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Sąmoningo lietuvio šir

dį labiausia veriąs, mūsų 
tautos dabartinės tragin- 
gos būklės požymis, tai 
pasmaugimas visų būdų 
jos dvasios darbus reikšti. 
Nutilo Židinys, nutilo 
Tiesos Kelias, nutilo Jau
noji Romuva, nutilo Lo- 
gos„ nutilo dešimtys prof. 
Pakšto anuosyk išvardin
tų spaudos organų, reiš
kusių visas mūsų tautos 
kultūrinio ir visuomeni
nio gyvenimo kryptis. Nu
tilo rašytojai, poetai, kny
gų leidėjai. Tokiu būdu, 
kaip sveikintinas ir bran
gus mums privalėtų būti 
pasirodymas 
gerai išleisto 
Žodžio žurnalo 
arba Vyties 
Žmogus ne 
gyvena,
lietuvis, kuris gausiu nuo
širdumu Amerikos lietu
vių spaudos organus šio
je tragingoje valandoje 
remia, yra lygus aniems 
kar žygiams knygne
šiams, nugalėjusiems ca
rų imperijos draudimus. 
Atminkime tai!
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kiekvieno 
Studentų 
numeris, 
numeris!

vien duona 
ir tas Amerikos

------------------------------------1;
MAKE EVERY 

PAY DAY
[ BOND DAY
f Joln The Pay-Roll
L* • SAVINGS PLAN •

I

AMERIKOS LL^iUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS 
I

VOL. XXVIII — No. 57. TEL. SOUth BostoD 2680 PĘNKTADIENIS (Friday) LIEPOS (July) 30 D., 1943 M.

Susidomėjo Lietuvos Ir 
Vatikano Santykiais

(LKFSB) Lietuvis jėzu-i 
itas E. Montvilas, kuris 
kaikurį laiką profesoriavo 
Detroito universitete, o 
dabar dirba VVest Baden 
kolegijoje (VVest Baden 
Springs, Indiana), renka 
medžiagą nušvietimui 
Lietuvos santykių su Šv. 
Sostu. Jis ta tema planuo
ja rašyti disertaciją mok
slo laipsniui gauti* Malo
nu, kad Amerikos lietu
viai savo mokslinėms 
studijoms temas pasiren
ka iš Lietuvos gyvenimo.

I

Kai Dėdės Šamo kariai įsiveržė į Rendovą salą Solomonuose, tai tu
rėjo sunkiesiems trokams duoti savo jėgomis pagalbą.

Pagerbė Generolo Eisenho- 
wer Pagelbininką — 

Kataliką

DARBININKAS
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Prezidentas Rooseveltas Kai 
bėjo Tautai Per Radio

Čikaga — lietuviškų ka
talikiškų darbų sūkurys. 
Ten Šv. Kazimiero Akade
mija, ten Šv. Kryžiaus ir 
Loretta ligoninės, ten Šv. 
Šeimynos statomoji sene
liams prieglauda, ten Tė
vų Marijonų leidžiamas 
dienraštis “Draugas” ir 
tikybos reikalams pašvęs
tas “Laivas”, ten dešimts 
lietuviškų parapijų ir de
šimts parapinių mokyklų. 
J. E. arkivyskupo Stritch 
patarimu, čikagiečiai ruo
šiasi dar kitam kultūros 
darbui — įkurti High 
School lietuviams berniu
kams. “Draugas” sako, 
lietuviai kunigai minčiai 
mielai pritaria. Be abejo
jimo, pritars visuomenė, 
o darbo imsis Tėvų Mari
jonų kongregacija, kuri 
Rytuose turi Marianapo- 
lį, o Vakaruose Hinsdale 
seminariją, kuri rugp. iš
leidžianti penkis naujus 
kunigus.

*■ X

Washington, liepos 29—■ 
Amerikos vyriausybė su
teikė pagarbos ženklą 
(Distinguished Service 
Medai) generolo Eisenho- 
wer pagelbininkui, Maj. 
Gen. Alfred M. Gruenther, 
vyriausiam Amerikos 
penktos kariuomenės va
dui.

Generolas Gruenther y- 
ra katalikas. Jo motina 
gyvena Omaha, Neb.

Įdomus atsitiktinas su
puolimas: trijų jėzuitų
klierikų netik kongrega
cijos vardas su J praside
da, bet ir pavardės, pa
skelbtos aname “Darbi
ninko” numeryje: Jaki
mavičius, Jumontas ir 
Jeskevičius.

brang i n t i n ą 
“The Baltic 

Patartina lietu-

VVashington, liepos 29— bus mokoma socialinė ap- 
Amerikos prezidentas, va- drauda, jei bus galima 
kar vakare, kalbėdamas 
tautai, pareiškė, kad A- 
šies galybė pradėjo silp
nėti. Italijos fašizmas pa
naikintas, bet Suvienytų 
Tautų pareiškimas pasi
lieka ir reikalaujama prie- komos pensijos 
šų “..................................- •
mo”. 
laisvė pasirinkti savo de
mokratinę vyriausybę, pareiškė, kad karo laimė- 
bet Suvienytos Tautos jimas priklauso nuo visų 
nieko bendro neturės su žmonių; nė vienas neturi 
fašizmo valdžia. l apsileisti savo darbe, na-

Prezidentas sakė: “Mes. minis frontas yra tiek 
užtikrinam visoms pa- svarbus, kiek ir karo fron- 

■ vergtoms tautoms laisvę tas. Visi turi prisidėti dar- 
ir patiems sudaryti savo 
vyriausybes”. Toliau, pre- leidimas naminiame fron- 
zidentas pareiškė, kad Ja-J te tik pailgins karą. Jei y- 
ponai turės pakeisti savo; 
planus, nes Amerika iš vi
sų pusių privers Japonus 
“besąlyginiai pasiduoti”.

Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, 
sias dabar visų darbas y- 
ra laimėti karą 
vyriausybė daro planus ir 
Kongresas turės išleisti 
naujus įstatymus pokari
niam gyvenimui, kad su
grįžę kareiviai būtų aprū
pinti. Jis pareiškė,- kad su- 
grįžusiems kareiviams 
bus vyriausybės moka
mas atlyginimas iki jie 
galės surasti darbus in
dustrijoje; kareiviams

jiems darbo surasti: val
džia duos progą sugrįžu- 
siems kareiviams siekti 
aukštesnio mokslo val
džios išlaidomis; sužeis
tiems kareiviams bus mo- 

iš ko jie 
pragyven-besąlyginio pasidavi- galės tinkamai 

Italams bus duota ti...
Prezidentas ypatingai

Naciai Areštavo Kauno Arkivys
Lisbon, Portugalija, lie- į 

pos 29 — Jo Šventenybė 
Pijus XII rūpinasi, kad 
pagelbėti karo nukentėju- 
siems graikams.

Popiežiaus įsakymu bu
vo supirkta, kiek tik buvo 
galima gauti, maisto ir 
vaistų iš Šveicarijos, Ven
grijos, Italijos ir Rumuni
jos ir oasiųsta į Graikiją. ;

l________ r____,__________ .
i tus užmokėjo Vatikanas. Sėtuvių . legioną 

prieš Sovietus.
Taipgi areštavo 

įžymius lietuvius 
pačios priežasties. 

! Iš to galima suprasti 
nekatalikas, pareiškė, kad kad naciai baisiai perse- 
jis esąs girdėjęs apie kioja Lietuvos gyvento- 
“stebuklus pirmiau, bet jus. 
dabar pirmą kartą pats 
pamatęs”.

%

bu ir bonų pirkimu. Apsi-

E- Italijos vyriausybė atsi
kreipė į Popiežių Pijų XII 
ir prašė tarpininkauti tai
kai.

Popiežius Pijus XII pa-

Vatikano Miestas
curnenical Service, Pro
testantų žinių agentūra iš 
Šveicarijos praneša, kad 
Lietuvoje naciai areštavo
Kauno arkivyskupą Juozą sitarė su įvairių tautų at- 
Skvireckį už tai, kad Gar- stovais Vatikane ir prašė 

t ___ bingasai Ganytojas atsi- jų tuo reikalu atsiklausti
Už visuZpasiųstus da1k-'sakė pagelbėti sudaryti savo vyriausybių.

Gydytojai Pripažįsta Stebuklą
New Rochelle, N. Y. lie

pos 29 — Mažos mergai
tės staigus išgyjimas iš li
gos nustebino du gydyto
jus, Frank Baxter ir Dr. 
Mitchell.

Mergaitė sunkiai sirgo 
ir buvo gydytojo Baxter 
priežiūroje. Pasitaręs su 
gydytoju Mitchell, nuta
rė, kad operacija yra vie
natinis dalykas.

i

Hamburgas Paverstas 
Griuvėsiais

į
Londonas, liepos 29 —

Anglijos lakūnai penkis • 
Mergaitės motina prašė kartus smarkiai bombar- 

Kunigo Wagnerio melstis davo Vokietijos miestą j 
už jos dukterį, 
davė motinai 
Bosko relikviją ir medali- vė 
kelį, liepė jai 
pats pažadėjo mefetis 
mergaitės sveikatą.

Abu gydytojai rytojaus haven ir 
dieną atrado 
sveiką. Gydytojas Baxter, visuose miestuose.

miestą 
Kunigas Hamburg per dvi dienas. 

Šv. Jono Miestas paverstas į griu
vėsius.

melstis ir Amerikos lakūnai bom- 
už bardavo Vokietijos mies

tus Hannover, Wilhelms- 
Wesermunde. 

mergaitę Daug nuostolių pridaryta

Naciai Dar Labiau Surakina 
Lietuvos Gyvenimą

“Kaunaer Zei-

Tėvų Pasijonistų reda
guojamas “The Sign” žur
nalas (liepos nr.) turi lie
tuviams 
straipsnį 
Statės”,
viams tą numerį nusipirk
ti, duoti savo čia augu-: 
šiam jaunimui pasiskai
tyti, ir parodyti draugams 
amerikonams.

(LKFSB) 
tung” geg. 7 d. paskelbė, 
kad visoje 
darni baudžiamieji Vokie
tijos įstatymai. Jais ei
nant gyventojų laisvė dar 
labiau suvaržoma ir tai
komos griežtos bausmės 
už netgi menkus nusikal
timus. Iš Stockholmo pra-

Lietuvoje įve-

Neseniai New Jersey 
lietuvių bažnyčiose vys
kupo leistos rinkliavos 
nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams primena, kad

per šiuos du metu Ameri
kos vyskupai tam tikslui 
per Šv. Tėvą yra nusiuntę 
$120,000, reiškia, veik tiek, 
kiek Amerikos lietuviai 
surinko Lietuvių Dienoje, 
lapkričio 1, 1916 metais.
Joks lietuvių fondas nesu
silygina su šia suma. Ji 
gauta vien Kunigų Vieny
bės vadų uolumo ir pasi
šventimo dėka.

kovai Italai nebenori ir nebe
gali ilgiau kariauti.

ir kitus
dėl tos:Ii

I
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Italijos Vyriausybė Nori 
Taikos

Bulgarijoj Pasireiškia 
Nesutikimas

Ankara, Turkija, liepos 
29 — Bulgarijoje vyksta 
nesutikimas tarp kara
liaus ir ministerių pirmi
ninko.

Karalius viešai apkalti- 
i no ministerį, kad jis į-

Ro- traukė kraštą į karą, o 
kad ministeris sako, kad ka-

ra gyvenime trūkumų ir 
apsunkinimų nereikia už
miršti, kad kareiviai turi 
pergyventi daug sunkesnį 
gyvenimą... Prezidentas 
pasakė, kad nuo šio vaka
ro žmonės galės kavos 

., Tačiau1 pirktis be ženklelių, o ne
užilgo gal būsią galima ir 
cukraus gauti kiek nori
ma.

Prezidento pareiškimas, 
kad Suvienytos 
užtikrina laisvę 
toms tautoms, 
mums naujos vilties tikė
ti Lietuvos atstatymą, iš
laisvinimą iš priešų vergi
jos.

kad svarbiau-

I

Tautos
paverg- 

duoda

Roma, liepos 29 — 
m a radio praneša, 
nauja Italijos vyriausybė ralius tai padaręs.

_ _ i Nesutikimas tarp 
su Alijan- liaus ir valdininkų 

i pakartoti Romos 
kad Bulgarijoje.

likvidavo fašistų partiją 
ir nori taikos 
tais.

Toliau pranešama,

kara- 
gali 

Įvykį

NELAIMINGA BOLŠEVIKŲ 
IŠDRASKYTA LIETUVIŲ 

ŠEIMA
’ (LKFSB) Tarp daugelio Clevelande. Nelly Shilz 
kitų tremtinių bolševikai kas apie ją žino,

NACIAI NUŽUDĖ ŠIMTĄ 
KUNIGŲ BELGIJOJE

Londonas, liepos 29 — rašo: “Katalikų Bažnyčia 
Nuo karo pradžios iki šiol Amerikoje užsipelno nuo- 
naciai nužudė 100 kunigų širdžios pagarbos už pas- 
Belgijoje; 500 kunigų yra tangas pašalinti Hitlerį ir 
nacių kalėjimuose. Visi Mussolinį ir už pagirtiną 
jie kaltinami už slaptą paramą Amerikos val- 
veikimą prieš nacius.

O mūsų “lietuviškieji” 
komunistėliai vis rėkia,! 
kad kunigai yra pro-na- 
ciai. Mat jų manymu, kas 
ne komunistas, tas pro- 
nacis.

Katalikai smerkia 
cizmą ir komunizmą 
žiaurų žmonių laisvės 
neigimą ir tikėjimo perse
kiojimą.

Amerikos 
įdžios reikalų”...

Jei protestantai viešai 
pripažįsta Amerikos kata
likus esant tikrais patrio
tais, tai kodėl komunistai 

, tų faktų nepripažįsta? 
na Atsakymas: todėl, kad ko- 

« munistai yra katalikybės uz priešai.pa- ___________

ar 
prašomi 

į Sibirą išgabeno ir Zigmo kreiptis į “Lietuvių Žinių 
bei Uršulės (Urnežytės) 
Stankų šeimą. Gauta ži
nių, kad jų vyriausis sū
nus, gal jau kokių 16 me
tų berniukas Sibire miręs. 
Tai buvo jų vienintelis sū-l 
nūs. Jauniausioji duktė! 
Sigita, gal kokių 8 metų 
amžiaus, ištrėmimo sun
kumų nuvarginta, serga. 
Dvynukės gi Aldona ir 
Birutė, kokių 13 metų am
žiaus, paliko Kaune ir mo
kosi gimnazijoje. Pats 
šeimos tėvas — Zigmas 
Starkus — nuo visos šei
mos atskirtas. Tai tik vie- 

kaip dide
liame varge yra Sibiran 
ištremtosios lietuvių šei
mos, kaip greit mirtis ski
na jų eiles.

redaktorių, gaus plates
nių informacijų.

I

neša, kad vokiečiai Lydo
je sušaudė 36 politinius 
kalinius.

Amerikos Kariuomenės 
Netoli Munda Salos

Įvertina Katalikų Darbus 
Amerikoje

Amerikos Lakūnai Bombar
davo Hankow

Pakėlė Darbininkams 
Atlyginimą

VVashington, liepos 29— 
Karo Darbo Skyrius suti
ko, kad Boston Woven 
Hose & Rubber kompanija 
Cambridge, Mass. pakeltų nas pavyzdys 
darbininkams atlyginimą 
penktu nuošimčiu.

Alijantų Centras, Paci
fike, liepos 29 — Ameri- 

; kos kariuomenės artinasi 
prie Munda salos, Japonų 
tvirtovės. Jie esą tik 2000 
mastų nuo salos.

Japonams nėra vilties 
ten išsilaikyti; sala yra 
nuolatiniai Amerikos la
kūnų bombarduojama.

Londonas, liepos 29 — 
Tokio radio pranešė, kad 
Amerikos lakūnai bom-Boston. Mass., liepos 29

— Protestantų laikraštis bardavo Japonų tvirtoves 
“The Christian Leader”.Hankow, Kinijoje.

I Darbininką Radio Programa

Reikalauja Alijantų Priimti 
Žydus

šeštadienį, liepos 31 d., 2 vai. po pietų vėl turėsi
me progą klausytis gražių lietuviškų dainų, muzikos 
ir pranešimų iš WC0P stoties, Boston, Mass.

Dainuos p. P. Brazdžiūnienė iš Cambridge, o jai 
pritars armonistas p. I. Ambrozaitis iš Somerville.

Kitą dalį programos išpildysime įrekorduotomis 
liaudies dainelėmis ir muzikos kūrinėliais.

Gerb. Biznieriai, draugijos ir pavieniai asmenys 
prašomi priduoti skelbimus, pranešimus ir sveikini
mus ne vėliau penktadienyj, jeigu norite, kad būtų 
paskelbta šeštadienį.

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

23 Ašies Laivai Huskandyti 
Jūroje

Londonas, liepos 29 — 
Dvidešimts trys ašies lai
vai buskandyti Vidurže
mio jūroje pastarose die
nose.

Telegrama Iš Sibiro
(LKFSB) Gauta tele- 

■ grama iš Sibiro. M. Peč- 
,kaitienė prašo paieškoti 

• Nelly Shilz, kuri gyvenusi

Chicago, III. liepos 29 — 
Žydų rabinų suvažiavime, 
priimta rezoliucija, pra
šant visų Suvienytų Tau
tų “priimti visus žydus, 
kurie tik gali išvažiuoti iš 
priešo pavergtų kraštų”...
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Italija Turi Pasirinkti Taiką : Rūpestingai Ruošiasi

Ar Mirtį Konferencijai

Londonas, liepos 29 — 
Anglijos ministeris Chur- 
chill savo kalboje pareiš
kė. kad Italija turi tuojau 
sustoti kariavus, nes ki
taip bus sunaikinta. Ita
lams jis pasiūlė šias tai
kos sąlygas: 1 — Besąly
ginis pasidavimas; 2 — 
Nutrukti karinius santy
kius su Vokietija; 3 — Pa
tys Italijos žmonės turi 
visiškai atsižadėti karo. 
Toliau jis pareiškė, kad a- 
tėjo metas Italijos žmo
nėms pareikšti savo norą 
ir likimą...

Amerikos laivyno se
kretorius Frank Knox pa
sakė: “Išrodo, kad yra da-Į 
romą pastangų ištraukti! 
Italiją iš karo; aš manau, 
kad tas greitai įvyks”.

Iš Stockholm praneša-■ 
ma, kad Italijos vadas Ba-! 
doglio pasiūlys Alijan-1 
tams daryti taiką. Itali
jos žmonės visuose mies
tuose daro demonstraci
jas ir reikalauja taikos.

Iš Bern, Šveicarijos, pra
nešama, kad Vatikane ei
na pasitarimai apie suda
rymą taikos. Italai nori 
taikos, nes mato, kad vis- 
tiek jie visą pralaimėjo. 
Bet sudaryti taiką, besą
lyginiai pasiduoti, kaip 
Alijantai reikalauja, nėra

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA gražus dviejų 

šeimynų namas. Dorchesterį, 
arti Shawmut Station. 6 ir S 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. S800. cash. Ba
lansas Savings Bank morgičius 
su 5rJ F. T. Keefe, 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co. 
MOVERS— 
tnsured and

Bonded 
-oca! & Long 

Dlstanoo 
Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

taip lengva padaryti. Ita- : 
lijoje dar yra apie 150,000 
vokiečių kareivių. Aišku 
jie visa darys, kad Italija 1 
nedarytų taikos su Ali- 
jantais. Toliau, jei Italija 
sudarys taiką ir atsiskirs i 
nuo Vokietijos, tada vo
kiečiai pradės bombar
duoti pačią Italiją ir už
grobs kaikuriuos jos 
kraštus.

Besąlyginis pasidavi
mas Italams reiškia atsi
traukti nuo Vokietijos ir 
prisidėti prie Alijantų. Jei 
Alijantai užima Italiją ir 
iš čia pradeda bombar
duoti Vokietiją, vokiečiai 
bombarduos Italijos mies
tus. Toliau, apie 15 divizi
jų Italijos kariuomenės y- 
ra Balkanuose. Hitleris jų 
neišleidžia. Jei Italija su
daro taiką, koks likimas l 
jos kariuomenės Balka- j 
nuošė?

Taigi Italų dabartinėj 
padėtis yra be galo kelbliį 

i ir pavojinga. Italijos žmo-Į 
: nės nebenori kariauti nei! I v I'prieš Alijantus, nei prieš i 
i vokiečius, jie nori taikos, j 
Bet taika, kaip atrodo, i 
brangiai bus perkama. Be 

j abejonės Alijantai pasiū
dys kokias nors lengvatas 
Italams, kad būtų galima 
sudaryti taiką be didžių 
nuostolių.

Ir iš Alijantų pusės yra 
svarbių klausimų apie tai
ką su Italija. Italija yra 
pasiuntusi tūkstančius 

'kareivių į Rusijos fron
tus. Italijos politika Bal- 

; kanuose yra labai svarbi 
; rusams. Graikai ir Turkai 

; reikalaus balso tuo klau- 
■ j simu. Taigi taika su Itali
ja yra Alijantams neleng
vas klausimas išrišti. Vie
na tik aišku, kad Italijos 
žmonės nenori kariauti. 
Mussolini ir buvo dėl to 

į pašalintas, kad žmonės 
• reikalavo taikos. Kara
lius Viktoras paėmė val
džią į savo rankas ir pas
kyrė žmonių gerbiamą va
dą Badoglio, tikėdamas,, 
kad italai už karalių ir 
mylimą vadą vieningai 
kariaus. Bet žmonės šau
kia tik taikos, kelia riau
šes, nes mato, kad visa 
pralaimėta. Italijos nu
ginklavimas pagreitintų 
užbaigti karą.

(LKFSB) Artėjant rug
sėjo 2—3 d., kada Pitts-j 
burge įvyks USA lietuvių 
konferencija, ALT dar su 
didesne energija vykdo 
paruošiamuosius darbus. 
Taryba posėdžiauja po 
porą kartų per savaitę ir 
nemažai laiko turi pralei
sti susirašinėjimams beį i 
kitiems organizaciniamsį 
darbams. Liepos 23 d.1 
Chicagoje buvo sušauku
si vietos veikėjų pasitari-j 
mą. Buvo painformuota 
apie konferenciją ir jos 
paruošiamuosius darbus 
bei išrinkta speciali pro
pagandos komisija Chica- 
gos apylinkei. Jos nariai 
pasistengs lietuviškas ra
dijo valandėles įtraukti į 

■ konferencijos garsinimo 
darbus, pasiskirstė vieto
mis. kur kurie lankys su
sirinkimus. kad būtų aiš- 

j kinama apie konferenci
jos tikslus ir primenama 
pareiga išrinkti atstovus.

Visų nuotaika gera ir 
Įtik teiraujamasi dabar a- 
I pie transportacijos gali- 
jmumus.

i
Šv. Tėvo Atstovui įteiktas 

Veikalas Apie Amer. 
Lietuvių Darbus

I

I

DARBININKAS

POPIEŽIUS PASIUNTĖ PINI
GŲ RUSIJOS BELAISVIAMS

Londonas, liepos 29 — 
Jo Šventenybė Popiežius 
Pijus XII antrą kartą pa
siuntė sumą pinigų į Suo
miją, pažymėdamas, kad 
jie būtų išdalinti Rusijos 
karo belaisviams.

I Popiežius tėviškai rūpi
nasi pagelbėti visiems ka
ro nukentėjusiems, ar jie 
būtų žydai, protestantai 

!ar bolševikai.

Suomijos - Rusijos karo 
metu daug Rusijos karei
vių pateko į suomių ne
laisvę. Popiežius ir jų ne
užmiršta. Jau antrą kartą 
pasiuntė Rusijos belais
viams kareiviams pinigų, 
kad jie galėtų nusipirkti 
reikalingiausių daiktų. 
Tačiau komunistai niekad 
nėra palankiai atsiliepę 
apie Popiežių.

ARKIVYSKUPAS SPELLMAN
SUGRĮŽO Į AMERIKĄ

Kai amerikiečiai įsiveržė į Rendovą, Solomon salo
se, tai visgi būta ir sužeistų. Vaizdas parodo, kai su
žeistąjį karį jo draugai neša į laivą dėl išgabenimo į 
ligoninę.

NAUJAS STALINO ŽYGIS- 
STEBINA AMERIKĄ

VVashington, liepos 29— 
Arkivyskupas Francis J. 
Spellman sugrįžo iš Pietų 

. Afrikos į Ameriką.
I
ii
1

Amerikos Lakūnai Bombar
davo Wake Salę

kretorius Frank Knox 
pareiškė, kad “daug nuos
tolių pridaryta saloje”.

(LKFSB) Kun. Dr. Kon
čius, besilankydamas pas 
Šv. Tėvo atstovą Vašing
tone arkiv. Cicognani, į- 
teikė Jo Ekscelencijai 
naujai išleistąją knygą 
“Amerikos Lietuvių Dar
bai”.

Šis 336 puslapių veika
las yra kelių dešimtmečių 
lietuvių katalikų kultūri
nio darbo apžvalga, turi 
daug informacinės me
džiagos ir visada pasiliks 
svarbiu leidiniu lietuvių 
tautos istorijos srityje.

Vatikanas Neprotestavęs 
Dėl Romos Bombardavimo

“Jei kas meprosikalsta žo
džiu, tas yra tobulas žmogus” 
( Jok. 3, 2).

Karo Labdariu
18-kos Dienų Mitingas 

Baigsis Rugp. 7,
Sufįolk Doi' ns Yra Agentai Dėl 
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VVashington, liepos 29— vadai sako, kad šitokisį 
Sovietų Rusijos diktato- Maskvos paskelbimas yra 
riaus Stalino naujas žy- visiškai priešingas reika- 
gis nustebino Amerikos laujamam “besąlyginiam 
vyriausybės vadus. pasidavimui”. Maskvos

Maskvoje sudarytas, taip manifestas prideda, saky- 
vadinamas, vokiečių tauti- damas, “nauja Vokietijos 
nis komitetas. Tas komit. vyriausybė turi būti ga- 
išleido atsišaukimą į Vo- linga ir turėti reikalingų 
kietijos karo vadus, kvie- jėgų nugalėti žmonių 
čiant juos pašalinti Hitle- priešus”, 
rį ir sudaryti naują tauti- Amerikos 
nę vyriausybę. Sovietų vadai sako, 
Rusija su tokia tautine ir Amerikos 
Vokietijos vyriausybe ga- yra po karo 
lėsianti daryti taikos są- siškai nuginkluoti 
lygas, nereikalaujant Vo
kietijos besąlyginio pasi
davimo ir nusiginklavimo.

Amerikos vyriausybės 
vadai tokį Maskvos atsi-1 
šaukimą tyrinėja ir stebi-; 
si, kad Stalinas, visiškai 
neatsiklausęs Anglijos ir 
Amerikos vadų, < 
kius žygius.

Amerika ir / 
reiškė, kad priešas 
besąlyginiai ]

Washington, liepos 29— 
Amerikos lakūnai bom
bardavo Wake salą, kur 
Japonai turi įsisteigę tvir
tovę. Vienas Amerikos 
bombanešis negrįžo; 18 
Japonų lėktuvų nušauta.

Amerikos laivyno se

Alijantai Laimi Sicilijoje
Londonas, liepos 29 — 

Amerikos, Anglijos ir Ka 
nados kariuomenės 
naujus laimėjimus 
joje.

Vokiečiai žiauriai
ja Catania slėnyje, bet 
jiems nėra vilties atsilai
kyti.

Tvirčiausia vokiečiai 
laikosi prie Etna kalno.

daro 
Sicili-

kovo-

SUKILIMAI ITALIJOJE
vyriausybės 

kad Anglijos 
nusistatymas 
Vokietiją vi- 

uxuxxtxx xx u^xxxxxx u w ui, kad , 

karas nepasikartotų, bet Kruvinos 
Maskva reikalauja, kadį^yjane ir Naples. 
“Vokietija būtų galinga ir 
lygi kitoms tautoms”.

Senatorius Nye apie tai 
pasakė: “Jei Sovietų Ru
sijai pasiseks užvesti ko
munizmą 

daro to- nėra abejonės, kad komu- ^os. 
nizmas '

Anglija pa-;poje ir Suvienytos Tautos , 
turi nieko negalės padaryti. A- isPėJa žmonės, kad susto- 

pasiduoti, o Iijantų yra sutarta neda- kėlę riaušes ir butų

Londonas, liepos 29 — 
Italijos miestuose sukili- 

• mai didėja, ir galima tikė
tis krašte revoliucijos, 

riaušės įvyko 
Darbi

ninkai atsisako dirbti fa
brikuose, maršuoja gatvė- 

ir šaukia: “Laisvė”; 
“Mes norime taikos”.

Šiaurės ir pietų Italijos

nas”. Žmonės reikalauja, 
kad Hitlerio kariuomenės 
būtų pašalintos iš Itali
jos.

Naciai Degina Rusijos 
Kaimus

I

Vokietijoje, tai ?alyse„;_suk=iUmaLir1 

viešpataus Euro- Pasikartoja.
nauses nuolatiniai

Romos radio nuolatiniai

Stalinas siūlo vokiečiams ryti atskiros taikos: Rusi- kantrūs,
kitokį būdą. 

Maskvos
j ja yra viena Alijantų tau-

, nes “taikos ne
galima sudaryti į dvi die-

Maskva, liepos 29 —So
vietų Rusijos vyriausybė 
praneša, kad naciai besi
traukdami nuo Orei pade
ga visus kaimus, o žmo
nes priverčia taisyti na
ciams apsigynimo vietas 
prie Orei.

Rusai sako, kad jie bai
gia apsupt nacius prie O- 
rel.

Maskvos atsišaukimas, tų, tai Amerikos valsty- 7rKTrnTT A NTAnT TATUAC CIT 
ragina vokiečius sudaryti.bes skyrius turi tuojau INvJK.1 1 /VliVvJo OVJ
tautinę vyriausybę, (su-Į užklausti Rusijos, ką ši- ATTTANTTATC

vokiečių 
žinias,

Londonas, liepos 29 — 
Vatikano radio 
kalba užginčijo 
kurias paskelbė vokiečių
ir italų žinių agentūros, 
kad Popiežius Pijus XII 
pasiuntęs protestą Prezi
dentui Rooseveltui dėl 
Romos bombardavimo, ir 
taip pat pareiškė, kad Jo 
Šventenybė netiki, kad A- 
merikiečiai lakūnai tiks
liai būtų norėję sužaloti 
šventas vietas.

Taipgi nebuvo pareiški
mo, kad San Lorenzo ba
zilika yra visai sunaikin
ta, kaip kad skelbė Stefa- 
ni žinių agentūra.

ŠV. ONOS NOVENA

------- j -—-r, _ 
prask bolševikišką), su-į tas jos atsišaukimas tik- 
stoti kariauti, atšaukti rai reiškia. Žinodami, kad 
kariuomenes į pačią Vo- Stalinas _ _ _ . ________
kietiją ir, atsižadėjus visų Rusiją ir komunizmą, mes Vengrija padavė pasiūly- 

' užkariautų kraštų, tartis i galime nesistebėti iš tokio 
su Rusija apie taiką. To- atsišaukimo”.
liau sako, kad “taip Vo
kietija atsieks ne tik tai- rius daro žygius, 
ką, bet bus lygi visoms,žinojus ką Stalinas pla- 
tautoms”. Atsišaukimas1 nuoja daryti. Nesinorėtų 
priduria, kad “toki vy- tikėti, kad Stalinas, ga- 
riausybė duos progos vo- vęs didelę karo pagalbą iš 
kiečiams pareikšti taikos Amerikos ir Anglijos, siū- 
sąlygas ir valstybės tvar-įlytų vokiečiams taiką. Tai 
kos nustatyme”.

Amerikos vyriausybės bet išdavikiškas darbas.

ALIJANTAIS
tegalvoja apie Londonas, liepos 29 —

Amerikos valstybės sky-
kad su-

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

Rernk šios šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

butų ne tik nedėkingas,

Londone Organizuojamas Ko 
mitetas Pabalčio Tautoms 

Gelbėti
(LKFSB) Anglijoje ple-j 

čiasi bendradarbiavimas' 
tarp ten gyvenančių Bal-Į 
tijos valstybių žmonių. 
Birželio 21 d. Londone į- 
vyko Londono Lietuvių 
Federacijos Tarybos po
sėdis, kuriame dalyvavo 
beveik visų lietuvių orga
nizacijų valdybos. Nu
spręsta pritarti steigimui 
komiteto Pabalčio Tau
toms gelbėti. Į tą būsimą 
komitetą Londono Lietu
vių Federacija parinko

tį, kuris be to yra Didžio
sios Britanijos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas, Ka
zį Valaitį, kuris yra Lon
dono Lietuvių Federacijos 
Tarybos pirmininkas ir 
Aleksandrą Rudzevičių,
vyrų savišalpos draugijos 

Į “Vienybės” sekretorių.
Estai ir latviai iš savo pu
sės parenka savo draugi
jų įgaliotinius. Svarbiau- 
sis busimojo komiteto už
davinys bus padėti Balti
jos tautoms - lietuviams,

tris atstovus: Petrą Bulai-*estams ir latviams — at-

mus Turkijai, kad ji su
tinka atiduoti Jugoslavi
jai teritoriją, kurią ji bu
vo užgrobus 1939 metais. 
Panašius pasiūlymus pa
darė Rumunija ir Bulga
rija.

Tos šalys mato, kad 
Hitleris karą pralaimėjo, 
ir jos norėtų išvengti toli
mesnio karo, padaryda
mos taiką su Alijantais. 
Tačiau abejotina ar Ang
lija ir Amerika dabar da
rys taiką su tomis tauto- 

i mis. Sudaryta taika ne
leistų Alijantams pasiekti 
Vokietijos. Tos tautos ne
norėtų, kad Alijantai už
imtų jų kraštus ir iš ten 
kovotų prieš vokiečius, 
jos norėtų dabar būti nei- 
traliomis.

Bet permatoma, kad ne
tolimoje ateityje didis 
perversmas turės įvykti 
Europoje.

Italų Ir Vokiečių 
Susirėmimai

Roma, liepos 29 — Pra
nešama, kad Šiaurės Itali- 

i joje įvyko susirėmimai 
Italijos kareivių ir pasau
liečių su Vokietijos karei
viais. Italai neapkenčia 
vokiečių ir nori juos paša
linti iš savo krašto.

Italijoje dar yra apie 
15,000 nacių kareivių.

!

Hitleris Sugrįžo Į Berlyną
Londonas, liepos 29 — 

Hitleris iš Rusijos fronto 
sugrįžo į Berlyną daryti 

'naujus planus.

REIKALAUJA VOKIEČIŲ PA
SITRAUKTI IŠ ITALIJOS

Roma. liepos 29 — Itali
jos ministeris Badoglio 
pareikalavo, kad vokiečiai 
ištrauktų savo kariuome-

kovoti savo nepriklauso
mybę, teikti joms moralę, 
kultūrinę ir medžiaginę 
paramą.

nes iš Italijos.
Tai bus pirmas žingsnis 

prie Italijos taikos.
Badoglio pasiuntė dvi 

divizijas Italijos kariuo
menės prie Brenner pass, 
kad nebeįleisti daugiau 
vokiečių kariuomenės į I- 
taliją.
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Sovietų propagandai einant visu smarkumu ir 
gaudant lengvatikes žuvis drumstam, bet pasaldytam 
vandeny, vis dėlto atsiranda žmonių, kurie mėgina a- 
tidaryti Amerikos visuomenės akis į tikrą realistinę i 
padėtį, išsivystančią iš mūsų su Rusija santykiavimo. 
Savo gudria propaganda Amerikos komunistai uoliai 
gamina dirvą ne tik tampriam su sovietais susiartini
mui, bet ir pasisavinimui jų socialinės tvarkos, kurią 
masinančiai vadinama “pažangiąja demokratija“. 
Daug kas abejoja, daug kas duodasi suviliojamas, ir 
tokioj pavojingai svyruojančio j nuotaikoj, sveikos o- 
rientuotės balsas labai pageidaujamas. Tokiu balsu 
prabilo į amerikiečius Max Eastman, žurnale “Rea- 
der’s Digest”. Jo straipsnyje “We mušt face the facts 
about Russia“ yra tiek vertingos medžiagos, kad vie
nu atveju negalima jos sunaudoti. Užteks keleriems 
“D-ko” numeriams.

I

I

I

Laivyno naujasis laivas, kuriuo bus vežiojami ka
riai. Jis buvo nuleistas į vandenį Kearny, N. J.

O

FOELVICTORY

Raudonojo Kryžiaus Išleistas
Informacijos apie gero- žiu ir būtinų reikmenų, 

vę ir priežiūrą karo belais- Šie daiktai siunčiami į Ge- 
vių ir kas daroma aprū- neva, iš kur Tarptautinio 
pinti būtinus reikmenis ir Raudonojo Kryžiaus Ko- 
kaikuriuos patogumus, mitetas išdalina juos. Ko
kas galima tik per Raudo- miteto delegatai paskir- 
nąjį Kryžių, yra aprašy- tais laikais aplanko be
tos naujame leidinyje — laisvių stovyklas ir mato, 
“Prisoners of War Bulle- kad belaisviai gauna šiuos 
tin”, kurį Amerikos Rau- daiktus.
donasis Kryžius išleido.' Pristatymas karo reik
šis leidinys yra siunčia- menų belaisviams yra tik 
mas nemokamai ginu-Į vienag d a lio pašalpi.
nems narių Jung. Valsty- nin rirnh1pmil knriflq R 
bių Armijos, Laivyno 
Prekybos Laivyno ir ofi
cialiai raportuotų Ameri
kos civilių internuotų 
priešo nelaisvėje.

Šis buletinas atsako į

S X.-

Į
Rugsėjo 2—3 dd., Pitts- 

burgh, Pa. įvyks Ameri- 
kcs Lietuvių Tarybos 
konferencija tikslu labiau 
subendrinti Amerikos lie
tuvių paramą mūsų šaliai 
— Jung. Valstybėms lai
mėti pergalę ir taip pat 
pagelbėti Lietuvai po ka
ro atgauti nepriklauso
mybę ir laisvę.

Ee to, ALT paskelbtoje 
dienotvarkėje yra ir Lie
tuvos tremtinių šelpimo nė 
klausimas.

Kaip žinoma, 
lietuvių absoliute 

kia ir aukoja, 
ų nepriklauso- sugeba 

traukti 
menis, 
dideles 
labiau žinomi mūsų visuo
menėje. Tokiu būdu ko- 

i munistai klaidina ne tik 
. mūsų visuomenę, bet ir 
Amerikos visuomenę ir 

įjos vadus. Suprantama, 
kad daugumos nesuklai
dina. bet ir kiekviena ma
žuma šiais tragingais lai
kais mums yra brangi ir 
reikalinga dėl Jung. Vals
tybių karo laimėjimo ir 
kovoje dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės.

Labai svarbu, kad mūsų 
organizacijų vadovybėje 
ir Amerikos Lietuvių Ta
ryboje būtų autoritetingi 
asmenys, kurie nepasi
duotų, kaip toji vėjo pu
čiama nendrė, į komuniz
mo pinkles. Vienas ar 
daugiau mūsų organizaci
jų vadų, kurie talkinin
kauja komunistams, že-

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR
BONDS

AND
STAMPS

Įsivadinusių “lietuviais ko- 
; munistais“, kurie ir Lie- 
■ tuvos nepriklausomybės 
laikais veikė prieš Lietu- 

Ivą. ir dabar veikia, kad 
Lietuva būtų prijungta 
prie Sovietų Sąjungos.

Komunistai, prisidengę 
! labdarybe, renka aukas, 
Sveikinimus Sovietų Są
jungai: komunistų vadai 
kalba ir rašo, kad po karo 
Lietuva turi būti “tarybi- 

ū”, kaip kad ji buvo So
vietams okupavus Lietu- 

Amerikos vą.
daugu

ma veikia ir aukoja, kad ristų 
Lietuva būtų „_r_ii_i___
ma ir laisva ne tik nuo na
cių okupantų, bet taip pat 
ir nuo pirmųjų jos oku
pantų Sovietų bolševikų. 
Tačiau yra maža dalis, pa-1 1 "

Potvyniai užliejo 3,000,- 
000 akrų žemės, sunaikin
dami arba sužalodami 

.15,000 būtų, kuriuose gy
veno apie 43,600 šeimų, iš 
apie keturių asmenų kiek
vienoj. Daugiau negu 25,- 
000 iš tų gavo greitą pa- 
gelbą nuo Raudonojo 
Kryžiaus.

Penki (traukinio) vago
nai sėklinių bulvių, užtek
tinai aprūpinti 15,000 šei
mų su žiemos atsarga, bu
vo išdalinta birželio mė
nesio pradžioje Illinois - 
Missouri nelaimės nuken- 
'tėjusiems, kurie irgi gavo 
30,000 pakelių daržovių 
sėklų. Kiekvienas pakelis 
turėjo gana daržovių rū
šių apsodinti darželį iš a- 
pie pusės akro arba dau- 

’ giau. Raudonasis Kryžius 
dalina šiuos pakelius jau 
per daugelį metų, kas pa- 

• deda nelaimių nu kentė ju-
__ ; kuogreičiausiai

kcmu- 
bet jie 

dažnai į-

Mūsų išeivijoje 
yra mažai, 

labai 
į savo veikimą as- 
kurie atstovauja 

organizacijas arba

Autorius entuziastingai atsiliepia apie rusų armi
jos ryžtingumą ir karštai pasisako už teikimą jai pa
ramos. Taip pat pareiškia, kad pokariniams klausi
mams išrišti bendradarbiavimas su Rusija neišven
giamas. Bet čia reikia gerai apsižiūrėti, kokiomis są
lygomis tas bendradarbiavimas turėtų būti vykdo
mas. Tam tikslui reikia susipažinti su tikrąją Rusija, 
o ne su tokia, kokią komunistai ją perstato. žodžiu, 
turime tikėti faktams, o ne propagandai. “Atsiminki
me, kad ryžtingas rusų pasipriešinimas ne daugiau 
pateisina komunizmą, kaip didingas vokiečių puoli
mas pateisina nacizmą“. Aiškiau tariant, šis posakis 
štai ką reiškia: jei mes aukštinam rusų gynimąsi vien 
dėlto, kad jie komunistai, tai logiškai galvojant, turė
tume aukštinti vokiečių puolimą vien dėlto, kad jie supranta susirūpinusios gūžės mėn. 21 valstybėse. Į" Nelaimių atstatymo 
yra naciai. Kaip matome, logika veikia abiem galais, giminės. Jis paaiškina su- Iš viso 264 pašalpos darbi- darbe, kiekvienas atsitiki- 
Todėl, kad išvengtume vieno absurdo bei nesąmonės,' tartis, kurios valdo prie- ninkai iš Raudonojo Kry- mas atsargiai ištyrinėtas i 
privalome vengti ir kito. Ryžtinga narsa sau, o komu-'žiūrą karo belaisvių, kaip žiaus vyriausio štabo tuoj išlavintų Raud. Kryžiaus' 
nizmas sau. To fakto, sako Eastman, mes neturime pr aPrybavimą komunika- stojo darban užkrėstose darbininkų ir pagalba tei- 
pamiršti, jei norime, kad mūsų politika su Rusija tu- jCijų^tarp belaisvių ”• -......
retų reikiamos galios. Gi jei mūsų politika neturės ga
lios bei stiprybės, tai nė nelaukime, kad Stalinas mus 
gerbtų. Rusų vadas ne silpnadvasis. Jis nesiduos pa
veikiamas kokio minkšto skystimavimo ir įtraukia
mas į tokią padėtį, kuri jo šaltam apskaičiavimui bus 
nepriimtina. Vienintelis būdas turėti reikalą su Stali
nu tai duoti jam suprasti, kad gerai žinome, kur jis 
stovi ir kur mes stovim. Kalba, kurią Stalinas įverti
na, turi būt tvirta, reikiamai mandagi, aiškiai ir tie
sioginiai paliečianti kalbamąjį dalyką. Jei norime,

išleido. I 
siunčia- 

girni-
< ’ ! nių problemų, kurias R.
J.r > Kryžius stengiasi išrišti. 

; Raud. Kryžius teikė pa- 
gelbą šį pavasarį nukentė- 
jusiems nuo visokių nelai
mių. Nors potvyniai buvo 
aršiausios nelaimės, bet sįems

iI

!

1 mina organizacijos ir vi- 
; sos visuomenės vardą ir 
j kelia nepasitikėjimą.
' Taigi renkant asmenis į 
1 organizacijų ar tarybų 
valdybas pirmiausia rei
kia atsižiūrėti į asmens 
tinkamumą, jo pastovu
mą ir pagrindinių princi
pų išlaikymą.

Mes rinkdami ar skirda
mi asmenis į valdybas ar 
narius turime žiūrėti ar 
tas, ar kitas asmuo laiko
si principų ir to tikslo, 
dėl kurio taryba yra įsi
kūrusi. Pirmiausia ir 
svarbiausias klausimas 
turi būti: ar asmuo yra iš
tikimas šios šalies pilietis, 
ar asmuo yra tvirtai įsiti
kinęs kovoti dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir lais
vės, ar asmuo dėl grašio 
ar garbės kartais nekodi- 
luoja ir mūsų išgamoms, 
kurie buvo ir yra mūsų 
idėjos ir nepriklausomos 
Lietuvos priešai.

Siūlau, kad ALT konfe
rencijoje būtų iškeltas ir 
svarstomas mūsų tarybos 
vadovybės sąstatas.

Pilieti

daug klausimų, kurių ne-, kitų nelaimių buvo 16 _ge- pristatyti sau maisto.

neturime aprybavimą komunika- stojo darban i
i ir jų vietose per gegužės ir bir- kjama, kur reikalinga.

I šeimų. želio mėnesį Nelaimių, a- Būtai pataisyti arba ats-
Raudonojo Kryžiaus pa- 'part potvynių, buvo šių: tatyti. Darbininkams dar- 

stangos palengvinti karo miškų gaisras, kasykloje bo “įrankiai duodami. Ūki- 
belaisvių padėtį yra išdės-: ekspliozija, f 
tytos ir prižada vis tęsti pliozija, traukinio nelai- 

į siuntimą maisto, drabu-'mės. kelios audros ir etc.

kur reikalinga.

fabriko eks- ninkai gauna arklį ir žag- 
--1-- rę Raudonojo Kryžiaus 

tikslas yra kuogreičiausia 
sutvarkyti viską, kad 

kad rusai laikytų mus tinkamoj pagarboj, turime pa- žmones galėtų sau užsilai- 
rodyti, kad mes ne kokie žiopliai. kyti, kad apylinkės gyve-

Sakoma, kad rusai yra realistai. Realistais būki- nimas kuogreičiausia tap- 
me ir mes. K. tų normalis. ARC.

Kad Subatos
Vakarėlį...

Kad subatos vakarėlį, oi, oi, oi. 
Pyniau rūtų vainikėlį oi, oi, oi.

Nusipyniau vainikėlį...
Užsidėjau ant galvelės...

Užsidėjus ant galvelės... 
Ėjau vaikščiot su berneliu...

Ir iškilo šiaurys vėjas...
Ir nupūtė vainikėlį...

Ir nupūtė vainikėlį...
i J gilųjį Nemunėlį...

Anoj pusėj Nemunėlio...
Stovi pulkas bernužėlių...

Vienas iš jų atsirado... 
Už vainiką galvą deda...

Vainikėlis plaukte plaukia...
i Bernužėlis šaukte šaukia...

o.

JimmyAPPEALWILL
VVasdell. Phillies first baseman, 
said he would appeal a 1-A 
classification given him by a 

I Cleveland draft board. He was 
' married in 1938. He reąuested 
reeords be sent to Philadelphia 
for hearing, probably in July.

Vainikėlis ant krantelio...
Bernužėlis ant dugnelio...

PIRMOJI PAGELBA
' ____________

(Novelė)

Subarškėjo traukiamas medinis skląstis, 
smagiai prasivėrė iš lauko stumiamos durys, 

į ir keturi augaloti vyrai suvirto į priemenę. 
| Nudryžusiu paltu susisupusi žema moterė

lė atbula traukėsi į pirkią. Išbalęs, išgąsčio 
iškreiptas veidas žiūrėjo į nelauktus svečius. 
Stiklo akys buvo pilnos nustebimo ir baimės.

— Renkis!
— Greičiau!
— Eisim į sodžių!
— Įkliuvai, ponia!
Dabar jie nesiteiravo, kur jos vyras. Atsi- 

baldėliai iš karto ją užpuolė kaip pačią kal
tininkę. Tatai jie padarė ne tiek dėl įsitikini
me, kad vyro dabar negalima rasti, kiek dėl 
perdidelio pasiryžimo tuojau patenkinti ker
što jausmus. Reikia gi ką nors išperti — juk 
tiek ilgai rengtasi ir vargta, šalta ir keiktasi.

Moteriškė ėmė dairytis. Ji jau pradėjo su
sivokti, kas čia vyksta, bet vis dar tylėjo ir 
nesiryžo nieko veikti.

— Ar laukti dar reikės?!..
— Gal nesupratai?..
Vyrai nemanė derėtis ir buvo griežti kaip

geležis. Jie buvo pasiryžę tik tiek laukti, kiek 
jiems buvo įdomu ieškoti vagystės pėdsakų.

Moteriškė ėmė vartytis po skudurus. At
budo du vaikai (septynerių ir devynerių me
tų) ir mažasis pradėjo verkti. Išgirdusi vai
ko verksmą, moteris pasidarė budri ir ner
vinga. Ji sukosi kaip šunų užpulta katė. Ėmė 
teisintis neturinti kuo apsiauti, kuo apsivilk
ti. klausinėjo, kam ją nori suimti, įtikinėjo 
nieko nežinanti, pagaliau pradėjo verkti. Bet 
vyrai buvo — kaip geležis. O vaikai, pamatę 
motiną verkiant, visiškai gerkles paleido. 
Scena pasidarė graudi. Tačiau rimti vyrai į 
tai jokio dėmesio nekreipė.

Moteriškė rengėsi labai ilgai. Ji, didelė 
gyvenimo praktikė, stengėsi kiek begalint 
toliau nustumti nelaimę, kuri kaip juodas 
šešėlis slinko prie jos. Ji pažino tuos vyru
kus...

Baigėsi tuo, kad moteriškė kietų rankų 
buvo išplėšta kaip paukštė iš tos mažytės 
gūžtos ir išvaryta per lauką.

Atsivarę pas ūkininką Janušką į gryčią, 
vyrai sumetė į kampą ginklus — senus šau
tuvus ir lazdas — ir triukšmaudami apstojo 
auką.

— O, boba, atsiminsi, kada išperėta.
Ji jau žinojo, kad visa tai tikrai liūdnai 

baigsis, traukėsi į kampą ir būkštaudama

laukė iš kur kris pirmoji rykštė.
Kokiomis priemonėmis iš karto įvaryti 

daugiausia baimės? Tai buvo vyrų malonus 
rūpestis. Vyrai nesijautė prieš nieką atsa
kingi ir galėjo daryti visa, ką tik jų pakau
šiai sugebėjo išgalvoti. Jie buvo karaliai. Oi, 
koks malonumas suvesti sąskaitas nepasi
gailint nė procentų! Tai toksai jau žmogus!

Jų vadas buvo stambus 30 metų vyras — 
Januška. Įžangą padarė jisai.

— Sakyk, kur vyras arba tuoj paliksi šal
ta! — Ir nelaukęs atsakymo skėlė visa jėga 
su kumščiu moteriškei į žandą.

Moteriškė pasvirduliavo ir nė “ai“ nerik
telėjus susmuko ant aslos.

Pradžia buvo klaiki. Net per visus perbė
go šiurpulys kaip šaltu vandeniu perpylus. 
Tačiau tai buvo tik pirmas momentas, pir
mas įspūdis. Sudrebėjo jų sielos tik tiek, 
kiek sudreba kūnas, šokdamas į maudyklės 
vandenį. Bet tas pirmas šiurpulys, pirmas 
siūbtelėjimas atgaivina ir padidina energiją. 
Ir šitas šiurpus vaizdas tik įdegė jų dvasią, 
sužadino kažkokį keistą, stiprų, retą pergy
venimą. Jų akys ėmė blizgėti bloga ugnimi.

Doliebienė gulėjo ant aslos, menka, sus
mukusi, kaip skudurų krūva. Bet greitai ji 
porą kartų kilstelėjo galvą, atsisėdo, klai
kiom akim peržvelgė apstojusius vyrus ir,

darydama automatiškus judesius, nepapras
tai vikriai atsistojo. Dar ji. siaubo pilnom a- 
kim. peržvelgė vyrus ir, lyg proto netekusi, 
ėmė šaukti.

— Nemuškit manęs!..
Ji keletą kartų suriko tokiu balsu, kuria

me jau nebuvo jaučiama sąmonės, o tik vie
nas išgąščio klaikumas.

Staiga ji pamatė ant lango Kristaus kan
čią. Pripuolė, abiem rankom pagriebė ir ėmė 
bučiuoti.

— Prisiekiu, prisiekiu... aš nieko nežinau!.. 
Januška išlupo jai iš rankų kryžių ir nu

metė ant lango.
— Nesimaivok, čia mes ne kunigai!
Už sienos pabudo senoji Januškienė, iški

šo pro duris mieguistą galvą.
— Ko jūs čia apstojot moteriškę?.. Besti

jos!..
Vyrai pažiūrėjo vienas į kitą.

— Višta...
Tačiau dabar jie pasijuto varžomi, pasi

darė nervingi, įsisiūbavęs jų keršto jausmas 
buvo trukdomas. Jie dairėsi patogesnės vie
tos, kaip pabaidytas vanagas nešdamasis au
ką.

(Iš “Židinys“) 
( Bus daugiau)
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Jubiliejatas Kleb. Kun. Ignas Albavičius, Ph. D.
Šių mėty liepos 31 dieną lietuvių visuomenė didelėmis iškilmėmis mini dideliai nusipelnusio kleb. kun. Igno Al- 
bavičiaus gimtadienio ir vardinių sukaktis, gi rugpjūčio 1 dieną iškilmingai pagerbia garbingojo tėvynainio ir 

dvasios vado 30 mėty kunigystės jubiliejų.
Spaudoje plačiai rašoma, kad' 

ne vien Ciceriečiai. bet ir skait
lingoji lietuvių visuomenė su
judo iškilmingai pagerbti po-' 
puliarų ir gerbtinąjį kleb. kun. 
kun. Igną Albavičių garbingose 
jo gimtadienio ir vardinių iš
kilmėse, būtent, liepos 31 die
ną.

Tuo pačiu lietuviai tautiečiai 
taip pat sukruto dar šauniau 
paminėti dideliai nusipelnusio 
Bažnyčiai ir Tautai kleb. kun. 
Igno Albavičiaus 30 metų kuni
gystės jubiliejų rugpiūčio pir
mąją su nepaprastomis iškil
mėmis ir atitinkama programa.

Nors, tikrovėje, kleb. kun. 
Ignas Albavičius kukliai minė
jo 30 metų kunigystės jubiliejų 
praėjusių metų gruodžio 21 
dieną, bet gerieji lietuviai tau
tiečiai tuomi nepasitenkino ir 
sumanė idėją visuomeniniai 
pagerbti tą garbingąjį jo jubi
liejų.

Be to, plačioji lietuvių visuo
menė įdomauja didžiojo lietu
vio tėvynainio ir garbingojo 
kunigo gyvenimo istorija. To
dėl. čia ir paduodame nors ne 
pilnąją kilnaus jo gyvenimo is
toriją. bet trumpai parašytus 
smulkius biografinius apibūdi
nimus.

je, per du metus studijavo filo
sofijos mokslus ir nusipelnė 
licencijatą. tuo pačiu gauda
mas daktarato laipsnį filosofi-' 
jos mokslų srityje, būtent: Ph. 
D. Kas reiškia 
Doctor, tai 
Daktaras.

Nuo tada 
vičius galėjo 
aukštą ir garbingą vietą Semi
narijoje arba Universitete, tu
rėdamas teisę discentams dės- 

. tyti aukštuosius filosofijos 
mokslus.

Iki šiol daugumai nežinoma, 
kad kleb. kun. Ignas Albavi- 

į čius, kaip ir kiti mokslo vyrai, 
! gali save teisėtai tituluoti Dak- 
(tarų. Tačiau, gerb. jubilieja- 
tas yra labai kuklus kunigas ir 

, apie save daug nekalba... Jis 
nuolankiai prisiima Šventojo 
Rašto žodžius: “Kas giriasi, te
gul giriasi Viešpatyje. Nes ne 
kas pats save užtaria, tas yra 
pripažįstamas, bet tas. kuri 
Dievas giria" (II Kor. X, 17— 

118).

Iškilmingiausia ir lai
mingiausia diena

Anais laikais, nors gerieji 
mano tėvai gyveno Dievo Ap- 

Philosophiae vaizi'M lietuvių lr
yra Filosofijos * kaiP joje leWau

i savo atostogas, visgi j save pa- 
. T ... įtraukė mane maloningas irkun. Ignas Alba-' T .._ .... prieteiingas Kun. Ignas Aibavi-Europoje užimu r .čius. suprantama, as dažniau

siai atsikreipdavau pas jį įvai
riais reikalais, ir jis visada tu
rėdavo atvirą širdį ir ją malo- 
nėdavo tau atiduoti.

Atvažiuoja į Ameriką 
trumpam apsilanky
mui. bet, iš karo prie

žasties, pasilieka...
Kun. Ignas Albavičius, bai

gęs Gregorianumo Universite
tą. Romoje, su aukštais atsižv- 
mėjimais, nusipelnęs licenci- 
jatą ir gavęs daktarato laipsnį 
filosofijos mokslų srityje, su
manė idėją važiuoti į Ameriką 
trumpam apsilankymui, ir 1914 
metais atvyko į Jungtines Val
stybes. manydamas, vizitui pa
sibaigus, atgal sugrįžti į Lietu
vą ir ten uoliai darbuotis dva
sinei mylimųjų savo 
naudai ir pasiaukoti 
kultūriniam darbui.

Tačiau, tuo tarpu 
pasaulinis karas. Dėl
žasties. kun. Ignas Albavičius 
buvo priverstas pasilikti čia A- 
merikoje.

Tuo momentu, kun. Ignas Al-

NOre liepos 31 dien, kleb i j4ajst0 |r Kitų Reikmenų 
kun. Ignui Albavičiui sukanka! _
jo gyvenimo 53 metai amž., bet j jlflllipOS

I
i

i

Kun. Ignas Albavičius

Raudonos maisto stampos — 
P. Q, R ir -S yra geros iki ii 
įiman liepos 31 d. Stampa T į 
sigalioja vartojimui nuo liepo 
25 d.

Mėlynos maisto siampos — 
Rugpiūčio 1 d. įeina galioj 
stampos R, S ir T ir bus geroj 
iki rugsėjo 7 d.

Rugpiūčio 7 yra paskutini 
diena vartojimui N, P ir C 
štampų.

Kavos Štampas — Rugpiūčio 
11 yra paskutinė diena vartos 
jimui kavos stampos 22 iš Ra* 
tion knygutės No. 1 dėl vieno 
svaro kavos.

Cukraus štampas — Rugpiū-' 
čio 15 d. yra paskutinė diena 
vartojimui kupono No. 13 iš 
Ration knygutės No. 1 dėl 5 
svarų cukraus.

Kuponai No. 15 ir 16 yrą 
kiekvienas geras dėl 5 svarųj 
cukraus prezervavimui.

Batu kuponas — Spalių 31 
yra paskutinė diena vartojimui 
No. 18 iš Ration knygutės No. 
1 dėl vienos poros batų. L 

Automobiliai — Rugpiūčio 
30 yra paskutinė diena patiki 
rinimui padangų (tires) auto-| 
mobilių, kurių savininkai turil 
“C” gasolino štampas.

Rugsėjo 30 yra paskutinei 
diena patikrinimui padangų,: 
kurie turi “A“ gasolino kupo-! 

: nūs.
—
I

paprastu pasiaukojimu, tauriu 
nuolankumu ir nuoširdžiu 

Mano mintys skrieja į duosnumu. Ligi šiol gyvena ir 
! dirba vien Dievui ir Tėvynei.

r- —'

■ t;„ iš kilniausiųjų
lietuvių kunigų ir yra nepalau
žiamas tėvynainis darbuotojas. 
Jis garbingasai Lietuvos sūnus 
ir garbingasai Jungtinių Vals
tybių pilietis. Jis labai daug 
nuveikęs Dievo garbei, daug 
nusipelnęs mylimųjų savo tau
tiečių gerovei ir šio krašto nau
dai. Ateitis jo vardą minės su 
didele pagarba, nes jis — vy
ras. nepalaužiamas, kūrybin
gas, intelektualus. genialus, 
visada vadaudamasis antgam
tine kryptimi, idealingas inici- 
jatorius ir garbingasai pijonie- 
rius!

Tuo tarpu, iš širdies gilumos 
D. G. Rikijui ir dideliai nusi- 

i pelnusiam tėvynainiui Jubilie
jatui kleb. kun. Ignui 
čiui, bendrai su 
gaiš gerbėjais, 
Dievulio maldauju dar daug 
gražių ir nuopelningų metelių 
gyventi gražioje sveikatoje, iš
ganingai darbuotis Dievo ir 
Bažnyčios garbei, mūsų lietu- 

I vių išeivijos gerbūviui. Tėvy
nės Lietuvos naudai ir Jungti- 

lygaus.|nių Valstybių gerovei!
Kun. A. Tamoliūnas.

jis atrodo gražioje sveikatoje, 
yra energingas ir kupinas auk
štais užsimojimais ir kilniais 
pasiryžimais.

Reikia nepamiršti, kad D.jG. 
Jubiliejatas ilgais metais daug 
darbo ir jėgų yra įdėjęs ALRK 
Federacijoje, Tautos Fonde, 
Tautos Taryboje. ALRK Susi
vienijime, L. V. organizacijo
je, ALRK Moterų Sąjungoje, 
Lietuvių Kunigų Vienybėje, 
lietuvių spaudoje, katalikų vei
kimo apaštalavime, visuomeni
nėje dirvoje ir visuose kultū
ros darbuose. Be to, nuo pat 
Šv. Kryžiaus lietuvių ligoninės 
įsteigimo, jis buvo paskirtas Jo 
Eminencijos Jurgio Kardinolo 
Mundeleino Egzekutyvio Komi-

Šv. Antano parapijos 
klebonas

Kleb. kun. Igrnui Albavičiui 
Dievo Apvaizdos lietuvių para
pijoje teko gyventi ir išganin
gai darbuotis ilgiausią laiką.' 
Dievo Apvaizdos parapijos is- į 
torijos puslapiuose garbinga-1 
sai jo vardas pažymėtas auk- j 
sinėmis raidėmis.

Daug nuveikusiam kleb. kun. 
Jeronimui Vaičiūnui mirus. Jo 
Ekscelencija S. J. Stritch. D.D. 
gruodžio 15 dieną, 1940 metais, 
dideliai nusipelnusį kunigą Ig
ną Albavičių paskyrė Šv. An
tano lietuvių parapijos klebo
nu, Cicero, Ulinois, kur iki šio- 
liai garbingai tebeklebonauja.

Kur nėra tų Aštuonioliktie- 
čių! Jie gyvena visos Chicagos 
lietuvių parapijose. Bet jų dau
giausia tur būt atsikėlė į Cice
ro apsigyventi. Todėl, kunigas 
Ignas Albavičius Šv. Antano 
lietuvių parapijoje nėra nau
jas klebonas, bet yra nė sveti
mas. Gi pats klebonas tokis pat 

' meilus, prielankus, energingas, 
simpatingas, prieteiingas, kad 
bičiulingoje jo draugystėje 
jauties kaip saviškis. Nenuos
tabu, kad ne vien iš Aštuonio
liktosios atsikėlusieji. bet ir 
Ciceriečiai lietuviai žino ir my
li gerąjį sielų ganytoją ir va
dą.

Jam atėjus į Cicero klebo
nauti. netrukus Šv. Antano pa
rapijos mokyklos dalis prista
tyta. kiti pagerinimai įrengti 
svetainėje, bažnyčios vidus at
naujintas, pati parapija ir mo
kykla geriausiame stovyje. Gi 
parapijos skolos beveik nėra.

Parapijiečiai dideliai gerbia 
jį, tuo pačiu ir jis myli savuo
sius lietuvius, prasitardamas:

“Aš Šv. Antano parapijos da
bar nemainyčiau nė su viena ar 
kita parapija Chicagoje“.

dieną, 1941 metais, jis rašo r 
man: “Aš prieš porą dienų vėl j 
turėjau pergyventi tragediją, teto nariu. Žymėtina, kad pir- 
tai yra a. a. kun. Jono B. Klo- mojo pasaulinio karo metu, jis 
rio mirtį. Gavo širdies ataką irjsu kitais tėvynainiais važiavo į 
į porą dienų apleido šį pasaulį. | paįį Vašingtoną, kad iš galin-j 
Gali įsivaizduoti, kaip aš jau- gos Jungtinių Valstybių 
čiausi ir Ciceros žmonės, kurie į 
per keturius mėnesius net du 
kunigus palaidojo. Su jo mirti
mi mano darbas parapijoje pa
sunkėjo... Taigi, daug darbo 
reikės pačiam nuveikti, kurį 
seniau atlikdavo a. a. kun. Jo
nas B. Kloris...”

Gegužės 30 dieną. 1915 me
tais. dėl manęs buvo iškilmin
giausia ir laimingiausia mano 
gyvenime, būtent, tuomi, kad 
aš tą garbingąją dieną Šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažny
čioje ties Dievo altoriumi at
našavau mano Primicijų Šv. 
Mišių auką, o gerb. kun. Ignas 
Albavičius garbingai tųjų iškil
mių atminčiai skelbė iškalbin
gą. turiningą ir reikšmingą pa
mokslą. Ir tą atmintiną dieną, 
jis tapo dideliai gerbiamasai 
mano prietelis. juomi buvo per 
tas visas dienas, ir dabar juo
mi liekasi. Gerasai Dieve, lai
mink jį!

Kun. Ignas Albavičius 
Jurgio lietuvių parapijoje 
ganingai vikaravo nuo 1914 
1918 m.

i

Biografiniai bruožai
Ignas Albavičius gimęs lie

pos 31 dieną. 1890 metais. Laz
dijuose. Dzūkijoje. Jo tėvai 
Juozas ir Sofija (Maciunskai- 
tė) Albavičiai buvo pa
vyzdingi katalikai ir mylimam 
savo sūnui Ignui davė tikrai 
krikščioniškąjį išauklėjimą. Gi 
pats Ignas buvo labai gabus 
moksle. Jis pradinę mokyklą 
baigė Lazdijuose, o gimnazijos 
mokslus ėjo. gyvendamas pas 
savo dėdę Novorosijske. Kau
kaze. Rusijoje. 1907 metais, iš 
Kaukazo sugrąžęs į Lietuvą. Ig
nas įstojo į Seinų Kunigų Se
minariją, kurią su aukštais pa
gyrimais baigė 1912 metais, i 
Įšventintas diakonu, jis tais | bavičius buvo trumpam laikup 
pačiais metais išvažiavo į Ro-: apsistoięs pa5 savo dėdę kleb. 
mą. įstodamas į Gregonanumo kun_ Pranciškų Pošukanį. Car- 
Universitetą. atsiduoti toiimes- ne2je Pa 
nioms studijoms.

Diakonas Ignas Albavičius Sv. Jurgio parapijos 
vos turėdamas tik 22 metus iri vikaras
4 mėnesius, gavęs specialę Garbingosios atminties deka- 
Šventojo Tėvo dispensą. kuni- nui kunigui M. Kriaučiūnui a- 
gu įšventintas gruodžio 21 die- nais laikais klebonaujant pir- 
ną. 1912 metais. Šventosios ku- moję Šv. Jurgio lietuvių para- 
nigystės sakramentą diakonui, pijoje, Chieago, III., pas jį 1914 
Ignui Albavičiui suteikė Jo E-. metais kun. Ignas Albavičius 
minencija kardinolas Respighi' apsigyveno kaip vikaras. 
Šv. Jono Laterano bazilikoje.
Romoje.

Gavo daktarato laips
nį filosofijoje

Kun. Ignas Albavičius Grego- 
rianumo Universitete. Romo-

tautiečių 
tautiniai

Šv. 
iš- 
iki

Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas
Tokį nepaprastą žmonių dva

sios vadą dvasiškoji vyriausy
bė skubiai pažino ir tuojau į- 
vertino. Jo Ekscelencija arki
vyskupas J. E. Quigley. D. D.. 
kovo 4 dieną. 1918 metais, 
kunigą Igną Albavičių pasky
rė klebonu į Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapiją. Tai buvusi

užklupo antroji lietuvių parapija Chica- 
tos prie-

i

i
Į

buvo 
būdo.

val
džios laimėti Lietuvai prielan
kaus pritarimo, kad ta valdžia 
padėtų Lietuvai kovoje prieš 
nevidonus priešus ir kad ji Lie
tuvą pripažintų de jure.

Lapkričio 25 dieną. 1937 me
tais, kai kleb. kun. Ignas Alba
vičius garbingai minėjo nuo
pelningos savo kunigystės Si-j 
dabrinį Jubiliejų, aukštoji: 
Bažnyčios vyriausybė nepa
miršo dideliai nusipelnusio Ju-

Uoliai dirbo su viršum
15 metų Lietuvių R. K. 
Labdarybės Sąjungai

Kleb. kun. Ignas Albavičius biliejato. Gi buvusioji Lietuvos
uoliai dirbo su viršum 15 metų valdžia jį pakėlė į D. L. K. Ge- 
Lietuvių R. K. Labdarybės Są- dimino ordino Rikijus.
jungos gerovei. Sumanioje jo 
vadovybėje, Lietuvių Katalikų 
Labdarybės Sąjunga įsigyjo 
250 akerių žemės netoliese 123 
gatvės, kuri vadinasi McCar- 
thy Road, sutvarkė ūkį, pasta
tus, ir 1939 metais pradėjo Se
nelių Prieglaudos rūmų staty- riai

į bą.
Praėjusių metų kovo 25 die

ną teko man aplankyti tuos 
Senelių Prieglaudos rūmus. Tai 
įspūdingas Lietuvių Labdary
bės Institutas lietuviams sene
liams priglausti.

Ciceros padangę
Kai atmintinųjų ir jubilieji- Yra vienas 

nių pagerbtuvių garbingomis 
iškilmėmis plačioji lietuvių vi
suomenė ir Bažnyčios dignito- 

visuomeniškai pagerbia ’ 
dideliai nusipelnusį didįjį lie
tuvį tėvynainį ir garbingąjį 
kleboną kunigą Igną Albavi
čių, mano iftintys skrieja į Ci
ceros padangę ir skleidžiasi a- 
pie senąjį mano prietelį ir jubi- 
liejatą, kuris savo darbų nuo- i

ALLEGED SPY — Ernest 
Frederick Lehmitz. arrested 
i n New York and charged 
in Federal Court with send- 
ing importam war informa- 
tion to Nazis in Germany. 
He pleaded guilty to accu- 

sation.

.

Tai jau seni laikai kaip pir
mą kartą suėjau į pažintį su 
kun. Ignu Albavičium. Jis ta
da, atvykęs iš Romos, vikara
vo Šv. Jurgio lietuvių parapi
joje. Jaunasai vikaras 
aukšto ūgio, malonaus
sumanus ir inteligentas, iškal
bus. labai nuoširdus ir visiems 
prieinamas, labai prieteiingas 
ir turėjo aukso širdį. Ugningo
je jo krūtinėje liepsnojo karš
toji tėvynės meilė. Seni parapi
jiečiai, kaip ir jaunimas, mylė
jo ir gerbė jį. Parapijiečiai 
džiaugėsi susilaukę nepaprasto 
lietuvio šviesuolio ir 
žiūrų jauno kunigo, 
jai visada pamatyti, 
pasikalbėti ir gauti
patarimų. Be to. jis buvo daž
nai kviečiamas į įvairius vi
suomeninius susirinkimus,! 
daug pasakęs patrijotingų kal
bų. daugelį įkvėpęs pamilti Tė
vynę Lietuvą, jai aukotis ir 
dirbti, kuri anomis dienomis 

‘ ryžosi tapti Laisva* ir Nepri
klausoma.

plačių pa- 
kurį galė- 
bičiulingai 
išganingų

goję, geriau žinoma Aštuonio-' 
liktoji. Čia lietuviai katalikai1

I nuo pat jų parapijos įkūrimo 
buvo daug nukentėjusieji iš 
dvasinio atžvilgio praeityje. 
Tarp pačių parapijiečių nebuvo 
vienybės, vyravo suįrutė, gi 
pačių žmonių pasitikėjimas 
dvasiškija nebuvo gana tvirtas.

Kuomet kun. Ignas Albavi
čius atėjo į Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapiją klebonauti, 
jis įdėjo visas savo pajėgas ir 
energingai darbavosi suvienyti 
ir suorganizuoti vietos lietu
vius. Jis pavyzdingu gyveni
mu ir nuoširdžiu pasiaukojimu 
atsidavė lietuviams katali- 
kams, ir jie pamatė, kad budri 
Dievo Apvaizda jiems siuntė 
tokį rūpestingą sielų ganytoją, 
kokis jiems buvo reikalingas.' 
Ir naujo uolaus dvasiškojo ga
nytojo vadovybėje, jie susitel
kė vienybėje darbuotis Bažny
čios gerovei ir Lietuvos nau
dai.

Į trumpą laiką ryškėjo nuos
tabūs daviniai. Draugijos bei 
organizacijos dygo ir gausėjo 
nariais. Solidarumas tarp pa
čių lietuvių brendo ir klestėjo. 
Dievui laiminant, sumaniu kle
bono kun. Igno Albavičiaus kū
rybingumu ir gerųjų parapijie
čių duosnumu 1926—1927 me
tais pastatyta nauja ruiminga 
mūro bažnyčia, kuri šiandien 
yra viena iš dailiausių lietuvių 
bažnyčių Amerikoje.

Nuopelningoje kleb. kun. Ig 
no Albavičiaus vadovybėje pa
rapijinė Dievo Apvaizdos mo
kykla puikiai gyvavo, taip pat 
uoliu jo rūpesčiu buvo įsteigta 
aukštesnioji komercinė mokyk
la. I

Jubiiiejato svetingu
mas ir uolumas 
pastoracijoje

Nenorint peršasi nepaprastas 
Jubiiiejato sveti n g u m a s. 
Tas jo svetingumas ir priete- 
lingumas pagarsėjęs ne vien 
čia Amerikoje, bet ir Europoje. 
Ypatingai Aštuonioliktoji, bū
tent. Dieto Apvaizdos parapi
jos klebonija visada būdavo 
pilna svečiais. Ten viešėjo ir 
pietavo didikai, Bažnyčios dig- 

I nitoriai, valstybių atstovai ir 
pareigūnai, diplomatai, kuni- 

1 gai, rašytojai ir žurnalistai, 
biznieriai, profesijonalai, stu
dentai ir d. k. Nūngi, Šv. Anta
no parapijos klebonija, Cice- 
roj. neprarado to savito svetin
gumo. Tasai nuoširdus klebono 
svetingumas ir prietelingumas 
laimėjo daug draugų, 
ir gerbėjų.

Ne vien nepaprastas 
tingumas ir nuoširdus 
lingumas plačiai išgarsėjo, bet 
ir kilni jo asmenybė yra idea- 
linga, kuri kitus žadina tapti 
kūrybingais ir idealiais, vado
vaujantis antgamtiniu motyvu.

Už vis daugiausiai žymėtinas 
jo uolumas pastoracijoje. Iškil-I 
mės bažnyčioje ir išpažinčių 
klausimas visada turi skirtą 
savo laiką, ligonių lankymas 
punktuaiiškas, didelis rūpestis 
kreipiamas visiems parapijie
čiams patarnauti ir daug pasi
aukojama moralinei jaunimo 
būklei.

Klebonaujant naujoje šv. 
Antano lietuvių parapijoje, D. 
G. Jubiliejatui teko daug ko 
pergyventi, štai, balandžio 3

Į
I
I

I

bičiulių

jo sve- 
priete-

Senelių Prieglaudos rūmai iš--pelnais pagarsėjęs ne vien tarp 
monumentalinis Į lietuvių čia Amerikoje, bet la- 

labdarybės' bai daug nusipelnęs ir Lietu- 
kuomet bus val ir visai lietuvių tautai. Nuo 

lietuviai pat atvažiavimo į Jungtines 
Valstybes, jis nenuilstančiai ir 
išganingai darbavosi lietuvių 
katalikų parapijose, jungda
mas ir organizuodamas tautie
čius. 2<uopelningi jo darbai 
reiškiasi ne vien parapijose, 
bet ir kitose viešose įstaigose 
ir organizacijose. Juk jis be ga
lo daug darbo ir daug pinigo y- 
ra įdėjęs net į tą pačią Lietu
vių R. K. Labdarybės Sąjungą, 
kuriai nuolatos dirbo per su 

' iit viršum 15 metų. Gausingam jo! 
duosnumui nėra kito __
Jis duosniai aukojo įvairiems' 
fondams, vienuolijoms, kolegi
joms, akademijoms, studen
tams. vargšams ir skurdžiams. 
Niekas nesuskaičiuos, kiek jis 
dirbo ir aukojo Tėvynės Lietu
vos laisvės ir kultūros reika-Į 
lams. Jis vadovavo ir dvasiški- I 
jai ir lietuviams, visur pirmose 
eilėse pasižymėdamas garbipga 

i inicijatyva, idealiu kūrybingu- ’ 
mu, ryžtingu energingumu, ne-

orėje ; 
lietuvių 
institutas, 
baigtas ir 
seneliai ras 
maldingos 
Gerojo Dievo palaiminti 
kurie uoliu savo darbu ir nuo
širdžiu duosnumu realizavo tą 
idealingą buveinę senatvės su
silaukusiems tautiečiams.

Tokios lietuviams Seneliams 
J Prieglaudos nerasi plačioje A- 
. merikoje, nė Europoje. Tai 
j garbė Chicagos lietuvių katali- 
; kų dvasiškijai ir garbė lietu
viams katalikams, kurie nepa
prastu savo duosnumu reali
zavo tokią modernią Seneliams 
Prieglaudą. Tuo labiau didesnė 
garbė eina Lietuvių R. K. Lab
darybės Sąjungai, kurios pio
nierių vadų iniciatyva ir ryž- i 
tingu darbu realizuotas toksai; 
idealingas kūrybingumas, rei
kalaująs nuolatinio pasiaukoji
mo. gausių aukų 
mo darbingumo, 
paminklas! Jis 
kartoms skelbs 
pasiaukojimo ir 
nuopelnus.

Kaip tikrovėje 
reiškiasi visa
Senelių Prieglaudos rū
tai Jubiiiejato didin- 

pasiaukojimo, energingo 
vadovy-

atrodo
. katalikų 

kuris, 
įrengtas.
sau prieglaudą, ir 
jų sielos maldaus 

tuos,

ir nepalaužia- 
Tai istorinis 
ateinančioms 

nepaprasto jų 
sunkaus darbo

Tie 
mai. 
go 
veiklumo ir sumanios
bes daviniai! O kad tai lietuvių 
katalikų nuosavybė, tuo reikš
mingesnė ir meilesnė ir saves- 
nė. Tai įkvėpimas ne vien se
niesiems. bet ir jauniems atva
žiuoti j tą idealingą vietą ir su
sidomėti ta paminkline
liams buveine. Čia kūnu sutvir
tės! ir dvasia susižavėsi.

sene-

Albavi- 
kitais skaitlin

is Visagalio

W. I. CHISHOLM
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PIJUS XII IR TAIKA 

Kalba Balandžio 9 d., 1939 m.
Nėra geresnio būdo pradėti Mūsų kalbą, kurią 

pateikiame jūsų apsvarstymui, kaip pakartoti tuos 
gražius žodžius, kuriuos mūsų Dieviškasis Mokyto
jas, atsikėlęs iš numirusių, pasakė šioje dienoje Savo 
Apaštalams: Ramybė jums. Štai taikos pasveikini
mas, štai taikos ženklas. Per šimtmečius pranašai 
skelbė, kad žmonijos Atpirkėjas, Jo laukiančiam pa
sauliui, bus Taikos Kunigaikštis. Ir angelų chorams 
giedant: Garbė Dievui aukštybėje ir ramybė žemėje 
geros valios žmonėms, Jis atėjo į šį pasaulį. Mūsų Die
viškasis Atpirkėjas buvo taikos Skelbėjas ir Atstovas, 
ir, šventojo Povilo žodžiais, Jis skelbė taikos Evangeli
ją. Ginčai ir kovos tos taikos neįveikė sunaikinti. Nes 
Kristus mūsų Viešpats, “kada mirtis ir gyvybė stojo 
į nepaprastą kovą”, kovojo iki mirčiai ir nupirko šitą 
taiką Savo kraujo kaina, laimė ja ją, kaip Savo perga
lės sutaikinančiais vaisiais, Savo kryžiaus krauju, ar 
kas yra žemėje, ar danguje.

Taigi ne tuščiai Apaštalas šventas Povilas, ne tik 
daug sykių pakartoja šitą pasveikinimą, pilną paguo
dos, Taikos Dievas, Taikos Viešpats, bet, rodos pakar
todamas pranašų žodžius, drąsiai pareiškia, kad Jėzus 
Kristus yra mūsų Taika. Tokios šiame momente yra 
mintys, kurios Mes manome yra naudingos visiems 
prisiminti ir apsvarstyti, kad pakelti ir atnaujinti vi
sų dvasią, šiame momente, kada visa žmonija taip 
karštai taikos reikalauja, taip taikos trokšta, taip su
sirūpinę taikos maldauja. Už tai šventas Augustinas 
sako: “Taikos gerybė yra toki didelė, kad žmogui nie
ko kito nėra taip malonu girdėti, iš visų trokštančių 
dalykų, jis visu labiausia trokšta taikos. Žmogaus su
pratimas ir išmintis nieko geresnio negali išrasti, kaip 
taiką”.

Bet šiandien, labiau negu kuriuo nors metu, pra
našo Jeremijaus žodžiai geriausiai nusako padėtį, ku
ris išreiškia mums šaukiant: “Taika, taika, ir taikos 
nėra”. Ir iš tikrųjų kur tik nepažvelgsime, ten liūdnas 
vaizdas sutinka mūsų akis. Nes visose pasaulio šaly
se mes matome didžiausias žmonių minias rimtai su
sirūpinusias savo likimu, varginamos baisiais įvy
kiais, kurie, rodos, pranašauja dar baisesnius įvykius. 
Žmonių sielos yra rūpesnio ir baimės apimtos, tarsi 
dar didesnės nelaimės gręsia pasauliui. Kaip toli šito
ji nelaimingoji padėtis yra nuo tos ramios, saugios 
tvarkos ramybės, kuri yra surišta su taika, tikrai ver
ta to vardo!

Kodėl Nėra Taikos
Tačiau, kaip galima tikėtis tikrosios ir pastovios 

taikos, kada net vienos ir tos pačios tautos žmonės, 
užmiršę savo kilmę ir savo tėvynę, yra taip susiskal
dę degančiu ir nepermaldaujamu nusistatymu vieni 
prieš kitus savo partijose ar reikaluose? Kaip gali bū
ti taika, Mes pakartojame, kada šimtai, tūkstančiai, 
milijonai žmonių yra be darbo? Nes darbas yra ne tik, 
kiekvienam žmogui, priemonė padoriam pragyveni
mu^ bet tai yra priemonė, per kurią, visos tos jėgos ir 
gabumai, kurias prigimtis, auklėjimas ir menas su
teikė žmogiškajai asmenybei, suranda savo būtiną 
išsireiškimą ir tai su tam tikru prigimties malonumu.

Kas gi nemato, kaip, tuose nedarbo metuose, kaip 
žmonių 
gyveni- 
praban- 
ir savo

priprasti gyventi po ver
gijos jungu.

Vieną dieną Jonas pasi
šaukė Juozuką, sakyda
mas:—Juozuk padėk man 
slėpti mano mylimą šau
tuvą ir kiek amunicijos; 
noriu, kad ir tu žinotai, 
kur aš paslėpsiu, nes kar
tais gal man neteks jo 
vartoti; kai tu užaugsi gal 
tau bus reikalingas Aš 
jaučiu, kad rusai greit 
pribus atimti iš

______ _________________________________5

Kviečiame Rinkti Delegatus 
Į Konferenciją

Italai jau trys metai kaip tikėjosi, kad Roma bus 
bombarduojama. Šis aptvarstymas parodo, kaip pa
vyzdžiui buvo aptvarstytas kultūrinis vienetas — 
Mare’ Aurelio statula, kad bombos nesugriautų.

(Vaizdelis iš Nepriklausomos 
Lietuvos ir pirmosios okupa

cijos laikų).
(Tąsa)

Ilgai jis žiūrėjo Jonui į a-į 
kis, jo akyse matėsi nesu-j 
prantamas pasiryžimas ir 
tvirtumas; žiūrėdamas į 
jį, galėjai suprasti, kad 
jis pergyvena skaudžiausį 
smūgį, kokio jo jauna šir
dis dar nebuvo patyrusi. 
Norėjo ir Jonas ką Juozu
kui sakyti, bet nebuvo 
balso burnoje, tik skau
dus atodūsis išplaukė iš 
krūtinės. Užviešpatavo 
momentas tylos. Galop 
Juozuko balsas praskam
ba. Jis, žiūrėdamas į bro
lį, drebančiu balsu tarė:— 
Jonai!... Vytautas kadaise 
prisiekė kryžiuočiams at
keršyti, ir jis atkeršyjo,— 
aš irgi prisiekiu atkeršyti 
rusams, ir tikrai atkeršy
siu!... gaila, kad aš dabar 
mažas, bet ateis valanda, 

į gailėsis tas rusas, kuris

kad mes pergyvename, didžiausios minios 
■kenčia vargą ir skurdą? Jų tas nelaimingas 
mas dar paaštrinamas tuo, kad kiti gyveną 
giai, išleisdami pinigus pasilinksminimams 
malonumams, visiškai neatsižvelgdami į beturčių var
gingą gyvenimą. Kas gi nemato, kaip tie vargšai žmo
nės lengvai patampa aukomis tų, kurie gražiais paža
dais skelbia klaidingą mokslą.

Toliau, kaip gali būti taika, jei tarp įvairių vals
tybių nėra to bendro, teisingo sutarimo, kas galėtų 
vesti pasaulio tautas šviesiu pažangos keliu? Priešin
gai, kada iškilmingai padarytos sutarties nebeteko 
savo tikrumo ir vertės, kuri yra pagrindas savitarpio 
pasitikėjimo ir be kurios karštai trokštamas nusigin
klavimas, medžiaginis ir dorovinis, kiekvieną praei
nančią dieną pasidaro labiau negalimas įvykdyti, tai 
kaip begalima tikėtis taiką turėti?

Tai baisiai audrai artėjant, Mes raginame visus 
sugrįžti prie Taikos Karaliaus, Mirties Nugalėtojo, iš 
Kurio mes girdėjome raminančius žodžius, “Ramybė 
teesie jums”. Prašykite, kad Jis maloningai suteiktų 
mums Savo pažadėtą taiką, Savo taiką, kurios pasau
lis negali duoti, tą taiką, kuri viena nuramina ir paša
lina baimę ir kuri išblaivina žmonių protus. “Aš pa
lieku jums ramybę; ne kaip pasaulis duoda, Aš jums 
ją duodu. Lai jūsų širdys nenusigąsta ir tenebijo”.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar galima tikrą ir pastovią taiką turėti be Kristaus

mokslo?
2. Kodėl nedarbas taip pakenkia taikai?
3. Kodėl valstybės viena kitai nepasitiki; kas reika

linga?
4. Ką Popiežius įsako žmonėms daryti?

Rugsėjo - September 2 ir 3 d. d. Pittsbrughe, Wil- 
liam Penn Hotelio svetainėje, įvyks AMERIKOS LIE
TUVIŲ KONFERENCIJA. Belieka beveik tik vienas 
mėnesis laiko delegatams išrinkti. Todėl raginame vi
sus veiklius žmones lietuvių kolonijose sukrusti!

Konferencija turi būti didelė ir įspūdinga, kad ji 
mūsų duotų gerų vaisių. Amerikos Lietuvių Taryba ir jos 

šaulių visus ginklus. Ma- įgaliotas Rengimo Komitetas, iš savo pusės, deda vi- 
no šautuvas neregistruo- sas pastangas, kad būtų paruoštas gražus ir kons- 
tas, tai nėra reikalo jo ru- truktyvus darbų programas.
sams ir duoti, o jie neži-1 Amerikos lietuvių organizacijų, kolonijų komite- 
nos, kad aš jį sau pašilai- įr laikraščių atstovai susirinks Pittsburghe pa- 
k*au- reikšti mūsų vieningą pasiryžimą remti karą iki visiš-

Jonas gražiai išardė kos Jungtinių Tautų pergalės — ir kartu aptarti bū- 
šautuvą, sudėjo į geležinę jUs padėti Lietuvai atgauti nepriklausomybę.
dėžę, dar 25 šovinius, 6 Į Galimas daiktas, kad iki karo pabaigos mes jau 
apkasines granatas ir vis- , daugiau nebegalėsim suvažiuoti ir bendrai apsvarsty

ti brangius mums kiekvienam reikalus, nes, karui 
I progresuojant, didėja transporto sunkumai ir kito
kios neišvengiamos kliūtys. Taigi šitą progą privalo
me išnaudoti ko pilniausiai.

Delegatų rinkimo taisyklės jau buvo plačiai pa-

į ką gražiai uždarė. Jonas i 
su Juozuku nešini dėžę! 
nuėjo į miškelį. Netoli 
traukinio bėgių prie upe
lio atšlaitėje surado tin- 

. karną vietą; iškasė duobę
lir dėžę paslėpė. Juozukas skelbtos ir čia jų nebekartosime. Bet prašome draugi- 

. . Y,_ 1^-.: +SL. + k.io TIIOIAIIgerai įsidėmėjo vietą, vie
pta labai gerai atsekama,! 
atšlaitėje prie pušaitės.

Už kelių dienų į kaimą 
pribuvo pilnas vežimas 
rusų karių, su vienu ko- 

Į misaru priešakyj. Pir
miausiai sustojo Juozuko 
namuose ir, komisaras 

į tuoj pareikalavo Jono. 
Tas pats komisaras tuoj 
pareiškė Jonui, kad, “gar
bingieji Rusijos kariai 
reikalauja, kad jis atiduo
tų visus šaulių šautuvus, 
esančius jo žinioje”. Jo- 

gai ir apgynėjai . Apacio- eds komisarėlį į klįtį ir 
ta H v» Kiiva ii ryv*o cvto • Į _ c c

‘ | pirštu parode į kampą sto- 
’ į vinčius šautuvus. Šautu

vai tuoj paimti, bet to ne
gana, padaryta krata vi
suose namuose, nieko ne
rasta; tik pieninė kiek nu
kentėjo, 
ten rado keletą sūrių ir 
puodynę, kuriuos ir pasi
glemžė, pareikšdamas, 
kad “reikia mylėti šiuos 
galingus Lietuvos apgy
nėjus, nes sūriai ir svies
tas, tai esanti puiki dova- 

, na rusų kariams”. Jis dar 
Juozuko motinėlei net pa
dėkojo už dovanotus sū
rius ir sviestą, nors tei
singai jis juos pasiėmė ne- 

I atsiklausęs.
(Bus daugiau)

A. DAUKANTAS.

Karžygys
■ 

į kelio pažiūrėti
I plakatų. Plakatai 
užrašyti lietuvių i 
kalbomis, 
skambėjo: 
saugoti jūsų nuo vokiečiui 
užpuolimo. Visi laikykitės 

įšaltai ir kooperuokite su 
raudonosios armijos ka
riais, nes mes jūsų drau-

paliktų 
L buvo 
ir rusui 

plakatuose i 
“Atėjome ap- i

je dar buvo užrašyta 
“Lai gyvuoja mūsų drau
gas ir tėvas Stalinas!”

Supykęs Juozukas nu
plėšė plakatą ir kojomis 
sutrempė, — negyvuos jis 

į ilgai — pamanė ir, pats 
nuėjo prie traukinio be
lgių. Juozukas mylėdavo 
sekti prabėgančius trau
kinius, ir dabar turėjo 

į prabėgti rytinis trauki
nys iš Kauno Kėdainių 
link. Bet traukinys nepa
sirodė. Vietoj jo, iš Kėdai
nių pusės atalsavo uždu
sęs rusų šarvuotis ir, cy
piančiais ratais nucypė 

sutiks mane, gailėsis įžen- Kauno link. Liūdnai jau
gęs į šventą Lietuvos že-

I

i tesi Juozukas, niekur ne-
melę, bet jau tada gailėtis Sa^J° rasti ramybės, 
bus jiems pervėlu! — ir vaikščiojo lig našlaitis li- 
Juozukas verkdamas pa- kęs. Kaž-kodel ir tėvelis 
siieido į giraitę. Pasivijęs neliepė avelių ganyti, 
jį Jonas, visaip ramino,' 
bet Juozukas 
dar verkė kol akyse aša- mino, 
ros išdžiūvo.

Tą dieną Juozukui ne- kė, kada rusai išeis iš kur 
reikėjo avelių ganyti. Jo- atėjo. Bet Juozuko tauki
nas jas nuvarė į užtvertą mas neišsipildė. Rusai vi- 
apluoką. Kitos dienos ry- sai nesirengė grįžti iš kur 
tą, kada Juozuką pakėlė iš atėjo, bet kas dien rengė- 
miego įsmigęs į jo veidelį si likti didesniais ponais 
tik patekėjusios saulutės Lietuvoje. Už savaitės lai- 
spindulėlis, jis išgirdo ko, kaimo seniūnas prane- 
lauke didžiausį triukšmą, šė, kad visi kaimo gyven- 
Apsirengęs išskubėjo kie- tojai turi atiduoti 
man. Nemalonus ir ne- turimus ginklus policijai
lauktas vaizdas atsistojo nepaklausę šio įsakymo,
prieš jo akis. Vieškeliu 
traukė didžiausi pulkai 
rusų karių. Iš dulkių de
besų lindo nepasibaigian
čios gurguolės motori
zuotų vežimų, patrankų, 
ir eilės šarvuočių. Moto- 
cikluoti rusų kąriai susto- 
dinėjo prie kiekvieno tele
fono stulpo, prikaldami 
plakatus. Padangėmis 
skrido skvadronai 
džiuiių lėktuvų ir 
skrido Kauno link, 
nelauktieji 
pravažiavo

Praslinko kelios dienos 
ilgai-ilgai ir Juozukas kiek apsira- 

bet jis vis laukė 
šviesesnio rytojaus, lau-

I

di- 
visi 

Kada 
pavergėjai

jų kaimeli, 
Juozukas nuėjo prie vieš-

nes komisaras

—

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m.

Švenč. P. Ma-
Šiluvos ok-

rugsėjo 7—15 d. Tėvas

jų valdybas: kai tik delegatas bus išrinktas, TUOJAU 
parašyti jam mandatą ir vieną mandato kopiją NEA
TIDĖLIOJANT pasiųsti ALT centro sekretoriui: 1739 
So. Halsted St., Chieago, III.

Prašome taip pat neužmiršti ir finansinės para
mos Amerikos Lietuvių Tarybos darbui dėl Lietuvos 
išvadavimo.

Pirmą Konferencijos dieną — 
re, bus Bankietas delegatams ir 
kainuos po $3.50 asmeniui. Jie turi būt užsisakyti iš 
anksto per Rengimo Komitetą Pittsburghe (119 South 
22nd Street).

Būtinai reikia taip pat iš anksto rezervuoti sau 
kambarius viešbutyje, kad būtų užtikrinta nakvynė. 
Kainos William Penn Hotelyje tokios: pavienis kam
barys $3.85 (ir brangiau); kambarys su dviem lovom 
$5.50 (ir brangiau); kambaryje 4—5 žmonėms nak
voti tik po $2.00 asmeniui. Rengimo Komitetas kam
barius delegatams paims, bet reikia nesivėlinti jam 
parašyti.

Delegatams patartina bent už kelių dienų prieš 
išvažiuojant iš namų (juo anksčiau, juo geriau) apsi
rūpinti geležinkelio tikietais, ypač kurie nori gauti 
vietą Pullmane.

Nereikia paisyti, jeigu ruošiantis kelionei arba 
keliaujant teks susidurti su kaikuriais karo laiko ne
patogumais. Atsiminkime, kokį vargą ir pavojų ken
čia mūsų jaunimas karo frontuose — ir kokioje bai
sioje padėtyje yra mūsų tėvai, giminės ir draugai po 
okupantų letena dirba ištrėmime!

Mes trokštame, kad po tų vargų ir kančių ateitų 
šviesesnė gadynė visai žmonijai ir mūsų gimtajam 
kraštui.

Tad visa demokratiniai nusiteikusioji lietuvių 
'visuomenė, kuri brangina šios šalies laisvę ir geidžia 

■ laisvės Lietuvai, yra kviečiama į talką — kad AMERI
KOS LIETUVIŲ KONFERENCIJA Pittsburghe būtų 
visu šimtu nuošimčių sėkminga!

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
Leonardas Šimutis, pirm.

Dr. P. Grigaitis, sekr. M. Vaidyia, ižd.

rugsėjo 2 — vaka- 
svečiams. Tikietai

I Chieago, III.
I rijos Gimimo par., 
tava,

j Juvenalis Liauba.
Naterbury, Conn. — Šv. Juo

zapo par. Šv. Pranciškaus No
vena, Šv. Pranciškaus Mylėto- 

, jų ir Tretininkų Konferencija, 
rugsėjo 8—19. Tėvas Justinas 
Vaškys.

Lavcrence, Mass. — šv. Pran
ciškaus Par., Šv. Pranciškaus 
Novena, rugsėjo 25 — spalių 4 
d. Tėvas Just. Vaškys.

Neu: Haven, Conn. — šv. Ka-

visus

bus labai skaudžiai bau-,
džiami. Praslinko dar zimiero par. 40 vai., atlaidai, 
kiek laiko, kitas skaudus,spalių 3—5 d. Tėvas Juvenalis 
įsakymas, valdžia nepa- j Liauba.
geidauja šaulių Sąjungos.;
Šaulių Sąjunga panaiki
nama, jų turtas konfis
kuojamas, o ginklai per
duodami kariuomenei.

— Šaulių Sąjunga panai
kinama! — kartojo neti
kėdamas Juozukas, — tas 
reiškia, kad Lietuva ne
tenka laisvės visiškai!

Skaudėjo Juozukui šir
delė. bet jis jautė, kad tas 
jam nieko nepadės, reikės

I

Clevcland, Ohio — Šv. Jurgio 
par., 40 vai. atlaidai. Spalių 10 
— 12 d. Tėvas Juvenalis Liau
ba.

Chieago, Iii. — Švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
Švenč. P. Marijos Nek. Prasidė
jimo novena ir misijos, lapkri
čio 29 — gruodžio 8 d. Tėvas 
Juvenalis Liauba.

FRANCISCAN FATKERS
310 Orchard PI.. 

Pittsburgh, (10), Pa.



jonais koncertai, 
per visą rugpiūčio 
čadienių vakarais.
miesto name, šiais
koncertavęs ir muzikas J.

BERNADETOS GIESME

LAWRB!CE, MASS.

šių žodžių rašytoja, nuėjusi 
pas gerb. kleboną, sutiko jį ap
sipylusi prakaitu, nes tą dieną 
kuopė medų, ir pasakojo, kad 
jau išėmęs apie keturiasde- 
šimts kvortų, šiais metais tiki 
si gauti tarp 30—50 galionų. 
Šie metai yra labai geri dėl 
medaus. Mūsų klebonas, kun. 
P. M. Juras, bites laiko ant 
klebonijos stogo. Turi septy- 
nius spiečius.

FRANZ WERFEL
HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

kurie tęsis 
mėnesį tre- 
Varpai yra 
varpais yra

Vai-

DAYTON, OhiO
pus-

NORtfOOD, MASS.
>7

naujų kandidačių rugpiūčio 15
AgruortčZč

as nares 
Valdyba.

Šv. Vardo draugija turėjo 
savo sąskridį Palangoje liepas 
25 d. Komunikacijai pasunkė
jus, mažiau turi galimybių nu
važiuoti. Tad ir suvažiavo ne- 
daugiausiai.

Pereitą sekmadienį 
biuletenyj paskelbta. 
Fredrikas Vasiliauskas 
le) ruošiasi į vedybinį gyveni
mą su p. Alena Snapkauskaite! 
iš Cambridge. j

Kapitonas daktaras James 
Pash savaitę praleido Lawren- 
ce tarp savųjų.

Mirė 
laidota 
rapijos

Viktorija Danušis. 
iš Šv. Pranciškaus 
bažnyčios liepos 28

Pa-
pa- 
d.

Sodalietės turėjo savo 
maldas ir mėnesinį susirinki
mą po mišių, liepos 25 d. nuta-

pa-

ALBERT R. BARKER
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

WORCESTER. MASS.
275 Main St., Webster, Mass.

parapijos 
kad p. 
(Vasal- 
gyveni-

Pereitą šeštadienį, liepos 21 
d. susirgo p. B. Adomaitienė.! 
gyv. 4 St. George St. Ji randa
si namuose gydytojo priežiūro
je.

pp. Rakauskai ir jų sūnelis 
Petrukas dabar atostogauja 
Cape Cod. Jiems išvažiavus su
sirgo p. Rakauskienės mamytė, 
p. Adomaitienė.

Linkime p. Adomaitienei pa
sveikti.

Kryžiaus parapijos 
s susirinkimas įvyko 

:.epos 20. parapijos svetainėje. 
Susirinkimo prezidiumą suda
rė: kun. kleb. Leonas J. Pras- 
palius. parapijas komiteto pir
mininkas Pranas Ambrozaitis 
ir rast. Pranas Gudelis. Buvo 
išduota parapijos finansinis ra
portas pirmųjų šešių mėnesių. 
1943 metų. Pasirodė, kad ba
lansas parapijos kasoje padi
dėjo daugiau kaip vienu tūks
tančiu dolerių per tą laiką. Pa
rapijos skolos užbaigtos mokė
ti pereitais metais.

Kieoonas pareiškė parapijie
čiams dėkingumo žodį už jų 
pasidarbavimą, ir pranešė, 
neseniai įvykusiame 
suvažiavime Jo 
Arkivyskupas

parapiją, 
(kokios pasekmės 
žoje parapijoje,' 

į 70 šeimynų, ir palai 
pavyzdžiu kitiems.

Paiapijos metinis dovanų lei
dimas ivvks šeštadienio vaka- 
re. rugpiūčio 14. parapijos sve
tainėje. Tikietų knygutės iš

siųstos visiems parapijiečiams. 
< Moterų draugija rengia pik- 
* nikelį prie bažnyčios sekma- 
I dieni, rugpiūčio 8. F.A.G.

p. Joana Tvaskaitė, slaugė 
Šv. Elzbietos ligoninėje. Brigh- 
ton. savo draugėmis tam nat I 
atostogauja Cape Cod.

Šią savaitę prasidėjo karili
a

T

August 1-st
SALE

I. J. Fox didžiausia kailinių firma, Amerikoje, 
skelbia per rugpjūtį mėnesį taip vadinamą — 
AUGUST 1-st SALE, šiame išpardavime kailinių 
kainos žymiai nupigintos.

Įsigykite kailinius vasaros metu, kada kainos 
yra žemos. Kas nusipirks kailinius mūsų krautu
vėje. tiems duosime storage dovanai iki ateinan
čios žiemos.

Kailinių pasirinkimas yra didelis ir įvairus. 
Moterys ir merginos, įvestuokite savo pinigus į 
moderniškus kailinius, nes tai nėra geresnio ir 
daugiausiai užsimokančio investmento.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad jums patarnautų šios krautuvės lietuvis ats
tovas p. BERNARDAS KORAITIS. kuris yra kai
linių ekspertas ir žinovas. Jis primieruos jums 
kailinius ir pritaikins jūsų skoniui ir figūrai. A- 
teikite šiandien į mūsų krautuvę ir persitikrinki
te. kaip pigiai ir lengvomis sąlygomis galite kaili
nius įsigyti.

FO^TCTORY

BUY
V NIT F D 
STATĖS

WAR
/ ■ Wbo\ds ! >/- *vD 
fi »«\STAMPS

All WASHINGTON STREET. 
BOSTON, MASS.

— Tu galėsi ją matyti, — jis sake.
Bernadetos tėvams, kaip policijos vir

šininkui ir valstybės gynėjui, nepasisekė 
atkalbėti ją, kad daugiau neitų pas Ma- 
sabielį. Tėvo prašymams ir grąsinimams 
Bernadeta teturėjo vieną atsakymą: 
— Jei aš nebematysiu Moteriškės, aš ne
galėsiu gyventi. — Galutinai tėvas pri
glaudė ją prie savęs ir tarė: — Tu galė- 

- jų si ją matyti, aš tau užtikrinu. Gali jie 
mane į kalėjimą užrašyti, bet tu Moteris- 

kunigų
1 Ekscelencija 
viešai pagyrė 

pabrieždamas
; atsiektos ma- 

turmčioje tik
■laikydamas ją

kę matysi.—
Bernadeta, gavus tėvų laidimą, bėgo 

tuojau prie urvo. Moteriškė tenai jau bu
vo ir ji davė ženklą Bernadetai ateiti ar
čiau. — Eik ir pasakyk kunigams, — ji 
tarė. — kad čia būtų koplyčia pastatyta.

Moteriškė tuojau pranyko. Eidama 
namo Bernadeta galvojo apie Apsireiš- 
kusios žodžius: — Eik, pasakyk kuni-

WESTFIELD, MASS
SĖKMINGAS PARAPIJOS 

PARENGIMAS
1

Praeitą savaitę Šv. Kazimie
ro parapija turėjo savo metinį

Į parengimą — Lawn Party tris 
vakarus. Vakarai pasitaikė 
gražūs, žmonių dalyvavo daug 

; — pilnas Šv. Kazimiero gražu- 
• sis parkas.

Jaunieji, grojant muzikai,Į 
smagiai sukosi ant naujai pas
tatytos šokiams platformos, ir 
senesnieji, atsiminę savo jau
nas dienas, neatsiliko nuo jau
nųjų.

Sekmadienį, laike šv. mišių, 
klebonas kun. V. Puidokas pa
skelbė. kad parengimas savo 
pelnu viršijo visus kitus praei- 

, tyj darytus parengimus. Gryno 
■ pelno parapijai liko Si 122. 31c.

Klebonas dėkojo visiems atsi- 
į lankiusiems į parengimą, ypa- 

I tingai darbininkams, kurie įdė
jo visą širdį parengimo pasise- 

i kimui.

SERGA
Antanina Tumšienė sunkiai 

apsirgo ir randasi Westfield 
Noble ligoninėj. Ligonė kartais 
jaučiasi geriau, bet kartais su 
mirtimi kovoja. Linkime Anta
ninai Tumšienei pergalėti ko- 
greičiausiai ligos sunkumus ir 
vėl grįsti į sveikųjų tarpą, dar
buotis. kaip privažiame, taip ir 

. organizaciniame gyvenime.
- — ■ 

buvo 
skaitė 
atėjo 

Aš esu Bernadeta Su-

Bernadeta bėgo prie urvo. - Koki man garbė, — tarė Kun. Peiramalis 
gams. — Ji tuojau nutarė eiti pas Liur- 
do kleboną Peiramalį. Klebonas 
darže ir, vaikščiodamas takais, 
brevijorių. Bernardeta nedrąsiai 
prie jo ir tarė: 
birūtė. —

— A! koki man garbė... Na, eikš pas
kui mane. —

Abu įėjo į kleboniją. Klebonas staiga 
atsisuko į Bernardetą ir tarė: — Na, sa
kyk ko nori? — Bernadeta truputį išsi
gandus atsakė: — Moteriškė man sakė, 
Eik ir pasakyk kunigams, kad čia būtų 
koplyčia pastatyta. —

Klebonas, nors buvo daug girdėjęs a- 
pie' Liurdo apsireiškimus, bet nusidavė 
nieko nežinąs ir ilgai Bernadetą klausi
nėjo. Kada jis paklausė kaip tos Mote
riškės vardas, Bernadeta atsakė nežiną.

Tada klebonas tarė: — Atsakyk tai Mo
teriškei, kad Liurdo klebonas nepratęs 
vesti derybų su žmonėmis, kurių jis ne
žino. Pirmiausia ji turi pasakyti savo 
vardą, — ir įtikrinti, kad tai jos tikras 
vardas...—

Bernadeta liūdnai pažiūrėjo į kleboną 
išėjo namo. Klebonas giliai susimąstė.ir

* * *

Bernadetos pasikalbėjimas su klebonu 
ištisai yra aprašytas Vyskupo Bučio 
knygoje: Šv. Panelės Marijos Apsireiški
mas Liurde, — kurią “Darbininkas” ne
užilgo išleis. Užsisakykite tą knygą da
bar. Jei prisiusite $5.00. tai tapsite kny
gos išleidimo rėmėjais ir jūsų vardas bus 
įrašytas knygoje.

PENNSYLVANIJOS 2INIOS
LIETUVIŲ DIENA, 

Lakevvood5 Pa.—
spaudę. Iš tokio susispaudimo ' 
gręsia pavojus sveikatai Sesu
čių ir našlaičių.”

Tuč tuojau atstovai kunigai,' 
išgirdę tokį gražų ir karštą Į 
prašymą Vyskupo Hafey,' 
Scrantono Vyskupijos Ganyto- ■ 
jo, visi prižadėjo paaukoti tam .

. inaujam Vienuolynui duosnias 
aukas. Vieni aukojo po šimtinę.' 
kiti mažiau. Iš viso kunigai I 
paaukojo $600. Tikimės, kad: 
artimoj ateity visi kunigai ir • 
jų parapijiečiai paaukos tam buvusis Sales 
brangiam tikslui 
kas. Aukas galima 
nai Bonaventūrai,
Elmhurst. Pa.

Kaip kitais metais, taip ir šį- ; 
met, Lietuvių Diena įvyks 
Lakevvood, Pa., sekmadienį, 
rugpiūčio 15 d. Laikytame su
sirinkime pas Kun. M. Dau
mantą. parapijos iš Giraddvil- 
le, Shenandoah. Mahanoy City, 
Tamaąua. Minersvii’e, St. 
Clair, Frackville, Maizeville, ir 
Coaldale turėjo savo atstovus. 
Šių minėtų parapijų kunigai iš
rinko sekančią valdybą, kuri 
surengs Lietuvių Dieną šiais 
metais: pirmininkas kun. Juo- “ 
zas Šukevičius, klebonas iš Ta- 
maqua; vice-pirm. kun. A. De
gutis, klebonas iš Maizeville; 
sekretorius kun. P. Laumakis, 
klebonas iš St. Clair; iždinin
kas kun. K. Rakauskas, vika
ras iš Minersville: Garbės Pir
mininkas, klebonas kun. P. Čes- 
na, kun. S. Norbutas ir kun. J. 
Šukevičius. Presos komisija: 
kun. J. Bagdonas, vikaras iš 
Mahanoy City ir kun. M. Dau- sekmadienį, 
mantas, klebonas iš Girardvil- 
le, Pa. Programos komisiją su
daro kun. J. šukevičius, kun. J. 
Bagdonas ir kun. L. Pečiukevi- 
čius, vikaras iš Frackville. Ats
tovai - kunigai, dalyvavusieji rininga programa. Kalbės 
Liet. Dienos surengimo susi- kantieji garsūs žmonės: Lietu- 
rinkime, nutarė skirti visą pel- vos Prezidentas Antanas Sme- 
ną šios dienos į tris dalis: vie- tona ir Pennsylvanijos Valsty- 
ną dalį Sesutėms Kazimierie- 
tėms, antrą dalį Sesutėms 
Pranciškietėms, ir trečią dalų 
Sesutėms Jėzaus Nukryžiuoto
jo iš Elmhurst, Pa.

SUKAKTUVIŲ SANKIRTAS
Jonui ir Saliomijai Baku- 

I čiam, jų vedybų sukaktuvių 
| proga. Jeronimas ir Antanina 
Urbaičiai praeitą šeštadienį su- 

j rengė “surprise” party. Susi- 
į rinko giminės, pažįstamo bei 
draugai; taip pat atsilankė ir 

i vietinis klebonas kun. V. Pui
dokas. Vaišindamiesi šeiminin
kų Urbaičių gardžiais skanė- 

| siais, linkėjo Bakučiam ilgo ir 
i laimingo gyvenimo. Baigiantis 
bankietui. Bakučiam buvo į- 

! teiktos gražios dovanos su į- 
: vairiais linkėjimais vedybinio 
; gyvenimo sukaktuvių proga. 
Bakučiai tarė širdingą ačiū vi
siems puotos dalyviams, o ypa
tingai šeimininkams Urbai-

į susirinkime, šį oficialų prane
šimą davė Pepsl-Cola kompani
jos Prezidentas VValter S. 
Mack, Jr.

Mr. Clarkin turėjo sąryšį su 
' carbonated daryklomis dau
giau kaip keturiolika metų ir 
buvo virš šešis metus Manager 
of National Accounts dėl West- 
inghouse Electric & Manufac- 
turing Co.

Pirm įstosiant į Pepsi-Cola 
Company 1940 m., Mr. Clarkin 
buvo Generaliu Managerium 
vienoje minkštųjų gėrimų dide
lėje įstaigoje. Rytuose.

i Jis yra gimęs St. Paul, Min- 
nesota ir lankęs .St. Thomas 
College ir Minnesota Universi
tetą. Skl.

JOHN P. CLARKIN.
Manager Pepsi- 

gausias au- Cola Kompanijos išrinktas V 
siųsti Moti- Į 
St. Mary’s

j Kūrybinis momentas 
džiaugsmo šaltinis,

^' žmogus turi progą pareikšti sa- 
ce Pirmininku šios kompanijos. įasmenybę.
pereitame Board Direktorių Prof. St. Šalkauskis.

nes
yra 

jame

susirinkimoLietuvių Dienos 
nuotaika buvo labai graži. Visi 
kunigai nutarė visomis jėgomis 

■ remti šių metų Lietuvių Dieną. 
Jau parkas paimtas. Kadangi 
Lietuvių Diena šįmet pripuola 

todėl šv. mišių
parke nebus. Žmonės, kurie 
vyks į Lietuvių Dieną yra ragi
nami išklausyti šv. mišių savo 
parapijų bažnyčiose. Trečią va
landą po pietų bus graži ir tu- 

se-

Užsisakykite Toniko Pas Mus \
Pristotam geriausį toniką t

Piknikams, Vestuvėms, įį
Krikštynoms ir visokiems >

Parengimams. '
Kainos prieinamos. į

Grafton Avė., Islington Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSK1S,Namų Tel. Dedham lSOlf-R

bės Senatorius, Harold Wat- 
kins. Bus dainų ir muzikalinių 
veikalų. Vakare įvyks šokiai. 
Gros garsi orkestrą.

Visi lietuviai yra raginami 
vykti į Lietuvių Dieną ir pa
remti gražų ir 
lą — Lietuvių 
nuolynus. Mes, 
juos palaikyti:

1

Gautas specijalus laiškas 
Vyskupo Hafey iš Scrantono 
Vyskupijos, kuriame Vyskupas 
prašo lietuvių parapijų klebonų 
ir jų asistentų paraginti žmo
nes gausiai aukoti pastatymui mė yra juos remti. Atvykdami 
Vienuolyno Sesutėms Jėzaus 
Nukryžiuotojo, Elmhurste, Pa. 
Vyskupas nurodo labai didelį 
reikalą statyti šį naują vie
nuolyną. Jis tarp kitko sako: 
“Sesučių Elmhurste yra suvirs 
70, o našlaičių ir darbininkų y- 
ra virš 40. Sesutės neturi jokių 
patogumų. Jos turi gulėti ant 
grindų. Kadangi didelis Naš- 
laitynas neseniai sudegė, Sesu
tės ir našlaičiai yra labai susi-

reikalingą tiks- 
Įstaigas — Vie 
lietuviai turime 

mūsų prieder-

į Lietuvių Dieną, mes paremsi- 
me savas lietuviškas įstaigas. 
Į Lakevvood galima vykti bu- 
sais ir traukiniais. Kas gyvas 
vykime į Lietuvių Dieną rug
piūčio 15-tą. Atliksime naudin
gą darbą. Paremsime lietuves' 
Sesutes, nes jos pasišventu- i 
šiai dirba, kad palaikyti lietu
vybę Amerikoje — auklėja mū
sų

čiams už tokį iškilmingą, jiem 
pagerbti bangi etą. D.

jaunimą.

Kun. M. Daumantas,

Lietuvių Dienos Presos
Komisijos Narys.

<1

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS į J
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis j

Šv. Pranciškaus Varpelis” p
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS” |

Metams kainuoja tik $1.00 
Kanadoje $2.00 <

Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. Į 
Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, ‘ 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” < 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- į 
meratų gauna vertingų dovanų. 2

"VARPELIS" |
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir * 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- į 
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. j

Adresas: <
FRANCISCAN FATHERS j

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. \
Telephone — Hemlock 6567
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ŽINUTES vokas, klierikai: Bernatonis, 
Brazauskas, Janušonis, Kon- 
tautas, Naudžiūnas, Rusteika, 
ir panelė Suzana Griškaitė, 
Philadelphijos operos artistė iš

Vyskupo P. Bučio Knygos- 
Švč. P. Marijos Apsireiškimai i • i r\— —• •

CAMBRIDGE, MASS. ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Liurde, Rėmėjai
Šiomis dienesnis, 

j-lės S. Z. Tomkūnaitės, 
»*idge miesto ligoninėje 
slaugių pagelbininkių 
Sveikiname.

Sodalietės 
Cam- 
baigė 

kursą.

Liepos 25 d., Šv. Petro bažny
čioje lankėsi kun. Mykolas
Šmigelskis, MIC., kun. J. Ple- Hartford. Conn. Panelė artistė,

DAKTARAI

Šou. 4476 Į Į
Dr.JosephF.Antanėlis ■:

OPTOMETRISTAS • Į į 
515 East Broadway !;

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus j! 

Trečiadieniais ir iĮ 
! Penktadieniais
t Vakarais Nuo 7 iki 9-tai j > 
į šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. ;!

bažnyčioje, sugiedojo Avė Ma
ria, Agnus Dei ir O Salutaris. 

į Paskutinę giesmę ji giedojo su 
artistu R. Juška. Šis antras pa- 
neles pasirodymas, šioje baž
nyčioje, buvo tinkamos jos už- 
sirekomendavimas. Mat ji su 
parapijos choru duos koncertą 
parapijos naudai. Dabar para
pija tikrai lauks jos to būsimo 
koncerto, kurs įvyks lapkr. 21 
dieną.I

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTA1

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vakaro

Seredomis:—
Nuo 8 ryto iki 12 vai. diena.

Tą dieną, “Darbininko” salė- 
i je, įvyko sėkmingas susirinki
mas suorganizuoti grupę sąva- 
norių, kurie rašytų ir kalbėtų 
apie Lietuvos išlaisvinimą. Iš
rinkta laikina valdyba bei 
žmones, kurie organizuotų ra
šytojus ir kalbėtojus. Už poros 
savaičių bus šaukiamas kitas 
susirinkimas šiuomi reikalu.

Tel. ŠOU 2712
Dr. J. C. Seymour 

(LANDŽIUS) 
Lietuvis Gydytojas

Specialybė—Akių, Vidurių 
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą.
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 
So. Boston, Mass.

A

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Rūgs. 1 d., nuo 12 v. dieną 
bus galima gauti Porcijunku- 
lės atlaidai. 7:30 v. v., bus at
laidų pamaldos.

“žvaigždė” šviečia, 
nys). Jie šviečia netik savo tu
riniu, bet gražia 
stylingumu. Būdas 
labai talentingas 
Viskas lengvai 
parašyta. Mūsų įžymus Jonas 
Kmitas nuolat giria “žvaigž
dės stylių ir kalbą. Už tai ten
ka didžiulė garbė redaktoriui 

į Tėvui Antanui Mėšliui. S. J.
(Bus daugiau)

■
Liepos 27 d., mirė, porą sa

vaičių pasirgusi, savo namuose. 
113 E. 2nd St., Monika Mila- 
šauskienė, 47 metų. Paėjo Birš
tonu parapijos. Amerikoje pra
gyveno 30 metų. Paliko vyrą 
Petrą, sūnų, brolį ir dvi seserį. 
Laidojama, liepos 30 d., 9 v. r. 
iš šv. Petro par. bažnyčios. 
Mykolo kapuose.

M

I
(Tęsi-

išvaizda ir 
rašymo yra 
ir lengvas, 

suprantamai

Šv.

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

vo lemta jaunuoliui dar gyven
ti, nes jūreivis A. Gedraitis jau 
antrą kartą išsigelbėjo kovose 
su priešu, pp. Gedraičių antras 
sūnus marinas, jau du metai 
kaip tarnauja karo tarnyboje.

Bank.

Kiek laiko atgal, kovoje su 
iriešu žuvo Amerikos naikin
tuvas - krūzeris “Helena”. Ant! 
to laivo jūreivių buvo pp. A. 
Gedraičių sūnus, A. Giedraitis. 
Po laivo žuvimo, 
čiam buvo pranešta, 
sūnus yra dingęs be žinios. Ži- ' 
noma, pp. Gedraičiam negalė
jo būti skaudesnio smūgio,' 
kaip netekimas sūnaus. Bet, 
liepos 20 d. pp. Gedraičiai gavo 
telegramą nuo savo sūnaus. 
Rašo: “Esu sveikas ir gyvas, 
nesirūpinkite”. Mat Dievo bu- j

Laikraštis “Darbininkas” gavęs 
pritarimą ir paramos nuo dvasiški- 
jos ir pasauliečių, . perspausdinti 
vyskupo P. Bučio svarbų veikalą— 
ŠVČ. P. MARIJOS APSIREIŠKI
MAI LIURDE, jau sparčiai varo 
darbą pirmyn; popiera nupirkta, 
iliustracijos - klišės jau padarytos 
ir raidės pradedamos rinkti. Kaip 
tik baigsime spausdinti kun. Pr. M. 
Juro maldaknygę 
mybės Šaltinis”, tuojau į presą dė
sime vyskupo P. Bučio knygą apie 
Liurdą.

Reikia pasidžiaugti, kad kiekvieną dieną Liurdo 
knygos Rėmėjų skaičius auga ir auga. Štai, pereitą 
savaitę įsirašė į rėmėjus sekanti: 
Mrs. Anna Sakelis, Racine, Wis........................
Mrs. B. Zambutis, Phila., Pa............................
Em. Skrupskelaitė, Chicago, III........................
Mrs. Amelia Petraška, Brooklyn, N. Y. ... 
St. Zurlis, Linden, N. J......................................
Mrs. U. Stankus, Newark, N. J......................
Mrs. Jedvyga Pronckus, W. Medford ............
Juoz. Narinkaitė, Lowell, Mass.......................
Mrs. Urban, Cliffside, N. J..............................
Mrs. Anna Remeika, Hartford, Conn..............
Juoz. Gegeckas, Shelton, Conn.........................
Karolis Miglinas, Thompsonville, Conn..........
Mrs. J. Rudaitis, Mechanicville, N. Y.............
F. Č., Elizabeth, N. J..........................................
Apol. Bačinskienė, Cambridge, Mass..............
W. ir Ona Andriūnai, Dorchester, Mass.........
Monika Šeikienė, So. Boston, Mass.........
Andrius ir Elena Pineliai, So. Boston, Mass. 
Jonas Ramanauskas, Brockton, Mass...........
Ona Bačinskienė, So. Boston, Mass.................
Jonas ir Cicilija Preidis, Luther, Mich..........
J. Jokshas, Rochester, N. Y.............................
Liudvina Misius, Cleveland, Ohio ...................
K. ir L. Venciai, Lawrence, Mass.....................
Rozalija Kondrotas, Lewiston, Me.................
A. Vinčiūnas, Somerville, Mass.......................
A. P., Cambridge, Mass......................................
K. F. V., So. Boston, Mass................................
Mrs. M. Werbitzkas, Granby, Conn................
Mrs. Anelė Sargunienė, Waterbury, Conn. ... 
Mr. St. Tvaronaitis, Hartford, Conn.............
Mrs. B. Glavaskas, Baltimore, Md.................
Mrs. Domicėlė Drungelis, Chicago, III...........
Mrs. Uršulė Urbonas, Chicago, III.................
Mrs. Ona Oksienė, dukters Emilijos dovana,

Brockton, Mass...........................................
Kotr. Batukienė, Brockton, Mass................ 
Pp. Jakštų šeima, Wilkes-Barre, Pa.............
Mrs. Anna Lenkauskas, Harrison, N. J........
Anastazija Svilienė, Franklin Sq., L. I., N. Y. 
S. J., Westfield, Mass........................................
M. Vileikienė, Cleveland, Ohio ......................
Mrs. U. Bacevice, Clevela nd, Ohio..............
L. Grigienė, Schenectady, N. Y........................
Mrs. Anelė Zeauskienė, Baltimore, Md........
Mrs. K. Morkūnienė, Worcester, Mass. ......
Mrs. M. Kazlauskienė, Phila., Pa....................
Mr. & Mrs. J. Lingaitis, Westfield, Mass. 
Juozas Slizįs, Scranton, Pa.........................
Martin Matejunas, E. Cleveland, Ohio..........
Juoz. Buzaitė, Chicago, III..........................
Ant. Gerulis, Kearney, N. J............................
Mary Zilinskutė, Clevelan d, Ohio ..............
Mrs. Anna Mench, Detroit, Mich....................
Motiejus ir Ona Ambrozas, Allston, Mass. ... 
Simonas Razvadauskas, So. Boston, Mass. ... 
Mrs. Rose Marcus, Bradford, Mass................

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už

• v

“Didysis Ra-
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.. 5.00 
.. 5.00 
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LANKĖSI

į Panelės E. Zaveckaitė ir F. 
q Povilaitytė šiuo tarpu yra la

bai užsiėmusios koresponden- 
_ , . cija. Jos rašo kiekvienamp.p. Gedrai- ... x ... . . , -, , Cambridge lietuviui kariui lai-kad, jų , x., . _.skus, kur jie tik nebūtų ir, 

taip pat jos nepamiršta lietu
viams kariams pasiųsti namie 

’ gamintų saldainių “Fudge”.
Panelės Zaveckaitė ir Povilai- į 
tytė gauna laiškų nuo karių iš, 
viso pasaulio kampelių. Cam
bridge kariai labai įvertina 
gautus laiškus, nes jiems Cam- 
bridžiaus padangė ir naujienos 
yra įdomios.

★
lankėsi kun. 
kun. J. Švagždys.
★ Ketvirtadienį lankėsi kleb. 

kun. Pr. Virmauskis su sve
čiais — kun. Šlikas iš Sheboy- 
gen, Wis., klierikas Žemaitis 
iš Worcester ir klierikas Rus
teika iš So. Boston.

Taipgi tą pačią dieną lankėsi 
varg. V. Stasevičius iš Bayon- 
ne, N. J., kun. A. Baltrušiūnas 
iš Cambridge ir kun. J. Bucevi- 
čius

Trečiadienį “Darbininke”
Pr. M. Juras ir

iš Nashua, N. H.

Danty Priežiūra

I

REIKALINGA moteris ar 
mergina restorane prie indų 
(dišių) mazgojimo. Darbas 
naktimis. Mazgojama indai su' 
moderniškomis i__ _____
Darbas nesunkus, pastovus, 
valgis ir atlyginimas.

Taipgi reikalinga dieninių ir į tono apylinkes atvyko 
naktinių merginų ar moterų,' savaitę praleisti atostogų. At
dirbti prie counterių. Atsišau-' silankymo proga, p. Karalius 
kitę: Ship's Galley, 655 Sum- atnaujino vienai savo pažįsta- 
mer St. Prieš Army Base. Te- mai “Darbininką” metams ir 
lefonas Hancock 4047. Savinin-, ateinančių metų “Darbininko” 
kai yra lietuviai. i kalendoriaus fondan aukojo

(23-27-30). $6.00. P-nas Z. Karalius taipgi 
■■ ... 1 yra ir Liurdo knygos rėmėjas.

★ Tą dieną lankėsi iš Chica
gos Sesuo M. Virginija. Kazi- 
mierietė ir josios tėvelis Anta
nas Navickas. LDS l-mos kp. 
narys ir ‘Darbininko' rėmėjas.

Antradienį, “Darbininke” 
lankėsi ilgametis LDS 5-tos 

mašinomis, kp. narys ir nuoširdus ‘Darbi- 
pastovus, ninko’ rėmėjas Zigmas Kara

lius iš Waterbury, Conn. Į Bos- 
vieną

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
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COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE

PERMANENT

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

i

MŪSŲ KARIAI
Šiomis dienomis karys J. Po

vilaitis, išlaikė kvotimus avia
cijom kariūnu. Kariūnas J. Po
vilaitis po kvotimų perkeltas 
naujon vieton, Tenn. Sveikina
me kariūną J. Povilaitį ir linki
me sėkmių aviacijoje.

Karys J. Kalinauskas jau ku
ris laikas kaip yra išvykęs An- 
glijon. Puskr. A. Gedžius šiuo 
tarpu randasi kur nors Afriko
je, ir jis yra Afrikos kovų ve
teranas, rašo tėveliams: “gra-

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

1
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nuo
širdumą ir aukas. Kaip tik knyga bus atspausdinta, 
tuojau bus išsių’sta kiekvienam knygos Rėmėjui.

“Darbininko” Adm.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

Fin. Rašt. — B. Cxmienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

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

177 West 7th St.. So. Boston. Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

948 E. Broadway, 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.

REIKALINGA
Moterių Valytojų
6 vai. vak. iki 12 vai. vak. 
Puikios sąlygos. Malonios 

aplinkybės.

MR. GEORGE PORTER,

38 Chauncy St., Boston, Mass.

HUB 3320 (30-10)

KAS NORIT PARDUOTI 
FARMĄ?

Mes turime gerų pirkėjų, kurie 
nori įsigyti farmas trumpoj a- 
teityje. Praneškite A. J. Kups- 

■ tis. 332 W. Broadway, So. Bos- 
|ton, 
i

Mass.

DIDŽIAUSIAS 
BARGINAS

PARSIDUODA UŽ VISAI 
ŽIAMĄ KAINĄ SU MA
ŽU (MOKĖJIMU. TRYS 
NAMAI SU KETURIAIS 

GARADŽIAIS.
Kiekvienas namas suside-

Su mo-žioji Viduržemio jūra nevilioja.1 trijų seimų,
noriu vykti kovoti priešą Itali-1 derniškais įrengimais, 
jon, o brangūs nameliai 
vaizduojasi”, p.p. B. Jakučių 
sūnus viršyla A. Jakutis, 
yra kur nors užjūryj. 
mūsų karių užjūryje 
kariauja, kad mūsų 
laisvę apgynus ir kartu iškovo- giai. 
jus laisvę mūsų tėvynei Lietu-! 
vai.

“Kiekvienas priešmokyklinio • 
amžiaus vaikas, kuris greit' 
iradės eiti į mokyklą, gali iri 
turi gauti būtiną dantų priežiū
rą, kuri jam užtikrins tiesius, 
stiprius ir gražius pastovius 
dantis”, sako Dr. Charles F. 
Wilinsky, Deputy Commissio- 
ner of Health.

Prasidėjus dantų priežiūros 
vasaros programai, Bostono 
Sveikatos Departmento viene- 
tos yra atdaros ir veikia, kad 
apžiūrėti priešmokyklinio am
žiaus vaikų dantukus.

“Motinos turi atsiminti, kad 
dantistų priežiūra yra reika
linga kūdykių dantims, kad ap
saugoti juos nuo puvimo ir pa
ruošti kelią stipriems ir tie- A. Burokas, 
siems pastoviems dantukams. Burokas. 
Jeigu dantis yra sunaikintas Cambridge lietuvių, kuris tar- 
supuvimu, taip, kad jis turi nauja sniego pačiūžų batalione, 
būti ištrauktas pirm negu gam-^Jis šiuo tarpu randasi Camp 
ta nori, kad jis pats iškristų, 
tai pastovus dantis gali išaugti 
kreivas”, sako Dr. Wilinsky.

Taigi tėvai yra raginami at
sivesti savo vaikelius į Dental 
Clinics arba pas savo dentistus.

Dental Clinics yra šiose vie
tose: Health Units — West 
End, North End, Charlestown, 
East Boston, Roxbury, South 
Boston, South End, Whittier 
St., Codman Sq., Mattapan, ir 
Hyde Park.

So. Bostono Health Unite.
133 Dorchester St.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I

vis Randasi patogioj vietoj. Visai 
arti prie transportacijos. baž
nyčių, teatrų, mokyklų ir krau
tuvių. Apgyvendinti su geroms 

Geriausia šių dienų

jau
Daug

narsiai, šeimoms.
tautos j proga įsigyti gerus namus, pi-

į Niekur nėra tokios saugios 
________ vietos padėti pinigus, kur būt 
dienomis pas p. J. užtikrinta apie 20-tas nuošim

tis pelno. Galima pirkti po vie
ną arba ant syk visus. Dėl pla
tesnių informacijų kreipkitės į 
seniausią agentūrą. A. J. Kups
tis, 332 W. Broaduay, So. Bos
ton, Mass. (16-19)

Šiomis
i

; Sutkus lankėsi leitenantas M.
Ūsis, iš Dayton, Ohio. Leite-1 

■ nantas M. Ūsis lanko Harvar-, 
i do Universitete Quatermaster' 
i kursą. Taipgi lankėsi pas sa- į 
vuosius ir sekanti kariai: lai- ■ 
vyno vyr. puskarininkas A. ( 
Vinčiūnas. jūreivis J. Žukas, 
puskr. S. Monkevičius ir puskr.

Puskarininkas A.' 
yra vienintelis iš'

Hale, Colorado valstybėje.

Cambridge pašto departmen- 
tas praneša, kad rašantieji 
laiškus prie antrašo, iš kur ra
šoma, pridėtų ir pašto numerį. 
East Cambridge pašto nume
ris yra 41. Port Cambridge 39 
ir Harvard dalies 40. Arba ge
riausiai paklauskite savo laiš
kanešio.

North Brighton Bakery, 
Ine

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

GRABORIAI

*V. JONO EV. BL. PA8ALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikls,
501 E. 5th St., So. Boston, Mm*.

I ,
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po piety. Parapijos salėj 

I 492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

REIKALINGA vidurinio am
žiaus moteris ar mergina prie 
įvairių namų darbo ir prižiūrė
ti 7 metų mergaitę. Valgis, 
guolis ir $5.00 algos 
Atsišaukite: Stepas 
kas. Box 105. Wells,

savaitėje. 
Miliaus- 

Me.
(30—2)

i

Šiomis dienomis p. O. Kveda-' 
ravičienė (Santackaitė) gavo 
laišką iš Lietuvos, rašytas! 
spalių 30 d., 1942. Laiškas ra-j 
šytas Prano Santacko Lietuvo
je iš Butrimonių, dukteriai A-j 
merikon. Rašo: “Mes visi svei
ki. Bolševikai mūsų nenus
kriaudė, visi esame kuogeriau-1 
šiai. Rašykite mums kaip jūs i 
esate visi, o ypatingai tavo i 
brolis Vytautas”. Santackas, 
Vytautas tarnauja jau kelinti 
metai Amerikos karo tamybo 
je. A. D.

REIKALINGA PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
VYRŲ IR MOTERŲ

DIRBTI PRIE KARO DARBŲ 
PRIE ĮVAIRIŲ FOUNDRCS 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.

I

—- p

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2980
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOMK
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Nakty 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tai. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Grabortai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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



GERA PROGA

Ro-

karo tarny-

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS<.

įsmukta šie: 
vice - pirm.

Vasarą visi stengiamės gauti 
bent savaitę laisvesnę nuo mū
sų darbų ir. jei galima, kur 
nors išvažiuoti, kad naujoj ap
linkoj galėtumėm pasilsėti ir 
atsigaivinti. Tačiau netik žmo
gaus kūnas, bet ir siela yra rei
kalinga atsigaivinimo. Sielos 
atsigaivinimas yra rekolekci
jos. ypač jos didelės naudos tu
ri. jei galima jas atlikti tinka
moj vietoje ir patogiose aplin
kybėse.

Gera dvasinio atsigaivinimo 
proga moterims bus š. m. rug
pjūčio mėn. 12. 13 ir 14 dieno
mis. trijų dienų rekolekcijos, 
prieš Švenčiausios Panelės 
Dangun Ėmimo šventę. N. Pr. 
Švenč. P. Marijos Seserų vie
nuolyne. Thompsone. Conn.

Norinčios jose dalyvauti pra
šome pranešti iš anksto laišku 
arba telefonu.

Be to ten galima apsigyventi 
ir šiaip ilgesniam poilsiui. Jau
nos mergaitės gauna ir gerą 
auklėjimą, gali mokytis lietu
vių kalbos ir tikėjimo dalykų. 
Visais reikalais kreiptis 
adresu:

Sister Superior, 
Vilią Maria 
Thompson, Conn.

.ti atstovus į Amerikos Lietu
vių Tarybos konferenciją. Ti
kimės. kad draugijos rinkda
mos atstovus paskirs pinigines 
dovanas Amerikos Lietuvių 
Tarybos veiklai ir taip pat Lie
tuvos Tautinei Tarybai.

Kalbant apie draugijas, turiu 
priminti ir apie Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų draugiją, kuri yra 
nutolus nuo savo vardo. Gal 
šių dienų Lietuvos kančios ir 
lietuvių tremtinių Sibire balsas 
atsilieps ir tos draugijos narių 
širdyse. Tikimės, kad tos drau
gijos nariai išgirs pavergtos 
tėvynės balsą ir stos į bendrą 
lietuvių darbą, siųs atstovus į 

j Amerikos Lietuvių Tarybos 
konferenciją, paskirs auką ko
vai dėl Lietuvos nepriklauso- 

! mybės ir laisvės.
Mūsų biznieriai, norėdami.

■ kad Lietuva vėl būtų laisva ir 
nepriklausoma, prisideda auko
mis ją išlaisvinti. Štai jų var
dai ir aukos: George Savage. 
Juozas Dirsa. Robertas Šerelis. 
Juozas Šilinis, jie visi keturi 
aukavo po 810.00, o Martinas 
Budris 81.00.

kiek yra lietuvių 
boję ir tt.

LVC valdybon
pirm. M. Daunis;
A. Mičlūnas: rašt. p. J. Jenušo- 
nytė; ižd. K. Steponaitis; iždo 
globėjai — V. Vaznis 
Rudniekas.

Dėkojame klebonui kun. M. 
Pankui už rūpestingumą. Beu- 
bejonės šis mūsų darbas atneš 
nemažai naudos.

Linkėtina sėkmingo veikimo.

LAIMĖS VAKARAS 
PAVYKO

Liepos 25 d. įvyko šv. 
žančiaus draugijos parengimas, 
kuris buvo sėkmingas. Liks 
gražaus pelno. Garbė draugijai 
ir narėms, kurios prisidėjo do
vanomis. darbu ir atsilankymu. 
Ypatingai daug pasidarbavo 
pp. S. Brazauskienė. T. Zavec- 
kienė. B. Jezavitienė, E. Luka- 
savičienė. Jos prikepė skanaus 
lietuviško kugelio ir blynų.
šiame vakarėlyj dalyvavo ir ki

tataučių, kurie gardžiavosi lie-, 
tuviškais valgiais.

-- I
ŠIUO I

ROCHESTER, N. Y.

Liepos 22-rą dieną, priešidienį, liepos 27-tą dieną, 
pat vidurnaktį, atsiskyrė j daly vau jant Vyskupui J. 
su šiuo pasauliu ilgametis J. McNamara. Iškilmin- 
Baltimorės lietuvių para-’gas šv. mišios atnašavo 
pijos klebonas, beveik kun. Dr. L. J. Mendelis; 
50-tis metų kunigavęs,:kun. Antanas Dubinskas, 
Juozas Lietuvnikas. Pasi- parapijos 
mirė po ilgos ligos, kuri diakonu, 
daugiau kaip metą jį kan-.Giedra,

buvo sub-diakonu. 
pastarieji kunigai Balti- 
moriečiai, kurių auklėji
me velionis turėjo daug į- 
takos.

kino ligoninėje. Prieš tai 
daug metų akių šviesa bu
vo jam aptemdinta, ir dėl
to jau buvo neveiklus.

Laidotuvės įvyko antra-

i

Lietuvių dienoje tikimės įžy
mų svečią, pulk. K. Grinių. Pla
čiau apie tą parengimą ir prog
ramą paskelbsime kitą savai
tę. V. A.

SUSIŽEIDĖ
p. J. Valauskas. šio miesto 

ugniagesys, begesindamas de
gantį namų, susižeidė rankos 
pirštą. Nugabentas ligoninėn 
ir ten jam suteikta pirmoji pa
galba. Dabar randasi namuo
se. gydytojo priežiūroje.

p. Juozas Radžiūnas išvežtas 
ligoninėn lengvai operacijai.

Linkime ligoniam pasveikti.

NEW BRITAIN. CONN.
LIETUVIŲ VEIKIMO 

CENTRAS
Šios kolonijos lietuviai ne 

juokais stoja Lietuvai į pagal
bą. Neseniai ALRK Federaci
jos skyriaus susirinkime užsi
brėžė sukelti $500.00 Lietuvos 
Tautinei Tarybai, kad ji galėtų 
leisti žurnalą anglų kalba.

Pasipylė aukos. Lietuviai pa- kolonijoje, 
triotai aukoja dešimtines ir po Tikslas to centro yra 
daugiau, štai ką sako p. Felik- platinti ir pardavinėti 
sas Šlapelis, į„2_2___ ZZZ.ZZ
čeky “Tai ti1----- ■>- ........................... j
bar. Likusius sumokėsiu Lietu- viai yra išpirkę ir išpirks Karo 
vių dienoj". j bonų. kiek pasidarbuota Ame-

Mūsų draugijos ruošiasi siųs- rikos Raudonajam Kryžiui.

25Pereitą sekmadienį, liepos 
d., Šv. Andriejaus lietuvių par. 
klebono kun. M. Pankaus 
manymu, suorganizuotas 
tuvių Veikimo Centras

I , 1 • • •

su-
Lie- 

šioje

ir bus 
Karo 

įteikdamas S25.00 bonus ir štampas, sudaryki są- 
.k rankpinigiai da- rašą kiek šios kolonijos lietu-

p-a
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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 apaštalautų, 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 ŠJ KILNŲ, GRYNAI DVASINĮ DARBĄ 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

PAAUKŠTINTA 
TARNYBOJE 

A. Zdanytė, 
tarnyboje, 

Radio

A. a. Kun. Juozas Lie
tuvnikas gimė Vištakai- 
my, Aivito valsčiuje, Vil
kaviškio apskrityje, sau
sio 25-tą dieną, 1865 me
tais, iš Mat’o ir Onos 
(Siaurusaitytės) Lietu v-
nikų, Juozas buvo penk
tas vaikas iš septynių; 
a. a. kun. Petras Siauru-! 
saitis, 
Conn. _____ x_____ x„
klebonas, buvo jo artimas 
giminė, ir drauge su juo 
atvyko į Ameriką.

Velionis mokėsi Vilka
viškio miesto rusų pra- i 
džios mokykloj per ketu
ris metus. Nors tėvai no
rėjo leisti į aukštesnius 
mokslus, bet nebuvo gali
mybės, nes Vilkavišky ne- 

Kun. buvo kitos mokyklos, iri
VVašingtono,1 stiS° lėšų siųsti jį toliau.’ 

Abu Šumane tat siųsti jį į Al
vitą, kur buvo vietos var
gonininko padėjėju. Vika
ras kun. Barkauskas lavi
no jį, mokindamas lenkų 
ir lotynų kalbas, muziką, 
ir giedojimą. Po kiek lai
ko, kun. Barkauską iškė
lė, ir jau nebeliko kas rū
pintųsi jauno mokinio la
vinimu. Grįžo namon.

Susitikęs su savo vyres
niu metais, Petru Siauru- 
saičiu, tariasi, kas daryti. 
Abiem atrodo tuometinė
je Lietuvoje nebus galima 
pasiekti kunigystės luo
mo; tat nutaria vykti į A- 
meriką, lėšų suradus. Juo
zo vyresnysis brolis, And
rius, jam suteikia pinigų 
kelionei; Petras sau susi
randa. Tat, pradžioj 1884 
metų, 
žiaus, 
išvyksta per 
po mėnesio 
New Yorką.

Tuo metu, 
įstatymai 
griežtus, kaip dabar. Įlei
do Amerikos valdžia, kad 
ir be pinigų ir be giminių. 
Kelias dienas praleido 
klaidžiodami New Yorke, 
galop išvyksta į 
doah, Pa., pas 
Čia tenka kiek 
anglių kasyklose, 
nukeliavo į 
Pa., kur gyvendami susi
laukė daugiau paramos 
nuo brolio Andriaus. Su 
tais pinigais jau gali to
liau keliauti, ir nuvyko į 
Baltimore, pas savo pažįs
tamą iš Vilkaviškio, Vincą 
Jokubauską. Šis priima ir 
supažindina su žemaičiu 
kun. Petru Končių, kurs 
tuo laiku klebonavo lenkų 
Šv. Stanislovo parapijoj.

Kun. Končas įvairiais 
būdais rūpinosi savo nau
ju parapijiečiu. Kviečia jį 
į savo kleboniją apsigy
venti, ir ten pradeda j, 
mokyti. Pagaliau, įstoja į 
Jėzuitų vietinę Kolegiją, 
ir išbūna tris metus, iki 
1886. Mirus kun. Končui, 
naujas klebonas, kun. Ro- 
davičius irgi remia stu
dentą, ir siunčia jį į lenkų 
vedamą seminariją, Det
roite, mokytis filosofiją. 
Vėliau, Kardinolas Gib- 
bons, Baltimorės Arkidie- 
cezijos galva, pasiėmė sa
vo globon, ir jau tuomet 
buvo lengva baigti moks
lus. Persikelia į Šv. Mari
jos Seminariją Baltimorė- 
je ir įšventinamas į kuni
gus gruodžio 23-čią dieną, 
1893 metais. Kardinolas, 
tuoj po įšventinimo, pas
kiria jį klebonu neseniai 
įsikūrusios Šv. Jono Krik
štytojo lietuvių parapijos, 
Baltimore, Md.

Gana sunkias dienas te

|
buvęs Waterbury,' 
lietuvių parapijos

Ensign Thelma Morgan on 
left shoulder indicates her 
authority as aide to Rear 
Admiral L. T. Chalker. She 
is flrst Coast Guard SPAR 
to serve in that post. She 
hails from Burbank, Cal.

I

vikaras, buvo 
ir kun. Juozas 
iš 1

kuri yra 
ir randasi 
mokykloje, 

gavo

P-
WAC
Midland
Kansas, šiomis dienomis 
korporalo laipsnį.

p. Zdanytė yra įžymi lietu
vaitė veikėja, ypač Šv. Andrie
jaus par. jaunimo tarpe ji 
daug darbavosi.

Linkime p. Zdanytei pasiekti 
aukščiausį laipsnį tarnyboje.

T. M.

Gražus Paveikslas Ant 
Dangaus

Washingt<m Depot, Conn. — 
Gruodžio 15 d.. 1942 m. ‘Dar

bininke’ tilpo tokia antrašte 
aprašymas ir pranašystės, ku-
rios jau pradeda pildytis. Ten 

įg buvo pranašaujama, kad Itali- 
ag ja atsitrauks nuo Vokietijos, ir

stos kariauti prieš Vokietiją. 
Kaip matome, jau mažai ko 
trūksta, kad tas išsipildytų. 
Tačiau tas dar nereiškia, kad 
karas baigiasi. Dar turime vie
ningai dirbti, sutikti daug vi
sokių nemalonumų ir permainų 
gyvenime. Priimkime viską 
maloniai. visus nemalonumus 
pergyvenkime kantriai; dirbki
me visi
kiek kas gali: 
bonus ir padėkime 
riausybei. 
karas bus
“Victory”. Mūsų sūnūs grįš su 
dideliu džiaugsmu į namus. 
Mažiau kalbėkime. daugiau 
dirbkime, o karą tikrai laimė
sime. A.P.K.

A.’.
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bendrai, taupykime 
pirkime Karo 

mūsų vy- 
Mes nesigailėsime,

laimėtas su didele

Petras, 36 m. am- 
ir Juozas, 19-kos, 

Vokietiją, ir 
atvyksta į

imigracijos 
nebuvo tokie

HENERY FORD

Shenan- 
gimines. 
padirbti 
Iš ten

Shamokin,

ko naujam klebonui pra-1 
leisti. Maža saujelė para-1 
pijiečių, skolų daug. Ilgus! 
metus vos gavo tik pragy-1 
venimą iš savo žmonių; a-1 
pie algą nebuvo nei kai- j 
bos. Tačiau, po 12-kos me-1 
tų parapija tiek sustiprė-1 
a, kad įstengia nusipirk-1 

ti didesnę ir gražesnę baž-1 
nččią. Išbuvus antroj baž- į 
nyčioj kitus 12-kos metų, | 
1917-tais metais Kardino- į 
lo raginamas, iškelia pa
rapiją į vieną didžiausių 
ir gražiausių bažnyčių vi
same mieste, Šv. Alfonso, 
kur dabar dar esama.

Vyriaujantis kun. Lie- 
tuvniko pažymys tai bu
vo didelė tikybos ir tautos 
meilė. Nesiliovė raginęs 
žmones tikybą ir kalbą 
mylėti ir naudotis. Buvo 
oačiame priešakyje vietos 
inteligentijos, renkant au
kas atbundančiai Lietu
vos valstybei; Tautos 
Fondui daug pinigų surin
ko ir aukojo. Netrukus, po 
Seselių Kazimieriečių įsi
kūrimo, atkviečia į Balti- 
morę vesti pradinę moky
klą. Remia visas tikybines 
ir tikybai prielankias tau
tines draugijas. Nuo jo į- 
šventinimo 1893 metais i- 
ki 1916 metų, pats vienas 
atliko visą parapijos tiky
binį darbą. Nuo to laiko, 
teko šauktis naujų padė
jėjų, kurių ,tarpe buvo ku
nigai: Lošįnskis, Navic
kas, Mockūs, Smilgius, 
Kemėšis, Mendelis, Du
binskas ir Keidošius. Ku
nigai Dr. Mendelis ir Du
binskas tebėra parapijoj 
iki šiai dienai.

Už savo tautinę darbuo
tę, Lietuvos Valstybė į- 
teikė jam Gedimino Ordi
ną, Rikijo Laipsnį, vasa
rio 28-tą dieną, 1935 me
tais. Kun. Lietuvniko pa
rapijiečiai, minėdami jo į- 
vairias sukaktuves, ati
tinkamai reiškė savo pa
dėką už jo rūpesnį. Pase
nusį ir jėgų netekusį savo 
Viešpaties vynyne kun. 
Lietuvniką tinkamai įver
tins Dievas.

Mylimą savo dvasios ga
nytoją apraudoja visa 
Baltimorės lietuvių vi- 

. suomenė. Paliko neleng
vai užpildomą spragą ir 

. Lietuvos kultūros dirvoj 
šis tylus, ryžtingas dar- 

. buotojas. B.

■

Henery Ford, 80 metų am- gabumai pagerino išdirbimo 
žiaus. dar vis smarkiai dirba, būdu taip, kad jis daug pinigų 
Kada daugumas vyrų sulaukę sutaupė valdžiai, 
tokio amžiaus, naudojasi savo Laike 25 metų po paliaubų 
turtais ir pilnai užtarnautu pasirašymo, Fordo gabumai 
liuoslaikiu. jis pasiėmė vadovy- buvo nukreipti išdirbimui mili- 
bę didžiausios įmonės visame jonus pigių automobilių, trak- 
pasaulyje. Jo sūnaus. Edsel. torių ir orlaivių, 
netikėta mirtis privertė jį vėl Bet po 25 metų, jo visos dirb- 
užimti tą vietą kurią jis buvo tuvės visu smarkumu vėl dirba 
apleidęs 25 metai tam atgal. , karo pabūklus.

I
Fordas Detroite gerai žino- Kada reporteris laike Fordo 

mas, nes jis ten visą savo am- 78 metų sukaktuvių paklausė 
žiu yra gyvenęs, pradėdamas jo apie karą, jis atsakė: “Ne- 
kaipo paprastas darbininkas,. kalbėkime apie karą. Aš visa- 
kuris uždirbo tiktai penkiolika dos nekenčiu karo. Aš nieka- 
dolerių į savaitę: jis per savo'dos nekenčiau jo tiek, kiek aš 
nenuilstamą darbą išugdė di- jo nekenčiu šiandien", 
džiausią įmonę visame pašau-Į 
lyje.

Jis pirmutinį automobilį pats kreipti savo produkciją 
padirbo 1896 metais, 
skiriant jo žmonos, juokėsi iš 
jo automobiliaus. Gavęs pagy
rimą savo išradimui iš Ediso
no. jis 1903 metais įsteigė Ford 
Motor Kompaniją ir pirmais 
metais padirbo ir pardavė' 
1078 automobilių.

Jo tikslas buvo išdirbti kuo- 
geriausį automobilių papras
tiems žmonėms, ir todėl jis ry
žosi pastatyti milžinišką Rouge 
dirbtuvę. Bet toje dirbtuvėje' 
pirmiausiai išdirbo ne automo- ■ 
bilius, bet karo pabūklus. Laike 
pirmojo pasaulinio karo For-' 
das išdirbo į metus už 350,000,- 
000 dolerių karo pabūklų. Jis 
netik pavedė savo milžinišką 
dirbtuvę karo reikalams, bet jo

r
.»
L

Nepaisant to, jo dirbtuvės 
"buvo vienos iš pirmutinių nu- 

val- 
Visi. iš-' džios reikalams. Iš dirbtuvių, iš 

kurių tik 15 mėnesių atgal bu
vo išleistas 30.000,000 Fordo 
automobilių, šiandien gamina
mi bombnešiai, tankai, ir šim
tai kitų mašinų, reikalingų ka
rui laimėti.

Fordo methodai pagreitina 
gamybą, sutaupo tūkstančių 
darbo valandų ir milijonus val
džiai pinigų, lygiai taip, kaip 
1918 metais.

Tie 40 metų 
veikimo buvo 
Fordui buvo 
metai.

Kasdien jis 
landą ryte ir dirba ištisą dieną, 
vairuodamas veikimą Fordo ,į- 

■monių. Skl
10c

Ii

Fordo įmonės 
vaisingi metai, 
sunkaus darbo

UŽSAKYMAMS ADRESAS:

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

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos "žvaigždės" kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

keliasi šeštą va

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
=?u taupomis.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Ku'.ri.' t kaaktMtSa vidurių iižki-t.'-ji- 

mu — žarnos n<*v«“iklios. skauda salva, 
n*’-ra ^n^rgijos — palengvinsite sau šiuo 
modemišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Miliū
nai žmonių naudoja FEE.N'-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl Jaustis puikiai.

Juozas Kasinskas j
i inc- 3

Laidotuvių 
ai Direktorius
' * 2 
i i Patarnavimas Dieną ir NaktĮ < 
1 602 Washington Blvd. ;

BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų <




