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DALYVAUJA 500 ATSTOVU
Invokaciją Išpildė Kun. Švagždys

Grigalus, p.
v •

Lisbon, Portugalija,

So-

i

Darbininkų Radio Programa

(Telefonograma 
Iš Pittsburg’o)

tija turi daugiau kunigų 
ir vyskupų, kaip Rusija.

Bombonešiai Naikina 
Berlyno Industrijas

New Deihi, Indija, rūgs. 
— Amerikos bombone-

Žydai Reikalauja 
Palestinos

Pritaria Ketvirtam 
Terminui

Sovietai Nuskandino 296 
Nacių Laivus

Vengrijos Žmonės Reika* 
lauja Taikos

Daužo Japonų Tvirtoves 
Burmoje

Bausmė Už Radio 
Klausymą

' ■> - -

šokią pagalbą sovietams, 
reikėtų ir sovietams nors 
kuo atsilyginti, jog kovo
jama prieš tą patį priešą.

Areštuota 550 Policininkų ! 
Norvegijoje

kom. — p. 
Stilsonas, p.

VVashington, rūgs. 2 — 
kad reikalaudami taikos. Pra- Įvairiuose politikos sluog-
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Numatyta Prezidiumą n. sovietų Rusijos 
kuris dar tuo momentu 
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ALRK Federacijos Tarybos 
Suvažiavimas
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Stockholm, Švedija, — 
Rugsėjo 2 — Naciai areš
tavo apie 550 Norvegijos 
policininkų, kad jie nepri-

Pittsburgh. Pa. rūgs.
— 3:45 vai. po pietų, gau
ta iš Amerikos Lietuvių r.
Konferencijos, kuri vyks- jurg£ųa p. Norkus, p. Bal-

da kelti demonstracijas

i

DABARTIES 
BILDESIUOS

5 1 Z

Darbininkų Šventė

Pirmadienį, rūgs. 6 d., 
įpuola Darbininkų šventė. 
Šia proga sveikiname dar
bo bites — darbininkus ii 
linkime sveikiems sulauk
ti dar daug, daug linksmų 
darbo dienų.

Darbo dienos proga laik
raštis “Darbininkas” neiš
eis rūgs. 7, bet sekantis jc 
numeris išeis rūgs. 10 d.

Pittsburgh, Pa. rūgs. 2 
— Gauta keletas žodžių iš 
Federacijos Tarybos posė
džių reikalų. Posėdyje da
lyvavo per 60 atstovų iš 
visos Amerikos lietuvių 
kolonijų. Tarp kitų reika
lų daugiausiai laiko ir dė
mesio pašvęsta, tai dėl va
jaus prevedimo, kad palai
kyti biuletenį anglų kalba, 
panašiai, kaip buvo lei
džiamas prof. Pakšto. Ki
ti reikalai bus plačiai pra
nešta vėliau per spaudą.

Londonas, rūgs. 2 — An
glijos bombonešiai ketvir
tą sykį į astuonias dienas 
smarkiai bombardavo 
Berlyno industrijos vie
tas. Naciai pripažįsta, kad 
pridaryta daug nuostolių.

MAKE EVERY
PAY DAY 

BOND DAY
Join The Pay-Roll

• SAVINGS PLAN • 
------------------------------------------- ♦

15 BILLION DOLLARS
(NON BANKING OUOTA)
Trečiasis Karo Bonų 

Paskolos Vajus 
Prasideda Rugsėjo 9.
Lietuviai, padekime šiai 

šaliai karą laimėti ir tuo- 
mi prisidėsime prie išva
davimo mūsų Lietuvos iš 
priešų vergijos!

TAUTŲ IŠLAISVINIMUI!

* ? F AM

YOUR COUNTRY Issks to YOU to back the INVASION
• The big drive is on ! Not only on every battlefront—būt on the honie front, 
too. As the tempo of the war increases . . . as our fighting forces go all-out 
for INVASION, we folks back home mušt mobilize in their support.

W e mušt back the attack with our dollars.
And that’s what the 3rd War Lcan Drive is jor!
Today marks the opening of this vital drive, probably the most important 

appeal your govemment has ever made to you. Open your heart .. . and do 
your full part.

To reach our national quota everyone who possibly can mušt invest in at 
least one extra $100 War Bond during the drive. AT least S100. More if you 
can. That’s in addition to your regular War Bond subscription. Invest out cf 
your income... invest out of accumulated funds. Invest every dollar you can. 
For, one thing is certain—this is totai war and everyone mušt do his full share. 
And that means you!

You know all about War Bonds. \ou know that every penny comes back

to you with generous interest. That War Bonds are the safest investment 
in the world. That they help secure your future ... hasten Victory. So nov^ 
—today—let’s all do our share. Back the invasion now—buy at Ieast one ertra 
SI 00 War Bond in September.

Safest Investments in the World
terest for the purpose of satisfying Federal 
esute taxes. Dated September 15,1943: due 
December 15, 1969. Denotninations: $500, 
$1,000, $5,000, $10,000, $100,000 and 
$1,000,000. Price: par and accrued interese.

Other securities: Series "C” Savings 
Notės; %% Certificates of Indebtedness; 
2% Treasury Bonds of 1951-1953; United 
Statės Savings Bonds Series "F”; Unitetj 
Šutės Savings Bonds Series ''G.”

United Šutės War Savings Bonds Series 
"E"; gives you back $4 for every $3 when 
the bond matures. Interest: 2.9% a year, 
compounded semi-annually, if beld to ma- 
turity. Denotninations: $25, $50, $100, $500, 
$1.000. Redemption: Anytime 60 days after 
issue date. Price: 75% of maturity value.

2’/2% Treasury Bonds of 1964-1969; 
readily markeuble, accepuble as bank col- 
lateral. Redeemable at par and accrued in-

BACK THE ATTACK —WITH WAR BONDS

Maskva, rūgs. 2 —Sovie
tų Rusijos šiaurės laivy
nas į du metu laiko nus
kandino 296 nacių laivus, 
sunaikino 700 lėktuvų ir 
nužudė mažiausia 20,000 
nacių kareivių.

Fort Dodge, la. rūgs. 2 
— The Iowa - Nebraska 
CIO unija išnešė rezoliu
ciją, kad prezidentas Roo
seveltas buvo išrinktas 
ketvirtam terminui.

AMERIKOS LAKŪNAI BOM 
BARDAVO JAPONŲ SALĄ

ALIJANTAMS REIKALINGA 
SIBIRO BAZES

VVashington, rūgs. 2 
Vyriausybė praneša, 
Japonų sala — Marcus, eitame pasauliniame kare sniuose vis daugiau kal- 
buvo smarkiai bombar- Bulgarija pirmutinė suda- bama, kad greitesniam 
duota. Japonijos vyriau- rė taiką su Alijantais. Bet karo užbaigimui prieš Ja- 
sybė pranešė savo žmo- vokiečiai, žinoma, visą da-' ponus Alijantams būtinai 
nėms, kad sala bombar- rys, kad dabar tas nepasi- reikalinga turėti bazes— 
duojama. Marcus sala yra kartotų. Yra pavojus, kad aerodromus Sibire. Iš Si- 
tik 1200 mylių tolumo nuo kaip Danijoje, jie gali čia bjro Alijantai galėtų len- 
pačios Japonijos. užvesti militarinę dikta- pasiekti Japoniją ir

---------------- turą.

Stockholm, Švedija, rug
sėjo 2 — Vengrijos žmo
nės, girdėdami kaip Suo
miai ir Italai reikalauja 
taikos, pradėjo raginti sa
vo vyriausybę, kad ieško
tų priemonių ištraukti 
kraštą iš karo.

Tekstilių Darbininkams 
Pakeltos Algos

New York, rūgs. 2 — A- 
merikos Darbo 
praneša, kad 
darbininkams 
ma nemažiau 
valandą. Tuo 
pasinaudos 
darbininkų,
gas darbininkai gaus nuo 
rugsėjo 20 dienos.

skyrius 
tekstilių 

būtų moko- 
40 centų j 

patvarkymu 
apie 11,000 
Pakeltas al-

★ ♦ ♦ M AKE 
EVERY 
PAYDAY

BONO DAY

į Rezoliucijų kom. — kun. 
'dr. Vaškas, p. Vinikas, p.

9 Laučka, p. Tysliava, p. 
“ Bajoras, p. Zujus, p. Mont- 

vidas. p. Mikelsonas, p. 
Strazdas, p. Rastenis, p.

bombarduoti visas indus
trijas, gi kitaip užims 
bent du metu iškrapštyti 
Japonus iš įvairių salų Pa- 
cifike ir pasiekti pačią Ja
poniją. Bet iki šiol sovie- 

| tų Rusija nesutinka Ali- 
Ijantus įsileisti į Sibirą. 

_ _. _ x . Kada Alijantai duoda vi-taria pavergėjų diktatu- Rugsėjo 2 — Keletas ku-. 
raį. Inigų ir pasauliečių buvo

__________ nubausti ilgiems metams
Bulgarijoje Demonstracijos

UŽ TcšIKcį kieti joje, nes slaptoji na-
----------- j cių policija susekė, kad 

Stockholm, Švedija, rug. jie klausė per radio prane- 
2 — Mirus Bulgarijos ka- Šimų iš Amerikos ir Ang- 
raliui, gyventojai prade- lijos.

2
šiai daužo Japonų tvirto
ves Burmoje, kad juos iš 
čia išmušti ir taip atidary
ti kelią į Kiniją. Atgavę 
Burmą, Alijantai lengviau, 
galėtų pristatyti pagalbą 
Kinijos kariuomenei.

VOKIEČIŲ KOMISIJA
MASKVOJE SKELBIASI

Šeštadienį, rugsėjo 4 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 
stoties, Boston, vėl turėsime progą klausytis lietuviš
kų liaudies dainų, muzikos ir pranešimų.

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

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449

Maskva, rūgs. 2 
vietų Rusijos radio pas
kelbė, kad “Laisvųjų vo
kiečių komisija” Maskvo
je per radio transliuos 
Katalikiškas pamaldas ir 
mišias. kad Vokietijos 
žmonės galėtų girdėti. Pa- j 
mokslas sakomas vokie-1 
čių kalba, katalikų kuni
go, kuris buvo nacių armi-. 
ios kapelionas, bet prie, 
Stalingrado pateko į rusų' 
nelaisvę. Sovietų bolševi
kai imasi įvairių priemo
nių patraukti žmones į sa
vo pusę. Koks tikslas ka
talikiškas pamaldas tran
sliuoti į Vokietiją? Vokie-

ta Pitsburghe, Pa., telefo
nograma. Pranešama, kad 
Konferencijoje dalyvauja 
per 500 atstovų iš visų 
Jungt. Valstybėse lietuvių 
kolonijų. Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas 

į p. L. Šimutis aitdarė Kon
ferenciją. Kilnia nuotaika 
kun. Jonas Švagždys išpil
dė atidarymo invokaciją. 
(Invokacija, — kitais žo
džiais tariant tam tikra 
specialė malda) . Vėliavos 
pagerbimo (pledge) cere
monijas iškilmingai pra
vedė adv. Bagočius. Aukš
tųjų svečių tarpe matosi 
Lietuvos ministeris Žadei- 
kis, Gener. Konsulas Bud
rys, kons. Daužvardis, se
natoriai iš Pennsylvaniios

& z -

čikonis, adv. 
Mociejūnas.

Nominacijų 
Birštonas, p. 
Kneižys.

Konferencija vyksta pui
kiausiam sutarime ir vie
ninga ir patriotinga dva
sia viešpatauja atstovuo
se. Visų mintys ir darbai 
žvelgia dėl prisidėjimo lai
mėjimo šios šalies perga
lės ir taikos, kad ir mūsų 
pavergtoji tėvynė Lietu
va po šio karo patirtų lais
vę ir gyvuotų laisva ir ne
priklausoma.

Rusija Sutiktų Tartis Su 
Alijantais

New York, rūgs. 2 — Žy- žymusis išeivijoje 
dų susirinkimas išnešė re- Dr. K. Pakštas.

• zoliuciją reikalaujant Pa
liesti nos atstatymo. Jie

I reikalauja, kad Britų vai- dar nebuvo 
džia leistų jiems važiuoti bet bus nerstatvtas ir ma- 
į tą kraštą, ir įsigyti nuo- noma užgirtas — nirm. L. 
savybes. Žydai sako, kad šimutis, vice-pirm. — S. 
Palestina turi būti jų vai- Gegužis, ir kitas vice- 
stybė ir visi to krašto rei- pirmininkas adv. Gugis. 
kalai pavesti jų tvarky-; Sekr. — Dr. r--—*’ 
mui. 1 Vilniškis, Mikužytė.

Londonas, rūgs. 2 — An- 
ir Delavare. Taipgi mūsų glijos užsienių reikalu mi- 

vadas nisteris, Anthony Eden, 
i turėjo pasikalbėjimą su 

> atstovu 
Anglijai. Ivan Maisky. Iš 
jų pasikalbėjimų paaiškė
jo, kad sovietų Rusija pil- 
nai supranta, jog pasitari
mai su Alijantais yra bu

stinai reikalinga, jei nori 
j no karo bendrai veikti su 
i Vakari; tautų vyriausy- 
‘bėmis.

Dr. Grigaitis,
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I įvairios žiniosc
2

Popiežius Šaukia Taikos Kunigas Mirė Kitus 
Gelbėdamas

2 — Jo naujo ir geresnio gyveni- 
’ . Palaiminti, 

kalbėdamas per' kurie supranta ir pažįsta, 
kad nauja ir teisinga tvar
ka negalima, jei jų akys 
nebus pakeltos į Dievą. 
Tvarkytoją ir Sargą visų 
žmogiškų įvykių, šaltinio 

Bet, deja, 
pastangas tiems, kurie šiame baisia

me momente neatjaučia 
savo gilios atsakomybės 
už žmonių likimą, kurie 
skleidžia neapykantą ir, 
ginčus, kurie neteisingu
mu didina savo galybę, 
kurie pavergia ir kankina 
neginkluotus ir nekaltus 
žmones. Jūs matysite, kad 
Dievo bausmė seks juos 
iki galo. Lai Dieviškasis 
Atpirkėjas. Kuris pasakė: 
Palaiminti taikos daryto-

Londonas, rūgs. 2 — 
Šventenybė Popiežius Pi-' mo pasauly, 
lūs ^dl, ~
radio, šaukė pasaulio va
dus sudaryti teisingą tai
ką ir šiais metais užbaigti 
karą. Pijus XII priminęs, 
kaip keturi metai atgal, 
jis atsišaukė į tautų va- viso gero... 
dus dėti visas 
karo išvengimui, bet jo 
nebuvo paklausyta. Po ke
turių metų karo. Pijus XII 
sakė: “Visų kraštų žmo
nės su pasibaisėjimu žiūri 
į sunaikinimus ir kraujo 
praliejimus. Visose tauto
se didėja pasipriešinimas 
tiems būdams, kuriais ši
tas karas vedamas. Nebe- 
atsižvelgiama dabar į 
žmonių ir Dievo teises. La
biau negu pirma žmonės 
abejoja ar tęsimas šio ka- »jai, lai apšviečia galingųjų 
ro gali būti tautų gerovei, ir tautų vadų protus, kad 
ar Krikščioniškoji ir žmo- jie sudarytų teisingą ir 
giškoji sąžinė gali jį pa- pastovią taiką. Lai jų iš
teisinti. Taigi Mes atsi- mintis, žmoniškumas ir 
šaukiame į tuos, kurių pa- pastangos, duoda spindu- 
reiga yra sudaryti sutar- lėlį paguodos ašarų ir 
tis. santaiką ir taiką. Duo- krauju permerktiems ke- 
kite visoms tautoms viltį, tūrių metų karui, kad 
kad šie metai bus pradžia penktieji metai neužsi- 
naujos santvarkos, atsta- baigtų žudymais ir sunai- 
tymo ir teisingos taikos, kinimais. bet būtų pra- 
Duokite pavergtoms tau- džia ir aušra naujo gyve- 
toms viltį, sudarydami nimo, brolybės, sutarimo 
teisingą taiką. Palaiminti, ir atstatymo... To pasiti- 
kurie darbuojasi taikos kėdami Mes suteikiame 
sudarymui. Palaiminti, savo brangiems sūnums ir 
kurie, nežiūrint kas jie 
būtų, mėgina išspręsti da
bartinius padėties klausi
mus. Palaiminti, kurie 
girdi motinų balsus, nes 
jos neauklėjo sūnų nužu
dymui. 1

Vatikanas, rūgs. 2 —Ku
nigas Rafael Meiis, OMI., 

'klebonas Sant Elena baž- 
'nyčios Romoje, kuomet a- 
lijantai bombardavo Ro- 

I mą. jis bėgo suteikti su
žeistiesiems Paskutini Pa- 

i tepimą, buvo sunkiai su- 
I žeistas ir mirė. R. I. P.

i Alijantai Bombarduoja 
Italiją

«

Algiers. Afrika, rūgs. 2, 
Alijantų lėktuvai ir 

bombonešiai bombardavo 
Aversą. Civitą, Vecchią ir 
Viterbo. Sunąikinta gele
žinkeliai ir aerodromai; 
nušauta 17 nacių lėktuvų.

Bobarduoja Italijos 
Miestus

Algiers, Afrika, rūgs. 2 
— Alijantai smarkiai 
bombardavo Italijos mies
tus, Pisa. 
Cosonza, 
Poscara.
daug nuostolių.

dukterims Katalikiškame 
pasauly, taip pat ir tiems, 
kurie vienybėje su mumis 
darbuojasi pasaulio tai
kai. Savo tėvišką ir Apaš- 

•r e I
bet sudarymui fališką palaiminimą”.

Churchill Kviečia Sovietus 
Pasitarimams

Į

Dany Sukilimas Užgniaužtas

Šis vaikutis bekovodamas su kraujo užsinuodijimu, 
kai atvyko su savo tėvuku j New Yorką gydytis, vie
toj žaislelių, paprašė Karo štampų.

į

Salerno, Sapri,
Catanzaro ir 

Visur pridaryta

227 Japonų Lėktuvų 
Sunaikinta Į Mėnesį

Washington. rūgs. 2 — 
Karo vyriausybė paskel
bė, kad i mėnesį -laiko A- 
merikos kariuomenė su
naikino 227 Japonų lėktu
vus.

1,200 Kunigų Areštuota 
Bavarijoje

t

Kareivių Motinos
Sename priemiestyje pulkas įsikūręs.
Girdžiu, kaip verias laukiamojo durys.
Vėl motinos, vėl savo sūnus lanko
Su virpančiom širdim, su ryšulėliais rankoj...

C. motina, ateik, o aplankyk mane, 
Paguosk raminančia žinia.

Sapnų sapnuos jūs mylimuosius matot
Nuo dujų dūstančius ar draskomus granatų —
Daug daug naktų akių nebesumerkę 
Šiandien iš džiaugsmo verkiat.

O motina, kas apraudos mane
Ugnies ir kraujo pragare...

(Kazys B radimas—iš “D.”)

RUSAI 45 MYLIOS NUO 
SMOLENSKO

Quebec. Kanada, rūgs.) jos kanalą, tai yra. į Pran- 
2 — Anglijos ministeris cūziją, Belgiją ar Norvegi- 
Churchill, kalbėdamas ją, bet Churchill aiškiai 
viešai kvietė sovietų Ru- pareiškė, kad bus taip da- 
sijos vyriausybę pasitari- romą, kaip karo vadai nu- 
mams su Anglijos ir Ame- spręs, o Amerikos ir Ang- 
rikos vadais, “nes tai yra Ii jos vyriausybės 
tuojau reikalinga”. Chur- tins, 
chill sakė:
Rooseveltas 
susitikti su maršalu Stali
nu pasitarimams". Tačiau 
jis įspėjo sovietų Rusiją, 
sakydamas, kad Jungtinių 
Tautų planai, užpulti Eu
ropą per Anglijos kanalą, lengvintų Rusijos 
bus pildomi pagai milita- laikinai, bet žymiai prail- 

ir nukentėję 
Jis pareiškė, Alijantai nebegalėtų taip

Stockholm, Švedija, rug- gaus mažai. Toliau danai 
sėjo 2 — Naciai paskelbę privertė nacius atitraukti 
militarinę diktatūrą Dani-' kariuomenes iš kitų kraš- 
joje ir areštavę krašto ka- tų; jie čia turės ir laikyti 
ralių, susilaukė didelio didelę kariuomenės dalį, 
žmonių pasipriešinimo ir kad danai vėl sukilę jų ne- 
sukilimo. Danai kovojo su išžudytų. Sukilimu danai 
priešais 
kulkos.
diją sako, kad apie 2000 bą, kada puolimas bus 
žuvo mūšiuose. Bet naciai, pradėtas.
gavę iš Norvegijos visą Iš Švedijos pranešama, 
diviziją kariuomenės da- kad naciai uždraudė žmo- 
nus nugalėjo. Bet danai, nėms rinktis gatvėse į bū- 
neturėdami ginklų, suta- rius, o jei pamato kur pen- 
rė paskelbti generalį 
streiką. Industrijos cent
ruose darbininkai atsisa
ko dirbti, nors naciai pa
skelbė, kad streikieriai 
bus sušaudyti.

I

I
iki paskutines pareiškė Alijantams, kad 

Pabėgėliai į Šve- jie pasirengę duoti pagal-

I
I I Į 
į

iNors šitas danų sukili
mas buvo užgniaužtas, ir 
tūkstančiai žmonių buvo 
nužudyta, bet jis turės 
militarinės ir politinės pa
sėkos. Vokiečiai gaudavo: 
iš Danijos neapsakomai 
daug maisto; dabar jo

kis ar daugiau žmones 
pradeda į juos šaudyti. 
Pabėgėliai į Švediją sako, 
kad Kopenhagoje trys da
nai stovėjo gatvėje, kada 
nacių kareiviai maršavo. 
Vienas jų kažin ką pasa
kęs ir kiti nusijuokė. Na
ciai paleido į juos šūvius 
ir visus tris nužudė. Taip 
pat Kopenhagoje naciai 
areštavo visus krašto va
dus, mokytojus, dvasiš
kius ir visų laikraščių re-

' daktorius.

tančiai sužeisti, o kiti pa
imti j nelaisvę, arba visai 
nežinoma kur jie yra.

Churchill Atvažiavo l 
Washington

100 DARBININKŲ IŠGELBĖTA 
IŠ KASYKLŲ

______________ «>---------------------------------------
Birmingham, Ala., rūgs.į

2 — Republic Steel Corp., 
kasykloje, Sayreton, įvy
to sprogimas ir 100 dar- , 
bininkų negalėjo iš jų iš
eiti. r
rėjo atkasti _ kasyklą, kad išpardavė praeitais moks- 
juos išgelbeti. Daugelis ’o metais Amerikos karo 
darbininkų rasta sunkiai bonų vertės §520,000.00. 
sužeistų, bet visi gyvi. ---------------------------------

Pardavė $520,000 Karo 
Bonų

Cleveland, Ohio, rūgs. 2 
• Šios diecezijos katali- 

Kiti darbininkai tu- kiškų mokyklų mokiniai

Be Galo Įdomi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

Parašė Vyskupas Petras 
Būčys, MIC., 514 puslapių. 
Įsigykite šią be galo nau
dingą knygą ir nuodugniai 
susipažinkite su mūsų IŠ- 

čių už pasaulio taiką. Da- GANYTOJO gyvenimu ir 
bar yra susirašusių 40,000 JO darbais. Knygos kaina 
šeimų, kurios kas vakarą $^50. 
prašo Dievo Motinos pa
galbos.

40,000 Šeimų Kasdien 
Kalba Rožančių

Maskva, rūgs. 2 — So-; 
vietų Rusijos kariuomenė 
nugalėjo nacius visuose 
frontuose varosi atsiimti 
Smolenską. Tas miestas 
yra svarbus geležinkeliais 
susisiekimas su Maskva
ir centraline Rusija. Čiai 
vokiečiai yra tvirtai įsiga
lėję, bet rusai tikisi juos 
išvyti. Iš Maskvos prane
šama, kad keturių dienų 
i mūšiuose rusai atsiėmę 
'170 apgyventų vietų Smo
lensko link. Viduriniame 
fronte jie pasivarė gilyn į 
Ukrainą. Gi pietų - vakarų 
fronte, atsiėmę Taganro- 
gą, jie siekia išvaryti na
cius iš Stalino ir Mariupol. 
Taip, kad visame Rusijos 
karo fronte rusų laimėji
mai yra dideli; naciai iš vi
sur priversti trauktis at
gal. Naciai skelbia, kad jų 
“kariuomenės pasitrau
kia pagal planą”.

Londonas, rūgs. 2 — A- 
pie tūkstantį du šimtų 
kunigų ir vienuolių naciai 
areštavo ir sugrūdo į karo 
stovyklas. Naciai, sako, 
kad visi kunigai ir vienuo
liai slaptai veikė prieš na- 

■ cius.

VVashington, rūgs. 2 — 
Anglijos ministerių pirmi
ninkas atvažiavo Į Wa- 
shingtoną tolimesniems 
pasitarimams su prezi
dentu Rooseveltu. Sako
ma, kad jie galutinai nu
spręs turėti pasitarimus 
su sovietų Rusijos vadu, 
maršalu Stalinu.

I -

Chicago, III. rūgs. 2 —
Prelatas Byrnes, kiek me
tų atgal pradėjo raginti 
katalikus, kad šeimos kas 
vakarą atkalbėtų Rožan-

užtvir-
Čia visai protingai 

“Prezidentas sutarta, nes jei būtų pra- 
ir aš norime dėtas puolimas be pilno 

prisirengimo, be apskai
čiavimo priešo galybės, 
tada neapsakomi būtų A- 
lijantų nuostoliai. Gal 
toks frontas kiek ir pa- 

padėtį

rinius, o ne politinius su- gintų karą, 
metimus.
kad rusai nesupranta kiek griežtai reikalauti priešo 
tai sunkenybių sudaro jū- besąlyginio pasidavimo, 
ros ir okeanai. Sovietų Rusijos laikinė laimė išei- 
Rusija nuolatiniai reika- tų didesnė nelaimė.
lauja, kad Alijantai įsi- Alijantų frontas Afriko- 
veržtų i Europą per Angli- je ir Sicilijoje žymiai pa-

GREITAS MAISTINGUMAS

didžiuliame butelyje
Bottled locally by Fr nehised Bottlers from eoast to coast

lengvino sovietų rusams. 1 
Churchill sako: “Jei tas 
neatitraukė 25 ar 50 nacių 
divizijų kariuomenės iš 
sovietų fronto, tai reikia 
žinoti, kad didžioji nacių 
oro jėgų dalis buvo iš
traukta iš Rusijos fronto; 
gi sunaikinimas vokiečių 
industrijos, taip pat žy
miai palengvino sovie
tams. Tie Alijantų darbai 
ir pasiuntimas į Rusiją; 
tūkstančiais lėktuvų tan
kų ir įvairių karo ginklų' 
pagelbėjo sovietams atsi
laikyti ir nugalėti priešą. 
Rusija, narsiai kovodama 
už savo kraštą, žymiai su
mažino nacių galybę, bet 
nereikia užmiršti, kad so
vietų didžioji kariuomenė 
nebūtų galėjus tai pada
ryti be Amerikos ir Angli
jos prisidėjimo”.

Jei sovietų Rusijos va
dai nesutiks dalyvauti pa
sitarimuose su Angli jos ir 
Amerikos vadais, tai aiš
kiai pasirodys, kad Stali
nas turi norus, po karo 
valdyti Europą, pavergti 
mažesnias tautas.

Churchill nieko nepasa
kė, kada ir kur bus pradė
tas kitas puolimas prieš 
nacius, bet tik pabrėžė, 
kad nieko nebus pradėta 
iki militariniai nebus per
matomos laimėjimo pase- 

I kos.

Reikalinga Du Milijonai 
Moterų Darbams

Berlynas, rūgs. 2 — Vo
kiečių radio paskelbė, kad 
nacių kareiviai narsiai ko
voja pilnai įsitikinę, kad 
jie karą laimės. Vokieti
jos žmonės ir kareiviai te
gauna tokias pasaulio ži
nias, kokias Hitlerio 
džia paskelbia.

I

val-

Užsakymus siųskite su 
money orderiu: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad- 

fway, So. Boston, Mass.

BROCKTON, MASS.
IŠSTR.ENDAVOJA 4 kam b.

Berne, Šveicarija, rūgs, i ir kitehenette antrame aukšte 
— Vokietijos naciai turi labai gražioje ir ramioje apy-

I
I

I
I

Naciai Kovoja Su Prancū
zijos Patrijotais

JUOKAI
VVashington, rūgs. 2 —( 

'Amerikos Darbo skyrius 
praneša, kad įvairioms in-i 
dustrijoms reikalinga dar
bininkų. Kadangi vyrai 

i kariuomenėje, reikalinga 
du milijonai moterų prie 
įvairių darbų.

Skirtumas
Skautas klausia naujoką:

— Pasakyk, Jonai, koks skir
tumas tarp šieno ir šiaudų?

— Nežinau!
— Et. asilas! Bet gi ir kiek

vienas gyvulys tai žino.

2
daug vargo su Prancūzi
jos patrijotais, kurie slap
stosi kalnuose, gerai apsi
ginklavę, ir prie kiekvie
nos progos kovoja prieš 
pavergėjus. Visų šalių ne
rimas skelbia Hitleriui ka
ro pralaimėjimą.

linkėję. Flatas garu (steam) 
šildomas, saulėtas ištisą dieną, 
nes labai toli nuo kitų namų. 
Prie flato eina ir garadžius. 
Renda tik 825.00 mėnesiui. Pa
geidaujama jauna pora.

Atsišaukite, 32 Wilder St., 
Brockton, Mass.

Tokio. rūgs. 2 — Japonų1 
vyriausybė praneša, kad: 
Amerikos lakūnai iš Kini-; 
jos bombardavo Prancūzų1 
Indo - Kiniją, kur Japonai; 
turi įsisteigę savo tvirto-j 
ves.

Amerika Neteko Virš 
100,000 Kareivių

Didžiausia 
Veidmainybė

j — Pasakyk man. koks linkė
simas yra didžiausia veidmai- 
'nybė?
* — Kai daktaras per naujus 
metus linki savo pažįstamiems 
geros sveikatos.

VVashington, rūgs. 2 — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybė praneša, 
kad iki šiol neteko virš 
šimto tūkstančių vyrų ka
riuomenėje ir laivyne. Iš 
to skaičiaus tūkstančiai

‘buvo nužudyti, kiti tūks-jtą-

i

Neša Taisyti

Miestietis (kaimietei): — 
Kur dėdiene tą gaidį neši?

Dėdienė: — Mat. ponuli, pir
miau jisai lygiai pusiaunaktį 
giedojo, o dabar kas kart vis 
valandą vėlinasi. Nešu pas laik
rodininką. kad bestiją pataisy-

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00

Kanadoje $2.00 į į

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

"VARPELIS"
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir J 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- i 
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. '

Adresas: (
FRANCISCAN FATHERS Į

310 Orchard Street Pittsburgh, Perina. ‘
Teiephone — Hemloek 6567 |
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DARBININKAS

Tikrasai Stalinas

* u*

Max Eastman (žiūr. “Reader’s Digest”) taip tiks
liai apibūdina Stalino politiką, kad bus geriausia jo 
straipsnį pažodžiui pakartojus.

“Visiems gerai žinoma — tiems, kurie nori žinot 
— kad Stalinas veda dvi politikas: vieną veda jo diplo
matai; kitą vykdo jo slaptieji agentai, esantieji viso-Į 
se pasaulio šalyse, kur tik randasi komunistų partijos.; nacios vežime 
Pirmoji politika tai tik iškaba;
kiai pasisako apie “pasaulio revoliuciją”, “sukilimą 
kolonijų”, “kapitalistų žlugimą”, “imperializmo nu
vertimą” (čia jis pirmiausia turi minty Angliją ir 
Jungt. Valstybes) ir apie kitus savo sumanymus, ku
rie Atlanto Čarteriui reiškia tą pat, ką atakuojančiam 
kareiviui sprogstamoji medžiaga. Tokią pat kalbą Sta
linas vartoja savo raštuose ir svarbiuose komunistų 
partijos susirinkimuose. Bet mūsų viešosios opinijos 
nustatytojai, reikšdami Stalinui savo meilę ir pabrėž
dami, kad Stalinas myli “demokratiją”, matomai ven
gia jo raštų ir kalbų. Jie daro tokią pat klaidą, kokią 
Premieras Chamberlain yra padaręs. Hitleris savo tinai kalba apie nužudymą 10,000 
“■VTa’n Uomnf’o” o i č Ir i a i iam n a Ir Irn ciAiria hpt

Laike Amerikos ii Britanijos vadų konferencijos 
Queboc’e būta nemažai ir viešnių, kuries įdomavosi 
pasižiūrėti miesto įžymybėmis. Štai savotiškame Ka- 
------ ---------1 vyksta apžiūrėti miestą p. V/inston 

antrojoj Stalinas 2-iš-. (^HurcHill su dukteria.
- - -* 44 -

į “Reiškia, komunistinei diktatūrai įvesti Stali
nas turėjo pašalinti ar išnaikinti maž daug šeštą dalį 
okupuoto krašto gyventojų. Visi tie žmonės — 
ninkai, ūkininkai, mokytojai, dvasininkai, 
ninkai, karininkai, įvairių sluoksnių lyderiai
trumpai užvardinti “buržujais” ar “kulokais” 
duojami. Ir tai ne vien už lenkišką patriotizmą, 

j pakliūva kiekvienas nepripažįstąs konfiskavimo nuo-į 
savybės ir nesutinkąs su totalitarine diktatūra. Tad 

| suprantama, kodėl tremtinė lenkų vyriausybė primyg- 
i karininkų ir šimtų 

“Mein Kampf’e” aiškiai jam pasakė, ko siekia, bet tūkstančių civilinių piliečių. Tad aišku, kodėl suomiai 
Chamberlainui nejauku buvo tai skaityti, ir jis pasi- taip ryžtingai gina savo sienas; kodėl jugoslavų gene- 
rinko vadovautis nelemtais savo spėliojimais. rolas Michailovič nenori nieko bendro turėti su ko-

“Stalino knyga “Leninizmo Problemos” yra tokia munistų partizanų gaujomis. Mūsų politiniai vadai 
pat aiški, kaip ir “Mein Kampf”. Jis ten pasisako, kad turėtų kreipti į tuos faktus rimto dėmesio, jei nenori 
jo valdžios įsigalėjimo Rusijoj dar neužtenka. Tai yra 
tik preliudija bei įžanga tokio įsigalėjimo ir visose ki- į 
tose šalyse... Ta knyga (peržiūrėta ir papildyta 1932 
m.) buvo atspausdinta Rusijoj keturiuose milijonuo
se egzempliorių (kopijų). Visam jaunimui privalu ją 
skaityti, kiekvienas komunistas f 
pažinti. Ji yra išversta į visas žymesnes kalbas ir ski- puolimo sutartį su Kemaliu Paša kaip tik

netu, kada dauge- 
.n.n.Lų prazervuo- 
,ą namuose, Ame- 

i.xls A^atid. Kryžius įspė
ja "*ss apsiaugun, r*ad iš
vengti nelaimių, praeitais 
Lie-_t.s apie asmenų
mii ~ -i ei u ne’a.mių, kurios 
ivy..o namuose, daugiau 
negu C.OkjJ miiė nuo apsi- 
deginimų ir ekspiiozijų.

Kad išvengti šių nelai
miu Raud. Kryžius duoda 
šiuos patarimus — 

elelskite mažų vaikų į 
uvę, kada tenai yra 
lančių skyščių 

e jų prie karš 
arba bonkų.

Atsargiai kilnokite karš
tus indus, stipriai laikyki- 

i te, kad neišpultų iš rankų.
Jeigu ant grindų yra iš

lietų skyščių, būtinai su- 
šluostykit, kad nepaslys- 
tumėt.

Kada *parafinas tarpo- 
mas, atminkite, kad jis 

. greitai užsidega, padėkite 
darbi-j po įn(ju asbestos dangtį, 

pramoni- Atminkite irgi, kad eks- 
— visi' plczija įvyks jeigu į karš- 

ir likvi-;
Čia

. * x elets- 
tų pečių

van-

3

jo pagelta, kaip 
kiniečių Sacramentc 
lifornijoj. Didžiuose mie 

; tuose kaip 
Chicago, Brooklyn ir pan 
kur yra daug 
svetimų kalbų, 

ūda- nai laikomos 
•yžių kalbose.

I

yne, ■ Viscs Raudonojo Kry 
Clevelan-,kiaus įstaigos turi prity 

jų, kurie ga- 
šiuos dalykus, 
sudarytos tin- 

Jeigu už- 
interesuoti užsirašykite 
prie Raudonojo Kryžiaus 

minga! baigė pirmosios (Red Cross Chapter Head- 
pagelbos kursus su vertė- ąuarters).

čiarns, lenkams, j-po- 
nams, amerikiečiams, ru
sams, italams, graikams, 
vokiečiams, taijams, jugo
slavams, kiniečiams, suo
miams, vengrams ir ki
tiems svetimų kilmių a- 
merlklečiams buvo s 
rytos per Raud. Kr 
Chicago je. New Ycrke 
Plttsburg-.e, Brook 
Vu p -i b o*t <•.p 
de. San Francisco ir kitur, rusių mokyto;

Kai kur mokytojai mo- ii dėsty i 
ka vieną arba daugiau Klasės yra 
svetimų kalbų, kiti moki- kamais laikais, 
na per vertėjus. Guincy, interesuoti už^ 
Mass., grupė suomių sėk
mingai

grune
Ča-

New Yorke,

mokančių 
klasės daž- 
svetimose

KUN. L PRUNSKIS KANADOJE
(J *-■

pamokslą Montrealo 
lietuviams.

Tą pat dieną, po bažny
tinių pamaldų 
prakalbas parapijos sve-

kis, lankosi Kanado- tainėje, kur buvo susirie

laikė

kusi gausi minia lietuvii.
Po prakalbų, vakar \ 

buvo suruošta rašytoj ii 
kun. J. Prunskiui garbes 
vakarienė, kurioje dalyva
vo pats Garbės Svetyp, 
vietinis klebonas, ir daug 
lietuvių. i

Rugpiūčio 23 dienos ry
tą, kun. J. Prunskis, pali
ko Montraealą, ir išvyko. į 
Quebeko miestą.

Quebeke, aplankė Arki- 
bas — išlydėjo į Montrea- vyskupą, priėmė interviu 
lą.

19 dieną rugpiūčio, kun.
J. Prunskis,

Genialus plunksnos dar- kų 
bininkas, Liet. Kat. Fede
racijos Spaudos Biuro ve
dėjas ir buvo “XX-to Am
žiaus” redaktorius kun. J. 
Prun 
je-

Laimingai pervažiavęs 
Amerikos sieną, pasiekė 
Toronto miestą, ir 17—18 
dienomis — viešėjo To
ronto lietuviuose.

18 dienos rugpiūčio va
kare, laikė prakalbas vie
tos lietuviams, kurie rašy
tojo ir kalbėtojo pagerbi
mui — suruošė puikų pri
ėmimą, ir su didžiausiu 
entuziazmu priėmę jo kal-

tą parafiną įpilsite 
dens.

Kad ir nelaime nemirti
na, visvien galite būti sun
kiai sužeisti. Dar prie to 
prisideda gydymo ir ligo
ninės išlaidos. Daug ge
riau pasisaugoti, kad iš
vengti nelaimių.

Apsisaugojimas nuo ne- 
į laimių priklauso nuo kelių 

j faktorių, 
dalykas 

i padėties, 
• ti prie 
mirties.

susilaukt panašaus likimo.
“Kietas, brutalus Sovietų užsienio politikos rea

lumas taip apčiuopiamai pasireiškia, kad darosi neį
manomai nuostabu, kodėl diplomatai nenori to maty- ...........
ti. Kremlius net nepaiso užsieny skriaudžiamųjų sa-( tinkamas 

turi nuodugniai ją viškių, jei jo politikai tai pravartu. Rusai padarė ne-

Vienas būtinas 
yra išvengimas 
kuri gali prives- 
sužeidimų arba 
Gera sveikata ir 

mokslas padės
sumažinti nelaimes. Rau- 

tuo mo- donojo Kryžiaus kursai a- 
riama vadovėliu viso pasaulio komunistams. Ji parda- mentu, kada turkų diktatorius urmu žudė gyvenan- pima ne tik kaip išvengti 
vinėjama “Daily Worker’io” knygyne New Yorke. Jos čius Turkijoj komunistus. Nors Mussolini iškilo ant 
nurodymai griežtai vykdomi visuose Stalino okupuo- Italijos komunistų lavonų ,o vis dėlto Stalinas davė 
tuyose kraštuose.

“Pavyzdžiui, Lenkijoj, kad “būtų paskambintas 
komunizmo laimėjimas”, komunistai išžudė ar įkali
no visus demokratų ir socialdemokratų darbininkų 
vadus, ir išgabeno į Sibiro koncentracijos stovyklas mis valstybėmis nepuolimo sutarčių dar nebuvo iš- 
1,500,000 — 2,000,000 gyventojų. 400,000 jų išmirė nuo džiūvęs; ir be jokios priežasties užpuolė Suomiją. Ir 
bado ir skurdo. Tos skaitlinės paimtos iš pakartotinų dabar Kremlius pareiškia, kad tos žemės, Hitleriui 
Premiero Sikorskio pareiškimų ir Vyskupo Juozapo■ bendradarbiaujant okupuotos, teisėtai sovietams pri- 
Gavlinos patiektų žinių, kurias paskelbė National klausančios!”
Catholic VVelfare Conference. I Tai tokia “realistinė” sovietų politika. K.

jam aliejaus Etijopijai žudyti, nežiūrint Tautų Lygos 
draudimų. Tokia pat storžieviška politika Stalinas 
drauge su Hitleriu įsibriovė į Lenkiją; užgrobė Latvi
ją. Estiją ir Lietuvą, kai rašalas ant pasirašytų su to-

i

Vertė Kun. Dr. J. PackevičiusJaeąues Maritain

Katalikų Pažiūros ] Neką 
talikus Ir Į Bendradarbis 

vimą Su Jais:
Paskaita, autoriaus skaityta IV Pasauli

niame tikybų kongrese žmogaus asmenybei gin
ti, įvykusiame 1939 m. liepos mėn. 3—12 d. Pa
ryžiuje. Paryžiaus kardinolas Verdier leido kata
likams mokslininkams aktyviai jame dalyvauti, 
savo bendradarbiavimu katalikų mokslo šviesoje 
patvirtinant katalikybės universalumą ir inte
gralumą. Dalyvauti tačiau leista tik individua
liai, neangažuojant Kat. Bažnyčios autoriteto. 
Jacąues Maritain. žymiausias mūsų dienų kata
likų prancūzų filosofas, į tarptikybinį žmonių 
bendradarbiavimą žvelgia drąsiu, bet giliu ir 
plačiu žvilgsniu, kokiu, gal būt, niekas dar iki 
šiol nebus žvelgęs. Čia iškeltos mintys ir mums 
yra aktualios. Toji paskaita tilpo žurnale “La 
vie intellectuelle’’ 1939 m. rugpiūčio numery ir 
jos vertimas “Tiesos Kelyj".

(KAS YRA MANO ARTIMAS?) 
I.

Ir dabar, grįžtant prie tikinčiųjų draugin
gumo klausimo, man atrodo, kad mes gerai 
matome, kokia yra šito draugingumo bazė 
katalikiškoje perspektyvoje. Šita bazė nėra 
intelekto ar idėjų srities, bet širdies ir mei
lės: tai draugiškumas, prigimtinis draugiš-

kūmas, bet visų pirma savitarpio mylėjima- 
sis Dievuje ir dėl Dievo. Savo pranešime 1936 
m. kongrese Louis Massignon, kurio veikla 
ir gyvenimas yra nuostabus tarpusavio su
pratimo ir savitarpio pagalbos pavyzdys, su 
pagrindu pabrėžė esminę svarbą tos meilės 
Dievuje, kurią Dievas įdiegia širdyse, kad 
jos ją sužadintų aplink save. Meilė nežiūri 
klausimų apie esmę, nei apie ypatybes, nei 
apie idėjas, bet žiūri tik asmenų; todėl čia 
pirmiausia eina kalba apie asmens su Dievu 
santykiavimo paslaptį. Svarstomasis čia 
draugingumas nėra tad bendravimas tikėji
mų, bet tik tikinčiųjų žmonių draugingumas.

Pagrįstas ar nepagrįstas įsitikinimas apie 
kito ribotumą, klaidas ir trūkumus nekliudo 
bendravimo tarp asmenų. Broliškuose san
tykiuose tarp asmenų reikia tam tikro atlai
dumo ir dovanojimo, kuris turi būti taiko
mas ne idėjoms — joms negali būti jokio 
atlaidumo, jei jos klaidingos — bet būklei to. 
kuris drauge su mumis atlieka šios žemės 
kelionę. Kiekvienas tikintysis žino, kad visi 
žmonės — jis pats ir kiti — bus Dievo teisia
mi ir kad nei vienas, nei kitas nėra Dievu, 
kad savo brolį teistų. Niekas nežino, kuo kas 
yra Dievo akyse. Čia tad Evangelijos pasa
kymas: nolite iudicare — neteiskite — išky
la visame savo ryškume. Mes galime teisti 
idėjas, tiesas ir klaidas, gerus ar blogus dar
bus, charakterį, temperamentą ir net vidi
nius nusiteikimus pagal tai kaip jie reiškiasi. 
Bet mes absoliučiai negalime teisti širdžių 
paslapties, šito neprieinamo centro, kuriame

i..

iš vyr. redaktoriaus dien
raščio “L’Action Catholi- 

pasiekė Ka- ^ue”: P° to’ — dalyvavo 
nados““Metlopolj - Mon- žurnalistų konferencijojĮ. 
. • • - Apie tolimesnius žygius

* •• .ir kelionę rašvtojo kun. J.
vietinį ”runskio, bei apie jo pasa-

nelaimių, bet ir namų 
slaugą, pirmą pagelbą, — 
mitybą, plaukymą ir kaip tas dienas, 
apsisaugoti 
Visa tai turi

trealo miestą. Čia apsisto
jo šv. Kaz. liet, parapijos 
klebonijoj, — pas ’ 
kleboną kun. J. Bobiną.

Montreale, kun. J. Prun
skis,

kvtas kalbas Toronte ir J
Montreale — seks kita ko-

aplankė daug 
vandenyje, žymių istorinių vietų, ap- 

savo tikslą: lankė vietinę Arkivyskū- 
sumažinime nelaimių, pa-'piją, lankė kažkurias re- 
laikymą geros fizinės irįdakcijas, ir savo pažįsta- 
dvasinės sveikatos. Pra-1 muosius lietuvius.
eitais metais tūkstančiai! Nuo 19 dienos rugpiū- 
amerikiečių baigė vieną j čio iki 23. kiekvieną rytą 
''~u~ .-x x:.. :----- - laikė šv .Mišias liet, para-

bažnyčioje, ir 22 
ukrainie-'rugpiūčio, — pasakė pui-

i

arba kelis iš šių kursų.
Klasės lietuviams, čeko- pijos 

slova. k a m s,

viešėjo’ 4 dienas. Per respondencija. Rapo.-teris. 
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diena iš dienos asmuo mezga savo likimą ir 
audžia ryšius, jungiančius jį su Dievu. Čia 
todėl nelieka nieko kito daryti, kaip tik pasi
kliauti Dievu. O į tai kaip tik ir veda meilė 
artimui.

Esama žmonių, kurie neapkenčia žodžio: 
meilė. Tas žodis jiems yra nemalonus, todėl, 
kad jis yra nuvalkiotas ir kad užtinkamas 
supuvusiose lūpose bei širdyse, kurios pačios 
save adoruoja. Bet Dievas šitokio puritaniz- 
mo neturi. Apaštalas Jonas mums sako, kad 
Dievas yra savaiminė Meilė.

Yra tik viena tikroji ir tinkanti taikingu
mui ir vienybei tarp žmonių sudaryti prie
žastis — tai meilė, pirmoj eilėj prigimtinė 
meilė vargšėms būtybėms, turinčioms tokią 
pat prigimtį, kaip ir mes, ir tuos pačius ken
tėjimus ir tą pat prigimties vertę. Bet vienos 
šitos meilės nepakanka, nes pasidalinimo 
priežastys yra*perdaug jau stiprios. Reikia 
tad aukštesnės ir betarpiškai dieviškos kil
mės meilės, kurią katalikų teologija vadina 
antgamtine, meilės Dievuje ir dėl Dievo. .Ji, 
iš vienos pusės, savo srityje stiprina kiekvie
ną gamtinę meilę; iš antros gi, ją iki begaly
bės viršija. Būdama labai skirtinga nuo pa
prasto savyje, tiesa, jau labai kilnaus, bet 
neveiksmingo, filosofų išgarbinto gerašir
diškumo, meilė Dievuje dėl Dievo, kaip pas
tebi Bergson’as savo dideliame veikale Deux 
sources, gali tik vieną mūsų širdį prąplėsti 
visų žmonių mylėjimui, nes ji, eidama iš Die
vo, kurs pirmiausia mus myli, visiems linki 
to pat dieviško gėrio, to pat amžinojo gyve-

nimo, kaip ir mums patiems, ir visuose mato 
Dievo pašauktuosius, panertus, jei taip pasa
kytume, Jojo gailestingumo paslaptyse ir Jo
jo gerumo duosnume.

Valandėlei stabtelkime prie tikrojo šito 
meilės bendravimo įstatymo ir privilegijų, 
prie to, kas kaip tik ir apsprendžia santy
kius tarp įvairaus pavidalo tikinčiųjų (taip 
pat tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų). Iš vienos 
pusės, kaip anksčiau esame matę, būtų labai 
klaidinga sakyti, kad toks bendravimas yra 
antdogmatinis arba įmanomas tik tikėjimo 
dogmų nuvertinimo būdu. Toks kalbėjimo 
būdas yra nepriimtinas visiems tiems, ku
riems Dievo žodis yra taip pat nelygstamas, 
kaip jo vienybė ir transcendentiškumas. Aš 
gerai žinau, kad jei prarasčiau tikėjimą ku
riuo nors mažiausiu tikėjimo artikulu, tai 
aš prarasčiau savo sielą. Nepriimtina tokia 
savitarpio meilė, kuri būtų perkama tikėji
mo nepaisymo kaina, kuri pretenduotų aug
ti ant klaidingų sinkretizmo ar eklektizmo 
pagrindų, arba kuri, pasigaudama Lesslng’o 
palyginimo apie tris žiedus, sakytų: aš my
liu tą. kurs neturi mano tikėjimo, nes galiau
siai aš nesu patsai tikras, kad manasis tikė
jimas yra tikrasis tikėjimas ir kad jis pažen
klintas tikrojo žiedo ženklu; tokia meilė, ku
ri suvestų tikėjimą į paprastą istorinį pavel
dėjimą ir jį sureliatyvintų agnosticizmo ant
spaudu, tokia meilė tiems, kurie tiki girdėję 
Dievo žodį, reikštų iškelti žmogų aukščiau 
už Dievą.

(Bus daugiau)

J



Penktadienis. Rugsėjo 3. 1943

Legenda Apie Šv. Petro Motinu
Švedų rašytoja. Seimą i 

Lagerlof. yra parašius. : 
gražią legendą, kurios tu- . 
rinys yra toks:

Vieną kartą vaikščioja < 
Viešpats Jėzus po dan- , 
gaus sodną džiaugdama
sis išrinktųjų laime ir ma
to šventąjį Petrą niūriai 
bestovint į medį atsirė
mus ir liūdnai įsižiūrėjus 
tolybėm

Susirūpino Viešpats dėl 
savo mylimojo mokinio ir 
priėjęs klausia:

— Kas tau yra Petrai?
O Petras, ant kelių puo

lęs ir Mokytojo kojas ap
kabinęs. sako:
— Viešpatie! Davei man 

laimę, kokios nei akis bu
vo regėjus, nei ausis gir
dėjus. Bet negaliu tikrai 
ja gėrėtis, nes mano moti
na kenčia ten pakalnėje, 
tamsybių ir verksmo šaly
je. Nepyk, Viešpatie, juk 
liepei mylėti savo tėvą ir 
motiną!
—Kiekvienas gauna tai, ko 
troško, ir nueina ten, kur 
veržės, — tarė Kristus.

— Aš žinau. Viešpatie, 
kad tavo teismas yra tei
sybė ir tiesa, bet liūdna 
man, kad nėra čia mano 
motinos...

Pagailo Viešpačiui savo 
"'ūkinio, kurį taip mylėjo, 
kad davė jam dangaus ka
ralystės raktus ir pavedė 
ganyti savo aveles, ir ku
ris savo Mokytoją tiek 
mylėjo, kad nepabijojo 
taip pat baisiai mirti, kaip 
Jis. Tad, glostydamas 
meilingai jo ištikimą gal
vą, tarė:

— Žinai. Petrai, kad nė
ra išėjimo iš tos baisiosios 
šalies. Bet tau noriu pa
daryti tai, kas nepadaro
ma. Tegu ateina motina 
tavo į dangaus sodną.

Mostelėjo Viešpats su 
ranka, ir akimrksniu at
sistojo prieš Jį angelas di- 
džiasparnis su r ūbais to
kiais baltais, kaip ką tik 
nukritęs sniegas. Ir liepė 
jam Viešpats Jėzus lėkti į 
pragarą Petro motinos at
nešti.

Džiaugsmo pilnas nubė
go Petras į dangaus skar
dį. norėdamas kuo vei
kiausiai pamatyti motiną 
ir pirmas pasveikinti ją 
toje laimės šalyje . Ten, 
žemai, dangaus kalno apa
čioje juoduoja pragaro 
armens.

Pasilenkęs žiūri Petras, 
kaip angelas, iš reto spar
nais plasnodamas, leidžias 
į tą pakalnę, viską aplink 
save nušviesdamas. Štai 
jis jau kaip gulbė, štai jau

i

KUN. DR. JONO NAVICKO
2 metų pomirtinėse

Iškilmingos Pamaldos 
Lietimų Kolegijoje

Pirmadienį, rugsėjo 6 d., 
1943 m., Marianapolio Ko
legija apvaikščios iškil
mingomis pamaldomis 
Amžinos Atminties Kun. 
J. Navicko, MIC., dviejų 
metų mirties sukaktį. Ko
legijos koplyčioje bus at
laikytos iškilmingos šv. 
mišios, kurioms vadovaus 
Provinciolas Kun. Rėklai
tis, MIC. Tuojaus po mi
šių įvyks procesija į palai
dojimo vietą. Čia bus pa
sakyta pritaikytas pa
mokslas ir atgiedota “Li- 
bera”. -

Marianapolio Kolegijos 
vadovybė nuoši r d ž i a i 
kviečia visus Marijonų ge
radarius ir prietelius atsi
lankyti ir pasimelsti už 
buvusį Kolegijos garbingą 
Rektorių bei uolų lietuvy
bės veikėją. Pietūs bus 
dvyliktą valandą, į ku
riuos visi svečiai kviečia
mi pribūti.

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė.

kaip baltas drugelis, pa
galiau, kaip šviesus taške
lis. Ir. jam bešviečiant 
mato Petras ten žemai, 
dugne, baisias uolas, juo
das ir nuogas, pilnas tam
sių, sustingusių, pusiau 
suakmenėjusių žmogys
tų.. Tokia jų ten daugybė, 
kad Petras ima nerimti, 
ar begalės angelas surasti 
tarp jų jo motiną. Bet an
gelas, valandėlę staptelė
jęs, strėla nusileido į pra
garo dugną — kaip žuvėd
ra kad leidžias į ežero 
bangą, pamačiusi grobį — 
ir su viena ranka apkabi
nęs pusiau vieną žmogys
tą, ėmė kilti aukštyn. Ir’ 
pažino Petras, kad ta žmo-' 
gysta yra jo motina.

Angelo šviesos užgautas 
pragaras atgijo. Juodos, 
sustingusios žmogystos 
sujudo, ėmė tiesti rankas, 
kelti aukštyn galvas, 
verkti, dejuoti ir vienu 
balsu rėkti: “Paimk ir ma
ne! Paimk ir mane!” Ir kai 
kurioms, gal kokiai dvyli
kai, pavyko įsikibti į Pet
ro motiną. O Petrą paėmė 
baimė, ar bepajėgs ange
las palėkti su tokia našta. 
Bet angelas kilo aukštyn 
greitai ir taip lengvai, tar
tum nešdamas glėbyje kū
dikį.

Neapsakomu džiaugs
mu patvino Petro širdis 
matant, kiek laimės ir ma
lonės suteikė Viešpats jo 
motinai, kad ji ne tik pa
ti įeis į dangaus sodnus, 
bet dar atsives tiek žmo
nių. išvadavus juos iš pra
garo gelmių. Ūmai Petras 
pamatė tokį baisų dalyką, 
kad plaukai piestu atsi- 

' stojo jam ant galvos. Jo 
motina ima ranguotis an
gelo glėbyje, siekdama į- 
sikibusių į ją žmonių su- 
gniauštus pirštus ir at
lenkdama juos. Ir tie žmo- 

, nes po kits kito ima kristi 
atgal į pragarą, lyg prino
kę obuoliai nuo medžio, 

į Ji neklauso tų nelaimin-j 
gųjų verksmo, nei ašarin
gų meldimų, nei keiksmų, 
tik vis meta juos ir meta 
nesiliaudama. BepaliKo 
jau tik viena moteriškė. Ir 
nuostabu! Juo, lengvyn 
eina angelo našta, juo 
sunkiau lekia jis. Nors ir 
tankiai plasnoja ilgais 
sparnais, vos vos tekyla 
aukštyn. Tačiau vis dėlto 
jau yra taip arti dangaus 
kranto, 
rankas 
mas ją 
bį. Tik 
plasnoję 
jo veidas palieka rūstus, 
lyg naktis, nes Petro mo-

» *

A. A. KUN. DR. JONAS NAVICKAS, MIC.
Rugsėjo 2 dieną suėjo du metai, kaip mirė lietuvių 

Katalikų vadas Amerikoje, kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Jis buvo išeivijos katalikų vadas ir lietuvybės 
palaikytojas.

Kun. Dr. Jonas Navickas gimė Virbalio mieste, 
sausio 2 dieną. 1895 metais. Mokslus ėjo Lietuvoje, 
paskui atvyksta 1913 metais į Ameriką, čia tęsia mok
slus. Aukštuosius kunigo mokslus baigti važiavo į Fri
burgo universitetą, Šveicarijoje. Rugpiūčio 15 dieną, 
1920 metais buvo įšventintas į kunigus.

Didžiausias kunigo Jono Navicko susirūpinimas 
ir darbas buvo, lietuvybės išlaikymas Amerikoje. Ka
da. 1931 metais. Tėvai Marijonai įsigijo kolegiją Ma- 
rianapoly, kun. Dr. Navickas buvo paskirtas rekto
riumi. Čia jis išbuvo iki savo mirties. įdėdamas visą 
širdį ir sielą į lietuvių bernaičių išauklėjimą į tautos 
vadus. Kun. Dr. Jonui Navickui, vadovaujant Maria- 
napolis pasidarė lietuvybės centras, čia buvo daromi 
įvairūs suvažiavimai, seimai, pasitarimai. Jo pastan
gomis buvo įsteigta Studentų organizacija ir leidžia
mas “Studentų Žodis”.

I

I

Šiandieną matau vėl tą garbingąjį Marianapolį, 
Tuos parkus gražiuosius, žaliąsias pievas.
Gėlynus, bityną ir tuos rūmus garsiuosius,
Kame žydi — gyvuoja tikėjimo, mokslo, lietuvybės dvasia.

Prisimena man labai aiškiai atmintyje
Tas amžinai nesugrąžinamas laikas praeities,
Kada tuose parkuose, tuose išminties rūmuose
Gyveno garbingas kun. Dr. Jonas Navickas ir dirbo sunkiai. 

Sunku yr šiandieną man apibrėžti jojo darbus visus, 
Nuveiktus Bažnyčios, Tautos. Lietuvybės dirvoje;
Tą puikiai žino pati plačioji visuomenė,
Ir užtat jį įkainuoja, kaipo Amerikos Lietuvą—didvyrį. 

Būdavo... visus jis sutinka su skaisčia šypsena, 
Kiekvieną paguodžia, patarimų suteikia...
Dėl vargšo, turtuolio, kunigo arba pasauliečio
Jo protas ir jojo širdis — buvo artimo meilės aruodas.

Pasėtų jo darbų vaisiai plačiai jau matos visur: 
Kolegijoj, Seminarijoj, ir literatūroj gausioj;
Jo gi tauri asmenybė — lietuviams buvo tikra rodyklė:
Ką veikti, nuo ko pradėti ir koki bus darbų išdava.

Bet gaila... lygiai prieš porą metų atgal 
Užgeso tas brangus mūsų Išeivijos Švyturys...
Visuomenė neteko jame taktinko ir tauraus Vado,
O draugai, prieteliai ir jo mokiniai — tikro bičiulio širdies. 

Šiandien, aplankius lietuvių sostinę, Marianapolį, 
Jauties žmogus kaž kaip nesmagiai ir keistai, 
Rodos tai būtų didelis kūnas be dvasios-sielos.
Nes jame nebėra galingo kun. Dr. J. Navicko asmens.

Po sunkių darbų, sielvartų ir genialių sumanymų 
Jis ilsis ramiai tame jo numylėtame kampelyj, 
Kur dažnai sutikdavai jį vaikštant kasdien 
Ir kalbant brevijorių, ar pamaldžiai varstant rožančių.

Sustojus prie kapo, nejučiomis akys ašaroja,
Širdį suspaudžia, lyg retežiais sunkiais
Ir pro lūpas išsiveržia karštoji malda
Už garbingą didvyrį, nors ir kukli “Sveika Marija”.

Šiandieną susirinks čia prietelių gausus būrys, 
Aplankys tave, kun. Jonai, šaltuose kapuose. 
Su didžiu skausmu širdyje pasimels, sukalbės gal rožančių, 
Ar apeis tas stacijas, kurias tu savo atminčiai pats pastatei.

Ir išgirs jie savo dvasioje iš šaltos tavo krūtinės: 
“Nenusiminkit, neverkit, bet dirbkit uoliai 
“Ir toliau tuos gražius, prakilnius darbus, 
“Kurių pradžią jums aš nurodžiau ir štai... amžinai pavargau”.

Taigi šiose 2 metų pomirtinės iškilmėse.
Mes prašom — maldaujam Dievulio karštai:
Duok amžiną atilsį danguje ir sielai saldžią ramybę
Mūsų brangiam prieteliui. kun. Dr. Jonui Navickui.

O mes patys gi esame karštai pasiryžę
Pildyti Tavo valią, tęsti tavo darbus toliau, '
Kad U.S.A. klestėtų - žydėtų brangi Lietuvybė.
Ir kad iš Marianapolio Kolegijos išeitų daug-daug tokių “Na

vickų”.
Rugsėjo 2, 1943.

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m.

Kun. S. J. Vembrė.

Nors užimtas kolegijos vedimu, tačiau jis suras
davo laiko parašyti naudingus straipsnius lietuvių ka
talikų laikraščiams, dalyv auti organizacijų sei
muose, teikti praktiškus patarimus ir iškelti naujus 
sumanymus lietuvių katalikų reikalais.

Nenuilstantis darbas ir rūpesniai pakirto jauno 
kunigo sveikatą .Vos sulaukęs 46 metų amžiaus nuėjo 
priimti amžinosios garbės vainiką.

Lai Kun. Dr. Jono Navicko dvasia paskatina mus 
uoliai darbuotis katalikybės ir lietuvybės reikalais A- 
merikoje. Lai jo nuolatinė malda ir darbas tėvynės 
Lietuvos gerovei paskatina ir mus melstis ir veikti 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atstatymui.

kad Petras tiesia 
j motiną, norėda- 
paimti į savo glo
stai ūmai liaujasi 

angelo sparnai.

Ol'ITS SON—Mrs. Norma S 
Kunstler. tail. attractive 
brunette, wiio appeared in 
New York court ask.ng that 
six-year-old son Stephen be 
transferred to care of his 
father, her former husband, 
so she could join WACS

Court approved.

Braddock, Pa. — Šv_ Izido
riaus Par., 40 vai. atlaidai, rug
piūčio 20—22 d. — Tėvas Ju
venalis Liauba.

Chicago, III. — švenč. P. Ma
rijos Gimimo par., Šiluvos ok
tava, rugsėjo 7—15 d. Tėvas 
Juvenalis Liauba.

VJaterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo par. Šv. Pranciškaus No
vena, Šv. Pranciškaus Mylėto
jų ir Tretininkų Konferencija, 
rugsėjo 8—19. Tėvas Justinas 
Vaškys.

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

Neic H avėti, Conn. — Šv. Ka
zimiero par. 40 vai., atlaidai, 
spalių 3—5 d. Tėvas Juvenalis 
Liauba.

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

Baltimore, Md. — Šv. Alfon
so par.. Tretininkų rekolekci
jos. visitacija. ir 40 vai. atlai
dai. spalių 15—19 d. — Tėvas 
Juvenalis Liauba.

Chicago, 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.

Providence, R. I. — šv. Kazi
miero par., 40 vai. atlaidai, 
gruodžio 12—14 d. — Tėvas 
Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard PI., 

Pittsburgh, (10), Pa.

tie niekų niekai persveria, 
išstumdami mus iš pu
siausvyros, varydami į 
tokius šuntakius, kuriais 
bjauris ir kuriuos smerkia 
mūsų sielos gelmės. Ne 
mūsų amžinoji asmenybė 
viešpatauja ant tų menk
niekių, su tvirta ranka 
skleisdama juos iš savo 
tako ir tiek jų erzinimus 
tepastebėdama, kiek pas
tebime skleidžiamų nuo 
tako rugių varpų kuteni
mą — bet tie menkniekiai 
veda mus ir svaido, lyg 
vaikai sviedinį. Ir galų ga
le, patys nesijausdami, 
taip įklimstame į mažmo
žių pelkę, kad nebeesame 
nieko daugiau, kaip tų 
niekniekių rezultatas. Ne
užmirškime, kad tas ma
žas pragarėlis yra pradžia 
to kelio, kurs kuomet nors 

ir rea-; gali mus įmesti į tą pra-
O------- ----------- ------------------ ----------- --------------- W------ L

nebepajėgia beišnešti.
Tad saugokimės. Kurs

tomos visų tų kasdieninių, 
smulkių, nemalonumų, 
tarkime sau žodžius, pa
sakytus Dantei Virgili
jaus, bekeliaujant jiem
dviem po pragarą. “Guar- 
da e passa” — žvilgterėjęs 
eik toliau. Ir tai, ką sako 
Tomas Kempietis savo Se
kime: “Į visus tuos daly
kus žiūrėkime, lyg pro ša
lį eidami”.

Nes visi tie 
mo mažmožiai 
kad mes apie 
mąstytumėm. 
yra daug kilnių, 
žiūrėtinų daiktų, kurių nė 
matyti nepamatysime, jei 
mūsų akys bus įsistigu- 
sios į anuosius niekų nie
kus.

I

rojų? Bet kol žmonės ne-.suks, žiūrėk, jau aplinkui 
gyvens taip, kaip aš mo- ir besirandąs pragarėlis, 
kiau, ir neatsižadės savęs, 
ir nemylės savo artimo, 
kaip save, tol nebus nei 
danguje nei žemėje tokios 
vietos, kur nelaimė ir 
skausmas jų negalėtų pa
siekti.

Daug minčių sukelia ta 
tina ima plėšti ir draskyti iegenda. Kokį ilgą ilgą 

pykčio, neapykantos ir 
pavydo kelią reikia išeiti 
žmogui, kol jo širdis taip 
suakmenės, kaip šv. Petro 
motinos, kol iš mažo kas
dienio pragarėlio įgrims į 
toki pragarą, iš kurio nė 
Dievo valia nebegali išva
duoti! Ką šv. Petro moti
na būtų veikusi danguje, 
amžinosios Meilės viešpa
tystėje? Kad angelas ir 
būtų ją tenai nunešęs — 
kad ir būtų įvykę tai, kas 
nėra galima — ji be*ma
tant ir dangų būtų paver
tusi pragaru. Kiekvienas
gauna tai. ko troško ir nu- žiai, kvaili ' valandėlės da 
eina ten, kur veržės. Kaip

|daug,
i trokšta pragaro ir į pra- . .... —.........................-o-j-

•garą veržias! Kur tik pasi-!siela. Dievo kibirkštis. Ir

paskutiniosios tebeka
bančios ant jos kaklo mo
teriškės rankas. Ir tol 
drasko, kol ir ta nelaimin
goji puola žemyn, Kaip a- 
nieji. Tuomet angelui naš
ta tampa nebepakeliama, 
jo ranka nusmilkusi išsi
tiesia, ir Petro motina ak
meniu krinta į juodąjį ar- 
menį. O angelas, kartą 
sparnais plasterėjęs, grįž
ta vienas į dangų.

Gailiai verkdamas puola 
Petras Viešpačiui po kojų, 
o Mokytojo gailestingas 
veidas meilingai prie jo 

l lenkiasi ir dieviškas bai
sas sako:

| — Ko gi labiau troškau, 
jei ne patiekti jums vi
siems amžinosios laimūs

Į

I

Tai prasideda anksti, iš 
pat mažų dienų, menkiau-; 
siais mažmožiais. Nes juk 
visas mūsų gyvenimas y-Į 
ra, galima sakyti, mažmo
žių suma. Dideli dalykai 
retai teatsitinka i 
guojame į juos taip pat, garą, iš kurio angelas jau 
kaip esame įpratę reaguo
ti į mažuosius. Siuvėja ne
dailiai pasiuva rūbą, pie
tums buvo nemėgstamas 
valgis, mama neleido eiti 
į šokių vakarėlį, kits gra
žiau už mus pasirėdęs — 
štai jau ir esame gižlios, 
susiraukusios, pasišiau
šusios, niūrios, lyg tas de
besys, pilnas elektros, ku
rio visi lenkias iš tolo bi
jodami. kad neišsiveržtų 
žaibais, perkūnais ir lytu
mi. Štai ir turime mažą 
pragarėlį.

Bet kokia gėda! Tik pa
mąstykime: iš vienos pu
sės tokie menki mažmo-

lykėliai, niekų niekai, iš 
kaip daug žmonių kitos — mūsų žmogaus 

asmenybė, nemirtingoji

Kas labiausiai imponuo
ja šventųjų gyvenime? 
Tas jų mokėjimas nepasi
duoti kasdieninio gyveni
mo nemalonumams, ta ga
lia taip juos sunaudoti, 
kad jie tampa jiems ne 
laipsniais žemyn, į praga
ro armenis, kaip dauge
liui paprastų žmonių, bet 
laipsniais aukštyn, į dan
gaus sodnus.

Niekas taip nekelia žmo
gaus, kaip mokėjimas 
tvirtai, lyg uola, stovėti 
prieš gyvenimo mažmo
žius, ir niekas jo taip ne
žemina, kaip tų mažmožių 
priklausomas elgesys. Ko 
esame verti, jei kiekvie
nas nemalonus niekniekis 
išstumia mus iš vėžių, ku
riomis privalome eiti, bū
dami Kristaus mokiniai?

Kas sėdi savo ankštame 
kambarėlyje, tas temato 
vien to kambarėlio sienas, 
tam kiekvienas naujas 
taškas ant tų sienų yra 
didelis nuotykis, tam 
kiekvienas menkiausias 
mažmožis, įvykstąs tame 
kambarėlyje, turi begali
nės svarbos, sujudina jį 

į visą lig pat dugno. Bet kas 
stovi ant kalno, tas turi 
prieš save tokius plačius 
horizontus, viršun savęs 

j tokį puikų dangų, kad jo 
akys, į tas grožybes at
kreiptos, nepastebi esan
čių po kojomis smulkme
nų. Lipkime į kalną, sten
kimės žiūrėti į didelius, 
kilnius, amžinus 
— tuomet ramiai 
me kasdieninius 
nius mažmožius
dysime savo sielose pyk
čio, pavvdo ir neapykan
tos. * (“M-ris”)

šio gyveni- 
nėra verti, 
juos ilgai 
Pasaulyje 

gražių,
dalykus 
pakelsi- 
nemalo- 
ir neūg-

4

i
4

NEIGHBOR —Mrs. Marša 
Panha Kiehl, chief of the 
technical division of sočiai 
work in Brazil. as she ar- 
rived in Miami. Fla., by Pan 
American clipper. She 
planned a three-months 
tour of industrial areas as 
guest of U. S. Štate De- 

partment.
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Pijus XII ir Taika
KALBA KARDINOLŲ KOLEGIIAI

Birželio 2 d.. 1939 m.

(Tęsinys)

Per visus šimtmečius Bažnyčia sutiko jai stato
mas kliūtis, bet šiais laikais jos pažangos kelias yra 
dar labiau trukdomas, negu senovėje. Ji yra apsupta 
pasaulyje pilname priešingumų, skirtingų tikslų, ne
ribotų troškimų, baimės ir neapykantos. Ji apsupta 
žmonijos, kuri, tarsi, nežino prie kurios pusės prisidė
ti, nei ką daryti; ar priimti karo ginklo nusprendi, ar 
garbingą tiesos įstatymą, kai pagrindą visų savo veik
smų ir likimo teisėją; ji nebesugeba nuspręsti ar ge
riau sekti proto nurodymus, ar pasitikėti karo jėga. 
Taigi Kristaus Sužiedotinė, norėdama pravesti teisin
gus nurodymus ir patarimus, nes tokia yra jos Die
viškoji pasiuntinybė, kurių priėmimas suteiktų kiek
vienai tautai ir visai žmonijos bendruomenei gerovę, 
sutinka daug kliūčių. Rodos, reikėtų, kad jos išganin
gi nurodymai būtų su džiaugsmu priimami ir tiksliai 
vykdomi, tačiau jos žodis pasilieka, tarsi balsas ty
ruose.

Radio ir spauda plačiai 
ir garsiai paskelbia karo 
fronto didvyrius. Kuomet 
jie sugrįžta į savo kraštą 
esą' sutinkami džiaugs
mingais šūkiais, apdova
nojami medaliais. Taip, 
savo didvyriškais darbais 
jie užsipelnė visos tautos 
pagarbą. Bet karo fronte 
nebūtų didvyrių, jei nami
niame fronte nebūtų mili
jonų tylių didvyrių, kurių 
vardų nei radio, nei spau
da nepaskelbia.
DARBININKŲ 
NUOPELNAS

Tie tylūs didvyriai 
milijonai darbininkų,

skui žmonijos Mokyto
jas”.
DARBININKŲ 
PASIŠVENTIMAS

Ir taip, kaip Darbinin
kas Kristus, taip ir mūsų 
dienų Krikščionys darbi
ninkai tyliai dirba visuo
menės gerovei. Už tai 
Kristaus Bažnyčia moko, 
kad darbininkų luomas 
nėra pažeminimas, bet 
aukštas ir garbingas. To
dėl Popiežius Pijus XI sa
ko, savo enciklikoje Qua- 
dragesimo Anno; “Tiesa 
pasakius valstybės turtai 

; ne iš kitur, kaip tik iš dar- 
kyla. Argi

Tiesos Kelias
Bet nei visos šitos daromos kliūtys, nei baimė, 1 

kad Mūsų darbas ir tikslas nebus suprastas, arba klai- i 
dingai išaiškintas, kada siekiama vien tik gerą dary- : 
ti, Mūsų Apaštališkoji pareiga neleidžia Mums apsi- ; 
lenkti su reikalingu taikos darbu, kuris tiesioginiai 
priklauso Bažnyčiai.

Bažnyčia niekuomet nedasileidžia, kad asmeni
niai reikalai ją trukdytų ar pakreiptų iš tiesos kelio. 
Jei neprašoma, ji nesikiša į valstybių rubežių nustaty
mus ir neleidžia save įtraukti į valstybių ginčus. Ta
čiau, šiose valandose, kada pasaulio taikai gręsia di- 
džiausis pavojus ir žmonės veda kerštingus ginčus, 
Bažnyčia į visus motiniškai kalbės, ir, jei tik sąlygos 
leis, pasiūlys savo motinišką patarnavimą, kad paša
linti tą gręsiantį karą, kuris atneštų neapsakomai di
delius medžiaginius, dvasinius ir dorovinius nuosto
lius.

Teisingumo ir taikos dvasioje, kurią, kaip visų 
Tėvas, Mes giliai jaučiame savo širdyje, rimtai ap
svarstę gręsiančius žmonijai pavojus, manėme, kad 
Gegužės mėnesio pradžioje buvo patogus metas, pa
reikšti didžiųjų Europos tautų vadams, kaip Mes esa
me susirūpinę tautų padėtimi ir pasakyti Mūsų bai
mę, kad tarptautiniai reikalai nepablogėtų ir nebūtų 
pradėtas karas ir kraujo praliejimas. Tas Mūsų žygis 
— kurį dabar dėkingai prisimename — abelnai sa
kant, susilaukė vyriausybių pritarimo, buvo viešai 
spaudoje paskelbtas ir žmonės Mums pareiškė nuo
širdų dėkingumą. Tautų vadai taip pat pareiškė Mums 
geros valios užtikrinimą ir nusistatymą išlaikyti tai
ką, kurios žmonės taip karštai trokšta.

Kas galėjo būti labiau patenkintų, kaip Mes, kada 
sužinojome, kad įsitempimas tarp tautų kiek atsilei
do? Kas labiau trokštų su didesniu uolumu tautų 
santykių geresnio sutvirtinimo, kaip Mes? Mes neno
rime slėpti, kad mums buvo pranešta įtakmingų vals
tybių vadų nusistatymai ir norai. Mes jiems esame 
didžiai dėkingi, nes ypatingu būdu jie davė Mums su
prasti, kad į žmonių reikalus bus atsižvelgta ir jie 
jaučia neišvengiamą atsakingumą Dievui ir žmonijai. 
Jie turi ganėtinai įtakos ir galios pakreipti vyriausy
bes, kad jos išlaikytų pastovią taiką, laisvę ir visų 
tautų garbę; nugalėtų medžiagines ir dorovines kliū
tis, kurios pakenkia nuoširdžiam tautų bendradarbia
vimui. Visa tai atidarė kelią Mums daryti naujas pa
stangas ir atsišaukimus pasaulio taikai.

Bet žmonių likimas ir gerovė yra Karaliaus ran
kose, “Kuris viešpatauja Danguje”, Šviesos Tėvas, 
Šaltinis viso tobulo gerumo, kuris yra pasauly. Jo ran
kose yra ne tik žmonių likimas ir laimė, bet ir jų šir
dys. Ir kaip Jis nori, taip jas pakreipia, sulaiko jas, 
nustato jų valią, nepakeisdamas jų prigimties. Žmo
gaus darbuose visa yra silpna, kaip ir jis pats. Jo min
tys bailios, jo permatymas ne tikras, jo rankos silp
nos, jo žingsnis netvirtas; jis eina prie tikslo, kuris 
visuomet neaiškus. Bet Dievo rankose visa yra galin
ga, kaip Jis Pats. Jo planai neturi netikrumo; Jo val
džia apima visą pasaulį. Jo džiaugsmas yra būti su 
žmonių vaikais, ir niekas neturi Jam priešintis. Jo 
rankose pačios kliūtys pasidaro priemonėmis tikslą 
pasiekti, o žmogaus dvasia ir laisva valia Jo gailes
tingumo ir teisingumo — dvi žvaigždės Jo visuotinoje 
valdžioje — pakreipiamos į aukščiausius siekius. Ja
me yra Mūsų didžiausias pasitikėjimas.

Kad išprašyti Dieviškos Šviesos ir palaimos šių 
dienų darbams ir nutarimams, praeitą Gegužės mėne
sį Mes šaukėme pasaulio Katalikus prie Marijos alto
riaus, šaukėme prie maldos .labiausia vaikelius, tas 
žydinčias lelijas, prie švč. Panelės Marijos kojų, vai-

yra! 
ku- įbininkų darbo 

rie per dienas ir naktis,! nematome, kad gausingos 
apsipylę prakaitu, apsi- : 
suodinę, ilgas valandas : 
dirba, kad karo fronte bū- 

j tų didvyrių ir pergalėji
mas. Jie supranta ir gerai 
žino, kaip svarbus ir rei
kalingas yra darbas; žino, 
kad be jų darbo ir prakai
to, karo frontas neišsilai
kytų; žino, kad naminis 
frontas, — darbo frontas, 
yra visų svarbiausias, nes 
nebūtų lėktuvų, bombone
šių, laivų, kanuolių, gink
lų, jei jie nustotų dirbę — 
prakaitavę. Ir už tai, dieną 
iš dienos, jie dirba vargs
ta, ir savo uždarbiu remia 
karo frontą. Taip, darbi
ninkai gauna atlyginimą 
už darbą, bet beveik pusę 
uždarbio atiduoda valsty
bei, karo reikalams. Ta
čiau jie pasilieka tylūs, 
nežinomi, negarsinami; ir 
jie tuo nesiskundžia, nes 
žino, kad yra Vienas Dar
bininkas, kuris juos at
jaučia ir užtaria, — Jėzus 
Kristus.

Kada Birželio 13 dieną, 
šių metų, 25,000 Italijos 
darbininkų atsilankę pas 
Šventąjį Tėvą Popiežių 
Pijų XII, tai Kristaus Vie
tininkas prabylo į juos 
šiais žodžiais: “Jūsų malo
nus atvykimas, Brangieji 
sūnūs ir dukterys, kurie 
valandas ir dienas pralei
džiate prie darbų, kad 
pelnyti sau ir šeimai pra
gyvenimą, primena Mums 
svarbią mintį ir didžiąją 
paslaptį. Mintis yra ta, 
kad darbas buvo Dievo1 
skirtas pirmajam žmogui 
po nuodėmės, kad jis sa
vo kaktos prakaitu pelny
tų sau duoną iš žemės. O 
paslaptis yra ši toki: Dievo 
Sūnus, atėjęs iš Dangaus 
išganyti žmonijos, tapęs 
Žmogumi, pasidavė darbo 
įstatymui, ir Savo jaunys
tę praleido Nazarete, dirb
damas, drauge su Savo 
globėju, kad Jis buvo ži
nomas, kaip “Dailydės 
Sūnus”. Ir tai yra didžioji 
paslaptis, kad Jis pirma 
dirbo, nekaip pradėjo mo
kyti. Pirma buvo nuolan
kus Darbininkas, o tik pa-

v •

gerybės, kurios sudaro 
žmonių turtus, išeina iš 
darbininkų darbu, ar tai 
kad patys vieni darbinin
kai jas pagamino, ar tai 
jiems dirbant su įrankiais 
bei mašinomis, kurios žy
miai didina darbo našu
mą. Visi žmonės žino, kad 
joki tauta niekada neišsi
vadavo iš vargo ir skurdo, 
nepasiekė geresnės būklės 
be didelio ir suderinto vi
sų žmonių darbo”.

Gi dabar, galima pridur
ti, kad karo fronto laimė
jimai būtų neįmanomi be 
didvyrių - darbininkų pa
sišventimo. Daugelis neį
vertina šitokio darbinin
kų pasišventimo. Jie sako: 
“Darbininkas gauna už- 
mokesnį už savo ilgas dar-! 
bo valandas”. Taip; bet 
tas darbininkas, be tinka
mo poilsio, be pertraukos, 
turi dirbti. Jis būtų paten
kintas mažesniu uždar
biu, bet trumpesnėmis 
darbo valandomis. Kas iš 
to uždarbio, kad netenka 
sveikatos? O antra, pra
gyvenimas didžiai pa
brango. o čia dar reikia 
visoki mokesniai valdžiai 
mokėti, kiek darbininkui 
belieka, kad jis galėtų su
taupyti nors mažą sumą 

• ateičiai? Kaip teisingai 
Pijus XIII sako: “Minios 

' darbininkų skaudžiau at- 
I jaučia dabartines nelai- 

; mes, nes jie labiau yra 
. prispausti ir turi sunkes- 
, inę naštą, negu kiti”.

BAŽNYČIA — DARBI
NINKŲ UŽTARĖJA

Pijus XII, kalbėdamas 
Italijos darbininkams pa
sakė: “Jūs gerai žinote, 
Brangieji sūnūs ir dukte
rys, kad Bažnyčia jus kar
štai myli, ir kad ji ne tik 
dabar, motinišku rūpes
niu ir meile ypatingai at
sižvelgia į reikalus, kurie 
tiesioginiai jus liečia, bet 
tai darę visais amžiais. 
Mūsų pirmtakūnai ir Mes. 
patys nepraleidome nė 
vienos progos pakartoti
nai nepareiškę nurodymų 
jūsų ir jūsų šeimų reika-

I
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Klišė — Iš ••žvaigždė”

KRISTUS DARBININKAS

lais, išdėstydami, kad pa
grindiniai socialinės san
tvarkos reikalai yra tie, 
kurie labiausia jus liečia, 
būtent, pragyvenimo at
lyginimas, kuriuo šeima 
galėtų tinkamai pragy
venti ,auginti ir išauklėti 
sveikus vaikus; žmogui 
turėti tinkamus gyvenimo 
namus; ištekliaus išleisti 
vaikus į aukštesnį mokslą 
ir susitaupyti pinigų ne
darbo, ligos ir senatvės 
laikui. Šios sąlygos, visos 
bendruomenės gerovei, 
turėtų būti visų pripažin- 

itos, jei nenorime, kad ben
druomenė būtų sukrėsta 
nepasitenkinimais ir pa
vojingais 
eitų ramiu 
keliu”.

Katalikų 
Į kalau ja 
pragyvenimo 
kad iš tėvo uždarbio 
šeima galėtų 
pragyventi. Bet, toli gra
žu, šitas reikalavimas ne
įvykdytas. Už tai Pijus 
XII sako; “Nežiūrint, kaip i 
pagirtini yra kaikurių val
stybių patvarkymai dar
bininkų gerovei, ir kaip 
teisingi yra kaikurie 
darbdaviai, bet kas gali 
tikrai teigti, kad tie aukš- 
tūs idealai šiandie visur 
yra įgyvendinti? Daugelis 
darbininkų, vyrų ir mote
rų, jausdami savo atsako-; 
mybę visuomenės gerovei? 
šiais nepaprastai sunkiais į 

i laikais, nestato savo rei- 
ikalavimų netvarkingu ir 
kerštingu būdu. Jie dirba 
drausmingai ir ramiai, ir 
tuo prisideda, neapsako
mai daug, prie socialinės 
šeimos tvarkos išlaiky- 
mo .

sukilimais, bet 
ir sutartinu

Bažnyčia rei- 
darbininkams 

• atlyginimo, 
visa 

tinkamai

KADA NORIU 
VERKIU

kelius, kurie šventųjų Angelų saugojami, Jėzaus pa
šauktųjų, Jo palaimiptų, ir Jo pasakyta, kad tokių 
yra Dangaus karalystė. Nekaltųjų maldos ir prašy
mai yra gražiausias reginys ir pavyzdys. Ir šią progą 
Mes norime pasidžiaugti, kad Mūsų prašymo buvo pa
klausyta visame pasauly ir karštos maldos kylo prie 
Dangaus Užtarėjos.

Ir dabar pradėjus birželio mėnesį, kuris yra skir
tas Jėzaus Švč. Širdies pagarbinimui. Mes kreipiamės, 
su didžiausia meile prie Jo, Kuris yra visų širdžių Ka
ralius ir Valdovas. Lai Jis, Kuriam yra duota visa val
džia danguje ir žemėje numalšina didėjančias nerimo 
bangas ir sugrąžina žmones prie naujos dvasios. Lai 
Mūsų atsišaukimas prie taikos, per Jį, pasiekia visų 
valdovų ir žmonių širdis, kad jų nutarimai ir darbai 
išlaikytų žmonių trokštamąją taiką.

Kada noriu verkiu.
Kad noriu dainuoju. 
Nuo sunkių darbelių. 
Neišsivaduoju.

Ilsta man rankelės 
Nuo sunkių darbelių. 
Alpsta man širdelė 
Nuo rūsčių žodelių.

Nedėlios rytelį 
k jau vandenėlio.
Sutikau bernelį 
šalia šaltinėlio.

Pastatyk viedrelius. 
Paguldyk naštelius. 
Pailsėk, mergele. 
Pailsės rankelės.

Dėkui tau. berneli.
Už meilius žodelius.
Tokių negirdėjau 
Nuo pat mažumėlės.

sakęs: “Katalikų Bažny
čia kovojo ir toliau kovoja 
už darbininkų teises. Ir 
teisingai galima sakyti, 
kad Bažnyčia yra žmo
gaus socialinės laisvės ug
dytoja ir gynėja”. Amžių 
istorija tuos žodžius pa
liudija. Už tat ar reikia 
stebėtis, kad katalikų baž
nyčias, mokyklas ir visas 
įstaigas pastatė žmonės 
darbininkai? Tai yra jų 
padėkos išreiškimas už 
motinišką jos globą, už 
jos pastangas jų gyveni
mo pagerinimui.
DARBININKŲ 
DŽIAUGSMAS

Tylūs didvyriai. Bažny
čia jus myli, jūsų gyveni
mo reikalais rūpinasi. Pa
saulis pasakys: “Tik pa
prastas darbininkas”. Bet 
Bažnyčia sako: “Jūs esate 
Kristaus broliai ir sese
rys”. Kas, kad pasaulis 
jūsų darbų negarsina, pa
saulio Valdovas jus myli 
ir aukština.

“Nebijokite”, sako Pijus 
XII, “Nebijokite, Kristus 
visuomet yra su jumis. Į- 
sivaizduokite, kad Jį ma
tote savo darbo vietoje, 
praeinantį pro jus; mato
te prie savęs; Jis mato jū
sų darbus, klauso jų kal
bų. paguodžia jūsų širdis, 
pašalina nesutarimus... 
Bažnyčioje prie altoriaus 
atnaujinkite pasižadėji
mą dirbti pagal Dieviško
jo darbo įstatymą, nežiū
rint koks tai būtų jūsų 
darbas, protinis, ar papra
stas rankų darbas. Neuž
mirškite šio žemiškojo gy
venimo tikslo ir amžino
sios laimės. Gyvenkite pa
gal Jėzaus Kristaus mok
slą ir lai jūsų darbas būna 
garbės giesmė Viešpačiui 
Dievui”. T.

DARBININKŲ 
IŠLAISVINTOJA

Katalikų Bažnyčia yra 
vienatinė įstaiga, kuri vi
sais amžiais gynė darbi
ninkų teises ir laisvę. Ji 
yra pirmoji ir tikriausioji 
demokratijos skelbėja.' 
Jei demokratija yra žmo
nių valdžia, tai kas jei ne 
Bažnyčia skelbia, kad visi 
žmonės yra lygūs, visi 
laisvi. Pirmais savo gyva
vimo amžiais Bažnyčia ė- 
mėsi vaduoti tuos, ku
riems laisvė buvo atimta, 
kurių teisės buvo paneig
tos, kurių asmenybė buvo 
pažeminta, kurie buvo lai
komi vergais, - darbinin
kus. Istorija liudija, kad 
darbininkų išlaisvinimu ir 
jų gerove niekas nesirūpi
no iki Katalikų Bažnyčia 
neatėjo jiems į pagalbą. 
Dr. Sigerson, knygoje: 
Land and Tenure, pusi. 

'228, sako: “Kai Krikščio
nybės ryto spinduliai pa
siekė tautas, jie išsklaidė 
tamsius vergijos debesis 
ir nušvito naujas gyveni
mas; vergija buvo panai
kinta”. Kitas garsus ra
šytojas. Lecky, knygoje: 
History of European Mo
rais, pusi. 69. sako: “Val
dovai į darbininkus žiūrė
jo su paniekinimu ir nea
pykanta. bet Krikščiony
bė visa tai pakeitė. Ji 
skelbė lygybę ir laisvę. 
Pačius darbininkus ji iš
mokė dorovės ir tvarkin
go gyvenimo. Krikščiony
bės rūpesnis darbininkų 
išlaisvinimu buvo nuolati
nis ir nenuilstantis”.

Bažnyčia mokė ir moko, 
kad visi žmonės yra lygūs 

i Dievo sutvėrimai, taigi 
darbininkų luomo negali
ma pažeminti. Apie tai is
torikas Huber. knygoje; 
Der Sociaiismus, pusi. 70. 
sako: “Nauja tikyba buvo 
skelbta žmonėms, kad jie 

• visi, turtuoliai ir betur
čiai yra Dievo vaikai, ly
gūs broliai Kristuje. Krik
ščionybė mokė, kad žmo
nija turi būti viena šeima, 
kurios galva 
kasis Tėvas, 
džiaugsmu 1 
prispaustieji 
Krikščionybės 
ją priėmė! 
atnaujinta;

I buvo vergija ir priespau
da, dabar laisvė ir lygybė: 

i kur buvo kerštas ir nea
pykanta, dabar meilė ir

■ sutikimas”.
Buvęs Jungtinių Ameri

kos valstybių senatorius. 
Francis Slattery, yra pa

ŠV. ONOS NOVENA
Jau išėjo iš spaudos NOVENA 

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

yra Dangiš- 
Ir su kokiu 

beturčiai ir 
tą naują 

i Evangeli- 
Žmonija buvo 

kur pirmiau

I

The nrtr Sol Lcsser-L'nited Irtists 
picture. “Stoge Door Canteen" is 
a soidicr's lovc story, told against 
the background of the famoas 
Broadtcay center. W illiam Terry 
plays a tspical American soldier, 
and Chervl Valker, once the 
stand-i n for k'eronica Lake, 
enierges as Halis tcood's neves C 
star in thc role of taleen, *weet- 
heart of the canteen.
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FRANZ WERFEL
HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

Šv.
Lo-

giją taip pat abu 
Pranciškaus Seminarijoje, 
įveli. Mass.

Nenuostabu, kad Tėvas
rardas Caruso. OFM. gerai pa
žįsta mūsų tautietį Tėvą Liud
viką Linkų, CFM., gimusį Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoje, 
South Side, Pittsburgh. 
kuris birželio 17 dieną, 
metais buvo įšventintas 
gu Nekaltojo Prasidėūm 
Yorko Pranciško

o 
provir.

Jie matė gydytoją išeinant...
Provincijos darbininkai, nepatenkinti 

ir pikti, kad vyriausybė uždraudė žmo
nėms eiti prie urvo, dar labiau įpyko, ka
da pasklydo gandas, jog Bernadeta kalė
jime. ar bepročių name. Valstybės gydy
tojo atsilankymas į Liurdą nepraėjo ne- 
patėmytas. Žakometas turėjo su policijos 
apsauga išvežti jį iš miesto, nes Antanas 
Nikolis žadėjo ir jį taip "pavaišinti", 
kaip aną "Anglą milijonierių”.

Ir kada, po 
Bernadeta dingo, 
jo viešai kalbėti žmonėms. J 
vo darbininkus ir sakydavo:

gydytojo atsilankymo. 
Antanas Ninolis pradė- 

sušaukda-
— Ar mes

Antanas ragino žmones kovoti 
esame laisvi Prancūzijos žmonės, ar ver
gai? — Ir iš minios pasigirsdavo sutarti
nas šauksmas: — Vergai. — Ir jų atsa
kymas buvo dalinai teisingas, nes vy
riausybė nesiskaitė su žmonių norais. 
Žmonių piktumas įsiveržė. Daugiau, kaip 
tūkstantis darbininkų, palikęs savo dar
bus. atėjo prie Masabielio. Ir čia įvyko ■ 
susikirtimas su žandarais, kuriuos Žako- ! 
metas buvo pasiuntęs. Atvažiavo ir mies
to pirmininkas, kad išgelbėti padėtį. — 
Aš jums užtikrinu, kad Bernadeta yra 

ir laisva. — kalbėjo ^žmonėms pir- 
Liurdo miesto. Laikadė. — Aš 

užtikrinu tai savo gyvybe. Jei tik

Darbininkai susirinko kovoti prieš žandarus
kad žmonės matytų Bernadetą. Visur ji 
buvo sutikta didžiausiu džiaugsmu. Ber
nadeta laimėjo.

tu Nikoli, sulaikysi šitas riaušes, aš pa
sakysiu kur yra Bernadeta. —

Toks prižadas Antaną patenkino.
Klebonas Peiramalis gerai žinojo vi

sus Liurdo darbininkus. Taigi, jis jiems 
sakė:

— Aš žinau jūsų norus. Jūs norite čia 
ateiti šimtai ir išlaisvinti Masabielio ur
vą. ar ne? Bet tas prives prie kraujo pra
liejimo. —
— Mes norime žinoti kur Bernadeta? — 

šaukė minia.
Klebonas turėjo parvežti Bernadetą ir 

jos motiną atgal į Liurdą. Drauge su jo
mis jis važinėjo po miestelius ir kaimus,

* * *

sveika ir
mininkas
jums

Dr*wing> eopyri^ht, 1943. by Kir.g Features Syndicate. Ine. Text eopyhjrht. 1942. by The V ik ing Pre>». fne. Dintributed bv King Featurev Synd ate in co-vperation with the Book-of-the-Month Club. Ine.
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LAWRENCE, MASS
f—

Iš Chicagos grįžo p. Jodkienėj 

ir su ja sūnus kunigas Myko-1 
las Jodka. MIC.. kuris atosto-į 
gauja Lavvrence.

Taipgi dar vieši kun. dr. Pau- 
liukonis. MIC.

__ ____ ____ __ __

ba vakarai 
Lankėsi pas mūsų kleboną

žurnalistas, kun. J. Prunskis iš; 
Chicagos. kuris su mūsų klebo- į 
nu kun. P. M. Juru, antradienio 
rytą išskrido į Pittsburghą da
lyvauti Amerikos lietuvių kon
ferencijoje.

f

HORWOOD, MASS
Moterų Sąjungos 27-tos kp. 

i mėnesinis susirinkimas įvyks 
i Rugsėjo- Sent. 6-tą d., š. m. — 
i pobažnytinėje svetainėje. St. 
:James Avė.. 7:30 vai. vakare.

Susirinkimas labai svarbus. 
, todėl visos narės, kurios nedir- Į

prašome

9'

gai dalyvauti.

WORCESTER, MASS
$102,000 Į Pusdienį

WORCESTER. MASS. —
SVorcesterio lietuviai visi kartu 
bendromis pastangomis nuo lie-

I

Vyskupo Bučio knygoje: — Švč. Pa
nelės Marijos Apsireiškimas Liurde, — 
yra net penki puslapiai aprašymo, kaip 
žmonės peikė vyriausybės draudimą ir 
buvo sutarę, paskirtu metu, išversti tvo
rą. Visi tie įvykiai Liurde labai įdomūs 
skaityti. Prisiųskite S5.00, už ką gausite 
“Darbininko” išleistą knygą. Įsirašykite 
į knygos rėmėjų skaičių...

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

Pranciškonas taip 
pat gražiai ats liepė ap.e mc 
!o dienų konfratrą. pa.nor
muodamas, kad Tėvas Liudvi
kas Linkus. OFM. be lietuvių 
ir anglų kalbų, puikiai vartojąs 
ir italų kalbą. Nūngi, jau trys 
metai, kaip Tėvas Liudvikas 
Linkus, OFM. nuopelningai 
darbuojasi Krikščionių Pagal
bos parapijoje, East Liberty, 
Pittsburgh. Pa.

Tėvas Gerardas Caruso, OFM 
gerai pažįsta ir Toronto lietu
vius. kurių Šv. Jono Krikštyto
jo parapijoje klebonauja airys 
kunigas, ir apgailestaudamas, 
pareiškė, dėl ko tokia autorite
tinga Lietuvių Kunigų Vieny
bė nesirūpina ir nedaro reikia
mų pastangų, kad Toronto lie
tuviai gautų lietuvį kunigą.

A. T.

I

IS DU BOISO PADANGES I Maloniems jaunavedžiams 
linkime reikiamų Dievo malo
nių ir gražiausios kloties vedy
biniame gyvenime.

PITTSBURGH, PA
Senelių aplankymas

Du Bois, Pa. — Rugpiūčio 
dieną, kleb. kun. Mykolas 
Urbonas ir kun. A. Tamoliūnas 
aplankė 
Prieglaudą Seneliams, 
field. Pa., 
yra ir mūsų tautiečių senelių.

Pats klebonas dažnai aplanko 
šią Prieglaudą ir senelius ap
rūpina dvasiniuose reikaluose, 
suteikdamas suraminimą ir 
guodą.

“šaukime vienu šūviu du 
paukščiu”. Nepaprastai gera 
proga aukšto idealo, plačių pa
žiūrų. nenuilstančių veikėjų 
žmonių atlankyti Pittsburgh'ą 
su dviem svarbiais tikslais: 
Tautiniu ir dvasiniu.

Todėl kad Amerikos Lietuvių 
Konferencija atsibus šįmet 
Pittsburgh'e 2 ir 3 dieną rugsė
jo mėn., Šv. 
nuolyno Rėmėjų 
keltas į rugsėjo 
vietoj 12 dieną 
buvo pranešta, 
viename seime i 
ir antrame. Šv. 
Rėmėjų, kuris 
mijoj. Dabar 
proga, susipažinti su Vienuoly
nu ir apžiūrėti visus pastatus.

Šv. Pranciškaus Sesers nuže
mintai kviečia Dvasiškiją — 
Klebonus ir visus Kunigus, ku
rie domisi jų darbais, draugi
jos atstovus ir visus lietuvius 
atvažiuoti į Kalnelį š. m. 5 d. 
rugsėjo.

Rengimo Komisija.

pos 18 dienos varė Amerikos 
Karo Bonų vajų. To vajaus už
baigimui surengė rugpiūčio 29 
dieną. Aušros Vartų parapijos 
darže, bendrą pikniką. Viso 
mėnesio darbas neatrodė labai 
vaisingas, nes išparduota tik a- 
pie $10.000.00 bonų. bet kuo
met atėjo paskatinė diena, pik
nikas, tai atsivėrė kaip koks 
vulkanas. Bonų pardavėjai iš
sijuosę dirbo, pašto vežimas 
lakstė vis daugiau bonų prista
tydamas. žmonių eilės sustoju
sios laukė. Vien tik pikniko vie
toje į keturias valandas par
duota bonų už S102.350.00. 
Worcesterio lietuviai nustebi
no visas tautas ir visą miestą. 
Lietuviai entuziastingai pirko 
bonus, remia Amerikos pastan-

Taipgi dokajame gas karą laimėti ir tikisi, kad 
Amerika išlaisvins Lietuvą. 
Kuomet visos stotys suves bo
nų vajaus atskaitas, bus aišku,:
kad lietuviai per šį vajų išpir- Kruzelyak 
ko bonų ne mažiau S125.000.00. Church.

i 2. Tą pačią dieną 9 vai. ryte, 
kleb. kun. Mykolas J. Urbonas . .. - , .. - . *, .-V- * •

• ir valią, ugdyti ir tobulinti Die-
sutuokė Donną Brown su soda- 
liete Celestina Novitskaitė.
taip pat laikė šv. mišias 
jaunavedžius ir suteikė vedybi
nį palaiminimą.

Liudininkais buvo: Regis No- 
vitskey ir Patricija Novitskai
tė.

'l

26
J.

Clearfield County
Clear-

kur prisiglaudusių

Mokslo metai prasidėjo
Šv. Juozapo lietuvių parapi

jas pradžios mokykla ir Aukš
tesnioji (High School) rugpiū
čio 30 dieną turėjo mokinių ir 
studentų registraciją, gi rug
piūčio 31 dieną prasidėjo 1943- 
1944 mokslo metai.

I

Pranciškaus Vie- 
Seimas yra at- 

> mėn. 5 dieną 
kaip ankščiau 

Kurie dalyviai 
nori dalyvauti 

Pranciškaus 
atsibus Akade- 

yra patogiausia

bankieto suruošimą. Dėkoja už 
'dovanas, sveikinimus ir linkė- 
! iimus savo sūneliam AntanuiI J
• ir Kazimierui ir Marytei, švo- 
geriui Kazimierai ir Domicėlei 
Ivanauskam, p. Izabelei Sutkie-

aitlin- nei- pp. Palubeckiam, Vasiliau- 
UaZrfskam, pp. Antanui ir Izabelei

Bilam. Mačiulaičiam. Alusevi- 
čiam. Stigam. Uršulei Zaleckai-

I tei. Jačiam. Žilaičiam. Monce- 
įvičiam. Povilaičiam. Gotautam.
Gassonam. p. Balčiūnienei. San- 

j daros 33 kn. ir bendrai visiemsartimiausieji . . ...
... .. daivviams. nes visų negali is- 

asmenvs teisėsi- . , . , ; . .
. .vardinti. Dėkojame bendrai vi- atzvmeti. kau su- , , . . . .

■ siems uz brangias ir atminti- urpnzą ir, 
__ 'nas dovanas.

. už sveikinimus telegramomis ir 
laiškais. Lai Dievas visiems at- 

.... lygina uz man ir mano žmonai 
.. padarytą malonumą. Mes nie

kad neužmiršime jūsų. —

PADeKA
atmMūsų neužmirštamam 

nimui. kai mudviejų vedybinio! 
' gyvenimo sukaktis atskaitė 35; 
įmetus, tai mūsų artimiausieji j 
ir nuoširdūs asmenys teikėsi', 
organizuotai atžymėti. kad su
darius mums iš to surprizą ir 

! neužmirštamos valandėlės mo-1 
imenta. Taigi mes ir dėkojame: 

Iš mūsų parapijos dalyvaus rengėjam: savo sūneliam Anta- 
du atstovai Federacijos šuva- nui ir Kazimierui, dukrelei Ma- 
žiavime Pittsburghe. — kun. P. 
M. Juras ir K. Vencius.

Sodalietės prisidėjo auka $10.
Aguonėlė, i

Per klaidą buvo pažymėta, 
kad parapijos sukakties iškil
mės įvyks 15 d. spalių. Tikru
moje įvyks 17 d. spalių mėn.

i;

rytei. pp. Aidukoniam. kurie 
sunkiai dirbo, p. Adomaitienei, 
p. Jasioniui .pp. Kavolynam. p. 
Vasiliauskam už tokio šaunaus

pa-

Dvi jaunos poros
1. Rugpiūčio 28 dieną, 8 vai. 

ryte, Šv. Juozapo lietuvių baž
nyčioje kleb. kun. Mykolas J. 
Urbonas sutuokė Enriką De 
Church su Morta Vyšnievskai- 
te, šv. mišias laikė kun. A. Ta
moliūnas, kuris jaunavedžiams 
suteikė vedybinį palaiminimą 
šv. mišių metu.

Liudininkais buvo: Pranas 
ir Glorija De

Kazimieras ir Petronėlė
Mickūnai.

Ateinančiai Žiemai!
Pasirūpinkite Kailinius

Kiekvienas geras šeimininkas galvoja ir rūpinasi ateinančiai žiemai 
įsigyti kuro — anglių ar aliejaus, kad atėjus žiemos šalčiams nereikėtų 
susitraukus drebėti. Kaip angliai reikalingi ir aliejus namų apšildymui, 
taip lygiai reikalingi ir geri, madnūs ir šilumą palaiką kailiniai.

I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių kompanija Amerikoje, turi 
platų naujausios mados kailinių pasirinkimą. Taigi, ateikite į mūsų 
krautuvę ir prisimieruokite sau puikiausius kailinius už labai prieinamą 
kainą.

Kailiniai yra labai lengva įsigyti, nes I. J. Fox kompanija duoda kai
linius su mažu įmokėjimu. o likusi balansą leidžia mokėti pritaikinant 
savo aplinkybėms. Kas dabar nusipirks kailinius, galės nemokamai pa
dėti į mūsų storage iki rudens.

Atėjusios į krautuvę visuomet prašykite, kad Jums patarnautų šios 
firmos lietuvis atstovas p. BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kailinių 
expertas ir žinovas. Lauksime Jūs!

41] VVASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

Sumanioje vyresniosios Sese
lės M. Kliaros vadovybėje, tiki
mės, kad šie mokslo metai bus 
našūs ir sėkmingi. Susipratę 
katalikai tėvai džiaugiasi, kad 
gali savo vaikus leisti į savo 
parapijos lietuviškas mokyklas, 
kur gaus tikrai katalikiškąjį 
išauklėjimą. Be to. katalikai 
tėvai gerai žino, kad pirmasis 
katalikų mokyklų uždavinys y- 
ra jų vaikams nušviesti nemirš
tamosios sielos vertybę, juos 
mokinti Dievo pažinimą ir my
lėjimą. Tai esminė pareiga 
vaikų auklėjime tvirtai juose 
pagrįsti krikščioniškąjį būdą, 
sutvirtinti dorovinę jų sąžinęBonų vajaus piknike dalyva

vo apie 3000 žmonių. Dalyvius 
linksmino pašto tarnautojų be- 
nas. Patrijotingas kalbas pasa
kė miesto mayoras William 
Bennett, kun. K. A. Vasys, kun. 
J. J. Bakanas, kun. J. C. Jut- 
kevičius, pašto viršininkas J. 
T. Sheehan ,adv. K. Akstinas ir 
adv. K. Tamulionis. Programo 
vedėjas buvo Bonų Komiteto <jžiojo choro metinė gegužinė į- 
pirmininkas J. K. Žemaitis. La- vyks rUgS. 12, 1943, Maironio 
bai gražų įspūdį sudarė Ameri- parke, Shrewsbury, Mass. 
kos vėliavos nuleidimas. Kuo- Programa prasidės 1 vai. po i 
met tūkstantinė minia suėjo pietų, su įvairiomis sporto lenk- 
prie Aušros Vartų bažnyčios tynėmis. Linksmi choristai mė- 
fronto, kur aukštai iškelta ant gins jums palinksminti su lie- 
balto stulpo vėliava, benas už- tuviškoms dainoms ir gražiais 
traukė Amerikos himną ir ka- lietuviškais šokiais, kuriuos at- 
reiviaii uniformose išlėto nulei- liks ant pievos.
do vėliavą nuo stulpo. Atidavę Taipgi primename jums, kad 
pagarbą, vėliavą įteikė vietos būkite pasirengę kartu su cho- 
šeimininkui kun. K. A. Vasiui. ristais linksmai šokti ir

nuoti, nes visi žinote, kad kuo
met Šv. Kazimiero choristai tu
ri kok. nors parengimą, tai visi 
tikrai pamiršta savo visokius OUl U V* ” J A*** x

lijonų bonų. ir registracija dar nusim'n'mus >r gražiai su cho- 

tebeeina. Taip, kad užsibaigus 
registracijai. VVorcesterio lietu-j 
viai bus išpirkę karo bonų už 
virš dviejų milijonų dolerių, 
šis Worcesterio lietuvių žygis 
yra labai reikšmingas Ameri
kos karo istorijoje. R.

Bonų vajaus metu eina taip 
gi kartu ir visų jau pirktų bo- 

Inų registracija. Ligi šiolei jau 
suregistruota netoli dviejų mi-

Šv. Kazimiero parapijos Di-

vo ir Tėvynės meilę, kad taptų 
praktiški katalikai ir susipra- 

už
if tusieji lietuviai tėvynainiai a- 
teityje.

Pirmasai spalių sekmadienis 
priruoštiems mokyklinio am
žiaus vaikučiams žymėtinas 
tuomi. kad jie iškilmiai priims 
Pirmąją Šventąją Komuniją, 
gi ateinantį pavasarį apturės 
Sutvirtinimo Sakramentą.

Svečias Pranciškonas

dai-

pittsfiEld, pa.
King St.. gatvė Pittsfielde la

bai garsi savo gausumu išleis
tų jaunuolių j Dėdės Šamo ka
ro tarnybą, Jų tarpe matome

Cpl. Anthonyšias pavardes:

Visą praėjusią savaitę (rug
piūčio 23—28 dd.) Šv. Juozapo 
lietuvių bažnyčioje kas dieną 
buvo atnašaujamos trejos šv. 
mišios 7:00. 7:30 ir 8:00 vai. 
ryte. Paskutines laikė malonus 
svečias Tėvas Gerardas Caru
so. OFM. iš Švč. Marijos Ange
lų Karalienės parapijos, Toron
to, Ontario.

Įdomu, kad Tėvas Gerardas 
Caruso, OFM., kaip ir jo sesuo 
Karmelita. kurią rugpiūčio 21 
dieną sutuokė su Juozapu E- 
lias.. abu pakrikštyti Šv. Juo
zapo lietuvių bažnyčioje. Du 

! Bois, Pa. Vėliau, jaunasai 
, Pranciškonas kartu su lietuviu 
Tėvu Liudviku Linkum, OFM. 
novicijatą ir filosofiją baigė 
Šv. Antano Padviečio Semina
rijoje, Catskill, N. Y., gi teolo-

ristais pasilinksmina.
Taipgi bus skanių valgių ir 

gėrimų. Rengimo komisija su
sidaro iš sekančių narių. Muz. 
Juozas K. Žemaitis, garbės pir- 

j mininkas. Marijona Tamošiū
naitė, pirm., Teofilė Aukštikal
nytė, Ieva Jurgelionytė ir Ade
lė Biskutė. Rengimo Komisija. i

k *
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ŽINUTES
Kviečia Į Pyragų 

Kermošių

5 d., 1:30 v. p. p„ parapijos sa
lės kieme 492 E. 7th St., karei
vių kalėdinėms dovanoms. Ke-

: lėtą dienų prieš tai ponia pirmi
ninkė kvietė visas susirinkusias 
prie Raudonojo Kryžiaus dar-'

Sekmadienį, per Federacijos buotės pardavinėti leidiniams 
prakalbas ponia M. Karčiaus- bilietus, kepti pyragus ir atsi- 
kienė kvietė Bostono lietuvišką' lankyti jomarkan. šeštadienį, ■ 
visuomenę atsilankyti į Pyragų visa valdyba prašė kun. Vir- 
Kermošių, rengiamą Moterų- mauskį užkviesti visuomenę į

• Pyragų Kermošių kareiviams
; šelpti. Sekmadienį, bažnyčioje,! 
’ kunigai tą užkvietimą žmo- j 
nėms perdavė.

DAKTARAI

I
 Šou. 4476 ]!

Dr.Joseph F. Antanėlis ■:

OPTOMETRISTAS |; 
515 East Broadway !■ 

So. Boston, Mass. !; 
Ofiso Valandos išskyrus ]! 

Trečiadieniais ir
Penktadieniais ! Į

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai ]> 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai. ]!

Šiomis dienomis lankėsi 
Brocktone ir So. Bostone kun. 
Al. Abračinsko brolis Edvardas 
daktaras kapitonas USN.

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

LANKĖSI

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Seredomls:—
Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

Ketvirtadienį kun. Virmaus- 
kis. Atlaikė šv. mišias intenci- 

i jai, kad Dievas laimintų Ameri
kos Lietuvių Konferenciją ir 
Lietuvos išlaisvinimo darbus.

i

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.

Tel. TROwbrldge €330

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

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

r* 
t 
ji ii 
ji 
ii ‘it 
ii

ĮVAIRŪS SKELBIMAIForVia*? •••

U. LDEFENSE
BONDS 
STAMPS

Antradienį lankėsi ilgametis 
“Darbininko” skaitytojas ir 
rėmėjas Pranas Janulevičius. 
Atsilankymo proga įstojo į 
Liurdo knygos rėmėjus, auko
damas knygos fondan $5.00.

P-no Pr. Janulevičiaus jau 
du sūnūs tarnauja Dėdės Šamo 
karo jėgose. Vincas — armijo
je, o Alfonsas — laivyne. Pa- 
starasys lanko karininkų mo
kyklą ir neužilgo ją baigs. Ge- 

I ro pasisekimo.
Reikia pastebėti, 

Vincas Janulevičius 
į prie Šv. Petro par.
Tarnautojų draugijos ir prie 
mišių ištarnavo iki 22 metų 
amžiaus. Tai pavyzdys kitiems.

REIKALINGA HOTELIO 
DARBAMS

CAMBRIDGE, MASS.
CHAMBERMA1DS, 

VALYTOJŲ
Darbas dienomis arba 

savaitėmis.
Atsišaukite pas Housekeeper

CHARLESGATE HOTEL,
535 Beacon St., Boston.

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

I Pirmadienį, rugpiūčio 30 d. j 
mūsų parapijos skautai, buvo i 
išvykę praleisti dieną pajūryje

’ ; Nantasket maudynių, į 
Skautai lydimi kun. A. Baltru- < 

1 šiūno, keliavo į maudynes gar
laiviu. Skautai linksmai pralei
do dieną besimaudydami ir 
labai džiaugėsi įspūdinga jūrių 
kelione.

Vyskupo P. Bučio knygos—ŠVČ. Į 
P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
LIURDE, pirmas lankas jau spaus
dinamas. Iš eilės eis ir kiti. Taigi, j 
kurie dar neužsisakėte šio vertingo 
veikalo, ar dar neįstojote į Liurdo 
knygos Rėmėjų eiles, prašome pasi
skubinti, kad galėtume ir Jūsų var
dą įamžinti 
knygoje ,kuris liūdis šimtmečiams, 
kad Tamsta buvote katalikiškos 
spaudos rėmėjas ir ŠVČ. PANOS 
MARIJOS gerbėjas.

Šią savaitę į Liurdo knygos rėmėjus įstojo sekan
tieji:
Gentruda Žaromskienė, (kun. motina) S. Boston 
Mrs. Veronica Batūras, Chieago, III......................
Sesuo Angelą Marie, Binghamton, N. Y................
Mrs. Stella Stasiūnas, Waterbury, Conn..............
Grace Stankus, Brockton, Mass............................
Mrs. Mary Stankevičius, VVaterbury, Conn. .»....
Monika Yucis, Baltimore, Md..............................
Elzbieta Gruodis, So. Boston, Mass.......................
V. Stakutis, So. Boston, Mass................ .............
Petras ir Marijona Bružinskai, Providence, R. I....
T. Kavaliauskienė, New Britain, Conn..................
Jonas Struckus, Worcester, Mass.........................
Alex Kaliunas, Worcester, Mass. .........................
Teofilius Čebatorius, Hartford, Conn...................
Mrs. E. Januškienė, Waterbury, Conn...................
Mrs. Ona Burokas, Cambridge, (Montrealietė) .... 
Ona Mikalausky, Simsbury, Conn.........................
Vincas Rimgaila, Phila., Pa..................................
Jonas Valuckas, Watertown, Conn.......................
Geo. Pustitis, VVindsor, Conn.................................
Mrs. K. Savlitienė, Brockton, Mass.......................
Pr. Gobis, Amsterdam, N. Y.................................
Uršulė Liutkevičienė, Waterbury, Conn................
Ona Kybartienė, Dorchester, Mass.......................
Adomas Kudarauskas, Millbury, Mass................
Pranas Janulevičius, So. Boston, Mass. .............
Kun. Dr. J. Starkus, Eiizabeth, N. J.......................
B. Ajauskas, Brighton, M ass.............................
Petras Miliauskas, Brockton, Mass.......................
L. A. Price, Brockton, Mass..................................
Michael Valuckas, Waterbury, Conn....................
Mrs. Stef. Marksaitis, Chester, Pa.......................
Mariutė Kašėtaitė, Waterbury, Conn....................
Antanas Sakavičius (90 metų) Baltimore, Md....
M. Pranckienė, Brockton, Mass...........................
Anna Jasevicz, Boston, Mass...............................
Mrs. Magd. Willimas, Montreal, Canada..............
Ona Valukonis, Detroit, Mich...............................
Mrs. Anna Geston, Gibbstown, N. J.......................
Antanas ir Julija Mickevičiai, Maspeth, L. I., N. Y. 5.00 
Mrs. Barbora Pocius, Brooklyn, N. Y..................... 5.00
M. Palaimienė, Cambridge, Mass............................ 5.00
Anastazija Petrauskaitė, Waterbury, Conn.........  2.00
E. Labutis. \Vaterbury, Conn..................
T. Januškevičius, Hartford, Conn...........
Jonas Urban, Phila., Pa...........................

I 7 7■ Jonas Mišeikis, New Haven, Conn.........
i Stasys Baranauskas, Waterbury, Conn.
O. Tilėnienė, So. Boston, Mass................
Mrs. A. Stekson, Ozone Pk., L. I., N. Y. 
Antanas Bagdonas, Lawrence, Mass. . 
Mary Venskunaitė, Phila., Pa..................
Silvestras Padvaiskas, Lawrence, Mass. . 
Ignas Stega, Dorchester, Mass................

Į Juozas Naujalis, Stoughton, Mass..........
Andrius Tūbinis, Hudson, N. H..............
NN., New Britain, Conn...........................

Nuoširdžiai dėkojame visiems Rėmėjams už nuo
širdumą ir aukas. Kaip tik knyga bus atspausdinta, 
tuojau bus išsiųsta kiekvienam knygos Rėmėjui.

“Darbininko” Adm.

atspausdinti Liurdo

kad karys 
priklausė 
Altoriaus

Sekmadienį, per šv. mišias. 
Šv. Petro par. bažnyčioje, bus 
surenkama vokeliais Lietuvos 
reikalams rinkliava. Ji yra leis
ta J. E. Kardinolo O’Connell. 
Vokai buvo žmonėms išdalyti 
pereitą sekmadienį. Kunigai 
aiškino gyvą reikalą šios rink
liavos, kuri bus pasiųsta Lietu- 

, vai Gelbėti Fondan, veikian- 
* čiam prie ALRK Federacijos, 
Chieago. III. Kiekvienas Lietu- 

. vos mylėtojas galės savo tėvy
nei pagelbėti.

_____________

Trečiadienį, rūgs. 1 d., lankė
si “Darbininke” pp. Antanas ir 
Anelė (Genevičiūtė) Gapučiai. 
Ponas Antanas dabartiniu lai-. 
ku buvo parvykęs atostogų, nes 
jis stovyklauja tarnaudamas 
Dėdei Šamui ,net tolimoj Koko
mo, Ind., valstybėj. Su juo ten 
gyvena ir jo mylima žmonelė 
Anelė. Jiedu gerai atrodo. An
tanas eina Chief parachute Ri- 
gger pareigas. Jis toje tarny-

į

Susilaukė Dukters
Vincas ir Jean (Valatkiūtė) 

Kudirkai. Roslindale, Mass. 
; rugp. 19 d. susilaukė gražios 
' dukrelės. Pirmgimės dukrelės 
; tėvelis Vincas Kudirka, Jr., 
. tarnauja Dėdės Šamo laivyne ir 
yra kokioje tai saloje. P-nia J. 

! Kudirkienė jau grįžo su dukre- 
■ ie iš ligonbūčio ir dabar jaučia
si puikiai.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Dorchestcry. 
pavienis 10 
Galima nau- 
atskirai. Bal-

PARSIDUODA 
97 Pierce Avė., 
kambarių namas, 
doti antrą aukštą
ta sinka. steam heat aliejum 
šildomas, garadžius. 10.000 pė
dų žemės, 15 minutų iš Lawleys 
shipyard. Kaina tik S4.000. At
sišaukite pas p. Dempsey. tar
pe 8 ir 10 vai. ryte. Tel. COL 
9141. (1—1)

I

i

§BAllAST PIBES
POPULAR JŪ-, EACH 
NUMBERS

Also limited supply of OZ4. 
6SQ7. 12K7. 12A8. 6SK7. 6K8, 7F7, 

1LN5. 27. 26. 24A. 77.
78. 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z6 

WII.L ALSO SUPPLY DEALERS
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfaction quaranteed or your 

money back. Call Liberty 2337 or 
vvrite for prices on other popular 

numbers. v.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. J) 

.19 High St.. Boston

Res. Šou 3729 8ou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVER8— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Dlstanos 
Moving

326 • 328 West Broad way
So. Boston, Mass.

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE

PERMANENT

Croquignole ir Spirai 

nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

CASPER’S BEAUTY SALON

I

A

738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. |' I

6.00
6.00
5.00 
5.00 
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00 boję dar prieš karą yra įstojęs. 
5.00 Kitą syk atmename, kai su pa- 
5.00 rašiutu nusileido Marianapolio 
5.00 Kolegijos parke per Lietuvių 
5.00 Dieną. Valio, Antanai! Ir valio 
5.00 Aneliuk. kad taip sugebi palai- 
5.00 kyti gerą ūpą savo Antanėlio!
5.00 ------------ qq Trečiadienį lankėsi kun. J. 

0Q Zuromskis iš Haverhill. Mass.
p- 0O ir kun. A. Baltrušiūnas.

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

REIKALINGA VYRŲ 
18 Metų ar vyresnių, dirbti 

svarbioje industrijoje. Geros 
darbo sąlygos. Pradedant algos 

i— 74c. į valandą.
I

Šiomis dienomis sunkiai su-i 
sirgo p. A. Savičius. Sekmadie
nį, rugpiūčio 29 d. p. A. Savi
čiui suteikti Šv. Sakramentai. 
Linkime p. A. Savičiui greitai 
pasveikti.

I
Tą dieną lankėsi kun. J. Zu-į 

romskio mamytė Gertrūda Zu-f 
romskienė. Atsilankymo proga, j 

j įstojo į Liurdo knygos rėmėjus,' 
aukodama knygos fondan $6.00' 
ir pasipirko Šventųjų Gyveni
mai knygą.

Lankėsi V. Stakutis, senasi
I “Darbininko” skaitytojas ir rė
mėjas. Atsilankymo proga įsto
jo į Liurdo knygos rėmėjus, au
kodamas $5.00.

Lankėsi Elzbieta Gruodienė. 
, Atsilankymo proga aukojo 
; Liurdo knygos fondan $5.00.

PADĖKA

I

Antradienį, rugpiūčio 31 d. I 
p. B. Jakutis išvyko Pittsbur- 
gan ALT Konferencijon. p. B. 
Jakutis trečiadienį, rugsėjo 1 j 
d. taipgi dalyvaus ALRK Fede
racijos Tarybos pasitarimuose, 
kurie įvyksta Pittsburghe Wil- 
liam Penn viešbutyje, p. B. Ja
kutis išvyko reprezentuoti Nau-' 
jos Anglijos Federacijos aps
kritį ir, Cambridžiaus lietuvių 
katalikų koloniją. Tikime, kad 
p. B .Jakutis tinkamai Federa
cijos auskritį ir mūsų koloniją 
atstovaus ALT Konferencijoje, 
nes jis tinkamai pasiruošęs iš
vyko. Linkime delegatui p. B. i 
Jakučiui linksmos kelionės ir. 
parvežti glėbius žinių. Lauksi
me.

ROHMER-MEDFORD WOOL 
SCOURING CO.

574 Boston Avė., Medford. 
Massachusetts.

HOTEL KENMORE
REIKALAUJA elevatorių 
operatorių, buss boys, 
housemen
vyrų, lovoms kloti moterų 
ar merginų, indams maz
goti vyrų ar moterų, stik
lų mazgotojų, yardmen, 
pantry - moterų. Darbo 
geros sąlygos, patyrimas 
nereikalingas, bet pagei
daujamas. Matykite: —

Mr. Stuart.
Boston, Mass.

(27-31-3-10)

buss
prižiūrėtojų

Praeitą savaitę mus aplankė 
šie kariai: puskr. S. Monkevi
čius. taipgi oficialiai skelbtas 
dingęs be žinios kovoje su prie
šu jūr. A. Giedraitis, šiomis 
dienomis atvyko poilsiui pas 
tėvelius, taipgi atvyko ir ant
ras pp. Giedraičių sūnus, ma
rinas K. Giedraitis. Be to dar 

, lankėsi sekanti jūreiviai: S. 
Santackas. F .Jakutis, D. Glen 

jūreivis viršyla Dr. Tocionis.
A. D.

ir

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorchester), 
arti Shawmut Station. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. $800. cash. Ba
lansas Savings Bank morgičius 
su 5%. F. T. Keefe, 50 Congress

I St. HUBbara 8157.

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

Mums parvykus iš tolimos 
Kokomo, Indianos valstybės, 
gimtiniame mieste South Bos
tone. kur mūsų tėveliai gyvena, 
patyrėme didžiausio nuoširdu
mo už kurį nors kukliu savo žo
deliu pareiškiame mūsų nuo
širdžiausią padėką — tėveliams 

; Gapučiam, Genevičiam: priete- 
liams ir draugams — pp. Pr. ir 
G. Razvadauskam. Markelio- 

1 nam ir visiems, kurie mus taip 
nuoširdžiai sutiko ir sudėjo 

, linkėjimus. Mes esame įsitiki
nę. kad nors ir likimas mus nu
bloškė ir atskyrė nuo jūs. bet 
dvasioje esame su jumis ir lai 
jums Dievulis užmoka už jūsų 
tėvišką ir prietelišką širdį.

Antanas ir Anelė Gapuėiai.

“Jei jūs niekinami dėl Kris
taus vardo, jūs esate palaimin
ti” (I Petr. !f, Ik).

RACIONAVIMAS

z
2

Raudonos stampos T, U. V, 
W ir X dabar galioja. Bet nus
tos galioję stampos: T, U, V ir 
W antradienį, rugp. 31. Štam
pą X ir Y gera ligi Spalių 2.

Rugsėjo 5 įsigalios raudona 
stampa ir bus gera ligi spalių 
d.
Rugsėjo 12, įsigalios rusva

stampa A iš War Ration Book 
No. 3, taipgi dėl mėsos, riebalų, 
aliejų, sviesto ir sūrio, ir bus 
gera ligi spalių 2.

Rūgs. 19 įsigalios stampa B 
ir bus gera ligi spalių 2.

Mėlynos stampos R. S ir T 
geros dabar. Jos geros ligi rug
sėjo 20. Mėlynos stampos U. V 
ir W įsigalios rugsėjo 1 ir bus 
geros ligi spalių 20.

Dabar dėl cukraus stampa 
gera No. 14.

Dėl batų stampa gera No. 18. į

Draugijų Valdybų Adresai

Horth Brighton Bakery, 
Ine.

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

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.
i

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises 
254 W. Broadway 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 2»0
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

’l
CASPER

FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laldotu,vių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLJC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt| 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

*V. JONO EV. BL. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VČ.

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

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

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

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

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

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienj mėnesio, 7:30 vaL
vakare. Parapijos salėje. 492 E. i Draugija laiko susirinkimus kas tre
Seventh St.. So. Boston. Mass. ; sekmadienį kiekvieno menesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės; 2 vai. po pietų. Parapijos salėj
pas protokolų raštininkę. ' 492 E. . th St., So. Boston, Mass.

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
P/SA.VAS GERULIKIS. Namu Tel. Dedham 130k-R

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

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

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth St., So. Boston, Ma3S. 

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

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

i
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ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLJC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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visą laiką

Pirmą

J. Jeninas su 
tėveliais ir se-

Kadangi dr.

yra antra- 
svarbus 
mėnesi- 
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vardais. Reikia

ugsėjo
-

Rugsėjo 7 d. tai 
dienio vakare įvyks 
Šv. Jono Ev. draugijos 
nis susirinkimas. Visi 
malonėkite dalyvauti.

Taipgi, kurie turite 
draugus bei pažįstamus 
binkite prisirašyti, 
no E 
yra viena iš didži 
čiausių.

augusių ponių ir 
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i. IV. Koresp.

pradė- 
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ėjo pasiųsti atstovų 
lt: Amerikos Lietuvi’, 
.mojon K mferencijon

ud Bridgeporto 
i. su kleb. kun. 
priešakyje, su- 

sveikinima 
pasiųstos 

:. Bridgeporto lietu- 
K mferencijai gra- 

rezoliucijų. 
dėl Ame- 

nenriklausomos

GCL. * 
eikėja 
ausku 
erencijai

įsas sur buvo 
: ikalui. Bj igt rt 
link

tam 
vlai 
žiausių nutarimų ir 
kad būtų naudingos 
rikes ir laisvos 
Lietuvos.

Praeitą sekmadienį parapijos 
ų ir mergaičių chorai 
savo pikniką "90 aeres 
kur gražiai laiką pralei- 

šuniukus. ir gerė
tos gražumu. Kartu 
Stanišauskas.

kleb.

vaikui’ 
turėjo 
park" 
do kepdami 
damiesi gir: 
buvo ir A.

Sekmadienį, kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas bažnyčioj jau pra
nešė, kad bus lankomasi po na
mus ir surašinėjamos šeimy
nos. kaip ir kiekvienais m 
Taipgi priminė, kad jau 
nasis metinis parapijos 
ras kur vis pai 
tuomi susirūpinti, kad 
pavyktų.

Parapijos choras jau 
jo pamokas kur rengsi 
programo ir vaidinimo, 
prie programo daininir 
Stankūno.

40 vai. atlaidai įvyks 
19. kurių visi laukia, kad 
dus misijonierių gražius 
mokslus.

vaikučiams bus malonus sur- 
prizas rasti jų kambarius kaip 
naujus.

Pereitą savaitę du nauji ka
talikai buvo įrašyti į krikšto 
knygą, Adomavičių sūnus ir 
Murinų duktė. Sveikiname nau
jagimių tėvelius. Linkime jiems 
sulaukti daug džiaugsmo iš sa
vo vaikelių.

ūsų ponių ir panelių, 
nant linksmosioms 
:an:a vakariene kilc

mus
aiši

skania v 
kad reikia paremti A 
Lietuvių Tarybos Kon- 

įą. N. rs buvo ir trukdy- 
bet geras tikslas nusvėrė, 

pat sudėta 820.00 aukų, 
bus įtektos Konferenci- 
vardai aukotojų skelbia- 
kitų VVaterburio aukoto- 

Vei

gabumai 
Besi va:

ponioms 
mintis, 
merik s 
ferenc 
tojų. ’ 
ir čia 
kurios 
jai, o 
mi su 
jų tam t 
pažymėti, s 
čia gimusių 
paneli 
nieria

šiom 
kęs 
rys 
viči

dienomis buvo parvv- 
trumpoms atostogoms ka- 
sergeantas Albinas Liutke- 
is. Jis yra Oro Laivyne

mekanikas. Papasakojo daug 
įspūdžių iš kelionės orlaiviu iš 
Utah į YVashingtoną. Linkime 
svečiui kariui laimingai dar
buotis ir lai Dievulis duoda 
jam sveikatėlę, kad užsibaigus 
karui laimingai sugrįžtų pas 
savuosius. R. P.

Šv. Vardo draugija, laikyta
me savo rugp. 23 d., susirinki
me išrinko atstovu į Amerikos 
Lietuvių Konferenciją Pitts- 
burghe. buvusį draugijos pir
mininką Matą K. Nekrašą.

Sugrįžus atstovui iš Konfe- 
rencijos bus suŠHUKt&s vlsuo- 

menės susirinkimas ir išduotas 
rap olas apie konferencijos nu
tarimus. Ra p.

rikos Lie. tuviai L* gi&nie- 
riai ir Aiwii;ary of Sylveste r 

Štokes Post
Pereitą savaitę laikytame su

sirinkime moterys iegionierės 
pagelbininkės išsirinko sekan
tiems metams nau ja valdybą. Į 
valdybą įėjo visos tos pačios 
išskyrus p. S. Sapranienę, ku
rios vietą užėmė 
ži< nė. Narės labai džiugiai 
ėmė naują valdybos narę, 
jos tikisi, kad Onutė 
žada. Užbaigus priėmimo cere
monijas sekė suruošta "point- 
less" vakarienė. Vakarienė la
bai buvo puiki. Čia pasirodė

r. a uja 
įsos
Sapranienę, ku-

p. Ona Bru- 
pri-
R€S 

daug ko

reikia ir kada 
na elektrikinių 
į. Šiandien jie

atnašautos mišios už kle- 
kun. Juozapo Lietuvniko 
mėnesinė mirties. Laikas 
bėga. Tarytum tik vakar

Kaip žinoma. Hartfordo ir apylinkės lietuviai, vadovaujant Amerikos Raudonojo Kryžiaus lietuvių 
skyriui nupirko Blood Donor’s Centrui auto ir jį įteikė. Šie vaizdai parodo to skyriaus valdybą ir stam
besniuosius aukotojus ir A. R. K. ir Hartfordo miesto mayorą, kurie dalyvavo ir vadovavo auto įteikimo 
ceremonijose. ,

Iš kairės į dešinę: p. Stasys Pilkauskas (kūmas), Lietuvių Piliečių klubo pirmininkas; kun. Jurgis 
Vilčiauskas; p. Navickienė (kūma), Moterų Sąjungos kuopos atstovė; Prel. Jonas Ambotas (kūmas), 
stambus pavienis aukotojas; Hartfordo miesto mayoras Dennis O’Connor; p. Valerija Kaunietytė, Rau
donojo Kryžiaus Lietuvių skyriaus pirmininkė, kuri labai gražiai pasidarbavo, kad pakelti lietuvių var
dą: Mr. Vosburgh, Blood Donor’s Centro pirm.; p. Juzė Maciuškaitė (kūma), stambi pavienė aukotoja.

MIRĖ KUNIGŲ MENDELIŲ 
TĖVAS 

Pirmadienį.

velionio giminėms reiškiame 
giliausią užuojautą. Lai gera
sis Viešpats visus juos stiprina 
jų skausmo valandoje. Šeimos 
buvo prašyta kad nesiųsti ve
lioniui gėlių. Žmonių paklausy
ta. Vietoj vystančių gėlių jo 
karstas buvo apkrautas dvasi
nėmis, užprašytų šv. Mišių 
puokštėmis. Amžinąjį atilsį 
duok jam. Viešpatie. Užbaigęs 

’ savo vargus, pasiekęs gyveni-

atostogas. Atrodo puikiai. Gy
vendamas mėnesį New Yorke 
ne tik pailsėjo bet taipgi matė 
įuomių dalykų. Dabar yra pri- 
siruošęs vėl varyti kunigo dar 
bą.

Veronika Paulionienė visiems 
gerai žinoma veikėja išvyko į 
Pittsburghą dalyvauti Ameri
kos Lietuvių Konferencijoj. Ji
atstovaus vietinę Moterų Są
jungos kuopą.

Į tą pačią Konferenciją iš- kurio
, , *__ - _ __ - __ ’ l

Nežiūrint. kad pirmadienį 
rugsėjo 6 d. bus Darbi ninku 
Diena mūsų bažnyčioje visvien 
bus laikomos paprastas skait
lius Stebuklingo Medalikėlio 
novenos pamaldų. Pirmadienį 9 
kartus, antradienį 5 sykius.

Pereitą šeštadienį 8:30 vai. 
buvo 
bono 
vėlę, 
greit
mirė, o jau ir mėnuo laiko kaip 
mūsų patriarcha ilsisi žemelė
je.

j Kun. dr. Mendelis dėkoja vi
siems, ypač Sesutėms ir vaiku- 

f čiams, kurie, jo vardinių proga 
už jį pasimeldė, prisiuntė jam 
linkėjimus ir kitokiais būdais 
padarė jam daug malonumo.

Magdalena Kaluškienė Clay- 
tonienė grįžo į Baltimore pra
leidusi linksmas atostogas Pitt- 
sburghe. Aplankė Tėvus Pran
ciškonus tenai ir parsivežė 
daug gražių įspūdžių.

Kun. Karlonas draug su ku
nigu svetimtaučiu lankėsi nove
nos pamaldose pereitą pirma
dienį. Maldininkų bažnyčioje 
buvo gan daug, tad kun. Kar
lonas išsivežė puikų atsimini
mą mūsų šventovės ir joje lai
komų pamaldų.

Felicija Pliuščikienė ir 
a. a. Juozą- Ieva Vasiliauskienė ir jo sūnūs 

Liudvikas ir Jonas. 
Velio- Kambaryje buvo ir meldėsi Se- 

1909 m. sutės Kazimierietės. Ivoškai. 
PhiladeI- Lilijona Yalčečkaitė. Marga- 

T ’. Ona Mendelienė

savo 
pakai-; 

nes Šv. Jo- 
Draugija šioj kolonijoj 

" ’.žiausių ir rim- 
Raporte ris.

Pereitą sekmadienį rugpiūčio 
29 tą po piet ponios O. Jenkau- 
skienės gražiame sodelyj įvyko 
smagus piknikas, kurį surengė 
lietuvių Legijono 4-to posto pa- 
gelbininkės. Atsilankė gražus 
būrys jų rėmėjų ir linksmai 
praleido laiką. Skanius užkan
džius paruošė šaunios šeiminin
kės. būtent, p. O. Jenkauskie- 
nė. M. Maceikienė. ir kitos ku- 

neteko sužinoti.
Narkun gražiai 

tikietų platinime, 
pagelbėjo pp. M.

ir K. Jenušonienė.

klebonijoj. Jam mirsiant prie mo tikslą, lai jis ilsisi Viešpa- 
jo budėjo ir meldėsi jo duktė ’ 

rugpiūčio 30 d. slaugė Alicija, jo žmona, duk-
!po kelių metų ilgos ligos 5:30 teris
vai. po pietų, mirė
pas Mendelis. kunigų Liudviko kunigai:
ir Jono Mendelių tėvas, 
nis atvyko Amerikon 
Per kurį laiką dirbo 
phijoj cukrinėje. Vėliau išvyko. ryta Loessel. 
į anglių kasyklas apie Pittston, ir Ona Voltarienė. 
Penna. Ola gyvendamas jis at
sitraukė iš Lietuvos savo žmo
ną. tris sūnus ir dvi dukterį. 
1915 m. pirko ūkį New Yorko 
valstybėj, bet 1918 m. vėl grįžo Kašinskas rūpinosi 
i Penna. ir gyveno VVilkes-Bar-O. j
re. Pa. Porą metų vėliau pirko 
krautuvę ant Plains. Penna.. 
kurią laikė virš 15 metų. Kuo
met nupuolė ant sveikatos tad 
pardavęs krautuvę gyveno pa
mainomis pas savo dukterę ir 
žentą Pliuščikus. Oakville, 
Conn., ir savo sūnų kun. Liud
viką Mendelį. šv. Alfonso para
pijos administratorių. Mirė

Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonų 

tu negali matyti, 
vyko kita žymi Baltimorės vei- į taupomis.
kėja Veronika Mikušauskienė. 
Linkime abiem sveikom grįžti 
ir gražių įspūdžių mums namie 
likusiems parvežti.

Kun. Juozo Giedros tėvas vis 
dar tebevargsta Mercy ligoni
nėje. Kaip kunigas Giedra taip 
jo mamytė prašo pasimelsti už 
jų ligonį.

Vasaros metu visi mokyklos 
kambariai buvo atnaujinti. Tai

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų

mūšiuose ant jūrių, kada buvo 
užimta Sicilija. Jis parsivežė 
pinigų 40c., tai popieris pusė 

■ yardo ilgumo. Sako dešimts 
dol. vertės tai popieris netelpa 
į kišenių.

rių pavardžių
p. O. ir K. 

pasidarbavo 
Tame darbe 
Uždavinis
Šiame piknike matėsi ir dakta
ras leitenantas 
savo žmona bei 
šute Petronėle.

■ leitenantas tik dabar pašauktas 
• į laivyno tarnybą ir jo motinėlė 
priklauso prie posto, tad posto 
vardu jam įteikta dovana. Dr. 
įeit. Jeninas padėkojo už dova
nėlę ir sveikino visus atsilan- 
kusi u s.

MŪSŲ KAREIVĖLIAI
šiomis dienomis svečiavosi 

pas savo tėvelius J. Skripka su 
savo žmonele, kuris yra Dėdės 
Sr.mo tarnyboj, jau antri metai.

A. Višniauskas tarnauja lai
dyne ir jam teko pamatyti karo 
įdomybių, nes jis buvo tuose

LAIDOTUVES
A. a. Juozapas Mendelis buvo! 

pašarvotas klebonijoj. Juozas 
laidotuvių

tvarka. Ketvirtadienio rytą 10 
vai. jo kūnas buvo perneštas į 
bažnyčią. Mišias prie didžiojo 
altoriaus atnašavo velionio sū
nus kun. dr. Liudvikas Mende
lis. Jam pagelbėjo kun. Juozas 
Giedra ir kun. Juozas Josaitis. 
Prie šoninių altorių Mišias lai
kė antras velionio sūnus kun. 
Jonas Mendelis ir kun. Antanas 
Dubinskas .Landotuvių mišiose 
dalyvavo daug kunigų ir sese
rų. Palaidotas ant Holy Redee- 
mer kapinių.

PARAPIJINĖ MOKYKLA
Linksma žinia visiems para

pijos vaikučiams! Parapijinėj 
mokykla prasidės antradienį 
rugsėjo 7 d. su Mišiomis į šv. 
Dvasią. Sesutės mokytojos vi
sos grįžo tos pačios, tik moky
tojų štabas padidėjo, šįmetą 
Sesutė Leoneta globos mažy
čius. o Sesutė Edvardą mokys 
5-tą ir 6-tą skyrių. 
Francelija* pašvęsI
muzikos mokinimui, 
kartą mūsų parapijos istorijoj 
turėsim net 8 Sesutes, kurios 
darbuosis mūsų tarpe. Tėvai 
turėtų visi susirūpinti, kad jų 
vaikučiai lankytų vienintelę 
lietuvišką mokyklą Baltimorė
je. Mokykla yra nemokama. 
Vaikučiai yra mokomi dykai ir 
knygos yra tik nuomojamos. 
Tad Sesutės laukia skaitlingo 
būrio vaikučių antradienį.

Raudonojo 
kiek yra 

Raudonojo Kry- 
lietuvės pasidar- 
darbo valandas, 

redakcija įdėjo

PAAIŠKINIMAS
Rugp. 20 d. numeris 63., po 

tilpusios žinutės 
Kryžiaus aprašymo 
New
žiaus skyriui 
bavę 
"Darbininko" 
prierašą. Įdomu žinot kaip tos
valandos yra skaičiuojamos.

Tai štai kaip, maž daug.
Už numegstą sveterį priskai- 

toma 32 vai., už nunertą svete- 
rį be rankovių 20 vai., už pa
siutus marškinius 5 vai. ir tt. 
Lietuvių vietinis skyrius viso
kius darbus atlieka: 
siuvimo, ir bendažų 
aprišimų vyniojimus, 
natūralu, kad per du 
ta virš 20 tūkstančių 
bo.

nerimo, 
žaizdoms 

Tad visai 
metu įdė- 
val. dar- 

T.M.

GILIAUSIA UŽUOJAUTA!
Velionis paliko dideliam nu

liūdime savo žmoną su kuria 
laimingai išgyveno 47 metus, 
keturius sūnus, kun. Liudviką 
ir kun. Joną. Baltimorėje, Juo
zą New Yorke ir gydytoją Kri
zostomą karėje ant New Gui- 
nea salos: tris dukteris, Alici
ją slaugę gyvenančią New 
Yorke, Feliciją Pliuščikienę ir 
Ievą Vasiliauskienę iš Oakville, 
Conn. Taipgi sesers sūnų Spu- 
dulį iš New Britain, Conn. du 
žentų, dvi marti ir visą eilę 

1 prietelių. kurie jį pažino. A. a. 
Juozapas Mendelis buvo malo
naus būdo žmogus, pavyzdin
gas katalikas, rūpestingas tė
vas ir geras rūpintojas. Balti- 
moriečiai. kurie jį pažino ir ku
rie jį atsimins visuomet turės 
jo paveikslą klūpojančio baž
nyčioje, klausant šv. Mišių ir 
kalbant rožančių. Tad visai
Mendelių šeimai ir visiems a. a. nas Dubinskas užbaigęs

SVEIKINAME!
Rugpiūčio mėn. net dvi šei

mos apvaikščiojo savo sidabri
nius vedybinio gyvenimo jubi
liejus. Vincas Miliauskas ir 
žmona nuo Bayard Street. ir 
Kazys Deltuva ir žmona nuo S. 
Fulton Avė. Abi šeimos užpra
šė šv. Mišias padėkoti Dievui 
už visas malones jiems suteik
tas per 25 metų laikotarpį. 
Sveikiname jubiliatus ir linki
me kaip Miliauskam taip Del- 
tuvam sulaukti auksno jubi
liejaus. Lai Dievas juos apdo
vanoja savo brangiausiomis 
malonėmis!

LIGONIAI
Dumeikų mamė gavo pasku

tinius sakramentus pereitą sa
vaitę. Serga gan sunkiai.

Antradienio rytą rasta be ža
do Kostumarskienė, Mato ir 
Alfonso Šilanskų mamytė. Kun. 
dr. Mendeiis aprūpino 
amžinai kelionei.

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 ŠĮ KILNŲ, GRYNAI DVASINĮ DARBĄ 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina 

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

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS:
"ŽVAIGŽDE"

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




