
★ Žinios skelbia, kad rau
donoji armija iš 1,500,000 , 
(milijonas ir pusė) vyrų 
ilgame 700 mylių nacių 
fronte smarkiai kaujasi su 
priešais. Lietuvoje frontas 
pametė savo greitumą ir 
jau vėliausios žinios ne
skelbia didelių pamainų. 
Atrodo, kad nuo Gardino 
ligi Darsūniškiu frontas 
atsirėmė ant Nemuno u-į 
pės, toliaus Kaišiadorių 
link, Širvintai, Utena, 
Daugapilis — Latvijoje. 
Ar tas frontas ilgai laiky
sis sunku žinoti, bet iš vis
ko aiškėja, kad rengiama
si abiejų karo galybių di
desniems susirėmimams, 
o tas lietuvio širdį liūdni- 
na, kad tie susirėmimai į- 
vyksta ir įvyks jau Lietu
vos žemelėje, kuri yra au
ka didžiųjų diktatoriškų 
valstybių aspiracijų.
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57,000 Vokiečių Belaisvių 
Maskvos Gatvėse

Rubinas (Matusevičius) 
Žuvo Italijos Fronte

ĮNINKĄS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

TEL. SOUth Boston 2680

Maskva, liepos 20 —Pra
neša, kad Sovietų Rusijos 
karo vadovybė iš Maskvos 
siunčia į Sibirą 57,000 vo
kiečių belaisvių. Kada tie 
vokiečiai belaisviai rnar- 
šavo Maskvos gatvėse, tai 
šalygatvėse stovėjo mi
nios žmonių.

Sakoma, kad vokiečių 
belaisvių maršavimą ste
bėjo ir užsienių diploma
tai.

Nustatytos Maksimum Kai* 
nos Už Kariuomenės 

Vežimus

PENKTADIENIS (Friday) LIEPOS (July) 21 D.. 1944 M. TEL. SOUth Boston 2680 F1VE CENTS

Brooklyno lietuvių kvis- ' 
lingu laikraštis, liepos 19 
d. š. m. laidoje, praneša, 
kad “Italijos fronte žuvo 
Robertas Matusevičius”, 1 
kuris buvo Jung. Valsty
bių kariuomenėje.

Robertas Matusevičius 
(tikra jo pavardė, rodos, 1 
Rubinas) 1940 m., kaip tik 
Sovietų Rusijos raudonar
miečiai užgrobė Lietuvą ir 
jos nepriklausomybę už
gniaužė buvo atsiųstas iš 
Kauno, Lietuvos, į Jung. 
Valstybes. Atvykęs į Jung. 
Valstybes, tuojau buvo į- 
trauktas į lietuvių komu
nistų laikraščio redakci
jos štabą. Jis rašė straips
nius apie “steigiamą so
vietų rojų” Lietuvoje, apie 
Stalino “saulę”. Be to, Ru
binas (Matusevičius) važi
nėjo į lietuvių kolonijas ir 
įkalbinėjo savo pasekė
jams ruošti “džiaugsmo 
mitingus”, kad Lietuva 
jau yra įjungta Stalino 
vergi jon.

Visa lietuvių spauda tuo
met rašė kokios tautybės 
ir kokio plauko tas naujas 
komunistų agitatorius. 
Brooklyno komunistai
tuomet ginčijo Rubino 
(Matusevičiaus) tautybę, 
bet dabAr, kada jis yra žu
vęs ,tai ir komunistų laik
raštis pripažįsta, kad jis 
buvo žvdų kilmės.

Rubino brolis Dovydas 
kuris dabar yra taip pat 
Jung. Valstybių kariuome
nėje, “dirbo žydų dienraš
čio “Freiheit” redakcijoj, 
bet atydžiai sekė lietuviu 
spauda ir su Laisve palai
kė artimus ryšius”.

Maksimum kainos 450- 
čiai tipų ir modelių kariuo
menės vartotų vežimų bus 
dabar nustatyta tais pa-į 
čiais metodais, kuriais jau 
buvo sureguliuotas parda
vimas vartotu komercinių^ 
motorinių vėžiniu, prane-' 
ša Office of Price Admi- 
nistration.

Į kariuomenės vartotų 
vežimų skaičių, įskaitomi 
šie, anksčiau prie komer
cinių priskirtieji, motori-. tikrų šaltinių 
niai vežimų tipai: specia- kad naciai l_. 
liai pastatyti “trokai” 
“trailers”, “jeeps”, “; 
tion wagons” 
kitų.

I

Didelis skubotumas laivų statyboje, rytiniame krante statybos kie
muose, tiek pasiekė savo aukštumos, kad patenkina visus reikalavimus. 
Paveikslas parodo 16-kos pėdų plastikinį laivo modelį, kurį apžiūri Admi
rolas Vickery, vice-chairman of U. S. Maritime Commissicn.

Vokiečiai Atmušti Prancūzijoje
■Iš Amerikiečiai Užėmė St. Lo

Į

Londonas, liepos 20
i sužinota, 

sušaudė 33 A- 
merikos lakūnus, kurie Londonas, liepos 20—Vo- .nai buvo priversti.ai , merinub uauuuo, r--------  ----- ---------- t-----------

sta- buvo priversti nusileisti J kiečių apsigynimo linijos, leisti Alijantams. 
ir visa eilė j nacių valdomuose kraš- Prancūzijoje

i tuose.

ji
350 ŽUVO DVIEJŲ LAIVŲ 

EKSPLIOZIJOJ
Port Chicago, California, 

liepos 20 — Du Amerikos 
laivyno laivai, prikrauti 
eksplioduojančios karo a- 
municijos, netikėtai eks- 
pliodavo uoste netoli San 
Francisco, California, ir 
iki šiol jau žinoma, kad 
laivynų vyrų žuvo 250 ir 
civilinių darbininkų žuvo 
virš 100.

Ekspliozija buvo tokia 
smarki, kad buvo jaučia
ma už 18 mylių aplinku
moje. Laivai buvo suplė
šyti, kaip popierio gabalė
liai, uostas visiškai su-

draskytas, namai sugriau
ti, kiek dar žuvusiųjų ne
surasta, nėra žinios. Spro
gimo priežastis nežinoma.

neatsilaiko’ Anglijos ir Kanados 
prieš Alijantų smarkius' riuomenės 
puolimus.

Amerikos Kariuomenės 
užėmė St. Lo miestą. Tas1 
miestas yra svarbus tuo, 
kad per jį eina visi svar
bieji keliai. Vokiečiai at
kakliai kovojo, kad tas 
miestas nepatektų į Ali
jantų rankas, bet galuti-

DU TŪKSTANČIAI BOMBANE
ŠIŲ VIRŠ VOKIETIJOS

____ e-------------------------------------
Londonas, liepos 20 —A- 

lijantai paleido 2000 bom
banešių skristi virš Vokie
tijos ir bombarduoti gele
žinkelius, aerodromus, fa
brikus.

Pridaryta begaliniai, 
daug nuostolių.

Ketvirtadienį, liepos 20 
d. prezidentas Rooseveltas 
vėl nominuotas kandidatu

★ Vienas komentatorius 
rašo apie Vokietijos liki
mą ir išveda, kad Vokieti
ja po karo bus taip raudo
na, kaip šiandien Rusija. 
Ir taipgi Vokietijai esą va
dovaus tie patvs bedieviai 
kurie ir šiandien ją valdo, 
tik kitu vardu. Tą savo pa
reiškimą paremia, kad na
cių partijos ideologija yra 
visiškai artima komunis
tų ideologijai. O esą Tehe
rano konferencija leido 
raudonajai armijai žy
giuoti ir valdyti ligi taikos 
net ligi Elbos upės, kuri 
skiria Vokietiją per pusę.

★ Demokratų partijos 
seimas Chicagoje pasiekė

Sovietų Raudonoji Armija
Išstūmė Nacius Iš Rusijos

Kautynes Eina Lietuvoje, Latvijoj 
Ir Lenkijoj

Maskva, liepos 20 — Še- dui vokiečių kariuomenes 
šios sovietų Rusijos ka- Italijoj.
riuomenės plačiame fron- Pranešimas sako, kad 
te privertė nacius dar to- Hitleris tą atžymėjimo 
liau trauktis atgal. j ženklą pats įteikęs, bet ne-

Pietų fronte sovietai esą pasako kur.
prie Lenkijos miesto 
Lwow, ir galima tikėtis, 
kad naciai jį apleis. Cent-

■ ro fronto t
Brest-Litovsk miesto ir 
varysis į Varšuvą.

Toliau į šiaurę, raudono
ji armija užėmus Gardiną 
varosi į Rytų Prūsiją, 

į Lietuvoje sovietai pasi
barė prie Kauno miesto. 
Latvijoje rusai varosi link 
Rygos miesto. Naciai di
džiai susirūpinę, nes so
vietų armijos arti Rytinės 
Prūsijos.

Kelios dienos atgal tokį 
pat atžymėjimą gavo mar
šalas gen. Kari von Runds-

sovietai prie tecĮt kurjs buvo vadu va- 
r minore i v» " ,kariniame fronte, bet tuoj 

po tokio apdovanojimo jis 
buvo atleistas nuo parei- 

lgy.
Į-------------------------------------------

Vokiečiai Siekių Atskiros 
Taikos Su Rusija

Stockholm, Švedija, lie- 
> pos 20 — Iš patikėtinų šal
tinių praneša, kad Dr. 
Bruno Kleist, žinomas 
kaipo Dr. Alfredo Rosen- 
berg’o Ostlando ministeri
jos narys, kuris turėjęs 
ryšius su Vokietijos užsie- 

von Rib-
bentrop’u, bandęs sudary
ti pasitarimus su Mme A- 
lexandra Kollantay, Sovie
tų Rusijos ministeriu 
Stockholme, apie galimy
bes sudaryti atskirą taiką.

Hitleris Pagerbė Kesselring

Londonas, liepos 20 — 
Berlyno radio sako, kad 

uz‘ i Adolfas Hitleris įteikė nių ministeriu 
maršalui gen. Albertui 

_ a' j Kesselringui geležinio
prieš nacius į pietų vaka
rus nuo Caen miesto, perė- 

; jo Odono upę ir pasivarė į 
i lygius laukus kovoms.

Alijantų kariuomenės 
pasivaro į platesnius Pran
cūzijos laukus, kur bus 
gaiima geriau kovoti su 
priešu. Alijantų tikslas y- 
ra pasiekti Paryžių.

pasistūmėjo j |<ry-aug Vytįes kryžių su
ąžuolo lapais, kardais 
deimontais papuoštą 
atsižymėjimą, kaipo

ir 
už 

va-

Alijantai Užėmė Livorno Uostą

Japonai Išveža Vaikus Iš 
Miestų

New York, liepos 20 — 
Japonijos vyriausybė įsa
ko, kad iš svarbiausių mie
stų vaikai būtų išvežti į ū- 
kis, nes Alijantai pasiekia 

Gen. Montgomery Cent-'Japoniją bombarduoti.
ras Prancūzijoj, liepos 20 Sakoma, kad 400,000 vai- 
— Gen. Montgomery sako, kų bus išvežta iš trylikos 
kad Vokietijos naciai nuo Japonijos miestų, 
pradžios invazijos Nor
mandijoj (Prancūzijoj) 
prarado 156.000 kareivių, 
iš kurių 60.000 paimta į 
nelaisvę ir 16,000 užmuš-' 
ta.

Vokiečiai Prarado 156,000 
Kareivių Prancūzijoj

Nužudė 6 Nacių Generolus 
Ginčuose

Roma, Italija, liepos 20, mušti ir priversti trauktis 
— Amerikos penktoji ka
riuomenė užėmė Livorno 
miestą ir trečią didžiausį 
uostą Italijoje.

Lenkijos ir Anglijos ka
riuomenės užėmė Ancona, 
Andrijos jūros pakraštyje, 
ir gręsia užimti Pisa mies
tą.

Iš visur naciai buvo iš-

toliau į šiaurę.

Brazilijos Kariuomenes 
Italijoje

Washington, liepos 20— 
Kariuomenės pulkai iš 
Brazilijos atvažiavo į Ita
liją ir jau kovoja prieš na
cius kartu su Alijantais.

SUGAUTAS NACIŲ GENERO
LAS PASMERKĖ HITLERĮ

pačio karščiausio laipsnio 
ir rodos turi dar tendenci
jos kilti aukščiau. Viskas 
eina dėl vice-prezidento 
vietos. Dabartinis vice
prezidentas Wallace turi 
smarkią opoziciją ir dėl to 
turi kirstis su oponentais. 
Ką daro demokratai, tai 
tas labai apeina* respubli
konams. Čia yra nužiūri
ma partijų laimėjimai rin
kimuose per parinktus as
menis už kuriuos bus agi
tuojama balsuoti. Taigi 
senieji partijų lyderiai la
bai atsargūs su kandida
tais ir juos taip sijoja, kad komunistų, 
visos “dulkės” ' 
lekia ir tuomi manoma iš priklauso šios šalies gel- 
“perdegto aukso” 
norimą reikmenį.

Cairo, Egyptas. liepos 20 
' — Oficialiai pranešama. 

| Alijantai savo pusėje pa- kad Athenuose, Bretagne 
laidojo 8,000 nacių karei- viešbutvj įvyko vokiečių 

i susirinkimas, 
ir susišaudy- 

je tiek pat nacių buvo už- mas. Nušauta šeši vokie- 
mušta. čių karininkai.

į prezidentus Demokratų 
partijos. Vakare, preziden
tas Rooseveltas kalba per vių kurįe buvo užmušti, ir karininkų 
radio, bet jo kalbos negali- neabejoja. kad nacių pusė- Kilo ginčai 
me paduoti, nes sis Dar
bininko” numeris jau bus 
išsiuntinėtas, kai jis kal
bės. j

Kas bus išrinktas kandi
datu į vice-prezidentus dar 
negalima tikrai pasakyti, 
nes dabartinis vice-prezi- 
dentas Wallace turi nema
žai priešų. Rimčiausias ir 
stipriausias Wallace opo
nentas yra Senatorius Ha- 

i rry S. Truman iš Missouri.

Darbininkų Radio Programa

★ Yra labai garsios dvi 
grupės bedievių — viena 

__ ' __ kita nacių. Į- 
viršun iš- domu, prie kurios grupės 

liedinti tonlapių spaudos apašta
lai?

Maskva, liepos 20 — Visi 
Maskvos laikraščiai pa
skelbė Vokietijos nacių 
generolo Edmundo Hoff- 
meisterio pareiškimą apie 
sunaikinimą nacių kariuo
menės arti Bobruisko, Ru
sijoj.

Gen. Hoffmeister buvo 
paimtas į nelaisvę. Jis pa
reiškė. kad “vokiečiai pa
dare dideles klaidas stra
tegijoj”, įimant ir Hitleri 
kuris asmeniai draudė 
trauktis atgal.

Vokietijos civiliai žmo
nės ir karininkai neteko 

, sa
ko gen. Hoffmeister. Jie 
kaltina Hitlerį už pralai
mėjimus Rusijoj. Sako, 
kad jo kraštas ieško as
mens, su kuriuo Alijantai 
tartusi dėl taikos.

i

dio iš Paryžiaus pranešė: 
“Karas dabar yra spren
džiamajame momente. Į 
mažiau, kaip tris mėnesius 
mes žinosime ar Alijantai 
karą laimėjo ar pralaimė
jo”

Toks pranešimas iš na
cių pusės.

šeštadienį, liepos 22 d., 2 vai. po pietų įvyks Lietu-
A y vv A* ***** ****** *****  — -

vių Darbininkų radio programa. Pakviestas p. J. Ta-;pasitikėjimo Hitleriui, 
molionis, vargonininkas, armonistas ir dainininkas iš 
Nashua, N. H. dalyvauti programoje.

Pasukite savo radio rodvkle ant 1150 kilocycles 
ir klausykite programos iš WC0P. Boston.

Priduokite arba siųskite vedybų, vedybinių su
kaktuvių. karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus, 
pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš
tadienių programose pasveikinti ir paskelbti.

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

Karo Pasikeitimas Į Tris 
Mėnesius

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

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.
Londonas, liepos 20 —

Nacių kontroliuojama ra- I

VENKITE EIKVOJIMO! 
SUGRĄŽINK TUŠČIUS

PltKUIKK IILE
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Paskolos Taupymui Šilumos

ĮVAIRIOS ŽINIOS
skupas Spellman 
Vafikanan

N. A. Lietuvių Konferencijos 
Rengimo Komitetas Užbai

gė Darbą

2

Himmleris Būsiąs Vyriausias
Vokietijos Diktatorius

Kai šis pranešimas buvo

Vatikanas, liepos 20 — 
New Yorko Arkivyskupas 
Francis J. ’Spellman at
vyksta į Vatikaną ir turės 
pasikalbėjimus su šven
tuoju Tėvu.

jyklų darbas sunkus, bet 
vyrai, kurie šliuožė kran
tus Prancūzijos vykdo dar 
sunkesnį darbą. Jeigu mū
sų kareiviams bus tiek, 
kiek jiems reikia lėktuvų, 
tankų, truck'ų ir šautuvų, 
turi susirasti daugiau lie
jykloms bei kalvėms.

1. | ! ‘
Žinodami, kad šią žiemą’ 

kuras bus sumažintas, ra-’ 
portuojama, kad daugu
mas šeimininkų jau dabar, 
naudojasi ypatingu Fede- i 
ral Housing Admimsįraci-j 
jos pagreitinimo rijimų-1 
“heat-sealing” projektų ir 
tuo mano išvengti vėlesnio 
užplūdimo, kuris dėl su
mažintų darbo jėgų gali 
atidėlioti Užsakymų pildy
mą, sako FHA.

Pagal šį projektą daugu
mas paskolos įstaigų kva
lifikuotų suteikti FHA 
Title 1 paskolas, nedau
giau S2,500 namų izoliavi
mui ir įtalpinimo šilumos 
kontrolės ir šildymo įren
gimams, duoda paskolas 
ir skolininkams leidžia ati
dėti pirmą mokestį iki 
lapkričio 1 d. S400 yra vi
dutinė paskola.

Už Metų (švęs Naują Lietuvį 
Kunigu Kolumbijoje

(LKFSB) Prieš kurį lai
ką iš Italijos į Kolumbiją 
persikėlė lietuvis Titas 
Astrauskas. Jau treti me
tai, kaip jisai yra Ibaguė 
kunigų seminarijoje. Bir-j 
želio 25 d. buvo nuskirta 
jam gauti subdiakono 
šventimus, o sekančiais 
metais bus įšventintas ku
nigu. Jisai nepriklauso jo
kiam vienuolynui, tačiau 
jį nuoširdžiai globoja tame 

I mieste gyvenąs kunigas 
i salezietis N. Saldukas. Jie
du džiaugiasi kartkartė- 

!mis gaudami progos pasi
kalbėti lietuviškai. Chica- 
gietė Agn. Gilienė busi
majam kunigui T. Astrau
skui įtaisė breviorių.

Liepos U d., lietuvių sve
tainėje įvyko N. A. Lietu
vių Konferencijos rengi
mo komiteto susirinki
mas, kurio tikslas buvo 
galutinai suvesti sąskai
tas ir užbaigti darbą.

Pirmininkas adv. Jonas 
J. Grigalius padarė prane
šimą, ir pakvietė komiteto 
iždininką Dr. A. L. Kapo
čių patiekti finansinį ra
portą. Paaiškėjo, kad ap
mokėjus visas sąskaitas 

Kliks virš $700.00, kurie bus 
pasiųsti Amerikos Lietu
vių Tarybai.

Visi dalyvavusieji susi
rinkime pareiškė pilniausį 
pasitenkinimą konferen
cija. Konferencijos rengi
mo komitetui priklauso 
kreditas už sėkmingą kon
ferencijos pravedimą, o: 
So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijai už suma-j 
nymą tokią konferenciją į 
ruošti.

Komitetas, užbaigęs .p- 
mokėti sąskaitas, paskelbs 
visus davinius.

Lietuviai Argentinoje Ir 
Uragvajuje

Pasimetęs nuo globėjų mažytis skaudžiai skundžia
si savo likimu Chicagos policininkui, kur nors vandens 

į pakrantėje.

VOKIEČIŲ ARKIVYSKUPAS 
ATAKUOJA NACIZMĄ

I

Reikia 15,000 Stiprių Vyrų Trekų Savininkams Pataria- 
ma Naudotis Apskričių 

Įstaigomis

I—
Tarp 15,000 ir 20,000 

raumeningų vyrų yra sku
biai reikalingi į šalies lie-j 
jyklas ir kalves, sakė! 
Paul V. McNutt, War Man-’ 
power Commission virši
ninkas. Jis prisiuntė nuro
dymą WMC apygardos di
rektoriaus tuojau pradėti 
reikalingų toms įstaigoms 
vyrų rekrutą.

“Nors dauguma darbų 
liejyklose yra 
neįmanomame 
sakė McNutt ,
vis ne taip blogai kaip mū
sų kovos jėgoms kai ku
riose Pacifiko salose. Lie-

atliekami 
karšty”, 

“tačiau tai

Komercinių vežimų ope
ratoriai, kuriems reikia 
pirktis naujų įrengimų, 

; po liepos 1 d. turėtų išpil
dyti ir įteikti aplikacijas 

i per 142 apskričių įstaigas, 
Office of Defense Trans- 
portation skyrius, per visą 
kraštą, vietoje kreiptis į 
80 įstaigų, išlaikomų Bu- 
reau of Motor Carriers ofj 
the Interstate Commerce 
Commission,praneša ODT.

Remk šios šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

(LKFSB) Argentinos lie
tuviai suruošė gražų Moti
nos Dienos minėjimą. Kai 
kurios lietuvės atvyko į 
minėjimą apsirengusios 
tautiniais drabužiais.
— Uragvajaus laikraš-

v •

----- kjiutvajauo lainiac

čiuose garsėja keletas lie- Pr^simena
v nnloimno I

Stockholm, Švedija, lie
pos 20 — Pranešama, kad paskelbtas, tai Berlyne te- 
Vokietijos sferose eina pa
sitarimai kaip išeiti iš ke-l 
blios padėties, kuri dabar' 
susidarė visuose karo i 
frontuose. Vokietijos vi
duje taip pat esą nepasi-| 
tenkinimų.

Sakoma, kad šią savaitę 
Vokietijoje įvyksią per
mainos. Himmleris, Vokie
tijos slaptosios (gestapo) 
viršininkas, būsiąs vy
riausias karo vadas, kuris 
turės galią pakeisti karo 
vadus, ir bendrai visus vi
daus reikalus.- Jis gilės pa
diktuoti ir Hitleriui.

lephono susisiekimas buvo 
! nukirstas. Tačiau Vokieti
jos radio tebeveikė. Susi
barė įvairių gandų apie 
! Vokietijos vidaus padėtį.

Kaip žinoma, šiomis die
nomis Vokietijos genero
lai masiniai pasidavė ryti
niame fronte. Vokietijoje 
kilo įtarimas, kad jų ge
nerolai nėra ištikimi ir 

įjuos apgaudinėja.
Iš to galima suprasti, 

kad ir Vokietijos - nacių 
galybė braška, ir .gal greit 
visiškai subiręs.

Rezignavo Japonijos Kabinetas
Karo Nepasisekimai Yra Priežastimi

Japonų Domei agentūra vis didėjančią strateginę 
praneša, kad premiero 
gen. Hideki Tojo “visas 
ministeriu kabinetas” re
zignavo liepos 19 š. m.

Pranešimas sako, kad 
“yra išspręsta sustiprinti 
kabinetą”, įtraukiant į jį 
rinktiniausius asmenis. 
Sakoma, kad buvęs minis- 
terių kabinetas nepajėgęs 
atsiekti tikslą.

Tas parodo, kad Japoni
jos naminiame ir karo 
frontuose braška, ir gal 
būti neužilgo susilauks 
dar sunkesnių dienų. Kaip 
japonai, taip ir vokiečiai 
daug geriau padarytų, jei
gu dabar besąlyginiai pa
siduotų.

poziciją pasaulio reikaluo
se, praktinis susidomėji
mas šia kalba didėja, o 
prie to dar prisideda moks
lininkų susidomėjimas, 
kuris, žinoma, jau yra di
delis”.

Iš kitų šaltinių teko su
žinoti, kad No. Carolina 
universitete, be lietuvių 
kalbos studijų, nagrinėja
mi ir lietuvių literatūros 
klasikai. Yra žinių, kad 
ten skaityti Duonelaičio 
“Metai”, patraukę studen
tų dėmesį. Buvo skaityta, 
tarp kitų ir klasinė lietu
vių komedija “Amerika 
Pirtyje”.

Be universitetų, lietuvių 
kalbos buvo mokomasi ir 
kariuomenės reikalams. 
Teko girdėti karininkų, 
kurie visai nebūdami lie
tuviškos kilmės, yra studi
javęs lietuvių kalbą kari
nėse mokyklose.

Be kita ko, lietuvių kalba 
žinių dar teikia OWI, 
FLIS ir Amerikos Raudo
nasis Kryžius.

Įdomu pastebėti, kad ki
ti lietuvių kilmės kareiviai, 
atsidūrę svetimose šalyse, 
labiau pasiilgsta lietuviš
ko žodžio. Neseniai iš vie
no korporalo, esančio už
mariuose, buvo gautas’ 
prašymas, kur jis galėtų 
įsigyti Lietuvos istoriją 
lietuviškai - anglišką žo
dyną ir Vydūno “Prabočių 
šešėlius”.

(LKFSB) Per visą nacių nė, kuri nesilaikydama jo- 
viešpatavimo metą Vokie-;kio dvasinio ar asmeniško 
tijoje katalikai veda tylią, nusistatymo, nedarydama 
bet atkaklią kovą dėl Kris- savų sprendimų ir nesiim- 
taus paskelbtų žmonišku- ■ 
mo dėsnių ir prieš nacių 
iškreiptą mokslą. Kaip iš 
Šveicarijos praneša žinių 
agentūra “Kipa” neseniai 
Freiburg im Breisgau 
(Vokietijoje) arkivysku
pas Groeberis išleido gany
tojišką laišką, kuriame 

i kokias dideles 
nelaimes karas atneša Vo
kietijai: dešimtys tūkstan
čių vyrų niekada nebesu
grįš į namus, jie žuvę karo 
fronte. Toliau arkivysku
pas pasmerkia bedievišką
jį nacizmą: “...kaikurie 
tarp mūsų laikosi nuomo
nių, skelbiančių, kad mes 
niekada i 
amžinybėje. Šiame kraujo 
praliejimo laike, kada rei
kia, kad mes daugiau kaip 
bet kada kitados pakeltu
me savo širdis ir rastume kad Amerikos lietuviai 
paguodos, padrąsinimo ti-įtiek maža tesidomi lietu- 
kėjime, kaikurie skelbia,| vių literatūra ir beveik 
kad tik vienas tėra nemir-; nieko nėra išvertę į anglų 
štantis dalykas, tai vokie- ■ kalbą. Ligšiol teko rasti 

Arkivyskupas tik vienas kitas vertimas, 
kad visų parei- Dar gera, kad minėto vei- 

ga nepasitikėti pažiūromis < kalo redaktoriai sutiko į- 
ir filosofijomis, kurios nei- dėti bibliografiją ir neiš- 
gia sielos nemirtingumą.
— Piliečiai, — rašo toliau svarbiausius kūrinius, 

arkivyskupas, — kurie su
pranta žmogaus vertę ir 
gyvenimo prasmę, yra žy
miai vertingesni ir valsty
bei, negu ta klusni kaime-

• X

dama jokios atsakomybės, 
tik seka kitus minios žmo
nes ir pasiduoda kiekvie
nam naujam šūkiui, kaip 
kad tyrumų smėlis pasi
duoda ir yra nešamas 
kiekvieno vėjo”.

I
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Lietuvių Literatūra Colum- 
bios Universiteto Veikaletuvių: Paula Jarmalavičiū- 

tė yra “Sodre” teatro pir
moji balerina, ji turi savo 
baleto studiją, kurios pa
sirodymo metu vietinė; 
spauda su didele pagarba 
mini tos lietuvaitės vardą 
Krepšiasvydininkas V. 
Cieslinskas turi kelius na
cionalinio ir tarptautinio 
nugalėtojo diplomus ir jo 
vardas dažnai matyti U- 

įragvajaus spaudos skilty- 
Į se. Ona Mockiūtė dalyvau
ja vietinių intelektualų 
ruošiamuose kultūriniuose 
parengimuose kaip prog
ramos pildytoja. Uragva
jaus spauda ją laiko cįaug 
žadančia meno pajėga.
— Pietų Amerikos lietu

viai Rutkus ir Mažeika tu
ri net lietuvišką cirką, ku
rio vardas tačiau parink
tas “Mexico”. Argentinos 
lietuviai turi savo orkestrą 
“Nemunas”.

(LKFSB) Columbios u- 
niversitetas rengia platų 
bibliografinį veikalą iš ly
ginamosios literatūros — 
“Guide to Comparative 
Literature”. Yra pakviesti 
ir lietuviai parašyti biblio- 

nebesusitiksime! grafiją Lietuvos literatūrą 
‘ liečiančiais klausimais, y- 

. pač apie lietuvių literatū
ros vertimus į anglų kalbą.

Ta proga tenka apgailėti, 
Amerikos

Studijuoja Lietuvių Kalbą

Užsisakykite Toniko 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
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham lMlf-R
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čių tauta”, 
pabrėžia,

f

I

į MŪSŲ
\ TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
I SUMAŽINIMO PLANAS
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verstų lietuvių klasikų, jų

(LKFSB) “American As- 
sociation of Teachers of 
Slavonic and East Euro- 
pean Languages” savo biu
leteny praneša, kad North 
Carolina universitete yra 
dėstoma ir lietuvių kalba. 
Princentono universitete 
lietuvių kalbą jau daug 
metų dėsto prof. Harold 
Bender, o Pennsylvania u- 
niversitete — prof. Alfred 
Senn. Lietuvių kalba dar 
neseniai buvo dėstoma Co- 
lumbia universitete, bet 
dabar čion negaunama 
profesoriaus šiam reikalui.

Minėtas biuletenis pripa
žįsta didėjančią lietuvių 
kalbos reikšmę, rašyda
mas: “Lietuvai užimant

Laukiama Praplatinimo 
Bendruomenių Konserva

vimo
Maž-

Minėtas veikalas bus 
toks platus, kad jo paruo
šimas užtruks 
metų. Prie jo 
mokslininkų.

Į Dar galima

apie porą 
dirba eilė

McLSS. j;

PE.PSI-COLA COMPANY, LONG ISLAND CITY, N. Y.

Kun. P. M. Juro Nauja 
Maldaknygė

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 
maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusla
pius. gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian
čios išvaizdos. Kaina $2.75.

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway. So. Boston 27,

nurodyti,
vavimo 
centruose 
kaip mano WFA.

WFA praneša, .
veik kiekvienoje valstybė- j tuvių literatūrą, 
je bus specialūs kursai 
centrų vedėjams apmokin- 
ti, kurie savo keliu apmo- 
kins bendruomenių narius.

bendruomenės kad tas pats universitetas 
1944 metais, yra paruošęs veikalą apie 

įvairių tautų literatūras, 
kad be- tarp kurių bus ir apie lie-

VVashingtonas 
daug 5,000 bendruomenių 
konservavimo centrų — 
tiek pat kiek pernai — yra 
manoma veiks šiais me
tais su padidinta, gamyba, 
War Food Administration 
raportavo Office of War 
Information.

Tokių konservavimo 
centrų šiais metais labai 
reikia miestų bendruome
nėms, pasakė WFA. Ge
riau apmokyti prižiūrėto
jai, daugiau įrengimų, ir 
pasinaudojimai pernai iš
moktų pamokų — visa tai 
rodo, kad bus atsiekta 
daugiau ir pasėkminges- 
nio kiekio maisto konser-

VYŠNIOMS ŽYDINT

Iš žydrių saulėtų tolių. 
Tartum marčios čia atėję,— 
Soduos gražios, šilkvainikės 
Šypsos vyšnios pražydėję.

Vyšnios baltos, vyšnios mielos. 
Skaistumu į saulę trykšta... — 
J laukus gegužiui giedant 
Vei žalia jaunystė grįžta...

Vyšnios žydi, vyšnios kvepia, 
Tr takus baltai nukloja...
Vyšnioms žydint kažkas auk- 
Jauną širdį pavilioja... I šta

A. D.

Reikia Darbininkų 
Konservavimui

X

430 IIOADWAT • SOUTH BOSTON

i i

C0 OPERATIVE BANK
tJ

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo planas.

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių. mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379. Šią vasarą reikia apie 

1,400,000 rekrutų daliai 
laiko ir 700,000 pilnam lai
kui, konservuoti milijonus 
tonų vaisių ir daržovių, 
raportavo Paul V. McNutt, 
War Manpower Commis- 
sion viršininkas.

IS FONTANĖLIŲ VISUR
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šlame priespaudos, terorizmo, melagyščių ir veid
mainiavimo amžiuje tiesos balsas labai, labai retai pa
sigirsta; tai tarsi brangus saulės spindulėlis tarp au
dringų debesių. Kuomet mūsų Lietuvą viena ir kita 
brutalinė jėga trempia ir smąugia} ir ciniškai pasau
liui pareiškia, kad ji amžinai iš budelio rankų neiš
trūks, tai neviena rimtoji pasaulio valstybe neišdrįsta 
ją užtarti. Tik paskui, bejėgiai balsai pasigirsta, kad 
vis dėlto taip begėdiškai parduoti laisvą tautą, nežiū
rint iškilmingų Atlanto Čarterio pažadų — nedaro gar
bės pasaulio istorijos gamintojams. Gi tie iš apačių iš
kilę tautų “vadai” nieko taip netrokšta kaip istorinės 
garbės. Todėl jie taip skaitosi su viskuo, kas apie .juos 
dabar rašoma; todėl, jie nesigaili milijonų dolerių savo 
propagandai, kad jų darbelius išbaltintų ir skelbiamą 
apie juos tiesą užrėktų, nustelbtų, užčiauptų. Tiesos 
gi skelbėjus jie apšaukia tautos neprieteliais ir siekia 
juos administraciniu būdu likviduoti.

Iš to aišku, kaip yra svarbu skriaudžiamoms tau
toms dabar netylėti. Brutalinės jėgos vadai gali šūkau
ti, kad jūs dabar, girdi, vis vien esate under dogs (pa
mušti apačion šuneliai), jūs balsas nieko nereiškia. Nu
tilkite. Nebūkite kvaili, nes jūsų čia Amerikoj pasiprie
šinimas sudarys kietesnį jūsų Europos vienminčiams 
likimą. Kodėl jie taip šūkauja? Nes bijo viešumos; nes 
žino, kad ir mūsų spaudą istorikai skaitys, žodžiu, jie 
prisibijo istorijos. Dabar ji kaip tik ir daroma ir gali 
įrašyti daug neigiamų dėmių į antrąją “didvyrių” me
dalio pusę.

Mes tai suprantame ir spiriamės, kiek mūsų jėgos 
išneša. Ir jei kartais mūsų kuklias pastangas paremia 
savo balsu viens kits tiesą mylįs svetimšalis, tai mūsų 
akys nušvinta, kad žmonijos sąžinė dar nevisiškai nu
slopinta. Tokių sąžiningų drąsuolių vis dėlto atsiran
da. Štai “Boston Post” sekmadienio leidiny įdėjo p. 
George Brinton Beals’o straipsnį, vardu: “Lithuania 
Once Ruled Poland In Mighty Past; Is Baltic Statė”. 
Straipsny trumpai atpasakota Lietuvos istorija. Ji 
mums žinoma, tad nėra reikalo čia kartoti. Vien pažy
mėtina, kad ten pabrėžiama, jog Lietuva, kad ir du 
kartu okupuota, savo nepriklausomybės laisva valia 
neprarado. Ir, kas svarbiausia, kad nė Anglija, nė A- 
merika abiejų okupacijų (vokiečių ir rusų) nepripaži
no. Šitas klausimas kaip tik laiku iškeliamas, nes ant
roji rusų okupacija jau vyksta. Tad ir ji niekuo nepa
grįsta ir neteisėta. Vadinasi, rusai, išvarę iš Lietuvos 
vokiečius, privalo grąžinti lietuviams pilną nepriklau
somybę — jei nori skaitytis demokratijos talkininkais.

K.

Dėdės Šamo kariai, kur nors Anglijoj, pasistatydino perkeliamąjį ae
rodromą. Šis aerodromas su visais įrankiais bei reikmenimis galima la
bai greit perkelti į kitą norimą vietą.

years she was deprived of her 
press and her schools. Fcnd of 
■the theatre, the opera.the ballet, 
prior to the coming of her pres- 
ent national sorrow, Lithua
nians were proud of their reco- 
very from the ravages of World 
War I. Enthusiastic for modern 
methods and new means of live- 
lihood ahd life, the Lithuanians 

have they accepted the sordid retain their love of tradition 
ideals of their political and mili- 
tary masters. They have surviv- 
ed the siow persecution of peace 
as well as the agonies of war, 
and now demand recognition of 
their just claims to autonomy 
and self-govemment. Represen- 
tatives of these races are with 
you today, voicing their services 
in the common cause. I ask, 
you, fellow citizens, to unite 

jwith them in making this, Our
Independence Day, the first citizens we are with you in your 

j that shall be consecrated to a.aims, ideals and plans for vic- 
declaration of independence for!tory in this World War II which 
all the people of the world.”

“The Republic of Lithuania is 
. again a victim of war which 
Į devastates Europe. Living un
der strange and abhorrent con- 

! ditions, the suffering of her 
people, over courageous and in- 

in the sorrow, domitable, gives rise to hope in

Kongresmano John W.

Pasakyta Naujosios Anglijos Lietuvių Konfe
rencijoj, liepos 4, 1944, So. Boston, Mass.

Gerb. kongr e s m a n a s 1 
John W. McCormack, dau
gumos vadas J. V. Kongre
se, labai nuoširdžiai kalbė- 1 
jo apie Lietuvą ir lietu- < 
vius. Jis, padaręs įžangą, 
štai ką pasakė:

“I appreciate the opportunity 
of joining with you in your cele- 
bration of the fortieth anniver- 
sary of the freedom of the Lith
uania press and the twenty-j 
fourth anniversary of the Orga-' 
nization of the Lithuanian Par- 
liament.

i
“Lithuania has suffered as' 

only the oppressed and suppres- 
sed peoples of the world can un- 
derstand as a result of the occu- 
pation and reoccupation of the 
country of your forebears by 
soldiers of other nationalities. 
America grieves with the people 
of Lithuania ------
which is theirs and which is the hearts of many thousands of 
yours at the despoilation of the. American citizens of Lithuanian 
liberty and peace which all birth or ancestry as well as 
decent persons sought to obtain j Americans of other račiai 
for the people of Lithuania by strains that Lithuania will 
the adoption of a constitution eventually be restored to its

and custom. All Lithuania ask 
is the opportunity, after this 
war, to be allowed to work out 
her destiny in peace. •

“In July 1942, here in Boston 
after a conference of the Lith
uanian Aid Association a reso- 
lution was sent to President 
Roosevelt:

“ “That we have the faith in 
your Foreign Policy. That as 
loyal and patriotic American

I

KARO PASKOLOS ĮDOMIOS 
ŽINIOS

Mass. naturalizuota Ame
rikos pilietė, pardavė dau
giau 1,000,000 karo bonų ir 
ženklų per praeitus du me
tus, pranešė Treasury De- 
partment’as. Ponia Lenson 
pardavinėjo be pertraukos, 
ir savo išlaidas pati apmo- 

• kėjo. Ji rašo memorandu- 
I mus būsimų ir praeitų pir- 
j kėjų, taip pat padeda pir-

Kari Etheridge, Courier- 
Journal and Times leidė
jas, siūlėsi padainuoti 
Louisville karo bonų radi
jo programoje, jeigu ras
tųs $5,000 bonų pirkėjas. 
Pirkėjas atsirado.

Vos jam pradėjus dai
nuoti antrą eilę senos 
Welsh liaudies dainos, kuo
met klausytojas paskam
bino telefonu ir pasisakė kėjams užsirašyti daugiau 
norįs pirkti $50,000 boną, bonų.
jeigu Etheridge nustotų} Ponia Lenson paprastai 
visiškai dainavęs. turi su savim 100 vertės

Daugiau negu $1,800,000 karo ženklų pardavimui 
vertės bonų buvo užsakyta žmonėms su kuriais susi- 
penkių valandų programo- tinka įstaigose, gatvėse ar- 
je, kurioj dalyvavo įžymūs ba krautuvėse. Ji telefo- 
vietos gyventojai, su muzi- nuo ja arba užeina pas 
ka, prakalboms ir vaidini- tuos, kurie pirko bonus ir 
mais, dauguma turi gėrės- numato kada jie sutaupė 
nių nori^ nei gabumų.

SUSITUOKUSIŲJŲ MALDA
i

Tu mus sujungei, Viešpatie, didžiuoju Sakramen
tu ir Tu mus gelbsti nuo mūsų silpnumo. Paslaptingi 
yra Tavo keliai, bet pašauktiesiems Tu juos apšvieti 
skaisčios širdies šviesa.

Padaryk mus galingus kilniais širdies jausmais ir 
palaikyk mūsų širdyse džiaugsmingą jaunosios meilės 
užsidegimą. Paversk mūsų meilę ištikimybės ir tobu
linimosi priemone ir vesk mus, Viešpatie, į visuomet 
jauną amžinybę.

Tu, Viešpatie, kuris kiekvienam luomui skirstai 
sunkenybių, teikiančių progos nuopelnams, leisk mums 
jas pakelti su tvirtybės dvasia ir gelbėk mus nuo nusi
minimo ir sielvarto. Padėk mums kantriai pakęsti sa
vitarpio netobulybes ir vargus ir neatšaldyk kiekvie
name karšto noro matyti antrąjį gerą ir kilnų.

Viešpatie, sujungei mus į vieną kūną, bet gelbėk 
mus nuo kūniško gašlumo. Leisk mums prisiminti su 
nusižeminimu Tavo spręstą žemiškos gyvybės dėsnį 
ir pakelk mus į dvasinių aukštybių viršūnes. Širdį 
skaisčią sukurk mumyse, Viešpatie, ir dvasią teisią 
gaivinki mūsų viduje.

Laimink, Viešpatie, darydamas mus naujos gyvy
bės įrankiais ir padėk mums išauklėti naująją kartą 
Tavo garbei, žmonėms pavyzdžiu, jos laimei ir mūsų 
džiaugsmui. Leisk mums būti nužemintais Tavo Ap
vaizdos tarnais ir vesk mūsų kartų kartas išganomai
siais savo keliais.

Didis esi, Viešpatie, ir kiekvienas Tavo žygis yra 
stebuklingas. Teikis, Viešpatie, padaryti stebuklą ir 
mūsų širdyse; tesipildo jose šventoji Tavo valia. Amen, 
Viešpatie, Amen. (Paimta iš “Šlovinkim Viešpatį”, II 
laidos, 1938 m., pusi. 675, 676).
P. S.

1939 metais, man gyvenant Kaune pas Prelatą BĮ. Česnį 
(“Šlovinkim Viešpatį” Il-osios laidos ‘cenzorių’), jis man patarė 
šią puikią naują maldą išsikopijuoti (ir prie progos išversti į an
glų kalbą). Kiek dabar atsimenu, gerb. Prelatas sakė, kad Prof; 
Stasys Šalkauskis — didysis mūsų filosofas — ją sukūręs.

Kaz. Žvirblis, O. P.

means liberty, freedom and 
independence for the United 
Statės, United Nations and the 
democracies of the world in
cluding the Baltic Statės — Es- 
tonia, Latvia and Lithuania.” 

“Repeatedly the Lithuanians 
of America have dedicated 
themselves and pledged whole-

ihearted support to the United 
■ Statės of America and the Unit
ed Nations in their war against 
aggressor nations. Your devo- 
tion to our great President and 
to the principles of American- 
ism as exemplified by his proc- 
lamations and example lead to 

‘No war or decree of a victo- deep reflection. Why do Lith- 
rious nation has ever subdued uanians so sincerely and earn- 
the spirit of a people conscious estly adhere to American idea- 
of its traditional greatness. logy?
Lithuania is no exception. One} “The future mušt secure peace 

i of the oldest and at the šame and security to small as well as 
I time one of the youngest statės to large nations. Let us hope 
Į in Europe at the outbreak of that the day is not far distant 
World War II, Lithuania, inha-'when Lithuania will be released 
bited on the eastern and south- 
em shores of the Baltic as far 
back as history, has always 
been considered one of the most 

man population. driven by per-jcultured of Europe

in August of 1922. The ideals of former place among the inde- . 
sovereignty and freedom of re- 
ligion, with constitutional gua- 
rantees of the inviolability of 
the person and domicile and se- 
crecy of correspondence were 
incorporated into that document 
which had for its purposeful 
objeQtive tranųuility at home 
and friendship abroad.

“The first Lithuanians to be 
inspired by the possibilities of 
life in America migrated to this 
country as f ar back as 1688. A 
large persentage of the Lithua- 

secution and war, has found its degpite the fact that for 40 
way to the friendly shores of;___________________________
this country.

“Americans of Lithuanian 
descent have participated in all 
wars including the American 
war for independence.

pendent nations of the world.
44,'

from the foot of the vicious 
tyrant — restored its freedom 
and independence — and taking 
its place once again among the 
Councils of the Nations of the 
world”.

LAIC Veikla

pakankamai nusipirkti ki
tą boną ir dažnai jai pasi-

Rusijoj gimus, ponia seka parduoti. Kuoriet bū- 
Carl Lenson iš Dorchester, * na ypatingas įvykis, ku

pietus angliškai kalban
čios ir rašančios visuome
nės kryptimi, LAIC gaišta 
laiką savo visuomenės in
formavimui.

Šia tema ginčytis nema
nome! Amerikoniškos vi
suomenės informavimą ir 
mes laikome pagrindiniu 
LAIC uždaviniu.

Ir jei, iki šiol, LAIC buvo 
dažniaus ir gausiauš sie
kęs lietuviškąją visuome
nę, tai tik todėl, kad ame
rikoniškajai visuomenei 
siekti dar nebuvo pilnumo
je techniškai pasiruošta. 
Šiam darbui pradėti reikia 
ir laiko ir didelio priren
giamo darbo.

__r...... ____________ Tik šiomis dienomis 
O. W. I. tas, kad užuot savo veiklą baigta tvarkyti pagrindi-

Antram darbo mėnesiui 
įpusėjus, LAIC susilaukė 

Twenty-six years ago, July jau įr vieno-kito kritikos 
4, 1918, - President Wilson, in žodžio. Kaip ir visuomet, I
his Mt. Vemon address, refer- , -
red to subject peoples in the fol- ti niek0 nesako. Pastarieji 
lowing manner:

“Centuries of subjugation veiklai bešališkai įvertinti 
have not destroyed the račiai dar ir laikas nėra pribren-: 
aspirations of the many distinct dęs 
peoples of eastern Europe; nor 
______________________ Į Mat, tik birželio 5 (Certi-

4 /• A Al------?A--- --------•----
i

vieni giria, kiti peikia, tre-

1 matomai, skaito, kad LAIC

riam reikia pirkti boną įė- ficate of Authority pasira- 
jimui, ji patikrina pirkėjų šymo diena) LAIC ir galė- 
sąrašą ir praneša klijen- j° pradėti viešai rodytis, 
tam ir parūpina jiems bi-j Viską kartu suėmus, 
lietus ir bonus. mums atrodo, kad nuo kri-

Turi tris sūnus kariuo- tikos tuom tarpu susilai- 
menėje. Ką daryti? Sėdėt kantieji elgiasi tikslingai, 
ir verkt, kad sūnūs išėję į Iš tikrųjų LAIC darbą 
karą? Ne, aš parduodu ka- tik pradėjo, 
ro bonus”, ji paaiškino. Tarp kitko, užmetama ir

nis Mailing List.
Antra, savąją visuomenę 

nusistatyta informuoti ir 
toliaus.

Šiandien, LAIC jau turi' 
žinias iš Europos datuotas 
birželio 17, kas, atsižvel
giant į šių dienų sąlygas, 
nėra jau taip bloga.

Trečia, LAIC mano, kad 
savos visuomenės savolai- 
kis informavimas ir yra ne 
menkos svarbos dalykas.

LAIC teikiamas žinias iš 
Europos p.p. redaktoriai 
gali dėti ar nedėti.

Taip pat, jie yra laisvi 
daryti jiems tinkamas pa
stabas, ar dėti bet kokius 
kitus komentarus.

Kiti laikraščiai tą ir da
ro.

Pagaliau, ir amerikoniš
kosios visuomenės infor
mavimas: norint informa
ciją tinkamai pastatyti, 
pirmiausia, reikia būti pa
čiam tinkamai painfor
muotam. Lietuviškai vi
suomenei siunčiamų infor
macijų reikale, LAIC lai
kosi principo tiekti visas 
mums įdomesnes informa
cijas, neišskiriant ir mūsų 
priešų skleidžiamas žinias, 
kaip pav. DNB Transocean 
ar, šiaip, priešo kontro
liuojamą spaudą.

LAIC mano, kad tik to
kiu būdu galima susidary- nedidelį jų kiekį. Kas norite jų 
ti visapusis vaizdas dėl pa
dėties, bei įvertinti visos 
aplinkybės.

Dėl tų pačių sumetimų 
LAIC nevengia žinių ir iš

Estijos bei Latvijos. Ana
loginėse okupacinėse sąly-- 
gose bebūdamas, žinios iš 
tų kraštų kartais daug pa
sako ir atspindi padėtį 
Lietuvoje.
Prie duodamų žinių LAIC 

kas kart nurodo jų datą ir 
kilmę.

Šia proga, LAIC nori pa
cituoti vieno įtakingo ir 

j politiniai objektyvaus met
raščio tuo reikalu pasaky
tus žodžius.

“We ask our readers what, in 
! their opinion, is most in the 
' public interest that all the facts 
; should be known and taken into 
account, or that they should be 

l concealed or not bothered 
about, with the possibility that 
very important estimates may 
be found inaccurate in the hour 
of decisive struggle? We have 
alvvays fought for the thesis 

j that to face the facts is alvvays 
in the long interest of the Ang- 
Io-Saxon allies.

“It is not only quite unneces- 
sary. būt it is hightly dangerous 

, to tum aside from them in favor 
>!of popular, and often comfort- 
. ing imaginations”.

Rožančiai

“Darbininko” administracijo
je galite gauti puikų Rožančių 
po $1.10 su prisiuntimu. Turime

I

gauti, tuojau užsisakykite. Su 
užsakymu money orderį arba 
grynais pinigais siųskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

%
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Gerb. Tėve Redaktoriau!
Esu laimingas galįs šiuo 

kartu Jums parašyti iš 
Liurdo. Kaip čia gražu, 
kaip malonu! Kalbu ne a- 
pie gamtos grožį, nors ir 
šiuo atžvilgiu nekaltai pra
dėtoji Marija savo garbei 
pasirinko gražią vietą. Ta
čiau nuostabųjį gamtos 
grožį čia pranoksta žo
džiais neišreiškiama dva
sios nuotaika, kurią išne
šioja širdyje iš visur čia 
suplaukiančios maldinin
kų minios. Ypač daug tų 
maldininkų šiais metais. 
Mat. šiemet visa Prancūzi
ja mini 75 metų jubiliejų 
nuo Nekaltai Pradėtosios 
Marijos apsireiškimų Liur
de. i

Aš čia atvykau su šv. Ro-1 
~ ižančiaus garbintojų minia. 

Viso esame apie 25,000 
žmonių. Palyginti su tuo, 
ką šiemet Liurdas matė, 
tai mūsų būrys dar nedi-

• Don't let jokės about bride’S bis
cuits get you down! Biscuit-making 
is A-B-C simple if you follow the 
tested recipe below. The added

goodness of peanut butter gives 
your biscuits high nutritive value 
and does it make them taste good!

New brides — and brides not so 
new-can gi ve their husbands and 
families a real breakfast treat—hot, 
tender. fiaky Peanut Butter Bis
cuits. served with honev. These 
crunchy. nutty, hot biscuits go a 
iong way toward starting the day 
off right.

Be versatiie in this biscuit busi- 
ness—top your neit vegetable pie 
with Peanut Butter Biscuits for 
different. interesting results. Clip 
this tested recipe —then go ahead 
and make your biscuits with con- 
fidence!

PEANUT BUTTER BISCUITS
2 cujb siftad 1 teaspoon aalt
3 teupooas bakiag 5 tablespoons Spry

powder % cup peanut butter
1 cup milk

Sift flour with baking powder and 
salt. Cut in Spry fine. Then cut in 
peanut butter. Add milk, miiing 
until a soft dough is formed. Knead 
lightly 20 seconds. Boil to ^inch 
thickaess. Cut with biscuit cutter 
and place on baking sheet. Bake in 
very hot oven (450° F.). 12 minutes, 
Makes 1 dozen biscuits. . -j

delis. Pavyzdžiui, rugsėjo 
mėnesį čia atvyko 50,000 
maldininkų minia.

Mūsų tarpe Liurde yra 
apie 1400 kūno ir dar dau
giau dvasios ligonių. Visi 
jie tikisi sulaukti iš Nekal
tai Pradėtosios Marijos 
nepaprastų malonių.

O tų laukiamų malonių 
čia įvyksta labai daug, 
nors žmonės juos ir ne vi
sus supranta. Įsivaizduoki
te, kad štai žmogus sulau
žytais kaulais, džiovos su
gadintais kvėpavimo orga
nais, nudžiūvusia ranka, 
ar visiškai aklas, — vienu 
akimirksniu kelias nudžiu
gęs ir sveikas, lyg niekad 
nebūtų sirgęs. Visas būrys 
gydytojų smulkmeniškai 
tokį žmogų ištiria ir turi 
pripažinti, kad jis stebuk
lingai pasveiko. O tokių į- 
vykių čia daugybės. Bet 
yra dar įdomesnių dalykų. 
Štai atvyksta atkaklus be
dievis, kuris jau netiki nei 
į Dievą nei į velnią. Be pa
mokslų ir be rekolekcijų 

(Liurde ir toks ligonis pa
sveiksta ir visų akivaizdo
je atsiklaupęs prieš šven
tąją uolą garsiai prisiekia 

I visuomet būti uoliu katali
ku.

Šitokių stebuklų čia į- 
1 vyksta kas metai! O kiek 
nei šiltų nei šaltų katalikų 
pasiryžta tapti šventais. 

: tai žino tik Dievas ir Ne- 
kalčiausioji Marija. Bet 
čia ne viskas. Pažiūrėkite į 
tą tūkstantinį būrį ligonių, 

■ kuriuos reikia nešioti iš li
goninės pas šventąją uolą, 
iš čia į procesijų aikštę, iš 
ten vėl į ligoninę ir t. t. Iš 
jų nė vienas nesudejuoja— 
visi kantrūs, net linksmi. 
Minios sveikų žmonių su
klaupę iš visos širdies su 
ašaromis šaukias į Dievą 
ir Švenčiausiąją Mariją už 
ligonius, už nusidėjėlius, 
už vargstančius, už pasau
lio taiką ir ramybę. Būriai 
vyrų ir mergaičių nemoka
mai slaugo ir savo ranko
mis nešioja ligonis su to
kia meile, kurią galima įsi
vaizduoti tik perskaičius 
Evangeliją apie gailestin-

I
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Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų 

žančių:
Puikus
Juodas
Rusvas
Gražus

baltas. sidabrinis ............................
stiprus ....................................
stipriai padarytas ...........................
baltas, tinkamas moterims ir merg.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

W. Broadway. So. Boston

S8.00
$1.25
SI.20
$1.50

ro-

Švč. P. Marija apsireiškia Bernadetai, Liurde

Marijai - Malonių Tarpininkei

niją sugrąžinti į tikėjimo 
ir doros kelią, įsakyti vi
siems žmonėms, kad tūks- 

; tančiais rinktus į Liurdą 
' prašyti Dievo gailestingu
mo. Maža piemenaitė tu
rėjo nugalėti bedievybę ir 
žmonių ištvirkimą. Ar nu
galėjo? Netikėsite. Bet 
jeigu pagyventumėt Pran- 

. cūzijoj, nuvykt u m ė t į 
Liurdą, įtikėtumėt, kad 
Bernadeta visus nugalėjo. 
Neseniai kareiviai šaudė 
kunigus ir plėšė bažnyčias, 
o dabar štai pats matau — 
kas vakaras Švenčiausios 
Sakramento procesijoj 
tarp bažnytinių vėliavų y- 
ra ir tautinė vėliava. O ap
linkui? Karininkas ir įvai
rių kariuomenės dalių po

■ kareivį, visi su žvakėmis 
rankose. Jie atstovauja ka
riuomenėj tarnaujančius 
šv. Rožančiaus brolijos na
rius!

Pasaulis ilgai nesuprato, 
kodėl tokiai didelei misijai 
Švenčiausioji Marija pasi
rinko Bernadetą — pasau
lio akyse nieko nevertą 
mergaitę. Bernadetai mi
rus Bažnyčia šią paslaptį 
išaiškino. Tiriant Bernade
tos gyvenimą, paaiškėjo, 
kad ji ir savo kūdikystėje 
ir visą gyvenimą išliko ne
kalta, ir nusižeminus. Ji li
ko šventa. Visa Prancūzų 
tauta į ją meldžias, jos už
tarimu yra įvykę didelių 
stebuklų. 1925 m. ji buvo 
pripažinta palaiminta, o 
šiemet jau paskelbta šven
tąja.

Kaip gaila, kad daugelis 
dažnai pamiršta, kad žmo
nijos laimei reikia ne vien 
mokslų, turtų, bet kur kas 
labiau Viešpaties meilės, 
klusnios, nužemintis ir ne
kaltos širdies.
Liurdas, Šventieji Metai.

Kun. Dr. V. Brizgys.
P. S.

Norintieji plačiau apie 
Liurdą sužinoti, prašome 
užsisakyti ką tik trečią 
sykį perspausdintą Jo Ek
scelencijos vyskupo P. Bu
čio knygą — ŠVČ. P. MA
RIJOS APSIREIŠKIMAI 
LIURDE. Knyga turi 510 
puslapių, gražiais, stip
riais audeklo apdarais kai
na S3.50; popieriniais ap
darais — S3.00. Užsaky
mus su money orderiais 
prašome siųsti, “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Motin’ malonės ir širdies dosnios!
Prašom’ malonių iš Tavo rankos.

Prašom’ nuolankiai, ir Jėzaus vardan — 
Kviesdami visus vieningan darban.

Prašom’ per Tave, nes visa gali,
Ir maldoms širdingoms esi paklusni.

Prašom’ mes Tave, nes Tu mus myli. 
Negaun’ žmogus kit’s ką Tu mums gauni!

O ko gi mes prašom’, Tu mus klausi?
Trumpai suglaudus, štai punktai visi:

Prašom’ mes meilės, pastovios taikos, 
Tikybos laisvės ir laisvos Tautos,

Laisvės nuo bado, nuo užpuolimo, 
Teisėto vado, teisių gynimo.

Duok tat, Marija, per Tavo rankas,
To ko mes prašom’ per maldas šventas.

T. Kaz. Žvirblis, O. P.
Providence Colle^e, Providence, R. I.

gąjį samarietį. Ar šią ligo
nių ir sveikųjų nuotaiką 
negalima pavadinti stebu
klu?

Mūsų maldininkų tarpe i 
yra prancūzų, italų, vokie-į 
čių, čekoslovakų, lenkų, aš 
lietuvis ir dar kitokių. Mes 
visi kartu atvykom, gerai 
žinodami, kas yra iš kurios- 
tautybės. Pasaulyje šios Į 
tautos nesusikalba, pyks- i 
tąsi. O Liurde visi kartu' 
šaukia: “Tėve mūsų... tea-' 

j teinie Tavo karalystė!” 
“Šventoji Marija, suteik 
mums taiką!”

Kai minios žmonių šau
kia: “Viešpatie, suteik
mums taiką ir ramybę; 
Taikos Karalienė, melski 
už mus ir gelbėk mus”, — 
tai ir karingiausios dva
sios žmogus supranta, kad 
žmonijos gerovei, tautų 
galiai ir garbei reikia ne 
durtuvų, šautuvų ir pa-

I

I

trankų, bet ko nors žmo
niškesnio ir kilnesnio.

Kai tos pačios minios be 
paliovos čia šaukia: “Kris
tus nugali, Kristus valdo, 
Kristus viešpatauja!”, tai 
ir prisiekęs masonas įtiki, 
kad jo pažadas, sunaikinti 
pasaulyje Kristaus Bažny
čią, yra tuščias, neišmin
tingas. Tai vis Liurdo ste
buklai, nors jų medicinos 
daktarai ir netyrinėja.I

i Įdomu, kad Švenčiausioji 
Marija apsireiškė Liurde 
tais laikais, kada Prancū
zija buvo labiausiai sube- 
dievinta, kada per revoliu
ciją išžudytų kunigų nebu
vo kam pavaduoti, kada ti
kėjimas ir dora nyko die
nomis. Ir, štai maža, su
vargus piemenaitė Berna
deta, nemokanti nei rašyti, 
nei skaityti, Švenčiausios 

: Marijos įpareigojama at
naujinti savo tėvynę, žmo-

KIEKVIENAS YRA SAVO 
LAIMES KALVIS

Kiekvienas sezonas turi savo gėlę. Paveikslas paro
do tūlą mergaitę, kuri puošiasi kaktusų žiedais. Tai 
kaktusų žiedų sezonas, kuris tik ką perėjo.

»

mas stebėsi ir negali atsis
tebėti blaiviomis tūkstan
čių ž'< aigždžių nusėtomis 
padangėmis, kai tuo tarpu 
kiti retai pakelia galvas 
aukštyn. Gamta juokiasi 
su tais, kurie juokias ir 
verkia su tais, kurie ver
kia. Kai linksminamės ir 
esame patenkinti, tada net 
ir paukščiai maloniau čiul
ba, ir girios gražiau ošia, 
ir upeliukai linksmai čiur
lena — visi pritaria mūsų 
dvasioje spindinčiai sau- 
ei. Jei norime rytoj ge
resnių vaisių susilaukti, 
tai turime šiandien ką nors 
geresnio ir pasęti.

tesėjimo ir geležinės valios 
pamatu. Nepasisekimas 
atviras kelias į pasiseki
mą.

Pavojus gresia ne tam, 
kas susmunka, bet tam, 
kas susmukęs nepakyla. 
Didžiausi žygiai pasaulyje 
įvykdyti drąsa, o didžiausi 
laimėjimai gimė iš pralai
mėjimų. Joana d’Arc buvo 
gyva sudeginta Ruene be 
mažiausio Karolio VII pa
sipriešinimo, užtat jis ga
vo karaliaus karūną. ' Ar 
dėl to jo gyvenimas yra 
nepavykęs? Paklauskite 
jos tėvynėje jos ketaus ir 
marmuro statulomis nusė
toje, ar Orleano Mergelės 

i atminimas negyvena kiek- 
i vieno prancūzo širdyje ?! 
! Leonidas ir trys šimtai 
drąsuolių žuvo begindami 
Termopilų tarpkalnį per 

išradimus Itris dienas nuo galingosios 
padariau nepasisekimų dė-!per?ų. kariuomenės, bet jų 
ka”,-pasakė kartą H.|P1?ia.1:nepmas buv0 ‘autos 
Davy. Yra kažkas didaus iri lalmepInu ir gl'vens dain°- 
jaudinančio jaunuolyje, į? lr,lstor!-’°Je: tuo 
kuris, ištikus pralaimėJi' jvserksas su.?avo dldzla 
mui.su dviguba energija kąnuomene tėra minimas 
stoja j kovojančių eiles. del Termopilų ir pralaime- 

tles Salaminu.

PRALAIMĖJIMAS — 
PROGA KA NORS 

GERESNIO
Svarbiausias dalykas gy

venime yra išmokti kaip iš 
pralaimėjimo išgauti lai
mėjimas. Pirmieji jaunuo
lio nepasisekimai yra jo 
gyvenimo pažinimai. Svar
bu, ką suklupęs jaunuolis 
padarys iš nepasisekimo. 
Ar jis supras padaręs klai
dą, ar pakils ir imsis dar- 
do iš naujo su tuo pasiry
žimu, kuris visiškai nepai
so pralaimėjimų? “Di
džiuosius savo i

2 i, Mass.366

TURN1N YOUR USED 
KTRHEN FAB TO HELPMAKE 

WAMMUNfTION PAINTSAND .
LUBNCANH FOR OUR TANAS 1

tuvių. Vienas visur, kur tik 
pažvelgęs, mato grožį ir 
harmoniją, kitas aklas vi
sokiam grožiui, jo akys ta
rytum stiklai, velkantieji 
pasaulį gedulo rūbais. 
“Nors mūsų būdas pareina 
nuo aplinkybių, bet mūsų 
norai gali paveikti tų ap-’ 
linkybių susidarymą, o kas 
svarbiausia, tai įsitikini
mas, jog mes turime jėgų 
mūsų būdui lavinti: mūsų 

! valia gali pakeisti mūsų 
i papročius ir valdyti mūsų 
norus”, — sako J. St. Mil- 
lis. šios dienos vaisiai yra 
vakarykščios dienos sėkla. 
Rytoj susirinksime tai, ką 
šiandien pasesime. Pasau
lis mums grąžina tai, ką 
mes jam duodame. Jis yra 
veidrodis, kuriame atsis- 
pindi mūsų veidas. Dažnai 

‘do tartum grįžtąs iš laido-ltai, ką mes laikome neper-

Mūsų 
kokią 
Žmo-

DVASIOS GALYBĖ 
VISKĄ NUGALI 

“Gyvenu stengdamasis 
nuolatos nutildyti linksmu 
būdu fizines kančias ir ki
tus nemalonumus”, — pa
sakė kartą Sterne. 
ateitis bus tokia, 
mes ją padarysime,
gus yra tai, kuo jis būti 
nutaria. Žmonės, kurie ti
kisi didžių dalykų, yra vi
suomenės geradariai. Iš 
tos pačios medžiagos vie
nas statos rūmus, kitas pa
prastą trobelę. Granito ga
balas, gulįs skersai kelio 
silpno žmogaus, pavirsta 
laiptu pakilti stipriam 

j žmogui.
Kai kas randa laimę 

kiekvienoje aplinkybėje, 
nešiodamas savyje saulėtą 

‘giedrą! Kitas visados atro-

maldaujamu likimu, yra 
tiktai paprastas apsiriboji
mas. Tiktai tas, kas įsten
gia pakilti aukščiau už pa
prastą likimą, gali pakilti 
aukštai.

“Vieną kartą mačiau opų 
dviejų pėdų augalą, au
ganti tarp tako, (kuriuo 
vaikščiojo arklys) ir sie
nos. Vienas colis į dešinę 
ar į kairę, ar tiek pat į 
aukštį, tų jį pražudę. O jis 
vis dėlto taip gražiai žydė
jo, tartum būtų turėjęs 
aplinkui tūkstantį metrų 
nesumindžiotos žemės. Ne

žinojo pavojaus, kuris jam 
grūmojo ir nesišaukė jo 
bereikalingais aimanavi
mais” — sako Thoreau. 
Toje pat šeimoje ir tomis 
pat aplinkybėmis vienas 
stato puikius rūmus, o ki
tas nuolat gyvena tarp 
griuvėsių. Iš tos pačios 
medžiagos galima padary
ti garbės ar gėdos įrankį. 
Paprastai ko ieškome, tą 
ir randame. Botanikas 
skaito ištisus tomus žolėse 
ir gėlėse, kurias didesnė 
žmonių dalis mindžioja be 
jokios minties. Astrono-

Nepasisekimas permaino 
kaulą į akmenį, kremzlę j 
raumenis, padaro žmogų 
neįveikiamą ir tvirtu did
vyrišku būdu, kuris nepa
lyginamai yra aukštesnis 
už kitus. Nesibijokite ne
pasisekimų. Niekad nesate 
taip arti laimėjimo kaip 
pralaimėję gerame darbe”, 
— sako H. V. Beecheris.

Nepasisekimas virsta iš-

Mokėti pralaimėjimą iš
naudoti laimėjimui—svar
biausias pasisekimo slėpi
nys. Žmogus, dirbantis 
kiek galėdamas gera, ne
susmunka, nes, jei pasau
lis nieko apie jį nežino, jo 
darbas vis tiek pridės savo 
dalį prie pasaulio gerada
rių nuveiktų darbų.

A. V.

Rodos, ir statulos didvyris žvelgia į padanges, kai 
Dėdės Šamo bomberių bangos skrieja j Nacių okupuo
tus kraštus pasiųsti sunaikinimo kumšti... Gi gyvų 
žmonių žvelgimu į padanges nėra ko nė stebėtis.

mui.su
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(Tęsinys)
47. PAVERGTŲJŲ ŽMONIŲ TEISĖS

Iš pirmiau nurodytų pagrindinių žmoniškumo 
dėsnių, tiems, kurie nori pakilti virš žmogiškų aistrų, 
nesunku yra sudaryti įstatus valdymui pavergtųjų 
kraštų žmonių. Tie įstatai turi būti suderinami su žmo
niškumu ir Krikščioniška sąžine, kaip lygiai ir su vals
tybės išmintingais parėdimais, būtent, žmonių gyvybė, į 
garbė ir nuosavybė, šeima ir jos teisės turi būti gerbia- Į 
mos. O ištikyminės pusės, žmonėms turi būti leista pri- i 
vačiai ir viešai laisvai praktikuoti savo tikybos parei
gas, teikti jiems dvasinius patarnavimus, jų supranta
ma kalba, laisvė teikti tikybines pamokas, neliesti baž
nytinių nuosavybių ir teisės Vyskupams susinešti su 
kunigais ir tikintiesiais sielų išganymo reikalais.

O Mes, neduodami papiktinimo nė vienam žmo- . 
gui, kad mūsų pasiuntinybė nebūtų kaltinama, trokš
dami nors palengvinti karo pasekmes, Mes reiškiame 
savo tėvišką meilę visiems Mūsų sūnums ir dukterims, 
ar jie būtų vokiečiai, nes ir jie mums brangūs, su ku
riais Mes praleidome daug savo gyvenimo metų, ar 
Alijantai, su kuriais Mes taip pat esame surišti džiaug
smingais ir šventais atsiminimais; atsimindami lygiai 
ir Lenkijos tautą, taip skaudžiai išmėginta ir taip 
Mums brangi, ir visus žmonės, kurių kančias ir var
gus Mes prašome Aukščiausiojo palengvinti. Toliau, 
Mes pilnai ir visiškai pasitikime Dievu, Kuris valdo 
žmones ir įvykius taip išmintingai, kaip Jis valdo Savo 
Bažnyčią, Kuriai Jis davė galią valdyti sielas ir Kurią 
Jis išmokė eiti “teisybės ginklais dešinėje ir kairėje, 
garbėje ir negarbėje, kuomet piktai ir gerai apie mus 
kalba”, neišklystant iš tiesos ir dorybės kelio, gelbėti 
tuos, kurie ją šmeižia ir tuos, kurie ją garbina, mylėti 
tuos, kurie ją myli ir tuos, kurie jos neapkenčia, mels
tis už tuos, kurie ją persekioja ir už tuos, kurie ją gina, 
šaukti visus žmones į Kristaus Avydę, melstis už kara
lius ir tuos, kurie yra valdžioje, kad “mes ramiai ir ty
liai gyventume visame maldingume ir padorume”, ša
linant visus pasaulio nesutikimus ir ginčus, kelionėje 
į amžinybę.

Bet kantrumas yra iš tikrųjų didi Dievo dovana ir 
virsta ištverme kada išsilaiko kančių ir nelaimių metu. 
Pats Dieviškasis Atpirkėjas mums nurodė, kad kantru
mas turi būti surištas su malda. Taip Mes ir negalime 
praleisti šios progos neparaginę visų Kristaus Bažny
čios sūnų nuolatiniai melstis į Dieviškojo Išganytojo 
Širdį, Taikos Karalių, kad Jis pasigailėtų išvargintų 
žmonių, kad Jis sulaikytų žudynes, kurios laukus ir 
miestus kraujais aplieja, kad Jis įkvėptų tautų vadus 
prakilniomis mintimis susivaldymo ir taikos, kurios 
plaukia iš širdies, kame Dievas įdiegė viso gerumo pa
grindus, kad kruvinos kovos ir apgailėtinas žmonių 
žudymas pasiliautų, ir kad per tiek sunaikinimų ir a- 
šarų, būtų nurodytas kelias į teisingą taiką, sudarytą 
ne kerštu ir neapykanta, bet prakilniu teisingumu. -

KALBA JAUNAVEDŽIAMS 
Birželio 5 d., 1940 m.

Kaip Mes galime apsileisti, brangieji jaunavedžiai, 
nekalbėję jums apie Jėzaus Švenčiausią Širdį šiame 
mėnesyje ir pačioje Jos šventės oktavoje? Kaip Mes 
galime susilaikyti nepasakę jums apie Švenčiausiąją 
Širdį, begalinį Šaltinį pasigailėjimo ir meilės — kada 
jūsų jaunoji meilė, taip pilna vilties ateičiai, bet dabar 
baime apgaubta, nes karo žiaurumai išsiplėtė pasau
lyje, ir toji jūsų meilė klausia ar yra žemėje kampelis 
kur dvi širdys ramybėje ir taikoje galėtų gyventi ?

Kristus kviečia jus surasti ramybę meilingame 
pasidavime Jo Švenčiausiajai Širdžiai — jog toje ra
mybėje, kuri yra galima net ir išoriniame pasaulio su
krėtime. “Mokykitės iš Manęs’ Jis sako, nes Aš esu ro
mus ir nuolankios širdies ir jūs rasite poilsį savo sie
loms”. Būti Kristaus mokykloje, išmokti iš Jo Širdies 
romumo ir nuolankumo — dieviškų vaistų prieš puiku
mą ir kerštą, visų žmonijos nelaimių šaknių — yra ke
lias į taiką, taip atskiriems asmenims, taip pačioms 
tautoms. Tas bus pagrindu jūsų laimės, kurios jūs 
trokštate ir kurios Mes jums linkėjame jūsų naminiam 
gyvenimui.
“ KALBA PRANCŪZIJOS ATSTOVUI 

Birželio 9 cL 1940 m.
Paneigimas Kristaus mokslo atnešė pasauliui šių 

dienų baisias nelaimes. Kaip žaibai nušviečia tamsius 
debesis, taip visą naikinančios karo liepsnos nevienam 
jau nušvietė akis ir jie griaudžiai pradeda pripažinti, 
kad nuslopintas tikėjimas ir Evangelijos mokslo už
miršimas pagreitino vidujinį nesutarimą ir paaštrino 
išorinius įtempimus tarp žmonių ir tautų. Reikia, tikė
tis, kad šių dienų įvykiai paskatins žmones sugrįžti 
prie Krikščioniškojo gyvenimo, ypač prie tinkamo jau
nuomenės išauklėjimo.

Nacių karo belaisviai, kurie atgabenti į Dėdės Šamo šalį ir patalpinti 
belaisvių stovykloje Fort Sheridan, III., augina sau maistui ir daržoves. 
Paveikslas parodo besidarbuojančius prie daržovių auginimo belaisvius.

S

turės nei įtrenktų bažny- parodytų Rusvelkiui, kad 
čių, nei mirusių nuo chole
ros kunigų, bet ar to jam 
užteks. Štai du traukiniai 
susikūlė, 60 negyvai už
muštų, o tarp jų ir vienas 
vienuolis. “Jei būtų Die
vas”, pasakys Rusvelkis, 
“jis nebūt leidęs susitikti 
dviems traukiniams, kur 
buvo vienas antras vienuo
lis ar dvasininkas”. Ir taip 
be galo. Taip Dievas didins 
stebuklus, kad nesusitiktų 
žaibas ir bažnyčia, kunigas 
ir cholera, vienuolis ir ka
tastrofa — ir vis dėl vieno 
tiksl.o, kad atsiverstų Rus
velkis, o jis vis buvo bedie
vis taip ir lieka.
— Dėkui, gerbiamasis tė

ve, žinosiu dabar ką jam 
pasakyti.
— Pasakyk jam ir tą, ką 

dabar išgirsi.

Žaibas Ant Bažnyčios
Kodėl Ponas Rusvelkis Netiki Į Dievą

Gražus sekmadienio va-(sulaikęs nuo to namo. Juk 
tai jo maldos namai, argi 
būt leidęs jam liepsnose 
žūti?

— O ką jūs jiems atsakė
me?
į — Ką aš jiems atsakysiu, 
! juk kiekvienam aišku, kad 
žaibą pritraukė varpinė. 
Bet jie, rodos to nė negir
di.

— Taip, neblogai jiems 
buvo atsakyta. Bet klausi
mas yra gana sudėtingas 
ir painus, jei nori, galime 
kiek pasikalbėti.

— Su mielu noru, pra
šom.

Gamtos dėsniams (įsta
tymams) vistiek pat yra, 
ar perkūnas trenkia į baž
nyčią ar į šiaip paprastą 
namą. Bažnyčia dar net la
biau išstatyta žaibo pavo
jui negu paprastas namas. 

— Taip, tai varpinės auk
štumas. Ir dar perkūnsar
giu ji buvo apsaugota, ku
ris pritraukė žaibą, o į že
mę nuleisti nestengė.

— Vadinas, kad perkūnas

karas. Skerdžių bažnytkai
myje vaikštinėjo kur-ne- 
kur žmonių būreliai. Kle
bonas vienas sode, kalbė
jo brevijorių. Tuo metu; 
kažkas įėjo pro sodo var-! 
tus. Klebonas pažino: buvo 
tai meistras, kur dirbo at
statydamas apdegusią mū
ro bažnyčią. Pasisveikino 
ir susėdo po medžiais ant 
suolelio.
— Kaip čia gera pavėsyj 

atsigaivinti, o aš taip susi
erzinęs, — pradėjo meis
tras.

— Kas tokio atsitiko, ar 
vėl kas negero su bažny
čia?
— Ne, su bažnyčios sta

tymu viskas tvarkoje, 
greit sparus galėsime pra
dėti statyti. Tik miestely 
besišnekėdami pamažu 
priėjom prie ginčų. Vieni 
iš pusbernių tarpo tvirtino 
nesą Dievo, nes žiūrėkite, 
sako, jei jis būtų juk ne
būtų perkūnas trenkęs į 
šią bažnyčią. Jis žaibą būt

*

I

Girių Karalius

I

Klausimai Apsvarstymui
1. Kaip užkariautojai turi apsieiti su pavergtaisiais?

Eikime dar toliau Rus- 
velkio galvojimo keliais. 
Jis reikalaudamas, kad 
Dievas įsikištų tarp bažny
čios ir žaibo, kad parodytų 
savo buvimą vien tuo ne
pasitenkina. Be abejo, jis 
eis dar toliau: “Jei Dievas 
yra, tai jis ypatingoje glo
boje turi laikyti sau ištiki
muosius: jis po ranka tur 
stebuklus ir stebuklais 
juos turėtų gelbėti”.
— Bent tuo tarpu jis to 

man nesakė.
— Tik ne tais žodžiais. 

Kad Dievas malonesne a- 
kimi žiūri į tikinčiuosius, 
kad juos labiau myli, kad 
kartais net čia žemėje 
jiems atlygina už jų meilę 
savo ypatinga globa, — tai 
yra tiesa ir aš tikiu. Bet 

į kad ant kiekvieno žingsnio 
dėl savo ištikimųjų ardytų 
gamtos tvarką, — ne, to 
negaliu prileisti.
— Kodėl gi ne ?
— Visai paprastai, 

dorybės daromos ne 
pasaulio atlyginimui: mūs 
darbai tai amžinybės vil
tis. šis gyvenimas nėra 
atlyginimo vieta, bei mė
ginimo.
— Bet laukiant dangiško 

atpildo, labai būt neprošalį 
ir žemiško susilaukti?
— Taip, aš visai to nenei

giu, ir ne kartą taip būva! 
Bet kad visur ir visuomet 
taip turėtų būti, tai jau ne. 
Na, dėl aiškumo prileiski- 
me, kad Rusvelkio norai į- 
vyko, t. y. perkūnas į baž- 

’ nyčią niekumet netrenkia, 
su traukiniais katastrofa 

’ neįvyksta, kai ten yra vie- 
. nuolis, gaisras neliečia tei

singojo trobesių, kruša 
pralenkia gero kataliko 

’ laukus, loterijoje prakti
kuojąs katalikas geriau- 

’ sius pantus ištraukia, o 
dvasios lozoriai tik niek
niekius, — vienu žodžiu, 
Dievas visur padeda savo 
tikintiesiems, kad jiems 
čia žemėje atlygintų ir kad

niekumet netrenktų į baž- . 
nyčias, reikia ypatingo 
Dievo įsikišimo, reikia, 
kad jis sulaikytų paprastą 
gamtos įstatymų veikimą.
— Kitaip sakant, stebuk

lo, — pridėjo meistras.
— Taigi stebuklo iš Dievo 

reikalauja anie tavo pažįs
tami. Ir tikrai, Dievas ste
buklą gali padaryti, bet 
tam reikia pagrindo, rim
tos priežasties.
— Atsiprašau, gerbiama

sis tėve, bet ir priežasčių 
tam yra, bent mano drau
gai taip., sako: “Ką, girdi, 
jūs norite, kad mes tikėtu
me tuo Dievu, kurs nė žai
bo nuo savų bažnyčių ne
nukreipia”. Štai ką jie šne
ka.
— Gerai, štai ką jam rei

kėjo pasakyti... Beje, kaip 
jis vadinasi, tas smarkiau
sias iš visų?
— Rusvelkis.
— Štai ką jam pasakyk: 

“Jums, ponas Rusvelki, 
Dievas liovėsi buvęs nuo to 
meto, kai žaibas įtrenkė į 
bažnyčią. Taigi dabar pa
sakyk man visai* atvirai: 
“Ar jūs būtumėte tikėję, 
jei niekuomet į jokią baž
nyčią žaibas nebūt įtren
kęs”. Kaip manai, ką jis 
jums būt atsakęs?
— Aš negaliu tvirtinti, 

gerbiamasis tėve, bet man 
rodos, kad būt atsakęs: 
“Žinoma, kad nebūčiau!”
— Taigi ir aš esu tikras, 

kad jis nekitaip būt atsa
kęs. Bet žiūrėkime dabar, 
kam gi Dievas turi daryti 
stebuklus saugodamas 
bažnyčias nuo žaibų, kam 
jam rodyti savo buvimą, 
jeigu tie, kurie neigė Die
vą, vistiek ir toliau neigs, 
nors bažnyčios visos nuo 
šios nelaimės būt išsaugo
jamos.
— Bet jie mažiau išsisu

kinėjimų turėtų.
— Tas taip, bet jie kito

kių išsiteisinimų griebsis. 
Ar manai, kad nebuvo atsi
tikimų, kad iš įtrenkimo 
supleškėjo klebonija. Ar 
tas ponas Rusvelkis manai 
praeitų pro šį kabliuką. 
Štai vėl kunigas belanky
damas cholera sergantį li
gonį užsikrėtė ir mirė. 
Rusvelkis tuoj pasakys: 
“Jei Dievas būtų, jis nebūt 
leidęs šiam kunigui užsi
krėsti prie ligonio lovos”, j
— Hm!

tektas. — Ištisa eilė vienas 
paskui kitą turėtų eiti ste
buklų, jei norėtų Dievas 
Rusvelkiui patikti.
— Ir kad bent naudos iš 

to būtų: Rusvelkis vis liks 
koks buvęs. Tiesa, savo be
dievybei pateisinti jis ne-

nes
šio

nesusikulsi.

O kas ten atjoja mišku taip vėlai 
Tai tėvas su savo sūnum, tai jisai. 
Jis spaudžia berniuką saugiau ir tvirčiau. 
Jis globia jį brangų šilčiau ir šilčiau... 
“Sūneli, kodėl gi tu veidą slepi?” 
“Oi, tėte, miškinį regiu, jau arti... 
Miškinį su uodega, su vainiku...” 
“Cit, vaike, tai balzganas rūkas miškų...” 
“Mielasis bernaiti, eik čia, eik čia... 
Tai gražų žaidimą aš moku nakčia. 
Pakrantėje auga daug daug gėlių; 
Mano motina dėvi šilku žaliu...”
“Tėveli, oi, tėte, klausyk, ar girdi 
Ką žada miškinis man savo pily?” 
“Cit ,mano vaikuti, cit būk ramus, 
Tai vėjas pageltusius blaško lapus”. 
“Gražusis bernaiti, tai eik pas mane. 
Mano dukros kaip svečią priims tave. 
Mano dukterys šoka gražius ratelius, 
Ir tave pašokins, apdainuos užliūliuos...” 
“Tėveli, oi, tėte, ir tu nematai 
Miškinio dukrų sutemos rūškanoj?” 
“Sūneli, sūnaiti, matau, aš matau, 
Tai gluosniai pilkieji taip rodosi tau”. 
“Aš myliu tave, be tavęs neliksiu, 
Nenori geruoju, jėga nuvesiu!” 
“Tėveli, oi, tėte, jis traukia mane... 
Miškinis užgavo, skaudi jo ranka...” 
Ir tėvą nukrato baisus šiurpulys, 
Kaip viesulas neša jį greitas arklys. 
Dejuoja mažytis... Prijojo namus. 
Jo rankose kūdikis šaltas... ramus.

W. Goethe — Vertė Bcrn. Brazdžionis.

jis yra...
— Ar žinai, kas tada bū

tų, jei Dievas savo myli
miesiems visur kelius ro
žėmis nuklotų.

Vos tik audra sutrinksi, 
tuoj visi ir bėga į bažny
čią: katalikai tikintieji, ži
noma, melstis; bet netikin
tieji juokus ten krės, iško- 
neveikdami šventą vietą, 
šaipydamies iš Dievo, o jis 
negalės bausti, nes tie ne
tikėliai kartu su tikinčiai
siais, jie bažnyčioje.

Nereikės tada griebtis 
kokių nors priemonių pot
vyniui išvengti su jų dide
liais nuostoliais, pakaks 
apgyventi kurį šventą 
žmogų ant upės kranto ir 
baigta, nes tokių žmonių 
Dievas bausti negali.

Nereikės tada jokio at
sargumo geležinkelių kon
duktoriams: įsisodinai sau 
kokį vienuolį į kiekvieną 
traukinį ir dumk kaip akis 
išdegęs,
Tuoj žinoma atsirastų va
žinėjančios vienuolijos!

Kiek blogiau būtų su po
nu Rusvelkiu: negalėtų jis 
būti kambarių tarnas, nes 
kiekvienas savininkas rei
kalaus sau “praktikuojan
čio” kataliko, kad šis savo 
buvimu namą apsaugotų 
nuo gaisro! Taigi, matome, 
kokių kvailų dalykų imtų
si darytis ant žemės, jei 
galvotume kaip ponas 
Rusvelkis.

Bet pažiūrėkime, kas at
sitiks su nuopelnais už ge
rus darbus? Kada darome 
mes ką gera, mus palaiko 
tada viltis gauti danguje 
už tai atpildą. Bet norint 
pasikliauti dangumi, rei
kia tikėjimo turėti. Be to, 
dar čia kalbama apie toli
mą atpildą, kurio negali 
savo akimis matyti. Šie 
sunkumai kaip sykis ir da
ro mūs darbus nuopelnais.

Bet kada doras gyveni
mas bus tikriausia apsau
ga nuo ligų, nuo gaisrų, 
nuo krušos, nuo žaibo nuo
stolių, kada tos dorybės 
krikščioniui duos galią ge
resnius pantus laimėti ne
gu netikinčiam — tada do
rybės bus ne kas kita kaip 
biznis, biznis gerai apsi
mokąs, ir dėl to jos, žino
ma, nustos viso savo gra
žumo, viso savo nuopel- 
ningumo.

Taigi Rusvelkis norėjo 
sakramento nuo perkūno. 
Dievas jo neįsteigė, ir ma
tėme, tam jis turėjo rimto 
pagrindo.

Kur kas geriau būtų, jei 
Rusvelkis užuot reikala
vęs tokio sakramento, ku
rio nėra, naudotųsi bent 
tais, kurie yra. Be to, gy
vybei apsaugoti Dievas lei
do perkūnsargį, o amžina
jam gyvenimui išlaikyti į- 
steigė sakramentus. V. š.

atsiliepė arki-

2. Kame yra pagrindas visos taikos ir ramybės?
3. Kas reikalinga tautų ir žmonių ramiam sugyveni

mui?
4. Ar galima tikėtis teisingos taikos be Dievo įsakymų

pildymo?
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Lankėsi pas mūsų
kun. F. M. Jurą. kun. Dr. Bogu
šas. iš Waterbury. Conn.. ir 
kun. Dr. Gečys i~ ---------------
Pa.

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

Dar kartą dėkojame visiems 
ir visoms už surengimą, sveiki
nimus, linkėjimus ir dovanas. 
Lai Dievas visiems atlygina už 
mums padarytą malonumą, ku- 

i

Vyskupas Louis Collignon. 
O.M.I.. iš Haiti, bus mūsų para- 

kleboną. bažnyčioie liepos 30 d..
3-čią valandą po pietų. Pasakys 
pamokslą ir suteiks palaimini- 

iš Shenandoah. labai -vra Palanku* tu
viams ir daug sielojasi pavei 
tosios Lietuvos ateitimi.—

Antanas ir Marijona Savens- 
kiai pakrikštijo, liepos 15 d., 
sūnų vardu Antanas Dcminin- f 
kas.

yra Second Machinist Mate 
Laivyno aviacijoj, buvo sugrį
žęs iš Floridos praleisti atosto
gas.

pp. Gerulskiai yra nuoširdūs
‘Darbininko” ir Darbininkų' rio mes niekad neužmiršime. 
Radio programos rėmėjai, LDS į Jonas ir Ona Kavaliauskai, 
nariai ir ilgamečiai “Darbinin-j Willow St., Norwood.
kc” skaitytojai.

I
I
i

Pereitos savaitės pabaigoje 
buvo sugrįžę praleisti atostogas 
kariai J. Glebauskas ir I. 
raitis. Kario J. Glebausko 
nelė gyv. Tremont St.

A.L.R.K. Susivienymo kuopa 
įgaliojo mūsų kleboną. 
M Jurą, vykti į seimą, 
vyks liepos 24. 25.

‘The Evening Tribūne", Law- Scranton. Pa.
rence laikraštis, aprašo Bemar-, „ , , j J Šv. Vincento de Paulio draugi-do Paulausko. Coast Guard. at- e

„ * r ja turės savo piknikėlį rugpiū- sizvmejimus invazijose Afrikos. J r f
, ... - r, - ■• t čio 6 d. Aušrelė.Itanjos. ir Prancūzijos. Jau sep
tyniolika mėnesių už vandenyno 
akcijoje. Prieš išvvksiant buvo 
darbštus parapijos narys.

kun. P. 
kuris į-
26 dd..

CAMBRIDGE, MASS

Amerikos karo bomberiai beria bombas ant nacių karo fronto linijų, 
kur nors Prancūzijos fronte.

sius karius, oro bangomis pra-l 
nešė sužeistųjų karių vardus, iri 
taipgi sveikino besilankančius 
karius Cambridžiečius. Karių 
tėveliams malonu buvo girdėti 
savo sūnų vardus per radio, ir 
tikrai

HORVOOD, MASS.
PAGERBĖ pp. KAVALIAUS

KUS

metu mokinosi inžinieriaus 
mokslus Northeastern kolegijoj, 
o dabar tęsia inžinieriaus moks
lus, būdamas karo tarnyboj, 
Villanova kolegijoj, Pennsylva-

Klierikas Juozas Puišys grįžo 
į Šv. Marijos seminariją. Balti- 
more. Md.. tęsti savo mokslą į 
kunigus.

Pirmadienį, liepos 17 d. LDS 
8 kps. pirmininkas, p. P- Kadai
tis. pradėjo trijų savaičių atos
togas, p. P. Kadaitis planuoja 
atostogas praleisti maudynių 
rezorte. taipgi aplankyti savo 
draugus ir progai pasitaikius 
nuvykti į Lewiston. Maine, pa
simatyti su savo draugais iš 
Lietuvos atvykimo dienų. Lin
kime p. P. Radaičiui linksmai 
praleisti atostogas.

iių veuuua Fuauiu, u Sekmadienį, birželio 25 d. pp. nįa valstybėje. Užbaigęs kursą 
jie liko dėkingi p. A. J°no Onos (Medzveckaitės)į treniruosis kaipo inžinierius 

Kneižiui už jų sūnų pagerbimą. Kavaliauskų giminės ir bičiuliai Marinuose. Kitas sūnus, Jonas, 
________ suruošė šaunią pramogą, pp. j.-į. m amžiaus, pradės aukštes- 

Kavaliauskų 25 metų vedybinio nę mokyklą. Abu sūnūs yra bu- 
gyvenimo sukakties proga. Die- Vę altoriaus berniukai.

pp. Kavaliauskų pagerbimo

Šią savaitę lankosi pas savo 
žmonelę marinas V. Sabas. Ma
rinas V. Sabas tarnauja S. Ca- 
rolina valstybėje. Atvykęs 
trumpom atostogom rado savo 
tėvelį ligoninėje; dėl šios prie
žasties jo atostogų laikas kiek 
prailgintas. Taipgi šią savaitę 
lankėsi viršyla J. Bunevičius.

Gal Dar Nepareina į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE
Tai ilgai nebelaukite! Mes nesisiū- 

lome ir neperšame “žvaigždės”, tik 
: “Kas 

pamėgino “žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!“ 

, Šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
I pasakė.

“ŽVAIGŽDĖ”
žinokite yra 6vč. Jėzaus Širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia! 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI
SUS M. A. narių reikalus aprūpina.

Jei norite būti šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite ir raginkite 
kitus skaityti 1944 metams

“ŽVAIGŽDĘ”.
metams — $1.00; 

Širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų; Maldos Apaštalavimo 
— 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija, 
488 E. Seventh St.,

So. Boston (27), Mass.

I

Pet-
žmo- I 99

p. R. Kamilienė, gyv. 
mont St., išvyko atostogoms pas 
pp. šereikus, Kerny, N. J.

Tre- norime tiesą pabrėžti. Štai ji:

PADĖKA

mūsų

gyvenimo sukakties proga. Die
na pasitaikė labai graži, tai pp.
Kūrai, gyv. skersai gatvės nuo bankieto rengėjai buvo p. Ieva 
pp. Kavaliauskų, leido savo so- Tvaskienė, 
dą tam parengimui. Dalyvavo įr 
apie 100 žmonių.

Toastmasteriu
Tvaskienė, pp. Kavaliauskų ar- džiai gelbėjo pp. Šidlauskai, 
tima giminaitė. Dalyviai paša- Smilgiai, Naujokaičiai, pp. Ona 
kė gražias sveikinimų ir linkė-' 
jimų kalbas, pp. Kavaliauskam

giminaitė, pp. Petras 
jo žmona Medzveckai (p. 

Medzveckas yra p. Kavaliaus- 
buvo p. Ieva kienės brolis), ir jiems nuošir-

“ŽVAIGŽDĖ”
Jėzaus 
tas 50 
Įstatai

Nuoširdžiai dėkojame 
giminaičiam, p. Ievai Tvaskie- 
nei ir pp. Petrui ir jo žmonai 
Medzveckam (p. Petras Medz
veckas yra p. Onos Kavaliaus
kienės brolis) ir jų maloniems 
pagelbininkams, būtent, pp. Ši
dlauskam, Smilgiam, Naujo
kaičiam, G. Kakanauskui, Ale
nai ir Onai Šidlauskaitėm, Da
ratai Medzveckaitei, Florenci
jai Kavaliauskaitei, Pranui ir 
poniai Kuram už suruošimą 
šaunaus bankieto mūsų 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukak- 

Įties proga, birželio 25 d. mūsų 
kaimynų, pp. Kuru gražiame 
sode, Willow St. Ypač dėkoja
me pp. Kuram už leidimą savo 
sodo tam parengimui.

Dėkojame iš tolimų miestų, 
kaip tai iš Paterson, N. J. —pp. 
Raimondui ir Adelei Mališaus
kam; iš Scranton, Pa. — p. Ali
šauskienei; iš Lynn, Mass. — 
pp. Jermalavičiam; iš So. Bos
tono — pp. Siauriam, Grende- 
liam, Sinkevičiam, ir vietiniams 
mūsų giminėms ir bičiuliams už 
sveikinimus, linkėjimus ir do
vanas. Dėkojame p. Ievai Tvas- 
kienei už nuoseklų programos 
vedimą, taipgi ir broliui Petrui 
Medzveckui, savo sūnum — A- 
leksandrui, kuris atvyko iš ka
ro tarnybos, ir Jonui.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

ir Alena Šidlauskaitės, p. Flo
rencija Kavaliauskaitė, pp. Kū
rai, p. G. Kakanauskas, p. D. 
Medzveckaitė, ir kiti.

Šia proga sveikiname pp. Jo
ną ir Oną Kavaliauskus, jų Si
dabrinio Jubiliejaus proga, ir 
linkime geriausios sveikatos ir 
ilgiausių metų. CSN.

Šiomis dienomis pp. Jakučiai 
sulaukė laiško nuo savo sūnaus įteikta brangi dovana nuo visų 
puskr. S. Jakučio. Puskarinin-: dalyvių. Taipgi gavo daug do
kas S. Jakutis iš Anglijos jau Ivanų nuo giminių ir draugų, 
pasiųstas į Prancūziją, rašo,! Pažymėtina, kad svečių, ir

šv. Pranciškaus parapijos ko
lektorius Petras Grina, turėjo 
operaciją Clover Hill ligoninėje. 
Sveiksta. Sugrįžo namon liepos 
18 d.

Sutvirtėjęs užima šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčios za
kristijono darbą, nes būvusis
Juozas Janulis, dėl senatvės ne- Sekmadienį, liepos 16 d., pra- 
bepajėgia. leidžiant popietį su p.p. Ambro-
------------------------- -------------- žalčiais pas vaišingus p.p. Šu

kius Bedforde. išsikalbėjus, te
ko patirti, kad p. Šūkis buvęs *ad ją pasiekęs laimingai. Ma-'viešnių dalyvavo iš tolimų kolo- 

kad jų sūnūs nijų, kaip tai iš Paterson, N. J. 
dar sveiki; viršyla A. Jakutis — pp. Raymondas ir Adelė Ma- 
vis dar Anglijoje. A.D. \ lišauskai, iš Scranton, Pa. — p.

The Secret of 9 
Easy Entertaining 

When friends drop in for a visit, 
serve delicious. freshly baked cook- 
ies with your cool summer drinks. 
Here’s a grand recipe for crunchy, 
delicate walr.ut cookies that can be 
baked on short notice. The little 
trick of easy er.tertair.ing is in mix- 
ing the dough ahead of time and 
keeping it in the refrigerator to 
bake as needed. If you prefer round 
cookies. the dough can be shaped 
in rolls for chilling.

It’s the trick, too, that makes en
tertaining a pleasure for the host- 
ess as well as the guests. Clip the 
recipe now and be prepared for the 
warm mor.ths ahead.

I

3 eggs. unbeaten
1 tablespoon milk 
3 cups sifted flour
1 ceaspooe soda
1 cup wa!nuts, 

cbopped fine

. veiklus LDS narys besikuriant l°nu tėveliams, 
Sąjungai jos pirmuosiuose me- ■■ 
tuose, p. Šukio ir kitų pastan
gomis. Brightone buvo suorga
nizuota LDS 22 kp. Dabar p.p. 
Šukiai gyvena Bedforde. kur tu
ri nuosavą ūkį. augina tris duk
reles ir turi vieną sūnų karo' 
tarnyboje, kuris dabar randasi 
Prancūzijoje, ir jau pasižymė
jęs kovose, buvo sužeistas Itali-. 
joje. Dabar pasveikęs vėl ran-. 
dasi karo lauke Prancūzijoje, 
tarnauja sanitaru.

BROCKTON, MASS.

Cam-Praeitas dvi savaites.
bridge Sodaliečių pirmininkė 
p-lė G. Zekevičiūtė praleido 
dviejų savaičių atostogas mau
dynių rezortuose.

II
!

Pereitos savaitės 
sunkiai susirgo p. 
Warabow, laidotuvių 
rius, kuris gyvena
Mass. ir turi laidotuvių įstaigą 
šioje kolonijoje, p. Warabow

pabaigoje
Edvardas 

direkto- 
Brockton,

i

i

Crvnchy, crisp cooki*s 
ęo with long cool drinks

Walnut Refrigerator Cookies
1 cup Spry
2 teaspocas vanilla
1 teaspoon salt
2 cups brown 

sugar. firmly 
packed

Mix Spry. vanilla, salt, sugar. eggs. 
and milk thoroughly. Sift flour with 
soda and add to Spry-sugar mix- 
ture, blending well. Add nuts and 
tr..x.

Pack tightly into 8 x 8-inch pan 
lined with waxed paper. Chill in re
ti igerator overnight, or until firm 
enough to slice.

Remove cookie dough from pan 
and cut in thirds. then cut in J,s-inch 
slices ar.d place on Spry-coated 
baking sheets. ABow for slight 
spread durir.g baking.

Bake ir. moderate oven (375° F.) 
8 to 10 minutes.

Makes about 10 dozen cookies.
This dough can be stored in the 

refrigerator ar.d the cookies baked 
fresh as desired.

Šią savaitę Cambridge lietu-' 
vių karo bonų komitete regis
travo karo bonus šie: J. Mato
nis $200, V. Jakavičius $75, ir 
E. Busilevičienė iš Brightono 
$50. ji taipgi pirko per komite
tą $50 boną. Komitetas penkto
sios paskolos bonų vajaus dar 
nesurengė, bet kadangi vajus 
tęsiamas per visą liepos mėne
sį. tai dar laukiama parengimo.

Pereitą sekmadienį Romuvos 
parke įvyko Liet. Vyčių 1-mos 
kp. piknikas, vadovaujant pirm.! 
Rūtai Ykasalaitei, p-lei Norkiū- 
tei. p-lei Matulytei, p-lei Ado
maitytei ir kitoms. Piknike ne-' 
mažai buvo svečių iš So. Bosto-' 
no, Norwoodo. Providence, Wor-‘ 
cesterio ir kitų miestų. Teko su
tikti Liet. Vyčių Centro pirmi-

’ * ninką p. Pr. Razvadauską su 
žmona ir iš Brooklyn, N. Y. 
“Amerikos” adm. D. Averką su 
žmona.

Pačių Brocktoniečių piknike 
mažai matėsi. Nežinia, kodėl 
Brocktoniečiai savo jaunimą ne- i 
parėmė. Viešnia.

Šeštadienį, liepos 15 d. Darbi
ninkų radio programos vedėjas, 
p. A. Kneižys, pagerbdamas 
Cambridge lietuvių sužeistuo-

WALTHAM, MASS
a-

Ališauskienė, iš Lynn, Mass. — 
pp. Jermalavičiai, iš So. Bosto
no — pp. Siauriai, Grendeliai, 
Sinkevičiai ir kiti. Daugiausia 
vietiniai.

pp. Jonas ir Ona Kavaliaus
kai gyveną Willow St. Jie yra j randasi Norvvoodo ligoninėje, 
labai malonūs ir nuoširdūs lie
tuviai veikėjai, parapijos ir kitų

• katalikiškų įstaigų rėmėjai. lo
dei nenuostabu, kad pp. Kava- 

, liauskus pagerbti susirinko tiek 
daug ir rinktinių žmonių.

p. Jonas Kavaliauskas gimęs 
’ ir augęs Vilniaus krašte, Varė-' 
uos par.. Babriškių kaime. 1912 
metais atvyko jaunas iš Lietu
vos į Lowell, Mass. Ten tik vie
ną mėnesį pabuvęs, atvyko ir 
apsigyveno Norwoode. p. Ona 
(Medzveckaitė) Kavaliauskienė 
gimus Somerville, Mass. Ji jau
na su savo tėveliais persikėlė į 
Norwoodą. Abu tuo laiku pri
klausė prie Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos choro ir labai uoliai 
darbavosi, p. Jonas Kavaliaus-

! Linkime pasveikti.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

SUŽEIDĖ LOUIS SYKES
Liepos 18 dieną skaudžiai su

žeistas p. Louis Sykes (Sinke- 
Ivičius), 73 m. amžiaus, gyv. 
pas savo sūnų adv. B. Sykes. 
125 Bond St. Jis važiavo dvira- 1

. čiu, ir jį pertrenkė važiuojantis 
automobilis, p. L. Sykes nuvež
tas Norwoodo ligoninėn, kur 

• nuėmė X-ray, ir sakoma, kad jo 
. padėtis nėra taip bloga.

Adv. ir p. Sykes su šeima da
bar atostogauja New Hamp- 
shire valstybėje. Jiems praneš
ta apie jų tėvelio nelaimę.

40 Lietuviškų Atviručių 
Albumėlis

i

Liepos 25 d. J. V. Laivyno 
viacijos Ensign Jokūbas Anta-lkas buvo choro pirmininku, o p. 
navičius, kurio tėveliai gyv. Ona solistė. 
River St.. mini vardadienį ir 
gimtadienį. Tą dieną jaunuoliui 
aviatoriui sueis 21 metai am
žiaus. Jis įstojo į J. V. Laivyno; 
kadetus 1943 m. Jis mokėsi ir 
mokslas jam labai gerai sekė
si. Dabar jis randasi Floridoj.

pp. Antanavičiai yra “Darbi
ninko” skaitytojai. Jų dukrelė, 
p. Albina yra gera smuikininkė, 
ir yra grojus Darbininkų Radio 
programoje ir koncerte. Kita 
pp. Antanavičių dukrelė (p. 
Antanavičienei podukra) yra 
ištekėjus, ir gyvena Mystic, Ct. 
p. Antanavičius dirba East 
Bostone.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną Ir Naktį

602 Washington Bivd
BALTIMORE 30, Md. 
Tel. Lexington 8595

Llmosinal dėl visokių reikalų

Tuo laiku parapi
jos bažnyčia neturėjo tinkamų 
vargonų, tai pirmininkui p. Ka- 

.- į valiauskui teko organizuoti var- 
n' gonų fondas. Jis gavo daug nuo

širdžių choristų rėmėjų, kurie 
sutiko bendrai darbuotis, kad 
sukelti fondą vargonų įtaisy- 
mui. Mažai kas tuo laiku tikėjo, 
kad jauni choristai galės sukel
ti fondą. Grupė choristų ruošė 
vakarus vargonų fondo naudai, 
važinėjo į kitas kolonijas su 
vaidinimais, ir po kiek laiko 
fondas buvo sukeltas ir vargo
nai įtaisyti.

pp. Kavaliauskai apsivedė lie
pos 13 dieną, 1919 m. Moterys
tės Sakramentą suteikė tuolai
kinis klebonas, kun. Jonas 
Švagždys.

Visą laiką pp. Kavaliauskai 
priklausė ir priklauso prie ka
talikiškų draugijų ir jose vei
kia. Yra ilgamečiai laikraščio 
“Darbininko” skaitytojai ir rė
mėjai. Išauklėjo du sūnų — A- 
leksandrą, kuris dabar yra karo 

j tarnyboje. Aleksandras per du

Pereitą sekmadienį pp. Kūrai 
buvo nuvykę į Marianapolį, 
Thompson, Conn. pas pp. Siau
rius, So. Bostoniečius, kurie ten 
atostogauja. Rodos, su pp» Ku- 
rais buvo kartu nuvykę ir adv. 
ir p. J. Cūniai iš West Roxbury.

“Darbininke” galima gauti gražių spalvotų lietuviškų 
atviručių albumėlis. Atviručių turinys:

1. Lietuvos ženki. — Vytis; 2. Žemaičių ženki. — Meška; 
3. Gedimino ženki. — Stulpai; 4. Vytauto ženki. — Skydas; 
5. Vilnius; 6. Kaunas; 7. Gardinas; 8. Šiauliai; 9. Marijam
polė; 10. Geranainys; 11. Telšiai; 12. Jurbarkas: 13. Viekš
niai; 14. Ariogala; 15. Kemava; 16. Rodūnė; 17. Rietavas: 
18. Alytus: 19. Babtai; 20. Ašmena; 21 Skirsnemunė; 22. 
Baisogala; 23. Vilkaviškis; 24. Kalvarija; 25. Darsūniškis; 
26. Punia; 27. Suvalkai; 28. Biržai; 29. Raseiniai; 30 Šedu
va; 31. Veliuona; 32. Žiežmariai; 33. Kėdainiai; 34. Maišio- 
gala; 35. Lyda; 36. Žasliai; 37. Valkininkai; 38. Daugai; 
39. Plungė; 40. Balninkai.

Visas albumėlis, kuriame tilpsta 40 atviručių parsiduoda 
po 60c. Užsakymus siųskite:

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

Stulpai; 4. Vytauto ženki. — Skydas
E

i

J
y

p. Jonas Perekšlis, kuris da
bar randasi Hawaii salose ir 
dirba valdžios darbą, pasiilgęs 
namų — savo žmonelės p. Julės 
(Kaziulytės) ir savo dvinukų, 
taipgi ir kitų, ypač savo moti
nėlės. gyv. St. James Avė. Jis 
tikisi šiais metais sugrįšti į na
mus. ir nors kiek pasidžiaugti 
su savo šeima.

Šiomis dienomis pp. Pranas ir 
Petronėlė Gerulskiai, gyv. Is- 
lington, Mass., tyyopia Club to- 
niko išdirbėjai, savo sūnų Fre
dą, kuris minėjo savo gimtadie
nį, apdovanojo $100.00 karo bo- 
nu. Karo boną pirko pas p. An
taną Mickūną — Balch Phar
macy, 1140 Washington St.. 
Lietuvių Karo Bonų Komiteto 
iždininką.

Tuo pačiu laiku kitas pp. Ge- 
rulskių sūnus, Antanas, kuris

j Naudingos Maldaknygės
,į ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

kraštai, 288 puslapiai. Kaina ..................
■ DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, auk

suoti kraštai, 288 pusi.............................................
\ DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS—Kun. Pr. M. Juras. 

Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, ant viršelio 
įspaustas lietuviško stiliaus auksinis kryžius, 
787 psul. Kaina .............................-......................

I JĖZAU PAS MANE ATEIKI — Kun. K. Kirvelaitis. 
Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, apvalūs

| kampai, 254 puslapiai. Kaina ...........................
| MALDŲ RINKINĖLIS — Kun. J. B. Koncevičius, 
i Balti celuloidiniai viršeliai. Knyga tinkama mo
li terims ir mergaitėms. Kaina .................................
g MALDŲ ŠALTINIS — Kun. Pr. Juškaitis. Juodi odos 

apdarai, auksuoti apskritus kraštai, didelės rai
dės, 432 pusi. Kaina .............................................

f RAMYBĖS ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus

» auksinis kryžius ant viršelio, 544 pusi. Kaina $2.75
Su užsakymais kreipkitės —

’> “DARBININKAS''
I 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

$1.50

$1.50

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50
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Šiomis dienomis rengiasi ap-
*

sivesti kareivis Edvardas Rut
kauskas su Prane Čingaite.

Vasarinės mokyklos vaikučiai 
rengiasi prie gražaus mokyk
los užbaigimo programos, kurią 
perstatys, liepos 28 d., 7:30 v.v., 
bažnytinėje salėje.

Albert LBarker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis-, 
kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.

397 Main St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Taip pat kun. K. Jenkus ato
stogauja, šį mėnesį su pertrau
komis.

viai kunigai: diakonas Kensta-į 
vičius. iš Brocktono ir diakonas, 
Saulėnas, iš Abington, Mass.

Šiomis dienomis kun. Jonas 
Zuromskis, iš Haverhillio lietu
vių bažnyčios, leidžia So. Bos
tone, atostogas. Ateinantį sek- 
madien. 9 vai. ryte, jis atgiedos 
šv. mišias už Juozo Juškaus vė
lę.

- Šv, Joni seminarijoje. Brigh
ton, Mass., įvyks šventinimai, 
rugp. 10 d. Tą dieną bus šven
tinami -šis i- diecezijai ‘ du lietu-'

. - . ■ • .į ______________________ *

DAKTARAI

Šou 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

Tel. TROwbridge 6330
T " . ’ °.r - itL-.Yie ‘

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

T-

i-

i

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE &■ INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkvay 1233-W

f

LANKĖSI
” • <

Ketvirtadienį lankėsi nuošir
di “Darbininko” skaitytoja ir 
rėmėja p. Ona Norbutienė iš 
Waterbury, Conn. Atsilankymo 
proga užrašė savo draugei 
Liurdo knygą, nusipirko kun. 
Pr. M. Juro maldaknygę — Di
dysis Ramybės Šaltinis ir kito
kių dalykų.

Pereitą savaitę lankėsi kun. 
Dr. Gečys iš Shenandoah, Pa. ir 
kun. Dr. J. Bogušas iš VVaterbu- 
ry. Conn.

Antradienį lankėsi p-nia I. Va- 
liackienė, Dr. kapitono Valiacko 
žmona iš W. Lynn. Atsilankymo 
proga atnaujino “Darbininką”.

Honorable Franklin D.
Roosevelt 

White House 
VVashington, D. C.
Dear Mr. President:

The New England Lithuanian 
Conference, comprising an at- 
tendance of over 1000 persons 
of Lithuanian descent, in ses- 
sion on July 4, 1944, in the au
ditorium of the•South Boston 
High School, on Dorchester 
Heights, espresses its approba- 
tion of your skilful direction of 
our war policies and strategies, 
deriving ęonstant reinvigora- 
tion of spirit at the realization 
that;thėir efforts, ąhd the ef
forts-of-their kili, ,here*in the
United Statės, and constituting; 
the unaerground in Lithuania, 
will effectuate the restoration 
of a free, independent. and de- 
mocratic Lithuania, as guaran- 
teed by the provisions of the 
Atlantic Charter. and your per
sonai assurances to the Lithua
nian delegation which met with 
you at the White House in 1940.

totalitarian powers and policies, 
and we, to-day assembled < on 
Dorchester Heights, in South 
Boston, Massachusetts, consti- 
tuting the New England Lith
uanian Conference, 1000 strong, 
derive stimulus from tlie know- 

; ledge that our contnbutions are 
•appreciated by the Statė■'De
partment, and that every effort 
will be extended to conform 

j with the principles of the 
Į Atlantic Charter, and • the res- 
toration of freedom and inde- 

.pendence to such small nations 
•as Estonia, Latvia, and Lith- 
i uania.

e

PADĖKA

IŠVYKSTA I SEIMĄ

Ateinantį sekmadienį kun. Pr. 
i M. Juras. Šv. Pranciškaus par. 
j klebonas, Lawrence, Mass. iš
vyksta į Katalikų Susivienymo 
seimą, Scranton. Pa., kur yra 
Seimo komisijos pakviestas, 
pasakyti pamokslą.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų 
kūmam, pp. Jurgiui ir Viktori
jai Ulevičiam, gyv. So. Bostone, 
už brangią dovaną ($50.00 karo 
boną) mūsų dukrelei Felicijai 
ir jų krikšto dukteriai, jos gim
tadienio proga.

Kazys ir Antanina Prakapai,
So. Boston, Mass.

motinėlė Albertina tarp 1923— 
1925 m. buvo Mattapan ligoni
nėje. Ten rasite visus rekordus. 
Nežinau ar ji gyva ar mirus, 
Paimta iš namų 16 Lincoln St., 
Brighton, Mass. Petro Rendei- 
kio paieškokite mirimo metrikų 
Boston City Hali.

Leonas Stoškus.

Y.ours.yery^trujy,, .
r A.-F.Kneizys,

‘ '■ Chairman-
'■.»Z

Albin Neviera
and

Aler. Ivaška,
Secretaries.

Atostogauja

LAIŠKAS REDEKCIIAI

PADĖKA
! Pirmą kartą mums teko
i kytis Norwood. Mass. pas savo 
: gerus bičiulius Ramigaliečius,
1 pp. Kazimierą ir Oną Mačius, 
pp. Aleksandrą ir Uršulę Navic-

i kus ir pp. Aleksandrą ir Kazi- 
! mierą Paliuliūnus. Jie mus la
bai maloniai priėmė ir nuešir-

; džiai vaišino. Tai buvo tikrasI
malonumas pas juos viešėti. Y- 
pač garbė Ramigaliečiams. kad 
p. Aleksandras Navickas turi 
taip puikiai išplėstą anglių ir a- 
liejaus biznį Norwoode.

Šia proga nuoširdžiai dėkoja
me pp. Navickam. Mačiam ir 
Paliuliunam už vaišes ir nuošir
dumą, kurį Jūs mums parodėte, 
kai mes buvome Norwoode Jū
sų viešnios.

Jums dėkingos,
Ona Žičkienė ir Kolcvienė.

lan-

Aš skaičiau “Darbininke” pa-i 
ieškojimą, Sūnus Rendeikįs pa-į 
ieško savo tėvelių Petro ir Al- j 
berinos Rendeikių (Jokšaitės).j 
Kiek man yra žinomas Petras j 
Rendeikis, tai jis yra miręs, o

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Reikalinga Merginos Išmokti

KONVERTŲ MAŠINĄ 
OPERUOTI

Ir Patyrusių Opėratorkų 
Atsišaukite j

NEW ENGLAND STATIONERY 

COMPANY
185 Milk St.. Boston.

Yours very truiy,
A. F. Kneizys,

Chairman
Albin Neviera

and
Ale r. Ivaška,

Secretaries.

Hon. Cordell Hull
Department of Statė «
Washington. D. C.

Pristatome Alų ir Toniką t
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

220 E St. Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. ;

Mrs. Ona Bishop (Tuleikaitė) 
iš Maine valstybes rašo “Dar
bininko” štabui: “Su savo vyru 
Sgt. Robelandu linksmai ir ma
loniai leidžiame atostogas. 
Mat. mano vyras turi furlough. 
Čia vieta, galima sakyti, tikras 
rojus. Labų dienų visiems”.

P-nia Ona Bishop yra Prano 
ir Marijonos Tuleikių duktė, ku
rie yra nuoširdūs “Darbininko” 
prieteliai ir rėmėjai.

°fl
as 
at

Dear Sir:
Realizing that the future 

the world, and its spiritual 
well as physical make-up, is
stake in the present world-wide 
holocaust, every freedom-loving 
person, here abroad. joins in 
giving everything in his or her 
power to contribute to a ąuickj 
and effectual suppression of!

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvon 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražia, 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS" rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY" rasite įdomių pasiskaity< 
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ" redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
"VYČIUI" bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime "VYTĮ!"

“VYTIES" kaina metams tik $2.00.
“VYTIS”

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

■ »
. tr '• F.■

Grįžo Iš Atostogų/ 1
y*

Ketvirtadienį, liepos 20 d. 
grįžo iš atostogų pp. Siauriai, 
p. Ona Siaurienė yra LDS Cen
tro iždininkė. Kartu su pp. 
Siauriais grįžo ir p. Kurienė iš 
Norwood. Jie visi atostogavo 
Marianapoly j.

(gabentos Medžiagos Po 
Kainų Kontrole

Kryželis, Kurį Nakt|, 
Tamsoje Galima 

Matyti
“barbininko” administracija 

ką tik gavo iš New Yorko pa
statomų ant stalo šryžiukų, ku
rie galima matyli ir didžiausio
je tamsoje. Jie parsiduoda po 
50c. Su prisiuntimu 60c. Užsa
kymus siųskite “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Importerių įgabentos 
medžiagos pardavimas 
valdžios įstaigoms, val
džios kontraktoriams, ar
ba sub-kontraktoriams, 
nėra toliau atleidžiamos 
nuo kainų kontrolės, pa
reiškė Office of Price Ad- 
ministration.

Tos išimties prašalini- 
mas turėtų atsiliepti j dau
gumos įgabentų prekių 
kainų sumažinimą, sako 
OPA.

ĮVAIRŪS skelbimai
Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumfture Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326.328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

I

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čia sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St_. So. Boston. Mass.

»V. JONO EV. BL. PA&ALPINĖ8
DRAUGIJOS VALDYBA

Draugijų Valdybų Adresai

DIAMOND CAFE

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

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

8 Winfield St., So. Boston. Mass. 
t*rot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininke.

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

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

Prot. Rašt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masu. 

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

I Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Žodynas
“Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos 

Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody
nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina 
$6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. boston 27, Mass. Perkins Markei

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

GRABORIAI

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Patarnavimas kuogeriausias.

GREITAS ir PUIKUS 
PATARNAVIMAS 

Naujame Elegantiškame
Grožio Žavėjančiame 
CASPER BEAUTY

SALONE 
SPECIALIAI 

Dėl
PERMANENT WAVE 

ir 
PLAUKŲ DAŽYMO

i.

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

$

738 E. Broadway So. Boston 27, Mass
Tel. ŠOU 4645 a.

Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vakare. *

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

f ;

r 258 West Broadvvay, South Boston, Mass.?

Ar jūs dabar planuojate pirkti namą?
Gal Jūs norite perfinansuoti savo namą, 

kuriame dabar gyvenate?
Tamstos galite gauti dėl mortgyčiaus pini

gų savo namams pas Mutual Savings Bank.
Tamstos rasite, kad jums nereikės mokėti 

aukštų mokesčių už Mutual Savings mortgy- 
čius. Čia yra prieinamiausią vieta ir geriau
sios sąlygos. Čia Tamstos rasite puikias skoli
nimo sąlygas, pritaikintas kiekvienam pagal 
reikalo.

Kodėl neužeiti j avo taupomą banką ir pasi
matyti su valdininkais pasikalbėti apie reika
lus.

SEE YOUR
įMV/.

Mutual Savings Bank
Bock tho Attack — buy more Bonds than before

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktĮ 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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Jungtinis Dviejų Chorų 
Išvažiavimas

Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos šv. Cecilijos choras, New 
Britain. Conn.. ir Švč. Trejy
bės parapijas choras. Hartford. 
Conn.. sugyvena bičiulingoje 
nuotaikoje ir bendradarbiauja 
ne tik meno srityje, ruošdami 
muzikalius jungtinius koncer
tas. bet ir susitardami turėti 
jungtinį sėkmingą išvažiavimą, 
įvykusį liepos šešioliktąją, sek
madienį. gražioje vietoje, kuri 
vadinasi Indian HilI Pool. Can- 
ton. Conn.

Skaisčioje mėlynoje padan
gėje ir palaimintoje gražiosios 
gamtos aplinkumoje lietuviška-! 
sai abiejų parapijų talentas ne
paprastais savo gabumais su
žadino visa, kas tik gvva. ir su- 
žavėjo žemumą ir aukštybę, 
kad ir žemė ir dangus susijo 'ir į 
džiaugėsi.

Malonios patrauklios lietu
viškos dainos skambiai ir pla
čiai pasklido po šlamančią gi
rią ir per laukus, lygumas ir 
kalnus, pasiekusias skaisčius 
mėlynuosius skliautus, nuaidė- 
damos neapčiuopiamoje tolimo
je erdvėje.

Džiugu ir laiminga! Tik ne
paprasta jungtinė šeima, kuri 
taip vieningai subūrė visus, ga
lėjusius ne tik smagiai praleis
ti laiką, bet pajusti ir ramumą 
ir džiaugsmą ir laimę.

Be tėvynainiškųjų dainų, pa
sisotina gardžiais užkandžiais 
ir pasistiprinta skoningais gė
rimais.

f plaukusias Indian Hill Pool. pir
mą dovaną laimėjo Alice Bard 

j iš Hartford. Conn.. gi antrą — 
Ona Tamošaitis iš New Britain. 
Conn.

Iš vyrų skubiausiai pvrplaukę 
Indian Hill Pool. pirmą dovaną 

į laimėjo Petras Malinauskas iš 
New Britain. Conn., gi antrą — 
M. Kripas iš Hartford. Conn.

Merginos ilgiausia išbuvusios 
po vandeniu iš eilės laimėjo 
sekančios: 1) Rita Getchas. 2) 
Ona Litvinaitė ir 3» Elena Den- 
nis.

Vyrai ilgiausia išsilaikę po 
vandeniu iš eilės laimėjo sekan
tieji: 1) Juozas Vailonis ir 2) 
Jonas Kripas. Jr.

Nepamainomi teisėjai visiems 
kontestams buvo sekantieji: 1) 
p. Ladas iš Hartford. Conn. ir 
2l p. Aleksaitis iš Waterbury, 
Conn.

I Teisėjais vyrų kontestui buvo 
sekančios: 1) Mrs. Alice Bard.; 
2) Helen Malinauskienė ir 3) 
p. Rita Getchaitė.

Plaukimo teisėjais 
varg. Justas Balsys 
Vailonienė.

Sėkmingam abiejų
nių parapijų chorų išvažiavimui Į 
daugiausiai pasidarbavo komi- 

Conn., į 
asmenys: 
Viktoras

Markaus-

kaimyni-I

KONTESTAI. LAIMĖJIMAI 
IR TEISĖJAI

Būta ir keletas kontestų. Iš 
merginų pirmą dovaną laimėjo 
Ona Litvinaitė iš Hartford, 
Conn.. gi antrą laimėjo Veroni
ka Lamanskaitė iš New Bri
tain, Conn. Iš vyrų pirmą dova
ną laimėjo Petras Malinauskas 
iš New Britain. Conn.. gi antrą 
— Jonas Betz iš Hartford. Ct.

Iš merginų skubiausiai per-

sija iš New Britain.
. kurią įėjo sekantieji
, Charles Covaleski, 
i Sintauta. Edvardas
kas. Emilija Ravickas ir Ona 
Tamošaitis.

Gi komisija iš Hartford. Ct. 
skaitėsi iš šių asmenų: Mrs. Va- 

i lerija Vaitulevičienė, p. ir ponia 
Justas Balsys, p. ir ponia Juo- 

I zas Vailonis.
I Tame išvažiavime matėsi ir 
sekantieji dvasininkai: kleb.

, kun. M. A. Pankus, kun. Jonas 
Kripas ir kun. A. Tamoliūnas. 
Skaitlingi svečiai taip pat da
lyvavo iš sekančių miestų: Wa- 
terburv. Hartford. New Britain 
ir Washington, Conn.

Ypatingai šv. Cecilijos cho
ras iš New Britain. Conn. pui
kiai gyvuoja ir nuopelningai 
atsižymi. Į veiklią jo valdybą

NEW BRITAIN, CONN.

Kardok

TAVERN
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus.

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS. savininkas.

THEY BOTH SERVE

Sailor Arthur Blevm«, of Boston. Mass.. bites into a hot dofl •• Helen 
Gillette, actress, safvages the fat in which it was cooked, at the Club 
for Merchant Seamen, New York. Both realia* how urgently the armed 
forces and eivilians need the medicines, munitions, synthetic rubber and 
gthcr produętf that feguire used fat in their manufacture.

Dėdės Šamo kariai Prancūzijos pakrantėj laike invazijos. Jie turėjo 
dirbti ir rizikuoti savo gyvybę.

Po Beržais Svyruonėliais
Po beržais svyruonėliais aš kartą rymodams 
Vienas ilgėjaus prie vieškelio plačio, 
Ir laukiau — parneš ką man paukščiai, 
Ką sakalas margas surado už jūrų.
Ir prieblandos supos jau vieškelio kryžmuos, 
Ir šienpiūviai jau užtraukė kažin kur dainą, 
O paukščių dar vis nesimatė,
Dar vis vieni, išsiilgę beržai tesvyravo--------
Ir nuklydo kažin kur vasaros žalios.
Ir išsirengė žiemos, kaip nuotakos sesės,
O mano širdy dar vis lūkesys rymo. 
Ir vis tebesvyrau našlaičiu prie kelio.
Nors kartais ir užgula ilgesys sielą,
Ir virpina širdį kažkas atklydęs, 
Bet vis dar tykiu,
Kad nelenks svetys mane tolimo krašto.

V. T.

įeina: Sgt. Jonas Sakalauskas, 
pirmininkas, dabar tarnaująs 
Dėdei Šamui. Nūngi jo vietą 
užima vice-pirmininkė Emilija 
Ravickas. Mrs. Marv Hicks, 
protokolų raštininkė; Leonas I
Žilinskas, finansų raštininkas: 
Charles Covaleski. iždininkas: 
A. Grigoraitis, vargonininkas.

Tuo tarpu, gražiausios kloties 
visoms choristėms ir visiems 
choristams, žengiant pirmyn į 

meno
S-ta.

šviesią skaisčią ir žavią 
ateitį.

UTICA. N. Y.

WORCESTER, MASS.
Vartų Parapija

A. v A.
Adelė Pigagai te

jDr.
kiekvie- kitos mišios i

Jos prie šoninių

Stadalninko. Po egzekvijų 
buvo atnašautos 
altorių kun. D r.

vis V. Lektoraitis ir korporalas 
J. Matulevičius.

i

I

ŠVĘS GLOBĖJOS ŠVENTĘ
Šv. Onos moterų ir merginų 

pašalpinė draugija ruošiasi iš
kilmingai švęsti savo Globėjos. 
Šv. Onos šventę sekmadienį, lie-

' pos 23 d. Tą dieną, 9:30 vai. ry
tą yra užsiprašiusios šv. mišias 

į šv. Andriejaus lietuvių par. 
bažnyčioje, ir visos narės ben
drai priims šv. Komuniją.

Šios draugijos pirmininkė yra 
p. O. Jeninienė. Pereitą savaitę 
p. Jeninienė grįžo iš Arlington, 
Va., kur praleido atostogas pas 
savo dukrelę ir žentą pp. Straus. 
Ji turėjo pirmą kartą pasi
džiaugti naujagime anūke Sin- 
tija.

nyčia. Iš lauko jau pataisyta. 
Dabar atnaujinamas vidus. 
Kleb. kun. Grabauskas yra la
bai darbštus ir visų mylimas.

A. a. Kastancijos Tamašaus
kienės vyras, dukterys ir sūnus 
nuoširdžiai dėkoja visiems už 
šv. mišias, dalyvavimą šerme
nyse ir laidotuvėse ir pareikš
tas užuojautas. Lai velionės vė
lei Dievas suteikia amžiną ra
mybę! Kaimynas.

REIŠKIAME UŽUOJAUTĄ
Reiškiame gilią užuojautą p. 

O. Valinčienei, Šv. Onos draugi
jos vice-pirmininkei, dėl staigios 
mirties jos pusseserės, a. a. 
Šliurpienės, gyv. N. Manchester, 
Conn. Mirė liepos 3 d.

NEW BRITAIH. CONN

Šiomis dienomis po trumpos 
ligos mirė Kastancija Tama
šauskienė. Palaidota iškilmingai 
iš Šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčios parapijos kapuose. Kleb. 
kun. J. Grabauskas atnašavo 
iškilmingas gedulo šv. mišias su 
asista.

A. a. Kastancija Tamašaus
kienė paėjo iš Panevėžio, Unčis- 
kių par. Paliko nuliūdime vyrą, 
penkias dukteris ir sūnų, kuris 
yra J. V. aviacijoj kur nors 
Afrikoj. Dvi dukteris yra ište
kėjusios. o trys namuose. Vie
na dirba ligoninės laboratorijoj, 
jauniausia lanko aukštesnę mo
kyklą.

Kadangi turėjo daug giminių, Į 
tai prie velionės karsto buvo
sudėta 39 gėlių vainikai ir net Zdančiukas tapo 
110 šv. mišių aukų.

Velionė priklausė prie Jėzaus tėveliai, broliai ir sesutės buvo Lietuvą ir pasaulio taiką. Tik- 
Širdies draugijos ir Rožančiau.- 
dr-jos. Visos narės dalyvavo 
šermenyse ir laidotuvėse.

Kun. Grabauskas įvedė gražų 
paprotį, pats ateina į namus ir 

' prie karsto atkalba kartu su 
žmonėmis rožančių.

Buvo parvažiavęs ir dalyva
vo laidotuvėse a. a. K. Tama
šauskienės brolio sūnus iš Jer- 
sey City, o sūnus, kuris dabar 
randasi užjūęyj, negalėjo su
grįžti. -

SUŽEISTAS LEIT. 
JAKUBAUSKAS

Šiomis dienomis gauta žinios 
iš J. V. Karo Departmento, kad 
Įeit. Antanas Jakubauskas (Ja- 
cobs) tapo sužeistas karo fron
te. Sužeidimas nebuvo pavojin
gas. Leit. Antanas, pabuvęs 
kiek ligoninėje, vėl grįžo prie 
savo darbo. Šią žinią gavo jo 
motinėlė, p. O. Jakubauskienė, 
gyv. 21 Oliver St.

RIMTAI SUSIRGO
Šiomis dienomis rimtai susir

go p. V. Vilčinskaitė. Ji buvo 
nuvežta j ligoninę, kur jai pada- 

i ryta operacija. Tačiau, ačiū 
Dievui, ligonė sveiksta, p. Vil- 
činskaitės motinėlė yra uoli ka
talikiško veikimo rėmėja, ir to
dėl reiškiame jai užuojautą, o 
p. Viktutei linkime kogreičiau- 
sia pasveikti. T.M.

LIETUVIS KARYS APDOVA
NOTAS UŽ PASIŽYMĖJIMUS

Liet. Vincas Zdančiukas yra 
pasižymėjęs karo frontuose kur 
nors Pietiniame Pacifike. Apie 
tai rašė plačiai ir vietinė anglų 
spauda.

Birželio 26 d.

WATERBURY, CONN.
Šiomis dienomis teko lankytis 

šioje didelioje lietuvių kolonijo
je ir sueiti gerus bičiulius, su 
jais pasikalbėti. Visi tik kalba 
apie karą, apie jaunuolius, 
jusius karo tarnybon, kurie 
bar yra išblaškyti po visas 
lis.

Patyriau, kad likusieji
muose dirba ilgas valandas 
dirbtuvėse, kad tik daugiau pa
gaminti reikmenų karui, kad tik 
greičiau mūsų šalis laimėtų per
galę.

Lietuviai, ypač motinėlės gau
siai lanko savo bažnytėlę, daly
vauja pamaldose, meldžiasi už 
savo sūnelius, už pergalę, už

Liepos 4 d., Amerikos Nepri
klausomybės šventėje, pasklydo 
po visą parapiją nelinksma ži- 

i nia. Staiga mirė visiems gerai 
| žinoma parapijietė, Adelė Piga- 
gaitė. Po pietų rengėsi išvažiuo- 

į ti su savo motinėle aplankyti 
seserę Rhode Island valstybėje. 
Staiga galvoje pajuto skaudėji
mą, kurs taip suėmė ją, kad į 
trumpą la ką mirė. Velionė tu
rėjo tik 23 metų.

Kas yra geras, t’rrai geras, 
i iš savęs duoda kitiems gerumo. 
Tekia Adelė buvo. Ji savo geru
mą parodė visiems. Ji buvo pri- 

; imni, gerą žodį turėjo
‘ nam, kurs sutikdavo ją. 
: linksmas būdas visiems padary- Pauliukonio, MIC. ir kun. Stan- 
•davo įspūdį. Ne vienam neatsi- ton iš Šventosios Dvasios Kon- 
’ sakydavo, kurs kreipėsi pas ją 
j pagelbos. Jei tik rado savyje 
į galimybės padaryti \ eną ar ki
tą darbelį kitiems, visuomet pa- 

’ ; darydavo. Jos nepaprastas ypa- 
1 tiškumas traukdavo kitus prie 
įjos, todėl ir skaitė ją visi kaipo 
brangią draugę. Taigi nenuos
tabu, kad jie buvo nuliūdę, 
kuomet išgirdo, kad Dievas pa
šaukė ją pas Save.Tagi supran
tama kodėl tiek daug nuolat ė- 
jo paskutinį kartą ją pamatyti 
namuose, kur ji buvo pašarvo
ta.

A. a. Adelė buvo pavyzdinga 
katalikė. Ištikimai atlikdavo vi
sas savo katalikiškas priedar- 
mes. Ypač gerai suprato svarbą 
ir vertę katalikiškų draugijų. 
Todėl ligi mirties buvo veikli ir 
darbšti narė Vyčių 116-tos kuo
pos ir Nekalto Prasidėjimo So- 
dalicijos ir ragino kitas tapti 
narėmis tų draugijų. Keletą 
metų priklausė prie parapijos 
choro, bet .paskutiniame laike 
nenorėdama pasitraukė, nes 
kasdieninės pareigos neleido. 
Visa kuopa, išgirdus jos nelai
mingą mirtį, tapo nuliūdusi, nes 
neteko darbščios ir pilnos vy- 
tiškos dvasios narės. Giliai į- 
vertino jos darbštumą ir pa
vyzdingą veiklumą, todėl 
nariai-narės nuvyko vieną va
karą į namus sukalbėti rožan
čių ir kitas maldas už jos vėlę. 
Sodalietės tą patį atliko sekan 
tį vakarą.

Laidotuvės įvyko liepos 10 d. 
Aušros Vartų bažnyčioje. Kle
bonas kun. K. Vasys su altaris- 
tais sutiko karstą prie bažny
čios ir palydėjo ligi altoriaus, 
šeši Vyčiai buvo karstnešiai, o 
narės Vyčių kuopos ir sodalici- 
jos sudarė garbės sargybą. Lai
ke egzekvijų, kurias atgiedojo 
klebonas su varg. Vincu Burdu- 
liu, trejos mišios buvo atlaiky
tos. Prie didžiojo altoriaus mi
šios buvo kuopos dvasias vado 
kun. Jono Jutkevičiaus atlaiky
tos, o prie šoninių, Tėvų Mari
jonų kun. Kuprevičiaus ir kun.

išė- 
da- 
ša-

na-

visi

gregacijos. Prie didžiojo alto
riaus atnašavo iškilmingas mi
šias klebonas kun. Vasys su a- 
sista kun. Kuprevičiaus ir kun. 
Stadalninko. Po absoliucijos 
karstas buvo palydėtas su kry
žiumi iš bažnyčios. Iškilmės bu
vo labai įspūdingos. Laike visų 
iškilmių giedojo parapijos var
gonininkas Vincas Burdulis 
kartu su Muz. Juozu Žemaičiu, 
Šv. Kazimiero parapijos vargo
nininku. Po iškilmių visi šeši 
kunigai nuvyko į kapus.

Velionės populiariškumą tar
pe žmonių liudijo šie pastebėti 
faktai: laike laidotuvių bažny
čia buvo pilna žmonių, netoli 
šimtas mišių užprašyta už jos 
vėlę, laidotuvių procesijoj j baž
nyčią ir j kapus buvo net 55 au
tomobiliai, o daugybės žmonių 
akys buvo pilnos ašarų.

Atsiskirdama su šiuo pasau
liu, Adelė paliko didžiausiame 
nuliūdime savo brangius tėve
lius, seserę Juzę, kuri yra žmo
na Juozo Belenio, ir du broliu 
Joną, viršilą J. V. oro laivyne, 
ir Vytautą, kurs namuose. Jos 
tėveliai. Ignas ir Ieva Pigagai 
yra uoli katalikai, pavyzdingi 
parapijiečiai ir nuoširdūs para
pijos rėmėjai. Jie buvo jos la
bai mylimi. Jai tik rūpėjo jų 
gerovė. Biznyje, galima sakyti, 
ji buvo tėvo dešinė ranka. Visa 
kuopa ir sodalicija giliai atjau
čia tėvų, brolių ir sesers skaus
mą. Nariai nuliūdę, nes neteko 
darbščios narės ir ištikimos 
draugės. Tas ramina visus, kad 
jos gyvenimas buvo pilnas, jos 
visi darbai atlikti iš Dievo mei
lės. Už tai tikimės, kad gerasis 
Dievas bus jai gailestingas. 
Amžiną atilsį duok jai. Viešpa
tie! “Auksas ir Sidabras”

make 
EVERY 

PAY DAYC\l>? BONO DAY

Šie kariai įtaisė vandens statines iš kurių 
natūralių spaudimu vandens dėl nusimaudym 
bimo. Tai vis Italijos fronte.bimo.

gaudavo 
dėl nusimaudymo ir skal

vis Italijos fronte.

leit. Vincas 
apdovanotas 
medaliu. JoOak Leaf Cluster

Dabar taisoma lietuvių baž-

labai susirūpinę apie Įeit. Vincą, rai, čia įgavau gražių įspūdžių, 
bet gavę šią žinią kiek nusira-1 Lietuviai gausiai perka karo 
mino. į bonus.

Man teko sueiti su pp. S. Ra
manauskais. Jie gavę laišką nuo 
savo sūnaus korporalo Louis iš 
Prancūzijos. Jis rašo, kad lai
mingai įėjo į Prancūziją, ir 
kasdien stumia priešą tolyn.

Mes negalime nuleisti rankų, 
bet turime dirbti, kad pagelbėti 
mūsų karo jėgoms kogreičiau- 
sia nugalėti priešą. Dirbkime ir 
pirkime kodaugiausia karo bo
nų. a'p. k.

ATOSTOGAUJA KARYS 
P ETŲ LA

Šiomis dienomis sugrįžo poil
siui is karo fronto karys J. Pe- 
tula. Jo koja pavojingai su
žeista. Dabar ilsisi pas savo tė
velius.

VIEŠĖJO PAS TĖVELIUS
Pereitos savaitės pabaigoje 

viešėjo pas savo tėvelius jūrei-

Šie kariai




