai pasi
tikti J. E. Vyskupą.

Suteikęs f~
Sakramentą. J. E. Vysku-

priėmusiu Su-
Sakramentą 

palinkėda-

I
kaip,

“Darbi
Juozas

I
J

Pereitą antradienį, 
ninke” lankėsi karys 
Blažis su savo mamyte Ona 
Blažiene iš Stoughton. Mass. 
Karys Juozas Blažis yra baigęs 
Bostono Technikos mokyklą. 
Jis liuosanoriai pats įstojo į 
Dėdės Šamo Aviaciją, spalių 
12, 1942 m. ir savo tarnyba la
bai patenkintas. Nuo išvykimo 
į tarnybą, jis dar pirmą syki 
lankėsi pas savo tėvelius. Taigi 
atsilankymo proga, tėveliai sa
vo sūnui nupirko dovanų puikų 
laikrodėlį.

Pp. Blažiai yra ilgamečiai 
“Darbininko” skaitytojai ir rė
mėjai. P-r.ia Ona Blažienė 
“Darbininkan” • atsilanki USi j- 
stojo į Liurdo Knygos 
jus. paaukodama $5.00.

Rėmė-

Šv. Jono Draugija Da 
lyvaus Procesijoje

Šv. Jono Ev. Draugija vien
balsiai nutarė Dievo Kūno 
šventėje, birželio 27 d., 2 vai. 
p. p. dalyvauti Šv. Petro par. 
procesijoje. Prašome visų da
lyvių susirinkti 1-mą vai. p.p. 
B ir 5-tos gatvių.

Dievas pašauks būti kuni
gais, misionieriais, vie
nuolėmis, profesionalais, 
tėvais, motinomis. Prašy
kite visuomet šventosios 
Dvasios, kad galėtumėte 
garbingai sekti savo pa-

'jūsų tėveliai buvo betur
čiai, jie atvažiavo i šią ša
lį be žemiškų turtų, nesu
sikrovė jų ir čia, bet jie 
išlaikė didžiausį turtą, 
kurį ir jūs paveldėjote, 
būtent, tikėjimą. Tikėji
mas yra žmogaus didžiau- 

• sias turtas. šiandien 
Šventoji Dvasia sutvirti
no tą jūsų tikėjimą, dabar 
jūs esate pilni Krikščio
nys. Išlaikykite tą tikėji
mą, o jei reikės, ir mirti 
nebijokite; “Mirtis man y- 
ra didis laimėjimas”.

Sutvirtinimo tėvais bu
vo Dr. P.
(Jakmauh) 
kavičienė.

Iškilmės 
į laiminimu
i tu, pačiam Vyskupui cele- 
bruojaiit.

Nors ir nuvargęs nuo il
gų ceremonijų, bet malo
nus Vyskupas išėjęs iš 
bažnyčios sustojo ir su 
kiekvienu 
tvirtinimo
pasisveikino, 
mas jiems Dievo palai
mos. So. Bostono Katali
kai parodė šioje dienoje 
gilų tikėjimą ir aukštą 
pagarbą Bažnyčios Gany
tojui. Visi veržėsi prie 
Vyskupo, kad pabučiuoti 
jo žiedą, gauti jo palaimi
nimą. Vyskupas išsitarė: 
“Mano ranka labai pavar
gus”. Bet su kiekvienu 
linksmai prakalbėjo, kiek
vieną palaimino. Tikrai 
reikia sakyti: “Ecce Sa- 
cerdos Magnus”.

t Išvažiuodamas Vysku
pas pagyrė šv. Petro pa- 

irapijos kleboną, kun. P. 
įVirmauską, jo pagalbinin
kus: kun. K. Jenkų ir kun. 
A. Abračinską, taip pat

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%. F. T. Keefe, 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

Sutvirtinimo (šaukimą. Mano tėveliai ir vienuoles Seseris už gražų

PADĖKA
—

Nuoširdžiausią padėką reiš
kiu kun. Jenkui, kun. Abračins- 

i kui, kun. Aukštikalniui. S. J., 
kun. Baltrušiūnui, Nukryžiuo
to Jėzaus Seselėms, mano sū- 

j nui klieriku:, panelei Marytei j 
■ Kilmoniutei. panelei Mikalinai 
j Ilkevičiūtei. ponam Čiočiam, 
.ponam Griganavičiams. ponam 
Peteškam. poniai Skardauskie- 
nei, poniai Bisonienei, 
Kaunelienei. poniai Saučiūnie- 
nei už lankymą ir visokias do
vanas man ligoninėn esant. 
Karčiose valandose po mano 
operacijos ir tiems, kurie at
virutėmis ir telefonu siuntė 
man linkėjimus. Tegul jiems 
visiems Dievas atlygina savo

Draugijų Valdybų Adresai

NAMŲ BARGENAI
Parsiduoda namai Dorches- 

tery. 2 šeimų 6 ir 6 kambariai; 
2 garažiai. Ant labai gražios 
gatvės — $8000.

3 šeimų 5-6-6 kambariai, ge
roj vietoj, $6500.

Taipgi turiu daug 
davimui skirtingose 
prieinamą kainą,
pas ViTLLIAM A. AM SI E,

■30 Carruth St.. Dorchester, 
Mass. (prie pat Ashmont Sta

tion) Tel. GEN 3719.

namų par- 
vietose už 
Kreipkitės

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

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

8 tVinfield St.. So. Boston. Mass.
i Pro t. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

29 Gould St., W. Roxbury. Mass. 
Tel. Parkvay—1864-W.

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tu Įeiki*
702 E. 5th 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. 5th St., So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
*

501 E. 5th St., So. Boston, Mase.

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

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

North Brighton Bakery, 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.
L

GRABORIAI

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

gausiomis malonėmis’ už jų už-|tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
, , šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią;, , i šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią

.uojautą n rielankumą. krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
Mariojno Bernatonienė. I

~s1 roviids Dusnmdiidb
Telephone COLumbus 6702

Ž on r__ U;ll
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 dovarfų 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"
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567
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Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue

29 Savin Hill Avenue
Dorchester. Mass. COL 1981
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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 2990
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Ave.
Tel. COLumbia 2537

SKAITYKITE it PLATINKITE
du syk savaitinį laikraštį

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00

Pusei metų ................................ $2.00
Imant sykį į savaitę metams.......$2.00
Pusei metų ....................   $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadway, South Boston, Mass.
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CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South 8oston, Mas*. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių DirektoirtaB te
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLJC 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ 

Koplyčia Šermenim* Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 396J0

ZALETSKAS 
FUNERAL * HOME 

564 East Broadvvay 
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 2609



Vincentas Budrikas.

Universale Meilė
Šis yra universalės mei- niai taiko ir derina neiš- 

lės amžius. Visi gamtos vengiamus besitrvnimus, 
balsai, elementai, paukš- kilusius laikui bėgant tarp 
čių giesmės, visi mokslo kapitalo ir darbo; 
išradimai, patylomis šnib- tas svarbiausias dvasinis 
žda žmogaus ausin, kad 
jis stovi prie universalės vairių tikybų sekėjus, kad 
meilės aukso eros slenks
čio. Tai yra pagrindinė 
jėga, kuri gena jį pirmyn 
ir aukštyn, pažangos ir 
tarptautinio susipratimo 
kely.

Gentinė, rasinė, komu- 
nalė ir tautinė meilė buvo 
universalės meilės kopė
čių pakopos. — tos meilės, 
kuri veda mus tiesiog į 
dangų. Universale meilė. į- 
glaudžia savy visas meiles, 
ir kažką daugiau. Tas 
“kažkas” yra šio šimtme
čio dovana. Tai judinamoji 
energija, liepsnojanti švie
sybe. Omnepotentingojo 
įkvėpimas. Perdėm visus 
amžius, žmonija dirbo, 
triūsęs ir siekė šio tikslo.

Universale meilė, yra ži
bintas plačiame buities pa
jūry. Jis meta kiaurai per- 
siveriančius savo spindu
lius į tamsią, audringą jū
rą... ir veda klajojančius 
mūs mirtingųjų gyvenimo 
laivus į ramybes ir palai
mos prieplauką. Saugiai pasaulio liūdesys ir vargai 
atplaukę į kraštą, kelei
viai yra mielai prašomi ir 
kviečiami dalyvauti drau
gingumo ir kilnios draugi
jos iškilmėje.

Budintieji, pirmyn žvel
giantieji pasaulio piliečiai, 
laiko iškeltose rankose 
skaidrius universalės mei
lės žibintus. Jie nešasi juos 
perdėm žemės ilgį ir plotį 
ir prašo žmones apsišvies
ti šia skaisčia meilės švie
sybe. Ir per šią meilės iliu- žius gyvena ir nenyksta, 
minaciją. visi žmonės tam- Pasaulio žmonės, — ne, 
pa kaip viena brolybė. tavo mažiau

Tu gal paklausi manęs: 
“Kas yra Universale Mei
lė?” Mano atsakymas: U- 
niversalė Meilė yra kons
truktyvus. socialoginis. 
simpatingas mūsų priete- 
lių susipratimas; ji yra ta 
subtelinga jėga, kuri švel-

ji yra

principas, kurs įtikina į-

numesti šalin savo senų 
amžių antagonizmus ir 
susidraugauti viens su ki
tu kilnios draugijos palai
moje... ir gerti saldžiai 
kvepiantį džiaugsmą.

Aš tikiu, kad modernus 
žmogus turi šią galią. Te
gul jis dalinasi ja su ki
tais... žodžiu, darbu, pa- 
galbinga ranka, šypsniu, 
linksmu sveikinimu per
duoda ją kitiems: ir tegul 
jis truputį pasitraukia iš 
savo kelio, kad padaryti 
kitą prietelį — žmogų lai
mingu. numesdamas • jo 
take keletą padrąsinimo 
rožių.

Už pasirodančių nusivy
limų tamsos ir šio mate- 
rialio pasaulio kartumo ir 
skausmo yra universalių 
idealų pasaulis. Šių idea
lų prigimtis yra sukrauta 
iš šviesybės, džiaugsmo ir 
harmonijos. Jie yra nesu
naikinamos substancijos 
ir amžinos realybės. Šio

DARBININKAS

Lietuvių Diena
MARIANAPOLY

LIEPOS 4 Di

f

IŠKILMINGOS ŠV. MI

Marianapolio Kolegijos Rūmai kos karo tarnyboje.
Rengimo Komisija Kun. A. Morkūnas, pirm.
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'žvaigždės giedos tavo pa- 
igarbos giesmes.

Neapykanta neateina iš 
manęs, bet iš nemanęs. Y- 
ra žmonių, kurie žiūri į

žia arfinę ir eolinę muziką 
miško lapams, leisk savo 
sielai šokti ryto sparnais.

Nesenėk, ir nesustok sa
vo kely... bet eik toliau ir

pasaulį per sudėmėtus ir i leisk gamtos širdies balsui 
purvinus neapykantos, pe- giedoti tavo esybės kam- 
simizmo ir pykčio akinius bary. Atnaujink savo min- 
— ir paikai įsivaizdina, tis, kaip kad tu atnaujini 
kad netrukus ir purvini savo buto baldus. Neužda- 
paveikslai, pasirodą jų a- ryk savo intelektualių rū- 
mis, ateina iš vidaus. Jie mų durų... visados laikyk 
niekad nesunrotėja, kad jas plačiai atvertas ir leisk 
Meilės akis žiūri pro šuo- šviežių ir naujų idealų vė
dinus ir dūmais aptrauk- jaliams dvelkti ir skraidy
tus neapykantos akinius, ti po visus tavo intelekto 
ir todėl visi vaizdai pasi- rūmų kambarius ir galeri- 
rodo jiems suodini, sudar- jas. Būk plastiškas ir link- 
kyti ir neproporcingi.

Viskas, ką turėtum da
ryti, tai sudaužyti tuos 
suodinus akinius. Trenk 
šiuos biaurius nešvarius 
neapykantos akinius į die
viško pasiryžimo uolą ir 
pažiūrėk į pasaulį giedria, 
kiaurai persiveriančia 
meilės akimi — prigimta 
vidine akimi, kurią Kūrė
jas davė tau. Tuomet, vie-’ 
nu akimirksniu — visas I 
pasaulis persikeis į šiltą, 
tvinskčiojančią, judančią

, meilės, draugingumo ir 
simpatijos panoramą —

; žvyneliai nusilups ir švie
sa sruvens iš visų linkmių.

. Yra labai lengva atsiekti

bei nelaimės, palyginti, 
tomis spinduliuojančiomis 
substancijomis, tėra vien 
šešėliai ir nebūtybės; jie 
yra šydai, kurie dengia ir 
neleidžia universalių idea
lų saulei šviesti.

Žmonijos godulys gali a- • 
timti iš adepto vi 
nuosavybę; bet jie negali 
atimti jo vidujinius turtus 
— tuos skaisčius širdies 
idealus, kurie amžių am-

' smu dėkingumu priimk vi
są kriticizmą ir visas tie
sas.

Jei tu klausysies kaip 
kūdikis, palaimos balsai 
ateis tau iš kalnų ir nen
drynų; ir medžių sielos 
mintys kalbės su tavim. 
Ar tu žinai, kad vėsūs še
šėliai savo aksominiais lie
žuviais ankstyvoj aušroj 
šnekasi su baltomis proto 
deivėmis, kad jos klajoja 
po žalias aikštes ir skrai
do viršui orinių medžių 
viršūnių?

Kaip stebuklinga būtų, 
| jei tu galėtum savo paties 
būdu interpretuoti jų ty
lias puikias žinias klaidžio
jančiai žmonijai! Ką! Ži- 

■ nios jau interpretuotos... 
ir pasaulis džiūgauja 
džiaugsmo vi r p u 1 i u ? 

į “Džiugink žemę”. Tai ži
nios vėsių šešėlių, kurie 
kalba aksominiais liežuvė-

privalai būti tvirtas ir ra- kinti meilės, grožio, meilu-' šis pasaulis yra kupinas 
mus... kreipti savo vidines mo ir pasišventimo atvaiz- meilės. Visa atmosfera vi- 
akis į linksmus, tylius dva- dus, kuriuos aukštesnis bruoja meile. Meilė yra 
sios palydovus... ir semtis Likimas sudėjo sielos au- dievine alshemija ir Visa- tai, mano mielas priete- 
iš jų didingos ir kilnios a- 
kivaizdos. paguodos ir su
raminimo. Šalta indiferen- 
cija. gašli paniekos akis, 
aukštesnės 
baisi tyla.
my’los amarinis efektas,
skaudžiai giliančio ir biau- Kada draugai ir svetimi iš

< riai koliojančio kriticizmo savo butelių pila pykčio 
pavaizdumas, mažųjų pro- nuodus ant tavęs, šie lieps- 
tų apmaudas ir rūstumas, no ją ir šviesūs idealai vai-

» ir skaus
mas veidmainiai gieda, va- mo tamsius debesis, ir šie tuoja.
dinamųjų prietelių sai- dvasiniai receptai teikia Meilė yra pirmapradė vi-

' į džiažodžiavimas tavo prie- gydančio balsamo.
šaky ir jų galvažudingas 
neprietelingumas už tavo 
nugaros — gali drumsti

, nevieno ramybę. — bet vi
sa tai turi vien padidinti

i tavo meilės ir užuojautos 
Š jėgą ir aistrą tiems pakly- 
dėliams 
vertiems vyrams ir mote- Ka.s gi tai? 
rims. Šie dalykai yra per- 
silpni sudaužyti ir sunai-

tik pamėgink, ir

atmosferos 
sužeistos savi-

kure. 'galingo įkvėpimas. Meilė liau,
Šie idealūs paveikslai y- yra pozityvi jėga, kuri re- jausk, universalės meilės 

ra tavo dangiški vadai glo- flektuoja visus gyvenimo skaistų, stimuliuojantį e- 
bėjai ir dieviški išganyto- džiaugsmus. ' 
jai. Jie ateina tau pagal- gyvenimas būna genamas 
bon kada viskas griūna ir meilės energija, 
nyksta... ir pameta tave.
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jo reiįgįngUmas psalmių, ku- ko tavo liūdesio

Tegul tavo fektą.
Universalės 

Pasaulis lodija yra 
yra pripildytas meilės e- džiaugsmo giesmė, 
lektra. . 
nas. kuriame mes plaukia- lias žinias tavo širdžiai, ta
me, džiaugsmingai 
meilės vibracijomis, 
meilės — niekas neegzis-

i tavo mažiau ar daugiau 
tolimi giminės — tie, ku
riuos tu brangini ir laikai i 
arti savo širdies — gali ne
palankauti tau ir atkreip
ti nugarą tau... gali lieti 
tau savo neapykantą, gei
dulių ir beprotingos furi
jos venomus — tačiau tu

P. Lori’iard Compaay 
f Estabhshed 1760

MAŽIAUSIA N,kot<no

MAŽIAUSIA Gerkle Erzinančių 
Kokybių (Tars and Resms)
Kaip parodyta nepriklauso 
mų. nesamdytų tyrinėjimų, 

padarytų 7 vadovaujančių 
rūšių cigaretų. Liepos m.. 
1942 m.. Reader's Oigest.

Švieži!

medės me- 
gyvenimo

_____ _ ____o___o_____  Jį pa- bais šioj jaunoj naujos 
Atmosferos okea- tylomis šnibžda savo mei- dienos aušroje. Ir šios ži

nios kūrens linksmos har
monijos ugnį tavo širdy
je... ir tavo ugningas lie
žuvis skelbs jas žmonėms. 
Šita ugnis neužges, nes tu 
visuomet giedosi linksmą 
meliodiją, ir kai tu už
trauksi naują antifoną, 
minių minios taipogi gie-

virpa rytum giedąs upelis, kurs j 
Be siūlo savo muzikalę maldą.

Tai yra giedri, mėlyną, 
meilės upė, kuri plaukia ir 
plaukia perdėm žalius 
minties kalnus... ir neša 
ant savo baltos krūtinės 
šokančias ištikimos inti- 
mybės ir idealės giminy- dos su tavim, 
bės Vilneles.

Stovėdamas prie šios u- 
pės krašto, padaryk savo1 
kelius, meilumo keliais, o 
ne žiaurumo. Nenusimink!

‘ ° Argi tu toks je. Kūrkis sau lizdą lapo- Neleisk savo širdžiai sun- 
kvailys, kad galėtum le- tose meilės medžio šakose, keti. Nes sidabrine įkvepi- 
pinti pagiežos idėją... atsi- Skraidyk kristalinėj mei- mo jr apraiškos šviesybė 
lyginti piktu už piktą? Ar lės atmosferoje. Plauk be- ateina tiems, kurie tam- 
tu nesuprotėjai... neišmo
kai geriau? Ar tu tebesi 
vaikas moralybės mokyk
loje? Argi Visagalingasis 
pasirašė kontraktą, kad 
saugoti tave nuo šių ne
smagumų ir nerimties? 
Kas gi, jei tu gimei, kad 
būtum persekiojamas, pa- sis sielą žavinčiomis 
mėgdžiojamas, niekina- lės melodijomis. Pasigerk 
mas, šmeižiamas ir išjuok- meilės vynu. Gerk giliai... 
tas? Argi tu neužtektinai ir jšgerk sausai meilės e- 
didelis ir kilnus nešti šitą ligzirą. Tegul tavo idealai 
naštą, kaip Galilėjos Žmo- būna meilės puokštės ir 
gus nešė ją 2000 metų at- tavo pašnekesys — balti 
gal? Argi tu negali kreip
ti savo akis į neįvertina-i 
mų visų šauniausių uni
versalių idealų veikalų ga
lerijas, — puikiausių vei
kalų sudėtų tavo dvasios 
imperijoje? Turėdamas 
juos, tu turi viską; be jų, !ė, kuri gausėja mielašir- 
tu esi neturtėlis ir varguo- dystėje, prakilnume, tole- 
lis, nors 
žemiškos karalystės tur- kilniame

so fenomeno pradžia. 
Diena gali ateiti, ar jau1 Mąstyk meilę gerk mei- 

atėjo ji... kada tie, kuriuos lę, valgyk meilę; tuomet— 
tu labiausiai mylėjai... ku- tavo gyvenimas bus gra- 
riems tu be galo uoliai ir žus, skaistus, kilnus, ete- 
entuziastiškai tarnavai, rinis. 
gali sukilti prieš tave ir 
ant tavęs lieti biaurius matąs Dievas. Praleisk sa- 

ir pasigailėjimo burnojimus ir juodinimus, vo gyvenimą meilės roju-

v •

Meilė ne akla. Ji yra visą

• v

tai taip
Obuolių “Medus”
padeda išlaikyti Old Golds

krantinėje meilės jūroje. 
Vaikščiok amžiname mei
lės rožių darže. Dek lieps
nojančiuose meilės saulės 
spinduliuose. Prikvėpink 
savo nosies skylutes sal
džia meilės gelių fragran- 
cija. Supažindink savo au- 

> mei-

NAUJAS DRĖGINIMO 
ELEMENTAS

Dabar, kada glycerinas yra 
naudojamas karo fronte, 
mes naudojame naują drė
ginimo elementą, kurį mes 
vadiname Obuolių "Medumi”

IS ŠVIEŽIŲ. SUNKOTŲ 
OBUOLIŲ
Sis naujas drėginimo e- 
lementas— švelnus kaip 
medaus sirapas — pir
miausia buvo moksli
ninkų išrastas Eastern 
Regionai Research La- 
boratory or the U. S. 
Department of Aglicul- 
ture.

APSAUGO OLD GOLD 
ŠVIEŽUMĄ!

Apipurkštas Obuolių "Me
dus" ant mūsų parinktų ta
bakų. padeda išlaikyti juos 
drėgnais ir ŠVIEŽIAIS, po- 
kelyj. į jus.

SUTEIKIA SMAGUMĄ 
tūkstančiams:

Prisidėkite ir Jūs prie tūks
tančių. kurie dabar pasisu
ka į Old Golds. Tas pats 
puikus skonis toji pati 
puiki tabaka. įimant Išta
kia.

meilės okeano lapeliai.
Įsigyk meilės ir daugiau 

meilės, — meilės, kuri su
tirpina visą priešginybę; 
meilės, kuri nugali visus 
priešus; meilės, kuri nu
šluoja visus barjerus; mei-

šioj nusivylimo nakty, at-; 
veria savo sielų langus ir, 
leidžia idealiems rūmams 
patvinti tikėjimo ir vilties 
žvaigždžių spinduliais.

Užsikimšk ausis nuo 
disharmoningų nuobodaus 
gyvenimo gaidų ir pasi
klausyk Dievo dangiško 
orkestro sutemu muzikos.

• vVaikščiok po miškus ir ne-1 
skubėk, nes gelių ir me
džių liūlys ir čiulbesys 
džiugins tavo širdį ir nu
vys tavo širdgėla ir skaus
mus, ir tu tikrai būsi lai
mingas, nes pilnai būsi 
gyvas.

Jei tu turi kūdikišką šir- j 
dį, tu įjėgsi šnekėtis su 
žvaigždėmis ir jos pasakos1 
tau savo paslaptis — net' 
ir žemės giesmės atneš 
linksmų saulės spindulių 
balsų, — spindulių, kurie 
audžia žalius lapus. Vaikš-

ir didžiuotumeis rancijoje, pasigailėjime ir 
___ __ ___ ‘ ‘ > besistengime; _ 

tais; iš tiesų, sakau tau, meilės, kuri triumfuoja ir čiok ,po laukus — kad lie 
tikrai esi neturtėlis ir pri- nugali visas kliūtis — be- ' ’ ’ ’ ' .-
ii • i • i v * • Z - - - - -   12   - - _, *i

PIRK
DAUGIAU 

KARO BONŲ 
dabar:

OlO Goto
CIGARETUS

PASI 021 AUGK ITE SAMMY KAYE'S BAND IR 
SVEČIAIS TREČIADIENI AIS — 8 V. V. WEEI

Šitaip mylėk žmoniją, 
kad kai žmogus sutikęs 
tave. galėtų šūktelėti: 
“Štai, ateina Dangaus Ka
ralystė!”
Begalo kūnu Dievą mylėt!
Savo kalbą ir tėvų žemę,
Ir asmeniškumus nutylėt; 
Nors ir kūnui mirti P. J.

(Iš “Nepriklausoma Lietuva”)

i

i

", taus lašeliai krintą iš dan- 
klausai nuo besidaužančių ribes, nepergalimos, pil- gaus galėtų laiminti tavo 

............................. nintėlės meilės. galva. Tikriausiai, jie yra
Ai, vargas man! Tu turi balti Dievo Karalystės per- 

tapti meilės ženklas, mei- 1"’ 
lės jūra, meilės vidurys, 

j meilės prieglauda, meilės 
piktų jausmų perlas, meilės rūmas, mei- 

meilės pasau- 
universas. Ar

aplinkybių malonės bangų.
Taigi, mylėk tuos, kurie 

nekenčia tavęs; tarnauk 
tiems, kurie sukilsta prieš 
tave; pašalink iš savo šir
dies visas 
žymes. Nebok to, ką kiti lės kalnas, 
sako, ką jie daro, kaip jie lis, meilės universas. Ar 
elgias, šis yra tikrai Nau- turi meilės? Tada tavo jė- 
jos Dienos žmogaus gyve- ga nepergalima. Turi už-į 

i nimas. uojautos? Tada yisos

lai. Jie žėri ir liepsnoja 
tyliai ir meiliai besileisda
mi žemyn. Ar jie nedžiugi
na tavo širdį? Kai tu vaik-j 
ščioji dvasios darže, klau
sykis proto giedančio mei
lės rožių ir gracijos viole- 
čių svajonės tavo ausims. 
Ir kada vėsus vėjalis grie-

PENNIES — British pennies 
are used as buttons on this 
white birdseye pique model 
designed for hot days ln 
town. Dress vas featured at 
a recent luncheon-fashlon 
show at Waldorf-Astoria, 

New York,




