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Olandijos Vyskupai Protes
tuoja Prieš Nacius

Šiomis dienomis Natio- 
nal Catholic Welfare Con- 
ference išleido labai svar
bią knygą “Principles of 
Peace” (Taikos Princi
pai), 894 puslapių. Kny
gos pagrindas — Popie
žiaus Pijaus XII peiki tai
kos punktai; popiežiaus 
Leono XIII enciklikos a- ■ pie taiką ir pasaulio san
tvarką. Be to, popiežių 
Pijaus X, Pijaus XI ir Be
nedikto XV mintys apie 
taiką.

Knygos leidimą prižiū
rėjo J. E. Chicagos arki
vyskupas Stritch, redaga
vo kun. Harry Koening, 
Mundelein seminaijos 
knygius. Įžanginį straips
nį parašė arkiv. Stritch.

Šią taip svarbią knygą 
turėtų įsigyti kiekvienas, 
kuris įdomauja taika ir 
pokarine pasaulio san
tvarka.

komunistų 
nuo sa- 

Anglijos 
balsus

“Lietuvių” 
laikraščiai slepia 
vo skaitytojų 
Darbo partijos 
prieš komunistus, kuriuos
jie padavė savo suvažia
vime. Komunistai taipgi 
slepia ir darbiečio Morri- 
sono griežtą kalbą prieš 
komunistus.

_____________________ I

Chicagos “lietuvių” ko
munistų “V-is” birželio 
18 d. š. m. laidoje, pasi
džiaugę Massachusetts 
gubernatoriaus prokla
macija, prieina prie Bos
tono miesto tarybos, kuri 
dauguma balsų uždraudė 
rodyti bolševikų propa
gandinę filmą.

Apie tą tarybą tas kvis- 
lingiukų laikraštis šiaip 
rašo:

“Bet ot susiranda besar
mačių, kurie idiotiškai 
barška apie ‘komunistų 
propagandą’ ir reikalauja 
sukonfiskuoti tą istorinę 
filmą!”

Kiek 
miesto 
ieškojo 
čių”. Jie drąsiai pasisakė: 
prieš tą filmą, pasmerkė 
kvislingiukus komunis
tus ir jų idiotišką propa
gandą. Komunistėliai sa
ko, kad toji filmą yra “is
torinė”. Gali būti, kad ji. 
yra “istorinė” tuo atžvil
giu, jog joje istoriniai 
faktai yra paslėpti.

Geneva, birž. 21 — Kaip 
kitose šalyse, taip ir Olan
dijoj darbininkai depor
tuojami Vokietijon sun
kiems darbams. Olandijos 
katalikai vyskupai pareiš
kia, kad tokios darbinin
kų deportacijos, kokios y- 
ra nacių praplėstos, nėra; 
buvę krikščionybės lai
kais.

Vyskupai sako:
i “Olandai nepageidavo 
į karo, bet puolajtii gina sa
vo žemę. Dabar ne vien i 
tėvynė iš jų atimta, bet 
dar aštrių bausmių grasi
nimais jie paimami iš sa
vo krašto ir verčiami prie
šui dirbti”.

Naciai neleidžia olan- j 
dams kunigams vykti su 
deportuojamais katali
kais darbininkais.

Vyskupai ragina katali
kus glaustis prie Dievo ir 
dalyvauti maldų kryžei- 
vijoje, kurią yra iškėlęs 
Pius XII kaip “paskutinę 
išganymui priemonę”.

3.000 Grabų Į 
Lietuvos Žemelę

TEL. SOUth Boston 2680
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Puolė Invazijos Laivus Ties

Įsistiprino Naujoje Bazėje

laivų.
Kol kas nėra aiškių ži-

vo tikros invazijos žygis.
Messina nuo alijantų 

bombardavimo virto griu
vėsiais.

Torpedavo Karo Laivę
Kaip žinoma, alijantai daužyta 11 transportinių 

smarkiai bombarduoja i- 
talų uostą Messiną. Tai 
susilpninti puolimus, kaip nių iš Alijantų centrų, ta- 
praneša Ašies žinios, a- čiau spėjama, kad perei- 
šies karo jėgos puolė ali- tos savaitės pabaigoje į- 
jantų karo laivus ties Si- vyko susikirtimai jūroje, 
cilija. Tačiau nėra jokios prie-

Italas redaktorius įspė- žasties sakyti, kad tai bu- 
jo savo žmones, kad esąs 
pasiruošimas invazijai į 
Italiją, ir sako didieji ali
jantų laivai diena iš die
nos plaukia iš Gibraltaro.

Iš Ispanijos gauta žinių, Valstybių Karo Jėgos 
Iran Italiinc loiinrn^c? “ic. wkad Italijos laivynas “iš
plaukė į nežinomą desti- 
naciją”. Spėjama, kad I- 
talijos laivynas ruošiasi 
ofensyvos veiksmams.

Italai tvirtina, 1 
torpedos prakirto vienam je Fukien 
b.....................................

Pranešama, kad Jung.
Valstybių karo jėgos įsi- 

kad jų stiprino naujoje oro bazė- 
" ’ ' i provincijoj — 

laivui skylę ir sužalojo 10 pietrytinėje Kinijos pro- 
transportinių laivų laike vincijoj. Japonų militariai 
kautynių pereitos savai- vadai mano, kad Ameri- 
tės pabaigoje. Vokiečiai kiečiai “neabejotinai tą 
pareiškė, kad vienas lai- bazę panaudos puolimui 
vas buvo padegtas ir ap- prieš Japoniją’’.

žinoma, Bostono 
tarybininkai ne- 
jokių “besarma-

Lietuviai Sulikvi- 
davo Nacių 
Sargybinius

(LKFSB) Gegužės mėn. 
pabaigoje Sovietų pasiun
tinybė Stockholme prane
šė spaudai, jog keli šimtai 
lietuvių jaunuolių, vežami 
į priverstinus darbus Vo
kietijon, sulikvidavo vo
kiečius sargybinius ir pa
tys išsislapstė miškuose. 
Okupantų kariuomenės 
generolas Just pagrąsinęs 
sušaudysiąs visus, kurie 
vengia darbo tarnybos ir 
įkalinsiąs jų gimines.

(LKFSB) Birželio 26 d. 
suėjo dveji metai nuo 
liūdnų masinių laidotu
vių, kai Kaune buvo api
pilta kapinių žemėmis j
3.000 žuvusių sukilėlių.' 
Sugraudinti baisių žinių 
apie sušaudymus ir su
jaudinti verksmo Sibiran 
išvežamų lietuvių, jie 
griebėsi ginklo prieš oku
pantus - bolševikus. Jų 
kraujo aukos dėka galėjo 
susidaryti laisvų lietuvių 
vyriausybė, Ambrazevi
čiaus vadovaujama. Ta
čiau neilgai ji galėjo išsi
laikyti: naujiems oku
pantams - naciams — pa- 
trijotinė lietuvių valdžia 
buvo krislas akyse, jie ją 
greit likvidavo, daugelis 
jos narių dabar uždaryti 
nacių kalėjimuose. Bet 
nacių galybė jau susiūba
vo ir mes tikime, kad ateis 
laikas, kada laisvės išsiil
gę lietuviai gins laukan 
iš Lietuvos dabartinius 
okupantus - nacius, kaip 
jie gynė laukan pirmuo
sius okupantus - bolševi- tarė kasti bulves Court 
kus.

i
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BONO DAY

MINUTE MAIDS — Prieš metus laiko Boise, Idaho, susiorganizavo bū
rys merginų, kurios žaibo greitumu prisistato bankietuose, muziejuose, 
prie bažnyčių, viešbučiuose, sporto aikštėse su bonais ir karo ženkleliais, 
kad kas tik iš suinteresuotų nori nusipirkti Karo Bonų, tai jos čia pat 
Jos teikia stebėtinai greitą patarnavimą. Jos važiuoja dviračiais ir joja 
arkliais. Štai keli vaizdai iš jų veikimo. Panašiai veikia toki būriai jau 
net 39 valstybėse. Tikrai gražus ir patriotiškas pasitarnavimas savo 
šaliai, kad atsiekus pergalę ir teisingą taiką. Toks jaunimo veikimas pil
nai užgirtas Valstybės Iždo departamento.

Alijantai Smarkiai Bombardavo 
Vokietijos Centrus

bombardavo 
pozicijas Indain-

Komunistas Priėmė Katali
kų Tikėjimų

Londonas, birž. 24 — 
John Turner VValton, An
glijos parlamento narys, 
priėmė Katalikų tikėjimą.

Belaisviai Pristatyti Kasti 
Bulves

1
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Nevada, Mo., birž. 28 — 
Stovyklos oficialus rašti
ninkas praneša, kad 250 
italų karo belaisvių susi-

i
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I

ney ir Atherton, Mo.

I

I

Kongresas Atmetė Prezidento

Pasipriešinimą Kiška Saloj
Washington, D. C., birž. kiečių bomberiai puolė ja- 

28 — Amerikiečių nuola
tinis bombardavimas ja
ponų Kiška saloj susilp- mažai nuostolių keturiose 
nino jų karo jėgas ir pa- japonų 
ruošė galimybę įsiveržti 
ten ir ištrenkti japonus iš 
tos salos.

Pereitą penktadienį A- 
merikiečiai bombardavo 
japonus šešius kartus, 
bet japonai neparodė jo
kio pasipriešinimo. Japo
nams, kaip spėja, padarė 
nemažai žalos. Daug anti- 
lėktuvinių kanuolių iš
trenkė iš veiksmų.

Tuo pačiu laiku Ameri-

ponus Solomon salose. 
Bombardavo ir padarė ne-

tik

Londonas, birž. 28 — pačiu laiku 
Britų ir Jung. Valstybių | japonų 
bomberiai smarkiai bom- ggyi, arti Kalemyo. 
bardavo Vokietijos cent-| Alijantų visi bomberiai 
rus vakarinėje ir šiaurės grįžo į savo stovyklas, 
vakarinėje srityse, kur 
padarė nemažus nuosto
lius priešui.

Bombardavimas vakari
nės Europos ir Vidurže
mio jūroj pereitos savai- lio 28 —~Gen. 
tęs pabaigoje alijantams kiniečių
kainavo 238 lėktuvai. Tuo rjus’ safco į 
pačiu kartu alijantai bom- iaįke vėliausių kautynių 

j taip betvarkiai buvo pri
versti bėgti, kad jie kai- 
kuriuos sužeistuosius sa
vo kareivius sudegino.

Sako Japonai Degina Savo 
Sužeistuosius Kareivius
Iš Yangtze fronto, birže- 

.. Wu Chin 
i komandie- 
kad japonai

bomis sunaikino apie 200 
ašies lėktuvų.

’65 gali būti draftuojami, 
jeigu jie streikuoja ir ne
klauso valdžios įsakymų.

Bet Kongresas atmetė 
Prezidento pasiūlymą ir 

! priėmė bilių, kuriam buvo 
| priešingas Prezidentas.

Atmušė Japonus Trijose 
Provincijose

VVashington. D. C. — 
Jung. Valstybių Kongre
sas dauguma balsų priė
mė taip vadinamą Smith- 
Connally bilių prieš strei
kus. Prezidentas Roose
veltas po kelių dienų už-| 
dėjo savo veto ir tą bilių' 
grąžino Kongresui.

Senatas 56 balsais prieš 
25, o atstovų butas 244 
balsais prieš 108 atmetė 
Prez. Roosevelto veto ir 
Smith - Conally bilius ta
po įstatymu prieš Prezi
dento norą.

Šis Smith - Conally įsta
tymas yra žalingas darbi
ninkams. Organizuoti 
darbininkai ir jų vadai 
protestavo ir prašė Pre
zidento to biliaus nepasi
rašyti. Tas įstatymas 
duoda teisę valdžiai užim
ti dirbtuves ir kasyklas, 
kur įvyksta streikai; ne
gali skelbti streiko be val
džios leidimo ir daug ki
tokių suvaržymų prieš u- 
nijas jame yra. Nusikal
tusius šiam įstatymui ga
li bausti iki vienų metų 
kalėjimo ir $5,000 pinigi
nės pabaudos.

Prez. Rooseveltas siūlė 
priimti įstatymą, kad vy
rai nuo 45 m. amžiaus iki

i
I

I

I

bazese. Prarado 
vieną savo bomberį.

Chungking, Kinija, bir
želio 28 — Gen. Chiang 
Kai - Sheko vyriausioji 
vadovybė sako, kad kinie
čių karioumenė sumušo 
japonus ir juos ištrenkė 
iš pozicijų trijose provin
cijose palei Yangtze, Anh- 
wei, Hupeh ir Hunan.

Daugiau kaip 300 įsiver
žėlių užmušė arba sužei
dė kautynėse.

Amerikiečiai Bombardavo
Geležinkelius Burmoj

New Delhi, Indija, birž.
28 — Jung. Valstybių vi-, 
dutinio didumo bombe-1 
riai, lekiodami virš šiau-'si statyti ant aukščiausio- 
rės centralinės Burmos, jo kalno, prie Ramos u- 
smarkiai bombardavo ge- nės, Nicaragua, paminklą 
ležinkelius arti Shwebo, i Prez. Rooseveltui už jo 
50 mylių į šiaurvakarus pasidarbavimą prave- 
nuo Mandalay. Britai tuo'dant Atlantiko vieškelį.

Ruošiasi Statyti Paminklą 
Prezidentui Rooseveltiii
Nicaragua’iečiai ruošia-

Kongresas Atmetė Subsidijų

Sovietų Karas Prieš 
Religijų Nepavyko

Buvo Areštuotas
Dr. K. Grinius

New York. birž. 24 —So
vietų autoritetai pripažįs
ta, kad pastangos sunai
kinti religiją 
pavyko, sako 
Pares, Britų 
ir autorius.

i

Rusijoj ne- 
Sir Bernard 
redaktorius

(LKFSB) 1942 m. sau
sio 11 d. Dr. K. Grinius, 
kun. M. Krupavičius ir 
prof. J. Aleksa naciams į- 
teikė smarkų protesto 
raštą. Dr. Grinius po to i 
buvo paimtas kalėjiman, 
vėliau paleistas. Nežinia, 
kaip nukentėjo kitu du.

i

Washington,
Jung. Valstybių kongre
sas dauguma balsų atme
tu Prez. Roosevelto pa
siūlymą paskirti pinigu, 
kuriais valdžia galėtu pri
mokėti maisto produktų 
gamintojams ir pardavi
nėtojams, kad jie galėtu 
tuos produktus pardavi
nėti valdžios nustatyto
mis kainomis, kad nerei
kėtų kelti kainų suvarto
to jams.

Taigi dabar galima ti
kėtis maisto pabrangimo.

Jung. Valstvbės Neteko 
90,860 Vyrų

Washington, D. C. — 
Pranešama, kad Ameri
kos karo jėgų nuostoliai 
visuose karo frontuose 
iki šių dienų yra 90.860 
vvru. Šiame skaičiuje yra 
15,132 žuvusiųjų veiks
muose. arba mirusių nuo 
įvairių ligų.

Karo sekretorius Stim- 
so sako, kad vien Armija 
neteko 63,959 vyrų: Lai
vynas netpko 26,902 vyrų.
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SVEIKINAME! vo- nepamainomas ne tik

Prof. Dr. Kazys Pakštas,

. . Britai Uždraudė Komunis-
pLbalU^' Dr^Pakštas Pulti

Užsienyjtai dinamiška mūsų tau
tos jėga. Jis energingai 
veda kovą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atsta
tymo. Prakalbininkauja, 
rašo straipsnius laikraš
čiams. rašo ir kitus kvie
čia rašyti ir leidžia bro
šiūras - knygas Lietuvos 
gyvybiniais klausimais.

(O-

■

Lietuvių Kultūrinio Insti- riausios sveikatos! 
tuto Direktorius, birželio ---------------

Londonas, birž. 28 
NA) — Britų informaci-j 
jos ministeris Brenden 
Bracken įsakė komunistų 
laikraščiui "Daily Wor- 
ker” nepulti lenkų val
džios užsienyj.

Jeigu tas laikraštis ne- 
Jis į savo literatinį štabą išmoks padorumo, tai dė- 
yra įtraukęs įžymiausius siu pastangas jo neišleisti 
rašytojus - literatus. užsienin, sako Bracken. 

Tai žmogus, kuris nie
kad nepavargsta.

Sveikiname prof. Dr. K. 
Pakštą ir linkime jam ge-

Rickenbacker Deleguotas 
Rusijon

Washington, D. C., birž. 
28 — Pereitą savaitę buvo 
žinių, kad Karo sekreto
rius Stimson delegavo ka

siomis dienomis iš pati- pitoną Rickenbacker So- 
jau nuo pirmojo pasauli- kimų šaltinių sužinojome, vietų Rusijon, 
nio karo. Jis buvo ir yra kad prof. Dr. Kazys Pakš- 
gyviausioji jėga mūsų tas, Lietuvių Kultūrinio 
tautiniame veikime. Prof. Instituto direktorius, iš- 
Pakštas buvo vienas pir- vyksta ar jau išvyko į Mi- 
mųjų Tautos Fondo orga- nneapolis, Minnesota, kur 
nizatorių, buvo jo sekre- jis yra pakviestas dėstyti 
torium; daug veikė L. Vy- geografiją, 
čių, LDS., Federacijoje ir 
kitose organizacijose. Y- 
ra buvęs “Darbininko”, 
"Draugo”, “Vyties” ir ki
tų laikraščių redaktorius, 
ir tebėra nuoširdus “Dar
bininko” bendradarbis.

Lietuvoje daug veikė ka- ti bendradarbiavimo ‘Dar- 
talikų organizacijose, bu- bininkui” ir Lietuvių Kul- 
vo vyriausias vadas Atei- tūrinio Instituto darbo, 
tininkijos. Kaipo moksli- kuris dabar kaip tik yra 
ninkas - geografas jis bu- reikalingiausias.

29 d. mini savo 50-jį gim- Prof. Dr. Pakštas Išvyksta
tadienį.

Prof. Dr. Pakšto asme
nybė mums yra žinoma

Į Miimesotį

Prof. Dr. Pakštas yra Į- 
žymus mokslininkas ir 
geografijos mokslų žino
vas.

Linkime prof. dr. Pakš
tui geriausios sveikatos,, 
ir prašome jo nenutrauk-.

Dėl kap. Rickenbacker 
delegavimo labai nepa
tenkinti Sovietų Rusijos 
simpatizatoriai, ypač ko
munistai.

Sakoma, 
ckenbakerio 
joj susijusi
oro jėgų inspekcija.

kad kap. Ri- 
misija Rusi- 

su technikine

Patvirtina Žinias 
Ap ie Lietuvių 
Mobilizaciją 

Darbams

Waterburio Lietuviai Pareiškė 
Protestą Prieš Barbarus Nacius

VVaterbury, Conn. — 
Sekmadienis, birželio 27 
d., tai buvo šios kolonijos 
patriotingų lietuvių sąs- 
kridys, kad kiek nors pa
gelbėti pavergtai savo se
najai tėvynei Lietuvai iš
silaisvinti iš barbarų pa
vergėjų — nacių ir atsta
tyti vėl laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą, kaip ji 
buvo atstatyta 1918 m. ir 
kurios pagrindu buvo de
mokratiniai principai.

Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas kun. Dr. Bogušas! 
su savo pagelbininkaisj 
dirbo sunkiai, kad suda
ryti reikšmingą progra
mą. sutraukti Įžymiau-

i
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Min. Balutis Tu 
rėjo Širdies 
Priepuolį

(LKFSB) Iš Londono 
mums praneša, kad min. 
B. K. Balutis turėjo šir
dies ataką. Gyvybei pavo
jaus nesą, bet keletą die
nų turėjęs išgulėti lovoje, 
negalėjęs dalyvauti nė 
Londone rengtoje (lietu
vių) motinų dienoje.

For VICTORY
B U Y

UNITED 
STATĖS
DEFENSE
BONDS
STAMPS

i
t
b

Lietuvoje Įsakyta 
Pinigus Sunešti 

Į Bankus

Racionavimo Kuponų 
Galiojimo Laikas

s

Konservuotų prekių (Canned 
Goods) — Racionavimo kny
gutės 2 mėlynos stampos K, L, 
M yra geros 48 punktams visą 
laiką iki liepos 7.

Mėsos, sviesto — Racionavi- 
mo knygutės 2 raudonos stan>» 
pos J, K, L, M ir N yra dabar r 
geros ir jų laikas užsibaigs bir
želio 30 d.

Kavos — Racionavimo kny
gutės 1 stampa No. 24 yra g<k 

■ ra dėl vieno svaro kavos via 
laiką iki birželio 30 d.

Cukraus— Racionavimo kn; 
gutės 1 stampa* No. 13 yra g 
ra dėl 5 svarų cukraus vis 
laiką iki rugpiūčio 15. Stan 
pos No. 15 ir No. 16 yra dab; 
geros dėl 5 svarų cukraus kiel 
viena konservavimui produkl 
namuose.

Gasolino — Važinėjimas d 
malonumo yra vėl uždrausta 
A knygutės kuponas No. 5 ; 
ra vertas trijų galionų, išsiba 
gia liepos 21 d. B ir C knyg 
čių kuponų vertė sumažini 
nuo 3 iki 2 ir pusė galionų, h

Padangų (Tires) patikrint, 
mas — Antras padangų (tire^) 
patikrinimas tų, kurie turi ‘B* 
gasolino knygutes, turi būti 
atliktas iki birželio 30 d. ‘A* 
knygučių turėtojai iki rugsėjo 
30. Trečias padangų (tires^ 
patikrinimas tų, kurie turi ‘CS 
knygutes, turi būti padaryta® 
iki rugpiūčio 30 d.

Batų (Shoes) — Kuponu 
j No. 18 iš pirmos racionavin» 
knygutės yra if bus geras d3 
vienos poros batų (shoes) ilf3 

i spalių 31 d.

(LKFSB) Iš Londono 
gavome pranešimą apie 
nacių Įsakymą Lietuvoje 
— nevalia laikyti pinigų

• atsargų pas save namie.. 
Pinigai turi būti padėti į 
Taupomąsias Kasas, ban- j 
kus. Bankai gi yra vien!

• vokiečių, su didesniais i 
centrais Kaune, Rygoje ir 
Taline. Tas naujas parė-

----„ teisinamas:
j tokia nauja tvarka esanti; 
reikalinga, kad būtų pa
laikomos ūkio gaminių 

įkainos ir nebūtų išleidžia
ma pinigų be reikalo. Tas 

laikraščiai laimingas, tačiau visai supran-i žiniag patiekė “Svenska 
— - -------- • tarnas ir istoriškai bei logiškai Dagbladet” gegužės mė-

natūralus rezultatas. nėšio gale Iš jų matyti,
Tai buvo 1918 m. vasario 16 kad lietuviai netiki Vokie- 

diena — nauja ir itin ryški lie- ^įjos pinigais ir stengiasi 
tuvių tautos gyvenime visų juog pakeisti j daiktus, 
tautinių jė^ų susibūrimo ir pa- kurių vertė nekrig oku_

’ i pantams pasitraukus iš

Artistė K. T. Stevens, susipažįsta su priešlėktuvine 
kanuole. Taip gi ji patiria, kad riebalai ir labai reika
lingi karo fronte, nes riebalus naudojama pagamini- dymas taip 
mui eksploduojarnų dalių.

į (LKFSB) Iš Švedijos 
geg. 12 d. pranešė, jog 
Lietuvoje, Latvijoje, Esti
joje, Gudijoje ir Ukraino
je paskelbtas Rozenbergo 
dekretas sumobilizuoti 

į visus gyventojus į darbus,
sius mūsų išeivijos asme-; Išimtis daroma tik kūni
nis. Jiems tai pavyko. įgams ir gydytojams.

Meno programą išpildė 
pajėgingas Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos choras, 
vadovaujamas komp. A. 

J Aleksio, įžymaus visuo- 
: menininko. Chorui prita
rė orkestrą. Labai gerai 
sudainavo patriotingas 
liaudies dainas, Amerikos 
himną ir visų trijų Pabal
tijo valstybių (Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos) him
nus.

Kun. Dr. Bogušas. I ‘ 
tuvių Tarybos pirminin-vas pulkininkas; adv. F. J. 
kas, pasakė turiningą į- Bagočius iš Bostono: p. J. 
žangi nę kalbą ir pakvietė Budrys, Lietuvos Genera- 

lis Konsulas: Prelatas Jo
nas Ambotas, Hartfordo 
lietuvių parapijos klebo
nas: du protestantų mi- 
nisteriai: vietinis klebo
nas kun. J. Valantiejus, ir 
kun. Jonas švagždys, 
Brocktono (Mass.) lietu
vių parapijos klebonas, 
LDS Centro pirmininkas.

Baigiant programą, ve
dėjas adv. Balanda pers
kaitė protesto rezoliuciją 
prieš Lietuvos pavergėjus 
— nacius, kuri buvo vien
balsiai priimta.

Choras ir orkestrą, va
dovaujant komp. Alek
siui, užbaigė programą 
daina: “God Bless Ameri- 
ca”.

Pažymėtina, kad šiame 
protesto mitinge 
vo daug Įžymių 
čių.

Šio parengimo 
ma buvo tikrai Įspūdinga 
ir turininga.

r—-----
adv. Balandą, Programos 
vedėjas labai vaizdžiai 
kalbėjo anglų kalba apie 
šio masinio susirinkimo 
tikslą ir jo reikšmę. Turi
ningas ir patriotines kal
bas pasakė kun. Jonas 
Balkūnas, Maspetho lie
tuvių parapijos klebonas, 
Kunigų Vienybės biuleti- 
nio redaktorius; Waterbu- 
rio miesto mayoras Mona- 
gan; Connecticut valsty- 

Lie_ bės gubernatoriaus atsto-

programos vedėju Įžymų

: PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
; yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

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

Piatintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą "Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Va-pelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų. (>

"VARPELIS"
11 

Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir ]! 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- ]! 
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. ] !

Adresas: ! j
FRANCISCAN FATHERS ::

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. ;;
, Teiephone — Hetnlock 6567
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VASARIO 16 LIETUVOJE
★ Vokiečių

Kaune Vasario 16 d. išva
karėse paskelbė, kad tą 
dieną darbas nenutrau
kiamas. Taip pat mokyk
los Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukak
tuvių negalėjo minėti.

Vienas Lietuvos laikraš
tis Vasario 16 d. paskelbė 
straipsnį, pavadintą ‘Tau
tos susibūrimas ateičiai’. 
Straipsnyje, kiek galima, 
stengiamasi iškelti su
kaktį, bet cenzūros sąly
gos yra tokios, jog auto
rius turėjo, betariant, 
graibytis patamsyje. Ap
rašęs Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos įsikūri
mą, laikraštis pamini ka
ralių Mindaugą ir 1236 
metus, bet nepasako, kad 
1236 metai reiškia — ka
lavijuočių ordino sumuši
mą ties Šiauliais. Šiaip 
visa kunigaikštijos praei
tis atvaizduota, nė nepa
minėjus lietuvių tautos 
200 metų kovos su germa
niškais ordinais. Ką laik
raštis galėjo rašyti apie 
naujesnius laikus ir kaip 
jis turėjo nušviesti gady
nę po Didžiosios. Kuni
gaikštijos žlugimo, pama
tysime iš šios ištraukos:

siryžimo data. Toji data lietu
vių tautai yra taip reikšminga Lietuvos 
ir brangi, kaip ir toji Mindau-, 
go laikų tiksliai neapibrėžta 
data, kai susibūrusios aisčių 
giminės tvirtai išstojo prieš 
mūsų erdvei gręsiančią rytų 
slavų stichiją. Savarankiška 
lietuvių tautos buitis taip pat 
turėjo savo laimingų ir niūrių 
momentų, daugybę pakilimo ir 
eilę tragiškų dienų, vaisingų 
žygių ir lemtingų klaidų, pasi-1 
baigusių 1940 m. birželio 15 d. 
bolševikišku smurtu, okupaci
ja ir Lietuvos gyvenimo pama
tų sugriovimu.

Šitokiomis nuotaikomis visa 
lietuvių tauta šiandien prisime
na ir pergyvena Vasario šešio-j 
liktosios sukaktį. Dvidešimt 
penkeri metai praslinko nuo to 
įžymaus momento. Bet šūkis ir

Į
šiandien lieka tas pats: — Vi
sų lietuviškųjų pajėgų susibū
rimas kovai, už lietuvių tautos 

: egzistenciją, išlikimą i? naują 
geresnę ateitį!”

I

i

f
metu

kad 
praėję 

kuomet lietuvių 
klausyda- 

patarimų”,

★ Vienų iškilmių 
vokiečių komisaras Kau
ne Cramer pareiškė, 
“nesugrįžtamai” 
laikai,
vyriausybės, 
mos “blogų 
dar tikėjusios susilaukti 
paramos iš “Vakarų de
mokratijų”.

Ši baidymo tema vokie
čių laikraščių labai daž
nai linksniuojama.

★ Prie finansų gen. tarę 
jo Įstaigos Lietuvoje įstei 
!gta Finansų Kasa, kur 
darys biudžeto išlaidas, 
tvarkys vertybių ženklui 
ir t. t.

dalyva- 
kitatau-

progra-

“Po to atėjo ilgas kančių, 
priespaudos, nelaisvės ir vergi
jos laikotarpis, kurio metu su
stiprėjęs rytų kaimynas buvo 
užsimojęs .sugerti, išskaidyti 
po Sibiro plotus, kolonizuoti 
mūsų erdvę, užgniaužti mūsų 
tautos dvasią bei kalbą ir net 
visiškai nuo žemės paviršiaus
nutrinti Lietuvos vardą. Bet; 
šioje sunkioje ir taip nelygioje; 
kovoje su svetimąja priespau
da ir rusifikacija Lietuvių tau-, 
ta ne tik nebuvo sunaikinta, o! 
kaip tik .savo šaknimis iš naujo 
atgimė, surado ryšį su sentėvių 
praeitimi, išleido naujų gajų 
daigų, subūrė visus sveikus ele
mentus ir laidavo lietuvių tau
tai amžiną ateitį. Lietuvių tau
tos atbudimas moderniniam 
gyvenimui, nusiteikimas ir va
lia susiburti ir vertingai daly
vauti Europos tautų bendruo
menės kultūrinėje kūryboje 
buvo jau tiek išplėtotas, kad 
pirmojo pasaulinio karo pabai
goje atsivėrę horizontai jos sa
varankiškai buičiai buvo, tiesa,

isi

i

Vienas Lietuvos laikraš
tis iš viso negalėjo pami
nėti, vasario 16 d., o vasa- 

*rio 19 d. paskelbė 17 eilu-i 
čių žinutę, kuri skamba 
panašiai, kaip ir “Kaue- 
ner Zeitung”. Bet laikraš-! 
tis įsidėjo gana didelę fo
tografiją, pavadintą “Va
sario šešioliktoji Kaune”, i 
Fotografija vaizduoja Ka-I 
ro Muziejų; kampe matyti 
Žuvusiems už Lietuvos 
Laisvę Paminklo dalis. 
Prie paminklo matosi pa
dėtų vainikų. O Muziejaus 
sodnelyje, Duonelaičio! 
gatvėje ir Vienybės aikš
tėje stovi tūkstantinės 
Kauniečių minios.

Šiaulių ūkio valdybos 
tarnautojas Lapas nu
baustas 5 metais sunkių
jų darbų kalėjimo, nes jis 
suklastojęs leidimą, pagal 
kurį kažkoks šiaulietis 
kupris neteisėtai pasiė
męs 600 kg. duonos. Kup
ris nuteistas 3 metais sun
kiųjų darbų kalėjimo.
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ŽVAIGŽDE
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS - 

SKIRIASI NUO KITŲ!
Ar ne tiesa, kad peržiūrėjęs daugumą laik

raščių, sakai sau: “Na tai užbaigiau skaitęs 
kitą numerį”, ir numeti jį į šalį.
TU NIEKUOMET “NEUŽBAIGSI” SKAITĘS 
‘ŽVAIGŽDĘ’ JĖZAUS ŠIRDIES LAIKRAŠTĮ! 
Kunigai randa joje daug medžiagos pamoks

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

skaitymui;
Motinos semia iš jos stiprybės ir paguodos; 
Sergantieji randa joje paguodžiantį draugą; 
Visus “Žvaigždė” apšviečia!

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstus ir apaštaiautų. stengdami parnešti Kristaus 
Širdies Karalystę į kiekvieną lietuvišką šeimą. O paty
rimas mums aiškiai sako, jog ten, kur tik įžengia Jė
zaus Širdies laikraštis, ten ir žmonės greičiau susi
draugauja su meilės ir pasiaukojimo mintimis. Kas 
platins Jėzaus Širdies laikraštį tikrai sulauks mūsų 
Dievo Širdies palaimos.

REMKIME ŠĮ KILNŲ, GRYNAI DVASINĮ DARBĄ 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

metams $1.00.
Įsigykite gražų, spalvuotą Jėzaus Širdies paveikslą su 

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina. 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS:

"ŽVAIGŽDE"
488 E. Seventh SU So. Boston. Mass.
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
-------- by----------

8AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Kntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

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

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

Domestic yearly ..._________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  $4.00
Vieną kart savaitėje metams_ $2.00
Užsieny metams _______ __ _ $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Teiephone SOUth Eoston 2680

Žemė Ir Laisvė
Yra žinių, kad du rusų generolai organizuoja dvi 

armijas vokiečių užfrontėje: gen. Vlasov mėgina su
daryti kariuomenę iš paimtų vokiškon nelaisvėn bol
ševikų, o generolas Pavlenko formuoja “Nepriklauso
mos Ukrainos” armiją. Tų dviejų pajėgų skaičius galiI 
sudaryti kokį milijoną karių. Gen. Vlasov esąs atsipa- 
laidojęs nuo vokiečių įtakos ir renka į savo kariuo
menę vien velikorusus, tikslu veikti prieš Staliną, nes 
“voždius” susidėjo su “kapitalistais”. Vlasovo obalsis 
esąs “žemė ir laisvė”.

Kad ukrainiečiai seniai jau nori išsilaisvinti iš 
bolševikų okupacijos, tai plačiai žinomas faktas. Dar 
prie Kerenskio jie siekė nepriklausomybę įsigyti. Ke- 
renskis delsė, išsisukinėjo ir galutinai pareiškė, kad 
reikia palaukti Visatinio Seimo (Učreditelnoje Sobra-i 
nije). Tas pačias pastangas ukrainiečiai dėjo prie bol-i 
ševikų, Brest Litovske, paliaubų derybų metu. Ir čia 
jiems nepavyko. Pagaliau susilaukta Visatinio Seimo, 
bet bolševikai jį išardė. Ukrainiečiai taip ir nesusilau
kė savo nepriklausomybės. Vokiečiai dabar mėgina 
prisivilioti ukrainiečius naujais nepriklausomybės1 
pažadais. Ukrainiečiai vargu vokiečiams betiki, bet 
bolševizmo baubas tiek jiems baisus, kad mėgina su
rasti bet kokią, kad ir desperatišką išeitį. Jų pastan
gos suprastinos. Ar jos girtinos, ar peiktinos, tai jau 
čia kaip kam patinka.

Tačiau dėl Vlasovo užsimojimų daug kam susi
daro galvosūkis. Kaip čia bolševikai belaisviai gali 
kilti prieš savo tėvynę? Tai atrodo nenormalu. Bet 
kiek atsiminus bolševikų įsigalėjimo eigą, dalykai 
pradeda aiškėti. 1917 m. revoliucijai įvykdyti, visi 
kairieji elementai, daugiausia socialrevoliucijonieriai1 
ir socialdemokratai (iš kurių paskui išsivystė bolševi
kai) pakišo rusų liaudžiai labai patrauklų obalsį 
“ziemlia į volia” (žemė ir laisvė). Bolševikai pridėjo 
dar kitą patrauklesnį šūkį — “grab’ nagrablennoje” 
(grobk tai, kas buvo užgrobta). Mužikams jau nieko 
geresnio nereikėjo. Ir prasidėjo žmogžudystės, gaiš-: 
rai, pogromai. Išžudyta valdininkija, dvarponija, in
teligentija. Raudonoji revoliucija pasireiškė visam 
savo žiaurume. Mužikai kruvinai pauliavojo. Bolševi
kų laimėjimas buvo nuklotas milijonais gyvaščių, mi
lijardais sunaikinto turto. Palaidūniški barbarų šū
kiai įkėlė bolševikus į Rusijos sostą. Bet mužikams 
teko skaudžiai nusivilti. Sustiprėję valdžioje, bolševi
kai tampriai pažabojo Rusijos valstiečius ir darbinin
kus. Iš pradžių atėmė nuo jų laisvę, paskui ir žemę. 
Mužikas pasijuto supančiotas, surištas, užgniaužta 
burna ir nuslopintomis smegenimis. Kas priešinosi, 
tas buvo kruvinai sutramdytas: arba čia pat likviduo
tas, arba Sibiran ištremtas. Rusijos sunkmetis tęsėsi 
24 metus. Dabar atėjo toks sukrėtimas, kurs iš pašak- 
nų supurtė bolševikų valdžią. Ne be priežasties panai
kinta kominternas. Tokių dalykų iš geros valios ne
daroma.

Eserai (socialrevoliucijonieriai) niekad nesnau
dė. Kad ir žiauriausiai persekiojami, jie neišnyko. Jie 
vėl iškėlė seną obalsį: žemė ir laisvė. Kaip į tai rea
guos jau kartą apviltieji mužikai? Ar dar norės išban
dyti naujųjų vadų pažadus, ar po senovei neš įprastą 
jaučių jungą? Ar šiaip, ar taip, atrodo, kad bolševi
kams teks gerokai įsitempti, kad tą sąjūdį sėkmingai 
likviduotų. Mums rodosi, kad antras frontas pilnai y- 
ra vykdomas. Bolševikų kitokios pažiūros. Jiems sku
bu karą užbaigti, nes numato daug nemalonių neti
kėtumų. K.

Kai Prancūzų Morocco, Marrakech rinkoj išsirikiavę arabai su savo 
prekėmis laukė pirkėjų, tai tuomet fotografas pasinaudojęs padarė šią 
nuotrauką. Arabai nieko nesuprato, kas yra daroma ir jie išdidžiai lau
kė kokio nors pasireiškimo...

Lenkai Ispanijoje

šoma apie reikalingumą 
suteikimo laisvės paverg
toms tautoms, apie būsi
mą Europos tautų naują 
santvarką, apie tarptauti
nį teisingumą, apie mora
lės krizę Europoje ir taip 
panašiai.

— Bujai psiajucho, bu- 
jaj...!

Karas įdomus iš psicho
loginės kertės. Karo lau-j 
ke pekliškos žudynės —| 
užfrontėje per visą parą: 
dirba odų fabrikai, per
dirbdami vilku kailius į j 
nekaltu avinėliu kailiu- i ‘ Įkus; karas panašus į bio- 
logines laboratorijas, ku
riose žmogaus smegenys 
greitai, sulig politinio mo
mento pareikalavimų, pa
keičiamos; karas tai ar
chyvas į kurį sukraunama 
sveika logika ir istoriniai

< faktai.
Pasibaigs karas ir vėl 

viskas grįš į senas vėžes. 
Karšta liepos diena. Pa- 
uksnyje termometras rodo 
35 laipsnius. Prie Avenida 
Jose Antonio užsukau į 
kavinę “EI Rey”. Pro lan
gą matau žygiuojantį ‘Mė
lynos Divizijos’ kareivių 
dalinį. Eina geriausi Fa
langos sūnūs, užsigrūdinę 
paskutiniame Ispanijos 
kare. Jie, nepamiršo U.R.- 
S.S. (Sovietų Rusijos) 
kaltės, eina kulti mešką- 
ursus (sudėk pirmąsias 
raides šių dienų Rusijos 
pavadinimo). Kareiviai 
dainuoja Falangos himną 
— “La Primavera” — ‘Pa
vasaris’. Kada “La Prave- 
ra” bus mano tėvynija?!
— Oyga, una coca-cola!

Gurkšnojant gaivinantį 
gėrimą, pastebėjau, nese
niai pažintą nuo Lodzės 
lenką, chemijos inžinierių. 
Ir jį čia atpūtė karas. Na
mie paliko, neseniai vestą, 
jauną žmoną, ir
Gauna laiškus. Jų labai 
ilgėsi. Grįžti jam sunku. 
Privati tragedija...
— Ar tamsta skaitei šios 

dienos “Arribą”? (ispanų 
vyriausybės oficiozas) — 
užklausė jis mane.
— Ne. O kas naujo?
— Pranešama, jog Can- 

tebury anglikonų arkivys
kupas Londono Šv. Povilo 
katedroje laikė iškilmin
gas pamaldas už... pasise
kimą Raudonajai Armijai. 
Pamaldose tarp kitų di
plomatų dalyvavo Lenki
jos ambasadorius, sovietų 
ambasadorius Maiskis su 
gausiu ambasados perso
nalu ir t. t.”
— Ar tamstai nekeista...?
— Meldžiamasi už Rusi

ją, o ne už sovietų san
tvarką ir komunistų vai-į 
džią.

— Ak, tai tokia jau diplo
matinė sofistika. Panie, 
ar galima šiuo momentu 
teritorija skirti nuo vy
riausybės, o vyriausybė 
nuo armijos?

Vietoj atsako — nervin
gas pirštais barškinimas į 
stalelį.
— Man visgi keistas — 

tęsiau toliau — staigus 96 
laipsniu lenkų posūkis. 
Prieškarinės Lenkijos lai
kais — nuo Vislos “ 
buklo” — visas valdžios a- 
paratas, bažnyčių ambo
nos, literatūra ir publicis
tika buvo nukreiptos prieš 

■ bolševizmą. Per lenkų-vo- 
kiečių karą jie, jiems į- 
prastu būdu, smeigė jums 
iš pasalų peiliu į pečius. 
Šiandien dalyvaujate mi
nėtose “pamaldose”... Len
kija “przedmurze chrzes- 
cijanstwa” petis į petį su 
vakarykščiu ir amžinu sa
vo ir Bažnyčios priešu.

Tiesa. Bet mes išgyvena
me vieną iš didžiausių sa
vo istorijoje tragedijų. 
Mes tą viską puikiai su
prantame, bet ką padary
si politika turi savo vin
giuotus kelius, dažnai ne- 
atatinkančius tikrovei.
— Sudiev!
— Iki pasimatymo!

* * *
Koks šiurpus Memezis! 

1928 metais liko bolševi
kų pastatytas ir iškilmin
gai atidengtas paminklas 
Maskvoje — Judui, Kris
taus išdavikui. Paminklas 
Mamonos garbintojui, ku
ris už 30 sidabro gabalėlių 
pardavė draugiškumą, 
žmoniškumą, sąžinę ir sa
vo sielą. Prieš Judo pa
minklą rusų tauta išklūpo
jusi 23 metus tebeklūpi ir 
dabar, maldaudami šmo
telio “neapkenčiamo” auk
so... Ar ne ironija?

O visgi aš to užkerėto 
rato negaliu pilnai supras
ti. Tas viskas man prime
na blusos įkasto šunies su
kimasis aplink savo uode
gą-

— Tai kaip, ar tikslas pa
teisina priemones? — pa
klausiau pats save.
— Matai, storose ir ap

dulkėjusiose knygose pa
sakyta — ne, bet gyveni
mas rodo visai 
tarp gyvenimo 
visada buvo 
praraja.

— Camarero, 
pago?

— Una sesenta.
— Adios!
Keistas pasaulis, o dar 

kvailesni žmonės...
Madridas, vasara 1941.

nuo Vislos “ste-

I

Vokiečiams sutriuškinus dar sunkiau ten gyventi, 
prancūzų armiją, lenkų 
legijoną Prancūzijoje, su- neilgai yra šelpiami. Ap- 
sidedantį iš 100 tūkstan- rūpinti rūbais, reikalin- 
čių kareivių, sutiko tra- gaiš dokumentais ir tam 
gingas likimas. Vieniems tikra pinigų suma, jie tu- 
laimingai pavyko pa- ri savo 
sprukti per Dunkergue į Portugaliją, o iš ten į An- 
Angliją, ir ten ginti Len- gliją, kad vėl šūkauti: 
kijos armijos garbę, kur naszą į waszą 
taipgi, kiek ankščiau, spė- Nė vienam toks bastyma- 
jo pasprukti ir jų vyriau
sybė (tie visada ir visur 
už kitus greitesni), kiti 
per žaliąją sieną perėjo į 
Šveicariją, treti tokiu pat 
keliu atsirado Ispanijoje, kijoje,

Šį kartą Prancūzija, se
nas ir tradicinis Lenkijos 
bičiulis, netikėtai ir skau
džiai, užvilė lenkų lūkes
čius. Nuo “Tautų Pavasa
rio ” — 1846, o dar tikriau 
pasakius nuo Napoleono 
laikų, Prancūzija buvo 
lenkų interesų globėja ir 
jos nepriklausomybės ko
vų tarptautinėje politiko
je užtarėja. Bičiulystė, 
romantizmo gadynėje taip 
sunkiai lipdyta, ūmai tru
ko — it muilo burbulas. 
Dvi vienos kultūros tautos 
(sulig lenkų tvirtinimų) 
nuėjo kiekviena savo ke
liu. Nuosavo kailio trage
dija skaudesnė už Lenki
jos antrąjį aktą tragedi
jos.

Lenkų Ispanijoje šian
dien nemažai. Juos leng
vai sutiksi gatvėse, kavi
nėse, konsulatuose. Dau
giausia —buvę kareiviai ir 

i karininkai; pasitaiko ne 
mažai dvarininkų ir kuni
gų. (Madride tebegyvena 
Pelplino vyskupas Oko- 
niewski — pabėgėlis). Ku
nigai studijuoja, dirba pa- 

' rapijose, arba gyvena liuo- 
sai. Baigusiems studijas 
parūpinamos 
vietos 
dvasinėse 
Visi jie yra Lenkijos kon
sulatų šelpiami. Laisvėje 

j esantis lenkas gauna į 
dieną 15 pesetų, o uždary
tas koncentracinėje sto
vykloje — 5 peš. Užtenka 
apsiginti nuo sutinimo iš 
bado. Gerai lenkų amba
sadai turėti turtingą są
jungininką — Angliją, ku
ri nelaimingiems nesigaili 
svarų.

Vienoje tik N. N. kon
centracinėje stovykloje y- 
ra 260 lenkų uždarytų už 
nelegalų sienos perėjimą. 
Nežinia kiek jų yra kitose 
koncentracinėse stovyklo
se? Pasprukti iš koncen
tracinio lagerio sunku, o

Kareiviai ir karininkai

rizika patekti į

“za 
wolnosc”.

I

I

i

I

VARGONININKŲ SEIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. Vargonininkų Sąjungos 

dvimetinis seimas įvyks rugpiūčio 10 d., Hotel New 
Yorker, New York City. Po sesijų, tame pačiame vieš
butyje, seimo dalyvių bei svečių pagerbimui bus ban- 

' kietas. Apie seimo pradžios laiką bei kitas informaci
jas praneš vėliau seimo komisija, į kurią įeina muz. J. 
Brundza, muz. P. Dulkė, muz. J. J. Jankus ir muz. A. 
Visminas.

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

ALRKVS Centro Pirmininkas.

I 
I
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mokytojų
Pietų Amerikoj 

seminarijose.

sis po platųjį pasaulį iki 
kaulo įgriso. Gana tos be 
galo dainos: “wojenko, 
wojenko což žas ty za pa- 
ni?” Ten, okupuotoje Len- 

jų laukia tėvai, 
žmonos ir vaikai. Kaiku
rie kreipėsi į Vokietijos 
konsulatą Madride, prašy
dami leidimo grįžti namo. 
Tie dalykai yra daromi 
slaptai, be savo konsulato 
ir “karštesnių” draugų ži
nios.

Lenkai ispanų tarpe ne
turi užuojautos. Priežaš- 
čių tam yra daug: ispanai 
negali pamiršti Dombrov- 
skio legijono. kariavusio 
raudonųjų pusėje 
nacionalistus; Lenkija yra 
Anglijos ir 
sąjungininkė, 
prieš 300 metų pagrobė 
jiems Gibraltarą, 
viešai rėmė marksistus; 
veik kiekvienas ispanas 
patriotas yra vokiečių o- 
rientacijos, kurių Condcro 
legijonas jiems kare daug 
padėjo; nesvetimas jiems 
yra lenkų agresivingumas, 
mažumų persekiojimas, 
išdidumas ir šių dienų po
litiniai užsimojimai. Savo 
ruožtu ir lenkai kritikuo
ja, kaip išgalėdami ispa
nus. Kritika pigi ir vaikiš
ka. Beveik su kiekvienu 
lenku susikalbėsi ispaniš
kai. Greit pramoko kalbos. 
Tik mūsų lenkai - atėjū
nai, gyvenantieji Vilniaus 
krašte, ilgai triukšmavo 
dėl lietuvių kalbos ir ne
norėjo jos vartoti. Vil
niaus lenkų dvasininkija 
juos patriotingai nuteik
davo. Kitur: “niže travy, 
tiše vody!”

Netikėtai pažinau tūlą 
kun. Bernacką, kilimo nuo 
Poznanės, kuris čia atsi
kraustė iš Vilniaus per 
Švediją ir Prancūziją, o į 
Vilnių pateko perėjęs slap
tai — nuo bolševikų pusės 
— sieną arti Švenčionėlių. 
Tas smarkusis kunigėlis, 
tipingas endekas, neišken
tė nepasiskundęs apie ta
riamą Lietuvos palanku
mą vokiečiams, apie lenkų 
būklę Vilnijoje, apie “len-

Prancūzijos 
pirmoji

t

viršum 
Madride 
ir inteli- 

turinti 
Kybar-

tėvus.

kiškumą” Lietuvos sosti
nės.

Proto ir galvosenos uba- 
ginas... tiek tik turįs savo 
politiniame žodyne žinių. 
Vieną lenkų kunigų būdo 
bruožą reikia pabrėžti — 
jų nacionališkumą, pirmo
je vietoje jis lenkas patri- 
jotas, o tik paskui kuni
gas.

Vilniaus klausimu neiš
kenčiau:
— Tamstele, neužsigauk, 

paklausyk ir būk geras at
sakyk: “Jeigu žydo barz
doje privistų utėlių —kam 
barzda priklausytų, žydui, 
ar utėlėms”? Jeigu taip 
tai Pietų Amerika turėtų 
priklausyti Ispanijai, Bra
zilija— Portugalijai, šiau
rinė Amerika — Anglijai, 
Šveicarijos dalis — Vokie
tijai, Belgijos — Prancū
zijai ir taip toliau, taip to
liau.

Dvidešimts su 
metelių gyvena 
pusiau lietuviška 
gentiška šeima, 
Lietuvoje, ypač
tuose, plačių giminių. Tos 
šeimos dvi dukrelės iki 7 

prieš klasei lankė Kauno gimna
ziją. Jų mamytė karšta 
teozofė. Vieną kartą ji 
man per geras kelias va
landas kvaršino galvą a- 
pie teozofijos mokslą.
— Aš norėčiau, kad tam

sta liktum teozofu, toks 
kilnus mokslas ir gražūs 
tikslai...
— Dėkui už pasitikėjimą. 

Bet toji jūsų reinkarnaci
ja, tas nuolatinis krausti- 
masis iš vieno gyvulio... į 
kitą mane nežavi. Aš norė
čiau po mirties pasilsėti ir 
išvengti tų malonumų — 
nusibodo po platųjį pasau
lį bastytis...

Toji dama nežinau iš kur 
gaudavo gerą pundą lenkų 
dienraščio “Dziennik Pols- 
ki”, lenkų vyriausybės o- 
ficiozo, išeinančio Londo
ne (5 Portugal St., W. C. 
2), kurį išdalindavo len
kams. Gavau kelius eg
zempliorius to mažo for
mato 6 puslapių laikraštu
ko. Turinys: straipsnis 
garsaus endeko S. Strons- 
kio; toliau feljetonas “iš 
Gibraltaro į Londoną”; 
lenkų karininkų, mirusių 
Anglijoj, nekrologai; iš 
skelbimų... garsinamos dvi 
Lenkijos žydų ritualinės 
virtuvės Londone.

Mišinis. Stronskis ir ri
tualinė virtuvė; endekas ir 
žydo peisai; ritualinės gal
vijų skerdynės ir krikščio
niška kultūra. Dvasia lai
kraščio? Demokratinė... į 
Kitaip ir būti negali. Ra-.

antroji

I

i

ką kitą. O 
ir teorijos 
didžiausia

guantos

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

AMERICAN HEROES
BY LEFF
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PANTELLERIIOS 
PASIDAVIMAS

Pantellerijos pasidavi
mas yra strateginės svar
bos, kuri jaučiama visu 
keliu nuo Delhi ligi 
Chungking. ir moraliai 
svarba, kuri bus jaučiama 
Berlyne, Romoj ir Tokyo.

Pantellerija pasidavė, su 
pasekme. kad Alijantų 
konvojai vėl galės plaukti 
į Viduržemių jūrą nuo 
vieno galo ligi kito, ir ga
lės apsidirbti su mažais 
įkyrumais iš aerodromų 
Sicilijoj ir Sardinijoj, ku
rie kasdien bombarduoja
mi Amerikiečių ir Britų 
lėktuvų. Tas reiškia su
trumpinimą per tūkstan
čius mylių kelionės nuo 
Britų ir Amerikos uostų 
ligi Indijos, ir Kinijos, ku
riai reikmenys turi būti 
pristatytos iš Indijos. 
Reiškia taupymą labai 
svarbaus laiko, ir dabar 
galima padaryti daugiau 
kelionių į Indiją negu pir
miau buvo galima, tas 
reiškia, milžinišką padau
ginimą mūsų laivyno pre
kybos.

Tos yra tiesioginės stra
teginės pasekmės Pantel
lerijos pasidavimo. Mora
liai, pasekmė nemažesnė. 
Pantellerija buvo Italų 
Malta. Bet Malta daugiau
sia bombarduota vieta pa
saulyje išsilaikė per tre
jus metus nepaliaujamo 
mušimo. Tik prieš metus 
laiko padėtis Maltoj buvo 
tokia rimta, kad Ameri
kos lėktuvų nešiotojai, 
per didelį pavojų nuo lėk-! 
tuvų, submarinų ir van-j 
deninių karo laivų turėjo! 
visu greitumu perplaukti! 
Viduržemio Jūrą atga-

benti naujų kovos lėktu
vų. kad padėti Maltos ga- 
rizonui išsilaikyti. Bet 
Malta išsilaikė; Pantelle
rija puolė. Spąstuose Pan
tellerija pergyveno 18 die
nų bombardavimą nuo jū
rų ir iš oro, ir galutinai 
daugiau negalėjo pakęsti, 
šis staigus pasidavimas,' 
kuris seka pasidavimą Vo-į 
kiečių Tumsijoj, bus bai-j 
sus smūgis sostinėse visų' 
mažų šalių, kurių valdžiosi 
sutiko remti Hitlerį ir 
Mussolinį, manydami, kadi 
sekė pasisekimo kelią. Iri 
Tokyo apie tai rimtai pa
galvos.

GALAS AFRIKOS 
KOVOS

Tas viskas puiku ligi 
šiol. Armija žiūri į paė
mimą Pantellerijos kaip į 
pabaigą Afrikos kovos. 
Bet Europos kova dar ne
prasidėjo, išskyrus oro a- 
takų. Ta kova tikrai bus, 
daug sunkesnė. Vokiečiai 
nepaliaujamai visur plati
no fotografijas savo pa- 

'kraščių fortifikacijų ir jie 
gyrėsi, kad tos fortifikaci
jos apsaugoja visą Euro
pos pakraštį. Tai kvaily
bė.

i
Bet galimas daiktas, 

kad su pagalba vergų dar
bo jie apsaugojo daugu
mą punktų, kur būtų ga
ma lengvai iš laivų išlipti. 
Vokiečiai ir jų alijantai 
dar turi dideles armijas. 
Daugumas tų armijų ran
dasi prie Rusų fronto. Bet 
jie irgi turi stiprių jėgų 
Vakarų Europoje. Laikas 
artinasi Hitleriui pradėti 
ką nors Rusijoj, jeigu jis 
mano šiais metais ką nors 
ten nuveikti. Net ligi šiol 
Rusijos kova buvo pasida
linimas oro veiksmų, ku
riuose Rusijai daug ge
riau pasisekė, taip gerai, 
kad Vokiečiai pakeitė sa-
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TO AFRICA’S SUN
S' <5AVEUMFAT ?\ 
: rOR GLVCECINE.' ) 
> BLOW HITLER y 

‘SKY MI6M!

ON MISSION—Miguel Lo- 
pez Pumarejo, brother of 
the President of Colombia, 
as he arrived at Pan Ameri- 
can airport, Miami. He’s 
member of mission to U. S.( 
to discuss wartime eco-1 

nomic subjects.

OLD-TIMER — Jesus M 
Andasoia of San Jose, Cal., 
who asserts he is 106 years 
old. He s native of Chihua- 
hua, Mex. His granddaugh- 
ter, 5, tas šame birthday.
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BUY
UNITED 
STATĖS

WAR
BONDS

AND
STAMPS

{Gale lauko toli
, Trys berželiai stovi,
į Trys berželiai svyru-svyruonė-
I liai
; Tarpu savęs kalba, kalba.
. — Kad bernelis būčiau,
Puikus artojėlis,

j Viso svieto vargą vargužėlį
Žagrele aparčiau, - arčiau.

Gal lauko, toli,
Trys liepelės auga.
Trys liepelės, svyrų-svyruonė- 

lės.
Tarpu savęs kalba, kalba.

: - - Kad mergelė būčiau.
Močiutės dukrelė,

. Viso svieto vargą vargužėlį 
Drobelėn suausčiau, - ausčiau.

t

Kalėjimas Ir Mirtis - Už Atsisakymų 
Vergauti Naciams

kurios plačiau nusako 
darbo prievolės pobūdį. 
Jose pasakyta, kad dar
bas gali būti paskirtas ir 
už “Ostlando” ribų. Prie
volės laikas neapribotas, 
o kai dėl atlyginimo, tai

★ Vokiečių ministeris o- 
kupuotiems “Rytų” kraš
tams išleido įsakymą, pa
gal kurį visiems “Oštlan- 
do”, taigi ir Lietuvos gy- 
įventojams įvedama darbo 
prievolė. Vyrai ir moterys 
tarp 18 ir 45 metų am- jis būsiąs mokamas toks, 
žiaus turi dirbti, J 
jiems paskirta. Už pasi
priešinimą gresia sunkių
jų darbų kalėjimas.

Vokiečių reicho komisa
ras “Ostlande” paskelbė 
vykdomąsias taisykles, 

I I
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RACIIONAVIMO 
PRIMINIMAI 

Kava: Ženklelis #24 Ka
ro Ration Book One geras

kur koks darbo vietoje esąs 
priimtas. Darbo prievolė 
netaikoma toms sritims, 
kurios laikomos svarbio
mis, kaip antai žemės ū- 
kis, valstybinė tarnyba ir 
t. t. Kitose srityse dirban
tieji žmonės gali būti pri
versti išmokti kitokio 

{darbo, negu jie ligšiol dir
bo.

i — ■ —
Atsakymas — Viskas 

bus atlikta paštu.
Klausimas — F 

miausia bus daroma?
Atsakymas —Kada nors Ration Book One, geras li

gi rugpiūčio 15 d. Ženkle
liai # 15 ir #16 ,War Ra
tion Book One geri dėl 
penkių svarų cukraus, 
kiekvienas, naminiam 
prezervavimui.

Raudoni Ženkleliai: (dėl 
mėsos produktų, kenuo- 
tos žuvies ir daugumą a- 
liejų ir sūrių).

Raudoni ženkleliai J, K, 
L ir M geri per visą birže
lio mėnesį.

Raudonas ženklelis N į- 
sigaliojo birželio 20 d.

Mėlyni ženkleliai: (dėl 
kenuoto, sušaldyto ir kai- 
kurio “dehydrated” mais
to).

Mėlyni ženkleliai K, L, 
M, geri ligi liepos 7 d.

Batai: Ženklelis #18 
iWar Ration Book One bus 

Atsakymas — Taip. Ap-| geras nuo birželio 16 d. 
likanto. ligi spalių 31 d., 1943 m.

K35 pir_ lįgi birželio 30 d.
Cukrus: Ženklelis —13

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

šį mėnesį, vietinės Karo1 
Kainų ir Raci jonavimo | 
Tarybos pradės paštu šių-j 

1 sti atnaujinimo formas 
kiekvienam asmeniui, ku- 

kerosinas i tas valstybes. r^s praeitais metais gavo 
Klausimas — Kada nau- racijonavimą kuro abe

jas racijonavimas bus iš- jaus.^ Formos reikalaus 
; leistas ?
i

Atsakymas —Planai pa
daryti išleisti naujus raci- 
jonavimo kuponus šį mė
nesį visiems tiems, kurie 
gyvena toj vietoj, kur gy
veno praeitais metais.

Klausimas — Kodėl taip 
anksti?

Atsakymas — Pirkliai 
^ali duoti geresnį aptar- ir kokis aliejus bus varto- 
'navimą per metą, jeigu jie jamas.
gali pristatyti vasarą. j Klausimas — Ar para

gausimas — Kaip at- šas reikalingas? _ 
naujinimas bus įvykdin-’ 
tas ? ’

NAMINIS FRONTAS
Office of War Information,

\V ashington, D. C.

Klausimai Ir Atsaky
mai Kaslink Atnauji
nimą Kuro Aliejaus 

Racijonavimų...
Klausimas. Kokiose vie

tose kuro aliejus ir kero- 
sinas bus racijonuoti 1944 
m.?

Atsakymas — 33 vals
tybėse ir District of Co- 
lumbia, kur buvo racijo- 

! nuoti praeitą žiemą.
Klausimas
Atsakymas

kad nėra užtektinai pa- 
rankumų transportui ži
balo produktus, tarpe ku
rių randasi kuro aliejus ir

1. Aplikanto vardą ir a- 
dresą;

2. Adresą kur racijonuo- 
tas aliejus bus vartoja
mas (jeigu kitokis adre
sas nuo aplikanto); '

3. Vardas praeito meto 
aplikanto (jeigu skirtin
gas nuo dabartinio apli
kanto).

4. Vardas pristatytojo

•

BACK AGAIN—Bernard M. 
Baruch, 73, chairman of the 
War Industries Board in 
World War I, called back 
into service as unsalaried 
adviser to Office of War 
Mobilization. Appointment 
is reported aimed to instill 
greater confidence of publię 

in OWM.

Kodėl?
— Todėl,

vo taktiką, ir jie pradėjo'! 
ilgų - plotų (long range) 

j bombardavimo užpuoli-!
mus industrijos miestų1 
vieton kovoti fronto lini
joj. Aišku, kad Hitleris 
nenori vykti į Rusiją pa
kol jis numatys kas įvyks 
vakaruose, ir kiek jėgų 
jam tenai bus reikalinga. 
Bet laikydamas prie de-< 
fensyvos taktikos, arba ; 
prie vietinių puolimų Ru
sijoje, jis dar gali sukelti 
stiprias jėgas Vakarų Eu
ropoje. Bet kaip ten ne
būtų, atmušdami invazi
ją Vakaruose, Vokiečiai 
turės geresnes pozicijas, 
stipresnius apsisaugoji
mus ir trumpesnias ko
munikacijos linijas. Ne
bus lengva juos įveikti.

Bet, ką mes civiliai ga
lime namie daryti, kad pa
dėti juos įveikti? Pirmoj 
vietoj, mes turime išlai
kyti savo lygsvarą. Mūsų 
generolai ir admirolai to
liau ves šį karą kaip ir li
gi šiol be jokių pašalinių 
patarimų. Europą galima 
pulti iš kelių vietų. Gal 

' puolimas bus padarytas 
iš kelių vietų ir niekas iš 
mūsų iš anksto nenuma-' 
tys, kur tas įvyks. Nes 
jeigu mes žinotume, prie-i 
šas irgi žinotų, ir tada’ 
pergalę būtų sunkiau į- 
vykdinti.

Bus laikų, iigų ir trum-, 
pų, kada atrodys, kad nie-' 
kas nėra daroma, kur fak- 
tinai pnrengimai bus vyk
domi, kada bus mažai ži
nių ir daugelis gandų. Šie 
gandai neturi būti trak
tuojami rimtai. Kada at
siras tokių žinių Ameri
kos žmonės jas sužinos.
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DIDYSIS “GARSO”

IŠVAŽIAVIMAS
Sekmadienį,

Liepos-July 11,1943
SANS SOUCI P ARK

I

l

Dainos, muzika, kontestai ir kitokios įvairenybės. u. s.

Karo Bonų ir Ženklelių išleidimas. Rengėjų standose už

kandžiai ir gėrimai. Privažiavimas gatvekariais ir bu-

sais. Visus kviečia atsilankyti RENGĖJAI.
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Bažnyčia Ir Darbininkai
Popiežiaus Pijaus XII Kalba

Birželio 13, 1943
(Tęsinys iš penktadienio "Darbininko” 

birželio 18 d. š. m.)

Sutarimas Neša 2ls“sumo, ir,lygybSs P X statymų, tegali privesti
prie aukštų darbininkų 
troškimų ir reikalų.

Nereikia griauti, bet 
statyti ir tvarkyti; nepa
naikinti privatinę nuosa
vybę, šeimos pastovumo 
pagrindą, bet veikti jų iš

i

Teisingumą
Vargas tam žmogui, ku

ris užmiršta, kad tikroje 
tautinėje bendruomenėje 
glūdi socialinis teisingu
mas, reikalaująs, kad 
krašto gerybės būtų vi- laikymui, kad tai būtų at 
siems teisingai ir tinka
mai išdalytos, kitaip, su
prantama, kad tauta virs
tų jausminiu įrankiu ir 
beprasmišku reklamavi
mu, kuris užsibaigtų kai- 
kurių grupių pasiteisini
mu pa_sitraukti ir atsisa- klaidinti, 
kyti nuo 
reikalingų 
santvarkai ir taikai.

Jūs suprantate, kad ka
da valstybė netenka Die
vo jai duotos prakilnybės, 
tada vidujinės kovos ir 
nesutikimai virsta grąsi- 
nimu, kuris visiems yra 
baisus.

Darbininkų gyvenimo 
pagerinimas ir socialinis 
teisingumas negali ateiti 
revoliucijos keliu, bet e- 
voliucijos, visų sutarimu. 
Sukilimai niekuomet nie
ko nesustatė, tik sugrio
vė; neužslopino aistrų, tik 
jas labiau sukurstė; ginči
jančių partijų nesutaikė, 
tik paaštrino neapykantą kad žmonių 
ir kerštą; privertė vėliau visiškai priklausytų 
žmonės ir partijas sunkiu 
darbu 
kimas

Tik 
tinga 
drąsos ir suderinta su pri
gimties įstatymais, prisi
laikydama Krikščionybės

lyginimu už sąžiningą vy
rų ir moterų darbą, kad 
taip palaipsniu sumažėtų 
nepasitenkinusių skai-: 
čius, kurie iš nusiminimo' 
ar kitų priežaščių, buvo 
klaidingų agitatorių su-

1

pasiaukojimų,! Nereikia eikvoti privati- 
visuomenės nio kapitalo, bet atsargia 

kontrole visa tai tvarkyti 
tikrai žmonijos gerovei. 
Nereikia varžyti ar išski-{ 
rimai teikti pirmenybę in
dustrijai, bet sujungti ją 
su amatu ir žemdirbyste,, 
nes jai reikalingi įvairi ir 
būtina žemės medžiaga.| 
Taip pat nereikia techniš
kos pažangos paversti 
vien tik savajam pelnui, 
bet panaudoti darbininkų 
gyvenimo palengvinimui, 
kad jų sunkus darbas pa
sidarytų lengvesnis, o šei
mos gyvenimas geresnis 
ir saugesnis.

Lygiai nereikia siekti, 
gyvenimas 

nuo 
valstybės užgaidų, bet, j 
priešingai, žiūrėti, kad 
valstybė, kurios pareiga 
yra rūpintis bendruome
nės gerove, per socialines 
įstaigas, kaip tai, apdrau- 
das ir socialines apsaugos 

■ draugijas, sustiprintų ir

atstatyti ką nesuti- 
sugriovė.
pažanginė ir išmin- 

evoliucija, pilna

HOW TO RENDER FAT*
Kind of Fat

Method of
Preparinff Method of Rendering Time

Beef Suet
Chop on board to 

size of a pea
Cook top stove, over low heat 

in covered heavy frying- pan 15 minutes
Cut in 54 -in. cubes Cook top stove, over low heat. 

in covered heavy frying pan 40 minutes

Chicken Fat

Chop on board to 
size of a pea

Cook in oven in covered casse
role. 350 degrees Fahrenheit 1 hour

Large pcs. as tak- 
en from chicken

Cook top stove, over low heat. 
in covered heavy frying pan 20 minutes

Cut in 54-in. cubes Cook top stove, -over low heat. 
in covered heavy frying pan 10 minutes

Pork Fat

Cut into 54-inch 
slices or as 
trimmings

Cook top stove, over low heat. 
in covered heavy frying pan 30 minutes

Chop on board to 
size of a pea

Cook top stove, over k>w heat. 
in covered heavy frying pan 10 minutes

Lamb Fat
Chop on board to 

size of a pea
Cook top stove, over low heat, 

in covered heavy frying pan 15 minutes
Cut in 54-in. cubes Cook top stove, over k>w heat. 

in covered heavy frying- pan 30 minutes

NOTĖS

1. Method o f Preparina—To chop 
fa t on board ūse heavy butcher 
knife or cook's knife or any knife 
vvith a straight edge.

2. Method of Renderino—It is 
better to ūse moderate temperatures 
for oven rendering. When roasting 
meats or baking other foods at tow 
temperatures. it is possible to ren- 
der fat in the šame oven. for in- 
stance. an oven of 250 or 300 de- 
grees Fahrenheit The rendering 
time. hovrever, wUl be some-vvhat 
longer than that given in the chart 
for a 350 degrees Fahrenheit oven.
• Conrte.* MiMeapoIra Daily Times

lt fat is rendered in an extremely 
bot oven. such as 225-450 degrees 
Fahrenheit. it is apt to tum dark 
or born.

In rendering fats—for % to 1% 
pounds of tat ūse a 9-inch casse- 
role in the oven or a 9-inch frying 
pan top stove. For 3 ounces to 
pound. ūse a 5-7-inch covered cas-- 
serole or heavy frying pan.

3. Time—The time indicated Is 
the length of time necessary to 
render from ^4 to 154 pounds of fat 
in a 9-inch frying pan or casserole. 
or to render from 3 ounces to. % 
pound of fat in a 7-inch frying pan. 
or 5-7-inch casserole.

Jr„ who replaces Lieut. Gen
eral Delos C. Emmons as 
director of Havaiian De- 
partment of U- S. Army. 
ile is being transferred from 
. Jacksonville, Fla.

1943 3AD—National Fath- 
er’s Day Committee has 
chosen General Dwight D. 
Eisenhower, Allied com- 
mander in North Afrlca, as 
1943 Father of the Year. He 
has accepted honor. Fath
er’s Day occurs on June 20.

aprūpintų darbininkų 
draugijas, o ypatingai šei
mų tėvus ir motinas, ku
rie darbu pelnosi sau pra
gyvenimą.

Ištikimybė 
Kristui

Jūs pasakysite, kad tai 
yra tik graži svajonė. Ko
kiu būdu galima tokią 
santvarką realizuoti? Vi-

|sų pirma, reikia tiek pi
liečiai, tiek valstybės va
dai būtų sąžiningi ir ge
ros valios, ištikimi savo 
pareigoms ir visuomenės 
reikalų tvarkyme. Reikia, 
kad sutikimo ir brolybės 
dvasia persunktų visus, 
valdovus ir pavaldinius, 
darbdavius ir darbinin
kus, galingus ir silpnuo
sius, žodžiu visus žmones.

Brangieji sūnūs ir duk
terys, jūs atėjote čia ats
tovaudami įvairias drau- 1 
gijas; atėjote į Bendrojo 
Tėvo namus; ir tas Mums 
įrodo, kad jūs suprantate 
ir žinote kur galima su
rasti tikrosios brolybės 

. šaknis. “Visi panašūs į 
Vieną; visi vaikai Vieno 
išganymo”. Toji trokšta
moji brolybė yra šventa
me tikėjime, kurį jūs iš- 
pažįstate į mūsų Atpirkė
ją, Jėzų Kristų, Jo švento
sios Bažnyčios ir Jo Vieti
ninko ištikimybėje. Karš
ta malda Mes prašome 
Dievą, kad didžios darbi- 

I ninku minios priimtų mū
sų tikėjimą ir kad taip 
mūsų Viešpats nurodyti 
teisingume ir meilėje ke
lią į tą naudingą ir pasto
vią santvarką, kurios 
Mes taip trokštame, per 
kurią Italija taptų Krikš
čioniškosios valstybės pa
vyzdžiu.

Šmeižtai
Mes gerai žinome (ir jūs 

esate įsitikinę), kaip šiais 
laikais, taip sunkiais šei
moms ir visuomenei, žmo
nių aistros iškyla skleisti 
nepasitikėjimą, savo tiks
lams iškreipdami žodžius 
ir faktus. Ir štai prieš ti
kybinė propaganda yra 
skleidžiama žmonių tarpe, 
ypatingai darbininkų tar
pe, sakant, kad Popiežius 
norėjo šio karo, kad Po
piežius duoda pinigus ka
ro pratęsimui ilgiau, kad 
Popiežius nieko nedaro 

, taikos sugrąžinimui.
Tur būt niekada nebuvo 

paleistas toks baisus ir 
nesąmoningas šmeižtas, 
kaip šitas. Kas nežino, 

j kas negali įstikinti, kad 
niekas taip nuolatiniai 
nesipriešino karo pra
džiai, jo išplatinimui ir 

i tęsimui, kaip Mes, įvai
riais būdais, koki tik bu
vo Mums leistini: niekas 
taip nuolatiniai nešaukė 
ir neragino žmonių prie 
taikos, kaip Mes; Taikos, 
taikos, taikos; niekas taip 
nesirūpino sumažinti ka
ro žiaurumus kaip Mes.

Pinigai, kuriuos tikin
tieji sudėję pavedė Mūsų 

' nuožiūrai nėra skirti ka
rui, ar jo palaikymui, bet 
kad nušluostyti našlių ir 
našlaičių ašaras, paguos
ti ir suraminti šeimas, ku
rių brangieji yra toli, ar 
nežinoma kur, kad suteik- 

I ti pagalbą karo suvargu- 
i siems. Mūsų širdis ir Mū- 
' sų lūpos, kurios viena ki
toms neprieštarauja, yra 
visam tai liudytojai, nes 
Mes neužginčijame darbu, 
ką žodžiu tvirtiname. Mes

I

ŠOKIKAS SU PARAŠIUTU — Kinijoj dabar labai po
puliarus sportas, tai šokimas su parašiutu iš aukšto 
bokšto. Šis vaizdas parodo, kad ir toki “klackai” pri
rengiami šokimui, nors veidas ir nerodo entuziazmo.

jo, kurio Įstatymai ir fa- ninkui. Dievo Sūnus, pir- 
brikuose ar dirbtuvės tu- mųjų tėvų malonės sugrą- 
ri būti užlaikomi.

Gal jauni 
mergaitės 
su jumis, 
kad reikia 
jaunuosius 
sius; pats Kristus pasakė, 
kad kas papiktina jau
nuosius, tai būtų geriau, 
kad tokiam žmogui būtų 
pririštas girnų akmuo ant 
kaklo ir jis būtų nuskan- 
dytas jūros gilumoje. 0, 
tėvai ir motinos, kaip jū
sų širdys sudreba iš bai
mės ir rūpesčio, kada jū
sų vaikai pradeda dirbti 
fabrikuose.

Ar jūs darbininkai sau- 
gojate nekaltumą ir skai
stybę jaunųjų darbininkų, 
kurie šeimos vargo pri
versti pasitraukti nuo tė
vų priežiūros ir eiti į fa
brikus. Nuo senesniųjų 
darbininkų ir jų pavyz
džio, nuo fabrikų perdėti- 
nių padorios drausmės ir 
tvarkos, priklauso fizinis 
ir dvasinis jaunųjų darbi
ninkų stovis. Bet priešin
gai, nedorybės, godumas, 
ištvirkimas ir palaidumas 
ištvirko ir pakenkia net 
būsiančioms kartoms. 
Žiūrėkite, kad nei žodis, 
nei juokas, nei pasaka, 
kuri papiktintų jaunuo
sius klausytojus, neišeitų 
iš jūsų lūpų.

Net ir kasdieniniame fa- i 
briko darbe jaunieji gale-! 
tų gauti pagalbą ir pata
rimą kunigų ar vienuolių, • laimos ir apsaugos jums, 
ar Katalikiškos Akcijos 
veikėjų, kurie, susitarė su 
darbdaviais, nesigailėtų 

širdies, šaukianti žmoniją gai sekmadienių ir šven- pašvęsti visų savo jėgų ir
______ ____  - . gabumų jų reikalams. Bet 

Tos kalbos yra lėtumėte dalyvauti Šven- labiausia reikia, kad tarp

gerai žinome, kad Dievo 
priešai kląstingai sklei
džia šmeižtus darbininkų 
ir visų žmonių suklaidini- 
mui, tuo būdu norėdami'

I

I

Mūsų Stiprybe 
Maldoje

Lai jūsų mintys ir šir- 
juos atitraukti nuo tikę- dies jausmai sutvirtina 
jimo, kuris yra žmogaus jūsų tikėjimą, Krikščio- 
vargų ir sielvartų gyve- nys darbininkai ir darbi- 
nime vienatinė paguoda ir ninkės. Atnaujinkite savo 
viltis. i tikėjimo gyvenimą ir sus-

Niekas negali užginčyti tiprinkite jį kasdienine 
ar iškraipyti mūsų kalbų malda. Lai malda prade-

i 
i

i
I

X x - X

ir pareiškimų žodžių pras- da, pašvenčia ir užbaigia 
mes bei tikslo. Visi galėjo jūsų darbo dieną. Lai jū- 
jas girdėti ir suprasti, kad su mintys ir širdies jaus
tai buvo tiesos ir taikos mai apšviečia ir uždega 
žodžiai, paeiną iš Mūsų jūsų sielas meile, ypatin-

berniukai iri 
dirba drauge ‘ 

Atsiminkite,; 
didžiai gerbti 
ir nekaltuo-

žintojas, duoda jums tą 
galybę, tą kantrybę, tą 
dorybę, kuri padaro jus 
didžiais Jo akivaizdoje. 
Jis yra Darbininkas, kurį 
gerbti ir garbinti.

Dirbtuvėse ir fabrikuo
se, laukuose, saulės karš
tyje, kasyklų tamsumose, 
nežiūrint kur yra Jo skir
ta jums dirbti, koks yra 
jūsų amatas, kur jūsų 
krašto gerovė jūsų darbo 
reikalauja, ten tenužen
gia ant jūsų Jo malonės ir 
suteikia jums pagalbą, 
apsaugą, paguodą ir nuo
pelnus kitam gyvenime už 
jūsų sunkų darbą ir pasi
aukojimą.

Nebijokite Kristus yra 
visuomet su jumis. Įsi
vaizduokite, kad Jį mato
te savo darbo vietoje, 
praeinant pro jus, matant 
jūsų darbą, klausant jūsų 
kalbų, paguodžiant jūsų 
širdis, pašalinant nesusi
pratimus. Tada jūs maty
site, kad jūsų darbo vieta 
pasikeitė į Nazareto šven
tovę, ir tada jūsų tarpe 
bus tas pasitikėjimas, 
tvarka ir sutarimas. Tai 
yra dangiškas palaimini
mas, kuris čia žemėje pa
laiko teisingumą ir gerą 

i valią žmonių tarpe, tų 
žmonių, kurie yra tvirti 
tikėjime, viltyje ir Dievo 
meilėje.

i

i Mes prašome Dievo pa

prie taikos ir vadus prie čių dienose, kad vertai ga-;^a^umil reikalams. Bet 
šviesos. ' 
neužginčijamas Mūsų šir- tų Mišių aukoje.
dies troškimų įrodymas,• 
kad čia žemėje, žmogaus 
kelionėje į amžinybę, bū
tų tarp žmonių sutikimas 
ir taika.

Dokumentais Bus 
Įrodyta į

Bažnyčia nebijo nei pra
eities, nei dabarties nei 
ateities tiesos šviesos. Ka
da laikų aplinkybės leis ir 
bus žmonių pareikalauta, 
tada bus atspausdinta do
kumentą.!, kurie nurodys 
nuolatinį Šventojo Sosto 
veikimai pasaulio taikai. 
Šventasis Sostas nebijo 
nei pasipriešinimų nei už- 
gavimų ir Jo darbai, kaip 
dienos šviesoje visiems į- 
rodys darančių apkaltini
mų nesąmonę. Reikia ži
noti, kad tie apkaltinimai 
kyla ne tiek iš dalykų ne- žemiškojo gyvenimo tiks- 

.„ „• amžinosios laimės; 
gyvenkite pagal Jėzaus 
Kristaus mokslą ir lai jū
sų darbas būna garbės 
giesmė Viešpačiui Dievui.

Dievo Įstatymų 
Užlaikymas 

Visose aplinkybėse ir vi
suose reikaluoje, brangie
ji sūnūs ir dukterys, iš
laikykite ir apginkite sa
vo asmeninę prakilnybę. 
Savo darbe neužmirškite, 
kad ta medžiaga, kurią 
jūs dirbate, buvo Dievo 
sutverta pasaulio pradžio
je ir Jo įstatymais taip 
gamtos prirengta, kad 
žmogui būtų patogu gy
venti ir dirbti. Lai gamtos 
daviniai, medžiaga, nuola
tiniai primena jums Dievo 

. Pakelkite 
jūrose ir su- savo širdis prie Jo. Aukš

tinusiojo Įstatymų Davė

Mūsų Atpirkėjas, žemiš
kame gyvenime buvo Dar
bininkas, kaip ir jūs, Savo 
Dangiškąjam Tėvui buvo 
paklusnus iki mirties, ir 
dabar ant altoriaus, ne
kruvinos Kalvarijos, nuo
latiniai pakartoja Savo 
Pasiaukojimą žmonijos 
gerovei, dapildo Savo at-i 
pirkimo darbą, yra malo
nių ir gyvenimo 
Dalintojas toms
kurios Jį myli ir savo ne
laimėse šaukiasi prie Jo.

Bažnyčioje prie alto
riaus kiekvienas darbinin
kas atnaujinkite pasiža
dėjimą dirbti pagal die- 

; viškojo darbo įstatymą, 
nežiūrint koks tai būtų 
jūsų darbas, protinis, ar 
paprastas rankų darbas, 
ir taip pelnytis sau pragy
venimą; neužmirškite šio

I

Duonos 
sieloms,

brangieji darbininkai, jū
sų šeimoms, jūsų darbų 
vadams, kad Viešpats vi
sus apsaugotų nuo viso
kios nelaimės ir pavojaus, 
ir visa širdimi, kaip laida 
didžiųjų malonių, Mes su- 
teikiame jums savo tėviš
ką Apaštališką palaimini
mą.

Popiežius Pijus XII.

darbininkų būtų bendras 
sutarimas ir pagarba, ge
ras pavyzdys, perspėjimo 
ir patarimo žodžiai, o ka
da reikalinga ir medžiagi
nė pagalba.

Dieviškosios Pa
galbos Prašymas
Savo kalbos pradžioje 

Mes jums priminėme Kri
stų - Darbininką. Dar rei
kia pakartoti, kad Jėzus 
Kristus, Nazareto Daily- 
dė, yra dieviškasis pavyz
dys Krikščioniui darbi-

I
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žinojimo, kiek iš bedievis- ]0 įr 
kos dvasios ir Bažnyčiai 
neapykantos. Yra blogos 
valios žmonių, kurie iš
kraipo Kristaus Bažny
čios pastangas ir darbus 
į blogą. Bažnyčia rūpinasi 
teikti pagalbą 
sumažinti jų 
šiose nelaimių 
stengdamiesi 
dvasią.

Pasakykite 
šmeižikams, 
švies, kaip ji 
čia jūsų širdyse, kurie iš- 
pažįstate tiesą ir netikite 
melagystėms ir šmeiž
tams. Kada faktų tiesa ir 
Mūsų darbai bus viešai 
paskelbti, tada bus sugė
dyti tie, kurie iš blogos 
valios nori atsakomybę 
sukrauti Popiežiui už 
kraują pralietą karo lau-j Kūrėjo ranką, 
kuose, ore, 
naikintuose miestuose.

žmonėms, 
vargus, ir 

valandose 
palaikyti jų

Bažnyčios; 
kad tiesa 

šiandie švie-

BOND SELLER — Barbara 
Lee, night ciub entertainer, 
had them begging for more 
when she sang three songs 
at War Bond rally in Rich- 
mond. Va. She’s tops as 

War Bond seller.

BVSY TOO—While her hus- 
band. Capt. Joseph J. Foss, 
was busy shooting down 26 
Jap planes in war zone, Mrs. 
Foss was doing her bit for 
war eflort as dietician at 
Scripps clinic, La Jolla, CaL
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“Bernadeta. Bernadeta”, šaukė Antanina "Aš mačiau Moteriškę
mai trokšta kalbėti su Apsireiškusiąją Mo
teriške. Bet savo širdyje ji jaučia, kad neži- 

jei ji pasiduos tai

dalinama rytais 
5:45. kas penkio- 
Gi šeštąją valan- 

mišios, per

taip persigando, kad 
išmetė. Bernadetos vei- 

atrodė lyg numirusio

Bernadeta Subirūtė dar tebeklūpojo prie 
Masabielio urvo, kaip jos sesutė Antanina 
ir draugė Joana Abadytė sugrįžo. Antanina 
pamačius Bernadetą 
net malkas iš rankų 
das buvo išblyškęs,
žmogaus, bet toks ramus.

— Bernadeta. Bernadeta — šaukė Anta
nina.

Atsakymo nėra. Bernadeta negirdėjo.
Antaniną apėmė baimė. Jo balsas dreba. 

— O. tur būt ji mirė... O. Švenčiausioji Pa
nele, astma ją uždusino .—

Bernadeta pakėlė galvą ir apsidairė. Gy
vybė pasirodo jos veide. Jos siela neapsako-

Drawinrs eopyrigbt, 1943, by K
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klausia Antanina. —

atsidūsta. — Aš no-

nomi dalykai gali įvy
pagundai.

— Kas atsitiko. —
Ar viskas gerai? —

Bernadeta sunkiai
rėčiau jums ką tai pasakyti, bet mama ne
turi apie tai sužinoti, kitaip aš gausiu 
mušti. — Bernadetos balsas dreba, bet ne
apsakomas ramumas ir malonumas spindi 
jos veide.

— Aš mačiau baltai apsivilkusią ir mėly
nu kaspinu persijuosusią Moteriškę. O ant 
jos kojų buvo geltoni radastai...” Su didžiu
r-z Features Syndicate. Ine. Text ecpyrizht. 1942. by The Vikinu Eres.. Ine. Dnitributed bv Kini Festures Svndicate in co-operation with the Book-of-the-Month Club. Ine.

Aš noriu grįžti prie urvo 
nusistebėjimu ji klausosi savo žodžių. Bet 
Antanina užpyksta. — Ar aš nežinau. — 
sako Antanina, — Tu nori mus išgąsdinti! 
Bet, žinok, kad mes nebijome tavo baltos 
Moteriškės. —

Kada mergaitės pradėjo eiti namon. Ber
nadeta neatsakė į jų Įvairius klausimus nė 
žodžio. Ji. kiek paėjus, atsisėdo ant žemės 
ir tarė: — Aš esu taip pavargus! Pailsėki
me. — Ji atsigulė ir priglaudė galvą prie 
drėgnos žemės! Jai dabar ne svarbu, kad 
reikės sirgti, kasyti ir dūsauti. Kitos mer
gaitės atsisėdo ant žemės ir su nusistebėji
mu žiūrėjo į Bernadetą. Po valandėlės Ber
nadeta tarė:

Bernadeta neatsakė j klausimus
- Aš noriu grįžti prie Masabierio urvo.— 

Joana Abadytė tarė: — Gal tiki, kad 
tavo baltoji Moteriškė ten tavęs laukia? — 

— Aš žinau, kad Ji manęs laukia, — at
sakė Bernadeta.

★ * *

“Darbininkas“ leidžia Vyskupo Bučio 
knygą: “šv. Panelės Marijos Apsireiški
mas Liurde”. Liurdas, savo stebuklais yra 
pagarsėjęs visame pasaulyje. Toje knygo
je rasite teisingą ir pilną aprašymą Įvairių 
stebuklų. Užsisakykite ją dabar, arba įsi
rašykite Į knygos leidėjus. Už S5.00 gausi
te knygą, kurioje bus jūsų vardas atspaus
dintas.

♦ 
« 
i

♦

GZRJDfTT LIETINIU' 
KOLONIJOSE *

vergtos Lietuvos’’ 
rugpiūėio mėn. ‘ 
pie paskutinius Įvykius 
voje”. Šie leidiniai 
čiai Argentinoje paskleisti.

Lietuvai Išlaisvinti Centro Žinios 
Iš Argentinos

Trumpa Darbuotės 
Apžvalga

Proga minėjimo 25 metų su
kakties nuo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo duo
dame trumpą “Lietuvai Išlais
vinti Centro Argentinoje" dar
buotės peržvalgą.

a) Rusams klasta ir jėga už
grobus Lietuvą. 1940 m. birže
lio 15 d. ir rugpiūčio 3 d. pri
jungus ją prie Sovietų Sąjun
gos, Argentinos lietuviškų or
ganizacijų atstovai, rugpiūčio
10 d., susirinkę Buenos Aires 
mieste. Įsteigė “Lietuvai Iš
laisvinti Centrą Argentinoje" 
ir sudarė Centro -Valdybą tuo 
reikalu rūpintis:

b) Pirmame Centro Valdv- 
dos posėdyje, rugpiūčio 24 d., 
prie Lietuvai Išlaisvinti Centro 
Argentinoje Įsteigtas “Tautos 
Fondas", tikslu auginti kapita
lą pavergtosios Lietuvos išlais
vinimui ir šelpti viso pasaulio 
lietuvių tautini sąjūdi.

c) Teisėtam ir sekminges- 
niam veikimui sudarytas “Sta
tutas“ ir valdiškoje Argenti
nos Įstaigoje įregistruotas.

Telegramos Išsiųstos
Rusams Lietuvą užgrobus. 

Lietuvai Išlaisvinti Centras 
Argentinoje siuntė telegramas:
11 Į Romą Šv. Tėvui Pijui 12. 
viso pasaulio katalikų vadui. 
2l Į tVashingtoną prezidentui 
Rooseveltui. Šiaurės Amerikos 
vadui, reikšdamas gilią padė-i

| ką už pasipriešinimą 
Lietuvos užgrobikams 

. šydamas jų galingų 
tolimesnės pagelbos 
tautai atvaduoti savo 
3) Į Kauną Justui 
griežtą protestą 
rusams pardavimą.

rusams 
ir pra- 
valdžių 
lietuvių 
tėvynę. 

Paleckiui
už Lietuvos

Minėjimai
Lietuvai Išlaisvinti Centras 

Argentinoje surengė aštuonis 
su dideliu pasiruošimu tautiš
kus minėjimus. Į kuriuos su
traukė tūkstantines lietuvių 
minias ir plačiai nušvietė tau
tiečiams okupuotos 
liūdną padėtį, 
sus jungtis ir 
rnų priemonių 
vinimui.

Peticija Įteikta
Specialė Lietuvai Išia 

Centro Argentinoje Komisija 
sustatė didoką, gražią, turinin
gą. rusams okupantams griež
to protesto, o Argentinos val
džiai pagarbas bei padėkos 
“peticiją" ir 1940 m. gruodžio 
20 d. iteikė ia Argentinos Res-

'■/inti

Rezoliucijos
Lietuvai Išlaisvinti

Argentinoje paskelbė keturis 
kartus protesto rezoliucijas 
vietinėje argentinų spaudoje, o 
1941 m. birželio 15 d. metinėse 

(sukaktuvėse Lietuvos užgrobi
mo protesto rezoliucija ir 1942 
m. Vasario 16 minėjimas

Centras

tuvių spaudą. Gedimino

Šventoji Komunija darbiniu 
kams buvo 
nuo 4:15 ligi 
lika minučių,
dą prasidėdavo šv. 
kurias buvo taip pat dalinama 
Šventoji Komunija.

Kleb. kun. Mykolas J. Urbo
nas dėjo visas pastangas, kad 
parapijiečiams dvasiniai pasi
tarnauti ir kad tikroji gai bė 
būtų atiduota Švenč. Eucharis
tijai.

Birželio 15 dieną vakare iš
kilmingai baigėsi 40 valandų 
atlaidai su procesija, skaitlin
gai dalyvaujant dvasiški jai.

Kleb. kun. Mykolui J. Urbo
nui dvasinėje talkoje padėjo 
sekantieji kunigai: Tėvas Ju
venalis Liauba, O.F.M., Tėvas 
Justinas Vaškys, O. F. M., kun. 
Magnus J. Kazėnas, kun. Povi
las Lunskis, kun. Juozapas 
Skripkus, kun. A. Tamoliūnas 
ir su viršum 20 kitų tautų ku
nigų.

Miela, kad Seselės Pranciš- 
kietės gražiai darbavosi, puo
šiant altorius, ypatingai Didįjį, 
kuriame buvo išstatytas Šven
čiausias Sakramentas viešam 
garbinimui. Seselės - taip pat 
puikiai priruošė abiejų mokyk
lų mokinius, studentus ir rni- 
nistrantus visoms iškilmėms ir 
procesijose. Parinktosios mer
gaitės barstė gėles atlaidų pra
džioje ir pabaigoje, kai abiejo
se procesijose buvo po baldaki
mu nešamas Švenčiausias Sa
kramentas. A. T.

i

i

i

I
I 

fI 
bažnyčioje 40 valandų atlaidai.

Tėvas Juvenalis Liauba, O.! 
F. M. iš ryto ir vakarais skel-j 
bė žavius ir išganingus pamok
slus. Visi klausytojai gėrėjosi j 
nuoširdžiu ir įkvėptu jauno lie
tuvio Pranciškono 
mu. skelbiant 
mokslus apie 
pasigailėjimą, 
siąją Eucharistiją, 
jo pamokslai žmonėse pasiliks 
neišdildomais ilgiems laikams.

Džiugu, kad per tas visas tris | 
dienas mūsų parapijiečiai tur- 
tinosi dvasinėmis malonėmis ir 
antgamtiniais turtais.

Per visus 40 valandų atlaidus

Iš Du Boiso Padanges“ ir 1941 m. ’ ir L. 25 pezų, Miliauskas Pra- 
“Telegrama a- Į nas 12 pezų, Šereikytė Ona ir

Lietu- Pfeiferis Robertas po 10 pezų. 
buvo pla-' Zuoza Dominikas 7 pez., Bur- į 

I dūlis Juozas 5.50, Tverskaitė 
i Ona. X ir Y, šeškytė Ona, Sian ketvirtąją Šv. Juozapo lietuvių 
Luisas, P. Sadauskas, Fjaul- bažnyčioje 
kaskienė Felė, J. Levinas, A. dvi novenos: 
Brazaitis, D. RegaLskytė, po 5 
pez., Paškevičius 2.50 pez., R. 
Grigonienė, 
x. x., s. ;
Karolis, 
Smalstys 
Jonas, Kimeris Jonas, 
brider Žentą, Vasiniauskas J.; gėsi birželio 12 dieną. Jas sek- 
po 2 pezu: Femandez Dolores, mingai vedė pats kleb. 
Daugirdas Juozas. Matukonis Mykolas J. Urbonas. 
Vladas. Radžius Petras. Macai
tis Vladas, Lašas 
Šimkus Antanas, 
Bruno, Butkevičius 
Litvinskaitė Anelė, 
Petras, Kinduris J. po 1 pezą.
AUKAVUSIEJI

Lietuvai Išlaisvinti Centro 
Argentinoje Tautos Fondui: — 
Graužiniai K. L., Grigulevičius 
Juoz. po 100 pezų. Grišonai A. 
L., Zatkevičius J., N. N. po 10 
pezų, Jocienė, Slavinskaitė Pr., 
Klimaitis Jonas, Petrauskas L. 
po 5 pez.: N. N. 3, Liaudans- 
kis Ant., Burdulis Juozas. Stai-

Dvi Novenos Bendrai
DU BOIS, PA. — Birželio

Į prasidėjo Šv. Juozapo lietuvių 
' 40 valanti! atlaidai

Lietuvos 
ragindamas vi- 
imtis visų gali- 
Lietuvos išlais-

A. Kasparienė, 
Svečiulienė, Tatulis 
Šantaras Petras, 
Pranas, Kalibatas 

Fonde-

bendrai prasidėjo 
1) prie Šventojo 

Antano Padviečio ir 2) prie 
Šventosios Dvasios.

Per visas devynias dienas 
maldininkai gausiai lankėsi Į 
novenų pamaldas ir artėjo prie 
Viešpaties Stalo.

Tos dvi novenos bendrai

Pirkite Karo Bonus ir
Štampas

bai-

kun.

iškalbingu- 
nepaprastus pa- 
Atgailą, Dievo 

meilę, švenčiau- 
Iškalbingi

Posėdžiai
Lietuvai Išlaisvinti Centras 

Argentinoje turėjo 25 forma
lius posėdžius ir apie 40 priva
čių pasitarimų. Nuodugniai 
prieita prie šiandieninių Lietu
vos svarbiųjų ir opiųjų reikalų 
ir daug padaryta jos 
nimui.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modemišku 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 g’U- 
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekantį ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

išlaisvi-

Centro 
Fondui,

40 Valandų Atlaidai
Birželio tryliktąją. Sekminė- 

val. ryte

Motiejus,
Virbickas
Steponas, se, su Suma 10:30
Mačiulis

I

10c

!ii
i
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Aukavusieji
Lietuvai išlaisvinti

Argentinoje Tautos 
vadovaujant p. Laimutei Grau-
žinienei, specialiai paskyrė Ru
sijon ištremtiems sušelpti.

Graužiniai K. ir L. 100 pezų, kūnas Juozas po 2 pez. Vaičiū- 
Bekeris 50 pezų, Grišonai A. nas Atkevičius Aleks., Lapins

kaitė, Marija, Gorvinaitė Elena 
po 1 pezą.

Visiems aukavusiems ir pri- 
sidėjusiems prie sušelpimo mū
sų vargstančių tautiečių Cent
ro vardu tariu širdingiausią, 
lietuvišką ačiū.

Ižd.A.J.A.

3 STEPS TO VICTORY
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pa
siekė net Šiaurės Amerikos lie-

600 
metų mirties ir jo reikšmingos
Lietuvai darbuotės sukaktį mi
nint. 1942 m. rugsėjo 7 d.. Cen
tras plačiai vietinėje argentinų 
spaudoje apie tai aprašė.

IMASI

JUST IMAGINE TEN 
BULLETS FPOM JI 
MONTH’S FAT- 
SAU/MGS . ... '

LIETUVIS LEITENANTAS
GENEROLAS

Leidiniai
Lietuvai Išlaisvinti Centras 

Argentinoje išleido du reikš
mingus leidinius: 1940 m. rug
sėjo mėn. “Tikros Žinios iš Pa-

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Gralton Avė., Islington Mass

Tel. Dedham 1304-V7
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130į-R

a tablespoonful 

of kitchen jrease 
a day m.kės a pound 
a montb.

/ ’DIDITI

Waukegan, III

Šiomis dienomis gauta žinių, 
kad B. Leonardas Jakaitis, sū
nus veikėjų Vinco ir Domicėlės 
Jakaičių, gyv. 1934 Victoria 
St., karo tarnyboje iš kapitono 
pakeltas į leitenantą generolą.

Leit. gen. Jakaitis yra baigęs 
Šv. Baltramiejaus pradinę mo
kyklą. Waukegan High School 
ir Martiniųuette Universitetą.

Prieš įstojimą karo tarnybon 
dirbo Illinois Valstybės Engi- j 
neering Departmente. Dabar 
randasi Fort Leonard Wood, 
Mo.

Sveikiname lietuvį leitenantą! 
generolą Jakaitį ir linkime Die
vo palaimos!

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

Milionai turėjo smagumo suradę Ale, ku

ris visiškai ir puikiai juos patenkino. Jeigu

jūs to neturėjot, tai pamėginkit

PICKWICK
"ALE that is ALE

TRADEMARK REGISTERED

n

Pasirinkit jį sau. PASIIMKIT SAU ’PICK'
BREWED BY HAFFENREFFER t CO., Ine., Botlon, M ai v, BREVVERS SINCE 1870
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VIETINES ŽINIOS
t

ZINUTĖS
Birž. 26 d., muzikė p. Floren

cija Karbauskaitė ištekėjo 
inžinieriaus M. E. Penry.

mi į šias pamaldas. Apart 
mų pasiaukojimo bus dar 
romas atsiteisimo aktas.

i

SVEIKINAME!
Birželio 27 d., šaltoji oro ban

ga palenkė mane pereiti per 
Dorchesterio gražiąją reziden
ciją, būtent, žaliumynuose pa
skendusią Tonawandą. Ten tai 
gyvena Bostono lietuvių meno! 

Į žymiausioji
■ kas-artistas
I Nedrąsiai mano pirštas palietė 
durų skambučio migtuką ir 
štai atsiveria simpatingojo šei
mininko plačiai durys.
— Prašom, prašom!... *—Svei

kutis!... — ir mano kojos kėlė
I mane ant antrojo aukšto.
i
■ — Sveikas, seniai matytas,— 
: čia pa.t sveikina nuoširdžioji 
inamo šeimininkė p. Juškienė.
Ir čia pat supažindina su ten 
besisvečiuojančiais p. Jasio- 
niais iš Norwoodo, ir panele ar
tiste Griškaite, kuri pas ponus 
Juškus rengiasi prie operos se
zono.

Tikrai buvau pagautas malo- 
i nios kampanijos ir prasidėjo 
bendra kalba. Gana įdomios 

i gyvenimiškos pastabos sekė 
j viena kitą, kaip kino teatre pa
veikslai. Štai ponas Juška su p. 

pasaulis jasjonju žada pasprukti ke
lioms dienoms kur nors į eže
rus. Jie jau dabar surenka vi-

šei- 
da-

už ] Sekmadienį, birž. 27 d., lan- 
jkėsi Tėvas Adomas Morkūnas, 
MIC. Jis bažnyčioje visose 

Le- šventose mišiose, kalbėjo apie

asmenybė muzi- i 
Rapolas Juška.

REIKALINGA PATYRUSIU IR NEPATYRUSIŲ 
VYRŲ IR MOTERŲ 

DIRBTI PRIE KARO DARBŲ
PRIE ĮVAIRIŲ FOUNDRĖS DARBŲ IR MACHINE 

TOOL DEPARTMENTUOSE
šešios Dienos Savaitėje.

Kurie dirbate prie Defense Darbų, nebus priimami be release.
Atsišaukite nuo 8 vai. ryte iki 4 vai. po pietų

HUNT - SPILLER MANUFACTURING 
CORPORATION

383 Dorchester Avė., So. Boston, Mass.

Birželio 27 d., jūrininkas 
onas Slavinskas apsivedė su lietuvių katalikų vaikų auklė- 
Bronislava Geronaitytė. jimą. Duok Dieve, kad visi So.

--------------Bostono bernaičiai, kurie tik j
Tą dieną tapo pakrikštytas išgali, pradėtų eiti, šį rudenį, į į 

Vladas - Antanas Vlado ir Da- Tėvų Marijonų 
ratos (Preskenytės) Romanų. Thompson, Conn.

Tą dieną Šv. Petro lietuvių 
parapija turėjo maldingą Die
vo Kūno procesiją su Švenčiau
siu Sakramentu gatvėse. Buvo 
paruošti lauke trys altoriai,, 
prie kurių buvo atliekama skai
tymai ir giedojimai. Evangeli
jas giedojo kun. P. Juškaitis, 
kun. P. Virmauskis, kapelionas 
kun. Kazys Keidošius ir kun. 
A. Baltrušiūnas. Procesijoje . 
dalyvavo .kunigai, klierikai, Se
serų mokytojų puikiai parėdyti 
vaikai, draugijos ir tūkstanti
nė žmonių minia. Beabejo šioji 
vieša malda ir eisena patiko vi
sai parapijai.

vių motyvus. Tai bus tryliktas 
stambesnis V.
kalas

Bacevičiaus vei- 
simioniniam orkestrui.

Koresp.

kolegiją, MIRĖ

kunigai irSo. Bostoniečiai 
parapijiečiai yra dėkingi Tėvui 
Morkūnui už uolų paskatinimą 
bernaičių lankyti 
katalikišką kalegiją.

I

lietuvišką

Šv. Petro 
bažnytinė

Didžiųjų Apaštalų 
ir Šv. Povilo metinė 
šventė įpuola ketvirtadienį. 
Tos kilnios šventės viešos iš
kilmės, Bažnyčioje, yra kelia
mos į sekamą sekmadienį. Taip 
visas katalikiškas 
švęs Šv. Petrą ir Šv. Povilą ki
tą sekmadienį.

Šv. Petro So. Bostono lietu- sas nuo pereitojo sezono užmir- 
vių parapija ytin minės Vieš- štas meškeres. Išklausęs jų en- 
paties Jėzaus įpėdinio šventę, tuziasti'ngos kalbos apie links- 

Šv. Petro par. bažnyčioje, kitą sekmadienį, nes tai josios mą žuklavimą ant mėlynųjų e- 
per Dievo Kūno oktavą, mišpa- tituliarinis Patronas. Apie jį žero bangų. 1------  — -------

i

MUZIKAS RAPOLAS IR MARIJONA JUŠKAI 
ir jų šeimynėlė.

1ri net ir vasaros vakacijų ne-į 

į galį turėti ir tai tik dėl didžiai į 
' rūpestingo, bet ir kartu myli-! Pereitą penktadienį “Darbi
nio savo darbo. Čia pat ponas ninke” iankėsi kun. Pr. M. Ju- 

■ Juška, jausdamas, kad šis sve- ras spausdinamos jo maida- 
čias ar nebus tik raporteris, knygės _ “RAMYBĖS ŠALTI- 
nutraukia kalbą ir kuklumo dė- 

tikrai tos laimės liai savo mokiniai panelei artis- 
rai yra laikomi, kiekvieną va- bus sakomi pamokslai visose jiems pavydėjau. Pareiškiau, tei papersa sudainuoti porą

: o ,, Xtt kaj jje laimingi, kad galį pa- dalykėlių just to hute fun ...
sprukti kur nors į miškus. Bet Priešais mus sėdinčius pakilo 

laš... — Ir čia man p. Jasionis panelės artistės simpatinga-lie- 
perkerta kalbą ir sako: 
kad tave nukidnapinus ir ar 
manai, kad dangus nugriūt?!

i— Nu ne, — teisinaus, bet... ir 
tą savo bet nešioju ant mano 

. karštos krūtinės, kaip kokią 
į relikviją.
Į Ponia Juškienė, teiraujasi, 
ar visi sveiki šeimynoje, ar di
deli auga..., gi čia pat žiūriu ir 

i jų jau dvejetukas — sūnus ir 
duktė, jau kaip tie lietuviai sa- 

; ko pusbernis ir pusmergė. Ke
liamas lietuvių kalbos klausi- 

I mas tarp augančio jaunimo... 
: Tai sunki problema, kurias li- 
į kimas paliekamas laimingai a- 
teičiai. Paaiški, kad jau gero- 

j kai toli paliko tėvų jaunatvės 
! dienos. Ponia Juškienė išsireiš- 
kia. kad antradienį jau bus 
dvylika metų, kaip vedę. Gi čia 
pat padaro pastabą ir ponia Ja- 
sionienė, kad va jau jiems pen
ki metai kaip vedę, ir rodos, 

į ti~k vakar įvyko. Padarau, pas- 
, tabą. kad p. Jasionį pažinau 
nuo tos dienos, kai jis kažko
kia proga labai entuziastingai 
ir išdidžiai atėjęs “Darbinin
ke” dalino cigarus.

Mūsų tos kalbos atidžiai ir
I pastabiai klausėsi panelė artis
tė Sue Griska - Griškaite. Ma- 

i no žingeidumas nukrypo į jos 
■ darbuotę.

— Ką panelė dabartiniu laiku 
darote, ar tai vakacijos, ar tai 
koki nauji darbai? —
— Rengiuosi ateinančiam vai

dinimų sezonui. Mokinuos ope
ros roles...

Čia ponia Juškienė pareiškia, 
kad ji turi labai rūpestingo ir 
sunkaus darbo ir ji savo darbą 
atlieka su visu stropumu. Mes, 
kad ir norėtume išeiti, pavyz
džiui, kad ir kino teatran, bet 
leidimo nėra...

Čia ponas Juška pradėjo aiš
kinti kiek reikia artistui bei ar- 

i tistei išmokti ligi ji pasiekia 
i operos sceną. Pavyzdžiui, aiš- 
! kiną p. Juška, jeigu šiam sezo
nui skirta dešimts operų ir 
kiekvienoj operoj yra po du ar 
tris soprano roles, tai jas so
prano artistė ir privalo išmok
ti visas. Tai reiškia yra nema
žai darbelio...

Prieš mano akis prisistatė 
panelės artistės asmenybė, ku-

karą. ■ Šv. Mišiose. 9 v., šv. mišios bus
Trečiadienį, vakare, priside- giedamos Šv. Petro ir Povilo 

da dar pamaldos Šv. Teresės ‘Draugijos intencijai. 10 v., bus 
novenos ir Tretininkų Brolijos, šv. mišios su klierikų asista. 7

Ketvirtadienį, 4 v. p. p., klau- vai., iškilmingi mišparai, pa
šomos vaikų ir nedirbančiųjų maldos prie Saldžiausios V. J. 
žmonių išpažintys, prieš pirmą širdies, minint Amerikos 
mėnesio penktadienį. Vakare, priklausomybę ir prašant 
pamaldos ir išpažintys. Į mybės ir taikos pasauliui!

Penktadienį yra Saldžiausios' Po vakarinių pamaldų, 
širdies šventė. 7 v. v. Maldos nytinėje ^lėje įvyks graži 
Apaštalavimo draugija susi- programa, Seserų mokytojų 
rinks i bažnytinę salę ir žy- vadovyMje susidedanti iš pa. 
puoš eisenoje bažnyčion dėl rapijos meraaiaų ir mergaičių 
metinių pamaldų. Visi ragina- įdainų šokių eilių ir muzikos.

I Prie šios artistiškos dalies 
’paręngimo bus keletas ir kal
bų. Nes, prie progos, šį vakarą 
pagerbsime kun. Miką Šmigel- 
skį, MIC., kurs dabar, išva
žiuodamas į Dėdės Šamo tar- i
nybą kapelionu, vieši pas savo 
tėvelius. So. Bostone.

I Į šį trijų iškilmių puikų va
karą nebus jokios įžangos. Vi
si yra kviečiami ir raginami 
atsilankyti.

DAKTARAI

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.

i

Ne-
ra-

baž-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Šioji vasarinė Šv. Petro pa- 
Bilietas tinkamas iš rapijos vaikų mokykla yra da- 

Tenn. vusi nevienam jaunikaičių pra- 
moksluose. 

R. I., New'Ji ir šią vasarą gali daugelį 
Ohio ir Cin- pralavinti. Tėvams ir visai pa- 

džiaugsmas ir vil- 
Atsišaukite į tis matyti daug jaunuolių lan- 

366 West kant šią lietuvišką įstaigą. Pa
raginkime vienas kitą prie$ šio

Vaikų vasarinė mokykla pra
sidės. Bigelow mokyklos patal
pose, E St., liepos 6 d., 9 v. r., 

PARDUODU GELEŽINKE- Seserų ir kunigų vadovybėje.
LIO bilietą, vertės $29.85 už 
$10.00.
Bostono iki Clarkville,
Bilietu gali naudotis iš Bosto- džią lietuviškuose 
no, Providence, ~ 
York, Columbus, 
cinnati, Ohio. Tikietas geras rapijai yra 
tik kareiviui. Atsišaukite į 
“Darbininko” adm., 366 wC2t 
Broadway, So. Boston, Mass. !

(25-29) gero mokslo.
A.

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

' i
i

Liurdo Knygai $25.00

NIS”, reikalais. Atsilankymo 
proga. Vyskupo P. Bučio kny
gos ŠVČ. P. MARIJOS APSI
REIŠKIMAI LIURDE, spaus
dinimo fondan aukojo $25.00.

_  q 'j tuviška asmenybe ir iš jos kil
nios mergystės karštos krūti
nės nuaidėjo gilūs, nuoširdūs, ■ 

: švelnūs dainos aidai... Mane 
! jaudino tos dainelės ir ašaros

Vytauto Bacevičiaus 
Nauji Kuriniai

STEAM WAVE 
PERMANENT

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

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

d. mirė jaunikai- 
28 m. amžiaus, 

St., Dorchester.
metus

Birželio 28 
s Kardokas, 

gyv. Romsey 
Jis sirgo tris 
Rutland ligoninėje, 
pašarvotas laidotuvių 
riaus Juozo Kaspero. 
vių name, 187 Dorchester St.. 
So. Bostone. Paliko nuliūdime 
tėvus ir tris seseris.

Laidojamas ketvirtadienį, 
liepos 1 d., 9 vai. rytą iš Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čios St. Benedict kapuose. 
Melskimės už mirusius 1

Laikiaus kiek galė- produktingas kūrybos atžvil- 
Nuo sausio mėnesio pra-

LANKĖSI

ir mirė 
Velionis 
direkto- 
laidotu-

kaip visada, pasirodo, kad jis 
vėl pasiliks didis čampionas.

Kaip prasidėjo 1943 sezonas 
jis išlaimėjo, bet per kelias die
nas paskui jis buvo pergalėtas. 
Tad. tie žmonės kur manė, kad 
jis daugiau nebeliks čampionu, 

' gavo didelį surprizą kaip jis 
vėl pradėjo laimėti.

Nors Never Roll jau prisiren
gęs priimti aukštas garbes, jis 
suras, kad šį metą ginčas bus 
labai didelis. Laukiant sutikti 

j su juo yra toki darodyti iš
šaukėjai. 'kaip Captain Pan- 
ther. Never Roll didžiausias 
konkurentas. Jambar Joe. Jay- 
Jay. My Joey. Galiant Scarlot, 
Hi Guide ir Jovial Gesture.

Remkite tuos profesi joną lūs ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
lan-Pirmadieni. ‘Darbininke’ 

kėši Bronius Kudirka, buvęs 
L. Vyčių N. Angį. Apskr. pir
mininkas iš Norvvood, Mass. I 

I
Taipgi lankėsi iš Brighton,: 

Mass. Ieva Buselevičienė. At
silankymo proga atnaujino 
“Darbininko" prenumeratą ir, 
Liurdo knygos fondui aukojo j 
$5.00.

GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ

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

Bank.

Room

i
!

i

II 
!

I

šiais metais kompozitorius 
vilgė mano akis. Stengiausi bū- Vytautas Bacevičius yra labai 
ti vyras...
damas... Bet kas atsilaikys lie- »1U-
tuviškos dainos bei prasmingos džios jis yra parasę^net septy- 
operos dainos sujaudinimui...

Tai nauja lietuviška meno 
pajėga. Tai lietuviškos dainos 
artistė... Tai kilnios sielos ir 
nepaprastos asmenybės gėlė.

Vėlyva valanda mane skubi- šiuos liaudies šokius. V. Bace- 
no į namus, nes užbėgau tik vičius sukūrė artistinėj formoj 
pripuolamai, o čia va jau tik-= stambesnius šokius, 
ras vidunaktis pagavo, 
dar neišleidžiama... 
šeimininkai ir viešnia 
priimti nuo jų nuoširdumo pa- op. 37 — trijų dalių, 
reiškimą... ■ siasi net 16 minučių.

Vienok, čia jau mano vizitas>
šį tą iškelia ir ta proga sveiki
name ponus Juškus su tuzinu 
vedybinio gyvenimo metelių, 
gi panelei artistei linkime lai
mėti muzikos r dainos pašau- čius kuria simfoniniam 
lyj aukščiausias viršūnes! trui naują simfoniją (N 3),

Svečias, turiu dalių, naudodamas lietu-

■ nias kompozicijas. Pianui: — 
Grand Fantaisie Impromptu — 
tai stambus veikalas; Lithua
nian Dances — Suktinį. Blez
dingėlę, Klumpakojį ir Noriu 
Miego. Imdamas už pagrindą

s“*“'— —-------- , • .. •.. .. . j
, _ _ naudojant

Ir čia 1 efektingas virtuozines priemo- 
Vaišingi; nes. Paskutinis parašytas vei- 

kviečia kalas pianui yra Sonata N 2. 
kuri lę

Pirmadienio rytą, porą sa
vaičių atostogavusi “Darbinin
ko” administratoriaus sekreto
rė Ona Kroli grįžo darban.

Pirmadienį, birž. 28 d., p. O. 
(Overkaitės) Kroli vyras Sta
sys Kroli išvyko į Dėdės Šamo 
kariuomenę. Linkime gero pa
sisekimo.

I

Be to. Bacevičius parašė dai
ną su piano akompanijamentu 
■‘Naktis iš Okeano"—J. 
vos žodžiai.

Šiuo metu Vytautas

Tysiia-

Bacevi- 
orkes- 

ke-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DLKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
8 Winfield St., So. Boston, Mass.

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

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

Tel. Parkivav—1864-VV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St., So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Or.a Mizgirdienė.

948 E. Broaaway. S. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas • p. Klinga, Sav

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

REIKALINGA vyrų ir moterų 
prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Šioje dirbtuvėje išdirbinėja į- 
vairius bažnytinius dalykus. 
Atlyginimas geras. Atsišaukite 
tuojau: Mr. Swift, 250 Pur- 
chase St.. Boston. Mass.

(25-29)

LENKTYNĖS
Visuose sportuose, žmonės 

myli čampioną: taigi, visi mėg
sta kurtų lenktynes.

Wonderlan. Revere, Ameri
kos pirmutinis kurtų takas per 
devynis metus turėjęs čampio- 
nus. 1942 metais penki rekor
dai padaryti.

Never Roll. kuris priklauso 
prie H. B. Diamond, šį kartą.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2990
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

i

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Man. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dyka) 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PVBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

NAMŲ BARGENA1
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. S6500.

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

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

tion) Tel. GEN 3719.

i

namų par- 
vietose už 
Kreipkitės

DĖL V AKACIJŲ
Gražiausia vieta. švarūs 

’ kambariai. Prieinama kaina, 
i Praleiskite savo vakacijas su 
' lietuviais pas Stellą Kodienę, 
365 Nantasket Avė., arba 10 

, VVhitehead Avenue, Nantasket 
' Beaeh, Mass. (21-211

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorchesterį, 
arti Shawmut Station. 6 ir 8 

j kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. $800. cash. Ba
lansas Savings Bank morgičius 
su 5G. F. T. Keefe, 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

i

REIKALINGA moteriškė, ku
ri apvalytų mūsų jstaigą. Va
landos nuo 7 ryte iki 12 vai. 
pietų. Mokėsime 50c. į valandą. 
Atsišaukite: Casper Beauty
Salon, 738 E. Broadway. So. 
Boston. Mass. (28-2)

I

North Brighton Bakery, 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Te!. STAdium Si 11.



DARBININKAS

NAMINIS FRONTAS
Atostogų Kelionės Turi 
Būti Pertvarkytos, Kad 
Sumažinus Paranku- 

mus
Svarstydami atostogų 

planus šiais metais, pilie
čiai naminiame fronte turi 
atsiminti, kad tarp-miestų 
busų ir gelžkelių paranku- 
mai yra įtempti augan
čiais militariais reikalavi
mais — daugiau negu 
2.000.000 vyrų per mėnesį 
perkelti organizuotais pul
kų judėjimais: “furlough" 
kelionės taipgi apsunkina 
keliavimą, ir daug civilių 
žmonių keliauja būtinais 
karo reikalais.

Office of Defense Trans- 
portation pabrėžia seka
mus patarimus kaslink 
kelionių —

1. Praleiskite atostogas 
namie, arba kuoarčiausia 
prie namų.

2. Ypatingai liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais steng- 
kitės nekeliauti, ir veng- 
kite pabaigos savaitės ke
liavimų. Vartokite dieni
nius traukinius ir neškite 
valgį su savim, kada tik 
galima. Neškite kuoma- 
žiausia bagažaus.

3. Nekeliaukite pabaigo
je savaitės prieš Liepos 
Ketvirtą ir Darbo Dieną.

Vartotojai Raginami 
Padėti Kovą Dėl Tei
singų Maisto Kainų 
Kiekvienas vartotojas 

privalo prisidėti prie tei
singų maisto kainų kovos, 
visoje šalyje, ir jie priva
lo patikrinti kainas krau
tuvėse su paduotoms kai
noms dėl jo apylinkės, ir 
pranešti peržengimus, 
praneša Office of Price 
Administration.

OPA praneša, kad su 
birželio 1 d., kainos dėl 58 
rūšių mėsos ir produktų 
padarytų iš jautienos, 
veršienos, avienos ir kiau
lienos buvo įsteigtos pagal

kovo mėn. 1941 m. lygio. 
Šios kainos mainosi pagal 
10 zonų, bet vietiniai laik
raščiai atspausdins tikras 
kainas kiekvienoje zonoje, 
ir kiekvienas vartotojas 
turi jas peržiūrėti.

šeimininkėms pataria
ma sunaikinti visus išsi
baigusius raudonus ir mė
lynus racijonavimo ženk
lelius, 
prieš

apsaugojus 
biržas 
į OPA 

krautu- 
pirkėjų 
išsibai- 
ir jie

Komp. Žilevičius Sveiksta

Didžiulis paklodas ant kurio nusileidžia kovotojai orlaiviai, kai pra
kiūra, tai, kaip vaizdas parodo, jį susiuvama. Šis vaizdas rodo, kaip kur 
nors Indijoj tai vykdoma.

RYTINIU — -
VALSTYBIŲ ŽINIOS

C ..s

*

ES
i

SVARBŪS FAKTAI APIE
OBUOLIŲ “MEDŲ”

Padaromas iš šviežių Obuolių 
Sunkos!... šis naujas drėginimo 
elementas apdraudžia ir sutei
kia natūralų drėgnumą taba
kams... padeda užlaikyti Old 
Golds ŠVIEŽIAIS. Mes jį vadi
name Obuolių “Medumi”.

Mes Už Tai Dėkojame Dėdei Ša
mui... Išrastas Easterr. Regionai 
Research Laboratory of the U. 
S Dept. of Agriculture. kuris 
dabar sėkmingai pavaduoja gly- 
ceriną. kuri reikalinga karo rei
kalams.

Klebonas kun. Kemėžis buvo 
susirūpinęs, nes vargonininkas 
vietoj kelių dienų prabuvo veik 
dvi savaites. Bet tam buvo 
svarbios priežastys.

Kaip žinoma p. vargoninin
ko žmona Paulina Stasevičienė, 
jau pirmiaus sirgo. Birželio 14 
d. Norwoodo ligoninėj jai bu
vo padaryta sunki operacija, 

i Po operacijai buvo labai silp
na, ir buvo pavojus gyvybei. 
Todėl Daktarų patariamas p. 
Stasevičius turėjo pasilikti il
giau iki jo žmona sustiprėjo.

Į Bayoniečiai draugai ir pažįs
tami reiškiame p. vargoninin
kui užuojautą dėl jo žmonos 
taip sunkios ligos ir linkime 
jai kogreičiausiai pasveikti.

J.L.

Elizabeth, N. J. — Šio
mis dienomis grįžo iš ligo
ninės į savo namus komp. 
J. Žilevičius, kuris buvo 
sunkiai sužeistas automo
biliaus. Dabar gydosi ir 
sveiksta namuose. Tikisi 
už kelių savaičių pradėti 
savo pareigas.

Komp. Žilevičių pava
duoja Brolis J. Banys, 
M.I.C.

kad 
juodąsias 

maisto. Raportai 
parodo, kad daug 
vininkų prašė jų 
jiems duoti savo 
gusius ženklelius
vartojo tuos ženklelius 
pirkti daugiau maisto nuo 
urmų pardavėjų (whole- 
salers). Dėl to. kad mais
tas taip pirktas gali būti 
parduotas krautuvėse be 
punktų, kiekvienas išsi
baigęs ženklelis duotas 
krautuvininkui yra gali
mas prisidėjimas prie ne
legalių biržų.
Moterų Kojinės Nebus 
Tokios Plonytės, Bet 

Ilgiau Bus Galima 
Jas Nešioti

Kol kas, netikima 
jonuoti moteriškų koji
nių, bet valdžios patvar
kymai valdys jų kainą ir 
kokybę. Karo laiku pasi
rinkimas kojinių. Office 
of War Information pra
neša. nebus toks įvairus, 
kaip buvo taikos laiku, bet 
jas bus galima ilgiau ne
šioti.

Office of Price Adminis
tration skaitliuoja. kad 
85'7 vartojamų kojinių 
bus pagaminta iš “ravon”. 
Kitos kojinių medžiagos plotą žemės iš 1.500 kvad- 
vyks į karą. OPA nurodo, ratinių pėdų arba dau- gu Transporto Komanda 
kad kadangi “rayon” irgi giau. kur daržovės augina- dabar yra didesnė negu vi- 
reikalingas militariniams mos. sos oro transporto organi-
daiktams (parašutams ir 2. Jeigu jis gali parody- zacijos, civilės ir militari- 
pan.) negalima teisingai ti, kad negali pasiekti jo nės visame pasaulyje 
nuspręsti civilių atsargos darželio kitokiu būdu, tik prieš karą, praneša OWI. 
“rajon”, kas reiškia, kad automobiliu, ir kad jo dar- Šis didelis išsiplatinimas 
negalima pranašauti apie bas ir priežiūra reikalingi oro transporto, raportas 
atsargą moteriškų koji- daržovių auginimui. sako, eina drauge su pla-
nių. 1 O. W. I. čiu pasaulinio maštabo

- išsivystymu oro kelių, 
komunikacijų ir aerodro- 

. mų, kurie aptarnaus civi
lių oro transporto reika
lus po karo.

Šis platus aptarnavimas 
oro transporto šiandie yra 
įrodytas, kada vienas iš 
Transporto Komandos la
kūnų pareiškė 
skalbiniai Indijoj— aš ne
galėsiu jų gauti ligi kitos 
savaitės’’, 

j Kartu, armijos ir laivy
no oro transporto tarny
ba dabar skaičiuoja kelis 
šimtus trans - Atlantiko 
skridimų per savaitę ir 
skaičius vis auga. Greitis 
yra svarbiausias oro tran
sporto komandos siekinys, 
kaip neseniai buvo įrody
ta, kada lėktuvas skrydo 
iš Australijos į Californi- 
ją rekordiniu skridimo lai
ku per 33 valandas ir 27 
minutes, OWI raportuoja. 

Medikalės reikmenys ir 
kraujo plazma, kurie yra 
dabar būtinai reikalingi, 
pristatyti į paskirtą vietą 
greičiausiu būdu lėktu- 

Ivais. Neseniai pilnai įren
gta ligoninė buvo nuga
benta į Alaską. Lėktuvai 
transporto komandos ne- 

. ša visokios rūšies prekes, 
i kurios yra būtinai reika- 
į lingos karo pastangai, 
i Daugelį kartų jie turėjo 
i transportuoti tokius daik- 
! tus kaip tankas ir mažus

KAM ŠĖREI ŽIRGELI
BAYONHE, N. JKam šėrei žirgelį, 

Kam šveitei kardelį, 
Kur josi, broleli, 
Baltas dobilėli?

Aš josiu, sesele,
Į karo laukelį, 
J karo laukelį,
Į priešo šalelę.

O kad aš jojau
Per Vilniaus miestelį, 
Visos miesčionkėlės 
Manimi gėrėjos.

Į karužę jojau. 
Į glitelę stojau, 
Garsiai nusižvengė 
Bėrasis žirgelis.

Šv. Mykolo parapijos vargo
nininkas J. Stasevičius. grįžo 
iš Norwood, Mass. aplankęs sa
vo šeimą birželio 23 d.VVashingtonas — Ope- išvystyti oro kelius visam 

ruodami pagal karo sąly- pasaulyje, kurie aptar- 
gas, oro transporto tarny- nautų civilių oro - trans- 
ba Armijos ir Laivyno su- porto reikalais po karo, 
daryta dabar skaičiuoja 0WI pareiškė, išduodami 
kelis šimtus skridimų per raportą, kuris liečia visas 
savaitę, ir planai daromi Amerikos oro transporto 

fazes.
Bomberiai ir įvairių rū

šių komercijiniai pasažie- 
riniai lėktuvai, buvo per
dirbti ir pritaikinti oro 
transportui ir dabar jie 
tarnauja Armijos Oro Jė
gų Transporto Komando
je. Šie lėktuvai, operuoja
mi arba buvusių lakūnų 
arba vyrų, kurie buvo išla
vinti Armijos ir Laivyno 
skridimo mokyklose, 
skrenda į kiekvieną šalį 
kur tik Jung. Tautos mu
ša Ašį.

Viena Armijos Oro Jė-

I

raci- Gazolinas Bus Duotas 
Pergalės Daržinin

kams
Darbininkai, kurie apsi- ' 

ėmė padauginti tautos 
maisto atsargą, auginda
mi savo daržoves Pergalės 
Darželiuose, gaus daugiau 
gazolino pasiekti jų darže
lius. praneša Office of Ci- 
vilian Defense.

Daugiau gazolino bus 
duodama, jeigu savinin
kas automobiliaus —

1. Regulariai apsodina

Švieži!
DĖKA “Mano

Obuolių “Medui”
KURIS PALAIKO OLD
GOLDS ŠVIEŽIAIS

j

PIRK DAUGIAU KARO BONŲ

Oto Goto
P LoriHard 
Esrablished 1760

MAŽIAUSIA Nikotino
MAŽIAUSIA Gerklę 
Erzinančių Kokybių 
(Tars and Resins)
Kaip parodyta bepartyviikų 

tyrinėjimų 7 vadovaujanč iu 'ūv ų 
Cioaretų. padarytų Reader s D.gest

Pats Pasikalbėk su Savimi!... 
Užsidek Old Gold. Žiūrėk kaip 
jums Old Golds šviežumas ir 
skonis patiks. Paklausk pats 
savęs, kiek nustoji to gero, ku
rį galėjai naudoti.

Taipgi. Apsaugo Skoni... Obuo
lių “Medus" yra beskonis... jis 
nepakeičia Old Golds tabakų 
skonio, pmant ir Latakia... ku
riuo yra apipurkščiami 
fragmentai.

CIGARETUS

PASIDŽIAUGKITE SAMMY KAYE’SRAND IR 
SVEČIAIS TREČIADIENIAIS —8 V. V. WEEI

Wa$hington Depot. Conn.

i 
i I I i 
i t

staigas į civilių lėktuvų 
produkciją.

Civil Aeronautics Admi
nistracija, pagal raportą, 
“rimtai spėja, kad prieš 
1950 m. Jung. Valstybės 
gal turės 500,000 privačių, 

> komercijinių ir militari- 
nių lėktuvų aktyvoj tar
nyboj”.

Su 1945 m. OWI sako, 
tikima, kad transporto 
lėktuvai 100,000 ligi 200,- 
000 svarų klasoj skris 
gausingai, nešdami 15 to
nų krovinius, 250 mylių 
greitumu per valandą to
lumuose, kaip nuo New 
Yorko į Chicago.

Su 1946 m. tikima, kad 
70% pasažierinių keliau
tojų, kurie dabar vartoja 
geležinkelių pullman, oru 
skris — apie 20,000,000 
pasažierių per metus lai
ko.

Išskyrus kaikuriuos mi-

Pavasaris buvo šaltas ir lie
tingas. Todėl suvėluota su ūkio 
darbais. Be to yra didelis dar
bininkų trūkumas ūkyse. Jau- 

j nieji išėjo karo tarnybon, o se- 
, nesnieji dirba karo darbus 
dirbtuvėse. Tik jauni vaikai 

I laisvu laiku nuo mokslo padeda 
dirbti ūkio darbus.

Šiame miestelyj ir apylinkėje 
nerasi žemės sklypelio, kuris 
nebūtų užsodintas daržovėmis 
ar apsėtas javais. Labai daug 
dirba ūkio darbus mūsų mote
rys. Visi dirba, kad tik kogrei- 
čiausia laimėti karą — perga

lę.
l Jaučiama kaikurių produktų, 
■ ypač gasolino trūkumas. Bet 
i tai tik mažmožis palyginus su 
karo frontais, kur mūsų jau
nuoliai grūmėsi su priešu. Mes 
būkime kantrūs. Jeigu nebus 
blogiau, tai dar pusę bėdos. 
Taupykime ką galime, pirkime 
Karo bonus. Užsiauginsime 
daržovių, gyvulių ir bado nekę- 
sime. A. P. Krikščiūnas.

Juozas Kasinskas |
Laidotuvių f

Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį A 

602 VVashington Blvd. | 
BALTIMORE, Md. £

Tel. Plaza 8595 I
Limosinai dėl visokių reikalų

t 
r 
T t 
:* 
T 
T t 
T
X t 
X 
X 
X t
X 
XT t
XT t t❖ 
t 
t 
T 
T 
Xt 
t 
T 
Y 
X t 
♦♦♦

For Victory...
Buy
U. S. DEFENSE 

BONDS 
STAMPS

“jeeps” per didelius van
denio plotus.

Neseniai vabzdys iš Fižį 
salų buvo nugabentas į 
Hondūras sulaikyti šaknų 
“weevil”, kuris naikino 
“hemp”, labai brangią ka
ro reikmenį. Lėktuvai grį
ždami iš kavos laukų neša Išskyrus kaikuriuos mi- 
vyrus; ir kartais šie lėktų- litarinius aerodromus, su 
vai pakeisti į ligonines su- pabaiga metų, bus įsteig- 
žeistiems. Ir dar nelabai ta apie 865 svarbios oro 
seniai lėktuvai, grįždami stotys Jung. Valstybėse; 
iš prekių perkėlimų kelio- visos bus maksfaltuotais' 
nių, parvežė labai reikalin- keliais iš 3,500 pėdų arba i 
gų agrikultūros darbinin- daugiau, kurie galės aprū- Ir 11 i T? <■» o • a • 1 • 1 *•   1 “ 1_A____  '

I

kų iš Bahamas.
Beveik 2,500,000 išlavin

tų darbininkų dabar ga
mina lėktuvus, OWI sakė, 
kad galima pakeisti be
veik visas karo lėktuvų į-

I
pinti didžiausius lėktuvus,^ 
kur mažiau kaip 100 eg
zistavo 1940 m. Apart tų, 
dabar yra daugiau kaip 
2,000 mažesnių panašių 
aerodromų.

Lietuvių Diena
MARIANAPOLY

LIEPOS

Marianapolio Kolegijos Rūmai

Rengimo Komisija

D
IŠKILMINGOS SV. MI
ŠIOS-11 vai. ryto- už 
gyvuosius ir mirusiuo
sius lietuvius Ameri
kos karo tarnyboje.
Kun. A. Morkūnas, pirm
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